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امروز روز شادي و امسال سال گلآغاز سخن
نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل

گل را مدد رسيد زگلزار روي دوست 
گل زوال  ديگر  نبيند  ما  چشم  تا 

بهارفصل طراوت و تجدید پیمان طبیعت

بهـار بیانگـر جهـان هسـتی، کمـال وجمـال پـروردگار را بـه تماشـا می گـزارد و همه سـاله برای بشـریاد می دهد که زنده شـدن پـس از مرگ 
حقیقـت بـوده کـه از توانایـی خالق این جهان اسـت.

بهـار یکـی از باشـکوه تریـن جلـوه هـای خـدا در جهان هسـتی اسـت و می توان بـا تماشـای آن، نقبی بـه عالم معنـا زد و راهی به سـوی خدا 
یافـت و جمال پروردگار را به تماشـا نشسـت.

درهمیـن راسـتا، زمسـتان گذشـت وبهارباقـدم هـای شـمرده شـده فرارسـید، دربهاراسـت کـه طبیعت تجدیـد پیمان مـی نماید، همه هسـتی 
دوبـاره حیـات از دسـت رفته ی شـانرااز سـر میگیرند، درختان به شـگوفیدن، گل ها به روئیـدن و جوانان به پوئیدن و نـوآوری می آغازند، چقدر 
زیباسـت کـه درایـن فصـل بازهـم بـه سـراغ خوبـی هاوزیبایـی هارفـت، همه نا بسـامانی هـا را بورطـه فراموشـی سـپرده، اتحادووحـدت قلبی 

رادوبـاره کسـب و بـرای سرسـبزی، شـادابی و آبادی کشـورمحبوب مان کوشـاتراز پیـش عمل کنیم.

جوانـان غیورکشـوراز قافلـه بهـار عقـب نمانیـد و درس دگرگونـی بـرای بهتـر شـدن و شـکوفایی و طـراوت بیاموزیـد، شـما کـه درمؤسسـات 
تحصیـات عالـی، لیسـه هـا و مکاتـب ابتدایـی شـامل مـی شـوید، به کسـب دانـش ومعلومات بیشـتر تـان بپردازید، شـما سـرمایه هـای ملی 
کشـورایدو شـمادرهمه عرصـه بایـد بیشـترازآن کوشاباشـید تا درآینـده بتوانیـد اداره ی این کشـورمصیبت دیده را بدسـت گرفتـه و دراعتای 

آن سـهم بسـزای خویـش را ادانمایند.

کشـورعزیز مـا بـه رشـد فرهنگ غنامند خویش، اقتصاد معیاری و شـگوفا وپیشـرفت های وسـیع اجتماعی، سیاسـی دلسـوزانه نیـاز دارد  یگانه 
قشـرکه مـی توانـد ایـن کاروان را بمنـزل مقصـود برسـاند همانـا جوانـان باهمـت ماسـت که بـرای رفع ناهنجاری ها همیشـه کوشـا بـوده و با 

عـزم راسـخ مـی توانند دیـن مادروطن خویـش را رسـالت مندانه ایفـا نمایند.

واقعـأ ایـن برهـه زمانـی فرصتـی خوبـی اسـت بـرای دهقانـان زحمـت کـش، باغـداران عزیزومالـداران باعـزت کشـور، تادراعتـا ورشـد کیفی 
حاصـات مسـاعی بیشـتر بـکار بـرده واز مشـکات و نیازمنـدی های که دامنگیر سـرزمین ماسـت، مـردم خویـش را برهانند، زندگـی را بروفق 

مـراد، دریـک فضـای صلـح آمیـز، همبسـتگی ملـی ومشـارکت همگانی بسـوی افـق های سـعادت و نیـک بختی سـوق دهند.

امیدواریـم سـال نـو یـک سـال پربـار، بابرکت، سـال صلـح و همدلی، سـال شـگوفایی و بهـروزی برهمه ملت بـا دیانت افغانسـتان بـوده و همه 
درکنارهـم بتوانیـم به توسـعه و انکشـاف کشـورمان سربلندوسـرفراز از تمـام مصائـب و بدبختی ها رهایـی یابیم. 

مبارک باد سال نو ۱۳۹۵
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حکایت تاریخی
مدیریت ماهنامه

امیر  شنسب  خاندان  از  و  غور  بزرگ  امرای  از  یکی 
 ۱۷۰ درسال  روایات  بعضی  طبق  بود،  نهاران  بنجی 
خلیفه  الرشید  هارون  خافت  مقارن  یعنی  هجری 
 : نویسد  می  ناصری  طبقات  صاحب  بود،   عباسی 
واورا ازکبارملوک غوردارندوجمله ساطین از فرزندان 
 اوبودند، ونسبت شان چنین یافته شدکه درقلم آمد :

) امیر( بنجی نهاران بن درمیس بن وزن بن هین بن 
ابراهیم بن معدل بن  بهرام، بن جهش بن حسن بن 

باسد بن سداد بن ضحاک.

وبهمه  بود،  اخاق  بنجی بس خوبروی وگزیده  وامیر 
اوصاف ستوده وآثار پسندیده موصوف بود، وچون دولت 
 آل عباس استقامت گرفت وممالک اسام را درضبط 
} آورد، به خدمت{ خلفابی بنوعباس آمدواول کسی 
ولوا  وعهد  رفت  دارالخافه  به  مان  دود  ازاین  که 
بحضرت  او  رفتن  بودوسبب  نهاران  بنجی  امیر  آورد، 
درغورقبیله  بودکه؛  آن  الرشید  هارون  امیرالمومنین 
دعوای  ایشان  خوانند،  شیشانیان  را  ایشان  بودکه  ی 
وآنگاه  است  آورده  اسام  پدرایشان  اول  کنندکه  آن 
گویندوچون  حمد  غور  بلفظ  را  محمد  شنسبانیان 
به  گویند،  حمدی  )را(  ایشان  آوردند،  ایمان  ایشان 

معنی محمدی.

ودرعهدامیر بنجی نهاران ازآن قبیله شیشانیان مردی 
را  شیث  غوریان  بلفظ  و  بهرام  بن  شیش  او  نام  بود 
امر  بدین  شیشانیان  را  قبیله  این   ( گویند،  شیش 

امیر بنجی عمارت غور  به  را  امیر شیش  باز خوانند( 
از  وفتنه درمیان خلق غور ظاهر شد،  مناقشت رفت 
و  بنجی  امیر  هردو  که  کردند،  اتفاق  جمله  طرفین 
شیث بحضرت خافت روند، هرکه از دارالخافه عهد و 
لوا آوردامیراوباشدوهردو تن روی به دارالخافه نهادند 
هارون  المومنین  امیر  جمال  به  خافت  وتخت   {

الرشید مزین بود{. 

مهتر  بردین  یهودی  دریار  درآن  بود  بازرگانی  گویند 
بنجی  امیر  با  را  یازرگان  وآن  السام،  علیه  موسی 
محبتی بود، و اوسفر بسیار کرده بودوبه تجارت رفته 
ملوک  درگاه  اداب  دیده،  اطراف  ملوک  وبحضرت 
با امیر بنجی نهاران همراه  وساطین شناخته بودواو 
شد، او به امیر بنجی نهاران گفت؛ من ترا ادبی تعلیم 
کنم وحرکات سکونات درآموزم، معرفت ومراتب درگاه 
بدان  تا  دارم،  واجب  تلقین  خافت وحضور ساطین 
سبب امارت و ایالت )ممالک( غور حواله تو شود، با من 
عهد بکن که در کل ممالک) تو( بهر موضع که خواهم 
جمعی ازدهی و بنی اسرائیل و متابعان مهتر موسی 
علیه السام  جاتوو}ی{ ساکن گردانی؛ تادرپناه ظل 

حمایت ملوک و فرزندان تو آرمیده باشند.

که:  کرد  عهد  اسرائیل  تاجربنی  باآن  نهاران  بنجی 
وخدمت  ملوک  آداب  وتعلیم  نصیحت  شرط  چون 
توبوفا  ملتمسات  مراتعلیم کنی، جمله  درگاه خافت 
جانبین  از  چون  نهم،  تو  تودرکنار  ومقترجات  رسانم 
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عهد مستحکم شد، آن تاجر بنی اسرائیل اورا آداب ملوک و خدمت 
تعلیم  دارالخافه  تعظیم  شرایط  و  ساطین  و(  خافت   ( درگاه 
دادن گرفت و به جهت او لباس و قبا وکاه و موزه وزین استعداد 
کرد  سواری وکاربستن اسلحه تلقین و تفهیم مهیا و مرتب میکرد 
چنانچه منازعه او شیش بن بهرام را از آنجمله معلوم نبود تا چون به 
دارالخافه رسیدند، شیش بن بهرام همچنان با لباس مختصر غوریانه 
)معمولی( که درخانه معهوداو بود دررفت، وامیر بنجی نهاران با لباس 
امیرانه و)زی( مهترانه واستعداد وآداب بحضرت خافت آمد بعد اداب 
مقصود هردوی  آنچه  فرصت)هردو(  و  بوقت  درگاه خافت،  خدمت 
شان بودباشرایط خدمت، به موقف عرض رسانیدندو حال منازعت با 
باز گفتند ومقصو دو مطلوب  الدار  یکدیگ ربخدمت وزی رو استاد 

کلی درمیان آوردند.

امیرالمومنین هارون الرشیدبعد از آنچه قصه ی ایشانرا مطالعه فرموده 
نهاران  امیربنجی  درحق  شده،  ملحق  شان  بحال  مبارک  بودونظر 
ترتیب فرمود، چون امیر بنجی نهاران از جمال نصیب شامل وکامل 
مبارک  برلفظ  بود،  آراسته  زینت  وطراوت  طبیعت  بحسن  و  داشت 
امیرالمومنین رفت: هذا قسیم؛ یعنی این بنجی نیکورویست وآداب 
وصفایی سریریت   وایالت وحسن صورت  فرماندهی  اسباب  و  امارت 
جمع دارد، امارت غور حواله ی او بایدفرمود وپهلوانی لشکرممالک 
غورحواله شیش بن بهرام بایدکردو به تشریف دارالخافه هردو بدین 
فرمان حضرت  آمدندبه حکم  باز  غور  به جانب  اسم مشرف شدندو 
خافه مراجعت کردند وازآن عهد لقب شنسبانی از لفظ مبارک امیر 

المومنین هارون الرشید، قسیم امیرالمومنین گشت،

چون هردو تن به غور آمدند، امارت به شنسبانیان و پهلونی شیشانیان 
راتا دوران های واپسین ادامه داند وبه اتحاد یکدیگر ممالک و متابعات 

غوررا پاسداری و حراست می نمودند.

پوهاند عبدالحی حبیبی در تاریخ افغانستان بعد از اسام نیز بحواله 
توضیحات صاحب طبقات ناصری می نویسد؛ بنجی نهاران شنسبی 
امیر  قسیم  بلقب  بنجی  امیر  و  است،  بوده  غور  ملوک  کبار  از  یکی 
المومنین با امارت غورو امیر شیش به پهلوانی لشکر شناخته شدو 
نسبش  سلسله  اندکه  بنجی  امیر  این  نسل  غوراز  مابعد  ساطین 

بهمان ضحاک میرسد، وی به قول منهاج السراج امیرخوبروی، گزیده 
اخاق و بهمه اوصاف ستوده موصوف بودواز حضرت هارون الرشید 
عهد ولواآورد، چنانچه ساطین غوربهمان لقب قسیم امیرالمومنین 
معروف  ساالران  سپه  مان  دود  بودند،  هند  درغورو  مغول  تاخروج 

سلطنت غوریان از نژاد همان شیش بن بهرام اند.

تاریخ(  درمسیر  )افغانستان  خویش  درتاریخ  غبار  محمد  غام  میر 
از  اولین شخص   : امیر بنجی نهاران دارد  نوشته ی گذرای درمورد 
امرای محلی غوردردوره اسام ، امیر فوالد شنسبی است که درقرن 
هشتم درنهضت ملی مردم افغانستان برضد سلطه اموی، شرکت با ابو 
مسلم خراسانی همکاری نمود، بنجی بهاران) نهاران( مرد دیگری از 
این سلسله است که دراواخر قرن هشتم به مقر خافت عباسی سفر 

کردومنشوری از هارون الرشید حاصل نمود.

غوریان  مستقل  دولت  تاریخ  کتاب  در  محمود  محمود  شاه  استاد 
تماس کوتاهی از امیر بنجی نهاران داردو می نویسد؛ درهنگام قیام 
بسزا  سهم  شنسب  بن  فوالد  امیر  عباسیان،  طرفداری  به  ابومسلم 
داشت وبعد از آن صاحب طبقات ناصری داستان مفصل بما یاد آور 
هردو  و شیشانیان  درغور، شنسبانیان  رقیب  خانواده  دو  میگرددکه 
بدربار هارون الرشیدرهسپار شدندودرآنجا امیر بنجی که طرز سلوک 
ورفتار رااز تاجران و مردمان یهودی مقیم غور فراگرفته بود، توانیست 
طرف توجه هارون الرشید قرارگیردوازوی خلعت یافت و امارت غوربا 
او گذاشته شد، رقیب او شیث بن بهرام فرماندهی قوای غور)پهلوانی( 

یافت.

قاضی غوث الدین مستمند غوری درتاریخ مختصر شان درباره امیر 
حدود۱۷۰هـ   ( نهاران  بنجی  امیر  اند:  نوشته  چنین  نهاران  بنجی 
منازعه  از حل  بعد  و  بوده  غور  کبارملوک  از  میادی(  مطابق ۷۸۶ 
لقب قسیم  الرشید  نزد هارون  بهرام دردارالخافه  با شیث بن  شان 
با  و  شده  شناخته  پهلوان  بحیث  بهرام  بن  شیث  و  المومنین  امیر 
آوردن عهد ولوا درغورتا خروج مغول درغور وهندساطین مابعد شان 

بهمین لقب مفتخر بوده اند.

منهاج السراج جوزجانی؛ طبقه هفتم طبقات ناصری، چاپ جدید ص . ۱
۳۴۶

پوهاند عبدالحی حبیبی؛ تاریخ افغانستان بعد از اسام، ص ۱۳۶. 2
میر غام محمد غبار؛ افغانستان درمسیر تاریخ، افغانستان درزمان دولت . ۳

غوری، ص ۱2۹

شاه محمود محمود؛ تاریخ دولت مستقل غوریان، ص ۵۸. ۴
قاضی مستمندغوری؛ تاریخ مختصر غور، ص ۳۴. ۵

منابع

اگر جلو اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلو شمارا خواهند گرفت.  
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اســتاد فکــری ســلجوقی ســفری کــه درغورداشــته ســموعات 
 و چشــم دیــد هــای خــود راایــن چنیــن مــی نــگارد: 
ــرف  ــه ط ــور« ب ــی غ ــه تاریخ ــار، قلع ــه از خیس » درهنگامیک
تیــوره مرکــز ســابق والیــت غوردرحرکــت بــودم، چــون بــه آن 
دیاررســیدم، ازدور کــوه مرتفــع بــه نظــر مــی رسیدوبرســرکوه 
ــگ  ــوام چلن ــت را ع ــو وعام ــد، آن ک ــی ش ــده م ــی دی عامت
شــاه مــردان مــی گفتندومســجد بقــول آنهاازقدیــم پلــکان› راه 
زینــه چوبــی‹ بــه آن گذاشــته بــود، عقیــده مــردم بومــی چنین 
ــت  ــزارده، درس ــاز گ ــجده نم ــه آن س ــردان ب ــاه م ــه ش بودک
ــیده  ــا نرس ــودم، ی ــته ب ــوه گذش ــن ک ــه ازای ــدارم ک ــر ن بخاط
بــودم، از دورنقطــه ســبزی دردامــن کــوه نمودارشــدکه بــه نــام 
گردمعــرف بودواهالــی غــور مــی گفتنــد؛ درآنجــا دوقریــه اســت 
بنــام گردواســفور، گردهمــان گریومؤلــد میــر حســینی معرفــی 
ــام باغچــه  ــد، درآنجاحایطــی اســت بن ــی گفتن ــی نمودندوم م
ــم  میرحســین وگــوری اســت کــه مــردم اســفورآنراقبر میرعال
پدرامیــر حســین معرفــی مــی نمودنــد، محمداکبرخــان 
غــوری وقاضــی ماحســن هــردو متفــق القــول میگفتنــد کــه 

درگــردو اســفوررفته آن تربــت را زیــارت کــرده انــد، چــون راه 
ــا  ــن م ــم، رفت ــت بودی ــوره درحرک ــب تی ــه جان ــا ب دور بودوم
ــارت آن مزارمیســر نشــد  ــود، شــرف زی ــه آن محــل متعذرب ب
)خنــک مــزار( کــه قــدری ازگریــو فاصلــه داشــت دردامــن آن 
ــن  ــود، مــردم آنجــا عقیــده دارندکــه ای درخــت چهارمغــزی ب
ــاخه  ــت، ش ــرده اس ــرص ک ــادات غ ــین س ــت رامیرحس درخ
هــای درخــت دســت کــم یــک جریــب زمیــن را احتوانمــوده 
اســت قریبــأ یــک هــزار چهارمغزهرســال بــار مــی آورد، اهالــی 
آن چهارمغــز هــارا تبــرکأ ازدرخــت مــی چینندوایــن درخــت 

ــه درخــت میرحســین ســادات. چهارمغــز مشهوراســت ب

ــود  ــان خ ــداول ازم ــه و مت ــوم مروج ــادات عل ــین س میرحس
ــود، درســلوک طریقــت پیــرو  ــه ب ــزد پدربزگــوارش فراگرفت ران
ــود میرحســین درجامعــه دور و نزدیــک  مشــرب ســهروردیه ب
ــت(  ــت و هش ــداد) بیس ــرده بودتع ــب ک ــزای کس ــهرت بس ش
ــن  ــگاران درضم ــخ ن ــمندان وتاری ــهورترین دانش ــن از مش ت
ــن  ــدی ای ــد بع ــخصیت چن ــاره ش ــش درب ــایرمطالب خوی س

میرحسین سادات غوری

بـه تعقيـب معرفی شـخصيت هـای علمـی، فرهنگی و روحانـی دراين شـماره از شـخصيت بحث ميگرددكـه در تمام 
ابعـاد زندگـی بـی نظيـر و بـی بديل بوده اسـت، اين درخشـنده تريـن سـتاره تابناک كـه درعلم شـريعت و طريقت 
بـه كمـال مرتبت رسـيده بود، درتصـوف و عرفان چون بحر خروشـان فيضان داشـت ودرشـعر، ادبيات ونويسـندگی 
از هرپختـه، پختـه تـری می نمود،ميرحسـين سـادات غوری اسـت كه درخانـواده علـم و معرفـت، زهدوتقوادرقريه 

گريوولسـوالی تيـوره كنونـی واليت غور چشـم به جهان گشـوده اسـت.

درموردتاريـخ تولـد آن دوكتـور فـروغ حكمـت درحاشـيه ترجمه از سـعدی تـا جامـی مؤلفـه » دوكتورادواردبرون 
مستشـرق انگليسـی« سـال ۶۷۱مـی نويسـد، درسـال ۸۱۷ فـوت گرديـده درمصـرخ هـرات درجـوار ضريح سـيد 
عبـداهلل بـن معاويـه بـن جعفرطياردرهـرات دفن مـی باشـد، دركتاب مـزارات هـرات دررابطه بـه تاريخ فوت سـيد 

ايـن طورآمده اسـت :

سید محمد رفیق نادم

محمـــد آل  افتخـــار  نمودواقعـــه  ده وشش ازسه شوال هفتصدوهجده        

روان سید سادات عصر میرحسینی          شدازســـراچه دنیابدارملـــک مخلـــد
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ــه از آنهــا  ــادی را نوشــته کــه درآتی ــه نســتوه چیــز هــای زی فرزان
وآثــار شــان نــام گرفتــه مــی شــود، کــه منبــع و مؤخــذ بــرای مایل 
ــین  ــال وآثارمیرحس ــرح ح ــنده ش ــد نویس ــتاد قدرتمن ــروی اس ه

ــوده. ــوری ب ســادات غ

خواســتم برحســب پالیســی» بنیــاد فرهنگــی جهانــداران غــوری« 
کــه از فرهنگیــان، پژوهشــگران ونویســندگان کــه تاریــخ غــوری هــا 
را تحقیــق مــی کننــد، حمایــت بــه عمــل آیدوهــم منحیــث یکــی 
از فرزنــدان غورخاطــره ی ایــن بــزرگ مردتاریــخ را اززاویــه هــای 
ــارش را  ــم او وآث ــدان برگردان ــاد عاقمن ــار دیگربی ــک ب ــف ی مختل

معرفــی نمایــم کــه شــامل ایــن بخشــها مــی باشــد:

آثــار  دانــش،  و  علــم   – دوم   ، ومــکان  شــهرت  اســم   – اول 
ــه  ــی روی آوردن ب ــوم – چگونگ ــری،  س ــای فک ــدی ه و توانمن
طریقــت........... عــاوه براینهــا، شــخصیت هــای علمــی وســاطین 

معاصــرآن نیزمعرفــی میگــردد.

الف. اسم، شهرت و مکان

ــا دیگــران درایــن خصــوص گفتــه  ــم وی ازآنچــه را کــه مــن میدان
ــه  ــر آنســت آنچــه راکــه میرحســین درموردخویــش گفت ــد، بهت ان
تکیــه کنیــم وی درختــم کتــاب نزهــت االرواح خــود مــی گویــد: 
ــف  ــب و ظرای ــن غرائ ــف ای ــف ومؤل ــع و لطای ــن بدای ــف ای » مصن
فقیــرو حقیرحســین بــن عالــم بــن ابــی الحســن الحســین« 
ــوری  ــادات غ ــین س ــر حس ــه می ــردم ب ــن م ــان دربی وی بمرورزم
ــه  ــا تنهاحســینی گفت مشــهورگردید، کســانیکه اوراامیرحســینی ی

ــد. ــه ان ــل گفت ــدام دلی ــه روی ک ــت ک ــوط بخودآنهاس اندمرب

ب – علم ودانش وتوانمندی های فکری وآثار

میرحســین ســادات غــوری چنانچــه گفتــه شــدعلوم شــرعیه 
ــت  ــد ازآن عاقمندطریق ــرد، بع ــل ک ــدرش تحصی ــره رانزدپ وغی
ــش  ــم ودان ــدرت فه ــهروردیه روی آورد، ق ــلوک س ــه س گردیدوب
ــت  ــای رحم ــن دودری ــت ای ــوخ،فیض طریق ــریعت، نفوذورس اوازش
ــت ومرتبــت رســاند، شــعله  ــی منزل میرحســین ســادات را بحداعل
هــای آتــش بارطریقــت کــه تمــام خواهشــات نفســانی و شــهوانی 
را ســوختانده بودازیــک ســونورعلم شــریعت غــرای محمــدی)ص( 
کــه فکــر و ضمیــرش وتمــام احساســات نیکــش را روشــن ســاخته 
ــه  ــه همیش ــانیده بودک ــگاه رس ــروی رادرجای ــوی دیگ ــودواز س ب
ــد برایــش اســتعدادی  ــت و معرفــت شــناوربود، خداون دربحرمعنوی

ــرای  ــده مــی شــد، ب ــر کســانی دی ــت کــرده بودکــه درکمت راعنای
ــدو  ــت نمای ــت خدم ــم درطریق ــریعت وه ــم درش ــه بتوانده اینک
ــای  ــته ه ــب دررش ــف کت ــه تألی ــردم راآگاه و بیدارسازددســت ب م

ــد از: ــارت ان ــف او عب ــف زد، تألی مختل

ســی نامــه یــا عشــق نامــه، قلندرنــام، صــراط مســتقیم ، پنــج 
ــال  ــزده س ــرب، پان ــای مغ ــینی، عنق ــوان میرحس ــج، دی گن
روح االرواح، کثنــوی زادالمســافرین، نزهــت االرواح، طــرب 

ــوز ــس، کنزالرم المجال

کتــب فــوق درقالــب نظــم و نثردرمــوارد مختلــف تحریــر یافتــه و 
هرکــدام بــه نوبــه خودگنجــی اســت پــراز معنویــت تمــام ویــا اغلب 
اشــعارآن بــدون از عشــق نامــه ، صبغــه عرفانــی داردو عندالموقــع 
ازهرکتــاب آن نمونــه هــای گفتــاری را بــه انــدازه ضــرورت و نمونــه 
مختصــرأ بــه بیــان میگیریــم، قبــل ازآن کــه چگونــه بــه طریقــت 

روی آورد متذکــر مــی شــویم:

ج- چگونگی روی آوردن به طریقت

ــوی را  ــت، آه ــکارآهودرصحرا رف ــه ش ــوری ب ــین غ روزی میرحس
ــاگاه آهــو بســخن  ــه آهــو تیــر رهــا کندکــه ن ــدو میخواســت ب دی
آمــد وگفــت: ای حســین تیــر برمــن میزنــی، توبــرای کار دیگــری 
آفریــده شــده ای... درایــن اثناآهــو از نظــر غائــب شــد، لختــی بــه 
فکرفرورفــت وحالــش دگرگــون شــد، توبــه کــردوراه تقــوارا پیــش 

گرفــت.

ــن  ــون فخرالدی ــرب، چ ــدران رندمش ــع از قلن ــا جم ــینی ب میرحس
ــر  ــکار تذک ــج االف ــب نتای ــت، صاح ــان رف ــه ملت ــره ب ــی وغی عراق
ــن رباعــی را  ــان میرســد، ای ــه ملت میدهــد، زمانیکــه میرحســین ب

ــد: ــان میران ــواره بزب هم

                     درددلم ازشمار دفتر بگذشت   
وین قصه بهرمحفل و محضر بگذشت

                 این واقعه درجهان شنیده است کسی 

من تشنه آب و آبم از سر بگذشت

ادامه دارد....

زیر نویسها
استاد مایل هروی؛ شرح حال وآثار میر حسینی، ص ۱ چاپ ۱۳۴۴ کابل. ۱
استاد مایل هروی؛ شرح حال وآثار میرحسینی، ص ۵ چاپ ۱۳۴۴. 2

دردنیاکسی موفق می شودکه به انتظاردیگران ننشیندوهمه چیزراازخود بخواهد.  
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 این قلعه تنها دارای یک راه عبوری و خروجی پر پیچ و خم که 
در قسمت جنوب غرب کوه موقعیت دارد بدون ساکنان آن محل 
دیگر کسی از این راه رفت و آمد کرده نتوانسته و در قسمت پیش 
روی دروازه ورودی و خروجی به تعداد برج یا مناره دفاعی خارج از 
قلعه اعمار گردیده که بیشتر آن قسمت عساکر محافظوی یا گارد 
مسلح محافظوی و امنیتی قرار داشت که از امور داخلی قلعه اموال 
و خزاین ذخایر خارج از قلعه محافظت مینمودند این قلعه در نقطه 
مرتفع کوه روی حصار سنگی که آن حصار به طول ۱۱۵ متر ارتفاع 
دارد این قلعه دارای ۱۵۰ منار یا ساختمان منارشکل می باشد که 
در داخل هر ساختمان آن یک فامیل مخصوص از وابستگان دولتی 

یا خویشاوندان شاهی زندگی مینمودند . 

برای  که  میباشد  موجود  های  خانه  زیر  آن  تحتانی  منازل  در   
نگهداری و حفاظت از خزاین و ذخایره سلطان ساخته شده بود و 
در وسط این قلعه مسجد زیبا و با قنادیل و میناتوری های مجلل 
ساخته شده است این قلعه دارای یک محبس عمومی متشکل از 
سه بخش میباشد قصر و حرم خانه سلطان به جانب شمال غرب 

بوده و پنج مهمان سرای آن در سمت جنوب در نقاط مرتفع حصار 
سنگی موقعیت دارد.

قلعه  از  سفر  هنگام  خود  که  کهزاد  آقای  کشور  بزرگ  مورخ 
می  چنین  خود  ودرسفرنامهء  کرده  دیدن  آن  های  خیساروخرابه 

نگارد: 

» قلعه خیسارکه ادبای غوری بنام › خونسار‹ و ›قیصار‹ وعوام به 
اسم قلعه دخترهم یاد می کنند، یکی از قلعه های نهایت حصین 
و مستحکم و بلند غور بوده و بلندی زیاد آنرانسبتأ از خراب کاری 
تا امروز  هاودست برد بشری محافظه کرده ویگانه قلعه ایست که 
که  باقیمانده  شواهدی  آن  وبروج  خارجی  و  داخلی  آنقدراز حصار 
شکل و استحکام و ابهت زمان آبادی آنرابخوبی می توان تصور کرد 
خیسار به فاصله ۳۳کیلو متری پرچمن افتاده وفاصله ی آن از تیوره 
اگراز راه دور، رودی وانه وراه یخن سفلی که ماحین مراجعت تعقیب 

نمودیم تخمین شود۵۰ کیلو متر می شود.

مدیریت ماهنامه

اولین	و	مستحکم	ترین	بنای	غوری	ها	در	در	قله	کوه	و	ارتفاع	)	۸۰۰(	متر	از	سطح	اراضی	منطقه	موقعیت		
دارد	این	قلعه	ساختمان	و	بنای	مستحکم	استوار	در	دامنه	کوه	بنام	»جهان	قلعه	«	و	به	طرف	غرب	منطقه	زرنی	
مربوط	ولسوالی	تیوره	والیت	غور	واقع	بوده	در	سمت	جنوب	این	قلعه	حوض	آب	که	به	مساحت)	۵۳(	در	)۵۳(	
متر	ساخته	شده	و	از	آب	چشمه	که	بنام	چشمه	نی	یک	مسما	شده	ذخیره	گردیده	که	این	چشمه	با	مسافه	۵۴۳۳	متر	از	حوض	
فاصله	داشته	که	ذریعه	نل	سفالی	در	داخل	حوض	ذخیره	می	شد	در	حاالت	اضطراری	از	آن	استفاده	گردیده	و	ساختمان	این	
حوض	و	نل	سفالی	مرتبط	به	آن	طوری	اعمار	بوده	که	تا	مدت	۵۳۳	سال	دشمن	از	این	راز	معلومات	بدست	آورده	نتوانسته	و	
روی	همین	دلیل	از	فتح	قلعه	عاجز	مانده	جمعآ	این	قلعه	پانزده	جریب	زمین	را	احاطه	نموده	که	شامل	منارهای	محافظوی	یا	

سنگرهای	دفاعی	و	حرم	سرای	سلطان	,	مسجد	جامع	,	محبس	و	مهمان	خانه	ها	میباشد.

قلعه خیسار )قیصار(
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است  واقع  تیوره  غرب  جنوب  بطرف  مستقیم  خط  خیساربصورت 
درطبقات ناصری بصورت واضح ازکدام قلعه  به صفت و اسم خیسار 
یاد نشده، بلکه درجمله پنج پاره کوه بلند وعالی یکی هم خیساریا›فج 
خیسار‹ بشمار آمده است، این کوه را امروز بنام جهان قلعه گویندویکی 

اززیباترین، بلندترین وقشنگ ترین کوه های غوراست.«

جناب نظر محمد طوفان چشم دید شانرا در وصف قلعه خیسار چنین 
می نگارد :   

بیشتر  ارتفاع  برج ها  به سایر  برج ها نسبت  یا  از مناره ها  »و یکی 
داشته و در آن راه ورودی و خروجی مشاهده نمیشود و اغلبآ در آن 
جمله  حتی  که  بوده  دارا  را  بخصوص  راه  مناره  این  که  اند  متصور 
ساکنان وقت در آن قلعه باخبری نداشته و بر گمان اکثر این مناره 
محل نظارت و اوضاع داخلی و خارجی قلعه میباشد. و عده ی عقیده 
بر آن اند که این برج محل مشوره با مشاورین و اتخاذ تصامیم نظامی 
برای عبادت  باال خانه  یا  و ملکی شاه بود که در آن برج یک غرفه 
فراغت سلطان در آن  اوقات  مخصوص شاه مشاهده میرسد. که در 
غرفه عزلت گزینی و خلوت نشینی مینمود و در سمت جنوب قلعه 
دره طویل که از سه قسمت محصور با سنگ های سخت طبیعی که 
تنها از غرب این دره یک راه عبوری و ورودی مشاهده میرسد این دره 
به مسافه چهار کیلومتر دور از قلعه واقع بوده که در داخل آن کمند 
ساختمان  و  حیوانی  پاروهای  اکنون  تا  که  ساخته شده  شاه  اسپان 
های قیبل مانند یا طبیله حیوانی در آن مشاهده میرسد که نشانه 
از موظفین  غیر  آن منطقه  را در  و کسی  است  ادعا  این  از تصدیق 

خصوصی شان راه یابی و دسترسی نبوده است.

جوی  بنام  که  است  جاری  آب  کانال  قلعه  غرب  جنوب  سمت  در 
غرض  است  جاری  کانال  این  در  که  آب  و  میگردد  یاد   ) سوراخ   (
انتقال گردیده و در مسافت  آبیاری و کشاورزی در منطقه  استفاده 
چند کیلومتری حدود وسطی این کانال غرض عبور آب از وسط یک 
تپه کوه تونل سنگی به طول ۴۳ متر حفاری گردیده و آب از آن عبور 
نموده است این قلعه در زمان سلطان غیاث الدین ساخته شده است. 
بیشتر حاکمیت این قلعه بدست ملک رکن الدین غوری که در زمان 
چنگیز چندین بار مورد حمله و هجوم سپاهیان چنگیز قرار گرفت 
اما در فتح آن موفق نشد حدودا ) ۱۰۰۰( سال قدامت تاریخی دارد.

قلعه خیسار حصین ترین و مستحکمترین قلعه در غور بود. مورخین 
و جغرافیا نگاران از حصانت و عظمت عمرانی آن یاد کرده اند حتی 
چنگیز خان بر این قلعه دست یافته نتوانست. بیهقی چند جا در اثری 
خود ) تاریخ بیهقی ( از آن نام برده است. آقای کهزاد که خود هنگام 
از قلعه خیسار و خرابه های آن دیدن کرده در سفرنامه خود  سفر 
شرح مبسوطی از آن داردکه به بعصی از نوشته هایش در فوق و در 

ذیل اشاره می شود.

ولسوالی  قیصار در شمال شرق  بنام  امروز  تاریخی کشور  این محل 
پرچمن والیت فراه به یک قریه کوچک تبدیل شده و تعداد نفوس آن 

)۱۱۱( نفر میباشد . باید تذکر داد که بانی و موسس ) ۵۵۵هـ ق ( 
در فیروزکوه سلطنت داشت. قلعه خیسار سلطان غیاث الدین غوری 
است از ) ۵۵۰( قلعه سنگی و فخر آباد در نزدیکی خیسار واقع است 
, در چند فرسنگ  از غور  بازدید خواه  جنرال فریه فرانسوی هنگام 
شمال شرق تیوره خرابه های سه قله سنگی و قلعه فخر آباد می باشد   
قلعه بشلنگ که در اشعار فرخی در ذکر فتوحات سلطان محمود از 

آن نام برده است.«

به همین منوال جناب کهزاد دروتوصیف این قلعه بزرگ ادامه داده 
لخت  کوتل  تا  زرنی  قریب  از حوالی  قلعه خیسارکه   «  : نویسد  می 
انبساط داردو میان دره مژگان و تولی وخیسار حایل می باشدوبقایای 
قلعه قدیم روی یکی از پوزه های بلند آن موجود است، اگرچه قلعه از 
پایکوه هم بلند معلوم می شودولی ارتفاع آن بعد از طی مسافه های 

دامان کوه خوبتر محسوس می شود.

ابواسحق ابراهیم معروف به اصطخری متوفی ۳۴۶ هجری از خیسار 
ترتیب  این  به  کند،  می  یاد  هرات  های  شهر  های  درذکرمسافت 
»وازهری تا باشان یک منزل واز باشان تاخیسار یک منزل واز خیسار 
تا استر بیان یک منزل...« این تذکر اصطخری درمورد خیسار، قدامت 

تاریخی این قلعه متین وحصار حصین رانشان میدهد.

سیفی هروی که تقریبأ صد سال بعد از صاحب طبقات ناصری از این 
این طوربیان می  به  را  دید خود  کرده، چشم  دیدن  تاریخی  ناحیه 
کند: » قلعه محروسه خیسارکه به حصانت و اعتدال، هوای روح پرور 
مثمر. اشجار  آمیزوکثرت  مشک  خاک  خوشگواروطیب  آب  عذوبت، 

الوان فواکه، حضارت ریاحین معطره ونزاهت بساتین پرریاحین مثال 
او درشرق وغرب گوش هیچ واصف وواقف نشنوده و شبیه اودربروبحر 

هیچ سیاح ندیده.

نی گوشدل شنیده شبیهش زهیچ کس

نی چشم عقل دیده نظیرش به هیچ جای

درکتب پیشینیان چنین خوانده ایم واز پیران جهان دیده چنین شنود 
خیساردست  محروسه  رابرقلعه  وشهنشاه  وشهریار  پادشاه  هیچ  که 
و  محکمی  درغایت  قلعه  غورراآنچه  اسام  ملوک  اال  نبوده،  تصرف 
ایوان  تندی  وبربلندی  جانب  نمای  آهنین،  کوه  قلل  است،  بلندی 

کیوان است وشرف قصر های اوبرفرق فرقدان و سرسرطان.....

اساسگذاران  اولین  سوروسام  از  یادی  که  مستحکم  قلعه  این  واقعأ 
طبیعت  اما  است،  بدیل  بی  جهان  درتمام  دارد  آریایی  های  غوری 
آشفته زمان و پنهان کاری تاریخ با ابوهت و جال غوری ها این قلعه 
را به ویرانه ی مبدل نموده که از عکس های گرفته شده برداشت می 
شودکه بر مدنیت پرجال غوری های نامدار جفای بس عظیم صورت 

گرفته است.

زیر نویسها
پوهاند عزیزاجمد پنجشیری؛ جغرافیای تاریخی غور . ۱
اصطخری، ابو اسحق ابراهیم؛ مسالک الممالک، به کوشش ایرج . 2

افشار. تهران ۱۳۴۷ص 22۴

پژواک عتیق اهلل؛ غوریان، انجمن تاریخ  افغانستان ۱۳۴۵ص2۷. ۳
 نظر محمد طوفان؛ آشنایی با بناهای تاریخی و نقاط شگفت ۴. 

انگیز غور 
صفحه فیسبوک ولسوالی تیوره. ۵

باورداشته باشید که؛ هرگاه بتوانیدبعدازشکست لبخند بزنید، آنگاه شجاع خواهی بود.  
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ــک	نویســنده	 ــای	ی ــی	ه ــررااز	مشــخصات	وویژگ ــوارد	زی ــوع	م درمجم
ــوآوری،	آشــنایی	باادبیــات	ملــی،	تســلط	 متعهــد	وباریــک	بیــن،	ابتکارون
برزبــان	مــا	دری	وآشــنایی	بــا	زبــان	عربــی	ویــک	یــادو	زبــان	خارجــی	
ــهامت	 ــی،	ش ــت	گرای ــی	و	حقیق ــع	بین ــط،	واق ــت	ومحی ــناخت	موقعی ش
ــم	 ــوع،	نظ ــه	موض ــی	ب ــلط	کاف ــی	وتس ــه،	آگاه ــت	لهج ــی		صراح ادب
ــل	 ــاز	خل ــال	آوروایج ــاب	م ــتن	اطن ــتدالل،	نداش ــدرت	اس ــری،	ق فک
افزادرگفتاررعایــت	وحــدت	موضــوع	ونظــم	مطالــب،	دقــت	درهمآهنگــی	
ــی	 ــتواری	کام،	گرم ــایی	واس ــیوایی	و	رس ــی،	ش ــظ	و	معن ــری	لف و	براب
ــه	هــای	ســخن	درحدمعقــول	 ــه	کار	گرفتــن	ارائ ــان،	ب و	شــورانگیزی	بی
ومطلــوب،	رعایــت	وهمــواری	وخــوش	آهنگــی	واژه	هــا	و	ترجیــح	دادن	
ترکیــب	هــاوواژه	هــای	مأنــوس	و	قابــل	فهــم	فارســی	دری	بــرواژه	هــای	
ــوس	 ــت	نامأن ــا	لغ ــن	وی ــوس	دری	که ــای	نامأن ــاره	ازواژه	ه ــه	وپ بیگان

دشــوارعربی،	اجتنــاب	ازآوردن	زبــان	محــاوره،	مگــر	هنــگام	نقــل	وقــول	
ــی	 ــی	واجتماع ــج	اخاق ــراردادن	نتای ــه	هاوق ــش	نام ــتانها	ونمای درداس

ــته... درنوش

ـــات	 ـــلط،	درادبی ـــادری	مس ـــان	م ـــه	زب ـــه	ب ـــوب	ک ـــنده	ی	خ ـــک	نویس ی
ـــی	 ـــد	م ـــته	باش ـــارت	داش ـــه	مه ـــر	ک ـــان	دیگ ـــد	لس ـــی	و	چن ـــی	آگاه عرب
ـــند	 ـــته	باش ـــرا	داش ـــدن	آن ـــتیاق	خوان ـــردم	اش ـــه	م ـــه	را	ک ـــد	هرآنچ توان
ـــات	 ـــارت	ادبی ـــوز	ازاس ـــی	دری	هن ـــان	فارس ـــر	گرامرزب ـــد،	از	نظ ـــه	کن ارائ
ـــی	 ـــی	همخوان ـــا	عرب ـــات	دری	ب ـــال	و	صف ـــه	و	افع ـــرون	نرفت ـــی	بی عرب
ـــان	 ـــود،	لس ـــی	ش ـــه	م ـــکار	گرفت ـــادوش	ب ـــم	دوش ـــن	باه و	دراوزان	معی
ـــش	 ـــد	جه ـــی	توان ـــتعمال	م ـــرت	اس ـــه	وف ـــر	ب ـــم	نظ ـــر	ه ـــای	دیگ ه
ـــن	اســـت	 ـــازد،	همی ـــه	ســـوی	دیگرمتحـــول	س ـــو	ب ـــک	س ـــات	را	از	ی ادبی

ن در زندگی �دبیات ونقش �آ
مشخصات يک نويسنده

اگــر نويســندگي را بــه معنــي عمــل كســي كــه مي نويســد، بگيريــم، هــر كســي را كــه بنويســد، اگــر چه نوشــته 
او ســياهه خــرج خانــه يــا دفتــر حســاب دكانــش باشــد، نويســنده بايــد خوانــد. در ايــن حــال نويســندگي كار 
دشــواري نيســت؛ الفبــا را بايــد شــناخت و مختصــر خطــي بايــد داشــت كــه خواندنــي باشــد؛ امــا در اصطــاح 
ــود  ــص بخ ــخصات مخت ــوب دارای مش ــنده خ ــک نويس ــوند، ي ــده نمي ش ــنده خوان ــان، نويس ــه كس ــن گون اي
اســت ومــی تــوان گفــت كــه نويســنده مســئول و بــا ايمــان، دردی وانگيــزه ی بــرای نوشــتن داردوهــدف عالــی 
وواالرادرنوشــته هــای خوددنبــال مــی كندوهرگيــز ازجــاده حــق وحقيقــت دورنمــی شــودوقلم خــود را بــه چيــز 
هــای بــی ارزشــی ماننــد؛ پــول و جــاه و مقــام نمــی فروشــدو بــه غــرض و كينــه وحســدنمی آاليــدو مطامــع 

شــخصی رابرمصالــح ومنافــع عمومــی و ميهنــی برنمــی گزينــد.

مدیریت ماهنامه
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ـــن	 ـــث	تأثیرقرارگرفت ـــردی	هاوتح ـــراف	گ ـــه	انح ـــار	هم ـــنده	مه ـــه	نویس ک
ـــه	 ـــد	ک ـــی	کش ـــرون	م ـــارا	بی ـــت	ه ـــزی	ازواقعی ـــته	چی ـــر	داش ـــا	را	مدنظ ه
ـــط	 ـــان	محی ـــان	و	زب ـــی	زم ـــای	ادب ـــتگی	ه ـــق	شایس ـــند	و	بروف ـــردم	پس م
ـــوب	دارای	 ـــته	ی	خ ـــک	نوش ـــه	ی ـــم	ک ـــی	بین ـــتا	م ـــن	راس ـــد،	درهمی باش

ـــد. ـــی	باش ـــخصه	م ـــه	مش ج

ـــای	 ـــی	ه ـــخصات	وویژگ ـــته	هانیزمش ـــواع	نوش ـــه	ان ـــرای	هم ـــه	ب اگرچ
واحـــد	ومعینـــی	نمـــی	تـــوان	ذکـــر	کـــرد،	مـــی	تـــوان	گفـــت	کـــه	
ـــی	 ـــی،	اجتماع ـــل	دین ـــای	اصی ـــته	ه ـــا	ونوش ـــنامه	ه ـــتانها	و	نمایش داس
اخاقـــی،	تربیتـــی	واقتصـــادی	خصوصیـــات	و	مشـــخصات	دارندکـــه	

ـــت. ـــه	اس ازآن	جمل

الف- از حیث مفهوم، محتوا و پیام

ـــردم	 ـــادی	م ـــی	و	اعتق ـــوی،	روح ـــاز	معن ـــخگوی	نی ـــد	پاس ـــته	بای نوش
ـــق	آگاه	 ـــش	دربرابرخداوخل ـــئولیت	خوی ـــه	مس ـــبت	ب ـــدوخواننده	رانس باش
ـــدوذوق	 ـــت	کن ـــت	وتقوی ـــل	رادرافرادتربی ـــه	تخی ـــروی	خاق ـــازد		نی س
ـــق	و	 ـــه،	تعم ـــازدوآنهارابه	اندیش ـــان	رابیدارس ـــه	آن ـــتعدادخفته	ونهفت اس
ـــردم	 ـــی	م ـــی	و	سیاس ـــی،	اجتماع ـــد	دین ـــی	ورش ـــش	وادارد،	آگاه پژوه
ـــن	 ـــن	وهمچنی ـــاع	از	وط ـــتی	ودف ـــن	دوس ـــه	میه ـــردم	را	ب ـــرد،	م راباالبب

ـــد. ـــرترغیب	کن ـــراد	بش ـــه	اف ـــان	و	هم ـــتی	هموطن ـــه	دوس ب

ـــن	 ـــا	تعی ـــان	را	ب ـــازد،	آن ـــان	آگاه	س ـــازه	زم ـــوادث	ت ـــه	را	باح ـــراد	جامع اف
ـــوی		 ـــای	لفظـــی	ومعن ـــی	ه ـــا	زیبای ـــد،	ب ـــری	کن ـــده	رهب ـــش	آین خـــط	م
ـــان	 ـــدن	را	دردل	آن ـــق	خوان ـــاند،	شوروعش ـــه	بکش ـــه	مطالع ـــان	را	ب جوان
ـــد	ارزش	 ـــادت	ده ـــاب	ع ـــا	کت ـــت	ب ـــس	و	الف ـــا	ان ـــا	را	ب ـــزد	وآنه برانگی
ـــتی	 ـــی	وسس ـــت	گذران ـــازدوآنهارا	ازوق ـــن	س ـــان	روش ـــت	را	برنوجوان وق
ــان	و	 ــداری	ایمـ ــتواری	و	پایـ ــه	اسـ ــاز	داردو	بـ ــگاری	بـ ــهل	انـ وسـ
ــته	گان	را	بـــه	 ــئولیت	فراخوانـــد،	تاریـــخ	گذشـ اراده	واحســـاس	مسـ
ـــای	 ـــی	ه ـــد،	تلخ ـــو	نمای ـــاز	گ ـــه	ب ـــه	جامع ـــرای	هم ـــناد	ب ـــت	واس حقیق
ـــه	 ـــان	را	ب ـــاو	جوان ـــران	برم ـــه	دیگ ـــرت	ب ـــه	درس	عب تاریخـــی	را	بمثاب
ـــته	را	 ـــتانهای	گذش ـــد،	داس ـــویق	نمای ـــب	تش ـــالم	ودور	ازتعص عملکردس
ـــود	 ـــه	رهنم ـــده	ازآن	بمثاب ـــوان	درآین ـــه	بت ـــد	ک ـــش	نمای ـــان	ویرای چن

ـــردد. ـــتفاده	گ اس

ــزاز	 ــه	اهتـ ــاع	بـ ــت	را	دراجتمـ ــل	و	فضیلـ ــت	فضـ ــرانجام	رایـ سـ
درآوردوجامعـــه	را	بســـوی	پیشـــرفت،	آســـایش،	ســـعادت	و	کمـــال	

ــازد. ــون	سـ رهنمـ

ب – از حیث سبک نگارش وآئین درست نویسی

ـــده	 ـــت	ش ـــوارد	زیررعای ـــه	درآن	م ـــت	ک ـــته	ی	اس ـــوب	نوش ـــته	خ نوش
ـــد. باش

۱-	ســـاده	نویســـی	:	ســـادگی	از	ضروریـــات	نوشـــته	اســـت،	ولـــی	

ـــذال	بکشـــاند،	بلکـــه	 ـــه	ابت ـــراط	ورزدوکاررا	ب ـــن	امراف نویســـنده	نبایددرای
نوشـــته	او	ســـاده	وروان	ودرعیـــن	حـــال	شـــیوا،	رساباشـــد،	عبـــارات	
ــرود	 ــوس	درآن	بکارنـ ــات	نامأنـ ــده	و	کلمـ ــات	پیچیـ ــم	وجمـ مبهـ
تادرایـــن	عصـــر	شـــتاب	و	ســـرعت،	خواننـــده	بـــرای	درک	معنـــی	
ــته	باشـــدوبرای	فهـــم	وحـــل	 ــازی	بـــه	فرهنـــگ	نداشـ لغـــات،	نیـ
مســـئله،	ماننـــد	چیســـتان،	بـــه	اتـــاف	وقـــت	وتأمـــل	بیجامحتـــاج	

نباشـــد،	بلکـــه	نوشـــته	را	بـــه	آســـانی	بخواندوبخوبـــی	بفهمـــد.

ـــم	 ـــت	قل ـــا	بایدعف ـــته	ه ـــه	نوش ـــر:	درهم ـــی	فک ـــم	وپاک ـــت	قل ۲-	عف
را	رعایـــت	کـــرد،	از	اســـتعمال	الفـــاظ	زشـــت	و	رکیـــک،	همچنیـــن	
ـــا	 ـــش	ون ـــود،	زیرافح ـــار	ب ـــراد	برکن ـــه	اف ـــبت	ب ـــن	نس ـــی	وتوهی فحاش
ســـزا	نوشـــته	رادرنظرخواننـــده	بـــی	مقدارونویســـنده	را	خـــوار	مـــی	

ـــازد. س

۳-	وحـــدت	موضـــوع:	منظـــور	از	وحـــدت	موضـــوع،	فراهـــم	آمـــدن	
تناســـب	وربـــط	طبعـــی	معانـــی	مـــورد	بحـــث	درنوشـــته	بایکدیگـــر	
اســـت؛	بـــه	عبـــارت	دیگـــر،	نویســـنده	بایددرسراسرنوشـــته	از	
ــگری	 ــا	و	مثالهاوآرایشـ ــث	هـ ــام	بحـ ــوع	دورنیفتدوتمـ ــل	موضـ اصـ
ـــی	 ـــوع	اصل ـــون	موض ـــل،	پیرام ـــی	کام ـــم	آهنگ ـــته	باه ـــزای	نوش هاواج

دورزندوتأثیرواحـــد	در	ذهـــن	خواننـــده	القـــا	کنـــد.

ـــی	 ـــا	م ـــدف	خودرادرکج ـــورد	ه ـــوع	م ـــد	موض ـــنده	بدان ـــان	نویس همچن
نویســـد،	از	کـــدام	رســـانه	پیـــام	خودرابـــه	نشـــرمی	رســـاند،چگونه	
ـــر	 ـــا	درنظ ـــد،	ب ـــران	تبارزمیده ـــه	دیگ ـــود	را	ب ـــای	خ ـــری	ه ـــدف	گی ه
ـــت	 ـــن	محدودی ـــر	گرفت ـــکات	و	مشـــخصه	هادرنظ ـــن	ن ـــه	ای داشـــت	هم
ـــی	 ـــردن	م ـــت	ک ـــران	را	رعای ـــود	ودیگ ـــدات	خ ـــی	و	تعه ـــای	قانون ه
ــرآن	 ــد	درغیـ ــوع	کمـــک	نمایـ ــدت	موضـ ــت	وحـ ــه	تقویـ ــد	بـ توانـ
ـــبب	 ـــده	و	س ـــیده	ش ـــری	کش ـــی	دیگ ـــش	بطرف ـــورد	دلخواه ـــب	م مطل

ـــود. ـــی	ش ـــند	م ـــرافگندگی	نویس س

ـــای	کام:		 ـــه	ه ـــی	و	ارائ ـــع	ادب ـــب	از	صنای ـــا	و	مناس ـــتفاده	بج ۴-	اس
صنایـــع	ادبـــی	درگیرایـــی،	زیبایـــی	وخوشـــایندی	اثروجلـــب	توجـــه	
ـــف	 ـــتعارهء	لطی ـــا،	اس ـــبیه	زیب ـــت،	آوردن	تش ـــخت	مؤثراس ـــده	س خوانن
ـــعر	 ـــب،	ش ـــل	مناس ـــع،	ضـــرب	المث ـــف	بدی ـــا،	توصی ـــع	وبج ـــه	بموق کنای
ـــته	 ـــه،	نوش ـــه	وهم ـــار،	هم ـــات	قص ـــده،	کلم ـــل	آموزن ـــر،	تمث نغزودلپذی
ـــراط	 ـــد	اف ـــتحکام	آنهانبای ـــازد،	امادراس ـــی	ترمیس را	پربارتروگیراتروخواندن
ـــع	خســـتگی	 ـــر	ورف ـــی	اث ـــب،	زیبای ـــانی	درک	مطل ـــرای	آس ـــودوفقط	ب ش
ـــرورت	 ـــت	ض ـــدون	رعای ـــه	ب ـــه	اینک ـــت،	ن ـــا	مددگرف ـــده	بایدازآنه خوانن
ــت	 ــگری	پرداخـ ــع	وآرایشـ ــه	صنایـ ــدان	بـ ــال،	چنـ ــای	حـ ومقتضـ
کـــه	اصـــل	موضـــوع	فرامـــوش	شـــودوخواننده	از	درک	مطلـــب	بـــاز	

ـــردد. ـــول	گ ـــته	ومل ماندویاخس

ادامه	دارد....

موفقیت روی ستون های شکسته شکل می گیرد.  
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انســان ها در روابــط خــود بایــد بــه حــد باالیــی از اطاعــات 
ــه ای  ــر رابط ــه در ه ــت ک ــن اس ــدف ای ــد. ه ــت یابن دس
ــی انســان در  ــم؛ یعن ــران را درک کنی ــم مســایل دیگ بتوانی
ــود را  ــد خ ــران، بای ــه دیگ ــود نســبت ب ــرد خ ــل عملک مقاب
ــد. انســان ها  جــای دیگــران بگــذارد و ســپس قضــاوت نمای
ــند و  ــران باش ــایل دیگ ــناخت مس ــا در ش ــد آگاه و توان بای
ــران نداشــته  ــات نامحــدود از دیگ ــه و توقع انتظــارات بی پای

باشــند.

ــرد  ــق میگی ــه تعل ــت ک ــزی اس ــرحد رفتارغری ــور ازس منظ
ــای  ــرز ه ــه م ــود ب ــط خ ــانهاباید دررواب ــات انس ــه حیوان ب
ــه  ــت زمانیک ــی درهرحال ــد، یعن ــاالی آگاهــی  دســت یابن ب
میخواهنــد رابطــه خویــش را بادیگــران تأمیــن نماینــد، بایــد 
ــف مجهــز  ــف درراســتا هــای مختل ــه آگاهــی هــای مختل ب
ــه مــادر  باشــند یــک طفــل وقتیکــه میخواهــد نیــازش را ب
ــور  ــه و چط ــت، چگون ــدام وق ــد درک ــد، میدان ــا پدربگوی و ی
موضــوع مــورد نیــازش را مطــرح نمایــد، او همیــن قــدردرک 
نمــوده اســت کــه پیشــنهاد مشــکل زمانــی صــورت میگیــرد 

ــرا داشــته باشــند. کــه والدیــن وقــت شــنیدن آن

بــه همیــن منــوال انســان دررابطــه ی خــود بــا دیگــران بایــد 
بمــرز هــای بــاالی معلومــات وآگهــی دســت یابــد، درلغــت 
مفهــوم همدلــی بــرای نشــان دادن یکــی از ابعادآگاهــی بــه 
ــوان خــود را بجــای  ــی ت ــده اســت، منظــور از همدل کار آم

دیگــری نهــادن اســت.

ALLIANCE  همدلی  یا

ایــن فراینــد کــه حکایــت از حــس مشــترک و رابطــه عمیــق 
انســانها بــا یکدیگــر اســت در ایجــاد فضایــی آرامــش بخــش 
ــی  ــوی م ــت . مول ــر اس ــیار موث ــانی بس ــل انس ــرای تعام ب

گویــد :

ای بسا دو ترک چون بیگانگان                    

ای بسا هندو و ترک همزبان

پس زبان هم دلی خود دیگر است              
 همدلی از همزبانی بهتر است

ــان  ــر همزب ــا یکدیگ ــه ب ــم ک ــدر ه ــا دوســتان ماهرچق واقع
باشــیم و حــرف یکدیگــر را بفهمیــم .... مادامــی کــه دلهــای 
ــک نشــده باشــد و احســاس مشــترکی از  ــه هــم نزدی ــا ب م
ــه  ــیم رابط ــته باش ــر نداش ــای یکدیگ ــا و غمه ــی ه خوش

ــم ــم نداری ــا ه ــی ب خوب

فقــط توجــه داشــته باشــید کــه همدلــی کــردن بــا همدردی 
کــردن تفــاوت دارد . مــا مــی توانیــم احســاس مشــترکی از 
خوشــی هــا و غمهــای یکدیگــر داشــته باشــیم ولــی نبایــد 

ایــن احســاس بیشــتر از درک شــخص اول باشــد .

ــرش  ــوگ همس ــما در س ــت ش ــه دوس ــد ک ــرض بگیری ف
ــا او همدلــی کنیــد .... اگــر  نشســته و شــما مــی خواهیــد ب
ــت  ــد .... دوس ــزاداری نمایی ــیون و زاری و ع ــتر از او ش بیش
شــما تصــور مــی کنــد کــه همدلــی شــما نوعــی چاپلوســی و 
یــا همــدردی بیــش از حــد اســت و در خلــوص رابطــه شــما 

شــک مــی کنــد .

ــی  ــوش زندگ ــار خ ــنیدن اخب ــه از ش ــرادی ک ــور اف همینط
دوســتان خــود بیــش از حــد خوشــحال مــی شــوند و 
پایکوبــی مــی کننــد ....در واقــع مــرز بیــن همدلــی و 

همــدردی را  برهــم زده انــد.

هـدف ایـن اسـت کـه درهررابطـه بتوانیـم مسـایل دیگـری 
رابفهمیـم، شـوهری کـه هرشـب تـا دیرگاه با دوسـتان بسـر 
مـی بردواعتـراض مداوم همسـر رابـه هیچ می انـگارد، ایا یک 

اصل آگاهی ارتباطات

.... پیوست به گذشته

مدیریت ماهنامه



13

بـار بـه ایـن اندیشـه افتـاده اسـت که اگـر حتا یک شـب همسـرش 
چنیـن میکـرد او چـه حالـی داشـت؟ وچـه عکـس العملـی نشـان 

د؟  میدا

بنـا برایـن پـرورش حساسـیت، یکـی از رشـته هـای جدیدی اسـت 
کـه دانـش انسـان بـدان پرداختـه اسـت، تـا ازایـن رهگذرانسـانهای 
پدیـد آینـد آگاه، توانا درشـناخت مسـایل دیگری و بـه دور از انتظار 
هـای بی اسـاس و توقعـات نا محدود. اصـل آگهـی در ارتباطات پایه 
و اسـاس روابـط انسـانی را تشـکیل میداهـد، انسـانها بروفـق همین 

شـیوه توانسـتند توسـعه نا محـدود را درجهـان بوجـود آورند.

همدلـی - کـه بـه قـول مولـوی از همزبانـی بهتـر اسـت – زمانی در 
قلـب هـر یـک از مـا شـکل می گیـرد کـه بتوانیـم خودمـان را جای 
دیگـران قـرار دهیـم، موقعیـت و شـرایط واقعـی آنـان را بفهمیـم و 
 )Sympathy( مشکاتشـان را لمـس کنیـم. همدلـی بـا همـدردی
متفـاوت اسـت. همـدردی بـه معنا ابـراز احساسـات تسـلی بخش در 
قالـب کلمـات یا رفتاری اسـت که به طـرف مقابل دلـداری می دهد. 
مثـًا مـا با ارسـال پیام تسـلیت یـا رفتن به مراسـم ختم با دوسـتی 
کـه یکـی از بسـتگانش را از دسـت داده  ابراز همـدردی می کنیم. اما 
همدلـی فقـط زمانـی رخ می دهـد کـه بتوانیـم خـود را در موقعیـت 
او تصـور کنیـم و بـا تمـام وجـود اندوهـش را حس کنیـم. همدردی 
نیازمنـد زبـان اسـت، امـا همدلـی بی نیـاز از زبـان در سـکوت نیـز 
بـه دسـت می آیـد. همدلـی نیازمنـد »تجربـهء مشـترک« و »فهـم 
مشـترک« اسـت. مثـًا فردی که چند سـال خـارج از کشـور زندگی 
کـرده اسـت، حـس غربـت مهاجـران خارجـی را کـه در سـرزمین او 
زندگـی می کننـد بهتـر می فهمـد. زیـرا بـا آنـان تجربـهء مشـترکی 
دارد. دیـدن آنـان برایش یـادآور خـودش در آن سالهاسـت. بنابراین 
بـا مهاجـران حـس همدلـی دارد و احسـاس آنـان را بهتـر از افرادی 

می فهمـد کـه ایـن تجربـه را ندارند.

 اساسـاً کلید رسـیدن به همدلی پرهیز از »پیش داوری« و »قضاوت« 
اسـت. دکتـر فرهنگـی در این زمینه می نویسـد: »دشـوارتر از تعریف 
و تشـریح همدلـی بـه کارگیـری آن در زندگـی روزمـره و باالبـردن 
مهارتهای مربوط به آن اسـت. شـاید نخسـتین گام، پرهیز از ارزیابی 
و قضـاوت رفتـار طـرف مقابـل باشـد. اگـر ما رفتـار فـرد مقابل خود 
را بـر اسـاس صحیـح و غلط، زشـت و زیبـا، خوب و بـد ارزیابی کنیم 
پـس مـا رفتـار او را در چارچوب این برچسـبها می بینیـم؛ نه آن طور 
کـه هسـت و ممکن اسـت رفتـار واقعـی او با این برچسـبها سـازگار 
و یـا ناسـازگار باشـد. در آن صورت مـا اولیـن گام را در جهت تخریب 

پلهـای ارتباطـی خود با او برداشـته ایم.« )فرهنگـی، ۱۱۸ :۱۳۹۰(.

عنصردیگـری در ایـن زمینـه »حمایتگـری« اسـت. هـراس از طـرف 
مقابـل – بـه هـر میـزان و بـه هـر دلیـل کـه باشـد - رابطـهء میـان 
فـردی را مختل می سـازد. حـس ناامنی ریشـهء ارتباطات انسـانی را 
می خشـکاند. مثـًا در محیـط کار اگـر همـکاران تصـور کننـد گفتار 
و رفتارشـان همـواره زیـر ذربیـن اسـت و هـر خطای کوچکـی تاوان 
بزرگـی در پـی خواهـد داشـت، در هالـه ی دفاعـی فـرو می روند و از 
ارتبـاط پرهیـز می کننـد. امـا اگـر احسـاس کننـد، فضـا بـه گونه ای 
اسـت کـه می تـوان بـه حمایـت و پشـتیبانی دیگـران امیـدوار بـود 
و اولیـن اشـتباه آخریـن اشـتباه نخواهـد بـود، اشـتیاق بـه ارتبـاط 
بیشـتر می شـود. بـر همیـن اسـاس، هـر چـه قطعیت هـا بیشـتر بـر 
محیـط ارتبـاط حاکـم باشـد، از تمایـل بـه ارتباط کاسـته می شـود. 
مثـًا اگـر مـن بدانـم همکارم نسـبت بـه موضوعی بسـیار سـختگیر 
و متعصـب اسـت، ترجیـح می دهـم دربـارهء آن موضـوع سـخنی بـه 
میـان نیایـد، زیـرا تجربـه نشـان داده کـه او بـه هیـچ وجـه سـخن 
دیگـری را بـر نمی تابد و به شـدت واکنـش تهاجمـی دارد. در نتیجه 
بـاب گفتگـو بسـته می مانـد. به قـول مولـوی: »سـختگیری و تعصب 
خامـی اسـت / تـا جنینی کار خون آشـامی اسـت«. در ایـن بیت آدم 
متعصـب اندیشـه ای خـام و ناپختـه دارد و همچون جنینـی می ماند 
کـه هنـوز متولـد نشـده و از ناگزیـر از خـون مـادر تغذیـه می کنـد. 
صفـت »خون آشـام« نیـز در اینجا با اسـتعاره و تمثیل همراه شـده و 
بـا کمـک این اسـتعاره بیانگر خشـونت و ویرانگری حاصـل از تعصب 

ست. ا

 مهـم تـر از مؤلفـه هـای دیگـر یکـی مولفـه »مثبت گرایـی« اسـت. 
بی تردیـد، مـا ابتـدا بایـد نـگاه مثبتـی به خود و سـپس همیـن نگاه 
را بـه طرف مقابل داشـته باشـیم تـا بتوانیم بـا او به گفتگویی سـالم 
و سـازنده بپردازیـم. اساسـاً بدبینـی و سـوءظن دشـمن ارتباطـات 
انسـانی اسـت. اگـر تصـور کنیـم همـواره دیگـران می خواهنـد ما را 
فریـب دهنـد، از نیک اندیشـی مـا سـوء اسـتفاده کننـد و برایمـان 
نقشـه می کشـند، پل هـای ارتبـاط در هـم شکسـته خواهـد شـد. 
البتـه بایـد میـان »مثبت گرایـی« بـا »سـاده لوحی« نیز تفـاوت قائل 
شـویم. آدم مثبت اندیـش بـا آدم سـاده لوح متفـاوت اسـت و نبایـد 
ایـن دو را مترادف دانسـت. مبنای تشـخیص این اسـت کـه آدم های 
مثبت اندیـش بی دلیـل بـه دیگـران بدبیـن نیسـتند، و بـا خیال بافی 
بـرای خود دشـمن نمی تراشـند. امـا آدم سـاده لوح توانایـی تجزیه و 

تحلیـل رفتـار دیگـران را نـدارد، کـه ایـن دو بـا هـم متفاوتند.

  منابع و مآخذ

بولتون، رابرت )۱۳۸۳( روانشناسی روابط انسانی: مهارت های مردمی. ترجمهء حمیدرضا سهرابی با همکاری افسانه حیات روشنایی. تهران: 
رشد.

فرهنگی، علی اکبر )۱۳۹۰( ارتباطات انسانی: مبانی )جلد اول(. ویرایش دوم، چاپ هیجدهم. تهران: خدمات فرهنگی رسا.

 منصوریان، یزدان.  »سرچشمه های تفاهم در ارتباطات انسانی«. سخن هفته لیزنا، شماره 2۳۱. ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

داکتر باقر ساروخانی؛ جامعه شناسی ارتباطات

بحث ادامه دارد .....
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ــی ــی المعان ــی الفارس ــت عرب ــگ لغ ــری درفرهن ــی ب ــل معن  اص
 » بــري : بخشــیدن ) گنــاه (، امرزیــدن، عفــو کــردن، کســي را 
از گنــاه بــري کــردن، اعــا م بــي تقصیــري کــردن،  بــري الذمــه 
کــردن، کســي را ازانجــام تعهــدي معــاف ســاختن، پــاک کــردن 
مبــرا کــردن،  تبرئــه کــردن،  روســفید کــردن , برطــرف کــردن  
اداکــردن , از عهــده برامــدن , انجــام وظیفــه کــردن پرداختــن و 
تصفیــه کــردن )وام و ادعــا( , اداي )دیــن( نمــودن برائــت )ذمــه( 

کــردن«

لغــت نامــه دهخــدا در قســمت معنــای بــری الذمــه مــی نویســد: 
»بــری ءالذمــة. ] بَ  ئـُـْذ ِذمْ  مَ  [ )ع ص مرکــب ( آنکــه تعهــدی 
ــا  ــن ی ــه ٔ وی از دی ــه ذم ــدارد، کســی ک ــده ن ــر عه ــی ب ــا دین ی
تعهــد در قبــال دیگــران فــارغ باشــد، آنکــه تعهــد خــود را انجــام 
ــری  ــه، ب ــه یافت ــراغ ذم ــه اســت، ف ــن خــود را پرداخت داده و دی

ءالســاحة، مقابــل مشــغول الذمــة، )فرهنــگ فارســی معیــن («

قانون اساسی افغانستان

ماده 2۵

ــا وقتــی کــه بحکــم  برائــت ذمــه حالــت اصلــی اســت؛ متهــم ت
ــی  ــرد، ب ــه قرارنگی ــوم علی ــت محک ــا صاحی ــه ب ــی محکم قطع

ــی شــود. ــاه شــناخته م گن

مصادیق اسامی

آیات

ــان  ــردان و زن ــه ۵۸؛ ترجمــه : » وکســانیکه م ســوره احــزاب آی
ــندآزار  ــده باش ــتی ش ــل زش ــب عم ــه مرتک ــی آنک ــن راب مؤم
ــه  ــردن گرفت ــه گ ــی آشــکار ب ــأ تهمــت و گناه ــانند، قطع میرس

ــد.« ان

ــان آورده  ــانیکه ایم ــه: » ای کس ــه ۱2 ترجم ــرات آی ــوره حج س
ــاه  ــاره ی از گمانهاگن ــه پ ــا بپرهیزیدک ــیاری ازگمانه ــد، از بس ای
اســت، وجاسوســی مکنیــد، وبعضــی ازشــماغیبت بعضــی نکنــد، 
آیاکســی از شــما دوســت داردکــه گوشــت برادرمــرده اش 
ــه  ــید ک ــدا بترس ــس ازخ ــد، پ ــت داری ــورد؟ وازآن کراه را بخ

ــت.« ــان اس ــه پذیرومهرب خداتوب

ســوره اســرأ آیــه ۳۶؛ ترجمــه: » چیــزی راکــه بــدان علــم نــداری 
ــورد پرســش  ــه م ــب، هم ــوش وچشــم وقل ــن، زیراگ ــال مک دنب

واقــع خواهندشــد.«

ــا کــه درفراخــی و  ــه۱۳۴ ترجمــه: » همان ســوره آل عمــران؛ آی

..........پیوست به گذشته

ــی  ــون اساس ــهای از قان درس
جمهــوری اســامی افغانســتان

برائت الذمه

تعریــف : هرامــری کــه توجــه بــه آن بشــخص، مســتلزم نــوع زحمــت یازیــان یــا ســلب آزادی ویــا ایجــاد مضیقــه باشــد 

درصــورت کــه توجــه آن بــه شــخص، محــل تردیــد باشــدباید آن شــخص راازآن زحمــت مبــرأ نمــود زیــرا بــدون دلیــل 

قاطــع، تحمــل کلفــت و زحمــت بــه اشــخاص روا نیســت ازایــن معنــا بــه اصــل برائــت تعبیــر مــی شــود.

برائــت الذمــه؛ خالــی بــودن ذمــه ء شــخص معیــن از تعهــد را گوینــد، خــواه اساســأ ذمــه ی شــخص درمقابــل شــخص 

معیــن دیگــرازاول مشــغول نشودیامشــغول شــده وفــارغ )بــری الذمــه( شــود.

مدیریت ماهنامه
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ــردم  ــدواز م ــاق مــی کنندوچشــم خــودرا فرومــی برن تنگــی انف
ــت دارد.« ــوکاران را دوس ــد نیک درمیگذرندوخداون

ــتاب زده  ــش از رحمــت، ش ــه: » وپی ــه ۶ ترجم ــد؛ آی ــوره رع س
ــان، برکافــران  ــو عــذاب مــی طلبندوحــال آنکــه پیــش از آن از ت
ــه  ــبت ب ــروردگار تونس ــتی پ ــت وبراس ــه اس ــا رفت ــت ه عقوب
یقیــن  وبــه  بخشایشگراســت  شــان  ســتم  باوجــود  مــردم 

جزااســت.« پروردگارتوســخت 

ترجمه احادیث شریف:

رســول اکــرم)ص( فرمودنــد؛ اشــتباه قاضــی درعفــو متهــم 
بهترازاشــتباه وی درجــزادادن اســت.)کتاب علــوم جنایــی صفحــه 

.)2۸۶

 از ابوهریــره)رض( روایــت اســت کــه آنحضرت)ص(فرمودنــد: 
ــن ســخن  ــددروغ تری ــد، زیراگمــان ب ــاب کنی » ازگمــان بداجتن

هــا اســت« )صحیــح بخــاری ومســلم(

کســیکه درمــورد شــخصی ســخنی بگویدکــه درشــأن او نیســت 
تــا بدینوســیله آن شــخص رابــه عیبــی متهــم بســازد خداونــد)ج(

ــه اش را  ــه گفت ــی کندک ــس م ــی حب ــم تاوقت ــش جهن اورادرآت
ــی( ثابــت کند.«)طبران

از عبــداهلل بــن عمرروایــت اســت کــه رســول اکــرم)ص( فرمودند: 
ــرای  ــت، اج ــیله عفووگذش ــه وس ــعی کنیدب ــود س ــن خ » دربی
حــدود را متوقــف کنیــد، زیــرا هرجرمــی کــه بــرای مــن ثابــت 
ــو  ــردد.« ) رواه اب ــب میگ ــرعی ازآن واج ــد ش ــرای ح ــود، اج ش

داود(

قوانین اساسی بعضی از کشورهای اسامی و غیر اسامی

قانون اساسی الجزایر

ماده ۴۵

کلیــه اشــخاص تــا اثبــات جــرم ایشــان درمرجــع قضایــی قانونــی 
بــه همــراه کلیــه تضمینــات منــدرج درقانــون، بــی گناه شــناخته 

ــود. می ش

قانون اساسی ایران

ماده ۳۷

اصل،برائــت اســت وهیــچ کــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته 
نمــی شــود، مگرایــن کــه جــرم اودرمحکمــه صالــح ثبــت گــردد.

قانون اساسی تاجکستان

پاراگراف اول ماده 2۰

ــی  ــناخته نم ــرم ش ــه مج ــم از محکم ــا صدورحک ــس ت ــچ ک هی
شــود.

قانون اساسی اسپانیا

فقره 2 ماده2۴

همچنیــن فردحــق داشــتن قاضــی مشــخص شــده توســط 
قانون،وکیــل، اطــاع از اتهامــات علیــه خــود، رونــد قضایــی کوتاه 
مــدت وبــا ضمانــت هــای کافــی، اســتفاده از اســناد مــورد لــزوم 
بــرای دفــاع از خــود، اقرارنکــردن علیــه خویــش، اعتــراف نکــردن 
ــدود و  ــون ح ــت. قان ــت اس ــل برائ ــته و اص ــان را داش ــه گناه ب
مــواردی را کــه بــه دالیــل نســبی یــا اســرارحرفه ی نمــی تــوان 

بــه برخــی از اتهامــات پاســخ داد را معیــن مــی ســازد.

قانون اساسی ایتالیا

پاراگراف دوم ماده 2۷

متهم تا صدور حکم قطعی بیگناه تلقی می شود.

قانون اساسی کوریا

ماده ۱۷

ــه  ــرم وی درمحاکم ــه ج ــا اینک ــی ت ــه جرم ــم ب هرشــخص مته
ــرای دفــاع  عمومــی کــه درطــی آن کلیــه تضمیــن هــای الزم ب
ــی  ــات نگرددب ــی اثب ــد بطورقانون ــده باش ــم آم ــه وی فراه آزادان

ــاه شــناخته مــی شــود. گن
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تقسيم بندی نيازها در نظر روان شناسان اسام

ــان اســامی  ــب روان شناس ــه در کت ــدی ک ــک تقســیم بن در ی
بــر روی مســئله نیــاز انجــام شــده، غرایــز را بــه چهــارده دســته 

تقســیم مــی کننــد کــه عبــارت انــد از:

۱( خودخواهــی )حــب ذات(، کــه ریشــه حرکــت هــای سیاســی 
و اقتصــادی انســان اســت؛ 

2( زیباپسندی، که ریشه فعالیت های هنری است؛

ــفی  ــری و فلس ــای فک ــت ه ــه فعالی ــه ریش ــکاوی، ک  ۳( کنج
ــت؛ اس

 ۴( مهرطلبــی، کــه ریشــه زندگــی خانوادگــی و روابــط زناشــویی 
و مــادر و فرزنــد اســت؛

 ۵( سپاسگزاری، که ریشه روانی اخاق اسامی است؛

 ۶( کمال جویی، که ریشه حرکت تکاملی انسان است؛ 

ــت و  ــا و وحش ــی ه ــا و نگران ــرس ه ــه در ت ــه ریش ــم، ک ۷( بی
ــت؛  ــراب هاس اضط

۸( امید، که ریشه آرزوها و تاش و مقاومت هاست؛

 ۹( غریزه جنسی، که منشأ تولید نسل است؛

 ۱۰( گرسنگی، که ریشه فعالیت های اقتصادی است؛

 ۱۱( تشنگی، که ریشه تاش برای یافتن نوشیدنی هاست؛ 

۱2( اُنس، که ریشه در فعالیت های اجتماعی دارد؛

ــگ  ــتکبار و جن ــلطه و اس ــه س ــه ریش ــی، ک ــری جوی  ۱۳( برت
ــت؛ ــی اس ــای تهاجم ه

 ۱۴( صیانت نفس، که ریشه جنگ های تدافعی دارد.

ــیر  ــا و تفاس ــل ه ــا تحلی ــن نیازه ــرد ای ــی عملک ــاره چگونگ درب
ــه چشــم مــی خــورد؛ امــا آنچــه  مختلفــی در کتــب اســامی ب
ــا  ــه نیازه ــن هم ــامی در بی ــمندان اس ــیاری از اندیش ــه بس ک

صحت روان

فاطمه غامی

زمانيكــه امنيــت تأميــن وشــرايط زندگــی طبــق معمــول مســاعد باشــد، جــای بــرای نگرانــی و تشــويش 
ــدام  ــد، اينجاســت كــه نيازهــای عضويــت ودلبســتگی هــای محيطــی اجتماعــی عــرض ان باقــی نمــی مان
مــی نمايــد، دراينجــا نيــاز بــه دوســتی هــا، بســتگی هــا، عضويــت و عشــق را درخــود جــای ميدهــد، مثــل 
تمايــل بــه كار گروهــی وتشــكيل روابــط تــازه بااطرافيــان، نيــاز بــه عضويــت و تعلــق، انســانها را وادار مــی 

كندتــا عضــو انجمــن هــا يــا گــروه هــا باشــندوبا افــراد دوروبرخودهمــكاری كننــد.

نیاز های که به آن همه دلبستگی دارند
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روی آن تکیــه مــی کننــد و دربــاره کنتــرول و هدایــت آن 
در مســیر درســت، برنامــه دارنــد، »غریــزه هــای فطــری« 
اســت کــه حدیــث نبــوی معروفــی کــه مــی فرمایــد: »هــر 
طفلــی بــا فطــرت بــه دنیــا مــی آیــد«، دلیــل بــر وجــود 
نیازهــای اساســی و بنیادیــن و همــراه بــودن آنهــا از تولــد 

تــا مــرگ اســت.

بــا توّجــه بــه مطالــب گذشــته، نیازهــای اساســی از نظــر 
اســام عبــارت انــد از: تشــنگی، گرســنگی، و جنســی  این 
ــد.  ــه تعلیــم ندارن ــد و احتیــاج ب ــه نیازهــا طبیعــی ان گون
ــه آن اهّمیــت  ــن نیازهــا آنچــه کــه اســام ب ــان ای در می
ویــژه ای قائــل اســت، نیــاز »جنســی« اســت کــه در کتــب 
ــرول و  ــوه کنت ــاره نح ــی درب ــات گوناگون ــامی نظری اس
ارضــای ایــن غریــزه داده شــده و راه حــل هــای متعــددی 

را پیشــنهاد نمــوده اســت.

صــرف نظــر از فراینــد فیزیولوژیکــی کــه در کتــب طبیبان 
و نفــس شناســان اســامی بــه شــکل هــای مفّصــل از آن 
ــزه  ــا غری ــط ب ــی، مرتب ــف روان ــت، ظرای ــده اس ــث ش بح
جنســی اســت و ایــن کــه آثــار روانــی ایــن غریــزه 
چیســت، تــا حــدی کــه بســیاری از اندیشــمندان مرتبــط 
ــنگی  ــزه را از گرس ــن غری ــش ای ــار و تن ــئله، فش ــا مس ب
ــر  ــه اگ ــن هســتند ک ــه ای ــل ب ــد و قائ بیشــتر دانســته ان
ــی  ــوب در پ ــاب نامطل ــود، بازت ــباع نش ــروع، اش از راه مش

ــد داشــت. خواه

اســام از ســویی بــا فرهنــگ ریاضت طلبــی بــرای کنترول 
یــک نیــاز )بویــژه نیــاز جنســی( و از ســویی دیگــر بــا نقــد 
موضــع گیــری جوامــع غربــی، از افــراط و تفریــط پرهیــز 
ــه  ــدال را اتخــاذ نمــوده اســت. ناگفت کــرده و موضــع اعت
نمانــد نیازهایــی چــون خوددوســتی، تکریــم و احتــرام بــه 
خــود و تقدیــس خــود، ارتبــاط خاصــی بــا غریــزه جنســی 
ــوه  ــاره نح ــر، درب ــای دیگ ــت در ج ــه الزم اس ــد ک دارن

ارتبــاط نیازهــای اساســی، تحقیــق و بررســی شــود.

مســئولین امــروز مؤسســات و ســازمانها ی امــروزی 
ازوجــود ایــن نیــاز هــا اطــاع دارندوبــه غلــط آنهــارا بــرای 

ســازمان تهدیــد آمیــز میداننــد، تحقیقــات متعــدد نشــان 
داده اســت کــه یــک گــروه کامــأ منســجم ، نســبت بــه 
ــه هــدف هــای  ــرای رســیدن ب همــان تعــداد افرادیکــه ب
کار بطــور جداگانــه کار مــی کننــد، بازدهــی بســیار بــاالی 

دارنــد.

ــا  ــان ب ــای کارکن ــروه ه ــه گ ــرس از اینک ــه ت ــن هم باای
هدفهــای ســازمان بــه مخالفــت برخیزنــد، موجــب شــده 
ــا ســماجت تمــام رفتارکارکنــان را  ــان، ب اســت تاکارفرمای
ــا  ــد، ب کنتــرول کنندوآنهــا را ازتشــکیل گــروه هــا بازدارن
ــاز هــای  ــن همــه، وقتــی انســانهابراثر ارضــا نشــدن نی ای
ــاکام  ــود ن ــی خ ــای ایمن ــاز ه ــم نی ــاید ه ــی وش اجتماع
ــه  ــش میگیرندک ــای پی ــار ه ــاأل رفت ــوند، احتم ــی ش م
چانــس ســازمان دررســیدن بــه هدفهــای خــود را کاهــش 
ــد   ــی آورن ــت روی م ــه نگــرش مقاوم ــا ب ــد، انه ــی دهن م
ــود  ــت هاخ ــدواز شــرکت درفعالی ــش میگیرن دشــمنی پی
ــا  ــار ه ــن رفت ــه ای ــم ک ــد بدانی ــا بای ــد، ام ــی کنن داری م

ــت. ــه عل ــول اســت ن معل

ــی از روان  ــه یک ــه ب ــری ک ــدی دیگ ــیم بن ــک تقس در ی
شناســان کنونــی منتســب اســت، نیازهــا را بــه ده گــروه 
تقســیم نمــوده اســت کــه عبــارت انــد از: نیــاز بــه محبــت 
متقابــل، نیــاز بــه تعلــق خاطــر، نیــاز بــه احســاس امنیــت 
ــت  ــه موفقی ــاز ب ــمندی، نی ــی و ارزش ــه پذیرفتگ ــاز ب نی
نیــاز بــه آزادی از حــس گنــاه، نیــاز بــه همــدردی، نیــاز 
ــامت  ــدی از س ــره من ــه به ــاز ب ــدن، نی ــناخته ش ــه ش ب
جســمانی و روانــی و نیــاز بــه همــدم، مطــرح شــده اســت.

ــاز  ــه نی همچنیــن در تقســیم بنــدی دیگــری نیازهــا را ب
فــردی کــه شــامل نیازهــای زیســتی جســمانی، نیازهــای 
ــای  ــی، و نیازه ــای روان ــی، نیازه ــای عاطف ــی، نیازه ذهن
مربــوط بــه هویــت و نیازهایــی کــه بــا خــود افــراد ســرکار 
دارنــد، تقســیم نمــوده اســت کــه در ایــن تقســیم، قســم 
دوم نیــاز را  نیــاز اجتماعــی تشــکیل مــی دهــد کــه خــود 
ــق  ــی، تعل ــد: آگاه ــترده ای مانن ــای گس ــاخه ه ــر ش زی

خاطــر، دلبســتگی و...
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 شـایان ذکراسـت جامعه بشـری به نیروی جوانـان بخصوص تحصیل 
کـردگان ونخبـه گان همـه کشـورها متکـی و باورمنـد مـی باشـند 
درهرکشـوریکه جوانـان آن فعـال ترودرعرصـه های زندگی سیاسـی 
دولتـی، اقتصـادی و بازسـازی ذی سـهم ترانـد، آن کشـور موفـق 
تراسـت، بـرای سـهم دهـی ونقـش جوانـان بایـد ارج گذاشـت، زیـرا 

دیروزازکهـن سـاالن بـوده، امروزوفـردااز جوانـان می باشـد.

توجـه خـاص  جوانـان  سـازی  درشـخصیت  محمـد )ص(  حضـرت 
داشـتند، ازهمان آغازکاررسـالت مکتـب دانش آموزی رابرای پسـران 
و دختـران، مـردان و زنـان تأسـیس نمودنـد،  مـدت سـیزده سـال 
درمکـه معظمـه علـم آموزی وشـخصیت سـازی نموده، نتایـج خوبی 
را بدسـت آوردنـد وازجملـه جوانـان بهتردرخشـیدند، بدرجـه عالـی 
ازیـن آموزشـگاه فراغت حاصـل کردندوهریک مهارت هـای عمده ی 
علمـی و رزمـی راکسـب نمودندومی توانسـتند ازانجـام هرنوع وظیفه 

بدرآیند. بخوبـی 

زمانیکـه رسـول اکـرم)ص( خواسـتند بـه مدینـه منـوره سـفیری را 
انتخـاب نماینـد، جوانـی را تعیـن نمودندکـه از لحـاظ فهـم ودانـش 
بحـد اعلـی کامـل، از لحـاظ سـن درحـدود)2۰( سـال قرارداشـت      
سـفیربود  اولیـن  عمیـر  بـن  مصعـب  شـده  انتخـاب  جـوان  ایـن 
همـه اطرافیـان و صحابـه رسـول اکـرم)ص( میدانسـتندو بـه ایـن 
باوربودندکـه ایـن جـوان باوصفیکه کم سـن تراسـت، ولی شـخصیت 
علمـی و فرهنگـی وی ازشـخصیت سـایر اصحـاب گرامـی اسـام که 
سـن بلنـدی داشـتند کمتـر نبودومعتقـد بودندکـه می تواندرسـالت 
خـود رابـه بهتریـن وشایسـته ترین وجه انجـام دهدکه مناسـب نظام 

بود. اسـامی 

بهمیـن ترتیـب مشـاهده مـی شـود هنگامیکـه رسـول معظم اسـام 
)ص( تصمیـم گرفتنـد بـرای فتـح روم قـوای راآمـاده نمایندوایـن 
قـوا بـرای سـوق واداره ضـرورت بـه یک سـرکرده داشـت، اسـامه بن 

زیدجـوان)۱۸( سـاله را بحیـث قومانـدان و سـپه سـاالرتعین نمودند 
تـا بمصـاف لشـکر عظیـم رومیـان برودوبـه آنهـا پیکارومقابلـه نماید  
جرئـت و غیـرت اسـامی خود را بـه نمایش بگذارد، ازیـن دو انتخاب 

رسـول اکـرم)ص( دوچیـز قابـل فهم اسـت؛ 

اول اینکه باید به نیروی جوان عقیده داشت.

دوم اینکه وظیفه را باید به اهل آن سپرد.

و  همـت  کارزارفتوحـات،  کـه  ابوطالـب)ک(  ابـن  علـی  حضـرت 
شـجاعت، علـم ودانـش آن درسـرزمین عـرب روشـن اسـت، عبداهلل 
بـن عبـاس کـه عمـده تریـن مفسـردرجهان اسـام مـی باشـدوصد 
هـا جـوان دیگرازآموزشـگاه شـخصیت سـازی کـه پیامبراسـام آنـرا 
تأسـیس کـرده بـودن می باشـند همچنـان زنانی چون بی بی سـمیه 
نخسـتین زن شـهیدومدافع رسـول اهلل)ص( درغـزوه بـدر، ام سـلمه 
مشـاورپیامبردرصلح حدیبیـه ام المومنیـن عایشـه صدیقـه)رض( که 
سـمت اسـتادی اکثر صحابه کرام را داشـت بزرگترین حدیث شـناس 
وراوی احادیـث زیـاد بودوسـایر زنـان از فارغان آن مکتب شـخصیت 
سـاز اسـت، هرکـدام از آنهابـرای اسـام و مسـلمین خدمـات قابـل 
قدروفرامـوش نـا شـدنی را انجـام دادند کـه درقلب تاریخ بخط سـبز 

وزریـن ثبـت می باشـد.

نتیجه

ایـن آموزشـها بـه مـا مـی آموزدتا نسـل جـوان ایـن گلهای سرسـبد 
وآینـده سـازان را بـه تمـام و کمـال حمایـت نمائیم و زمینـه را برای 
سـهم گیری شـان درهمه عرصه ها مسـاعد سـازیم، بحمداهلل جوانان 
کشـور مـا از نـگاه اسـتعداد همتایـی در منطقـه ندارند، بـکار اندازی 
ایـن اسـتعداد ها نه تنها مسـئولیت دولـت، بلکه مسـئولیت والدین و 
اطرافیان شـان اسـت تا هرچه بیشـتراز آنهـا کارگرفته و درشـگوفای 

کشـور عزیز مان به نحودرسـت اسـتفاده شـود.

 

... بهر ایقان تو امید آورد

سعی کن درکشت و کارو حاصلت 

خلق کرده آن خداوند عاقلت

خودبیابی آنچه کاری درعمل

زهر نوشی از بدی، نوش نوش از عسل

دست مردم را بگیروچاره شو

یکدمک همرازهر بیچاره شو

ای جوان عمرتو بادا صد هزار

آنچه› نادم ‹گفته است آنرا برآر

خطاب بجوانان

ای جوان سازندهء دوران تویی

ای جوان نیروی قلب و جان تویی

جان من نیزوی خود درکارگیر

پیش از آنکه می شوی پیروزهیر

آنچه باشی، باش اندرهوش باش

تابدانی راه وچاه می نوش باش

می نه آن خمری که الیعقل کند

کارآسان را بتو مشکل کند

آن می را خور که توحیدآورد... 
 

نقش شخصیت ها بخصوص جوانان
سید محمد رفیق نادم 

پیوست به گذشته
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هرطفل از سن یک سالگی به بعد انگیزه ی استقال طلبی را درخود رشد 
میدهد، درحالیکه این مطلب ضدو نقیض به نظر میرسد اماطفل درهمین 
مادرخود  به  حال  درعین  تکاملی،  سیر  از  مرحله  ودرهمین  سال  و  سن 
برای  بیشتری  استقال  کند  می  نماید، سعی  می  پیدا  بیشتری  وابستگی 
کشف  جدیدی  چیزهای  بایستد،  خود  پای  آوردوبتواندروی  خودبدست 

کندوبا مردم غریبه ونامأنوس، بیشتر آشنایی ومرادوده پیدا نماید.

مادرش  وقتیکه  بگیریم،  نمیداند درنظر  را  رفتن  اگریک طفل که هنوزراه 
مشغول کاالشویی و یا پاک کاری آشپز خانه است، این طفل با چهاردست 
اتاقها  و پا به اطراف مادرش می چرخدو بعد از مدتی خودش روانه دیگر 
شده، پارچه های نان خشک را بدهان گذاشته ویا کوشش می کند به چیز 
های دیگر دست بزند و حتی بعضی چیز هایکه به صحتش ضرردارد بدهن 
خود بگذارد، درهمین وقت دوباره بمادرش مراجعت می نماید، این پروسه 
میرساندکه طفل هم استقال می طلبد و هم وابستگی های خودرابمادرش 

ابراز می نماید.

خودماهر  تجسسات  و  درتجربیات  طفل  زمان  گذشت  با  قسم  همین  به 
است  نیازمند  چندان  نه  ولی  مادرخود،  به  بازهم  اما  ترمیگردد،  تروجسور 
دراین مرحله طفل به اساسگذاری استقال خودمشغول است، ولی قسمت 
از جرئت وجسارت طفل به علت آنست که به نحو مطلوب می داند، درموقع 
لزوم واحتیاج می تواند از امنیت کافی برخوردارگرددومادر به داد او برسد.

استقال از امنیت وآزادی بوجود می آید، تأکید براین است بخاطر اینکه 
بعضی از مردم درست عکس آنرا عمل می کنند، این دسته از مردم کوشش 
دارنداستقال را به این طریق درطفل بوجود آورندکه اورابرای مدت مدیدی 
تنهادراطاقی نگهدارند، ولواینکه طفل از تنهایی ونداشتن مصاحبی گریه و 
فریاد کند، فکر میگردد، اگربه این شدت وسختی با طفل رفتارشود، کودک 

هرگیزچیزی نخواهدآموخت.

او  به  اگر  است؛  دوراهی  برسریک  سالگی  درحدودیک  طفل  این  بنابر 
یعنی  آورد،  خواهد  بدست  بیشتری  استقال  بتدریج  شود،  داده  فرصت 
اجتماعی تر می شود، بامردم دیگراعم ازبچه ها و بزرگ ساالن، معاشرت 
جوشش وسازش بیشتری پیدا خواهد کرد، اعتماد به نفسش بیشترخواهد 

شدواضطراب از بیگانه- که درنه ماهگی شدید بود- بتدریج ازبین می رود  
اگر طفل به شدت مقیدومحدودشود ازسایرمردم مجزاگرددوعادت کند که 
اتکای شدیدی  و  وابستگی  مادرش  به  بدون شک  باشد،  مادرخود  درکنار 
پیدا می کند، از مردم غریبه فرارنموده، بیشتردرخود فرومی رودودرنتیجه 

منزوی میگردد.

کرد؟  تشویق  خود  استقال  کسب  جهت  را  طفل  توان  می  چطور  پس 
برای کودک یک ساله مهم ترین مسئله وابستگی شدیدبه مادریا مراقبین 
دایمی است، اگر امنیت عاطفی کودک ازبنیاد قوی برخوردارباشد،درنهایت 

استقال نیز ایجاد خواهد کرد.

وقتی طفل راه رفتن را یاد گرفته است، به اواجازه داده شود طی گردش 
های روزانه برای مدتی از بایسکلک خود بیرون رفته در زمین بپای خود 
گردش نمایدو از هوای روی حویلی و احیانأ اگردرپارکها و جاهای دیگری 
والدین میروند نیزاستفاده نماید، ممکن است طفل کاالهایش را خاک آلودو 
گل آلود بسازد، اما کوشش شود دراین باره تنبیه و توبیخ نگردد، بگذارید 
مقبول  برایش  کثافات  به  کاالهایش  شدن  آلوده  که  شود  متوجه  خودش 

نمی باشد.

چیزی دیگری که خیلی مهم و باارزش است،ممانعت طفل از خوردن خاک 
و ریگ می باشد، زیرا هرطفل به شکلی عاقمند است مشت مشت خاک 
است  به صحت طفل سخت مضر  کار  این  نماید،  بلع  و  بریزد  بدهانش  را 
پس برای طفل غذای جویدنی داده شودتا حین بازی درروی زمین مشغول 
خوردن غذایی خودش بوده به خوردن خاک و ریگ متوجه نشودویاهم به 
شکلی از اشکال به طفل وانمود گرددکه خوردن خاک چیزیست مضرو بی 

فایده.

در نتیجه برای هرطفل استقال زندگی یک امر حتمی و ضروری است طفل 
باید با اندیشه ی آزاد رشدو نمونماید، زیراطفل که محدود و محصور است 
بی جرئت بوده دراجتماع بحیث یک شخص منزوی، گوشه گیر و خاموش به 
بار می آیدو درجهان که ما امروز زندگی می کنیم شاید دیگران اورا بمثابه 

یک شخص بی عقل، کمرو وحتی دیوانه خطاب کنند.

صفحه کودک

استقالل خواهی اطفال

محمد حسیب حزین یار
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یکی از جمله وظایف مهم و ارزشمند یک مدیر تصمیم گیری است، تصمیم 
گیری عبارت است از؛ »فرآیند بررسی ، پیش بینی و ارزیابی نتایج از راه 
حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف است. 
« تصمیم گیری بخش مهمی از زندگی است زیرا تصمیم های ما، زندگی را 
می سازند. انتخاب ها و تصمیم های ما به ما قدرت می دهند، تصمیم گیری 
قضاوت و انتخاب بین دو یا چند راه حل است که هرکسی در زندگی شخصی 
و محیط کار و اجتماع،  در هر مقام و مسئولیتی که باشد، با آن روبروست و 

گاه این تصمیم می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد . 

تصمیم گیری نشانه ی رشد و بلوغ و مسئولیت پذیری افراد است، تصمیم 
و  شود  می  موفقیت  احساس  و  شادی  موجب  سنجیده  و  درست  گیری 
سازگاری و اعتمادبه نفس فرد را افزایش می دهد و این حالت نه تنها در 
تصمیم گیرنده، بلکه دراطرافیانش هم اثر مثبت می گذارد و بهداشت روانی 

فرد و اعضای خانواده را تامین می کند.

اتخـاذ تصامیـم درواقـع وسـیله اصلـی بـرای اجـرای پـان یـا برنامه اسـت 
تصمیـم هـا راه نیـل به هـدف رابیـان مـی کنندوبهمیـن علت همبسـتگی 
وظایـف مدیـر را می توان درتصمیـم هاماحظه کرد، می توانیم مشـخصات 

یـک تصمیـم درسـت، معقـول و عملـی را در نـکات آتـی دریافت:

الف- انعطاف پذيری؛ با توجه به اینکه شرایط اجرای تصمیم ثابت نیست  
تصمیم باید طوری اتخاذ گرددکه از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشد.

ب- قابليت درک؛ تصمیم باید به مقدار کافی، قابل درک باشد، تا امکان 
اجرای برنامه حاصل گرددومنظور تصمیم گیرنده را بوضوح بیان نماید.

ج – ايجاد همآهنگی؛ هماهنگ ساختن واحد های مختلف یک اداره باید 
همآهنگ  های  راهنمایی  بدون  گردد،  ایجاد  مدیر  های  تصمیم  طریق  از 
کننده )مدیر( هرقسمت کوشش می کند فقط به هدف فرعی خود برسد 
برای رفع این مشکل، بایست فعالیت های قسمت های مختلف درمحدوده 

ی تصمیمات مدیر انجام گیردتا بدین وسیله همآهنگی بوجود آید.

با توجه به معتقدات  باید  د – رعايت اخاق در تصميم گيری؛ تصمیم 
و اخاقیات هرجامعه اتخاذ گردد، تصمیمی که از این محدوده تجاوز کند 
احتماأل مشکات بسیاری رادرداخل و خارج اداره یا سازمان بوجود می آورد 
اخرین نکته که تصمیم گیرنده باید به آن عطف توجه نماید؛ باید همیشه 

اندازه  چه  تا  وی  تصمیم  اجرای  بدهدکه  تشخیص  الزم،  اطاعات  باکسب 
های  تصمیم  لزوم  درصورت  تا  است  شده  واقع  مفید  هدف،  به  نیل  درراه 

دیگراتخاذ گردد.

حاالت  به  نظر  اما  شود،  می  گرفته  نظر  در  مختلف  تصامیم  مدیریت  در 
تصامیم می تواند بصورت های جدا گانه ی گرفته شود، الزم دیده شد تا 

چند نوع تصمیم را به مطالعه دوستان قرارداد :

ساده: تصمیم گیری هایی که در مورد مسائل روزمره و عادی زندگی گرفته 
می شوند ، مثل انتخاب مسیرهای خاص برای رفتن به سر کار.

*   اضطراری : تصمیم هایی که در شرایط اضطراری )وقتی ناگهان با مسئله 
تعارف  با  دوستی  وقتی  مثال  می شوند.برای  گرفته  می شویم(  مواجه  ای 

سگرت رفتار پرخطری را پیشنهاد می کند ، چه تصمیمی می گیریم؟

*     احساسی: تصمیم هایی که بر اساس واکنش های هیجانی مثل احساس 
ترحم، ترس، نگرانی، غم و  گرفته می شوند.مانند کمک به دیگران در 

شرایط بحرانی و خاص مانند وقوع زلزله، سیل، مرگ بستگان و …

*    آنی:تصمیم هایی هستند که در شرایط غیر مترقبه گرفته می شوند 
مثل پیدا شدن یک موتردر مسیر حرکت ما، تصمیم گیری درست می تواند 
مانع یک تصادف شود.در این نوع تصمیم گیری معموال نخستین راه حلی 

که به ذهن خطور می کند ، انتخاب و اجرا می شود.

*     تقدیری:زمانی که فرد قدرت و مهارت تصمیم گیری کمی دارد تصمیم 
را به چانس واگذار می کند مانند فردی که پاسخ صحیح سوال را نمی داند 

اما یکی از گزینه ها را عامت می زند.

*      تاخیری: گاهی فرد برای فرار از تصمیم گیری چالش بر انگیز ، آن را 
به تاخیر می اندازد .در واقع کار امروز را به فردا انداختن است.

*      تصمیم گیری منطقی و اساسی: تصمیم هایی که به تعمق و تفکر 
تحت  را  فرد  زندگی  تا مدت های طوالنی  آن  اثر  زیرا  دارند  نیاز  بیشتری 
الشعاع قرار می دهد ، مثل انتخاب همسر، رشته تحصیلی ، شغل و   این 

نوع تصمیم گیری ها معموال بر اساس واقعیت ها انجام می شوند.

ادامه دارد..........

مدیریت

تصمیم گیری






