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مادر

زیبـا تریـن، نایـاب تریـن وتسـکین دهنـده تریـن واژه کـه درجهـان خلقت مقـام ارجمنـد را بخود اختصـاص داده همانـا نام رسـای)مادر( 
اسـت مادرشـخصیت واالی دارد کـه خداونـد)ج( جنـت را درزیـر قـدم های اسـتوارو پربـارش قرارداده اسـت.

اگـر بخواهیـم شـاعرانه قصیـده و یـا مثنوی را به نـام مادر بسـرائیم، باید کتابهای پرحجم رادررسـای آن تدوین نمائیم، مادر فرشـته اسـت 
کـه یـک نـگاه آن بـه فرزنـدش لبخنـد زندگـی را بـه ارمغـان مـی آورد، مادرموجودی اسـت که شـبها بـه خاطر فرزنـدش زنـده داری می 

کندولحظـه ی حواسـش را از آن دور نمی سـازد.

مهربـان تریـن کسـیکه از آغـاز بسـتن نطفـه تاپایان عمربـرای فرزندش می اندیشـدوهر لحظه دسـت محبتـش را به روی او می کشـدمادر 
اسـت، اگرمـادر بخاطـر فرزنـدش هـزار بـار بیفتـد، آهـی از سـینه ی پاکـش بیـرون نمی جهـد، اگر فرزنـدش بیفتد صـدای نالـه ی مادرتا 

کهکشـان ها میـرودو دریای اشـکش بیخود سـرازیرمیگردد.

خداونـد بـزرگ)ج( بـرای ارج گـذاری بـه مقـام مادر و پدر،  درآیه ۲۳ سـوره ی اسـرأ چنیـن هدایت فرمـوده : ترجمه- » وخـدای تو حکم 
فرمـوده کـه هیچکـس راجزاو نپرسـتیدوبه پدرومادر نیکـی کنید، اگرهردویـا یکی از آنهابه پیری برسـند) که موجب رنج و زحمت باشـند(

زنهارکلمـه کـه رنجیـده خاطـر شـوند، مگووکمترین آزار به آنان مرسـان وباایشـان با احتـرام و بزگوارانه سـخن بگووهمیشـه پروبال تواضع 
وتکریـم رابـه کمـال مهربانـی نزد شـان بگسـتران وبگو؛ پـروردگارا! بـه پدرومـادرم رحمت و مهربانـی فرما، آنگونـه که آنان مـرادر کوچکی 

تربیـت کردند.«

رسـول اکـرم )ص( فرمودنـد: یکـروز خدمـت پـدرو مـادر از یـک سـال جهـاد مرتبـه ی عالـی تـرداردو همچنیـن تأکیـد دارند؛ کـه بعد از 
نمازمحبـوب تریـن کار نـزد خداونـد)ج( نیکـی بـه پـدر و مادر اسـت.

البـرت انشـتین کاشـف نامـدار جهـان مـی گویـد: سـواالت روزانـه مـادرم که مـی پرسـید؛ امـروز از معلم خـود چـه آموختی؟ مـرا به این 
درجـه رسـاندکه بیشـتر فکرکنـم،  بهتربیندیشـم واندیشـه هـا و تفکراتـم را درخدمت بشـریت بـکار گیرم.

بلـی؛ ایـن مادراسـت کـه از دامـن پاکـش انسـان بخدا رسـید، این مادراسـت که امـروز جهان با ایـن وسـعت و پهنایش بیـک قریه کوچک 
مبـدل گشـته، روابـط انسـانی را بـه تمام قـاره هاپیوند دادو این مادر اسـت که درداغ فرزندش آه حسـرت میکشـدوخورد وخـواب از یادش 

رفتـه و تنهـا چیزیکـه درتفکرش جـا گرفته چگونگـی زندگی فرزندش می باشـد.

شنسـبانیه روزمـادررا گرامـی میـدارد، دسـت انـدر کاران شنسـبانیه و هیأت رهبری بنیـاد فرهنگی جهانـداران غوری سـرتعظیم را به مقام 
مـادران کشـوروجهان بـار دیگـر فـرود آورده درود خدا را نثارمادران داغ دیده ی کشـور مان مـی نمایند، آنچه داریـم از یمن و برکت دعای 

توسـت مـادر؛ برما ببخـش و دعای همیشـگی ات را از فرزندانت مگیـر. روززیبایت مبارک!

آغاز سخن

 قلب
 خانه
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...دیوان اشعارسلطان
 عالوالدین غوری کجاست ؟

استادشاه محمود محمود

اما در طبقات ناصری چنین میخوانیم :

عباســـیانم دودۀ  چـــراغ 
جاودانـــم ملـــک  بـــاد  باقـــی  کـــه 
آســـمانم و  زمیـــن  باشـــد  یکـــی 
ســـنانم نـــوک  بازیگـــر  اجـــل 
بهـــر شـــهری شـــهی دیگـــر نشـــانم
چـــو رود نیـــل جـــوی خـــون برانـــم
جوانـــم بخـــت  میکنـــد  شـــفاعت 
(١)کـــه بـــادا جـــان شـــان پیونـــد جانم 

جهانم شـــاه  مـــن  کـــه  داند  جهـــان 
حســـینم ابن  حســـین  الدیـــن     عـــأ 
نشـــینم دولـــت  گلگونـــه  بـــر      چـــو 
ســـپاهم گـــرد  زن  مصـــرع   امـــل 
ســـکندر چون  بگیـــرم  عالـــم   همـــه 
   بـــران بـــودم کـــه بـــا اوبـــاش غزنی
طفـــان و  پیراننـــد  گنـــده   ولیکـــن 
ایشـــان جـــان  بدیشـــان   ببخشـــیدم 

 ایــن تفــاوت ابیــات نــه تنهــا در طبقــات ناصــری چــاپ کابــل و لبــاب االلبــاب مشــهود اســت بلکــه در طبقــات ناصــری چــاپ کلکتــه 
هــم دیــده میشــود . چنانچــه در بیــت ســوم میخوانیــم ) چــو برگلگــون دولــت برنشــینم ( و در بیــت چهــارم ) امــل مقــرع زن ِگــرد 
ســپاهم ( و در بیــت پنجــم ) همــه عالــم بگــردم چــون ســکندر( در بیــت ششــم ) بــرآن بــودم کــه از اوبــاش غزنیــن ( تفــاوت هــای 
دیــده میشــود.)۲(بنابران ایــن مقــال را نوشــتم تــا تفــاوت هــای مصــراع  را متوجــه شــده و بــرای پیگیــری صحــت و ســقم آن ناگزیــر 
بــه دیــوان ســلطان عاوالدیــن رجــوع کــرد . امــا تــا حــال مــن ندیــده و نخوانــده ام  دانشــمند و نویســنده ای از دیــوان موصــوف ؛ 
ابیاتــی را نقــل کــرده باشــد . اتــکا همــه بــه کتــاب لبــاب االلبــاب از محمــد عوفــی و یــا چهــار مقالــه عروضــی ســمرقندی و یــا هــم 

طبقــات ناصــری اســت . 
یکــی تغییــر دیگــر در رباعــی  اســت کــه ســلطان عاوالدیــن غــوری بــه قاضــی غزنیــن نوشــته اســت . میــرزا محمــد خــان قزوینــی 
در حواشــی چهــار مقالــه عروضــی ســمرقندی رباعــی ذیــل را قبــل از حرکــت بغزنــی از جامــع التواریــخ نقــل میکنــد کــه بــه قاضــی 

القضــات غزنــی فرســتاده بــود :

 تاریــخ فرشــته رباعــی دیگــری را آورده اســت کــه بــرای خسروشــاه فرســتاده بــود. تــا بــه غزنیــن قناعــت نمــوده و شــهر و قلعــه تگیــن 
آبــاد  را بــه وی بگــذارد . امــا خسروشــاه نپذیرفــت . رباعــی ایــن اســت : 

اول پدرت نهاد کین را بنیاد ..... تا خلق جهان جمله به بیداد افتاد
هان تا ندهی ز بهر یک تکیا باد ......سرتاسر ملک آل محمود بباد

 اعضای ممالک جهان را بدنم  ...... جوینده خصم خویش و لشکر شکنم
گرغزنین را ز بیخ و بن برنکنم ..... پس من نه حسین ابن حسین حسنم

بقیه در صفحه ١٨
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بــه مناســبت روز جهانــی مــادرو محبــت هــای بــی پایــان مادرقصــه ی 
کوتاهــی را از یــک حادثــه خونیــن درســال ۲۰۰۸ میــادی برگزیدیــم 
امیدواریــم عطوفــت خواننــده گرامــی رادرزمینــه حقــوق مــادران بیشــتر 

از پیــش برانگیــزد.

وقتــی گــروه نجــات زن جوانــی رادرزیرآوارپیداکرداومــرده بــود، اماگــروه 
امدادزیرنــور چــراغ دســتی چیــزی عجیبــی دیدنــد.

خاطــرات مــردم چیــن ازروزدوازدهــم مــاه مــی ۲۰۰۸تیــره وتاراســت 
اماآنــان دیگــر نمــی خواهندوحشــت خــودرادرآن زمــان بیــاد بیاورنــد.

زلزلــه زدگان فقــط میخواهنــد لحظــه هــای جــاودان رابخاطــر بیاورنــد 
نــام قهرمانــان بــی نشــان ومعمولــی اســت، امایادشــان تــا ابــد درتاریــخ 
چیــن باقــی خواهــد مانــد، زندگــی شــان درگذشــته عــادی بــود اماپــس 
از فاجعــه ی »ســیچوان« خیلــی هــا تبدیــل بــه قهرمــان شــدند   
ــه کاری  ــه چ ــد ک ــن نباش ــان روش ــود ش ــرای خ ــر ب ــایداین دیگ ش
ــد، همــه کشــور ومــردم  ــا حماســه هــای کــه آفریدن ــد، ام انجــام دادن

ــرارداد. ــود ق ــر خ ــانراتحت تأثی کشورش

درســت زمانــی کــه گــروه نجــات زن جــوان رازیرآوراپیــدا کــرد، اومــرده 
بــود، امــا گــروه امــداد زیرنورچــراغ دســتی چیــز عجیبــی دیدنــد، زنــی 
ــاده  ــن افت ــه زمی ــب ب ــت عجی ــد، زن باحال ــی دیدن ــی عجیب را باحالت
ــه  ــر یافت ــأ تغی ــنگ کام ــارخاک وس ــش زیرفش ــت بدن ــوزده وحال وزان

بــود.

گــروه امــداد تــاش میکــرد جنــازه را بیــرون بیاورندکــه گرمــای موجود 
ظریــف را احســاس کردنــد، چنــد ثانیــه بعــد سرپرســت گــروه، دیوانــه 
وار فریــاد زد؛ » بیائیــد، زود بیائیــد؛ یــک بچــه اینجاســت، بچــه زنــده 

اســت.«

وقتــی خــاک وســنگ ازروی  جنــازه مادرکناررفــت، دختــر ســه 
ــه  ــالم و ب ــأ س ــد، نوزادکام ــرون کشــیده ش ــرآن بی ــه ی اززی چهارماه
ــت  ــی دانس ــرینش نم ــواب ش ــود، اودرخ ــه ب ــی فرورفت ــواب عمیق خ
ــگام  ــادری هن ــه م ــرده وچگون ــران ک ــه ی ســرزمینش را وی ــه فاجع چ

ــت. ــده اس ــی ش ــه اش قربان ــت ازجگرگوش حفاظ

وقتــی بچــه را بغــل کردنــد، یــک تلفــون همــراه از لباســش بــه زمیــن 
ــد؛  ــی ش ــده م ــام دی ــن پی ــته آن ای ــه شکس ــه روی صفح ــاد ک  افت
ــا  ــادرت ب ــده ماندی، هیــچ وقــت فرامــوش نکــن کــه م ــزم، اگرزن ) عزی

تمامــی وجوددوســتت داشــت.(

بلــی دوســت خواننــده؛ قدرمــادررا بــدان او درآخریــن لحظــات زندگــی 
ــود  ــرای خ ــری را ب ــدی دیگ ــد و امی ــت میده ــش را از دس ــه جان ک
واوالدش نــدارد، بازهــم درفکــر فرزنــدش بــوده و اورا قــوت قلــب مــی 
بخشــد کــه واقعــأ هرمــادر بخاطــر اوالدش حتــی تلخــی جــان کنــدن را 
احســاس ننمــوده و بــا ظریــف تریــن جمــات پیامــش را بــرای اوارائــه 

میــدارد.

مادردررنــگ و بــو، دیــن وآئیــن، درلســان ونژادوابســته نیســت، همه دارو 
نــدارش محبــت اوســت و همــه هســتی اش کســی اســت کــه نــه مــاه 
کامــل اورابــا ســخت تریــن شــرایط دربطنــش نگهــداری و تــا دوســال 
ــی  ــات زندگ ــن لحظ ــا آخری ــده و ت ــه اوخورانی ــودش را ب ــیره وج ش
ــچ  ــی کشــدو هرگیزدرهی ــرش م ــه س ــی را ب ــت و مهربان ــت عطوف دس
زمانــی فراموشــش نمــی کنــد، اســفا کــه درزمــان مــا بازهــم بیشــترین 
مصیبــت ازآن مــادران اســت و از خداونــد بــزرگ مســئلت داریــم دیگــر 
هیــچ مــادری بــه داغ فرزنــدش نســوزدو هیــچ آهــی درد ناکــی از گلــون 

مــادران نــه طــراود.

  ناپلیون »مادربادستی گهواره کودک وبادستی دیگردنیا راتکان می دهد«  

مدیریت ماهنامه

آخرین پیام مادر
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 میرحسینی سادات 
سید محمد رفیق نادم

۴- پنج گنج

 درواقـع ایـن پنـج قصیـده اسـت، شـامل؛ توحیـد، فضایـل اولیا، مباهـات عرفانـی واخاقـی ودارای ) ۲۸۹ ( بیـت اسـت ومطالع هر قصیـده اینطور
:می باشـد

ونسـخه مسـتقل آن درشـماره )۱۱۶۴(، کتابخانـه شـورای ملـی ایـران قیـد اسـت وهنـوز چـاپ نشـده، از مطالعـه فوق معلـوم می شـودکه در هر 
قصیـده پیـروی یکـی ازقصایداسـاتید را کرده.

۱- ای تورادرروز فطرت یا بنی آدم خطاب
ــد ــی کن ــمت خدام ــر قس ــو تقدی ۲- چ
را وفــا  ۳- طلــب ای ســالکان کــوی 
ــرور ــش و س ــاط و عی ــت روز نش ۴- رف
5- مراازعالــم توفیق مژده ی میرســد اما

چند باشی همچو حیوان درهوای خورد وخواب
مگــوآن چــه کــرد، ایــن چــرا مــی کنــد
را بقــا  مســلک  ســالکان  ای  طلــب 
ایهاالمغــرور یــا  عذرآمــد  وقــت 
بــه رانــم زورق تحقیق بســم اهلل مجری ها

5- دیوان حسینی

ــد  ــامل؛ قصایـ ــدکه شـ ــی باشـ ــات مـ ــر تقریبأکلیـ ــن اثـ ایـ
غزلیـــات، ترکیبـــات، ترجیعـــات، متعلقـــات ورباعیـــات اســـت 
ــکده  ــه )۶۰۱( آتشـ ــل صفحـ ــر درذیـ ــادات ناصـ ــن سـ حسـ
ـــی  ـــه م ـــینی رویهمرفت ـــات میرحس ـــد: » غزلی ـــر میده آزرتذک
ـــا خـــود داشـــته باشـــد«: ـــوع ب ـــد صبغـــه ی خاصـــی را دردون توان

۱- عشقی ووصفی

۲- عرفانی و اخاقی

ـــت  ـــده اس ـــز آم ـــع نی ـــب و ترجی ـــینی ترکی ـــر حس ـــوان می دردی
ــه   ــاهان تذکررفتـ ــد شـ ــدح وپنـ ــات مـ ــی درمتعلقـ واز طرفـ
ــه  ــات اوراعارفانـ ــوان رباعیـ ــی تـ ــوان مـ ــن دیـ ــل ایـ درداخـ

محـــض گفـــت، مثـــأ ایـــن رباعیـــات:

ای سایه مروصحبت نورنه ای

روماتم خود گیراز آن سور نه ای

اندیشه وصل آفتاب نرسد

می ساز بدین قدرکزودورنه ای

..... 

درد د لم از شماردفتر بگذشت

وین قصه بهر محفل و محضر بگذشت

این واقعه درجهان شنیدست کسی

 من تشنه آب وآبم از سر بگذشت
.....

بخدا که درد مندم زغم فراق یارا

نه خاف گویدآن کس که حکم کند خدارا

چورسم برتو، بگویم که چه ها کشیدم ازغم

نتوان به ناله گفتن سروپای ماجرارا

.....

زفراق یار، زارم، چه کنم که خون نگریم

غم بی شمار دارم، چه کنم که خون نگریم

منم و هزار منت، دلکی شکسته دارم

به سرآمده است قرارم، چه کنم که خون نگریم

پیوست به گذشته
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۶- عنقای مغرب
دولـت شـاه سـمرقندی از عنقـای مغـرب نام مـی بردومی گوید سـید درمعارف وحقایـق پرداخته اسـت، از اینکه درموردکتاب عنقابیشـتر شـرح و 

بسـط دیده نشـد، به همیـن اندازه اکتفاشـد.

۷- پانزده سوال از شیخ محمود شبستری
این پانزده سوال میرحسین ازغوامض ترین و مشکل ترین موارد عرفان بوده که قرارذیل می باشد:

درتحیـر خویشـم  ازفکـر  نخسـت  اول-  سـوال 
است راه  ماراشرط  فکر  کدامین  دوم-  سوال 
کن خبر  مراازمن  من؟  باشم  سوم-که  سوال 
است رهروکدام  بود؟  مسافرچون  چهارم-  سوال 
آخر واقف  سروحدت  از  شد  که  پنجم-  سوال 
سوال ششم- اگرمعروف و عارف ذات پاک است
اناالحق سوال هفتم- کدامین نقطه را نطق است 
واصل گویند  را  مخلوق  چرا  هشتم-   سوال 
چیست بهم  واجب  و  ممکن  وصال  نهم-  سوال 
سوال دهم- چه بحراست آنکه نفسش ساحل آمد
سوال یازدهم- چه چیز است آنکه او از کل فزون است
سوال دوازده- قدیم ومحد ث ازهم چون جدا شد
عبارت زان  معنی  مرد  خواهد  چه  سیزده-  سوال 
سوال چهارده- شراب و شمع و شاهدراچه معنیست
کوی درین  ترسای  زنارو  و  بت  پانزده-  سوال 

ــر؟ ــدش تفکـ ــه گوینـ ــت آنکـ ــه چیزاسـ چـ
ــت؟ ــاه اسـ ــی گنـ ــت و گاهـ ــه طاعـ چراگـ
چـــه معنـــی دارد، انـــدر خـــود ســـفر کـــن؟
ــت؟ ــام اسـ ــه او، مردتمـ ــم کـ ــه را گویـ کـ
آخـــر؟ عـــارف  آمـــد  چـــه  شناســـای 
ـــن مشـــت خـــاک اســـت؟ چـــه ســـودا برســـر ای
چـــه گـــوی هـــرزه گوبـــود آن مزیـــق
ســـلوک و ســـیرآن چـــون گشـــت حاصـــل؟
ـــت؟ ـــم چیس ـــش و ک ـــرب و بعدوبی ـــث ق حدی
آمـــد؟ حاصـــل  گوهـــر  قعراوچـــه  زه 
اســـت؟ آن جزوچـــون  طریـــق جســـتن 
کـــه ایـــن عالـــم شـــد، آن دیگـــر خداشـــد؟
ــارت؟ ــب اشـ ــم و لـ ــوی چشـ ــه دارد سـ کـ
دعویســـت؟ آخرچـــه  شـــدن  خراباتـــی 
همـــه کفراســـت، ورنـــه چیســـت برگـــوی؟

ادامه دارد.....
منابع:

۱- مایل هروی؛ شرح حال و آثار میرحسینی غوری. ص، 5۲-5۳چاپ ۱۳۴۴ مطبعه دولتی کابل
۲- مایل هروی؛ شرح حال و آثار میرحسینی غوری .ص، 55چاپ ۱۳۴۴ مطبعه دولتی کابل

۳- ص، ۶۰ اثرمذکور
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همانطوریکـه درتعریـف ارتباطـات خواندیـم : »ارتباط عبارت اسـت از 
فـن انتقـال اطاعـات ، افـکار و رفتـار های انسـانی از یک شـخص به 
شـخص دیگـر، بـه طـور کلی هر فرد بـرای ایجـاد ارتباط بـا دیگران و 
انتقـال پیـام های خود به ایشـان از وسـایل مختلف اسـتفاده می کند  
موقعـی کـه انسـان به دیگـری نامه می نویسـد، یا کتبـی مقصود خود 

را بـه نظـر او مـی رسـاند و بـا وی ارتباط برقرار می سـازد«

بـه همیـن منـوال ارتبـاط اجتماعـی منشـأ فرهنـگ اسـت وتعالـی 
فرهنـگ بـدان مربـوط اسـت، ارتبـاط اجتماعـی شـالوده ی حیـات 
اجتماعـی اسـت وبـدون آن هیـچ یـک از عناصـر حیات جمعـی پدید 
نمـی آیـد، بـاز گفتـه مـی شـود کـه ارتبـاط اجتماعـی بـه عنـوان 
محورفرهنـگ وحیـات جمـع محـدوده ی بـس وسـیع داردکـه دربـر 

گیرنـده تمـام صـورت هـای روابـط انسـانی اسـت.

پـس ارتباطـات اجتماعـی بایـد انـواع متعـدد داشـته باشـد، هرقـدر 
پیچیدگـی حیـات اجتماعـی افـزوده مـی شـود، باید به همان اسـاس 
ارتباطـات انسـانی صـورت هـای پیچیـده تـری بخـود بگیـرد  بدیـن 
اسـاس در مقاله کنونی کوشـش می شـودبطور خاصه انواع ارتباطات 

را بـرای معلومـات بیشـتر خواننده شنسـبانیه برشـماریم.

۱- ارتباط مستقیم

ایـن ارتبـاط بـدون واسـطه بین انسـانها، یاانسـانها بـا انسـانهای دیگر 
بـی واسـطه بـودن ارتبـاط از جوانب مختلـف درنظر گرفته می شـود.

گاهـی ارتبـاط فردبـا افـراد، یاافـرادی دیگر بـدون نیازبـه فردیاافرادی 

واسـطه صـورت میگیـرد، همیـن قسـم درمـوارد چنـد، ارتبـاط بدون 
نیازبـه فردیـا افراد واسـطه ) وسـایل ارتبـاط جمعی( صـورت میگیرد 
گاهـی ارتبـاط مسـتقیم آن نـوع ارتبـاط اسـت کـه بـدون نیـاز فـرد 
یـا افرادواسـطه، وسـایل یـا ابـزار واسـطه وهـم نمـاد هـای واسـطه یا 
حامـل) زبـان و...( صـورت میگیردماننـد» ارتباطـات اشـاره ی، بدنـی 

وحرکتی...«

 پـس طور روشـن می تـوان گفـت؛ ارتبـاط انسـانها هرگیزبطورمطلق 
بـی واسـطه نیسـت، چه همیشـه واسـطه ی خـاص، درجریـان تحقق 
حـدی  تـا  نیـز  انسـانی  ارتباطـات  پیچیدگـی  وجـوددارد،  ارتبـاط 
تابـع همیـن واسـطه هـا یـا ابزارارتباطـی اسـت، دربسـیاری از مـوارد 
برداشـت نـا یکسـان از یـک حامل) نظیـر یـک لغـت، جمله....مفهوم( 
بـه قطـع ارتبـاط یـا بـروز دشـواری هـای چنـددرآن منجر می شـود  
دراکثرمواردحـرکات خـاص بدن، یاچهـره معنا های نایکسـان درذهن 
طرفیـن ارتبـاط بوجـود مـی آوردوموجبات بـروز سـئوتفاهم را فراهم 
مـی سـازد، یـا خـود مشـکات ارتباطـی را به بارمـی آورد، یـک مثال 
کوچـک محلـی؛ دریک مجلس نسـبتأ میانـه چند نفردارنـد باهم روی 
بعضـی مسـایل صحبـت نماینـد، اما درایـن میـان دو یاچنـد نفرباهم 
سرگوشـی داشـته وراجـع بـه احـوال و زندگـی یکدیگـر صحبـت می 
کنندوگاهـی هـم بسـوی دیگـر اعضـای مجلـس نظـر مـی کننـدو یا 
خنـده هـای خفیفـی دارنـد، ایـن حـرکات سـبب می شـود کـه تمام 
اعضای مجلس باالی شـان مشـکوک شده و موردسـرزنش قرارگیرندو 
یـا ارتباطـی را کـه روی یـک موضـوع مهـم تأمیـن نمـوده انـد برهم 

. نند میز

مدیریت ماهنامه

انواع ارتباطات
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۲- ارتباط جهانی

»از  گوینـد:  مـی  برخـی  ارتباطـات؛   محـدوده  گرفتـن  بادرنظـر 
جادوگـرِی تلویزیـون نیسـت کـه همه جهـان را در جعبـه کوچک 
خـود جـا مـی دهـد؛ بلکـه ایـن، واقعیـت عصـر جدیـد اسـت کـه 
جهـان را بـدون هیـچ چشـم بنـدی، بـه غایـت کوچـک سـاخته 
اسـت«. ایـن نظـر را یـک رؤیـا بدانیم یـا واقعیت، دیر زمانی اسـت 
کـه جهـان در حـال کوچـک شـدن اسـت و ایـن کوچک شـدن از 
آن وقـت آغـاز شـد کـه صنعـت چـاپ بـه راه افتـاد؛ کتـاب هـا و 
روزنامـه هـا همگانـی شـد؛ تلگـراف و تلفـن بـه زندگـی انسـان ها 
وارد گردیـد؛ رادیـو امواج خـود را به همه جا روانه کـرد و تلویزیون 
توانسـت روزی چنـد سـاعت از وقت مـردم را ازآن خـود گرداند، تا 
بـه امـروز که انواع شـبکه هـای ماهـواره ای در حال پخـش برنامه 
انـد و کامپیوتـر و اینترنـت به گونـه ای انفجارآمیـز، اطاعات را در 

اختیـار کاربـران خـود قـرار مـی دهد.

ارتباطـات از دیـدگاه اسـامی؛ در ایـن رهگـذر، اسـام، نظـر میانه 
ای دارد، سـرانجام بشـر از منظر اسـام، رسـیدن به جامعه جهانی 
موعـود اسـت کـه بـا فرهنگـی واحـد بـر مبنـای »خداپرسـتی« و 
»عدالـت« شـکل گرفتـه باشـد؛ جامعـه ای کـه در آن، مرزبنـدی 
هـای جغرافیایـی کـم اهمیت باشـد و فرهنـگ جهانی بـا محوریت 
اسـام، سـامان یابـد، و البتـه مـی تـوان حـدس زد کـه در عصـر 
موعـود نیز به سـان عصر بعثـت و روزگار پیامبـر)ص(، برخی ُخرده 
فرهنـگ هـای دینـی و قومـی نیـز در سـایه محوریـت اسـام بـه 
حیـات خـود ادامـه مـی دهنـد. بنابرایـن، در ایـن جامعـه موعـود 
شـاهد یـک »فرهنـگ جهانـی واحد« خواهیـم بود ؛ ولی در شـعاع 

آن، برخـی ُخـرده فرهنـگ هـا نیـز وجـود خواهند داشـت.

بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱۳5۶، در کتـاب ارتباطـات انسـانی 
تنظیـم گریـده بـود و بعدهـا در منابع دیگـر نیز آمد و همان سـال 
در یـک برنامـهٔ رادیوئـی دربـارهٔ ارتباطـات نیـز مطـرح شـد. به هر 
حـال ایـن یـک دسـته بندی پیشـنهادی بـرای ارتباطـات انسـانی 

اسـت کـه می توانـد مـورد بحـث و تصحیـح قـرار گیرد.

گفت وگـوی دو نفـر بـا یکدیگـر یـک ارتبـاط میان فـردی کامـی 
اسـت، همانطـور کـه نـگاه خشـمگینانهٔ دو نفـر بـه یکدیگـر یـک 
ارتبـاط میـان فـردی غیـر کامی اسـت، یک جلسـه، یـک میزگرد 
و یـا یـک سـمینار، سـمپوزیوم، کنفرانـس و از ایـن قبیـل، همگی 
ارتباطـات گروهـی هسـتند، کـه همزمان بـا آنکه به صـورت کامی 

اجـراء می شـود پیام هـای غیرکامـی نیـز رد و بـدل می شـود.

پخـش یـک فیلم سـینمائی از تلویزیـون یک ارتباط جمعی اسـت. 
نمایـش یـک فیلـم صامـت یـا یـک برنامـهٔ پانتومیـم، یـک ارتباط 

جمعـی غیرکامی اسـت.

معرفـت یکـی از ویژگی های ارتباطات انسـانی اسـت، بدیـن معنا؛  
معرفـت عبـارت اسـت از انعـکاس اشـیاء در فکـر انسـان و دنیـای 
خـارج نیـز جـز تحریـک واقعیتهـای عینـی کـه در وجـدان آدمی 
انعـکاس مـی یابنـد چیـز دیگـری نیسـت، اما بطـور مطلـق وجود 
نـدارد و بـرای خـود نمایـی آن بایـد یـک نوع وسـیله مـادی یعنی 
زبـان بـا آن همـراه باشـد بدیـن جهـت زبـان واقعیت بـی فاصله و 
فوری میباشـد و دارای دو وظیفه اساسـی اسـت زبان از یک طرف 
عامـل ایجـاد ارتبـاط و تفهیـم بین انسـانها اسـت و از طـرف دیگر 
وسـیله فکـر و بیـان آن نیـز بشـمار میـرود بنابـر ایـن فکـر و زبان 
بـه یکدیگـر پیوسـتگی داشـته و جدایـی ناپذیرنـد،  ولـی در عیـن 
حـال یکـی نیسـتند زیـرا فکـر عبـارت از انعـکاس واقعیـت عینـی 
در وجـدان انسـان اسـت در حالیکـه زبان عامـل انتقال اندیشـه ها 
بدیگـران میباشـد، بنابـر ایـن واقعیت عینی اشـیاء در ذهن انسـان 
تنهـا موقعـی بـا ارزش اسـت کـه بدیگـران منتقـل شـود و گرنـه 
آگاهـی انفـرادی انسـانها در صورتیکـه امـکان انتقـال آن بدیگـران 

وجـود نداشـته باشـد بیهـوده میماند .

 باخطـوط الفبایـی یـا حـروف قـراردادی افـراد میتواننـد عـاوه بر 
بیـان شـفاهی بـرای انتقـال مقاصد خود بـه دیگران از بیـان کتبی 
اسـتفاده نمـوده و بـر محدودیتهـای مکانـی وزمانـی غلبـه کرده و 
ارتباطات غیر مسـتقیم را توسـعه و گسـترش دهند،  در این میان 
وسـایل ارتباطـی نظیـر زبـان عامـل ارتبـاط مسـتقیم یا شـخصی 
بیـن اعضـای گـروه کوچک انسـانی میباشـندو تعـدادی دیگـر نیز 
همچـون کتـاب، مطبوعـات   رادیـو و تلویزیـون از عوامـل غیـر 

مسـتقیم و جمعـی بیـن گروههـای بزرگ انسـانی هسـتند .

 ) عوامـل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم جهـت انتقال مقاصـد خود به 
دیگـران را بیـان کنید ؟ وسـایل ارتباطـی نظیر زبان عامـل ارتباط 
مسـتقیم یـا شـخصی بین اعضـای گروه کوچک انسـانی میباشـند 
و تعـدادی دیگـر نیـز همچون کتـاب، مطبوعات، رادیـو و تلویزیون 
از عوامـل غیـر مسـتقیم و جمعـی بیـن گروههـای بـزرگ انسـانی 

هستند . (  

  ادامه دارد.....
منبع:

۱- داکترباقر ساروخانی؛ جامعه شناسی ارتباطات

۲- زهرا پیشگاهی فر؛  نگرشی ژئوپولتیکی بر پدیده جهانی شدن ، ص ۶۴ .

۳- علی اکبر والیتی، ارتباطات و جهانی شدن )سخنرانی در سلسله همایش های اندیشه بنیادی(، به نقل از: روزنامه قدس، ۸۱/۷/۴ .

) blogfa.com ( ۴- تحقیقات دانشگاهی
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ـــه  ـــانه (ک ـــی گاس ـــواده ی )پول ـــت از خان ـــی اس رواش گیاه
ـــد، ایـــن گیـــاه  در تمـــام کوهســـتانهای افغانســـتان مـــی روی
ـــد و  ـــی روی ـــار م ـــم به ـــرف درموس ـــوده ص ـــی ب ـــک فصل ی
ـــکیدن آن از  ـــن خش ـــا هی ـــردم ت ـــا م ـــی دارد، ام عمرکوتاه
ـــد. امـــروز رواش بحیـــث  ـــه طـــرق مختلـــف کار میگیرن آن ب
ـــه ی  ـــرای تربی ـــتفاده شـــده ب ـــز اس ـــی نی ـــاه تجارت ـــک گی ی
ـــارا  ـــیله ه ـــا و ش ـــوه ه ـــردم ک ـــف،  م ـــق مختل آن درمناط
ـــرورش رواش  ـــه و پ دربیـــن شـــان تقســـیم نمـــوده و درتربی
ـــه ی  ـــراف ریش ـــه اط ـــا ک ـــن معن ـــد، بدی ـــی یازن ـــت م دس
آنراباســـنگ هادیـــوار نمـــوده یـــک مقدارخـــاک و ریـــگ 
میـــده را دربیـــن دیـــوار مـــی ریزنـــد  درموســـم بهـــار 
ـــان  ـــه هم ـــی ک ـــع طبع ـــه موان ـــد ب ـــه رواش میروی وقتیک
ـــه  ـــرعت جوان ـــده و ازس ـــه ش ـــت مواج ـــگ اس ـــاک وری خ
ـــاه  ـــی م ـــا حوال ـــاه ت ـــن گی ـــگاه ای ـــد، آن ـــی کاه ـــی آن م زن
ــره  ــی ماندوباالخـ ــاک مـ ــرطان درزیرخـ ــای جوزاوسـ هـ
ــف  ــم لطیـ ــوده، باجسـ ــرون نمـ ــاک بیـ ــرش را از خـ سـ
ـــدام و  ـــرض ان ـــده اش ع ـــرورش دهن ـــبد پ ـــه س ـــف ب وظری
ـــرورده«  ـــام »رواش پ ـــرا بن ـــه آن ـــه میگردد.ک ـــه بازارعرض ب

ـــد. ـــی کنن ـــاد م ی

رواش دارای ویتامیـــن هـــای B ، A و مقـــدار زیـــادی 
ـــن(  ـــام )رئی ـــه ن ـــوری ب ـــل تبل ـــاده ای قاب ـــن C و م ویتامی
مـــواد چـــرب وقنـــد ونشاســـته زیادومـــاده ای تلـــخ بـــه 
ـــی باشـــد، رواش دارای اســـیدهای  ـــن( م ـــام )بتاگلوکوگالی ن
ـــذب  ـــده و ج ـــب ش ـــیم ترکی ـــا کلس ـــه ب ـــت ک ـــدی اس چن
بـــدن مـــی گـــردد و بـــرگ هـــای رواش دارای مقـــدار 
ـــوی  ـــم ق ـــد و آن س ـــی باش ـــالیک م ـــید اوکس ـــادی اس زی

اســـت و از خـــوردن آن پرهیـــز کنیـــد . 

خواص درمانی : 

ـــد  ـــوان داروی ض ـــه عن ـــوده و ب ـــهل ب ـــن و مس رواش ملّی
ـــادل  ـــد و متع ـــی کنن ـــرف م ـــاره آن را مص ـــت، عص قبضی
کننـــده ی تغذیـــه مـــی باشـــد و باعـــث تحریـــک 
ــن  ــود و از ایـ ــی شـ ــولین مـ ــح انسـ ــده و ترشـ لوزالمعـ
ـــان  ـــون در مبتای ـــد خ ـــدن قن ـــن آم ـــث پایی ـــت باع جه

بـــه دیابـــت اســـت . 

رواش بـــرای درمـــان عـــوارض معـــده )درد معـــده     
ــت و در  ــده( اسـ ــخ معـ ــی و گاز و نفـ ــی و ترشـ ناراحتـ

ــد . ــی باشـ ــر مـ ــاب موثـ ــت اعصـ تقویـ

خواص و فواید رواش
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ــیم در  ــک و کلسـ ــید اگزالیـ ــتن اسـ ــت داشـ ــه علـ بـ
مبتایـــان بـــه ســـنگ هـــای گـــرده و مثانـــه و ســـنگ 
کیســـه صفـــرا مضـــر اســـت و بـــرای دل دردقولنـــج  و 
ـــاده ای  ـــد، در آب رواش م ـــی باش ـــر م ـــی موث ـــد چرب ض
ـــاده  ـــن م ـــت و ای ـــوه ای نیس ـــچ می ـــه در آب هی ـــت ک اس

ســـامتی دنـــدان هـــا را حفـــظ مـــی کنـــد. 

ـــان,رواش  ـــدن انس ـــرای ب ـــد رواش ب ـــد مفی ـــواص و فوای خ
ـــینه  ـــه پیش ـــت ک ـــی اس ـــار از t,hdn درمان ـــی سرش گیاه
مصـــرف آن در کشـــورهای آســـیایی بـــه صدهـــا ســـال 
قبـــل بـــاز مـــی گردد. پیشـــگیری از آلزایمـــر، تقویـــت 
بینایـــی و جلوگیـــری از پیـــری از جملـــه فوایـــد رواش 

ـــتند. ـــدن هس ـــرای ب ب

 بخشی از خواص درمانی این گیاه چنین است:

ـــی  ـــگیری م ـــی( پیش ـــر) فراموش ـــاری آلزایم ـــروز بیم از ب
ـــدازد. ـــی ان ـــر م ـــه تأخی ـــد و آن را ب کن

ـــز  ـــرای عملکـــرد درســـت مغ ـــن K موجـــود در آن ب ویتامی
ـــزی الزم اســـت. ـــای مغ و محافظـــت از ســـلول ه

رونـــد پیـــری را کنـــد مـــی کنـــد، سرشـــار از آنتـــی 
اکســـیدان اســـت کـــه فعالیـــت رادیـــکال هـــای آزاد را 

متوقـــف مـــی کنـــد.

ــی کاژن  ــه کارآیـ ــز بـ ــود در آن نیـ ــن C موجـ ویتامیـ
پوســـت مـــی افزایـــد.

ـــم  ـــرف منظ ـــد، مص ـــی ده ـــش م ـــن را کاه ـــاب مزم  الته
ــی  ــل، چاقـ ــار درد مفصـ ــه دچـ ــرادی کـ ــرای افـ آن بـ
مفـــرط، دیابـــت، فشـــارخون بـــاال و مشـــکات دیگـــر 
بـــر اثـــر التهـــاب مزمـــن هســـتند، مفیـــد اســـت،  بـــه 

حرکـــت روده هـــا کمـــک مـــی کنـــد.

ـــل  ـــه دلی ـــد، ب ـــی کن ـــت م ـــدن را تقوی ـــی ب ـــتم ایمن سیس
ــه  ــرادی کـ ــه افـ ــرف آن بـ ــن C مصـ ــتن ویتامیـ داشـ
ـــی  ـــه م ـــت، توصی ـــف اس ـــان ضعی ـــی بدنش ـــتم ایمن سیس
ـــدن  ـــموم از ب ـــع س ـــد دف ـــود درآن، رون ـــود، فیبرموج ش
ـــی  ـــک م ـــرا کم ـــد صف ـــه تولی ـــد،  ب ـــی بخش ـــرعت م را س

کنـــد، ریشـــه آن تأثیـــر زیـــادی برجگـــردارد و بـــرای 
ـــن A و  ـــت، ویتامی ـــد اس ـــت B مفی ـــه هپاتی ـــان ب مبتای
ـــی  ـــت بینای ـــرای تقوی ـــاه ب ـــن گی ـــود در ای ـــن موج لوتئی

ـــت. ـــد اس ـــیار مفی بس

 رواش و خواص و مضرات آن

ـــه حســـاب  ـــت ب ـــا قدم ـــل و ب ـــان اصی رواش یکـــي از گیاه
مي آیـــد، ظاهـــرآن شـــبیه بـــه کرفـــس امـــا صورتـــي 
ـــور  ـــت  رواش بط ـــیرین اس ـــرش و ش ـــم آن ت ـــگ و طع رن
ـــد .  ـــل تابســـتان مـــی روی ـــا اوای طبیعـــی در فصـــل بهـــار ت
ـــدا  ـــر کســـي پی ـــی دارد، کمت ســـاقه رواش مصـــرف خوراک
ــربترواش  ــاس شـ ــک گیـ ــیدن یـ ــه نوشـ ــود کـ مي شـ
خنـــک را در فصل هـــاي گـــرم ســـال تجربـــه نکـــرده 
ــه  ــا همیشـ ــا و مادربزرگ هـ ــه مادرهـ ــرا کـ ــد چـ باشـ
معتقـــد بودنـــد رواش حال مـــان را جـــا مـــي آورد و در 
ـــاند! ـــان مي رس ـــه بدن م ـــت ب ـــي خاصی ـــال کل ـــن ح عی

ــم  ــربت ختـ ــه شـ ــط بـ ــا رواش فقـ ــنایي بـ ــه آشـ البتـ
شـــوربا  خـــورش،  مي توانیـــد  آن  بـــا  و  نمي شـــود 
اشـــکنه، ســـاالد، کوکـــو و حتـــي لواشـــک هـــم تهیـــه 
کنیـــد. رواش سرشـــار از عناصـــر معدنـــي و انـــواع 
ــد  ــک مي کنـ ــذا کمـ ــم غـ ــه هضـ ــت و بـ ویتامین هاسـ
ـــواص  ـــایر خ ـــا س ـــه ب ـــده اید ک ـــکاو ش ـــر کنج ـــال اگ ح
و مضـــرات احتمالـــي ایـــن گیـــاه خوش رنـــگ و لعـــاب 
ـــراه  ـــا هم ـــا م ـــوید، ب ـــنا ش ـــي آن آش ـــتورات غذای و دس

باشـــید.

منابع :

 مجله سیب سبز

 میـــوه درمانـــی ، واحـــد پژوهـــش و تحقیقـــات نســـیم 
حیـــات

روزنامه خراسان

بخش آشپزی بیتوته
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افســردگی دارای دو نشــانۀ بــارز خلــق غمگیــن و کاهــش 
فعالیــت هــای موجــود در زندگــی شــخصی، خانوادگــی، شــغلی 
ــوان  ــی میت ــن دو ویژگ ــه از روی همی ــت ک ــی اس و اجتماع
آنــرا شناســایی کــرد کــه ایــن دو ویژگــی افســردگی وضعیــت 
ــل  ــوارد تبدی ــرد بوجــود آورده و در بعضــی م ناخوشــایند در ف
بــه افســردگی دوامــدار و مزمــن مــی گــردد، نکتــۀ دیگــری کــه 
ــل بوجــود  ــه شــود عل ــد در نظــر گرفت ــارۀ افســردگی بای در ب
آورنــدۀ آن مــی باشــد، بجــز عــده ای از افســردگی ها که ریشــه 
ــول  ــا معل ــردگی ه ــر افس ــمانی دارد، اکث ــای جس ــت ه در عل
شــرایط و اوضــاع احــوال زندگــی فــردی، خانوادگی،اجتماعــی 

و شــغلی اســت. 

هــم چنیــن بســیاری از افســردگی هــا ریشــه در روابــط 
ــر  ــن دارد ه ــا والدی ــدان و ی ــر، فرزن ــم از همس ــی اع خانوادگ
انســان عضــو یــک جمعیــت خــاص اســت و عوامــل جمعــی بــر 
بســیاری از جنبــه هــای زندگــی او تأثیــر مــی گذارنــد. توجــه 
ــات رفاهــی ذهــن بســیاری  ــه امکان ــه ســامت روان و نیــاز ب ب
از رهبــران بــزرگ جهــان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت، و 
ــرورش، کار و  ــه آمــوزش و پ ــاز ب ــی اســت کــه نی ــن در حال ای
محیــط بــود و بــاش کشــورهای را کــه دارای جمعیــت بــاال ز را 

ــرو کــرده اســت. ــا مشــکات فــراوان روب ب

ــر  ــأ تأثی ــی انســان و متقاب ــر زندگ ــر شــرایط را ب ــخ تأثی  تاری
پذیــری در آن را همــواره هویــدا ســاخته اســت، و وجــود روان 

ســالم را یکــی از جنبــه هــای اساســی زندگــی هــر فــرد تلقــی 
نمــوده اســت. زیــرا روان ســالم مؤثرتریــن وســیله بــر جوانــب 
مختلــف زندگــی فــرد مــی باشــد، چــه در زمینــۀ تحصیلــی و 
ــر  ــزان اث ــر می ــی ب ــه شــغلی وجــود آرامــش روان چــه در زمین
ــف در  ــل مختل ــد. عوام ــی افزای ــا م ــت ه ــن فعالی ــی ای بخش
ــارض  ــش و تع ــد: تن ــود مانن ــی ش ــردگی م ــبب افس ــراد س اف
ــزان     ــی از عزی ــا یک ــغل ی ــت دادن ش ــی، از دس ــای خانوادگ ه
ــاق        ــگ ، ط ــی ، جن ــد از زندگ ــهٖ جدی ــک مرحل ــه ی ورود ب
بیمــاری هــای جســمی و... نشــانه هــای افســردگی مــی توانــد 
بــا عایمــی چــون: : بــی حوصلگــی یــا خلــق پاییــن، نگرانــی 
و اضطــراب، از دســت دادن احســاس هیجانــی، داشــتن افــکار 
افســرده، مشــکات حافظــه و تمرکــز حــواس، توهمات، داشــتن 
افــکار خودکشــی بــروز نمایــد. افســردگی در همــه افــراد و در 
هــر ســنی ممکــن روی دهــد، ایــن بیمــاری بــدون اســتثنا در 
همــه افــراد دیــده شــده اســت و پولــدار یــا فقیــر، زن یــا مــرد 
جــوان یــا پیــر نمــی شناســد بــل همــه افــراد در طــول زندگــی 

شــان بنــا بــه عوامــل گوناگــون بــه آن مبتــا مــی گردنــد. 

ــان بیشــتر از مــردان اســت. در  اغلــب شــیوع افســردگی در زن
ایالــت متحــده، دو بــه یــک اســت. پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه 
ــر  ــودکان پســر و دخت ــن ک ــه افســردگی در بی ــد ک رســیده ان
شــیوع یکســان دارد، ولــی در دورهء بلــوغ، دختــران بیشــتر از 
پســران در معــرض خطــر افســردگی قــرار دارنــد. ایــن آســیب 
ــی در دورهء  ــد، حت ــی یاب ــه م ــان ادام ــالی زن ــول بزرگس در ط

افسردگی زنان
فیروزه عمر

صحت روان
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پیــری، زنــان بیشــتر از مــردان بــه بیمــاری مبتــا مــی شــوند. 
در ایالــت متحــده، ۲۰ تــا ۲5 درصــد از زنــان حداقــل یکبــار در 
زندگــی خــود بطــور جــدی افســرده مــی شــوند، ایــن میــزان 
ــت  ــکان، عل ــرای پزش ــت. ب ــد اس ــآ ۱۲ در ص ــردان تقریب در م
ــی  ــرار م ــان ق ــردان تحــت درم ــان بیشــتر از م اینکــه چــرا زن
گیرند،کامــآ روشــن نیســت ولــی در ایــن مــورد چنــد نظریــه 
ــان  ــه زن ــن ک ــا ای ــه ه ــن نظری ــد، یکــی از ای ــی کنن مطــرح م
بیشــتر مســتعد افســرده شــدن هســتند، زیــرا بیشــتر از مــردان 
در معــرض اســترس قــرار دارنــد. امــروزه، زنــان مجبــور انــد بــا 
ــه داری  ــه و خان ــرون از خان ــتغال در بی ــاد، اش ــهای متض نقش
ــات  ــه صف ــد ک ــد ان ــان معتق ــی متخصص ــوند. بعض ــرو ش روب
تقویــت شــده در فراینــد رشــد دختــران، ماننــد اولویــت دادن 
ــارا مســتعد  ــا آنه ــن اســت بعده ــران ممک ــدی دیگ ــه رضامن ب
افســردگی کند.تبییــن دیگــر در واقــع ایــن اســت کــه در واقــع 
افســردگی در زنــان متــداول نیســت، بلکــه خــود زنــان هســتند 
کــه بیشــتر از مــردان بــرای درمــان مراجعــه میکننــد. ممکــن 
ــی  ــای هیجان ــانه ه ــند نش ــته باش ــل داش ــان تمای ــت زن اس
ــدی  ــا ناامی ــی ی ــی، تنهای ــاس غمگین ــد احس ــردگی، مانن افس
نشــان دهند.طبــق ایــن نظریــه مــردان بــه تصدیــق ایــن قبیــل 

احساســات کمتــر مایــل هســتند. 

دهنـد،  مـی  تشـخیص  را  افسـردگی  کـه  دوکتـوران  همچنیـن، 
و  باشـند  داشـته  تشـخیص خـود سـوگیری  در  اسـت  ممکـن 
احتمـال زیـادی دارد که این سـوگیری در زنان بیشـتر از مردان 
باشـد  بعضـی نظریـه ها بـر این عقیده اسـتوار اند که مـردان، به 
جـای درمـان افسـردگی خود، می کوشـند با مصرف مـواد مخدر 
الـکل و دیگـر مـواد آنـرا تسـکین دهند. ممکن اسـت افسـردگی 
نقـاب زده باشـد، یعنـی، نتیجۀ وابسـتگی بـه الکل یا مـواد تلقی 
شـود تـا اختـال مسـتقل و در نتیجـه کمتـر احتمـال دارد کـه 
مـردان بـه دلیـل افسـردگی تحـت درمان قـرار بگیرنـد. بهرحال 
افسـردگی در زنـان مـی توانـد تاثیرات سـوء نـه تنها بـرای زنان 
بـل بـرای خانـواده و جامعـه نیـز داشـته باشـد و بایـد کوشـید 
تازنـان را مـورد حمایـت قـرار داده و در مـداوای افسـردگی آنها 
تـاش الزم صـورت بگیرد. بیماری افسـردگی علـی رغم پیچیده 
بـودن و خطرنـاک بودنـش قابل درمان می باشـد که با اسـتفاده 
از راه هـای درمانـی میتـوان آنرا بهبـود و درمان کـرد. در درمان 
افسـردگی نقـش شـخص مبتـا بیـش از دیگـران برجسـته می 
باشـد.بنابر ایـن خـود زنـان بایـد در وهلـهء اول بـه فکـر صحـت 
جسـمی و روانی شـان باشـند و اگر بـه کدام عارضـۀ روانی مبتا 
مـی باشـند بایـد در سـدد رفـع آن وارد عمـل شـوند. زنـان باید 
بـرای جلوگیری از مبتا شـدن و درمان افسـردگی بـه نکات زیر 

توجه داشـته باشـند:

۱ـ به سامتی تان اهمیت بدهید. 

۲ـ در بــارهء مشــکات تــان بــا عزیــزان تــان صحبــت نمــوده و 
آنــرا حــل نماییــد.

۳ـ شاد و گشاده رو باشید. 

۴ـ حســود و کینــه بــه دل نباشــید و قــدرت بخشــش را داشــته 
شید با

 5ـ خود را بیش از دیگران دوست داشته باشید

۶ـ هر از گاهی به مهمانی و تفریح بروید

۷ـ کارهای که باالتر از توان تان است راانجام ندهید

۸ـ اعتماد به نفس تان را تقویه کنید

 ۹ـ بر سر موضوعات بی اهمیت نگران و عصبانی نشوید

ــای  ــارض ه ــع تع ــرای رف ــار ب ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن  ۱۰ـ ه
ــردان  ــد. م ــه کنی ــناس مراجع ــاور روانش ــه مش ــان ب ــی ت روان
ــر  ــکات زی ــه ن ــان ب ــرای درمــان و جلوگیــری از افســردگی زن ب

ــد:  ــه کنن توج

۱ـ زنان و دختران تان را حمایت کنید. 

۲ـ از تبعیض های جنسیتی بپرهیزید. 

۳ـ زنان را در تصمیم گیری های اساسی نقش دهید

 ۴ـ در بارهء مشکاتش صحبت نمایید

 5ـ اورا همانگونه که است دوست داشته باشید

 ۶ـ با زنان به مهربانی و عطوفت تمام برخورد نمایید. 

ــواده و کار توجــه  ــان در محیــط خان ۷ـ بــه ســامتی روانــی زن
نماییــد

 ۸ـ گهگاهی با زنان تان به تفریح و مسافرت بروید

 ۹ـ مســؤلیت هــای ســنگین مثــل تربیــت کــودکان را تنهــا بــه 
او نســپارید

ــه  ــارا ب ــان آنه ــی ش ــای روان ــارض ه ــداوای تع ــرای م  ۱۰ـ ب
ــان  ــاری ش ــداوای بیم ــا در م ــرده ت ــی ب ــص روانشناس متخص
کمــک نماییــد. در نهایــت مســئله افســردگی زنــان یــک مســئله 
پیــش پــا افتــاده نبــوده و اگــر زنــان و اطرافیــان آنــان بــه درمان 
ایــن بیمــاری توجــه نداشــته باشــند میتواننــد آثــار مخربــی را 
نــه تنهــا بــرای زنــان بلکــه بــرای خانــواده و در نهایــت جامعــه 

بــه دنبــال داشــته باشــد.   
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کودکان، آینده سازان وآفرینندۀ تاریخ هرکشوراند، چشم امیدجامعه 
حفاظت  منظورمسئولیت  بدین  باشند،  می  دارند  زیست  درآن  که 
دوش  به  کودکان  هرکشوررا  ملی  واالی  آوردهاوافتخارات  ازدست 
دارند، باید تمام استعداد ها و توانایی شان درراه ترقی و پیشرفت آن 

کشورصرف شود.

دین مبین اسام براهمیت تربیت اطفال تأکید کرده است، قرآنکریم 
تنظیم  و  حفظ  برای  را  اصولی  و  قوانین  نبوی)ص(  احادیث  و 
اسام  است،  کرده  وضع  شان  حیات  دردوران  اطفال  امورزندگانی 
تربیت را ازکوچکترین واحدسازندۀ خانواده که فرد است آغاذ میکند 
فردواحداساسی و هسته ی مرکزی است که حیات یک جامعه بدور 
جنین  تشکیل  روزهای  ازنخستین  حتا  فرد  تربیت  چرخد،  می  آن 

دربطن مادرآغاذودراین مرحله دارای حقوق ذیل می باشد؛

۱- حق حیات

برخوردارمی  ی  العاده  فوق  ازاهمیت  جنین  درحالت  حیات  حق 
باشد، بروالدین خصوصأ برمادرواجب است تا درحاالت مختلف ازآن 
محافظت ومراقبت نماید، مراقبت ازجنین دردوران بارداری باید توسط 
دوکتورمتخصص زنان صورت بگیرد، مراجعه حد اقل چهارباردرطول 
مادرباید  نماید،  را تضمین می  بارداری رشد و سامت جنین  زمان 
طبق تجویز دوکتورمتخصص از مواد غذایی و دارویی که برای جنین 

زیان آورنباشد استفاده کند.

۲- حق داشتن والدین خوب

برای سامت جسمی و روانی نسل آینده وتربیت سالم فرزندان که 
داشتن  بارآیند،  ایمان  پرهیزگاروبا  بوده،  آراسته  اخاقی  بافضایل 
مادروپدرشایسته، صادق، خدمت گذار به همدیگر، متحمل وبادرک  
رکن اصلی رسیدن به این اهداف واال می باشد، دردین مقدس اسام 
گردیده  تأکید  نیز  کفو(  شوهر)  و  زن  زندگی  بودن  همسطح  روی 
است، درحالیکه درشرایط کنونی زیاد ترباالی توافقات روحی تفاهم 
است  آمده  مبارک  درحدیت  میگردد.  تأکید  بیشتر  اعتمادوصداقت 

تان  برای نسل آینده  پاکدامن وهم کفورا  : ترجمه ؛» زنان خوب و 
انتخاب کنید، تا اوالد صالح ازآن بوجود آید.« ) ابن ماجه؛ وصیاالرسول 

جلد ۲ ص ۴5(

کودکان  خوارگی  شیر  ومدت  اطفال  تربیه  درمورد  متعال  خداوند 
خود  فرزندان  کامل  دوسال  باید  مادران   « ترجمه؛  میفرماید: 
راشیردهندآنهایی که میخواهند دوران شیرخوارگی را کامل کنند« 

سوره بقره آیه ۲۳۳

مادردرصورت  اول؛  شود؛  می  استنباط  چیز  چند  مبارکه  آیه  ازاین 
توانایی فرزندش را باشیر خودش تغذیه نموده و طفل را از این نعمت  
شیرمادراورامحروم  وخوردن  مکیدن  لذت  سازدواز  مند  بهره  الهی 
نکند. دوم؛  دوره کامل شیردادن به اطفال مدت دوسال تمام است. 
شرطی  به  دوساله  ازدوره،  مادرقبل  شیر  از  طفل  کردن  جدا  سوم؛ 
همدیگردرموردتصمیم  موافقت  و  پدرومادربامشوره  که  است  جایز 
جداکردن  از  پس  طفل  مراقبت  چگونگی  به  باشندوراجع  گرفته 

ازشیرمادرچارۀ اندیشیده باشند. 

زن  هرگاه   « ترجمه؛  میفرماید:  مورد  دراین  بزرگ  خداوند 
طفل  دیدجدایی  مصلحت  و  خاطرهمدیگر  رضائیت  به  وشوهر 

رااختیارکنندهردورارواست اینکاررابکنند.« ) آیه ۲۳۳سوره بقره(

خوراکه  مواد  االمکان  حتی  طفل  به  مادر  شیردادن  پدربایددروقت 
مورد نیازراکه باعث تغذیه جسمانی مادرشودودرافزایش شیرمادرمؤثر 
شیردهد   بدرستی  را  طفلش  تامادربتواند  سازد،  آماده  باشد،  ومفید 
جسمی  رشدوتکامل  برای  ومقوی  مغذی  مواد  زیراشیرمادربهترین 
جسمانی  ضعف  باعث  ودرست  سالم  تغذیه  عدم  باشد،  می  نوزاد 

مادرشده ودرنهایت ضررآن متوجه طفل می شود.

پیامبربزرگوار اسام میفرمایند: ترجمه؛ » کودکان را دوست داشته 
زیراکودکان  وفاکنید،  وعده  به  دادید  وعده  آنها  به  وقتیکه  باشید، 

جزشما کسی دیگری راروزی دهندهء خود نمیدانند.

حقوق اطفال بر والدین
بـه مناسـبت روز جهانی طفل خواسـتیم بررسـی کوتاهی درقسـمت حق طفل داشـته باشـیم 
ایـن مقالـه بـه ما مـی آموزد کـه طفـل ازدیـدگاه دیـن مقـدس اسـام و همچنیـن قوانین و 
قـرارداد های بیـن المللی ازحقوق مشـخصی برخـوردار بـوده، هیچگونه خشـونت و بدرفتاری 
درمقابـل کـودکان سـبقه قانونـی نداشـته و بـرای دفـاع از حـق اطفـال قوانین الهـی و قانون 

بشـری موازین مشـخصی را بیان داشـته اند.
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 درکتاب وصایای رسول اهلل )ص( جلد۲صفحه ۴۳ آمده است: ترجمه؛
 » وقتیکه طفل درحالت صغارت فوت شود، درروز قیامت برایش گفته 
می شود، داخل جنت شو، اماطفل در دروازه جنت درحالت غیظ و غضب 
ایستاده می شود ومی گوید؛ داخل جنت نمی شوم تااینکه پدرومادرم 
بامن نباشند، از طرف خداوند)ج( امر می شودکه پدرو مادرش را بهمرای 

آن داخل جنت نمائید.«

روش با اطفال

هستند  الهی  بیکران  نعمت  زندگی،  زینت  فردا،  بزرگان  امروز،  اطفال 
است  وپراهمیت  سترگ  آنهابس  درقبال  وجامعه  والدین  مسئولیت 
واندک غفلت و بی توجهی درمورد آنهاضررهای جبران ناپذیری رادرقبال 
خواهدداشت، اطفال ثمره زندگی مشترک وپرعطوفت والدین، اعضای 
افتخارزندگی  و  زینت  جامعه،  آینده  خدمتگارومتصرف  خانواده،  مهم 
مال   « ترجمه؛  میفرماید:  درقرآنکریم  خداوند)ج(  قسمیکه  هستند، 
بهترندنزد  شایسته  پاینده  وحسنات  دنیاست  زندگی  آرایش  وفرزندان 

پروردگارتوازجهت ثواب وخوب ترانداز جهت امید داشتن.«

رفتاروعمل  رادارندکه  پدروفرزندان حیثیت یک جسم  مادر،  درفامیل، 
هریکی  ازآنها باالی سایر اعضاتأثیر دارد، اوالد ازخوبی  نیکی ودیانت 
والدین خود متأثر میگردد، هرآنچه پدرومادر انجام دهندبه همان قسم 
فرزندان از ایشان تقلید نموده و همان روش ایشانرا دنبال می نمایند 
پس بهترین روش برای والدین است که درمقابل فرزندان شان بخصوص 
ایشان  باالی روحیه  ترین فشار  اندک  نمایندکه  برخورد  اطفال طوری 
نداشته باشدوبا برخورد های سالم و سازنده ی شان فضارا برای آینده 
طفل طوری طراحی نمایند که یک طفل سالم عقل مندو بدون تعصب 

وارد جامعه و محیط گردد.

که  دارد  کنوانسیونهای  متحد  ملل  سازمان  طفل  حقوق  درقسمت 
درکنوانسیون مصوب نوامبر ۱۹۸۸ میخوانیم :

 با توجه  به  این  که  طبق  اصول  اعام  شده  در منشور سازمان  ملل  به  
رسمیت  شناختن  حقوق  الینفک ، مساوي  و منزلت  تمام  اعضاي  خانواده  
بشري  زیربناي  آزادي ، عدالت  و صلح  در جهان  است ،  با در نظر داشتن  
این  که  اعضاي  سازمان  ملل  در منشور سازمان اعتقاد خود را به  حقوق  

اساسي  و مقام  و ارزش  انسان  و عزم  خود را براي  افزایش  پیشرفتهاي  
اجتماعي  و معیارهاي  زندگي  بهتر توأم  با آزادي هاي  بیشتر، در آزادیها 

پیش تر اعام  کرده اند.

  با تشخیص  این  که  سازمان  ملل  در اعامیه  جهاني  حقوق  بشر و در 
کنوانسیونهاي  بین المللي  حقوق  بشر اعام  و موافقت  نموده  که  هر یک  
از افراد بدون  هر گونه  تبعیض  از نظر نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب 
عقاید سیاسي ، جایگاه  اجتماعي  یا ملي ، تولد و یا سایر خصوصیات ، در 
تمام  حقوق  و آزادیهایي  که  در آن  کنوانسیونها و اعامیه ها اعام  شده  
ذیحق  مي باشند.  و نظر به  این  که  سازمان  ملل  در اعامیه  جهاني  حقوق  
بشر اعام  نموده  است  که  دوران  کودکي  مستلزم  مراقبتها و مساعدتهاي  
ویژه  مي باشد،  با اعتقاد به  این  که  خانواده  به  عنوان  جزء اصلي  جامعه  
و محیط  طبیعي  براي  رشد و رفاه  تمام  اعضاي  خود خصوصاً کودکان  
مي بایستي  از حمایتها و مساعدتهاي  الزمه  به  نحوي  برخوردار شود که  

بتواند مسئولیتهاي  خود را در جامعه  ایفا کند.

  با تشخیص  این  که  کودک  براي  رشد کامل  و متعادل  شخصیتي  خود 
مي بایستي  در محیط  خانواده  و در فضایي  )مملو( از خوشبختي   محبت  
آمادگي   مي بایست   کودک   که   این   به   توجه   شود،  با  بزرگ   تفاهم   و 
کامل  براي  زندگي  فردي  در جامعه  داشته  باشد و در سایه  ایده آلهایي  
بردباري  احترام ،  اعام  شده ، خصوصاً صلح ،  که  درمنشور سازمان  ملل  
آزادي ، برابري  و اتحاد بزرگ  شود،  با در نظر داشتن  این  که  لزوم  انجام  
مراقبتهاي  ویژه  از کودک  در اعامیه  حقوق  کودک  ژنو ۱۹۲۴ بیان  شده  
در ۲۰ نوامبر ۱۹5۹ در اعامیه  حقوق  کودک  مجمع  عمومي  به  تصویب  
حقوق   بین المللي   میثاق   در  و  بشر  حقوق   جهاني   اعامیه   در  رسیده ، 
مدني  و سیاسي  )خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴(، در کنوانسیون  بین المللي  
حقوق  اجتماعي ، اقتصادي  و فرهنگي  )خصوصاً در ماده  ۱۰( و در اسناد 
رفاه   به   مربوط   بین المللي   سازمانهاي   و  تخصصي   سازمانهاي   احکام   و 
کودکان  به  رسمیت  شناخته  شده  است ،  با توجه  به  این  که  در اعامیه  
جهاني  حقوق  بشر تصریح  شده  است ، »کودك  به  خاطر نداشتن  رشد 
از جمله   و حمایت هایي   مراقبت   و ذهني  محتاج   فیزیكي   کامل  

حمایتهاي  مناسب  حقوقي  قبل  و بعد از تولد مي باشد«.

منابع :

۱- اسام وخانواده؛ نشریه انجمن راهنمای خانواده افغان

۲- کنوانسیون  حقوق  کودک   مصوب  نوامبر ۱۹۸۹
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جبــر: جبــر در لغــت بــه معنــاي واداشــتن کســي اســت 
ــدارد آن کار را و  ــت ن ــد و دوس ــه نمي خواه ــه کاري ک ب
بــه معنــاي حتمــي بــودن وقــوع قضــا و قــدر؛ »شکســته 

بســتن، اصــاح کــردن و... « آمــده اســت. 

اختیــار. اختیــار در لغــت بــه معنــاي: »برگزیــدن، انتخاب 
کــردن و...«. بــه کار مــي رود. یــا بــه معنــاي خواســتن و 
اختیــار کــردن چیــز بهتــر اســت وقتــي کــه انســان مخیر 
شــود میــان دو کاري و یکــي را برگزینــد. بنــا بــر ایــن اگر 
کســي تــوان تــرک و انجــام چیــزي را داشــته باشــد بــه او 
 مي تــوان لفــظ مختــار را صــادق دانســت بــه تعبیــر موالنا:

  این که گویي این کنم یا آن کنم 

خود دلیل اختیار است اي صنم    

ــر و  ــئله جب ــوی مس ــث انگیزمثن ــات بح ــی ازموضوع یک
ــا درشــش دفتــر مثنــوی روی هــم  اختیــار اســت، موالن
ــاب ســخن آورده اســت،  حــدود هفتــاد مرتبــه درایــن ب

امادردفتــراول و ســوم وخصوصــأ دفتــر پنجــم گســترده 
تــر بــدان درآمــده اســت چنانکــه ازبیــت )۲۸۸۷(

دفتــر پنجــم نــه فصــل را پــی در پــی بــدان اختصــاص 
ــاگاه  ــه موالن ــد ک ــی نمای ــن م ــرأ چنی ــت، ظاه داده اس
ــا  ــت، ام ــده اس ــار را برگزی ــح داده وگاه اختی جبرراترجی
ــن نوســانات فکــری متوقــف برمنظــر هــای مختلفــی  ای
اســت کــه ازآن جهــان هســتی رامــی نگریســته اســت.

ــد؛ یکــی  ــی کن ــگاه م ــن مبحــث ن ــا از دومنظربدی موالن
ــه؛  ــی و صوفیان ــری ازمنظرعرفان ــی ودیگ ــر کام از منظ
ــات  ــرای اثب ــی ب ــل قطع ــی دالی ــر کام ــا از منظ موالن
ــا ودلنشــین  ــال هــای زیب ــا تیمث انســانها مــی آوردوآنرب
همــراه مــی نمایــد، چنانچــه هرخواننــده را ســخت بخــود 
جلــب و دریــک فکــر عالــی فــرو مــی بــرد، درابیــات ذیــل 

ــم: میخوانی

لفظ جرم، عشق را بی صبرکرد

جبر و اختيار
درمکتب موالنا

مدیریت ماهنامه



17

              ماهنامه شنسبانیه سال سوم ، شماره سی و سوم ، ماه جوزا 1395

  17

وآنکه عاشق نیست، حبس جبرکرد

این معیت باحق است وجبر نیست

این تجلی مه است، این ابرنیست

وربوداین جبر، جبر عامه نیست

جبرآن عمارهء خودکامه نیست

جبرایشان شناسند ای پسر!

که خدابگشادشان دردل، بصر

غیب آینده برایشان گشت فاش

ذکرماضی، پیش ایشان گشت الش

اختیاروجبر ایشان دیگراست

قطره ها اندر صدفها گوهراست

هست بیرون قطره خردوبزرگ

درصدف، آن در خرد است و سترگ

طبع ناف آهوست آن قوم را

ازبرون خون ودرون شان مشکها

تومگوکین مایه، بیرون خون بود

چون رود درناف، مشکی چون شود

تومگوکین مس برون بد محتقر

دردل اکسیر چون گیردگهر

اختیار وجبر در تو بد خیال

چون درایشان رفت، شدنورجال 

موالنــا عقیــده داردومیگویــد؛ بنــده ســالک تاوقتــی درخداتســلیم 
نگردیــده باشــد، برخــود نوعــی اختیاراتــی داده و احســاس 
اســتقال مــی نمایــد، امــا همینکــه بــدان مقــام )مرتبــه معیــت 

و شــهودحق( رســید درهســتی مطلــق فانــی شــد، دیگــر خــود 
را صاحــب اختیــار نمــی دانــد، ایــن مقــام عارفانــه وجبرمصطلــح 
کجــا؟ بــاز اردرتفــاوت جبرعارفانــه وجبــر عامیانــه مســئله 
جباریــت الهــی را پیــش میکشــدومی گویــد؛ همــه افعــال آدمــی 
ــون  ــت وچ ــی اس ــیت اله ــه مش ــته ب ــار اوبس ــوه اختی ــا ق حت
آدمــی بمقــام جباریــت الهــی درنگــردد، بــه عجــز و هیــچ بــودن 

ــی شــود. ــف م خودواق

جبــر و اختیــار در اصطــاح روانشناســي. آنچــه کــه در بــارۀ جبــر 
ــاح  ــي در اصط ــد، ول ــوي بودن ــي لغ ــد، معان ــان ش ــار بی و اختی
ــخن از  ــر س ــوم دیگ ــرح در عل ــث مط ــد مباح ــي مانن روانشناس
ایــن اســت کــه آیــا انســان در کارهــاي خویــش تــوان تصمیــم 
گیــري دارد یــا خیــر یــا بــه عبــارت دیگــر: »منظــور از اختیــار 
در اینجــا نوعــي توانایــي روانــي ویــژۀ انســان اســت کــه شــخص 
ــرات زیســتي و  ــد در قلمــرو خاصــي، تاثی ــر اســاس آن مي توان ب
ــا گزینــش خــود،  محیطــي را تحــت تســلط خویــش درآورد و ب
رفتــار و مســیر رشــد خویــش را آگاهانــه انتخــاب نمایــد. اختیــار 
و اراده بــه ایــن معنــا در برابــر انــواع نگرش هــاي انفعالــي و جبــر 
گرایانــه نســبت بــه انســان و رفتارهــا و رشــد او قــرار مي گیــرد.« 

ــل اختیــار قــرار مي گیــرد. کــه در ایــن صــورت جبــر در مقاب

بــه بیــان دیگــر در مســألۀ جبــر و اختیــار ســخن در ایــن 
ــري: »یکــي  ــه تعبی ــه اســت ب ــت انســان چگون ــه ماهی اســت ک
ــن  ــان را روش ــت انس ــور از ماهی ــه تص ــي ک ــات اساس از موضوع
ــي  ــر گرای ــن ارادۀ آزاد و جب ــي بی ــۀ قدیم ــه مجادل ــازد ب مي س
ــؤال هاي  ــرف، س ــر دو ط ــردازان ه ــه پ ــود. نظری ــوط مي ش مرب
ــود را  ــال خ ــان اعم ــیارانه جری ــا هش ــا م ــیده اند: آی ــر را پرس زی
ــه  ــود انگیخت ــه صــورت خ ــم ب ــا مي توانی ــم؟ آی ــت مي کنی هدای
ــورت  ــه ص ــم و ب ــاب کنی ــان را انتخ ــار م ــکار و رفت ــت اف جه
ــا  ــم؟ آی ــر گزینی ــا را ب ــود آنه ــاي موج ــن چاره ه ــي از بی منطق
ــا  ــم؟ آی ــي داری ــود گردان ــه اي از خ ــیار و درج ــي هش ــا آگاه م
ــۀ گذشــته   ــا قربانیــان تجرب ــر سرنوشــت خــود حاکمیــم ی مــا ب
ــي  ــا محرک هــاي بیرون ــا هشــیار ی عوامــل زیســتي، نیروهــاي ن
هســتیم، عواملــي کــه کنتــرول هشــیاري بــر آنهــا نداریــم؟ آیــا 
رویدادهــاي بیرونــي آنچنــان شــخصیت مــا را شــکل داده انــد کــه 

ــان نیســتیم؟« ــر دادن رفتارم ــه تغیی ــادر ب ق

مباحت ادبی عرفانی ادامه دارد......

منابع :

۱- کریم زمانی؛ شرح موضوعی مثنوی معنوی )مینیا گرعشق( ص ۳۸۲
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بوســورث در حاشــیه  تاریــخ غزنویــان فــرد دوم را چنیــن 
ــاد( ) ۴ (  ــک تگناب ــی زبهری ــا نده ــان ت ــت : ) ه ــمرده اس برش

در مــورد دیــوان اشــعار عاوالدیــن قبــل از جنــگ دوم جهانــی 
مطابــق فهرســت ) ریــو( و نســخه بریتــش موزیــم معلــوم 
میگــردد کــه دیــوان موصــوف راه خــود را از کتابخانــه ســردوآبدار 
ســمرقند بــه  کتابخانــه لنینگــراد برده اســت و در آن جــا موجود 
میباشــد. امــا بــا وجــود امکانــات وســیع کــه در حاکمیــت ج . د. 
ــرای تحصیــل در آن شــهر در رفــت و  ا . و صــد هــا هموطــن ب
آمــد بودنــد ؛ هیــچ کســی حاضــر نشــد تــا ســراغ دیــوان ســلطان 
ــا  ــت افغانســتان ب ــد . جــای دارد امــروز دول ــن را بگیرن عاوالدی
ــن  ــای ای ــن رد پ ــا اوکرای ــی در مســکو و ی ــی ســفارت افغان تبان
دیــوان را بگیرنــد و از موجودیــت آن اطمینــان داده و حــد اقــل 
ــاپ آن  ــار و چ ــه انتش ــا زمین ــد . ت ــه نماین ــم ازآن تهی مکروفل
مســاعد گــردد. بــرای مزیــد معلومــات راجــع بــه اشــعار و کام 
ــد  ــروان همــراه شــده کــه در جل ســلطان غــوری باپروفیســور ب
ســوم تاریــخ ادبیــات خــود اطاعــات مفصــل در مــورد ســلطان 
داده اســت و اشــعار او را از حیــث جزالــت لفــظ و رشــاقت معنــی 

در ردیــف شــعرای نامــدار مــی شــمارد ) 5 ( 

 نــوت : درپروگــراف ســوم مقالــه اســتاد شــاه محمــود محمــود 
شــماره۳۲ شنســبانیه راجــع بــه » دیــوان اشــعار ســلطان 
عاوالدیــن غــوری کجاســت؟« از زبــان صاحــب طبقــات ناصــری 

ــود کــه : نقــل شــده ب

ــوری مؤســس سلســله  ــن غ ــت ســلطان ســیف الدی » در حقیق
ــدگان  ــید« خوانن ــل رس ــه قت ــی ب ــه در غزن ــت، ک ــان اس غوری
ــه  ــب مقال ــد و از صاح ــوع را نق ــن موض ــبانیه ای ــرم شنس محت
ــم  ــود ه ــتاد محم ــاب اس ــورد وضاحــت خواســته شــد، جن درم
ــوع  ــه موض ــع ب ــکایپ راج ــه اس ــم ذریع ــی و ه ــورت تلفون بص

ــد: ــتدالل میدارن ــن اس چنی

بــه اســاس شــواهد جلــد اول، طبقــه ۱۹ صفحــه ۳۹۳ طبقــات 
ناصــری چــاپ ۱۳۴۲ انجمــن تاریــخ افغانســتان و صفحــه )۳۹۸( 
ــمت  ــوری، درقس ــداران غ ــی جهان ــاد فرهنگ ــد بنی ــاپ جدی چ
ــن ســوری چنیــن آمــده اســت: » ســلطان  ســلطان ســیف الدی
ــجاعت و  ــود،واز ش ــزرگ ب ــاه ب ــوری ، پادش ــن س ــیف الدی س
ــهی  ــی وفرش ــر به ــان ومنظ ــدل و احس ــروت وع ــادت وم ج

ــم  ــروی اس ــان ب ــن دودم ــه ازی ــی ک ــت واول کس ــی داش نصیب
ــزرگ  ــه برادرب ــون خبرحادث ــود.. چ ــداو ب ــاق کردن ــلطان اط س
ــرام  ــلطان به ــام س ــه انتق ــانیدند، روی ب ــال بدورس ــک الجب اومل
شــاه آوردوازممالــک غورلشکربســیار مســتعد گردانیــد، وروی بــه 
غزنــی نهاد)وبهــرام شــاه را بــه شکســت( وغزنیــن }را{ بگرفــت 
ــاد آوری  ــددآ ی ــد.....«  مج ــزم ش ــش او منه ــاه ازپی ــرام ش و به
ــیف  ــلطان س ــت س ــوع درحقیق ــدف از موض ــه ه ــردد ک میگ
الدیــن ســوری) غــوری( اولیــن شــخص کــه لقــب ســلطان بــوی 
داده شــدو درغزنــی بــه اریکــه قــدرت نشســت بــود، نــه اولیــن 

ــا..... ــوری ه ــت مســتقل غ مؤســس دول

یــاد آور میشــویم کــه در شــماره بعــدی مقالــه جداگانــه در ایــن 
خصــوص منتشــرخواهد شــد.

زیر نویسها :

۱ -  جوزجانی ، اثر قبل الذکر ، ج اول ، چاپ کابل ، ص۳۴۴

ــب  ــخ حبی ــن ، تاری ــاث الدی ــر – غی ــد می ــان رک : خوان همچن
الســیر فــی اخبــار افــراد بشــر ج دوم، تهــران ، س ۱۳۳۳ هـــ ش 

، ص  ۶۰۳

۲ - جوزجانــی – منهــاج الســراج ، طبقــات ناصــری، بــا مقدمــه 
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ــته ، ج  ــخ فرش ــاه  ، تاری ــم هندوش ــد قاس ــته – محم ۳ – فرش
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ــته ، ج  ــخ فرش ــاه ، تاری ــم هندوش ــد قاس ــته – محم رک : فرش
اول ، تصحیــح و تعلیــق : داکتــر محمــد رضــا نصیــری، تهــران  

۱۳۸۷ هـــ ش ، ص ۱۸5 .

ــان ، ج دوم   ــخ غزنوی ــد ، تاری ــورد ادمون ــورث – کلیف ۴ - بوس
ــران، ۱۳۷۸ هـــ ش ، ص ۴۲۴ .  ــه ، ته ــن انوش ــه : حس ترجم

5 - گویا  ، اثر قبل الذکر، ص ۳۳ -۳۴ . 

...دیوان اشعارسلطان
 عالوالدین غوری کجاست ؟

استادشاه محمود محمود
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از  در شماره قبلی شنسبانیه موضوع پرورش را مطرح نموده، تعریفی 
آموزش و پرورش درکارآموزی را به دوستان ما بخصوص اطفال عزیز 
معلومات  آموزش  درقسمت  خواستم  شماره  دراین  اما  نمودیم،  مطرح 
کوتاهی را به اطفال عزیز ارائه دارم، آموزش بذات خود ابزاریا وسیله ی 
است برای پرورش ویا فراهم آوری فرصت های برای یاد گیری است، که 

طفل از زمان والدت تا سن کهولت به آن نیاز دارند.

موقعیت  به  بستگی  فرد،  شخصیت  بشرواساس  رفتار  آنجائیکه  از 
ی  لحظه  داردولحظه  وآموزشی  تربیتی  محیطی،  خاص  شرایط  و  ها 
ترسیم  او  وجوانی  نوجوانی  کودکی،  دوران  زندگی  های  پانهاوبرنامه 
نهاد  تمامی  باشند،  او می  واجتماعی  فردی  زندگی  کننده مسیرآینده 
ها، بخصوص خانواده ها، مسئولین امورفرهنگی واجتماعی، باید کارکرد 
مناسب خودرابگونه ی که تضمین کننده سامت جسمی وروانی اطفال 
بوده ومهارت زندگی کردن مطلوب را داشته باشند، پانگذاری نمایند.

نیاز  یعنی  است،  وابستگی  های  نیاز  اطفال،  های  نیاز  اصل،  این  روی 
های که برآورده شدن آنهاوابسته به دیگری است، تازمانی که کودک 
ندهیم  او  به  سالم  وپرورش  تربیه  نکنیم،  محافظت  او  واز  رادرنیابیم 
درسالمندی اوبه آسیب های گونه گونی مواجه میگردد تعریفات ذیل 

می تواند درقسمت آموزش اطفال ممد خوبی باشد.

براون اتکینس )۱۹۱۹ص۲( آموزش را به عنوان » فراهم آوردن فرصت 
معموأل  اند،  کرده  تعریف  بگیرند«  یاد  آموزان  دانش  اینکه  برای  های 
فعالیت های را که معلم، به قصدآسان کردن یاد گیرندگان به تنهایی 
یا به کمک مواد آموزشی، انجام میدهدآموزش می نامند، چه این معلم 
به  کارآموزی  کوتاه  دوره  دریک  یا  دانشگاه  درمحیط  و چه  مکتب  در 
آموزش مشغول باشد، پس، بنا به تعریف آموزش به فعالیت های گفته 
می شودکه با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی آموزگاریامعلم طرح 
ریزی می شود. وبین آموزگارویک یاچندیاد گیرنده بصورت عمل متقابل 
جریان می یابد، دقت گردد که دراین تعریف برآموزش بصورت فعالیت 

سهولت  آنها  شوندوهدف  می  طراحی  معلم  سوی  از  که  هابااقداماتی 
تأکید  است  یادگیرندگان  یا  گیری  یاد  به  کردن  کمک  یا  بخشیدن 
شده  یادگیری فعالتی است که از سوی یادگیرنده انجام میگیردوخوداو 
دربوجود آوردن آن دخالت مستقیم داردونقش معلم صرفأفراهم آوردن 
شرایط وامکاناتی است که یادگیری را آسان می سازد، درواقع معلم ازراه 
آموزش، درتجارب یاد گیری دانش آموزان دخل و تصرف می کندتابریاد 
گیری آنان تأثیر بگذارد، دراین تعریف، همچنین فرض شده است که یاد 
گیری یک فرآیند درونی یادگیرنده است وآموزش نسبت به یادگیری 

جنبه بیرونی دارد.

تعریف باالازآموزش ویژه آموزش رودرروی صنف است، زیرادرآن بر عمل 
متقابل یا تعامل بین معلم و یاد گیرنده گان تأکید شده است، درنتیجه 
تلویزیون   رادیو،  بوسیله  آموزش  مانند  دیگرآموزش  انواع  تعریف  این 
رابطه دو جانبه رودرروی  یا  فاقد عمل متقابل  اینهاراکه  ومانند  کتاب 
بین معلم و شاگرد است شامل نمی شود، اگر بخواهیم از آموزش تعریف 
رودرروی صنفی  برآموزش  که عاوه  آنگونه  باشیم،  داشته  تری  جامع 
انواع دیگر آموزش رانیز شامل گردد، می توان آنرا بصورت ذیل تعریف 

کرد:

آن  هدف  که  ی  شده  ریزی  طرح  پیش  تدبیراز  یا  فعالیت  »هرگونه 
آسان کردن یاد گیری در یاد گیرنده گان است.« بااین حال منظور ما 
ازآموزش همان آموزش صنفی است که عمل متقابل با تعامل بین معلم 

ویاد گیرنده گان عنصر اصلی آن به حساب می آید.

بلی کودکان عزیز؛ ماه جوزا ماه است که یکروز را بشما اختصاص داده 
اند، شمائید که می آموزید و اندوخته های شماست که آینده کشورتانرا 
رقم خواهی زد، فردا های زیباومملو از عشق، محبت و صلح همه جانبه 
درانتظار شماست، پس بیشتر بیاموزیدو خودرا به مسئولیت های بزرگی 

که بزودی آنرا تصاحب می نمائید آماده سازید.

محمد حسیب حزین یار

صفحه کودک

آموزش چیست؟
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مدیــر براســاس  اطاعــات محدودومیــزان صحــت آن تصمیــم 
ــات دارد  ــت آن، درج ــات و صح ــزان معلوم ــد، می ــی کن ــری م گی
کــه شــرایط وزمینــه تصمیــم گیــری رامشــخص مــی کنــد. بــرای 
ــکات آتــی  ــد ن ــده درحــاالت مختلــف مــی توان یــک تصمیــم گیرن

ــود: ــته ش ــروری پنداش ض

۱-   جوهــر تمامــی فعالیــت هــای مدیریــت تصمیــم گیــری مــی 
باشــد .

۲-   مراحــل تصمیــم گیــری منطقــی : الــف- تشــخیص و تعییــن 
ــی. ب- دریافــت راه حــل هــای ممکــن.  ج- انتخــاب  مشــکل اصل

معیــار ســنجش  

د- تعییــن نتایــج حاصــل از هــر راه حــل.  هـــ – ارزیابــی راه حــل 
ــن  ــم مصــرف تری ــن، ک ــح ) بهتری ــا.  و – انتخــاب راه حــل اصل ه

ــاه تریــن( وکوت

۳-   مــدل تصمیــم گیــری عبارتســت از : الگویــی کــه از واقعیــت 
گرفتــه شــده و غالبــا روابــط بیــن متغییــر هــا را بــه  طــور ســاده و 

خاصــه نشــان مــی دهــد .

ــه  ــر ک ــه س ــر ب ــه س ــل نقط ــه و تحلی ــاخص( تجزی ۴-   نمودار)ش
در تصمیــم گیــر ی هــای مربــوط بــه تولیــد بســیار کاربــرد دارد از 

زمــره مــدل هــای ترســیمی اســت .

5-   در مــدل ســه بعــدی وضعیــت فیزیکــی موضــوع مــورد بررســی 
را در مقیــاس معینــی مجســم مــی ســازند .

۶-   در روش اکتشـافی –   ابتـکاری  فـرد بـه کمـک تجربیـات و 
توانایـی هـای ذهنی خود می کوشـد تـا راه حلی کـه در آن وضعیت 

پاسـخ گوی مشـکل مـی باشـد به دسـت آورد .

۷-   در تصمیــم گیــری تحــت شــرایط ریســک یــا مخاطــره احتمال 
وقــوع هریــک از حــاالت شــرایط محیطــی مشــخص می باشــد .

۸-   زمانــی کــه تصمیــم گیرنــده احتمــال وقــوع شــرایط محیطــی 
و نتایــج حاصــل از هــر گزینــه را در آن شــرایط مــی دانــد ، تحــت 
شــرایط ریســک یــا مخاطــره بــه تصمیــم گیــری پرداختــه اســت .

۹-   شــرایط محیطــی عبــارت اســت موقعیــت هــای مختلقــی کــه 
نتایــج حاصــل از شــقوق ممکــن در تصمیــم گیــری را تحــت تاثیــر 
قــرار مــی دهــد و بــه کمــک احتمــاالت مــی تــوان چانــس وقــوع 

آنهــا را بــرآورد نمــود.

۱۰-  درکار هــای ســازمانی درخــت مشــکل کــه نمودارخوبــی بــرای 
تصمیــم گیــری اســت ترســیم میگــرددو ایــن رســم، درخــت اخــذ 

تصمیــم روشــی چنــد مرحلــه ای بــرای تصمیــم گیــری اســت .

ــن  ــف- ذه ــی: ال ــع – عقای ــای جام ــیوه ه ــات ش ۱۱-   مفروض
انســان مــی توانــد بــه طــور منطقــی و عقایــی بــر تمامــی راه حــل 
هــا احاطــه یافتــه و بهتریــن را انتخــاب نمایــد.ب – اطاعــات مــورد 
نیــاز قابــل جمــع آوری و در دســترس تصمیــم گیرنــده مــی باشــد 
ــه  ــوان ب ــج آنهــا را میت ــر در تصمیــم هــا و نتای .  ج – عوامــل مؤث
نحــوی قابــل ســنجش ســاخته و در اغلــب اوقــات بــه صــورت کمــی 

نشــان داد ........

درشــماره بعــدی از موجودیــت اطمینــان درتصمیــم گیری، ریســک 
یــا خطــرات تصمیــم گیــری و عــدم اطمینــان درایــن راســتا 
ــی  ــه پیداســت یک ــا ناگفت ــد شــد، ام ــه خواه ــد ارائ ــی چن معلومات
از بارزتریــن وظایــف یــک مدیــر درتمــام امورتصمیــم گیــری اســت 
ــد  ــر میخواه ــک مدی ــه ی ــدف راک ــا ه ــم و ی ــد درهرتصمی ــه بای ک
عملــی نمایــد، نظرزیرمجموعــه هــا و تأئیــد رهبــر ســازمان شــرط 
ــورت  ــم بص ــی تصامی ــود، درروال کنون ــی ش ــته م ــی پنداش حتم
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــا تحق ــرد و ی ــوده، عملک ــی ب ــا جمع ــی و ی تیم
چنیــن عملــی، انســجام، همدلــی وتفکــر مشــترک را ایجــاب مــی 
ــا ســازمانیکه درآن کارمــی نمائیــد، بهتــر، زود  ــا نهــاد و ی ــد ت نمای

ــه هــدف برســد.  ــر ب ــه ت ــر، عامان ت

ادامه دارد......

مدیریت
شرایط و زمینه

 تصمیم گیری درامور
مدیریت ماهنامه






