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یکـی از شـاخصهای عمـده و مهـم زندگی، مدیریـت دراموراسـت، اگرعمیقأ توجه گرددکـه زندگی به چـه منوالی ادامه 
مـی یابـد، پروسـه زندگی شـباروزی وابسـته بـه مدیریت اسـت، حال بایـد بدانیم که مدیر کیسـت ومدیریت چیسـت؟

مدیرکسـی اسـت کـه رسـالت همآهنگـی یـک مجموعـه را بدوش داشـته وتوسـط ایشـان می توانـد اهداف سـازمانش 
رابـرآورده سـازد، اداره اموریـک نهادیـا سـازمان وابسـته اسـت بـه مجموعـه امکانـات، اسـتعداد هـای مـادی و معنوی 
وابزارکـه بـرای آگاهـی افـراد بـکار برده می شـود همچنیـن همآهنگی، آوردن شـرایط مسـاعد کاری، ارتباطـات بموقع 

ومؤثروابسـته اسـت بـه هنریـک مدیر.

جـای بسـا افتخاراسـت کـه دربنیـاد فرهنگی جهانـداران غـوری یگانه کاربـرد مطلوب که مـی تواند این نهـاد اجتماعی 
رابـه سـوی افـق هـای آرمانـی آن رهنمـون سـازد. مدیریـت سـالم بنیاد اسـت، وحـدت نظر و عمـل اعضـأ، همآهنگی 
وشـریک سـازی اطالعـات، همـکاری درتمام راسـتا های کاری، شـاخصه ی اساسـی مدیریـت بنیاد راتشـکیل میدهد.

گرچـه ازبدوایجادبنیـاد فرهنگـی جهانـداران غـوری تا همیـن اکنون هیچ منبع و مرجعی دسـت همکاری بـه بنیاد دراز 
نکـرده و بهمـان منـوال بنیـاد نیزچنیـن ریسـک را نپذیرفتـه وزیربارمادیات کـدام مرجعی نرفتـه، بلکه موفقانـه وباعزم 
استوارتوانسـته مطابـق اسـتراتیژی پـالن واساسـنامه ی مدون خویـش کارهای فرهنگـی را بخوبی دنبال نمـوده وروابط 

نیـک وحسـنه رابا تمـام مراجع دولتـی، غیر دولتـی وحوزوی قایـم نماید.

پـس مـا بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه درهرعرصـه ی از عرصـه های زندگـی مدیریـت کردن امریسـت حتمـی وجزء 
نیـاز هـای انسـانی، مـا امیدواریـم بتوانیم بـا مدیریت جدی کمـاکان وظایف وطنـی خـودرا ادامـه داده، همانطوریکه تا 
حـال توانسـتیم تاریـخ فرامـوش شـده ی یـک مدنیـت با افتخـار را دوبـاره بـه هموطنان مـا بازخوانـی نمائیـم، بهمان 
منـوال خدمـات ارزشـمندی رادرایـن عرصه در سراسـر کشـورعرضه داشـته و مـردم مانرا بـه حقایق تاریخی سـرزمین 

بـا افتخارمان آگاه سـازیم. 

  

آغاز سخن
 مدیریت در امور

انسان همان چیزی است که باور دارد .
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دیوان اشعار سلطان
 عالؤالدین حسین غوری کجاست ؟

استادشاه محمود محمود

مقدمه :
در تاریــخ امپراطــوری غــوری هــا تصــرف وســقوط غزنــوی هــا ولــو اگــر مؤقتــی هــم بــوده باشــد نقطــه عطــف در تاریــخ 
ــرد  ــ  ق= ۱۱۴۸ – ۱۱۴۹ م ( اولیــن ف ــا ۵۴۴ ه امپراطــوری غــوری هــا پنداشــته میشــود، ســلطان ســیف الدین ســوری )۵۴۳ ت
دودمــان غــوری اســت کــه بــه خاطــر انتقــام بــرادر؛ غزنــه را فتــح و بهرامشــاه غزنــوی را منهــزم نمــود اخیرالذکــر بــه طــرف 
هنــد گریخــت وبنابــر قــول منهــاج الســراج جوزجانــی در طبقــات ناصــری؛ ســیف الدیــن را بــه نیکویــی ســتوده و او را اول 

{{کســی از دودمــان غــوری میدانــد کــه اســم ســلطان برخــود نهــاده اســت .)۱( 
امـا حسـن نیـت سـلطان سـیف الدیـن غـوری در مـورد غزنویـان 
درسـت از آب در نیامـد و غزنویـان در خفـا از بهرامشـاه دعـوت 
نمودنـد سـلطان سـیف الدیـن غـوری چـون همـه لشـکر و افـراد 
خویـش را مرخـص نمـوده و بـه غزنویـان اتـکآ نمـوده بـود، ایـن 
روش سـبب شـد کـه بهرامشـاه برای گرفتـن غزنی با جـرآت عمل 
نمایـد، آنچـه کـه برسـر سـلطان سـیف الدیـن امـد تاریـخ طبقات 
ناصـری بـا جزییـات توضیـح داده اسـت، در نتیجـه سـلطان را بـه 

قتـل رسـاندند .
درحقیقـت سـلطان سـیف الدیـن غـوری مؤسـس سلسـله غوریان 

اسـت، کـه در غزنـی بـه قتل رسـید. 
بعـد ازسـیف الدین بـرادرش، سـلطان عالءالدیـن حسـین،)۵۴۴ تا 
۵۵۶ هـ  ق = ۱۱۴۹ – ۱۱۶۰ م ( بـه قصـد انتقام او به غزنین لشـکر 
کشـید غزنـه را تصـرف و شـهر ویران و سـوزانده شـد، بعـد از فتح 
غزنـی، تابـوت بـرادران را با خـود به غـور آورد، سـلطان عالوالدین 
غـوری بـا فتح غزنـی،  بلند پروازنه با سـلطان سـنجر سـلجوقی به 

مخالفت برخاسـت. 
ون میدانسـت دیـر یـا زود جهـت انتقام شکسـت بهرامشـاه غزنوی 
هـرات  بـه  نمـوده  پیشدسـتی  بنابـران   ، میگیـرد  قـرار  او  علیـه 
لشکرکشـی کـرد  امـا سـنجر در نبـردی در وادی هریـرود او را 
دسـتگیر ولـی بعدها بـه خاطر لطافـت طبع و شـعرش او را حریف 
بـزم و ندیـم خـود گردانیـد و بعد از مدتـی دوبـاره او را به حکومت 

فرسـتاد. غور 
اختالف نام و کالم درشعر سلطان عالوالدین غوری :

باوجودیکـه طبقـات ناصری نام سـلطان عالوالدین غـوری را ) عالء 
الدیـن بن حسـین بن حسـین بن سـام ( مـی نگارد امـا برخی این 
سـلطان پـر ابهـت امپراطوری غـوری را بنابـر کاربرد نـام خودش و 
پـدر و جـدش حسـین و بعضا" حسـن نامیده اسـت، در چهار مقاله 
عروضـی نظامی سـمرقندی امده اسـت که : نام عالوالدین حسـین 

اسـت و ایـن بیت را شـاهد میاورد: 

گرغزنین را زبیخ و بن برنکنم 
پس من نه حسین ابن حسین حسنم .) ۲(.

 در حالیکه برخی او را حسـن نام کرده و بیت ذیل را به استشـهاد 
میگیرند : من خود نه حسـن بن حسـین حسـنم . ) ۳ ( .

نزدیـک تریـن کتـاب راجـع بـه سـلطان عالوالدیـن غـوری همانـا 
چهارمقالـه نظامـی عروضـی سـمرقندی اسـت کـه کتـاب خـود را 
در هنـگام لشـکر کشـی سـلطان، بـه طـرف غزنـی تالیـف نمـوده 
اسـت، همچنـان موصـوف در هنـگام محاربـه سـلطان سـنجر و 
سـلطان عالوالدیـن در صحـرای اَوبَـه حاضربـود و پـس ازشکسـت 
سـلطان عالوالدیـن مدتی مدیـدی درهرات مخفی بـود، درحقیقت 
شـاعر یکـی از مداحین دودمان غوری میباشـد در مـورد عالوالدین 

: مینویسـد که 
 چـون خداونـد عالـم سـلطان مشـرق عالوالدنیـا والدیـن ابـو علی 
الحسـین بـن الحسـین اختیـار؛ امیـر المومنیـن آدام اهلل عمـره و 
خلـد ملکـه بـا پنجـاه هـزار مـرد آهنیـن پـوش سـخت کـوش که 
جملـه لشـکر هـای عالـم را بازمالیـد و کلـی ملوک عصر را بگوشـه 
نشـانده ایـزد تبـارک و تعالـی جملـه را بیکدیگـر ارزانـی داراد و از 
یکدیگـر برخـورداری دهـاد و عالـم را از از آثار ایشـان پرانـوار کناد 

بمٌنـِه وجـودِه و کرمـه . ) ۴ (
 و در مقالـه دوم اضافـه میکنـد کـه : زندگانیـش دراز بـاد وچتـر 
دولتـش منصور،بـه کیـن خواسـتن آن دو ملک، شـهریار شـهید و 
ملـک حمیـد بغزنیـن رفـت و سـلطان بهرام شـاه از پیـش او برفت 
بـردرد آن دو شـهید کـه اسـتخفافها کـرده بودنـد و گزافهـا گفتـه 
شـهر عزنیـن را فتح نمود و عمـارات ال ناصر را خـراب کرد، مدایح 
ایشـان بـه زر میخریـد و در خزانـه مینهـاد، کـس را زهـرهء آن 
نبـودی کـه درآن لشـکر یا در آن شـهر ایشـان را سـلطان خواند و 
بادشـاه خـود از شـاهنامه برمیخوانـد آنچه ابوالقاسـم فردوسـی در 

تعریـف محمـود گفتـه بود :
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}
بعـد از چهارمقالـه عروضـی سـمرقندی نظامـی ؛محمـد عوفـی در لبـاب االلبـاب از سـلطان غـوری در با ب پنجم کـه در مـورد » در لطایف 
اشـعار ملـوک کبـار « چنیـن آورده اسـت : السـلطان عالو الدنیا و الدین ملک الجبال الحسـین بن الحسـین العاسـی الغـوری رحمة اهلل علیه  
سـلطان عالوالدیـن ملکـی قـادر بـود و پادشـاهی قاهـر، تاب تیـغ آبـدار او تاب ذأیاب احـداث را ُکنـد میکرد و شـیر فلک از هیبـت طبانچه 
قهـر او ناخـن از پنجـه برمیکنـد، بهـرام چـون تأثیـر انتقـام او میدیـد شمشـیر در نیـام میکرد و درزیـر حجاب پنهان می شـد و او را اشـعار 
پادشـاهانه اسـت و لطایف ملکانه و شـعر او مدٌون اسـت و دیوان او و دیوان سـلطان اتسـز در یک جلد در کتاب خانه سـردوآبدار سـمرقند 

مطالعه افتادسـت . .... 
بعـد از گرفتـن انتقـام » رحمـی در دل اوآمـد و مثـال داد تـا آنرا تسـهیلی گفتند و پیش تـرآن طایفـه را نرنجانید و در اثنـأ آن حال قصیده 

ء متاخرتی انشـأ کـرد این ابیات از آنجاسـت :

چــو کــودک لــب از شــیر مادر بشســت 
بتــن زنــده پیــل و بــه جــان جبرییــل
جهانـــدار محمـــود شـــاه بـــزرگ

ـــم  ـــاه جهان ـــن ش ـــه م ـــد ک ـــان دان جه
عالءالدیـــن حســـین بـــن الحســـینم 
ــپاهم  ــرد سـ ــادا مـــوج زن َگـ ــه بـ کـ
همـــه عالـــم بگـــردم چـــون ســـکندر 
چـــو برگلگـــون دولـــت برنشـــینم 

ـــم  ـــاه جهان ـــن ش ـــه م ـــد ک ـــان دان جه
ــینم   ــن حسـ ــین ابـ ــن حسـ عالوالدیـ
ــپاهم   ــرد سـ ــادا مـــوج زن گـ ــه بـ کـ
بـــدان بـــودم کـــه از لغمـــان بغزنـــی  
ـــالن  ـــد و طف ـــران ان ـــده پی ـــن گن ولیک
ــان   ــان ایشـ ــان جـ ــیدم بایشـ ببخشـ

غوریانـــم  دودمـــان  چـــراغ    
ــم  ــک خاندانـ ــاد ملـ ــم بـ ــه دایـ  کـ
 اجـــل یـــاری گـــری نـــوک ســـنانم 
ــم  ــون برانـ ــوی خـ ــز جـ ــغ تیـ   بتیـ
ــم  ــت جوانـ ــد بخـ ــفاعت میکنـ   شـ
  کـــه بـــاد جـــان شـــان پیونـــد جانـــم )۷(

ـــن ـــم ازاوج غزنی ـــه ه ـــودم ک ـــدان ب ب
ــالن  ــد و طفـ ــده پیراننـ ــن گنـ ولیکـ
ــان ــان ایشـ ــان جـ ــیدم بدیشـ ببخشـ

ــم  ــون برانـ ــوی خـ ــز جـ ــغ تیـ  بتیـ
شـــفاعت میکنـــد بخـــت جوانـــم 
ـــم )۶( ـــد جان ـــان پیون ـــادا جانش ـــه ب  ک

عباســـیانم    دودهء  چـــراغ 
ســـنانم  نـــوک  یاریگـــر  اجـــل 
کـــه باقـــی بـــاد ملـــک خاندانـــم 
نشـــانم دیگـــر  بهرکشورشـــهی   
وآســـمانم زمیـــن  باشـــد  یکـــی 

ــت  ــد نخسـ ــود گویـ ــواره محمـ زگهـ
 بکـــف ابـــر بهمـــن بـــدل رود نیـــل
 بآبشـــخورآرد همـــی میـــش و گـــرگ ) ۵ ( 

و در آخر قصیده میگوید :

در حالیکه مرحوم سرورگویا قصیده فوق سلطان عالءالدین غوری به نقل از همین لباب االلباب چنین آورده است :

زیرنویسها
 . ۱ - جوزجانی - منهاج السراج، طبقات ناصری، ج اول، تحیشه و تعلیق پوهاند عبدالحی حبیبی، کابل ، ۱۳۴۲ هـ ش ، ص ۳۹۳

 ۲ – ســمرقندی – احمــد بــن عمــر بــن علــی نظامــی عروضــی، چهــار مقالــه ) مجمــع النــوادر (، بــه اهتمــام و تصحیــح محمــد قزوینــی، حواشــی و چــاپ محمــد معیــن ،
 . تهــران ،۱۳۳۳ هـــ ش ، ص ۱۵۰

. ۳ – خواند میر – غیاث الدین، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ج دوم، تهران، س ۱۳۳۳ هـ ش، ص ۶۰۲
 . ۴ – سمرقندی ، اثر قبل الذکر ، ص۵

 . ۵– سمرقندی ، ایضا« ، ص ۴۶
 . ۶ - عوفی - محمد ، لباب االلباب ، به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد بروان انگلیسی ، با مقدمه محمد قزوینی ، ج اول ، لیدن   ۱۹۰۶ م ، ص ۳۸– ۳۹

. ۷- گویا – سرور؛ هم شاه و هم شاعر، مجله کابل ، شماره اول، س اول، کابل، ۳۱۰ ، ص ۳۲

ادامه دارد....

تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .
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... میرحسین سادات غوری

وقتـی کـه میـر حسـین همـرای آن جماعت به ملتان رسـید شـیخ صـدر الدیـن آن جماعـت را دعوت کرد و شـب 
بخـواب دیـد که رسـول اکـرم )ص( مـی فرمایند کـه : »فرزنـد مرا از بیـن این جماعـت بیـرون آر و به کار مشـغول 

» . کن

شـیخ علـی الصبـاع در حلقـه هـای آنهـا حاضر شـد و گفـت در میان شـما سـید کسـیت ؟ همه اشـارت به سـوی 
میرحسـین خـود بردند. 

مریـد شـیخ بهـا الدین زکریـای ملتانی فرزند او شـیخ صـدر الدین گردیـد . میر حسـین میگوید: زمین هندرسـیدم 
مرغـی دیـدم برکرانـه آب نشسـته بـزرگ انـدام بلند همـت پاکیزه صـورت هـر گاه که طبـع او طمعی کـردی بانگ 

»آواز« از وجـود او برآمـدی در حـال یـک ماهی بـر آوردی و نزدیک او شـدی به حکـم عادت ماهـی را خوردی.

سید محمد رفیق نادم

ماسه یا عاشقانه :
ــر وزن خســرو و شــیرین نظامــی و ویــس و رامیــن  شــعری ب
ــات )۱۲۲۰(  ــداد ابی ــده تع ــاء گردی ــی انش ــن گرگان فخرالدی

ــه :  ــاز یافت ــه آغ ــن گون ــه ای بیــت میرســد و ب
سرنامه کنم نام خدایی   

 که نتوان گفتنش چون و چرایی
ماهــی ســمرقندی عقیــده دارد که ایــن مثنوی را میرحســینی 

ســادات غــوری در جوانــی ســروده اســت همین اســت متن

 نامــه نســبت بــه ســایر آثاراوقــدری سســتی دارد و غالبــا بــه 
وقــت شــباب گفتــه شــده زیــرا سدســتان بــوده و آغاز آشــنایی 
وی بــه عرفــان بــوده و هنوزدرعشــق مجــازی اهتمــام داشــته 
بــا احساســات عاشــقانه بیشــترریخته شــده و فکــر عارفانــه آن 

کمتــر دیــده میشــود.

ــه در  ــود جائیک ــت خ ــر نع ــات در اواخ ــرور کائین ــر س ــات و درود ب ــا و مناج ــد و ثن ــد از حم ــقنامه بع ــوری در عاش ــادات غ س
ــد: ــن میگوی ــد چنی ــازی میبین ــق مج ــد عش ــود را در بن ــتان خ هندوس

بطورنمونه از البالی عاشقنامه سید این چند بیت را متذکر میشوم :

شرح آثار:

نــدارم تحفــه ایــی شــایان درگاه 
 بــه هندوســتان کنــون میــداردم بند 
نــه طاوســم کــه شــهباز میهنــم 

راه  اندریــن  مانــدم  محــرم  آن  از 
مــرا دســت قضــا از پــا درافگنــد  
ــر خــاک هندوســتان نشــینم   چــرا ب

از بنــو  عشــقاق  پــرده  حســینی 
عقیقــی جــام  بــده  ســاقی  بیــا 
حســینی خــاک پــای همگنــان بــاش
همیشــه ســربلندی نابــکار اســت 

آواز  برکــش  گشــتی  آوازه  بلنــد 
ــی  ــق حقیق ــدو عش ــازم ب ــه میب ک
ــاش  ــمان ب ــر آس ــر و ب ــرو آور س  ف
 تو در شــاخی نگر کان میوه دار اســت 
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زیر نویسها. ۱
۱-  مایل هروی؛ شرح حال وآثارمیرحسینی غوری، ص ۲۱ چاپ۱۳۴۴ مطبعه کابل. ۲
۲-  مایل هروی؛ شرح حال وآثارمیرحسینی غوری، ص ۵۱. ۳
۳- مایل هروی؛ شرح حال وآثارمیرحسینی غوری، ص۵۲-۵۳ چاپ ۱۳۴۴مطبعه کابل. ۴

بطورنمونه از البالی عاشقنامه سید این چند بیت را متذکر میشوم :

۲- قلندر نامه : 
ایــن مثنــوی اســت کــه تنهــا هدایــت در مجمــع الفصحــا از آن نــام بــرده بــوزن لیلــی و مجنــون موالنــا عبدالرحمــن جامــی اســت 
یــک تعــداد ابیــات راهدایــت برســم انتخــاب در مجمــع الفصحــا آورده . میرحســین خــود را در آبگیــر آزادی مــی انــدازد و حتــی از 

بنــد دوزخ و بهشــت مــی گریــزد و در بعضــی مصــارع و حتــی کامــل العیــار میشــود و چنیــن میگویــد :

۳- صرات مستقیم :
ایــن رســاله ای میباشــد کــه بــه شــیوه نثــر تحریــر گردیــده محتویــات آن مربــوط علــوم ســلوک وظیفــه ای ســالکان اســت بــه 
خصــوص بــرای کســانیکه نــو آموزرشــته عرفــان میباشــند در مــورد ایــن رســاله اســتاد بزرگــوار مایــل هــروی چنیــن میگویــد :

 قــرار معلــوم ایــن رســاله در طریقــه ســحر وردیــه وروش ائمــه آن مکتــب اســت کــه متاســفانه مــن آن را نــدارم و ندیــده ام و در 
کشــور مــا یافــت نمــی شــود و ایــن اثــر تــا حــال چــاپ نشــده اســت قــرار تحقیقــات حســن ســادات ناصــری در حواشــی آتشــکده 
آذر یــک جلــد آن بــه کتابخانــه ملــی تهــران بــه شــماره ای »۵۹۲۲« ثبــت میباشــد ، ایــن رســاله را خانــم دکتــور فــروغ حکمــت 
تحقیقــات نمــوده مینوســد:  » غــرض مولــف از تالیــف ایــن رســاله ارشــاد و هدایــت ســالکان نــو خواســته و نــو آمــوز بــوده تاهــم 
در آراســتن ظاهــر جهــد کننــد و بــا پیرایــه دیــن بــه رنــگ و ســلیقه ای خــاص آراســته گردنــد و هــم در پیراســتن باطــن بــه جهــد 
بلیــغ همــت گمارنــد تــا نعمــت ظاهــر و باطــن تمــام یابنــد . در ایــن زمینــه معلومــات زیــادی داده نشــده اســت تــا نگاشــته میشــد.

 حقیقــت را مســلم گشــت و بگذشــت 
ــردار او را  ــن ک ــم ک ــی خت ــه خوب  ب

کســی انــدر مجــازی پــاک رو گشــت 
ــار او را ــرم گفت ــدر ک ــش ان ــه بخ ب

عالـــم  وشـــر  زخیـــر  آســـوده 
ــم  ــاک باشـ ــه دردنـ ــرگ چـ از مـ
در عالـــم عشـــق خیـــر و شـــر نیســـت 
مـــا را چـــو مـــراد نامرادیســـت 
مائیـــم و بـــه غیـــر مـــا کســـی نیســـت 
بـــا اهـــل کمـــال همنشـــینیم 
کمالیـــم  معـــدن  جوهـــر  مـــا 
ــیم  ــه عرشـ ــه صوفیانـ ــم خرقـ هـ
افتخاریـــم  ســـرای  ســـلطان 
وفقیریـــم  شکســـته  و  مظلـــوم 
ــر گـــه کـــه شـــود نوراوعیـــن هـ
لـــوح دل ماســـت لـــوح محفـــوظ
صفاییـــم  محلـــه  رنـــد  شـــه 
ــتیم  ــی پرسـ ــم و مـ ــاهد بازیـ شـ

جهنـــم  و  جنـــت  ز  آزاد 
ـــم  ـــاک باش ـــود پ ـــده نب ـــون زن چ
شـــادی و غمـــی و نفع و ضرنیســـت
هــر غــم که بمــا رســید شادیســت 
ـــا بردوســـت ره بســـی نیســـت  وز م
ـــم  ـــت قطـــب راســـت بینی در صحب
الیزالیـــم  شـــمع  را  پروانـــه 
هـــم کســـوت ســـاکنان فرشـــیم 
یاریـــم  ســـرای  در  درویـــش 
در چشـــم جهانیـــان حقیریـــم 
کونیـــن  مغیبـــات  و  بینیـــم 
ملحـــوظ خدازاوســـت  اســـرار 
خداییـــم  عالـــم  دیوانـــه 
خـوش طائفـه ایـم هر چه هسـتیم 

ادامه دارد...

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. 
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بطورمشــخص؛ ارتبــاط از نظــر لغــوی واژه ای اســت عربــی از 
بــاب افتعــال کــه در فارســی بــه صــورت مصــدری بــه معنــای 
پیونــد دادن، ربــط دادن و بــه صــورت اســم مصــدر بــه معنــای 

بســتگی، پیونــد، پیوســتگی و رابطــه اســتعمال مــی شــود .

ــکار  ــات، اف ــال اطالع ــن انتق ــارت اســت از ف ــاط عب ــا؛ ارتب وی
ــر  ــخص دیگ ــه ش ــخص ب ــک ش ــانی از ی ــای انس ــار ه و رفت
ــران  ــا دیگ ــاط ب ــاد ارتب ــرای ایج ــرد ب ــر ف ــی ه ــور کل ــه ط ب
ــف  ــایل مختل ــان از وس ــه ایش ــود ب ــای خ ــام ه ــال پی و انتق
اســتفاده مــی کنــد، موقعــی کــه انســان بــه دیگــری نامــه مــی 
ــه نظــر او مــی رســاند    ــا کتبــی مقصــود خــود را ب نویســد، ب

ــی ســازد. ــرار م ــاط برق ــا وی ارتب ب

ــت  ــی دارای اهمی ــات اجتماع ــاال ارتباط ــف  ب ــا درک تعاری ب
خاصــی بــوده کــه دردو بعــد موردمطالعــه قــرارداده مــی شــود 
ــت  ــه اهمی ــوان ب ــی ت ــم م ــاخصه ی مه ــن دوش ــادرک ای ب
اساســی ارتبــاط در اجتمــاع و زندگــی اجتماعــی دســت 
ــه  ــور خالص ــه بط ــود ک ــی ش ــده م ــا الزم دی ــدو دراینج یازی

ــح داد: ــی توضی ــاط اجتماع ــت ارتب ازاهمی

۱-فقدان ارتباط وآثارآن

ــاط  ــت؛ ارتب ــوان گف ــی ت ــد، م ــاط آم ــف ارتب ــه درتعری باآنچ
ــه  ــت، تازمانیک ــل آن اس ــب تکام ــگ وموج ــمهء فرهن سرچش
انســانها پراکنــده بودنــد  بدرســتی هیــچ یــک ازعناصرارتقــای 
ــای  ــه ه ــم نیزنمون ــخ عل ــد، درتاری ــب نکردن ــی را کس فرهنگ
ــن  ــواه همی ــت گ ــت اس ــانهای تنهادردس ــه ازانس ــادری ک ن
نظیرویکتورکــه  مثــال؛ کودکــی  عنــوان  بــه  مدعااســت، 
ــانی  ــاط انس ــد هرارتب ــه تنهافاق ــرن فرانس ــای آوی درجنگله
بدســت آمــد، جزموجــودی شــبه انســان نبودوتنهاشــباهتش 
باانســان، اورگانیســم او بــود، اوهــم مانندحیوانــات دیگــر زوزه 
مــی کشــید، چهاردســت و پــاراه میرفــت وجالــب آنکــه حتــی 
ــت  ــز نتوانس ــوزش، بازهرگی ــه وآم ــه جامع ــت ب ــداز بازگش بع
ــت  ــالهای نخس ــی س ــود، گوی ــران ش ــد دیگ ــانی همانن انس

ــردارد. ــم ناپذی ــی وترمی ــت حیات ــن اهمی ــات درتکوی حی

مثالهــای دیگــر نظیرســینگ وزینــگ باکودکــی کــه اکبــر شــاه 
ــد  ــی راببین ــن تنهای ــج ای ــرد تانتای ــه جداک ــد ازجامع ــه عم ب
ــاری  ــاط، آث ــدان ارتب ــس فق ــت  پ ــب اس ــن مطل ــواه همی گ

برجــای میگــذارد کــه اهــم آن چنیــن اســت:

ارتباطات
.......پیوست به گذشته

اهمیت ارتباطات اجتماعی

همــان طوریکــه در مطلــب قبلــی خواندیــم ارتبــاط انســان هــا ، ســنگ بنــای زندگــي انســانی اســت و بــدون آن 
هیچگونــه تغیــري در زندگــي انســانها بوجــود نمــی آیــد، ازجانــب دیگرگســترش ارتباطــات الکتــرو نیــک، جامعــه 
ــو را عصــر ارتباطــات مــی خواننــد  جدیــد را چنــان از جوامــع پیشــین متمایزســاخته اســت کــه برخــی عصــر ن
وســایل ارتباطــی، عکــس العمــل مســتقیم از خــود برجــای مــی گذارنــد، ایــن وســایل بــر خــالف انتظــار پدیدهــای 
ــد، ایــن وســایل در  ــر تمامــی ارکان جامعــه مؤثران ــد مــی آورد و ب ــو پدی ــا کارآمــد نیســتند،از خــود ن خنثــی ون
پیدایــش عــادات تــازه، رشــد فرهنگــی جهانــی، تغییردررفتــار وخلــق و خــوی انســانها و باالخــره، کوچــک شــدن 

کــرۀ زمیــن و همســایگی ملــل دور دســت  ســهمی شــگرف بــر عهــده دارد .

مدیریت ماهنامه
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فقــدان زبــان؛ انســان دورازجامعــه فاقــد ابزاراساســی ارتبــاط یعنــی 
زبــان اســت، ازیــن روآموختــه هایــش قابــل انتقــال نیســتندونیزامکان 

اســتفاده از تجربیــات انباشــته انســانهای دیگــررا نخواهــد یافــت.

ــادل  ــه تب ــع، ب ــا تجم ــانها ب ــی: انس ــان اجتماع ــبی زم ــکون نس س
ــوس  ــادل ق ــن تب ــاط ای ــم ارتب ــد، باتراک ــی زنن ــت م دانستنیهادس
ســعودی مــی پیمایدودرجریــان نــوع انباشــت قرارمــی گیرد،  تقســیم 
کاراجتماعــی بــه بیــان )دورکیــم( منبعــث از همیــن تجمــع انســانها 
اســت کــه خودموجبــات احرازتخصــص و ســرانجام ارتقــای فرهنــگ 
را فراهــم آورد، حرکــت درحیات انســان تنهاناچیزاســت قابل مقایســه 
بــا انســانهای قبــل از تاریــخ ازیــن روســت کــه دیــروز وامروزوفردایش 
ــه تعبیرجامعــه شناســان  ــود وب ــزی معنــی دار خواهنــد ب ــد تمای فاق

زمــان اجتماعــی او دچارنوعــی ســکون یــا تحجرنســبی اســت.

عــدم امــکان انتقــال دانســته هــا:  انســانها صرفــأ درجمــع وبــا تجمــع 
ــران  ــه دیگ ــود راب ــای خ ــته ه ــه هاودانس ــا، یافت ــی توانندمهارته م
ــات  ــت، موجب ــط وکتاب ــپس خ ــان وس ــداع زب ــازندوبا اب ــل س منتق
بقــاوودوام آنــان درتاریــخ فراهــم آورنــد، درنتیجــه ایــن فراینــد، بــه 
بیــان )فرانســس بیکــن( انسانهادرهرنســل بــدان ماننــد کــه برشــانه 
ــیع  ــدازی وس ــم ان ــم ازچش ــد، ه ــای دارن ــین ج ــای پیش ــل ه نس
تربرخورداراندوهــم ازدانشــها، آورده هاومهارتهــای ملیــون هــا پیــش 
ــت(  ــت کن ــه ) اگوس ــت ک ــن رواس ــد، ازهمی ــود برمیگیرن ازخودس
ــم  ــه زع ــه ب ــد  بلک ــی دان ــا نم ــده ه ــا متشــکل از زن ــه را تنه جامع
ــی  ــه حســاب م ــه ب ــک جامع ــت ی ــی ازجمیع ــز جزئ ــا نی ــرده ه اوم
ــادل  ــان تب ــان درجری ــای آن ــت آورده ــه هاودس ــه اندیش ــد، چ آین

ــرد. قرارمیگی

ــأ  ــانی منش ــاط انس ــت؛ ارتب ــوان گف ــی ت ــد، م ــه آم ــه باآنچ ــا توج ب
فرهنــگ بــه عنــوان زمینــه ومبنــای حرکــت وارتقــای انســانی اســت 
فقــدان ارتبــاط، بــه معنــی ســکون نســبی درحیــات انســانی ومانعــی 

ــوع تعالــی اجتماعــی اســت. درراه هرن

۲- کاستی درارتباط اجتماعی وآثارآن

اهمیــت ارتباطــات رانــه تنهاباشــاخص فقــدان ارتبــاط وآثــارآن مــی 
تــوان ســنجید، بلکــه از طریــق آثاروعوارضــی کــه درصــورت کاســتی 
درارتبــاط انســانی پدیــد مــی آیــد، نیزمــی تــوان دیــد، هرقدردانــش 
اجتماعــی بــه پیــش مــی رود، بیشــتر مشــخص مــی شــودکه 
انســانهای منــزوی تنهاوفاقدارتبــاط بادیگــران، درمعــرض بســیاری از 

آســیب هــای اجتماعــی ازجملــه خــود کشــی اســت.

ــن  ــه همی ــش ) خودکشــی( ب ــد؛ دراتری ــی گوی ــم« م ــل دورکی »امی
ــدگاه او، خودکشــی پیــش  ــن رواز دی ــد، ازی نتیجــه بدســت مــی یاب
ــد،  ــض عضوباش ــا نق ــا حت ــرض ی ــتی م ــث از تنگدس ــه منبع ازآنک
ــی  ــط انســانی منشــأ م ــا کاســتی دررواب ــه ب ــن فردوجامع ازخــال بی
گیــرد، ازهمیــن رواســت کــه امــروزه ســخن ازگــروه درمانــی رانــده 
ــا  ــا بســط وتحکیــم ارتبــاط انســان ب مــی شــود، بدیــن معنــا کــه ب

دیگــران، مــی تــوان بســیاری ازنابســامانی هــای روانــی وی راتســکین 
داد.

ــرد  ــا بیــرون کشــیدن ف ــه رحــم نیــز دراســالم، ب شــاید فلســفه صل
ــات  ــد وار ســاخت وموجب ــی امی ــه زندگ ــوان اورا ب ــی ت ــی، م ازتنهای
ــات اورا فراهــم نمــود، ازهمیــن روســت  فراموشــی بســیاری از ابتالئ
ــد  ــمان خداون ــه؛ » بریس ــالم براینک ــن اس ــن مبی ــرر دی ــد مک تأکی
ــل  ــزرگ و قاب ــک امرکامــأ ب ــد«. ی ــدواز پراکندگــی بپرهیزی درآویزی
توجــه اســت، زیــرا قــرآن انســان مؤمــن را از عزلــت، گوشــه گیــری 

ــدارد. ــت برهزرمی و رهبانی

ــی         ــد صنعت ــع جدی ــران جوام ــن بح ــر گرفت ــدگاه دیگربادرنظ ازدی
ــه    ــه تأکیدداردک ــن نکت ــر، برای ــناس معاص ــه ش ــورکین« جامع » س
ــتی  ــی، کاس ــر حس ــه عص ــع ب ــای ورودجوام ــاخص ه ــی از ش یک
یااختــالل درارتبــاط انســانی اســت، آنــگاه کــه بــه زعــم اوایدیولــوژی 
ــی  ــود بیگانگ ــه از خ ــودویاآنگاه ک ــی ش ــپرده م ــی س ــه فراموش ب
درفراموشــی خویشــتن خویــش وغربــت انســانی تجلــی مــی نمایــد  
ــی  ــت گرای ــون مصلح ــی چ ــار های ــع معی ــأ تاب ــانی صرف ــط انس رواب
مــاده گرایــی مــی شــود، دریــن چهارچــوب، ارتبــاط انســانها آســیب 
پذیــر،  گــذرا، شــکننده وسســت خواهــد بودوهمیــن روندبه گســترش 
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــاوهمه آس ــود کشــی، فحش ــزان طــالق، خ می

ــد. ــد گردی منجــر خواه

ــی  ــارف اجتماع ــرۀ المع ــه دردای ــن شــاخصها اســت ک باتوجــه بهمی
بادرنظــر گرفتــن حرکــت وبســط ارتبــاط انســانها وحرکــت ارتقــای 
جامعــه چنیــن آمــده اســت : » حرکــت تمــدن بشــر بــه معنای بســط 
شــعاع ارتبــاط انسانهاســت، دریــک جامعــه ابتدایــی ، ارتبــاط فقــط 
ــه قبایــل  بیــن اعضــای قبیلــه صــورت تحقــق مــی یابدودرنهایــت ب
ــان نیزبیــش ازآنکــه  ــا آن اطــراف بســط مــی پذیــرد کــه ) ارتبــاط ب
ــدن  ــروزه درتم ــود( ام ــی ش ــام م ــورت متواترانج ــد، بص مستمرباش
ــوادث  ــس، ح ــاص مثأدرپاری ــه ی خ ــک حادث ــش ی ــد، پیدای جدی
زنجیــره ای وســیعی را درســطوح مختلــف دردیگرنقــاط جهــان 
ــد مــی آورد.« کــه عامــل اصلــی آن وســعت شــعاع ارتباطــی از  پدی
ســوی وبــه ســرعت ارتبــاط از ســوی دیگراســت، بــا توجــه بــه بســط 
وتوســعه ی زمینــه هــای ارتبــاط درجهــان مــا، مــی تــوان گفــت کــه  
»فرآینــد ارتبــاط دربرگیرنــده زمینــه هــای از رفتارانســانی اســت کــه 
ــان ومبلغیــن  ــورد توجــه سیاســتمداران، انســان گرای ازمدتهاقبــل م

بــوده اســت«. 

ادامه دارد....

زیر نویس ها

۱- قرآنکریم

۲- آثار دورکیم دانشمند علوم اجتماعی

۳- داکتر باقر ساروخانی؛ جامعه شناسی ارتباطات 

مدیریت ماهنامه

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود .
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بر طبق این تعریف Mushroom حتماً خوراکی نیست بلکه می تواند غیر خوراکی یا سمی باشد.

 تأثیر مفید سمارق به عنوان یک غذا

پیـش از آنکـه دربـاره مفیدیـت سـمارقها بحـث کنیـم یاید راجع بـه غذاومواد غذایـی چیزی بدانیـم،  تغذیه عبارتسـت از ترکیبـی از عناصر که 
بـه وسـیله آن تمـام اعضـای بـدن مـواد مـورد نیاز خـود را برای انجـام عملیات حیاتی،  رشـد تجدید سـاختار سـلولی و ... دریافـت می کنند.

یاغـذا عبارتسـت از مـوادی کـه بـا ورودشـان بـه بـدن ، نیـاز بـه انـرژی بـرای تـداوم سـالمت ، رشـد و تجدید حیـات تأمیـن می شـود. تغذیه 
مطلـوب عبـارت از حالتـی اسـت کـه بـدن انسـان مـواد غذایـی اصلی مـورد نیاز خـود را به نسـبت درسـت و کامل برای رشـد و انجـام وظایف 
حیاتـی دریافـت مـی نمایـد . موقعیـت تغذیـه ای شـرایطی از بـدن در ارتبـاط بـا مصـرف و بهـره گیری از غـذا می باشـد . موقعیـت تغذیه ای 
یـک انسـان ممکـن اسـت خـوب یا ضعیـف باشـد . موقعیت تغذیـه ای خوب به رژیـم غذایی متعـادل مربوط می شـود که به موجـب آن ،  بدن 

کلیـه مـواد غذایـی مورد نیـاز خود را به دسـت مـی آورد . 

مدیریت ماهنامه

سمارقچیست؟

لغـت سـمارق )قـارچ(، یـا ماشـروم ) Mushroom ( بـه تمامـی سـمارق هـای بزرگ کـه دارای سـاقه و کالهـک جداگانه  و یا 
سـمارق گوشـتی اطالق می شـود.Mushroom سـمارق ماکروسـکوپی اسـت که میـوه دارد و میتوانـد بر روی زمیـن یا در زیر 

زمیـن رشـد کنـد و البتـه در انـدازه ای کـه بـا چشـم غیر مسـلح قابل دیدن اسـت و با دسـت مـی تـوان آن را چید.



9 8

موقعیـت تغذیـه ای ضعیف عبارت از حالتی اسـت کـه در آن بدن 
مـواد غذایـی مـورد نیاز خود را بسـیار کـم یا زیاده از حـد دریافت 
مـی کنـد کـه منجـر بـه بهـره گیـری ضعیـف بـرای تأمیـن مواد 
مـورد نیـاز بـدن اسـت. خـوردن بیـش از حـد ممکن اسـت باعث 
ایجـاد موقعیـت تغذیـه ای ضعیـف برای بـدن گردد . تغذیـه بد به 
اثـر فیزیکـی وعـده غذایـی ناکافـی چه از نظـر مقدار و چـه از نظر 
کیفیـت گفتـه مـی شـود. تغذیـه پایین به وعـده غذایی کـم گفته 
مـی شـود . موهـای براق ، پوسـت صاف ، چشـمان شـفاف ،  رشـد 
بدنـی کافـی و آگاهی ذهنی همه ناشـی از تغذیـه خوبند. موقعیت 
تغذیـه ای خـوب باعث بـاال رفتن مقاومـت بدن در مقابـل بیماری 
هـا مـی شـود. تغذیـه ضعیـف منجـر بـه وضعیـت بدنـی ضعیـف 
موهای بی حالت ، چشـمان کسـل ،  حالت بدنی افتاده افسـردگی 
و بدعنـق بـودن می شـود. چنین اشـخاصی ممکن اسـت سـنگین 

وزن یا سـبک تـر از وزن طبیعی باشـند.

 مواد غذایی چیست ؟

مـواد غذایـی ترکیبـات شـیمیایی هسـتند کـه غـذای الزم بـرای 
بـدن را بـه مقـدار کافـی تأمیـن مـی کننـد . مـواد غذایـی باید به 
طـور مـداوم مصـرف شـوند کـه شـامل پروتئیـن ، هیدروکربورهـا 
 چربـی هـا ، مـواد معدنـی ، ویتامیـن ها و آب اسـت کـه هریک از 

آنهـا نقـش خاصـی در سـالمت انسـان دارند. 

 ارزش طبی سمارق

سـمارق دارای ارزش دارویـی اسـت کـه بعضی گونه هـای آن برای 
درمـان بیماری هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. سـالیان پیـش 
مـردم بـه ارزش دارویی سـمارق بیشـتر از ارزش غذایی آن اهمیت 
می دادنـد. ارزش دارویـی سـمارق بـه شـرح زیـر خالصه می شـود: 

ارزش خون سازی 

سـمارق  انـواع  در  کـه  هسـتند  نباتـی  پروتئین هـای  لکتین هـا، 
دارنـد.  مختلفـی  مصـارف  پروتئیـن  نـوع  ایـن  دارنـد  وجـود 
کاسیشـریش  آگاریکـوس  سـمارق  از  آمـده  دسـت  بـه  کلتیـن 
یـک تترامـر بـا جـرم مولکولـی ۶۴۰۰۰ اسـت. لکتیـن بـه دسـت 
آمـده از سـمارق فالمولیناولوپتـب دارای جـرم مولکولـی ۲۰۰۰۰ 
اسـت. ولواتوکسـین A  یـک لکتیـن بـه دسـت آمـده ازسـمارق 

اسـت.  ولواریالولواسـی 

بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه ایـن سـمارق فعالیـت خونـی بـه 
طـرف گروه O  سـلول های سـرخ را کاهش می دهد. بلوروئولسـین 
عبـارت از لکتیـن بـه دسـت آمـده ازسـمارق بلوروتوس اسـت که 
یـک عامـل خونی برای سـلول های وترو در پسـتان داران می باشـد. 

ارزش ضد ویروسی 

سـمارق  در  ویـروس  ضـد  مـاده  وجـود  از  حاکـی  گزارش هایـی 
خوراکـی اسـت. بـا بررسـی   سـمارق تینـوس ادود و هاگ هـای 
آن، آثـار ضـد ویروسـی آن در مقابـل ویـروس آنفوالنـزا در مـوش 
مشـخص شـده اسـت. بخش تنولـی عصاره سـمارق قادر بـه انجام 
اسـت  داده  نشـان  بررسـی ها  اسـت.  ویروسـی  فعالیت هـای ضـد 
ذراتـی شـبیه ویـروس از بیـن رفتـه در ورقه سـمارقها دیده شـده 

ست. ا

مواد معدنی موجود در سمارق 

سـمارق غنـی از مـواد معدنـی اسـت کـه معمـوالً بـه شـکل انواع 
نمک هـا در سـمارق وجـود دارد. ایـن مـواد عبارتنـد از کلسـیم 
فاسـفورس، پتاسـیم، سـدیم، یـد، آهـن، مـس، مولیبـدن، گوگرد 

کلوریـن، منیزیـم، مگنیزیـم و غیـره. 

مـواد معدنـی به تکوین انسـاج بدن کمـک می کند.مایعـات درون 
بـدن را تنظیـم مـی کنـد و نقـش هـای مختلـف دیگـری در بدن 
دارنـد. مثـل ویتامیـن ، به مقـدار کم مـورد نیاز بدن بـوده و نقش 
حیاتـی در حیـات انسـان دارنـد. ایـن مـواد کـه بـه طـور روزانه از 
بـدن از طریـق گـرده  روده و پوسـت دفـع می شـوند ، الزم اسـت 

روزانـه وارد بدن شـوند. 

بهـر صـورت سـمارق سـابق درکشـور مایـک گیـاه فصلی بـود که 
در کوهسـتانهای مرکـزی درفصـل بهـار هنگامیکـه بـاران هـای 
موسـمی وفـرت داشـت مـی روئیـد، ایـن گیـاه را زیـاد ترچوپانهـا 
جمـع آوری و بصـورت های مختلـف یعنی با شـیر، روغن و یاروی 
آتـش کباب کـرده میخوردند، حاالکـه زراعت تاانـدازهء میخانیکی 
و پیشـرفت نمـوده سـمارق را درگـرم خانـه هـا بصـورت تخنیکی 
پـرورش میدهنـد و بسـا مـردم ازآن در سـالد، غـذا هـای خـام و 
پختـه اسـتفاده مـی کننـد، امـا بهترین سـمارق همان نـوع طبعی 

آنسـت کـه از کوهسـتان هـا جمـع آوری میگردد.

اکثریـت مـردم سـمارق را خشـک نمـوده بعـد از پودر سـاختن با 
دیگـر مـواد طبعی بمثابـه داروی دیگ اسـتفاده مـی کنند که هم 
ارزش عذایـی مطلـوب دارد و هـم در طعـم و لـذت مـواد غذایـی 
تأثیـر خوبـی دارد، همانطوریکه گفته شـد فقط سـمارقهای کوهی 
در فصـل سـال بـرای یـک بـار مـی روینـد، البتـه درباغهـا و کنار 
جـوی هـا نیـز این گیـاه می رویـد که بایـد درتشـخیص آن خیلی 
دقـت داشـت، زیـرا سـمارق هـای کـه در باغهـا مـی رویـد اکثـرأ 
زهـری بـوده و خـوردن آن باعـث مسـمومیت هـا و حتـا مـرگ 
انسـانها میگـردد، ایـن مشـخصه ارتبـاط میگیـرد به رنـگ و طعم 

آن کـه بارهـا دوکتـوران تغـذی آنـرا توضیـح داده اند. 

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست.
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قبـل از آنکـه به اصـل موضوع پرداخته شـود بهتر اسـت روی عزت 
و عـزت نفـس اندکـی تأمـل کـرد، از نظر لغـت نامه هـای دهخداو 
عمیـد عـزت عبـارت اسـت ازارجمنـد دانسـتن، ارجمنـد گشـتن 
گرامـی شـدن، سـرفرازی و عزیـز بـودن درنـزد خـود و دیگـران؛ 
بهمیـن اسـاس عـزت نفـس نیـز برمعانـی فـوق صـدق مـی نماید 
کسـیکه توانایـی آنـرا داشـته باشـد که دربرابـر چیز هـای نامأنوس 
سـرخم نکنـد و بـا وقـار زندگـی را دنبـال نمایدوازبسـا چیـز هـای 

مـادی و معنـوی اسـتغنا نمایـد دارای عـزت نفس اسـت.

دیـن مبیـن اسـالم نیـز برعـزت نفـس امـت اسـالمی تأکیـد دارد 
چنانچـه درآیـه ۱۳۹ سـوره آل عمران میخوانیم: ترجمه: » سسـت 
نشـوید  محـزون هـم نباشـید اگـر مؤمـن باشـید شـما برتـر از 
همـه خواهیـد بـود.« از حضـرت رسـول اکـرم )ص( نقل اسـت که 
فرمودنـد: » حوائـج و خواسـته های خـود را بـا عـزت نفـس طلـب 

» . کنید

خودبینی یا عزت نفس یا حرمت نفس به انگلیسی 

کـــه  اســـت  درروانشناســـی  اصطالحـــی   ،)Self-esteem(
بـــرای بازتـــاب ارزیابـــی یـــا بـــرآورد یـــک فـــرد از ارزش خـــود 
می باشـــد. عـــزت نفـــس، بـــاور و اعتقـــادی اســـت کـــه فـــرد، 
ـــوان  ـــس را می ت ـــت نف ـــود دارد، حرم ـــت خ ـــاره ارزش و اهمی درب
ـــت  ـــه حرم ـــردی ک ـــه ف ـــح داد از جمل ـــف توضی ـــل مختل ـــا عوام ب
نفـــس دارد معتقـــد اســـت کـــه انســـان مقـــّدس اســـت و بـــه 
دلیـــل ایـــن مقـــّدس بـــودن نمی تـــوان او را قربانـــی اعتقـــادات 
و ارزش هـــای دیگـــران کـــرد، عامـــل بعـــد همـــه انســـان ها بـــا 
ـــوام  ـــا و اق ـــا نژاده ـــف ب ـــراد مختل ـــن اف ـــی بی ـــد یعن ـــم متفاوتن ه
ـــان ها  ـــور انس ـــن ط ـــدارد و همی ـــود ن ـــی وج ـــچ فرق ـــف هی مختل
ـــوب  ـــاس خ ـــتی و احس ـــود دوس ـــل دیگرخ ـــد، عام ـــم برابرن ـــا ه ب

ـــن  ـــتم و همی ـــه هس ـــه ک ـــتم و هرچ ـــه هس ـــه ک ـــتن ازآنچ داش
طـــور از شـــرم و خجالـــت نداشـــتن از وجـــود خـــود می باشـــد 
ــی  ــف زندگـ ــس را درامورمختلـ ــت نفـ ــوان حرمـ ــوال می تـ اصـ
ـــتند  ـــن هس ـــس پایی ـــت نف ـــه دارای حرم ـــرادی ک ـــرح داد و اف ش

درزندگـــی خـــود بـــا مشـــکالت فـــراوان روبـــرو می شـــوند.

بـه ادامه مطلب شـماره قبلی شنسـبانیه که درموردنیـاز های تعلق 
یـا نیازهـای زندگـی ازنظرروانشناسـی معلوماتـی ارائـه شـد، کنون 
بـه تعلقـات شـخصی و یا عزت نفـس میخواهیـم مطالبـی کوتاهی 
غـرض آگاهـی بیشـتری خواننـده هـای گرامـی تقدیـم نمائیم که 
خالـی از مفـاد نبـوده بـرای آنانیکـه بخود وبـه توانایی هـای درونی 

خـود باورندارنـد، خیلـی ها ارزشـمند خواهـد بود:

نیـاز های که بیشـتر مورد توجه مدیران مؤسسـات وخـود کارگران 
قـرار میگیرد، نیازهای اسـت که بالفاصله بعـد از نیازهای اجتماعی 
تجلـی مـی کنـد؛ نیاز هـای عـزت نفـس، ایـن نیازهـا، تازمانی که 
نیازاجتماعـی بطـور منطقـی ارضا نشـود، بصورت عوامل انگیزشـی 
تجلـی نمیکنـد، نیازهـای عـزت نفـس بـه ایـن علـت مـورد توجه 
مدیـران وکارگـران اسـت، کـه ازیـک طرف شـخص زمانیاحسـاس 
عـزت نفـس مـی کندکـه بروظایـف خـود کامـأ مسـلط باشـدواز 
طـرف دیگربه علت همین تسـلط، مـورد توجه وقدردانـی همکاران 

قرارگیرد. وسـازمان 

همیـن قسـم عـزت نفـس درفردوخانـواده نیززمانـی نمایـان مـی 
شـودکه، افـراد خانـواده بصـورت مسـتقالنه بـرای رشـد معنـوی 
اجتماعـی واقتصـادی شـان جهـش هـای مؤثـرو مفیـدی از خـود 
بخـرج داده ودربلنـد بـردن عـزت خانوادگی شـان بذل همـه جانبه 
داشـته باشـند، روی ایـن ا صـل مـی توان اذعـان داشـت که عزت 

نفـس بـدور دومحـور اساسـی مـی چرخـد که عبـارت انـد از:

صحت روان

فاطمه غالمی

نیاز های عزت نفس
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۱- باورداشـتن بـه توانمنـدي خـود بـه معنـاي داشـتن اطمینـان به 
توانائـي فکرکـردن،  درک کـردن، آموختن، انتخاب کـردن و تصمیم 

گیـري بـراي خود .

۲- احتـرام بـه خـود یا داشـتن حرمـت نفس بـه معنـاي ارزش براي 
خـود یعنـي آن کـه بـه خـود حـق بدهیـم کـه زندگـي کنیم و شـاد 

. باشیم 

عـزت نفس یـک نیاز اولیه بـراي انسانهاسـت، چون فکرکـردن الزمه 
زندگـي موفـق اسـت وایـن اندیشـه وفکربـه مـا امـکان مـي دهد که 
قـدرت تصمیم گیري هرانسـان بسـتگي به میزان عـزت نفس او دارد 
بنابرایـن نقـش عـزت نفس درزندگي انسـان بسـیار مهم وچشـمگیر 

مي باشـد .

نفـس  عـزت  سـالمت  از  کـه  اشـخاصي  در  همدلـي  و  همـدردي 
برخوردارنـد، فـراوان وجـود دارد، بدلیـل پذیـرش واطمینـان به خود 
ازدیگـران نمـي ترسـند وبـه اعتمـاد بـه نفـس دیگـران نیـز احتـرام 
مـي گذارنـد، بنابرایـن روحیـه همـکاري براي دسـتیابي بـه هدفهاي 
مشـترک در افـراد داراي عـزت نفـس سـالم فـراوان دیـده مي شـود 

جـرات ورزی و شـهامت ابـراز وجـود در ایـن افـراد وجـود دارد .

وقتـي عـزت نفـس فـردي پائیـن باشـد چـه نشـانه هایـي دارد ؟ 
هنگامـي کـه عـزت نفـس در شـخصي کم اسـت، هـراس و تـرس از 
واقعیـت در فـرد وجـود دارد و تـرس از حقایق درباره خـود و پذیرش 
خـود، ترس از افشـا شـدن تـرس ازفروریختـن تظاهرهـا و وانمود ها 
تـرس از ناکامـي،  تـرس از تحقیرشـدن، این افراد گویا بـراي دیگران 
زندگـي مـي کننـد و همـواره نگـران قضاوتهـاي دیگـران هسـتند 
بنابرایـن جـرات اندیشـیدن بـه خـود و توانمندیهاي خود را از دسـت 
مـي دهنـد، زود تسـلیم مـي شـوند ودیگـران مـي توانند به سـرعت 
آنـان را دلسـرد کننـد و حالـت انفعـال در آنان فراوان دیده مي شـود 
تـرس و هـراس از موانـع وتصورات منفي ازموانع سـرراه دسـتیابي به 

هدفهـا از نشـانه هـاي عزت نفـس پائین اسـت .

تعییـن کننـده میـزان عـزت نفـس چیسـت ؟ تعیین کننده اساسـي 
میـزان عـزت نفـس کاري اسـت کـه شـخص صـورت مـي دهـد و 
اقداماتـي اسـت کـه درانتخابهـاي آگاهانـه خود بـه انجام مي رسـاند 
اراده بـه معنـاي آن نیسـت کـه بتوانیـم هـر کاري را کـه بخواهیـم 
انجـام دهیـم بلکـه اراده نیـروي قدرتمنـدي در زندگي ماسـت که به 
توانائـي مواجـه با مسـائل و مشـکالت زندگـي را مي دهـد . انتخاب و 
گزینـش هدفهـاي واقـع بینانـه در زندگـي و تمرکـز بر آنان از نشـانه 
هـاي عـزت نفـس سـالم اسـت، دنبـال کـردن ایـن هدفها تـا تحقق  
دسـتیابي آنـان حاصـل اندیشـه قـوي اراده قـوي و عزت نفـس کافي 

. است 

الزمـه زندگـي آگاهانـه چیسـت ؟ الزمـه زندگـي آگاهانـه احتـرام 
گذاشـتن به خود و دیگران، احترام گذاشـتن به واقعیت ها، شـناخت 

نیازهـا خواسـته هاو پذیـرش امکانات و واقعیتهـاي موجود زندگي هر 
فـرد اسـت، زندگي آگاهانه یعني در برابر حقایق احسـاس مسـئولیت 
کنیـم  یعنـي اگـر مـن آرزوي خرید لباس یا وسـیله جدیدي داشـته 
باشـم و همزمـان ببینم که بایـد اجاره خانه ام را بپـردازم و در نتیجه 
پولـی بـراي خرید لبـاس جدید باقـي نماند و خرید لبـاس را منطقي 
نمـي دانـم و موقعیـت را و امکانـات خـود را بـا حفظ احتـرام به خود 
هماهنـگ مـي کنـم . یا اگـر باید تن بـه یک عمل جراحـي و مصرف 
داروئـي بدهـم کـه پزشـک معالجم آن را براي سـالمت مـن الزم مي 
دانـد بـه جـاي طفـره رفتـن از درمـان و هـراس و تـرس از واقعیـت 
موجـود،  بـا شـهامت و آگاهانـه بـه درمان خویـش اولویـت مي دهم  
نـا امیـدی، دلسـردی تـرس از روبـه رو شـدن بـا واقعیت ها درسـت 

نقطـه مقابـل زندگی آگاهانه هسـتند .

اگـر موضـوع را کامـأ خالصـه کنیـم مـی تـوان بـه نتیجـه رسـید 
کـه؛ نیـاز هـای عـزت نفس بـه دو گروه تقسـیم میگـردد؛ نیـاز های 
کـه بـه اعتماد بـه نفس، اسـتقالل، شـگوفایی، شایسـتگی ودانسـتن 
مربـوط مـی شـود، نیاز های کـه با مقبولیـت ازطرف اعضـای خانواده 
همـکاران وسـازمان مربوطـه ارتبـاط پیدا مـی کند. به صـورت توجه 

احتـرام، ارتقـا و نشـانهای شـغلی ظاهر می شـود.

برخالف سـایر نیازها، نیاز های عزت نفس، عمأ سـیری ناپذیراسـت 
بطورخسـتگی  میدهـد،  هامعنـا  نیـاز  ایـن  بـه  فـرد  زیرازمانیکـه 
ناپذیرآنهـارا جسـتجو مـی کنـد، باایـن همـه، نیـاز های عـزت نفس 
زمانـی تجلـی می کندکه نیـاز های زندگـی، ایمنـی واجتماعی بطور 

منطقـی ارضا شـده باشـد.

کارکنانـی کهـدررده هـای پائین سلسـله مراتـب قراردارنـد، دردرون 
نفـس  عـزت  هـای  نیـاز  یابندکـه  مـی  موقعیـت  کمتـر  سـازمان 
خودراارضـا کننـد، روشـهای سـنتی مدیریت، بـه این جنبـه انگیزش 

انسـان خیلـی کـم توجـه مـی کند.

بـه همیـن منـوال زدن کـودک بـه او می آمـوزد کـه نسـبت بـه خود 
از دسـت  بـرای همیشـه  را  بـدی داشـته و عزت نفسـش  احسـاس 
بدهـد. زدن کـودک بـه بهانـه تنبیـه باعـث می شـود که او احسـاس 
عجزوناامیـدی کـرده و به مرورافسـرده شـود و این در حالی اسـت که 
»عزت نفـس پائیـن« نیـز می توانـد تـا آخـر عمـر همـراه ایـن کودک 

ند.  بما

ازایـن رو اگرازکـودک اشـتباهی سـرزد بایـد دروهلـه اول حتـی ادای 
سـرزنش را نیـز نمایـش نـداد، چراکـه می توانـد ماننـد ضربه هایـی 
روح او را بـرای همیشـه زخمـی کنـد، همچنیـن کـودکان در صورت 
سـرزنش و یالـت وکـوب شـدن کنتـرول درون خـود را ازدسـت داده 
و همیشـه بـرای تشـخیص درسـت از غلـط چشمشـان بـه تصمیـم 

دیگـران خواهـد بود.

ادامه دارد........

نیاز های عزت نفس

منابع
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مشخصات یک نویسنده

۵- نقــل صحیــح و بموقــع ســخن دیگــران : اگــر مطلــب، گفتاریــا 
ــد  ــم بای ــی آوری ــود م ــته خ ــأ درنوش ــی عین ــعری را ازکس ش
آنرادرداخــل گیومــه قراردهیــم ودرپاورقــی بــا ذکرمؤخذوشــماره 
صفحــه بــدان اشــاره کنیــم، همچنیــن ازنقــل گفتــه هاونوشــته 
هــای دیگــران بــدون ضــرورت واقعــی وبــرای ازدیادحجــم 

ــم. ــد بپرهیزی ــود بای ــتهء خ نوش

ــاختن  ــاه س ــالش بخاطرکوت ــب ت ــتن مطال ــار:   درنوش ۶- اختص
موضــوع یکــی دیگــر از شــرط هــای نویســندگی اســت، کوشــش 
بعمــل آیــد تاســرحد امــکان نوشــته هــا مختصــرو مفیــد باشــدواز 
ــر  ــردد، مگ ــودداری گ ــدأ خ ــوع ج ــارج از موض ــای خ ــث ه بح

اینکــه بــرای اثبــات نکتــه یــا مطلبــی ضرورتــی پیــش آیــد.

ــر  ــورد: اگ ــی م ــی ب ــه چین ــایی ومقدم ــم فرس ــاب از قل ۷- اجتن
ــوردو  ــه دربعضــی حــاالت بیم ــی ک ــه چین ــدون مقدم ــب ب مطل
باعــث ضیــاع وقــت خواننــده میگرددبــه آغــاز گرفتــه شــود، بــرای 
خواننــده ی مطلــب دلچســپ تــرو مــورد مداقــه ی آن قرارخواهد 
ــدون  ــب ب ــی المقدورمطل ــعی گرددحت ــن منظورس ــت، بدی گرف
مقدمــه چینــی وقلــم فرســایی آغازگرددوازارتبــاط تعــارف 
ــن  ــح، روش ــور بطورصری ــردد، منظ ــیده دوری گ ــالت پوش وجم
وگویــا برشــته تحریــر درآیــد، مخصوصــأ از آوردن مقدمــه 

ــردد. ــه اصــل موضــوع احترازگ ــاط ب ــی ارتب ــا ب ــی ی طوالن

ــاده ســاختن  ــده وآم ــب توجــه خوانن ــرای جل ــه ب ــد مقدم هرچن
ــرگاه  ــت، ه ــی اس ــب اصل ــرش ودرک مطل ــت پذی ــن اوجه ذه

ــد  ــوع باش ــا موض ــب و ی ــل مطل ــه اص ــه ب ــاه، توج ــه کوت مقدم
ووقتــی ازایــن غــرض دورشــود، یعنــی بــه درازای مقدمــه 
بینجامــد خواننــده راملــول وازالتفــات بــه متــن دور مــی ســازد. 

۸- پرهیــزاز واژه هــای دشــوار و بیگانــه : بعضــی از نویســندهای 
ــه معلومــات وداده  ــرای جلــب توجــه دیگــران ب ــی، ب هــای کنون
ــب  ــی را در مطال ــی کننداصطالحات ــش م ــوف کوش ــای موص ه
ــی  ــا خیل ــردم م ــگ کشــورماویا م ــه از فرهن ــد ک شــان بروزدهن
ــه  ــا بیگان ــروج م ــان م ــات برزب ــا آن اصطالح ــت وی ــا بدوراس ه
وغیــر قابــل درک اســت، پــس بایــد از کاربردلغــات واصطالحــات 
دشــوارودورازذهن وهمچنیــن واژه وترکیبــات کــه معنــی و مــورد 
ــم احترازگرددونیزســعی گــردد  ــأ نمــی دانی اســتعمال آنهارادقیق
تاحدالمقدورازلغــات بیگانــه کــه متــرادف اصطالحــات زبــان 
خــود مــا مــی باشدودرلســان دری اســت درنوشــته هــا کارگرفتــه 

نشــود. 

ــل  ــل وفص ــالی واژه هاووص ــات : از ام ــح کلم ــالی صحی ۹- ام
ــالی  ــه ام ــی ک ــتن لغات ــردد، از نوش ــت گ ــد دق ــب هابای ترکی
درســت آنهافرامــوش شــده و یــا نمــی دانیــم جلوگیــری صــورت 
گیــرد، زیــرا بســاوقت هاشــده کــه اســتعمال یــک لغــت باتبدیــل 
ــه  ــه ی ک ــا جمل ــه ب ــد ک ــری را میده ــی دیگ ــروف آن معن ح
ــه رابرعکــس  ــع میگرددویاجمل ــف واق ــم مخال ــه نمــوده ای آنراارائ

ــد. ــا مــی نمای معن

۱۰- نــکات دســتوری: درسراســر نوشــته بایــد قواعــد دســتوری 
ــکار  ــه درجــای مناســب آن ب رعایــت گــردد، ارکان اجــرای جمل

.... پیوست به گذشته

ادبیات ونقش آن در زندگی
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ــا  ــه وی گرفتــه شــود، اگــر ایــن موضــوع درنوشــتن یــک نامــه، مقال
کتــاب درنظــر گرفتــه نشــودآنچه کــه بــه آن زحماتــی متقبــل شــده 
باشــدووقتی مصــرف گردیــده باشــد بیهــوده و خــارج ازدرک دیگــران 

خواهــد بــود.

ــان  ــنی بی ــه درروش ــی ک ــی از عوامل ــذاری: یک ــانه گ ۱۱- قواعدونش
نویســنده وســهولت درک خواننــده ســخت مؤثراســت، رعایــت 
قواعــد و نشــانه گــذاری اســت؛ ازیــن رو، برهمــه نویســندگان اســت  

ــند. ــته باش ــر داش ــب را درنظ ــن مطل ــا ای ــه ج تادرهم

۱۲- خوانــا بــودن خــط: همــه خــط هــا زیبــا نیســت، همــه 
نویســنده هــا زیبــا نمــی نویســند، بعضــی هــا ذاتــأ خــط هــای زیبــا 
خواناوپرجذبــه ی دارنــد بعضــی هــا نویســندگان چیــره دســتی انــد 
و خــط دســت شــان مقبــول نبــوده و خواننــده کمترمــی توانــد آنــرا 
بخوانــد، ولــی همــه مــی تواننــد درحیــن نوشــتن خــط شــانرا خوانــا 
بنویســند، خــط نوشــته بایدروشــن وخواناودرســت باشــدواگر تایــپ 
شــده باشــد، افتادگــی ) فراموشــی(، تکراروغلــط نداشــته باشــد، تــا 

ــرا بدرســتی بخواندوبفهمــد. ــده بتواندآن خوانن

ــت: نظــم و ترتیــب و نظافــت، همــه  ۱۳- نظــم وترتیــب و نظاف
ــته ارزش  ــودن نوش ــب نب ــز ومرت ــت، تمی ــندیده اس ــاالزم و پس ج
آنرادرنظــر خواننــده بســیارپائین مــی آورد، خواننــده فکــر مــی کنــد 
کــه اصــل موضــوع بــی اهمیــت اســت ویــا بــرای خواننــده اهمیــت 
قایــل نگردیــده اســت، روی ایــن اصــل نویســنده کوشــش نمایــد در 
ــام  ــودن، جمــالت ســاده، ع ــاک ب ــودن، تمیزوپ ــا ب نوشــته اش خوان

ــد . ــوش نکن ــط را فرام ــب ومرتب ــم،  مرت فه

ــرای  ــب دریــک بندجداومســتقل: ب ــواع مطال ۱۴- آوردن هریــک ازان
اینکــه مطالــب بهــم آمیختــه نشــودوخواننده درفهــم آنهادچاراشــکال 
نگــردد بایدهرقســمت نوشــته راکــه حــاوی اندیشــه، یــا خواســت ویــا 

مطلــب مخصوصــی اســت، دریــک بند)پاراگــراف( آورده شــود.

بــه عنــوان مثــال؛ اگــر مقالــه ی دربــاره یــک شــاعر؛ مثأ ناصرخســرو 
مــی نویســیم ودربــاره» محیــط زندگــی« اوبحــث مــی کنیــم، بایدآن 
بحــث رادریــک بندجداگانــه قراردهیــم وبادیگرقســمت هــای نوشــته 
ازقبیــل شــرح دوران کودکــی، تحصیــالت، تألیفــات وســبک او 
مخلــوط نگرددوهریــک ازآنهــا دریــک بنــد مســتقل توضیــح گــردد.

ــب  ــزان مطل ــوع و می ــه ن ــا پروگرافهاب ــا ی ــد ه ــدی بن کوتاهــی و بلن
ــودی  ــه ومقص ــان اندیش ــرای بی ــدازه ب ــی هران ــتگی دارد؛ یعن بس
ــن  ــم، ازی ــی آوری ــد م ــارت الزم باشــددریک بن ــه و عب خــاص، جمل
روممکــن اســت یــک بنــدازده هاجملــه وســطر تشــکیل گرددوبنــد 
دیگرتنهــا یــک جملــه یــا عبــارت باشــد؛ چنانکــه وقتــی بندوبخشــی 
ازنوشــته تمــام گرددومیخواهیــد بنــد دیگــری را آغــاذ کنیــد، بــرای 
ربــط دادن دوبنــد یابخــش، جمالتــی آورده شــودکه خــود، یــک بنــد 

ــرای مثــال: مســتقل باشــد، ب

پــس از شــناخت محیــط زندگــی شــاعر، اینــک بــه تأثیــرآن 
ــه  ــد ک ــون بایددی ــا: اکن ــم؛ ی ــی پردازی ــاراو م ــبک وافکاروآث درس
شــاعردرآثارخویش بــه کــدام یــک از ســبک هــای معــروف گرایــش 

ــت. ــته اس داش

ــت  ــیقی اس ــوع موس ــع ن ــن درواق ــخن گفت ــودن: س ــوزون ب ۱۵- م
هرقدراجــزاء ســازنده ایــن موســیقی، یعنــی واژه هاوکلمــات، خویــش 
ــیقی  ــد، موس ــگ ترباش ــوزون تروهمآهن ــا م ــب آنه اداتروهرقدرترکی
ــه  ــظ ن ــات حاف ــن ابی ــأ ای ــود، مث ــد ب ــین ترخواه ــخن دلنش س
تنهابیشترازاشــعار همــه شــاعران، بلکــه از بســیاری اشــعارخودحافظ 

ــت: ــیقی بهتربرخورداراس ــم گیراتروازموس ه

ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که درین گنبد دواربماند

داشتم دلقی وصدعیب مرا می پوشاند

خرقه رهن می ومطرب شدوزناربماند

برجمال توچنان صورت چین حیران شد

که حدیثش همه جابردرودیوار بماند

ــد؛  ــارات گنبددواربمان ــارات صــدای ســخن عشــق ونیزعب طنیــن عب
زناربماندودیواربمانــد؛ را نیــک بشــنویدوبنگرید تــا معنــای موســیقی 

ــد. کالم را دریابی

ســاختن جملــه و کالم ماننــد ســاختن بناســت، همانطوریکــه مصالــح 
ســاختمانی بایــد زیباومحکــم ودرانــدازه هــای مناســب باشــدوعالوه 
ــا  ــه کاربردت ــنجیده بچیندوب ــب وس ــارا متناس ــم بایدآنه ــرآن بناه ب
ــب  ــک واژه هاوترکی ــک ت ــود، ت ــاخته ش ــم س ــاو محک ــی زیب بنای
ــی و ســنجیدگی برخوردارباشــد تاســخن  ــد اززیبای چیــدن آنهانیزبای

ــد. ــدار آی دلنشــین پدی

ــر  ــد مخاطــب خــودرا دربراب ــه مخاطــب: نویســنده بای ۱۶- توجــه ب
ــی  ــخن م ــی س ــه کس ــا چ ــه ب ــی بداندک ــد، یعن ــش تصورکن خوی
ــد   ــی نویس ــوم م ــرای عم ــر ب ــد، اگ ــی نویس ــی م ــرای ک گویدوب
ــوم معلومــات دارد، درنظــر داشــته  فــردی را کــه مثأدرحــدود دیپل
باشــدواگربرای همــه دانشــگاهیان مــی نــگارد، کســی را کــه 
درحدلیســانس اســت درنظــر داشــته باشــد، نویســنده کنونــی بایــد 
ــات  ــر ارتباط ــن عص ــد؟ ای ــی کن ــی م ــدام عصرزندگ ــه در ک بداندک
اســت وانتظــار میــرود وقــت خواننــده رانگیــرد، بلکــه مقصــود 
خودراســهل و آســان دراخبــار وی بگذاردوایــن مســتلزم دقــت 

ــت. ــگارش اس ــرای ن ــت ب ــرف وق وص

  ادامه دارد.....

تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد.
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 از ایــن آیــه فــوق مــی تــوان ایــن واقعیــت را نتیجــه گیــری کــرد 
ــز  ــت و نی ــارت و صح ــاره طه ــد درب ــتورات خداون ــی دس ــه تمام ک
ــع  ــب مناف ــظ و جل ــرای حف ــت ، ب ــثافت و نجاس ــاب از کـ اجـتـنـ
شــخصی و اجتماعی مســلمانان اســت . خداوند اراده فـــرموده اســت 
تــا بــا عمــل بــه ایــن دســتورات، هــم پاکیزگــی و ســالمتی  روحــی 
و هــم ســالمت و صحــت جســمانی بــرای همــه مــردم فراهم گــردد.  
پیامبــر اکــرم )ص ( نیــز بــه تمامــی مســلمانان دســتور مــی دهــد 

و مــی فرمایــد:
بـــه هـــر وسـیـله ای که مـــی تـوانـیـد خـود را پـــاکیزه نمایید زیرا 
ــل  ــاده و داخ ــا نه ــت بن ــی و نظاف ــه پاک ــر پای ــالم را ب ــد اس خداون

بهشــت نمــی شــود مگــر پاکیــزه گان.

سالمتی چیست ؟

عبارتســت از رفــاه کامــل جســمی ، روانــی و اجتماعــی ، نــه فقــط 
نبــودن بیمــاری و معلولیــت ، شــخص ســالم کســی اســت کــه عــالوه 
بــر ســالمت جســم از ســالمت روان نیــز برخــوردار بــوده و از نظــر 

اجتماعــی و روحــی در آســایش باشــد.

صحت چیست ؟

ــای ســالمت و پیشــگیری از  ــداری و ارتق صحــت عبارتســت از نگه
بیماریهــا و افزایــش قــدرت روحــی ، جســمی و اقتصــادی در افــرادی 

کــه بــه علــت بیمــاری ناتــوان شــده انــد.
صحت عامه چیست ؟

یکــی از فعالیتهــای ســازمان یافتــه اجتماعــی اســت کــه بــه منظــور 
ــرد و در  ــی گی ــراد انجــام م ــاء و بازســازی ســالمت اف ــظ ، ارتق حف
ــود. ــی ش ــه م ــه ارای ــه کل جامع ــه ب ــت ک ــی اس ــده خدمات  برگیرن

صحت فردی چیست ؟

ــظ و  ــن ، حف ــت تأمی ــه در جه ــت ک ــتورالعملهایی اس ــامل دس ش
ــی رود. ــکار م ــرد ب ــالمتی ف ــت و س ــای صح ارتق

حفظ الصحه پوست :

پوســت یکــی از اعضــاء مهــم و وســیع بــدن اســت . کــه حــاوی غــدد 
مــواد چربــی اســت ، در نتیجــه فعالیــت ایــن غــدد، آب، مــواد زائــد  
امــالح و مقــداری چربــی از طریــق پوســت از بــدن دفــع مــی شــود.  
ــاط  ــه در نق ــی ک ــت باکتریهای ــراه فعالی ــه هم ــور ب ــواد مزب ــع م ف
مختلــف پوســت ، خصوصــاً در نواحــی گــرم و مرطــوب زندگــی مــی 
کننــد ســبب تخمیــر مــواد موجــود در عــرق و پوســت مــی شــوند. 
بــه ایــن ترتیــب بــوی نامطبوعــی ایجــاد مــی نمایــد کــه جهــت رفــع 

آن ، اقداماتــی بایــد انجــام داد.

فعالیــت غــدد مولــد عــرق در ســنین بلــوغ فــوق العــاده زیــاد بــوده 
ــم ، خســتگی  ــوا، پوشــیدن لباســهای ضخی ــی ه ــا ورزش ، گرم و ب
ــه منظــور  ــی شــود و ب ــی ، هیجــان ، بیشــتر م ــت ، نگران ، عصبانی
محافظــت از پوســت و رعایــت حفــظ الصحــه توجــه بــه مــوارد زیــر 

ضــروری اســت :

هــر کــس بایــد بــدن خــود را حتــی االمــکان همــه روزه یــا حداقــل 
هفتــه ای دوبــار بــا آب و صابــون بشــوید. تعــداد دفعــات اســتحمام 
بــا توجــه بــه دمــای هــوای ، میــزان فعالیــت ، آلودگــی هــوا و محــل 
کار متفــاوت اســت . شستشــوی بــدن بــا آب و صابــون ، پوســت را از 
وجــود مــواد زائــد پــاک مــی کنــد. مــواد قلیایــی موجــود در صابــون 
ــر پوســت  ــد موجــود ب ــواد زائ ــا و م ، ســبب حــل شــدن در چربیه

شــده و جلــوی انســداد منافــذ پوســتی را مــی گیــرد.

حفظ صحت وسالمتی بدن 

محمد نادر “انوش” صحت وسالمتی از دیگاه قرآن :
ترجمه:                                                                                                                                                                       

 خـداونـــد نـــمی خواهــد مشــکلی بــرای شــما ایجــاد کنــد، بلکــه مــی خواهــد شــما را 
پاکیــزه ســازد و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کنــد تــا نعمــت هــای او را ســپاس بگوییــد.
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اســتحمام بــا آب گــرم نــه تنهــا ســبب بهتــر حــل شــدن 
مــواد زائــد و نرمــی و لطافــت پوســت مــی شــود بلکــه رفــع 
نیــز  را  افزایــش خــون گیــری پوســت  و  خســتگی عضالنــی 
شــامل مــی شــود. اســتحمام ، بالفاصلــه پــس از صــرف غــذا 
ــون را از  ــده و خ ــدن ش ــت ب ــروق پوس ــدن ع ــاد ش ــب گش موج
 معــده و دیگــر اندامهــای داخلــی متوجــه پوســت مــی کنــد.

ــت  ــوع پوس ــه ن ــد ب ــامپو بای ــون و ش ــواع صاب ــتفاده از ان ــرای اس ب
ــرد. ــه ک ــی ( توج ــک ، معمول ــرب ، خش )چ

ــه  اســتفاده از وســایل شــخصی در اســتحمام ضروریســت . چــرا ک
اســتفاده مشــترک از ایــن وســایل ســبب انتقــال بیماریهــای عفونــی 

و قارچــی مــی شــود.

ــای روده ای  ــای قارچــی و عفونته ــیاری از بیماریه ــه بس ــا ک از آنج
ــتن  ــد، شس ــی یابن ــار م ــوده انتش ــای آل ــتها و ناخنه ــق دس از طری
ــاه کــردن ناخــن هــا بطــور مرتــب ضــروری  صحیــح دســتها و کوت

اســت . 

قبــل از غــذا خــوردن ، طبــخ غــذا، هنــگام آمــاده کــردن ظــروف و 
ــت  ــت و دســت زدن و نظاف ــه توال وســایل ســفره ، بعــد از رفتــن ب
کــردن حیوانــات ـ باغبانــی و زراعــت و پــس از مالقــات و تمــاس بــا 
مریضــان مبتــال بــه مریضــی هــای ســاری، شســتن صحیــح دســتها 

توصیــه مــی شــود. 

عــادات جویــدن ناخــن غیــر صحــی بــوده و ســبب ابتــالی فــرد بــه 
بســیاری از مریضــی هــا خواهــد شــد. شســت و شــوی روزانــه پاهــا 
از تجزیــه عــرق و بــوی نامطبــوع پــا جلوگیــری مــی کنــد. اســتفاده 
از کفــش مناســب بــه نحــوی کــه هیــچ گونــه فشــاری بــه پــا وارد 
ــا نشــود  ــدی پ ــی اســتخوان بن ــرم طبیع ــر ف ــرده و ســبب تغیی نک
ــتون  ــا و س ــورد ســالمت پ ــد در م ــه بای ــی اســت ک ــکات مهم از ن

فقــرات ، بــدان توجــه نمــود.

حفظ الصحه مو :

ــل انعطــاف دارد  ــب و قاب ــری درخشــان ، مرت ــالم ، ظاه ــوی س ـ م
نــکات اساســی کــه در حفــظ الصحــه مــو بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــد از: ــرد عبارتن گی

نــوع شــامپو و ســایر مــواد پــاک کننده مهــم بــوده و انتخــاب صحیح 
آنهــا بــا توجــه بــه مشــخصات مــو، بــه ویژه میــزان چــرب بــودن آنها 
اســت و باعــث تقویــت رشــد مــو و ســالم مانــدن آنهــا مــی شــود.
 بــرس کشــیدن روزانــه موهــا باعــث تشــدید ســرعت جریــان خــون

در پوســت ســر شــده و از جمــع شــدن گــرد و غبــار و مــواد زائــد در 
پوســت ســر جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد. شــوره ســر بــا شســتن 
مرتــب موهــا، شــانه کــردن و بــرس زدن قابــل کنتــرل خواهــد بــود. 
ــد از  ــا بای ــردن آنه ــرای خشــک ک ــا، ب ــس از شســت شــوی موه پ

ــا را  ــای آن ، موه ــود و بج ــودداری ش ــه خ ــا حول ــدید ب ــش ش مال
ــات شســت و شــوی  ــرد. دفع ــه خشــک ک ــه حول ــا فشــار دادن ب ب
ــتگی دارد. ــی ( بس ــک ـ معمول ــرب ـ خش ــوع آن )چ ــه ن ــا ب  موه

حفظ الصحه چشم :

ــط و  ــا محی ــرد ب ــاط ف ــش ارتب ــبب کاه ــی ، س ــالل در بینای ـ اخت
ــروز  ــگیری از ب ــور پیش ــه منظ ــود. ب ــی ش ــری وی م ــوان یادگی ت
ــت : ــروری اس ــکات ض ــن ن ــت ای ــی ، رعای ــوه بینای ــالل در ق اخت

ــای  ــگیری از عفونته ــز، در پیش ــخصی و تمی ــه ش ــتفاده از حول اس
چشــمی ، امــری بســیار مهــم اســت . هنــگام مطالعــه مــی بایســت 
از نــور کافــی کــه از پشــت ســر و طــرف چــپ مــی تابــد، اســتفاده 
نمــود و فاصلــه چشــمها از ســطح مطالعــه بایــد بیــن ۴۵ـ۳۰ ســانتی 
متــر باشــد. در صــورت بــروز عوارضــی ماننــد تــاری دیــد، اختــالل 
ــه  ــریعاً ب ــه و ... س ــگام مطالع ــتگی در هن ــی ، خس ــدرت بینای در ق
چشــم پزشــک مراجعــه کنیــد. مصــرف غذاهــای متنــوع و مناســب  
خصوصــاً غذاهــای حــاوی ویتامیــن A ، در ســالمت چشــمها نقــش 
اساســی دارد. در صــورت مشــاهده هــر گونــه اختالل در ظاهر چشــم 
ــد  ــورم ، انحــراف و ... بای ــک ، ســرخی ، ت ــی پل ــم از افتادگ ــا، اع ه
ســریعاً بــه داکتــر مراجعــه نمــود. در صــورت ورود اجســام خارجــی 
و یــا مــواد کیمیایــی بــه چشــم هــا از مالــش آنهــا خــودداری نماییــد 
و ســریعاً چشــم را بــا مقادیــر فــراوان آب ، شســت و شــو داده و بــا 
یــک تکــه پــاک پوشــانده و ســریعاً بهداکتــر مراجعــه نماییــد. بــرای 
شســت و شــوی چشــم از ماســاژ آن بــه هنــگام شســت و شــو، جــداً 
ــا را از دو  ــک ه ــه پل ــن اســت ک ــن راه ای ــد. بهتری خــودداری نمایی

طــرف کنــار زده و چشــم را در زیــر شــیر آب نگهداریــد.

حفظ الصحه دهان و دندان

 دهـــان ، مـعـبـــر غـــذا، آب و هـــوا اســـت ، لذا حفظ الصحه آن بر 
صحــت شــش هــا و معــده تاءثیر مســتقیم مــی گـــذارد. بـسـیـــاری 
از بیمــاری هــای داخلــی ، از رعایــت نکــردن حفــظ الصحــه دهــان 
ــت ، بعضــی  ــم طباب ــق بررســی عل ــدان ناشــی مــی شــود. طب و دن
ــده  ــدان در مع ــه و دن ــی لث ــت آلودگ ــه عل ــه ب ــی ک ــی های ازمریض
ــتن  ــز نگهداش ــند. تمی ــی باش ــالج م ــب الع ــد، صع ــی کن ــروز م ب
دنــدان هــا بــا مســواک زدن ، مــورد تاءکیــد و عنایــت شــدید اســالم 

مــی باشــد. تــا آن جــا کــه رســول اکــرم )ص ( فرمــود:

 اگربــرای امتــم مشــّقت نداشــت ، مســواک کــردن بــا هــر نمــاز را 
بــر ایشــان واجــب مــی کــردم.

صحبت مـهـــم تـریـــن وسـیـــله ارتـبـاطـی بـا دیـگـــران است که 
از دهــان خــارج مــی شــود. همچنیــن ، دهــان مـحـــل عبــور و تلفظ 
ــه  ــن ضــرورت دارد ک ــر ای ــا اســت . بناب ــواع دعاه ــات الهــی و ان آی

همــواره پاکیــزه و تمیــز باشــد.

محمد نادر “انوش”

منابع : قرآن عظیم الشأن                               سایت وزارت صحت عامه

نامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند .
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هرعمل، به کار گفته می شود که از جانب یک شخص و یا یک حیوان 
به نحوی انجام گردد. داکتر محمد معین در فرهنگ لغات خویش عمل 

را؛ کار، کردار، فعل واعمال جمع آنرا معنی نموده است،

به  نماید؛  نیز حاصل  را  تواند مفاهیم ذیل  همچنین معنای عمل می 
قصد  روی  از  که  کاری  هر  از  است  عبارت  لغویان، عمل  برخی  گفته 
انجام گیرد و از نظرگستره اخص از »فعل« است؛ زیرا فعل بر کار بدون 

قصد نیز اطالق می شود. 

به گفته برخی دیگر، عمل به کاری گفته می شود که از روی عقل و 
اندیشه باشد؛ از این رو، قرین علم قرار می گیرد؛ لیکن فعل اعم است.

دانشمندان روسی عمل را طوری دیگر توضیح میدهندواین تعبیر آنها 
از عمل عبارت است از؛  »مسیر ذهنیت تا عینیت را عمل تعریف کرده 

اند « ایت تعبیر برمیگردد به عقاید و باورهای ادیان و مذاهب.

راغب اصفهاني عمل را چنین معنا کرده است : عمل هر کاري است که 
از حیوان از روی قصد واقع شود، آن از فعل اخّص است زیرا فعل گاهی 
کاري حیوانات که بدون قصد انجام مي شود اطالق میشود و بعضا بفعل 
جمادات نیز گفته میشود ولی عمل خیلی کم به فعل بدون قصد و فعل 

جماد گفته میشود.

سید علي اکبر قرشي به نقل از کتاب اقرب الموارد گفته: عمل در کاری 
گفته میشود که از روی عقل و فکر باشد لذا با علم مقرون میشود ولی 
فعل اعّم است. ممکن است توأم با تعقل و تفکر باشند و در برخي مواقع 

ممکن است که بدون تعقل و تفکر انجام پزیرد .

پس فرق بین عمل و فعل اعّم و اخّص است. این فرق را از قرآن مجید 
نیز میشود استفاده کرد که عمل باعمال و کارهای ارادی اطالق شده 
ولی فعل گاهی در افعال جماد نیز بکار رفته است مثل ترجمه :» گفت: 

بلکه بزرگ ترین شان چنین کرده است. « سوره انبیاء آیه۶۳

در این آیه شریفه »فعل« به جمادات نسبت داده شده است زیرا آیه 
مذکور مربوط به داستان حضرت ابراهیم)ع( مي باشد که فرموده است 
)چون آثار جرم در نزد »بت« بزرگ بوده است ( از»بت« بزرگ سوال 
او منتسب  به  از جمله جمادات است »فعل«  براین بت که  بنا  کنید. 

شده است .

برخي از اهل لغت گفته است : عمل عبارت است از آنچه در خارج واقع 
شده است و کامال به مرحله تحقق رسیده است اما فعل عبارت است 
از صدور عمل همراه با اختیار و قصد .و این عمل ممکن است از انسان  
حیوان ، جن و شیطان صادر شود و نیز ممکن است صالح باشد یا غیر 

صالح که داراي اثر طبیعي ، جزایي و الهي مي باشد.

پس از این منظر عمل عبارت است از نتجه و آثار یک کار که انسان یا 
حیوان با اختیار و از روي قصد انجام داده اند مثل اینکه انسان »ِگْل« 
را تبدیل به خشت کند که به نتجه و آثار که در خارج به وقوع پیوسته 
از مراحل صدور که  اما فعل عبارت است  است عمل اطالق مي شود 
هنوز در خارج به وقوع نه پیوسته است مثل همان مثال قبلي وقتکه 
انسان در حال ساختن خشت هستند و به این فعالیت ها »فعل« اطالق 

مي شود. 

موالناجالل الدین محمد بلخی درمثنوی معنوی خویش اشارهء زیبای 
اعمال  که  میرساند  مالنا  تصوفی  تحلیل  این  داردو  عمل  قسمت  در 
انسان ویا حیوان ازبدو خلقت همراه بوده و نظربه تکامل انسان عمل 
گوید؛  می  موالنا  نماید،  می  تغیر  مختلف  ومدارج  ها  شیوه  به  هم 
هرعمل دووجه پیدا و نا پیدادارد، وجه پیدای عمل همان فعلی است 
ووجه  میگردد.  منعکس  هستی  آیدودرعالم  می  درظهور  ازآدمی  که 
ناپیدای عمل همانا انگیزه، نیت و ساختارروحی آدمی است که زمینه 
سازظهوروصدورعمل او شده است، پس وجهه نا پیدای عمل  بروجه 

پیدای عمل، تقدم شأنی و رجحان ذاتی دارد.

ازین رو توان گفت؛ که ساختارروحی انسان، یا شاکله اوهمچون جان 
است و صورت ظاهری عمل بمثابه کالبد. موالنا عقیده داردکه جمع 
حرکات و سکونات آدمی، از احوال درونی و انفعاالت روحی او نشأت 
میگیرد، ازینرو از روی این نشانه ها به احوال باطنی هرکس راه یافت 
وکیفیات روحی آنرا شناسایی کرد. موالنااین مطلب را به عنوان یکی از 

ارکان معرفتی و روان شناختی خود مطرح ساخته است.

هست سر مردچون بیخ درخت

زآن برویدبرگهاش از چوب سخت

درخورآن بیخ ورسته برگها

دردرخت ودرنفوس ودر نهی )به ضم نون(

عمل از نگاه موالنا

  منبع

۱. راغب اصفهانی حسین بن محمد ، المفردات في غریب القرآن ، ج۱ ص ۵۸۷ ، دارالعلم الدار الشامیة ، دمشق بیروت ،۱۴۱۲ ق  .
۲. سوره انبیاء آیه ۶۳

۳.  قرشی سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج۵ ص۴۵ ، دار الکتب اإلسالمیة ، تهران ،۱۳۷۱ ش
۴. مکارم شیرازي ، ناصر، تفسیر نمونه ج۱۳ص۴۳۸ ، دارالکتب االسالمیه ، تهران ،۱۳۷۴ ش.

۵-  کریم زمانی؛ میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی

مدیریت ماهنامه طرح ادبی و تصوفی
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عمل از نگاه موالنا
مدیریت ماهنامه

لغـت پـرورش دربرابـر کلمـه Education  بکار برده می شـودواز 
عنـوان آمـوزش پـرورش تنهـا درجایی که فهـم مطلب را سـهولت 
مـی بخشـد، بعضی وقت هـا دربرابراین کلمـه وزارت تعلیـم وتربیه 
یـا ریاسـت هـای دوم و سـوم تاسـطوح مکاتـب ابتدائیـه درحضـور 
ماخطـور نمایدکـه هـدف آن هدایـت و رشدجسـمانی، روانـی ویـا 
بطـور کل هدایـت رشـد همـه جانبـه شـخصیت پـرورش یابندگان 
درجهـت کسـب ودرک معـارف بشـری وهنجارهـای مـورد پذیرش 

جامعـه ونیـز کمـک به شـگوفا شـدن اسـتعداد هـای آنان اسـت.

هـرگاه از چـوکات رسـمی مکاتـب و تحصیـالت عـای برآئیـم؛  مهد 
اولـی پـرورش کانـون خانـواده وآغـوش والدیـن اسـت، کـه درآنجا 
هـم پـرورش جسـمی وروحـی انجـام مـی شـود، یگانـه جـای کـه 
طفـل بـه رشـد و نمومـی پـردازد، کانـون خانـواده اسـت وطفل از 
همانجـا بـرای آینـده باثمرخویـش با به عرصـه زندگی مـی گذارد.

بنابـه ایـن تعریـف ، یـک نظام پرورشـی موفـق هم فردرا درشـگوفا 
سـاختن اسـتعداد های ذاتـی اش کمک می کندوهـم اورا به عنوان 
یـک فـردآگاه از مسـایل جهانـی و متعهـد بـه ارزشـهای جامعه ی 
کـه بـه آن وابسـته اسـت، پـرورش میدهـد، هـدف عمـده مکاتـب 
ابتدائـی، راهنمایی ومتوسـطه ونیزهدف پوهنتونهاودیگر مؤسسـات 

تحصیـالت عالـی، پـرورش دادن ایـن گونه افراد اسـت.

ازآنجائیکـه وظیفـه اصلـی وزارت خانـه هـای کـه تـدارک  پـس 
بخشـیدن  تحقـق  دارنـد،  برعهـده  را  رسـمی  عالـی  تحصیـالت 
کفایـت  پـرورش  و  تربیـه  وزارت  عنـوان  اسـت  فـوق  هـدف  بـه 
مـی کندواگربنـا بـه ضـرورت تقسـیم کار، صـالح اسـت کـه بـرای 
تحصیـالت دانشـگاهی دووزارت خانه وجود داشـته باشـند، عناوین 
وزارت پـرورش، وزارت پـرورش عالـی عنوان های درسـتی هسـتند 
چنانچـه مادرکشـور خـود وزارت معـارف ووزارت تحصیـالت عالـی 

نمونـه ی از مثـال اسـت.

پرورش و کارآموزی

پـرورش  مفهـوم  بـا  اشـتباه  بـه  و  غالبـأ  کـه  مفاهیمـی  از  یکـی 
 معـادل فـرض مـی شـود، کار آمـوزی معـادل اصطـالح انگلیسـی

 )  Training ( اسـت کـه درزبـان فارسـی دری گاهـی بـه تربیت 
معنـا شـده اسـت، بنا بـه تعریـف، عملکرد مناسـب دریـک تکلیف 
متمایـز  ازهـم  وکارآمـوزی  پـرورش  مفاهیـم  معیـن  شـغل  یـا 
هسـتندوتفاوتهای بیـن آنهـارا مـی تـوان بصـورت ذیـل دریافـت:

۱- فعالیـت هـای پرورشـی بسـیار وسـیع اندوتمـام جنبـه هـای 
زندگـی رادربـر میگیرنـد، درحالیکـه کارآموزی به سـاحات محدود 

فعالیـت اختصـاص دارد.

۲- هـدف هـای پـرورش عمومـأ بسـیار کلـی وجامعـه انـد، امـا 
انـد. مشـخص  و  محـدود  معمـوأل  آمـوزی  کار  هدفهـای 

۳- دوره هـای پرورشـی عمومـأ طوالنـی ومسـتمر هسـتند، مانند؛ 
دوره ابتدائـی، دوره ی لیسـه ووهنتـون یا تحصیـالت عالی؛ امادوره 
هـای کارآمـوزی معمـوأل کوتـاه، مقطعـی وزود گذرهسـتند، مانند؛ 
تربیـت معلـم، خدمات عسـکری، یا کـورس های تایپسـتی و غیره.

۴-  پـرورش غالبأبـه توسـط نهـاد هـای رسـمی ودولتـی یعنـی 
هـای  دوره  درحالیکـه  پذیـرد،  مـی  انجـام  ودانشـگاهها  مـدارس 
کارآمـوزی را عمومأمؤسسـات صنعتـی وخدماتـی خصوصـی وگاه 
دولتـی وآن هـم بـرای تأمیـن نیـروی انسـانی متخصص مـورد نیاز 

خودتأسـیس واداره مـی کننـد.

۵- درسیسـتم هـای پرورشـی، پـرورش یابنـدگان آزاداندتـا بهـره 
گیـری از امکانـات گوناگـون نهـاد هـای پرورشـی، ماننـد معلمـان 
دروس مختلـف، البرتـوار هـا، کتابخانـه هـا ونظایـر اینهـا، بـا توجه 
دلخـواه  مسـیرهای  خـود،  متنـوع  هـای  هاواسـتعداد  عالقـه  بـه 
رابرگزینندوزمینـه هـای تحصیلـی مورد عالقهء خـود رادنبال کنند 
امـا دوره هـای کارآمـوزی، همـه کارآمـوزان مؤظـف اندکـه برغـم 
عالقـه هاواسـتعدادهای مختلـف خودبسـوی هـدف هـای واحـدی 
کـه دربرنامـه دوره کارآمـوزی درنظـر گرفتـه شـده اسـت، پیـش 
بروندومهـارت هـای را کسـب کننـد کـه حرفه مـورد نیـاز آن دوره 

ایجـاب مـی کند.

بنابـه توضیحـات بـاال، وظیفـه عمـده ی سیسـتم هـای پرورشـی 
) مکاتـب وپوهنتونهـا( چنانچـه بیشـتر گفتـه شـد، پـرورش دادن 
رشـد  بـه  کمـک  راه  از  کاررا  وایـن  اسـت  جامعـه  افرادموردنیـاز 
شـخصیت پـرورش یابنـدگان وآشـنا سـاختن آنـان با علـوم جدید 
معـارف و میـراث هـای فرهنگـی واجتماعـی نیزشـگوفا سـاختن 

اسـتعداد هـای گوناگـون آنـان انجـام مـی دهـد.

منبع

داکتر علی اکبر سیف؛ کتاب روانشناسی پرورشی ص ۲۸ 

پرورش چیست؟
صفحه کودک

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .
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ــداف و  ــا، اه ــنامه ه ــا، اساس ــأ براســاس پالیســی ه ــازمان ذات هرس
ــه  ــازمان بمثاب ــاگذاری س ــن اس ــردد، ای ــزاری میگ ــه گ ــد پای مقاص
یــک ارگان سیاســی و اجتماعــی بــوده کــه باتصمیــم گیــری هــای 
ــد   ــت نمای ــده حرک ــن ش ــداف تعی ــوی اه ــد بس ــی توان ــوع م متن
ــد  ــه بای ــه چگون ــه اینک ــتگی دارد ب ــع بس ــها و موان ــوراز چالش عب
درتصمامیــم خویــش قطعیــت داشــت  وچطورمــی تــوان مدیریــت 

ــود؟ ــر گذارنم ــاع تأثی ــط و اجتم ــش را درمحی خوی

ــای  ــار ه ــم ترازرفت ــای محیطــی، مه ــی درسیســتم ه ــچ حرکت هی
ــد  ــورت میده ــی ص ــام سیاس ــی نظ ــی ویاتغیرات ــتم سیاس سیس
ــم  ــه حج ــه ب ــا توج ــه ی ی ــی درهرجامع ــتم سیاس ــت، سیس نیس
انــدک خــود، بیشــترین اثــررا برجامعــه وتمــام اجــزای آن میگــذاردو 
سیســتم سیاســی رادرجامعــه مــی تــوان بــه ارگانهــای تولیــد کننده 
ــا حجــم بســیارکم هدایــت  ــم تشــبیه کــرد، کــه ب هورمــون و انزای

ــد. ــار دارن ــدن را دراختی وفعالیــت هــای کل ب

ــان داردومســئولیت  ــه حســاس درسیســتم سیاســی جری ــک نکت ی
ــأ کل  ــر ونهایت ــی دیگ ــای فرع ــتم ه ــی سیس ــت تمام ــی هدای نهای

ــت نظــام سیاســی اســت. ــه عهــده مدیری ــه ب جامع

سیســتم فرعــی محیطــی دیگــری کــه بصــورت عامــل قــوی 
تأثیرمیگــذارد، سیســتم  مدنــی  هــای  نهــاد  ویــا  برســازمانها 
ــل، نوســانات شــدیدقیمت  ــن عام ــارز ای ــه ب اقتصــادی اســت، نمون
ــه برتمــام ســازمانهای  ــی اســت ک ــن الملل نفــت و گاز درســطح بی

ــذارد. ــر میگ ــی اث ــی وخصوص عموم

ــارزی ماننــد؛ سیســتم  عــالوه برسیســتم هــای فرعــی مشــخص وب
ــل  ــد عام ــز، مانن ــری نی ــل دیگ ــادی، عوام ــی و اقتص ــای سیاس ه
ــی و  ــازمانهای عموم ــت، س ــان اس ــوس و عی ــه محس ــی ک فرهنگ
ــدون  ــد، تصمیــم گیــری درســازمان ب خصــوص را احاطــه کــرده ان

ــت. ــی نیس ــل منطق ــن عوام ــبه آثارای ــه ومحاس توج

ــک  ــترک ی ــای مش ــهاوویژگی ه ــت از؛ ارزش ــارت اس ــگ عب فرهن
ــث  ــه باع ــی ک ــته ی تاریخ ــب وگذش ــان، مذه ــد زب ــه، مانن جامع
تمایــز یــک جامعــه برجامعــه ی دیگــری میگــردد، ارزشــها عبــارت 
انــد ازاعتقــادات بنیــادی کــه بــرای فــرد اهمیــت داردوبــرای زمانــی 

ــت مــی ماننــد. ــی  ثاب نســبتأ طوالن

ــر عناصــر سیســتم  ــذاري از دیگ ــري و خــط مشــي گ ــم گی تصمی

اســت کــه عمیقــاً تحــت تاثیــر ارزشــهاي جامعــه اســت. عــالوه بــر 
تأثیــري کــه ازطریــق ارزشهـــاي مدیــران، کارکنــان و دیگــر افــراد 
مرتبــط بــر فــرآینــــد تصمیــم گیــــري و خــط مشــي گــذاري بــه 
وجــود مــي آیــد، نظــام فکــري، اخالقــي و ارزشــي جامعــه نیــز بــه 
ــد. ازســوي  ــران تاثیــر مــي گذارن ــر تصمیمهــاي مدی طــور مــدام ب
دیگــر، اینکــه در مرحلــه شــناخت مســئله، چــه چیــزي را مســئله 
بدانیــم، بــا کــدام اولویــت، بازهــم متأثــر ازارزشــهاي محیطي اســت.

رابیــز یکــی از اساســگذاران علــم مدیریــت مــی گویــد: »ارزشــهاي 
اصلــي ســازمان، که به مقیــــاس وسیـــع مــــوردتوجه همــگان قرار 

مــي گیرنــد، معــرف فرهنــگ آن ســازمان هســتند.«

وقتــی افــرادی بــا دو فرهنــگ مختلــف، دربرابــر مدیــر و یــا 
سرپرســتی قرارمیگیرنــد، ایــن عامــل بیشــتر جلــب توجــه مــی کند  
چنانچــه یکــی از واحــد هــای حفــاری چــاه هــای نفــت درعربســتان 
ــکای  ــد، مدیرامری ــی باش ــی و کوریای ــی، چین ــران محل دارای کارگ
واحــد حفــاری نمــی توانــد تصورکنــد، کــه چــرا تعــدادی ازکارگــران 
محلــی درموقــع نمــاز پشــین بــدون توجــه بــه موقعیــت حساســی 

مرحلــه حفــاری، کاررا رهــا مــی کنندواقامــه نمــاز مــی نماینــد.

مدیــران مــی بایــد بــه میــزان اهمیــت مبانــی ارزشــی خــود ودیگران 
واقــف باشــند، زیراسیســتم ارزشــی، آثارگوناگــون وبســیاری درپــی 

داردکــه بــه برخــی ازآنهااشــاره میگــردد:

۱. دیــدگاه مدیررادرموردگــروه هاوافــراد تغیــر بدهدودرنتیجــه  
ارتبــاط بیــن اوودیگــران تحــت تأثیرایــن موضــوع قرارگیــرد  
مثــأ ممکــن اســت یــک مدیرزنــان را پائیــن تــر ازمــردان 
ــری  ــا مدی ــد، ام ــه داری کنن ــد خان ــان بای ــه زن بداندوتصورکندک
دیگــر، زنــان را بامــردان برابرفــرض کنــد  قطعــأ هرکــدام ازیــن دو 

دیــدگاه، آثارخــاص خــود را دارد.

ــردی  ــری ف ــم گی ــه تصمی ــررا ب ــی تواندمدی ۲. سیســتم ارزشــی م
ــد. ــد بنمای ــری مشــترک معتق ــم گی ــا تصمی وی

۳. سیســتم ارزشــی مــی تواندمدیــررا بــه اجــرای حداقــل موازیــن 
اخالقــی ویــا حــد اکثــرآن وادارنمایــد، سیســتم ارزشــی دیگراجــرای 

موازیــن اخالقــی راباالترازحــد ضــروری بدانــد. 

 ادامه دارد.....

مدیریت
......پیوست به گذشته

عوامل محیطی تصمیم گیری
مدیریت ماهنامه
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