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زنــان نیــم از پیکــر جامعــه مــارا تشــکیل داده، اداره امــور خانــواده بخصــوص در ســرزمین هــای اســامی را بــدوش دارنــد 
ــه  ــد)ج( ب ــران خداون ــن آن پیامب ــادر اســت و از دام ــی رســاند، زن م ــی آن م ــه انســان را بمــدارج عال ــن زن اســت ک ای
هدایــت انســانها رســالت گرفتــه و جهــان را رهبــری نمــوده و کنــون هــم مــا کــه از پیــروان صدیــق دیــن مبیــن اســام 
هســتیم بایــد بــه مــادران مــا ارزشــی را قایــل باشــیم کــه رســول گرامــی اســام)ص( آنــرا بــرای مــا بــه ارمغــان گذاشــتند.

زن ســبب آرامــش خانــواده بــوده ودرمشــکل تریــن حــاالت زندگــی از فرزنــدش حمایــت مــی نمایدوتــا لحظــات آخرزندگی 
اش در چنیــن امــری آه از گلویــش نمــی برایــد، بــه همیــن اســاس اســت کــه خداوندروضــه رضــوان را در زیــر قدمهایــش 
قــرارداده اســت، زن بهتریــن و شایســته تریــن موجودیســت کــه درحــاالت ناگــوار بخصــوص بــه شــوهران شــان آرامــش 
خاطربوجــود مــی آورد، امــا درروال کنونــی متأســفانه برخــی برخــاف اصــول و معتقــدات اســامی زنــان را درجایگاهــی 
تصورمــی کنندکــه اصــأ اســامی نبــوده ونیســت، درایــن دیــدگاه حقــوق آنــان نــا دیــده گرفتــه مــی شــود، درحالیکــه 

اســام دینــی اســت کــه بــرای زنــان حقــوق واعتبارمســاوی  بــا مــردان راقایــل اســت.

زن برهمــه ناهنجــاری هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســازگار بــوده هیچگاهــی دســت بــه تمردوتولیــد چالشــهای 
ــد  ــانی اش ارج بگذرانن ــای انس ــته ه ــر خواس ــش را درک وب ــه ومایمت ــردان عاطف ــه م ــد  درصورتیک ــی زن ــی نم زندگ
درشــرایط روان بعضــی نــا هنجــاری هــای علیــه زنــان دیــده مــی شــود کــه معــرف شــخصیت پرســتی، غــرور بیجاوتفــوق 
طلبــی عــده ی از آدمهــای کشــورما گردیــده اســت کــه ایــن اعمــال باعــث شــده تــا خشــونت و زن ســتیزی بمثابــه یــک 

فرهنــگ مــردود، در بعضــی از گوشــه هــای کشــور مــا تعمیــم یابــد.

ایــن اعمــال نــه تنهــا از دیــدگاه انســان و انســانیت یــک امــر خــاف انســانی محســوب میگــردد، بلکــه دیــن مبیــن اســام 
ــی زن تجلیــل میگــردد   ــه آن انزجــار و نفــرت نشــان میدهــد، از اینکــه همــه ســاله یــک روز مشــخص بنــام روز جهان ب
امیــد واریــم در ایــن روزبــر علیــه تمــام مصائــب و بدبختــی هــا تعهــد همــه جانبــه صــورت گرفتــه بــه مقــام و شــخصیت 

زن بحیــث مــادر، ارج گذاشــته شــود و دیگــر جایــی بــرای خشــونت انگیــزی و زن ســتیزی باقــی نمانــد.

رهبــری بنیــاد فرهنگــی جهانــداران غــوری حمایــت خــودرا از تمــام زنــان کشــور مــا بخصــوص نوباوگانــی کــه بــرای کســب 
علــم و دانــش همــت مــی گمارنــد اعــام نمــوده روزجهانــی زن را بــرای همــگان صمیمانــه مبــارک بــاد مــی گویــد. 
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ــت   ــه اس ــه گرفت ــا از جامع ــته و ی ــم داش ــه تقدی ــه جامع ــش ب ــای را دردرازنای ــخصیت ه ــه ش ــخ همیش تاری
شــخصیت هــا نــه تنهابــه داشــتن اقتصــاد قــوی و یــا قــدرت قــوی زیســتند بلکــه درایــت، کاردانــی ومهــارت 
هــای زندگــی بــوده کــه بعضــی انســان هــارا بردیگــران متمایــز ســاخته اســت، همانطوریکــه تاریــخ امپراطــوران 
ــدن هســتی  ــه خاطردرنوردی ــرد، تعــداد از از فاتحــان ســرزمین هــا ب ــه و میگی ــه قرارگرفت ــورد مداق ــزرگ م ب
کشــور هــای دیگــر کمــر هــای شــانرا محکــم بســتند و عــده ی بــرای اعــاده انســانیت و روشــن نمــودن ضمیــر 
ــد  ــل آمدن ــان نای ــری ش ــانی و بش ــال انس ــه امی ــدازه ی ب ــا ان ــته و ت ــا کشورهاراشکس ــرحدات بس ــانی س انس
قضــاوت گــران تاریــخ دربرســی هــای شــان نشــان دادنــد کــه حکمرانــان غــوری ازحکومــات محلــی تــا ســطح 
امپراطــوری فقــط دو هــدف را نشــانه میگرفتنــد، یکــی نشــرو بســط دیــن مقــدس اســام درســرزمین هــای 
ــر  ــهادت دلی ــال ش ــن س ــر گرامیداشــت ازیکصــدو دهمی ــوم... بخاط ــع مظل ــه جوام ــت ب ــه ودیگرخدم مفتوح
ــه  ــته باشــیم ک ــی اش داش ــذرای از زندگ ــاه و گ ــاره ی کوت ــتیم اش ــوری هاخواس ــاالر غ ــزرگ وســپه س مردب

درچنــد ســطر آتــی خدمــت خواننــده گرامــی تقدیــم میگــردد.

ــول  ــه ق ــد، ب ــادر بودن ــن غــوری از یــک م ــاث الدی ــن محمــد ســام غــوری وســلطان غی ســلطان شــهاب الدی
صاحــب طبقــات ناصــری ســلطان غیــاث الدیــن ســه ســال و کســری از معزالدیــن ) شــهاب الدیــن( بزرگتــر 
بودومــادر شــان دختــر ملــک بدرالدیــن گیانــی بــود هــم از اصــل بنجــی نهــاران و تخمــه شنســبانیان بودنــد 
ــام  وملکــه مادرایشــان ازروی محبــت غیــاث الدیــن را حبشــی ومعزالدیــن را زنگــی صــدا میکــرد، ودراصــل ن
ســلطان غیــاث الدیــن محمــد و نــام معزالدیــن  هــم محمــد گفتــه انــد و در لهجــه آنزمــان غــوری هــا محمــد 

را اخمــد مــی گفتنــد.

 بعــد از فتــح خراســان شــهاب الدیــن غــوری بــه ســلطان معزالدیــن ملقــب گردیــد، دراکثراوقــات تاریــخ اورا 
بــه نــام ســلطان محمــد غــوری یــاد نمــوده اســت، ایــن نــام درتاریــخ هنــد بــه کــرات بــه نــام ســلطان محمــد 
یــاد شــده اســت،  موصــوف بعــد از وفــات بــرادرش ابوالفتــح ســلطان غیــاث الدیــن غــوری درســال ۵۹۹ هـــ ق 
رســمأ در پایتخــت ســاطین غــوری بــه ســلطنت رســید والــی تاریــخ شــهادتش )۶۰۲ هـــ ق( بحیــث ســلطان 
غورباقــی مانــد کــه مــدت ســلطنت او جمعــأ حــدود ســه ســال را احتــوا مــی کنــد، درایــن مــدت او ســلطان 
تمــام ســلطنت غــور بــوده اســت، امــا عــده ی از مؤرخــان و از جملــه مــؤرخ دربــار ســلطنت غــوری هــا منهــاج 
الســراج مؤلــف طبقــات ناصــری مــدت ســلطنت شــهاب الدیــن را)۳۲( ســال ضبــط نمــوده وســلطان مذکــوررا 
درکتابــش تحــت عنــوان » ذکراحــوال ســاطین غزنــی از سلســله شنســبانی« معرفــی میــدارد، ســال رســیدن 

بقــدرت اورا ) ۵۴۹هـــ ق( وتاریــخ شــهادتش راســال )۶۰۲هـــ ق( تحریــر میــدارد.

ــوری  ــن غ ــاث الدی ــلطان غی ــه س ــالها ئیک ــا س ــت ب ــادف اس ــال۵۶۹ هـــ ق، مص ــودکه س ــته ش ــد نگاش بای
درفیــروز کــوه ســلطنت میکــرد، درهمیــن ســال بدســتور ســلطان غیــاث الدیــن، تحــت قوماندانــی بــرادرش 
سپهســاالروقوماندان عمومــی جنگــش شــهاب الدیــن غــوری، شــهرغزنه کــه بعــد از فتــح آن بدســت عاوالدیــن 

یادداشت مدیرمسئول ماهنامه

بمناسبت یکصد و دهمین سال شهادت 
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غــوری ودرســالهای بعــدی دوبــاره از دســت غــوری هــا رفتــه 
بودوغــزان آنــرا تصــرف کــرده بودنــد، بــرای بــار دوم بدســت 
شــهاب الدیــن فتــح وبــه مرکــز فیــروز کــوه الحــاق گردیــد.

ــام  ــل از مق ــاه تجلی ــه کوت ــن مقال ــر ای ــا از تحری ــدف م ه
ارشــد ســلطان شــهاب الدیــن غــوری اســت کــه همــه ســاله 
بایــد دربــاره او تحقیقــات دامنــه داری صــورت گرفتــه و از 
ــات آن  ــردد، درقســمت صف ــاد آوری گ ــش ی ــه های کار نام
بــزرگ مــرد شمشــیر وقلــم تاریــخ نــگاران حرفهــای زیــادی 
دارندکــه از جملــه دوکتــور محمــد عابــد حیــدری یکــی از 
ــگاران غــوری درکتــاب » تاریــخ مختصــر نظامــی  ــخ ن تاری

سیاســی غــور« مــی نویســد:

ســلطان شــهاب الدیــن غــوری یــک شــخص عالــم، عاقــل 
ــی  ــه عال ــوده اســت، روحی ــگ آورب ــر و جن ــت دلی و درنهای
رزمــی اوراازلشــکر کشــی هــا و فتوحــات اودرداخــل و 
خــارج افغانســتان بخوبــی مــی تــوان درک کــرد، اکثریــت 
مورخــان ســلطان معزالدیــن را یکــی از بزرگتریــن ســاطین 
غــوری ویکــی از فاتحــان بــزرگ مشــرق زمیــن دانســته وبه 

بزرگــی ســتوده انــد.

بواســطه  هنــد  فتــح  مؤرخــان  اکثریــت  عقیــده  بــه 
اودرحالیکــه بدســت بزرگتریــن وجنــگ آورتریــن قــوم نیــم 
ــود  ــاده ی نب ــت کار س ــرار داش ــی راجپونهاق ــاره هندیعن ق
ــه  ــا غلب ــد برآنه ــق ش ــوری موف ــن غ ــهاب الدی ــلطان ش س
نمــوده، هنــد را بــه تصــرف دولــت غــوری درآورد، بــا ایــن 
فتــح بنیــان یکــی از امپراطــوری هــای بــزرگ در شــرق را 

ــد ــگذاری نمای اساس

ــن  ــترش دی ــرف درگس ــه آنط ــی اوب ــای نظام ــت ه فعالی
مقــدس اســام از اهمیــت و ارزش خــاص برخــوردار گردیــد 
ــار مصــروف  ــات درآن دی ــن روز هــای حی موصــوف تاآخری

توســعه امپراطــوری غــوری و انکشــاف دیــن مبیــن اســام 
ــی از  ــم یک ــدار، درخت ــلطان نام ــن س ــام ای ــر انج ــود. س ب
ــت اش  ــب پایتخ ــه جان ــه فاتحان ــی هادرحالیک ــکر کش لش
ــن  ــی از مخالفی ــت یک ــیر راه بدس ــود، درمس ــت ب درحرک
فدایی)ماحــده( درمنــزل دمیــک در ســال ۶۰۲ –هـــ ق بــه 

شــهادت رســید

ــلطان  ــدن س ــته ش ــی کش ــان چگونگ ــری جری ــورخ دیگ م
 و محــل آن مــی نگاردکــه :» ســلطان شــهاب الدیــن   
ــی  ــر فدای ــک نف ــم ی ــک جیل ــه دمی ــن( رادرقری ) معزالدی
ــی  ــک غزن ــازه اش در ده ــانیدو جن ــل رس ــه قت ــر ب کهک

ــد. ــن گردی دف

آقــای ثابــت جریــان شــهادت ســلطان شــهاب الدیــن 
غــوری رابــا تفصیــل بیشــتر تحریــر میداردکــه اختصــار آن 
ــوری  ــن غ ــهاب الدی ــه ش ــد از آنک ــت: بع ــل اس ــرح ذی بش
بغــاوت کهکــران رادرســال ۶۰۲ هـــ ق ســرکوب نمــود، عازم 
غزنــی گردیدودرمنطقــه مشــهور بــه دمیک رســیدندوخیمه 
مخصــوص شــاه برپاگردیــد، تعــداد بیســت نفــراز فدائیــان 
قــوم کهکــران کــه اقــارب شــان درجنگهــا بــه قتــل رســیده 
بودنــد، باهــم عهــد بســتند تــا ســلطان را بــه قتــل برســانند 
ــگام  ــد از تثبیــت نمــودن خیمــه ســلطان، شــب هن آنهابع
یــک تــن از آنهــا طــرف خیمــه ســلطان آمــده ودروازه بــان 
)محافــظ( را باضــرب چاقوزخمــی نمــوده، فرارکــرد، چــون 
ــراد  ــد، اف ــروصدا برپاگردی ــظ س ــدن محاف ــی ش ــا زخم ب
مســلح و ســایر محافظــان بــه نــزد اوجمــع شــدند، فدائیــان 
ــل  ــلطان داخ ــه س ــه خیم ــب ب ــی ش ــتفاده ازتاریک ــا اس ب
گردیــده، بــراو حملــه کــرده و بــا زدن بیســت و دو ضــرب 
چاقوبرســلطان زخــم زده اورا شــهید کردنــد. روحــش شــاد 

ــاد. ــاد وخاطــره اش گرامــی ب و ی

منابع
1-  دکتور عابدد حیدری، تاریخ مختصر سیاسی نظامی غور

2- منهاج السراج، طبقات ناصری
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خواننـده گرامـی عمیقـأ توجـه فرمایـد کـه دسـته دیگـر از تاریخ 
نویسـان هـم بصـورت مختصـری اشـاراتی بـه تاریـخ درخشـان 
غورباسـتان نمـوده اندکه بازهـم بعضی هابواقعیـت هاتحمل خوبی 
داشـته، عمیقـأ بـاالی واقعیـت هـای تاریخـی بررسـی هـای همه 
جانبـه نمـوده انـد، دراین بحـت می پردازیـم به نوشـته های عده 
ی دیگـری از محقیقـن تاریـخ کـه در کتب و رسـاالت شـان دوره 

امپراطـوری غـوری هـا بـه روشـنی تمام بیـان گردیده اسـت.

۱- ســترنج انگلیســی؛ نــام کتــاب ) جغرافیــای تاریخــی ســرزمین 
هــای خافــت شــرقی( ایــن اثــررا محمــود عرفــان درســال ۱۳۳۷ 
هـــ ش ترجمــه نمــوده اســت، وی مــی نویســد؛ بیجــا نخواهــد 
ــاب  ــی درکت ــاظ جغرافیای ــوراز لح ــث غ ــم، مبح ــه بگوی ــود ک ب
ــده  ــان ش ــل بی ــن حوق ــورت االرض اب ــری و ص ــک اصطخ ممال
ــروز کــوه منحیــث پایتخــت  ــرآن از شــهر فی و ســترنج عــاوه ب
ــع  ــور مرج ــرده، اثرمذک ــام ب ــز ن ــهرآهنگران نی ــوک غوروش مل

ــد. ــی آی ــان بشــمار م ــخ غوری ــرای جغرافیاوتاری ــی ب خوب
۲- پطروشفسـکی روسـی؛ وی برخـاف نویسـندگان ایرانی دولت 
فئودالـی غوررایـک دولـت افغانـی دانسـته وازاظهار نظـر منحیث 

یـک دولـت ایرانی خـودداری نموده اسـت.

۳- باباجـان غفـوروف دانشـمند تاجیک؛ نام کتاب )تاجکان( سـال 
میادی نشر۱۹۲۷ 

۴- خانـم لتون نویسـنده انگلیسـی؛ نام کتاب )مالک وزارع( سـال 
نشر۱۳۴۴هـ ش

۵- محمـد اعظـم سیسـتانی؛ نام کتاب ) مالکیـت اراضی و جنبش 
های دهقانی( سـال نشر۱۳۶۲

سـال  ایـران(  )تاریـخ  کتـاب  نـام  شـاملوایرانی؛  اهلل  حبیـب   -۶
نشـر۱۳۴۷ هــ ش

۷- عبـاس پرویـز ایرانی؛ نـام کتاب )دیالمه وغزنویان( سـال نشـر 
۱۳۳۶ هـ ش

۸- کلیفورد ادموندبوسـورت انگلیسـی؛ دررشـته تحقیقات خویش 
غوریـان را درسلسـله هـای اسـامی مطالعه کرده وتاریخ سیاسـی 

آنها راروشـن سـاخته درتهران این اثردرسـال۱۳۴۹چاپ شـده.

۹- بوسـورت؛ مقاله ی تحـت عنوان)تاریـخ قدیمـی اسـامی غور( 
دارد، درایـن اثربحث خویش رااز جغرافیـای تاریخی غورآغازنموده 
بـه دنبـال آن هجـوم اعراب وانتشـار اسـام را درایـن مرزوبوم می 
آورد، ایـن مقالـه توسـط اسـتاد میرحسـن شـاه درشـماره هـای 

۹-۱۰ مجلـه آریانادرسـال۱۳۴۱چاپ گردیده اسـت.

۱۰- اسـتالینی لیـن پـول؛ نـام کتاب  )طبقات سـاطین اسـام( 
وی توسـط عبـاس اقبـال ترجمـه ودرسـال۱۳۱۲هـ درتهـران بـه 
چـاپ رسـیده تاریخ سیاسـی غورودودمان غوریـان را توضیح داده 
اسـت، لیـن پول درآغـاز مختصرازگذشـته حکمروایـی غوریان یاد 
نمـوده و بـه تعقیب شـاهان غـوررا باسـالهای حکومت داری شـان 
بیـان داشـته وروابـط ایـن دودمـان رابا دولـت غزنوی وسـلجوقی 

توضیح داده اسـت.

۱۱- علـی اکبـر دهخداایرانـی؛ نـام کتـاب ) لغـت نامـه دهخـدا(
ایـن دانشـمند و لغـت شـناس ایرانـی اثـر گرانبهای خـود راتحت 
نظـر دوکتـور محمـد معیـن چـاپ و نشـرنموده، دراین کتـاب نه 
تنهـا لغـات، شـرح حـال شـاهان و دانشـمندان رامی یابیـم، بلکه 
اوضـاع واحـوال ممالـک، جغرافیـای تاریخـی مناطق و شـرح حال 

بلـی، جـای نهایت تألم و تأسـف اسـت کـه حکومات قبلـی افغانسـتان چگونـه خواسـتند و یـا ناخـودآگاه فراموش 
کردنـد کـه در این سـرزمین بزرگ یـک مدنیت و یـک دوره ی تاریخـی بوده که امـروز جهانیـان ازآن به افتخـار نام می 
برنـد، فرامـوش کردنـد، یا قصـدأ خواسـتند این مدنیـت بـزرگ رااز زاویـه تنگ نظرانـه دیـده و از صفحه تاریـخ خارج 
سـازند، ازبدوایجـاد، بنیـاد فرهنگـی جهانـداران غـوری که واقعـأ بعضی نا مالیمات را به گوشـت و اسـتخوان خـود، درد 
مندانـه احسـاس نمـود، درپـی جسـتجوی واقعیـت هـا برآمـد، اکنـون از دسـته مؤرخین نـام مـی بریم که درقسـمت 
امپراطـوری اسـالمی غـوری هاتذکراتـی داشـته اند وهـم بایدیادآورشـویم عده ی هـم وجـود دارندکه تحت نـام تاریخ 
نـگارو تحلیـل گرتاریـخ هنوزهـم غیرمسـئوالنه بـه تحریف تاریـخ مـی پردازند که ایـن عمل شـانرا متعلق بخود شـان 
دانسـته و بـه قول شـاعر می گوئیـم : »ماشـاخ درختیم پراز میـوه ی توحیـد..... هررهگذری سـنگ زنـد عارنداریم«. اما 
تحمـل مـا تاجـای خواهد بـود که دیگر بـه انحراف کشـیدن ها و حاشـیه رانـدن هـا خاتمه بخشـیم و به همـه جهانیان 

حالـی نمائیـم کـه نمی تـوان تاریـخ را به مسـخره گرفت.

.... پیوست به گذشته

اهمیت تاریخ و تاریخ نگاری
سید محمد رفیق نادم
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دودمانهـا را نیزمـی توان مطالعه کـرد، دراین اثر مختصـری از تاریخ 
و جغرافیـای تاریخـی غورمـورد تحقیـق قرارگرفتـه اسـت، ملـوک 
غورراازجملـه شـاهان میداندکه هیچـگاه درفتوحات بیـم و اضطراب 
که شـاهان تـرک نژاداین عهد معموألدردلها افگندنـد، بخود راه نمی 
دادندوغالبـأ مـردم عـادل ونیکو سـیرت بودندودربار شـان بیشـتربه 
درسـال۱۳۴۱هجری  اثـر  ایـن  بـود  مزیـن  بـزرگ  علماوشـاعران 

شمسـی درتهران چـاپ و نشـرگردید.

۱۲- سـید صبـاح الدیـن عبدالرحمـن؛ نـام کتـاب )نظـام عسـکری 
هنـد درقـرون وسـطا( سـال چـاپ۱۳۸۵ هجـری شمسـی، درایـن 
اثروضـع تشـکیات نظامـی غوریـان درهنـد، انـواع سـاح، لبـاس 

وقـاع مسـتحکم حربـی را توضیـح داده اسـت.

عسـکری  تاریـخ  )مطالعـه  کتـاب  نـام  احمـد جالـی؛  علـی   -۱۳
افغانسـتان( ایـن کتاب برای دانسـتن تشـکیات نظامـی عهد غوری 
هاونبردآنهـا بـا غزنویـان وسـفربری هـای نظامـی درهنداثـر خوبـی 

ست. ا

سـال  کتاب)آثارالعنادیـد(  نـام  خـان؛  احمـد  سـید  داکتـر   -۱۴
شـدن  روشـن  بـرای  اثـر  درایـن  شمسـی،  هجـری  چـاپ۱۳۸۵ 
اسـتفاده  تـوان  مـی  درهنـد  غوریـان  خطاطـی  و  هنرمعمـاری 
نمودوکتیبـه هـای قطب منار، مسـجدقوت االسـام و غیـره را بوجه 

اسـت. داده  توضیـح  احسـن  بسـیار 

۱۵- مفتـی انتظـام اهلل شـهابی اکبرآبـادی؛ نـام کتـاب ) تاریخ ملت 
هنـد( سـال چـاپ ۱۳۸۶هجـری قمـری دردهلـی، درایـن اثروضـع 
اجتماعـی نظامـی غوریـان درهندوحمـات سـلطان شـهاب الدیـن 
غـوری وقیـام مـردم کهکـران وپنـج آب ) پنجاب( بررسـی و ارزیابی 

اسـت. گردیده 

۱۶- اصغرحکمـت سـفیر ایـران درهنـد؛ نـام کتـاب ) نقش پارسـی 
براحجارهنـد( سـال نشـر ۱۳۳۵ هجـری شمسـی، درایـن کتـاب 
فهرسـتی از کتیبـه هـا و خطـوط دری برلوح سـنگهای هندوسـتان 
می باشـد، همچنـان دراین اثـر کتیبه های دری قطب منارومسـجد 
قـوت االسـام راازبنـا هـای معزالدیـن غـوری وقطـب الدیـن گفتـه 

ست. ا

۱۷- سـنگ گوینـا؛ عضو اداره باسـتان شناسـی هنـد؛ مقاله ی راجع 
بـه منارهـای عهـد غوریان نوشـته که درسـال ۱۹۷۸ میـادی چاپ 
گردیـده نویسـنده معتقـد اسـت کـه منـار سـیاه پـوش سیسـتان 

منارجـام و قطـب منارازهـم چنـدان تفـاوت ندارند.

۱۸- پوهنـدوی پاینده محمد سـرهنگ؛ مقالـه زیرنام)غوری وغوری 
شـاهان  امـرا،  نژادغوریـان،  غـور،  جغرافیـای  موصـوف  ها(نوشـته، 
غورواوضـاع فرهنگـی ایـن دود مـان را گنجانیـده اسـت کـه مرجـع 
خوبـی برای تاریـخ این دودمان می باشـد، مقاله مذکوربشـماره۴-۱ 

مجلـه آریانادرسـال ۱۳۵۷هجـری درکابـل چاپ شـده.

۱۹- داکتـر قربان بابایوف تاجیکسـتانی اسـتاد تاریخ قرون وسـطی؛ 
داکتـر جـال  اسـتاد شـاه محمـود محمودوپوهانـد  بـه همـکاری 
الدیـن صدیقـی؛ نـام کتـاب افغانسـتان دردایـره المعـارف تاجیـک 
وآثارپژوهشـگران، همچنیـن بابایـوف مقالـه تحت عنـوان »غوریان« 
نوشـته کـه درآن مناسـبات فئودالـی ونیمـه فئودالـی ایـن منطقـه 
راباذکرتأسـیس دولـت مسـتقل غوریـان ونشـر دیـن اسـام رادراین 
منطقـه توضیـح داده اسـت ایـن مقالـه درهمیـن دایـره المعـارف 
درسـال ۱۳۵۸ دردوشـنبه پایتخـت تاجیکسـتان بزیور چـاپ مزین 

گردید.

نتیجه

کتـب و مقـاالت کـه تا کنون بدسـت ما رسـیده و یا عناویـن آن بما 
داده شـده بیشـتر از) چهل و هشـت( عنوان بوده که اسـامی مؤلفان 
و تاریـخ نشـرآن در فـوق ذکـر گردید، کتب معتبـر دیگری هم چاپ 
گردیـده ) چـون تاریـخ فرشـته، تاریـخ جالـی وآثـار متعـدد دیگر( 
کـه بوضاحـت از دوره هـای حکمروایی غـوری ها یعنـی از حکومات 
محلـی تـا زمان امپراطـوری این دودمـان به تفصیل بیان داشـته اند 
امـا نتوانسـتیم آنهـارا دسـتیاب وبحث هـای آنرا بخدمت دوسـتان و 
عاقمنـدان قراردهیـم  ازنـگاه تاریخ و قدامت تاریخـی آثار غوری ها 
درجهـان بـی بدیل شـمرده می شـود، زیـرا آنها درصنعـت معماری 
صنایـع دسـتی، فلـزکاری اسـلحه سـازی، خطـوط کوفـی و معـرق 
درسـاختمانها و بنـا هـای تاریخـی واقعـأ بـی نظیربـوده انـد، اینکـه 
دردوره هـای بعـد ازسـقوط این خانـواده ) آل شنسـب ( حکومات و 
دولـت هـای دیگـر به چـه بهانه ی یا آثـار شانراتغیرشـکل دادند و یا 
تخریـب نمـوده، بقایـای کتابخانـه ها وبنیـاد های فرهنگی شـانرا به 
یغمـا بردنـد، جهانیـان وانسـانهای دوراندیـش قضـاوت خواهند کرد 
مـا »بنیادفرهنگـی جهانـداران غـوری« بمثابـه یـک نهـاد فرهنگـی 
اجتماعـی صـرف بـا تذکرداشـته های قابل لمـس این مدنیـت اکتفا 

نمـوده وقضاوت را به نسـل نـو تفکرنـووا میگذاریم.    
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ملـک  فـوت  از  بعـد  هــ شمسـی   ۷۴۳ صفرسـال  سـیزدهم  در 
الدیـن  غیـاث  ملـک  بنـام  پسـرش  کـرت  حسـین  معزالدیـن 
پیرعلـی برسریرسـلطنت نشسـت، منظقه سـرخس که فعـأ میانه 
ترکمنسـتان امـروزی و آسـتان خراسـان ایـران را تشـکیل میدهد 
بفرمـان پـدرش بـه ملـک محمـد برادرخودتفویـض نمودوخودش 
مینمـود  رسـیدگی  طورالزمـه  داری  حکومـت  و  درامورسیاسـت 
مدتـی از هرگونـه تشویشـات فـارغ و بـه رسـیدگی احـوال غـور 
افسـاد  بـه  آخراالمرنظـر  داشـت،  اشـتغال  هـرات  و  غرجسـتان 
مفسـدین واغـوای نفـس وتقویه قـول مغرضیـن، ملـک محمد که 
بـه نـام امیرخـورد یاد می شـد، درسـرخس به روز جمعـه خطیب 
را فرمـود تـا نـام ملـک غیاث الدیـن پیرعلـی راازخطبـه محوکرده 
وخطبـه را بـه نـام ملـک محمدخواندورشـته اتفـاق وحـدت را بـه 

نفـاق ونفـرت مبـدل سـاخت.

غیـاث الدیـن پیـر علـی بعـد ازاسـتماع ایـن خبرطوربـرادری نامه 
ی فرسـتادوتوصیه اش کـرد، ملـک قبـول نکـرد ومخالفـت نمـود 
بعـد هـا غیـاث الدین درهنگام زمسـتان لشـکر فـراوان گـردآورده 
عزیمـت سـرخس نمـود، درایـن میان ملـک محمد درحصـارداری 
متوجـه شـد  دراثرسـرما وکثرت یخ و بـرف از جانبیـن تلفات زیاد 
دسـت داد، درنتیجـه ملـک محمدازحصـار برآمـده بـه برادرخـود 
بیعـت کردوواپـس درحصاررفتـه و ملـک غیـاث الدیـن بـه هـرات 

برگشت.

بـه اسـاس روایـت کـه از صفحـه ۲۲۷ تاریـخ جالـی بـه عمـل 
آمـده درهمیـن سـالها)۷۴۳هـ ش( صاحـب قـران یکـی از شـیوخ 
منطقـه نامـه ی را بـا تعـداد از مازمانـش بـه ملـک غیـاث الدین 
درنامـه ی دوسـتانه اش  و  فرسـتاد  بـود  پیرعلـی کـه درهـرات 
چنیـن نوشـت: » میـان ما وملـک دوسـتی قدیم اسـت، ودرتضیغ 
محبـت قدیـم کوشـیدن خـود را درمعـرض اعتراض آوردن اسـت 

اکنـون اراده آنسـت کـه صداقـت بـه قرابـت تبدیـل یابـد«، ملـک 
فرمـان  و  منـدان  ارادت  ماهمـه  گفـت:  درجـواب  الدیـن  غیـاث 
بـرداران آن حضرتیـم اگرفرزنـد پیرمحمـد را بـه عبودیـت قبـول 
 فرماینـد چـون ایلچـی مقتضـی المـرام برگشـت صاحـب قـران

»سـونج قلتق آٰا«را تجمل و زینتی که چشـم بیننده مثل آن ندیده 
بود بخراسـان فرسـتادوامرابزرگ مثل امیـرداود، امیرمؤیدالملک را 
مـازم او گردانیـد، چـون خبـر وصـول آن بـه ملـک غیـاث الدین 
رسـیدفرمان داد تا اسـباب طوی)عروسـی( ولوازم مایحتاج عشرت 
رامهیـا گردانیدنـدواز سـرپل جـوی نوتاسرچهارسـوق طاقها نصب 
کردنـد، درودیـوار شـهررا بـه دیبـای رومـی وزربفـت چینـی آئین 
بسـتندوچندروز متعاقـب بـه سـرورگذرانیده وملـک غیـاث الدین 
پیرعلـی هـرروز نبـوغ و طریـق دیگـری امـرارا انعـام وخلعت های 
پادشـاهانه وباقـی نوکـران و متعلقـان را بـه تشـریفات مخصـوص 

ممتـاز مـی نمود.

چـون ایـام جشـن منقضـی شـد، ایشـان را بـه خوشـدلی تمـام 
مرخـص نمـود، پـس از فوت ملـک غیـاث الدین پیر علی پسـرش 
پیرمحمـد سـلطان درسـریر سـلطنت نشسـت واز جانـب صاحـب 
قـران تقویـت یافت، چنانچـه درخطبه درروزهای جمعـه و عیدین 

بدیـن القـاب یاد می شـد:

» السـلطان ابـن سـلطان، ابـن سـلطان پیرمحمـد سـلطان الهرات 
والغوروالغرجسـتان«

میرمحمد سـلطان درغوروغرجسـتان بسـرمی بردودرشـکاروعیش 
مایـل بـود، بـاغ ارم راکـه سـلطان غیـاث الدین محمد سـام غوری 
درزمیـن داورامروزی، جهت شـکارجای زمسـتانی خودآبـاد نموده 
بـه مـرور زمـان ویـران گردیـده بـود، پیرمحمـد سـلطان آن بـاغ 
رادومراتبـه آبـاد کردودرایـام زمسـتان بدانجـا میرفـت، مدتـی بـه 
نیکویـی، عـدل وانصـاف حکومـت کـرد، تـا برحمت حق پیوسـت.

حکایت تاریخی

مدیریت ماهنامه
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از پیـر محمـد فرزنـدان نامدارباقـی ماندکـه ذکـر احوال شـان درجلد 
ششـم روضتـه الصفـا درج اسـت، امـا در ایـن میـان فرزنـدان ملـک 
پیرمحمـد از دیـد تاریـخ کمتـر قابـل تعریـف بـوده انـد، چـون آل 
شنسـب درتمـام افغانسـتان، چون بامیان، غرجسـتان، گرمسـیر) خلج 
امـروزی( یکـی از ولسـوالی هـای هلمنـد، خوسـت کـه به نـام تولواره 
یـاد مـی شودقرارداشـتند و هرکدام درجای شـان حکومـت داری های 
خوبـی را درخدمـت مـردم نمـوده بودند و سـالها بعد یکـی از نوادگان 
شنسـب دالور سـلطان بـود کـه درصفحه ۲۳۲جلـددوم تاریخ فرشـته 
از آن بـه تفصیـل بحـث نمـوده اسـت مـی باشـد کـه بنـام دالورخان 
غـوری یـاد شـده و تاریخ جالی درصفحـه ۲۲۷ جلد اول بیان داشـته 
کـه دالورخـان غـوری را دوپسـر بود؛ یکی سـلطان هوشـنگ ودیگری 

را مجیـب الدیـن سـلطان نـام بوده اسـت.

ومادرمجیب الدین سـلطان دخترمیریحی نورانی حاکم قوقندبدخشـان 
بـود، پـس از انقـراض دوره حکومـت دالورخـان دربدخشـان زمیـن 
حاکـم قوقندواقـارب مـادری خـود بـود، تاقـوه ی بهـم رسـانیدوعزم 
تسـخیر غوروالیت و سـرزمین آبایی خود را نمود، او بالشـکر و حشـم 
فـراوان درحـدود شـکیبان امـروزی کـه یکـی از قـرأ بـزرگ ولسـوالی 
زنـده جـان هـرات اسـت قرارگرفـت، بعضـی از تاریـخ نـگاران اقامـت 
ایشـان را غوریـان امروزی میداننـد و آبادی قلعه غوریـان و نام غوریان 

به نام ایشـان مسـما اسـت.

درایـن وقـت مجیب الدین برای کسـب اجازه از محضر سـلطان مودود 
چشـتی کـه یکـی از جمله مشـایخ بـزرگ و مـورد ارادت غوریـان بود 
غوریـان را بـا تحایـف ومصارف لنگـر آن بزرگوار ترک نمـود، درمنطقه 
سـونی کنونـی اقامـت گرفته وخیمـه وخرگاهـش را به آنجااسـتحکام 
بخشـیدوتحایف حضرت سـلطان را باایلچی هایش فرسـتاده تا کسـب 

اجـازت ماقاتـش را باحضرت سـلطان بنمایند.

وقتیکـه نفـری مجیـب الدیـن سـلطان بحضور سـطان مودود چشـتی 
شـرفیاب شـدند، جنـاب سـلطان تحایـف را پذیرفـت وبـرای ماقـات 
سـلطان غـوری وقـت گذاشـت، درروز سـوم ازمقـدرات الهـی دختـر 
شـاه دروازکـه از شـاهان بدخشـان بودبـه مـرض فلـج گرفتـار گردیده 
بودوشـاه دروازاورا باخـدم وحشـم زیـاد بـه آسـتان حضـرت سـلطان 
فرسـتاده وچنیـن هدایـت داده بودکه اگـرآن مریضـه از لطف حضرت 
الهـی، یمـن وانفـاس اولیـا اهلل صحت یـاب گردیـده، حضرت سـلطان 
اختیـاراورا دارد، خـواه واپـس مـی فرسـتندوخواه بهریـک از مخلصان 
خـود کـه الزم میدانسـتندو میدهندمختاراندواگر صحت یـاب نگردید 
بهمـان آسـتانه باشـد، تـا اجـل گریبـان او میگرددوهمواره مصـارف او 

وعملـه مربـوط پرداختـه می شـود.

آسـتان  بـه  رسـیدن  دروازبمجـرد  شـاه  دختـر  بودکـه  همـان 
پیربزرگوارودسـت حضـرت کـردگاراز هـودج برآمـده بصحـت کامـل و 
بپـای خـودروان گردیـد، البتـه یـاد آورشـویم از منطقه که امـروز بند 
سـلما آبـاد گردیـده پیاده بـا عملـه و خدمتگارانش به حضـور حضرت 
سـلطان مودود چشـتی مشـرف مـی شـود،یاد آوری میگرددکه، پیش 
از ورود دختـر شـاه دروازحضـرت سـلطان مودود چشـتی شـهزاده ی 
غـور را میخواهـدو درهمیـن هنـگام حضـرت سـلطان علیـه الرحمـه 

ازحـرم وخانقـاه مبـارک برآمده ودرحجـره ی که برای مجیب سـلطان 
تعیـن فرمـوده بودنـد، داخـل ونـکاح دختـر شـاه درواز را بنـام مجیب 
السـطان بسـتندوخطبه ی نکاح خواندندوبعدأ بدسـت مبارک دیگدان 
آن حجـره را گل کردنـدو بعـد ازدوروزمجیـب الدیـن سـلطان را اجازه 

فرمودندکـه لشـکر خـودرا طلـب کـرده و درغوربرود.

وتأکیـد داشـتند کـه دربیـن راه ازطـرف لشـکرش خسـاره ونقـض به 
قریـه جـات هـرات ومربوطـات آن وارد نگـردد، مجیب الدین سـلطان 
لشـکر خـود را ذریعـه سـواران اعتمادی خـود پیـام کردتـا ازآنجائیکه 
بودنـد) غوریـان- فوشـنج( حرکـت کردندوآنجـارا غوریان نـام نهادندو 
اخیـرأ بنـام غوریان مشـهور شـدکه اکنون هـم بنام غوریـان معروف و 

یکـی از بافرهنـگ تریـن ولسـوالی های هرات اسـت.

مجیـب الدیـن سـلطان عـروس خـود رادرچشـت گذاشـت و دردهانه 
کوگان با لشـکریانش پیوسـت و بعد از طی مسـافت شـافان) پشـتون 
زرغـون( وارد تولـک شـد، درایـن وقـت کـه مردم غـور ازدسـت حکام 
تیمـوری وبعـد اسـتیای خوارزم شـاهیان وهـرج ومرج کـه درغوررخ 
داده بودبـه تنـگ آمـده وآرزوداشـتند، یکـی از نژاددودمـان سـاطین 
وملـوک سـابق غوررویکار آید، چون خبر وصول حشـم ولشـکر مجیب 
الدیـن سـلطان غـوری را شـنیدند، ازهمـه اطـراف و اکنـاف مربوطات 
غورپیـام هاونامـه هـای خیرومقدم، اظهـار موافقت و همـکاری خود ها 
رابرایـش فرسـتادندواظمینان دادنـد، چـون اراده حضـرت الهـی رفتـه 

بودکـه باردیگـر چـراغ دوده ی آل شنسـب درغورروشـن گردد.

مجیب الدین با مشورت وبدون قتال ساغر، تولک، غور )تیوره( تصرف 
غوری  ساطین  وابتدایی  اصلی  سکونت  جای  که  ودرمندیش  نموده 
درفیروزکوه  محمودپسرخودرا  ظهیرالدین  پذیرشد،  سکنا  بودرفته 
فرستاد تا با همدستی اقوام آن سمت از مردمان کیشی و دهراودباغران 
که بنام باغ ارم شهرت داشت واز زمینداورکه آن حدوداز ملحقات سابق 
غوربود بیعت حاصل دارد، ظهیرالدین که شخص سیاه فام وسبزه رنگ 
بوداورا بزبان دری مشکین سلطان و بزبان پشتو توره سلطان می گفتند 
الحاقیه فیروز  که برحسب فرموده پدرعازم فیروزکوه گردید، مردمان 
کوه، غرجستان وارزگان وعمومأ اقوام وقبایل دری زبان به مجردشنیدن 
این خبراظهار اطاعت وخرسندی نموده بیعت کردند، اما مردمان زمین 
داوردرابتدابمجادله و مقابله پرداخته تا اینکه به مصالحه رسیدندوتوره 
کوچک  شهر  فیروزکوه  سابق  شهر  وقریب  رفته  کوه  درفیروز  سلطان 
وجدید بنا نمودآنراشهرک نام نهادند، بقایای سرچشمه باغ تا کنون از 

همان شهرک باقیست.

منابع

تاریخ روضته الصفا سابق  ؛ ص ۲۳۰-۲۲۹. ۱
تاریخ جالی؛ ص ۲۲۷. ۲
تاریخ دست نویس پروانه. ۳
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خداونـد متعال انسـان هارا از دوجنس زن و مـرد آفریدوهرکدام را به 
ویژگـی هاوصفـات خاصـی آراسـت، تا با کسـب خوبی هاوشایسـتگی 
هابـه کمـاالت معنـوی دسـت یابندوبا گام نهـادن درصراط مسـتقیم 
اسـتعداد هـای شـانرا شـگوفا سـازند، اسـام برتـری افـراد رابـه زن 
و مـرد بـودن نمیدانـد، بلکـه آنـرا درگروایمـان خالـص، عمـل صالح 
و انجـام تکالیـف الهـی دانسـته وهیـچ عملـی را، ولوانـدک، ضایـع و 
بـی پاداش نمیگـذارد، تنها مـاک برتری درنـزد خداوندتقـوای الهی 
 اسـت، همانطوریکه درقرآنکریم آیه )۱۳( سـوره حجرات آمده اسـت.

 ترجمه :

و  ملـت  وشـمارا  آفریدیـم  زنـی  مـردو  رااز  شـما  مـا  مـردم؛  ای   «
ملـت، قبیلـه و قبیلـه گردانیدیـم، تـا بـا یکدیگرشناسـایی متقابـل 
حاصـل کنیددرحقیقـت ارجمنـد تریـن شـما نزدخداپرهیزگارتریـن 
شماسـت، بـی تردیـد خداونددانـای آگاه اسـت.« در بینـش اسـامی 
زن و مرددرهسـتی یـک منشـأ دارندوبنابـر مصالحـی آفرینـش آنهـا 
 دو گونـه تجلـی یافتـه انـد، براسـاس آیـه مبارکه )۱( سـوره ی نسـأ.

 ترجمه :

» ای مـردم؛ بترسـید از پروردگارخـود، آن خـدای کـه شـمارااز یـک 
تـن بیافریدوهـم ازآن جفـت اورا خلـق کـرد« درایـن آیـه مبـارک 
سـخن ازایـن رفته اسـت کـه آفرینش انسـان )زن و مـرد( از گوهری 

واحـدی اسـت کـه ازآن تعبیربـه نفـس واحده شـده اسـت.

خلقـت متفـاوت بشـر به لحـاظ زیسـتی، لطف الهی اسـت، تـا آنهابه 
کمـک هـم ودر کنارهـم راه تکامـل ورشـد وتعالـی را پیمـوده و بـه 
آرامـش برسـند، قرآنکریـم بـه صراحـت اعـان مـی کنـد کـه زن 
ومردهـردواز یـک جوهـر انسـانی و یـک نفس واحـد، خلق شـده اند 
وزن مایـه آرامـش وآسـودگی مرداسـت، بـه اسـاس فرمـوده ی آیـه 
مبارکـه )۱۸۹( سـوره اعـراف، ترجمـه : » او خـدای اسـت کـه همـه 
شـمارااز نفـس واحـدی آفریـد، همسـرش رانیـز از جنس او قـرار داد 

تادرکنـار او بیاسـاید.«

براسـاس حکمـت الهـی بیـن زن و مـرد تناسـب وجـود داردوتفاوتها 
همـه  اگـر  مثـأ  اسـت،  دو  آن  بیـن  تناسـب  بخاطرایجـاد 
ماننـد  روانـی  و  روحـی  جسـمی،  لحـاظ  از  انسـانهامردبودندویازن 
مردهامـی بودنـد، مکمـل یکدیگـر نبودنـد، بنابرایـن، تفاوتهـای زن 
ومردتناسـب اسـت نـه نقـص و کمـال، قانـون خلقت خواسـته اسـت  
بـا ایـن تفاوتهـا، تناسـب بیشـتری میـان زن و مردکـه بـرای زندگی 

مشـترک سـاخته شـده انـد بوجـود آورد.

زن بـرای زن بـودن موجـود کامـل اسـت ومـرد بـرای مـرد بـودن 
موجـود کامـل اسـت، هیچکدام درمرحلـه ی خود ناقص نیسـتندوآن 
دو مکمـل یکدیگرانـد، بـا ایـن دیـد گاه مـردو زن هـردو مسـاوی 
هسـتندوتفاوت بیـن آنهـا درمقـام مقایسـه اسـت، وقتـی میخواهیـم 
زن و مـرد را باهـم مقایسـه کنیـم ، تفـاوت بیـن آن دو وجـود دارد  
ایـن تفـاوت الزم و ضروری اسـت، اگر تفـاوت ها نبودنـد، درآفرینش 

داشـت. هردونقـض وجود 

بسـیاری از آیـات قرآنکریـم با عبـارت» یاایهناس« و یـا » یا ایهالذین 
آمنـو« شـروع می شـود، اشـاره به این مطلـب داردکـه زن و مرد نزد 
پروردگارامتیـازی خاصـی بریکدیگـر ندارندوآثار نیک وعمل شایسـته 
وتأثیـر مخـرب کار هـای ناپسـند، یـا به عبارتـی ثواب و عقـاب عمل 

برهردویکسـان می باشد.

تکریـم شـخصیت زن و احترامـی کـه مکتـب اسـام بـرای وی قایل 
شـده همـگان را بـه شـناخت عمیـق اززن ونقـش مؤثـر اودرصحنـه 
آفرینـش فـرا میخوانـد، درطـول تاریـخ بشـریت هیـچ تفکـر وآئینی 
هماننـد اسـام زن را بجایـگاه حقیقی اش نرسـانده وبـا حقوق واقعی 
اش آشـنا نسـاخته واورابـدرک شایسـته مرواریـد وجـودش دعـوت 

اسـت. ننموده 

قـرآن بـا آیـات متعـددی تمامـی عقایـد و باور هـای جاهلـی وادیان 
تحریـف شـده کـه زن را موجـود وابسـته و غیـر مسـتقل،  درمرتبـه 
ی پائیـن تـر از مردوطفیلـی میدانسـتند، بـی اعتبـار نمـوده وبرهمه 

شخصیت و جایگاه زن 
از دیدگاه اسالم
هشتم مارچ درجهان امروزی بنام روز جهانی زن مسما گردیده است، این یک تاریخ 
کوتاه و نمادین بوده، درسرزمین های که این روزبه حدت و شدت آن تجلیل میگردد 
هنوز هم زنان به حقوق خدادادی شان نایل نگردیده اند، اما همین قدرمسلم است که 
روزی به نام زن در جهان نام گذاری شده و درست درهمان روز باشعار های آتشین از 
آن یاد آوری میگردد، دین مقدس اسالم برای زنان حقوق زیادی را قایل گردیده که 
درپرتوآن میتوانند تمام زنان از حقوق عادالنه برخوردارگردند، اینکه مانمی توانیم 
دراعاده حق زن عمل داشته باشیم و یا به نحوی خودرا ازین امربدور میکشیم نارسایی 
های اسالم نه؛ بلکه عمل نا جواز ماست که به چنین کاری دست می یازیم، بهر صورت 
مقاله زیر نکات اساسی را درمورد زندگی زنان درجامعه اسالمی تبارزداده که توجه 

خواننده عزیز را به آن جلب می گردد.

مدیریت ماهنامه
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آنهـا خـط بطـان کشـید، اسـام زن راکـه درقعرذلت و پسـتی بود 
از هرگونـه حقـوق فـردی واجتماعـی خویـش محروم بودوبـه عنوان 
یـک موجـود ناقـص وفاقدروح، بـی اراده و اختیارمعرفی شـده بود به 
اوج عـزت و سـر فـرازی سـعود قراردادوتـاج افتخـار کرمنـا بنی آدم 
را برفـرق او نهـادواورا همردیـف با مرد انسـان و خلیفه خـدا درروی 

نامید. زمیـن 

درقرآنکریـم، برخاف سـایر ادیـان وعقاید وباورهای حاکـم برجامعه 
آن روز، زن دربیـن ایـن دوبرحسـب ظاهـر، تفـاوت احسـاس مـی 
شـود ماننـد سـهم ارث ویـا واگذاری مسـئولیت خانواده بـه عهده ی 
مـردو امثـال اینها، ولـی اینگونـه تفاوتهاارتباط با موقعیـت اجتماعی 
هـای  جنبـه  نظـر  از  فرقـی  آنهاداردوهیچگونـه  طبعـی  شـرایط  و 
انسـانی ومقامـات معنوی میـان زن ومرددربرنامه های اسـام وجود 
نداردوهـردو مسـاوی و برابـر هسـتندواین تسـاوی حـد اقل در سـه 

زمینـه مختلـف قابـل بحث و بررسـی اسـت:

تساوی از نظر خلقت. ۱
تمـام افـراد بشـرچه زن باشـندیا مردماننـد یکدیگر اند، اگـر ترجیح 
وبرتـری هم باشـد، دراصل خلقت آنها نیسـت، بلکه بواسـطه کسـب 
فضایـل اخاقـی وکماالت نفسـانی اسـت، کـه آنها بدسـت آورده اند  

زیرا: 

الف-  زن ومرداز یک پدرومادربوجود آمده اند.

ب-  زن ومرد از نفس واحده خلق شده اند.

ج- زن آدم از جنس آدم آفریده شده است.

د- زن ومـرد مکمـل یکدیگـر انـد»... بـه اسـاس آیـه )۱۸۷( سـوره 
بقـره ؛ کـه زن لبـاس مـرد و مـرد لبـاس زن انـد.

قرآنکریـم آدم وحـوا را بیـک چشـم نگاه مـی کندواز هـردوی آنهابه 
یـک لحـن سـخن مـی گویدوهـردورا بطـور یکسـان در سـرپیچی 
از حکـم خداوندمقصـر میدانـد، نـه اینکـه تمـام گنـاه را برگـردن 
حوابینـدازد، کاسـه وکـوزه هارا بسـراو بشـکند، لذا؛ هـردو ازنزدیک 
شـدن بـه درخـت ممنوعـه؛ نهـی شـدند، هـردورا شـیطان وسوسـه 
نمـود، هـردو مـورد توبیـخ خداوندقـرار گرفتنـد. بـر اسـاس آیـات 
متبرکه )۲۰-۲۲و۲۳( سـوره اعـراف، همچنین آیات )۳۵-۳۶و۱۸۷( 

سـوره بقـره توبـه هـردو نیـز پذیرفته شـد.

پـس نتیجـه این می شـودکه زن و مـرد از خلقت وآفرینش مسـاوی 
هسـتندوهیچ یـک بردیگـری ترجیـح و برتـری ندارندواگـر برتـری 
باشـد  بواسـطه علـم و کمـاالت نفسـانی وفضایل اخاقی اسـت، که 
تنهـا بـا جهدوپارسـایی حاصـل می شـودوخارج از سرشـت و خلقت 

آنهـا می باشـد.

بلـی؛  از ایـن جـا ثابـت مـی شـود کـه زن نیـم از پیکر جامعـه بوده 
و درتمـام امـور بـا مـردان مـی توانـد دوشـادوش هـم در امورمنـزل 
کارهـای بیـرون از منـزل و حتـا درامورسیاسـی، فرهنگـی، علمـی و 
پژوهشـی سـهم مسـاوی داشـته باشـد. حـال مـی بینیم چـرا کلمه 
ی خشـونت صـرف بـرای زنـان اختصـاص یافته اسـت و زنـان مورد 
عملکـرد هـای نا رواقـرار میگیرند؟ این یک سـوال کوچـک نه؛ بلکه 
یک سـوال اساسـی اسـت که باید بـا ژرف نگری و تعمـق همه جانبه 
بـه آن نـگاه کـرد؛ درجامعـه کنونی یـا جغرافیای که ملت اسـام به 
آن زندگـی مـی کننـد بعضـی تلقینـات نـا خواسـته وجـود دارد که 
زن را جنـس دومـی و فاقـد همـه امتیـازات می شـمارند، ایـن نگاه 
نـگاه علمـای بزرگ اسـام نـه بلکه نگاه کسـانی اسـت که بـا فریب 
خدعـه دارنـد بـر پیکر پـاک اسـام مزورانه تبر مـی زنند، اسـام را 

بـه نفـع اجانـب ضعیـف جلـوه داده و ازآن نفع مـی برند.

زن خواهـر اسـت، زن دختـر، همسـر ومادراسـت در هیـچ دینی زن 
موجـود دوم نـه بلکه از نظـر آنانیکه از دین های شـان ارتدادگردیده 
انـد بـه جنـس دومـی و انسـان دومـی مبدل شـده اسـت، امـا زنان 
زیـادی را در اسـام داریـم که درراه اسـام رشـادت نموده سـرمایه 
هـای شـانرا در ایـن راه وقـف نمـوده اند، اولین همسـر رسـول اکرم 
)ص( خدیجـه را مثـال میگیریـم و همچنیـن در مذهـب احنـاف 
بیشـترین احادیـث رسـول بزرگـوار اسـام را حضـرت عایشـه بیـان 
میـدارد، کـه همـه مـا بـرآن ایمـان داشـته و بـا تمـام معنـااز آن 

حمایـت مـی کنیم.

زن خـودش خـود را درجامعـه معرفـی مـی کنـد، عفـت، صداقـت 
همـکاری بامـرد، تربیـت اوالد، صداقت و محجوبیت دروظیفه شـاهد 
گویـای از شـخصیت زن اسـت، اگرازمقـوالت منطقـی کار گرفتـه 
شـودهیچ مـردی خائیـن نیسـت جزعـده ی معـدودی و همـه زنان 
خـراب نمـی باشـند و جـز تعـداد اندکـی... کـه ایـن مقولـه مبیـن 
آنسـت کـه درهرجامعـه هرگونـه افـرادی وجـود داردو نبایـد جامعه 
و یـا کتلـه ی بزرگـی از خلقـت انسـانی را زیر سـوال قـرار داد، پس 
همانطوریکـه کتـاب الهـی زن ومـرد را الزم و ملـزوم یکدیگرو لباس 
یکدیگـر معرفـی می کند بایددررشـد شـخصیت هردو یکسـان عمل 

. نمود

زیرنویسها

مریم حسینی و معصومه بیات؛ مجموع مقاالت  . ۱
مجموعه آثارمرتضی مطهری ج۱۹ ص ۱۷۵. ۲
قرآنکریم. ۳

ادامه دارد...........
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تعریف سازمان

ــن  ــد ت ــا چن ــی متشــکل از دو ی ــارت اســت از گروه ــازمان عب س
کــه در محیطــی بــا ســاختار منظــم و از پیــش تعییــن شــده بــرای 
ــد. در  ــی کنن ــکاری م ــر هم ــا یکدیگ ــی ب ــداف گروه ــه اه ــل ب نی
ایــن تعریــف توجــه بــه دو مفهــوم کلیــدی اهمیــت دارد : ســاختار 

منظــم و از پیــش تعییــن شــده و اهــداف گروهــی.

امــا هنگامیکــه میخواهنــد کاری را انجــام دهنــد، بیشــترآنها 
ــه  ــه نمــی کنندوب ــای رســمی توج ــن روشهاومســئولیت ه ــه ای ب
افــرادی مراجعــه مــی نمایندکــه آنهــا را مــی شناســند، تصمیمــات 
مهــم اغلــب دارای مقــداری مخاطــره وعــدم قطعیــت هســتند، اگــر 
شــخص بــه دنبــال یــک شــغل جدیــد باشــد یابخواهــد شــغلی را 
ــر  ــرای تعمی ــال شــخصی ب ــه دنب ــر ب ــد، اگ ــه کســی واگذارنمای ب
موترخودباشــدویا بخواهــد کســی ماشــین کاال شــویی اورا ترمیــم 
ــی شــرکت را  ــا تغیروجابجای ــه و ی ــال خان ــر قصــد انتق ــد، اگ نمای
ــک را  ــا کلنی ــب و ی ــن مکت ــر بخواهدبهتری ــا اگ ــد، ی ــته باش داش
ــده  ــن کنن ــمی، تضمی ــای رس ــه ه ــتفاده از روی ــد  اس ــدا کن پی
ــأ  ــراد اغلب ــا، اف ــن کار ه ــام ای ــرای انج ــد، ب ــی باش ــت نم موفقی
ترجیــح میدهنــد کــه از نظــام رســمی صــرف نظــر کنندوبــه افــراد 
ــی مردمــان  آشــنامراجعه نماینــد، ایــن وضیعــت در زندگــی کنون

ــا حســاب شــده جاافتــاده اســت. مــا ن

تمــاس بــا دوســتان مــورد اعتمــاد، فامیــل یــا آشــنایان اضطــراب 
ــب  ــا نظــام هــای اداری واغل ــه روشــدن ب کمتــری رادربرداردتاروب
ــری  ــوب ت ــه مطل ــردو نتیج ــی پذی ــام م ــریع ترانج روش اول س
راهــم ارائــه مــی دهــد. ســازمان هــا در خــاء فعالیــت نمــی کننــد 
ــروی  ــرژی و نی ــول  ان ــه، پ ــواد اولی ــا م ــه آن ه ــه ک ــان گون هم
ــت  ــه کاال، خدم ــا را ب ــد و آن ه ــی گیرن ــط م ــانی را از محی انس
یــا اطاعــات تبدیــل مــی کننــد و بــه محیــط بــاز مــی گرداننــد  
ــر  ــز در فعــل و انفعــال ســازمانی تأثی عوامــل محیــط خارجــی نی
دارنــد و تصمیمــات و خــط مشــی هــای ســازمان را تحــت تأثیــر 

ــرار مــی دهنــد. ق

بنابرایــن شــبکه هــای افرادواقعــأ مهــم هســتند، همانطوریکــه گفته 
انــد، آنچــه میدانیــد مهــم نیســت، آنهایــی راکــه مــی شناســیدمهم 
ــم  ــه میدانیدوه ــم آنچ ــه ه ــت ک ــن اس ــق ترای ــه دقی ــت، البت اس
ــرای  ــرادی ب ــند، اگراف ــد باش ــید مفی ــی شناس ــه م ــی را ک آنهای
ــد، صــرف شــناخت آنهابشــما  کمــک بشمااحســاس تکلیــف نکنن

کمکــی نخواهــد کــرد .

ــه یکدیگــر هســتند مــی بائیســت نســبت  اگرافراددرصددکمــک ب
بــه ایــن کار احســاس مطلوبــی داشــته باشــند، ایــن بدیــن 
ــبت  ــترک نس ــاس مش ــدی احس ــا ح ــد ت ــا بای ــه آنه ــت ک معناس
ــا دارای ارزشــهای مشــترکی  ــه همدیگــر داشــته باشــند، اگرآنه ب

سرمایه های اجتماعی درتشکیل شبکه 

ــد ومعمــوأل  ــه شــده وجودارن ــرای اتخــاذ اعمــال تصمیمــات روش هــای پذیرفت ــن اداره مــی شــوند ب ــق قوانی ــداز طری ســازمانهای جدی
ــل تعریــف  ــرد، دانشــمندان امــروزی ســازمان را بصــورت ذی ــه ف ــا نســبت ب ــه موقعیــت تعریــف مــی شــوند، ت مســئولیت هــا نســبت ب

نمــوده انــد:

مدیریت ماهنامه
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باشــند، بیشــتر تمایــل بــه همــکاری بــرای نیــل بــه اهــداف مشــترک 
خواهنــد داشــت، نظــام رســمی ترکیبــی از قوانیــن سلســله مراتبــی 
و نظــم غیــر شــخصی، اغلــب بــرای کنتــرول کــردن افزایــش بیــش 
از حدهمــکاری غیــر رســمی متقابــل تــاش مــی نماینــد، زیراایــن 
مســئله مــی تواندمنجــر بــه ایجــاد اشــکالی از تبعیــض غیر مســتقیم 
ــوذی  ــچ حــوزه ذی نف ــه هی ــق ب ــه متعل ــه ســایرافرادی ک نســبت ب

نیســتند بشــود.

گفتــه مــی شــود کــه بعضــی شــبکه هاماننــد» شــبکه هــای پســر 
کهــن ســال« کــه بربخشــهای از دســتگاه خدمــات اداری و رهبــری 
تجــاری انگلیــس تســلط دارنــد یــا شــبکه هــای تجارتــی خانوادگــی 
ــی  ــه نکتای ــرادی ک ــذف اف ــدف ح ــه ه ــول« ب ــام »چائب ــا بن کوری
مکاتــب قدیمــی را نمــی پوشــند یــا متعلــق به یــک خانواده نیســتند  
ــنامه اش  ــاودرمقدمه نمایش ــارد ش ــورج برن ــد، ج ــی کنن ــت م فعالی
بنــام » دوراهــی دوکتــور« مــی گویدکــه تمــام حرفــه هــا، توطئــه ی 
برعلیــه عامــه هســتند، گاهــی اوقــات روابــط اجتماعــی مــی تواننــد 

موجــب طردومنــع درمــواردی نیزموجــب ورودوتائیدشــوند.

شــبکه هــای افــراد بایــد بــه عنــوان بخشــی از مجموعــه بزرگترروابط 
ــانرا  ــداف ش ــازندتا اه ــی س ــاز م ــراد را مج ــه اف ــای ک ــار ه و هنج
ــوند   ــی ش ــه م ــتگی جامع ــب پیوس ــن موج ــب نمایندوهمچنی تعقی
درنظــر گرفتــه شــوند، انتــی گیدنــز جامعــه شــناس معــروف 
انگلیســی، نظریــه خــود رادربــاره ی ســاختار بنــدی براســاس گــزاره 
ــی  ــی ذات ــاس ویژگ ــه براس ــاختار همیش ــه س ــت ک ــاده اس ــا نه بن
رابطــه بیــن ســاختاروعاملیت )وعاملیــت و قــدرت( محــدود کننــده 

ــده اســت. ــد کنن و توانمن

بنابرایــن مــی تــوان انتظــار داشــت کــه گاهــی اوقــات گزینــه هــای 
ــل  ــق اتصــاالت شــان قاب ــراد بخاطــر ماهیــت منابعــی کــه ازطری اف
ــداز  ــی توانن ــا م ــایرمواقع آنه ــود، درس ــدود ش ــت مح ــتفاده اس اس
ــا آزاد  ــزام ه ــر ال ــا ازدیگ ــد، ت ــتفاده کنن ــان اس ــای ش ــبکه ه ش
ــی  ــرمایه اجتماع ــتفاده از س ــا اس ــواردی ب ــن درم ــوند، همچنی ش
ــترس  ــرای دس ــای خودب ــا رقب ــت ب ــی کنندتادررقاب ــاش م خودت
بــه منابــع یکســان، پیــروز شــوند، عضویــت در شــبکه هاومجموعــه 
ــد  ارزشــهای مشــترک، دربطــن مفهــوم ســرمایه اجتماعــی قراردارن
ــکلی  ــوان ش ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــده ه ــن پدی ــاره ای ــت درب صحب
ــه نقــش  ــی ب ــا دوســویه مــی باشــد، از طرف ــه ی از ســرمایه، دوطرف
ــه عنــوان یــک منبــع قــدرت  ــه عنــوان یــک منبــع حتــی ب آنهــا ب
ــی  ــای اجتماع ــه ه ــق درزمین ــودکه عمی ــی ش ــاره م ــوذ اش ــا نف ی

ــاد  ــی را ایج ــراد دیگرتعهدات ــرای اف ــاالت ب ــه دارد، اتص ــاص ریش خ
مــی کنــد، همیــن طــور افرادمقابــل هــم تعهداتــی رانســبت بشــما 
بدســت مــی آورنــد، از طــرف دیگــر، ایــن مفهــوم یــا ســنت فکــری 
ســرمایه ی انســانی دربــاره اقتصــاد، آمــوزش وپــرورش مرتبــط اســت 
وایــن اســتعاره هــم بــه ایــده هــای ســرمایه گــذاری، انباشــت و بهــره 
بــرداری کــه درحــوزه هــای مربــوط بــه توســعه جهانــی واســتراتیژی 
هــای ضدفقــر یــا مطالعــه نــوآوری تجــاری و تغیــر تکنالــوژی مــورد 

ــد، اشــاره دارد. ــرار میگیرن بررســی ق

درچنــد ســال اخیــر، ســرمایه اجتماعــی بــه طــور گســترده درعلــوم 
ــاب  ــه احتس ــد ک ــت، هرچن ــه اس ــث قرارگرفت ــورد بح ــی م اجتماع
ــوع  ــک موض ــاره ی ــده درب ــن ش ــگاهی تدوی ــاالت دانش ــداد مق تع
شــاید بهتریــن راه بــرای درک تقاضــای آن موضــوع نباشــد، باتوجــه 
ــورد  ــی م ــرمایه اجتماع ــه س ــت ک ــوان گف ــی ت ــن مســئله م ــه ای ب
ــب  ــن جال ــی باشــد، همچنی ــه علمــی م ــده ی درجامع توجــه فزاین
ــا  ــزاران ب ــگاران وسیاســت گ ــه ن ــادی ازروزنام ــداد زی ــه تع اســت ک
ایــن اصطــاح آشــنا هســتندواین اصطــاح درحــال ورودبــه فضــای 

ــه اســت. ــی جامع عموم

ــد مدعــی ســهم  ــی، مــی توان ــم سیاســی امریکای ــام عال ــرت پاتن راب
ــم  ــل از وی مبه ــودکه قب ــی ش ــردن اصطاح ــی ک ــادی از مردم زی
بــودووی آنــرااز حالــت انتــزاع درنظریــه اقتصــادی واجتماعــی، نجــات 
داد، بطورخاصــه پاتنــام ســرمایه اجتماعــی را بشــکل زیــر تعریــف 

کــرد:

ــا  ــار ه ــاد، هنج ــون اعتم ــی چ ــازمان اجتماع ــای از س ــی ه »ویژگ
وشــبکه هاکــه مــی توانندکارآیــی جامعــه راازطریــق تســهیل کنــش 

ــد.« ــی بهبوددهن هــای تعاون

ــکار  ــا ب ــای سیاســی درایتالی ــه ســنت ه ــف ابتدادرمطالع ــن تعری ای
ــف را درکار بعــدی خــود  ــن تعری ــام ای ــا ســپس پاتن ــرده شــد، ام ب
ــه کار  ــکا ب ــده امری ــاالت متح ــی درای ــای اجتماع ــد ه درموردپیون

ــام ۲۰۰۰(  ــت ) پاتن گرف

منبع

جــان فیلــد؛ ســرمایه اجتماعــی، ترجمــه، غــام رضــا غفــاری  
حســین رمضانــی 

کلید موفیت دراین است که هدف خود را تعین کنیدوآنگاه طوری عمل سرمایه های اجتماعی درتشکیل شبکه 
کنید که گویی امکان شک وجود نداردوهمین طور هم خواهد شد.
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در شــماره هــای قبلــی در بــاره انگیــزش و انگیــزه هــای 
ــه  ــتیم، هنگامیک ــی داش ــای روان ــق نیازه ــی بروف کاری مطالب
ایــن نیازهــا بــرآورده شــود طبعــی اســت کــه درمحیــط 
قرارمیگیریــم کــه از نظــر روانــی ســالم و درخورزندگــی 
اجتماعــی اســت، درروال کنونــی وقتیکــه متوجــه جامعــه 
دوروبــر مــا میگردیــم بــه موانــع برخــورد مــی کنیــم کــه روان 
مــارا زیرســلطه ناهنجــاری هــا و شــرایط ناهمگــون قرارمیدهــد 
ــا  ــت ن ــط زیس ــوادی، محی ــی س ــر، ب ــل فق ــت کام ــود امنی نب
همــواری ها شــرایط نادرســت محیطــی، دوســتی هــای ظاهــری 
ودرحقیقــت ریــاکارکاری هــای تعلقاتــی و صدهــا شــداید 

ــد. ــت قرارمیده ــب ووحش ــه ی از رع ــک هال ــارا دری دیگرم

مازلویــک شــخصیت روانشــناس روســی نــژاد امریکایــی 
ــای از  ــه ه ــه یاپل ــک زین ــورت ی ــی را بص ــای زندگ ــزه ه انگی
یــک ســاختمان مجســم ســاخته کــه پیمــودن هرپلــه ی ایــن 
ســاختمان بــه نحــوی مــارا بــه زندگــی ســالم وبــی دغدقــه از 

حیــات مــا رهنمــون مــی کنــد، مقالــه کنونــی صحــت روان را 
ــو. ــه انگیزشــی مازل ــه نظری ــم ب اختصــاص داده ای

نیاز های زندگی

ــه زندگــی نیســت  ــه ادام ــادر ب ــق ق ــچ انســانی بطــور مطل هی
ــی  ــازیم، طبع ــرآورده س ــرا ب ــای مان ــدی ه ــی از نیازمن اگریک
ــا  ــد و ی ــی کش ــا قدم ــل م ــری درمقاب ــازی دیگ ــه نی ــت ک اس
بوجــود مــی آیدوایــن نیازمنــدی و احتیــاج مــارا وادار مــی کند 
کــه بــرای پیــدا کــردن آن تــاش نمائیــم، ایــن فرآیندجریــان 
و تــداوم داردودرتمــام طــول زندگــی باقــی مــی مانــد، برخــی 
افرادحتــا در طــول زندگــی خــود، بــه دنبــال بــرآورده ســاختن 
ــه آن  ــرگ ب ــا دم م ــه ت ــتند ک ــای هس ــاز ه ــای نی ــا ارض و ی

ــد. وابســتگی دارن

سه جمله برای دستیابی به موفقیت:

بیشتر از دیگران بدان. 1
بیشتر از دیگران کارکن. 2
کمتر از دیگران توقع داشته باش. 3

ــا  ــاز هــای زیســتی و ی ــه ی پائیــن، نی ــه مــی شــوند، درپل ــی برحســب درجــه اهمیــت ارائ ــه هــای متوال ــوق پل ــه شــکل ف نظرب
حیاتــی قراردارندکــه وقتــی کمبــود پیــدا مــی کننــد مهــم تریــن فعالیــت هــای ذهنــی مــارا بخــود اختصــاص مــی دهنــد، تاایــن 
نیــاز هــا برطــرف نشــوند، نیــاز هــای دیگرخودنمایــی نمیکننــد، مثــأ وقتــی گرســنه هســتیم نیــاز هــای مربــوط بــه ایمنــی وخــود 
شــگوفایی دردرجــه دوم اهمیــت قرارمیگیرنــد، وقتــی بــه انــدازه کافــی وبــه شــیوه منظــم غــذا میخوریــم، گرســنگی اهمیــت خــودرا 
بــه عنــوان یــک انگیــزش ازدســت میدهد.ماآمــاده مــی شــویم تــا ســطوح دیگــر نیــاز هاراارضاکنیــم، ایــن رونددرمــورد ســایر نیــاز 

هــای زندگــی، مثــل اســتراحت ونیــاز جنســی نیــز ادامــه مــی یابــد.

صحت روان

فاطمه غالمی

چرا نیاز به کار داریم ؟
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اصلــی کــه اغلبــأ فرامــوش مــی شــود، ایــن 
اســت کــه نیــاز ارضــا شــده، عامــل تعیــن 
ــس  ــه تنف ــوای ک ــأ ه ــت، مث ــدهء رفتارنیس کنن
ــم  ــه ازآن محــروم نشــده ای ــم، تازمانیک ــی کنی م
ــد داشــت   ــا نخواه ــم بررفتارم ــزش مه ــچ انگی هی
اجتمــاع کــه درآن زندگــی مــی کنیــم، مارابــرای 
ــول پیدانمــودن  ــرای پ کارکــردن، یادســت کــم ب
برمــی انگیــزد، تابتوانیــم نیازهــای زندگــی خــودرا 
بــرآورده کنیــم، بــدون پــول، ارضــای نیــاز اولیــه 
مثــل خــوردن  پوشــیدن  مســکن داشــتن، اگرهم 
ــود. ــد ب ــوار خواه ــد، بســیار دش ــن نباش غیرممک

نیاز های ایمنی

ــد،  ــرف ش ــتی برط ــا زیس ــی ی ــاز زندگ ــی نی وقت
ــای را  ــوند.رفتار ه ــی ظاهرمیش ــای ایمن ــاز ه نی
ــرد   ــد ک ــا خواهن ــارا ارض ــه آنه ــی انگیزندک برم
نیازهــای ایمنــی فــرد را بــه ایــن فکــر وامیدارنــد 
ــن  ــودرا تضمی ــده خ ــی وآین ــت فعل ــه مصئونی ک
کنــد. مثــأ ؛ اوســعی مــی کنــد، درســازمانی کــه 
کار مــی کنــد، بــرای خــود امنیــت شــغلی فراهــم 
آورد، طــرح هــای بیمــه و برنامــه هــا یــا پانهــای 
دوران تقاعدمعتبــر، محیــط کاری راحت، ســازمان 
یافتــه، منظــم و اطمینــان بخــش تــدارک ببینــد 
همچنیــن فــرد مــی خواهدکــه خــود را درمقابــل 
بــی عدالتــی مصئــون بــدارد، بــه آزادی گــروه هــا 
و انجمــن هااهمیــت بدهدوحقــوق دریافــت کندکه 
اورا از محرومیــت دورنگهــدارد، درواقــع فرد ســعی 
ــد  ــر، تهدی ــوع خط ــودرا از هرن ــه خ ــی کندک م

ــد. ــت محافظــت کن یامحرومی

باایــن همــه تازمانــی کــه فرددرموقعیت وابســتگی 
قرارنگیردودربــاره محرومیــت هــای احتمالــی 
ــه  ــه ب ــرد ک ــد ک ــاس نخواه ــد، احس ــد نکن تردی
امنیــت نیــاز دارد، آنچــه راکــه آرزومــی کنــد ایــن 
ــند  ــارش باش ــها دراختی ــه چانس ــه هم ــت ک اس
ــل  ــتر تمای ــت، بیش ــده اس ــق ش ــد موف اگرباورکن
خواهــد داشــت کــه بــا خطــرات روبروشــود امااگــر 
تهدیداحســاس کندویــا خــودرا درحــال وابســتگی 
ببینــد، اولیــن نیــاز اوتضمیــن آینــده مصئونیــت  

ــود. امنیــت وآرامــش خواهــد ب

بــه نظــر مــک گرگــور)۱۹۵۷( نبایــد تصورکنیــم 
ــرای  ــط زیســتی ب ــت محی ــه مصئونی ــاز ب ــه نی ک
ــه ی دارد  ــل ماحظ ــت قاب ــان اهمی ــه کارکن هم
درامنیــت  رفتــاری کــه  دســتورات مدیریــت 
ــه  ــاری ک ــی آورد، رفت ــود م ــد بوج ــغلی تردی ش
غیرمنتظــره  میدهدواجــرای  نشــان  تبعیــض 
ــل  ــد بصــورت عوام ــی توانن برخــی سیاســت هام
انگیزشــی قــوی وارد عمــل شــوندونیازهای ایمنــی 

ــد. ــان پیداکن ــطوح کارکن ــه س را درهم

ــی  ــش، زمان ــم وبی ــان ک ــی کارکن ــای ایمن نیازه
بــرآورده مــی شــودکه آنهــا کاردایمی وتمــام وقت 
ــا  ــرای آنه ــی ب ــع کاردایم ــند، درواق ــته باش داش
ــد  ــازه میده ــی آوردواج ــم م ــی فراه ــوق ثابت حق
تاغذایــی مناســبی بخورنــد، مســکن داشــته 

ــد. ــه نماین ــد تهی ــاس آبرومن ــند و لب باش

ادامه دارد..... 

چرا نیاز به کار داریم ؟
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ازمدتی بدین سو، ماهنامه شنسبانیه درپخش و نشرمطالب علمی 
تاریخی، ادبی، صحی، هنری و اجتماعی می پردازد، این مطالب 
قراردارد  همگان  استفاده  ومورد  زمان  های  نیاز  بروفق  کامأ 
باعاقمندی  پردازند،  می  شنسبانیه  بمطالعه  تعمق  با  آنانیکه 
نظرات و پیشنهادات سالم وسازنده شانراعنوانی مدیریت ماهنامه 
تا  وکارآمدروزگاراند،  دلچسپ  مطالب  وخواهان  داشته  گسیل 
کنون چندین نامه یا تماس های تلفونی ازدوستانی به این عنوان 
مواصلت ورزیده ووانمود ساختند که جهان بصورت یک دهکده 
اهمیت  درقسمت  اندکه  کمتردوستانی  اما  نموده،  وجود  عرض 
ومزیت های ارتباطات معلومات دارند، دوستان دیگری خواستند 
فصل جدیدی به شنسبانیه گشوده شودوراجع به خصوصیت های 
ارتباطات وهمچنین آیا ارتباطات تنها درسطح سازمان هاست ویا 
تمام اقشاریکه درجامعه زندگی می کنند، نیاز به ارتباطات دارند؟ 

بدیــن منظورمدیریــت شنســبانیه تصمیــم گرفــت یــک ســریال 
زیبایــی از جامعــه شناســی ارتباطــات رادرشــماره هــای بعــدی 
ــر      ــر تیت ــدان زی ــتان و عاقمن ــت دوس ــه خدم ــبانیه ب  شنس
ــا  ــت ب ــد واراس ــد، امی ــه نمای ــی( اضاف ــات اجتماع  ) ارتباط
ــارب  ــی و تج ــع معتبرجهان ــه از مناب ــب ک ــن مطال ــه ای مطالع
ــه معلومــات  ــد ب کاری بعضــی از همــکاران منشــأ گرفتــه بتوان

ــد. ــا بیفزای ــی م ــای گرام ــده ه ــای خوانن ــته ه وداش

بلــی، از آنجائیکــه انســان بحیــث یــک موجــود اجتماعــی و بــه 
ــه  ــده ب ــده ش ــتیکه انســان آفری ــد ) بدرس ــول کام اهلل مجی ق
زیبــا تریــن صــورت › ســوره تیــن‹( ویکــی از خــواص عمــده و 
الزمــی آن ارتبــاط بــا یکدیگراســت، واقعــأ علــم ارتباطــات نیــز 
ــات الزم را  ــون آن معلوم ــا پیرام ــاز هــای ماســت ت یکــی از نی

حاصــل نمائیــم .

    چیزیکــه خیلــی بــا ارزش اســت،  محبــت و تعلــق خاطــر بــه 
یکدیگــر باعــث اســتحکام روابــط انســانی در جامعــه مــی شــود. 
بــا محبــت وعاقــه بــه یکدیگــر بســیاری از مشــکات گشــوده 
خواهــد شــد واعضــاء جامعــه در رفــع نقایــص یکدیگرهمــکاری 
کــرده، و بــه نحــو ممکــن انجــام کارهــا را تســهیل مــی کننــد 

و از انعطــاف الزم برخــوردار مــی گردنــد.

ــوُب  ــِت الُقُل ــد؛ »ُجِبلَ ــام )ص( میفرماین ــوار اس ــول بزرگ رس
ــا« ــماِء إلَیه ــن أَس ــِض َم ــا َو بُغ ــَن إِلَیه ــن أَحَس ــّب َم ــی ُح َعل

)دلهــا بــه اقتضــای فطــرت آن کســی را کــه بــه آن هــا نیکــی 
کنــد، دوســت مــی دارنــد و کســانی کــه بــه آن هــا بــدی مــی 

کننــد کینــه پیــدا مــی کننــد(.

ــم ...  ــاَء بَیَنُه ــت: ... ُرَحم ــده اس ــم آم ــران کری ــن در ق همچنی
)یــاران پیامبــر روابــط محبــت آمیــز بــا هــم دارند(.»َولـَـو ُکنــت 
ــد)ص(؛  ــَک«.ای محم ِ ــن َحول ــوا ِم ــب الَنَفضُّ ــَظ الَقل ــاً َغلی َفّظ
هــرگاه دارای دلــی ســخت و روحــی خشــک بــودی، مــردم از 

اطــراف تــو پراکنــده مــی شــد.

اصول اساسی ارتباطات اجتماعی

و  دیگــران  ســوی  بــه  انســانها  بــودن  تنهابــاز  هــدف، 
بلکــه  نیســت،  اجتماعــی  روابــط ســالم وســازنده  بنــای 
ارتباطــی  وامنیــت  بقــا  انســانی،  ارتباطــات  نگهــداری 
بیــن انســانها مــورد توجــه اســت، بنابرایــن چنــد اصــل 
ــود: ــی ش ــوان م ــانی عن ــاط انس ــت ارتب ــی درنگهداش  اساس

ارتباطات اجتماعی

مدیریت ماهنامه
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• اصل تقابل	

ــی  ــه باق ــتی یکطرف ــای دوس ــچ بن ــه هی ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــتی  ــل و دوس ــرام متقاب ــن احت ــد، بایدهمواربرموازی ــد مان نخواه
ــت : ــا گف ــاعرچنین زیب ــتی ش ــت و بدرس ــه داش ــه تکی دوجانب

   چه خوش بی تا محبت هردوسر بی
که یک سربودنش را درد سربی

ــخ  ــوه ی ــون ک ــم وهمچ ــواب گذاری ــی ج ــارا ب ــی ه ــد خوب نبای
دربرابــر سرچشــمه هــای جوشــان محبــت باقــی مانیــم تاازایــن 
رهگذرنــه تنهــا شــبکه روابــط انســانی خــود رابنــا کنیــم، بلکــه 

ازآن نگهــداری نیــز بنمائیــم.

دربیــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی، مفهــوم مبادلــه اجتماعــی 
ــانی   ــط انس ــاس آن رواب ــت، براس ــث اس ــن مباح ــم تری از مه
ــی شــود، انســانها درنوعــی دادوســتد  ــادل اســتوار م ــه تب برپای
قــرار میگیرنــد کــه درجریــان آن تــا حــدی بــرای بدســت آوردن 
هــدف مشــترک شــان راضــی مــی شــوند، حتــی آنــان تــا مدتهــا 
ــگاه مــی  ــه هیــچ چشمداشــت ن ــق و ب ســخن از بخشــش مطل
ــد نظــر  ــروزه دراندیشــه ی خــود تجدی ــد، بســا انســانها ام کنن

نمــوده انــد.

درایــن راســتا یــک حکایتــی از قبایــل ســرخ پوســت امریکایــی 
ــوم  ــارف عل ــرۀ المع ــه دردای ــال ک ــوان مث ــه عن ــمالی را ب ش
ــل  ــن قبای ــن ای ــم؛ دربی ــی کنی ــر م ــده اســت ذک اجتماعــی آم
ســالهای ســال مــروج بــود کــه اگــر نزاعــی بیــن دوگــروه صورت 
میگرفــت، بعــد از حــل منازعــه یکــی از گــروه محفــل بزرگــی 
را بنــام »پوتــاچ« برپــا مــی نمــود، درایــن محفــل مقدارزیــادی 
از دارایــی شــخصی شــانرا بــه طــرف مقابــل هبــه  ویــا بخشــش 
ــام  ــه ن ــط ب ــادی فق ــالهای زی ــا س ــوع ت ــن موض ــرد، ای ــی ک م
بخشــش و گذشــت از منازعــه محســوب مــی شــد، امــا ســالهای 
بعــد ایــن فرآیندطــوری تفســیر گردیــد کــه یــک طــرف منازعــه 
ــه  ــب منازع ــه رقی ــی اش ب ــداراز دارای ــت مق ــا پرداخ ــت ب داش
ــف را تحــت  ــوه داده و حری ــد جل ــش را بلن ــام خوی ــد ن میخواه
تأثیردارایــی اش قــرار دهــد و اورا بــرای ابــد مرهــون و ممنــون 

احســانش قراردهــد.

ــی  ــات مؤثرودائیم ــیله ارتباط ــا وس ــه تنه ــتی ن ــن روش آش ای
ــن  ــه چندی ــود ک ــری ب ــه دیگ ــک منازع ــاز ی ــه آغ ــوده،  بلک نب
ــه شکســت مواجــه  ــه مــی کشــیدو طــرف را ب ســال بعــد جوان

ــوده  ــان فرم ــی هم ــات اجتماع ــا از ارتباط ــدف م ــود، ه مینم
خداونــد)ج( اســت کــه ؛» شــما درکارهــای مفیــد باهــم تعــاون 
ــی باشــد   ــد« م ــای زشــت بپرهیزی ــکاری داشــته وازکاره و هم
کــه ایــن اصــل واقعــأ احتــرام متقابــل و همــکاری دوامداراســت 

ــر. ــر آوردن شــخص دیگ ــه تحــت تأثی ن

• اصل اندیشه ترکیبی	

درجریــان ارتباطــات انســانی از آنیــت یــا ارتجــال و بدیهــه گویی 
ــل  ــه درهرعم ــت ک ــدان معناس ــن ب ــردد، ای ــز گ ــض، پرهی مح
اندیشــیده عمــل کنیــم  گذشــته را بخاطــر آوریــم و بــه نوعــی 
عمــل ســنجیده شــده ارائــه نمائیــم. تصورکنیــد دوســتی را کــه 
ســالها محــرم و مونــس شماســت، حــال از اوتقاضــای عملــی یــا 
کاری نمــوده ایــد و او ازانجــام آن اجتنــاب کــرده اســت، اولیــن 
تمایــل انســان ایــن اســت کــه فــرد مذکــوررا درورطــه فراموشــی 
و دوراز حلقــه دوســتی اش قــرارداده، یعنــی ازاونارضایتــی 
خویــش را تبارزدهــد، نتیجــه اش ایــن خواهــد بــود کــه 
چنیــن دوســت صمیمــی یکبــاره بــه لســت فرامــوش شــده هــا 
قرارگیــرد، ایــن عمــل باعــث میگــردد، کــه روابــط بــه ســردی 
گرائیــده و باالخــره اگــر جبرانــی صــورت نگیــرد ممکــن کینــه 
هــای دیگــری بــه بــارآورد، کــه ســرانجام بیــک منازعــه کشــیده 

خواهــد شــد.

راه دیگرتعمــق، تفکروپرهیزازهرعملــی اســت کــه صرفــأ درپرتــو 
هیجــان آنــی صــورت پذیــرد، گذشــته هــا را درنظرآوریــم      
همــه خوبــی هــای دوســت را درضمیــر روشــن ارزیابــی کنیــم 
ــه  ــا گیل ــرای حت ــه اساســأ شــاید جــای ب ــم ک ــی بینی ــگاه م آن
هــم نیســت، بایــد از نوســانی شــدن ارتباطــات خــود بپرهیزیــم 
روابــط ســالم انســانی، مســتمر، ثابــت و پیگیرنده داشــته باشــیم 
زیــرا گفتــه انــد؛ وآنجاکــه ارتباطــی بــا نوســانهای ســخت مواجه 

اســت، دچارآفــت ودرمعــرض تهدیــد اســت. 

منابع

۱ - اسراء: آیه ۳۶.

۲- داکترباقر ساروخانی؛ جامعه شناسی ارتباطات

ادامه دارد....

هرروز مسایل خود را با خدادرمیان بگذارید، او بهترین و سریع ترین راه را برای رسیدن به موفقیت فراروی شما قرارخواهد داد.
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انســانهای مقیــم درکــره زمیــن براســاس ضــرورت هــای زندگــی 
وبخاطــر بقــای خویــش، بحکــم نیــاز مبــرم جمیعــت هــارا تشــکیل 
داده انــد  هرجمیعــت بریــک ســرزمین مشــخص ومعیــن زندگــی 
اختیــار کــرده وبــرای تأمیــن آمادگــی زندگــی شــرافتمندانه درپــی 
ــی  ــده ی از آموزشــهای دین ــد، ع ــوم برآمدن ــم عل ــل و تعلی تحصی
ــوم  ــده ی از عل ــدند، ع ــتفید ش ــامی مس ــات اس ــمانی وتعلیم آس
ــوی  ــادی و معن ــی م ــاالی زندگ ــش ب ــد، دان ــره بردن ــر به معاص
ــی  ــان م ــت ش ــده سرنوش ــن کنن ــته تعی ــانهاتأثیرخاص داش انس

باشــد.

از ابتــدای پیدایــش بشــرتاامروز مســئله مهــم دربیــن انســانهاعقیده 
ــای  ــده ه ــی برای ــواه نخواه ــه خ ــت، هرجامع ــوده اس ــده ب و ای
ــده حــق  ــأ ای ــتند، لزوم ــد داش ــون،  بشــکل از اشــکال پیون گوناگ
و ایــده باطــل درکنارهــم قرارگرفتنــد، ایــده حــق برمبنــای ارادت 
واضــح، عدالــت، زیســت مســالمت آمیزوعــدم تجاوزبرحقــوق 
ــون  ــل چ ــای باط ــده ه ــروان ای ــت، پی ــی اس ــران را مقتض دیگ
ــا  ــز را ب ــه چی ــتند، هم ــری نداش ــام گی ــد و اله ــع تعم ازمرج
اســتثنا مربــوط بخــود وحــق خــود میداننــد، پیــروان ایــده هــای 
حــق وباطــل همیشــه باهــم درتضادودرگیــری قراردارنــد، نشــیب و 
فــراز، شکســت و پیــروزی رادوار تاریــخ تجربــه کردندوتاحــال ایــن 
وضــع دوام دارد کــه یکــی ازعوامــل تشــنج وکشــمکش هادربیــن 
انســانها مــی باشــد، علــت بــزرگ و اساســی کــه انســان هــا رابــه 
رویارویــی میکشاندوتضادهاراتشــدید مــی بخشــد مســئله اقتصــاد 
ــی ورزد    ــاش م ــتن ت ــوب زیس ــوربرای خ ــأ هرکش ــت، الزام اس
ــچ  ــت هی ــدون رعای ــده ی ب ــررات وع ــول ومق ــده ی پایبنداص ع
ــان  ــه ضرروزی ــد، اگرچــه ب ــی کنن چیزطوردلخــواه خــود عمــل م
ــرف  ــای آن ط ــروت ه ــب ث ــا درغص ــد، حت ــری باش ــور دیگ کش
ــه  ــاع زمین ــرض ودف ــن تع ــردد، ای ــاع میگ ــه دف ــور ب ــل مجب مقاب

ــردد. ــت میگ ــم عدال ــت وه ــاز خصوم س

ــردو  ــوب ازه ــبات خ ــی مناس ــش آفرین ــر و نق ــات بش ــرای نج ب
ــه  ــای بزرگــی وجودداشــته ک ــده ی حــق وباطــل شــخصیت ه ای
ــرع  ــه، مخت ــم، نابغ ــا، عال ــر، اولی ــب پیامب ــه آنهالق ــوان ب ــی ت م
ــی  ــن زندگ ــتای تأمی ــدام درراس ــه هرک ــوروغیره راداد، ک پروفیس
و بهبــود اموراقتصــادی وسیاســی نقــش عمــده و اساســی داشــته 
ونیروهــای متشــکله ی انســانی پیروزســازاین پیشــروان بــوده 
ودربیــن تــوده هــای ملیونــی قشــرجوان بخصــوص تحصیــل 
کــردگان بااحســاس و پرتحــرک درطــول تاریــخ بشــریت از جایــگاه 

ــند. ــی باش ــوده و م ــوردار ب ــاص برخ خ

شــخصیت هــای پیشــروطورتصادفی بوجــود نیامــده ودرایــن بــاره 
ــمی  ــدوتکامل جس ــه رش ــر ب ــت، اگ ــوده اس ــباب مؤثرب ــل واس عل
ــت  ــم انســانهادرآوان طفولی ــی بینی ــدازی شــود، م انســان نظــر ان
شــبیه یکدیگرانــد وازلحــاظ ســاختار فزیکــی هــم تفــاوت چندانــی 
ندارندولــی بمــرور زمــان از اثرعلــم ودانــش، تربیــه و اخــاق تفــاوت 

هــای بوجــود مــی آیدوشــخصیت هــارا متمایــز مــی ســازند.

ــو  ــی و ن ــان از طفل ــازی هرانس ــخصیت س ــه و ش ــم و تربی  تعلی
جوانــی بایــد شــروع شــود، زیــرا انســان درمرحلــه نوجوانــی 
ــه اش  ــه ومحافظ ــوه مدرک ــد، ق ــد  بردباروپراستعدادمیباش نیرومن
درســطح بلنــد قرارداردومــی توانــد از آموزشــهای علمــی برداشــت 

ــد. ــوب نمای خ

ــژه بســیار  ــخ رشــد و انکشــاف شــخصیت هــای وی بماحظــه تاری
روشــن اســت، ســیرتکامل بشــری گــواه زنــده مــی باشــد، کاروایــی 
شــخصیت هــا درعرصه هــای علمــی، تخنیکــی، سیاســی، اقتصادی 
وفرهنگــی و انجــام خدمــات پرمنفعــت اجتماعــی درجهــان 
ــه  اظهرمــن الشــمس اســت پیشــرفت هــای علمــی بشــرامروزرا ب
ــه  ــه دارد، ب ــا آنچ ــور آرزوداردت ــانده، هرکش ــدن رس ــل و تم تکام

ــی تــری برســد. مــدارج عال

رویای های بزرگ بسر بپرورانید، فقط رویا های بزرگ می توانند روح انسان را بحرکت درآورند.

نقش شخصیت ها بخصوص جوانان

سید محمد رفیق نادم 

ادامه دارد...



19

              ماهنامه شنسبانیه سال سوم ، شماره سی ام ، ماه حوت 1394

نقش شخصیت ها بخصوص جوانان

سید محمد رفیق نادم 

به  که  کودکان  ترسد،  می  زا  ووحشت  مخوف  صداهای  از  هرانسان 
برای  این چنین صدا ها  چنین صداها کمتر آشنایی دارند، شنیدن 
از صداهای وحشتناک می  تنها  نه  اطفال  پذیراست،  نا  تحمل  شان 
و  وگاهی مشکات  داشته  ناگواری  تأثیر  آن  روان  باالی  بلکه  ترسد 
اختاالت روانی تولید می نماید، بهمین اساس طفل دریک سالگی 
ممکن است نسبت به چیز های مانند؛ تلیفون، طیاره، چراغهای برق 
وغیره تا چند هفته عاقه ی شدیدی پیدا نماید، به طفل اجازه دهید 
تاآنچه را ناراحت کننده و خطر ناک نیست دست بزندولمس نماید  
تاباآنهاآشناشود، بهرحال دربعضی موارد طفل از بعضی اشیا دچارترس 

ووحشت می شود.

رابازیچه  طفل  وعاقه  ذوق  است،  پدرومادربهتر  دراینصورت 
به  نسبت  است،  ناکی  خطر  چیزی  نزنندویااگر  گول  قرارندهندواورا 
آن اسراروپافشاری نکنند، متوجه کردن فکر طفل دراین سن ممکن 
بلند  صدای  درآیدوبا  حرکت  به  ناگهان  که  ازهرچیزنامأنوسی  است 
تصاویروعکسهای  مانند  بترسد،  بشدت  نماید،  تولید  گوشخراشی 
باز می شودوبه حالت  ناگهان  باز کردن کتاب  تاخورده ی که دراثر 

برجسته ی درمیآید.

بازکردن چتری، صدای جاروبرقی، هارن خطروآژیر)موترهای اطفائیه 
امبوالنس و غیره( صدای غوغو سگ ویا سگی که درحالت جست و 
خیز باشد، صدای باد که بخانه هاودرختان می پیچدو سایر صدا های 
اتفاق  برای طفل  نماید،  بروز می  نداشته و دفعتأ  که همیشه وجود 

ناگواری خواهد داشت.

تمام کودکان کم وبیش می ترسندواین قسمتی از تکامل کودک است 
وعلت آن هم روشن است زیرا، درک اطفال ازوقوع حادثه، یا اتفاق 
است  ناقص  قبیل  ازاین  های  یا چیز  و  یک شی  ناگهانی  یا حرکت 
همانطوریکه برای ما بزرگ ساالن نیزاگرعلت حادثه را نفهمیم ممکن 
است، ازآن واقعه حراسان شویم، به طبع یک کودک دوساله خیلی 

چیزهارا نمی داندوبنابراین از خیلی چیز ها می ترسد.

سعی شود طفل یک ساله ازاین صداهاومناظرتکان دهنده ووحشتناک 
دورنگهداشته شود، تا به تدریج با آنهاآشناوعادی گردد، برای نمونه 
ازآن  ماهی  چند  کند،  می  ناراحت  را  طفل  جاروبرقی،  صدای  اگر 
کارگرفته نشودویا حداقل تازمانیکه طفل دراتاق است  ازاستعمال آن 
خودداری گردد، بعد ها به هنگام بکاربردن مجددآن، دراوایل طفل 

رادرچند قدم دورتراز جاروبرقی نگهدارید، تا آهسته آهسته به وسیله 
ی مذکورو صدای آن آشنا گردد.

آب  ریزش  ترسند،  می  حمام  از  اطفال  عموم  بطور  و  اطفال  بعضی 
گرم و یاسرد بطورناگهانی باالی جسم طفل یک انعکاس نا مطلوب 
برایش ایجاد می نماید، طفل بین یک ودوسالگی ممکن است به علل 
و  اثراستعمال صابون  از  لخشیدن، سوزش چشمها  مانند،  عدیده ی 
شامپودرآنهاوحتا دیدن و شنیدن صدای آبی که از تانکی دستشویی 
ریخته می شودبترسد، برای جلو گیری از رفتن صابون به چشم ها 

لیف و یا همان کیسه را به اندازه ی تر نشود که ازآن آب بچکد.

را  ها  اطفال وجودداردکه چشم  برای  همچنین شامپوهای متعددی 
نمی سوزاند، اگر طفل از رفتن به حمام می ترسد، هرگیز اورا مجبور 
نسازید، دراین حال می توان اورا درلگن بزرگی حمام دادواگرازاین هم 
می ترسد، بهتر است تا چند ماهی اورا حمام اسفنج بدهید تا قدری 
دل و جرئت پیدا کند، این به آن معناست که با یک تکه نرم و مایم 
که به آب نیمه گرم ترشده باشد تمام جسم طفل را مساج داده تا 
عرق وجودش چیده شودو اینکار درسروصورت طفل نیزبرحسب بازی 
حمام  به  خودبخود  طفل  که  آنجاست  گیرد،  طفل صورت  با  کردن 

کردن عاقمند شده و به راحتی می توان اورا حمام داد.

داخل  یا  و  تب  به  را  طفل  آهسته  شودآهسته  می  منوال  همین  به 
حمام که ازلوازم عصری مجهز است عادت داد و دراین روش هیچگونه 
بهاروتابستان طفل هنگام  نمیگردد، درهنگام  بر طفل مسلط  ترسی 
می  حویلی  های  حوضچه  داردویا  پاک  آب  که  های  درجوی  بازی 
تواند با نظارت والدین آبتنی نموده و به شنا و آب بازی عادت نماید  
اینکارسبب می شود تا جرئت طفل رشد نموده دربزرگی بحیث یک 

ورزشکار قوی تبارز نماید.

با صدا هاوعکسهای خشن همچنین  همانطوریکه گفته شد آشنایی 
فلم های وحشتناک اجازه دهید اطفال شما با بازی های کمپیوتری 
یا گیم ها عاقمندی نشان داده و دراوقات مختلف برای رشد ذهنی 
اش از بازی های ساده گرفته تابازی های پیچیده کمپیوتری استفاده 

نماید  آنگاه طفل متجسس، متحرک و مبتکر ببار خواهد آمد.

تا مطالب دیگر.....    

صفحه کودک

محافظت طفل از صدا های وحشتناک
محمد حسیب حزین یار
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عمومـأ درهرپـان مدیریتـی بعـد از تعیـن اهـداف، پیـش فرضهـا 
یـا پیـش بینـی هـای درنظـر گرفتـه مـی شـودکه این پیـش بینی 
هـا سـبب آن مـی شـود تـا پـان مدیریتـی بصـورت درسـت مورد 
عملکردقرارگیـرد، بـه ایـن ترتیـب کـه بعـد از تعیـن هـدف بایـد 
حـوادث یـا رویـداد هـای را پیـش بینـی کردکـه درجهـت نیـل به 
هـدف، مؤثـر باشـد، تشـخیص صحیـح آینـده، مهـم تریـن عامـل 
برنامـه ریـزی موفقیـت آمیـز اسـت، نتایـج پیشـبینی هادربودجـه 
ارگان مربوطـه یـا سـازمان منعکس میگـردد. درپیش بینـی باید به 

دو مسـئله مهـم توجـه کـرد:

الف – مدیریت زمان )کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت(

ب – میزان ذخایر مالی به منظورتأمین فعالیت های مورد نظر.

آمارهاوپیـش بینـی اوضـاع آینـده به افراد انسـانی کمـک های الزم 
را مـی نمایـد، الزم بـه یـاد آوری اسـت کـه بـه علـت وجودعوامـل 
بسـیاری کـه از آثـار آشـکارو پنهـان فعالیت هـای خـارج از نظارت 
مجـری برنامـه ناشـی مـی شـوند، هیـچ یـک از پیش بینـی هانمی 
توانـد صـد فیصـد صحیـح باشـد، بنـا براین کلیـه پیش بینـی های 

آمـاری هم براسـاس احتماالت اسـت.

اصـوأل پیـش بینـی وبرنامـه ریـزی، ارتبـاط بسـیارنزدیکی باهـم 
دارنـد، ولـی پیـش بینـی بـا پـان یـا برنامـه ریـزی تفـاوت دارد، 
پیـش بینـی یعنی حـدس زدن دربـاره اوضـاع ورویداد هـا درآینده 
کـه ممکن اسـت اراده انسـانها درآن چندان دخالتی نداشـته باشـد  
امـا دربرنامـه ریـزی اراده انسـانی وترتیبـات سـازمانی نقـش دارد. 
بـه عنـوان مثـال؛ پیـش بینـی هـوا همیشـه لزومـأ راه مشـخص را 
بـرای دیگـران تعیـن نمـی کند، فقـط بعضی مواقـع اقداماتـی راکه 
مربـوط بـه پیـش بینی هواسـت انجـام می دهنـد، مثأ افـرادی به 
علـت پیـش بینـی بـرف شـدید ممکـن اسـت مسـافرت خـود رابه 

تأخیراندازنـد یـا پیـش بینـی کاهـش ارزش دالرمنجـر بـه فعالیـت 
هـای مختلفـی درآینده شـود.

بطوریکـه ماحظـه می شـود، درایـن پیش بینـی، هم عامـل آینده 
وجودداردوهـم عملیات، ولی هنوزبرنامه ریزی محسـوب نمی شـود 
زیـرادرآن عنصـر انسـانی ویـا سـازمانی وجـود نـدارد، بـرای اینکـه 
پیـش بینـی ارزش دالرتبدیـل بـه برنامـه ریـزی شـود، بایـد برنامه 
ریـزی    فردیکـه بـرای سـاختن پانهـا، اسـتراتیژی هـا و عملیـات 
کاری سـازمان مؤظف می شـود، عملیـات مربوطـه رادرآینده انجام 

دهد.

چنانکـه متصدیـان یکـی از بانکهـای خصوصی بعـد از اینکه کاهش 
دالـر را پیـش بینـی کردنـد دسـتور دهندکه قسـمت مربـوط اقدام 
بـه فـروش ذخایـر دالربانک بنمایـد، دراین صورت ایـن عملیات کأ 
برنامـه ریـزی محسـوب می شـود، زیـرا درایـن عملیات سـه عنصر 
برنامـه ریـزی کـه عبـارت اسـت ازآینـده، عملیـات واراده انسـانی 

وجوددارد.

مفاهیـم دیگـری نیـز وجوددارندکـه بـا برنامـه، کامأ ارتبـاط دارند 
ازجملـه هـدف معیاری)اسـتاندارد(، وقتـی برنامـه ریـزی بصـورت 
نتیجـه مـورد انتظارتوصیـف مـی شـود، برنامـه و هـدف یکـی مـی 
شـوند، مثـأ ممکـن اسـت برنامـه افزایـش فـروش بـه میـزان ده 
فیصـد بـرای یـک نهاد تولیدی درسـال آینـده، بصورت هـدف برای 

آن سـازمان یـا نهـاد جلـوه کند.

تـوان  مـی  آن  براسـاس  کـه  ازمعیـاری  اسـت  اسـتندردعبارت 
تشـخیص دادکـه برنامـه تـا چـه حـد پیشـرفت کـرده اسـت، یا به 
زبـان دیگراستندردوسـیله ی جهـت مقایسـه عملیـات باانتظـارات 

. ست ا

مدیریت

   پیش بینی درپالنها یا برنامه ها






