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زمـان درگذراسـت و از خـود ماندگارهـای بجـا میگـذارد، اگرمـا توقفـی داشـته وتحرکـی بخـرج ندهیـم چیـزی را بـه نـام 
ماندگارنداریـم، یگانـه چیزیکـه کـه مـارا بـه منـزل مقصـود میرسـاند هماناکاروتحـرک اسـت که بـرای هدف پـاک ودریافت 
واقعیـت هـای زمـان تـاش ورزیـم، ایـن نـکات بـه سـبب آن گفتـه می شـود کـه مـا ) بنیـاد فرهنگـی جهانـداران غوری( 
سفرشـش سـاله ی مانـرا بـدون توقـف، اما بـا حرکت شـریفانه وبـرای مردم سـرزمین مان، بـه آغاز گرفتـه بودیـم، جهانیان 

اطـاع دارندکـه یـک تمـدن بـزرگ و درخشـان توسـط حاکمـان وقـت افغانسـتان بورطه فراموشـی سـپرده شـده بود.

ایـن تمـدن بـزرگ کـه درآخریـن قلـه هـای درخشـان آن توسـط چپاولگـران چنگیـزی به تـوده های خـاک مبـدل گردید 
اسـناد، مـدارک وداشـته هـای آن حریـق ویـا در رودخانه ها شسـته شـد، هیچـگاه از دل تاریخ نـگاران و پژوهشـگران تاریخ 
پـاک نشـده و نخواهـد شـد، امـروزه مـا تنهـا یکـی از تاریـخ هـای جهانـرا بـا خود داریـم که نـه تنهادرآن سفسـطه سـرایی 

وغمـازی صـورت نگرفتـه، بلکـه حقایـق را بـرای بازمانـدگان آن مدنیت درخشـان بازگومـی نماید.

بروفـق همـان تاریـخ و همـان سـابقه درخشـان تاریخی مصمـم شـدیم ارگانی راتشـکیل دهیم کـه بتواند رد پـای ابرمردانی 
را دسـتیاب نمایـد کـه روزی نیمـی ازقـاره ی آسـیارا مدیریـت مـی نمودند، با عدالـت ومعارف پسـندی از باره های آسـمان 

خـراش آن نـدای وحدانیـت خدارا بگـوش خایق آن میرسـانیدند.

تحصیـل کـردگان، اسـتادان ودانشـمندان غـوری و غوری تبـار، دوسـتان فرهنگی و تاریخ پژوه دسـت بهم داده اسـاس بنیاد 
فرهنگـی جهانـداران غـوری را زیبـا گذاشـته و در مـدت شـش سـال درحالکـه از نظـر تاریخـی بخصـوص درحـال و هـوای 
کشـورما انـدک اسـت  فعالیـت هـای چشـمگیری را انجـام داده کـه برای شـخص بیننـده در بعضی مـوارد بیهمتا می باشـد  
امـا اعضـای بنیـاد آنـرا هنـوز انـدک مـی شـمارد زیرابعضـی نـا رسـایی هـای وجـوددارد که سـبب کنـدی رونـد کاری این 

بنیادمیگردد.

وهـم نـا مهربانـی هـای بعضی اشـخاص که هویـت خویش را فرامـوش نمـوده و نمیخواهند در پروسـه معرفـی تاریخ خویش 
دسـت بـکار شـوند نیزسـبب کنـدی پروسـه کاری وفعالیـت هـای بنیـاد گردیده اسـت، ولی مـا هرگیـز توقف ننمـوده و این 
رونـد را تـا مادامـی ادامـه خواهیـم داد کـه بـار دیگـر دولـت مـردان وسیاسـت گـذاران مـا معتـرف بـه حقیقـت آن مدنیت 

تاریخـی وفرهنگـی خراسـان بـزرگ) امپراطـوری بزرگ اسـامی غوری هـا ( گردند.

جای دارد درهمین مدت از تمام قلم بدسـتان، تاریخ نویسـان، ادب دوسـتان، شـاعران، جوانان، زنان و همه اندیشـمندانیکه 
درراه اعتـای بنیـاد مـارا همراهـی نمـوده اند صمیمانه ابراز سـپاس و قدردانـی نمـوده، از خداوند متعال برای همه سـعادت 

و سـربلندی اسـتدعا نمائیم.      

آغازسخن
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هموطنان گرامی و غوری های عزتمند

شــش ســال از عمربنیادفرهنگــی جهانــداران غــوری،  خانــه مشــترک شــما میگــذرد، اوضــاع ناهنجار 
کشــور درایــن مــدت هدفهــای شــریفانه بنیــاد را بــه کنــدی و چالــش هــای اندکــی مواجــه نمــود  
امــا خوشــبختانه باهمــکاری هــای بیدریــغ شــما فرهنگیــان وادب دوســتان هیچگونــه تعللــی در کار 

هــای روزانــه بنیــاد وارد نســاخته و بــه روال عــادی کار هــای بنیــاد جریــان دارد.

ــاپ  ــا بچ ــوری ه ــترک غ ــه مش ــن خان ــی از آدرس ای ــی وادب ــی، علم ــب تاریخ ــوان کت ــا عن ده ه
رســیدوحرف حــرف غــوری هــای گرامــی مــا از طریــق نامــه فرهنگــی شــان »شنســبانیه« بصــورت 
ماهــوار نشــر و در بســا اقصــای کشــور بــه عالقمنــدی تمــام مــورد مطالعــه ی مــردم مــا قــرارداده 

مــی شــود.

ارتباطــات مــا کنــون درســطح بــاالی از آنچــه توقــع میرفــت برخورداراســت، مــا بــا تمــام بــزرگان 
ــه روزگاری  ــم مرزک ــای ه ــور ه ــا کش ــته و ب ــتانه داش ــط دوس ــان رواب ــخ پژوه ــتان و تاری ادب دوس
امپراطــوران بــا هیبــت غــوری در ســرزمین شــان حکومــت داشــتند برقــرارو روزنــه هــای زیــاد برای 

تحقیــق عمیــق دوران حکمراوایــی غــوری هــاو بنــا هــای تاریخــی ایشــان گشــوده شــده اســت.

بــرای حفــظ و نگهداشــت آثــار پربهــای تاریخــی غــوری هابــا دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان 
تمــاس هــای مســتمر جریــان داشــته و بــرای حفــظ و نگهــداری منارجــام دولــت تصامیــم جــدی و 

قابــل مالحظــه ی گرفتــه اســت و درزود تریــن فرصــت ایــن مأمــول بــرآورده خواهــد شــد.

ــگام  ــوه هم ــروز ک ــی فی ــهر تاریخ ــه ش ــران ب ــام چقچ ــر ن ــرای تغی ــاد ب ــدت بنی ــن م ــان ای در جری
ــزرگان غــوری  ــام ب ــن بن ــل مزی ــن جــاده عمومــی کاب ــوده، چندی ــا ب ــان گرامــی م و همــراه هموطن
گردیــده اســت، تبدیــل غــوراز والیــت درجــه ســه بــه واحــد درجــه دوم کشــور کار بزرگــی در ســطح 
کشــور بــوده و مــا همــواره تــالش داریــم تــا اقدامــات معنــوی را بــرای اعمــارو پیشــرفت غورباســتان 

داشــته و دراعتــالی آن جدیــت کامــل داریــم.

بازهــم درهــر راســتا و هــر موقعیتــی نیــاز داریــم هموطنــان گرامــی مــا همــکاری هــای خــوب خودرا 
ازبنیــاد فرهنگــی جهانــداران غــوری دریــغ نداشــته و بــرای توضیــح هرچــه بیشــتر تاریــخ اجــداد 

نامــدار تــان مــارا یــاری و همــکاری نمائیــد.

فرخنده باد ششمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
بمناسبت ششمین سالروز ایجاد بنیاد
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تاریخ ۳۰ جدی۱۳۸۸تحول درونی عدهء از دانشمندان، فرهنگیان 
مهمی  اما  پراکنده،  هرچند  نگرش  تا  واداشت  را  پژوهان  وتاریخ 
رادرباز نمودن صفحه ی ازصفحات درخشان تاریخ خراسان بزرگ 
) غوریها ( وجهانداران رشید منطقه را بگشایند، روی این مأمول 
بودکه  آنجا  به  آمدودشواری  می  نظر  به  وناممکن  مشکل  خیلی 
بعضی  توان  واز  کاربودفرسایشی  شده؛  کرده  گم  هویت  احیای 
ها به دور اما برای احیای این هویت تاریخی خوشبختانه باتالش 
»بنیادفرهنگی  نام  تحت  ی  هسته  نظران  هم  کوچک  حلقه  این 

جهانداران غوری« اساس گذاشته شد.

آنچه این حلقه ی کوچک را قوت قلب بخشید، همانا پشت کار 
بود  باهمگان  حسنه  روابط  و  فرهنگی  همآهنگی  مردمی،  منش 
هیچ کس دراین راستا نه ایستادوتوقف را درحالیکه حرکت بطی 
وبادید همه جانبه انجام می شد، مردود دانستند، سری به تاریخ 
ونبشته های هشتصد سال وبیشتر ازآن زده، تراوش های عینی 
های  ومیغ  ابهام  های  گرفتندوهاله  پردازش  و  آوری  جمع  رابه 

جادویی وافسونهای طبقاتی را درهم نوردید.

ادب  شاعران،  علما،  ها،  اکادمسین  دانشمندان،  عالقمندان، 
دوستان و همراهان فرهنگی توانیست دریک مدت کوتاه، حلقه 
ترقی  شامخ  وقلل  ها  گردنه  رابه  غوری  جهانداران  فرهنگی  ی 
وتعالی رهنمون سازند، همواره دوستان و عالقمندان این تشکل 
به ظاهر کوچک اما متین واستوارقوت قلبی بودبرای حرکت بهتر 

و مؤقرانه ی ما.

و  ادبی  فرهنگی،  تاریخی،  اثر   )۵۰( حدود  کم  مدت  درهمین 
فرهنگی جهانداران غوری شرف چاپ  بنیاد  روزنه ی  از  عرفانی 
و نشر یافت، آثاردوستانیکه سالها غبار دست نارسی مادی آنهارا 
خدمت  در  جلد  وهزاران  آن  وجه  ترین  زیبا  با  بود،  پوشانیده 
هموطنان ما قرارداده شد، روحیه پژوهش و تحقیقات علمی، ادبی 
بنیادی  های  خیزش  و  جهش  یافت،  گسترش  و  بسط  وتاریخی 
ی  قاره  از  نیمی  زمانی  که  ها  غوری  ارجمند  تاریخ  احیای  برای 
گرفت  آغازیدن  میکردند،  رهبری  وشجاعت  باخردمندی  آسیارا 
از  تنها  نه  ناصری(  طبقات   ( اثرناب  این  غوریها  واقعی  وتاریخ 
بین  زره  زیر  از  بلکه  غور،  مردخیز  سرزمین  زیرنظردانشمندان 
اکادمیسین های کشورچاپ دوباره یافت و به اکثریت خانه های 

مردم افغانستان مورد مداقه قرارداده شد.

وزین درسرزمین مصر  تاریخ  این  که  است  مباالت  افتخارو  جای 

درجوامع  مختلف،  لسانهای  به  و  یافته  چاپ  شرف  نیز  وایران 
مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد، جغرافیای تاریخی غوربه ایزاد و 
اصالحات دوباره، با تیراژ وسیع نشرو بخدمت همه گان قرارگرفت 
و بهمین منوال ده ها کتاب دیگر.... وکنون هم چندین اثرباارزش 
دالورشاهان  از  یکی  سوری،  شاه  شیر  اعلیحضرت  تاریخ  چون 

غوری زیرچاپ قراردارد.

آنید)شنسبانیه(  کنون شما خواننده ی  که  فرهنگی  نامه ی  این 
یکی دیگر از کار های فرهنگی است که بصورت ماهوار، با محتوای 
عالی تاریخی، ادبی، عرفانی و هنری دست های هر خواننده را لمس 
سخاوتمندی  و  ارادت  با  شنسبانیه  عالقمندان  میدهد،  ونوازش 
درانکشاف وگران سنگی محتوای آن می کوشندوهیچگونه تعللی 
درنشرآن بوجود نیامده است و امید واریم بهمین منوال بتوانیم 
مردم ماراازرویداد های تاریخی صدها سال قبل از امروزوسیله ی 

این نشریه باخبر سازیم.

غوری  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  دلگرمی  سبب  که  نکات  دیگر 
گردیده، تحقیق مقدماتی پرسونل بنیاد از سرزمین اعجائب هند 
هارادردل  غوری  تاریخی  هاواثرات  آبادی  بیشترین  که  است، 
ارتباطات  این  است،  نموده  حفظ  آن  شکل  زیباترین  خودبه 
با مقامات سیاسی و فرهنگی هند تماسهای  بنیادسبب شده که 
اساسنامه  درج  که  عالی  هدفهای  روی  و  تحکیم  دوستانه 
های  درآینده  نموده  بیشتر  تعمق  است،  بنیاد  پالن  واستراتیژی 
نزدیک تفحص ژرف درعرصه ی بازخوانی تاریخ غوری هارادرآن 

سرزمین داشته باشیم.

خیلی هاجای مسرت خواهد بودکه دولت افغانستان درروال کنونی 
جایگاه غوری هارادرتاریخ جهان درک نموده، بسا جاده های شهر 
های افغانستان بخصوص شهر کابل به نام نامی امپراطوران بزرگ 
غوری زینت نام می یابدوبنیاد مصمم است، درتزئین و بازسازی 
را  الزم  اقدامات  است  باافتخار  های  غوری  بنام  که  اماکن  بعضی 

رویدست گیرد.

مادرحالیکه ششمین سالروزایجاد بنیادفرهنگی جهانداران غوری 
کنیم  می  عرض  تهنیت  و  ماتبریک  گرامی  هموطنان  کافه  رابه 
ازهمکاری هایبی بدیل وهمراهی های دوستانه ی شان درراستا 
های گوناگون به قدر یادآوری نموده، تداوم این ارتباطات صمیمانه 

را بیشتر از پیش دربلند بردن دانش هموطنان ما انتظار داریم.

سخن مدیر مسئول شنسبانیه بخاطر ششمین سال
 ایجاد  بنیاد فرهنگی جهانداران غوری



   ماهنامه شنسبانیه، سال سوم، شماره بیست هشتم ،جدی 1394
 

  4

در این سیمینارپیام رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی، رئیس ولسی 
جرگه و مشرانو جرگه، سفیر جمهوری اسامی ایران، رهبری و اعضای 
کانون اندیشه سبز، پوهنتون البیرونی وسید اقبال )منیب( والی والیت 
غوربه خوانش گرفته شد، شانزده مقاله علمی که ازطرف اشتراک کننده 
باقی  بودنسبت کمی وقت بعضی قرائت گردیدو بعضی  گان تهیه شده 
ماند، فیصله گردیدکه تمام مقاالت بصورت یک جزوه چاپ گردد، که 

بعدأ تحت عنوان امپراطوری غوری ها چاپ گردید.

بعد از ختم محفل طی یک گردهمآیی وسیع از مشترکین فیصله براین 
شدتا یک نهاد اجتماعی به منظورمعرفی هرچه بیشتردوره امپراطوری 
ها  غوری  گردد،  ایجاد  معنوی  و  مادی  های  عرصه  درتمام  ها،  غوری 
وغوری تبارها آمادگی خود رااز والیات مختلف اعام نمودند، لذا شش 
سال قبل از امروز» بنیاد فرهنگی جهانداران غوری« رسمأ ایجاد گردید.

تأمین زندگی  ایجاب می کندتا جهت  بدون شک اصول جوامع بشری 
تشکیات  هاودیگر  شورا  ها،  اتحادیه  ها،  انجمن  سازمانها،  متمدن 
انکشاف کشور خویش سهم  و  ترقی  تادر  باشد،  اجتماعی وجود داشته 

بگیرند. تعریف بنیاد ها این است که در ماهیت وهدفمندی غیر سیاسی 
اقتصادی، مستقل و غیر وابسته می باشند، منحیث استراتیژی و مرامی 
ساطین  درست  هویت  احیای  مطالعه،  و  تحقیقات  در  عمیق  توجه 
غورومعرفی میراث های علمی، تاریخی وفرهنگی می باشد، شایان ذکر 

است؛

عصر طایی امپراطوری غوری هاودست آورد های آن، ازطرف نویسندگان 
ترکی، روسی، عربی، انگلیسی، فارسی پوشیده نبوده فرخندگی این عصر 
و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،  با شکوه، درعرصه های دینی، فرهنگی 
معماری با نوشته های زرین انعکاس داده شده که قابل قدر و ستایش 

است.

تأسف این جاست که بعد از اضمحال و انقراض دوره امپراطوری غوری 
هاواز بین رفتن آخرین سلطان از ساله غوری هااکثریت کتب تاریخ یا 
از اثر جنگها سوخت ویا اینکه به یغما برده شد استمرارمداخات مغل ها 
وخوارزم شاهیان، غوری ها رابصد هامصایب و آالم مواجه کرد، مخالفت 
های داخلی غوری هااز یک طرف رقابت هاونیروی آزمندمتذکره از طرف 

سید محمد رفیق نادم

شش سال پر بار 

بنیـاد فرهنگـی جهانـداران غـوری، شـش سـاله شـد، وجودایـن نهادفرهنگـی در شـرایط کنونـی امرالزمی پنداشـته می شـد، انگیزه 
ایجـادآن : عـده ی از فرهنگیـان دررأس آقـای دیپلـوم انجینیـر عبدالرحمان غوری وآقـای نثاراحمد حبیبی غوری برای روشـن نمایی 
عصرطایـی امپراطـوری غـوری هـا سـیمینار بیـن المللی را زیـر عنـوان ) امپراطوری غـوری هاجایـگاه آن درتاریخ، تمـدن وفرهنگ 
افغانسـتان و منطقـه( در کابـل پایتخـت افغانسـتان، بتاریـخ ۲۲-۲3 حمـل 13۸۸هــ ش دایـر نمودنـد، عـده ی زیـادی از فرهنگیان 
ومتنفذیـن اکثروالیـات افغانسـتان ازغـوری هـا و غـوری تبارهـا، اسـتادان پوهنتـون کابل، رئیـس و اعضـای اکادمی علوم افغانسـتان  

عـده ای از نماینـدگان کشـور هـای خـارج مقیـم کابـل ) کوردیپلوماتیک( جمعأ بیشـتر از یکهزار نفراشـتراک داشـتند.
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دیگرسبب گردید تا حکومت های محلی آنهم وابسته به دیگران در 
است  بدسترس  فعأل  که  تاریخ  کتب  آنعده  آید،  غوربوجود  سرزمین 
آمدن حکومت های محلی  ازوجود  آنهاقبل  نگارش  ما می شناسیم 
درغورمی باشد، بعد از آن در دوصد سال اخیرفرهنگ تاریخ نگاری 
معتبر  و  تاریخ درست  درموردغورکمتر  ولی  نمود،  علم  قد  دیگر  بار 
نوشته شده، اگر چیزی هم نوشته شده، نگارشهای اند، دور از واقعیت 
وارونه و کودکانه فکر می شود، نویسنده نه دانش داشته و نه چیزی 
ها  بعضی  مثال:  عنوان  به  فهمیده،  می  تاریخی  های  واقعیت  از  را 
نوشته اند که غوری ها درزمان احمد شاه درانی مسلمان شده اند، 
درزمان  غور  مردم  نویسدکه؛  می  دیگری  نویسنده  این  تراز  جاهل 
امیر عبدالرحمن خان مسلمان شده اند، به اصطاح این نویسندگان 
خیال  بوده،  بهره  بی  تاریخی  ومعلومات  کامألازمطالعه  حقیقت  در 

پردازانی اندکه هرچه به تصور شان آمده انشا کرده اند.

خلیفه  درزمان  خرنک  بن  شنسب  ها  غوری  جداعلی  حالیکه  در   
مسلمان  3۶هجری  سال  در  وجه  اهلل  کرام  علی  حضرت  چهارم 
این  در  ثقه  تاریخی  کتب  دیگر  و  ناصری  طبقات  کتاب  بود  شده 
ظاهر  آقای  اواخر  دراین  شوربختانه  دارند،  تفصیلی  نگارش  زمینه 
در  افغانستان  تاریخ خود›  درکتاب  مشهور کشور  ژورنالیست  طنین 
را  جام  منار  کشیده  تصویر  به  را  افغانستان  های  آثاروبنا   ›۲1 قرن 

گفته،  غزنویان  به  مربوط  های بنای  افغانی  نه  اینکه  حال 
دانشمند، بلکه دانشمندان خارجی 
بنای  میدانندکه  را  واقعیت  این 
سلطان  افتخارات  از  جام  منار 
غوری  سام  محمد  الدین  غیاث 
می باشد، ذریعه انتر نیت از آقای 
خود  نوشته  تا  خواستم  ا طنین  ر

تصحیح نماید.

ادوار،  از  هردوره  ارزشمندی  وابنیه آری؛  عدالت  دانش،  فرهنگ، 
ی دوره  هرگاه  باشد،  می  آن  تمدن  و  هویت  بیانگر  تاریخی   های 

 امپرا طوری غوری ها را ژرف نگری نمائیم، ازلحاظ فرهنگی وخدمات 
اجتماعی درخشنده ترین عصر می یابیم، گوشه گوشه والیت باستانی 
غور مملوازداشته های پر افتخار است که ایجاب مطالعه بیشتر را می 
نماید، شخصیت ها، دانشمندان زبردست، هنرمندان بی نظیر، اهل 
تصوف ومعرفت درجغرافیای غور زندگی میکردند، که هنوز ناشناخته 
می باشند» بنیاد« در تب و تاش است تا آرام آرام با درنظر داشت 
ویافته های خود  برود  آنها  پژوهش  و  امنیتی غرض مطالعه  شرایط 
رادرهمه ابعاد آن درسطح ملی وبین المللی انعکاس دهد، درصورت 
امکان طور مستقل ویا ازطریق وزارت اطاعات و فرهنگ، جا های 

نشانی شده را تحقیق خواهد کرد.

ماهنامه شنسبانیه نمونه ی دیگری این بنیاداست که هرماه درهرات 
چاپ ونشرمی شودوطرفداران زیاد پیدا نموده، نویسندگان باعاقه ی 
خاص دراین ماهنامه همکاری قلمی دارند، مدیریت این ماهنامه با 
رعایت اصول و پرنسیپ های نشراتی درنشر وپخش این ماهنامه نقش 
سازنده وقابل قدردارد، این ماهنامه نه تنها درمرکزوالیت هرات، بلکه 
در والیات فراه، نیمروز، غور وبادغیس ودر اکثرولسوالی های والیت 

غوروهرات توزیع میگردد.

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری سخت عاقمند است تا در سایرنهاد 
از  یکی  که  منجمله کشور هندوستان  و خارج  داخل  فرهنگی  های 
کشور های دارای بیشترین آثاردوره ی امپراطوری غوری هامی باشد  
فرهنگی  و  معماری  آثار  مساعددرباره  نمایدودرشرایط  برقرار  ارتباط 
دوره غوری هادرآن کشورمطالعات تحقیقی و پژوهشی را انجام دهند.

غوری  هموطنان  از  کشوروبخصوص  دانشمندان  تمام  یکباردیگراز 
به  دسترسی  یا  و  غورمعلومات  درمورد  هرگاه  خواهشمندیم،  خود 
براین  عقیده  نمایند،  همکاری  را  بنیاد  باشنداین  داشته  آثارتاریخی 
است، زمانیکه صدها تن از شخصیت های علمی وادبی نویسنده گان 
ودانشمندان در اطراف ودربار ساطین غورجمع بودند، حتمأ آثاری 
ازآن ها باقی مانده که تاکنون کشف نگردیده، آثاربسیار عمده دوره 

ی ساطین غوردر زمان امپراطوری آنها عبارت است از :

قطب منار دهلی و مسجد قوت االسام درهند، منار سربفلک کشیده 
بخاراماورانهر، آبده شاه مشهددروالیت بادغیس، منار شیروان)سیروان( 
اوبه که به کتیبه های متعددی مزین گردیده بود، خانقاۀ های چشت 
طاق  الدین  اختیار  قلعه  هرات،  شهر  بزرگ  جامع  مسجد  شریف، 
بزرگ زیارت خواجه عبداهلل انصاری دروالیت هرات، منارجام وده ها 
قلعه تاریخی دروالیت غور، این آثارماندگاردوره غوری هاکه تاکنون 

مفهوم  به  گردیده  این نیست که عمرانات آن به همین شناسایی 
چند اثرخاصه میگردد. 

غوری  جهانداران  فرهنگی  بنیاد 
تحقیقات  نتیجه  که  واراست  امید 
کشف  به  فنی  و  علمی  وکاوشهای 
آثاری بیشتری نایل آید، زیرا از طرف 
والیت  شناسی  باستان  ارگان  هیچ 
ودست  نگردیده  مطالعه  غورتاکنون 
که  جانیست  بی  باشد،  می  ناخورده 
زیرا  افتخار می کنیم،  بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  مااز خدمات 
این بنیادصرف نظر از فعالیت های انجام شده به تعداد پنجاه عنوان 
که  نموده  نشر  و  چاپ  را  عرفانی  و  فرهنگی  علمی،  تاریخی   کتب 
در  دنمارک  کشور  اسکندربورگ  شهر  درکنفرانس  تفصیل  بصورت 
غوری  امپراطوری  ساالربزرگ  سپه  شهادت  افتخار  به   139۲ سال 
ها)سلطان شهاب الدین محمد سام غوری( برگزارگردیده بود از طرف 
نماینده بنیاد توضیح داده شد)مراجعه گرددبه سایت زیبای جام غور(

و اینک بیشتر از دوازده عنوان کتب تاریخی، علمی و ادبی زیرچاپ 
است که بزرگترین کثب عبارت از تاریخ اعلیحضرت شیر شاه سوری 
باشد.  می  اشعارافگار  ودیوان  غوری  محجوره  دیوان  تولک،  تاریخ 
قسمت  در  غوری  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  فرهنگی  های  فعالیت 
ارتباطات با ادارات دولتی، غیر دولتی و نهاد های فرهنگی جهانی از 
فعال ترین نهاد های کشور بوده ودرقسمت نشراتش با بسا نهاد های 
اندک  بسیار  کارگرچه  سال  شش  دارد،  همراهی  سابقه  با  فرهنگی 
است، اما فعالیت های بنیاد غیر قابل تصور بوده ودرامرمعرفی فرهنگ 

غنامند غورباستان از ید طوالی برخورداراست.

فرخنده باد ششمین سالروز ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

کشـور  دانشـمندان  تمـام  یکباردیگـراز 
خـود  غـوری  هموطنـان  از  بخصـوص  و 
غورمعلومات  درمورد  هرگاه  خواهشـمندیم، 
داشـته  آثارتاریخـی  بـه  دسترسـی  یـا  و 
نماینـد. همـکاری  را  بنیـاد  ایـن  باشـند 
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ــا  ــاو ب ــای زیب ــوالی ه ــی از ولس ــای اداری غوریک ــد ه ــی واح ــله معرف ــه سلس ب
ــن  ــم، ای ــی میگیری ــه معرف ــبانیه ب ــماره از شنس ــن ش ــی را در ای ــابقه ی تاریخ س
ولســوالی را مــی تــوان محــل نالــه هــای عاشــقانه صمد»ملنــگ«، عاشــق دلباختــه 
»لیتــان «نیزنامیــد، زیــرا زمانیکــه رهگــذری از پشــته ی نــور ایــن ولســوالی عبور 
نمایــد، نالــه هــای دل انگیــز آن ملنــگ را بصــورت خاصــی در وجــودش احســاس 

مــی نمایــد کــه گفتــه بــود:

ولسوالی دولتیار  

سرم، سرمست با سودای عشق است
زبان هرلحظه با غوغای عشق است

سروروح وروان وعقل و فهمم
تنم غواص بادریای عشق است

رسان مرغ دل عاشق خدایا؛
بهرجامنزل و ماوای عشق است
الهی مرحمت کن، گیر دستش

هرآنکس مثل من رسوای عشق است
نظر کن با »ملنگ « غم کشیده
عجب پامال زیر پای عشق است

ویا در یک دوبیتی  
اگردانم که لیتان یار باشد
ببخشم سر، اگردرکارباشد

اگرکشت و اگر بخشد اگرزد
همان سروسخن مختار باشد

نبی ساقی
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وکوهسـاراین  هـا  همـواری  جغرافیایـی،  موقعیـت  صـورت؛  بهـر   
منطقـه ی خاصـی  یـک  کـه  آنسـت  نشـان دهنـده ی  ولسـوالی 
بـرای زراعـت بـوده و زمانی گـدام مرکزی غـور) شـهر فیروزکوه( از 
حاصـات گنـدم آن پـر مـی شـدو دراوقـات الزم ازطریـق مدیریت 
ارزاق وقـت بـه مسـتحقین توزیـع میگردیـد، دولـت یـار همیشـه 
پـرآب اسـت وشـاخه اصلی هریرود کـه از تنگل آب سـرجنگل عبور 
مـی نماید، در قسـمت مرکـزی این ولسـوالی یک منظـره ی زیبای 
را تشـکیل داده کـه بـه »ماهیپر«معـروف اسـت و باآبشـار زیبایـش 
ماهیـان ایـن دریاچـه بـه ارتفـاع الـی سـه متـر در فضـا پرتـاب می 
شـوند کـه تفرجگاه خوبـی برای مردم آنجـا و سـایر بازدیدکنندگان 
اسـت، بهمیـن منـوال بـود کـه در زمان سـردار محمـد حنیف خان 
والـی غـوردر کنـار ایـن ماهیپـر مکتب ابتدائـی در یـک و نیم منزل 
بصـورت پخته و اساسـی اعمـار نموده و اوقات فراغتـش را در همین 

مـکان زیبا سـپری مـی نموده اسـت.

هنـوز وجـه تسـمیه )دولتیـار( مشـخص نیسـت، امـا از ظاهـر نـام 

معلوم می شـودکه دراین سـاحه مـردم زحمتکـش و کارکن زندگی 

مـی نماینـد وهیچگاهـی بـرای تأمیـن زندگـی شـان دسـت بجـای 

دیگـری دراز ننمـوده اند، همیشـه از عرق پیشـانی و بـازو های توان 

منـد شـان کار گرفته اند، جغرافیـه نگاران، سـیاحین در این منطقه 

توقـف های پژوهشـی داشـته و مطالعاتی را نیـز در زمینه انجام داده 

انـد کـه میتوانـد بـر قدامت ایـن ولسـوالی کـه درآن وقـت بیکی از 

قریـه هـای فیـروز کوه منصـوب بود اشـارات خوبـی دارند.  

ولسـوالی دولتیـار در شـرق مرکز والیت غور) فیروزکـوه (  و در کنار 

شـاهراه کابـل – غـور و برخـط ۵1- 4۷ -۶1 طـول البلـد شـرقی و 

4۵- 3۲ – 34 درجـه عـرض البلد شـمالی  موقعیت دارد. براسـاس 

SEDP/ UNF- ( 3۷۷4۲ تـن  آخریـن آمـار ها نفوس این ولسـوالی

PA( بـوده کـه در 131 قریـه زندگـی مـی کنند.) احصاییـه مرکزی 
)139۲

در ولسـوالی دولتیـار اقوامـی از قبیل دهمرده، تیمنـی، مرغابی، زی 

حسـین، هـزاره و طوایـف کوچـک تـر دیگر زندگـی می کننـد و به 

زبـان فارسـی دری تکلـم مـی نماینـد. ایـن اقـوام در مناطـق مانند: 

تحـت دولتیـار، دره کشـرو، سـمک و پشـته نـور، شرشـر وقاضـی  

شـنیه و گـری هـا وغیـره زندگـی مـی نماینـد.  دو شـاخۀ اصلـی 

هریـرود از منطقـۀ دره کشـرو و مرکـز این ولسـوالی می گـذرد و در 

ناحیـۀ شـنیه هردو شـاخه باهم یکجا می شـود و مسـیر خـود را به 

طـرف شـهر فیروزکـوه ادامه مـی دهد.

مـردم دولتیـار غالبـا زراعـت پیشـه هسـتند و غله جـات و حبوباتی 

از قبیـل گنـدم، جـو، نخـود، مشـنگ، قومون، کلـول، کچالـوو  پیاز 

محصـوالت اصلـی زراعت این ولسـوالی را تشـکیل می دهد. کاشـت 

درختـان میـوه دار از قبیـل سـیب، زرد آلو، بادام و غیـره نیز در این 

اواخـر در دولتیـار رواج شـده اسـت امـا هنـوز این زراعت به وسـیلۀ 

امرارمعـاش مردم تبدیل نشـده اسـت.

دولتیـار از لحـاظ تعلیم و تربیه در سـالهای اخیر رشـد چشـمگیری 

داشـته و در حـال حاضـر فارغیـن مکاتـب دولـت یـار بـه سـطح 

دوکتـورا، ماسـتر و لیسـانس در کشـور وخارج کشـور ایفـای وظیفه 

نمایند. مـی 

دولتیـار از نظـر آثـار و آبـدات تاریخـی نیـز نسـبتا غنـی می باشـد  

آثـار و آبـده های مانند کوشـک های شـنیۀ چراغدان، کوشـک های 

درۀ کشـرو، قلعـۀ دهـن سـینه بـوالغ، ربـاط دولتیـار و خرابـه های 

شـهرک کوشـک بهـار را مـی تـوان از آن جملـه یـاد کرد. کوشـک 

هـای شـنیه و دره کشـرو که ظاهـرا از یک دوره تاریخی می باشـند 

بایـک نوع سـنگ سـیاه نازک و گاهی از گل سـاخته انـد. قلعه دهن 

سـینه بـوالع نیـز در یـک مسـاحت مربع در سـر یک کوه بلنـد قرار 

دارد و بـرج هـای سـیاه سـنگی نیـز در ارتفاعـات بلند تر بـه عنوان 

دیدبانـی از قلعـه محافظـت می کرده اسـت. سـند تاریخـی که  13 

سـال پیـش از کنـار همیـن قلعـه یافته شـده بـود بـه دوران ماقبل 

اسـام بـر مـی گشـت کـه در روی یـک نـوع کاغـذ خـاص نوشـته 

شـده بود. 

شـهرک کوشـک بهار نیز خرابه های یک شـهر قدیمی را نشـان می 

دهـد که بر اسـاس یافته هـای تیم باستانشناسـی کشـور لیتوانیا به 

دوران قبـل از اسـام تعلـق دارد و در سـالهای دوران طالبان ، سـکه 

هـای طایی و مجسـمه هـای قدیمی و ظروف طایـی فراوانی از آن 

خرابـه هـا به دسـت آمده بـود که توسـط قاچـاق چیان آثـار عتیقه 
به غـارت رفتند. 

زیرنویسها :

1- پنجشیری عزیزاحمد، جغرافیای تاریخی غور)13۶۰( چاپ دوم )1391( بنیادفرهنگی جهانداران غوری، کابل.     

۲- احصاییه مرکزی سال 139۲ 

3- سایت جام غور
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بهمیـن منـوال احتـرام ، مصـدر بـاب افتعـال از ریشـه »ح ر م« و 
به معنـای حرمـت نگه داشـتن اسـت حرمـت نیـز به معنـای آن چه 
و »حـرام«  اسـت  آمـده  نباشـد،  روا  آن  و شکسـتن  کـه هتـک 
و  باشـد  ممنـوع  آن  دادن  انجـام  کـه  )کاری(  به معنـای چیـزی 
»َحـَرم« مـکان محترمی اسـت کـه انجـام دادن برخی امـور مجاز 
در مکان هـای دیگـر در آن جـا روا نیسـت و »حریـم چـاه« بـه 
 معنـای اطـراف آن اسـت که جز مالک، کسـی حّق تصـّرف و حفر 
چـاه دیگـر در آن جا را ندارد و »حرمت شـخص« چیزی اسـت که 
شـخص از آن حمایـت و دفـاع می کنـد،  احتـرام در اصطاح عرف 
بـه  معنـای تعظیـم ، گرامـی داشـت و بزرگ داشـت، بی ارتبـاط بـا 
معنـای لغـوی آن نیسـت؛ زیـرا شـخص، شـیء، مـکان یـا زمـان 
محتـرم، دارای حرمـت و حریمی اسـت که حفـظ آن الزم و هتک 

آن نارواسـت.

یکـی از ارزشـهای مهـم انسـانی کـه درروابـط میـان انسـانهانقش 
برجسـته ی دارد، احتـرام و گرامـی داشـتن اسـت، ولـی احتـرام 
محـدود  و  خاصـه  انسـانها  درروابـط  صـرف  داشـتن  گرامـی  و 
نمـی شـود بـل کار بـرد خیلـی گسـتردهء دارد؛ احترام بـه معبود   
انسـان و  بـه  انصـاف، احتـرام  بـه آزادی، حـق عدالـت،  احتـرام 
انسـانیت  احترام به ارزشـهای انسـانی، احترام به مقدسـات عقاید 
و باورهـای انسـان، احتـرام به بـزرگان، احترام به آثـار علمی، ادبی 
هنـری، احتـرام بـه زندگـی، هسـتی، جهـان و دسـت آورد هـای 

انسـان و بشـر)آدمی، آدم و انسـانیت(... 

احترام درواقع اسـتحقاق جوانب سزاواربرانسـان اسـت، که ازسبب 
دینـش  احتـرام  بـاادای  برمیگرددوانسـان  برانسـان  هـا  سـتاندن 
جـا  انسـانی  ارزش  عنـوان  بـه  احتـرام  کـه  راادامیکنددرانسـانی 
بجـا اسـت و بـه داراییـش مبـدل گردیده، خـود جایـگاه محترمی 
داردوهمـواره از احتـرام برخـوردار اسـت، هرقدر احتـرام گذاری و 

گرامـی داشـتن آگاهانـه باشـد، بـه آن معناسـت که احتـرام گذار  
دریافـت هـای واقـع بینانـه ی از طـرف مـورد احتـرام یـا شـخص 
انسـانی کـم  ارزش  رابـه عنـوان  احتـرام  مقابـل دارد، کسـانیکه 
دارنددرواقـع یا پرروبـی حیااندویا هنوزازارزشـها شناسـایی ودرک 
واقعـی ندارنـد، انسـانهای این چنینـی، نمـک را میخورندونمکدان 

را مـی شـکنندواز اهمیـت نمکـدان غافلنـد.

در عصـر مـا بیشـترینه احتـرام گـذاری درجـای واقـع میگرددکه 
از آنجـا تطمـع میسـرمیگردد، کـه ایـن رویـه قطعأ حیوانی اسـت  
احتـرام گـذار بـرای خـود واحتـرام شـده بـه شـخصیت مصنوعی 
خـود مـی افزایند، همین اسـت که هیـچ جامعه ی بطرف انسـانی 
شـدن سـوق نمـی شـود و درعقب مانـی فرهنگ انسـانی باقی می 
مانـد، اگـر امروز بشـریت از اصـل خود دورمانـده، بجای انسـانیت 
پایبنـد بـازی های بـازاری اسـت احتـرام و گرامی داشـتن جوانب 
قابـل احترام وگرامیداشـت را دسـت کم گرفته اسـت، وقتی موالنا 
جـال الدیـن محمـد بلخـی را هفتصـد سـال بعـد مـی شناسـند  
ایـن بـه آن معناسـت که هفتصد سـال از ارزشـهای آن بزرگ مرد 
محـروم بوده اندوهفتصد سـال حق احتـرام اورا بجانکـرده اندالبته 
ایـن یـک نمونه صـد ها نمونـه ازاین قبیل اندکه انسـان بـازار زده 
ازآن محـروم مانـده، نـه احترام آنهـارا اداکـرده ونه از مزایـای آنها 

بهـره برده اسـت.

جهـان رابـا نهایـت بی حیایی غـارت مـی کنندوبدون آنکـه به آن 
احتـرام گذاشـته و بحفـظ آن توجـه کننـد، پـدر، مـادر، فرزندبـه 
دنیـا مـی آورندزحمـت و محرومیت می کشـند، ولی وقتـی فرزند 
بـزرگ شـد، بجـای این که بـه آنهـا احتـرام بگذاردوآنهـارا گرامی 
بـداردواز آنهـا مواظبت کنـد، آنهارا ذلیل می سـازدوبیش از  پیش 
زجـر میدهـد، تصادفـی نیسـت کـه بشـریت هرروزبعـد درفسـاد 

غـرق می شـود.

احترام وگرامی داشتن

احتـرام درلغت؛ حرمت داشـتن، بزرگ داشـتن، حرمت، پاس و بزرگداشـت معنا میدهد، احترامـأ از روی احترام 
و بزرگداشـت دراینجـا احتـرام و گرامی داشـتن به انسـان اشـاره میکندکه چگونـه برخود وبا دیگـرام حرمت 

گذاشـت؟ مقاله زیرراپیرامـون احترام و گرامیداشـت برگزیدیم و بخواننـده عزیز شنسـبانیه تقدیم میداریم. 

مدیریت ماهنامه
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ایـن  انسـانی،  ارزشـهای  بـه  نگذاشـتن  واحتـرام  نداشـتن  گرامـی 
ضعفـی اسـت کـه بشـریت را دربرابـر فسـاد، آسـیب پذیـر سـاخته 
اسـت. گرامی داشـتن واحترام گذاشـتن به دسـت آورد های انسـان 
وبشـریت کـه درواقـع انسـان و بشـریت رااز مصیبـت و سرگشـتگی 
وبـی لجامـی نجات میدهـد، طـرف توجـه قرارنـدارد و تنهاهمانهای 

کـه دردرد بـازار میخورنـد، درمحورتوجـه قرارمیگیرنـد.

احتـرام وگرامیداشـت آن جوانبـی کـه قابـل احتـرام وگرامیداشـت 
انـد، انسـان را نـه تنهابـه ارزشـها وواقعیـت هـا می رسـاند، بـل اورا 
متوجـه خـودش نیـز می سـازد، تـا انسـان بهتـر باشـدوقابل احترام 
و گرامیداشـت گـردد، متأسـفانه درجهـان مامقـام انسـان را احتـرام 
نمیگذارندوبیشـترینه قـدرت و ثـروت راجـدی میگیرند، اگـر امروزه 
انسـان رامحتـرم مـی شـمردند، بـدون شـک انسـان گرسـنه نمـی 

ماندوملیونهـا طفـل درجهـان بـه سـؤ تغـذی مواجـه نمـی بود.

درجهان ما متأسـفانه همان مقدسـات ، عقایدوباورهابیشـتر از احترام 
ثروتمندوقدرتمنـد  انسـانهای  بـه  برخوردارنـد، کـه  گرامیداشـت  و 
تعلـق دارد، ایـن طـرز و طریقـه - برخـورد، رویـه اخاق- بـا احترام 
و گرامیداشـت بـه عنـوان ارزش انسـانی کامـأل در تناقض اسـت، اگر 
انسـان و بشـریت، احتـرام و گرامیداشـت رابـه عنوان ارزش انسـانی 
دربرابـر همـه ارزشـهای قابل احتـرام، بـدون تبعیض، تعصب وسـایر 
انگیـزه ها روا میداشـت، بدون شـک جهـان امروزه و بشـریت بهتری 

میداشتیم.

کـورش کبیـر در مورد احترام شـش پنـد جالبی داردکـه از جمله به 
سـه پند آن اکتفا مـی نمائیم:

• پنداول:  تن پوَشت همواره آراسته باشد. 	

صـرف نظـر از اینکـه در گذشـته چـه کار کـرده ایـد، چقـدر پول در 
حسـاب بانکـی خـود دارید، تـا چه اندازه مشـهور هسـتید یـا چقدر 
وزن اضافـه کـرده اید، یک شـخص با لباسـی شایسـته، بهتـر از یک 
کهنـه پـوش مـورد توجه قرار میگیـرد. البته همه میدانیم شـخصیت 
افـراد بـه لباسشـان نیسـت، ولی ایـن نکتـه را باید همـواره به گوش 

داشـته باشـیم کـه لباس افراد به شـخصیت آنهاسـت.

• گاه 	 بـه  و  گفتـن سـنجیده  هنـگام  بـه  پنـددوم: 
بـودن.  بایـد  آرمیـده  شـنفتن 

زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم           
 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

)حضرت سعدی(     

از آنجـا کـه هنـوز چیزهای زیـادی بـرای آموختن وجـود دارد، بهتر 
اسـت کـه دهـان را بسـته نـگاه داشـته و گوش کـرد. بایـد خردمند 
بـود و فقـط چیـزی را کـه الزم اسـت گفـت. در واقـع تـا زمانـی که 

الزم نیسـت نبایـد زبـان به گفتن گشـود.

اشـتباهات معمـوال توسـط افـرادی صـورت مـی گیرنـد کـه بـدون 
دلیلـی مناسـب زبـان بـه صحبـت مـی گشـایند. بعنـوان یـک اصل 
علمـی میتـوان گفـت که هـر قدر یک فـرد اطاعات کمتری از شـما 
داشـته باشـد، احتمـال مانـدن وی در فاصلـه ای محترمانـه بیشـتر 

شـد. خواهد 

• پند سوم: دروغ!!!	

دروغ گفتـن بـرای تحـت تاثیـر قـرار دادن و یا جلب احتـرام دیگران 
نتیجه معکوس در بر خواهد داشـت.هیچ راهی سـریعتر از دروغگویی 
بـرای از دسـت دادن احتـرام وجـود نـدارد، بخصـوص زمانـی که آن 
دروغگویـی بـا حماقـت همـراه باشـد. هـر گاه در امری اطـاع کافی 
و وافـی نداریـم بهتـر اسـت بـه سـادگی بگوییم »مـن در ایـن مورد 
نظـری نمیتوانـم بدهـم.« یک انسـان منصـف و ژرف اندیش حقیقی 
کاسـتی هـا و ضعـف های خـود را مـی پذیـرد. احترام واقعی ریشـه 
در انصـاف و ژرف اندیشـی انسـان دارد. دروغ حجیم اسـت اما حجم 
یـک بوتـه روان بـه دسـت بـاد در برهوت بی بـّر وجودهای بیریشـه.

 زیر نویس ها

لغت نامه داکتر محمد معین. 1
محمد رسول جهان بین، کی ها انسانهای برتر اند؛ ص ۲۲. ۲
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درســال19۶۰مک گرگورســعی کــرد علــت هــای انگیــزش مــردم بــرای کار 
ــه دو حــرف التیــن Y, X بیــان کنــد، بطــور کلــی ایــن  ــه ارائ کــردن را ب
نظریــه، انگیــزش کار کنــان رابصــورت کــه کار فرمایــان درک کــرده انــد 

مطــرح مــی کنــد.

ــد کــه مــردم، درمجمــوع کارکــردن را دوســت  ــرض مــی کن ــه X ف نظری
ندارنــد، جــاه طلــب نیســتندواز مســئولیت فرارنمــی کننــد، مــک 
ــد  ــه بای ــد اندک ــد، معتق ــی پذیرن ــه X را م ــه نظری ــی کندک ــا م گرگورادع
ــا  ــه ب ــت کردک ــرول وهدای ــوری کنت ــوری تغیردادوط ــتان راط رفتارزیردس

ــد. ــته باش ــاق داش ــوط انطب ــا اداره مرب ــازمان و ی ــای س ــاز ه نی

ــد  ــود خواه ــر وج ــن خط ــد، ای ــل نیاورن ــرول الزم را بعم ــران کنت اگرمدی
ــه  ــل ب ــارا از نی ــه آنه ــش بگیرندک ــای پی ــار ه ــان رفت ــه کارکن ــت ک داش
اهــداف ســازمان منحــرف مــی کنند)لنــدی19۸۵( بنابرایــن، بــرای ایجــاد 
انگیــزه بایــد افــراد رابطــور دقیــق کنتــرول کــرد، زیــرا آنهــا دوســت ندارند 
کار کننــد، تقویــت مثبــت نیزماننــد پــول بــه عنــوان عامــل انگیزشــی بــه 

ــدازه ی علــت کار کــردن افــراد را تبیــن میکنــد. ــا ان کار میرودوت

ــد  ــن اســت کــه همــه مــردم از کارکــردن بدشــان نمــی آی اماواقعیــت ای
ــزه  ــن انگی ــوی دارندوای ــزه ی ق ــردن انگی ــرای کارک ــردم ب ــیاری ازم بس
ــی  ــد م ــأل؛ کســانیکه تقاع ــه هاســت، مث ــا تنبی ــا ی ــد ه مســتقل از تهدی
کننــد، دوســت دارنــد همچنــان فعــال باقــی بماننــد، اغلبــأ کوشــش مــی 
ــه  ــورت دأوطلبان ــم بص ــی ه ــوند، گاه ــغول ش ــری مش ــکار دیگ ــد ب کنن
بصــورت مجانــی بــرای مراکــز خیریــه، ســازمانها، ادارات فرهنگــی و علمــی 

ــد. کار میکنن

از طــرف دیگــر، افــرادی را مــی بینیــم کــه از نظــر اقتصــادی کامــأل دررفــاه 
هســتند، امــا بجــای بیکارمانــدن، دوســت دارنــد همچنــان فعــال باشــند 
 X ــه ــم، نظری ــوال ببری ــر س ــه X رازی ــا نظری ــن مواردماراوادارمیکندت ای
عوامــل درونــی راکــه مــی توانندانگیــزه کاررا توجیــه کننــد، بــه فراموشــی 

مــی ســپارد.

بایــن همــه نظریــه مــک گرگورنارســایی هــای نظریــه X راتکمیــل 
ــرای کارکــردن  ــی، کــه فــردرا ب میکندوانگیــزش را براســاس عوامــل درون

ــد. ــی کن ــن م ــزد، تبی ــی انگی برم

نظریــه Y فــرض مــی کنــد کــه مــردم کارکــردن را دوســت دارنــد، بدیــن 
معنــا کــه از کارکــردن لــذت مــی برنــد، اســتراحت،  بــازی و کارنیزهریــک 
ــدگاه را  ــن دی ــه ای ــی ک ــت، کارفرمایان ــش اس ــذت بخ ــه ی خودل ــه نوب ب
مــی پذیرنــد، معتقــد اندکــه کارگــران بدنبــال مســئولیت پذیــری وخــود 
مختــاری هســتندودرانجام دادن کارخــود، خاقیــت وکاردانــی نشــان 

ــد. میدهن

ــع  ــب مهمــی دارد، درواق ــب اســت معای ــدگاه مــک گرگورهرچنــد جال دی
ایــن دیــدگاه خیلــی انعطــاف پذیــر اســت، از یــک طــرف نظریــه Xفــرض 
ــد   ــل هســتندوکارکردن رادوســت ندارن ــان تنب ــه کارکن ــه هم ــی کندک م
ــرض  ــه X گام برمیداردوف ــاف نظری ــت درخ ــه Y درس ــه نظری درحالیک
میکنــد کــه همــه ی مــردم پویاهســتند وکارکــردن را بــه انــدازه ی بــازی 

ــد. کــردن دوســت دارن

ــی  ــه افراط ــن دونظری ــط ای ــد وس ــت درح ــه واقعی ــد ک ــه نظرمیرس ب

انگیزش
...در ادامه صحت روان

چرامردم کار می کنند ؟
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ــد   ــه برخــی اشــخاص دوســت دارندکارکنن ــم ک ــی بینی ــراردارد، عمــأل م ق
درحالیکــه برخــی دیگراســتراحت و بیــکاری را ترجیــح میدهنــد، همچنیــن 
میدانیــم کــه دالیــل انگیــزش مــردم بــکار، از شــخص بــه شــخص 
ــی  ــول بدســت آوردن کارم ــرای پ ــد، برخــی اشــخاص ب ــرق میکن ــر ف دیگ
ــا  ــدن بکاروی ــا مــردم، عشــق ورزی ــد، برخــی دیگــر بمنظورارتباطــات ب کنن
ــت کل  ــب اس ــه جال ــور، باآنک ــک گرگ ــدگاه م ــد، دی ــی کنن برااثراجبارکارم
گراســت،  بــه نظرمیرســد کــه انگیــزش بــه دیــدگاه خــود فردوابســته اســت.

هرتزبــرگ یکــی از متفکــران انســان  گــرای مکتــب مدیریــت بــود و بــر ابعــاد 
ــا نگــرش  انســانی ســازمان  هــا تأکیــد مــی  کــرد. ایــن امــر کامــًا مغایــر ب
ــد: از  ــران او عبارتن ــم  فک ــر ه ــود. دیگ ــی ب ــران علم ــی متفک ــای مکانیک  ه
ــام ماســلو  ــور  آبراه ــو، داگاس مــک  گرگ ــون مای ــت، الت ــارک فول ــاری پ م

ــز هنــدی و تــام پیتــرز .  چارل

سلســله مراتــب نیازهــای ماســلو در ســال 1943، بــر روان شناســان صنعتــی 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــی داد ک ــان م ــرا نش ــذارد زی ــر گ ــرگ تأثی ــون هرتزب همچ
تأکیــد بیشــتر بــر رفــع نیازهــای فــردی و عاطفــی، رضایــت بیشــتری را در 

کار ایجــاد کــرد. 

هــدف هرتزبــرگ شــناخت عوامــل محیطــی و انگیزشــی بــود. کاراو تأثیــری 
ــی  ــون غن ــی همچ ــت. مفاهیم ــانی داش ــع انس ــت مناب ــر مدیری ــگرف ب ش

ســاختن شــغلی، توســعه  فــردی و رضایــت شــغلی، از طریــق ایــن دیــدگاه 
او مبنــی براینکــه انگیــزه از دل افــراد بیــرون مــی  آیــد، نــه از دل سیاســت 
 هــای اعمــال شــده توســط شــرکت، تکامــل یافتنــد. ایــن امــر همچنیــن بــر 
روش پرداخــت حقــوق و مشــوق  هــای ســازمانی نیــز تأثیــر گــذارده اســت. 

هرتزبــرگ معتقــد اســت کــه بایــد آن نــوع انگیــزه  ای را انتخــاب کــرد کــه 
بیشــترین اهمیــت را بــرای افــراد دارد. بســیاری از ســازمان  هــا بــر ایــن بــاور 
ــرگ   ــا، کارهرتزب ــان اســت ام ــرای کارکن ــزه ب ــا انگی ــول تنه ــه پ هســتند ک
ــات  ــز تحقیق ــرگ نی ــس از هرتزب ــت. پ ــر اس ــع  ت ــردی جام ــر رویک نمایانگ
آکادمیــک زیــادی در ایــن خصــوص کــه مهــم  تریــن عوامــل ایجــاد انگیــزه 

چــه هســتند، صــورت گرفتــه اســت . 

گــری هامــل مــی  گویــد: »بســیاری از ســازمان  هــا بــر ایــن عقیــده هســتند 
کــه، تنهــا انگیــزه  کار کــردن، اقتصــادی اســت. ایــن گونــه برخــورد کــردن 
بــا دارایــی  هــای فکــری نمــی  توانــد باعــث شــود کــه مــا بــه بهتریــن تــاش 
ــه کــرده  ــر را ارای ــرگ رویکــردی جامــع  ت افــراد خــود دســت یابیــم. هرتزب

اســت .

 رویکردی که هنوز هم به طور گسترده  ای توصیه می  شود.« 

ــر ایــن اســتدالل  انتقادهــای صــورت گرفتــه در مــورد هرتزبــرگ مبتنــی ب
هســتند کــه پــول نقــش مهمــی در معادلــه  انگیــزه ایفــا مــی  کنــد و مــی 

ــرد.  ــره ب ــزه به ــده  انگی ــل ایجادکنن ــایر عوام ــت س ــرای تقوی ــوان از آن ب  ت
دیگــران بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی  کننــد کــه افــراد غالبــاً تجــارب خــوب 
کاری خــود را بــر اســاس عواملــی تعریــف مــی  کننــد کــه بــرای آنهــا اعتبــار 
بــه دنبــال دارنــد ماننــد موفقیــت، مســئولیت  پذیــری بیشــتر یــا تقدیــر از 
ــر عواملــی مــی  داننــد  ــر عکــس، آنهــا تجــارب بــد کاری را مبتنــی ب کار. ب
کــه خــارج از کنتــرول هســتند ماننــد شــرایط ضعیــف کاری یــا یــک رییــس 

بیــش از حــد ســختگیر. 

محققــان اخیــر بــر ایــن بــاور هســتند کــه مهــم  تریــن کاربــرد نظریــه هــای 
ــه کارمندانــی اســت کــه از عوامــل محیطــی رضایــت  ــوط ب هرتزبــرگ، مرب
ــی   ــر م ــان تقدی ــی از کارش ــه خوب ــه ب ــی ک ــد کارکنان ــا معتقدن ــد. آنه دارن
ــی  ــر م ــم  ت ــد و آن را مه ــی دارن ــل انگیزش ــتری برعوام ــد بیش ــود، تأکی ش

 داننــد.

ایجادانگیــزه درافــراد کاری نیســت کــه مدیــران بتواننــد بــه راحتــی انجــام 
ــاق  ــراد انطب ــای اف ــی ه ــا ویژگ ــود راب ــهای خ ــد تاش ــا بای ــرا آنه دهند، زی
دهنــد، هرفردمتفــاوت از دیگــران اســت وایــن تفــاوت از نگرشــها، رفتارهــا 

نیازهــا، اهــداف ویــاد گیــری هاناشــی مــی شــود.

ــع  ــه بموق ــی ک ــی یااجتماع ــتی، روان ــای زیس ــودی ه ــارت از کمب نیازهاعب
احســاس مــی شــوند، ایــن کمبودهــا، کــه جــدا ازهــم ویــا بطورگروهــی وارد 

عمــل مــی شــوند، فــردرا وادار مــی کننــد تانگــرش یارفتارخاصــی راپیــش 
بگیرنــد، بــه عقیــده برخــی نظریــه پــردازان، انگیــزش از روی رفتاریــا نگــرش 
فــرد،  بــه هنــگام تــاش بــرای رســیدن بیــک هــدف معیــن، اســتنباط مــی 
شــود، رســیدن بــه هــدف بایــد ناراحتــی ناشــی از احســاس کمبــود رابطــور 
ــرا  ــرود، زی ــداز بیــن ب ــاز نبای ــن نی ــا ای ــل ماحظــه ی کاهــش دهــد، ام قاب
ــرای نشــان دادن  ــرد، ب ــرای مدیریــت اهمیــت دارد، اینســت کــه ف آنچــه ب

رفتــار هــای برانگیختــه شــده پافشــاری کنــد.

ــد، انســانها  ــازرا نشــان میده ــت نی ــود و حال ــت کمب ــع حال ــزش درواق انگی
ــودن  ــل نم ــرای حاص ــا ب ــد، ام ــبی دارن ــاش نس ــودات ت ــع کمب ــرای رف ب
نیــاز هــا تــا حــد تــوان مــی شــود کار کــرد و نیازهــارا کــه درواقــع همــان 
غــذا، ســرپناه، لبــاس و محیــط آرام اســت، بایــد بطــور حتــم حاصــل گــردد  
امروزوقتیکــه بیــک کارخانــه کســی شــامل کار مــی شــود بــه اســاس نظریــه 
مــک گرگوریــا جهــت مصروفیــت، تمــاس بــا دیگــران کار میکنــد و یــا اینکه 

نیازمنــد اســت مــی کوشــد تــا مایحتــاج زندگــی اش را حاصــل نمایــد.

بچــه هــا و دختــران تــا مادامیکــه درخانــواده پدرومادرانــد، انگیــزش کاری 
آنهــا بســیارکم بــوده و کارکــردن را یــک مصروفیــت میداننــد نــه نیــاز  امــا 
زمانیکــه ازدواج مــی کننــد و تشــکیل خانــواده مــی نماینــد عمیقــأ احســاس 
مــی کننــد کــه کار کــردن یــک نیــاز مبــرم اســت و بایــد درجســتجوی کار 

بــود و بهتریــن کار را مطابــق میــل دریافــت.  

محققــان اخیــر بــر ایــن بــاور هســتند کــه مهــم  تریــن کاربــرد نظریــه هــای 
هرتزبــرگ، مربــوط بــه کارمندانــی اســت کــه از عوامل محیطــی رضایــت دارند. 
آنهــا معتقدنــد کارکنانــی کــه بــه خوبــی از کارشــان تقدیــر مــی  شــود، تأکیــد 

بیشــتری برعوامــل انگیزشــی دارنــد و آن را مهــم  تــر مــی  داننــد.
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بسـااوقات شـده کـه میخواهـی از جـاده و یا کوچـه ی عبور کنی 
وقتیکـه بـه خیلـی جوانـان و نوجوانـان مواجـه می شـوی انتظار 
نمی رود جمع این نوجوانان شـما را به دادن سـام بدرقه نمایند 
درعـوض ممکـن بـه متلـک گویـی هـا، کنایه هـا وحتـا گاهی به 
دشـنام آنهـا مواجـه می شـوی، روی ایـن اصل در این شـماره ی 
شنسـبانیه خواسـتیم آداب سـام دادن را از آدرس دیـن مقدس 

اسـام و فرهنـگ غنامنـد کشـور ما به بررسـی قـرار دهیم.

دانشـمندان دینـی را عقیده برآنسـت که سـام بـه یکدیگرایجاد 
انـس و الفـت مـی کند، کینـه ها، کدورت هـارا مـی زداید، چین 
هـای جبیـن را بـاز مـی نماید، بنـا براین؛ زن وشـوهری کـه نیاز 
بـه انـس و الفت، صفـا و صمیمیت بیشـتری دارند، این دسـتوررا 
بایدبیشـتررعایت کنند شـوهر کـه ازدروازه خانه داخل می شـود 
بایـد بـه همسـرش سـام کند، هـرگاه از خـواب برمـی خیزد زن 
بـه شـوهر سـام کنـدو بهتـر آنکـه درسـام کـردن هریـک بـر 

دیگـری سـبقت گیـرد، راوی حکایـت می کند که درسـام دادن 
هیـچ انسـانی بر پیامبر بزرگ سـام سـبقت و یا پیشـی نداشـته 
اسـت، پـس دیـده مـی شـود سـام دادن یـک عمـل عاطفـی و 
پسـندیده اسـت که هرانسـان به آن مکلف دانسـته شـده اسـت.

شـخصی حکایـت مـی کنـد کـه؛ روزی یکـی از دوسـتانش کـه 
ثروتمنـد تریـن فرد روزگار خـود بود به من مراجعـه نموده گفت 
: میدانـی ای دوسـت، من درتمام گوشـه های زندگـی ام به کدام 
کمبودمواجـه نبـوده وهمـه چیـز را هـزاران چنـد از مایحتاجـم 
زیـاد تـر دارم، امـا نمیدانـم چـه رازی در زندگـی ام نهفته اسـت 
کـه زندگـی در خانـواده ام بـه آن صورتی که میخواهم؛ از نشـاط 
وخوشـی برخوردارنیسـت و همه چیز بصـورت تحمیلی انجام می 
شـود، امـا وقتیکـه به همسـایه ام نظـر می انـدازم، نه تنهـا لقمه 
نانـی بکـف ندارنـد، صدای وسـایل پخت و پز از کاشـانه ی شـان 
رخـت بر بسـته ولیکن در سـیمای هریـک از اعضـای آن خانواده 

یکـی از روش هـای خیلـی معمـول، اما نهایـت مهم و ارزشـمند درتمـام ادیان و فرق جهانی دادن سـالم اسـت، دادن سـالم 
شـخص بـه شـخص دیگریا فـردی بـه افـرادی دیگرعمیقأ حـس محبت، دوسـتی و یکدلـی را به طـرف مقابل نشـان میدهد، 
چـه رسـد بـه آنکه ایـن جمله کوتاه  چون )اسـالم علیکم( بسـا کـدورت ها، منازعـات و رنجش هـا رابرطرف نموده، دوسـتی 
و محبـت را تولیـد مـی نمایـد، بدبختانه در شـرایط کنونی کـه فرهنگ وادب مـا زیرتأثیرات فرهنـگ های بیگانه قـرار گرفته 

و سـطح تعلیـم و تعلـم هم حالـت نزولـی و قهقرایی دارد فرهنـگ سـالم دادن از جامعه ی ما بـه کمرنگی گرائیده اسـت.

سالم کردن

مدیریت ماهنامه
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سروروخوشـی نمایان می شـود.

شـخص مـی گویـد؛ مـن بـه دوسـتم گفتـم کـه آیازمانیکـه به 
خانـه وارد مـی شـوید، همسـر و اعضـای فامیـل را سـام مـی 
کنیدویـا حیـن خـروج از منـزل بـا ایشـان خداحافظـی دارید؟ 
و یـا اینکـه بـا همسـر خـود پیرامـون امورزندگی مشـوره های 
الزم را اجـرا مـی کنیـد؟ و برفرزنـدان خـود اجـازه میدهید که 
راجـع بـه کار هـای یومیـه شـان بـا شـما صحبـت کننـد؟ آن 
شـخص ثروتمنـد گفـت؛ هرگیز؛ چـون من بـزرگ خانـواده ام 
نیـازی بـه چنیـن کارهـا ندارد، مـن بـه پانهـای کاری ام وارد 
براموربیرونـی و داخلـی خانـواده ام تسـلط کامـل دارم نیـاز به 

چنیـن حرفهای نیسـت.

شـخص راوی مـی گوید؛ به آن دوسـتم گفتم کـه اگرچه برایت 
تلـخ و یـا ناگـوار خواهـد بود بازهـم آنچـه را که ازت پرسـیدم 
بـرای مدتـی عملی کـن وبعد نتیجه اش را بامن شـریک بسـاز  
او شـخص رفـت و چنـدی بعد با جبین گشـاده و لـب پرخنده 
آمـد و برایـم گفـت؛ حقا که تو برحـق بوده و آنچـه را که برایم 
گفتـی یک حقیقت مسـلم و یک عمل انسـانی و عاطفی اسـت 
کـه تمـام مشـکات فامیلـی ام را رفـع و فضـای خانـواده ام را 

بیـک جنت واقعـی مبدل نموده اسـت.

بایـد بدانیـم کـه سـام دادن یـک امرعادی اسـت وهـم از نظر 
اسـام فلسـفه زیبـای دارد کـه اگـر بـه آن عمل شـود نـه تنها 
سـبب زدایـش کینـه و کـدورت میگـردد، بلکه فضـای خانواده 
محل و منطقه را صمیمی ودوسـتانه می سـازد، برعکس سـام 
نـدادن عـاوه برعواقب نـا گوار زندگـی خانواده، محـل و ناحیه 
ی کـه درآن بودوبـاش داریـم مختل نموده، بـی اعتمادی و بی 

بندوبـاری را ایجاد مـی نماید.

درآیـه )۸۶(سـوره نسـأ آمـده اسـت : ترجمـه؛ » هرگاه کسـی 
رابـه  سـتایش  و  سـام  آن  کـرد،  ستایشـی  و  سـام  شـمارا 
بهتـرازآن، یـا مانند آن پاسـخ دهیـد، که خدا حسـابگر هرچیز 

» است.

همچنیـن درآیـه )۲3( سـوره ابراهیـم نویـد میدهـد، ترجمـه       
آمـد مـی  باسـام کـردن خـوش  یکدیگـررا  بهشـت  اهـل   «
گوینـد.« درآیـه)۶1( سـوره نورخداونـد به پیامبـرش می گوید 
» هـرگاه بـه خانـه ی وارد شـوید )کـه کسـی درآنجـا نباشـد( 
بخـود تان سـام کنیـد، که سـام خوش آمدی هسـت مبارک 
وپـاک از جانـب خـدا، خداوند اینگونـه آیات خود را برای شـما 

روشـن بیـان مـی کند، باشـد کـه درآنهـا تعقـل کنید.«

دریکـی از احادیـث رسـول اکـرم)ص( میخوانیـم کـه فرمودند  
» ناتـوان تریـن مـردم، کسـی اسـت کـه از دعـا کـردن ناتوان 
باشـدو بخیل ترین مردم کسـی اسـت که از سـام کردن دریغ 
ورزد.« همچنیـن پیامبـر بزرگ اسـام در حالیکـه بخل را یک 
کار ناشایسـته ونامیمـون مـی پندارند، درقسـمت سـام کردن 
میفرماینـد: » افشـای سـام ایـن اسـت که مسـلمان، از سـام 

کـردن برهیچ مسـلمانی بخل نـورزد.«

از روسـول خـدا)ص( روایـت اسـت کـه فرمودنـد: پنـج چیز را 
تازمـان مـرگ تـرک نمـی کنم؛

درجای پست با بردگان غذا خوردن. 1
براالغ بی پاالن سوار شدن. ۲
بزرا بردست خود دوشیدن. 3
لباس ژولیده پوشیدن. 4
سام کردن برکودکان، تا پس از من سنت شود ومسلمین . ۵

بخصوص رهبران شان این اعمال را انجام دهند.
روانشناسـان بصیـرو بـا انصافـی که دربـاره ی شـخصیت دادن 
بـه کوکان دسـتور میدهنـد، کتابها مـی نویسـندوفوایدومزایای 
تـر، شـخصیت  آیـا دستورسـاده  نقـل مـی کننـد،  بـرای آن 
دهنـده تـر، ریشـه دار تراز سـام کـردن رهبر به کـودک برای 

شـخصیت دادن بـه او پیـدا کـرده اند؟

بلی آنچه را بمثابه نقل و قولها از کتاب بزرگ اسـام)قرانکریم( 
و سـخنان رهبـر بشـریت جنـاب پیامبـر بـزرگ اسـام در این 
جـا آوردیـم نشـانه اسـت برتربیـه و تعلـم اطفـال و نـو جوانان 
تـا باشـد آنهـا فرهنـگ سـام دادن و عـزت بخشـیدن بخـود 
خانـواده و بـزرگان را بیاموزند و از دیگران در ادای سـام دادن 

پیشـی نمایند.

آنچـه کـه امـروز جامعه ی ما را بیک محیط خشـن و مردم مارا 
بـه مثابه انسـانهای خشـونت آفریـن جلوه داده همانـا پیروی از 
فرهنـگ هـای وارداتـی و بیرونی اسـت، مطالعه وبررسـی تمام 
فرهنـگ هـا بـرای جوانان مـا یک امر ضروری اسـت، امـا آنچه 
مـورد پسـند مـردم بـا فرهنـگ و بـا دیانـت افغانسـتان اسـت 

احتـرام متقابل بریکدیگرمی باشـد.

وقتیکـه خداوند برای انسـان کرامت بخشـید و اور بـه تکریم از 
خودودیگـران فراخوانـد چه زیباسـت کـه هر پدرومـادر، هرزن 
وشـوهر بـه اسـاس کرامـت که از طـرف خدا بـه ایشـان ارزانی 
گردیـده مبـادرت نمـوده و احتـرام یکدیگـرو احتـرام بـه مقام 

واالی انسـان را سرمشـق خویـش قراردهند. 

یاداشت برداری ها

• قرآنکریم 	

• احادیث نبوی )ص(	

• داکتر سید جواد مصطفوی؛ بهشت خانواده	
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از سـال 199۰ میـادی بانـک انکشـافی آسـیا روی ایـن مسـاله 
کار کـرده بـود کـه بایـد گاز ترکمنسـتان از مسـیر افغانسـتان بـه 
پاکسـتان و بعـدا به هندوسـتان انتقـال داده شـود. در حقیقت، آن 
زمـان روسـیه و ایـران نیـز به این پـروژه چشـم دوخته بودنـد و به 
انتقـال گاز بـه پاکسـتان و هندوسـتان و همچنیـن بـه اعمـار ایـن 
پـروژه چنـدان خوشـبین نبودند و نیسـتند. بـرای نخسـتین بار در 
1۵ مـارچ 199۵ یـک تفاهـم نامه در بین کشـورهای ترکمنسـتان 
و پاکسـتان جهـت اعمـار ایـن پـروژه پایپ کشـی بـه امضا رسـید. 
یـک شـرکت ارژنتاینـی به نام شـرکت “بریـداس” کار ایـن پروژه را 
گرفـت ولـی بـه تاریـخ ۲1 اکتوبـر 199۵ کمپنـی یونـوکال ایاالت 
متحـد امریـکا و شـرکت دلتـای کمپنـی نفـت عربسـتان سـعودی 
بـدون تداخـل شـرکت بریداس ارژنتاینـی کار این پـروژه را گرفتند 
و ایـن دو شـرکت در زمـان حکومـت صفر مـراد نیـازوف که رییس 

جمهـور ترکمنسـتان بـود قـراردادی را امضـا نمودند. 

در آگسـت 199۶ بـه رهبـری شـرکت یونـوکال ایـاالت متحد یک 
شـرکت تحـت عنـوان "شـرکت پایـپ گاز مرکز آسـیا" ایجاد شـد. 
در ۲۷ نوامبـر 199۷ شـرکت پایـپ گاز مرکـز آسـیا در عشـق آباد 
پایتخـت ترکمنسـتان بـه طـور رسـمی ثبـت گردید و به رسـمیت 
شـناخته شـد. بخاطـر عبـوردادن این پایپ هـا از افغانسـتان که در 
آن وقـت رژیـم طالبـان در افغانسـتان حاکـم بـود، الزم و ضـروری 
بـود کـه روی این مسـاله بـا حکومت طالبـان گفتگو صـورت گیرد. 
در سـال 199۷ اقـای رابـرت اوکلـی سـفیر ایاالت متحـد امریکا در 
پاکسـتان وارد قضیـه شـد و بـا طالبـان صحبـت صـورت گرفـت و 
باالخـره طالبـان شـرکت بریـداس ارژنتاینـی را انتخاب کـرده و در 
سـال 199۸ بـا ایشـان موافقـت نامـه به امضا رسـید. امـا، در جون 

199۸ روسـیه 1۰ فیصـد سـهم خویـش را ازیـن پـروژه گرفت. 

وقتیکـه بـه تاریـخ ۷ آگسـت 199۸ سـفارت خانـه هـای ایـاالت 
متحـد امریـکا در شـهر نایروبـی پایتخـت کنیا و شـهر داراالسـام 

پایتخـت قبلـی کشـور تانزیـا در افریقـا که بـرای فعا شـهر دودوما 
پایتخـت آن کشـور میباشـد مـورد حمـات مایـن هـای جاگذاری 
شـده صـورت گرفـت، ایـاالت متحـد امریـکا اسـامه بـن الدن را 
متهـم بـه ایـن قضیـه خوانـد کـه در پشـت ایـن صحنه وی دسـت 
داشـته اسـت و توافـق نامـه هـای کار پروژه تاپـی توقف داده شـد. 
رهبـر طالبـان مـا عمر اعـان نمود که اسـامه بـن الدن از حمایت 
طالبـان برخـوردار اسـت و بعد ازین شـرکت یونـوکال دفاتر خویش 
را از افغانسـتان و پاکسـتان به تاریخ  ۷ دسـمبر 199۸ انتقال داد و 
ایـن پـروژه تـا اوایـل اداره موقت به رهبـری حامد کـرزی به همین 

حالـت باقیمانـده بود. 

بعـد از حمـات 11 سـپتمبر و در سـال ۲۰۰۲ مجددا روی مسـاله 
پـروژه تاپـی صحبـت صـورت گرفـت و در ۲۸ دسـمبر ۲۰۰۲ بین 
حکومـت هـای ترکمنسـتان، افغانسـتان و پاکسـتان موافقـت نامـه 
صـورت گرفـت و در سـال ۲۰۰۵ میـادی نسـخه تصحیـح شـده 
و جدیـد قـرارداد تاپـی از طریـق بانـک انکشـافی آسـیا که توسـط 
شـرکت بریتانیایـی بـه نـام "پنسـپن" تهیـه شـده بـود بـه کشـور 

افغانسـتان جهـت مطالعـه داده شـد. 

سـرانجام بـه تاریـخ 1۶ مـارچ ۲۰1۲ پارلمـان افغانسـتان نیـز بـه 
اعمـار پـروژه تاپـی موافقت کرد کـه باالخره در 13 دسـمبر ۲۰1۵ 
در جریـان حکومـت محمـد اشـرف غنـی موافقت صـورت گرفت و 
کار آن عما از ترکمنسـتان شـروع شـد و قرار اسـت که این پروژه 
تـا سـال ۲۰19 میـادی بـه پایـه اکمـال برسـد و ایـاالت متحـده 

امریـکا سرسـخت ایـن پـروژه را حمایـت میکند. 

قابـل یـادآوری اسـت کـه ایـن پـروژه از طریـق هـرات و قندهار به 
پاکسـتان انتقـال میابـد و شـاید که بعضی سـاحات ولسـوالی های 
پرچمـن و بکـوای والیـت فـراه را نیز در مسـیر خویش طـی نماید. 

دریـن روزهـا سـر و صـدای آغـاز کار پروژه ی تاپی بسـیار گرم و خبرسـاز شـده اسـت. خوب اسـت 
کـه دریـن مـورد معلومات و برداشـت هـای خویـش را بنویسـم. تاپی در اصـل برگرفته شـده از حرف 
اول چهار کشـور یعنی )ترکمنسـتان، افغانسـتان، پاکسـتان و هندوسـتان( اسـت که به انگلیسـی نیز 
چنین نوشـته میشـود TAPI )Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India Pipeline( و در 
اصـل همـان اعمـار پایپ الین گاز اسـت کـه از طریق افغانسـتان و پاکسـتان بـه هندوسـتان از منابع 

گازی کشـور ترکمنستان کشـیده میشود. 

پروژه "تاپی" چیست؟پروژه "تاپی" چیست؟
رسول مبین
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حسـب معلومـات روزنامـه مانـدگار و صحبت هـای دوکتورداودشـاه 
صبـا وزیـر معـادن کشـور؛پروژۀ تاپـی بزرگ تریـن پـروژۀ ترانزیتـی 
انـرژی در تاریـخ افغانسـتان اسـت، شـکی نیسـت. این پـروژه پس از 
مذاکـرات و رای زنی هـای منطقه یِی بسـیار، به نفع افغانسـتان کلیــد 
خوردوقرارشـد کـه کشـوِر مـا به عنـوان مسـیر انتقال خـط لولۀ گاز 
ترکمنسـتان بـه پاکسـتان و هنـد تعییـن شـود. بـه ایـن ترتیـب، از 
1۷3۰ کیلومتـری کـه قـرار اسـت این خطـوط لولـه در اراضی چهار 
کشـور عضـو ایـن پـروژه بپیمایـد، ۷3۰ کیلومتـر آن در داخل خاک 
افغانسـتان سـاخته می شـود. در نتیجـه می توان گفت که افغانسـتان 
بیشـترین نقش در انتقـال بیـش از یـک میلیـارد متـر مکعـب گاز به 
هنـد و پاکسـتان در ظـرف 3۰ تـا 33 سـال عمـر ایـن پـروژه را دارا 

بود. خواهـد 

سـودی که سـاالنه از انتقاِل این حجِم انرژی به افغانسـتان می رسـد  
کشوردرنشسـت  معـادن  صباوزیـر  آقـای  اسـت؛  چشـم گیر  کامـًا 
مطبوعاتـِی اخیـِر خـود اعـان کـرده کـه افغانسـتان جـدا از مقـدار 
گازی کـه از ایـن پـروژه به دسـت مـی آورد، بین ۲۷۰ تـا 3۵۰ ملیون 
دالـر در سـال حـق ترانزیـت دریافـت می کنـد. هرچند در آن سـوی 
دیگـر مصارفـی از جملـه هزینه های تأمیـن امنیِت این خـط لوله که 
گفتـه می شـود نیازمند 9۰۰۰ الـی 11۰۰۰ نیروی امنیتی اسـت، بر 
شـانه های دولـت افغانسـتان خواهـد بود؛ امـا به نظر می رسـد که در 
هـر حـال سـود قابـل ماحظه یی بابـت ایـن ترانزیـت به افغانسـتان 

می رسـد.

در کنار حق ترانزیتی که سـاالنه افغانسـتان از آن مسـتفید می شـود 
مسـایلی ماننـد اشـتغال زایی هـم بـرای منافـع ملـِی کشـور مـا از 
اهمیـت واالیـی برخـوردار اسـت. تطبیق این پـروژه می توانـد زمینۀ 

اشـتغاِل هزاران تـن از هموطنان مـان را در مناطـق غربـی و جنوبـی 
کشـور فراهـم کنـد. عبـور ایـن خـط لولـه از والیت های هـرات، فراه 
هلمنـد و قندهـار سـبب می شـود کـه بـرای بسـیاری از خانواده های 

ایـن والیـات، زمینـۀ کار درازمدت فراهم شـود.

در کشـوری کـه اسـتخراج معـادن و سـرمایه گذاری بـر روی صنایـع 
تولیـدی هنـوز پـا نگرفتـه و بخـش اعظمـی از اقتصـاد آن را زراعت 
بـه روش هـای سـنتی تشـکیل می دهـد، اشـتغال زایی بـرای قشـر 
روزافـزوِن بیـکاران، بزرگ تریـن موهبت و منفعتی اسـت کـه نصیِب 
آن می شـود. میـزان اشـتغال زایی ایـن پـروژه هرچنـد در برابـر رقـم 
شـهروندان بیـکاری کـه حـال بـه چندین میلیـون  تـن رسـیده، عدد 
ناچیـزی اسـت؛ امـا بـه هـر حـال بـا شـروع کار ایـن پـروژه، نـرخ 
امیـدواری بـه آینـده در میـان سـاکنان ایـن سـرزمین بـاال خواهـد 

رفـت و این هـم خـود دسـتاورد کانـی خواهـد بـود.

از سـوی دیگـر، در عرصـۀ انـرژی هـم بـه نظـر می رسـد کـه منافـع 
قابـل ماحظه یـی در پـروژۀ تاپـی در انتظـار افغانسـتان خواهـد بود. 
افغانسـتان از طریـق ایـن پـروژه می توانـد بخشـی از نیازمندی هـای 
خـود بـه گاز را مرتفع سـازد. شـکی نیسـت که بـا افتتاح ایـن پروژه 
کشـور  سراسـر  در  گاز  به خصـوص  و  سـوختی  منابـع  قیمـت  در 
کاهـش قابـل ماحظه یـی رونمـا خواهد شـد. از سـوی دیگـر، برخی 
از کارشناسـان معتقدنـد کـه بـا اعمـار خطـوط لولـۀ انتقـال گاز در 
افغانسـتان، دولـت می توانـد در یـک برنامـۀ درازمدت، بـر روی طرح 
اسـتخراج گاز صفحـات شـمال کشـور کار کنـد و بـه ایـن ترتیب، با 
اسـتفاده از هـر دو منبـع گاز، بـه خودکفایـی در عرصـۀ انـرژی گاز 
دسـت یابـد و یا حتـا بـا برنامه ریزی دقیق تـر، زمینۀ صـادرات گاز را 

از طریـق همیـن خـط لولـۀ تاپـی فراهـم کند.
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یکـی از ندیمـان فخرالدیـن محمـد کـرت صدرالدیـن خطیـب پوشـنج 
بـود، قبـل از آنکـه بـه معرفی مکمـل این خطیـب که از جمله شـاعران 
اسـت پرداختـه شـود، تحمـل انـدک داریم در قسـمت ملـک فخرالدین 

ملـک فخرالدیـن پسـر ملـک شـمس الدیـن کـرت بـود کـه از جوانـی 
شـمس  بودوملـک  موصـوف  پهلوانـی  و  شـجاعت  هنروکاردانـی،  بـه 
الدیـن دربـاره ی اومحبـت بسـیار کـرد، پـس ازچنـدی پدراورابه جهت 
جسـارتی کـه ازاو سـرزده بودحبـس کردواو مـدت هفت سـال درزندان 
بمانـد  تاآنکه درسـال ۶93هـ ق بند بشکسـت وجمـع ازنگهبانان خودرا 

کشـته واز قلعـه باالرفـت و متحصـن گردیـد.

امیرنـوروز شـفاعت اوراپیـش ملک شـمس الدین کرد، ملـک فخرالدین 
بـه عهـد و پیمـان از قلعـه پائین آمدوچون ملک شـمس الدین سـوگند 
بـه هـرات  و  پدرنگشـت  نبینـد، منظورنظـر  اورا  بودکـه روی  خـورده 
رفـت وازآنجـا بـه خدمـت امیرنوروزشـتافت و امیرنوروزدرحـق اونوازش 
واکـرام بـی انـدازه کـرد، ملـک فخرالدیـن در خواف وفـراه بـا متمردان 
امیرنوروزجنگهـا کردودشـمنان اورامالشـی بسـزا دادو بـه همیـن جهت 

امیـر نـوروز حکومت هـرات رابـه اوداد.

ملـک فخرالدیـن را درغرجسـتان بـا یکی ازامـرای دواخان کـه »برکه« 
نـام داشـت اتفاق ماقـات افتـاد، برکه درعالم مسـتی درمجلس شـراب 
سـخنان بیهـوده برزبـان راندوگفت کـه ملک فخرالدیـن را پیش دوا می 
بـرم واورا دوسـتکام بـاز میگردانـم، فـردای آنروزملـک فخرالدیـن برکه 
را گرفـت وبـا چنـد تـن ازدالوران خـود بـه نیشـاپوررفت ودرنزدیکـی 
»دزبـاد« با صدوپنجاه تن از کسـان »دوا« برخورد کردوآنان را شکسـت 

دادوبرکـه را باخـود از میـدان بدربردونـزد امیر نـوروز رفت.

امیـر نوروزاوراخلعـت داد و بـه همـرای خـوداورا نزدغـازان بردوبرکـه را 
دسـت بسـته تسـلیم کردوازشـجاعت ووفاداری ملک فخرالدیـن یادکرد 
غـازان حکومـت هـرات را بـا طبـل وعلـم، سـراپرده وده هـزار دیناربـه 

اوداد، ملـک فخرالدیـن متوجـه هرات شـد.

ملـک فخرالدین پادشـاهی بودفاضل، سـخن سـنج، شعردوسـت وعاوه 
آنکـه خـود شـعر میگفـت،  قریب چهل شاعرماهرداشـت که بـه مداحی 
اومشـغول بودندوازایشـان همـه مشـهورتر» صدرالدیـن خطیب پوشـنج 
متخلـص بـه ربیعـی« اسـت که به اشـاره ملـک فخرالدین تاریـخ ملوک 
غوررابـه تقلیـد شـاهنامه درکتابـی باسـم › کـرت نامه‹ منظوم سـاخته 

بود.

عطف براصل مطلب :

 درصفحـه )۸۰4( روضتـه الصفاآمده اسـت کـه؛ صدرالدیـن ربیعی تبع 
تنـد وقریحه ی نیک داشـت، بـه ازن ملک فخرالدین سرگذشـت پدران 
وداسـتان حبـس اورا درقلعـه خیسـاروکیفیت بیـرون شـدنش راازآنجـا 
بـوزن شـاهنامه درنظـم کشـید، ربیعی مدت چند سـال به نظـم احوال 
ملـوک غوراشـتغال داشـت وآنـرا بـه »کـرت نامـه« موسـوم گردانیـد  
فخرالدیـن دربـاره ی اوازهرجهـت مراعـات نیکـی واحسـان کردوهرماه 
هزاردرهـم از خزانـه مملکـت دروجـه او مقررکـرد، امـا خطیـب عیـاش 
و بوالهـوس بودوبیشـتراوقات بـه شـرابخوارگی میگذرانیدوبـه اعطایـای 
شـاه قناعـت نمیکردومشـرب او بـا مشـرب ملـک نمـی سـاخت، ازیـن 
روملـک را بـه بنـگ نوشـی متهـم میکـرد، کـه ایـن موضـوع درتاریـخ 
مغـول زیرنویـس صفحـه ) 3۷۷( اززبـان ملک فخرالدین به شـرب بنگ 

یـا بـه اصطـاح آنزمان »سـبز« شـعری آمـد بـه قرارذیل:

هرگه که من ازسبزتربناک شوم         

   شایسته سبزخنگ افاک شوم

باسبزخطان سبزخورم درسبز

   زان پیش که همچو سبزه درخاک شوم

ایضأ

وازعربده اش جهان پرازنورشود میخواره اگر غنی بود عورشود 

درحلقه ی لعل ازآن زمرد ریزم   تا دیدهء افعی غمم کور شود

بهر صورت میانه ی ربیعی و ملک فخرالدین درهمین راستا چندان 
خوب نبودوطوریکه تاریخ روضته الصفا نشان میدهد مدامت همیش 
ربیعی شرب ونوش سبب شد تا از مصاحبت ملک بدورماندو درخفیه 
پروانه درتاریخ  استاد محمد نسیم  ازملک سقایت و مذمتی داشت، 

دست نویس خود به نقل از صفحه )1۲۲( تاریخ جالی می نویسد:

صدرالدین ربیعی خطیب پوشنج
حزین یار

باقی دارد...
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باقی دارد...

شـروع غذا های جامد کودک سـرآغازی اسـت برای کسـب استقال 
ودرجریـان ایـن تحـول، بـرای والدین فرصـت طایی اسـت تا طفل 
را بـه غـذا هـای عـادت دهـد کـه به سـامتش مفیـد، رشـدونموی 
آنـرا بخوبی سـرعت بخشـد وتـا پایان زندگـی سـامتی اورا تضمین 

ید. نما

و  فراگرفتـه  را  نخسـتین  غذایـی  هـای  الگـوی  و  هاعـادات  بچـه 
مـی پذیرنـد، اگرغـذا هـای مفیـد وسـالم بـه آنهـا داده شـود، ازآن 
بـه آسـانی پیـروی میکننـد، لذاایـن موضـوع خیلـی مهم واساسـی 
اسـت، کارشناسـان امـور تغذیـه از بد شـدن روز افـزون رژیم غذایی 
کـودکان و بزرگسـاالن امریکایـی احسـاس خطـر مـی کننـد، زیـرا 
امریکایـی هاهرروزبیـش از پیـش مـواد قندی)مـواد قنـدی پردازش 
شـده(، گوشـت، موادغذایـی سـرخ کـرده ونمـک مصرف مـی کنند.

)  Processed food(

درنتیجـه امـروزه بیمـاری چاقی، حتی در بچه هافراوان شـده اسـت 
بـا گذشـت زمـان، این عادت هـای غلط غذایـی باعث بیمـاری های 
گوناگـون از جملـه بیمـاری هـای قلبی، افزایش فشـار خـون، چربی 
جگرودیابـت ) مـرض قنـد( مـی شـود، خـوردن غذاهـای مزخـرف 
هستندوگرسـنگی  زیـاد  وقنـدی  چربـی  مـواد  حامـل  وناجورکـه 
کـودکان و بزرگسـاالن را تسـکین میدهنـد، ولـی باعـث مـی شـود 
از خـوردن غـذا هـای مفیـدوالزم مانند؛ سـبزیجات، میـوه ها، غات 
پوسـت دار، لوبیـا، نخـود، ماش، عـدس و.... محـروم بمانندودرنتیجه 
ویتامیـن و مـواد معدنـی پروتیـن و الیاف)فیبـر( به آنها نرسـد. یا از 

مـواد متذکـره خوششـان نیاید.

ذایقه وسلیقه

همیشـه همـرای انسـان ذایقـه و سـلیقه ی غـذاو غذا خـوردن بوده 
و هسـت، بـه همیـن دلیل، کـودکان را بـه عادتهای مناسـب غذایی 
بایـد آشـنا نمود، برای مثـال، مقدار نمک طعام را که انسـان مصرف 
مـی کنـد، کـه ارتباط مسـتقیم بـا فشـار خـون او دارد، درسـالهای 
کودکـی فـرا گرفتـه و بـه عنـوان عادتـی بـرای او ماندگار می شـود                                                                                                  
) البتـه عوامـل دیگـری نیزدرافزایش فشـار خون، مانند، نـژاد وراثت 
دخالـت دارد( بنابرایـن وقتی شـما بـه غذای کودک خـود نمک می 
زنید، شـما دوسـت داریـد نیزغـذای نمکی میـل نمائیـد، درصورتی 
کـه کـودک آنـرا نخواسـته اسـت، بـه ایـن معنـا اسـت کـه شـما به 

افزایـش فشـار خـون وکوتاهی عمـراو کمک مـی کنید.

عاقـه بـه غذا های چـرب نیزاز کودکـی آغاز می شـود، متخصصین 
رشـد کـودکان فکرمـی کنندکه دربعضی افـراد چاق، البتـه نه همه؛ 
چاقـی ازدوران طفولیـت و بـه علـت مصـرف بیـش از حدوغیـرالزم 

کالـوری، مواد چربی و قندی- شـروع شـده اسـت.

ولـی تـاش بـرای چاق کـردن اطفـال مهربانی نیسـت، نکته بسـیار 
مهـم آنسـت کـه وقتـی طفل شـما سـیر اسـت، بـه او غـذا ندهیدتا 
درآینـده مشـکات غذایـی و بدغذایـی برایـش پیش نیایـد. › راجع 

بـه بـد غذایی بـه شـماره بعد‹

چربـی هـای اشـباع شـده وکلسـترول نقـش مهمـی در گرفتگـی 
شـریانهاوصدمات قلبـی درسـالهای بعـدی زندگـی بـازی میکننـد 
بخصـوص در خانـواده هـای کـه دارای چنیـن زمینـه ی هسـتند  
بدیـن لحـاظ چربـی هـا دونـوع انـد؛ یکـی اشـباع شـده که بیشـتر 
درگوشـت وفـرآورده هـای شـیرموجود اسـت و دیگـری چربی های 
اشـباع نشـده کـه بیشـتردرمواد غذایـی گیاهـی اسـت، چربـی های 
اشـباع شـده، باعـث بیمـاری هـای قلبـی، سـکته مغـزی و جگرمی 
شـوند، چربی های اشـباع نشـده چنیـن عوارضی را ندارنـد و بهمین 
دلیـل رژیم گیاهی ویارژیم کم چربی بسـیارمفید و سـودمند اسـت.

دوکتـوران دالیـل قانـع کننـده ی درمـورد سـرطان رودهء بزرگ در 
سـنین باالدردسـت دارنـد، که علت عمـده ی این مـرض را قبضیت 
مزمـن آنهـا میداننـد، این بیمـاران دررژیـم غذایـی خودالیاف)فیبر( 
نـان  دار،  پوسـت  غـات  ماننـد  انـد،  کـرده  مصـرف  کـم  بمقـدار 

سـبزیجات  میـوه هـا وغیره.

طبعـی  مـواد  ایـن  بخـوردن  کـودکان  تشـویق  نتیجـه  بنابرایـن 
بایـد  ومفیددرسـالهای بعـد آشـکار مـی شـودمواد غذایـی را کـه 
دررژیـم غذایـی کـودکان در نظـر گرفـت، همـان مواد غذایی اسـت 
کـه درتمـام مراحـل زندگی دارای اهمیت هسـتند، بطـور کلی اقام 
رژیـم غذایـی بایدشـامل انواع سـبزیجات، میوه ها، غـات و حبوبات 
باشـند، کـه حامل مـواد غذایی خـوب و مفیـدی هسـتندواگر طفل 
بخـوردن آن عـادت کنـد، امتیاز بزرگـی را باخودبه دوره بزرگسـالی 

برد. مـی 

ادامه دارد....... 

عــادت گیــری کــودکان 
ــد ــای جام ــذا ه ــه غ ب

صفحه کودک

محمد حسیب حزین یار
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در ایـن شـماره خواسـتیم روی خصوصیـات یـک مدیـر صـادق وخدمتگار 
بحـث کوتاهی داشـته باشـیم و ببینیـم در نظام اسـامی مدیریـت چگونه 
تبلـور یافتـه؟ مـا مسـلمانان از خود درقسـمت مدیریـت راهنمایی داشـته 
ایـم و یـا همـه چیـز را مثـال هنجارهـای کنونی کاپـی نمـوده وبروفق آن 
عمـل میکنیـم، همانطوریکـه درعلم مدیریـت آمده یک مدیـر خوب دارای 
صفـات نیـک و پسـندیده ی بـوده کـه عبـارت اسـت از : متعهـد بـودن 
بوظیفـه مدیریـت، دارای تخصـص و یا تجربـه کامل برمدیریـت، یک مدیر 
خـوب دارای سـلوک ورفتـار انسـانی بـوده وتوانمنـدی بـه رهبـری را باید 

باشد. داشـته 

یکـی از ویژگـی هـای یک مدیر خـوب تأمیـن ارتباطات بـا زیرمجموعه ها 
شـخصیت هـای همطرازو سـایر مردم اسـت، او می توانـد در مصارف صرفه 
جـو، هزینـه سـاز، با مهـارت، دقیق و پویا باشـد، بسـا مدیرانی هسـتند که 
تمـام منابع مالی و انسـانی در دسـترس شـان قـراردارد، امـا ازابتکار خوبی 
برخـوردار نبـوده، ایـن منابـع  بـه جهـت کار بـرده مـی شـود کـه سـبب 
رکـود سـازمان گشـته و نتوانـد اسـتفاده ی درسـت ازآن بنمایـد، هرمدیر 
بایـد آینـده را در نظـر داشـته باشـد، هرقدمـی را کـه برمیـدارد، فکر کند 

ازکجاآمـده، بکجـا میـرود و چـه را میخواهد انجـام دهد.

مدیران باید مدبر، کارآگاه، با سـلیقه، حوصله مند بوده ازشکسـت نحراسـد 
زیـرا درهرعملـی کـه یک مدیـر انجام میدهد، عـاوه برموفقیت ریسـک یا 
پسـمانی هـم بایـد درآن پیـش بینی گـردد، آگاهـی یک مدیر درانکشـاف 
پانهایـش مضمراسـت و یـک مدیـر با تدبیر مـی تواند طوری پـان خودرا 
طـرح نمایـد کـه عـاوه بررسـیدن به هدف شکسـت ویـا ریسـکها را که از 
چالشـهای زمـان بروز می نماید درنظر داشـته باشـد، مدیر خـوب و صادق 
همیشـه بااقتداردروظایفـش عمـل مـی نمایـد، اودرحقیقـت یـک آموزگار 
خـوب بـرای زیرمجموعـه هایـش بایـد باشـد، از نظرسـلیقوی منظم و یک 
نظـارت کننـده خـوب باشـد، بدیـن معنا که هـم ناظـر برامور، هـم راهنما 

وهـم یـک مربـی به دیگـران بوده  انتقـاد پذیرومصلح باشـد.

دراسـام شـرط اولی مدیریت همانا داشـتن اعتقاد به امانت داری و اجرای 
امـور بصـورت عادالنـه درنظـر گرفته شـده اسـت چنانچه قرآنکریـم دراین 
مـورد اشـاره ی زیبـای دارد :   در سـوره مبارکه»نسـاء«آیه ۵۸ خداونـد 
می فرمایـد: »خداونـد فرمـان می دهـد کـه امانت هـا را بـه صاحبان شـان 
برگردانیـد و وقتـی کـه میان مردم حکـم می کنید،به عدالـت حکم کنید«.

مدیـر  و  سرپرسـت  و  کریمه،حاکـم  آیـه  ایـن  طبـق  می شـود  ماحظـه 
جامعه»امین«و»نگهبان«جامعـه اسـت و حکومـت عادالنه هـم نوعی امانت 

اسـت کـه بـه وی سـپرده شـده و بایـد آن را ادا کنـد.

روایـت اسـت ؛  پیامبر)ص(زمانـی که»معاذبـن جبل«را به عنـوان فرماندار 
بـه  یمن فرسـتاد دردسـتور العملی به او فرمـود»و تو را بدین امورسـفارش  

می کنـم: تقـوای الهی،صداقـت در گفتار، وفـای به عهـد، ادای  امانت، ترک 
خیانـت، نرمـی گفتـار، پیشـی گرفتـن درسـام، حفـظ حقـوق همسـایه 
مرحمـت بـه یتیمـان، خـوب انجـام دادن کار، کوتـاه  کـردن آرزو، توجـه 
وعاقـه بـه آخـرت، تـرس از حسـاب، مازمـت بـر ایمـان، تفقـه وتدبـردر 
قـرآن، فروخـوردن خشـم، مایمـت و رحمـت بـه  مـردم، توجـه بیشـتربه 
نمـاز کـه پـس ازاقرار بـه دین، نماز سـر اسـام محبت بهتریـن عامل برای 

اصـاح و اداره ورهبـری و هدایـت مردم اسـت اسـت«

چقـدر جالـب اسـت یـک مدیرکـه درنظـام اسـامی آراسـته بـه هدایـات 
فـوق رهبـر بزرگ بشـریت باشـد، هـرگاه هرمدیرخود رابصفات گفته شـده 
متصـف بسـازد یقینـأ مـی توانـد درجامعه مصـدر خدمات ارزنـده ی گردد 
یکـی از صفـات نیـک یـک مدیر داشـتن محبـت به مـردم و زیردسـتانش 
مـی باشـد، هـرگاه مدیربـا محبـت و عاقمنـدی درکارهایـش دیگـران را 
ترغیـب نمایـد، واضح اسـت کـه پانهایـش بموفقیـت می انجامـد مرتضی 
مطهـری یکـی از دانشـمندان سـرآمد روزگارمـی گویـد : »محبـت زعیـم 
و زمامـدار بـه مـردم و محبـت و ارادت مـردم بـه زعیـم و مـردم، عاقـه و 
محبـت زمامـدار عامـل بزرگـی بـرای ثبـات و ادامـه حیات  حکومت اسـت 
تـا عامـل محبـت نباشـد رهبـر نمی توانـد و یـا بسـیار دشـوار اسـت کـه 
اجتماعـی را رهبـری کنـد و مـردم را افـراد منضبـط و قانونـی تربیت کند 
ولـو ایـن کـه عدالـت و مسـاوات را در آن اجتمـاع  برقـرار کند.مـردم آنگاه 
قانونـی خواهنـد بود کـه از زمامدارشـان عاقـه  ببینند و این عاقه هاسـت 

کـه مـردم را بـه پیـروی و اطاعـت می کشـاند«

حوصلـه منـدی، تحمـل پذیـری وکنتـرول نفـس در مدیریـت نمـودی 
دیگریسـت کـه مدیـران را بـه افـق هـای بلندومعـارج زندگـی میرسـاند 
کسـی می توانـد حافـظ حقـوق مردم شـود کـه حافظ نفـس خود باشـد و 
کسـی می توانـد حافـظ دیـن و حـدود الهـی در جامعـه باشـد که بـا هوای 
نفـس خـود مخالفـت کنـد و دیـن خـود را حفـظ کند.کسـی کـه  خلق را 
بـا نظرخلـق می بینـد سـعه وجـودی پیـدا می کنـد وهمیـن سـبب  عـزت 
نفـس و بزرگواری وسـعه صدر می شـودواز خودبینـی و خودخواهی و تنگ 
 نظـری آزاد می شـود وروح تملـق دوسـتی وتتکلـف پسـندی و نفع طلبـی و 
بدبینـی دراو از بیـن می رود.خداخواهـی  به او سـعه وجـودی داده و موجب 
می شـود کـه در مشـکات و سـختی  سـکون و آرامـش خـود را از دسـت 

ندهـد در مقابـل نعمت هـا و راحتی هـا شـکر گـزار باشـد.

مدیـران موفـق صبـور، شـکیبا و بـا حوصلـه بـوده، انتقـاد پذیـر، دراک، با 
اسـتقامت، عـادل و بردبارانـد، عدالـت بـرای تأمیـن آرامـش و اطمینـان  
دل هاسـت و اگـر درجامعـه ای عدالـت نباشـد افـراد آن احسـاس امنیـت  
و آسـایش نخواهـد کـرد و در نتیجـه دچـار وحشـت می شـوند و دل هـای 

وحشـت  زده هرگـز بـه نظـام وحشـت  زا گرایـش نمی یابنـد. 

ادامه دارد......

مدیریت

خصوصیات مدیران
      صادق و خدمت گذار

  مدیریت ماهنامه 






