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انسان از گذشته هایش می آموزد، تجربه حاصل نموده و برای فردا و یا آینده اش تصمم میگردد، تا چیزهای جدید را 
به دیگران عرضه نماید، تاریخ خودش بازانعکاسی است از گذشته، چه خوب و چه بد، واقعأ برای خوبی ها عالقمندی 

ودلچسپی نشان داده می شود و برای بدی ها طرفه رفتن ها و پند گرفتن هارامی آموزد.

وتاریخ  نموده  مطالعه  اگرعمیقأ  اما  بینند،  می  انزجار  و  نفرت  عینک  به  گذشته  تواریخ  از  ها  بعضی  است  درست 
خودبادیگران را بمقایسه بگیریم یقینأ در می یابیم که از گذشته درخشانی نسبت به امروز برخورداربوده ایم، نباید آب 
را نادیده پای مانرا ازموزه بکشیم، باید مقایسه ی خوبی از تمام تاریخ و سرنوشت جهانیان داشته و بعدروی مطالعه مان 

مکث نموده به قضاوت بنشینیم.

مطالعه تاریخ همانند علوم طبعی و اجتماعی از ویژگی های خاصی برخورداراست و به انسان می آموزد که درراستای 
زندگی خودچه باید کردتا برای آیندگان کشورمثمرثمرشد، همان گونه که علوم بشری باالی تاریخ تأکید می کند قرآن 
و پیروان راستین قرآن هم روی تاریخ مکث قابل مالحظه داردوبرگذشتگان در سوره های متعددی تذکرات زیبایی 
دارد، چنانچه قرآن کریم برای سرگذشت پیشینیان و بررسی آن، اهمیت فراوانی قایل شده وعالوه بر آیات فراوانی که 
در شرح حال آنها دارد، سوره هایی هم به اسم امت های سابق یا شخصیت های برجسته تاریخ نامگذاری شده است   
مثل: آل عمران، یونس،هود، یوسف، ابراهیم، مریم، بنی اسرائیل، لقمان، انبیا، نوح که اینها همه تاریخ اندودرآن از خوبی 

ها، زشتی ها و کرشتی ها به تفصیل بحث شده است.

بهمین منوال ما امروز روایاتی از تاریخ های گذشته گان مانرا مطالعه و برای اطالع دیگران دوباره نویسی می کنیم تا 
بدانند زندگی دیروزی ها چگونه گذشته، امروزبه چه منوالی سپری کنیم تا فردادیگران بروفق آن خود را عیار نموده 

بهتراز ما و دیگران که قبل از ما بوده اند زندگی شانرا محک بزنند.

 بینش تاریخی فراگیر است و همگان باید دراین امر شرکت داده  شوند وهیچ ملّتی نباید از تاریخ خود بی خبر باشد. 
زیرا بخش اعظمی از حیات معنوی، اجتماعی و سیاسی ما مسلمانان بر تاریخ گذشتگان استوار است و اکنون بر زینه 
های در حرکتیم که پلّه  های آن را پیشینیان ساخته  اند در حّدی که اگر انسان، گذشته خود را فراموش کند سر از 

نیستی بیرون می  آورد:

 سرگذشت او اگر یادش رود         

 باز اندر نیستی گم می  شود

بدین جهت است که رهبران دینی و شخصیتهای برجسته اسالمی مشرق زمین در سخنرانیها، پیامها و بیانّیه  های 
سیاسی خود، مردم را به گذشته خود توجه می  دادند و توصیه می  کردند که مسلمانان و مشرق  زمین باید گذشته خود 

را بازیابند و عظمت پیشین خود را به فراموشی نسپارند. 
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بـرای دانشـمندان، اهـل قلـم ومطالعه کنندگان پوشـیده نیسـت کـه اززمانه هـای قدیم تاریـخ نگاری از مقـام ارجمنـدی برخوردار 
بـوده، ایـن نقـش آفرینـان همیشـه اوضاع سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی، علمی، ادبـی، اقتصادی ورویـداد های عظیم اکثر کشـور ها 
رانوشـته انـد، حتـا در بیـان نسـب و نژادبرخـی سـالطین، قهرمانان وبعضـی از جوامع را بـه عنوان ماندگاروسـند تاریخـی نیز همت 

بخـرج داده اندتابـرای نسـلهای کنونـی و آینـده مؤخذومرجع خـوب معلوماتی بوده باشـدکه ازهرحیث قابل قدراسـت. 

بعدازبوجودآمـدن قـدرت هـای بـزرگ درجهـان، تأسـیس امپراطوری هـا و نظام هـای متفاوت باخصلـت های گوناگون عـرض اندام 
کـرد  ازمیانـه امپراطـوری غـوری هادرخشـنده تـرودارای مقـام عالـی تر بود، رشـد دادن علـم وفرهنگ، پـرورش علما، دانشـمندان 
شـعرا، اهـل تصـوف وعرفـان، هنرمندان ونشـر دین اسـالم راازافتخارات خـود میدانسـتند، اعماراماکـن تاریخی زمینه هـای ماندگار 
انجـام کار هـای انتفاعـی جـزء مباحـات شـان بـود، امـا بـه مـرور زمـان یـادآوری از دسـت آورد هـای ایـن دوره ی پرعظمـت پا به 
عرصـه فراموشـی گذاشـت تاجائیکـه مردم افغانسـتان از شـناخت غوربیگانه شـدند، که بسـیار تأسـف آوراسـت، بـرای احیای هویت 
تاریخـی و معرفـی میـراث هـای فرهنگـی امپراطوری غوری ها، عـده ی ازروشـنفکران غوری وغـوری تبارهای بعضـی والیات»بنیاد 
فرهنگـی جهانـداران غـوری« راایجـاد نمودنـد تـا بـار دیگـر هویـت و افتخارات سـالطین غوررادرسـطح ملـی و بین المللـی مطابق 

اهـداف واسـتراتیژی خویش معرفـی نمایند.

معرفـی درسـت و صحیـح وهمـه جانبـه مسـتلزم یـک سلسـله اسـنادوکتب تاریخـی مـی باشـد، کتـب متعـارف کنونـی در معرفی 
امپراطـوری غـوری هاکافـی نیسـت، مـا بـه نـام کتاب هـای زیادی آشـنا می باشـیم، ولی دردسـت نداریـم، صمیمانه ازدانشـمندان 
و فرهنگیـان والیـت غوردرداخـل و خـارج کشـورودیگر فرهنگیـان افغانسـتان صمیمانـه خواهشـمندیم مارادرپیدایـش کتـب مورد 
ضـرورت ویـا آدرس آنهارادرمرکز)بنیاد(کابـل، نمایندگـی هـای آن درحـوزه غرب کشـورهرات ووالیـات بادغیس وفاریـاب معلومات 

نمایند. ارائـه 

کتـب مـورد نظـر مـان بدودسـته تقسـیم می شـوند، کتب کـه در زمانه های قدیم نوشـته شـده وکتب کـه درزمانه های اخیر نشـر 
و پخـش گردیـده اسـت. دردسـته ی کتب سـابقه وحالیـه نام تاریخ نگار، مقوله نویس، نام کتاب، سـال انتشـارات نوشـته می شـود.

الف -  دسته قدیم

ابواسحق ابراهیم بن محمد اسطخری – نام کتاب )مسالک والممالک( سال نشر ۳۲۲ هـ ق. 1
ابوالقاسم محمد بن حوقل عرب  - نام کتاب 1- صورت االرض ۲- حدود العالم سال نشر ۳۴۰ هـ ق حدود العالم از یک . ۲

طرف موقعیت جغرافیای غورراتعین می نماید، از جانب دیگرپیداوارآنراشرح میدهد، استفاده زیاد از این اثردرشناخت مناطق 
غوروهمجوار آن محققین را کمک می کند.

اهمیت تاریخ و تاریخ نگاری
سید محمدرفیق نادم

غوری ها از ذره بین تاریخ نگاران قدیم وحال
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محمد بن نجیب بکران نام کتاب )جهان نامه( سال نشرآن ۵1۷ . ۳
هـ ق از این اثردر بخش رود ها ی غوروخراسان معلومات بدست 
می آیدسرچشمه ریزشگاه رودخانه های غوررا بخوبی واضخ می 

کند.
۴- نورالدیـن علـی بـن محمودبـن محمد. نـام کتـاب )تقویم البلدان( سـال 

انتشـار ۷۳۲ هـ ق

۵- حمـداهلل مسـتوفی بن ابـی بکرمحمد بـن نصرقزوینی. نام کتـاب )نزهته 
القلوب( سـال نشر ۷۴1 هـ ق

)ربـع خراسـان( سـال  نـام کتـاب  الدیـن عبـداهلل.  ابروشـهاب  ۶- حافـظ 
نشـر۷۴1 هــ ق؛ این اثربـرای نشـان دادن مرکز سیاسـی و فرهنگی غوریان 

)فیـروز کـوه( بسـیار مفیـد می باشـد.

۷- ابویوسف یقوب الکوفی. نام کتاب )کتاب الخراج( سال نشر1۷۰هـ ق

۸- ابوجعفـر محمـد بـن جریـر طبـری عـرب. نـام کتـاب ) تاریـخ الرسـول 
والملـوک( سـال نشـر ۲۲۴ هــ ق

۹- ابوالحسن الهمیمم حمد ناجی  

اکابـر غزنـی درعهـد سـلطان  از  ناصـری کـه یکـی  تاریـخ  1۰- منتخـب 
اسـت. نوشـته  معزالدیـن محمـد سـام 

11- امام محمد بن علی ابوالقاسم عمادی. نام کتاب ) مجددل(

1۲- فخرالدیـن مبـارک شـاه. نـام کتـاب ) سـام نامـه( درایـن اثـر نسـب 
سـالطین غوربـه نظـم نوشـته شـده اسـت.

1۳- محمدالعتبی . نام کتاب ) الیمینی( سال نشر ۳۵۰ هـ ق

1۴- عزالدیـن علـی بـن محمـد بـن االثیـر عـرب. نـام کتـاب ) الکامـل فی 
التاریـخ( سـال نشـر ۵۵۵ هـ ق

1۵- عبدالحی گردیزی. نام کتاب ) زین االخبار( سال نشر ۴۴۲ هـ ش

1۶- خواجـه ابوالفضـل محمدبـن حسـین بیهقـی. نـام کتـاب ) بیحقـی در 
سـی مجلـد( سـال نشـر ۳۸۵ هجری

1۷ – ابوالحسـن نظـام الدیـن احمـد بـن عمـر سـمر قنـدی. نـام کتـاب           
) چهارمقالـه ( معـروف بـه نظـام عروضـی وی در خدمـت ملوک غـوری آل 

شنسـب بسـر می بـرده.

1۸- مبـارک شـاه معـروف به فخر مدبر. نـام کتابها )آداب الحرب والشـجاعه 
واداب الملـوک و کفایـت الملـوک( مـی باشـدو هرکـدام بـه سـالهای معین 

چاپ و نشـر شـده اسـت، یکی درسـال ۶۲۶ هجری

1۹- محمد قاسـم هندوشـاه متخلص به فرشـته. نام کتاب ) تاریخ فرشـته( 
سال نشـر 1۰۲۰ شمسی

۲۰- حمـداهلل مسـتوفی قزوینـی . نـام کتـاب )برگزیـده( سـال نشـر ۶۸۰ 
درایـن اثـر تاریـخ سیاسـی غوریـان وبسـا مسـایل دیگـررا بشـمول غالمـان 
سـلطان شـهاب الدین غـوری وحکم روایـی آنـان درهندتوضیح داده اسـت.

۲1- عالالدیـن عطـا ملـک بـن محمـد جوینـی. نـام کتـاب )تاریـخ جهـان 
گشـا( سـال چـاپ ۶۵۹ دراثـر متذکـره راجـع بـه روابـط غوریـان وخـوارزم 

شـاهیان، بـدون کـم و کاسـت نوشـته شـده.

۲۲- سـیف الدیـن محمـد بـن یعقـوب . نـام کتاب )تاریـخ نامه هـرات( وی 
بعـد از سـال۷1۸ بـه کمک حکیم سـعیدالدین منجـم غوری که اورا اسـتاد 
میخوانـد، بدربارملـک فخرالدیـن کـرت غـوری راه یافت وایـن کتاببه فرمان 
ملـک غیـاث الدیـن کـرت غـوری تألیف شـد.، ملـک غیـاث الدین نـه فقط 
موضـوع کتـاب، بلکه سـبک وطرز تدویـن آنرانیز معین نمـود، تأکید کردکه 
در ضبـط تاریـخ وقایـع نهایـت دقـت بعمـل آیدتا یـک تاریخ بسـیار صحیح 

ازهرحیـث قابـل اعتماد تهیه شـود.

۲۳- محمـد بـن خاونـد شـاه متخلـص بـه میرخوانـد. نـام کتـاب )روضتـه 
الصفـا( سـال نشـر۹۰۴میرخواند جلـد چهـارم ایـن اثـر خـود رابـه غوریـان 
اختصـاص داده وایـن دودمـان راازاوایـل حکمروایـی محلـی تـا به تأسـیس 

حکومـت مسـتقل و سـقوط آن، مفصـأ معلومـات داده.

۲۴- خوانـد میـر دیگـر نـام وی غیـاث الدیـن حسـین اسـت و نـواده میـر 
خوانـد مـی باشـد، نـام کتـاب ) حبیـب السـیر(و مرکـب از سـه جلد اسـت 

موصـوف بخـش دوم از اثـر خویـش رابـه غوریـان اختصـاص داده اسـت.

۲۵- معیـن محمـد زمجـی اسـفزاری. نـام کتـاب ) روضتـه الجنـات فـی 
اوصـاف مدینتـه الهرات( سـال نشـر ۸۷۵ وی راجع به هنر معمـاری غوریان 
بخصـوص مسـجد جامـع هرات و دیگر مسـاجد اعمار شـده ی ایـن دودمان 

معلومـات مفصـل ارائه کرده اسـت.

۲۶-بارتولد از خانواده المانی روسی شده. نام کتاب ) ترکستان نامه(

۲۷- زام بـاور. نـام کتـاب ) نسـب نامـه( وی نسـب غوریان یا شنسـبانیان را 
از سـال ۵۳ هجـری قمـری الـی سـال ۴۹۳هجری قمری شـروع از شنسـب 
جـد اعلـی غوریـان بیان میـدارد، مرکـز قدرت، سـال جلوس ووفـات هریک 

را بیـان میدارد.

۲۸- همیـن زام بـاور، کتـاب دیگـری بنام )شـجرت النسـب( تحریـر نموده  
دریـن شـجره ذکـر شـاهان بامیـان، فیـروز کـوه و غزنیـن را مفصـأ بیـان 

اسـت. نموده 

النسـب  نوشـته تحـت عنـوان ) شـجره  زامبـاور کتـاب  بـاز همیـن   -۲۹
سـالطین دهلـی( از سـلطان معزالدیـن محمدبن سـام غوری و از سـالطین 
دهلـی کـه همـان غالمـان غوریـان بـوده معلومـات میدهـد. اثر متذکـره را 

محمـد جوادشـکور ترجمـه و در سـال1۳۹۶ منشـر سـاخت.

ادامه دارد..............



  4

ــه  ــات ب ــال اطالع ــت از انتق ــارت اس ــاد عب ــوال انتق ــن من بهمی
ــد آن را در  ــاد بتوانن ــورد انتق ــراد م ــه اف ــوي ک ــه نح ــران ب دیگ
ــد  ــاد از ریشــه نق ــد. کلمــه انتق ــه کار برن ــح خــود ب جهــت مصال
کــردن و در فارســی دری معــادل آشــکار و پدیــدار کــردن اســت 
ــهور  ــای مش ــرد دارد، معن ــن کارب ــه چندی ــن کلم ــالح ای در اصط
ــه  ــن ب ــراد و اشــکال گرفت ــردم ای ــه م ــن عام ــداول آن در بی و مت

ــران.  ــار دیگ ــار و رفت گفت

ــه کار  ــه شــکل منفــي ب ــد انتقــاد را ب مــردم معمــوالً  تمایــل دارن
برنــد و تعبیــر و تفســیر کننــد و یــا بــه دلیــل منفــي بودنــش از 

انتقــاد کــردن خــود داري نماینــد. 

ــان  ــد و از آن ــاب کنی ــي انتخ ــور اتفاق ــه ط ــر را ب ــد نف ــر چن اگ
ــد  ــاد خواهن ــه احتمــال زی ــاد چیســت؟« ب ــي انتق بپرســید »معن
ــا  ــده ی ــرب، تحقیر کنن ــت مخ ــري اس ــار نظ ــاد اظه ــت: »انتق گف
خصومت آمیــز کــه هدفــش عیبجویــي اســت. در انتقادهــاي 
ــط  ــه فق ــه شــکلي غیرمنصفان ــوالً ب ــده معم ــاد کنن ــداول، انتق مت

روي نقــاط ضعــف انگشــت مي گــذارد.«

ــاد  ــه ی ــد ب ــت، بای ــروری اس ــم و ض ــده، مه ــری پیچی ــاد، ام انتق
ــاد در  ــت، انتق ــاف نیس ــاد مع ــغلی، از انتق ــچ ش ــه هی ــت ک داش
کار، وجــه مشــترک همــه مــا اســت کــه نتایــج مطلوب تــر را بــه 
ــن  ــزش، آموخت ــرای انگی ــت ب ــیله ای اس ــاد وس ــراه دارد، انتق هم
توســعه، آمــوزش و ایجــاد روابطــی قــوی، تبــادل اطالعــات، تاثیــر 

ــن. ــتن و برانگیخت گذاش

امــا در معنــای علمــی انتقــاد، یعنــی آشــکار کــردن و بازگــو کردن 

زوایــا و نــکات مهــم در یــک ســخن یــا نوشــتار یــا رفتــار،  آنچــه 
کــه معمــوالً ازکلمــه انتقــاد کــردن رایــج اســت، بیشــتر بــه معنای 
نقــاط ضعــف  عیــب یــک موضــوع را بیــان کــردن اســت، بــه طــور 
کلــی نویســندگان و اهــل قلــم نقــد و انتقــاد را بــه ســه صــورت 

تعبیــر کــرده انــد:

1-بیــان نقــاط قــوت، خــوب و زیبــای یــک موضــوع و نپرداختــن 
بــه اشــکاالت و معایــب آن.

۲-  بیــان نقــاط ضعــف، بــد و زشــت یــک موضــوع بــدون پرداختن 
بــه محاســن و جنبههــای مثبت آن.

ــه قصــد اصــالح  ۳-  بیــان نقــاط قــوت و ضعــف یــک موضــوع ب
ــب آن ــکاالت و معای اش

انتقــاد، انتقادازخودوانتقــاد پذیــری، ارزش خیلــی مهــم و انســانی 
ــن  ــی ســازد، ای ــل را میســر م ــان اصــالح و تکام ــه جری اســت ک
ارزش، ویــژه انســانهای آگاه، ژرف نگــر، عــادل، واقــع بیــن، فعــال 
ــل و  ــه مای ــت ک ــوری هاس ــا ناج ــتی ناپذیرب ــجاع وآش ــدی، ش ج
ــه تأثیــر گــذاری برزندگــی، تغیــر، اصــالح و بهتــر شــدن  معتقدب

ــد. انســان ان

ــود را  ــرف خ ــد وظ ــه کن ــود توج ــد خ ــه بای ــل از هم ــد قب منتق
بــرای انتقــاد ســزاواروآماده بســازد، تنهــا کســانیکه پاکیــزه 
ــی  ــی ونیک ــر، خوب ــانی وخی ــهای انس ــه ارزش ــادار ب ــد، وف متعه
اندونیزدرمســئله موردانتقــاد، آشــنایی، صالحیــت و مهــارت دارنــد، 

ـــا  ـــی معن ـــرار آت ـــه ق ـــرا ب ـــن آن ـــد معی ـــگ داکترمحم ـــت، فرهن ـــال اس ـــاب انفع ـــی از ب ـــه عرب ـــک کلم انتقادی
ـــد  ـــدم و مانن ـــا کاه از گن ـــوب از بدی ـــردن ) خ ـــدا ک ـــم( ج ـــول )غ ـــن پ ـــد گرفت ـــردن، نق ـــره ک ـــت: س ـــوده اس نم
ـــنجش  ـــا س ـــی، ی ـــا کتاب ـــه ی ـــا مقال ـــعر ی ـــن ش ـــب ومحاس ـــرح معای ـــات ش ـــر ادبی ـــن، از نظ ـــرده گرفت آن(، خ

ـــده. ـــت ش ـــل تثبی ـــا عم ـــری، برمعیاری ـــی، هن اثرادب
کـــم وکاســـت هـــا، نواقـــص و ناجـــوری هـــارا یافتـــن، جـــدی گرفتـــن، برآنهاانگشـــت گذاشـــتن، مـــورد 
ـــی  ـــران و گاه ـــی بردیگ ـــه گاه ـــت، ک ـــاد اس ـــردن انتق ـــاح آنهاک ـــع اص ـــرای رف ـــه ب ـــراردادن وتوج ـــرزنش ق س

ـــردد. ـــودوارد میگ برخ

مدیریت ماهنامه
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حــق انتقــاد بردیگــران رابدســت آورده انــد زیــرا انتقادوقتــی 
جــذاب و مؤثــر اســت کــه از بســتر وآدرس حــق، انصــاف و 
خیــر برخیــزد، بــرای ناجــوری هــا بنشــیند، انتقــاد درواقــع 
ــانیت  ــد انس ــود پایبن ــه خ ــان ک ــت انس ــت دردس شالقیس
ــاد     ــه انتق ــای ک ــت، درج ــر اس ــرف بهت ــوردار از ظ وبرخ
ــانش  ــت انس ــگ اس ــری کمرن ــاد پذی ــاد از خودوانتق انتق
ــادر  ــز ق ــت ونی ــرده اس ــت نک ــود راثاب ــق آزادی خ هنوزح

ــد. ــت کن ــدن خودفکروفعالی ــر ش ــرای بهت ــت ب نیس

ــی آزارد  ــه م ــت ک ــی اس ــل جراح ــت مانندعم انتقاددرس
ولــی صحــت و ســالمت را درقبــال دارد، مشــروط بــر اینکــه 
ــاده  ــل آم ــرای عم ــار را ب ــد بیم ــراح درکارخودماهرباش ج
ــد کار خــود را درســت انجــام دهــد، کســانیکه از  کندوبتوان
انتقــاد، انتقــاد ازخودوانتقــاد پذیــری میگریزنــد یــا ازخــود 
ــانی  ــن ارزش انس ــه ای ــا هنوزب ــد وی ــه ان ــی و خودکام راض
توجــه ندارندوآنــرا بــه عنــوان ارزش مهــم انســانی نپذیرفتــه 
انــد، دســت آورد هــای بــزرگ بشــریت، بیشــترینه محصــول 
متأســفانه  اســت،  پذیــری  انتقادازخودوانتقــاد  انتقــاد، 
امــروزه آنهــای کــه از موضــع قــدرت  ثــروت  سودوســرمایه 
ــود و  ــاد  انتقادازخ ــد، انتق ــته ان ــش گذاش ــه نمای ــودرا ب خ
ــور  ــته راه ناج ــم میگیرندوپیوس ــت ک ــری را دس انتقادپذی

ــد. وناقــص را مــی رون

بادردودریــغ کــه بســیاری از کــم وکاســت هاودردومصیبــت 
بشــریت، ناشــی از عــدم انتقــاد، انتقادازخــود وانتقــاد پذیری 
اســت، بیشــترینه انتقــاد را باســکوت اســتقبال مــی کننــد                                                                                
ولــی بــرای رفــع آن و اصــالح امــور، توجــه بخــرج نمیدهنــد   
کــه ایــن خــود نشــانه ی پررویــی، بــی حیایــی وعــدم تمایل 
ــازگاراند  ــا انتقادس ــه ب ــانهای ک ــت، انس ــدن اس ــه بهترش ب
درواقــع دروازه پیشــرفت ودســت یافتــن بــه تعالــی وتکامــل 

را بــه روی خودگشــوده انــد.

ــوب  ــش خ ــد، برای ــام میده ــه انج ــرکاری را ک ــی ه هرکس
ــم  ــر وچش ــن، ضمی ــه ازذه ــادی ک ــی انتق ــد، ول ــی نمای م
بصیــرت و موشــگاف برمــی خیــزد  نشــان میدهدکــه کــدام 
ــی  ــه نواقص ــدام کار چ ــت ودرک ــدام کاربداس ــوب وک کارخ
وجودداردوچــه بایــد کــرد؟ کســانیکه از انتقادناراحــت مــی 
شــوند تیشــه بــه ریشــه ی خــود میزنندوهمــواره گمــراه می 
ــان  ــت، انس ــان اس ــی انس ــانه تعال ــاد از خودنش ــد، انتق مانن
بــزرگ و توانــا، بیشــتر بــا انتقادازخــود بــزرگ و توانــا شــده 
ــا خــود را  ــکان میدهدت ــه انســان ام ــاد از خــود ب ــد، انتق ان
بــکاود، نواقصــش را بیابدورفــع کنــد، انســانهای ایــن چنینی 
از تواضــع برخورداراندومیداننــد کــه درجریــان فکروفعالیــت 

کــم وکاســت ونواقــص امرطبعــی اســت، از همیــن ســبب بــا 
ــه معایــب وکمبــود هاوناجــوری هــای خــود  کاوش خــود ب
مــی رسندودســت مــی یابندوبارفــع آنهــا خــود را تکمیــل 

مــی کننــد.

شــایدگاهی انتقــاداز درب بدبینــی، عیــب جویــی، کــدورت 
ــه اســت  ــی اگرموجــه وواقعبینان ــردد؛ ول و دشــمنی وارد گ
بجــای واکنــش منفــی بایــد بــه آن توجه شــودوکم وکاســت 
ــروت، مقــام                                                    طــرف انتقــاد اصــالح ورقــع گــردد، قــدرت، ث
منزلــت شــهرت، احساســات، عواطــف و روابــط بیشــتر 
مانــع از انتقــاد میگردندکــه قطعــأ بــه خیــر نیســت، بهتــر 
اســت انســان خــودش بســراغ خــود برودوببینــد کــه چــه 
مقــداری داردوواقعیــت خــودرا حســاب کنــد، زیــرا مغرضــان   
پنهانــی  مقاصــد  و  اهــداف  بــا  ومداحــان  چاپلوســان 
ــس  ــا تندی ــد، ت ــان ان ــن انس ــواره درکمی ــروع، هم ونامش
ــرآورده  مقــدس از اودرســت کــرده ونیــات شــوم خــود را ب
ســازند، انســانی کــه از توانایــی، انتقادبرخورداراســت، کمتــر 
مــورد اســتفاده ســئو قرارگرفتــه آســیب مــی پذیــرد، انتقــاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــجاعت وتوانای ــی، ش ــانه بزرگ ــری نش پذی

ــازد. ــی س ــته انســانرا بهتروراحــت ترم پیوس

ــت  ــردن اس ــالح ک ــاد اص ــد و انتق ــدف در نق ــن ه مهمتری
ــار  ــم گفت ــیله آن بتوانی ــه بوس ــی ارزش دارد ک ــاد زمان انتق
و رفتــار کســی را اصــالح کنیــم. انتقــاد شــنیدن ذاتــاً تلــخ 
و گزنــده اســت و ماننــد داروی تلخــی اســت کــه بــه مــذاق 
شــخص ناگــوار و از طــرف دیگــر الزم و ضــروری اســت. از 
زاویــه دیگــر انتقــاد کــردن آســان و انتقــاد شــنیدن ســخت 
اســت، ولــی اگــر دقــت کنیــم انتقــاد صحیــح کــردن نیــز 
ســخت اســت و نیــاز بــه مهارتهــای خاصــی دارد کــه اگــر 
افــراد ایــن مهارتهــا را نداننــد، عمــاًل انتقــاد آنهــا نــه تنهــا 
ــدارد، بلکــه باعــث موضــع گرفتــن، کینــه و  ــر ســازنده ن اث

دشــمنی بیــن افــراد میشــود.

 منابع: 
 زن روز
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بـرای  نـدارم، روز  بیـاد  بـود و درسـت  آخریـن سـالهای 1۳۶۰ 
امضـای مکتـوب هـای اداره مربوطـه ام نـزد فضل الحـق خالق یار 
وزیـر مشـاورورئیس زون غـرب رفتم دیـدم گروهـی از هنرمندان 
جـوان بگوشـه تـاالر والیـت که اکنـون بـه )زرنگار( معروف اسـت 
جمـع انـد و یـک حلقه ی را تشـکیل داده اند،حـس کنجکاوی ام 
زیـاد شـده و از امضـای مکتـوب ها فراموشـم شـد و بـه آن حلقه 
پیوسـتم، دیـدم اسـتاد درمیـان ایـن حلقـه بـاالی چوکـی چوبی 
نشسـته بـا دسـتان نحیف ولرزانـش هنر بریـدن یک نوع نقاشـی 

هـای چوبـی را به شـاگردانش یـاد میدهد.

او مــی گفــت؛ طــوری از اره ی شــبکه بــری اســتفاده کنیدکــه نه 
نقشــه از پیــش شــما خــراب شــود و نــه تیــغ بشــکند، همچنیــن 
درقســمت ترکیــب رنگهــا کــه شــخص خالقیارفرمایــش داده بــود 
بــه شــاگردان چیــز هــای میگفــت. منکــه از ایــن هنرســردرنمی 
آوردم لحظــه بــه تماشــا اســتادم و اســتاد رویــش را جانــب مــن 
نمــوده برایــم گفــت توهــم میخواهــی چیــزی یــاد بگیــری؟ تــا 
ــاآمدم   ــه تماش ــط ب ــتاد فق ــه؛ اس ــم ن ــرده ای؟ گفت ــون کارک کن
جالــب اینکــه هیــچ عملــی کــه مــن مزاحــم باشــم نشــان نــداده 

گفــت خــوش آمــدی، ایــن میــده کاری هــا ســردردت نکنــد.

بلــی اســتاد محمــد ســعید مشــعل فرزنــد حاجــی محمــود خــان 
غــوری کــه درســال 1۲۹۰ درقریــه زیبــای نیلــی ولســوالی تیــوره 
ــا  ــرورش ب ــان پدرهنرپ ــت وبدام ــات گذاش ــه حی ــه عرص ــا ب پ
بــرادرش محمــد نســیم پروانــه پــرورش یافــت، علــوم متدواولــه 
نــزدکاکای شــان و اســتادان محلــی فراگرفتنــد  مشــعل درســال 
ــد  ــکان پذیرش ــرات اس ــد و دره ــرات آم ــه ه 1۳۲۰هـــ ش ب
ــتادان  ــا اس ــیدو ب ــرش کوش ــل هن ــی تکمی ــن آوان در پ درهمی
ــرش  ــروف هن ــول مع ــه ق ــود، ب ــاس ب ــادی درتم ــاگردان زی وش
ــش  ــه همطرازان ــبقت را از هم ــوی س ــه گ ــود ک ــان گل نم چن

ــود. رب

خیلــی از جوانــان دراطرافــش صــف بســته وخواهــان راهنمایــی 
هایــش شــدند، دولــت وقــت اســتعداد خــدادادی مشــعل راعمیقأ 
درک نمــوده واورا بــه ســمت رئیــس )بلــده( شــاروالی برگزیدنــد 
اســتاد امورشــاروالی وقــت را طــوری تنظیــم نمــود کــه درزمــان 
مدیریتــش هیــچ شــکایتی از نــرخ بازاروکثافــات شــهری بگــوش 
کســی نرســید، هــرات خانــه همــه وزیبایــی هایــش هــرروز مانند 

نیاکانــش شــمس الدیــن محمــد کــرت افــزوده میشــد.

مشــعل خانــه محقــر، امــا زیبایــی در محــل باباحاجــی کــه اکنــون 

اســتاد محمــد ســعید مشــعل فرزنــد حاجــی محمــود خــان غــوری کــه درســال 12۹۰ درقریــه زیبــای نیلــی ولســوالی 
ــت   ــرورش یاف ــه پ ــد نســیم پروان ــرادرش محم ــا ب ــرورش ب ــان پدرهنرپ ــات گذاشــت وبدام ــه عرصــه حی ــا ب ــوره پ تی

علــوم متدواولــه نــزدکاکای شــان و اســتادان محلــی فراگرفتنــد

بمناست هفدهمین سال وفات

 زنده یاد استاد محمد سعید

 مشعل غوری
 محمد نظر حزین یار
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ــوالی  ــان جزءولس ــت و آنزم ــهرهرات اس ــم ش ــه دوازده ناحی
انجیــل بــود داشــت  انــواع مینیاتــوری هــا، نقاشــی هــای آبرنگ 
کــوزه هــاو مجســمه هــای تاریخــی دراتاقهــا و صحــن حویلــی 
بــه زیبایــی خانــه اش مــی افــزودو بــه آنهــا دلخــوش میکــردو 
ــال 1۳۵۸  ــد از س ــا بع ــزود، ام ــی اف ــاگردانش م ــی ش برهنمای
آن محــل برایــش ناســازگارگردید، عــده ی اورا بــت پرســت 
ــتودند  ــی س ــرش را م ــی دیگرهن ــد وبرخ ــاب میکردن خط
ــی  ــرک محــل نمــوده ودر جــاده محبــس کنون ــا بناچارت ام
دریــک خانــه کرایــی زندگــی را دنبــال میکــرد، اثــرات ذی 
قیمــت و بــه یــاد ماندنــی اش بــه یغمابــرده شــد و یــا بــه 

ــد. نحــوی تخریــب گردی

ــود  ــرات ب ــزم ه ــی توری ــر کنون ــتاد درتعمی ــر کاری اس دفت
ــد و  ــی بردن ــود م ــرش س ــت هن ــوان از مزی ــا ج و صده
حلقــه هــای هنــری شــان همــه روزه درآن گــرم بودوعــالوه 
ــاختن  ــی س ــوب کاری، حت ــرامیک، چ ــوری، س ازهنرمینات
ــول  ــود. بق ــتاد مشــعل ب ــکارات اس ــم از ابت ــاب و تنبوره رب
ــه  ــوی ولیس ــب تجرب ــاگردان مکت ــتادعالوه از ش ــود اس خ
ــاگرد  ــد ش ــش ازچهارص ــوری بی ــن غ ــاث الدی ــلطان غی س
خــاص دررشــته هــای مختلــف اطــراف ایشــانرامحاط 
ــن تجمــع  ــه تاســالهای اخیرزندگــی اش ای ســاخته بودندک

ــت. ــی وجودداش ــدی خاص ــا عالقمن ــاکان ب ــری کم هن

اســتاد درنهایــت فقرزندگــی باعــزت خویــش راســپری 
میکــرد، درگوشــه غربــی شــروع جــاده گازرگاه یــک زمیــن 
چغــوررا خالقیــار بپــاس خدمــات شــایانش درتزئیــن تــاالر 
زرنــگار برایــش تفویــض نمــوده و درهمــان گــوداالی خانــه 
ــت    ــش باقیس ــون بحال ــا کن ــه ت ــود ک ــار نم ــه اعم ی خام
درهمیــن منــزل بــزرگان، دانشــمندان، شــعرا، نویســندگان 
ــی شــوراندند واز  ــه روزه دروازه اســتاد را م ــم هم ــل قل واه

ــد. ــره میگرفتن ــش به اندیشــه هــای خوب

اســتاد محمــد ســعید مشــعل نــه تنهــادر هنرنقاشــی بعــد 
ــتن  ــخ ونوش ــه درتاری ــت، بلک ــایی داش ــت رس از بهزاددس
ــه و  ــیم پروان ــد نس ــتاد محم ــرادرش اس ــا ب ــم ب ــخ ه تاری
معرفــی امکاکــن تاریخــی دوره امپراطــوری اســالمی غــوری 
هــا همــکاری هــای متــدواوم داشــت، یکــی از شــاگردانش 
گفــت: درخانــه ی اســتاد مشــعل تمــام آثارباســتانی غــوری 
هــا چــه درداخــل و خــارج کشــور بــا ســبک معمــاری آنهــا 
توســط آبرنــگ نقاشــی شــده بــود و بــا هنرمینیاتــوری مــزج 
گردیــده بــود، امــا نبــرد هــای ســالهای ۵۸-۵۹هـــ ش همــه 
ــود و  ــی ب ــرات م ــرد، کاش آن اث ــان ک ــاک یکس ــه خ را ب

تاریــخ غــوری هــارا کامــأ زنــده بیــان میکــرد.

ــه  ــان خــودش و ب ــم درزم ــعروادب ه ــتاد مشــعل در ش اس
ســبک قدیــم شــعر مــی ســرودو اشــعارش همیشــه حالــت 
ــی  ــرین محل ــای ش ــی ه ــوی و دوبیت ــزل، مثن ــی، غ تصوف
ــردم  ــن م ــا دربی ــر چــاپ ام ــد اث ــود، ازاســتاد چن ــوری ب غ
ــن  ــم، دری ــارا پیدانمائی ــتیم آنه ــه نتوانس ــده ک ــیم ش تقس
مقــال تنهــا یــک غــزل شــانراکه بشــکل تصوفــی درحیــن 
ســفرش بــه بیــت اهلل الحــرام ســروده شــده بــرای اســتفاده 

ــم : ــبانیه برگزیدی ــز شنس ــدگان عزی ی خوانن

پادشاه حقیقی

ای الهی که ترانیست اله دگری

پادشاهی بتو زیبدنه به شاه دگری

به طواف حرمت نیک بخود فهمیدم

که رسیدن بتو سهل است زراه دگری

خود گواهی که دگر نیست خدای جزتو

کافراست هرکه بخواهدگواه دگری

کعبه رابود جمالی که مرا برد هوس

که چرا نیست مرا روی سیاه دگری

خجلم ازکرم وعفومقصر جویت

که مراغیر گنه نیست گناه دگری

به پناه توام ای خالق بیچون که مرا

دردوعالم نبودجز تو پناه دگری

سگ درب حرم کعبه گرم بشماری

می نخواهم به جهان عزت و جاه دگری

مشعل از بهر قبول دردلداربیا

شمع سان اشک دگر، ناله وآه دگری
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پاراگراف دوم و سوم ماده ۲۴

آزادی وکرامـت انسـان از تعـرض مصئـون اسـت. دولـت بـه 
احتـرام وحمایـت آزادی وکرامـت انسـان مکلـف مـی باشـد.

تعریـف کرامـت انسـانی ؛ بزرگـی ورزیـدن، جوانمـرد گردیدن 
بزرگـی، بزرگـواری، بخشـندگی، بزرگی.

پاراگراف اخیرماده ۲۹ : 

تعین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

مصادیق اسالمی

آیات متبرکه کالم اهلل مجید:

آیـه )۷۰( سـوره اسـراء، ترجمـه : » وبـه راسـتی مـا فرزنـدان 
آدم را گرامـی داشـتیم وٖآنـان را درخشـکی ودریابرمرکـب هـا 
برنشـاندیم وازچیـز های پاکیزه به ایشـان روزی دادیـم وآنهارا 

بربسـیاری ازآفریـده هـای خودبرتری آشـکاردادیم.

آدمـی  آفریدیـم  هرآینـه   «  : ترجمـه  تیـن؛  )۴( سـوره  آیـه 
)صورتـی( انـدازه  تریـن  رادرنیکـو 

درزمین  شمارا  کسیکه  »واوست  ترجمه:  انعام؛  سوره   )1۶۵( آیه 
جانشین خود قراردادوبعضی ازشمارابربرخی دیگربه درجاتی برتری 

دادتا شمارا درآنچه بشما داده است بیازماید.

 آری؛ پروردگارتوزودعذاب کننده است وهم اوبس آمرزنده ومهربان 
است.

آیـه 11-1۲ سـوره حجـرات؛ ترجمـه: »ای کسـانیکه ایمـان 
آورده ایـد، نباید قومی برقومی دیگرراریشـخند کند، شـایدآنها 
ازاینهابهترباشـند ونبایدزنانـی زنـان دیگـررا ریشـخند کننـد 
شـایدآنها ازاینها بهترباشـند، وازیکدیگرعیـب مگیریدوبهمدیگر 
لقـب هـای زشـت مدهیـد، چـه ناپسـندیده اسـت نـام زشـت 
پـس ازایمـان وهرکـه توبـه نکردآنـان خودسـتم کارانـد. ای 
کسـانیکه ایمـان آورده ایـد، ازبسـیاری ازگمانهـا بپرهیزیدکـه 
پاره ی از گمانها گناه اسـت وجاسوسـی مکنیدوبعضی از شـما 
غیبـت بعضـی نکند، آیاکسـی از شـما دوسـت داردکه گوشـت 
برادرمـرده اش را بخـورد؟ ازآن کراهـت داریـد، پـس ازخـدا 

بترسـید، کـه خداتوبـه پذیرومهربـان اسـت.«

آیـه )1۸( سـوره لقمـان؛ ترجمـه: »  وازمـردم بـه نخـوت رخ 
برمتـاب ودرزمیـن خرامـان راه مروکه خداخودپسـندوالف زن 

رادوسـت نمـی دارد« .

ترجمه احادیث

ازعبـداهلل بـن عمرروایت اسـت که رسـول خداصلـی اهلل وعلیه 
تعالـی  اهلل  برمخلـوق  کننـدگان  »بررحـم  فرمودنـد:  وسـلم 
رحمـت خاص خداونـد خواهدبـود، شـمابرمخلوق زمینی رحم 

کنیدتاکسـیکه درآسـمان اسـت برشـما رحـم کنـد.« 

)رواه ابوداودو ترمذی(

..........پیوست به گذشته

مدیریت ماهنامه

درسهای از قانون اساسی
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کـه  شـنیدم  اکـرم)ص(  ازرسـول  کـه  اسـت  روایـت  ابـودردا  از 
مـی فرمایـد: هرمسـلمانی کـه درمقابـل هتـک حرمـت وآبـروی 
الهـی  وعـده  گویـد،  پاسـخ  آن  کندوبـه  خوددفـاع  برادرمسـلمان 
سـپس  دهـد،  نجـات  دوزخ  اوراازآتـش  درروزقیامـت  کـه  اسـت 
بطوراسـتناداین آیـه را تـالوت فرمودند: )برعهده ی ماسـت حمایت 

السـنه( فـی شـرح  البغـوی  مومنـان()رواه  ونصـرت 

 از ابـو هریـره)رض( روایـت اسـت کـه رسـول اکرم)ص(فرمودنـد: 
» هرمؤمـن آئینـه ی دیگرمؤمـن اسـت وهرمؤمن برادرمؤمن اسـت  
ضرروزیـان راازاودفـع مـی کنـدواز اوحفاظـت وحمایـت میکنـد.« 

ابوداودوالترمـذی( )رواه: 

روایات

بـاری دربان نزد حضـرت عمر)رض(حضوریافت وگفت: ابوسـفیان و 
بـالل، پشـت دروازه درانتظارتان هسـتند، عمرازاینکه نام ابوسـفیان 
را بربـالل مقـدم کرد، برآشـفته شـد ودسـتوردادکه بگویـد» بالل و 
ابوسـفیان« درانتظاراند، بعد ازآن به بالل اجازه ورود دادوابوسـفیان 

بحضورنپذیرفت. را 

قوانین اساسی بعضی از کشورهای اسالمی و غیراسالمی: 

قانون اساسی اسپانیا

فقره 1 ماده 1۰

کرامـت اشـخاص، حقـوق غیـر قابل نقـض آنهـا، آزادی رشـد افراد 
احتـرام بـه قانـون وحقـوق دیگران، اسـاس نظـم سیاسـی وآرامش 

اجتماعـی راتشـکیل میدهد.

ماده ۲۶

ادارات دولتـی وسـازمانهای حرفـوی  افرادتوسـط  هتـک حیثیـت 
ممنـوع اسـت.

قانون اساسی ایتالیا

پارگراف سوم ماده ۲۷

مجازاتهـا نمـی تواننددربرگیرنـده رفتارهـای برخـالف احساسـات 
بشـری باشـند، بلکه بایـد جنبه باز پروری محکوم را داشـته باشـد.

قانون اساسی ایران

ماده ۲۲

حیثیـت جـان، مـال، حقـوق، مسـکن وشـغل اشـخاص از تعـرض 
مصئـون اسـت مگردرمـواردی کـه قانـون تجویـز کنـد.

ماده ۳۹

هتـک حرمـت وحیثیت کسـی که بحکم قانون دسـتگیر، بازداشـت 
زندانـی یـا تبعیـد شـده، بهرصـورت کـه باشـد ممنـوع وموجـب 

اسـت. مجازات 

قانون اساسی نیجیریه

ماده 1۰

نـوع بشـر محتـرم اسـت ودولـت وظیفـه خطیـر داردکه آنـرا مورد 
احتـرام وحمایـت قراردهدوشـکوفایی کامـل آنراتضمیـن نماید. 

قانون اساسی جاپان

ماده1۳

کلیـه مـردم بـه عنـوان افـراد جامعـه مـورد احتـرام مـی باشـند 
درامرقانـون گـذاری وسـایر امورحکومتی، حق حیـات، آزادی و رفاه 
آنـان تـا حـدی کـه مخـل رفـاه عمومـی نباشـدمورد توجـه کامـل 

بود. خواهـد 

قانون اساسی عراق

فقره1ماده ۳۵

حکومـت بیمـه اجتماعـی وصحـت وعناصـر اصلـی زندگـی باعزت 
را بـرای افـراد خانـواده هـا بخصـوص کـودکان وزنـان تأمیـن مـی 

کنندودرآمـد و مسـکن مناسـب رابـرای آنـان فراهـم مـی کنـد.

قانون اساسی مصر

ماده ۴۲

هرتبعـه که بازداشـت یا دسـتگیرویاآزادی اش محـدود گردید، باید 
بـا توجـه بـه حفـظ شـئوناتش بـاوی رفتارگـردد، هیچگونـه صدمه 
جسـمی ویـا روحـی نبایدبه وی وارد شـود، اورا نبایـد درمکان های 
غیرازآنچـه کـه طبـق قانـون به عنـوان زندان سـازمان یافته اسـت 

زندانـی یانگهـداری کرد.

هرگونـه اعترافـی کـه تحت شـرایط غیـر عادالنه ونامناسـب مذکور 
ازشـخص گرفته شـود، فاقـد اعتبارووجاهت قانون اسـت.

ماده ۴۳

هرگونـه آزمایـش علمـی ویـا طبـی روی اشـخاص بـدون رضائیـت 
اسـت. آنهاممنوع 



  1۰



              سال سوم ، شماره بیست و نهم ، ماه دلو 1393

  11



  12

تـالش، پایـداری و جهـت گیـری تالشـها، سـه خصوصیـت اصلی 
بیانگرنیـروی جسـمی یـا  انگیـزش را تشـکیل میدهنـد، تـالش 
روانـی کـه فـرد بـه هنـگام پیگیـری هدفهـای خودفراهـم مـی 
آورد، پایـداری یعنـی پشـتکار ومقاومتـی کـه فردبه هنـگام اتخاذ 
یـک رفتاریـا انجـام دادن یـک عمـل خـاص نشـان میدهـد، ایـن 
دوویژگـی، تعنـی تـالش و پایـداری بـا مقدارنیـرو کارانجـام شـده 
ارتبـاط پیـدا مـی کننـد، درحالیکـه خصوصیت سـوم یعنی جهت 
گیـری تالشـها، بـه کیفیـت مناسـب بـودن کار مربـوط می شـود  
تـالش بایدپسـیری را دنبـال نمایدکـه هدفهـا، مدیران یـا کاکنان 

تعیـن مـی کنند.

مهـم این اسـت که بین هدفهـای کارکنـان وهدفهـای کارفرمایان 
نگرشـهاورفتار  دربـاره  کـه  زیراکارفرماسـت  باشـد،  همآهنگـی 
هـای کارکنـان قضـاوت کـی کندوبازهـم کار فرماسـتکه کارکنان 
را ارزیابـی وپاداشـها را تئزیـع مـی کنـد، بنابرایـن، مهـم اسـت 
کـه مدیـران، کارکنـان رابـرای اتخـاذ نگرشـهاورفتار هـای مـورد 

انتظارسـازمان تشـویق کننـد.

براسـاس همیـن نظـر روان شناسـی اسـت کـه همیشـه سـه بعـد 
اصلـی یعنـی تـالش، پیگیری وپشـت کاردرفـرد ویا یـک جمیعت 
مـی تواند سـبب شـگوفایی جامعه گـردد و عکس آن معلوم اسـت 
کـه نـزول و سـقوط یک اجتمـاع را فراهم می سـازد، دانشـمندان 

علـم روانشناسـی عقیـده بـرآن دارندکـه انسـان بـر اصل این سـه 
فکتوراساسـی بوجـود آمـده اسـت، هـرگاه از نمنظـر قرآن انسـان 
را بـه مطالعـه بگیریـم درسـوره ی الرحمـن بوضـوح بیـان میدارد 
کـه ترجمـه : » انسـان بجز سـعی و تالش چـاره ی نـدارد« واضح 
اسـت کـه انگیـزش انسـان را وادار می سـازد تا قلل شـامخ زندگی 
را بحـد تـوان بپیمایـد و خـود را بـه اهدافیکـه برای زندگـی تعین 

نموده اسـت برسـاند.

و  بیرونـی  انگیـزش  از  انـد  عبـارت  دارد کـه  انگیـزش دوحالـت 
انگیـزش درونـی؛ نیازهـای کـه انسـانهارا بـه کار کـردن وامیدارند 
ازفـردی بـه فـرد دیگر فرق مـی کنند، وحتـی اگر اتفـاق بیفتدکه 
نیـاز ها مشـابه باشـند، الزامأ باشـدت یکسـان تجلـی نخواهد کرد 
هـر فـردی بـرای برطـرف کردننیاز های خـاص خـود کار می کند 
خـواه ایـن نیازهـا، همـان طوریکه قبأ اشـاره شـد، تمـاس بامردم 
دریافـت پـول، عشـق بکار کـردن ویا اجبار بـرای کار کردن باشـد 
منابـع انگیـزش گاهـی درونی و گاهـی بیرونی اسـت، منابع درونی 
از خـود فردومنابـع بیرونیـاز عوامـل خـارج از فرد ریشـه میگیرد.

 همـهء مـا درمحیط کاربه برخـی کار ها و مسـئولیتهااهمیت قایل 
مـی شـویم، درصورتیکـه برخـی کار هارابـدون عالقـه ودلخوشـی 
انجـام میدهیموتنهـا هـدف مـان رفع تکلیـف کردن، پاسـخ دادن 
بـه دخواسـت هـای مافـوق اسـت، درحالـت اول فـرض اینسـت 

فاطمه غالمی ... پیوست به گذشته      

خصوصیت های انگیزش

صحت روان
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کـه فـرد انگیـزه ی درونـی دارد، درحالیکـه درحالـت دوم، عوامل 
بیرونـی اورا برمـی انگیزنـد، بنا برایـن می توان گفـت، که انگیزش 
درونـی، یعنـی کار کـردن بـه دلیـل لذتیکـه از انجـام دادن کار 

احسـاس می شـود.

انسـان هـا بـا احسـاس رقابتو احساسـهای خـود شـگوفایی وکمال 
کـه انجـام کاربـرای او فراهـم مـی آورد، از درون برانگیختـه مـی 
شـود، امـا انگیـزش بیرونی اصـوأل با ارتبـاط هایمفید همراه اسـت 
یعنـی فردبـه ایـن علـت کار مـی کند کـه از امتیاز هـای مادی آن 
بهـره بگیردویـا از پـی آمـد هـای نا خـوش آینـد آندوربمانـد، اوبه 
ایـن علـت کار مـی کندکـه حقـوق دریافـت کنـد، ازامتیـاز هـای 
اجتماعـی بهـره بگیرد، به عالوه سیاسـت سـازمان، از جمله شـیوه 
ی مدیـران درکنتـرول کارکنـان ، عواملـی هسـتندکه از بیـرون 

اعمـال مـی شـوندوانگیزش فـرد راتحـت تأثیـر قرارمیدهند. 

انگیزش درعملکرد

یکـی از خصایـل خـوب مدیـران ویاکارفرمایـان ایـن اسـت کـه 
زیرمجموعـه هـای خویش را بـدون جبرواکراه طوری آماده سـازند 
کـه عملکـرد شـان مطابـق بـه پالیسـی هـای سـازمان و یـا اداره 
ی مربوطـه باشـد، ایـن یـک حقیقـت مبرهـن اسـت کـه دلگرمی 
بکاروتوسـعه بخشـیدن روال کار بـدوش کارمنـد یـا زیـر مجموعه 
هـای مدیریـت اسـت، کارکنـان همیشـه از امتیـاز مـادی کمتری 
فرسـاراانجام  طاقـت  و  شـاق  کارهـای  درحالیکـه  برخوردارانـد، 
میدهنـد، امـا نقطـه جالـب و قابـل دید این اسـت کـه مهربانی ها 
برخـورد هـای دوسـتانه، تقدیـر از کار هـای انجام شـده کارمند را 
انگیـزه میدهد که بیشـتر از تـوان خویش کار نماید وبه شـگوفایی 

بیفزاید. سـازمانش 

مدیـران کـه بـرای ایجـاد انگیـزه درکارکنـان تـالش مـی کننـد 
انتظاردارنـد کـه آنهـا نیـز، درمقابـل بـازده خوبـی داشـته باشـند 
امـا تجربـه نشـان میدهدکـه همیشـه اینطور نیسـت، برغـم ایجاد 
انگیـزش، برخی کارکنان نمـی تواننددربرآورده کردن خواسـتهای 
سـازمان موفـق شـوند، مثأ درزمینـه ورزش، اغلب می شـنویم که 
برخـی ورزشـکاران با اینکـه انگیزه بسـیار قوی دارند، نمـی توانند 
نتیجـه الزم را بدسـت آورنـد ایـن پدیـده بدیـن صـورت تبین می 
شـودکه تالشـهای بعمـل آمـده با اهـداف سـازمان مطابقـت نمی 
کنـد، هرچنـد انگیـزش، بـرای اخذ بازده خـوب اثری زیـادی دارد 
ممکـن اسـت نگرش وشایسـتگی فرداجازه ندهدکـه او به هدفهای 
تعیـن شـده از طـرف سـازمان برسـد، برعکـس اثرمهـم انگیـزش 
بـرای اخـذ بـازده قابل توجـه، عوامل دیگـری رابایـد درنظر گرفت 
تـا بتـوان موفقیت یا شکسـت فـرد دررسـیدن به اهداف راتشـریح 

. کرد

خیلـی بـا ارزش اسـت بـرای مدیرانی کـه دربین همـکاران و یازیر 
مجموعـه هـای شـان تولیـد انگیـزه مـی نماینـد، در ایـن جـا بـه 

روایتـی بسـیار جالـب و ارزشـمندی از رسـول اکـرم )ص( توجـه 
میداریـم کـه : ) روزی یـک خانـم دسـت پسـر کوچکی بدسـتش 
درحضـور پیامبـر بزرگ اسـالم )ص( آمده، از رسـول اهلل میخواهد 
پسـرش را نصیحـت کنـد کـه زیـاد خرمـا نخـورد، پیامبـر بـزرگ 
اسـالم )ص( میفرمایـد؛ بـرو فردابیاتـا طفلـت را نصیـت کنـم، زن 
میـرود وفـردا دوبـاره نـزد حضـرت رسـول اکـرم مشـرف شـده و 
انتظـار مـی کشـد کـه پیامبرخـدا بـه طفلـش چـه خواهـد گفت؟ 
داده  قـرار  خطـاب  مـورد  را  طفـل  خـد  رسـول  لحظـه  درایـن 
میفرمایـد: » بچـه جـان زیـاد خرمـا نخور کـه زیاد خـوردن نقص 
دارد« زن باشـنیدن ایـن سـخن قهـر شـده برسـول اهلل مـی گوید 
قربانـت شـوم یا رسـول خـد؛ این حرف دیـروز میگفتی کـه من از 
راه دور سـرگردان نمـی شـدم، رسـول اهلل به آرامی بـرای آن خانم 

مـی گویـد:» دیروزخـودم خرما خـورده بـودم« .(

بلـی؛ مبرهن اسـت کـه انگیـزه زمانی مؤثراسـت که مدیرسـازمان 
آنچـه را کـه از زیـر مجموعـه هـا و یـا کارکنـان خویـش میخواهد 
خـودش نیـز درراه رسـیدن بـه آن عالقمنـد، کوشـا و بـا دیگـران 
همـگام باشـد، یـا اینکـه شـخص مدیـر یـا سرپرسـت صداقت که 
از کارمنـدش تقاضـا دارددرخـود نیـز داشـته باشـدو بفکـر امتیـاز 
گیـری بـرای خـود نبـوده، موفقیـت سـازمان را مرهـون کارکنـان 
سـازمان بدانـد، در زمـان معیـن از فردفـرد کارکنـان خویـش بـه 
انـدازه ی کار و فعالیـت شـان تقدیـر نمایـد. آنـگاه همـه باورمنـد 
خواهنـد بـود کـه بـا انگیـزه عالـی کاررا آغـاز و بـه انجـام خواهی 

رسانیدند.

نظریـه هـای انگیزشـی را مـی تـوان بـه دو گـروه تقسـیم کـرد   
یکـی نظریـه محتوایـی و دیگرنظریـه فرآینـد یا پروسـه ای، هدف 
از نظریـه محتواعبـارت از شـمردن، تعریـف وظیفـه بنـدی کـردن 
نیروهـای مختلفـی اسـت کـه فـرد رادرجهـت ایجـاد انگیـزش یـا 

رفتـار خاصـی سـوق میدهنـد.

 نظریـه هـای فرآیندمـی خواهندروشـن کنند که چگونـه این نیرو 
هابـا محیـط تعامـل پیـدا مـی کننـد وفـرد رادرجهـت اتخـاذ یک 
رفتاربجـای یـک رفتار دیگر سـوق میدهند. مانند بایسـکل ران که 
نخسـت از مطالعـه ی بایسـکل جـور و سـالم بودن آن آغـاز نموده 
بعـد چگونـه اسـتعمال آنـرا تجربـه می کنـدو بعد راهـش را دنبال 
مـی نمایـد، باید دانسـت کاری راکـه برای یک کارمند سـپرده می 
شـود، توانایـی هـای کارمنـد، لیاقت  مهـارت وصداقـت آن درنظر 
گرفتـه شـده و بعـد مسـئولیت بـه آن محـول گـردد. بـه نتیجـه 
میرسـیم کـه دادن انگیـزه بـرای هر شـخص که به آن مسـئولیتی 
واگـذار میگـردد، نخسـت شـخص مسـئول خـودرا بجـای کارمند 
قـرارداده، همـه اطـراف قضیـه را مطالعـه وبعد تفویض مسـئولیت 
نمایدوهمـه جوانـب مکافـات و مجـازات را درحین اجـرای وظیفه 
بـه کارمندتوضیـح داده و درختـم کاربررسـی کامل از کارداشـته و 

درارزیابـی هایـش صحـت و ثقم کاررادوسـتانه مبرهن سـازد.  
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با پیدایش تمدنهای اولیه وسیر تکاملی تاریخ زینت بخش خوان 
شاهان و سالطین زمان آن بود، سابقه ی زیتون به ۳۵۰۰ سال 
اولین درخت زیتون  تاریخ نگاران  از میالد برمیگردد، اکثر  قبل 
رادر سوریه کنونی سراغ میدهند، این درخت زیبا آهسته آهسته 
ساحل  های  کشور  سایر  و  یونان  اسپانیا،  ایتالیا،  سرزمین  به 

مدیترانه تکثیرو توسعه پیداکرد.

درحال   )  FAO جهان)  خوراکه  سازمان  تحقیقات  طبق 
حاضربیشتر از۳۰ کشور جهان به امر زیتون کاری اشتغال دارند   
المللی  بین  شورای   )IOOC( مؤسسه   1۹۹۳ سال  تحقیقات 
روغن زیتون نشان میدهد که دراین برهه تاریخ درکشور عزیز ما 
افغانستان درختان زیتون بالغ بر ) یک ملیون( اصله را تشکیل 
میدهد، اگرناهنجاری های سی سال گذشته نمی بود این صنعت 

خدادادی به ملیونها اصله درخت ارتقا می یافت.

زیتون  پنجاه هجری شمسی شاهد صادرات وسیع  مادردهه ی 
زیتون  کنسرووروغن  قبیل  از  آن  صنعتی  محصوالت  خالص، 

ننگرهار  بهار  همیشه  والیت  در  اکنون  و  بودیم  مان  درکشور 
شاهد باغات زیادی می باشیم که اگردست بیگانگان از کشور ما 
کوتاه گردد بهترین منبع عایداتی به دهقانان زیتون کار کشور 

ما خواهد شد.

اهمیت غذایی و صحی زیتون

گرام  یکصد  در  هااست،  میوه  ترین  مغذی  از  یکی  زیتون  میوه 
چربی  گرام   ۲۰ آب،  ۶۰گرام  کالوری  کیلو  رسیده ۲۲۴  زیتون 
مواد  ۰.۳گرام  و  پروتئین  گرام  یک  قندی،  مواد  مفیده 1۰گرام 
معدنی وجوددارد، میزان کلسیم زیتون1۲۲ ملی گرام)در1۰۰گرام 
میوه( است که حتی از کلسیم موجوددرشیر تازه گاونیز بیشتر 
 ) C است، زیتون سر شار از انواع ویتامین ها) به غیراز ویتامین
است، میزان ویتامی)A( در صد گرام میوه سبزبرابر با هزار واحد 
بین المللی است که معادل ویتامین )A( موجود درمیوه های پر 

ویتامین است.

زیتون یکی از میوه های قدیمی بوده، درقرآنکریم به این میوده خداوند بزرگ قسم یاد نموده است، درکتب دیگرآسمانی 
چون انجیل از زیتون بکرات یادآوری گردیده است، شاخه زیتون در سیاست گذاری های امروز بمثابه مظهر صلح وآشتی 
شناخته شده و ازآن احترام میگردد، این میوه ی مقدس در زمین های فقیروضعیف بعضی از کشور هاتأمین کننده مواد 

غذایی، طبی و وویتامین های موردنیاز باغداران ودهقانان محروم است.

زیتون

مدیریت ماهنامه
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روغین زیتون ملین است، از قدیم برای معالجه قسمت از قولنج 
ها، امراض مثانه، امراض جلدی و زخم ها توصیه می شد، این 
هم  اکنون  که  داشت  فراوانی  کاربرد  سینا  ابی  طب  در  روغن 
در  اخیر  مطالعات  میگردد،  استعمال  آن  ی  پیشرفته  بشکل 
قسمت مصرف چربی ها و کلسترول با مریضان گرفتگی عروق 
از  زیادناشی  از مرگ ومیر  آمد، حاکی  بعمل  قلبی  و سکته ی 
بیماری های فوق درامریکاوحداقل تلفات این بیماری درکشور 
های اطراف دریای مدیترانه است که صرفأ به دلیل مصرف زیاد 
روزانه  غذایی  دررژیم  روغن  مستمراین  حضور  و  زیتون  روغن 

مردم کشور های اطراف دریای مدیترانه است.

در  هستند،  نشده  اشباه  های  فاقدچپربی  حیوانی  های  چربی 
نشده  اشباع  های  چربی  دارای  نباتی  های  روغن  صورتیکه 
های  فیصدروغن   ۹۰.۵ الی   ۷۶ دارای  زیتون  روغن  هستند، 
اشباع نشده است وامتیاز آن برسایر روغنهای نباتی وجود اسید 
های چرب اشباع نشده یک ظرفیت اسید اولیک به میزان ۶۵ تا 

۸۵فیصددرترکیب آن است.

دهنده  انتقال  چربی  که  ومضر  مفید  های  چربی  قسمت  در 
میدهد  انتقال  خون  در  را  کلسترول  فیصد   ۶۰ که  کلسترول 
ورسوب آن دررگها سبب چربی جگر، بندش عروق و سکته های 
بعضی غذا های  و  نباتی. حیوانی  قلبی میگرددو درروغن های 
)HDL(وجوددادردکه  روغن  در  آن  برخالف  دارد  وجود  دیگر 
امتیاز روغن زیتون را برروغنهای حیوانی و سایروسایر روغنهای 
نباتی مشخص می کند، بدین لحاظ مردم اطراف دریای مدیترانه 
با مصرف روغن زیتون، عالوه برتأمین انرژی مورد نیازروزانه، به 
دلیل کاهش رسوبات کلسترول دررگهابه ندرت به بیماری های 

گرفتگی عروق وسکته قلبی گرفتار می شوند.

به عبارت دیگرمصرف مستمروروزانه روغن زیتون که هرگرام آن 
معادل )۹( کالوری انرژی تولید میکندواین رقم بمراتب بیشتراز 
انرژی تولید شده توسط پروتین وگلوسیدهااست، ضمن تأمین 
دررگها  آن  ورسوبات  خون  کلسترول  روزانه،  موردنیاز  انرژی 

نیزکنترول می شود.

اهمیت اقتصادی زیتون

تمام  جمع   )  FAO( خوراکه  جهانی  سازمان  آمار  اساس  به 
درختان زیتون درجهان هشتصد ملیون اصله وسطح زیر کشت 
درهکتار  اصله   ۴۰۰ بذراز  تراکم  است،  هکتارزمین  ملیون  ده 
ایتالیا( تا 1۷ اصله دریک هکتار)دراسفاکی تونس(  ) درجنوب 

برحسب امکانات نهاد های زراعتی )آب، کود، دوا پاشی و غیره( 
و للمی کاری بطور متوسط تراکم کاشت درجهان اعم از للمی و 

آبی ۸۵ تا 1۰۰ اصله می باشد.

زیتون  روغن  المللی  بین  شورای  دقیق  نسبتأ  آمار  براساس 
درسالهای  جهان  در  زیتون  روغن  تولید  میزان   )IOOC  (
اخیرحدود1.۷ ملیون تن در سال است که تولید آن ساالنه بطور 
دارد. رشد  درسال  فیصد   )1.۷( فیصدومصرف   )1.۲( متوسط 

کمبودتولیداز ذخایر موجود جهانی تأمین می شود.

کشورهای   ،٪۹۰ از  بیشتر  مدیترانه  دریای  اطراف  کشورهای 
آسیا  ۸٪وکشورهای  افریقایی  های  ۸۷٪وکشور  حدود  اروپایی 
۴٪ و سایر کشور های جهان یک فیصد روغن ساالنه ی زیتون 

راتولید می کنند.

زیتون یکی از بارزترین میوه های جهان بوده که از نظر اقتصادی 
صحی و کیفیت مواد غذایی در صدرجدول مواد غذایی قراردارد 
این درخت ها هم بصورت آبی و هم بشکل للمی )دیمه( زرع 
شده و بعد از مدت دوالی سه سال به تمر می نشیند، کسانیکه 
 )LDL(بد کلسترول  و  جگر  چربی  خون،  های  چربی  دارای 
هستند حتی المقدور کوشش کنند که از روغن زیتون استفاده 
این روغن هم در پخت مواد غذایی و هم در سالد ها  نمایند، 

استفاده میگردد.

تواند  می  گردد،  تولید  خالص  بصورت  باارزش  ماده  این  هرگاه 
صحت  شودوسبب  گردید  ذکر  درباالازآن  که  امراض  بسا  مانع 
یابی مصابین امراض ناشی از چربی های بدگردد، درخت زیتون 
همیشه سبزاست که دارای عمرطوالنی بوده و چندین قرن را 
درصورت آب و هوای مساعد دوام می نماید،  بهمان منوال ثمر 
و  کند  نمی  رشد  یخبندان  شرایط  در  درخت  این  اما  میدهد، 
ممکن است باثر تالش مسئولین زراعت جهان خسته ی آن در 
شرایط فوق رشد داده شود و یک درخت فراگیر درهرنوع شرایط 

گردد.

این درخت دارای چوب مقاوم واز نقش های زیبا برخورداراست از 
درختان کهن سال آن در صنایع چوبی ) نجاری( برای ساختمان 
مبل و فرنیچر و سایر لوازم زینتی استفاده میگرددو دارای عطر 
خاصی بوده و صوفیان از استعمال تسبیح چوب زیتون لذت می 
یا رشد کلسترول  و  به چربی های خون  برند دوستان عزیزکه 
مبتال هستند جدأ از روغن زیتون بجای روغن های حیوانی و 

نباتی استفاده نموده م متوجه صحت شان باشند.
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انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت کـه پیـش از هـر چیـز بـه خانـواده 
نیـاز دارد, چنـان کـه بـرای تحقـق بخشـیدن بـه فرایند رشـد و تکامل 
خویـش بـه ارتبـاط با دیگـران نیازمند اسـت. نوزاد انسـان بیـش از هر 
موجـود دیگـر نیازمنـد پـدر ومـادر و حمایـت آن دو مـی باشـد و نمی 
توانـد بـه تنهایـی به زندگـی ادامه دهـد, با آن کـه جانـداران دیگر می 
تواننـد پـس از تولـد نیازهـای اولیـه خـود را تا انـدازه ای تأمیـن کنند. 
در ایـن مسـئله گرچـه نیازهـای جسـمی کـودک ماننـد غـذا, لبـاس و 
مصونیـت در برابـر خطرهـا مـورد نظـر اسـت, امـا بعـد دیگـر وجـود او 
یعنـی روان و شـخصیت کـودک نیـز اهمیـت دارد, زیـرا شـخصیت و 
روحیـات او نیـز در این مرحله شـکل می گیرد و نخسـتین سـنگ بنای 

آن گذاشـته می شـود.

ـ خانـواده ترکیبـي از افـرادي اسـت کـه از راه خـون، زناشـویي، و یـا 
فرزنـد پذیـري، بـا یکدیگـر ارتبـاط مي یابنـد و طـي یـک دوره زمانـي 

نامشـخص، بـا هـم زندگـي مي کننـد ـ 

از  صورتـي  یعنـي  ازدواج،  نهـاد  بـا  کـه  اسـت  پیونـدي  خانـواده 
اسـت   مرتبـط  رسـیده،  جامعـه  تصویـب  بـه  کـه  جنسـي،  روابـط 
  خانـواده گروهـي اجتماعي اسـت که بزرگ سـاالن آن)مذکر و مؤنث( 
از نظـر جنسـي، بـا هـم زندگـي مي کنند و از نظـر اقتصـادي  همکاري 
دارنـد و داراي یـک بچـه یـا بیـش تـر هسـتند، ایـن گونـه تعاریـف را 

مي تـوان در سـه محـور خالصـه کرد: 

شـکل  مخالـف  جنـس  دو  بیـن  ازدواج  مبنـاي  بـر  1.خانـواده 
 . د مي گیـر

۲.روابـط نسـبي)قرار دادي یـا واقعـي( یـا سـببي بیـن اعضاي آن 
وجـود دارد. 

افزون بر کارکردهاي زیستي)تولید مثل(، کارکرد هاي آموزشي،تربیتي 
و اقتصادي نیز براي آن متصور است . 

سـاختار خانـواده شـامل سـاختار مـادی و معنـوی اسـت، پایـه ریـزی 
خانـه ومنـزل مسـلمان از نظـر مـادی بدیـن صـورت اسـت کـه خانـه 
ی پوشـیده، محافظـت شـده، امـن وبدورازدادوفریاد باشـد، منـزل آنها 
بگونـه ی اسـت کـه درون آن از بیـرون بـرای نامحرمـان قابـل رویـت 

نیسـت وپنجـره هایـش بلنـد و درشـب هـا مستوراسـت.

ازحرمـت وحیثیت آن چـون گوهری گرانبهامحافظت می شـودواعضای 
آن ازآمیختـن و اختـالط مـردان وزنـان نامحـرم پرهیـز مـی نماینـد 
وعملکـرد هـای روا و نـا روا رادرآن باهـم قاطـی نمـی سـازند، بـا بهـره 
گیـری از اخـالق وآداب دینی آنراازناهنجاری ها مصئـون میدارند درآن 
صـدای جیـغ وداد، دشـنام، ترانه های مبتذل وسـازودهل، تارنامشـروع 

بگـوش نمی رسـد.

الالـه  اهلل،  سـبحان  شـان  زمزمـه  و  وآذان  قـرآن  شـان  سـرودوآواز 
شـادمانی  هـاه  شـب  و  هـا  اکبراسـت،درروز  اهلل  و  الحمـدوهلل  االاهلل، 
هاباسـروصداهای بلندوناهنجار، همسـایگان خود را آزارنمیدهندوبهنگام 
مصیبـت وعزابادادوفریادوفغـان برسـرقضا وقدرفریاد نمی کشـندوبحکم 

واراده خداوندگـردن مـی نهنـد.

اگرداراباشـند دسـت درد منـدان ونیازمنـدان را میگیرندودرنهـان بحـد 
تـوان بـه آنـان کمـک مـی کننـد، چنانچـه خـود نیازمندومسـتمند 
باشـندراه پاکـی و قناعـت را درپیـش میگیرندودسـت نیـاز را بسـوی 
بیخبـران  کـه  کننـد  مـی  رفتـار  نمایندوبگونـه ی  نمـی  دراز  کسـی 
آنـان را ثروتمنـد مـی شمارندودرشـادمانی و مصائـب راه شـکیبایی را 
درپیـش میگیرندوباآرامـش و متانـت بـه مسـئولیت هـای خویش عمل 
مـی کنندوازریـاکاری و تظاهرپرهیـز مـی نمایندودربیان حق از کسـی 
هـراس بدل راه نمی دهندواز سـرزنش سرزنشـگران باکـی ندارندومدام 

خـوش اخـالق و خـوش برخـورد مـی باشـند.

اهمیـت خانـواده و نقـش آن درجامعـه بشـری از رهـاورد تأمـل و تفکر 
در ایـن دو بعـد وجـود کـودک, آشـکار مـی گـردد. خانواده یـک واحد 
اجتماعـی اسـت کـه هـدف از آن در نـگاه قـرآن, تأمین سـالمت روانی 
برای سـه دسـته اسـت، زن و شـوهر، پدر و مادر و فرزندان   همچنین 
پدیـده هـای  بـا  رویارویـی  و  برخـورد  بـرای  آمادگـی  ایجـاد  هـدف، 

اجتماعـی اسـت، در آیـه ۷۴ سـوره فرقـان مـی خوانیم:

ترجمـه: »و کسـانی کـه می گویند خدای مـا ما را از همسـران مان نور 
چشـمان ببخش و ما را رهبر پرهیـزکاران گردان«

ایـن آیـه بـر اهمیـت خانـواده و پیـش آهنگـی آن در تشـکیل جامعـه 
نمونـه انسـانی اشـاره دارد، چنـان کـه پیوندهـای سـالم و درخشـان 
خانوادگـی را ایـده آل پرهیـزکاران معرفـی مـی کنـد، در درون واحـد 
اجتماعـی خانـواده پـدر و مـادر از آغـاز تولـد کـودکان بـه عنـوان الگو 
بـرای آنـان مطرح هسـتند، نقش و معنـای اهمیت خانواده در بهسـازی 
وضعیـت بشـر نیـز در همیـن واقعیت نهفتـه اسـت، در نگاه پیشـوایان 
دیـن  باورهـا، چگونگـی زندگـی، عادتهـا، تمایـالت و اهـداف والدین از 
مهـم تریـن عوامـل تأثیرگـذار بر کـودکان هسـتند، بنابراین نـوع رفتار 
والدیـن در هماهنـگ سـازی خواسـتها و تمایالت خودشـان از یک سـو 
و تمایـالت خانوادگـی و اجتماعـی از سـوی دیگـر و همچنیـن تـالش 
پیوسـته آنـان بـرای تأمیـن رفـاه و سـالمتی روانـی خانـواده و نـوع 
برخوردشـان بـا وظایف دینـی و اجتماعی از عوامل ایجاد هسـته تعاون 

و همـکاری اجتماعـی در کـودک شـمرده مـی شـوند.

ارزش خانـواده پیـش از هـر چیـز بر پایه مـوّدت و دوسـتی بین اعضای 
آن اسـتوار اسـت; اعضایـی کـه انجـام حقـوق متقابـل, آنـان را در کنار 
یکدیگر نگاه داشـته اسـت و اگر این جریان بر اسـاس دوسـتی و تفاهم 
و برکنـار از منّیـت هـا ادامه یابـد به کمال انسـانی مورد انتظـار خواهد 

پایه های نهاد خانواده از دیدگاه حقوقی
مدیریت ماهنامه
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انجامیـد.از نـگاه قـرآن, خانواده, مدرسـه محبت و دوسـتی اسـت; در 
آیـه ۲1 سـوره روم آمده اسـت: ترجمه:

»از نشـانه هـای او ایـن اسـت کـه از خـود شـما جفتهایـی برای شـما 
آفریـد تـا نـزد ایشـان آرامـش یابیـد, و میان شـما دوسـتی و مهربانی 
برقـرار سـاخت. همانـا در ایـن نشـانه هایی اسـت بـرای آنـان که می 

اندیشند.«

در ایـن آیـه چنـد نکته و نقطه بـا اهمیت دربـاره خانواده وجـود دارد 
که شایسـته بررسـی است:

1- همسـرانی از خودتان.بـر اسـاس ایـن تعبیـر، رابطـه و پیونـد زن و 
شـوهر یکـی از ابعـاد مهـم خانـواده اسـت، چنـان کـه پیش تر اشـاره 
کردیم انسـان موجود اجتماعی اسـت که رشـد، شـکوفایی و تکامل او 
در گرو ارتباط با دیگران و سـختیها و مشـکالت این مسـیر می باشـد 
چـرا کـه راه کمـال بـی پایان اسـت  و در هر مرحلـه از مراحل زندگی 
و رشـد، یـک سلسـله نیازهـای ویژه درونـی وجود دارد که خـود را در 
عمـل ارتبـاط با دیگـران نشـان داده و انعکاسـی از نیاز درونی انسـان 

نسـبت به خواسـته هـا و ایده آل های اوسـت.

پیونـد میـان زن و شـوهر چیـزی جـز پیونـد دوسـتی پیراسـته از هر 
انگیـزه دیگـر نیسـت،  در خانـواده اسـت کـه نقـاط ضعـف و قـوت 
شـخصیت انسـان بـدون هیـچ گونه تـرس یـا مالحظه ای آشـکار می 
شـود،  خانـواده محیطـی اسـت که امـکان درمان مشـکالت به صورت 
طبیعـی در آن فراهـم اسـت، زیـرا بـا بردبـاری، محبـت، وفـاداری و 
اطمینـان متقابـل زن و شـوهر زمینه شـناخت نقاط منفی شـخصیت 
و بررسـی آنهـا و رهایـی از چنـگ آنها با خودسـازی بیـش از هر جای 

دیگـر میسـر می شـود.

بنابرایـن در نـگاه اسـالم, آلودگیهای درونـی بدتر از زشـتیهای بیرون 
اسـت و محیطـی کـه در آن امکان ظهور و بروز نقاط منفی شـخصیت 
بـدون تـرس از کیفـر وجـود دارد ـ کـه همان خانـواده اسـت ـ از این 

ویژگـی نیـز برخـوردار اسـت کـه امـکان رهایـی از آن ضعفهـا نیز در 
آن فراهـم اسـت. بـه هـر حـال با نیـروی عشـق و محبت می تـوان به 

دشـوارترین مقصودها رسـید.

۲- میانتـان دوسـتی برقـرار سـاخت. دومیـن نقطـه مهـم در خانواده 
محبـت بین زن و شـوهر اسـت؛ آنها بـا تعامل دوسـتانه و همکاری در 
مسـیر شـناخت خـود و خدای خـود به آرامـش می رسـند و در وادی 

امـن الهی گام مـی نهند. 

۳- تا آرامش یابید. )سـکنی( دسـت یافتن به مقام سـکونت و آرامش 
اسـت و ایـن تعبیـر در قـرآن اشـاره بـه این واقعیـت دارد کـه آرامش   
مقـام و موقعیتـی اسـت کـه انسـان در پهنه هسـتی باید بدان دسـت 
یابـد و از دیـدگاه قـرآن وظیفـه خانـواده زمینـه سـازی بـرای همیـن 
هـدف اسـت  حـال چـه بـرای زن و شـوهر، یا کسـانی کـه راه آنان را 

ادامـه می دهنـد، یعنـی فرزندان.

۴- اصـل مهربانی.الفـت زن و شـوهر و همـکاری آن دو بـا نیـروی 
عشـق و محبـت در مسـیر کمـال, رحمـت ومهربانـی را بـرای خانواده 
و دیگـران بـه بـار مـی آورد، پس پیوند سـالم اسـت که ضامـن فراهم 
شـدن زمینـه مناسـب بـرای ارتبـاط مسـؤوالنه و ماندگار اسـت و این 
چیـزی اسـت کـه نوگامانی که در آغـاز راهند، از آن الگـو می گیرند و 
در روابـط آینـده شـان بـا جامعه بـه عنوان سرمشـق بدان مـی نگرند. 

پیامدهـای رفتـار والدیـن بیشـتر از نقـش محسـوس آنـان در روابـط 
شـان بـا فرزنـدان اسـت، بلکـه نـوع تعامـل والدین بـا یکدیگر سـنگ 
بنـای شـخصیت روانی فرزنـدان را می نهد که اگر سـالم بـود، رحمت 
بـه بـار مـی آورد، منظـور از سـازگاری و هماهنگی میان زن و شـوهر  
بیشـتر، تـالش در جهـت تعالـی و تکامل دوسـویه با وجـود تفاوتهای 
طبیعـی و ذاتـی اسـت تا توافق و تفاهـم میان آنهـا، بنابراین چنان که 
یـک سلسـله تفاوتهـای فیزیولوژیکی میـان زن و مرد وجـود دارد یک 
سلسـله تفاوتهـای مهـم روانی نیـز دارندکه بادرک و شـناخت یکدیگر 

بـه سـاخت یـک خانواده ایـده آل مـی انجامد.

زیرنویسها

1-- قسمت از مقاله بانو دکتر فاطمه صدر طباطبایی

۲-- حقوق برای همه کلنیک حقوق پوهنتون هرات
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بهــر صــورت میانــه ی ربیعــی و ملــک فخرالدیــن درهمیــن راســتا 
چنــدان خــوب نبودوطوریکــه تاریــخ روضتــه الصفــا نشــان میدهــد 
مدامــت همیــش ربیعــی شــرب ونــوش ســبب شــد تــا از مصاحبــت ملــک 
ــد  ــتاد محم ــت، اس ــی داش ــقایت و مذمت ــک س ــه ازمل ــدو درخفی بدورمان
ــل از صفحــه )۲۲1(  ــه نق ــس خــود ب ــخ دســت نوی ــه درتاری نســیم پروان

ــد: ــی نویس ــی م ــخ جالل تاری

اخیــرأ بنــا بــه مخالفــت طبیعــت ربیعــی درخــوف افتادوشــبی فــرار نمــوده 
متوجــه قهســتان گردیــد، نزدشــاه علــی ابــن ملــک نصرالدیــن سیســتانی 
رفــت وچنــد گاهــی بــه مالزمــت او بودوهمــواره از ملــک فخرالدیــن غیبت 
وشــکایت مــی نمــود، اخیــرأ شــاه علــی مبلــغ دوصــد دینــار بــه ربیعــی 
ــان  ــو، ندیم ــارج ش ــن دیارخ ــتی، زود ازی ــف مانیس ــو حری ــت : ت دادوگف
ــرازدرگاه  ــی نظی ــاعر ب ــن ش ــد چنی ــد؛ نبای ــی گفتن ــاه عل ــواص ش وخ
خویــش دورفرمایــی، اودرجــواب گفــت: ربیعــی حــق ناشــناس و بــی پــاس 
ــوازش فرمودکــه ازوی  ــن اورا ن اســت، مــدت دوازده ســال ملــک فخرالدی
برنجیــده و نــزد مــن آمــده، زبــان برغیبــت اومــی گشــاید، فرداکــه ازمــن 

برنجــد، هرچــه خواهــد بــه نــزد دیگــران گویــد، چنانچــه گفتــه انــد:

غمازرا بحضرت سلطان که راه داد

درخدمت توهمچوتوباید سخنوری

پیــش  کنــد  تــو  امروزاگرنکوهش من کرد پیش تو فردانکوهــش 
ــری دیگ

ــک  ــرد، مل ــراق ک ــا قصدع ــابوررفت واز آنج ــه نیش ــتان ب ــی از قهس ربیع
فخرالدیــن ازایــن موضــوع اطــالع یافــت باخــود اندیشــید کــه اگرربیعــی 
درمجالــس اعیــان واشــراف عــراق زبــان بــه بدگفتــن ازاو گشــاید، اعتبــاری 
را کــه بدربارخلیفــه دارد ازدســت خواهــد داد، بدیــن ســبب نامــه ای بــه 
ربیعــی فرســتادواورا وعــده هــای نیــک داد، ربیعــی ازآن نامــه خوشــحال 

شــد وگفــت:

اتانی کتاب زاده مورده قدری

کماجأ وحی اهلل فی لیلته القدر 

ــه ی  ــت نام ــردد بودوعاقب ــن مت ــک فخرالدی ــه مل ــن ب ــد روزی دررفت چن
نوشــت وحــال خــود عرضــه داشــت وعرضــه کــرد کــه اگــرآن جــواب بــه 
دســتخط خــود ملــک برســد متوجــه هــرات خواهــد شــدو قطعــه شــعری 

را درآغــاز بنوشــت کــه اول وآخــر آن چنیــن اســت:

سالمی که برقصرادراک او

نیفتد فکرت کمند گمان

بدان شهریارجهان ازعلو

چوصد سنجراست و چو صد اردوان

بالخــره بــا تبــادل نامــه هــا وحاصــل اطینــان خطیــب پوشــنج نیشــابوررابه 
قصــد هــرات تــرک نمــوده، مــورد نــوازش ملــک فخرالدیــن قــرار گرفــت  
دیــری نگذشــت خطیــب پوشــنجی بــا بــراه انــدازی محافــل عربــده کشــی 
ــن مســتی  ــاد شــبی در حی ــای زی ــد از بدمســتی ه ــار بع ــن ب ــاز ای را آغ
بــه یــاران خــود گفــت کــه بامــن یکــدل و یــک جهــت شــوید بــه انــدک 
ــازیم  ــاد خودس ــع و منق ــی را مطی ــم وخلق ــط کنی ــی ضب روزگاری والیت
ــی  ــک را نام ــب هری ــد و خطی ــت کردن ــب بیع ــا خطی ــران ب ــه حاض هم
دادازقبیــل ؛ شهســوارعظم، دیــو بنــدو پهلــوان و مشــت زن ومعیــن تیــغ 
کــش، پــس ازآن گفــت) نــام هــای شــمارادر»کرت نامــه« خواهــم نوشــت 

تــا بعــد ازمــا بقرنهــا بازگوینــد .(.

بعــد ازهمــان شــب شــاگرد ربیعــی کــه گاهــی رنجشــی از او دردل داشــت 
داســتان آن شــب رابــه ملــک فخرالدیــن رســانید، ملک درخشــم شــدوتاج 
الدیــن یلدوزولقمــان را فرمــود کــه درخانــه خطیــب رونــدوآن دو رفتنــد 
ــدواز کیفــت همــان شــب  ــک بردن ــن پیــش مل ــاد ت ــا هفت ــب را ب وخطی
پرســیدند همــگان منکرشــدندوفقط خطیــب ربیعــی اعتــراف کردوگفــت 
آن ســخنان ازسرمســتی بــوده اســت، ملــک آن گــروه را مجــازات و ربیعــی 
ــک  ــش مل ــت وپی ــده ی گف ــدان قصی ــی در زن ــتاد، ربیع ــدان فرس را بزن
ــه  ــت ازآن جمل ــن دوبی ــه ای ــت ک ــده اش را نپذیرف ــتادوملک قصی فرس

اســت:

توهمان گیرکه این یوم یقوم الروح است

آفریننده میان من و تو خصم وحکم

درپناه تو گریزم به توبه به ازآنک

گوشه ی دامنت آن روز بگیرم محکم

ــن قســم  ــان رســید، بهمی ــه پای ــب ربیعــی درآن حبــس ب خالصــه خطی
ملــک فخرالدیــن کــرت در ســال)۷۰۵هـ( درقلعــه خیســار چشــم از جهان 

پوشــید.

زیر نویس ها

دکتر عباس زریاب؛ روضته الصفا. 1
عباس اقبال آشتیانی تاریخ مغول واوایل ایام تیموری. ۲
محمد نسیم پروانه؛ تاریخ دست نویش . ۳

صدرالدین ربیعی خطیب پوشنج
مدیریت ماهنامه
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درشـماره هـای قبلـی در بـاره تغذیه اطفـال معلومـات اندکی بـرای خواننده 
هـای عزیز شنسـبانیه تقدیـم گردید، ازاین پس کوشـش مـی نمائیم زندگی 
طفـل رادرعرصـه هـای اسـتقاللیت آن بـه توضیـح بگیریـم، داکتـر بنیامین 

نویسـنده کتـاب تغذیـه، تربیـت و نگهداری کـودک چنین بیـان میدارد:

یـک سـالگی سـن هیجـان انگیزی اسـت، کودک در تمـام مـوارد، درخوردن 
بـازی کـردن، دررفتـارو احساسـاتش نسـبت بـه خـود وسـایرین  درحـال 
دگرگونـی وتغیـر اسـت، وقتـی کـه موجـود کوچـک وعاجـزی بـود، هرجای 
نظرشمامناسـب  بـه  بـازی  هراسـباب  میدادیـد،  قـرار  اورا  میخواسـتید 
بودبـه او میدادیـد، غـذای را کـه بـه نظرشـما خـوب بودبـه او میخوراندیـد 
دربیشـتر اوقـات کـودک بشـما اجـازه میدادکه براوریاسـت کنیدوتمـام اینها 

راباخوشـرویی مـی پذیرفـت.

ولـی اکنـون کـه کودک بـه یـک سـالگی رسـیده، موجـود دیگروپیچیده ی 
شـده اسـت، ظاهـرأ تشـخیص میدهدکـه اوهـم یـک انسـان اسـت وصاحب 
اراده ودارای عقایدوافکارمختلـف. هنگامـی کـه موضوعـی رابه او پیشـهاد می 
کنیدکـه بـه نظرش چندان جالب نیسـت، فکـر می کندباید ازخودشـخصیت 
جـدا گانـه نشـان دهدوبـا آن مخالفت نماید، این الهامی اسـت کـه ازطبیعت 
خـود مـی گیـرد، همیشـه درحـرف وعمـل  حتـی درمـواردی کـه کاری را 
دوسـت داشـته وبـه آن عالقـه دارد، جـواب منفـی میدهدومیگوید ›نـه‹ این 
مرحلـه ی اسـت کـه روانشناسـان بـه آن »منفـی گرایی«گویندووالدیـن آن 

رامرحلـه ناراحـت کنندهء»نـه گفتـن« مـی نامند.

امـا تصـور کنیـد، کـه اگـر اوهرگیزدرهیـچ موردی»نـه« نمـی گفـت، درآن 
صـورت کـودک یـک موجـود ماشـینی مـی بودوشـما تحـت تأثیروسوسـه 
مـی  آن  نتیجـه  رفتارکنیـد،  توانسـتیدبااوآمرانه  نمـی  خودهرگیـز  باطنـی 
شـدهنگامی کـه اومیخواسـت وارد مکتب واجتماع شـود  دیگـران اورا فریب 
میدادندوازاوسئواسـتفاده میکردنـد، درواقـع بـرای هیـچ کاری مفیـد نبـود.

حس کنجکاوی طفل

طفل عاشـق تجسـس و اکتشـاف اسـت، بهر گوشـه وکناری سـر می کشـد 
بهـر روزنـه ی انگشـت مـی انـدازد، هرشـی محرکـی را جابجـا مـی کنـد 
کتابهـا رااز جایـش بیـرون مـی آورد، اسـباب بازی خـود راخـراب نموده می 
کوشداجسـام بزرگتـر رابداخـل اجسـام کوچکتـر جـا دهـد والدیـن کـه بـه 
احتمـال زیاداهمیـت حیاتـی ایـن مرحلـه ازرشـد کـودک را تشـخیص نمی 

دهنـد، اورا کودکـی» شـوخ وناراحـت« مـی نامنـد.

کـودک بایـد شـکل و انـدازه وقابلیـت تحـرک هرچیـزرا بـه خوبـی درک 
کندودریابدوهمانگونـه کـه بایـد صنـف هـای ابتدایـی را یکـی یکـی طـی 
تجربـه  را  خـود  مهـارت  بایـد  شـود،  متوسـطه  دوران  وارد  بتوانـد  کندتـا 

 کندتـا بتوانـد بـه مرحلـه ی بعـدی رشـد برسـد، درحقیقـت اینکـه اگـر او  
 » بـه همـه چیـز دسـت مـی زنـد« نشـانه هـوش زیـادو ذکاوت درخشـان 

اوسـت، نـه شـوخی و شـیطنت.

شـاید تاکنـون در یافتـه باشـیدکه درتمـام مدتـی کـه کـودک بیـدار اسـت 
هرگیـز آرام نمـی نشـیند، این عـدم آرامش، ناشـی از عصبانیت نیسـت بلکه 
دلیـل براشـتیاق اسـت، آنهامایلنـد کـه پیوسـته یـاد بگیرندوآموختـه هـای 
خـود را همیشـه مـورد اسـتفاده قـرار بدهنـد، حتـی اگـر کـدام شـی را می 
شـکنندنهایت شـاد مـی شـوند، آنهـا تجربـه مـی کننـد کـه شکسـتن یـک 

ظـرف چـه عواقبـی خواهد داشـت.

یک سالگی و سن پرخطر

پدرومـادر نمـی تواننـد، ازبـروز تمـام حـوادث ناگوارجلوگیـری کننـد، دقت 
زیادیانگرانـی شـدید والدیـن درمراقبـت از کـودک، تنهـا باعث ترسـو شـدن 
یـا موجـب اتـکای زیادکـودک بـه والدیـن خـود خواهـد شـد، ازسـوی دیگر 
بسـیاری ازحـوادث خطرنـاک قابل پیشـگیری اسـت، به شـرط آنکـه والدین 
موضـوع  ایـن  باشـند،  عاقـل  ازآن  ودراحتـراز  خطردرکجااسـت  بدانندکـه 

میرسـاند کـه والدیـن بایـد بـه نـکات ذیـل توجـه فرمایند:

کلکیـن هـای منازل، برنـده هاباید طوری بـا جالی و یا پنجـره فلزی محصور 
باشـد کـه هنـگام دوش اطفـال سـبب سـقوط شـان از بالکـن و کلکین های 
اتـاق نگـردد، هنـگام غـذا پختـن، کـودک نبایـد بـه آشـپزخانه وارد گـردد  
ظـرف آب داغ نبایـد وسـط آشـپزخانه گذاشـته شـود، یـا ظـروف کـه به آن 
روغـن داغ میگردد دردسـترس طفل باشـد، کـودکان عادت دارنـد هرچیز را 
بدهـان شـان میگیرنـد و مـی جونـد، اجـازه ندهید سـیم بـرق و تلفـون را را 
بدهـن بگیـرد، سـاکت های برق اگراسـتفاده نمی شـود باید روی آن چسـپ 
زده شـودتا طفـل انگشـت هایش را بداخـل آن نبرد) البته چسـپ زمانی زده 
شـود کـه طفـل نبینـد( زیـرا در این مرحلـه طفل زیـاد ترکنجـکاو میگردد.

قطـی هـای گوگـرد، فنـدک هـای گازی، ادویـه جـات، صابـون وپـودر های 
کاالشـویی، مـواد شـوینده کـه درآن ترکیبـات کمیـاوی بـکار رفتـه جـدأ از 
دسـترس اطفـال دور نگهداشـته شـود، غذاهـای شـب مانـده و گنیدیـده 
شـده که اسـاس مسـمومیت هـارا تشـکیل میدهند از دسـترس اطفـال دور 
باشـد، اگـر در خانـه چاه وجود داشـته باشـد سـرش باید بسـته و اگر حوض 
بـرای نمـای خانـه قـراردارد مراقبـت هرلحظـه از رفـت و آمد طفـل در کنار 
حـوض بایـد بـود، این مطالـب بخاطر آن تذکر داده شـدکه، طفـل هنگامیکه 
اسـتقاللیت خـودرا احسـاس مـی کنـد، هرچنـد از تمـاس بـه آنهـا اورا منع 

کنیـد، بیشـترعالقمند مـی شـود تـا بـا آنها تسـلط حاصـل نماید.

ادامه دارد...

صفحه کودک

احساس بزرگی وشخصیت طفل

محمد حسیب حزین یار
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سازمان اساس  شودکه  می  شروع  هدفهای  تجزیه  و  تحلیل  با   پالن 
) نهاد ( به منظور نیل به آنها پایه گذاری شده است، هدفها باید حد اقل 

از جهات اولویت، زمان و ترکیب مورد بررسی قرار گیرد.

معین  درزمان  که  است  این  هدفها  اولویت  از  منظور  اولویت چیست؟ 
نیل به هدف خاص، بطورنسبی، مهم تر از هدف های دیگر است، برای 
بطور  زمان خاص  در  انکشاف صنایع سنگین  ایجاد  است  مثال ممکن 
نسبی مهم تر ازانکشاف صنایع دستی باشد،  یادرک سازمان آموزشی 
مانند پوهنتون، باال بردن کیفیت کاررشته های موجود، شاید درزمانی 
زمان  در  یعنی  برعکس،  باشدوگاه  تر  مهم  جدید،  های  رشته  ازایجاد 

دیگرموقعیت ایجاب نمایدکه هدف اولیه، ایجادرشته های جدید باشد.

دربعضی مواقع اهمیت هدفی درمقایسه با بقیه مهم تراست واین اهمیت 
چندان با زمان ارتباط ندارد، بطور مثال؛ بقای سازمان همیشه بردیگر 
هدفهای سازمان اولویت دارد، رهبری سازمان نه تنهای بقای خویش را 
دراولویت قرارمیدهد، بلکه وجودکارکنان صادق ووفاداربرای سازمان یک 

نیروی محرکه قوی است که دررأس اهداف آن قراردارد.

است  زمان  است،  ارزش  با  خیلی  زمان  هدف  تعین  برای  صورت  بهر 
داردیک  ارزش  وباالترازهرچیزی  نشده  تعین  کنون  تا  آن  ارزش  که 
به سه دسته تقسیم می کند  مدیرمدبربطورکامل هدفهارااز نظر زمان 
بلند مدت، هدف های کوتاه  اهداف  و  اهداف کوتاه مدت، میان مدت 
مدت، اهدافی هستندکه زمان آن از یک سال تجاوز نمی کنند، بطور 
مثال؛ پالن یک ساله شاروالی برای اسفالت جاده های معینی در شهر 
کشورکه  ساله  پنج  برنامه  یا  پالن  است،  مدت  کوتاه  برای  کوه  فیروز 
وزارت پالن آنرا ترتیب می نمایدمثال خوبی برای پالن های میان مدت 
کشوراست، اما در روال کنونی پالنهای بیست ساله وزارت زراعت و یا 
وزارت آب وبرق از جمله پالنهای دراز مدت است که برای هربخش آن 

استراتیژی های یک ساله و سه ساله ساخته می شود.

تفکیک پالنهای مختلف از جهت عامل زمان، جنبه تصوری داردوگرنه 
یک پالن کلی وجامع، معموأل مشمول هر سه نوع می شود مثأ؛ پالن 
یک ساله وزارت زراعت در قالب پالن پنج ساله وجزء ازآن محسوب می 
را دنبال  شودوپالن پنج ساله هم کامأ اهداف کلی پالن بیست ساله 

می کند.

باید یادآورشدکه پالن هرقدرکوتاه مدت باشد، از جهت اجرامشخص تر 
است و معموألپالنهای میان مدت ودراز مدت با توجه به تحوالت پیش 

بینی نشده ی آینده شامل تغیراتی می شوند.

دراهداف یک شرط کلی ترکیب آن است، ترکیب هدف هارا درپالن کلی 
می توان درچوکات سلسله مراتب تصور کرد،  پالنهای عمومی بصورت 
اهداف سازمان دررأس سلسله مراتب قرار میگیرند، سپس به منظورنیل 
می  گرفته  وتأخردرنظر  تقدم  ترتیب  پالنهابه  سازمان  نهایی  هدف  به 
شوندوباز به منظور اجرای پالنهای تقسیم شده، پالن های جزئی تری 
نیز تقسیم می شوند وبه همین ترتیب ادامه می یابند تا تمام پالنهای 

یک اداره یا سازمان، چه کلی و چه جزئی پیش بینی و تعین گردند.

کرد   اشاره  توان  می  جهان  معروف  پالنهای  از  بیکی  مثال؛  برای 
دربهارسال 1۹۶1میالدی جان. اف. کنیدی رئیس جمهور وقت آمریکا 
از  قبل  که  کند  تعهد  باید  ملت  این  دارم  اعتقاد  »من   : داشت  اعالم 
انقضای سال 1۹۷۰شخصی را به کره ی ماه بفرستدوصحیح وسالم اورابه 
ناساتجهیزشد  سازمان  کلی،  هدف  این  به  توجه  با   ، بازگرداند«  زمین 
برای  وآپولو طراحی گردید، همچنین  پروازمرکوری، جمینی  وپالنهای 

هریک ازاین برنامه ها، برنامه هابی دیگری نیزتنظیم گردید.

کلیه این برنامه هارا می توان براساس تقدم وتأخرزمانی وهمچنین از 
مراتب  سلسله  شکل  به  ترکیبی  درقالب  بودن،  عملی  و  نظری  جهت 

درآورد.

تقسیم هدف غایی به هدفهای جزئی، خطر منازعات رابوجود می آورد 
مثأ؛ ممکن است هدف قسمت تولیداین باشدکه پائین آوردن کیفیت 
کاروباال بردن میزان تولید، قیمت واحد کاالرا پائین بیاورد، ولی قسمت 
فروش برعکس می خواهدبهترین نوع کاال تهیه وبرای فروش دراختیارآن 

قسمت گذاشته شود.

مثأ؛ بطور طبعی هریک از قسمت های اداره هدف خورا باال تراز قسمت 
های دیگر میداند، مهم ترین وظیفه مدیردرواقع حل این معمایا ایجاد 

نوع همآهنگی بین قسمت های مختلف است.

پس به این نتیجه میرسیم که اولویت بندی در اهداف، با درنظر داشت 
زمان و ترکیب جزئیات همه هدفها تعلق میگیرد به مدیریت یک اداره یا 
سازمان وهم خالقیت شخص مدیر که چگونه منازعات داخل اداره را که 
برسراهداف بوقوع می پیوندد حل و فصل نماید واز جانبی مدیر چگونه 
باید رفتار نماید تا زیرمجموعه هایش با وحدت عمل در تطبیق پالن 

فعالیت مستمر داشته باشند.

باشنسبانیه باشید دربخش مدیریت     

مدیریت

مدیریت ماهنامه

یک مدیر چگونه اهدافش را معین می کند






