




آغاز سخن

فرهنگ بردباری )تسامح(

یکـی از خصایـل نیـک انسـانی تسـامح یابـرد بـاری اسـت، کلمـه تسـامح در فرهنـگ معیـن جوانمرد و بخشـنده معنی شـده اسـت 
همچنیـن فرهنـگ معاصـر عربـی فارسـی نوشـته عبدالنبی قیـم این کلمه را سـهل انگاری و گذشـت معنـی نموده انـد،  بهر صورت 
بردبـاری و حوصلـه منـدی در مقابـل شـداید بـرای انسـانهای بـا معرفت امریسـت ضروری، معاون سـر محقق سـید حبیب شـاکر در 

رسـاله آموزشـی شـان تحت نام تسـامح و گفتگو در اسـام می نویسـد:
تسـامح هیچگاهـی بـه معنـی تنازل از حق وتسـلیم شـدن به جانب مخالف نیامده اسـت، بلکه تسـامح به رسـمیت شـناختن دیگران 
احتـرام متقابـل، پذیرفتـن حقـوق بیـن المللـی بـرای یک شـخص و پذیرفتـن آزادی هـای اساسـی دیگران، اطـاق میگـردد، زیرابه 
همیـن گونـه تعامـل مـا مـی توانیـم میـان ملـت هـا واقـوام مختلـف زندگـی نمائیم، بـه همچـو تعامـل، تعامل بهتـر نیز گفته شـده 
اسـت، اسـام نیـز از پیـروان خویـش تقاضـای همیـن گونـه تعامـل را دارد و علمـا یکی از معانـی دین را تعامل خوب دانسـته اسـت.
قرآنکریـم همـواره انسـان را از قهـر، تکبـر، غـرور، رفتاربـا نخـوت و تکبرمنـع کرده اسـت، زیرا همـه این اعمـال به انسـان نمی زیبد 
هـر انسـانی کـه ایـن اخـاق زشـت و ناپسـندرا از خـود دور نماید، انسـان خـوب و بهتر بوده اسـت انسـان مـی تواند با داشـتن صبر 
بردبـاری و تحمـل در جامعـه مقـام عالـی رااز خود کندوهر انسـان در جامعه میخواهدبا چنین انسـانی رفاقت، دوسـتی و سفرداشـته 

باشد.
امـا در شـرایط کنونـی کـه همه تسـهیات علمی و دانش در دسـترس انسـان ها قـرار دارد، فرهنـگ تحمل پذیری، تسـامح و گفتگو 
را کمتـر رعایـت مـی کننـد، تفـوق طلبی، خـود خواهی و جاه طلبـی یکی از خصایـل آنها گردیـده و هیچگاه بخود اجـازه نمی دهند 
دیگـران در مقابـل شـان ابـراز نظـر نمایند، بسـا افـراد اند کـه از هیچگونه دانـش برخوردارنبـوده، اما غروز بیجا وخود اندیشـی شـان 

طـوری انعـکاس مـی یابـد کـه گویا مغـز متفکر جهان اسـت، بـر هیچگونه  حـرف دیگران وقعـی نمی کند.
در حالیکـه در ایـن برهـه از زندگـی برهمـگان الزم اسـت تـا فرهنگ تسـامح و گفتمان را برخـود رجحان داده و طبق حدیث شـریف 

پیامبـر اسـام )ص( عمل نماینـد، ترجمه :
خداونـد بـه سـبب عفـوو مغفـرت بـه بنـدهء خودعـزت میدهـد و هیچگاهـی یـک بنده بـرای اهلل متعـال فروتنـی و تواضـع نمی کند   

جـز اینکـه اورا بزرگـی نصیب مـی نماید. 
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استقبال و فضایل عیدسعید فطر
موالنا رشف الدین اعتصام

 تاجائیکه تاریخ بیاد دارد ملت ها واقوام کهن 
عید  را  روزهائی  مختلف  های  مناسبت  به 
داشته وتجلیل میکرده اند.گاهی به مناسبت 
را  روز  آن  ومقدس  برجسته  شخصیت  تولد 
ویا  کرسمس  عید  مانند  گرفتند  می  عید 
مسیحیان  نزد  که  )ع(  عیسی  مسیح  میاد 
باشد که در شب  اعیاد مقدس دینی می  از 
مخصوص  مراسم  روحانی  پدران  کرسمس 
مذهبی شانرا که عشاء ربانی نامیده می شود 
انجام میدهند وگاهی به مناسبت  در کلیسا 
را  روزی  ظالم  یک  سلطه  از  ونجات  رهائی 
بنی  خروج  روز  مانند  اند.  داشته  می  عید 
مصر  از  که  فرعون  سلطه  تحت  از  اسرائیل 
خارج شده واز رود نیل بوسیله معجزه پیامبر 
خدا حضرت موسی )ع(گذشتند که در میان 
بین اسرائیل این روز تقدیس می شود وگاهی 
برای انجام مراسم مذهبی روزی را اختصاص 
داده ومراسم ویژه برگزار می کرده اند مانند 
مراسم عید در زمان نمرود که در روز معین 
برای انجام مراسم مذهبی از شهر بیرون رفته 

وبعضی مراسم مخصوص انجام میدادند.

 یکی ازین روزها که همه مردم از شهر بیرون 
حضرت  ماند  خالی  سکنه  از  وشهر  رفتند 
وارد  دانسته  غنیمت  را  فرصت  )ع(  ابراهیم 

بتخانه گردید وهمه بت ها را بجز از بت بزرگ 
در هم شکست با آن که نمرود برهمه معموره 
آن زمان مسلط گردیده ودارای اردوی بسیار 
ونظامی  سیاسی  امکانات  وهمه  بوده  مقتدر 
دشمنی  واز  داشت  اختیار  در  را  زمان  آن 
حضرت ابراهیم نسبت به بت ها آگهی داشت 
ابراهیم  حضرت  از  را  الحادی  ضد  وهراقدام 
یگانه  ابراهیم جز خدای  میدانست وحضرت 
ابراهیم  نداشت  پشتیبانی  ایمان  ونیروی 

نهراسید.

خانه  بت  الهی  الیزال  نیروی  به  تکیه  وبا   
متعلق به سرکش ترین طاغی زمان را درهم 
ومدافعین  راه حق  پویندگان  وبرای  شکست 
وپیام  آموخت  شجاعت  درس  توحید  عقیده 
داد که نه تنها از عیدهای جاهلیت و روش 
از  محوآنها  برای  بلکه  نکنند  استقبال  آن 
فرصت باید استفاده نموده وآنها را از جوامع 
توحیدی برچیده وگاهی به مناسبت مسائل 
اقتصادی واجتماعی وفرهنگی روزهای را عید 
تشکیل  اقتصادی  های  بازار  که  داشتند  می 
داده می شود ومردم در آن بازارها وروزهای 
بازارهای عرب  معین تجمع می کردند مثل 
های  روز  هرسال  در  ها  عرب  اسام  از  قبل 
ودر  اند  گرفته  می  عید  را  ومعین  معلوم 

جمع  وذوالمجاز  مجنه  عکاظ،  مانند  مواضع 
می شدند واموال مورد ضرورت را خریداری 
وقبایل  فروختند  می  شانرا  اجناس  وبعضی 
عرب افتخارات پدران شان را به رخ یکدیگر 
ایراد  به  شان  وخطباء  وشعراء  کشیدند  می 
شعر وخطابه می پرداختند ومدال افتخار به 
قبیله ی تعلق می گرفت که خطیب وشاعر 

شان از دیگران فصیح تر می بود.

گاهی دولت ویا پادشاه به یک مناسبتی روز 
نوروز،عید  مانندعید  کرد  می  اعان  را  عید 
آتش پرستی که از طرف زردشت در خراسان 
کهن به حیث عید تعین ومراسم ویژه در آن 
روز انجام می گرفت که آثار این عید تاهنوز 

در ایران مشهود است.

 در دین اسام هم دو عید تجلیل می شود 
می  برسمیت  را  مذهبی  دوعید  این  اسام 
در  عید   . اضحی  وعید  فطر  عید  شناسد 
اسام دارای حکمت های بسیارعالیه واهداف 
باشد ومراسمی که در عید  نیک ومقدسمی 
اهداف  برمبنای  گردد  می  برگزار  اسامی 
اخاقی، انسان دوستی، وحدت، ایثار، واظهار 
شکر در برابرخدای واحد استوار است، اسام 
وخالی  بیهوده  مراسم  وشادی  غم  وقت  در 
نمی  را  واجتماعی  اخاقی  های  حکمت  از 
پذیرد وبرگزاری مراسم جاهلی را رد می کند 
های  فساد  عروسی  مراسم  در  همانطوریکه 
اخاقی ومنکرات را رد می کند، برعکس عید 
های غیر اسامی از اهداف عالی انسانی عاری 
کوبی  وپای  رقص  محافل  به  شبیه  وبیشتر 
عید  در  اند  بوده  عیاشی  بیهوده  ومجالس 
های جاهلی وغیر اسامی شراب می نوشیده 
آواز خوانی  به  آواز خوان  اند وکنیزان وزنان 
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می پرداخته اند ونوازندگان موسیقی می 
گری  عشوه  به  ودختران  وزنان  نواختند 
تماشای شان  به  وجوانان  پرداختند  می 
نمایند  جلب  را  تایکدیگر  نشستند  می 
اما عید های اسامی دارای اهداف عالی 
اهداف  فطر  عید  در  باشند  می  انسانی 

ذیل تعقیب می شود.

 الف- از جنبه عبادی:

ادای   به شکرانه فریضه رمضان وتوفیق 
این فرضه الهی در روز اول عید فطر در 
سجده  به  مسلمانان  نمازعید،  میعادگاه 
اداء واز  این نعمت را  می پردازند وشکر 
اهلل سبحان طلب مغفرت می کنند تا اگر 
در گذشته گناهی انجام داده اند ودر اداء 
ازخدای  وارد شده  وخللی  نقص  رمضان 

بزرگ عفووبخشش می طلبند.

ب- در بعد اخاقی وانسان دوستی :

ومساکین  فقراء  متمولین  فطر  عید  در   
مالی  کمک  شان  برای  نبرده  یاد  از  را 
شرعأ  که  فطر  برصدقه  وعاوه  نمایند 
واجب است، مستحب است تاکمک های 
دیگری هم به مساکین وفقراء وبیوه زنان 
واطفال یتیم بکنند وخصوصا یتیمان بی 
سرپرست را مورد ترحم قرار دهند، زیرا 
امید  ونا  شکسته  دل  روز  این  در  ایتام 
اند ودر این روز مستحق رأفت ورحمت 

هستند.

ج- جنبه اجتماعی:

بستگی  وهم  وحدت  سنبل  عید  روز 

واخوت اسامی می باشد در این روزبعد 
اهل  همه  صوم  پربرکت  فریضه  اداء  از 
شوند  می  جمع  مسجد  چند  از  محل 
ودر مسجد جامع یکجا ودسته جمعی با 
خدای خود تجدید پیمان نموده ووحدت 
گذارند  می  بنمایش  را  اسامی  واخوت 
دین  اسام  دین  که  میدهند  ونشان 
می  اجتماعی  وآئین  وهمگرائی  وحدت 

باشد.

تنهائی  به  ها  عبادت  بعضی  تاجائیکه   
ادا نمی شوند وباید اجتماعی اداء گردند 
از  یکی  است  جمله  همین  از  عید  نماز 
اهداف دیگر اجتماعی عید برقراری صلح 
و آشتی واز میان بردن حسد وکینه است 
که احیانا اگر میان دو فرد رنجش وجود 
داشته باشد در روزهای عید بعد از نماز 
وکینه  فشرده  آغوش  به  را  یکدیگر  عید 
ها وحسدها را فراموش می کنند تاخدای 
از  را  شان  های  عبادت  حسد،  نخواسته 
چنانچه  نگرداند  نتیجه  وبی  نبرده  بین 
حضرت رسول خدا )ص( فرموده اند که: 
از حسد بپرهیزید زیرا حسد عبادت ها را 

از بین برده ونابود می کند. 

عید  های  روز  در  معموال  اینرو  از 
کنند  می  های  وبازدید  دید  مسلمانها 
وبه منزل های یکدیگر می روند وعید را 
تبریک می گویند واز خداوند قبول صیام 
طلبند،  می  را  گناهان  ومغفرت  یکدیگر 
در روز های عید اسامی منکرات کاما 
نواختن موسیقی  از جمله  است،  ممنوع 
ویا  مرغ  تخم  بوسیله  بازیها  وقمار  ها 
پربازی ویا به هرنحوی دیگرحرام وممنوع 

است، دراسام شادی به معنای استعمال 
منکرات وبرگزاری محافل عیاشی نیست 
اسام در شادیها هم به خدا توجه نموده 
وسلوک ورفتارانسانی واخاقی را در نظر 

دارد.

انجام  باید  اعمالی که در روز عید فطر   
داد قرار ذیل است:

 در این روز با وضوء وغسل بدن را پاکیزه 
بود  نموده واگر عطر وخوشبوئی موجود 
استعمال کند نه برای اینکه جلب توجه 
این  در  مسلمانان  اینکه  برای  بلکه  کند 
روز پرازدحام از بوی عرق متأذی نشوند 
را  بپوشد، صدقه فطر  را  ثیابش  واحسن 
اداء کند وقبل از نماز عید چیزی تناول 
بسوی  نماز  وقت  شدن  وبانزدیک  کند 
عید گاه حرکت کند ودر تمام این مدت 
رابطه اش را با خدا قطع نکند ودر عید 
گاه کسی را آزار ندهد ودر صف مسلمین 
با مهربانی وعطوفت بنشیند واز منکرات 
وغیبت  نگوید  دروغ  کند  بپرهیز  سخت 
نکند به صورت نامحرم نظر نکند وارشاد 
های ونصیحت های که خطیب ایراد می 
کند بدقت توجه نموده ودر آینده به آن 
دوستان  از  نماز  اداء  وبعداز  نماید  عمل 
رنجشی  باکسی  احیانا  واگر  نماید  دیدار 
داشته باشد آشتی نموده وعفو نماید واز 
راهی که به نماز رفته برنگردد بلکه از راه 
دیگری باز گردد، درشب وروزعید قرآن 
عید  وروز  زیرا شب  نماید  تاوت  بیشتر 
ومخصوص  ویژه  )ج(مقام  خداوند  نزد 
گناه  ومغفرت  وعفو  عبادت  قبول  دارد 

درین اوقات از اولویت برخوردار است   
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شیخ االسالم هرات
ــال  ــن س ــد، و)830( می ــال تول ــن س ــبت )892( می بمناس

ــر رازی ــام فخ ــات ام وف

قسمت اول   

دوکتور محمد عابد حیدری

  بـدون شـک کـه دربـار درعصرمـورد بحث 
و  شـعرا  فقهـا،  علمـا،  تجمـع  محـل  مـا، 
دانشـمندان بوده اسـت. موجودیـت مدحیه 
سـرایان، کاتبـان و خوشنویسـان و بعضآ هم 
تذکـره نویسـان و تاریخنـگاران، جزعظمـت   
اسـت  بشـمارمیرفته  و دبدبـه دربـار  شـان 
کـه ایـن وضع تـا دهه های نخسـتین سـده 
پیشـین نیـز چنین بـوده اسـت، حضوراینها 
همیشـه بمعنـی عالـم دوسـت و علـم پـرور 
بـودن سـاطین و شـاهان نبوده، متاسـفانه 
در اکثریـت مـوارد، از جانـب  آنهـا بـه ایـن 
قشربیشـتر بعنـوان متـاع  و زینـت دربارهـا 
نگرسـته میشـده، تـا عالـم ، شـاعر ، تذکره 
نویـس و ... .  ایـن هـم نباید نا نوشـته بماند 
کـه معـدودی از شـاهان و سـاطین نه تنها 
عالـم دوسـت و علم پرور حقیقـی بوده بلکه  
خـود عالـم و فاضل و شـاعر...  و در بخشـها 

ئـی ازعلـوم مروجـه عصرشـان تبحر داشـته 
مقالـه  ایـن  تحریـر  در  آنجائیکـه  از  انـد، 
نوشـتن دربـاره شـخصیت خاصـی مطمـع 
نظـر اسـت، بنـآ یـادآوری مختصـراز عصـر 
زندگـی او وضعیـت عمومـی علـم و دانـش 
اسـم بـردن عـده ئـی از حـکام آن دوره  که 
حامـی علمـا و دانشـمندان بودنـد، نـه تنها 
ضروریسـت، بلکـه در معرفـی بیشـتروبهتر 
شـخصیت علمـی، عرفانـی و تدریسـی ... او 

ضـروری پنداشـته میشـود. 

  دوره مـورد بحـث مقالـت مصـادف اسـت 
با سـالهای اوج قـدرت و حاکمیت سـلطنت 
غـور، بیشـترین سـاطین غورعلـم دوسـت 
تجمـع  مرکـز   آنهـا  دربـار  و  پـرور  عالـم 
تعـدادی کثیـری ازعلمـا، فقـه ها، مفسـران   
تالیـف  کارهـای  در  کـه  بـوده   ... شـاعران 
تصنیـف، تدریس و آمـوزش، مصدر خدمات  

انـد. مدرسـان، مفسـران، فقهـا   میگردیـده 
شـعرا و نویسـندگان، نـه تنها مـورد تقدیرو 
تشـویش، حمایـت هـای مـادی   معنـوی و 
نوازش اکثریت سـاطین غـور قرارمیگرفتند 
بلکـه بـه مقامهای بلنـد ملکـی و نظامی نیز 
میرسـیدند، بعـاوه خصلـت ذاتـی فرهنـگ 
دوسـتی  اکثریت سـاطین غـور، تعدادی از 
آنهـا خـود شـاعر  عالـم، منجم و... بـوده اند 
کـه ایـن امـر نیـز بـر روحیـه علم دوسـتی 
عالـم و شـاعر و مفسـر و مدرس نـوازی آنها 

خالـی از تاثیـر نبوده اسـت.           

نویسـان   تذکـره  و  مؤرخـان  روایـت  بـه 
و  عالـم  غورمنجـم،  سـاطین  از  تعـدادی 
شـاعر بـوده انـد.  یـک و دو نفـر موصـوف 
بـه ایـن اوصـاف از آنهـا بـا اختصـار معرفی 

میگـردد.  

 شـاهان و سـاطین سـده های میانه یا قرون وسـطی، به گواهی تاریخ، از دید اداره، سیاسـت، جنگ و 
لشکرکشـی، زدن و بسـتن و بـردن، به غنمیت گرفتن اموال شکسـت خورده ها و اسـیر و بـرده و کنیز 
سـاختن درمانـده گان مناطق بـه اصطاح مفتوحـه و ...  تفاوت چندانی از هم نداشـته انـد، دلیل عمده 
اش هـم متاسـفانه تقاضـای عصـر و زمانه  چنـان بوده اسـت، اما صفحـات تاریخ عده ئی از سـاطین و 
شـاهان را در خود ثبت و بما معرفی میدارد که با سـایرهم قطاران وهم مسـلکان شـان فرق داشـته اند.
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  بقـول طبقـات )ص 331( امیر عباس بن شـیث ]شـیش[ بن 
محمـد بـن سـوری کـه یـک امیـر شـجاع بـود،  از علـم نجوم 
نصیـب کامـل داشـت، در تحصیل علـم نجوم جـد و جهد وافر 
نمـوده، یـک منجـم خوب شـده بـود... درپـای کـوه زارمرغ بر 
بـاالی تلـی، قصـری بلنـد بنا کـرد بـا دوازده بـرج، در هر برج 
آن قلعـه سـی دریچـه نهـاد. ) شـش بـرج شـرقی و شـمالی و 
شـش بـرج غربـی و جنوبـی ( و در هـر برجـی صـورت برجی 
از ملـک بنگاشـت ووضـع آنچنـان کـرد که هـر روز خورشـید 
از یـک دریچـه بـه آن درجـه کـه مطلـع او بـودی درتافتـی  
چنانچـه اورا معلـوم بـودی کـه آنـروز آفتاب در کـدام درجه و 
از کـدام بـرج اسـت ؟ ایـن امیـر که خـود در علم نجوم اسـتاد 
بـود، علما و فضا را دوسـت داشـت، احترام میکـرد و تعدادی 

ازایـن قشـر جامعـه در دربـار او موجـود بود.                                                                                                   

شـخصیت دیگـر، سـلطان عاوالدیـن حسـین بـن حسـن بن 
سـام، بانـی و مؤسـس حقیقـی سـلطنت  غوراسـت . سـلطان 
مذکـور همانطوریکـه در اداره، سیاسـت و جنـگ پهلـوان بـود 
شـاعر واال مقـام زبـان پارسـی نیز بوده اسـت، اشـعار و ابیاتکه 
از او در کتـب تاریـخ حـک انـد، سـطح حاکمیـت ایـن جهـان 
پهلـوان ،» کسـیکه بـه خاطر گرفتـن انتقام خون بـرادران،  با 
یـک حملـه بـرق آسـا دولـت مقتدرغزنه را سـقوط، بهرامشـاه 
را فـراری، پایتخـت اورا  تصـرف و ضمیمـه سـلطنت غـور بـا 
مرکزیـت قلعـه فیروزکـوه کـه بعد هـا بـه پایتخـت بزرگترین 
امپراتـوری درمنطقـه تبدیـل شـد سـاخت «کـه زبان فارسـی 
بخصـوص  او،  بـه   منسـوب   اشـعار  میگـذارد،   بنمایـش  را 
قطعـات که  فی البدیه و بمناسـبت های معین  سـروده شـده  
بوضاحـت میرسـاند کـه موصوف  یک شـاعر توانا بوده اسـت . 

ابیـات ذیل از اوسـت :                                                

آنم که هست فخر زعدلم زمانه را جهان داند که سلطان جهانم 

انگشت دست خویش به دندانکند عدو         عالوالدین حسین بن حسینم 

آنم که هست جور ز بذلم خزانه را             چراغ دودهء عباسیــانم                   

چون بر زه کمان نهم انگشتوانه را        که باقی باد ملک جاودانم              

   تعــدادی از شــعرا و نویســندگان  دربــار او بــه مقامهــای  بلنــد اداری سیاســی نیــز رســیدند. وزیردربــار )صدراعظــم(  عاوالدیــن 
ــا فخرالدیــن مبارکشــاه المــروزی بــود، کــه بقــول طبقــات )ص318(  یکتــن از شــعرا و نویســندگان مشــهور، ملــک الــکام موالن
نســب نامــه ســاطین غــور را بــا اســم ســلطان عاوالدیــن حســین و از عهــد ایــن ســاطین تــا بــه اول دولــت ضحــاک تــازی جملــه 
ملــوک را پــدر بــه پــدر ذکــره کــرده، شــروع کــرده بــود، بــه اســم ســلطان غیــاث الدیــن ســام بــه پایــان رســانده اســت، ایــن دو 

بیــت کــه دریــک محفــل وبــه غیــاث الدیــن ســروده ، از اوســت :                                                                                      

     اندر می ومعشوق ونگار آویزی                 به ز آن باشد که در شکار آویزی            
     آهوی بهشتی چو بدام تو دراست                  اندر بزکوهی به چه کار آویزی            

دربــار ســاطین غــور ، بطــور خــاص ایــام زمامــداری ســلطان غیــاث الدیــن  محمــد ســام بــرای علمــا،  فقهــا ، مفســران مورخــان 
و... ارج و احتــرام خــاص گذاشــته میشــد. دربــار او محــل تجمــع اهــل علــم و فهــم بشــمار میرفــت. شــخصیتهای زیــادی حضــور 
داشــتند کــه  معرفــی آنهــا اینجــا مقــدور نیســت،  امــا از چنــد تــن ایشــان بــا اختصــار اســم بــرده میشــود : احمــد کافــی، از 
شــاعران بــزرگ و مشــهور کــه  در دوران  ســلطنت غیــاث الدیــن ســام بــه رتبــه ریاســت دارالتحریــر ســلطنتی  او ارتقــا نمــود 
خواجــه صفــی الدیــن محمــود، ندیــم و هــم صحبــت خــاص ســلطان غیــاث الدیــن محمــد ســام بــود، حکیــم ســعدالدین منجــم 
درعهــد ســلطنت غیــاث الدیــن عضــو ارتــش خــاص ســلطان و همیشــه در رکابــش بــوده اســت،  مــورخ  مشــهور،  مولــف  کتــاب 
گرانســنگ طبقــات ناصــری  کــه بقــول خــودش در قلعــه فیروزکــوه و در حــرم مــاه ملــک دختــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد 

ســام بــزرگ شــده اســت وبــه همیــن ترتیــب دههــا شــخصیت نامــدار دیگــر .                                                     

ادامه دارد... 
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سـازمان همـکاری منطقـه ای کشـورهای جنـوب 
آسـیا اولیـن بـار توسـط ضیانـور رحمـان رئیـس 
جمهـور وقـت بنگادیش پیشـنهاد شـد ودر سـال 
هنـد  کشـور)بنگادیش،  هفـت  رهبـران  1983م 
سـریانکا، نپـال، پاکسـتان، مالدیـوو بوتـان( طـی 
نشسـتی در دهلـی نـو اعامیه تأسـیس سـارک را 

مـورد پذیـرش قـرار دادنـد.

کشـاورزی  هـای  زمینـه  در  سـارک  سـازمان 
ارتباطـات، علـم، بهداشـت، حمـل و نقـل، افزایش 
هـا  وسـایرحوزه  انسـانی  نیـروی  هـای  شـاخص 

مینمایـد. فعالیـت 

اما مختصرنگاهی در مورد بامیان 

بامیـگان  اسـم  بـه  پهلـوی  زبـان  در  بامیـان  نـام 
از  یکـی  بامیـان  اسـامی  دوره  آمده اسـت.در 
شـهر های مهـم و آبـاد خراسـان و مرکـز شـیران 
بامیـان محسـوب می شـد.بامیان یکـی از سـاحاتی 
اسـت که در سـابق راه ابریشـم آن عبـور می کرده 
و مفیدیـت هـای زیـادی بـه منطقـه به وجـود می 
آورده. کاروانهـای بـا عبـور از ایـن سـاحه مناطـق 
و  میانـه  آسـیای  و  چیـن  روم،  امپراتـوری  چـون 
آسـیای جنوبـی را بـه هـم وصل مـی نمـود و اکثراً 
توقفـگاه شـان ایـن منطقـه به شـمار می آمـد. در 
بامیـان، هنرهـای چـون هنـر فارسـی، بودایـی و 
یونانـی باهـم آمیختـه شـده کـه منحصـراً بـه نوع 
بودایییهـای یونانـی شـباهت دارد. مجسـمه هـای 
بـودا در مقابـل شـهر بامیـان روی صخره هـا و کوه 
هـا حـک شـده .و دو بزرگترین بتهای کـه هرکدام 
آن بـه 55 متـر و 37 متـر مـی رسـد وبزرگتریـن 

بتهـای ایسـتاده درجهـان به شـمار میـرود که این 
بتهـا در مـاه مـارچ سـال 2001 میـادی تخریـب 

گردیـد .

شـهر غلغلـه طـوری کـه تاریـخ حکایـت می کنـد 
بـه گمـان غالـب بعـد از بـه میـان آمدن سـلطنت 
شنسـبانیه غـوری بـه دسـت سـلطان عاءالدیـن 
محمد و در زمان سـلطنت نخسـتین امیر شنسبانی 
ملـک فخـر الدین بـرادر افخم سـلطان عـا والدین 
غـوری بـه میـان آمده اسـت و یـا بصـورت اساسـی 
اعمار شـده اسـت، این شـهر کـه درزمان ساسـانی 
هـا نیـز وجود داشـته، اما در زمان غـوری ها مجلل 
تریـن شـهر در جهان محسـوب میگردیده اسـت و 
بـه گمـان اغلـب با میـان یکـی از محات امـن راه 
ابریشـم و زیارتـگاه بـی بدیـل بودائیـان چینـی و 

سـایر نقـاط جهـان بوده اسـت.

  بامیـان یـک والیـت کوهسـتانی اسـت. سلسـله 
کوهـای بابـا کـه توسـط کوهـای هندوکـش غربی  
از شـرق بـه غـرب ادامه پیدا مـی کند، نیـز در این 
منطقـه قـرار دارد. کـوه بابـا متشـکل از قلـه و لبـه 
هـای بلنـد پوشـیده از برف کـه تقریبـاً 5200 متر 
از سـطح بحـر ارتفـاع دارنـد که منبع آبی بسـیاری 
از دریاهـای افغانسـتان را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت.بند امیـر یکـی از چشـمگیر تریـن معجـزه 
طبیعـت در ایـن والیـت توجـه جهانیـان را بخـود 
معطـوف نمـوده اسـت و از کیفیـت طبعـی خاصی 

اسـت.  برخوردار 

موقعیـت  افغانسـتان  مرکـز  در  بامیـان   والیـت 
داشـته کـه از طرف شـمال شـرق به والیـت بغان 

و پـروان، بـه والیات غزنـی و وردک از طرف جنوب 
شـرق، بـه والیـت دایکنـدی از طرف جنـوب غرب 
بـه والیت غـور از طرف غـرب، به والیت سـر پل از 
طـرف شـمال غـرب و به والیـت سـمنگان از طرف 
شـمال محـدود شـده اسـت بـه والیـت بامیـان بـا 
مربـع حـدود  کیلومتـر  مسـاحت حـدود 18029 
2.76 فیصـد مسـاحت کشـور را تشـکیل مـی دهد 
هـزاره  مـردم  را  بامیـان  نفـوس  قاطـع  واکثریـت 
تشـکیل میدهـد. این والیت دارای شـش ولسـوالی 
بـوده کـه شـامل ولسـوالی هـای شـیبر – کهمـرد 
– سـیغان – یکاولنـگ – پنجـاب  - ورس وقریـه 
جـات مرکـز بامیان میباشـند حـدود 2500 متر از 

سـطح بحر ارتفـاع دارد.

بـه عضویـت کامـل  افغانسـتان در سـال 2007م 
سـازمان سـارک در آمـد و همـه سـاله در نسشـت 
هـای سـاالنه سـران دولـت هـا و وزرای خارجـه 
کشـور های عضو شـرکت مینماید که خوشـبختانه 
افغانسـتان دریـن مدت کـم معرف جایـگاه خود از 
لحـاظ علمـی، فرهنگـی و تاریخـی درین سـازمان 
بوده و دولت های عضو بادرنظرداشـت داشـته های 
افغانسـتان، والیـت زیبـاو باسـتانی بامیـان را که از 
لحـاظ تاریخـی، فرهنگـی و جئواکانومیکـی آن بـه 
عنوان پایخت فرهنگی سـازمان سـارک برای سـال 
2015 انتخـاب نمودنـد کـه این افتخـار تاریخی 
را بـرای ملت بـزرگ افغانسـتان از صمیم قلب 
مبارکبـاد عرض مینمایـم و امیـد دارم که همه 
افتخارات تاریخـی و فرهنگی کشـور عزیزمان 
حفـظ ودر راسـتای معرفـی و ترویـج آن کار 

گیرد. صـورت 

بمناسبت انتخاب شدن بامیان به عنوان
پایتخت فرهنگی کشورهای عضوسازمان سارک

 یکی دیگر از چهره های نادر
محمدنذیر نرصت
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 یکی دیگر از چهره های نادر
باز درمی یابیم که در بین کوه پایه ها و سنگاخ های سر زمین پر فیض محمدنذیر نرصت

والیت غور شخصی وجود داشته به نام مولوی گل محمد جنون ولد عید گل 
از قریه یحن علیای ولسوالی تیوره،  وی از طفولیت عاشق تعلیم و تحصیل 
بوده و شب و روز عمده ترین غم و هم آن را خواندن و نوشتن تشکیل می 
داده و پروانه وار در پی شمع علم معرفت به هر سو می دوید،  برای رسیدن 
ترک گفته بصوب  را  واال سر زمین مسکونی خود  و  این هدف مقدس  بر 
والیات دور و نزدیک سفر نمود و در والیت هرات،  کابل، پروان و لوگر به 
تحصیل علم پرداخت تا اینکه بعد از فرا گیری علوم متداوله ومراجه  درطی 
مدت چندین سال در ولسوالی چرخ والیت لوگر  به عرف  وسنت آنوقت 
دستار بندی نمودو از آنجا بوطن اصلی و مألوف خود برگشت، تا آنچه را 
آموخته بدیگران بیاموزد، به همت واالی مردمش مدرسه ی را ایجاد و به 

تدریس علوم مشغول گردید.

وی ضمن آگاهی در مسایل فقهی و شرعی عاقه فراوان داشت تا در خم و 
پیچ کوچه های طریقت نیز گامهای بر دارد و خود را آزمایش کند،همانا در 
نتیجۀ خوابی که دیده بود برای شاه معصوم یکی از حضرات پرچمن دست 
ازین کانون  نقشبندیه شامل گردید،  انابت داد و در طریقه عالیه  و  بیعت 
معرفت و مکتب طریقت بعد از طی مراحل و منازل با عقیده وخلوص کامل 
موفقانه سر بلند کردودر اصول طریقت یکی از برجسته ترین اشخاص زمان 
خود بحساب می آمد، ار این هنگام بود که قریحه شعری اش نیز تبارز کردو 
طرف کوچه باغهای ادبیات نیز متوجه شد، استعداد سر شار خدا دادی اش 
در همه آنچه گفته آمدیم خیلی عالی جلوه نمود، لذا هم به شعر سرایی 
وهم به نویسندگی نظر به قدرت علمی و معلومات تصوفی که داشت اقدام 
نمودوکتابی را نوشت که شامل چهار بخش است، بخش اول آن اشعار و سه 
بخش آن مربوط به طریقت و تصوف است، تحت عناوین، تنبیه السالکین  

ایقاظ النائوین و مفتاح االلحا.

امورشریعت و طریقت و منابع  بزرگان وارد در  اقوال  از  این سه بخش  در 
علمی استفاده نموده، برای جلب و ذوق مردم با در نظر داشت عاقمندی 
های شان از بعضی حکایات و قصص، هم بر سبیل نثر و هم بطریق نظم 
متذکر شده که اهل علم ودانش برداشت های خود رااز لحاظ مسایل شرعی 
المعارف  بمثابه دایره  از لحاظ طریقتی دارند، که  و اهل معرفت و تصوف 
باشد، برای  می  جالب  و  مهم  آیدوبسیار  می  حساب  به  کوچک  و  فشرده 

معرفت بیشترو خوبتر این شخص واال مقام علمی، فرهنگی، ادبی وعرفانی 
بهتر است تا به گفته های خود آن شخص که در کتابش تذکر داده اتکا 
نمائیم که تا حدودی می تواند خلص سوانح و زندگی نامه آن نیز باشد. وی 

چنین می نویسد:

اسم محض من گل محمد لقبم جنون ،  به زبان گهر بار مرشدنا و موالنا 
حضرت شاه معصوم قدس اهلل سره ملقب گردیدم ، اسم پدرم عید گل ولد 
شادمان ولد مرادبخش ولد بخشی ولد میرزا ولد خان محمد از قریه یگین 
به قریه نرمی یخن علیا آمدند سکونت  ورس یخن سفلی قوم غوری بعداً 

پذیر شده تناسل و توالد کردند.

 مردم پدرم عبیداهلل را مسجدی می گفتند من سه برادر داشتم به اسم های 
محمد امین، گل محمد و سید گل  که هرسه شان در صغارت فوت شدند.  
من به سن پانزده ساله بودم که پدرم فوت شد نسبت عاقه ای که داشتم 
به تحصیل ادامه دادم اول در ولسوالی پرچمن والیت غور به مدرسه حضرت 
شاه معصوم سه سال بودم که در آنجا از صرف بهائی الی شرح ما را خواندم 
به مدرسه میر صاحب مسجد جامع سه سال در  بوالیت هرات رفته  بعداً 
آنجا بودم منطق خورد ، هدایت الحکمت ، شرح حکمت، مطول،  مختصر 
المعانی مولوی عبدالغفور و سلم العلوم را در آن جا تحصیل نمودم ، بعدا 
به کابل رفتم و به مدرسه آخوند زاده عصمت اهلل تفسیر جالین، بیضاوی و 
مدارک و چند کتاب دیگر چون حامی نوراالنوار و غیره کتاب های معمول 

را خواندم و مدت 4 سال دوام پیدا گرد .

بلند در مدرسه مولوی عبدالغنی  .باقی کتب متداوله را درکوه دامن قلعه 
تحصیل کردم، اما فرایض واحترات فقه را نزد مولوی صاحب چرخ لوگر فرا 
گرفتم و به سنه 1320 هجری شمسی در آن جا دستار فراغت بستم و در 

والیت غور آمدم. پابند روزگار خانوادگی تدریس و امامت شدم.

آن  نزد  در   1327 سنه  در  دیدم  خواب  در  را  معصوم  شاه  حضرت  شبی 
تا  و  کردم  می  تعقیب  را  نقشبندیه  طریقه  و  گرفتم  انابت  دست  حضرت 
کنون که پیر شدم دوام دارد. در این سنه 1368 به مرض مالیخولیا گرفتارم.

این بودشخص نستوه شاعر، عالم و صوفی والیت غور که فوقأ معرفش شد.

سید محمد رفیق نادم
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 روزه در اسام  یا صیام عملی است که انسانها از اذان صبح تا اذان مغرب 
از چیزهایی که روزه را باطل میکند خود داری نماید.

برای  ای  به عنوان وسیله  معتقدین  برای  است که  ازآداب مذهبی  روزه  ـ 
کفاره  معنوی،  امور  مراسم مذهبی، درک  برای  آمادگی  به خداوند،  تقرب 
تخطی از مقررات مذهبی وعذاداری برای انسانهای در گذشته کار برد دارد. 
به پدید آوردن شرایط  انسان  این کاربرد های روزه، تمایل  زیربنایی همه 
جسمی و روانی )اغلب از نوع زاهدانه( است که وسیله ای برای ارتباط بنده 
بخشیده  اعتا  را  معنوی  جایگاه  نتیجه  در  و  میکند  ایجاد  خود  باخدای 
وخواسته های مادی را کوتاه مینمایند. افزایش اراده، کف نفس ونیز ایجاد 
حس شفقت نسب به نیاز مندان از ارزش های روزه به شمار میرود. روزه 
ماه مبارک رمضان از ستونهای دین اسام شمرده میشود وبرهمه مسلمانان 
بالغ، عاقل وسالم واجب است روزه داشته باشد. ـ این باور گسترده که روزه 
گرفتن مخصوصا در ماه مبارک رمضان مناسبترین راه برای پاک نمودن گنا 

هان است. ماه عجز ومهربانی است ماه دعا ونیایش است.

 روزه درقرآن:

درچندین آیه از قرآن ذکرشده است. در سوره آیات آیه 185ــ 183 وآیه 
187 آمده است،  سوره بقره آیه 4ــ 196 بیان سوره احزاب آیه 35  سوره 
در  میکند،  یاد  روزه  به  آن  از  قرآن  که  سبت  سکوتی  عهد   26 آیه  مریم 

جاهایی مختلف از فضیلت ماه مبارک رمضان بیان مینمایند.

پیشنه روزه:

وبرای پیشینیان نیز واجب بوده است وهم اکنون  قرآن با صراحت وجود این 
فریضه الهی را در ادیان دیگر بیان میکند.

اندو روزه معمول بوده  اوقات در میان هرطائیفه در موقع ورود  1ـ  در تمام 
است .

2ـ  حضرت موسی )ع( چهل روز روزه گرفت

3ـ  یهود در موقع فرصت و اظهار خضوع نمایند روزه میداشتند  تا رضای 
حق را تحصیل نمایند

4ـ  حضرت مسیح )ع( به شاگردانش دستور داد که پس از فوت او روزه 
خواهند داشت.

آثار روزه:

آیا فواید روزه چیست؟

فایده روزه تقوا است وآن سودی است که عاید خود شما میگردد، هرکس 
میخواهد که خود را به خالق منان متصل کند تقوا است. تقوایی که قرآن 

به آن اشاره میکند تنها از راه روزه وخود داری از شهوات به دست میآید.

شهوات شکم است خوردن، آشامیدن است . بر نیروی خویشتن داری خود 
مسلط می شوند. این یکی از فروع عبادی به شمار می آید.

احکام روزه:

روزه دار باید صائم. آنچه روزه را بشکند که بانیت خاص انجام شود روزه از 
دید فقهی امساک است از مفطرات نفاس پاک باشد. اگر کسی روزه را عمدآ 
بخورد، باید کفاره بدهد، آزاد کردن غام، دوماه روزه گرفتن پی درپی ویا 

شصت مسکین طعام دادن است.

باطل کننده روزه:

1ـ خوردن وآشامیدن وترزیق هم محل اختاف است.

به مشهود  بنابر قول منسوب  وامامان  بر خدا، رسول خدا  2ـ دروغ کفتن 
تصریح برخی   فاطمه

3ـ رساندن غبار غلیظ به حلق نیز موجب بطان میشود، مگر آنکه اجتناب 
از آن دشوار باشد.

4ـ آمیزش در قبل ودبر

5ـ نفاس تا اذان صبح باقی ماندن بر جنابت حیض 

6ـ استمنا

7ـ اماله به آب

8ـ استفراغ کردن عمدی

مسایل احکام روزه 
ثنأالحق » ثنأ« 

این  در   ، قرارداریم  رمضان  مبارک  ماه  اواخر  در  چون 
بزرگان  امامان،  ما  محترم  حضرات  زبان  از  خدا  ماه 
داری  روزه  باره  در  مفید  های  چیز  بسا  استاتید  و 
 شنیدیم، الزم است چند نکته ی اساسی را نیز در مجله
» شنسبا نیه« به خدمت خواننده گرامی قرار دهیم تا 
سال  الی  عزیز  داران  روزه  برای  ماندگار  آموزش  یک 

آینده باشد.
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9ـ فرو بردن سر در آب، برای روزه دار حرام 
است

مکروهات روزه:

ـ سرمه زدن چشم، دوا، مزه کردن غذا وبویی

ـ رفتن خون که باعث ضعف میشود 

ـ انداختن دوا در بینی یا به حلق

ـ بوکردن عطر ویا گیاهان

ـ در آب نشستن 

ـ تر کردن لباس بر بدن

ـ کشیدن دندانهای که باعث خون شود

ـ مسواک کردن دندانها

بلکه  با همسر که کاما حرام است  نزدیک  ـ 
کفاره هم دارد

مستحبات روزه:

روزه در سایر ماه ها غیر از ماه مبارک رمضان 
است  حرام  آن  در  روزه  که  های  روز  جز  به 

مستحب میباش

روزهای که روزه گرفتن در آن حرام است:

1ـ عید قربان

2 ـ عید سعید فطر

کند  یقین  کسی  اگر  شعبان  ماه  آخر  و  3ـ 
روزه  بگیرد   روزه  است  برایش مضر  روزه  که 

سکوت است

دوازدهم  )یازدهم،  تشریق  ایام  روزه  4ـ 
وسیزدهم ذی حجه(

5ـ جهت وفای به نذر معصیت

6ـ روزه وصال در یک شب غذاخورد تا چند 
شبانه روز از خوراک خود داری کند

7ـ زنی که بدون اذن شوهرش روزه مستحبی 
میگیرد

روزه مکروه: 

مکروه  قربان  وعید  عرفه  عاشورا،  روز  روزه  
است.

چه کسانی از روزه گرفتن مستثنا هستند.

1ـ افراد کهن سال ویابیمارانی امید به بهبودی 
برای شان نیست، یک تعداد طعام ببخشند

2ـ زنان بار دار اگر چه روزه قضایی بر گردن 
شان هست

شان  برای  بهبودی  احتمال  که  بیماران  3ـ 
است، تاب تشنگی و گرسنگی را ندارند

از طلوع خورشید سفر  4ـ مسافران که پیش 
میکنند

میدهند  انجام  را  سنگین  کارهای  آنانیکه  5ـ 
باید در شب نیت روزه کنند

باز کردن افطار:

فقه اهل سنت میگوید که باید در افطار شتاب 
صبرکرده  شیعه  اهل  فقه  برعکس  ولی  کرد 
باز  خرماه  به  روزه  شود.   تاریگ  خوب  تاکه 

میکند ویا غذای مخصوص غلیظ

روزه نزدیک شهرهای قطبی:

مبارک  ماه  روزه  طوالنی  های  ساعت  با 
رمضان در تابستان رو به رو هستند مسلمانان 
تا  اما   .. اروپا  وشمال  سوئد  مانند  کشورهای 
هنوز هیچ توافق یکسانی صورت نگرفته است 

در بین کشورهای گوناگون

ارجاعات مذهبی:

فلسفه روزه داری:

گذاراندیم  را  رمضان  مبارک  ماه  اگر  پس   
شب ها را گذاراندیم واگر ما وشما ماه مبارک 
رمضان را در دل خود احساس کردیم که دیگر 
از پیش مسلط هستیم  بر شهوات خود بیش 
بیشتر مسلط  از سابق  مان  بر عصبانیت خود 
اعضا  بر  زبان،  مان،  خود  چشم  بر  هستیم، 
وجوارح خود بیشتر مسلط هستیم وباآلخره بر 
نفس خود میتوانیم جلو نفس اعماره را بگیریم 

این عامات قبولی روزه مان است.

بعد  گرفتیم  روزه  را  رمضان  مبارک  ماه  اگر 
گرسنه  کرده،  حال  بد  مارا  که  گفتید  شان 
پیداشده  حالی  بد  من  به  ماه  دراین  و  کرده 
است و مارا  از کار کردن انداخته و در درسهای 
میکند  بی حال  ومارا  کرده  مان مشکل خلق 
را  خداوند  که  است  های  حرف  این  وتمام 
شکر گذارنبودیم وقبولی روزه را هم  امید وار 
باشد  داشته  واقعی  روزه  کسیکه  اگر  نباشیم 
آورد  نمی  زبان  به  را  مبتذل  حرفهای  چنین 
تاکه باشد روزه مان به درگاه اهلل متعال قبول  
وگناهان مان مورد بخشش قرارگیرد به برکت 
وفضیلت ماه مبارک رمضان وپاداش آخرت را 

نصیب فرماید. 

 ومن اهلل توفیق 
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حقوق کار یکی از شعبات حقوق عمومی 
ومقرراتی  قواعد  از  عبارت  و  بوده  عامه  یا 
میان  وروابط  بوده  برکار  حاکم  که  است 

کارگر وکارفرما را تنظیم می نماید.

موضوع حقوق کار

را  کار  حقوق  بحث  مورد  موضوعات   
رابطه بین کارگر وکار فرما، مزد یا اجوره 
قراردارکار، ساعات کار، ساحات کار تصادم 
در کار، رخصتی وتفریح هنگام کار را در 

بر می گیرد.

اصطاحات:

کارگر: کارکنی که به اساس قرارداد معین 
در اداره استخدام می شود.

کنان          وکار  مامور  بر  مشتمل  کارکن: 
) مامور، کارگر، کارکن خدماتی( قراردادی 

اعم از زن و مرد می باشد.

با رعایت احکام  مامور: کارکنی است که 
از  مربوط  وقانون  کار(  )قانون  قانون  این 
طریق اداره خدمات ملکی به شکل دایمی 

استخدام می گردد.

به  که  است  شخصی  خدماتی:  کن  کار 
اساسی قرارداد معین غرض انجام خدمات 

ممد کار در اداره استخدام می گردد.

کارگر  بر  مشتمل  قراردادی:  کارکنان 
کارکن خدماتی و مامورین قراردادی است 
اجرای  غرض  معین،  زمانی  مقطع  در  که 
می  استخدام  قرارداد   عقد  با  معین  کار 

شوند. 

کار فرما: شخصی حقیقی وحکمی است 
که کار کن به موافقه منظوری وی به کار 
استخدام ومزد، معاش وسایر حقوق مربوط 

به کارکن، اجراء و پرداخته می شود.

قرارداد کار:

قانون   14 ده  ما  برتعریف  بنا  کار  قرارداد 
بین  است که  توافق کتبی  از:  عبارت  کار 
طور  به  فرمایان  کار  یا  اداره  و  کارگران 
انفرادی یا دسته جمعی مطابق به احکام 
دوشکل  به  قرارداد  گردد.  می  عقد  قانون 

انفرادی و جمعی منعقد می شود.

مزد )اجرت(:

مزد  جامعه  افراد  اقتصادی  منابع  از  یکی 
است که  اجرت مزدی  از  میباشد. منظور 
در  کارش  مقابل  در  ومامور  کارگر  یک 
یافت می کند طبق تعریف قانون کار مزد 
عبارت از وجوهی است که در مقابل انجام 

کار، به کار کن پرداخته میشود.

اهمیت  از  اسام  شریعت  ازدیدگاه  مزد 
خاص بر خورداراست چنانچه آیه 6 سوره 
طاق در مورد مزد زنان ) مادران ( چنین 
شیر  )بچه(  شما  برای  اگر   ... میفرماید 
بدهید.  ایشان  به  را  شان  مزد  دهند  می 
همچنان در مورد حدیث پیامبر)ص( است 
که می فرماید: پیش از اینکه عرق کارگر 

خشک شود حق او را بپردازید.

قانون کار در افغانستان:

شماره  رسمی  جریده  منتشره  کار  قانون 
از  تاسی  به   16/9/1387 مورخ   )966(
حکم ماده 48 قانون اساسی سال 1382 
به داخل )14( فصل )153( ماده وضع و 
تصویب گردیده است که هم اکنون سال 

1391 نافذ و مرعی االجراء میباشد. 

بخش  تمام  کار  عام  مناسبات  قانون  این 
های کا کنان) اعم از داخلی وخارجی ( را 

با ادارات تنظیم می نماید.

منع کار اجباری در قانون:

اسام  شریعت  در  اجباری  کار  تحمیل 
داده  قرار  منع  المللی  وبین  ملی  قوانین 

شده است.

ماده 48 قانون اساسی در رابطه مینگارد: 

کار حق هر افغان است. 

تعیین ساعات کار، رخصتی بامزد، حقوق 
کار وکاگر وسایر امور مربوط به آن توسط 
شغل  انتخاب  گردد.  می  تنظیم  قانون 
می  آزاد  قانون  احکام  حدود  در  وحرفه 

باشد. 

قرار  ممنوع  نیز  را  اجباری  کار  همینطور 
داده است. چنانچه ماده چهارم قانون کار 
آن  ممنوعیت  و  اجباری  کاری  مورد  در 

چنین مشعر است:

1ـ کاری اجباری ممنوع است. کار وقتی 
به  کن  کار  که  شود  می  پنداشته  اجبار 
خاف  دیگر  نحو  هر  به  یا  تهدید  وسیله 

اراده وی به اجرای آن مکلف گردد.

2ـ کاریکه کارکن به حکم قانون به اجرای 
آن مکلف گردد اجبار پنداشته نه می شود.

ماده 49 و 50 قانون اساسی در مورد عدم 
اجباری در کار و تبعیض در خدمت دولت 
پیشه  و  انتخاب شغل  و  کار  در  استخدام 

می نگارد که:

در  است.  ممنوع  اجباری  کار  تحمیل 
قسمت خدمت، به تمامی اتباع افغانستان 
اساس  به  که  داده  مرد حق  و  زن  از  اعم 
مطابق  تبعیض  گونه  بدون هیچ  و  اهلیت 
پذیرفته  دولت  خدمت  به  قانون  احکام 

حقوق کار
عید محمد » پیامن« غوری
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افغانستان  اسامی  جمهوری  در  شوند.  می 
ونوع  تخصصی  مهارت  حرفه،  شغل،  انتخاب 
استعداد  شغل مطابق رشته تحصیل، عاقه، 
مربوط  تقنینی  سند  طبق  حرفوی  وآمادگی 
کار  به  استخدام  در  همچنان  میباشد.  آزاد 
حرفه  شغل،  انتخاب  وامتیازات،  مزد  تادیه 
وتآمینات  تحصیل  حق  وتخصص،  مهارت 

اجتماعی هرنوع تبعیض ممنوع می باشد.

منع کار اجباری باالی اطفال:

کار اجباری باالی اطفال در قانون منع است 
هیچ شخص حق ندارد به اجبار باالی اطفال 
کار های سخت و سنگین را انجام دهد ومانع 
رشد و پیشرفت آنان خصوصآ مانع رفتن آنها 
به مکتب شوند. ماده 49 قانون اساسی کشور 
مقرر می  اطفال  باالی  اجباری  کار  مورد  در 

دارد که "تحمیل کار بر اطفال جوازندارد"

اقتصادی  های  فعالیت  در  اطفال  اشتراک 
او  انکشاف  و  صحت  باالی  منفی  تآثیر  که 
به  وی  دسترسی  پروسه  و  باشد  نداشته 
تعلیم وتربیه را مختل نسازد؛ میتواند مثبت 
باشد، کار اجباری پنداشته نمیشود. فعالیت 
هاییکه تعلیم وتربیه را مختل نسازد بر اساس 
 12 سن  از  بعد  جهانی  سازمان  کنوانسیون 
کار  سن  شود.  می  پنداشته  مجاز  سالگی 
برای اطفال در کشور ما افغانستان 14 سال 
وتنها  میباشد  کار در هفته  برای 35 ساعت 
باشد          گیری  یاد  هدف  کار  از  که  موارد  در 
سن 13 را مجاز شمرده اند پائین تر از آن به 

صورت قطع ممنوع می باشد.

پیامدهای منفی کار اجباری باالی اطفال:

طوریکه کارهای اجباری انواع و اقسام مختلف 
دارد، اثرات منفی آن باالی اطفال نیز متفاوت 

می باشد، مثآل:

ومانع  زده  برهم  را  اطفال  طبیعی  رشد   »
تکامل آنان میگردد.

« باعث ایجاد مشکات صحی و روانی برای 
اطفال میگردد.

وباعث  نگهداشته  دور  تعلیم  از  را  اطفال   »
گسترش بی سوادی در جامعه میگردد.

« اطفال زوتر به مواد مخدر معتاد شده ودر 
آینده باعث ازدیاد اطفال متخلف از قانون در 

جامعه میشود.

« امکان سوء استفاده جنسی و فزیکی از آنان 
را در جامعه بیشتر میسازد.

حقوق کار زنان از دیدگاه قوانین در افغانستان:

هر  حق  کار  اساسی  قانون   48 ماده  طبق 
افغان است.

در مورد حقوق مساوی کار بامزد مساوی در 
آمده  به عمل  تذکر  به صراحت  مزبور  قانون 

است که:

افغانستان  اسامی  جمهوری  در  کارکنان 
دارای حقوق مساوی کار با مزد مساوی می 
کمیت  اساس  به  کارکنان  همچنان  باشند. 
درجه  یا  رتبه  بست.  عایت  بار  کار  وکیفیت 
با  اجوره  یا  مزد  یافت  در  مستحق  معین 

ضمایم آن می باشد.

همچنان در مورد ماده )125( قانون کار، کار 
هیچ  قانون  این  طبق  پنداشته،  زن  حق  را 
کس حق ندارد از پذیرش زن به کار امتناع 
ورزد ویا مزد زن را به دلیل حاملگی یا شیر 

دادن طفل تقلیل بخشد.

کنان  کار  به  که  وامتیازاتی  حقوق  بر  عاوه 
در قانون کار در نظر گرفته شده، برای زنان 

امتیازاتی در حاالت خاص پیشبینی شده در 
قانون نیز داده شده است، مثا:  در قانون کار 
وقت عادی کار طور اوسط در طول سال در 
تواند   نمی  بوده  ساعت   40 از  متجاوز  هفته 
ساعت   35 هفته  در  حامله  زنان  برای  اما 
کسر  موجب  کار  اوقات  تقلیل  این  که  است 
مزد وسایرحقوق وی نمی گردد.  مطابق ماده 
زنان  برای  که  کار، حقوق خاصی  قانون   54
جمله  از  است  شده  گرفته  نظر  در  کن  کار 
والدت  رخصتی  روز   90 شناختن  مستحق 
بامزد می باشد که یک ثلث آن قبل از والدت 
است  اجراء  قابل  از والدت  بعد  آن  دوثلث  و 
در صورت والدت غیر طبیعی یا دوگانگی یا 
بیشتر از آن مدت 15 روز رخصتی بیشتر به 
اش  وسایر حقوق  مزد  داده ی شود که  وی 
گردد.  می  اجراء  شفاخانه  تصدیق  اساس  به 
مورد  در  کار  قانون  ماده 120  یازدهم  فصل 
های  کار  به  جوانان  ونو  زنان  استخدام  عدم 
فیزیکی ثقیل مضر صحت وزیر زمینی را جواز 
صراحت  به  مذکور  قانون  در  است.  ندانسته 
تذکر به عمل آمده که اداره نمیتواند زنان و 
نوجوانان را به کار شبانه توظیف نماید، اداره 
طفل  دارای  مادران  حامله،  زنان  تواند  نمی 
کمتر از دوسال و کارکنان نوجوان را به اضافه 
رسمی  کار  انجام  بخاطر  ومسافرت  کاری 

توظیف کند.

حقوق کار زنان از دیدگاه دین مبین اسام:

 زن و مرد هر دو طبق عمل خویش مستوجب 
اجر و ثواب می گردد. چنانچه در سوره آل 
فرماید:   می  )ج(  خداوند   195 آیه  عمران 
و  کرده  اجابت  را  شان  دعای  پس  ترجمه 
و  مرد  از  کسی  هیچ  عمل  من  البته  فرمود 
زن را بی مزد نمی گذارم. بنابراین کار زن در 
که  نظرداشت شرایطی  در  با  منزل  از  خارج 
شریعت اسام وضع نموده است جایز و حق 

مشروع آنهاست.
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    ساغر یکي از ولسوالي هاي زیبایی والیت غور بوده که در 
ها،  چشمه  داراي دره  دارد.  این والیت موقعیت  جنوب غرب 
باغها  نذیر، آب و هواي دلپذیر طبیعت گوارا  بي  و  ها متعدد 
انبوه از میوه ها مختلف از جمله بهترین جاي در  و جنگات 

سطح منطقه است.

منار ده قاضی مربوط ولسوالی ساغر والیت غور میباشد که 25 
متر باقی مانده، قطر آن در حدود 6 متر بوده از پائین کم عرض شده 
یی  فیروزه  رنگ  به  های  مینیاتور  از  آثار  منار  بلندی  قسمت  در  و 
دیده میشود، با ماحظه به خشت های موجود و سبک معماری آن 
نمایان گر عصر ساطین غوری میباشد، به ترمیم نیاز دارد، و خطرات 
طبیعی هر لحظه آنرا تهدید میکند و هم چنان این ناحیه از نظر دور 
افتاده؛ زمانی مهد فرهنگ، ادب و دانش نجوم عهد غوریان بحساب 
می آمده است و هم مرکز خوبی نظامی بوده است، مردم ما به دو نام 
) قلعه مندیش و ذال مرغ( یاد میکنند همین اکنون مردم محل عقاید 
و پیش بینی های گرمی و سردی سال و بارنده گی را به آن تخمین 
می زنند، به اصطاح سال نیک و بد را می نما یانند، که از پدران 
و نیاکان شان به آنها به ارث مانده است، و محل مندیش در میانه 

ساغر  سفلی  و  علیا  مناک  ای  قریه  ای 
دختر  قصر  به  مسمی  که  داشته  قرار 
رقمه  فروریخته  قصر  این  است،  ملک 
ای از تهداب سنگ هایش موجود است 
اکنون به نبود حراست از آبدات تاریخی 
که  گردیده  غصب  محات  سایر  مانند 
باالی سنگ های تهداب اش خانه های 
شخصی ساخته شده است. مندیش ذال 
نزد  در  هریک  ملک  دختر  قصر  و  مرغ 

مردم قصه های خود را دارند.

اش  موقعیت  ازینکه  منار  این 
از  در قریه ای ده قاضی ساغر در یکی 
قریه های پر نفوس ساغر واقع است که 
بنام مناره ده قاضی یاد شده است، اینکه 
به  سابق  در  مناره  و  مسجد  قریه  این  
چه نام یاد میشد؛ روشن نیست بروایت 
نقل  به  نقل  موی سفیدان و قصه های 
درین محل از زمانه های سابق و بسیار 
دور مسجد بوده به وسعت بسیار کان 
توسط  که  زمین  جریب  ده  حدود  در 

یک زن بنام صدیقه که اصًا از قریه سر 
شده  ساخته  بوده  تیوره  ولسوالی  پنک 
است. این قول از دریافت اثر نوشته شده 
یا پارچه چوبی بوده که  باالی پارچه و 
قبل  های  سال  در  منار  ای  محوطه  از 
بود. گفته  نوشته شده  آمده که  بدست 
می شود که بی بی صدیقه که یک زن 
با احساس بوده تمامی مصارف منار ها و 
مسجد را از پول شخصی اش بعد از فوت 
شوهرش که حقوق هشت یک اش بوده 
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اعمار نموده است. زن که حقوق هشت یک اش مصارف اعمار 
مسجد بزرگ و مناره های بسازد باید تاجر یا خانم یک ملک و 

پاد شاهی بوده باشد که درین عاقه می زیسته است.

مردم محل چنین روایت دارند که: این مسجد دارای 
چهار برج یا منار داشته با ارتفاع بیش از 40 متر که از خشت 
های نیم متره خام، پخته و خشت های کوچک خام و پخته به 
اندازه انگشت های دست مزین با نوشته ها و هنر های بوده است 

ساخته شده بود که فعًا یک مناره از آن باقی مانده است.

از سه مناره دیگر آثار و عایم دیده نمی شود، مناره 
الی  موجود در حال شاریدن و ریختن است که در حدود 20 
25 متر ارتفاع دارد و گفته می شود که از این مناره ها آذان و 
آگاهی های به مردم داده میشده است. و تمام مردم قراء وقت 
ساغر، می شنیدند. از این معلوم میشود که مردمان این عاقه 
پابند اصول و قواعد خاص دینی، مذهبی و اجتماعی خوب بوده 
پا  به  اسکلت  چون  منار  اینک  اند.  بوده  دار  برخور  نظم  از  و 
او سخن  گوئی  است  عجیب  استیای  و  هیبت  با  اما  ایستاده، 
با شکوه  و جال  تا عظمت  نمایاند  را می  اش  پیکره  میگوید، 
به  آینده  به نسل  را  با فرهنگ و هنر دوست غوری ها  نیاکان 

تمثیل بگذارد.

با تأسف باید گفت که خانه های مسکونی در جوار این 
منار جدید اعمار شده به تصور بعضی از مردم که مبادا مناره به 
لغزد خانه ها و عابرین را متضرر سازد به مو جودیت اش نظر 
باستانی  آثار  قاچاق چیان  و  دارند. مردم محل  و  منفی داشته 
اند که سبب  انجام داده  خارج محیط حفریات خود سرانه ای 
از حفریات  از قول مردم  آسیب پزیری بیشتر منار شده است. 
خود سرانه و سال های بارانی از ساحه مقدار دانه های قیمتی و 
آثار مانند )نگینه های فیروزه، مسکوکات فلزی، نقره ای، شمع 
دانی، کوزه های پخته و خاکستردار، مجسمه ها...( یافت شده و 

قاچاق گردیده است.

همرا  که  سفر  در  سکورکسی  رادک  چنان  هم 
مذکور  مناره  باره  در  داشته  ساغر  ولسوالی  به  خان  اسماعیل 

چنین مینگارد:

در مرکز ولسوالي ساغر، ده قاضي در بین انبوه از باغهاي 
و خانه هاي نشیمن اهالي آن، از دور منار به مشاهده میرسد 
که توجه هر بیننده را بخود جلب مي کند. رادک سکورسکي 
که اصًا باستان شناس بوده درسال 1367هـ ش به هدف کسب 
معلومات در مورد صدمات وارده به ابنیه هرات و آثار باستاني 
قوماندانان جهادي در  به عنوان خبرنگار در کنفرانس  تاریخي 
ولسوالي ساغر اشتراک کرده در ارتباط به منار مذکور در کتاب 
خویش تحریر داشته میگوید: منکه نقشه هاي باستان شناسي 
را  ساغر   )947( شماره  نقطه  بودم  آورده  خود  با  را  افغانستان 
نشان میداد که در آن تحریر شده بود »بقایاي قصر غوریها – 
منار بنا یافته است از خشت پخته به ارتفاع 30 متر مربوط قرن 
بود  افراشته  بر  کنار سر  از  که  مرتفع  منار  میادي  تا 13   12
جلب توجه مي نمود من همراه چند تن خود را به آنجا رساندیم 
طوریکه نقشه نشان میداد این منار 30 متر ارتفاع داشت منار 
مذکور با وضع بدي رو به فرسوده گي قرار داشت قطر دایره آن 
روي زمین حدود پنج متر تخمین میشد منار از قسمت پایان به 
باال باریکتر گردیده قسمت باالي آن بیشتر در معرض فرسوده 
گي قرار گرفته بود جالبترین بخش ساختماني آن بند حلقوي 
تزئیناتي،  در قسمت باالي منار بود که حدود سه متر پهنایي 
داشت و خشتهاي پخته آن با یک طرح جالبي بهم اتصال یافته 
بامهاي خانه هاي  بود ما بخاطر بررسي دقیق تر ساختمان به 
مجاور باال شدیم اشخاص سالخورده که در آنجا بود با استناد به 

گفتار پدران و پدر کان هاي خود اظهار نمودند که: 

در همین مجاورت سه منار دیگر هم وجود داشته که 
بمرور زمان تخریب و ته پایه هاي آن زمین باغ گردیده هر گاه 
اظهارات آنها موثق بوده باشد این یک موضوع جالب و تازه مي 
باشد، زیرا این بنا نظر به ادعاي نقشه باستانشاسي در حقیقت 
قصر نبوده بلکه به احتمال قوي عمارت مذکور مدرسه دیني و 

یا مؤسسه علمي اسامي بوده باشد . 

شرایط  داشته  بسیارکم  وقت  مذکور  گفته  به  نظر 
تحقیق بیشتر برایش میسر نگردیده اما از سنگ نبشته ها بزبان 
عربي و سایر آثار و نمونه ها از قبیل خشت و بقایاي آثار تاریخي 
که در، در و دیوار و زینه ها و ایوانهاي منازل مسکوني همان 

محل بکار رفته بود نشان از بناي مهم تاریخي میداد.
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و در این عرصه جای خوشحالی است، چراکه بعضی از مردم برای 
اینها راه حلی پیدا کردندو کلینیک ها و شفاخانه ها ساختند واقعا 
ترک  کردند،  ادا  شانرا  وجدانی  وظیفه  که  هستیم  شان  ممنون 

اعتیاد به دونوع است:

ا- ترک جبری

2- ترک خودسرانه

 ترک جبری: یعنی شخص معتاد را جبرأ وادار میسازند تا ترک 
اعتیاد کند،  اما به نظرشخصی من این شخص معتاد اصا خوب 
و  از جبر  نباید  زیرا در فرهنگ اصاح  نمیکند،  و ترک  نمیشود 
اکراه کار گرفت، بهتر است مسئولین خانواده، محل، ما امامان 
است  درک  قابل  و  کارا  عرصه  تمام  در  شان  حرف  که  مساجد 
برای معتاد زندگی طوری وانمود سازند که او حاضر شود بصورت 

دأوطلبانه به اعتیادش خاتمه بخشد.

 ترک خودسرانه : این نوع ترک خودسرانه یعنی به رضایت شخص 
معتاد صورت میگیرد و این شخص یک شخصی خشنود میباشد 
فامیلش  خودش،  برای  دلش  و  انداخته  کار  به  را  عقلش  چون 
جامعه اش و کشورش سوخته و یقینن که این شخص به زودی 
خوب میشود، در این عرصه می توان تشویق، تعلیم و تربیه دینی 
تفهیم اضرار مواد مخدر را از زبانهای مختلف می شنود ، بخود 
تعمق نموده و به ترک اعتیادش می پردازد و یک شخص سالم 

خواهد شد برای خود وجامعه ماحولش.

وظیفه دولت در قبال معتادین : 

1 - اشخاصیکه مواد میفروشند شناسایی، محل شانرا نشانی وآنها 
را سخت جزا دهد.

2 -  این اشخاص را زندانی کند.

3 -  اشخاصیکه در زمینها مواد مخدرکشت میکنند جریمه کند 
و اجازه ندهند به کشت مواد مخدر بپردازد.

4 -  کشت بدیل را ترویج نموده از پروسه کشت و برداشت نظارت 
به عبارت دیگر  یا  و  تکثیری  را  بدیل  و در حاالت خاص کشت 
امر  این  نماید،  خریداری  تر  بلند  قیمت  به  را  دهاقین  حاصات 
سبب می شود تا دهاقین از کشت مواد مخدر جلو گیری نمایند.

 وظیفه والدین در قبال اوالدهایشان 

1 - از اطفال خود آگاه باشند، یعنی از مکتب، پوهنتون و محل 
کار شان آگاهی داشته و روابط شانرا کنترول نماید.

آزاد  که  معنانیست  بدان  این  ندهند،  برایشان  زیاد  آزادی   -  2
نباشند، البته در حد که خود سریت ببار نیاورد.

3 - آنها را همیشه برای درس و خدمت به جامعه تشویق کنند. 

4 - اطفال خودرا از همنشینی با افراد بدو بیجا نشین دور نگاه 
کنند.

برخورد با معتادین : 

عاطفی، انسان دوستانه و دلسوزانه باشد، زیرا معتاد مریض است 
بلکه  میدهد،  قلب  قوت  برایش  تنها  نه  مریض  با  رفتاری  خوش 
خودش را راضی می سازد تا در ترک مواد مخدردأو طلبانه قدعلم 
فاقد زرع مواد  را  آرزوداریم روزی کشورخود  لحاظ  بدین  نماید، 
مخدر، در جامعه خود سامت روانی و مردم مانرا دور از اعتیاد 

بمواد مخدرببینیم.

... مواد مخدر
) به مناسبت روزجهانی مبارزه علیه مواد مخدر(

سباون بیابانی
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صفحه                   کودک
تربیت  پیرامون  شنسبانیه  ی  گذشته  های  شماره  درصفحات 
کودکان مطالب را به دست نشر سپردم، از این شماره به بعد که 
توجهم را کتاب حجیم تحت عنوان » تغذیه وتربیت کودک« را 
خود جلب نمود، خواستم این پروسه را از آغاز شیر خوارگی، با 
لوازم مورد نیازغذایی طفل به معرفی گرفته برای مادران گرامی 
که در خوردن و نخوردن کودک اسرار می ورزند معلوماتی الزم 
را که نهایت جالب است ارائه دارم، خوشحالم بحیث یک جوان 
مسئولین شنسبانیه مسئولیت صفحه ی کودک را برایم سپرده 
اند و نیاز دارم به راهنمایی و همکاری شان بتوانم صفحه رنگین 

و مفیدی را بکودکان عزیز ووالدین گرانقدر تقدیم نمایم. 

دانش کودک از رژیم غذایی:

مقدارکالوری  چه  بدنش  میدهد،  تشخیص  که  است  طفل  این 
نیاز دارد و دستگاه هاضمه ی اوچه مقدار شیر را می تواندتحمل 
بخورد  بیشتر  تا  کند  می  گریه  نباشد،  کافی  اگر شیرش  کند، 
به  باشدواومیل  مانده  اگر داخل چوشک مقداری شیر  برعکس 
به عبارت  امتناع می ورزد،  باشداز خوردن  نداشته  خوردن آن 

دیگر باید حرف او را پذیرفت و یا امرش را تحمیل کرد.

وقتی  نمائید:  تعبیر  اینگونه  را  نوزاد  اول حرکات  در طی سال 
گرسنه است، از خواب بیدارمی شود، وقتی غذا می خواهدگریه 
می کند ووقتی نوک پستان را به دهان او میگذارند، از وجدو 
خوشی می لرزد، هنگام شیر خوردنش می توانید اعمال دیگری 
را تجربه کرده، نتایج آنراماحظه نمائید، گاهی دانه های عرق 
ناگهان در وسط شیر خوردن  اگر  بینید،  را روی صورتش می 
فریاد می کشد  واری  به طرز دیوانه  باز دارید،  این عمل  اورااز 
هنگامیکه به اندازه کافی شیر خورد، از رضائیت سر مست می 

شودو به خواب میرود.

شیر  تغذیه  شرین  رؤیای  میرسد،  نظر  به  خواب  در  حتی 
بخود  مکیدن  حالت  زیرادهانش  است،  کرده  مشغول  اورا 
میگیردوصورت رضائیت و شعف عمیقی را حکایت می کند این 

و  است  لذت  بزرگترین  او،  برای  آنست، خوردن  مبین  موضوع 
اولین آثار احساس حیات وزندگی، از طریق خوردن در او ایجاد 
می شودونخستین کسی را که می شناسد، کسی است که اورا 
تغذیه می نماید) مادر، قابله، خواهر و...(، وقتی مادری همیشه 
نوزادش رابخوردن بیشترتشویق می نماید، نوزاد درمقابل نسبت 
تغذیه  کندهنگام  می  وسعی  کند  می  کمتری  عاقه  بخوردن 
زود  هرچه  خوردن،  زیاد  از  بتواند  رودتا  تربخواب  زود  هرچه 
خوردن  از  کرده،  فریاد  و  داد  است  ممکن  یا  شود،  تر خاص 
بتدریج احساسات مثبت خود  ترتیب طفل  بدین  امتناع ورزد، 
کند                         می  استدالل  اینطور  میدهدو  دست  از  بحیات  نسبت  را 
» زندگی عبارت از مبارزه است، این مردم پیوسته تو را تعقیب 

می کنندوباید با مبارزه وکوشش از خودت حفاظت کنی«.

وادار  را  وکوب طفل  لت  با  مادران حتی  که  است  مروج  اکثرأ 
می سازند تا غذا بخورد، یا علل کم خواری طفل را مریضی و یا 
چیزی دیگری تلقی می کنند، این رویه خیلی نا مطلوب و سبب 
بدین  میگردد،  طفل  بودن  ترسو  و  فکری  مانی جسمی،  عقب 
لحاظ است که مادران باید فقظ طفل را بحال خودش بگذارند تا 

در خوردن و خوابیدن حاکم میدان زندگی خود باشند. 

است  مشتاق  خود  آنچه  از  بیشتر  خوردن  برای  اورا  این  بنابر 
ترغیب و تشویق نکنید و اجازه دهیداز غذایش لذت ببرد، به او 
بفهمانیدکه دوست او هستید، این راه یکی از راه های اساسی 
است که متهی به ایجاد اعتمادبه نفس، لذت از زندگی و عشق 

به مردم در طفل )طی سال اول زندگی اش( می شود.

اقتباس از کتاب دکتور بنیامین

تغذیه و تربیت کودک، ترجمه مصطفی مدنی
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...استرس
...همـان طـور کـه علـم و تکنولوژی پیشـرفت مـی کنـد، عواملی 
کـه موجـب اضطـراب، نگرانـی، اسـترس وافسـردگی مـی شـوند 
نیـز بیشـتر شـده انـد. اسـترس پدیـده ای اجتنـاب ناپذیر اسـت 
و صـرف نظـر از جنـس، سـن، طبقـه اجتماعـی، ثـروت، شـغل و 

مقطـع زمانی همواره حضـور دارد.  

عائم استرس 

کـم حوصلگـی، سـردرد، تغییـر ضربـان قلـب، خسـتگی جسـمی  
اختـال  سـینه،  در  فشـار  خوابـی،  بـی  پرخاشـگری،  و  خشـم 
بـی  دهـان،  خشـکی  کـردن،  عـرق  معـده،  سـوزش  گوارشـی، 
اشـتهایی، داغ شـدن و یا سـرد شـدن بدن، غمگینی، لرزش بدن 
میل به سـیگار، از دسـت دادن تمرکز، احسـاس سـرگیجه، تغییر 
تنفـس، تکـرر ادرار، کـم شـدن حافظـه، دردهـای بدنـی پراکنده 
آه کشـیدن، تمایـل بـه تنهایـی، آشـفتگی، التهـاب، سـرخ شـدن 

پوست صورت و......است.   

 بیماریهای استرس  

 بیماریها و اختاالتی که اسـترس ایجاد می کند یا آن را تشـدید 
مـی نمایـد، بسـیارند برای مثـال می توان بـه این بیماریها اشـاره 

کرد:

بیماریهای  دهانی: 

زخم دهان، تورم گلو، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و...

 بیماریهای گوارشی:

تهـوع، اسـهال، کـم شـدن اشـتها، اختـال هضـم، سـوزش معده 
ورم معـده، زخـم معـده، اختـال روده، قبضیـت و...

 بیماریهای عضانی و مفاصل : 

 درد عضـات پشـت و شـانه، کتـف و کمـر، مفاصـل، سـردرد 
و... روماتیسـم  مفصلـی،  ضایعـات 

 بیماریهای قلبی- عروقی

درد ناحیـه قلـب، بـاال رفتن ضربان، فشـار خون و تصلب شـرایین 
قلبی... سکته 

بیماریهای ریوی : 

 آسم، سرفه و...

بیماریهای پوستی : 

 خـارش و اگزمـا، ریـزش مـو، تاسـی، کچلـی موضعـی، اختاالت 
پوسـتی و....

 اختاالت روانی :

 انـواع اختـاالت سـوماتوفرم، روان تنـی، اضطـراب، افسـردگی 
وسـواس، سـوء ظـن و بدگمانـی و...

 بیماریهای غددی و متابولیسمی : 

پـرکاری و کـم کاری تیروئیـد، مسـمومیت تیروئید، بیمـاری قند 
رسـوب چربـی و حتـی بیماریهـای صعـب العاجی مثل سـرطان 

مـی توانـد در اثراسـترس به وجـود اید.

راهای کاهش ودرمان استرس 

آرزو اشواق حقیقی
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کاری انجام ندهید

حداقـل یـک بـار در روز، پنـج یـا ده دقیقـه آرام بنشـینید و کاری 
انجـام ندهیـد. بـه صداهـای اطـراف، احساسـتان و هر گونه کششـی 

در گـردن، شـانه هـا، بازوهـا، سـینه و غیـره تمرکـز کنید.

 با صدای بلند بخندید

همیشـه موضوعـی برای خنده در دسـت داشـته باشـید، این موضوع 
مـی توانـد ، مجموعه ای از تکه های طنز مورد عاقه تان، یا صداهای 
بامزه ای که فرزندتان یا یک دوست از خودش درمی آورد باشد. حتی 
مـی توانید چند لحظه در مورد تماشـای سـریال کمـدی مورد عاقه 
 تـان فکـر کنیـد. اغلب در طـول روز یکی از این مـوارد را انجام دهید.

 موسیقی گوش دهید

هنگامـی کـه بـا یـک کار دلهـره آور مواجـه می شـوید، به موسـیقی 
گـوش فـرا دهیـد - ایـن موسـیقی مـی تواند از نـوع کاسـیک، ملی 

یا جاز باشـد باشـد.

مثبت بیندیشید

بـه شـخص یا چیـزی که عمیقا مـورد عاقه تان اسـت )در هر مکان( 
از5ثانیـه تـا 5 دقیقـه فکـر کنید. یا منظـره ای از یـک تعطیات آرام 
را تصـور کنیـد یا عبارتـی که باعث ایجاد احسـاس مثبتی نسـبت به 
خود و جهان اطرافتان می شـود را در ذهنتان مرور کنید. به نظر می 

رسـد کـه فکر کـردن همانند پندی از یک کارت تبریک اسـت! شـاد 
فکـر کـردن و افـکار آرامش بخش مـی تواند با تغییـرات فیزیولوژیک 
 کـه هنـگام بوجـود آمـدن اسـترس اتفـاق مـی افتنـد مقابلـه کنـد.

قدم بزنید

از پشـت میـز، صندلـی در هـر موقعیتـی که هسـتید ، بلند شـوید و 
10 دقیقـه راه برویـد. بسـیاری از مـردم این حس درونـی را دارند که 

پیـاده روی بـه آرامششـان کمـک می کند. 

 نفس عمیق بکشید

    بـرای پنـج دقیقـه، تنفـس خـود را آهسـته تر کنیـد و در حدود6 
بـار در دقیقـه نفـس بکشـید. بـه عبـارت دیگر، مـدت 5 ثانیـه عمل 

دم، 5 ثانیـه عمـل بـازدم انجـام دهید.

با آرامش برخیزید 

درسـت قبـل از تـرک تخـت خـواب و بافاصلـه بعـد از اینکـه زنـگ 
سـاعت در صبـح بـه صـدا درآمـد،5 دقیقـه بـرای آرام کـردن بدنتان 
وقـت صـرف کنیـد. بـا منقبـض کـردن انگشـتهای پـا شـروع کنیـد 
سـپس بـا اختیار خود آنها را شـل کنیـد. بعد در مـورد ماهیچه های 
کـف پـا و سـپس عضلـه هـای سـاق پـا و ران پا و باسـن همیـن کار 
را انجـام دهید.بـه طـرف بـاال ایـن روش را ادامـه دهید تـا باالخره با 
جمـع کردن و سـپس شـل کـردن عضله های صـورت بـه آن خاتمه 

دهید. 
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بنا بـه دعوت مرکز آمـوزش و پژوهشـهای بین المللی 
وکتابخانـه وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی 
ایـران یـک تیـم هنرمنـدان بریاسـت محترمـه بانو 
ممتـاز سـروریار مدیرنگارسـتان ملـی والیـت هرات 

عازم کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران گردیدند.
ایـن تیم مورد اسـتقبال گرم مـردم هنردوسـت ایران 

قرارگرفتـه واز آثـار هنرمنـدان افغانسـتان حمایـت 
کامـل بـه عمـل آمـد، در ایـن دعـوت هنـری کـه 
حـدود 6۰ اثـر از هنرمندان چیره دسـت افغانسـتان 
به نمایش گذاشـته شـد، بطور بی سـابقه ی اسـتقبال 
گردیـد و تمـام آثـار بـا رقابت  بـی بدیـل بفروش 

. سید ر
در مصاحبـه ی کـه را پورتر شنسـبانیه از خانم سـرور 
یـار مدیرفعـال نگارسـتان ملی هـرات داشـت گفت : 
مـا 6۰ اثـر نقاشـی، خطاطی با سـبک هـای مختلف 
باخـود به آن کشـور برده بودیـم که این آثـار بمثابه 
نـاب تریـن آثـار هنـری از طـرف عالقمنـدان هنر 
خریـداری گردیـد، وی عـالوه کـرد، بپـاس فعالیت 
هـای نگارسـتان ملی هـرات تقدیـر نامـه ی از طرف 

وزارت امـور خارجـه ایـران برایم تفویـض گردید که 
این یـک افتخـار بـزرگ بـرای جامعه هنری کشـور 

باشـد. می  من 
خانم سـرور یـار می گویـد: تجـارب ده سـاله ام در 
ایـن کانـون هنـری نشـان میدهـد کـه هنـر افغانها 
نسـبت به آثـار هنرمندان کشـور هـای دیگـر تفاوت 
کامل داشـته، ایجـاب می نمایـد در همچو نمایشـگاه 
هـا از طرف دولت اسـالمی افغانسـتان به هنـر مندان 
سـهم داده شـود تا بـرای پیشـبرد اقتصاد شـان و هم 

تقویت هنری شـان اشـترک فعال داشـته باشـند.
در اخیر بانو سـرور یار از سرکنسـول ایـران در هرات 
ابراز سـپاس نمـوده گفت : نظـر به ارتباطـات مؤثری 
کـه بیـن نگارسـتان ملـی و سرکنسـولگری جمهوری 
اسـالمی ایران موجود اسـت، ایشـان زمینه این سـهم 
گیری را در نمایشـگاه مذکور مسـاعد نمـوده بودند.   

نگارسـتان هنـر در  ایـن موفقیـت  شنسـبانیه 
هـرات را تبریـک و تهنیـت مـی گویـد  .

ری
هن ل 

ستقبا  ا
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مدیریت ماهنامه به همکاری نگارستان ملی






