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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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مؤلفان
- احمد یاسین فرخاري

- مؤلف غالم سرور بغالنی

ایدیت علمي و مسلکي
- پوهندوی عبدالرازق اسمر

- فرزانه شریف

ایدیت زباني
- مؤلف الحاج سید محمود پایمناری

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی
-  مولوی عبدالوکیل عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی.

-  حبیب اهلل راحل  مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.  

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمي و تربیۀ معلم

- دکتور شیرعلی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی  
-  سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین: عنایت اهلل غفاری و محمد اشرف امین 

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
به  بیان بخشید و  او را قدرت  تقویم آفرید و  انسان را در احسن  بیکران آفریدگاری را که  سپاس 
زیور علم و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه 

وسلم- که معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و 

تربیت به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب می شود که همگام با تحوالت و 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
است.  شده  تألیف  و  تهیه  ویژه گی ها  همین  اساس  بر  دارد،  قرار  شما  اختیار  در  اکنون  که  کتابی 
بر  متکی  کشور،  معارف  درسی  کتب  و  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف  وزارت  سعی 
نوین  تربیتی  و روش های  علمی  معیارهای  با  مطابق  ملی،  و حفظ هویت  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  مبانی 
بوده، استعدادهای دانش آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، 
ابتکار و حس جستجوگری را در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس 
در  باید  که  است  معارف  وزارت  دیگر  خواست های  از  همبسته گی  و  مهربانی، گذشت  وطن دوستی، 

کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
و  معلمان  از  است.  تربیتی  و  آموزشی  برنامه های  مجری  و  تربیت  و  تعلیم  مهم  ارکان  از  یکی  معلم 
آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند، صمیمانه 
آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع 

دانش، اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار 
از  که  خواهشمندم  شاگردان  محترم  اولیای  و  خانواده ها  از  بخصوص  افغانستان،  شریف  ملت  افراد  و 
هیچگونه همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند. همچنان از همه نویسنده گان، دانشمندان، 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، 

طبع و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع 
کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس 
معارف یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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درس 

    یکم

حمد
خــرد هـر کجـا گنـجـى آرد پـديـد         ز نام خدا ســــازد آن را کليـد
خــداى خـــرد بـخش بـخــرد نواز              همان نـاخردمنـد را چـاره سـاز
بــرازنـــدۀ سقف ايـــن بــــارگـاه        نـگارنــدۀ نـقش ايـــن کارگاه
ز دانـستـنش عقــل را نــاگـــزير        بـــزرگى و دانـاييش دلپــذيـر
يکى کز دويى حضــرتش هست پاک        نه از آب و آتش نه از باد و خاک
همه بــود را هست از او نــــــاگزير              به بود کس او نيست نسبت پذير
بدو هيــــچ پـــــوينده را راه نيست        خردمند ازين حکمت آگاه نيست
به هـــرچ آرد از زيـر و بــاال پـديـد        سـر از خط فرمان نبــايد کشيد
چــــو ره ياوه گردد نمــاينده اوست              چو در بسته باشد گشاينده اوست
تواناست بـــر هـر چه او ممکن است        گر آن چيـز جنبنده يا ساکنست

																													بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم																					هست	کلید	دِرگنِج	حکیم																		 	
	»نظامی	گنجوی«	 	 	 	 	 																																													

																																				شاگردان	عزیز،	سال	نو	تعلیمی	را	با	نام	و	یاد	خداوند	بزرگ	آغاز	می	نماییم،
																	که	نام	او	شایسته	ترین	عنوان	هاست	و	یاد	او	بایسته	ترین	پیمان	ها.	از	او	امید	میبریم	 	
و	هم	بیم	داریم.	او	را	ستایش	می	کنیم	و	نیایش	خویش	را	به	بارگاهش	پیشکش	می	داریم.	باشد	که	به	
رحمت	بی	پایان	و	مهربانی	بیکران	خویش،	پرده	های	اسرار	را	برگشاید	وگنج	های	حکمت	و	دانش	را	
در	تار	و	پود	روح	و	روان	ما	جاری	سازد؛	تا	بنده	یی	باشیم	شایسته	و	درخدمت	دیگران	بایسته،	پس	

بدین	امید	و	باور،	نخستین	درس	سال	روان	را	آغاز	می	کنیم.	
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خـدايـا! تـواى بنـــده را دستــگير        بــود بنـده را از خـدا ناگــزير؟
ترا خواهم از هـر مـــرادى که هست        که آيد به تو هر مرادى به دست
نه من چـــارۀ خــويش دانم نه کس        تو دانى چنان کن که دانى وبس
نبينم مـن آن زهــــره در خـويشتـن        که گويم ترا اين و آن ده به من
تـو مستغنى از هـرچه در راه تــوست        نيـاز همـه سوى درگاه تـوست
به چشم من از خود فـــروغى رسـان        که يابـم فـراغى ز چشم کسان
مبين گــرچـــه ُخردم من زير دست        بزرگم کـن آخـر بزرگيت هست

مـن آن ذرۀ خوردم از ديده دور
که نيـروى تو برمن افگنده نور

نظامى گنجوى

 

حکيم الياس بن يوسف بن زکى بن مويد ملقب به جمال الدين و معروف به حکيم نظامى 
گنجوى از اعاظم شعراى درى زبان است.

گرچه سال تولدش به صورت دقيق معلوم نيست؛ اما داکتر صفا سال 530 هـ.ق. را تاريخ 
والدت نظامى گنجوى مى داند.

گنجوى همۀ عمر خود را در گنجه به زهد و عزلت به سر برد، تنها سفر کوتاه مدت به دعوت 
سلطان قزل ارسالن به سى فرسنگى گنجه کرد و از اين پادشاه عزت و حرمت ديد.

از شاعران همزمان خود با خاقانى ارتباط داشته، در مرگ او رثايى گفته، گنجوى در سال 
614 هـ.ق. چشم از جهان پوشيد و مدفن او در گنجه است، آثار او عبارت اند از:

ديوان قصايد، مثنوى مخزن االسرار، مثنوى خسرو شيرين، مثنوى ليلى و مجنون، مثنوى 
هفت پيکر و مثنوى سکندرنامه.
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بخوانیم و بدانیم

1. خردمند هر گنجينۀ علمى و ادبى را که به ميان مى آورد با نام خداوند آن را آغاز مىکند.
2. خداوند  يکى هست و مثل و مانند ندارد. ذات او نه از آب و آتش و نه از خاک و باد 

است.
3. خداوند بر همه چيز قادر است، اگر آن چيز متحرک، جنبنده و يا ساکن هم باشد.

4. از هر کسى اگر ضرورت خود را بجويم سر انجام مى دانم که بخشنده تو هستى نه کس 
ديگرى.

5- خدايا!  من اين طاقت و توان را در خود نمى بينم که بگويم که اين يا آن را به من بده.

نامه چیست: نامه پيامى است که بنا به ضرورتى براى کسى يا مؤسسه يى و يا مرجعى 
افراد وجود  نيازهايى است که در روابط اجتماعى  نامه برآورندۀ  از اين رو  فرستاده مى شود. 
دارد. از سوى ديگر اگر در نوشتن نامه دقت به خرج رود، افکار، احساسات و عواطف نويسنده 
در آن به خوبى منعکس شود، جنبۀ ادبى نيز به خود مى گيرد؛ چنانکه بسيارى از نامه هايى 
که هنرمندان و نويسنده گان و بزرگان تاريخ نوشته اند، امروز جزء آثار ادبى به شمار مى رود. 
    نامه يى که نوشته مى شود، مى تواند بيانگر شخصيت، فرهنگ، ادب، انديشه، ذوق و سليقۀ 
نويسنده باشد. اثرى که نامه در مخاطب مى گذارد، در بسيارى از موارد، تأثير آن از نفوذ کالم 
قويتر است؛ در حالى که گفتار به دليل شرم حضور، يا آماده گى نداشتن گوينده براى رويارويى 

و گفتگو با اشخاص، ممکن است تأثير الزم را در شنونده و مخاطب نداشته باشد.

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در سه گروه در مورد درس جديد باهم صحبت کنند و از هر گروه يک شاگرد نتيجۀ 

صحبت خود را به ديگران بگويد.
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امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال بنويسيد.
مورد  در  و  کنيد  دقت  تصوير  اين  به   .2
هفت  متن  يک  آن  مقام  علو  و  قدسيت 

سطرى بنويسيد.

1. حمد در وصف کى سروده مى شود؟
2. »بدو هيچ پوينده را راه نيست« چه مفهوم دارد؟

3. شاعر اين سروده از کجا بود و چه نام دارد؟
4. نامه چيست؟

5. چرا اهميت نامه بيشتر از گفتار است؟

1. در مورد اين بيت يک متن پنج سطرى بنويسيد:
ز نـام خــدا ســازد آن را کليـد خرد هر کجا گنجى آرد پديد    

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد       نخست موعظۀ پير مى فروش اينست   

حافظ         
3. متن کامل درس دوم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد. 

کارخانهگی
ACKU
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درس 

    دوم

        

 ساالر پیغمبران
	

شفـق	صـالبـت	نـام	تـو	دل	شـب	دریـده	مـحـمـدا	 	
بـه	شـب	زمـانـه	پیـام	تـو	سحـر	آفـریـده	مـحـمــدا 	 	 	

به	رهت	نشد	که	قدم	زنم	بـه	چـه	آبـرو	زتو	دم	زنم 	
به	کدام	خامه	رقم	زنم	بـه	تـو	ایـن	قصیـده	محـمـدا 	 	 	

تـو	گالب	گلشـن	انبیـا	تـو	حبـیـب	حضـرت	کبریا 	
تـو	چـراغ	سینـة	اولیــا	تــو	فـروغ	دیــده		مـحـمــدا 	 	 	

به	کرامت	و	به	کمال	تو	بـه	وجاهت	و	بـه	جمال	تو 	
بشـر	و	َملَـک	بـه	مثـال	تـو	دگـری	نـدیـده	محمــدا 	 	 	

چوشکسته	شاخه	در	این	چمن	عدم	است	ساز	بساط	من 	
همـه	برگ	های	نشـاط	من	زتـنـم	تکـیـده	محـمـــدا 	 	 	

َمکنم	رها	تو	برای	کس	که	مرا	نمانـده	هوای	کس 	
به	کجا	روم	که	صدای	کـس	نشـود	شنیـده	محمـدا 	 	 	

رمقـی	نمانـده	بــه	پــای	مـا	نشـود	بلنـد	صـدای	مـا	 	
اََسفـا	که	نـالـه	بـه	نـای	ما	دگـری	دمیـده	محـمـــدا	 	 	 	

چه	بال	خزیده	به	خـون	ما	که	شرر	جهد	ز	درون	ما	 	
تو	ببین	که	کارجنـون	مـا	بـه	کجـا	کشیـده	محمــدا	 	 	 	

سحری	تو	ای	شة	مُحتَشم	ز	حرم	بنه	به	بِـرون	قــدم 	
گل	سرخ	شعـر	درِی	دلـم	بـه	رة	تـو	چیــده	محمـدا					 	 																							

»عبدالرازق	فانی«									

																				درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	 		
																																									تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

																						1.	ساالر	پیام	آوران	کیست	و	به	چه	دلیل؟																																				 	
				2.	در	این	شعر»به	رهت	نشد	که	قدم	زنم«	چه	معنی	دارد؟ 	 	

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود. 	 	
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فانى«  ما »عبدالرازق  فقيد کشور  شاعر  از سروده هاى  پيغمبران«  	  »ساالر  	
است. عبدالرازق فانى در سال 1322 هجرى شمسى در شهر کابل به دنيا آمد. 
تحصيالت عالى اش را در سال 1356 هـ. ش. با به دست آوردن درجۀ ماسترى 
در رشتۀ اقتصاد سياسى از بلغاريا به اتمام رسانيد. او سرودن شعر را از سال 
1340 هـ.ش. آغاز کرد و در عرصۀ نشرات و کارکرد هاى فرهنگى دست به 

فعاليت هاى ارزشمندى زد. 
راه مهاجرت در پيش گرفت و راهى شهر  با خانواده اش  او در سال 136۷ هـ .ش. همراه       
ساندياگوى ايالت کاليفورنياى اياالت متحدۀ امريکا شد.  باآلخره او در بهار سال 13۸6 هـ.ش. 

به روز دوشنبه سوم ثور داعى اجل را لبيک گفت و در همان سرزمين غربت به خاک سپرده شد.
    از وى چند مجموعۀ شعر به نام هاى: ارمغان جوانى،  بارانه، ابر و آفتاب، شکست شب، دشت آيينه 
و تصوير به جا مانده است، که از جمله ابر و آفتاب، شکست شب، دشت آيينه و تصوير در کاليفورنيا 
و بقيه در کابل به چاپ رسيده است؛  همچنان مجموعۀ طنزهاى او زيرعنوان »آمر بى صالحيت« 

چاپ کابل در دسترس مى باشد. 

بخوانیم و بدانیم
1. با ميالد حضرت محمد، کاخ هاى ظلم، استبداد، فرو ريخت.

2.  او يگانه پيغمبرى است که بزرگى و علو مرتبت او را همۀ انسان ها و تمام ماليک نه قبل از ان 
ديده بودند و نه پس از اين مى بينند.

3. او مقرب ترين بنده نزد خداوند عزيزترين شخص نزد همۀ پيغمبران است.
4. ارشادات و رهنمايى هاى او قرن هاست که موجب هدايت جوامع بشرى گرديده وتا قيامت نيز 

چنين مى باشد.
5. دستورات او نه تنها موجب هدايت جوامع اسالمى گرديده؛ بلکه بسيارى از جوامع غير اسالمى 

نيز قواعد، قوانين و نظم عامۀ خود را از هدايات او الهام گرفته اند.
6. برماست که به عنوان افراد مسلمان هميشه او را به خاطر داشته و هداياتش را در زنده گانى 

خويش با دل و جان عملى سازيم. 
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ضرورت نامه نگاری: معمواًل همۀ ما گاهى نياز پيدا مى کنيم پيامى را ازطريق نامه براى يکى 
از دوستان يا خويشاوندان يا مؤسسه يى رسمى و ادارى و يا... بفرستيم. نامه، چه به صورت نوشتار 
روى کاغذ و چه به صورت پست برقى )ايميل( باشد، يکى از آسانترين و ارزانترين راه هاى ارتباط 

است به همين دليل، آشنايى با اصول آن ضرورى است. 
     هيچ شخص باسوادى نيست که در زنده گانى خود به نامه نوشتن نياز نداشته باشد. در واقع 
نامه وسيله يى است که به کمک آن مى توانيم با هر کس که بخواهيم بدون روبه رو شدن؛ بلکه از 
فاصلۀ دور گفتگو کنيم؛ مخصوصًا در کارهاى رسمى و ادارى، نامه گره گشاى دشوارى ها است؛ زيرا 
نامه وسيلۀ برقرارى ارتباط در هر زمينه است. اگر تقاضايى داشته باشيم يا بخواهيم پاسخى بدهيم؛ 
به شمار مى رود،  ما  زبان گوياى  نامه  تهيه کنيم؛ چيزى بخواهيم و خالصه درهرمورد،  گزارشى 

عالوه برآن در ارتباط هاى خانواده گى و دوستانه نيز نامه، بهترين وسيله است. 

کارگروهیوسخنرانی
1. شاگردان در مورد ابيات زير باهم گفتگو کنند و نتيجه را يک نفرشان با ارائۀ مثال هاى گوناگون 

به ديگران بگويد:
رمقـى نمانـده بـه پـاى مـا نشـود بلنـد صـداى مـا    

اََسفـا که نـالـه بـه نـاى ما دگـرى دميـده محـمـدا    
چه بال خزيده به خون ما که شـرر جهـد ز درون مـا    

تو ببين که کار جنون مـا بـه کجـا کشيـده محمـدا    
که  برشمارد  را  کارهايى  بعضى  آن ها  از  يکى  قرارگرفته،  صنف  برابر  در  شاگردان  از  دوتن   .2
پيغمبر ما دستور اجراى آن را داده است؛ اما در جامعۀ ما بعضى از مردم آن را عملى نمى کنند. و 
ارائۀ مثال ها به ديگران شرح دهد.    با  را  شاگرد ديگر عواقب و سرانجام عملى نکردن آن کارها 
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در  مى خواند  محترم  معلم  که  را  متنى   .1
کتابچه هاى تان به صورت امال بنويسيد.

»معمارى هاى  موضوع  با  را  مقابل  تصوير   .2
اسالمى« ارتباط داده در مورد آن يک متن هفت 

سطرى بنويسيد. 

1. دربارۀ حضرت محمد و مقام او در ميان ديگر پيغمبران چه مى دانيد؟
2. از نظرشما پيوند ما با پيغمبر ما چگونه بايد باشد؟ بيان کنيد.
3. »به شب زمانه پيام تو سحر آفريده محمدا« چه مفهوم دارد؟

4. درمورد ضرورت نامه نگارى چه مى دانيد؟
5. عبدالرازق فانى کى بود؟ چه کارهايى را انجام داد و درکجا وفات يافت؟

6. آثار فانى را نام ببريد.

کارخانهگی

1. خالصۀ مفهوم و معناى شعر متن درس را در کتابچه هاى تان بنويسيد.  
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

»بيدل« کسى به عرش حقيقت نمى رسد  
تـا خـاک راه احـمـد مـرسـل نمى شـود    

3. متن کامل درس سوم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.

امال و نگارش
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																									درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
																										تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

							1.	زبان	چیست	و	در	زنده	گی	انسان	ها	چه	اهمیت	دارد؟ 	
						2.	اهمیت	و	نقشهای	زبان	را	صرف	نام	ببرید. 	

			3.	ادبیات	چیست	و	درقلمرو	آن	چه	چیزهایی	یافت	می	شود؟ 	
4.	زبان	و	ادبیات	از	یکدیگر	چه	تفاوت	دارند؟ 		

درپایان	معرفی،	همین			پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

   سوم

                       

زبان و ادبیات چیست؟

    بشر از ديرباز به صورت اجتماعى مى زيسته و يکى از مهمترين نيازهاى آدمى در زنده گى 
اجتماعى برقرارى ارتباط با همنوعان و ايجاد تفهيم و تفاهم بوده است. بشر همواره براى 
ميان»زبان«  اين  در  از وسايل مختلفى سود مى جسته که  در جوامع خود  ارتباط  برقرارى 
با  ارتباط  برقرارى  براى  بشر  زبان، وسيلۀ عمدۀ  به شمار مى آيد، پس  او  مهمترين وسيلۀ 

يکديگر مى باشد. 
   تعریف زبان: زبان مجموعه يى از عاليم صوتى، اکتسابى و قرار دادى است که افراد 
يک جامعه به منظور افهام و تفهيم آنرا به کار مى گيرند. گاهي زبان به هر نوع ارتباط ميان 
موجودات زنده گفته مى شود. چه اين ارتباط کالمي باشد و چه غيرکالمي. بر اساس اين 
تعريف همه حاالت و حرکاتي که درانسان ها براي تفاهم با يکديگر انجام مى شود، از تغييرات 
و رنگ چهره گرفته تا رمزها و اشارات ميان افراد بشر وگفتگوهاي معمولى ميان انسان ها و 

همه مهارت هاي گفتن، نوشتن، شناخت عاليم و کاربرد آن ها، زبان ناميده مى شود.
اهمیت  زبان:  زبان و رشد سريع آن در انسان، موهبت بسيار با ارزش خداوند است 
که در سير کلي رشد و به ويژه رشد اجتماعي او نقش اساسي دارد. با شروع تکلم، کودک 
کودکي  دوران  ويژه گي  که  محوري،  خود  ازحالت  تدريج  به  و  مى شود  جديد  دنيايي  وارد 
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است،  رو به اجتماعي شدن مي گذارد. باآلخره زبان مهارتي است که انسان با آن، آنچه را 
در ضمير دارد ابراز مي دارد و خاطرات قلبي و افکارش را بيان مى کند و به کمک زبان آنچه 
را که ديگران در باطن دارند، درمي يابد و اگر زبان نبود انسان چون حيواني گنگ بود که نه 

ديگران را از خود آگاه مي ساخت و نه از ديگران مطلبي در مي يافت. 

    زبان و هویت:  زبان  جزيى از هويت فرهنگى انسان است؛ يعنى بيان کنندۀ شخصيت 
فرهنگى  نواميس  از  جايى جزيى  تا  اين هويت  و  است  فرهنگى  تاريخ  و هويت  فرهنگى 
اوست؛ بنابرين توجه به نگهدارى وحفظ اين اصالت، به صورت طبيعى و معمول، از اعتقاد 

ژرف انسان به حفظ هويت فرهنگى و شخصيت فردى او سرچشمه مى گيرد.

ادبیات چیست؟
    از همان ابتداى زنده گى انسان و پيدايش زبان و خط، ادبيات به عنوان وسيله يى براى 
مغاره ها  ديوار  بر  که  نقاشى هايى  آمد؛ حتى  به وجود  بشر  باطنى  احساسات وعواطف  ابراز 
وجود دارد، بيانگر نوعى عالقۀ انسان به روايت رويدادها، بيان احساسات و به تصويرکشيدن 

تصورات ذهنى اوست که مى تواند به عنوان بخشى از ادبيات تلقى گردد. 
نا مکتوب،  آثار هنرى، لسانى، مکتوب و  ادبيات مجموعۀ  اند:  ادبيات گفته      در تعريف 
منظوم و منثور يک جامعه است. نوع ويژه يى از کالم است که در پى ايجاد زيبايى بوده  و با 
آفرينشى نو، نظر مخاطبان را جلب کند و در اين راستا برخالف »زبان« که هدفش منتقل 
بيان شاعرانه  کردن مفهوم در کمترين زمان است، مى خواهد خود را در پيچش هنرى و 
را پيش چشم خواننده گان  راز  پر رمز و  دنياى  نمايد و  ايجاد  تا در ذهن ها تخيل  بپيچاند 
بگشايد. در اين نمايش هنرى شاعر از قرارداد هاى متعارف زبانى، پيروى نمى کند. از اين 
روى به طورکلى سخن ادبى و به طور اخص شعر، کشف نکته يا راز بيان حالتى از جهان 
هستى انسان و ديگر موجودات و روابط آن ها با يکديگر و تبلور جلوه هاى گوناگون عواطف 
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و احساسات انسانى است؛ پس گفته مى توانيم که ادبيات در پي تصحيح زبان و تأثيرگذاري 
بيان احساسات و عواطف باطنى و هنري  بنابرين تخيل،  پيام برمخاطب و خواننده است؛ 

بودن از شروط اساسي و اهداف بلند آن به حساب مى آيند.
    ادبيات قلمرو بس وسيع دارد که قسمت عمده يي از احوال، آثار و اجتماع انسان را در 
بر مى گيرد؛ چنانچه ازحوادث و وقايع شگفت انگيز زنده گي قهرمانان گرفته تا انديشه هاى 

ذوقي مشايخ صوفيه، همه در اين قلمرو وسيع ادبيات جاي دارند.
    اگر به دو ويژه گى ديگر آثار ادبى يعنى گسترده گى و مقبوليت نيز بنگريم، به اين نتيجه 
مى رسيم که به طور کلى اگر مبتکر ادبى به اصل و هدف ادبيات متوجه باشد، مى تواند اثرى 
بيافريند که سه ويژه گى: ماندگارى، گسترده گى و مقبوليت را داشته باشد که اين سه  ويژه گى، سه 
عنصر اساسي ادبيات به شمار مي روند. همين امور سبب مى شود که آثار ادبى از غير ادبى 

تفکيک گردد.
    ادبيات را از ديدگاه شيوه هاى بيان و شکل ظاهرى آن مى توان به دو دستۀ کلى نظم و 
نثر تقسيم کرد،که هر کدام شامل بخش هاى کوچکترى استند. نظم و شعر از نظر ظاهرى 
به وسيلۀ قالب هاى شعرى: غزل، قصيده، مثنوى، قطعه، شعر نو و... شناخته مى شود؛ اما نثر 
را به انواع ساده، مسجع، متکلف و... دسته بندى کرده اند. همچنان ادبيات را از ديدگاه مفهوم 
و محتوا به چهار دستۀ کلى: حماسى، غنايى، نمايشى و تعليمى تقسيم مى کنند، که هر اثر 

ادبى )چه نظم و چه نثر( را مى توان در يکى از اين دسته ها قرار داد.

    پيشينيان ادب را دانشي شامل 9 علم: لغت، صرف، نحو، معاني، بيان، عروض، قافيه، 
قوانين خط و قوانين قرائت دانسته اند و بعضي اشتقاق، قرض الشعر، انشا و تاريخ را هم به 
آن افزوده اند. نزد قدما علم ادب عبارت بوده است از معرفت به احوال نظم و نثر از حيث 

درستي و نادرستي و مراتب آن. 
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بخوانیم و بدانیم
1. زبان مجموعه يى از عاليم صوتى، رمزى، اکتسابى، اجتماعى و قرار دادى است که انسان 
براى بيان احساسات و انديشه هاى خود و برقرارى ارتباط سازگارى با محيط به کار مى گيرد.

2. زبان جزيى از هويت فرهنگى انسان و بيان کنندۀ شخصيت فرهنگى او است.
3. ادبيات مجموعه يى از آثار هنرى، لسانى، مکتوب، نامکتوب، منظوم و منثور يک جامعه 

است.
4.  ادبيات قلمرو بس وسيع دارد که قسمت عمده يي از احوال و آثار فردى و اجتماعي انسان 

را در بر مى گيرد. 

براى نوشتن نامه اصول زير را بايد در نظر داشت: 
1. آنچه را که مى خواهيم بنويسيم، طرحش را در ذهن خود آماده سازيم، کم و زيادش 

کنيم، وقتى که براى ما کاماًل روشن شد، قلم و کاغذ بگيريم و مسودۀ آن را تهيه کنيم. 
2. هر واژه يى را که مى خواهيم به کار ببريم، بايد معنايش را خودمان کاماًل بدانيم. اين 
کار باعث مى شود که از به کار بردن واژه هاى نا آشنا دورى کنيم؛ اگر گاهى مجبور مى شويم 

واژه يى را به کار ببريم که معنايش براى ما روشن نيست، به فرهنگ لغات مراجعه کنيم. 
3. جمله ها را هرچه ممکن است کوتاه بنويسيم؛ زيرا جملۀ کوتاه باعث مى شود که در 

نخست رشتۀ نوشتن از دست ما نرود و از سوى ديگر خواندن و 
فهميدن آن براى خواننده آسان باشد. 

4. قواعد دستور زبان، امال و نشانه هاى نوشتارى را به کار 
ببريم. 
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5. هنگامى که مسودۀ نامه تمام شد، يک بار آن را بخوانيم و اصالحش کنيم.
6. براى پاکنويس کردن نامه، بايد به اين نکات توجه کنيم: 

الف: طرف سمت راست و چپ کاغذ، به اندازۀ دو سانتى متر، حتمًا بايد حاشيه بگذاريم.
ب: نوشتن اولين قسمت را که مى خواهيم شروع کنيم، حتمًا بايد از حاشيه هم اندکى به 
طرف داخل صفحه برويم؛ يعنى اگر مثاًل دو سانتى متر حاشيه گذاشته ايم، اولين قسمت را 
از چهار سانتى متر شروع کنيم. اين نکته را بايد براى هر پاراگراف رعايت کنيم و يا ميان 

پاراگرافها، به اندازۀ يک سطر را سفيد بگذاريم. 
ج: بايد خوانا بنويسيم؛ يعنى دندانه ها و نقطه هاى حرف ها را به اندازه و در جايش بگذاريم 

و بين کلمه ها به اندازۀ کافى فاصله را رعايت نماييم. 
د: پاک نويس که تمام شد، يک بار ديگر آن را بخوانيم.  

کارگروهیوسخنرانی

1. شاگردان به دوگروه تقسيم شده، گروه اول در مورد»اهميت زبان وادبيات« و گروه دوم 
به  نفر  از هر گروه يک  را  نتيجه  باهم گفتگو کنند؛ سپس  وادبيات«  زبان  دربارۀ »تفاوت 

ديگران بگويد.
2. چند تن از شاگردان در مورد»اصول و مراحل نامه نگارى« سخنرانى کنند. 

   امال و نگارش
1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان 

امال بنويسيد.
2. تصوير را با موضوع »بهار در ادبيات« ارتباط داده در 

مورد آن يک متن هفت سطرى بنويسيد.
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1. زبان را چگونه تعريف کرده اند؟ 
2. اهميت زبان را بيان کنيد؟

3. چه چيزهايى در نامه نگارى ضرورى است؟
4. ادبيات چيست و به چند دسته تقسيم مى شود؟ 

5. کدام مسايل شامل قلمرو ادبيات مى گردد؟

کارخانهگی

1. متنى در مورد اهميت زبان در اجتماع بنويسيد که از ده سطرکم نباشد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد.

    مى شود اسرار دل روشن ز تحريک زبان     مى دهد اين برگ بوى غنچۀ انديشه را 
             بيدل

3ACKU. متن کامل درس چهارم  را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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													درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
															تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد.:

										1.	فولکلور	چیست؟							2.		فولکلور	چه	اهمیت	دارد؟	
						3.	نخستین	بار	واژة		فولکلور	را	چه	کس	و	درکجا	به	کار	برد؟							

			4.		فولکلور	با	ادبیات	چه	پیوند	دارد؟
	درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	

درس

چهارم

فولکلور و ادبیات

    فولکلور از دو واژۀ آلمانى folk )مردم( و lore )دانش( تشکيل شده و به معناى دانش 
دست  و  دانستنى ها  از  مجموعه يى  فولکلور  است.  مردم  فرهنگ  يا  عامه  فرهنگ  عوام، 
آوردهاى مادى و معنوى بشرى را شامل مى شود، که ادبيات عاميانه را نيز احتوا مى کند.        
    درفولکلور تخيل، احساس، آرزو و انديشه هاى گوناگون مردمى متبلوراست، که از نسلى 
به نسلى انتقال يافته و نشان دهندۀ معيارهاى زيبايى شناسى و اخالقى هر دوره از زنده گى 
مردم مى باشد. پس فولکلور يا فرهنگ مردم در حکم زنده گى نامه و شرح احوال و تصويري 
از آداب، رسوم و عادات و روشنگر سوابق تاريخي و نشان دهندۀ تحول فکري و تکامل 

اجتماعي مردم يک کشور است. 
    فولکلورشناسى، تا سال 1۸4۸ ميالدى چندان معمول نبود و هيچ اثرى از آن ديده نمى شد، 
جز آنچه که جسته – جسته در خالل کتاب هاى ادبى و تاريخى به صورت غيرمشخص به 
مالحظه مى رسيد. در قرن نزدهم بود که دو برادر آلمانى به نام هاى »ياکوب« و »گريم« 
کارهايى را در اين زمينه آغاز نموده و نتيجۀ کارشان را به عنوان يک وظيفۀ مهم به جامعه 
تا دانشمندان کشورهاى ديگر در  باعث شد  اين دو دانشمند  پيگير  تقديم کردند. مساعى 
جمع آورى چنين آثار همت گمارند و آن را انکشاف دهند. بر همين اساس بود که  بيشترين 
مطالعات آنان را موضوعاتى از قبيل اشعار، حکايات و عادات مردم تشکيل داده و آنان را 
معتقد ساخت که اين نوع جستجو در ساحۀ آثار مردمى، مى تواند از روحيۀ واقعى يک ملت 
نماينده گى بهتر کند؛ اما تا آن زمان هم اين دانش، نام فولکلور را به خود نگرفته بود. در 
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اواخر نيمۀ اول قرن نزدهم بود که براى نخستين بار »ويليام جى تامس« با امضاى مستعار 
»آمبرويزمرتن« در يک مجلۀ انگليسى، واژۀ فولکلور را به کار برد.  

    فولکلور ميراث معنوى نسل هاى گذشته است که به طور شفاهى در قالب آثار ذوقى پديد 
آمده و به گونه هاى مختلف آن؛ يعنى: ادبيات داستانى، غيرداستانى و نمايشى به آينده گان  
قهرمانى،  تاريخى،  افسانه هاى  قصه ها،  داستانى:  آثار  بخش هاى  مهمترين  است.  رسيده 
غيرداستانى  آثار  اما  است؛  تخيلى  و  طنزآميز  تمثيلى،  و  رمزى  پندآموز،  اخالقى،  عاشقانه، 
مانند، ضرب المثل ها، چيستان ها، لطيفه ها، شوخى ها، هزل و بذل، بديهه و حاضرجوابى در 

هر دو نوع نظم و نثر به ميان آمده است. 
    فولکلور به دو بخش تقسيم مى شود: 1.  ادبيات شفاهى؛ 2. فرهنگ مردم

    ادبيات شفاهى متشکل است از: ضرب المثل ها، دوبيتى ها، سرودها و ترانه ها، حکايات،        
قصه ها، روايت ها، افسانه ها، لغز، معما، چيستان، فکاهى، لطيفه، مطايبه، هزل، بذل و بديهه.

بافت ها، رسوم، آداب و سنن  بازى ها، دوخت ها،  انواع  از:      فرهنگ مردم متشکل است 
)برفى، سوگوارى، عروسى، نذرها،  )و ساير عنعنات(.

   با مراجعه به آثار فولکلورى نه تنها با تاريخ زنده گى مردم وکار و فعاليت آنان آشنا مى شويم؛ 
بلکه دربارۀ خصلت هاى ملى آن ها نيز تصوراتى براى ما حاصل مى شود. در فولکلور عقايد 
غيره  و  کار، دالورى  به  برادرى، عالقه  و  وفادارى، دوستى  پرورى،  انسان دوستى، عدالت 
خاصى  اهميت  از  انسانى  عالى  روحيۀ  با  جوانان  تربيت  براى  اين ها  که  است،  شده  افاده 
برخوردار مى باشد و به مطالعه و تحقيق جريان انکشاف ادبيات و خصوصيات آثار شاعران  و 

نويسنده گان کمک مى کند.

پیوند فولکلور با ادبیات
آثار شفاهى مردم در تشکل و انکشاف ادبيات بکر و جديد نقش بارز و ارزنده يى داشته 
با  بدينسو  دورى  زمانه هاى  از  پيوند  اين  مى کند.  ايجاد  ناگسستنى  پيوند  ميان شان  در  و 
تأثيرپذيرى متقابل و غناپذيرى آثار همه گانى ادامه دارد. بهترين آثار ادبيات قديم درى در 
موجوديت مواد فولکلورى به وجود آمده است. از جمله شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسى بر بنياد و 
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الهام مواد اساطيرى و روايات فولکلورى مردم آريايى نژاد ايجاد شده است. داستان هاى ليلى 
و مجنون، ويس و رامين، خسرو و شيرين، سالمان و ابسال، طالب و مطلوب و امثال آن با 

ارتباط به تصويرها، سيماها و سوژه هاى فولکلورى مشرق زمين ايجاد شده اند.
در آثار ابوعبداهلل رودکى، ناصرخسرو، نظامى گنجوى، موالنا جالل الدين بلخى، حافظ 
شيرازى، سعدى، کمال، عبيد زاکانى، موالنا جامى، واصفى، هاللى، بيدل، نََسفى، شاهين و 
ديگران، تأثير فولکلور و استفاده از آن به طور واضح نمودار است. اينان از سوژه ها، سيماها، 
ادبى و  ارزشمندى هاى  از لحاظ  اند و هم  استفاده جسته  فولکلور مبتکرانه  انواع  و  اهداف 
قوتمندى مضمون، آثار بسيارعالى به وجود آورده و آن ها را با شرايط جديد تاريخى جامعۀ 

خويش وفق داده اند. 
توجه به فرهنگ شفاهي ما نه تنها به باروري و غنامندى مکتوبات در عرصۀ فرهنگ 
يارى مى رساند؛ بلکه موجب استحکام وضع فرهنگ جارى جامعه نيز مى شود. ادب فلکلور 
تنها يک ادبيات نيست؛ بلکه فرهنگ ملتى است که از فراز و نشيب تاريخ و ذهن مردان و 
زنان اين سرزمين گذشته است، سپس وظيفۀ شما شاگردان عزيز هم است که در حفظ آثار 

فولکلورى و انتقال آن به نسل هاى بعدى نقش ارزندۀ تان را ايفا نماييد. 

ادبيات فلکلورى ما قدامت طوالنى دارد. يعني از زماني در برخي از متون اوستايى سخن 
از حماسه ها و پهلوانان گفته شده، حماسه در سرزمين ما بخش اعظمي از همين ادبيات بوده 

که بخشي از آن در شاهنامۀ فردوسي منعکس است. 
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بخوانیم و بدانیم
1. فولکلور هر ملتي در حکم زنده گى نامه و شرح احوال آن ملت، عامل اصلي انتقال خصلت ها 
و تصويري از آداب، رسوم و عادات آن قوم و روشنگر سوابق تاريخي و نشان دهندۀ تحول 

فکري و تکامل اجتماعي مردم آن کشور است.
را در  نام هاى »ياکوب« و »گريم« کارهايى  به  آلمانى  برادر  بود که دو  2. درقرن نزدهم 
زمينۀ فولکلورآغاز نموده و نتيجۀ کارشان را به عنوان يک وظيفۀ ملى و حياتى به جامعه 

تقديم کردند.
3. فولکلور ميراث معنوى نسل هاى گذشته است که به طور شفاهى در قالب آثار ذوقى پديد 
آمده و به گونه هاى مختلف ادبيات داستانى، غير داستانى و نمايشى به آينده گان رسيده است.

4. فولکلور به دو بخش تقسيم مى شود: )1(  ادبيات شفاهى؛ )2( فرهنگ مردم
5. بهترين آثار ادبيات قديم درى در موجوديت مواد فولکلورى به وجود آمده است.

6. توجه به فرهنگ شفاهي ما نه تنها به باروري و غنامندى ادبيات در عرصۀ فرهنگ يارى 
مى رساند؛ بلکه موجب استحکام وضع فرهنگ جارى جامعه نيز مي شود. 

آداب نامه نگاری 
1. در نامه هاى درى، نوشتن مطالب ازسمت راست است. عنوان در سمت راست و امضا بايد 

در سمت چپ باشد.
2. عمومًا تاريخ وشمارۀ نامه در سمت چپ قرار دارد. در نامه هاى شخصى نيازى به ذکر 
نوشته  )نشاندار(  رسمى  ورق هاى  در  نامه ها  ادارات،  در  ولى  نيست؛  نامه  متن  در  آدرس 

مى شوند که آدرس اداره در پايين صفحه ذکر شده است.
3. به ياد داشته باشيد که در نامه هاى انگليسى آدرس گيرنده را سمت راست، باالى صفحه 

بنويسيد و زير آن تاريخ بزنيد. عنوان بايد در سمت چپ و امضاء در سمت راست باشد.
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4. نامه هاى خود را تايپ نکنيد، مگر اين که خط تان خيلى بد باشد.
است. هرگز  نامه  کنندۀ  دريافت  به  احترام شما  ميزان  نشان دهندۀ  نامه نگارى  قلم  نوع   .5
با پنسل نامه ننويسيد. بهترين قلم خود رنگ است. در مکاتباتى که چندان رسمى نيستند 

مى توانيد از خودکار استفاده نماييد.
6. دقت کنيد که از کلمات مناسب استفاده کنيد. ايجاز و اختصار بهترين روش نامه نگارى 

است؛ البته مختصرگويى نبايد منجر به نارسايى شود.
سال ها  نامه ها  از  بعضى  و  استند  شما  معرف شخصيت  نامه ها  که  باشيد  داشته  ياد  به   .۷

نگهدارى مى شوند.
۸. اگر در آدرس نامه، عنوان خاصى براى شخص به کار رفته، مثاًل »جناب آقاى دکتور 
احمدى« در سرنامه هم بايد همان عنوان را استفاده کرد. هرگز هنگام امضاى نامه براى 

خود عنوان )آقا / خانم( را به کار نبريد.

کارگروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد »نقش فولکلور در بيدارى اذهان عامه« باهم مباحثه کنند و نتيجه را 

يک نفرشان به ديگران بگويد.
2. شاگردان به دو گروه تقسيم شده، هرگروه با نظر داشت قواعد خوانده شده، يک دعوت نامه 
بنويسند. سپس از هرگروه يک نفر آن نامه را در برابر صنف بخواند و گروه مقابل آن را 

تعديل و اصالح کند. 

امال و نگارش

در  مى خواند،  محترم  معلم  که  را  متنى   .1
کتابچه هاى تان امال بنويسيد. 

2. اين تصوير را با »ميلۀ فولکلورى نوروز«  
هفت  متن  يک  آن  مورد  در  داده،  ارتباط 

سطرى بنويسيد.
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1. نخستين بار در کدام زمان و چه کسانى در زمينۀ فولکلور کارهايى را انجام دادند؟
2. فولکلور به چند بخش تقسيم و هريک شامل کدام موارد مى شود؟

3. چرا فولکلور يا فرهنگ مردم، داراى اهميت است؟ با ارائۀ داليل واضح سازيد.
4. فولکلور با ادبيات چه پيوند دارد؟ 

5. فولکلور در بيدارى اذهان عامه چه نقشى را بازى مى کند؟
6. مهمترين نکات قابل رعايت در آداب نامه نگارى از نظر شما چيست؟

کارخانهگی

1. در مورد »نقش فولکلور درتعليم و تربيه« يک متن بنويسيد.
2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:

که کس نيارد قفلش شکست با سندان خزينه يى اسـت دل مـردمان با تدبيـر  
دريـد نتـوان بـا تيـغ پهـلـوان جـوان  زفکر پيـران، مويـيـن ِزِره اگـر بافنـد  

 اديب الممالک فراهانى 
3ACKU. متن کامل درس پنجم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس 

پنجم

     
 بهار

لشکـر زحمت سـرمـا ز سِر مـا برخــاست َعـلم دولـت نوروز بـه صحـــرا برخـاست 
يزک تابش خورشيد به يغما بـــر خــاست تـا ربـايد کلۀ قاقــم بـرف از ســـر کـوه 
که به غـــواصى ابر از دل دريا بـرخـاست بر عروسـان چمن بست صبا هــر گـهرى 
وين چه باديست که از جانب صحرا برخـاست اين چه بوييست که از جــانب خلخ بـدميد 
چه زمينى است کـه چرخش به توال برخـاست چه هوايى است که خـلدش به تحير بنشست 
بسکه از طرف چمن اللۀ حمــرا برخـاست طارم اخضر از عکس چمـــن حمرا گشت 
بلبالن را ز چمن نـاله و غـوغا بـرخـاست موسم نغمۀ چنگ است که در بـزم صبوح 
شور ديـوانـه گى از سينـۀ دانـا بــرخـاست بــوى آلــوده گى از خـرقـۀ صـوفى آيــد 
وز ثـرى نـالۀ مستــان بـه ثريا بـرخـاست از زمين نـالۀ عشاق بــه گـردون بــرسيد 
الغيـاث از چمـن و گلبـن حمـرا بـرخاست بسکه خوبان به تفــرج سوى صحرا رفتند 
که دل زاهــد از انـديشۀ فـردا بـرخـاست عـاشق امـروز به ذوقى بـر شاهـد بنشست 
عاشق سوخته خرمن چو زليخا بـــرخاست هر کجا سرو قـدى چهره چو يوسف بنمود 
نه کـه ايـن ولـوله از بـلبل تـنها برخاست هـر کسى را هـوس روى گلى در سـر شد 
با قدش سرو ندانم به چـه يـارا بــرخاست با رخش الله ندانـم به چـه رونق بشگفت 
که ز خواب سحر اين نرگس شهال برخـاست سر بـه باليـن عدم بـاز نه اى نـرگس مست 
که قلم را به سر از دست تو سوداء برخـاست سعـديـا، نـامه سيـاه کـردن و سـودا تـاکى 
سعدى

						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

							1.	»یزک	تابش	خورشید	به	یغما	برخاست«	چه	مفهوم	دارد؟
				2.	بهار	چه	ارمغان	به	انسان	ها	و	سایر	موجودات	دارد؟

3.	در	بارة	شاعر	شعر	بهار	به	صورت	مختصر	معلومات	بدهید؟
4.	چند	مرجع	امالیی،	انشایی	و	دستوری	را	نام	بگیرید.

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	

ACKU
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عروسان چمن: گل هاى رنگارنگ، زيبا، ميان قد و قد بلند.
طارم اخضر ز عکس چمن حمرا گشت: آسمان سبز از افتيدن عکس چمن سرخ شد.

نويسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هجرى  سعدى: شرف الدين مصلح بن عبداهلل شيرازى 
قمرى.

اجداد او عالم دينى بودند، سعدى در شيراز به کسب علوم پرداخت و بعد به بغداد شتافت و 
در مدرسۀ نظاميه به تحصيل مشغول شد.

در سال 656 هـ. ق. گلستان را تأليف کرد، مهارت او در شعر، در غزل عاشقانه و عارفانه 
است. شعر و نثر سعدى از زمان او تا حال مورد تتبع بزرگان درى زبان قرار گرفته است.

بخوانیم و بدانیم
1. اشعۀ خورشيد برف ها را نابود مى کنند.

2. بهار زمان به وجود آمدن زيبايى هاست.
3. هواى خوشگوار بهار دشوارى هاى فصل خنک و سرما را به دور مى افگند.

4. در بهار انسان به شور و شوق و طرب مى آيد.
5. در اين موسم ابر غواصى مى کند و باد هاى عطرآگين از هر سو مى وزد.

6ACKU. سعدى شيرازى نويسنده و شاعر بزرگ قرن ۷ هـ. ق. است.
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• مآخذ و مراجع امالیی، انشایی و دستوری
به  بر آگاهى  افزون  نامه يى درست،  يادآورى شد، نگارش  اين  از      همان گونه که پيش 
ساختار و شکل ظاهرى آن، مستلزم دانستن نکات و قواعد نگارشى درست زبان درى در اين 
زمينه ها است. دانستن نشانه گذارى، دستور زبان و امالى درست واژه ها، به کاربردن واژه هاى 
مناسب و آشنايى نسبت به ساختار زبان درى و پرهيز از نارسايى ها و اشتباهات مختلفى که 
امروز در برخى از نوشته ها به دليل غفلت و نا آگاهى وکم توجهى، فراوان مشاهده مى شود. به 
همين منظور الزم است، حد اقل با برخى از کتاب هاى مربوط آشنا باشيد، تا بتوانيد مشکالت 
احتمالى خود را با مراجعه به اين کتاب ها برطرف کنيد. از اين رو در زير نام چند کتاب مربوط 

به اين فن را مى آوريم؛ تا در صورت نياز به اين کتاب ها مراجعه کنيد. 
1. دستور معاصر زبان درى، نوشتۀ پوهاند دکتورمحمد حسين يمين

2. غلط ننويسيم )فرهنگ ُدشوارى هاى زبان فارسى(، نوشتۀ ابوالحسن نجفى
3. درست بنويسيم )فرهنگ امالى زبان درى( نوشتۀ احمد ياسين فرخارى

4. روش امالى زبان درى، پذيرفتۀ اتحاديۀ نويسنده گان )به کوشش پويا فاريابى(
5- دستور زبان معاصر درى نوشتۀ محمد نسيم نگهت سعيدى

کارگروهی و سخنرانی
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده در مورد بهار باهم صحبت کنند، سپس از هر گروه يک 

نفر نتيجه را به ديگران بگويد.
2. چند تن از شاگردان به نوبت در مورد اصول و مراحل نامه نگارى سخنرانى کنند.

ACKU
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امال و نگارش
1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى خويش به صورت امال بنويسيد. 

2. اين تصوير را با موضوع »بهار« ارتباط داده، در مورد آن يک متن پنج سطرى بنويسيد. 

1. »لشکر زحمت سرما ز سر ما برخاست« چه مفهوم را افاده مى کند؟
2. بهار باالى انسان ها، زمين، درختان چه تأثير مى آورد؟

3. کي مى تواند معانى کلمه هاى سرما، يغما، قاقم، حمرا و يارا را بگويد؟
4. در نامه هاى خصوصى رعايت کدام نکات ضرورى است؟

کارخانهگی

1. متنى در مورد بهار و اهميت آن در زنده گى انسان ها بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.
2. متن کامل درس ششم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس 

 ششم

فیض محمد کاتب هزاره

    مالفيض محمدکاتب مشهور به »هزاره« درسال 1239 هجرى 
شمسى در دهکدۀ »زردسنگ« واقع قره باغ غزني، چشم به جهان 
گشود. نام پدرش سعيد محمد و نام پدرکالنش خداداد فرزند اهلل 

داد است که در منطقۀ ناهور غزني زنده گي ميکردند.
    کاتب آموزش را پس از نوجواني آغاز کرد. او براي فراگرفتن 
اندوخته هاى  با  و  سفرکرد  مختلفى  وکشور هاى  به شهرها  دانش، 
فراوانى برگشت. فيض محمد به واليت قندهار رفت و نزد »مال 
محمد سرور اسحاقزي«، عالم دين و شخصيت سياسي آن خطه، 
به شاگردي نشست. بعد از مدتي، براي کسب آموزش بيشتر روانۀ 

الهور شد و به آموزش ادامه داد. پس از آن به ايران رفت و در حوزۀ علميۀ قم مصروف 
تحصيل گرديد. آخرين مرجع تحصيل او حوزۀ علميۀ نجف اشرف درعراق بود.

    تحصيالت کاتب، مسلسل و روي يک رشتۀ خاص تحت نظر استادان مشخص صورت 
نگرفته است؛ بنابرآن چنين به نظر مي رسد که کاتب از استعداد سرشار برخوردار بوده و آنچه 
را آموخته از تالش، جديت و مطالعۀ مداوم شخصي خودش بوده است؛ يعني در فراگيري 
همين  و  داشته  ويژه يى  کنجکاوى  روزگار، حس  و  جهان  وقايع  پيرامون  آگاهي  و  دانش 
کنجکاوي باعث شده که او به تاريخ نگاري و ثبت وقايع بپردازد. کاتب هزاره عالوه بر مراتب 
علم و دانش در هنر خطاطي و خوشنويسي نيز صالحيت استادي داشت. نسخه هاى متعددي 
از قرآن کريم را باخط زيباي خويش نوشته و چند جلدکتاب از تأليفات علماي گذشته را نيز 
با خط نستعليق نوشته که تعدادي از آن کتاب ها تا اکنون در دسترس هست. بنابرآن يکي از 

							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
									تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

					1.	فیض	محمد	کاتب	هزاره	کی	بود؟						2.	او	درکدام	زمان	می	زیست؟
3.		او	در	کجا	و	درکدام	سال	وفات	یافت؟	4.	او	چه	کارهایی	را	انجام	داد؟

5.			چرا	او	را	»بیهقی	ثانی«	می	گویند؟			
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.
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داليلي که کاتب به دربار راه مي يابد و عضويت داراالنشا را حاصل مى کند، درايت و استعداد 
خاص او در نويسنده گي و خوشنويسي است.

وظایف رسمی فیض محمد کاتب: آغاز وظايف رسمي مالفيض محمد کاتب، با پايان 
دورۀ تحصيل و آموزش او گره مي خورد. زماني که او عراق و حوزۀ علميۀ نجف را ترک نمود، 
از طريق هندوستان وارد جالل آباد شد. وقتي کاتب به جالل آباد رسيد، اين مصادف بود با 
زماني که سردارنصراهلل خان برادر اميرحبيب اهلل خان با ختم سفر زمستاني خود، جالل آباد 
را به قصد کابل ترک مي کرد. فيض محمد دريافت که استاد سابق او، مولوي محمد سرور 
به استادش  را  او خود  با سردار نصراهلل خان است. پس  اسحاقزي، به حيث مشاور همراه 
رسانيد و با توجۀ او، همراه با آن کاروان به کابل آمد. در ضمن با سردارنصراهلل خان معرفي 
گرديد و در دربار امير به حيث عضو داراالنشا و مجلس تأليف گماشته شد. پس از مرگ 
حبيب اهلل خان به وظيفۀ او در داراالنشا و مجلس تأليف خاتمه داده شد و به دارالتأليف منتقل 
گرديد که آنجا در تهيه و تنظيم کتاب هاى درسي سعي الزم و ارزشمندى به خرج داد و خود 
نيز به نوشتن کتاب و مقاالت  پرداخت، چنانکه کتاب »تاريخ متقدمين« را در جريان کار در 

همين اداره تأليف و چاپ کرد.
    کاتب در تاريخ  نگاري خويش از نوع واقعه نگاري استفاده کرده است. او رويداد ها را از 
سال1160 تا 134۸ هـ.ق. که نزديک به دوصد سال مى شود، به صورت بسيار واقع بينانه و 

دور از مبالغه و گرايش ها با اتکا به مدارک مؤثق و دست اول منعکس ساخته است.
    فيض محمد کاتب، هم در عرصۀ سياسي کشور، عماًل فعال بود و هم در زمينه هاى تاريخ 
و فرهنگ و بيداري اجتماعي، خردمندانه و با تدبير تالش مي کرد. به عبارت ديگر آن گونه 
که آثارش نشان مى دهد، او پنج هزار صفحه در تاريخ، فرهنگ و سياست افغانستان نگاشته 
و هيچ گاه براي آسايش خودش، دور از درد و رنج مردم به سر نبرده است. تاريخ نويسان او را 
»بيهقى ثانى« لقب داده اند؛ زيرا او شاگرد راستين و ادامه دهندۀ راه ابوالفضل بيهقي است. 
بندۀ درهم و دينار نساخت و  را  آزاده گي و فضيلت  ابوالفضل بيهقي، دانش،  بدان سان که 
جوهر حقيقت را گاهي به آشکارا نويسي و صراحت گرايي و گاهي به نيروي ابهام و الهام، 
طنز و کنايات در رگ هاي تاريخ جاري ساخت. فيض محمدکاتب، نيز آگاهانه مسير بيهقي 
را پيمود و توانست با بهره بردارى از قريحۀ توانايش هدف اساسي خويش را که همانا ثبت 

واقعيت هاي تاريخي است، استادانه برآورده سازد. 
    باآلخره کاتب در 16 جدي سال 1309 هـ .ش. به سن هفتاد ساله گي در حالي که پنجاه 
سال آن را در خدمت فرهنگ و ادب به سر برده بود، وفات کرد و در باالجوي چنداول به 

خاک سپرده شد.
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آثار کاتب: از مالفيض محمد کاتب آثار فراوانى برجا مانده است که همه مآخذ پژوهشگران 
است. نه تنها محققان داخلي که تاريخ نگاران خارجى نيز به گفته هاى او استناد مى ورزند. 

مهمترين آثار  او قرار ذيل اند:
1. تحفة الحبيب: جلد اول شامل وقايع و حوادث دوران سدوزايى و جلد دوم شامل وقايع 

دوران محمد زايى ها است.
2. سراج التواريخ: ) پنج جلد ( که امروز تنها سه جلد آن در دسترس است.

3. فيضى از فيوضات: که مهمترين و با ارزش ترين اثر قلمي کاتب بوده است.
در  که  شده  نگاشته  امان اهلل خان  تاريخى1299/2/16  فرمان  بنابه  امانيه:  عصر  تاريخ   .4

آرشيف ملي افغانستان موجود است.
5. وقايع افغانستان

6. استقالل افغانستان
۷. تاريخ حکماي متقدمين )کتاب درسى(

و بيشتر از بيست جلد کتاب، رساله و نوشته هاى ديگر. 

واقعه نويسى: در زمان مالفيض محمد کاتب هزاره، تاريخ نگاري در افغانستان؛ مانند کشورهاي 
ديگر اسالمي تابع روشي بود که از ظهور اسالم به بعد در مراکز مهم فرهنگي اسالمي آن 
روزگار مثل بغداد، کوفه و شهرهاي ديگر- آنچه در آن هنگام، اراضي خالفت شرقيه ناميده 
مى شد – مرسوم بود، که آن مشتمل بر دو نوع اصلي و انواع فرعي ديگر مى باشد: 1. نوع خبر؛ 

2. نوع واقعه نگارى و يا تاريخ نويسى.
    کاتب در تاريخ نگاري اش از نوع دوم که واقعه نگاري است، استفاده کرده است؛ زيرا واقعه 
نگاري به تفصيل در مورد قضاياي تاريخي مى پردازد. از قرن چهاردهم به بعد، مؤرخان روش 

واقعه نگاري را به کاربرده و به قيد سال، ماه و روز هم پرداخته اند.
    فيض محمد کاتب در آثار خويش، آنچه در بارۀ تاريخ افغانستان نوشته، در آن روش 
واقعه نگاري و تاريخچه نگاري را برگزيده و وقايع تاريخي را به قيد سال بيان کرده و مانند 

مؤرخان قرن چهاردهم و پانزدهم تاريخ ماه و روز را نيز بر آن افزوده است.
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بخوانیم و بدانیم
1. مال فيض محمد کاتب مشهور به »هزاره« درسال 1239 هـ.ش. در دهکدۀ »زردسنگ« 

واقع قره باغ غزني، چشم به جهان گشود.
2. کاتب آموزش را پس از نوجواني آغاز کرد. او براي فراگرفتن علوم، به شهرها وکشور هاى 

مختلفى سفرکرد، و با اندوخته هاى فراوانى برگشت.
3. کاتب در تاريخ نويسى خويش از نوع واقعه نويسى استفاده کرده است.

4. فيض محمد کاتب، هم در عرصۀ سياسي کشور، و هم در زمينه هاى تاريخ، فرهنگ و 
بيداري اجتماعي، خردمندانه و با تدبير فعاليت مي کرد.

5.  او پنج هزار صفحه در تاريخ، فرهنگ و سياست افغانستان نگاشته است.
6. تاريخ نويسان او را »بيهقى ثانى« لقب داده اند.

۷. کاتب در 16 جدي سال 1309 هـ.ش. به سن هفتاد ساله گي وفات يافت و در باالجوى 
چنداول به خاک سپرده شد.

اثر مى رسد که مشهورترين آن: تحفة الحبيب،  از بيست  آثار کاتب به بيشتر  ۸. مجموعۀ 
سراج التواريخ، فيضى از فيوضات، تاريخ عصر امانيه، وقايع افغانستان، استقالل افغانستان و 

تاريخ حکماي متقدمين مى باشد. 

• انواع نامه ها:  نامه ها را نظر به مضمون، محتوا، پيام و ساير مشخصات آن به چند دسته 
تقسيم کرده اند، که در زير از هر يک آن نام مى بريم: 

1. نامه هاى ادارى )مکتوب ها(
2. نامه هاى دوستانه
3. نامه هاى عاطفى

4. نامه هاى اشخاص به دفاتر رسمى
5. نامه هاى دفاتر رسمى به اشخاص )مکتوب ها(

6. نامه هاى آگاهى بخش و غيره
با نظر داشت همۀ موارد يادشده، در مجموع نامه ها به دو دستۀ عمومى تقسيم مى شوند: 

1 -  نامه هاى خصوصى
2 – نامه هاى ادارى )مکتوب ها(    
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کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان به گروه ها تقسيم شده در مورد اين که خواندن علم تاريخ چه فايده دارد، باهم 
گفتگو کنند و فوايد آن را فهرست نمايند، سپس نتيجه را يک نفر از هرگروه به ديگران 

بگويد.
2. دو تن از شاگردان به اساس نوبت در برابر صنف حاضرشده چند نوع نامه ها را نام ببرند و 

هر يک شان يک نوع نامه را به برداشت شخصى خود تعريف نموده و نمونه بياورند.

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال درکتابچه هاى خويش بنويسند. 
2. اين تصوير را با موضوع »استقالل« ارتباط داده، در مورد آن يک نامۀ هفت سطرى به 

يکى از دوستان خود بنويسند. 
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1. مالفيض محمد کاتب هزاره درکجا به دنيا آمد و درکجا وفات يافت؟
2. او چگونه به دربار راه يافت و به چه کارى مکلف شد؟

3. تعداد مجموعى آثار کاتب چند است؟ از جمله پنج اثرمشهور او را نام ببريد. 
4. چرا تاريخ نويسان او را »بيهقى ثانى« لقب داده اند؟

5. کاتب آموزش را در چه موقعى آغاز کرد و براي فراگرفتن دانش  به کدام شهرها وکشورها 
سفرکرد؟

6. واقعه نگارى به چه چيزى گفته مى شود؟
۷. از مجموع انواع نامه ها چند نوع آن را ياد داريد؟

۸. در مجموع نامه ها به چند دستۀ عمومى تقسيم مى شوند؟ هريک را نام ببريد. 

کارخانهگی

1. در مورد شخصيت و کارنامه هاى مالفيض محمد کاتب هزاره يک مقاله بنويسيد.
2. بيت زير را حفظ کنيد:

شبان وادى ايمـــن گهى رسد بــه مـــراد
کــه چند سال به جان خـدمت شعيب کـرد

حافظ        
3ACKU. متن کامل درس هفتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس 

  هفتم

شعر و اقسام محتوایی آن

    کلمه »شعر« برگرفته ازکلمۀ »شعور« عربيست. معناي لغوي اين واژه، قوۀ ادراک يا 
احساس است. از آنجايي که اين نوع سخن، با قوۀ ادراک و احساس و تخيل انسان سروکار 

دارد؛ پس آن را »شعر« ناميده اند؛ چون شعر برانگيزندۀ تخيل و شعور انسان است.
    در تعريف اصطالحي»شعر« نيز سخن بسيار رفته است. در قديم ترين اثري که پيرامون 
اين نکته سخن به ميان آمده، رسالۀ »ايون« اثر افالطون، فيلسوف مشهور يونان باستان، 
مي گويد:  سقراط  از  نقل  به  و  مي داند  الهام  را  شعر  سرودن  انگيزۀ  و  مايه  وي  که  است 

»شاعران درحالت بيخودي شعر مي سرايند و آهنگ و وزن شعر آن ها را مسحور مى کند.«
    ارسطو نيز اين بحث را همچنان دنبال مى کند و در رساله يي که درباب شعر نوشته، شعر 
را سخن موزون مي داند و ابراز نظر مى کند که وزن مالزم دايمى شعر است و هيچ گاه شعر از 
وزن جدايي ندارد؛ همچنان وي معتقد بوده است که گرايش به توازن و هماهنگي، خود در 
نهاد فطري و غريزي انسان نهفته است، که اين دو، دست به دست هم داده و باعث پيدايش 
شعر و ادبيات شده است؛ پس از آن در دوره هاى اسالمي نيز دانشمندان اين عرصه بر وجود 
»وزن« در شعر تأکيد فراوان داشته اند؛ چنانچه شيخ الرئيس ابوعلي بن سيناي بلخي، در 
تعريف شعر »وزن« را يک رکن اساسي شعر مي داند و پذيرش هرگونه اثري زيرنام شعر را 
منوط به موزون بودن آن مي داند. وي در تعريف شعر مي گويد: »شعر سخني است رسا و 
خيال انگيز که از اقوالي موزون و متساوي ساخته شده باشد.« ابن خلدون نيز در تعريف شعر 
مي گويد: »شعر سخنيست مرکب از پارچه هاى نوشتاري گسسته، که همۀ پارچه ها از وزني 
واحد پيروي نموده و حرف آخرشان با هم يکسان باشد. هر دو پارچه از اين نوع  سخن را 
»بيت« مي نامند و کلمات و حروف آخرين هر يک از اين دو را بالترتيب به نام هاي»قافيه« 

					درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:
	1.	مهمترین	ارکان	در	ساختار	شعر	کدام	هاست؟						

2.	شعر	چیست؟
3.		ارسطو	درمورد	»وزن«	چه	گفته	است؟			4.	خیال	انگیزی	چیست؟

5.				اشعار	حماسی	و	غنایی	از	هم	چه	فرق	دارند؟						
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.
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و »َرِوي« ياد مي کنند. هر بيتي خود بيانگر معنايي مستقل است، که از نظر القاي معنايي، 
نسبت به بيت قبلي و بعدي استقالل کامل دارد. چنانچه اگر بيتي را خارج از دايرۀ بيان کلي 

يک شعر مطالعه کنيم، خود به تنهايي بيانگر معنايي  مستقل باشد.«
    شمس قيس رازي در کتاب »المعجم في معايير أشعارالعجم« و خواجه نصيرالدين طوسي 
در کتاب »معياراالشعار«، برعالوۀ عناصر ترکيبي ديگر شعر، بر دو عنصر »خيال انگيزي« و 

»وزن« تأکيد بيشتر دارند.
    ديده مى شود که يکي از پايه هاى اساسي در ساختار»شعر«، همان عنصر»خيال انگيز« 
بلکه  اند؛  داشته  فراوان  تأکيد  آن  وجود  بر  قديم  دانشمندان  نه تنها  که  است،  آن  بودن 
دانشمندان معاصر نيز»خيال انگيز« بودن آن را يکي از ارکان اساسي شعر مي دانند. از اين 
گفته بر مي آيد که هر سخن منظوم و موزوني که فاقد عنصر»خيال انگيزي« باشد، نمى تواند 

نام شعر برخود گيرد.  
    دانشمندان غربي نيز در تعريف شعر نمونه هايى ارائه داده اند، که تعريف هاى آنان به 
جاي خود خالي از ايراد نيست و هيچ يک از آن ها نمى تواند تصويري کامل از شناخت شعر 
بياني مي دانند، که  از هنرهاي  در ذهن مجسم سازد. »گوته« و »الندرو«  شعر را نوعى 
تعريف آن وابسته است به قوت تصوير پردازي هنري آن در ذهن. برخي ديگر از دانشمندان 
غربي تعريفاتي را درمورد شعر ارائه داده اند که هر دو بخش شکلي و محتوايي شعر را دربر 
مى گيرد. يکي از آن جمله »ستدمان« است که در اين مورد مي گويد: »شعر زبان موزون 

تخيل و انعکاس دهندۀ معاني نو، انديشه، عاطفه، و اسرار روح بشري است.«
    با نظرداشت سخنان باال، مى توان شعر را چنين تعريف کرد: شعر سخنى است موزون يا 

آهنگين که تصويرپردازى هنرى آن موجب خيال انگيزى در ذهن شود. 
اقسام محتوایی شعر

از عناصر فنى و ظاهرى شعر بگذريم، زمينۀ معنوى شعر، حاصل تجربۀ عاطفى  اگر      
اين  به کار گرفته است. مجموع  آفرينش شعر خود  انديشه و خيالى است که شاعر در  يا 
زمينه هاى معنوى شعر را، که محتويات اشعار را تشکيل مى دهند، دانشمندان عرصۀ ادبيات، 

به اقسام زير دسته بندى کرده اند:                                 
و  قديمى ترين  از  است،  شجاعت  و  دالورى  معناى  به  لغت  در  که  حماسه  حماسی:   .1
مهيج ترين انواع ادبى است. حماسه از زمانى که ملتى در راه حصول عظمت و تمدن گام 
از جنگ هايى است که براى استقالل و بيرون  نهاده است، سخن مى گويد. در آن سخن 
راندن يا شکست دشمن يا کسب نام و به دست آوردن ثروت و رفاه صورت گرفته است، از 
اين رو حماسۀ هر ملتى، بيان کنندۀ آرمان هاى آن ملت است و مجاهدت آن ملت را در راه 
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سربلندى و استقالل براى نسل هاى بعدى روايت مى کند. 
2. غنایی:  اشعار غنايى، آن است که احساسات و عواطف شخصى را به صورت کوتاه مطرح 
کند. اصواًل در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفى و عاشقانه و سوزناک، با موسيقى همراه بوده 
است. عرب ها نيز اشعار عاشقانه و عاطفى را به نام »الشعرالغنايى« ياد مى کنند و شايد همين 
علت بوده که اين گونه اشعار را در زبان ما، به تبعيت از عربى، به اشعار غنايى، ترجمه کرده 
اند. به هرحال، معادل قديم آن غزل است. درشعر درى، ادب غنايى به صورت داستان، مرثيه، 

مناجات، گاليه و تغزل در قالب هاى غزل، رباعى، مثنوى و حتى قصيده مطرح مى شود. 
3. مدحی وهجوی: مدح مضمون اصلى قصيده است و مقدار زيادى از اشعار شاعران ما، 
در مدح پادشاهان و بزرگان است. در مدح بايد شخص را بيش از آن که هست بنمايانند و به 
اصطالح چهره يى را اسطوره کنند. در هجو، که صورت منظوم دارد، شاعر همۀ کوشش خود 
را به کار مى برد؛ تا طرف را هجو کند و در اين زمينه کار را به غلو وگاهى به زشت نگارى 

ميرساند. 
4. تعلیمی: به سروده هايى گفته مى شود که علمى را براى خواننده تشريح کند و يا مسايل 
دينى، اخالقى، مذهبى و فلسفى را در قالب هاى شعرى عرضه دارد. در ادبيات ما هرچند 
نمونه ها بيشتر مربوط به علوم نظرى است؛ اما در علوم عملى هم نظم هايى سروده شده 

است؛ مانند: نوراالنوار از بحراالسرار مظفر عليشاه کرمانى درعلم کيميا. 
5. مرثیه: مرثيه ازنظر ماهيت جزء ادب غنايى است. مرثيه در ادب درى سابقۀ کهن دارد 
و در نخستين ديوان شعر درى؛ يعنى »ديوان رودکى« ديده مى شود. مرثيه ها اغلب دربارۀ 
مرگ پادشاهان و صاحبان قدرت و مقام يا بزرگان علم و ادب سروده شده است. بعضى 
مرثيه ها هم دربارۀ فوت يکى از خويشان است، مانند مراثى فردوسى، خاقانى و حافظ دربارۀ 

مرگ فرزندانشان. 
ارزش ها و  بين رفتن  از  بلکه دربارۀ      گاهى مرثيه در سوگ کسى سروده نشده است؛ 
گذشت ايام جوانى و شادکامى يا از بين رفتن عظمت يک تمدن است. مرثيه ممکن است در 

هر قالبى باشد: قصيده و قطعه، ترجيع بند و ترکيب بند و گاهى هم غزل و رباعى و مثنوى.
6. طنزی: طنز از اقسام هجو است؛ اما فرق آن با هجو اين است که  تندى و تيزى و 
صراحت هجو در طنز نيست. در طنز معمواًل مقاصد اصالح طلبانه و اجتماعى مطرح است. 
طنز کاستن از مقام و کيفيت کسى يا چيزى است، به نحوى که باعث خنده و سرگرمى شود 
و گاهى در آن تحقيرى باشد. هزل و مطايبه هم عناصر و عواملى هستند که در ادبيات از 

آن ها براى ايجاد نشاط و خنده در خواننده استفاده مى شود. 
7. مناظره: مناظره نيز از نظر ساختمان، جزء ادبيات حماسى است؛ زيرا در آن بين دو چيز 
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بر سر برترى و فضيلت بر ديگرى نزاع و اختالف در مى گيرد و هر يک با استدالل هايى خود 
را بر ديگرى ترجيح مى دهد و سرانجام يکى مغلوب يا مجاب مى شود.

    ظاهراً اولين شاعرى که به نوع ادبى مناظره پرداخته است اسدى )صاحب گرشاسبنامه( 
است. از او مناظراتى به نام هاى مناظرۀ آسمان و زمين، مغ و مسلمان، نيزه و کمان، شب و 

روز، عرب و پارسى به جامانده است. قالب شعرى مناظره قصيده يا قطعه است.
8. حبسیه: بيشتر از موضوعات شعرى است تا از انواع ادبى. حبسيه از فروع ادب غنايى 
و  زندان توصيف مى کند. نخستين  را در  رنج خود  اندوه و  شمرده مى شود و در آن شاعر 
بيشترين حبسيه ها در ديوان مسعود سعد سلمان ديده مى شود و بعد از او نيز شاعرانى که به 

زندان رفته اند، حبسيه سروده اند. چنان که خاقانى چند حبسيه دارد. 
    غير از آنچه برشمرديم، محتويات ديگرى؛ مانند: دينى، انتقادى، وصفى، قصصى، مناجات  

و... نيز در اشعار زبان درى موجود است. 

شعر به مفهوم عام خود نه در تعريف مى گنجد و نه در قالب، ولى شاعران و مخاطبان، به 
به  قافيه آرايى شعر  و  مصراع بندى  در  را  و شکل هاى خاصى  رسيده  تفاهم  به  زمان  مرور 
رسميت شناخته اند، که شاعران ما کمتر از محدودۀ اين قالب ها خارج شده اند. قالب هاى 
ترکيب بند،  ترجيع بند،  مثنوى، غزل، قطعه،  از: قصيده،  عبارتند  زبان درى  در  معروف شعر 

مسمط، مستزاد، رباعى و دو بيتى. 

بخوانیم و بدانیم
1. کلمۀ »شعر« برگرفته ازکلمۀ »شعور« عربيست. چون اين نوع سخن، با قوۀ ادراک و 

احساس و تخيل انسان سروکار دارد؛ پس آن را »شعر« ناميده اند.
2. يکي از پايه هاى اساسي درساختار»شعر«، عنصر»خيال انگيز« بودن آن است. دانشمندان 

قديم و معاصر»خيال انگيز« بودن آن را يکي از ارکان هاي اساسي شعر مي دانند.
3.  شعر سخنى است موزون يا آهنگ دار که تصوير پردازى هنرى آن موجب خيال انگيزى 

در ذهن شود.
4. محتويات شعر درى را مسايل حماسى، غنايى، مدحى و هجوى، تعليمى، دينى، انتقادى، 

وصفى، قصصى، مرثيه، طنز، مناظره، حبسيه و مناجات  تشکيل مى دهند.

ACKU



 35

• نامه های خصوصی 
نزديکان و  نامه هايى گفته مى شود که ميان دوستان،  به  پيداست،  نامش  از      چنان که 
خويشاوندان رد و بدل مى شود. نامۀ خصوصى بايد خشک و رسمى گونه نباشد و از هرگونه 
تعارف و تکلف و خودنمايى به دور بوده، مظهر صفا و صداقت و صراحت باشد؛ تا بر مهر و 
محبت بيفزايد، نه اين که از آن کدورتى به ميان آيد. نامه هايى که به بزرگترها مى نويسيم، 
بايد حاوى احترام توأم با محبت باشد؛ نامه هايى که به کوچکترها مى نويسيم بايد از عطوفت 
و مهربانى حکايت کند و باآلخره نامۀ همساالن و همپايه گان، بايد آيينۀ اخالص و صميميت 

باشد.
    رعايت ادب و حرمت در همۀ انواع نامه ها ضرورى است. هريک از نامه هاى تسليت و 
تبريک و دعوت و جز آن، بايد به مقتضاى حال، نمايشگر همدردى يا خوشحالى نويسنده و 
شرکت وى در غم و شادى مخاطب باشد. درنامه بايد از مقدمۀ طوالنى و پرگويى و بحثهاى 
و  را چنان مختصر  نامه  نبايد  نيز  و  کرد  تلف  را  خواننده  نبايد وقت  و  نمود  پرهيز  بيمورد 
تلگرافى نوشت که خواننده از فهم منظور عاجز بماند و يا داللت بر سردى، کم مهرى و بى 
اعتنايى نويسنده کند؛ همچنان از شکوه و شکايت و شرح ناکامى ها و ناسازگارى هاى روزگار 

و گرفتارى هاى شخصى حتى االمکان بايد احتراز نمود. 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان با هم صحبت نموده و پارچه شعرى را انتخاب کنند که از نظر وزن، آهنگ، 
محتوا، قالب و عنصر خيال انگيزى برجسته باشد؛ سپس نتيجه را يک نفرشان به ديگران 

بگويد و داليل برازنده گى آن شعر را شرح دهد.
اولى يک  با نظرداشت قواعدى که خواندند، گروه  به دوگروه تقسيم شوند و  2. شاگردان 
برتختۀ  را  نمايندۀ هردو گروه آن  بعد  بنويسند؛  تبريک نامه و گروه دومى يک تسليت نامه 

صنف بنويسند و گروه مقابل آن را اصالح کنند. 
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امال و نگارش

1. متنى راکه معلم محترم مى خواند در 
کتابچه هاى تان امال بنويسيد. 

2. اين تصوير را با موضوع »تنهايى« 
ارتباط داده، در مورد آن يک متن هفت 

سطرى بنويسيد.

1. در نامه هاى خصوصى، رعايت کدام نکات ضرورى است؟
2. اشعار درى داراى چه نوع محتوياتى است؟

3. به نظر شما يک شعر خوب بايد داراى چه اوصافى باشد؟
4. کدام عناصر درشعر از اهميت ويژه يى برخوردار اند؟

کارخانهگی

1. جواب پرسش زير را طى ده سطر در کتابچه هاى تان بنويسيد. 
• شعر بايد مطابق فهم مردم عام باشد و يا اين که جامعۀ فرهنگى سطح فهم مردم را باال 

ببرد تا مفاهيم شعر را همۀ مردم درک کنند نظر شما چيست؟ با داليل واضح سازيد. 
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

ملـت بـى شاعـرى انبـار ِگل شاعر اندر سينـۀ ملت چـو دل   
             عالمه اقبال 

3.متن کامل درس هشتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

					1.	علم	بیان	چیست	و	ازچه	بحث	می	کند؟		
		2.	تشبیه	چیست	و	چند	رکن	دارد؟	
3.	فرق	مشبه	و	مشبه	به	درچیست؟			

4.	رابطه	های	مجازکدام	است؟
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس 

   هشتم

علم بیان

    بيان به معناى پيدا و آشکار شدن است و در اصطالح ادبيات عبارت است از مجموع قواعد 
و قوانينى که به وسيلۀ آن ها يک معنى به راه هاى گوناگون نشان داده مى شود. 

    شيوه هاى بيان انديشه را در دانش بيان، در چهار زمينه گنجانيده اند، که ما دراين بخش 
به بررسى هريک از آن ها مى پردازيم. اين چهار زمينه که مباحث علم بيان است، عبارت 

است از:
1. تشبيه؛ 2. استعاره؛ 3. مجاز؛ 4. کنايه

 1ـ تشبیه 
    تشبيه پيوند برقرارکردن ميان دو چيز و همانند کردن آن هاست با واژه ها يا عباراتى ويژه؛ 
مانند: »علم درهدايت انسان، چون نور است.« در اين مثال چهار پايه يا رکن وجود دارد، که 

ارکان تشبيه ناميده مى شود. 
)1(  ُمَشَبه: چيزى که آن را به چيز ديگرى مانندکرده ايم. )يعنى علم(
)2(  ُمَشَبه به: چيز دوم که ُمَشَبه،  به آن مانند شده است. )يعنى نور(

)3(  ادات تشبيه: واژه هايى که ميان مشبه و مشبه به، پيوند برقرار مى کنند. و آن ها عبارتند 
از: چون، چو، همچون، ماننِد، به سان، مثل، پندارى، گويى و...

)4(  وجه ِشبه: صفت مشترک ميان مشبه و مشبه به است  )يعنى هدايت(
تشبیه انواعی دارد، به شرح زیر:

• تشبيه مؤکّد: گاهى ممکن است ادات تشبيه حذف شود؛ مانند: روى او ماه است، اگر بر 
ماه مشک افشان شود. )که در اصل: روى او چون ماه است، بوده است(
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• تشبيه مجمل: حذف وجه ِشبه موجب مى گردد؛ تا ذهن خواننده خود تالش کند که دليل 
همانندى را بيابد؛ مانند: تنم چون سايۀ موى است و دل چون ديدۀ موران. )وجه شبه در اين 

جا باريکى }مو{ و تنگى}ديده{ است که حذف شده است(
• تشبيه تسويه: هنگامى است که چند مشبه را به يک مشبه بِِه تشبيه کنند؛ مانند:

     نقش َخَورنق است همه باغ و بوستان      فرش ستبرق است همه دشت وکوهسار
• تشبيه جمع: گاه يک مشبه را به چند مشبه به تشبيه مى کنند؛ مانند: 

من همچو خار و خاکم و تو آفتاب و ابر.    
• تشبيه بليغ: درتشبيه بليغ ادات تشبيه و وجه شبه هردو حذف مى شود؛ مانند: ُعمر برف 

است.
    در زبان ادبى، گاه مشبه و مشَبه بِِه، با کسره به هم مى پيوندد و به صورت اضافۀ تشبيهى 

بيان مى شود؛ مانند: برِف ُعمر.  بنابرين اضافۀ تشبيهى، گونه يى از تشبيه بليغ است.
چند نمونه: 

قد سرو، تير مژگان، شبنم عشق، باران رحمت، خوان نعمت، کاله شگوفه، مهد زمين، دايۀ 
ابر بهارى، نوردانش، چراغ علم، تخم مّحبت، نسيم رحمت، سحاب رحمت، سيالب اشک.

2- استعاره  
هرگاه واژه يى به دليل شباهتش با واژۀ ديگرى به جاى آن به کار رود، استعاره پديد مى آيد. 

به گفتۀ ديگر، استعاره تشبيهى است که يکى از طرفين تشبيه ذکر نشود.
استعاره از لحاظ ذکر يا حذف مشبه يا مشبه بِِه،  دو نوع است:

• استعارۀ ُمَصَرَحه:
    هنگامى است که مشبه را حذف کنيم و تنها مشبه به را ذکر نماييم؛ مانند:

يکى درخت گل اندر ميان خانۀ ماست/ که سرو هاى چمن پيش قامتش پستند »سعدى«
که بيت باال استعاره از جوانى بلند باال و خوش اندام است.

ستاره يى بدرخشيد و ماه مجلس شد. »حافظ«  )استعاره از يار زيبا روى(
فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد. »سعدى«   )استعاره از چمن و سبزه(

همى زور کرد اين برآن آن بر اين/ نجنبيد يک شير بر پشت زين »فردوسى« )استعاره از پهلوان( 
• استعارۀ مکنيه: 

    اين استعاره صورت معکوس استعارۀ مصرحه است؛ يعنى، در آن مشبه به  را حذف کرده 
و مشبه را ذکر مى کنند. وليکن »مشبه به« جاى خود را به يکى يا چند اوصاف خود مى دهد؛ 
مثاًل وقتى مى گوييم:کام ظلم، ظلم را به حيوانى تشبيه کرده ايم، که کام و دهان براى بلعيدن 

دارد و مظلوم را درکام خود فرو مى برد.
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نمونه هاى ديگر: 
يکى از صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود.

دسِت روزگار، رخسارصبح، چنگاِل مرگ، آستين عقل، دست طرب، چشم بخت.
3 - مجاز

   مجاز به کاربردن واژه در معناى غيرحقيقى است، به شرط آن که ميان معناى حقيقى 
انجمن شد  باشد؛ مثاًل هنگامى که مى گوييم: »جهان  برقرار  پيوندى  و معناى غيرحقيقى 

برتخت اوى« مراد از جهان، مردم جهان است.
    معمواًل رابطه هاى زير باعث مى شود که واژه يى در معناى مجازى به کار رود:

• رابطۀ حال با جا: سراسرهمه دشت بريان شدند. )دشت به جاى مردم دشت آمده است(
• رابطۀ کل با جزء: افغانستان در مسابقات فوتبال قهرمان شد. )که افغانستان به جاى تيم 

فوتبال افغانستان آمده است(
• رابطۀ جزء با کل: به کشتن دهند سر به يکباره گى )سر به جاى تمام وجود آمده است(
• رابطۀ الزم با ملزوم: فالن را در دوستى پاى نيست. )پاى به جاى پايدارى آمده است(

در اصطالح علم بيان  اين رابطه ها را عالقه نيز مى نامند.
4 -کنایه 

    کنايه به معناى سخن پوشيده گفتن است؛ اما در علم بيان، عبارت است از گفتن لفظى 
در معناى غيرحقيقى )معناى نزديک(، آن گونه که بتوان معناى حقيقى )معنى دور( آن را 

نيز اراده کرد.
به عنوان مثال در جمله هاى: 

• »پرسيدم: پس چه خاکى بر سر بريزم.«
• »بقيه را فعاًل خط بکش.«

    عبارت هاى مشخص شده داراى دو معناى نزديک و دور است؛ اما معناى دور آن ها مورد 
نظر است. »چه خاکى بر سر بريزم« در معناى حقيقى؛ يعنى »چه کار بايد بکنم« و عبارت    

»خط بکش« يعنى »ناديده بگير«.
اين نوع کاربرد را کنايه مى گويند.

چند نمونه: 
• دِر خانۀ او به روى همه باز است. 

معناى نزديک: همه مى توانند وارد خانۀ او شوند.
 معناى دور: مهمان نواز است. 

• چشم به راه بودن 

ACKU



 40

معناى نزديک: يکسره و بدون توقف به راه ديدن 
معناى دور:  انتظار کشيدن 

• کمر بستن 
معناى نزديک: کمربند را به کمر بستن 

 معناى دور: هّمت کردن 
    تفاوت کنايه با مجاز و استعاره در اين است که در کنايه به هر دو معنى مى توان دست 

يافت و هر دو معنى مى تواند درست باشد )ولى گوينده معناى حقيقى را مى خواهد(.

علم بيان که به يارى آن حاالت گوناگون سخن را در هماهنگى با حال شنونده و خواننده 
تعيين مى کنند، به سه نوع ايجاز، اطناب و مساوات نيز تقسيم مى شود:

ايجاز: عبارت است از بيان مقصود و معنى در کوتاه ترين لفظ و کمترين عبارت، مشروط بر 
آن که رسانندۀ مقصود باشد.

اطناب: درازگويى و آوردن واژه ها و عبارات زايد و بسيار در سخن را گويند، که معناى آن ها 
کم و اندک باشد.

مساوات: يعنى آوردن لفظ به اندازۀ معنى، که براى رسانيدن مقصود گوينده مناسب است. 

بخوانیم و بدانیم
1. بيان به معناى پيدا و آشکار شدن است و در اصطالح ادبيات عبارت است از مجموع قواعد 

و قوانينى که به وسيلۀ آن ها يک معنى به گونه هاى مختلف نشان داده مى شود.
2. شيوه هاى بيان انديشه را در دانش بيان، در چهار زمينه گنجانيده اند، که عبارتند از: 

)1( تشبيه؛ )2( استعاره؛ )3( مجاز؛ )4( کنايه
اطناب و مساوات تقسيم  ايجاز،  به سه بخش  از نظر سنجش حاالت سخن  بيان  3. علم 

مى شود.
نام  بليغ  و  جمع  تسويه،  مجمل،  مؤکّد،  تشبيه  آن  مهمترين  دارد.  زيادى  اقسام  تشبيه   .4

دارد. 
5. تشبيه چهار رکن دارد: مشبه، مشبه به، ادات تشبيه و وجه شبه.
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6. کنايه، سخن پوشيده گفتن است؛ اما درعلم بيان، عبارت است ازگفتن لفظى در معناى 
غيرحقيقى )معناى نزديک(، طورى که بتوان معناى حقيقى )معنى دور( آن را نيز اراده کرد.

• بخش های اصلی نامه های خصوصی 
    معمواًل نامه هاى خصوصى داراى بخش هايى اند که ترتيب آن به صورت زير است: 

1.  آدرس گيرنده )آدرس مرسل اليه(
2. تاريخ 

3. عنوان که در خطاب به گيرندۀ نامه نوشته مى شود.
4. آغاز نامه )عبارت و جمله هاى احترامى آغازى(

5. متن نامه 
6. پايان نامه )عبارت احترامى پايانى( 

۷. نام و نام خانواده گى نويسنده و ذکر مشخصات او
۸. آدرس فرستنده )آدرس مرسل( 

9. امضا )در صورت لزوم( 
    معمواًل بخش هايى از آنچه گفتيم، فقط روى پاکت نوشته مى شود؛ مانند: آدرس فرستنده 
و گيرنده و بخش هايى هم روى پاکت و هم روى نامه نوشته مى شود؛ مانند: مشخصات 

نويسندۀ نامه، تاريخ و عنوان گيرنده. 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند و هرگروه دربارۀ يکى از اجزاى علم بيان )تشبيه، 
استعاره،. مجاز و کنايه( باهم گفتگو کنند و يک- يک جمله به حيث مثال بسازند؛ سپس از 

هر گروه يک تن شان در برابر صنف آمده آن جمله ها را تشريح و توضيح نمايند.
2. بازهم شاگردان باهم گفتگو کنند و با نظرداشت قواعد باال، يک نامۀ خصوصى کامل 
بنويسند؛ سپس يک تن شان در برابر صنف آمده، آن نامه را بخواند و قسمت هاى مختلف 

نامه را براى ديگران واضح سازد.
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امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى 
تان امال بنويسيد.

2.  اين تصوير را با موضوع »مهر مادر« ارتباط داده 
در مورد آن يک نامه به مادر تان بنويسيد. 

1. تشبيه را تعريف نموده و اقسام آن را نام ببريد.
2. تشبيه چند رکن دارد؟ همه را نام گرفته و تعريف کنيد.

3. نامه هاى خصوصى ازچند بخش تشکيل مى شود؟ هريک را نام ببريد.
4. استعارۀ مکنيه و استعارۀ مصرحه از هم چه فرق دارند؟ با مثال واضح سازيد.

کارخانهگی

1. در مورد هرآنچه مى خواهيد، يک متن بنويسيد، که در آن تشبيه و استعاره، به کار رفته 
باشد. سپس هريک آن ها را مشخص کنيد.

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
علم بيــان ُدر سخــن پـرورد در صدِف سينـه و دريـاى دل   
ُپرخور و خوابست که تن پرورد بيخبر از جان و ز جانانه کيست   

»حاجب شيرازى«        
3. متن کامل درس نهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

						1.	انجمن	چیست؟
						2.	اهداف	انجمن	ادبی	کابل	چه	بود؟

			3.	نخستین	بار	انجمن	ادبی	درکدام	شهر	افغانستان	تشکیل	شد؟
درپایان	معرفی،	همین			پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود:

																																			

درس 
     

     نهم

انجمن های ادبی افغانستان
    انجمن جايى است که گروهى به طور مؤقت يا دايم براى مشوره در امرى گرد هم بيايند 
و انجمن ادبى، گردهمايى اديبان، شاعران و نويسنده گان، به منظور کار بر روى مسايل ادبى، 

در زير چتر يک سازمان يا بنياد را نامند.
   انجمن هاى ادبى در کشور ما سابقۀ طوالنى دارد. در زمانه هاى قديم رسم چنان بوده که 
نشست هاى کوچکى تشکيل مى شد و در آن نشست ها، شاعران و نويسنده گان آثار خود را 
خوانده و در مورد آن آثار به بحث مى پرداختند؛ اما هيچ گاه صورت رسمى و تشکلى گسترده 
در  ادبى  انجمن  رسمى  مى شد. شکل  برگزار  کوچک  و  دوستانه  در سطحى  تنها  و  نداشته 
افغانستان، با تشکيل»انجمن ادبى کابل« در پانزدهم ماه جوزاى سال )1310 هـ.ش.( آغازشد.

1. انجمن ادبی کابل 
    اين انجمن که در آغاز به مديريت محمد انورخان بسمل به ميان آمد، مرامنامه يى در 14 
ماده تدوين کرد و در آن هدف اصلى خود را همسان کردن اصول نگارش و ايجاد سبک 
معين نظم و نثر، تربيت روحيۀ ادبى و تکامل آن و تحقيق در تاريخ افغانستان خواند. اين 
انجمن به نشر»مجلۀ کابل« پرداخت که تا 12 شماره انتشار يافت؛ همچنان سالنامه يي به 
نام »سالنامۀمجلۀ کابل« از سوى اين انجمن نشر مى شد و شعبه هاى تاريخ، تأليف، ترجمه، 

لغت، ادب عامه و ادبيات جزء تشکيل انجمن ادبى کابل بود. 
بيتاب،  استاد  عبداهلل،  قارى  ملک الشعرا  آن  اعضاى  نخستين      
عبدالعلى مستغنى، ميرغالم محمد غبار، غالم سرور جويا، محمد 

سرور جويا و تنى چند از نويسنده گان ديگر بودند.
    انجمن ادبي کابل، که حدود هفت سال فعاليت داشت، کار هاى 
مهمي در زمينۀ تاريخ سياسي و ادبي افغانستان انجام داد و سبب 
مطرح شدن تعداد قابل توجهي از شعرا، نويسنده گان، تذکره نويسان 
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و شناساندن بعضي رجال ادبي، و علمي به جامعه شد.
    انجمن کتابخانۀ کوچکى با کتاب هاى علمى، تاريخى، ادبى و لغت به زبان هاى درى، 
پشتو، عربى، انگليسى، ترکى و فرانسوى تأسيس نمود و تأليف، ترجمه و تصحيح کتاب هاى 
متعدد از ديگر فعاليت هاي مهم انجمن ادبي کابل به شمار مى رفت. از نخستين کتاب هايى 
تاريخ  تأليف نمود اخالق عسکرى، قرائت فارسى براى صنوف چهارم وپنجم،  انجمن  که 

افغانستان، تاريخ ادبيات افغانستان و تذکرۀ مشاهير افغانستان را مى توان نام برد.     
يکى ديگر از کارهاى بزرگ انجمن ادبى کابل تدوين دايرة المعارف آريانا بود که نخستين 

شمارۀ آن در سال )132۷هـ.ش.( به زبان هاى درى و پشتو منتشر شد. 
2. انجمن ادبی هرات 

    اين انجمن  در سال 1309هـ.ش. به رياست قاضي محمد صديق خان تشکيل شد و پس 
از انجمن ادبى کابل رسميت يافت. 

    انجمن مذکور ماهنامه يي را به نام »مجلۀ هرات« در موضوعات ادبي، تاريخي، هنري و 
اجتماعي به چاپ مي رساند. نخستين شمارۀ اين ماهنامه در 15 حوت 1310هـ.ش. منتشر شد 
و انتشار آن تا سال 134۸هـ.ش. ادامه داشت. از اعضاي انجمن مى توان از منشي عبدالکريم 
احرار، محمد سرور جويا نام برد. اين کانون ادبي، مرکز شايسته يي براي تالش هاي فرهنگي 
و محيط سودمندي براي رشد استعداد هاى ادبي به شمار مي رفت. کنفرانس هاي آموزنده و 
بزم هاي ادبي آگاهي دهنده و چاپ آثار قلمزنان هرات در نامۀ انجمن از دستاوردهاي اين 

نهاد است. 
    انجمن ادبي هرات مدت يازده سال از 1311 تا 1322 ش.کانون گرم دوستداران فرهنگ 
و ادبيات در هرات بود و با انتشار 144 شماره مجلۀ ادبي هرات خدمات پر ارجي را انجام داد. 

3. انجمن ادبی قندهار
سال               از  آن  با  همزمان  تقريبًا  و  هرات  ادبى  انجمن  موازات  به  که  ديگرى  انجمن      
1311هـ.ش. شروع به فعاليت کرد، انجمن ادبى قندهار بود. اين انجمن»مجلۀ قندهار« را 
به زبان پشتو به نشر مى رساند. سر انجام اين انجمن در اثر ايجاد موانع و مشکالت از فعاليت 

بازماند و مسدود گرديد.

 انجمن ادبى کابل کتابخانۀ کوچکى با کتاب هاى علمى، تاريخى، ادبى و لغت به زبان هاى 
درى، پشتو، عربى، انگليسى، ترکى و فرانسوى تأسيس نموده بود که بسيارى از کتاب هاى 

اين انجمن از کتاب فروشى هاى کشورهاى مختلف خريدارى شده بود.

ACKU



 45

بخوانیم و بدانیم
1. انجمن ادبى، گردهمايى اديبان، شاعران و نويسنده گان، به منظورکار بر روى مسايل ادبى، 

در زير چتر يک سازمان يا بنياد را گويند.
2. شکل رسمى انجمن ادبى در افغانستان، با تشکيل»انجمن ادبى کابل« در پانزدهم ماه 

جوزاى سال )1310 هـ.ش.( آغازشد.
3. هدف اصلى انجمن ادبى کابل همسوکردن اصول نگارش و ايجاد سبک معين نظم و نثر، 

تربيت روحيۀ ادبى و تکامل آن و تحقيق در تاريخ افغانستان بود.
و  تشکيل شد  قاضي محمد صديق  رياست  به  در سال 1311هـ.ش.  ادبي هرات  انجمن   .4
به چاپ  اجتماعي  تاريخي، هنري و  ادبي،  نام »مجلۀ هرات« در موضوع هاي  به  ماهنامه يي 

مي رساند.

• بخش های اصلی نامة شخص به دفتر رسمی
    اين نوع ديگرى از نامه هاست، که ما آن را به نام عريضه و درخواست مى شناسيم. اين گونه 
نامه ها چه در بيان تقاضا و طلب باشد و چه در بيان آگاهى و يا پرسش، داراى بخش هايى است 
همانند بخش هاى اصلى نامه هاى خصوصى؛ با اندکى تفاوت، که در زير به شرح آن مى پردازيم: 

1. نشانى کامل فرستنده )کنار راست در باالى صفحه( 
2. نشانى کامل گيرنده  )کنار چپ در باالى صفحه(

3. تاريخ )کنارچپ صفحه در زير نشانى گيرنده(
4. موضوع )کنارچپ صفحه در زيرتاريخ(

5. عنوان که درخطاب به گيرندۀ نامه نوشته مى شود.
6. آغاز نامه )عبارت و جمله هاى احترامى آغازى(

۷. متن نامه
۸.  پايان نامه )عبارت احترامى پايانى(

9.  نام و نام خانواده گى نويسنده و ذکر مشخصات او )کنار چپ صفحه(
10. امضا )حتمى است(

11. ذکر ضميمه ها با تعداد اوراق آن )کنار راست صفحه، سه سانتى پايين تر از امضا(
12. گذاشتن حد اقل پنج سانتى متر فاصلۀ سفيد در پايين صفحه به منظور ارجاع، مالحظه، 
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يادداشت و.... 
کارگروهی و سخنرانی

1. شاگردان باهم گفتگو کنند و فهرستى از کارهايى که يک انجمن ادبى بايد آن را انجام 
دهد، تهيه نمايند؛ سپس نتيجه را يک نفرشان به ديگران بگويد.

2. چندتن از شاگردان در مورد نقش انجمن هاى ادبى در 
جامعه سخنرانى کنند.   

امال و نگارش
1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال 

بنويسيد.
2. يک تن ازشاگردان يک نامۀ شخصى به دفتر رسمى 

بر روى تخته بنويسد و ديگران آن را اصالح کنند. 
3. اين تصوير را با موضوع »سکوت و انديشه« ارتباط داده، 

در مورد آن متنى بنويسيد که کمتر از هفت سطر نباشد. 

1. انجمن چيست و انجمن ادبى به چه چيزى گفته مى شود؟
2. شکل رسمى انجمن ادبى در افغانستان، چه زمان و به چه شکل آغاز شد؟

3. هدف اصلى انجمن ادبى کابل چه بود؟
4. نامۀ شخص به دفتر رسمى را تعريف کنيد.

5. درنامۀ شخص به دفتر رسمى، ذکرضميمه ها درکدام قسمت نوشته مى شود و آيا گذاشتن 
فاصلۀ سفيد درپايين صفحه ضرورى است؟  

کارخانهگی

1. درمورد وظايف انجمن هاى ادبى و نقش آن ها در ارتقاى سطح ادبيات در جامعه مقاله يى 
بنويسيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
تا طبايع نيست مألوف انجمن ويرانـه است          

ناقص افتـد خوشه چون بى ربط بالد دانه ها     »بيدل«   
3. متن کامل درس دهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:
					1.		ظلم	از	دیدگاه	لغت	و	حقوق	چه	معنی	دارد؟
					2.	پیامدهای	فردی	و	اجتماعی	ظلم	چیست؟

					3.	چند	مثال	درمورد	ظلم	ارائه	کنید.
							4.	تجاوز	از	حدود	چه	معنی	دارد؟

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس 

  دهم

نکوهِش ظلم

    ظلم درلغت، ستم کردن و جور و بيداد کردن را گويند. و از نظر حقوقى، تجاوز از حد 
عدالت را ظلم گويند. عدالت به معناى اين است که حق هرکس را ارج نهند و با او به اندازۀ 
مقام و شايسته گى اش رفتار کنند؛ بنابرين ارج ننهادن به حقوق ديگران و در نظر نگرفتن 

حدود، ظلم است. 
     هر صفتى يک حد وسط دارد که اگر از آن حد تجاوز شد، چه به اين سوى و چه به 
آن سوى، ظلم حساب مى شود؛ مثاًل: ميانه روى در خرج کردن، عدالت است پس اگرکسى 
اسراف کند و زياده روى نمايد تا جايى که خانوادۀ خود را به اذيت بيندازد و به آنان رحم نکند 
و نانى براى خوردن شان ذخيره ننمايد، از حد تجاوز کرده و ظلم نموده است و اگر کسى 
بخل ورزد و اموال خود را در بانک ها نگه دارد و حقوق فقرا و مستمندان را نداده، حقوق 
شرعى خود را نپردازد و در راه خدا انفاق ننمايد، او نيز تجاوز کرده و از حد اعتدال خارج شده 

و ستم نموده است. 
   همچنين اگر ما کثافات و خاکروبه هاى منازل خويش را از خانه کشيده و در سرک و يا در 
جوى کوچه بيندازيم، از حدود تجاوزکرده و ظلم کرده ايم. اگر دود موتر ما به حدى برسد که 
باعث آلوده گى هوا شود، به حدود ديگران تجاوزکرده و ظلم کرده ايم. اگرخود در موتر نشسته 
قطى، پوست ساجق و بوتل هاى خالى نوشابه ها را از کلکين موتر به روى سرک بيندازيم، 
ظلم کرده ايم. اگر صداى موسيقى را به حدى بلند کنيم که باعث اذيت و آزار ديگران شود، 
ظلم کرده ايم. اگر چراغ ها و وسايل برقى را بدون ضرورت روشن بگذاريم، به خود و ديگران 
ظلم کرده ايم. اگر اوقات گران بهاى عمر خويش را با ديدن فلم ها، پارچه هاى موسيقى و 
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سريال هاى مبتذل ضايع سازيم، ظلم کرده ايم. اگرنل هاى آب را بى مورد باز بگذاريم و يا 
در هنگام موترشويى، کاالشويى، ظرفشويى و آبپاشى، آب را بيش از مقدارضرورت مصرف 
کنيم، ظلم کرده ايم؛ اگر درکارهاى خانه سهم نگيريم و تمام کارها را به دوش ديگران 
بيفگنيم، ظلم کرده ايم، همچنان هر نوع اعمال غير قانونى و در نظر نگرفتن حقوق همۀ 
مردم در اسناد تقنينى ظلم گفته مى شود و خالصه صد ها مورد ديگر، که همۀ اين گونه موارد 
ظلم به حساب آمده و سزاوار بازپرس خواهد بود؛ بنا برين هرنوع تجاوز از حدود تعيين شده 
ظلم است؛ ولى نسبت ها به تناسب اوضاع و احوال فرق مى کند؛  پس از اين گفته ها نتيجه 
مى گيريم که ظلم داراى مفهومى گسترده بوده و شامل انواع تجاوز افراد به حقوق همديگر 
و نافرمانى انسان ازخدا و بلکه شامل رفتار ناشايست و زيان رسانيدن انسان به خويش نيز 
مى شود؛ چه آن زيان کوچک باشد يا بزرگ، در هر دو صورت ظلم است و سزاوار نکوهش 

و کيفر مى باشد.
    خوشبختانه، ادبيات درى در وضاحت مفهوم و نکوهش از ظلم، صدها و هزارها مورد را 
به شکل حکايت، داستان، افسانه، روايت، قصه و شعر درخود نهفته دارد، که جهت روشنى 

بيشترموضوع، يکى دو نمونۀ آن را نقل مى کنيم. 
    آورده اند که نوشيروان عادل را درشکارگاهى، صيدى کباب کردند و نمک نبود. غالمى به 
روستا رفت، تا نمک آرد. نوشيروان گفت: »نمک به قيمت بستان، تا رسمى نشود ناستوده و 
روستا خراب نگردد.« گفتند: از اين چه قدر خلل زايد. گفت: »بنياد ظلم در جهان اول اندک 

بوده است، هرکه آمد بر او مزيدى کرد تا بدين غايت رسيد.« 
بـراورند غـالمـان او درخـت از بيـخ      اگر زبـاغ رعيـت ملک خـورد سيبـى 
زنند لشکريانش هـزار مرغ بـر سيـخ      به يک بيضه که سلطان ستم روا دارد 

همچنان خواجه عبداهلل انصارى، در نکوهش از ظلم چنين گفته است: 
    اى عزيز! دِرظلم مگشاى و از آه مظلومان حذرنماى، که ظلم نمودن از خدا بيخبريست 
و مظلومان را کوى به کوى راندن، مايۀ در به دريست. بنياد ستم، خرابى اساس دين است 

و ظالمان را عذاب الهى در کمين است. 
هزار همچو تـو از خانمـان برانـدازد     مکن اگر آه فقيـرى شبى برون تازد 
زسوز سينۀ پيـرى که نـاوک انـدازد     زتيـر آه يتيمـان مـگـر نمى ترسـى 

که گر به کوه زند، روزنى در آن سازد     حـذر نمـاى از آن نالـۀ سحرگاهـى 
فغان و ناله به عرش و ماليک اندازد     به وقت نيمه شبى گر بگويد اى اهلل 
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زآه گـرم فقيـرى چو مـوم بگـدازد     هزار جوشـن فـوالد اگر بپـوشى تو 
که دست فتنـۀ ايـام بـرسرت تـازد     متاز برسر مظلوم ساکـن اى ظالـم  
جـزا دهنـده تـرا در جهنـم انـدازد     اگـر بهـل نکنـد سايـل ستم ديـده  

ز بـار َجـور لئيمـان منـال عبـداهلل    
که گـر خسى بزنـد کردگار بنـوازد    

                خواجه عبداهلل انصارى

خواجه عبداهلل انصاری: شيخ االسالم ابواسماعيل عبداهلل بن ابى منصور محمد )زادۀ 396 
هـ. ق.( معروف به »پيرهرات« دانشمند و عارف، از اعقاب ابو ايوب انصارى است. مادرش 
از مردم بلخ بود و عبداهلل خود در هرات متولد شد. ازکودکى زبانى گويا و طبعى توانا داشت. 
    وى درتصوف از شيخ ابوالحسن خرقانى تعليم گرفت و جانشين او بود. محل اقامتش 

بيشتر درهرات بود و در آنجا تا پايان زنده گانى به تعليم و ارشاد اشتغال داشت.
    انصارى شعر مى سرود و ليکن بيشتر شهرت وى به جهت رساالت وکتب مشهورى است که 
تأليف کرده  است. از رسايل منثور او که به نثرمسجع نوشته مناجات نامه، نصايح، زادالعارفين، 
کنزالسالکين، قلندرنامه، محبت نامه، هفت حصار، رسالۀ دل و جان، رسالۀ واردات و الهى نامه 

را مى توان نام برد.

بخوانیم و بدانیم
1. ظلم در لغت، ستم کردن، جور و بيداد کردن را گويند و از نظر حقوقى، تجاوز از حد عدالت 

را ظلم گويند.
2. عدالت به معناى اين است که حّق هر کس را ارج نهند و با او به اندازۀ جايگاه و شايسته گى اش 

رفتار کنند.
3. اگر ما کثافات و خاکروبه هاى منازل خويش را از خانه کشيده و در سرک و يا در جوى 
کوچه بيندازيم، و يا خود در موتر نشسته و پوست ساجق و بوتل هاى خالى نوشابه ها را از 

کلکين موتر به روى سرک بيندازيم، از حدود تجاوزکرده و ظلم کرده ايم. 
4. ظلم داراى مفهومى گسترده بوده و شامل انواع تجاوز افراد به حقوق همديگر و نافرمانى 
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انسان ازخدا و بلکه شامل رفتار ناشايست و زيان رسانيدن انسان به خويش نيز مى شود.
5. ارج ننهادن به حقوق ديگران و در نظر نگرفتن حدود، ظلم است.

• نکات ضروری درنامة شخص به دفتر رسمی
    وقتى براى اداره، دفتر رسمى و يا شخص مهمى نامه مى نويسيم که رابطۀ کارى با او 
داريم، در چنين مواردى نمى شود از روش نامۀ دوستانه استفاده کرد و اين کار نوعى توهين 
سلسله  يک  رعايت  مستلزم  نامه ها  اين گونه  نوشتن  مى شود.  محسوب  گيرنده  به شخص 

نکات ضرورى است که در زير به توضيح آن مى پردازيم:
1. نامه بايد در يک طرف صفحه نوشته شود و نبايد در حاشيۀ آن ها چيزى نوشت.

2. متن نامه بايد با نهايت دقت در صحت مطالب تهيه شود.
3. متن نامه بايد شايستۀ فرد گيرنده باشد و پست و مقام شغلى فرد گيرنده بايد در نظر 

گرفته شود.
4. در نامه بايد شيوايى بيان و روانى مطلب نيز در نظرگرفته شود و از لغات نامأنوس نبايد 

استفاده گردد.
5. از حشو )به کار بردن کالم زايد( خود دارى شود.

6. در نامه به هيچ وجه، نبايد از کلمات و جمالت عاميانه استفاده کرد.
۷. از نشانه هاى قراردادى ) کامه، سميکولن، نقطه و...( بايد درست و به جا استفاده کرد.

۸. درنامه بايد ازاستفاده کردن جمالت توهين آميز، تهديدآميز و مشکل آفرين خود دارى کرد.
9. نامه بايد در کاغذ هاى مناسب نوشته شود تا امکان ارجاع و حاشيه نويسى داشته باشد.

10. نامه تا حد امکان بايد تايپ شود يا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.
11. سلسلۀ مراتب بايد رعايت شود؛ عدم رعايت سلسلۀ مراتب توهين تلقى مى شود.

12. اگر مخاطب نامه را نمى شناسيم، نامه را بايد با يک عنوان کلى بنويسيم. در هر اداره يک 
سيستم تفکيک نامه وجود دارد که باعث ارسال نامه به مکان مورد نظر مى شود.

13. اگر نامه به وسيلۀ انترنت مکاتبه شود: الف( از رنگ هاى ماليم )مثل آبى( استفاده گردد.      
ب( تايپ همۀ نامه ها با فونت بزرگ يک نوع توهين محسوب مى شود. ج( ارسال تعداد زياد       

ايميل براى يک مکان کار درستى نيست.
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کارگروهی و سخنرانی
شاگردان باهم گفتگو کنند و براى سه مورد ظلم در مکتب، در خانه و در اجتماع پنج پنج 
مثال بر روى يک صفحه کاغذ بنويسند؛ سپس چند تن از شاگردان با کاربرد مثال ها در مورد 

ظلم مطالبى  ارائه کنند. 

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال بنويسيد. 
2. تصوير زير را با موضوع »نکوهش ظلم« ارتباط داده، در مورد آن يک متن هفت سطرى 

بنويسند. 
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1. ظلم را تعريف کنيد.
2. عدالت به چه چيزى گفته مى شود؟

3. درچه صورت هايى، ما از حدود تجاوزکرده و مرتکب ظلم مى شويم؟
4. ظلم شامل چه چيزهايى مى شود؟

5. مهمترين نکات قابل رعايت درنامۀ شخص به دفتر رسمى چيست؟
6. اگر نامه به وسيلۀ انترنت مکاتبه شود، چه مواردى را بايد رعايت نمود؟

۷. ابيات زير چه معنايى را افاده مى کند؟
بـراورند غـالمـان او درخـت از بيـخ     اگر زبـاغ رعيـت ملک خـورد سيبـى 
زنند لشکريانش هـزار مرغ بـر سيـخ     به يک بيضه اگر سلطان ستم روا دارد 

کارخانهگی

1. ده مورد از چيزهايى را که ظلم است و در جامعۀ ما مردم بدان اعتنا نمى کنند، درکتابچه هاى 
تان بنويسيد.

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
خـود را بـه دم آه سحـرگاه زنــد        آنکس که به کوِه ظلم خرگاه زند 
راهى که زنى ترا  همـان راه زنـد        اى راهـزن از دورمکافات بتـرس 

                   ابوسعيد ابوالخير
3.  متن کامل درس يازدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس

یازدهم

     درخت بی بر

از جـــور تبــــر زار بنــاليـد سپيــدار آن قصــه شنيديـــد که در باغ يکى روز 
از تيشۀ هيــــزم شکـن وارۀ نجـــــار کز من نه دگر بيخ و بنى ماند و نه شاخى 
دست قدرم کرد بــــه ناگاه نگـــونسار اين باکى توان گفت کــه در عين بلندى 
کين موسم حاصل بود و نيست تــرا بار گفتش تبـر آهسته که جرم تو همين بس 
شد تــوده در آن باغ سحر هيمۀ بسيـار تــا شام نيفتاده صداى تبــر از گـــوش 
بگريست سپيدار و چنين گفت دگـر بـار دهقان چو تنور خود از آن هيمه برافروخت 
اندام مــرا سوخت چنين ز آتش اد بــار آوخ کــه شـــدم هيزم و آتش گر گيتى 
زين جامه نه يک پود بجا ماند و نه يکتار هر شاخه ام افتاده در آخر بـــه تنـــورى 
در صفحۀ ايام نه گل مــاند و نـه گلزار چون ريشۀ من کنده شد از بـاغ بخشکيد 
آنرا که بسوزند چـو من گـــريه کند زار از سوختـن خـويش همى زارم و گــريم 
کو دعـــوى ديروزى و آن پايه و مقدار کـــو دولـت فيـروزى و آسايـش و آرام 
نا چيزى تو کـــرد بـدينگونه تــرا خوار خنديـد برو شعلــه کـه از دست که نالى 
فرجام، بــه جز سوختنش نيست سزاوار آن شــاخ که سر بـر کشُد ميـوه نيــارد 
اى ميوه فروش هنـر ايـن دکــه و بازار جـز دانش و حکمت نبـــود ميوۀ انسان 
کردار نکو کن که نـه سوديست ز گفتـار از گفتـۀ نـا کـردۀ بيـهوده چه حــاصل 

پروين اعتصامى

						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	»جزدانش	و	حکمت	نبود	میوة	انسان«	چه	مفهوم	دارد؟
			2.	چرا	سپیدار	گریه	کرد؟

3.	فرق	بین	یک	شاخ	پر	ثمر	و	بی	ثمر	در	چیست	و	به	زنده	گی	انسان	چه	
رابطه	دارد؟

4.	پروین	اعتصامی	کیست؟	
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	
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* شعرى را که خوانديد از نقطه نظر قالب شعرى قطعه است.
قطعه)شعر(: چند بيت هم وزن و هم قافيه است که قافيه را در مصراع او ل بيت اول آن 

رعايت نکنند و در آن از يک مضمون بحث کنند.
بار  ادبار)بدبختى(  هيزم(  )چوب  هيمه  )سرچپه(  معنى  به  نگونسار  بى بر  درخت  شعر  در   *

)حاصل ميوه( آمده است.
* پروين اعتصامى در سال12۸5 هـ. ش. تولد يافت؛ وى از کودکى زبان شاعرى گشود و 

در عنفوان شباب از معروفترين شاعران زمان خود گرديد.
پروين در قصايد خود از حيث الفاظ پيرو سبک شاعران قرن پنجم و ششم خاصه ناصر خسرو 
بلخى است و در اشعار ديگر از قطعات و مثنوى هاى پر ارزش و غزل ها وغيره سخن او بيشتر 

رنگ سخن عراقىدارد و غالبًا ساده است.
انديشه هاى وى نو و متضمن نکات اجتماعى و اخالقى و انتقادى است، و تمثيالت نغز و 

اندرز هاى حکيمانه و تفکرات او مايۀ شگفتى است.
پروين اعتصامى در سال 1320 هـ. ش. وفات يافت.

بخوانیم و بدانیم
1. درخت بى بر درخت بى ثمر و بيحاصل را گويند که فقط مى توان آن را اره نمود و چوب 

آن را به حيث هيزم سوخت به کار گرفت.
2. قطعه نوع شعرى است که در مصرع اول قافيه مراعات نشده و در آن از يک مضمون بحث کند.
3. شاخى که بلند باشد و حاصل ندهد، عاقبت سزاوار او جز سوختن چيزى ديگر نيست.

4. انسانى که دانش نيندوزد، مانند درخت بى حاصل است.
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• آدرس نویسی روی پاکت مراسالت 
    نوشتن آدرس يا نشانى در زبان درى دقيقًا برخالف بسيارى از زبان ها از جمله انگليسى 

است؛ بدين معنى که از موارد بزرگتر به سمت موارد کوچکتر مى رود؛ به ترتيب زير: 
1. نام کشور  2. نام واليت  3. نام ولسوالى  4. نام قريه  5. نام ناحيه 6. نام يا شمارۀ سرک    

۷. نام يا شمارۀ کوچه ۸. شمارۀ منزل 9. نام و نام خانواده گى گيرنده. 
تفصیالت 

1. در همه زبان هايى که از راست به چپ نوشته مى شوند )درى، پشتو، عربى، ازبکى و...(، 
قاعده همان است که در باال گفتيم؛ يعنى از موارد بزرگ آغاز نموده به سوى موارد کوچک 

بايد رفت.
2. اگرنامه به کشور ديگرى فرستاده مى شود که ترتيب نوشتارى آن کشور از راست به چپ 

است، در آن صورت عين قاعدۀ باال بر آدرس گيرنده و فرستنده تطبيق مى شود.
3. اگر نامه به داخل کشور فرستاده مى شود، ديگر نوشتن نام کشور ضرورى نيست.

4. اگر نامه از مرکز يک واليت به مرکز واليت ديگرى فرستاده مى شود، طبيعى است که نام 
ولسوالى و قريه نوشته نمى شود. 

فرستنده:	کابل	-	قلعة	فتح	اهلل	خان،	ناحیة	دهم،	
سرک	8،	منزل	شماره	)311(،	انجنیر	رحیم	گل. محل	نصب	

تکتب	پستی

گیرنده:	بامیان-	ولسوالی	پنجاب،	قریة	تگاب	برگ،	
پهلوی	مکتب	ذکور،	منزل	احمد	حسین	خان.
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5. آدرس فرستنده به ترتيبى که گفتيم، درسمت چپ، کنار بااليى پاکت نوشته مى شود. 
6. آدرس گيرنده به همان ترتيب در سمت راست، کنار پايينى پاکت نوشته مى شود.

کارگروهی و سخنرانی
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده و در مورد درس صحبت نمايند. و يک نفر از هر گروه 

نتيجۀ صحبت خود را در مقابل ديگران بيان دارد.
روى  را  آدرس نويسى  مختلف  مراحل  و  گرفته  قرار  برابر صنف  در  از شاگردان  تن  دو   .2

پاکت مراسالت با ترسيم نمونه ها روى تخته شرح 
دهند.

امال و نگارش

را که معـلـم محتـرم مى خـواند در  1. متـنى 
کتابچه هاى تان به صورت امال بنويسيد.

2. در ارتباط تصوير صفحه با متن درس مقاله يى 
بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.

1. قطعه چگونه شعر است؟
2. پروين اعتصامى کيست؟

3. چرا انجام درخت بى بر سوختن است؟
4. اگر در عقب پاکت مراسالت آدرس فرستنده را در سمت راست کنار پايينى پاکت بنويسيم 

چه مى شود؟

کارخانهگی

1. خالصه و مفهوم شعر درخت بى بر را طى شش سطر در کتابچه هاى تان بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

نگه نتوان نوشتن بر بيـاض چشم قربانـى   هوس در نسخۀ تسليم ما صورت نمى بندد 
                          بيدل

3. متن کامل درس دوازدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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فارسی یا دری؟

    زبان و ادبيات دري در درازناي زمانه ها، حوادث متعددي را پشت سرگذاشته و مواجه 
به تغييرات و تحوالت بي شماري گرديده است. اين زبان، جادۀ هموار را طي ننموده؛ بلکه 
همواره در تغيير و نوسان بوده است. گاه از چهرۀ ظريف طبيعت وصف نموده و زماني سيماي 

خشن زنده گي انسان را به تصوير کشيده است. 
    به گواهى تاريخ، زبان درى، که قدامت درحدود دوهزارسال دارد، بر سر زمين ما و در 
همين زادگاه زبان هاي ديگر خانوادۀ هندوآريايي پا به عرصۀ وجود نهاده است که درنخست 
ساکنين کابلستان، زابلستان، غزنين، بدخشان، نيمروز سيستان، بلخ، هرى، گندهارا  و اراکوزيا 
آن را وسيلۀ افهام و تفهيم خويش قرارداده بودند؛ و ازهمين جاها بود که نخستين جوانه هاى 
زبان دري روييدن گرفت، به سير تکاملي پرداخت و پس از مرور فرازها و فرود هاى بسيار، 
به حد رشد رسيد. با رواج يافتن آيين اسالم در خراسان و تـغييريافتن الفـبا وآشنايي مردم ما 
با زبان عربي، سير اين زبان تندتر شده و غناى بيشتر يافت و  اصول و قواعد دستوري زبان 

دري حالت اصلي خويش راحفظ کرد.
درمتون  است.  بسيار  فارسي مي گويند، سخن  يا  و  دري  را  زبان  اين  چرا  که  اين  اما      
زبان مذکور  به  و...  پارتي- دري  فارسي،  دري،  پارسي،  کالسيک، اسم هاي چون: دري، 
اطالق شده است؛ ولي از آنجايي که مطالعات نشان داده، در اوايل دورۀ اسالمي اين زبان 

را فارسي، دري و فارسي دري مي خواندند. 
    در گذشته ها عده يى زبان درى را منسوب به»دره« و»دربار« مى دانستند و مدعى بودند 
است؛ چنانکه  ناميده شده  لحاظ »درى«  اين  به  بوده،  دربارها  زبان رسمى  زبان،  اين  که 

						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
						تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

							1.	زبان	دری	و	فارسی	از	یکدیگر	چه	تفاوت	دارند؟
					2.	چرا	این	زبان	را	گاهی	فارسی	وگاهی	دری	می	گویند؟

		3.	شاعران	شبه	قاره	به	کدام	زبان	شعرگفته	اند؟
4.	این	زبان	درکجا	و	درکدام	زمان	به	میان	آمده	است؟

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

دوازدهم
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در روايات ابن المقفع، ياقوت الحموي، حمزۀ اصفهاني و برخي ديگر ازدانشمندان، از آن به 
عنوان دو زبان جداگانه ياد شده، که»دري« را زبان مختص دربار و درگاه و »پارسي« يا 
ازجمله  اما خاور شناسان  اند؛  فارس خوانده  اهل  و  دانشمندان  زبان موبدان،  را  »فارسي« 
»کريستينسر« دنمارکى و»دينينگ« انگليسى در اين مورد چنين داورى دارند که در اصل 
نام  به  را  امروز آن  ما  نام اصلى سرزمينى است که  بوده و »دهار«  کلمۀ درى، »دهارى« 
هم  سرزمين  اين  زبان  است.  »دهار«  ازکلمۀ  شده  تعريب  و»تخار«  مى شناسيم.  »تخار« 
درنخست»دهارى«، سپس»دهرى« و سرانجام »درى« شده است. اين زبان درنخست دري 

بوده و در دربارها از آن به عنوان زبان تشريفاتي استفاده به عمل مي آمد.
   در هر حال هم اکنون در حدود )200( مليون انسان به اين زبان سخن مى گويند. 

   در افغانستان يک نظر درميان بعضى از مردم ما وجود داشت که »زبان درى، تاجيکى و 
فارسى سه زبان جداگانه است«؛ اما اين نظر اساس علمى ندارد؛ زيرا هرسه لهجه از يک 
زبان واحد است؛ اگر ما چنين تصنيفى را بپذيريم که زبان درى، زبان تاجيکى و زبان فارسى 
سه زبان جداگانه اند، دچار مشکالت بسيار جدى مى شويم؛ زيرا يک عده از شاعران ما که 
در دو – سه صد سال اخير زنده گى کرده اند، زبان خود را زبان فارسى گفته اند و يک عده 
ازشاعران که از لحاظ جغرافيايى به ايران کنونى ارتباط دارند، يا به قفقاز مربوط اند، زبانى 
را که با آن شعرسروده اند يا نثر نوشته اند، از آن به»درى« تعبير کرده اند؛ مثاًل: نظامى      

گنجه يى، شاعرقرن ششم که از گنجه است و گنجه درقفقاز موقعيت دارد، مى گويد: 
درى نظم کردن سزاوار اوست        نظامى که نظم درى کار اوست  

ويا حافظ شيرازى )که شيراز درمحدودۀ جغرافيايى ايران کنونى موقعيت دارد( مى گويد: 
که لطف طبع و سخن گفتن درى داند        زشعر دلکش حافظ کسى بود آگاه 

و درجاى ديگر مى گويد:
تو قدر او به سخن گفتن درى بشکن      چو عندليب، فصاحت فروشد اى حافظ 

يا »رشيدى سمرقندى« شاعر قرن ششم که چنين گفته است: 
که هست مردن من مردن زبان درى     بهانه هاست به ماندن مرا و يک آن است 

   همچنان با قبول فرضيۀ ياد شده، دچار يک مشکل ديگرهم مى شويم: در مورد شاعران 
پارسى گوى که درشبه قاره )هند و پاکستان( نثر نوشتند يا شعرگفته اند. مثاًل»بيدل« به کدام 

زبان شعرگفته است؟ زبانى را که »بيدل« به آن شعر سروده، فارسى بدانيم؟ يا درى؟ 
به هر حال زبان درى و فارسى يک زبان است که روزگارانى اين زبان در مقاطع گوناگون 
تاريخ، زبان رسمى سرزمين هاى بسيار وسيعى بوده که از شط العرب شروع تا تمام ايران و 
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سراسر افغانستان کنونى و ماوراى قفقاز، خود قفقاز، آسياى ميانه و ترکستان چين و گاهى 
زبان رسمى سراسر قارۀ هند و در دوره هايى زبان رسمى امپراتورى عثمانى بوده است. 

    با ياد آنچه گذشت و نگرشى ديگر در آثار باستاني و کنوني اين زبان، کوچکترين مورد 
اختالفي را نمى توان يافت که روي آن، زبان مورد بحث را به فارسي، دري يا تاجيکى تقسيم 
نمود. و اين که از زبان مذکور لهجه هاى متعددي شاخه کشيده، نمى شود آن را دليلي براي 

انقسام اين زبان به دري، فارسي و تاجيکى انگاشت.
  در زير نمونه هايى ازقديم ترين آثار مى آوريم، که در آن ها اين زبان را جايى»درى« گفته 

اند، جاى ديگرى»پارسى« و در مواقعى ديگر از آن به نام »پارسى- درى« ياد کرده اند:  

نخست در مورد اطالق »دري« به همین زبان  
مدحـت خواجـۀ آزاده بـه الفـاظ دري      دل بدان يافتي ازمن که نکوداني خواند  
                            )فرخي سيستاني/ قرن پنجم(

گهي به لفظ دري و گهي به شعر دري      صفات روي وي آسان بود مـرا گفتـن  
                 )سوزني سمرقندي / قرن پنجم(

که از مدايح تو پاکيزه گشت لفظ درى       مدايح تـو به لفـظ درى همى گويد 
                       )اميرمعزى/ قرن ششم(
چون زبان نطق بگشايد به الفاظ دري       سمع بگشايد زشرح لفظ او جذر اََصم  
                            )انوري ابيوردي/ قرن ششم(

نطق من آب تازيان برده به نکتۀ دري       ديد مراگرفته لب، آتش پـارسي زتـب  
                          )خاقاني شرواني/ قرن ششم(

»ارثنگ، کتاب اشکال ماني بود و اندرلغت دري همين يک ثاء ديده ام، که آمده است« 
)اسدي طوسي(          

»دري«  به کسر دال  )به فتح دال هم مى گويند(: و معناي دقيق آن، زبان درباريان»در« 
مخفف دربار يا درگاه است و به زبان فارسي معاصر اطالق مى شود. 
        )دايرة المعارف اسالمى(
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دو دیگر درمورد اطالق»پارسي« به زبان مورد بحث
عجم زنده کردم بدين پـــــارسي              بسي رنج بردم درين سال سي  

                   ) فردوسي/ قرن چهارم (
سخن ها فهم کـردن کى تــوانست             زبان پارسى را مى نـــدانـسـت 

                        )شيخ عطار/ قرن ششم(
هندوي آن ترک باش ازجان و دل         پارسي گوييـم، هيـن تـازي بهـل  

                           ) موالنا/ قرن هفتم(
ساقي بده بشارت، رنـدان پارسـا را       خوبان پارسي گو بخشنده گان عمرند 

                      )حافظ/ قرن هشتم(
     با نظرداشت موارد يادشده، ما به اين تصنيف علمى دست مى يابيم که زبان رايج در 
افغانستان، تاجيکستان، ايران و بعضى مناطق ديگر دنيا، سه شاخه يا سه لهجه از يک زبان 
واحد يعنى زبان فارسى درى است، نه سه زبان جداگانه. همان گونه که زبان عربى در همه 
کشورهاى عربى در عراق، سوريه، اردن، فلسطين، مصر، کشورهاى شمال افريقا، عربستان 
واحد  زبان  جهان  همۀ  در  که  انگليسى  زبان  يا  است.  عربى  زبان  همان  يمن،  و  سعودى 

انگليسى است و نام بومى به خود نگرفته، زبان فارسى درى نيز همان يک زبان است.

بخوانیم و بدانیم
1. به گواهى تاريخ، زبان درى، که پيشينه يى در حدود دوهزار سال دارد، در سرزمين ما و در 

همين زادگاه زبان هاي ديگر خانوادۀ هندوآريايي پا به عرصۀ وجود نهاده است.
2. به يک نظر در اصل کلمۀ درى،»دهارى« بوده و»دهار« نام اصلى سرزمينى است که ما 
امروز آن را به نام»تخار« مى شناسيم. »تخار« تعريب شده ازکلمۀ»دهار« است. زبان اين 

سرزمين هم درنخست»دهارى«، سپس»دهرى« و سرانجام »درى« شده است.
3. در حدود )200(  ميليون تن به زبان فارسى درى سخن مي گويند.

4. زبان رايج در افغانستان، تاجيکستان و ايران، سه شاخه  يا سه لهجه از يک زبان واحد 
يعنى زبان فارسى درى است، نه سه زبان جداگانه. 
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• آدرس نویسی روی پاکت مراسالت خارجی
    نوشتن آدرس در زبان هايى که از چپ به راست نوشته مى شوند، برخالف زبان درى است؛ 
يعنى هميشه بايد از موارد کوچک شروع شده و به طرف موارد بزرگ رفت. به ترتيب زير: 

يا شمارۀ  نام   .4 يا شمارۀ عمارت  نام   .3 منزل  2. شمارۀ  گيرنده  خانواده گى  نام  و  نام   .1
کوچه 5. شمارۀ سرک 6. نام روستا ۷. نام شهر ۸. نام ايالت يا واليت 9. کود پستى 10. نام 

کشور.
 

تفصیالت
1. اگر نامه به کشور ديگرى فرستاده مى شود، که ترتيب نوشتارى آن کشور از چپ به راست 
است، در آن صورت آدرس فرستنده مطابق قاعدۀ درى نوشته شده و آدرس گيرنده مطابق 

به قاعدۀ زبان هاى چپ به راست نوشته مى شود. 

افغانستان- ننگرهار، 
چوک تالشی، منزل شماره 
42، عبدالکریم سرخ رودی

Afghanistan
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2. جاهاى نوشتن آدرس فرستنده وگيرنده روى پاکت، تغيير نمى يابد؛ يعنى آدرس فرستنده در 
سمت چپ، کنار بااليى پاکت نوشته مى شود و آدرس گيرنده در سمت راست، کنار پايينى آن. 
3. بهتر است در پايين آدرس فرستنده، کلمه Afghanistan  را با حروف التين بنويسيم؛ 
زيرا اگر گيرندۀ نامه در آن کشور پيدا نشود، شرکت پستى کشور خارجى به آسانى بداند که 

اين نامه را به کدام کشور مسترد نمايد و از مفقود شدن آن جلوگيرى به عمل آيد. 

کارگروهی و سخنرانی
1. شاگردان درمورد مفهوم کلى درس باهم گفتگو نموده، نکات اساسى آن را يادداشت کنند؛ 

سپس چند تن شان، در اين مورد دو دو دقيقه در برابر صنف صحبت کنند. 
2. دوتن از شاگردان تصوير يک نامۀ مراسالت خارجى را روى تخته رسم نموده يک تن 
شان آدرس گيرنده و دومى آدرس فرستنده را با رعايت تمام موارد آن نوشته به ديگران 

شرح دهند.

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال بنويسيد.
2. اين تصوير را با موضوع »فردوسى و زبان درى« ارتباط داده، در مورد آن يک متن هفت 

ACKUسطرى بنويسيد.
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1. زبان درى يا فارسى مربوط به کدام خانوادۀ زبانى بوده و در کجا به ميان آمده است؟
2. چرا اين زبان را به نام هاى درى و فارسى ياد مى کنند؟
3. اين زبان درکدام مناطق جهان، چه تعداد گوينده دارد؟

4. آيا زبان رايج در افغانستان، تاجيکستان و ايران، سه زبان جداگانه است؟ چرا؟
5. نوشتن آدرس يا نشانى در زبان هايى که از چپ به راست نوشته مى شوند، روى پاکت 

مراسالت خارجى چگونه بايد باشد؟
6. چرا نوشتن کلمه Afghanistan با حروف التين روى پاکت مراسالت خارجى ضرورى 

است؟ 

کارخانهگی

1. به رويت جدول پايين، چگونه گى پيدايش زبان درى را در چند سطر بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

يکيست ترکى و تازى در اين معامله »حافظ«             
حديث عشق بيان کن بدان زبان که تو دانى   

3. متن کامل درس سيزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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زبانهایهندوآریایی
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	نقش	زنان	در	ادبیات	ازچه	زمان	آغاز	گردید؟
	2.	نخستین	داستان	نویس	زن	کی	بود؟	

3.	چه	عواملی	باعث	کمرنگ	بودن	حضور	زنان	در	عرصة	ادبیات	شده	بود؟		
4.	نام	چند	تن	از	زنان	شاعر	معاصر	را	به	یاد	دارید؟			

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس 

سیزدهم

نقش زنان در ادبیات معاصر دری افغانستان

    نقش زنان در ادبيات ما با نام»رابعۀ بلخى« آغاز مى يابد که پس از او تا سده هاى متمادى، 
با نام ديگر زنان سخنورکمتر برميخوريم. شايد همزمان با او و پس از او زنان سخنور ديگرى 
هم بوده اند؛ اما نظر به داليل گوناگون، نام آن ها ثبت تاريخ ادبيات نگرديده است؛ تنها در 
اواخر قرن نزدهم و آغاز قرن بيستم است که جسته و گريخته، نام چند شاعر زن؛ مانند: 
عايشۀ درانى، آمنۀ فدوى، محجوبۀ هروى و مخفى بدخشى را در اوراق برخى ازکتاب ها 
مى بينيم، که ناچيز بودن تعداد اين نام ها نيز وابسته به اوضاع و شرايط آن روزگار مى تواند 

باشد. 
    در آن دورۀ زمانى، محدوديت هاى اجتماعى، خانواده گى، تحصيلى و شغلى، فضا را براى 
ابتکارات زنان تنگ مى کرد؛ زنان يا چنان گرفتار امورخانه بودند که نمى  توانستند کارهايى 
را که توانايى آن را داشتند، به انجام برسانند و يا هنوز در انديشۀ پرداختن به ادبيات نيفتاده 
بودند. برخى هم که مى نوشتند، موجوديت خود را پشت نام هاى مستعار پنهان مى کردند. فضا 
چنان بود که آنان به نوشتن ترغيب نمى  شدند؛ زيرا امکانى براى نشر آثار خود نمى  ديدند. 
و  بودند  نيافته  روى خود  به  را  ادبى  مراکز  درهاى  امکان گشايش  هنوز  دوره  درآن  زنان 

شرکت آنان درجنبش ادبى، بسته گى به موقعيتى داشت که در جامعه به  دست مى آوردند.
    در اوايل سدۀ بيستم ميالدى، گروه کوچکى از زنان تحصيل کرده که در راه به  دست 
آوردن کمترين امکانات با مخالفت ها و تهديد هاى بسيار رو به رو مى شدند، آغاز به گشودن 
مکاتب دخترانه و تدريس کردند، کانون هاى زنان را بنياد نهادند و مجله هاى ويژۀ خود را 

منتشر کردند. 
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    نخستين  بار در زمان سلطنت امان اهلل خان بود که دختران و زنان درتاريخ شکل گيرى 
و انکشاف معارف عصرى افغانستان، وارد اين عرصه  شدند. اولين مکتب ابتدايى دختران 
 در سال 1299هـ.ش. به نام »مکتب عصمت« توسط ملکه ثريا تشکيل شد؛ سپس در  سال  
1302هـ.ش. مکتب مستورات در شهرآراى کابل گشايش يافت. به روايت ديگر:  نخستين 
آن وقت  در  که  زرنگار شهرکابل،  پارک  از  قسمتى  در  تاريخ 19جدى1300هـ.ش.  به  بار 
»بوستانسرا« ناميده مى شد، به کمک يک عده زنان منور شهر و رهبرى ملکه ثريا،  »مکتب 
مستورات« گشايش يافت. دخترانى که در خانه به طور خصوصى تحصيل کرده بودند،  به 
صنوف باالتر و ديگران به صنوف پايين تر شامل درس شدند و بعد از مدتى يک تعداد  آن ها 
براى تحصيالت عالى به ترکيه، آلمان و فرانسه اعزام گرديدند.  در همين سال با تالش و 
ابتکار ملکه ثريا، مجلۀ ويژۀ زنان به نام »ارشاد النسوان« تأسيس يافت.  مکتب مستورات که 
بعداً درسال 1321 به ليسۀ ماللى تغييرنام داد، از آغاز تا امروز در تنوير افکار زنان افغان نقش 
شايسته يى را ايفا کرده است. تا آنجا که حتى بسيارى از زنان آگاه، منور، شاعر و نويسندۀ 

معاصر از همين مکتب فارغ شده اند.
    در اواسط سدۀ بيستم بود که با پيدايش کانون هاى آموزشى جديد و برخوردارى زنان از 
فرصت هاى آموزشى همسان با مردان و پديد آمدن نشريات ويژۀ شان، ورود زنان به تدريج 
در عرصۀ فعاليت هاى فرهنگى آغاز يافت، و شخصيت  زن در آثار ادبى نقش بارزترى پيدا 

کرد.
    خوشبختانه ما امروز شاهد زنان بسيارى استيم که در عرصۀ ادبيات امتيازات چشمگيرى 
به دست آورده و از اعتبار و موقعيتى بسيار خوبى برخوردار گرديده اند و تقريبًا همدوش و 
همراه با مردان افغان در مراکز علمى، فرهنگى، هنرى، اقتصادى، سياسى و... حضور فعال 
آينده  به  را  ما  که  مى بينيم  را  ماندگارى  نام هاى  شاعرى  و  شعر  در عرصۀ  تنها  نه  دارند. 
اميدوارتر مى سازد؛ بلکه در عرصۀ داستان نويسى هم چهره هاى درخشانى عرض وجود کرده 

اند.
داستان نویسی

    ادبيات داستاني افغانستان از زمان شکل گيري آن به شکل نو و سبک هاي رايج ادبي اين 
صد سال اخير، به سال1300 هـ. ش. برمي گردد، که از آن زمان تا کنون فراز و فرودهاي 
بسيارى در پيوند با تغيير نظام هاي سياسي و متعاقب آن تغييرات اجتماعي، فرهنگي و مدني 
کشور داشته است. با نوشته شدن داستان»جهاد اکبر« در سال}1300هـ. ش.{و چاپ آن در 
مجلۀ معارف، داستان نويسي ظهور خود را در افغانستان آشکار، و تا سال}1330هـ. ش.{

گهگاه به صورت تک جرقه هايى در مطبوعات، چهره نمايى کرد. پس از پايان دهۀ بيست و 
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آغاز دهۀ سي، آهسته آهسته داستان با شيوۀ نسبتًا جديد در مطبوعات جا باز نمود. با توجه به 
حرکت زمان و اوضاع جهاني، از دهۀ چهل تاکنون با تمام دشواري هاي سياسي و اجتماعي 

اوضاع افغانستان، داستان به رشد و بالنده گي خود ادامه داده است. 
    زنان از دهۀ چهل بدينسو، مجدانه به ادبيات داستانى روى آورده و در اين عرصه قلم 
زده اند. نخستين داستانى که توسط يک نويسندۀ زن )خانم ماگه رحمانى( نوشته شده بود، 
درسال1340هـ.ش. انتشار يافت؛ پس از آن داستان هاى ديگرى از نويسنده گان زن به وجود 
آمد که بسيارى از آن ها  در داخل و خارج از مرزهاى کشور منتشر شد، که اين روند همچنين 

تا هنوز ادامه دارد. 

بخوانیم و بدانیم
1. نقش زنان در ادبيات ما با نام»رابعۀ بلخى« آغاز مى يابد که پس از او تا سده هاى متمادى، 

با نام ديگر زنان سخنورکمتر برمى خوريم.
2. در اواخر قرن نزدهم و آغاز قرن بيستم، نام چند شاعر زن ديگر؛ مانند: عايشۀ درانى، آمنۀ 

فدوى، محجوبۀ هروى و مخفى بدخشى را در اوراق برخى ازکتاب ها مى بينيم.
3. اولين مکتب ابتدايى دختران درسال 1299هـ.ش. به نام »مکتب عصمت« توسط ملکه 
گشايش  کابل  شهرآراى  در  مستورات  مکتب  در19جدى1300هـ.ش.  و  شد.  تشکيل  ثريا 

يافت.
4. در اواسط سدۀ بيستم بود که ورود زنان به تدريج در عرصۀ فعاليت هاى فرهنگى آغازيافت، 

و شخصيت  زن در آثار ادبى نقش بارزترى پيدا کرد.

•  کلمات عنوانی و کلمات پایانی
    معمواًل نامه ها با خطاب آغاز مى شوند. در خطاب، نويسنده بايد شأن و مقام مخاطب و 
وضع و موقعيت او را به کاربرد و از کلمات درخور و مناسب در نظر بگيرد. همين کلمات 
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و واژه هاى احترامى يى را که در آغاز نامه به مثابۀ خطاب مى آيند، به نام کلمه عنوانى ياد 
مى کنند. همچنان کلمات احترامى يى که پس از تمام شدن متن نامه، در پايان نامه مى آيند، 

کلمه هاى پايانى نام دارند. 
    کلمات عنوانى و کلمات پايانى هر يک بار عاطفى خاصى دارند، که اگر هريک از آن ها 
در جاى مناسب خويش به کار نرود، يا خنده دار خواهد بود و يا توهين به گيرندۀ نامه تلقى 

مى شود و او را ناراحت مى کند؛ پس بايد از درست بودن آن کاماًل اطمينان حاصل کرد. 
1. در نامه هاى خانواده گى: پدر گرامى و گرانقدرم، پدر مهربانم، مادر عزيز و مهربانم، مادر 

شيرينتر از جانم، پدر بزرگوارم، فرزند عزيزم، دختر نازنينم، فرزند گرامى ام.
2. درنامه هاى دوستانه: دوست گراميم، رفيق شفيقم، دوست بسيار عزيزم، دوست گرانقدرم.

ادارۀ...،  محترم  رئيس  وزير...،  محترم  جمهور...،  رئيس  محترم  ادارى:  نامه هاى  در   .3
معظم  استاد  واليت...،  محترم  مقام  به  مدير...،  محترم  جناب  محکمۀ...،  رئيس  محترم 

جناب )تخلص(، جناب محترم معاون ادارى رياست....

کلمات پایانی 
    همان گونه که ذکر شد، در پايان نامه پس از تمام شدن متن و قبل از امضا يا نوشتن نام، 
الزم است چند کلمه يى که حاکى از احترام يا محبت نسبت به مخاطب نامه باشد، ذکرشود، 
که همين کلمه ها را به نام کلمه هاى پايانى ياد مى کنند. کلمه هاى پايانى را ؛ مانند: کلمات 
عنوانى، مناسب با مقام و سن و شخصيت مخاطب بايد نوشت. جاى نوشتن کلمۀ پايانى 
معمواًليک سطر پايين تر از متن و سمت چپ آخرين سطر آن است. در زير برخى از کلمات 

پايانى را نام مى بريم.
1. در نامه هاى خانواده گى: به اميد ديدار، آرزومند سالمتى شما، به اميد نامه هاى پرمحبت شما.

2. در نامه هاى ادارى: با تقديم شايسته ترين احترامات، سپاسگزارم، با تشکر و سپاس فراوان، 
با عرض احترام.

3. در نامه هاى دوستانه: دوستدار تو، به اميد ديدار، آرزومند ديدار تو، آرزومند خوشبختى تو،  
ارادتمندت، دوست هميشه به يادت. 
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کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان درمورد »راه هاى رشد داستان نويسى زنان« باهم گفتگو کرده، نکات پيشنهادى 

خود را در ورقه يى يادداشت کنند؛ سپس يک تن شان در مورد آن به سخنرانى بپردازد.
2. شاگردان به دو گروه تقسيم شده، گروه اول در مورد »ويژه گى هاى آثار ادبى مردان« و 
گروه دوم در مورد »ويژه گى هاى آثار ادبى زنان« باهم به گفتگو پرداخته، نکات مورد نظر را 
يادداشت نموده بعد يک تن از هر گروه در برابر صنف قرار گرفته در مورد آن صحبت کند.

 کنند. 
امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. اين تصوير را باموضوع »زنان و دانش هاى نوين« ارتباط داده، در مورد آن متنى بنويسيد. 
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1. نقش زنان در ادبيات ما از کدام زمان آغاز يافته است؟
2. در آغاز قرن بيستم، نام کدام شاعران زن در ادبيات ما درخشيده است؟

3. کدام عوامل باعث شده است که در گذشته ها، زنان به کارهاى ادبى نپرداخته و در عصر 
کنونى در اين عرصه بدرخشند؟

4. نخستين مکتب ابتدايى دختران  در افغانستان، در کدام زمان، با چه نام و  توسط چه کسى  
افتتاح گرديد؟

5. در کدام زمان، ورود زنان در عرصۀ فعاليت هاى فرهنگى آغاز يافت، و شخصيت  زن در 
آثار ادبى نقش بارزترى پيدا کرد؟

6. کلمات عنوانى و کلمات پايانى را تعريف کرده براى هريک آن مثال هايى ارائه کنيد.  

کارخانهگی

1. در مورد »راه هاى رشد داستان نويسى زنان« متنى بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.
2.اين ابيات را به حافظه بسپاريد:

فـروخـت گوهـر عمـر عزيـز را ارزان      زنى که گوهر تعليـم و تربيت نخريـد 
سزاست گوهر دانش، نه گوهـر الـوان      براى گردن و دست زن نکو »پروين« 

                پروين اعتصامى 
3. متن کامل درس چهاردهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس 

چهاردهم

عالمه صالح الدین سلجوقی

    عالمه صالح الدين سلجوقي درسال 12۷5هـ.ش. در کنار قلعۀ اختيارالدين در شهر هرات 
تولد يافت. پدرش مفتي سراج الدين نام داشت. خانوادۀ سلجوقي همه از اهل علم و معرفت 
بودند. آن گونه که خود نوشته است: »من در هرات از يک عايله يي که تا ياد مي دهند علماى 

معقول و منقول بوده اند، به وجود آمده ام.«
    او نخستين آموزش ها را از پدر دانشمند خويش فرا گرفته و تا سن بيست ساله گي با علوم 
عربي کاماًل آشنا شده بود. بعد به مدرسۀ سلجوقيان هرات رفت و علوم مروجۀ آن زمان را 
آموخت. به پاکستان و هند و عربستان سفر کرد و زبان هاى اردو، عربي و انگليسي را آموخت؛ 

سپس جهت انجام خدمات بيشتر به امور رسمي روي آورد.
    استاد صالح الدين سلجوقي به عنوان يکى از نخبه ترين شخصيت علمي و فلسفي معاصر 
فقيه، محدث،  منتقد،  شاعر،  اديب،  عنوان  به  را  او  همروزگارانش  که  بود  ما کسى  جامعۀ 
مفسر، نويسنده، ديپلومات، مبلغ و استاد پرآوازۀ فلسفه، تصوف، الهيات وماوراءالطبيعه و در 
هند، پاکستان، ايران وکشور هاى عربي او را به عنوان دانشمند بزرگ و عالمه ميشناختند. 
استاد علي اصغر حکمت، دانشمند بزرگ ايران، که در استالف چند ساعتي با استاد سلجوقي 
نشسته بود، مي نويسد که خودش را در برابر مرد دانشمند بزرگي مي بيند که يادي از فارابي 

و ابن رشد مى دهد.
    استاد سلجوقى يگانه دانشمندى از عجميان بود که به صورت استثنايى در »مجمع لغوي 
مصر« به عضويت پذيرفته شد. مقامي که بسيارى از عرب ها را در آن مقام راهي نيست و 
سلجوقي يگانه عضو ازکشورهاي غيرعربي زبان، در آن مجمع لغوي پذيرفته شد؛ برخى از 

								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:
				1.عالمه	صالح	الدین	سلجوقی	که	بود؟

		2.	او	به	کدام	علوم	و	فنون		دسترسی	داشت؟	
3.	او	کدام	زبان	ها	را	در	کجا	فراگرفت؟						

	4.	عالمه	سلجوقی		را	با	چه	کسانی	همپایه	دانسته	اند؟
5.	شما	او	را	چگونه	شخصیتی	یافتید؟درپایان	معرفی،	همین		

پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	
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صاحب نظران او را همپايه با موالنا جامي و اناتول فرانس ) نويسندۀ فرانسوي ( دانسته اند. 
    استاد سلجوقي وظايف رسمى گوناگونى را تجربه کرده است. مفتي محکمه هرات، مدير 
معارف و مدير جريدۀ اتفاق اسالم،  استاد منطق و ادبيات در ليسۀ اماني کابل،  معلم ادبيات 
ليسه هاى حبيبيه و استقالل کابل، منشي دارالتحريرشاهي، رئيس مستقل مطبوعات، وکيل 

مردم هرات در هفتمين دور شوراى ملى و سفير افغانستان در مصر.    
     باآلخره اين دانشمند بزرگ، فيلسوف واالمقام و استاد ادب و فلسفه و الهيات در ماه 

جوزاي سال 1349هـ.ش. پدرود حيات گفت و در شهداي صالحين به خاک سپرده شد. 
    استاد صالح الدين سلجوقي، کتاب ها، رساله ها و مقاالت فراواني در زمينه هاى فلسفه، 
اخالق، سياست،  ادب، هنر، الهيات و علوم اجتماعي به زبان هاي دري و عربي تأليف کرده است، 
که مشهورترين آن ها »تجلى خدا در آفاق و انفس« عنوان دارد. بقيه آثار او به شرح زير است: 
1. افکارشاعر 2. نگاهى به زيبايى 3. مقدمۀ علم اخالق 4. ترجمۀ اخالق نيکوماسى ارسطو 
5. جبيره 6. نقد بيدل ۷. تقويم انسان ۸. ترجمۀ کتاب محمد  در شيرخواره گى و خرد 

سالى  9. افسانۀ فردا 10. تهذيب االخالق و چندين کتاب ديگر به زبان عربى.

نمونه یی از نثر کتاب »تجلی خدا در آفاق و انفس«
    وقتى که چشم هاى خود را به سوى آسمان بگماريم، بايد شگفت و بلکه دهشت زيادى بر 
ما چيره شود؛ زيرا اين نجوم و کواکب بى شمارى که در آن شناورى دارند، تابع نظام دقيقى 
هستند که از آن به قدر سِر سوزنى هم تجاوز نمى کنند. هر چند که هزاران شب و روز و 
بلکه فصل ها و سال ها و قرن ها بر ايشان بگذرد، اين ها درمدارها و فلک هاى خود چنان با 
نظام دقيقى مى چرخند که ما مى توانيم خسوف وکسوفى را که بعد از قرن هاى زيادى عملى 

مى شود، پيش بينى کنيم و از زمان وقوع آن ها خبر بدهيم. 
    اگر اين ستاره گان براى خود نظام پايدارى نداشته باشند و تابع قوانين معينى نباشند، پس 
آيا ممکن است که انسان به آن ها تکيه کند و به هدايت ايشان در صحراها و درياها و در 
فضا راه خود را بجويد؟ هستند کسانى که به وجود خداوند و قدرت او بى باورند؛ ولى با 
اين هم به اين معتقدند که اين ُکرات آسمانى تابع قوانين مبرمى مى باشند و نظام معينى را 

پيروى مى کنند و سير و حرکت آن ها در اين فضا از راه انارشى نيست.
    حق اين است که از قطرۀ آبى که آن را زير مکروسکوپ مى بينيم، تا اين ستاره گانى که 
نمى ماند، جز  راهى  ديگر  ما  به  تلسکوپ هاى فضايى مشاهده مى کنيم،  از خالل  را  آن ها 
تشابه سلوک  و  تجانس  از  راکه  قوانين  اين  و  تمامتر  واين دقت هرچه  بديع  نظام  اين که 
نکته  اين  به  انسان ها  اگر  بنگريم.  قدر  ديدۀ  به  را  آن  و  کنيم  تمجيد  مى کند،  نماينده گى 
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اطمينان نمى داشتند که قوانينى وجود دارد و ممکن است روزى کشف شود و هم محدود و 
معين گردد، طبيعى است که عمر خود را در بحث و فحص و تتبع و استقراى آن ها به صرف 
نمى رساندند؛ زيرا اگر انسان اين اعتقاد و اين اطمينان را درنظام کاينات نداشته باشد، غور و 
تحقيق و بحث او در اين باره ها عبث و بيهوده خواهد بود. و اگر هر تجربه يى مخالف تجربۀ 
سابق يعنى تابع تصادف مى بود، کجا ممکن بود که انسان اين پيشرفت موجودۀ خود را به 

دست آرد؟ 
    بايد در وراى اين نظام و اين قوانين، خالق متعالى باشد. اين را هيچ عقل قبول کرده نمى تواند که 
نظام و قوانينى موجود باشد و در وراى آن آفرينندۀ حکيم و ناظم قدسى و موجد ازلى نباشد. 
بلند اعالن مى کند:  با صداى  اين قانون  انسان به قانون جديدى بر مى خورد،  و هر وقت 

»خداوند خالق من است و انسان بدون پديد آورندۀ من چيز ديگرى نيست.« 
    وجود خداوند در زنده گى روزمره، حقيقتى است که هيچ شکى در آن نيست. حقيقتى 
که از همه حقايق علمى قويتر است. حقيقتى است که هيچ گونه اشتباه و ترديدى در آن 
را  را توصيف مى کنيم و مدارهاى آن ها  اين هم وقتى که ما ستاره گان  با  راه نمى يابد. و 
رسم مى نماييم و يا اين که »آميب« را بر قطعه يى از شيشه ثبت مى سازيم و صورت آن را 
مى گيريم، مى بينيم که ما نمى توانيم از اين طور داليل مادى، طورى که الزم است، به وجود 
خداوند برسيم. انسان نمى تواند که خدا را بداند و بشناسد تا به او تعالى توجه شخصى 
از  اگر شخصى  او معرفتى حاصل نکند؛ مثاًل:  به  راه تجربۀ خود  از  را نجويد و  او  نکند و 
ديدن مکروسکوپ انکار کند و نخواهد که »آميب« را ببيند، در اين صورت او مى تواند که 
نيست، مجادلۀ  نام »آميب«  به  اين که موجودى  بارۀ  انکار کند و حتى در  نيز  از»آميب« 
طوالنى بکند؛ ولى وقتى که او »آميب« را ديد، در همان دقيقه مجادلۀ او سقوط مى کند و 
همچنين است در بارۀ وجود خداوند. انسان ممکن است که در بارۀ وجود خداوند مجادلۀ 
طوالنى بکند؛ ولى همين که تجلى او تعالى را ديد، درهمان لحظه بحث و جدل او از هم 
مى پاشد و فوراً به وجود او تعالى تسليم مى شود. به شرطى که در اين کار به خبرت و تجربۀ 
شخصى خود بکوشد. وقتى انسان نخواهد که سر خود را باال کند و بخواهد به بحث و جدل 
خود دوام دهد، ممکن است اين جدال او خيلى دوام کند و از اين است که خداوند تنها 

ACKU



 74

در دل هاى کسانى تجلى مى کند که او را مى جويند. 

 
* ابن رشد: أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشداألندلسي القرطبي، يکى از دانشمندان مشهور 
عالم اسالم است که در علوم طب و فلسفه شهرت جهانى دارد. برعالوه او در علوم فلک و 
رياضيات سرآمد روزگار خود بوده است. وى درسال520 هـ.ق. تولد ودر 5۷۷ هـ. ق.  وفات 

يافته است. 
* مجمع لغوي مصر: که در عربى آن را به نام »مجمع اللغة العربية« ياد مى کنند، سازمانى 
است مشترک ميان همه کشورهاى عربى زبان، که مرکز آن در مصر قرار دارد. وظيفۀ آن 
محافظت از گنجينه هاى زبانى و ادبى، مطابقت بخشى زمينه هاى مختلف زبان با نيازهاى 

عصر حاضر، واژه سازى و غنامند نمودن زبان عربى با مطالب علمى، ادبى و هنريست. 
* اناتول فرانس: نويسنده و فيلسوف فرانسوى که درسال 1۸44 م. تولد يافته و در سال 
1924 م.  درگذشته است. بيشتر از سى سال عضو مجمع علمى فرانسه بوده و جايزۀ ادبى 
نوبل را درسال1922م. به دست آورده است. تأليفات او به بسيارى از زبان هاى دنيا ترجمه 

شده است. 

بخوانیم و بدانیم
1. عالمه صالح الدين سلجوقي در سال 12۷5 هجرى شمسى درکنار قلعۀ اختيار الدين در 

شهر هرات زاده شد.
مدرسۀ  به  بعد  بود.  شده  آشنا  کاماًل  عربي  علوم  با  ساله گي  بيست  سن  تا  سلجوقى   .2

سلجوقيان هرات رفت و علوم مروجۀ آن زمان را آموخت.
3. همروزگارانش او را به عنوان اديب، شاعر، منتقد، فقيه، محدث، مفسر، نويسنده، دپلومات، 
الطبيعه و در هند، پاکستان، ايران و  الهيات و ماوراء  مبلغ و استاد پرآوازۀ فلسفه، تصوف، 

کشور هاى عربي او را به عنوان دانشمند بزرگ و عالمه مي شناختند.
4. برخى از صاحبنظران، سلجوقى را همپايه با موالنا جامي و اناتول فرانس دانسته اند.

شهداي  در  و  گفت  حيات  پدرود  هـ.ش.   1349 سال  جوزاي  ماه  در  سلجوقى  عالمه   .5
صالحين به خاک سپرده شد.

6. مهمترين آثار عالمه سلجوقى افکار شاعر، نگاهى به زيبايى، مقدمۀ علم اخالق، تجلى 
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خدا در آفاق و انفس و محمد در شيرخواره گى و ُخرد سالى نام دارند.  

• نامه های اداری )مکتوب ها(
    تمام مکاتباتى که در داخل يک ارگان، اداره و سازمان يا خارج از آن ارگان، اداره و يا 
سازمان ديگرى به منظور انجام يافتن کارهاى ادارى و در شکل و فورم مخصوص همراه با 
تشريفات ادارى مبادله مى گردد، نامۀ ادارى ناميده مى شود. نامۀ رسمى ادارى به منزلۀ سند 
ادارى است. اسناد ادارى تمام سندهايى را مى گويند که به امور ارگان، اداره و يا سازمان، 
همچنين اسناد و سوابقى که به صورت نوشته )مراسالت ادارى، دوسيه ها( منقوش )نقشه ها، 
نمودارها، عکس ها و تصاوير و....( و اسناد صوتى و تصويرى ثبت شده )کست ها و سى دى ها( 
ايجاد،  رسمًا  ادارى  اجراى وظايف  منظور  به  و سازمان  اداره  ارگان،  در هر  اين ها  مانند  و 

دريافت و يا صادر مى گردد. 

کار گروهی و سخنرانی
 

1.  شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و شخصيت و کارنامه هاى عالمه سلجوقى را با يکى 
از نويسنده گان نامدار معاصرافغانستان مقايسه نمايند؛ سپس از هر گروه يک نفر مقابل صنف 

آمده و نتيجه را به ديگران بگويد.
و  ياد  نگهداشتن  زنده  براى  که  دهد  شرح  و  آمده  برابر صنف  در  شاگردان  از  تن  2.يک 
کارنامه هاى بزرگانى چون عالمه سلجوقى، دولت، سازمان هاى اجتماعى و مردم چه وظيفه 

دارند و شما چه راه هايى را در اين مورد پيشنهاد مى کنيد؟

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم  مى خواند به صورت امال درکتابچه هاى تان بنويسيد.
2. تصوير صفحۀ مقابل را با موضوع »هر اثر، داللت بر سازندۀ آن مى کند« ارتباط داده، 

درمورد آن يک متن هفت سطرى بنويسيد. 
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1. عالمه صالح الدين سلجوقي در کدام سال و درکجا به دنيا آمد؟ 
2. مهمترين اثر او کدام است؟ نام ببريد.

3. نامه هاى ادارى به چه چيزى گفته مى شود؟ 
4. عالمه سلجوقى بيشتر درعرصۀ کدام علم کار کرده است؟

5. »من به خداى اين کاينات و پروردگار خود ايمان دارم؛ طورى که آثار قدرت  او را در خود 
و در همۀ اشياى ماحول خود مى بينم.« اين جمله چه معنى دارد؟

6. تجلى خدا در آفاق و انفس يعنى چه؟

کارخانهگی

1. با نظرداشت مطالبى که خوانديد، نظريۀ شخصى خودتان را درمورد وجود خداوند با 
ارائۀ مثال ها بيان کنيد.

2.  اين بيت را به حافظه بسپاريد:
بى حضور دل مبر زنهـار نام اهلل را   طاير يک بال نتواند فلک پرواز شد   
                    صائب 

3. متن کامل درس پانزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس

 پانزدهم

نقش مسلمانان در تکامل علوم

    مسلمانان در طول تاريخ خويش، در روند سير تکامل علوم نقش بس فعال و ارزندۀ داشته 
اند، بسيارى از اختراعات و اکتشافات در عرصه هاى علوم مختلف محصول فکر و تالش 

دانشمندان بزرگ جهان اسالم است.
از همين سبب است که امروز مى بينيم مسلمانان در بسيارى از علوم پذيرفتۀ بشر چه در 
ساحۀ علوم انسانى و چه در بخش علوم تجربى يا بنيان گذار بوده اند و يا در تدوين، تحول و 

تکامل آن دانش ها سهم بزرگى داشته اند، که اکنون به چند مورد آن اشاره مى شود:

کیهان شناسی و زمین شناسی
• »ابوريحان البيرونى« نخستين کسى بود که طريقۀ ترسيم نقشه هاى جغرافيايى به طريقۀ 

استوانه يى را 550 سال پيشتر از»مرکورى« اختراع کرد.
• البيرونى پس از برهما گپتا )دانشمند هندى( دومين کسى بوده که با الهام از آيت کريمۀ 
»ُکلٌّ ِفي َفلٍَک َيْسَبُحوَن«  به حرکت انتقالى زمين به شکل علمى آن پى برد و آن را به 

صورت علمى ثابت نمود.
• البيرونى نخستين کسى بوده که دليل جزر و مد درياها و رودخانه ها را قوۀ جاذبۀ مهتاب 

دانسته است.  دانش امروز هم همين نظريه را تأييد مى کند.
• نخستين کاشف قارۀ امريکا البيرونى بوده است. به اين دليل که او با استفاده از اسطرالب 
و وسايل ديگر زمين شناسى و ستاره شناسى، که همه از اختراعات خودش بوده، به وجود يک 

								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که
									تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:
						1.	مسلمانان	درتکامل	علوم	چه	نقشی	دارند؟

			2.	البیرونی	چه	کارهایی	را	انجام	داد؟	
			3.	دایرة المعارف	جغرافیا	توسط	چه	کسی	به	میان	آمد؟

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.
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و وجود  پى مى برد  ديگر  نيم کرۀ شمالى  در  ديگر  قارۀ 
سينا«  براى»ابن  که  سؤالى  هژده  ضمن  را  قاره  اين 

فرستاده، مطرح مى کند. 

 طب و اناتومی 
    ابن سينا را همۀ ما مى شناسيم؛ نظريات اين دانشمند 
از  باقيست و در بسيارى  تا امروز به همان قوت خود 
دانشگاه هاى جهان تدريس مى شود؛ همچنان در علم 
کالبد  به  که  بودند  مسلمان ها  نخستين بار  اناتومى، 
استخوان هاى  نامگذارى  و  علمى  تشريح  و  شگافى 
که  مى بينيم  هم  امروز  حتى  پرداختند.  انسان  هيکل 
بيش از 30 درصد اصطالحات علم اناتومى، متعلق به 

زبان عربى است. 
 روانشناسی 

    امام ابن قيم الجوزيه، نويسندۀ دوکتاب مشهور»الروح« و »الجن«، نخستين کسى است 
که با الهام از آيت قرآنى»يعرف المجرمون بسيماهم« و با نوشتن دوجلد کتاب در همين 
بعدها دانشمندان غربى در تکامل آن خدماتى  را گذاشت و  مورد، اساس علم روانشناسى 

انجام دادند. 
در بخش زبان، ادبیات و نشانه های نگارشی

و غيره مى شناسيم،  نداييه  کامه، سميکولن، شارحه،  نام هاى  به  ما  امروز  را که  آنچه      
نخستين بار در زمان حضرت عثمان، وقتى قرآن کريم را جمع آورى کردند به منظور 
خاطر  به  را  نشانه هايى  نشوند،  اشتباه  مرتکب  قرآن،  خواندن  وقت  در  مسلمان ها  که  اين 
توقف، مکث کوتاه، مکث دراز، وصل کردن جمله ها و درست خواندن إعراب هاى قرآن کريم 
دايره  يا يک  به سر  نقطۀ سر  يا سه  بود،  به شکل يک مثلث کوچک  يا  وضع کردند که 
يا اشکالى مثل اين ها، که نمونه هاى اين نشانه ها را مى توانيم در قديمى ترين نسخه هاى 
قرآن کريم مشاهده کنيم؛ همچنان ده ها مورد ديگر را مى توان نام برد؛ مانند: اختراع الکول 
که توسط ابوبکر محمد بن زکرياى رازى صورت گرفت. در فن معمارى اختراع خشت کليد 
رواق هاى استوانه يى توسط سنمار صورت گرفت. با اختراع فورمول هايى زيرنام »البواحير«، 
توسط مسلمانان، اساس علم هواشناسى گذاشته شد. اختراع ساعت، اختراع واترپمپ بادى و 
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اساس گذارى فن آبرسانى و بناى کاريزها و... همه توسط مسلمانان صورت گرفت. و باآلخره 
يکى از برازنده ترين چهره هاى علمى در دنياى اسالم رياضى داِن بزرگ»محمد بن موسى 
الخوارزمى« بود که براى اولين بار جدول هاى نجومى و جدول هاى مثلثاتى را طرح و تدوين 
براى  روز  آن  دنياى  در  را، که  المعارف جغرافيا  دايرة  دانشمند ديگر،  به کمک 69  و  کرد 
کشتيرانى بسيار اهميت داشت، تنظيم و آماده نمود؛ همچنان سلسلۀ اعداد هندى را که امروز 
به نام سلسلۀ اعداد عربى ياد مى شود، او براى غرب معرفى کرد. و او بود که اساسات رياضى 
تحريف  رياضى  علوم  در  بسيارى  نام هاى  امروز  حتى  گذاشت.  را   )Algebra( الجبر  علم  و 
کلمات عربى است؛ مثل»الگوريتم« يا »لوگاريتم« که در اصل همان »الخوارزمى« است.  

و  آمده  نايل  پيشرفت هاى چشمگيرى  به  بشر در عرصه هاى مختلف علوم  امروز که      
اقمار مصنوعى،  فضايى،  سفينه هاى  پيما،  قاره  راکت هاى  دورپرواز،  هواپيماهاى  اختراع  با 
تلسکوپ هاى فضاگرد وغيره که همه به وسيلۀ کمپيوتر هدايت مى شوند، از تنگناى زمين 
به کيهان راه يافته است، ديده مى شود که اساسات و مقدمات تمامى اين پيشرفت هاى که 
امروز نصيب بشرشده است مرهون زحمات و خدمات اين بزرگ مردان مى باشد. اينجاست 
که باز همان گفتۀ عالمه سيدجمال الدين افغانى به ياد مى آيد و از ما مى خواهد که پيوسته بر 
گنجينۀ دانش خويش بيفزاييم و هميشه در تالش و جستجو باشيم، تا از کاروان دانش هاى 

بشرى عقب نمانيم. 

توسط  آله  اين  از مس. سطح  شده  ساخته  و  دايروى شکل  است  وسيله يى  اسطرالب:   *
خطوط منظم به قسمت هاى مساوى تقسيم شده و درقسمت هاى مختلف آن ارقام مختلفى 
نوشته شده است. در وسط سطح آن يک عقربۀ فلزى نيز قرار دارد. در قسمت هاى مختلف 
سطح آن نام ها و اشکال مختلف برج هاى نجومى به شکل محدب و مقعر قرار گرفته است. 
مسلمانان نخستين اين وسيله را به منظور رديابى سمت قبله، نقاط انحرافى شهرها و موارد 
ديگرى از قبيل تخمين زدن ارتفاع خورشيد و اجرام آسمانى، تعيين مسافت، دريافت نقطۀ 

زوال روز و شب  و تقسيم بندى ساعت هاى آن به کار مى بردند. 

ْمُس َينَبِغى لََها أَن  * ُکلٌّ ِفي َفلٍَک َيْسَبُحوَن: جزء آيۀ مبارکۀ: »اَل الشَّ

ُتْدِرَک الَْقَمَر َو اَل اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُکلٌّ ِفى َفلٍَک َيْسَبُحوَن. آيت 40 

/ سورۀ يس« يعنى: نه خورشيد را سزدکه به ماه رسد و نه شب بر روز 
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پيشى جويد و هر کدام در سپهر و مدار شناور اند.

* آيۀ مبارکۀ: »ُيْعَرُف الُْمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم.... آيت 41 / سورۀ الرحمن« يعنى: تبهکاران از 

سيماي شان شناخته مى شوند. 
 

بخوانیم و بدانیم
1. بسيارى از علوم پذيرفته شدۀ بشر چه در ساحۀ علوم انسانى و چه در بخش علوم تجربى، 
يا بنيان گذاران اصلى آن مسلمان ها بودند و يا در تدوين و تحول و تکامل آن دانش ها سهم 

بزرگى را به دوش کشيدند.
2. ابوريحان البيرونى نخستين کسى بود که طريقۀ ترسيم نقشه هاى جغرافيايى به طريقۀ 

استوانه يى را 550 سال پيشتر از "مرکورى" اختراع کرد.
3. نخستين بار مسلمان ها بودند که به کالبد شگافى و تشريح علمى و نام گذارى استخوان هاى 

هيکل انسان پرداختند.
4. اساس علم هواشناسى با اختراع فورمول هاى »البواحير«، توسط مسلمانان، گذاشته شد.

5. نخستين بار محمد بن موسى الخوارزمى جدول هاى نجومى و جدول هاى مثلثاتى را در 
جهان طرح و تدوين کرد و اساس علوم رياضى و الجبر را گذاشت.

• انواع نامه های اداری )مکتوب ها( از نظر شکل
نامه هاى ادارى از نظر شکل، موضوع، ماهيت و چگونه گى استفاده و ارسال، به انواع مختلف 

تقسيم مى شود که برخى از آن ها به شرح زير است: 
1. نامه های وارده: تمام نامه هايى است که از خارج اداره، سازمان و يا مؤسسه دريافت شده 

باشد و در دفترهاى اداره يا سازمان، شماره يى وارده به آن تعلق مى گيرد.
2. نامه های صادره: نامه هايى که از سازمان يا اداره به خارج آن فرستاده مى شود و شماره يى 

صادره به آن تعلق مى گيرد.
3. نامه های محرمانه: مکاتباتى که دسترسى و اطالع به مفاد و محتواى آن ها براى همه 
کس مجاز نيست و فقط افراد خاصى در هر اداره و يا سازمان، مى توانند از متن آن آگاه شوند. 
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و  مملکت  امنيت  به  آن  افشاى  که  است  اسنادى  ِسرِّى  نامه هاى  ی:  ِسرِّ نامه های   .4
مصالح دولت، لطمۀ بسيارى وارد مى کند و آن را به خطر مى اندازد. اين گونه نامه ها در جا هاى 

مخصوص نگهدارى شده و از آن ها حفاظت خاص به عمل آيد. 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد اين که چرا نقش مسلمانان امروز در تکامل علوم کمرنگ تر از گذشته 

است، باهم گفتگو کنند، سپس نتيجه را يک نفرشان به ديگران انتقال دهد.
2. چند تن ازشاگردان، به اساس نوبت، در برابر صنف قرار گرفته نامه هاى سرى را شرح 

دهند و مثال هاى واضح بياورند. 

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال درکتابچه هاى خويش بنويسيد. 
2. اين تصوير را )که سيستم تلفون وخبر رسانى درقديم است( مشاهده کنيد و در مورد آن 

ACKUمتنى بنويسيد که کمتر ازهفت سطر نباشد. 
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1. اساس علوم رياضى و الجبر توسط چه کسى گذاشته شد؟
2. البيرونى چه کارهايى را انجام داد؟

3. درگفتۀ عالمه سيدجمال الدين افغانى چه پيامى نهفته است؟
4. ُکلٌّ ِفي َفلٍَک َيْسَبُحوَن، چه معنى دارد؟

5. نشانه هاى نگارشى چگونه به ميان آمدند؟

کارخانهگی

1. در مورد اين که چرا نقش مسلمانان امروزى در تکامل علوم کمرنگ تر از گذشته است،     
مقاله يى بنويسيد که کمتر از ده سطر نباشد.

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
   جمال و زينت انسان به دانش است و هنر   کـه آدمـى شـرف از دانـش و هـنـر دارد
   تفاوت بشـر از جانـور بـه معـرفـت است    جز اين چه فخر و فضيلت به جانـور دارد

                    اديب الممالک فراهانى 
3ACKU. متن کامل درس شانزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
						تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	روابط	اجتماعی	چیست؟
			2.	چه	چیزهایی	سبب	تقویت	روابط	اجتماعی	می	شود؟

3.	تقویت	روابط	اجتماعی	چه	فایده	دارد؟		
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس 

شانزدهم

روابط اجتماعی

    شکى نيست که زنده گى اجتماعى يک ضرورت حتمى و قطعى است و آدمى را گريزى 
از آن نيست. همين نيرويى که انسان را به زنده گى جمعى فرا مى خواند و همان اهداف و 
انگيزه  هايى که پذيرش اين زنده گى را براى وى تسهيل مى نمايد، آدمى را به برنامه ريزى 
و شکل دادن به روابط بين اعضاى جامعه دعوت مى کند، تا نيل به آن اهداف ممکن گردد 
وگرنه  زنده گى جامعه بدون قانون و روابط اجتماعى قانونمند، هرگز مطلوب نيست. از سوى 
ديگر انسان با ساير موجودات تفاوت اساسى در اين جهت دارد که نافع بودن يا مضر بودن 

انسان براى انسان هاى ديگر وابسته به ميل و ارادۀ اوست. 
    اگر همۀ انسان ها بخواهند شرايط مساعدى را براى پيشرفت داشته باشند، بايد روابط 
سالمى را پى ريزى نمايند، زمانى افراد جامعه مى توانند روابط سالم داشته باشند که اساس 
زنده گى برمحبت، صفا وصميميت استوار باشد. اگر زنده گى برکينه توزى، دشمنى، خودخواهى 

و مکر و حيله بنا شود، انسان ها هرگز روز خوشى نخواهند ديد.
  صيد مجنون طينتان بيدام الفت مشکل است       هرکه بيمار محبت گشت سر تا پا دل است

                                                                                                                  بيدل)رح(
     محبت انسان ريشه در معرفت او به خويشتن دارد. محبت انسان به خود، او را وادار 
مى کند که به سوي کمال حرکت کند و نقص را از خود بزدايد. تمام فعاليت هاي افراد بشر 
در زنده گي بر محور عشق و محبت قرارگرفته است. ميزان محبت انسان نسبت به ديگران 
بايد متناسب با ميزان شايسته گي آن ها باشد؛ يعني نمي توان همه را به يک اندازه دوست 
داشت؛ زيرا اين عمل به معناي ناديده گرفتن ارزش ها و ضايع کردن گوهر محبت است. 
محبت سرمايه  يي با ارزش است که نمي توان آن را بيهوده به اين و آن بخشيد؛ بلکه با 
توجه به نقش محبت در سوق دادن انسان به کمال بايد تنها در جايي به کار رود که دل 
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خود و ديگران را مجذوب کمال کند. 
    اگر مى خواهيم معيارى محکم و فراگير و صحيح در معاشرت داشته باشيم و بدانيم چگونه 
بايد با ديگران رفتارکنيم، بايد خود را به جاى آن ها قرار دهيم و آنگاه طريق رفتار و سلوک 
خود را به دست آوريم و صحت و نادرستى رفتار خويش را به سنجش گيريم؛ بنابرين آنچه 
انسان هاى  به  احترام  به آن ها و  از شناخت آداب معاشرت و عمل  بعد  اجتماعى  در روابط 
ديگر مهم مى باشد، اين است که آن ها را همچون خود ببينيم و در رفتار وکردار و انديشه 
نسبت به آن ها خود را به جاى آن ها قرار دهيم و برهمين اساس رفتار اجتماعى خويش را 

پايه گذارى کنيم. 
    احتمااًل تاکنون با افرادي روبرو شده باشيد که خوش برخورد هستند و رفتاري دلپذير 
دارند و اگر در بين جمعي از افراد بيگانه قرار گيرند، در زمان کمي با آن ها ارتباط برقرار 
ميکنند. اين گونه افراد معمواًل دوست داشتني و جذاب هستند و قادر اند افراد را به کارهاي 

دلخواه خود وادار کنند.
    يک فرد با روابط اجتماعي خوب منافع زيادي به دست مي آورد؛ زيرا رفتار چنين فردي 
سبب مى شود که او اعتماد و پشتيباني افراد را به راحتي به دست آورده و اطرافيانش او را 
به سمت موفقيت سوق دهند. چنين فردي نه تنها از حمايت اطرافيان برخوردار است؛ بلکه 
خود حامي ديگران است و اين چرخه ادامه پيدا مى کند. او مى تواند با حمايت افراد مختلف 
در اجتماع کارهاي زيادي انجام دهد؛ زيرا مي داند چگونه ارتباطات اجتماعي خود را باال ببرد.

    اگر شما هم نگاهي به قدرت روابط اجتماعي خود کنيد و مهارت هاي ارتباطي خود را 
شناخته و آن ها را تقويت کنيد، براي افزايش قابليت هاي اجتماعي و تبديل شدن به انساني 
شادتر و موفق تر بايد روي رفتار و زنده گي خود يک باز نگرى کلي انجام دهيد. اگر شما 
يکي از اين افراد )با قدرت روابط اجتماعي باال( هستيد، دليلي براي عدم موفقيت شما وجود 
ندارد. فقط بايد بدانيد از کجا شروع کنيد. و براى اين کار، نکات زير را مد نظر داشته باشيد:

1. وقتي در حال تقويت روابط اجتماعي هستيد سعي کنيد صادق و بي ريا عمل کنيد.
    صداقت و پاکي سبب افزايش توانايي و اعتبار فرد مى شود؛ چون کسي که نقش بازي 
مى کند هرگز نمى تواند رفتار شخصي را داشته باشد که از ته دل به ديگران محبت مى کند.

2. يکي از مهمترين تمرين هاي خود سازى تمرين »شنوندۀ خوب بودن« است.
    براي به دست آوردن محبت و اعتماد افراد، بايد شنوندۀ خوبي باشيد و با آن ها صحبت 
کنيد. با افرادي که صحبت ميکنيد ارتباط روياروى با چشم برقرار کنيد. طوري به حرف هاي 

افراد گوش کنيد، که گويي هرکلمه از حرف هاي آن ها را با دقت مي شنويد.
3. قسمت بزرگي از خود سازى، دوست داشتن خود است.
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    هميشه به خاطر داشته باشيد، قبل از هرکسي براي خود ارزش قايل شويد و به خود احترام 
بگذاريد. اگر شما خود را فرد قابل احترام و با ارزشي بدانيد، افراد به سمت شما خواهند آمد، 

نه اين که براي اهداف خود بر روي شانه هاى شما پا بگذارند.
4. شخصيت خود را پرورش دهيد.

    آيا شما ترشرو و بدُخلق هستيد؟ با اين حال نمى توانيد وارد زنده گي شويد. از شر رفتارها و 
عادت هاي بد خود را رهايى بخشيد؛ چون آن ها يکي از بزرگترين موانع پيشرفت شما هستند. 

چه کسي يک دوست ترشرو و بدُخلق مي خواهد؟
5. يکي از راه هاي خود سازى، تسلط برخويشتن است.

    زماني که عصباني مي شويد داد و فرياد نکنيد. آرام و متين باشيد. براي کنترول وضعيت 
موجود و تبديل خشم خود به چيزي مولد و مثبت، بايد به اندازۀ کافي پخته باشيد.

6. روابط خود را تقويت کنيد.
    روابط شما با خانواده و دوستان و افرادي که نقش مهمي در زنده گي شما ايفا مي کنند، نبايد 
مورد غفلت واقع شوند. کارهاي دلپذيري را با هم انجام دهيد تا زماني که خانواده، دوستان و 
افرادي که براي شما اهميت قايل اند، پشتيبان شما باشند. شادي شما را ترک نخواهد کرد. و 
در پايان روابط خوب شما با ديگران به شما کمک مى کند تا توانايي هاي فردي خود را افزايش 
دهيد و در عين حال به عنوان يک فرد دوست داشتني در موقعيت قرار مى گيريد. البته در  جامعه 

مطرح خواهيد شد.

    انسان به حيث يک موجود اجتماعى، از آغاز تولد، گرايش هاى اجتماعى از خود نشان مى دهد. 
نياز به کسب حمايت و امنيت دارد که اولين نشانه هاى نيازمندى فرد به عوامل بيرونى است. 
لبخندى را که در ماه هاى اول زنده گى در نوزاد ديده مى شود، به عنوان اولين ارتباط او با محيط 
اجتماعى خويش مى دانند. اين لبخند در تمامى نوزادان ديده مى شود که به نظر مى رسد، کارکرد 

عمدۀ آن، جلب توجه اطرافيان و برقرارى يک نوع ارتباط ساده با اجتماع است. 

بخوانیم و بدانیم
بايد روابط  باشند،  انسان ها بخواهند شرايط مساعدى را براى پيشرفت داشته  1. اگر همه 

سالمى را پى ريزى نمايند.
2. محبت انسان به خود، او را وادار مى کند که به سوي کمال برود و نقص خود را بزدايد.
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3.  اگر مى خواهيم معيارى محکم و فراگير وصحيح در معاشرت داشته باشيم و بدانيم چگونه 
بايد با ديگران رفتارکنيم، بايد خود را به جاى آن ها قرار دهيم.

4. يک فرد با روابط اجتماعي خوب منافع زيادي به دست مى آورد؛ زيرا رفتارچنين فردي 
سبب مى شود که اطرافيان او را به سمت موفقيت سوق دهند.

5. براي افزايش قابليت هاي اجتماعي و تبديل شدن به انساني شادتر و موفقتر بايد روي 
رفتار و زنده گي خود يک بازبيني کلي انجام دهيد.

6. وقتي درحال تقويت روابط اجتماعي هستيد سعي کنيد صادق و بي ريا عمل کنيد.
۷. يکي از مهمترين تمرين هاي خود سازى تمرين »شنوندۀ خوب بودن« است.

 • انواع نامه های اداری )مکتوب ها( از نظر موضوع و ماهیت 
    نامه هاى ادارى از نظر موضوع به سه دسته تقسيم مى شوند: 

1. نامه هاى شخصى- ادارى: نامه هايى که از طرف مردم براى مراجع رسمى، دستگاه هاى 
دولتى، نهادها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات و... فرستاده مى شود. مقصود از اين مکاتبات، 

انجام شدن امور شخصى است.
2. نامه هاى ادارى- شخصى: نامه هايى است که از طرف مراجع رسمى، دستگاههاى دولتى، 

نهادها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات و... براى اشخاص فرستاده مى شود. 
3. نامه هاى ادارى- ادارى: نامه هايى که بين قسمت ها و اداره هاى مختلف هر وزارتخانه و 

سازمان هاى دولتى و غير دولتى مبادله مى شود. 

• انواع نامه های اداری )مکتوب ها( از نظر ماهیت  
    نامه هاى ادارى از نظر ماهيت کار نيز به گونه هاى سه گانه  ذيل تقسيم مى شود: 

1. نامه هاى خبرى: اين نامه ها نتيجۀ اقدامات انجام کارى را به اطالع مى رساند. در واقع، 
اين نامه ها شروع يا پايان کارى را به گيرنده اطالع مى دهد.

جلوگيرى  حادثه يى  بروز  يا  کار  يافتن  انجام  از  که  است  نامه هايى  بازدارنده:  نامه هاى   .2
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مى کند. اين نوع نامه ها اقداماتى را که از طريق قسمت اداره يا افرادى شروع شده است يا 
احتمال انجام شدن دارد، به طور موقت يا دايم متوقف مى کند. 

3. نامه هاى دستورى يا درخواستى: دستور يا درخواست انجام شدن کار يا نتيجۀ آن از مراجع 
رسمى، دستگاه هاى دولتى، نهادها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات و يا فرد است. 

کار گروهی و سخنرانی 
1. اگر همه انسان ها بخواهند شرايط مساعدى را براى ايجاد روابط سالم اجتماعى داشته 
باشند، جز آنچه در درس خوانديم، ديگر چه چيزهايى را پيشنهاد مى کنيد. شاگردان در اين 

مورد با هم گفتگو کنند  و نتيجه را يک نفرشان به ديگران بيان کند.
2. شاگردان پيرامون موضوع درس باهم گفتگو کنند و فهرستى از راه هاى ديگر خودسازى 
را ترتيب دهند؛ سپس چند شاگرد، يک شمارۀ آن را خوانده و با ارائۀ مثال هاى گوناگون، در 

برابر صنف شرح دهند.

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال بنويسيد. 
2. موضوع»روابط اجتماعى« را عنوان قرار داده، متنى هفت سطرى در کتابچه هاى خود 

بنويسيد. 

1. براي افزايش قابليت هاي اجتماعي و تبديل شدن به انساني شاد و موفق چه بايد کرد؟
2. مهمترين تمرين هاي خودسازى را صرف نام ببريد.

3. نامه هاى شخصى و ادارى را تعريف کنيد.
4. بر تمرين هاى خودسازى، شما ديگر چه چيزهايى را عالوه مى کنيد؟

5. چه نوع نامه ها مى توانند بيشتر در تقويت روابط اجتماعى مؤثر باشند؟ به چه دليل؟ 
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کارخانهگی

1. نظريات شخصى خود را در مورد بهبود روابط فرد با اجتماع، طى ده سطر در کتابچه هاى 
تان بنويسيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
       گر ز بى سرمايه گى دستت ز سيم و زر تهيست 

مى توان تسخيـر دل هـا کرد با ُخلـق َحَسـن     
                          »صائب« 
3. متن کامل درس هفدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	واژة	علم	چه	معنایی	را	افاده	می	کند؟						
		2.	چرا	انسان	باید	علم	آموز	باشد؟	

3.	چرا	دین	مقدس	اسالم	همیشه	پیروان	خویش	را	به	فراگیری	دانش	
تشویق	و	ترغیب	نموده	است؟							

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

هفدهم

علم و عقل

جمله عالم صورت و جان است عـلم      خاتَـم ملک سليـمـان اسـت عـلـم 
تا به هفتـم آسمان افـروخـت عـلـم      آدم خاکـى زحـق آمـوخـت عـلــم   
     هيـن مکش بهـر هوا آن  بار علـم          تـا بـبـينـى در درون انـبــار علـم)1(
بـعـد از آن افـتـد تــرا از دوش بـار      تـاکـه بـر رهـوار عـلـم آيـى سـوار          
علم هاى اهـل تـن اَحمـال شــــان      علـم هاى اهـل دل َحمـــال شـان 
علم چون بـرتـن زنـد مـارى شــود      علم چـون بـر دل زنـد يـارى شود 
طـالـب علـم اسـت غـواص بِحــار      عـلـم دريايـيـست بـى حـد و کنـار 
کـه بـدو روشــن کنــى دل را ورق      صيقل عقلت بدان داده اسـت حـق 
او عدوى ما و غـول و رهـزن اسـت      گفت پيغمبر که احمق هرکـه است 
ُروح او و َروح او ريـحــان مـاســت      هرکه او عاقل بود او جـان ماســت 
َمخلص مرغ اسـت عـقـل دام بـيـن      آفـت مـرغ اسـت چشـم کام بيــن 

عقل خـود با عقـل يـارى يـارکن      
»اَمُرهم شورى« بخوان و کارکـن    

موالنا جالل الدين محمد بلخى             
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* علم: در لغت، دانش، معرفت، آگاهى و يقين را گويند. دين مقدس اسالم هميشه پيروان 
خويش را به فراگيرى دانش تشويق و ترغيب نموده است؛ چنانچه خداوند متعال در قرآن 
کريم مى فرمايد: »َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن.... سورۀ الزمر/ آيت 9« يعنى: 
آيا کسانى که مى دانند و کسانى که نمى دانند يکسانند؟ همچنان پيامبر اکرم  در حديثى 
مى فرمايد: »َطلَُب الِعلِم فَريَضٌة َعلى ُكِلّ ُمسلٍِم« يعنى: طلب علم )دانش( برهمۀ مسلمانان فرض است. 
به همين گونه امام شافعى)رح( مى فرمايد: »العلم علمان، علم األبدان و علم األديان.« يعنى: 
آفرينى جسم ها  به آسايش  )يعنى دانشى که مربوط  دانش دوگونه است: 1. دانش بدن ها 
و بدن ها مى شود؛ مانند: طب، ساينس،کيميا، فزيک و....( 2. دانش دين ها )يعنى دانشى که 

مربوط به تاريخ اديان، ضرورت اديان، پيدايش اديان و باآلخره منطق، اخالق و...(  
    پس با نظرداشت همۀ اين موارد، ديده مى شود که پيامبر اکرم حکم به مطلق علم 
کرده و در تعيين نوعيت علم هيچ گونه قيدى را وارد نساخته است. پس نتيجه مى گيريم که 
يک مسلمان بايد تا حد امکان و توان بشرى، همۀ علوم اعم از علوم دين، فلسفه، اخالق، 
ادبيات، ساينس، طب، نجوم، فزيک، کيميا، بيولوژى و... را بياموزد؛ تا جامعۀ اسالمى از قوت 
الزم برخوردار گرديده و در مقابل غيرمسلمانان احساس عجز و ناتوانى نکند. لذا با نظرداشت 

اين که پيامبرگرامى ما  حکم به مطلق علم کرده است، 
َلَة َوأَْمُرُهْم  * اَمُرهم شورى: اشاره به کل آيۀ مبارکۀ »َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِِّهْم َوأََقاُموا الصَّ
ُشوَرى بَْيَنُهْم.... سورۀ شورى / آيت 3۸« يعنى: و کسانى که ]نداى[ پروردگارشان را پاسخ 

]مثبت[ داده و نماز برپا کرده  اند و کارشان در ميانشان مشورت است....
* آدم خاکى زحق آموخت علم: اشاره به آيۀ مبارکۀ: »َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُکلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم 
البقره/ آيت 31« يعنى: و  بَِأْسَماء َهُؤالء إِن ُکنُتْم َصاِدِقيَن. سورۀ  أَنبُِئونِي  َفَقاَل  الَْماَلِئَكِة  َعلَى 
]خدا[ همه ]معانى[ نام ها را به آدم آموخت  سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود 

اگر راست مى گوييد از اسامى اين ها به من خبر دهيد.
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بخوانیم و بدانیم
1. آدم نخستين بار، علم را با فرا گرفتن اسما، از خداوند آموخت.

2. مشورت کردن در هر امرى، يک اصل پذيرفته شدۀ اسالمى است.
3. يک مسلمان بايد تا حد امکان و توان بشرى، همۀ علوم اعم از علوم دين، فلسفه، اخالق، 

ادبيات، ساينس، طب، نجوم، فزيک، کيميا، بيولوژى و... را بياموزد.
4. نظر به فرمودۀ خداوند، يک انسان دانا و يک انسان نادان هيچ گاه باهم برابر نيستند.

5. اگر انسان، دانش و خرد را باهم يکجا سازد، در دنيا و آخرت سعادتمند مى شود. 

• پیشنهاد: پيشنهاد نيز نوع ديگرى از نامه هاى اداريست. اين نوع نامه، که آن خود نيز 
داراى شکل و چوکات ويژه مى باشد، در ادارات کشور ما معمول است.

پيشنهاد وقتى به کار گرفته مى شود که کسى از مقامات پايين رتبه از آمر خويش درخواست 
مى کند، دستور اجرا، ممانعت، پيگيرى و... کارى را صادر نمايد؛ تا اين مقام پايين رتبه نظر به 

دستور کتبى آمر خويش و به رويت اين ورقه، 
در مورد موضوع مربوط اقدام الزم نمايد.

مانند  عينًا  نيز  پيشنهاد  اصلى  بخش هاى 
مى باشد؛  رعايت  قابل  و  بوده  ادارى  مکتوب 
با تفاوت اين که پيشنهاد داراى جدول بوده، 
ميان خانۀ سمت  پيشنهاد در  تمام مقتضيات 
راست نوشته مى شود و خانۀ سمت چپ جدول 
سفيد  بااليى،  مقام  دستور  نوشتن  منظور  به 

گذاشته مى شود.
 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد معنى و مفهوم بيت زير 
باهم گفتگو کنند و نتيجه را يک نفرشان، با 

ارائۀ مثال ها، به ديگران انتقال دهد.
       تـاکـه بـر رهـوار عـلـم آيـى سـوار  
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 بـعـد از آن افـتـد تـرا از دوش بــار
2. مى گويند، علم ثروت است. چند تن از شاگردان در اين مورد سخنرانى نموده و مفهوم 

اين جمله را با ارائۀ مثال هاى گوناگون، شرح دهند. 

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان به صورت امال بنويسيد.
2. اين تصوير را با موضوع »ضرورت فراگيرى دانش« ارتباط داده، درمورد آن يک متن 

هفت سطرى بنويسيد. 

1.  چرا يک انسان دانا و يک انسان نادان باهم برابر نيستند؟
2.  چرا يک مسلمان بايد از همۀ علوم بهره داشته باشد؟

3.  مفهوم حديث پيامبر که گفته است: »طلب العلم فريضة علی کل مسلم« چيست؟
4.  پيشنهاد چگونه نامه را گويند؟

کارخانهگی

1. شرح اين بيت را با ارائۀ مثال هاى گوناگون در کتابچه هاى تان بنويسيد.
علم چون بـرتـن زنـد مـارى شـود      علم چـون بـردل زنـد يـارى شـود 

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
چه احتيـاج بـه گنجيـنـه و گهـر دارد     کسى که گنج درون آگند به گو هرعلم 
چه اعتنا به ُدر و لعل و سيـم و زر دارد     کسى که نقد معارف به دل ذخيره کند 

                                                                                    اديب الممالک فراهانى
3. متن کامل درس هژدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
						تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	راز	خوشبختی	درچیست؟
			2.		خوشبختی	چیست	و	راه	وصول	به	آن	کدام	است؟

3.چه	چیزهایی	در	زنده	گی	می	تواند	دریچه	های	خوشبختی	را	به	روی	
انسان	بگشاید؟

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

هژدهم

اندرز های اخالقی

       در اين که همه افراد جامعه خواهان سعادت وخوشبختى و بهروزى در زنده گى روزمرۀخود 
هستند، شکى نيست؛ ولى بايد دانست که خوشبختى چيست و راه وصول به آن کدام است؟

بعضى از مردم، راه وصول به سعادت در زنده گى را منحصر به جمع آورى ثروت زياد مى دانند. 
برخى تنها راه سعادت و خوشبختى را رسيدن به جاه و مقام مى دانند. گروهى ديگر تنها راه 
رسيدن به سعادت را تکامل رفتار انسانى و تعالى اخالق نفسانى معرفى مى کنند. دسته يى 
تحت فشار و رنج قرار دادن رياضت و سختى کشيدن جسم انسان را راه صحيح خوشبختى 
مى دانند و عقيده دارند چنان بايد جسم و بدن را در تنگنا و سختى قرار داد که جسم انسان 

ضعيف و نحيف شود و روح انسان کامل و بزرگ گردد. 
    کدام راه و نظريه براى رسيدن به خوشبختى و نيکنامى، راه سعادت است؟ آيا هيچ يک از 
راه هاى فوق الذکر راه اصلى ورود به وادى سعادت نيست؟ آيا چيزى فراتر از اين امور مادى، 

تنها راه ورود به سعادت و خوشبختى مى تواند باشد؟
    آرى، راز خوشبختى تنها در پرتو ايمان به خداوند و باورکامل به اوست. خداى متعال 
در قرآن کريم مى فرمايد: »أاََل بِِذْکِر اهللِّ تَْطَمئِنُّ الُْقُلوُب)1(« يعنى: تنها با ياد خدا، قلب ها آرام 

مى گيرند. 
مى تواند  آن  کاربستن  به  و  بزرگان  از  حرف نيوشى  و  اندرزپذيرى  و  پند  آن  از  پس      
دريچه هاى خوشبختى را به روى انسان بگشايد؛ زيرا پندها و اندرزها حاصل تجربۀ طوالنى 
بزرگان است و نتيجۀ يک عمر آگاهى آنان. گاهى يک پند و اندرز معناى يک کتاب کامل 
از فصل هاى زنده گى را در خود نهفته دارد و گاهى دنيايى از فلسفه در يک جملۀ کوتاه گرد 
آمده است، که آن جملۀ کوتاه مى تواند مسير زنده گى ما را عوض کند. از اين رو اندرزهايى 

1-	جزء	آیة	28-	سورة	رعد	پارة	13.
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از بزرگان را مى آوريم. 
• سستى در عمل موجب نرسيدن به مطلوب است. )حضرت على )رض((

• برترين دانش ها خدا پرستي است. )بزرگمهر(
• انديشه دريايي است که ُمرواريد آن فلسفه و فرزانه گي است. )يحياي برمکي(

• از دو صفت همواره بپرهيزيد، يکى بى حوصله گى و ديگرى تنبلى، اگر بى حوصله باشى 
بر هيچ حقى صبر نخواهى کرد، و اگر تنبل باشى هيچ حقى را ادا نخواهى کرد. )امام صادق(

• دوستى را که به عمرى فراچنگ آرند نشايد که به يکدم بيازارند. )سعدى(
• چنان نماى که هستى نه چنان باش که مى نمايى. )بايزيد بسطامى(

• نزديکترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. )سقراط(
• نبوغ، جوهر تفکر است. )ژان پل سارتر(

•  افراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي دهند. افراد غير منطقي سعي مي کنند دنيا را با       
خودشان تطبيق دهند. )برنارد شاو(

• آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کند تا آنچه مي گوييد. )بزرگمهر(
• قدر زمان حال را بدانيد که گذشته بر نمى گردد و آينده شايد نيايد. )گاليله(

• حکمت درختي است که ريشۀ آن در قلب است و ميوۀ آن در زبان. )بطلميوس(
•  نخستين قانون موفقيت، تمرکز فکرى است. )ويليام ماتيوس(

• پيروزي آن نيست که هرگز نيفتى، آن است که بعد از هر افتادنى برخيزي. )مهاتما گاندي(
• تمايالت خود را ميان دو ديوار محکم »اراده« و »عقل« حبس کنيد. )ارسطو(

•  دربارۀ آدم ها از سؤاالتي که مي پرسند قضاوت کنيد، نه از جواب هايي که مي دهند. )ولتر(
• تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته  اند: اول، مورد تمسخر واقع شده اند. دوم، به 
شدت با آن ها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده اند. )شوپنهاور(

ببيند.  را  را دارد؛ ولي هرکسي نمى تواند آن ها  زيبايي ها و خصوصيت خودش  • هرچيزي 
)کنفوسيوس(

•  آنکه پريدن نمى داند نبايد بر پرتگاه آشيانه بسازد. )نيچه(
• اگر با خونسردي گناهان کوچک را مرتکب شديد، روزي مي رسد که بدترين گناهان را هم 

بدون خجالت و پشيماني مرتکب مي شويد. )شوپنهاور(
• آن که مى تواند انجام مى دهد، آن که نمى تواند انتقاد مى کند. )ديل کارنگي(
• برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را عوض نمى کند. )نهرو(

• شاگرداني که بدون نوآوري همواره سخن استاد خويش را تکرار مي کنند، هيچ گاه براي 
خود و استاد شان فر و شکوهي به ارمغان نمى آورند. ) ارد(
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• اگر به جاي اسلحه با قلم به جنگ دنيا مي رفتيم، همۀ دشمنان نابود مي شدند. )بيسمارک(
• اگر هر شاگرد يک گام از معلم خود پيش نشود، جامعه در رکود باقى مى ماند.         

                                                                                       )پروفيسرمحمدکبير(
• آن که نمى تواند از خواب خويش براي فراگيري دانش و آگاهي کم کند، توانايي افزودن 

بر بزرگى و برتري خويش را ندارد. )ارد(
• حافظه گنجينه يي است که بايد در آن سرمايه گذاري کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن 

نياز داريم از آن دريافت کنيم. )روو( 
• تو درتمام دنيا فقط يک نفر؛  ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي. )مارکيز(

• براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد. )بلوتارک(

    يکى از عوامل عمدۀ بروز مشکالت متعدد در جوامع بشرى، ناديده گرفتن و نپرداختن 
به امور معنوى است. اگر سيرتکاملى پيشرفت و ترقى در جوامع مختلف انسانى، در دو خط 
موازى مادى و معنوى به پيش مى رفت، ما امروز در جهان خويش شاهد اين همه جنگ، 
ويرانى، فقر، تعصب، بيمارى هاى گوناگون، غارتگرى، تفوق طلبى و ده ها پديدۀ شوم ديگر 

نمى بوديم. 

بخوانیم و بدانیم
1. راز خوشبختى تنها در پرتو ايمان الهى و باورکامل به اوست.

دريچه هاى  مى تواند  آن  کاربستن  به  و  بزرگان  از  حرف نيوشى  و  اندرزپذيرى  و  پند   .2
خوشبختى را به روى انسان بگشايد.

3. گاهى يک پند و اندرز معناى يک کتاب کامل از فصل هاى زنده گى را در خود نهفته دارد.
4. گاهى دنيايى از فلسفه دريک جملۀ کوتاه گرد آمده است، که آن جملۀ کوتاه مى تواند 

مسير زنده گى ما را عوض کند.
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• طرح نامه ها )مکتوب های( رسمی دولتی 
    معمواًل نامه هاى رسمى دولتى از نظرشکلى داراى ساختار ويژه يى اند که اين طرح و 
ساختار، نماينده گى از رسمى بودن آن ها مى کند. بخش هاى اصلى طرح نامۀ رسمى دولتى 

به شرح زير است: 
1. نشان رسمى دولت )دو سانتى متر پايينتر از کنارۀ بااليى صفحه(  

2. نام کامل دولت وکشور )در سطر اول(
3. نام عالى ترين مقام همان ارگان )وزارت، رياست مستقل و.... در سطر دوم( 

4. نام رياست )در سطر سوم(  
5. نام مديريت )در سطر چهارم(

6. شمارۀ دفترى )در سطر پنجم( 
۷. تاريخ )درسطرششم( 

۸. آدرس و شماره هاى تماس )نيم سانتى متر باالتر ازکنارۀ پايينى صفحه، با خط کوچک(  

تفصیالت 
1. در زبان هايى که شيوۀ نوشتارى آن ها از راست به چپ است، نشان دولتى درسمت راست 
صفحه قرار مى گيرد و در زبان هايى که شيوۀ نوشتارى شان از چپ به راست است، نشان 

دولتى درسمت چپ صفحه قرار مى گيرد. 
2. کشورهايى که داراى دو زبان رسمى اند، نشان دولتى در وسط صفحه قرارگرفته و موارد 

ديگر، با هردو زبان، در دوکنار نشان دولتى نوشته مى شوند. 
3. برخى از ادارات دولتى داراى نشان خاص خود مى باشند، که در اين صورت، نشان دولتى 
درجاى اصلى خويش قرار مى گيرد و نشان آن اداره درسمت ديگر صفحه. موارد ديگر، با 
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هر دو زبان در وسط هردو نشان نوشته مى شود.
مورد  نامه هاى  ما،  دولتى  ادارات  درگذشته ها   .4
نياز را قباًل چاپ کرده و در دفاتر نگاه مى داشتند؛ 
اما امروز بسيارى از ادارات، يک طرح کامل نامۀ 
دارند؛  ذخيره  خود  کمپيوترهاى  در  را  رسمى 
را  آن  کاپى  يک  نوشتند،  نامه يى  که  هنگامى 
کمپيوترى  سفيد  طرح  همان  روى  در  و  گرفته 
ماشين  توسط  را  آن  سپس  مى کنند؛  نصب 
مربوط  مرجع  به  رسانيده  چاپ  به  چاپ)پرنتر( 

مى فرستند. 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد »چگونه مى توانيم خوشبختى 

را براى فرد، خانواده، جامعه و باالخره کشورخود فراهم کنيم؟« باهم گفتگو کنند و نتيجه را 
يک نفرشان به ديگران بگويد.

برابر تختۀ صنف حاضر شده و هر يک شان  نوبت در  اساس  به  از شاگردان  2. چند تن 
قسمتى از يک نامۀ رسمى دولتى را برروى تخته رسم و نوشته کنند. 

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند درکتابچه هاى تان امال بنويسيد. 
2. تصور کنيد که شما يک کارمند ادارۀ حفظ محيط زيست هستيد. پس در بارۀ اين تصوير، با 

نظرداشت قواعدى که خوانديد، در کتابچه هاى تان 
يک نامۀ رسمى به آمرتان بنويسيد. 
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1. از درس حاضر چه نتيجه گرفتيد؟
2. نامۀ رسمى دولتى با نامۀ خصوصى چه فرق دارد؟

3. چه چيزى مى تواند دريچه هاى خوشبختى را به روى انسان بگشايد؟
4. چرا ما بسيار انتقاد مى کنيم و خود بدان عمل نمى کنيم؟ راه عالج چيست؟

فراهم  باآلخره کشور خود  و  خانواده، جامعه  فرد،  براى  را  5. چگونه مى توانيم خوشبختى 
کنيم؟

کارخانهگی

1. نتيجۀ کلى درس را طى چند سطر در کتابچه هاى تان بنويسيد.
2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:

           ادب آمــــــوز زان اديب کــــه او       ادب از حضرت خدا آموخت
           برکسى خوان سبق که در همه حال       سبق از لوح کبــريا آموخت

3. متن کامل درس نزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	درحکایت	زیرین	چه	پیامی	نهفته	است؟
2.	کتاب	کلیله	و	دمنه	اصاٌل	درکجا	نوشته	شده	است؟

3.	پیام	این	حکایت	را	در	زنده	گی	روزمره	درچه	مواقعی	می	توان	به	کار	
بست؟

4.	چرا	حیوانات	دیگر	اشتر	را	به	دوستی	برنگزیدند؟	
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

 نزدهم

حکایت

    آورده اند که زاغى و گرگى و شگالى در خدمت شيرى بودند و مسکن ايشان نزديک شارع 
عام بود. شتر بازرگان در آن حوالى بماند و به طلب چراخور در بيشه آمد؛ چون نزديک شير 
رسيد، از خدمت و تواضع چاره يى نديد. شير او را استمالت نمود و ازحال او استکشاف کرد 
وگفت عزيمت در مقام و حرکت چيست؟ جواب داد که آنچه رأى ملک فرمايد. شيرگفت 
اگر رغبت نمايى درصحبت من ايمن و مرفه بباشى. اشتر شادگشت و در آن بيشه مى بود تا 

مدتى برآن بگذشت.
    روزى شير درطلب شکار مى گشت. پيلى مست به او دررسيد و ميان ايشان جنگى عظيم 
افتاد و از هردو جانب مقاومت رفت و شير مجروح و ناالن باز آمد و روزها از شکار بازماند 
وگرگ وزاغ و شگال بى برگ ماندند. شير اثر آن بديد؛ گفت: »رنج مى بينيدکه در اين نزديکى 
با  ايشان به گوشه يى رفتند و  تا من برون روم وکار شما ساخته گردانم.«  صيدى جوييد، 
يکديگر گفتند که در اين مقام اشتر اجنبى است و درميان ما چه فايده دهد؟ نه ما را بدو 
الفتى و نه ملک را از او فراغى. شير را برآن بايد داشت تا او را بشکند وحالى فراغى پديد 
آيد و او از طعمه فرو نماند و نيز چيزى به ما رسد. شگال گفت اين نتوان کرد که شير او 
را امان داده است و درخدمت خويش آورده و هرکه َملِک را برغدر تحريض کند و برنقض 
عهد، دلير گرداند، ياران و دوستان را درمنجنيق بال نهاده باشد و آفت را به کمند سوى خود 
کشيده. زاغ گفت آن وثيقت را رخصتى توان يافت که شير را از عهدۀ آن بيرون آورد. شما 
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جاى نگهداريد، تا من بازآيم. پيش شير رفت و بايستاد. شير پرسيد هيچ به دست شد؟ جواب 
داد که کس را از گرسنگى چشم کار نمى کند؛ ليکن وجهى ديگر هست. اگر امضاى رأى 
َملِک بدان پيوندد، همه درخصب و نعمت افتيم. شيرگفت چيست آن؟ زاغ گفت اين اشتر 
ميان ما اجنبى است و در مقام او ملک را فايده يى نيست و نفعى صورت نمى بندد. شير در 
خشم شد. گفت اين اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد 
اشتر را به چه تأويل جايز شمرم؟ زاغ گفت براين مقدمه وقوف دارم؛ ليکن حکما گويند يک 
نفس را فداى اهل بيتى بايد کرد و اهل بيتى را فداى قبيله يى و قبيله را فداى شهرى، چون 
در خطرى باشد و عهد را هم مخرجى توان يافت؛ چنانکه ملک از وصمت غدر منزه باشد و 
حالى ذات او از مشقت فاقد و مخافت بوار مَسلَّم گردد. شير سر درپيش افگند. زاغ رفت و باز 
ياران را گفت:  »لختى سرکشى و تندى کرد و به آخر رام شد و به دست آمد.« اکنون تدبير 
آن است که ما همه بر شتر فراهم آييم و ذکر شير و رنجى که او را رسيده است تازه گردانيم 
و گوييم ما در پناه دولت و سايۀ حشمت اين َملِک روزگار خرم گردانيده ايم. امروز که او را 
اين رنج افتاد، اگر به همه نوع خويشتن بر او عرضه نکنيم، و جان و نفس فداى ذات و فراغ 
او نگردانيم، به کفران نعمت منسوب شويم و به نزديک اهل مروت بيقدر گرديم. صواب آن 
است که جمله پيش او رويم و شکر ايادى او را باز رانيم و مقررگردانيم که ازما کارى ديگر 
نيايد و جان ها و نفس هاى ما فداى ملک است و هر يک از ما گويد؛ امروز چاشت ملک از 
من سازد و ديگران آن را دفعى سازند وعذرى نهند، بدين تردد حقى گزارده شود و ما را زيانى 
ندارد و اين فصول با اشتر درازگردن باال کشيده بگفتند. و بيچاره را با اين دمدمه در کوزۀ 
فقاع کردند و با او قرار داده پيش شير رفتند و چون از تقرير شکر و ثنا و نشر محامد و دعا 
بپرداختند. زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون 

ضرورتى پيش آمده است تن و جان من اگرچه ضعيف است فداى ذات شريف ملک باد. 
به دل و ديده و جـان بـار بالى تـو کشـم من که باشم که به تن رخت وفاى تو کشم 
هردو را رقص کنان پيش هـواى تو کشـم به خدا گر تو بـه عمـر و ِخـَرَدم راى کنـى  
ور به جان و دل و تـن کار بـرآيـد همـه را     به خدا گـوش گرفته بـه سـراى تـو کشـم

و امروز ملک را از گوشت من سد رمقى حاصل تواند بود، مرا بشکند. ديگران گفتند از خوردن 
تو چه آيد و ازگوشت تو چه سيرى. شگال هم بر اين نمط فصلى آغاز نهاد، جواب دادند که 
گوشت تو بويناک و زيانکار است، طعمۀ ملک را نشايد. گرگ هم براين منوال فصلى بگفت. 
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ايشان گفتند گوشت گرگ خناق آورد و قايم مقام زهر هالهل باشد. اشتر بيچاره اين دم 
ايشان چون شکر بخورد و مالطفتى نمود هرچه تمامتر و صفت پاکى گوشت خود بکرد، همه 
يک کلمه شدند و گفتند راست مى گويى و از صدق عقيدت و فرط شفقت عبارت مى کنى.      
به يکبار دروى افتادند و پاره پاره کردند و شتر در آن دم به دام افتاد. و اين مثل بدان آوردم 

تا بدانى که مکر اصحاب اغراض، خاصه که مطابقه نمايند، بى اثر نباشد. )از کتاب کليله و دمنه( 

    حکايتى را که خوانديد، برگرفته ازکتاب »کليله و دمنه« است. کليله و دمنه کتابى  است 
در اصل هندى که به درى ترجمه شده است. در اين کتاب حکايت هاى گوناگون )بيشتر از 
زبان حيوانات(  نقل شده  است. نام آن از نام دو شغال با نام هاى»کليله« و »دمنه« گرفته 
شده  است. بخش بزرگى ازکتاب اختصاص به داستان اين دو شغال دارد. کليله و دمنه در 
واقع تأليفى  است مبتنى برچند اثر هندى که مهمترين آن ها پنجه تنتره )پنج فصل( و به 
زبان سانسکريت است. اين کتاب چندين بار از عربى به فارسى درى برگردانده شده  است. 
از جمله رودکى آن را به نظم درآورد؛ اما امروز جز چند بيت پراگنده از آن باقى نمانده  است.

    در قرن ششم هجرى، نصراهلل منشى )منشى بهرامشاه غزنوى( آن را به زبان درى ترجمه 
کرد. اين ترجمه ترجمۀ آزاد است و نصراهلل هرجا الزم دانسته  است ابيات و امثال بسيار از 
خود و ديگران آورده  است. ترجمۀ نصراهلل منشى همان ترجمه  يى است که از آن به عنوان 
کليله و دمنه در زبان درى ياد مى شود؛ گاه نيز آن را کليله و دمنۀ بهرامشاه خوانند. و باآلخره 
»کليله و دمنه« در سال هاى اخير توسط شاعر شيرين کالم کشور ما ميربهادر واصفى به 

نظم در آورده شده که اين کتاب در سال 13۸4هـ.ش به نشر رسيده است. 

بخوانیم و بدانیم
1. زاغى و گرگى و شگالى در خدمت شيرى بودند.

2. اشتر بازرگان در آن حوالى بماند و به طلب چراخور در بيشه آمد. شير برايش گفت اگر 
رغبت نمايى در صحبت من ايمن و مرفه باشى.
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3. پيلى مست در رسيد و ميان شير و پيل جنگى عظيم افتاد و شير مجروح و ناالن باز آمد 
و روزها از شکار بازماند وگرگ و زاغ و شگال بى برگ ماندند.

4. زاغ وگرگ و شگال به گوشه يى رفتند و با يکديگر گفتند که در اين مقام اشتر اجنبى 
است و درميان ما چه فايده دهد؟ نه ما را بدو الفتى و نه ملک را از او فراغى؛ پس دسيسه يى 

ريختند و او را به هالکت نزديک ساختند.
5. بايد دانست که مکر اصحاب اغراض، خاصه که مطابقه نمايند، بى اثر نيست.  

• بخش های اصلی نامة اداری  )مکتوب(
    منظور از بخش هاى اصلى نامه هاى ادارى، اين است که چگونه يک نامۀ کامل ادارى 
مؤسسه هاى  و  ادارات  در  آنچه  اساس  بر  بياوريم.  کاغذ  روى  را  آن  و  کرده  قالب بندى  را 
گوناگون، رايج و متداول، و در عرف ادارى نيز پذيرفته شده و تقريبًا ثابت است، بايد به شکل 

زير باشد: 
1. آدرس يا نشانى فرستنده )اگر نامه چاپى باشد و آدرس دفتر در پايين آن باشد، نوشتن 

اين قسمت الزم نيست.(
2. تاريخ صدور نامه

3. شمارۀ دفترى يا صادره.
4. عنوان )خطاب به گيرندۀ نامه(

5. آغاز نامه )عبارت يا جملۀ احترامانه در ابتداى نامه(
6. متن نامه 

۷. پايان نامه )عبارت يا جملۀ احترامانه پايانى( 
۸. در قسمت ختم آخرين سطر نامه )نام و موقف دولتى امضا کننده(

9. امضاى  مسؤول دفتر صادر کننده.
10. ذکر ضميمه ها يا پيوست ها با تعداد اوراق آن )کنار چپ صفحه اول(
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کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان با هم در مورد درس خوانده شده گفتگو کنند و پيام اين حکايت را به دست 

آورده، نتيجه را يک نفرشان به ديگران بگويد.
را  ادارى  نامه هاى  بندهاى  از  چهارقسمت  هرگروه  شده  تقسيم  گروه  سه  به  شاگردان   .2
برروى کاغذى رسم نمايند؛ سپس ازهرگروه يک نفرشان درمقابل صنف قرارگرفته به ترتيب 

تصوير کلى يک نامۀ ادارى را بر روى تخته تکميل کنند.

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان به صورت امال بنويسيد.
از هفت سطر کم  بنويسيد که  پيام متن درس، متنى  با نظرداشت  زير،  2. درمورد تصوير 

نباشد.  

 

1. حکايت متن درس چه پيامى داشت و چه چيزى را به ما مى آموخت؟
2. چرا حيوانات ديگر برضد اشتر توطئه چيدند؟

3. کدام حرف هاى زاغ برشير کارگر افتاد؟
4. چرا شير پيمان خود را دربرابر اشتر شکست؟

5. اين حکايت در زنده گى روزمره چه کارآيى دارد؟ ضمن يک مثال واضح سازيد.
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6. مهمترين قسمت هاى نامۀ ادارى از نظرشما چيست؟
۷. آيا آغاز نامه و پايان آن در نامه هاى ادارى ضرورى است؟ به چه دليل؟

کارخانهگی

1. نتيجۀ حکايت را در کتابچه هاى تان بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

طريق دلربايى يک جهان نيرنگ مى خواهد   
به حسن محض نتوان پيش بردن نازنينى ها        

بيدل                  
3. متن کامل درس بيستم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس 

   بیستم

نقش رسانه ها دربیداری اذهان عامه

و  است. مطبوعات  به مردم  اطالعات  و  معلومات  پيام،  انتقال  از وسيلۀ  عبارت  رسانه      
رسانه هاى جمعى، چه چاپى و چه تصويرى و صوتى، در جهت آگاهى افکارعامه نقش بس 
مهمى را ايفا مى نمايند؛ حتى به اعتقاد بعضى از دانشمندان، رسانه ها قوۀ چهارم يک دولت به 
شمار مى روند. به قول يکى از فالسفه، پيشرفت و تکامل يک جامعه از سيرتکامل رسانه هاى 
آن هويدا مى گردد؛ زيرا رسانه ها و مطبوعات وسيلۀ گفت و شنود اقشار مختلف اجتماع است. 
انتقال   و  حامالن  عنوان  به  دارند،  که  روشى  و  تجهيزات، حجم  امکانات،  با  رسانه ها      
دهنده گان پيام، مى توانند درساخت فرهنگ عمومي، باورها و افکار عمومي مؤثر باشند؛ زيرا 
آن ها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، عقيدتي و فرهنگي، امکان حضور در همه 

نقاط جغرافيايي را به دست آورده اند. 
    فرهنگ عمومي پديدۀ پويايى است که سکون در آن معنى ندارد و هر روز با اختراعات، 
اکتشافات و نظريه پردازي هايى که در دنيا شکل مى گيرد، پذيراي اين رفتارها، تحوالت و 
بنابرين کساني که تأثيرگذاري باالتري در فرهنگ را داشته باشند،  ديگرگوني ها مى شود؛ 
با  عمومي  فرهنگ  در  اثرگذارى  باشند.  موفقتر  عمومي  فرهنگ  شکل دهي  در  مى توانند 
استفاده از وسايلى صورت مى گيرد که آن وسايل امکان اين تأثيرگذاري را معين مي کند.  
مطبوعات به عنوان يکي از وسايل و تلويزيون به عنوان وسيلۀ ديگر درين راستا مطرح است؛  
چون نفوذ، حضور، نحوۀ بيان و شکل انتقال پيام در تلويزيون، به نحوى است که مخاطب 
را مى تواند با انواع و اقسام روش ها به خود جلب کند؛ پس اين رسانه مى تواند در نحوۀ تغيير 

ديگرگوني فرهنگ عمومي، پرنفوذترين و مؤثرترين عامل باشد. 

							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
									تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

					1.	رسانه	چیست؟	
			2.	رسانه	ها	در	جامعه	چه	نقشی	را	ایفا	می	کنند؟

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.
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    تلويزيون به عنوان يک رسانۀ بسيار مهم و يکي از وسايل تأثيرگذار بر فرهنگ عمومي، 
با روش هاي  و  آنان  نيازهاي  با  با مخاطبانش منطبق  بتواند  واقع مى شود، که  وقتي مؤثر 

درست و مورد قبول، برنامه را ارائه کند.     
ملى،  وحدت  تجارب،  تبادلۀ  تفاهم،  جهت  در  است  وسيله يى  رسانه  ديگر  سوى  از      
همگرايى، نزديکى افکار و انديشه هاى مختلف و در نتيجه صلح، ثبات و امنيت. رسانه ها 
در نهادينه نمودن قوانين، ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى بايد نقش خويش را ادا کنند و 
پيداست که نقش شان در اشاعۀ فرهنگ، اعتقادات و باور هاى مردم بسيار برجسته است. 
بنابرين رسانه ها بايد محتاطانه و درجهت دفاع از فرهنگ، اعتقادات و باورهاى جامعه عمل 
کنند وگرنه فرهنگ هاى بومى و ملى درکام فرهنگ هاى بيگانه فرو خواهند رفت؛ سلطۀ 
فرهنگ هاى وارداتى برجامعه سايه خواهند افگند و درپى تسخير جامعه گرديده، ارزش هاى 

جامعه را خواهند بلعيد. 
    براى اين که فرهنگ و ارزش هاى جامعه رشد يابد و بتواند در مقابل نفوذ فرهنگ هاى 
بيگانه قرار گيرد و از محو و نابودى ارزش ها جلوگيرى کند، مطبوعات و رسانه هاى جمعى 
مسؤوليت عظيم و خطيرى را به عهده دارند تا در جهت رشد و غنامندى فرهنگ، عنعنات، 
باورها، رسوم و ارزش هاى جامعۀ خود تالش نمايند؛ زيرا وسايل ارتباط جمعى يگانه وسايلى 

اند که سير و حرکت اجتماعى را تعيين مى کنند. 
    به اعتقاد برخى از دانشمندان، مشکالت کشورهاى توسعه نيافته، ناشى از فقر اقتصادى 
نيست؛ بلکه ناشى از فقر فرهنگى و عدم بيدارى مردم آن کشورها است؛ بنابراين رسانه ها 

مى توانند در جهت بيدارى مردم و آگاهى عامه نقش به سزايى را بازى نمايند.
    از آنجايى که مطبوعات وسيلۀ گفت و شنود مردم است و در اين گفت و شنود نزديکى 
نظريات فراهم مى آيد و نزديکى نظريات، خود حرکت مشترک اجتماعى را سبب مى شود 
و مردم در کنار هم به تفاهم مى رسند؛ پس رسانه ها بايد در جهت تحقق آزادى، برابرى، 
که  نمايند  تفهيم  مردم  به  و  شوند  وسيله  مدنى  جامعۀ  ارزش هاى  و  دموکراسى  عدالت، 
يافته، بزرگ شده و  تولد  اين سرزمين  افغانستان خانۀ مشترک همه کسانى است، که در 

زنده گى مى کنند. 

ACKU



 107

 
     ما امروز در شرايطى قرار داريم که عرصۀ فرهنگ عمومي يک عرصۀ کاماًل رقابتي 
است و کساني مى توانند در عرصه هاى رقابت حضور پيدا کنند، که بتوانند از قانونمندي هاي 
عرصۀ رقابت استفاده کنند و آن قانونمندي ها را خوب بشناسند و مطابق با آن حرکت کنند. 
اين فهم در تمام امور سياسي اقتصادي و حتا در امور روزمره و جاري صادق است. به همين 
خاطر الزم است که پيام ها و ارزش هاى فرهنگى رسانه ها مطابق با نيازهاي عموم جامعه 
باشد؛ يعني جامعه نسبت به آن پيام ها و ارزش هاى فرهنگى احساس نيازکند و آن ها را به 

خوبى بپذيرد.

بخوانیم و بدانیم
به مردم است، که در جهت  معلومات و اطالعات  پيام،  انتقال  از وسيلۀ  1. رسانه، عبارت 

آگاهى افکار عامه نقش مهمى را ايفا مى نمايد.
2. رسانه ها به عنوان حامالن و منتقل کننده گان پيام مي توانند در ساخت فرهنگ عمومي، 

باورها و افکار عمومي موثر باشند.
3. فرهنگ عمومي پديدۀ پويايى است که سکون دران معنى ندارد و هر روز با اختراعات، 
اکتشافات و نظريه پردازي هايي که در دنيا شکل مى گيرد، لذا فرهنگ پذيراي اين رفتارها، 

تحوالت و ديگرگوني ها مى شود.
نزديکى  تبادلۀ تجارب، وحدت ملى، همگرايى،  تفاهم،  4. رسانه وسيله يى است در جهت 

افکار و انديشه هاى مختلف و در نتيجه صلح، ثبات و امنيت.
5. تلويزيون به عنوان يکي از وسايل مهم تأثيرگذار بر فرهنگ عمومي، وقتي موثر است 
که بتواند با مخاطبانش مطابق با نيازهاي آنان و با روش هاي درست و مورد قبول، برنامه 

را ارائه کند.
6. رسانه هاى جمعى مسؤوليت دارند؛ تا درجهت رشد و غنامندى فرهنگ، عنعنات، باورها، 
رسوم و ارزش هاى جامعۀ خود تالش نمايند، همچنان وظيفه دارند تا در جهت تحقق آزادى، 
برابرى، عدالت، دموکراسى و ارزش هاى جامعۀ مدنى وسيله شوند، به مردم تفهيم نمايند 
که افغانستان خانۀ مشترک همه کسانى است، که در اين سرزمين تولد يافته، بزرگ شده 
و زنده گى مى کنند. چون رسانه ها وسايلى اند که سير وحرکت اجتماعى را تعيين مى کنند.
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• استعالم: استعالم در لغت، معلومات خواستن، طلب معلومات کردن و آگاهى خواستن 
را مى گويند و در اصطالح نامه نگارى، به نوع خاصى از نامه گفته مى شود که داراى شکلى 
ويژه بوده و در آن اداره يى از ادارۀ ديگرى يا در ميان خود همان اداره، پيرامون موضوعى 

همچنان  مى شود؛  معلومات  خواستار 
و  متهمان  از  بازجويى  مسؤول  دفاتر 
به  را  خويش  پرسش هاى  مجرمان، 
نامه  نوع  همين  در  تحريرى  صورت 
يا  متهم  اشخاص  جواب  و  نوشته 
مجرم را به صورت کتبى در حشو آن 
کاربرد  به حيث سند مورد  و  مى گيرند 

مراجع قانونى قرار مى دهند.
داراى  ما  کشور  در  استعالم ها  معمواًل 
و  بوده  مخصوص  شکل  و  چوکات 
تقريبًا شکل آن در همه ادارات دولتى، 

يکسان است.

کار گروهی و سخنرانی
ازهم چه  اذهان عامه  بيدارسازى  در  با رسانه هاى چاپى  و تصويرى  1. رسانه هاى صوتى 
تفاوت هايى دارند؟ شاگردان نقش اين دو نوع رسانه را با يکديگر مقايسه نموده نتيجه را 

يک نفرشان به ديگران انتقال دهد.
2. شاگردان طرح يک استعالم دفتر رسمى را به صورت دسته جمعى روى يک صفحه کاغذ 

بريزند؛ سپس يک تن شان در برابر صنف آمده قسمت هاى مختلف آن را شرح دهد.
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امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت  امال بنويسيد.
2. با نظر داشت وظايف رسانه ها، در بارۀ تصوير زير، يک متن هفت سطرى بنويسيد.  

1. رسانه چيست و در جهت آگاهى افکار عامه چه نقشى را بازى مى کند؟
2. تلويزيون چه وقت مى تواند بر فرهنگ عمومي تأثيرگذار باشد؟

3. رسانه هاى جمعى چه مسؤوليت هايى را در برابر جامعه دارند؟
4. طرح يک استعالم دفاتر رسمى، چگونه بايد باشد؟

5. به نظر شما آزادى رسانه ها چيست و چگونه بايد باشد؟
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کارخانهگی

1. نظريات شخصى خويش را درمورد »آزادى رسانه ها چيست و چگونه بايد باشد« طى چند 
سطر درکتابچه هاى خويش بنويسيد. 

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
چه کند راحلـه و مرکب رهـوارى چنـد     گرکه ما ديده ببنديم و به مقصد نرسيم 
نبرندت ز رۀ راسـت بـه گفتـارى چنـد     اگـرت مـوعظـۀ عقـل بمـاند درگـوش 
                              پروين اعتصامى 

3. متن کامل درس بيست ويکم را خوانده وبراى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	مقدمات	مکتب	هندی	چه	وقت	فراهم	شد؟
				2.	مشخصات	عمدة	مکتب	وصال	چیست؟
			3.ویژه	گی	های	مکتب	هندی	درچیست؟

	درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

  درس

 بیست 
   ویکم

ادبیات دری در قرون 11 و 12 

    در اواخر دورۀ تيموريان در عصرسلطان حسين بايقرا، که آن را»رنسانس شرق« گويند؛ 
مکتب ادبى عراقى به افول گراييد و شعر از تکاپو بازماند، به ويژه شعرا همه به تقليد از 
گذشته گان داد سخن مى دادند که جامى را مى توان آخرين نمايندۀ اين مکتب دانست. با آن 
هم در شعر اين دوره مقدمات مکتب هندى فراهم گرديد. ميان مکتب عراقى و هندى دورۀ 
متوسطى در قرن دهم پديد آمد که به نام مکتب»وصال« و»فراق« ياد مى شود. اين طرز 
تازه، تجارب زنده گى واقعى را در زمينه هاى عاشقانه با زبان شيرين و دلنشين بيان مى کند 

که با چاشنى زبان عاميانه  همراه است.
    شعر»وصال« از اوايل قرن شانزدهم ميالدى، به وسيلۀ چند تن از شعرا؛ چون: هاتفى، 
که  شعر»وصال«  آمد.  وجود  به  بابافغانى  همه  از  بيش  و  شيرازى  اهلى  چغتايى،  هاللى 
بازتاب دهندۀ يک عشق واقعيست؛ با بيانى ساده و مضامين تازه چهره مى نمايد و از بس با 
درد و حسرت آگنده مى شود، خواننده را به همدردى ودلسوزى با عاشق مى کشاند. در اين 
نمايانگر برجستۀ مکتب »فراق« در شعر  نامدارترين چهره ها و  از  بافقى«  زمينه »وحشى 
فارسى درى است. شعر»وحشى بافقى« با آن که از نظر بافت سخن و آهنگ آن با اشعار 
همروزگارانش تفاوت چندانى ندارد؛ اما از نظر بيان سوز دل و حالت شوريده گى يک عشق 

واقعى و ساده گى بيان، صادقانه ترين و شيرين ترين شعر آن دوره به شمار مى رود.
    اگر مکتب»وصال«، رسيدن عاشق را به معشوقۀ واقعى نه صورى و مجازى؛ با کالم 
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شيرين و تصاوير دلنشين، بيان کرده است؛ مکتب»فراق« از شکست و ناکامى عاشق و عدم 
رسيدن او به وصال يار با سوز و گداز و زبان ساده و تصاويرعام فهم و محسوس، سخن 
به ميان آورده است. تفاوت هاى اين دو مکتب، نه در شيوه هاى بيان؛ بلکه در چگونه گى 
رسيدن و نا رسيدن عاشق به وصال است. يکى از شاعران معروف اين دو مکتب ) وصال و فراق( 
بابافغانى بوده است با پيشرفت وغناى اين سبک پس از قرن دهم، مکتب ديگرى در شعر 
و ادب فارسى درى پديد آمد که به نام مکتب هندى معروف گرديد. تا دوران بازگشت ادبى 
در قرن 14هجرى سراسر سده هاى دهم تا چهاردهم آثار نظم و نثر در اين مکتب آفريده 
شد. در اين مکتب غزل از ديد عمودى يکپارچه نيست؛ بلکه هربيت آن تافتۀ جدا بافته يى 
است که تصاوير و مفاهيم مشخصى را بيان مى کند. به عبارت ديگر در اين مکتب تک بيت 

اساس کار غزل است.
    در اين مکتب ُصَور خيال با ايجاز و ابهام ارائه مى شود.کاربرد کنايه و استعاره هاى بديع، که 
با ظرافت و باريک بينى و مبالغه همراه است، شعر را در بستر مضامين تازه بدانجا مى رساند 
که گاه خواننده را دچار حيرت مى سازد. پيچيده گى وکثرت صور خيال معناى کالم را ديرفهم 
و مشکل مى گرداند. همين امر است که شنونده را به تأمل وامى دارد و در عالم خيال به 
جهان ديگر مى کشاند. همين ويژه گى، مکتب هندى را شکوه و دبدبۀ خاصى بخشيده است.

شاه جهان   جهانگير،  اکبر،  هند؛ چون: جالل الدين  دربارشاهان  در  مکتب  اين  شاعران      
عرفى  نصيب شدند.  را  بلندى  مناصب  و  عوايد سرشار  برخى ها  و  آمدند  ِگرد  اورنگزيب  و 
شيرازى، قدسى مشهدى، ظهورى ترشيزى، طالب آملى،کليم کاشانى وصائب تبريزى که 
مال  و  جاه  به شهرت،  آنجا  در  و  رفتند  هندوستان  به  بودند؛  امروز(  )ايران  فارس  از  همه 
رسيدند. فيضى دکنى، طالب آملى، جالل اسير، حزين الهيجى، ميرزا عبدالقادر بيدل، غنى 
وحشى  چغتايى،  هاللى  سرهندى،  ناصرعلى  نيشاپورى،  نظيرى  حسين  محمد  کشميرى، 
بافقى و بسيارى از شاعران ديگرکه در ماوراءالنهر، خراسان هند و ايران مى زيستند؛ در غنا و 
تکميل اين مکتب ادبى نقش به سزايى از خود برجاى گذاشته اند. از اين شمارکليم کاشانى، 
صائب تبريزى و ميرزا عبدالقادر بيدل در اوج اين مکتب قرار دارند؛ اما بيدل که عرفان و 
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تصوف را چون سنايى و مولوى چاشنى کالمش قرار داد؛ شاهبازى است که برقلۀ معانى اين 
مکتب قرار دارد. درکالم بيدل تمام ويژه گى هاى اين مکتب به چشم مى رسد. برعالوه بيدل 

در اوزان مشکل و بحرطويل بسيار طبع آزمايى کرده است.
    رهکشايان و پيروان اين مکتب به غير از دهلى و آگره، در قندهار، بدخشان، بلخ، هرات، 
غزنه، کابل، اصفهان، شيراز، سمرقند و بخارا درحلقه هاى ادبى و يا انفرادى در دربارهاى 

شاهان و حکام منطقه ِگرد آمده و به انشا و ابداع شان پرداخته اند.
در قندهار احمد شاه ابدالى، پسرش تيمورشاه و شمارى از درباريانش ذوق شعر و ادب داشتند. 
در دربار تيمورشاه در کابل حلقۀ ادبى تشکيل شده بود که اعضاى آن تيمورشاه، ميرهوتک 
بيدل  بودند که به طرز  قلندر و شمارى ديگر  افغان، لعل محمد عاجز)طبيب دربار(، ميرزا 

مشاعره هايى انجام مى دادند.
    شمار زيادى ازشاعران قرن هاى 11و12هـ.ش. از سرزمين خراسان کهن يا افغانستان 

کنونى برخاسته بودند. 

    در سراسر قرن 11 تا نيمۀ اول قرن 12هجرى که خراسان  به سه حوزۀ مختلف و مخالف از 
جانب قدرت هاى همسايه تجزيه و تقسيم گرديده بود، وضع سياسى و اجتماعى در بحران دايمى 
سير مى کرد. بر اثر جنگ هاى دايمى که قدرت هاى سه گانه  به خاطر تصاحب اين مناطق بر اين 
سنگين،  ماليات هاى  وضع  اهالى،  وکشتار  غارت  گرديد.  ويران  شهرها  کردند؛  تحميل  سرزمين 
عدم  خراسان،  از  دهلى  و  اصفهان  بخارا،  ادارۀ  و  قدرت  مراکز  بودن  دور  ملى،  واحد  بازار  نبود 
اين سرزمين، خراسان را که در زمان  اقتصادى و اجتماعى  انکشاف  آبادى و  به  توجه زمامداران 
تيمورى هاى هرات  از پيشرفته ترين و آبادترين سرزمين هاى شرق به شمار مى رفت؛ به رکود و 
قهقرا کشانيد. از همين سبب دانشمندان، هنرمندان، شاعران، نويسنده گان، عرفا و بازرگانان به بخارا 
اصفهان، آگره و دهلى به خدمت شاهان فارس، فرارود وهندوستان رو آوردند و زبان و ادب درى در 

آن مراکز به رشد و شگوفايى خويش ادامه داد.
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بخوانیم و بدانیم
1. در اواخر دورۀ تيمورى مکتب ادبى عراقى به افول گراييد و شعر از تکاپو بازماند.

مکتب  نام  به  که  آمد  پديد  دهم  قرن  در  متوسطى  دورۀ  هندى  و  عراقى  مکتب  ميان   .2
»وصال و فراق« ياد مى شود.

3. مکتب»وصال«، رسيدن عاشق را به معشوقۀ واقعى نه صورى و مجازى؛ با کالم شيرين 
و تصاوير دلنشين، بيان کرده است؛ اما مکتب»فراق« از شکست و ناکامى عاشق و عدم 
رسيدن او به وصال يار با سوز وگداز و زبان ساده و تصاويرعام فهم، سخن به ميان آورده 

است. 
4. تفاوت هاى مکتب »وصال« و »فراق«، نه در شيوه هاى بيان؛ بلکه در چگونه گى رسيدن 

و نا رسيدن عاشق به وصال است.
5. در مکتب هندى تک بيت اساس کار غزل است که آن را »شاه فرد« نيز گفته اند.

6. در قندهار احمدشاه ابدالى و پسرش تيمور شاه و شمارى از درباريانش ذوق شعر و ادب 
داشتند.

۷. شمار زيادى از شاعران قرن هاى 11 و 12هجرى از سرزمين خراسان کهن  برخاسته بودند.

• نامه )مکتوب( های رسمی به شخص  
    عبارت از نامه هايى است که از سوى يک ادارۀ رسمى دولتى براى يک يا چندين شخص 
يا سازمان يا شرکت فرستاده مى شود. شکل و ساختمان اين گونه نامه ها کم و بيش همانند 
نامه هاى ادارى است، با تفاوت هاى اندکى که در زير به شرح آن خواهيم پرداخت. بر اساس 
آنچه در ادارات و دفاتر رسمى گوناگون، رايج و متداول، و در عرف ادارى نيز پذيرفته شده و 

ثابت است، نامه هاى رسمى به شخص بايد داراى اوصاف و شکل زير باشد:
1. آدرس يا نشانى فرستنده )اگرنامه چاپى باشد و آدرس دفتر در پايين آن باشد، نوشتن اين 

قسمت الزم نيست.(
2. تاريخ صدور نامه

3. شمارۀ دفتر
4. عنوان )خطاب به گيرندۀ نامه(
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5. آغاز نامه )عبارت يا جملۀ احترامى در ابتداى نامه(
6. متن نامه 

۷. پايان نامه )عبارت يا جملۀ احترامى پايانى( 
۸. نام و مقام ادارى نويسنده )کنارچپ صفحه(

9. امضاى نويسنده
10. مهر اداره )درصورت ضرورت(

11. ذکر ضميمه ها با تعداد اوراق آن کنار چپ باالتر از متن نامه
12. نام شخص و يا اشخاص گيرنده )اگر گيرنده گان بيشتر ازيک شخص باشد.(

تفصیالت
1. نوشتن عبارات و جمله هاى احترامى مقدماتى و پايانى در اين گونه نامه ها ضرورى است.

2. اگرگيرندۀ نامه داراى القاب و عناوين علمى؛ مانند: دکتور، انجنير، استاد، سرمحقق، مؤلف 
ويا القاب ادارى و نظامى؛ مانند: وزير، رئيس، دگروال، جنرال و امثال اين ها باشد، نوشتن اين 

القاب و عناوين ضرورى است.
3. اگر نامه از طرف ارگان هاى قضايى براى يک مجرم نوشته مى شود، عبارات و جمله هاى 

احترامى مقدماتى و پايانى و القاب و عناوين علمى، ادارى و نظامى نبايد نوشته شود.
4. اما اگر نامه از طرف ارگان هاى قضايى براى يک متهم نوشته مى شود، نوشتن عبارات و 
جمله هاى احترامى مقدماتى و پايانى و القاب و عناوين علمى، ادارى و نظامى ضرورى است.

5. اگر در نامه از گيرنده تقاضاى اجراى کارى در موعد معينى شده باشد، ذکر تاريخ نهايى 
آن حتمى است.

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد اين که چرا اوضاع سياسى و اجتماعى بر رشد ادبيات تأثيرگذار است، 

باهم گفتگو کنند؛ سپس يک تن شان در برابر صنف آمده و در اين مورد سخنرانى کند.
2. شاگردان به دوگروه تقسيم شوند. گروه اولى يک نامۀ احضاريه به يک فرد متهم به فساد 
ادارى بنويسند و گروه دوم يک نامه به شخصى بنويسند که محصول برق خود را به دولت 
تحويل نکرده است؛ سپس ازهرگروه يک نفر، نامه را در برابر صنف بخواند و گروه مقابل 

خطاهاى آن را اصالح کند.
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امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان امال 
بنويسيد.

2. اين تصوير را باموضوع »فرهنگ و ادبيات« ارتباط داده، 
درمورد آن يک متن هفت سطرى بنويسيد.

1. مکتب »وصال« و »فراق« باهم چه تفاوت داشتند؟
2. ويژه گى هاى مکتب هندى را بيان کنيد.

3. شاعران قرن هاى 11و12هجرى بيشتر درکدام مراکز زيسته و آثارى به وجود آورده اند؟
4. چرا اوضاع سياسى و اجتماعى بر رشد ادبيات تأثيرگذار است؟

5. نامۀ رسمى به شخص چيست؟
6. درکدام صورت عبارات و جمله هاى احترامى مقدماتى و پايانى و القاب و عناوين علمى، 

ادارى و نظامى درنامه هاى رسمى به شخص نبايد نوشته شود؟

کارخانهگی

1. در رابطه به يکى از شاعران که در درس خوانديد نظر به عالقۀ تان معلومات جمع آورى 
نموده روز آينده پيش روى صنف قرائت نماييد.

1. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
کند خاکستر آخر زيردست خويش اخگر را    به نرمى تندخويان را ذليل خود توان کردن  
                      صايب

2. متن کامل درس بيست و دوم را خوانده وبراى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

						1.تولستوی	که	بود؟				
					2.	او	چه	کارهایی	در	زمینة	ادبیات	وآموزش	انجام	داد؟

		3.	او	با	کدام	نویسنده	گان	اروپایی	مالقات	کرد؟	
4.	او	درکجا	و	به	چه	شکل	وفات	یافت؟		

5.	چرا	او	همیشه	در	هیجان		به	سر	می	برد؟			
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

بیست 
  و دوم

تولستوی

    ليون تولستوى نويسندۀ چيره دست روسى در نهم سپتمبر 
به  پا  سرشناس  و  متمول  خانوادۀ  يک  در  ميالدى   1۸2۸
عرصۀ هستى نهاد. مادرش را در دو ساله گى و پدرش را در 
9ساله گى از دست داد و پس از آن تحت تکفل عمه  اش قرار 
گرفت. در سال 1۸44 ميالدى در رشتۀ زبان هاى شرقى در 
پوهنتون قازان ثبت نام کرد و پس از سه سال، تغيير رشته 
داده و به فاکولتۀ حقوق شامل شد و در سال 1۸51م. به 
وافرى  عالقۀ  و  توجه  تولستوى،  شتافت.  سربازى  خدمت 
به  آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داشت. از همين 
سبب او  در سال 1۸5۷ م. به مدت پنج سال از کشورهاى 

غرب اروپا بازديد نموده و با مشاهير آنجا؛ مانند: چارلز ديکنز، 
ايوان تورگنيف و فريدريش فروبل، ديدار به عمل آورد. پس از بازگشت به کشورش، براساس 
تجارب نوآموخته، دست به يک رشته اصالحات آموزشى زد و در همين راستا به  پيروى از 

ژان ژاک روسوى فرانسوى، به  تأسيس مکاتب ابتدايى در روستاها پرداخت. 
    او در نامه يى  به  يکى از خويشاوندانش )که ادارۀ امور دربار و نظارت امالک تزار روسيه را 
به  عهده داشت( چنين نوشت: »هرگاه به مکتب قدم مى گذارم، با مشاهدۀ چهره  هاى تکيده، 
موهاى ژوليده، و برق چشمان اين کودکان فقير، دستخوش نا آرامى و هيجان مى شوم و 
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بر من مستولى  از ديدن شراب خواران مست  بارها  به  من دست مى دهد که  همان حالتى 
شده  است. اى خداى بزرگ! چگونه مى توانم آن ها را نجات  دهم؟ نمى دانم به کدامين يک 
کمک کنم. من تعليم و تربيت را فقط براى مردم مى خواهم و نه کسى ديگر، آيا مى توانم 

پوشکين ها و لومونوسف هاى آينده را از غرق شدن نجات بخشم؟« 
    تولستوى درسال1۸62 ميالدى با يک دختر هژده سالۀ آلمانى به  نام »سوفيا« ازدواج 
کرد و سال ها پس از آن؛ يعنى در سال 1۸۸1ميالدى به همراه خانواده اش به مسکو رفته 
در آنجا اقامت گزيد. آنگاه دست به نوشتن شاهکارهاى جاودانه يى به نام »جنگ و صلح« و 
»آناکارنينا« زد، که نگارش ُرمان»جنگ و صلح« پنج سال را در بر گرفت. پشتيبانى همسر 
جوانش از فعاليت هاى ادبى تولستوى، که به روايتى 1400 صفحه از پيش نويس جنگ و 
صلح را بيش از هفت بار پاک نويس کرده  است، شايستۀ ياد آورى و تقدير مى باشد. اين دو 

رمان به  مثابۀ شخصيت شکوهمند ادبى تولستوى در جهان محسوب مى گردد. 
    او همواره دچار وسواسى عجيب بود و پيوسته در هيجان به سر مى برد و اين همان دغدغۀ 
حرف هاى  مبادا  که  دارد،  جامعه اش  به  نسبت  متعهدى  نويسندۀ  هر  که  است  ارزشمندى 
شايسته را نگفته، مرگ به سراغش آيد. اتفاقًا ترس از همين دغدغۀ پر رمز و راز، او را به 
بستر بيمارى افگند؛ طورى که در آخرين روز هاى حيات خود به  اتفاق طبيب ِ خانواده گى و 
دختر کوچکش، همسر خود را ترک کرده به  سوى جنوب روسيه مسافرت نمود. اين آخرين 
سفر تولستوى بود که )به تاريخ هفتم نوامبر 1910 ميالدى( در ايستگاه راه آهن »آستاپوفو« 

به  پايان رسيد و او را در زادگاهش به  خاک سپردند. 
    تولستوى به حدى در کشورش مشهور و محبوب است که اخيراً به احترامش سکۀ طاليى 

را به نام او ضرب زده اند.

آثار تولستوی:  از تولستوى آثار بسيارى برجا مانده است که همۀ آن به زبان هاى مختلف 
در جهان منتشر شده و تعدادى از آن فلم ساخته شده است. مهمترين آثار او از اين قرار است: 
و  کودکان  داستان هاى  بهترين   .5 اعتراف   .4 رستاخيز   .3 آناکاِرنينا   .2 صلح  و  جنگ   .1
نوجوانان 6. شيطان ۷.هنر چيست؟  ۸. خداوند حقيقت را مى بيند؛ اما صبر مى کند 9. محکوم 

بيگناه 10.  پول و شيطان

ACKU



 119

* ایوان تورگنیف: ايوان سرگيويچ تورگنيف )9 نوامبر 1۸1۸ - 3 سپتامبر 1۸۸3( ُرمان نويس، 
شاعر و نمايشنامه  نويس روس بود که نخستين بار توسط او کشورهاى غربى با ادبيات روسى، 
آشنا شدند. آثار او تصويرى واقعگرايانه و پرعطوفتى است از دهقانان روس و بررسى  تيزبينانه يى 

ازطبقۀ روشنفکر جامعۀ روسيه که مى خواستند کشور را به سمت ترقى سوق دهند.
* فریدریش فروبل: دانشمند پيداگوژى سويسى که در قرن نزدهم مى زيست. او از جملۀ 
بنيان گذاران آموزش کودک  محورى بود که باغچۀ کودکان را براى بازى و شادى آن ها راه 
انداخت. باغچۀ کودکان جايى است که کودکان با مهربانى و دوستى، بازى و شادى، پرورش 

مى يابند.
* ژان ژاک روسو: ژان ژاک روسو )1۷12 ـ 1۷۷۸( متفکر سويسى، در قرن هژدهم و اوج 
دورۀ روشنگرى اروپا مى زيست. انديشه هاى او در زمينه هاى سياسى، ادبى و تربيتى، تأثير 
بزرگى بر معاصران گذاشت. نقش فکرى او که سال ها در پاريس به سربرد، به عنوان يکى 

از راه گشايان آرمان هاى انقالب کبير فرانسه قابل انکار نيست.
* پوشکین: الکساندر سرگيويچ پوشکين  شاعر و نويسندۀ روسى سبک رومانتيزم است. 
او در 6 جون 1۷99 ميالدى در شهرمسکو چشم به جهان گشود و در10 فبرورى 1۸3۷ در    
»سن پترزبورگ« درگذشت. او بنيان گذار ادبيات روسى مدرن به حساب مى آيد و برخى او را 

بزرگترين شاعر زبان روسى مى دانند.
* لومونوسف:  ميخائيل لومونوسف دانشمند روسى در سال 1۷11 ميالدى در يک خانوادۀ 
ماهيگير به دنيا آمد و درسال 1۷35 درگذشت. او در اکادمى علوم پترزبورگ روسيه و دانشگاه 
ماربورگ آلمان درس خواند. او مؤسس دانشگاه مسکو است که تا امروز به نام او ياد مى شود. 

بخوانیم و بدانیم
1. ليون تولستوى نويسندۀ  چيره دست روسى در نهم سپتمبر 1۸2۸ ميالدى در يک خانوادۀ متمول 

و سرشناس پا به عرصۀ هستى نهاد.
2. او دست به يک رشته اصالحات آموزشى زد و در همين راستا به  پيروى از ژان ژاک روسوى 

فرانسوى، به  تأسيس مکاتب ابتدايى در روستاها پرداخت.
3. او درنامۀ خويش نوشته بود: اى خداى بزرگ!... من تعليم و تربيت را فقط براى مردم مى خواهم، 

نه کسى ديگر، آيا مى توانم پوشکين ها و لومونوسف هاى آينده را از غرق شدن نجات بخشم؟
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4. تولستوى به تاريخ هفتم نوامبر1910 ميالدى در »آستاپوفو« درگذشت و جسد وى را در 
زادگاه اش به  خاک سپردند.

5. تولستوى به  حدى درکشورش مشهور و محبوب است که اخيراً به احترام او سکۀ طاليى 
را به نامش ضرب زده اند.

• زنده گی نامه 
    وقتى در يک مؤسسۀ دولتى يا غيردولتى درخواست استخدام بدهيم، آن مؤسسه از ما 
چيزى به نام زنده گى نامه ) CV ( مى خواهد که نوشتن آن نيز تابع قواعدى است به شرح زير: 
شرح   .2 تماس  آدرس  نام،   .1 است:  عمده  چهاربخش  داراى  معمواًل  زنده گى نامه ها     

تحصيالت 3. وظايف قبلى 4. توانايى ها. 
بخش نخست شامل اين نکات مى باشد:

    قسمت هاى اين بخش به شکل عمودى نوشته مى شود:
1. نام و نام خانواده گى )در قسمت وسط صفحه با خط بزرگ( اندازۀ خط: 1۸ 

بولد )برجسته(
باخط  نام،  پايينى  قسمت  )در  پستى  آدرس  يا  مکمل محل سکونت  آدرس   .2

کوچکتر( اندازۀ خط: 16
3. آدرس تماس: شمارۀ تيلفون منزل/ موبايل/ ايميل )در قسمت پايينى آدرس( 

اندازۀ خط: 16 
 بخش دوم )شرح تحصيالت( اين نکات را در بر مى گيرد: اندازۀ خط: 14  

آن         کامل  آدرس  تحصيلى/  مؤسسۀ  نام  تحصيلى/  رشتۀ  تحصيل/  درجۀ  افقى:  شکل  به 
)با شهر،کشور(/ سال فراغت 

توجه: درجۀ تحصيل ) از آخرين سند فراغت تحصيلى به طرف نخستين سند فراغت: دکتورا، 
آخرين  نخست،  درشمارۀ  يعنى  ابتدائيه؛  دورۀ  متوسطه،  دورۀ  بکلوريا،  ليسانس،  ماسترى، 

شهادتنامه، در شمارۀ دوم، سندفراغت قبل از آن و به همين ترتيب تا دورۀ ابتدايى.(
بخش سوم )وظايف قبلى( شامل اين نکات مى شود: اندازۀ خط: 14  

به شکل افقى: نام وظيفه/ مکلفيت ها/ نام مؤسسه/ آدرس مؤسسه ) با شهر،کشور(/ از تاريخ  
/  /   تا تاريخ  /  / 
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بخش چهارم )توانايى ها( اين نکات را دربر مى گيرد: اندازۀ خط: 14  
به شکل افقى: تجربه و تخصص در رشتۀ کارى/ توانايى درخواندن و نوشتن )چند زبان(/ 

توانايى دربخش منجمنت و اداره/ توانايى استفاده از کمپيوتر و انترنت / و امثال اين ها. 
* يادداشت: 1- تعداد مجموعى صفحات زنده گى نامه، نبايد از دو صفحه تجاوز کند.

2 – در زبان هايى که از چپ به راست نوشته مى شوند، از جملۀ چهار بخش، سه بخش آن 
به شکل معکوس نوشته مى شوند؛ يعنى بخش اولى به جاى خود باقى مى ماند و سه بخش 

ديگر بايد بدين ترتيب نوشته شود: )توانايى ها/ وظايف قبلى/ تحصيالت( 

کار گروهی و سخنرانی
از  يکى  و  تولستوى  کارنامه هاى  و  شخصيت  و  شوند  تقسيم  گروه  چند  به  شاگردان   .1
نويسنده گان افغان را مقايسه نمايند؛ سپس از هرگروه يک نفر در برابر صنف آمده و نتيجه 

را به ديگران انتقال دهند.
2. يک تن از شاگردان در برابر صنف آمده و شرح دهد: دولت، سازمان هاى اجتماعى و مردم 
چه نوع برنامه هايى را روى دست بگيرند؛ تا ما نيز در آينده نويسنده گانى مانند تولستوى 

داشته باشيم.

امال و نگارش
1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال در کتابچه هاى تان بنويسيد.

2ACKU. درموضوع اين تصوير، متنى بنويسيد که از هفت سطر کم نباشد. 
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1. چرا نام تولستوى به  عنوان نويسندۀ چيره  دست روسيه به  ثبت رسيد؟
2. در مورد الکساندر پوشکين چه مى دانيد؟

3. پنج اثر تولستوى را نام ببريد. 
4. چرا تولستوى همواره دچار وسواسى عجيب بود و پيوسته در هيجان به سر مى برد؟

5. تولستوى چگونه وفات يافت و چه آثارى ازخويش به جاى گذاشت؟

کارخانهگی

1. يک نمونه از خالصۀ زنده گى نامۀ خودتان را به صورت فرضى و مطابق به قواعدى که 
خوانديد، بنويسيد. 

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد.
غرق وحدت باش اگر آسوده خواهى زيستن   

ماهيان را هرچه باشد غير دريـا، آتش است     
                       بيدل

آماده گى  آينده  روز  در  آن  معرفى  براى  و  خوانده  را  سوم  و  بيست  درس  کامل  متن   .3
ACKUبگيريد.
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								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

1.	چرس	چیست؟													
	2.	چرا	چرس	ازجملة	مواد	مخدر	به	شمار	می	رود؟

3.	چرس	چه	زیان	هایی	دارد؟
	4.	چگونه	در	برابر	چرس	مبارزه	کنیم؟

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود:

درس

بیست
  وسوم

چرس و اضرار آن

    چرس، ترکيب سبز قهوه يي و خاکستري مشتق از برگ، دانه، ريشه و گل گياه شاهدانه 
يا بنگدانه است، که به نام هاي چرس، حشيش، ماري جوانا و بنگ معروف بوده و  رايج ترين 

مادۀ مخدر غير قانوني مورد استعمال در اکثر کشور هاى جهان است. 
    بشر با اين مادۀ نشه آور از قرون متمادي آشنايي داشته است. منشاى اصلي اين ماده را 

چين يا آشور دانسته اند. 
    همه اجزاي اين گياه خاصيت نشه آور داشته و در ميان آن ها مادۀ کيمياوى »تترا هايدرو 

کانابينول«، که ترکيبي از گياه شاهدانه است، قدرت نشه آوري بيشتري دارد.  
    به قول دانشمندان، مصرف چرس سبب گرايش به سوي مواد مخدر خطرناک ديگري؛ 
چون: ترياک، هرويين و کوکايين مي گردد و اغلب کساني که معتاد به مورفين، هيرويين و 
کوکايين مى باشند،  افرادي اند که نشه را از چرس آغاز نموده باآلخره  به يک معتاد حرفوي 

به مواد مخدر مبدل شده اند. 
    تأثيرات سوء اين ماده، بسته گي به نوع و قدرت مادۀ استعمال شده و مقدار مواد مصرف 
شده دارد. زماني که چرس به شکل تدخين )دودکردن( به مصرف برسد، تأثيرات بد آن، 
که همانا افزايش ضربان قلب، سرخ شدن چشم ها، عدم تعادل حرکتي و اختالالت رواني 
مى باشد، فوراً ظاهر مى شود و تا مدت 3-4 ساعت باقي مي ماند؛ اما اگر به صورت خوراکي 

مصرف شود، تأثيرات آن ممکن است تا 24 ساعت ادامه يابد.     
    هرگاه يک شخص معتاد به چرس، به صورت ناگهاني چرس را ترک کند، هشت ساعت 
پس از آخرين مصرف چرس، حالت بيقراري و اضطراب، بيخوابي و بي اشتهايي، تعريق و 
لرزش، اسهال، دل بدي و استفراغ، افزايش درجۀ حرارت   و درد هاى عضالتي در بدن وى 
ايجاد شده و تا سه روز باقي مي ماند. اين امر دليل بر آن است که چرس يک مادۀ اعتياد آور 
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بوده و شخص معتاد نمى تواند آن را بدون تحمل درد و رنج، به آساني ترک کند.  
افراد چرسي در فرهنگ ما  به حيث  از نظر فرهنگى هم  به قضيه نگاه کنيم،       اگر 
انسان هاي ذليل شناخته شده اند و هيچ کس ميل ندارد تا با اين افراد دوستى و رفت و آمد  
نمايد؛ حتي  نزديکترين اقارب و دوستان اشخاص چرسي از دوستي و خويشاوندي با آن ها 
ننگ دارند. همچنان چرسي بودن در فرهنگ جامعۀ ما معادل ترس و بزدلي، ديوانه گي، 
اعصاب خرابي، بي اراده گي، عدم اتکا به نفس، تزلزل و بي ثباتي، دروغگويي و هرزه گي 
شناخته شده است؛ پس با توجه به معايب و نقايصي که در بارۀ چرس برشمرديم، برما الزم 
است تا به حيث افراد مسؤول، جامعۀ خود را از لوث اين مادۀ مهلک برحذر داريم و آناني را 
که به اين مصيبت آلوده شده اند، با توصيه هاى طبي و شرعى از اضرار و عواقب شوم آن آگاه 
ساخته و راه هاي بيرون رفت ازين معضله را جستجو و  به آن ها کمک و رهنمايي نماييم، 
تا از شر اين هيوال نجات يابند. عالوه بر آن افرادي را که به نحوي درکشت، زراعت، خريد 
و فروش چرس و گياهي که از آن چرس استحصال مى شود، مشغول اند از اضرار جسمي و 
زيانهاى فردى و اجتماعى اين مادۀ مهلک  آگاه سازيم و آن ها را در کسب معاش از راه هاي 

حالل و مشروع تشويق نماييم. 

    استعمال چرس تأثيرات سوء بي شماري دارد که بعضي برجسم و برخى بر روان شخص 
معتاد اثر مى گذارد. از جمله مى توان اين ها را نام برد: 1. التهاب و انسداد مزمن مجرا هاى 
تنفسي 2. عفونت هاي ِرَيوي و سرطان شش 3. کاهش وزن بدن درَجنِين 4. تشنج، اختالالت 
رواني و عصبى 5. گشاده گي مردمک چشم 6. بدخويى، تند مزاجي و عصبانيت ۷. برانشيت 
مزمن ۸. اضطراب، افسرده گي و هيجان 9. پرحرفي و خنده هاى بي دليل يا خاموشى و عزلت 
10. ضعف سيستم دفاعي بدن 11. ضعف جهاز هضمي12. ضعف تمرکز فکرى و عدم عالقه 

به کار و درس. 

بخوانیم و بدانیم
1. چرس، ترکيب سبز قهوه يي و خاکستري مشتق گياه شاهدانه است، که به نام هاي چرس،  

حشيش، ماري جوانا و بنگ شناخته مى شود.
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2. چرس برخالف عقيدۀ رايج مردم، يک مادۀ  به شدت اعتياد آور بوده و سبب وابسته گي 
رواني جدي در شخص مصرف کننده مي گردد.

3. استعمال چرس سبب گرايش به مواد مخدر ديگري؛ چون: ترياک، هرويين و کوکايين مي گردد.

)CV ( نمونة زنده گی نامه
 نام »نام خانواده گى«

 آدرس:............................. تيلفون:........................ايميل آدرس:........................................
تحصیالت:

سال فراغت مؤسسۀ تحصیلی رشتۀ تحصیل درجۀ تحصیل شماره

1380 ژورنالیزم پوهنتون تهران دکتورا 1

1376 ادبیات دری پوهنتو ن کابل ماستری 2

1373 ادبیات دری پوهنتون کابل لیسانس 3

1370 لیسۀ نادریه بکلوریا 4

1367 لیسۀ نادریه متوسطه 5

1360 لیسۀ نادریه ابتدایی  6

اشتراک در ورکشاپ ها، سیمینار ها وکورس های آموزشی
برگزار کننده مدت شهادتنامه نام کورس شماره

Certificate زبان انگلیسی 1

Certificate کمپیوتر 2

وظایف قبلی
تا تاریخ نام مؤسسه از تاریخ مکلفیتها نام وظیفه شماره
81/6/5 76/3/2 لیسه استقالل تدریس استاد 1

89/1/12 81/7/6 معارف شهر منجمنت مدیر 2
آشنایی با زبان ها:

مکالمه نوشتن خواندن زبان شماره
عالی عالی عالی دری 1
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عالی عالی عالی پشتو 2
خوب متوسط خوب عربی 3

متوسط متوسط متوسط انگلیسی 4

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان در مورد »طرق مبارزه با چرس« با هم گفتگوکنند 

و نتيجه را يک تن شان به ديگران انتقال دهد.
2. يک تن از شاگردان نمونۀ کامل يک CV را روى تختۀ 
صنف، رسم نموده و قسمت هاى مختلف آن را براى ديگران 

شرح دهد.

امال و نگارش
1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال بنويسيد.

2. اين تصوير را با موضوع »اضرارچرس« ارتباط داده، درمورد 
آن يک درخواست به حوزۀ امنيتى پوليس بنويسيد. 

 

1. استفاده از چرس چه نوع زيان هايى را بار مى آورد؟
2. اضرار جسمى و روحى چرس را بيان کنيد.
3. چرسي بودن در فرهنگ ما معادل چيست؟
4. چگونه مى توانيم برضد چرس مبارزه کنيم؟

کارخانهگی

1. در بارۀ اضرار چرس حد اقل ده سطر بنويسيد. 
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

مستى از حق جو، مجو از بنگ و خمر      رزق از حق جـو، مجـو از زيد و َعمر 
                   »عالمه اقبال«

3. متن کامل درس بيست و چهارم را خوانده و  براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

							1.	چرا	ما	نیاز	به	فرهنگ	زبان	داریم؟
					2.	مشهورترین	فرهنگ	های	زبان	کدام	هاست؟

			3.	چگونه	می	توان	یک	واژه	را	در	فرهنگ	زبان	جستجو	کرد؟
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

درس

بیست 
 وچهارم

واژه یابی در فرهنگ های زبان

    وقتى کتاب، مجله، روزنامه و يا نوشته يى را مطالعه مى کنيم، گاه گاهى اتفاق مى افتد که 
معناى يک يا چند)لغت( را نمى دانيم. ندانستن معناى يک يا چند واژه، گاهى يک جمله را 
بى مفهوم مى سازد وگاهى سبب مى شود که ما از درک معناى يک پاراگراف کامل عاجز 
بمانيم؛ در نتيجه موضوع به صورت ناقص وارد ذهن ما گرديده و حافظۀ ما نمى تواند آن را 

در خويش بگنجاند و نگهدارى کند.
ايجاب مى کند که وقتى چيزى را مى خوانيم، کوشش کنيم      روش هاى مطالعۀ علمى 
معناى کامل آن را درک کرده و به حافظه بسپاريم. اگر چنين روشى را برگزينيم، درس هاى 
مکتب را به سهولت فرا مى گيريم و آنچه را که ياد گرفته ايم، به زودى فراموش نخواهيم 
کرد؛ براى اين که بتوانيم به اين هدف نايل آييم، ناچاريم که در گام نخست يک کتاب 
لغات يا فرهنگ زبان را که پذيرفته شده و معتبر باشد با خويش داشته باشيم، تا در صورت 

برخورد با واژه هايى که معناى آن ها را نمى دانيم، از آن کمک بگيريم. 
    خوشبختانه براى زبان ما از گذشته هاى دور تا امروز، صدها کتاب لغات و فرهنگ نوشته 
اند و تقريبًا هشتاد درصد آن را در هندوستان تأليف کرده اند؛ زيرا که زبان فارسى درى بيش 
از هفتصد سال در هند زبان رسمى دربار هاى مختلف و يگانه زبان مشترک در ميان طوايف 
گوناگون آن سرزمين بوده که زبان همديگر را نمى دانسته اند. ناچار مردمى که زبان فارسى 
درى زبان مادرى ايشان نبوده، نيازمند به کتاب هايى بوده اند که بتواند در هنگام جستجوى 
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معانى واژه ها ايشان را يارى رساند.
    در کشور هاى همزبان افغانستان، ايران و تاجيکستان نيز فرهنگ هاى متعددى در اين 
زمينه نوشته شده است، که بسيارى از مردم باسواد در جامعۀ ما يکى از اين کتاب ها را به 
صورت حتمى در خانۀ خويش دارند. مشهورترين فرهنگ هاى زبان فارسى درى را مى توان 

به شرح زير ترتيب کرد: 
لغت نامۀ دهخدا، برهان قاطع، فرهنگ معين، فرهنگ تحفة االحباب، فرهنگ آنندراج، فرهنگ 
مجمع الفرس،  جهانگيرى،  فرهنگ  جمالى،  معيار  صحاح الفرس،  اسدى،  لغت نامۀ  عميد، 
فارسى،  معاصر  فرهنگ  سخن،  فرهنگ  نظام،  فرهنگ  انجمن آرا،  فرهنگ  غياث اللغات، 

فرهنگ نوبهار، فرهنگ شيرخانى يا فوايدالصنايع، فرهنگ نفيسى و....
    شيوۀ لغت يابى در همه فرهنگ هاى زبان فارسى درى کمابيش يکسان است؛ بدين معنا 
که در بسيارى از فرهنگ ها، واژه ها به اساس حروف الفبا ترتيب شده و هرکسى که الفباى 
اين زبان را به ترتيب در حافظه داشته باشد، در يافتن لغات مورد نظر دچار مشکل نمى شود.

     براى دريافت معناى يک واژه، طرز تلفظ و اصالت آن، هميشه از روش زير استفاده 
مى کنيم: مثاًل ما مى خواهيم معناى واژۀ »ُدرج« را درفرهنگ زبان بيابيم. مى بينيم که اين 
کلمه با حرف »د« آغاز يافته است. پس فرهنگ زبان را برداشته و رديف »د« را باز مى کنيم. 
ديده مى شود در نخست کلماتى که حرف اول آن ها »د« و حرف دومى شان»الف« است؛ 
مانند: دافع، دانه، داير و... به نظر مى رسند. پس از ان کلماتى که حرف اول آن ها »د« و 
حرف دومى شان»ب« است؛ مانند: دباغ، دبوس، دبير و.... پس از آن کلماتى که حرف دومى 
شان»پ« و »ت« و »ث« و »ج« است، به ترتيب بيان شده اند؛ تا آن که به رديف »د- ر« 
مى رسيم. وقتى بدينجا رسيديم، حرف سومى کلمه را معيار قرار داده به پيش مى رويم، تا 
جايى که حرف »ج« نظر ما را جلب کند. در اين مرحله با کلمه يى؛ نظير: ُدر روبه رو خواهيم 
شد، بازهم تا جايى به پيش مى رويم که حرف سومى کلمه»ج« باشد و آن وقت به کلمۀ 
»ُدرج« مى رسيم. وقتى اين کلمه را يافتيم، ديده مى شود که در مقابل آن، چند حرف به 
عنوان عالمه و نشانه و رمز گذاشته شده است؛ مانند: } ا.{، } فر{ و }ُد -  ِت{ و پس 
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نبايد گذاشت  ناگفته  يا معنا هاى گوناگون کلمه پرداخته شده است.  به توضيح معنا  از آن 
که هر يک از اين عالمه ها و نشانه هاى اختصارى، يکى از خصوصيات همين کلمه را بيان 
مى کنند؛ مثاًل: نشانۀ }ا{ ويژه گى دستورى آن را بيان مى دارد، که اين کلمه »اسم« است. 
نشانۀ}ع{ بيان کنندۀ اين است که اين کلمه عربى است و}ُد{ نشان دهندۀ آن است، که 
حرف نخستين اين کلمه را بايد مضموم تلفظ کنيم و باالخره}ج{ بيان کنندۀ آن است که 
اين حرف بايد ساکن تلفظ شود. بدين ترتيب ما مى توانيم هم معنى يا معنى هاى مختلف لغت 

را به دست آوريم و هم ويژه گى هاى ديگر متعلق به آن را مورد بررسى قرار دهيم.
    قابل ياد آورى است که بسيارى از فرهنگ هاى معاصر، داراى يک سلسله رمزها، نشانه ها 
و عالمات اند، که الزم است جويندۀ لغات پيش از يافتن معناى واژه، بايد آن رمزها و نشانه ها 

را بداند؛ تا در دانستن صفات کلى واژه کمک رساند. 
    در زير نمونه هايى از رمزها، عالمات و نشانه هاى اختصارى در فرهنگ هاى زبانى معاصر 

را با توضيح مفاهيم آن ها مى آوريم؛ تا هنگام جستجوى معانى واژه ها، ما را مدد رساند.

نشانه معنا نشانه معنا نشانه معنا

ا. اسم ا. فا اسم فاعل ا. مر.  اسم مرکب
ص. صفت ص. فا صفت فاعلى ق.  قيد
مصـ. مصدر مصـ. ال مصدر الزمى مصـ. م.  مصدرمتعدى
پهـ.  پهلوى فا.  فارسى معـ.  معرب
انگلـ. انگليسى فر. فرانسوى ع. عربى
هنـ.  هندى يو.  يونانى رو. روسى
عبـ.  عبرى م.  ميالدى ق. م.  قبل ازميالد
جغـ. جغرافيه قا. قانون فلـ. فلک
نجـ. نجوم نگا.  نگاه کنيد به...  عا.  عاميانه
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    تعدادى از نويسنده گان ما بر روى فرهنگ هاى تخصصى کارهايى انجام داده اند، که 
آرزومنديم در آينده فرهنگ هاى متعدد و کار آمدترى داشته باشيم، تا نسل جديد بتوانند، حتى 

اصطالحات اختصاصى برخى علوم از آن ها بيابند.
 

بخوانیم و بدانیم
کنيم  کوشش  مى خوانيم،  را  چيزى  وقتى  که  مى کند  ايجاب  علمى  مطالعۀ  روش هاى   .1

معناى کامل آن را درک کرده و به حافظه بسپاريم.
2. مشهورترين کتاب هاى لغات يا فرهنگ هاى زبان: لغت نامۀ دهخدا، برهان قاطع، فرهنگ 
معين، فرهنگ عميد، غياث اللغات، فرهنگ سخن، فرهنگ معاصر فارسى، فرهنگ نوبهار 

و فرهنگ نفيسى نام دارند.
3. در بسيارى از فرهنگ ها، واژه ها به اساس حروف الفبا ترتيب شده و هرکسى که الفباى 
اين زبان را به ترتيب در حافظه داشته باشد، در يافتن لغات مورد نظر دچار مشکل نمى شود.

4. بسيارى از فرهنگ هاى معاصر، داراى يک سلسله رمزها، نشانه ها و عالمات اند، که يکى 
ازخصوصيات واژه را بيان مى کنند. براى جويندۀ لغات الزم است پيش از يافتن معناى واژه، 

آن رمزها و نشانه ها را بداند؛ تا در دانستن صفات کلى واژه او را کمک رساند. 

• دعوت نامه 
    نامه يى است که از طرف اشخاص، خطاب به شخص يا اشخاصى به منظور شرکت  و 

حضور در نشستى خاص تنظيم مى شود. دعوت نامه به صورت کلى دو نوع است: 
1. دعوت نامۀ عمومى: که به صورت اطالعيه يا آگهى بدون ذکر مخاطب از طريق روزنامه، 
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نشريات و رسانه هاى گروهى به اطالع مخاطبان خاص خود مى رساند. 
2. دعوت نامۀ خصوصى: به شخص خاص صادر مى شود، و اين نيز دو نوع است: 

الف ـ شخصى: که از سوى افراد به يکديگر نوشته مى شود. 
ب  ـ ادارى: اين گونه دعوت نامه ها به لحاظ جنبه هاى عاطفى و احترامى آن، بايد از سوى 

باالترين مقام ادارى امضا شود، که معمواًل فاقد ُمهر ادارى است. 
    دعوت نامه ها  داراى بخش هايى اند که ترتيب اين بخش ها به صورت زير است: 

1. عنوان که درخطاب به گيرندۀ نامه نوشته مى شود.
2. آغاز نامه )عبارت و جمله هاى احترامى مقدماتى(

3. متن نامه
4. پايان نامه )عبارت احترامى پايانى(

5. نام و نام خانواده گى نويسنده و ذکر مشخصات او
6. امضا )درصورت لزوم(

۷. زمان )ساعت، روز، تاريخ(
۸. آدرس کامل محل دعوت

9. شمارۀ تلفون فرستنده )درصورت لزوم(  
بيشتر بخش هاى »آدرس فرستنده و گيرنده« روى پاکت نوشته مى شود. 

کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان باهم گفتگو کرده معانى واژه هاى:  مطول، غياث و دهخدا را درفرهنگ زبان بيابند؛ 

سپس يک تن از ايشان در برابر صنف قرار گرفته شيوۀ واژه يابى را به ديگران شرح دهد.
2. شاگردان در مشوره باهم، دعوت نامه يى، جهت رفع نيازمندى هاى مکتب، به رئيس معارف 
واليت شان، بنويسند؛ سپس يک تن شان آن را در برابر صنف خوانده و ديگران قسمت هاى 

مختلف آن را مشخص نمايند.  
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امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند در کتابچه هاى تان 
امال بنويسيد.

2. اين تصوير را با موضوع »راه هاى مطالعه« ارتباط 
داده، در مورد آن متنى بنويسيد که از هفت سطر کم 

نباشد.   

1. وقتى مطلبى را مى خوانيم، چرا بايد معناى کامل آن را درک کرده و به حافظه بسپاريم؟
2. مشهورترين کتاب هاى لغات يا فرهنگ هاى زبان چه نام دارند؟
3. عيوب و خوبى هاى فرهنگ هاى زبانى قديم و جديد در چيست؟

4. در فرهنگ هاى زبان، واژه ها به کدام اساس ترتيب شده اند؟ شرح دهيد.
5. رمزها، نشانه ها و عالمات در فرهنگ هاى زبان، چه چيزى را براى ما روشن مى کنند؟

6. انواع دعوت نامه ها را نام برده و تعريف کنيد. 

کارخانهگی

1. معناى واژه هاى )راکب، رکود، صالبت، صور، تکاپو، چاشنى، چوگان، نامانوس و ناوک( را 
از واژه نامه اخير کتاب دريافت نموده در کتابچه هاى تان بنويسيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد.
دل زمقصـد غـافـل و آنگاه الف جستجـو     شرم دار از معنى لفظى که در انديشه نيست
                   بيدل

3. متن کامل درس بيست و پنجم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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								درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
								تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	معلول	کیست؟	
			2.	ماین	ها	چگونه	تأثیرات	روانی	بر	معلوالن	خویش	می	گذارند؟

	3.	با	افراد	دارای	معلولیت	چگونه	برخورد	کنیم؟
درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	

درس 

بیست
  وپنجم

تأثیرات روانی ماین ها

 انفجار ماين ها و مهمات منفجر ناشده باعث مى گردد که شخص آسيب ديده بعد از حادثه 
نتواند به صورت عادى براى پيشبرد زنده گى روزمره تالش نمايد. شايد در بعضى از حاالت 
مورد قبول اجتماع قرار نگيرد که باعث وارد شدن صدمۀ روانى به او شده و از اجتماع دورش 
مى سازد. در چنين حالتى احساس تنهايى نموده، انزوا اختيار مى کند مهارت ها و تجارب خود 

را از دست مى دهد.
    در اين گونه شرايط، فرد خود را در برابر ديوار هاى نوبنياد قيود جديد اجتماعي در مي يابد، 
را در  اميال دروني، خويشتن  را در حال متالشي شدن مي بيند، برخالف  ارزش هاي قبلي 
موقعيت هاى پايين تري احساس مى کند، پاداشي را که در مقام قبلي از جامعه انتظار داشت، 
گذشتۀ  داشته هاى  در صندوقچۀ  بر  مى کند،  احساس  او  که  اينجاست  نمى آورد؛  به دست 
خود قفلي بزرگ زند و آن ها را به دست فراموشي سپرده، براي پذيرش ارزش هاي جديد               

آماده گي بگيرد و يا آن که ارزش هاي قديم و جديد را باهم تلفيق دهد. 
    اگر او صرف به پذيرش معيارهاي جديد اقدام کند، در صورت نداشتن بهرۀ کافي از دانش 
مورد نياز با استفاده از خاطرات گذشته به بيراهه سوق مي يابد، که خود مشکالت زيادى 
را در پي خواهد داشت؛ اما اگر بخواهد تلفيقي ميان هر دو نوع آن به وجود آورد، برخي از 
انگيزه هاى  نکات متضاد معيارهاي قديم و جديد به هيچ صورت باهم در نمى آميزند، که 
قوي داشته هاى گذشته و ضرورت پذيرش معيارهاي جديد، شديداً در مقابل هم قرار گرفته 

و فرد را دچار توهم و سردرگمي مى سازد.
    هرگاه، اين حالت ادامه يافت و فرد در يافتن راه حلي مطابق به ميل عاجز ماند، کار 
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به نااميدى مي کشد و دنبالۀ آن به افسرده گى و ده ها گونه عوارض جسمي و رواني ديگر 
مى انجامد. 

    پس براى اين که افراد معلول در جامعۀ ما به چنين حاالتى دچار نگردند، وظيفۀ اسالمى 
و انسانى ماست که با پيش گرفتن شيوه هاى خاص، نگذاريم در وجود شان نااميدى رخنه 

کرده و احساس کمى کنند. 

چگونه با افراد دارای معلولیت برخورد کنیم؟
•  اصول ابتدايى شيوه هاى رفتار

اگر ضرورتى وجود  و  کنيد.  اجتناب  فرد  معلوليت  مورد  در  از پرسش سؤاالت شخصى   .1
دارد، محتاطانه و محترمانه سؤال مورد نظر را طرح نماييد. در صورتى که فرد تمايلى به 

پاسخگويى نداشت، به بحث در اين ارتباط ادامه ندهيد.
2. توجه نماييد که فرد داراى معلوليت ممکن است براى انجام کار يا بيان مسأله يى، نياز به 

زمان بيشترى نسبت به افراد غير معلول داشته باشد.
3. پيشنهاد کمک خود را مؤدبانه و صبورانه طرح نموده و تا زمان پذيرش آن صبرکنيد. در مورد نحوۀ 

کمک حتماً به توضيحات فرد گوش داده  و در صورت ضرورت از او سؤال کنيد.
4. هنگامى که در صدد برگزارى يک جلسه، مالقات و... هستيد، امکاناتى را که فرد داراى 
معلوليت نياز دارد، فراهم کنيد و چنانچه در اين زمينه مانعى وجود دارد که قابل رفع نيست 

پيش از آمدن فرد، به او اطالع دهيد.
•  مالقات و صحبت با افراد معلول

1. با همراهان شخص معلول سخن نگوييد؛ بلکه مستقيماً با خود او حرف بزنيد.
2. در مورد معلوليت فرد تا زمانى که خودش نمى خواهد يا به بحث مرتبط نيست، صحبت نکنيد.

3. با افراد معلول بزرگ سال، مانند ديگر بزرگ ساالن برخورد کنيد و با لحن مطابق به سن 
و سال شان با آن ها سخن بگوييد.

4. هنگامى که فرد آهسته يا با مشقت بسيار صحبت مى کند، صبر و توجه کامل داشته باشيد.
5. هرگز تظاهر نکنيد آنچه را فرد مى گويد درک کرده ايد؛ بلکه از او بخواهيد آن را تکرار کند. 
6. اگر در ارتباط با فرد، مرتکب اشتباهى شديد آرامش خود را حفظ کرده و عذرخواهى نماييد.
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بخوانیم و بدانیم
1. انفجار ماين ها باعث مى گردد که شخص آسيب ديده بعد از حادثه نتواند به صورت عادى 

براى پيشبرد زنده گى روزمره تالش نمايد.
2. در اين گونه شرايط، فرد خود را در برابر ديوارهاي نوبنياد قيود جديد اجتماعي در مي يابد.

3. هرگاه اين حالت ادامه يافت و فرد دريافتن راه حلي مطابق به ميل عاجز ماند، کار به 
نااميدي مي کشد و دنبالۀ آن به افسرده گى و ده ها عارضۀ جسمي و رواني ديگر مى انجامد. 
4. براى اين که افراد معلول به چنين حاالتى دچار نگردند، وظيفۀ اسالمى و انسانى ما است 

که نگذاريم در وجود شان نااميدى رخنه کرده و احساس کمى کنند.

• درخواست نویسی 
    درخواست، به نامه يى گفته مى شود، که در آن تقاضاى اجراى کارى و يا امرى از کسى شود. 
قديمترين نمونه هاى موجود درخواست، متعلق به زمان عباسيان است. در ميان خراسانيان عادت 
چنان بوده که وقتي مطلبي و يا شکايتي را به امرا و ملوک تقديم مي نمودند، آن را به شکل کتبي 
به مقام و دربار مي سپردند، که ما امروز آن را به نام عريضه و درخواست مي شناسيم.  معمواًل 
درخواست ها از طرف افراد و يا مقامات پايين رتبه به مقامات باالرتبه با محتواى احترام آميز 
نوشته مى شود. بر اساس آنچه در دفاتر رسمى و غير رسمى، رايج و متداول بوده و در عرف نيز 

تقريباً ثابت و پذيرفته شده است، درخواست بايد داراى شکل و اوصاف زير باشد: 
1. نام و مشخصات کامل درخواست دهنده )کنار بااليى، سمت راست صفحه(

2. تاريخ )روز، ماه، سال(
3. عنوان )خطاب به گيرندۀ درخواست. دو تا سه سانتى متر پايين تر از تاريخ(

4. آغاز نامه )عبارت يا جملۀ احترامى در ابتداى نامه(
5. متن درخواست 

6. پايان درخواست )عبارت يا جملۀ احترامى پايانى( 
۷. نام مکمل درخواست دهنده )کنارچپ صفحه(

۸. امضاى درخواست دهنده در زير نام )حتمى است(
9. گذاشتن پنج سانتى متر فاصلۀ سفيد در پايين صفحه به منظور ارجاع، مالحظه و يادداشت. 
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کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان درمورد »وظايف جامعه در برابر معلوالن« باهم گفتگو کنند؛ سپس نتيجه را يک 

نفرشان به ديگران انتقال دهد.
2. شاگردان يک نامۀ درخواستى بنويسند.

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال بنويسيد.
2. در مورد خطرات ماين متنى بنويسيد که از هفت سطر کم نباشد.  

1. انفجار مايـن ها و مهمات منفجرنـاشده بـر قربانيان خويش چه تأثيرات روانى بر جاى 
مى گذارند؟

2. اگر احساس نا اميدى در معلوالن ادامه يافت، چه تأثيراتى را به بار مى آورد؟
3. وظيفۀ اشخاص سالم دربرابر معلوالن چيست؟

4. مهمترين نکات در نوشتن درخواست کدام هاست؟ 
5. درخواست را تعريف کنيد. 

کارخانهگی

1. درمورد»ضرورت سوادآموزى براى معلوالن« متنى بنويسيد که از ده سطر کم نباشد. 
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

آبلـه در پا اگـر بشکست صحرا آتش است بى ادب از سوز اشک عاجزان نتوان گذشت 
                    بيدل
3. متن کامل درس بيست و ششم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس

بیست
  وششم

موالنا خسته و تذکره نگاری

    تذکره در لغت، يادآورى، وسيلۀ تذکر و يادگار را گويند و در اصطالح، به مجموعه يا کتابى 
گفته مى شود، که در آن خالصۀ احوال شاعران و نويسنده گان گرد آمده باشد. 

    تذکره نويسي، چه در افغانستان و چه خارج از آن، از چندين قرن پيش رايج شده و همين 
همت و کوشش تذکره نگاران بوده که باعث ماندگاري ياد و نام بسياري از صاحبان سخن و 
اثر اعم از منثور و منظوم شد. اگرچه مشخص و آشکار نيست که تذکره نويسي از چه زماني 
شروع شد و نخستين تذکره کدام بود؛ اما با تأملي در آثار گذشته گان مى توان به نمونه هايى 
از اين نوع دست يافت و آن مقالۀ دوم کتاب »چهارمقاله« از نظامي عروضي است که در 
سال 550 هجرى قمرى تأليف شده است.  او زير عنوان »ماهيت شعر و شاعري« به  صورت 
حکايت، ذکري از بعضي شاعران به  ميان آورده و نمونه هايى از آثار آنان را درج کرده  است.

اين است که قديمترين، جامعترين و معتبرترين تذکرۀ      آنچه مشهور و معروف است، 
شاعران فارسي که در سدۀ هفتم هجرى قمرى نوشته شده، تذکرۀ »لباب  االلباب« عوفى 

است، که ترجمۀ احوال شاعران پس از اسالم تا زمان مؤلف را در بر دارد.
    از آنجايى که فرهنگ، به رغم ماجراهاي سياسي به حيات خود ادامه مى دهد و غروب 
 14 و   13 درسده  هاى  تذکره نويسي  زمينۀ  در  فرهنگي  مي طلبد، حرکت  زمان  آن  افول  و 
قمرى شکوه و رونق يافت و تذکره  هايى در قلم رو فرهنگى ما تأليف شد که به صورت 
مختصر مى توان از آن ها چنين نام برد: »مشاهير افغانستان« تأليف سيدمحيي الدين هاشمي، 
»پرده نشينان سخنگوي )تذکرۀ زنان شاعر(« تأليف خانم ماگه رحماني، »سيماها و آواها« 
اثر نعمت حسيني، »رجال معاصر« تأليف موالنا غالم حضرت فرخارى، »پرطاووس« تأليف 

موالنا محمد حنيف بلخى،  و....
اثر موالنا  اين زمينه، تذکرۀ »معاصرين سخنور«  آثار در  از برجسته ترين  اما يکى  و       

						درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
							تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

							1.	موالنا	خسته	که	بود؟
						2.		تذکره	نویسی	درکدام	زمان	شکوه	و	رونق	یافت؟	

			3.	نخستین	تذکره	درکدام	زمان	و	توسط	که	نوشته	شد؟		4.	تذکره	چیست؟
5.				چرا	تذکره	نویسی	دارای	اهمیت	است؟

	6.	از	موالنا	خسته	چند	اثر	برجا	مانده	و	مهترین	آثار	او	در	بخش	
تذکره	نگاری	کدام	هاست؟

درپایان	معرفی،	همین		پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.
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خال محمد خسته است. اين اثر تذکرۀ شاعران معاصر است که معرفي 1۷9 تن از شعراي 
کشور، از عهد امير عبدالرحمن خان تا سال 1339 هـ. ش. را در بر مى گيرد. 

    موالنا خسته پژوهشگر، شاعر، نويسنده، خطاط، تذکره نگار، ژورناليست، محدث، حافظ 
قرآن و سياست مدار و مبارز مشروطيت و حکومت قانون، پژوهنده يي است که با تصحيح 
ما  تمدني  حوزۀ  در  را  استثنايي  و  بزرگ  کار  بيدل،  ابوالمعاني  چهارجلدي  کليات  تنقيح  و 

به نام افغانستان رقم زد. مبارزي که دردورۀ هفتم شورا، 
جرم  آن  به  و  گفت  قانون سخن  حاکميت  و  ازمشروطه 
تا هنگام مرگ، ممنوع الخروج بود و محکوم به زيستن 

درکابل. 
در  هـ.ش.   12۸1 درسال  خسته  محمد  موالناخال      
دهکدۀ »دهباز« ختالن تاجکستان زاده شد. پدرش )مال 
از جملۀ منشيان سردار محمد اسحاق  رستم پنجشيرى( 
قيام  اميرعبدالرحمن خان  او عليه  بود؛ هنگامي که  خان 
کرد وشکست خورد، ارکان حکومتش، ازجمله پدر موالنا 
خسته به ماوراء النهر فرار نموده و درختالن رحل اقامت 

افگندند. او با دختري ازهمان ناحيه ازدواج کرد که موالنا خسته نتيجۀ همان وصلت است. 
پدِر خسته از ختالن به بخارا رفت و همانجا بود که »خسته« آموزش هاي ابتدايي راگرفت؛ 
سپس مال رستم با خانوادۀ خود به بلخ بازگشت و در آنجا مسکن گزين شد. در اين زمان، 
ناحيۀ  در  نخست  شد.  کار  به  دست  زنده گى،  معيشت  براي  بود،  نوجوان  که  محمد  خال 
»سياهگرد« مزارشريف به دهقاني پرداخت وپس از آن درمنطقۀ »بوينه قره« امام مسجد 
شد. سپس به منظور اکمال تحصيالت خويش، درسن بيست و يک ساله گي به هندوستان 
استوار ساخت و  آنجا پخته و  را در  رفت و 15 سال در آن ديار ماند، مشق شاعري خود 
در اکثر مشاعره ها در هندوستان سهم موفقانه گرفت.  باآلخره درسال 131۷ هـ. ش. به 
کشور برگشت و در مدرسۀ اسديه، شش سال به وظيفۀ تدريس اشتغال داشت. وکيل مردم 

مزارشريف شد، کتاب فروشي کرد و باالخره در اوج فقر و فاقه پدرود حيات گفت.
    پوهاندعبدالحي حبيبي در مورد موالنا خسته چنين مي نويسد: »رفتم خانۀ خرابۀ خسته را در 
منطقۀ »شاه شهيد« پيدا کردم؛ چون درآمدم، مرا به اتاقى مخروب، که فرشي نداشت، بردند. 
ديدم موالنا خسته درحالي که کسي را نمى شناسد، درحالت اغما بر بستر فرسوده يى، که فقط 
با قد او برابري مى کند، افتاده و باقي صحن خانه خاک است و فرشي وگليمي ندارد. بعد از سه 
روز شنيدم که وفات کرد و چندتن از همشهريان مزاري او را دفن کردند. نه خبري از وفاتش 

داده شد، نه کسي بر او اشک ريخت و نه مرثيه و تاريخ وفات داشت.« 
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    در فرجام، موالنا خسته پس از يک عمر خسته گى و دست و پنجه نرم کردن با مشکالت، 
به روز شنبه 26 سنبلۀ سال 1352 هـ.ش. داعي اجل را لبيک گفت و از بساط هستي پاکشيد.

    موالنا خسته يکى از تذکره نگاران برجستۀ معاصرکشور ما به شمار مى آيد، که در اين زمينه 
بيشتر از ديگران قلم زده است. او عالوه بر کتاب »معاصرين سخنور«، هشت تذکرۀ ديگر بر 
شرح احوال شاعران، موسيقى دانان، خطاطان، تذکره نگاران  و سخنوران درى زبان سرزمين هند 
نوشته يا خطاطى کرده و يا شرح و تعليق بر آن ها نگاشته است. کتاب هاى ياد شده، عنوان هاى 

زير را شامل مى شوند: 
يادي از رفته گان، عقد ثريا، از معاصرين سخنور، تذکرۀ خطاطان، تذکرۀ تذکره نگاران، نفوذ 

دانش، معاصرين سخنور )جلد دوم( و فرقۀ ثالث. 
    همچنان بيشتر از پانزده عنوان کتاب ديگر از وى به جا مانده، که مهمترين آن ها خمستان، 

نظم الحيات، رمز حيات، ضرب المثل ها، دبيرستان بلخ، موسيقي دانان وکارستان بلخ نام دارد. 

* خمستان: ديوان شعر خسته و نخستين اثر چاپي اوست که درسال 1314 هـ.ش. به کمک 
جنرال قنسل افغانستان درهند ) استاد صالح الدين سلجوقي( چاپ شد. موالنا خسته درتذکرۀ معاصرين 
سخنور، ازکليات شش جلدي خود و از دوجلد منتخبات خود نيز خبر داده است که متأسفانه 
امروز در دست نيست. خمستان در 24 ساله گي او چاپ شد و بياني است از انديشه هاى جوان 

وجواني خسته.

بخوانیم و بدانیم 
1. تذکره درلغت، يادآورى، وسيلۀ تذکر و يادگار را گويند و در اصطالح، به مجموعه يا کتابى 

گفته مى شود، که در آن خالصۀ احوال شاعران و نويسنده گان ِگرد آمده باشد.
2. قديمي ترين تذکرۀ شاعران فارسي، تذکرۀ »لباب  االلباب« عوفى است، که ترجمۀ احوال 

شاعران پس از اسالم تا زمان مؤلف را در بر دارد.
اثر موالنا  نگارى، کتاب »معاصرين سخنور«  تذکره  زمينۀ  در  آثار  برجسته ترين  از  3. يکى 
خال محمد خسته است، که معرفي 1۷9 تن ازشعراي کشور، ازعهد اميرعبدالرحمن خان تا سال 

1339 هـ.ش. را دربر مى گيرد.
او عالوه  به شمار مى آيد،   ما  برجستۀ معاصرکشور  تذکره نگاران  از  4. موالنا خسته يکى 
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موسيقى دانان،  شاعران،  احوال  شرح  بر  ديگر  تذکرۀ  هشت  سخنور«،  »معاصرين  برکتاب 
خطاطان، تذکره نگاران و سخنوران درى زبان سرزمين هند نوشته يا خطاطى کرده و يا شرح 

و تعليق بر آن ها نگاشته است.
آن ها خمستان،  مهمترين  که  مانده،  جا  به  موالنا  از  ديگر  کتاب  عنوان  پانزده  از  بيشتر   .5

نظم الحيات، رمز حيات، ضرب المثل ها، دبيرستان بلخ، موسيقي دانان و کارستان بلخ نام دارد. 

نمونة درخواست
ورقۀ درخواست.......................... ».............«

تاريخ: ۸۷/6/12 ولد......................................... ».............«  
 کارمند سابق وزارت امور خارجه

شمارۀ تماس:............................

محترم وزير امور خارجه!
با تقديم احترام و ادب، خدمت شما به عرض  رسانيده مى شود:

     اينجانب که شهرتم در باال ذکر شده است، از کارمندان سابق اين وزارت مى باشم که سال 
گذشته نظر به مشکالت خانواده گى مجبور به ترک وظيفه شده بودم.

     اکنون که مشکالت پيشين برطرف گرديده و خود را آمادۀ خدمت مى بينم، با تقديم اين 
تقرر حاصل  امور خارجه  از بخش هاى وزارت محترم  دارم دوباره در يکى  تقاضا  درخواست 

نمايم.
    بناً از مقام محترم وزارت امور خارجه احترامانه خواهشمندم که دستور تقرر مجدد مرا به 

مراجع ذيربط صادر فرموده ممنون فرمايند.
         از همکارى مقام محترم قباًل اظهار سپاس مى نمايم

      
نام »نام خانواده گى«       

امضا        

)آغاز(

)منت(
)عنوان(

)پایان (
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کار گروهی و سخنرانی
1. چرا ما دانشمندان و فرهنگيان خويش را در زمان حيات شان گرامى نمى داريم؟ و پس از 
مرگ به قدرشناسى شان مى پردازيم؛ چگونه مى شود اين فرهنگ را تغيير داد؟ وظايف مردم و 
دولت در اين زمينه چيست؟ شاگردان در اين مورد باهم گفتگو کرده، راه هاى پيشنهادى شان 

را يک نفر يادداشت کند و نتيجه را به ديگران انتقال دهد.
2. چند تن از شاگردان در مورد نقش فرهنگيان، استادان و معلمان در پيشرفت و تکامل جامعه 

سخنرانى کنند. 

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال بنويسيد. 
2. تصوير زير را با موضوع »دشوارى هاى پژوهشگران در جامعۀ ما« ارتباط داده، در مورد آن 

يک متن هفت سطرى بنويسيد. 
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1.تذکره در لغت و در اصطالح، به چه چيزى گفته مى شود؟
2. قديمي ترين تذکرۀ شاعران فارسي، چه نام دارد و توسط که نوشته شده است؟ 

3. موالنا خسته در عرصۀ تذکره نگارى چند کتاب نوشته و مهمترين آن ها کدام هاست؟ 

کارخانهگی

1. چه کارهايى را روى دست بگيريم؛ تا بتوانيم شخصيت هاى فرهنگى جامعه را در زمان حيات 
شان قدردانى کنيم؟ در اين مورد متنى بنويسيد که از پانزده سطر کم نباشد. 

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
تا بمانـد نـام نيکـت پايـدار    نام نيک رفتگان ضايع مکن 
به کـزو ماند سـراى زرنـگار    نام نيکو گـر بمانـد  زآدمـى 
            سعدى

3ACKU. متن کامل درس بيست و هفتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس

بیست 
  وهفتم

مردان پاروپامیزاد
چو بست بهر جهـانگيــرى از غــرور ميــان شنـيــده ام کـه سکنــدر شهنشــۀ يـونـان 
به چشم خلق نمودى خـداى حربــه و تيــغ نبود بـرســر راهـش کسـى فـزون از ميــغ 
ز خــاک پـاش نمــودار خـاک پـادشـهــان ز نـوک حربۀ او مى چکيــد خــون جـهــان 
بران بشـد کــه بــه دســت آرد آريــانــا را چــو کــرد زيــر وزبــر ســرزميــن دارا را  
نمايــد از رۀ افغــانستــان بـه هنــد عبــور گشـايــد ايـن دژ پــوالد را بــه پنجــۀ زور 
خـدنگ چلــۀ پکتيـسيـان جگـردوز اســت خبر نبود که اين مملکـت عـدو سـوز اســت 
پى حصـول مـرام، همـچـو آسيـا پــى نـان خالصه اين کـه چهـل مـاه مانـد سرگـردان 
ز حال ابـتــر فــرزنــد درهــراس افـتـيــد چـو مـادرش خبــر فتــح هنــد را نشنـيــد 
يـگانــه فاتـح گيـتــى گشــاى، اسکـنــدر نوشـت نـامــه کــه اى نــور ديــدۀ مــادر 
چه جاى اين که بيفتى به ايـن چنيـن روزى تــرا نــزاده بُــدم جــز بــراى پـيـــروزى  
ستــارۀ تـو و يـا ايـن کـه آسمــان افتــاد؟ چرا به هنـد نرفتـى؟ چـه درميــان افـتــاد؟  
چه فتنه ييست نـدانم کـه چـرخ بر پـا کـرد؟ چه ساخت دهر که يونـان حريـف پيـدا کـرد 
کـه پادشــه نـتــوانـد دهــان مـردم بسـت دلم زحرف بـد و نيـک اهـل يـونـان خسـت 
بگويـد آن که ازو نيسـت کمتـريـن خبــرى يکـى زکـوه تـرا سـرنگــون کنـد، دگــرى 

کجـاسـت راه حـقيـقـت کـدام سـو رانـيـم؟  من و ارسطــو و اعيـان ملـک حيــرانـيــم 
خيال مى کنم آنجــا مکان ديـو و پـريسـت چو فيلسـوف ندانـد کـه سـد راه تـو چيسـت 
کـدام ديــو خيــاليـســت نـام او پکتـيـس بـراى خاطـر قلـب حزيــن مــن بنــويـس 
سـؤال مـادر خـود را بـه افسـران انـداخــت سکندر از سر خبرت بـه مشـورت پـرداخــت 
سکندر و همه يک ذره خـاک پـاى تـو مـن نوشت نامـه سکنـدر کـه اى فـداى تـو مـن 
ولى نه اين کـه بـه خط وکتابـت و مضمـون سؤال سخـت تـرا مى دهـم جـواب کنــون 
جــواب آنچــه ارسطــوش هـم نفهمـيــده ببيــن آه چـه مشـکل جــواب پيــچـيــده 

							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که
						تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

				1.	اسکندر	که	بود؟	
				2.	او	درکدام	زمان	می	زیست؟	

			3.	او	در	کجا	و	درکدام	سال	وفات	یافت؟		
			4.	او	چه	کارهایی	را	انجام	داد؟

5.	چرا	اعیان	این	سرزمین	را	به	مهمانی	مادرش	فرستاد؟
درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.

ACKU



 144

روانـه شـد بـه حضــورت ســران افغـانــى بـراى يـک دوسـه هفـتـه زراه مـهـمـانــى 
بـدان نمـط کـه شهـان پـرورنـد مهمـان را به شرط آن کـه گـرامـى بـدارى ايشــان را 
کـه بـا خبـر نکنـنـد از شجـاعـت خويشـت ولـى زيـاده زحاجـت مـخـوانشــان پيـشـت 
بگوى هرچه به فکر ورضـا وخواهـش تسـت بـده قبـول بـه دربـارشـان بـه روز نخـسـت 
بـه هـديـه هاى گـرامـى نـوازى ايشـان را به مجلس دومـى چـون بخـوانـى ايشـان را  
بدان غرور کـه شاهيـن بـه آشيـانـۀ خويـش که سرفراز بيـاينـد پـس بـه خـانـۀ خويـش 
در اين زمينه اميـدم بـه خـاک يکسان اسـت اميد من زجنـاب جلـيـلـه زيـن سـان اسـت 
روانـه شـد بـه حضــور تـو بـا سـران تـوأم کـه يـک خـريطـه ُپـر ازخـاک آريـانـا هـم 
بگستـرنـد از اين خـاک مفخــرت ميـثــاق که قبل مجلس ثانـى بـه زيـر فـرش اتــاق 
گذشــت آنچـه زحيـرت گذشـت بـرســر او گرفـت نــامــۀ فــرزنــد را چــو مــادر او 
ز باغ و گلشن خـود چيــد هـرکسـى سمنـى به مجلـس اولــى شـد زهـر دهـن سخنــى 
فشانده شد بـه تـۀ فـرش خـاک حيــرتبــار به مجلـس دومـى چـون رسيــد نوبـت کـار 
نـشـــان فـخــر و غــرور نـــژاد آريـــا را  چـو خـواسـتـنــد خوانـيـــن آريـــانـــا را 
فلـک بـه لــرزه درامــد زصـولـت ايشــان به درب قصر بـه هـم خـورد حالـت ايشــان 
زضرب تيشه تو گويـى کـه بيـستـون غلتيـد دريـن ميانـه دوسـه تـن ميـان خـون غلتيـد 
تو گوکه سقف به هـم آمـد و ستـون افتــاد تـو گـوکـه کنگــرۀ چـرخ نيـلگــون افتــاد 
چـنــان کــه ذرۀ خـاکـى وطنپـرستــان را هــزار ُخـم نـکنـد مسـت مى پـرستــان را  
چه ديده ها که بـه راه اميـد آن کـــور اسـت چه شورها که در اين مشت خاک پرشور اسـت 

سکنــدر اسـت نـه تنهـا کــه زور مـا ديـده
هــزار آيـينــه را ايــن غـبــار پــوشـيــده

                  استاد عبدالرحمن پژواک

* پژواک: شاعر، نويسنده، سياست مدار و ديپلومات در سال1296 
هـ.ش. در يک خانوادهء روشنفکر و دانشور چشم به جهان گشود.

    استاد عبدالرحمان پژواک، پس از اکمال تحصيالت، زنده گى 
کارى خود را از ترجمانى زبان انگليسى در انجمن تاريخ آغاز کرد. 
در ضمن به نوشتن آثار ادبى و هنرى نيز مى پرداخت. چندى بعد در 
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شعبات رياست مستقل مطبوعات کار کرد؛ سپس مدير مسؤول روزنامۀ اصالح مقرر گرديد 
و پسان ها آژانس باختر را رهبرى کرد.

    استاد پژواک ساليان زيادى به صفت سفير کبير و نمايندۀ دايمى افغانستان، در سازمان 
ملل متحد با مسؤوليت و عالقه مندى کارکرد. عملکرد او در کارزار عرصۀ ديپلوماسى از هر 
باب چشمگير بود و بنابر ژرف فهم و ميزان تجارب به وظايف خطير ديپلوماتيک گماشته 
شد که از آن جمله رياست کميسيون تجديد نظر برمنشور سازمان ملل، رياست کميسيون 
حقوق بشر، رياست مجمع عمومى و رياست اسامبلۀ خاص سازمان ملل را مى توان نام برد. 
از استاد 19 کتاب به زبان هاى درى، پشتو و انگليسى در زمينه هاى مختلف به چاپ رسيده است.

    باآلخره استاد به روزپنجشنبه 1۸ جوزاى سال 13۷4هـ. ش. در پشاور چشم از جهان 
پوشيد. 

* سکندر: اسکندرمقدونى )356 تا 323 پيش از ميالد( کشورگشاى اهل مقدونيه در سدۀ 
چهارم پيش از ميالد بود.

* سرزمين دارا: دارا يا داريوش شاه هخامنشى که بر سرزمين ايران قديم حکومت مى کرد. 
و قلمروى را که زير فرمان او بود، به نام سرزمين دارا ياد مى شد. 

* آريانا: آريانا Ariana، کلمه التين  شدۀ يونانى Αρειανή آريانِه يا آريانى Arianē نامى است 
که برخى از تاريخ دانان و جغرافيا دانان يونانى سرزمين هاى شرقى را که در همسايه گى هند 

قرار داشتند، مى ناميدند.
* پکتيسيان: مردم افغانستان قديم، 

* ارسطو: ارسطو يا ارسطاطاليس )322 ق.م.– 3۸4 ق.م.( فيلسوف قديم يونانى که شاگرد 
افالطون و معلم اسکندر بود. او در عرصه هاى مختلفى؛ چون: فزيک، شعر، منطق و اخالق 

کتاب ها و رساله هايى نوشته است. 

بخوانیم و بدانیم
1.  اسکندر مقدونى، کشورگشاى يونانى، در مدت کوتاهى بسيارى ازکشورها را فتح کرد.

2. هنگامى که مى خواست افغانستان را فتح کند، سال هاى سال در برابر مقاومت مردم غيور 
اين سرزمين قرار گرفت و شکست خورد. 

3. درطول تاريخ هيچ کشورگشايى نتوانسته است اين کشور را فتح کند.
4. درطول تاريخ سه عامل باعث شده است که مردمان اين سرزمين سخت وطن دوست 

باشند: دين، فرهنگ و اقليم.
5. ارسطو، فيلسوف يونانى، شاگرد افالطون ومعلم اسکندر بود. او در عرصه هاى مختلفى؛ 

ACKU



 146

چون: فزيک، شعر، منطق و اخالق کتاب ها و رساله هايى نوشته است.
6. استاد پژواک شاعر، نويسنده، سياست مدار و ديپلومات افغان بود که سال هاى زيادى در 
ُپستهاى بلند سازمان ملل متحد کارکرد. از وى 19کتاب به زبان هاى درى، پشتو و انگليسى 

در زمينه هاى مختلف به چاپ رسيده است.

• نامه های عاطفی 
    نامه هاى ديگرى نيز رايج است که منظور از آن ها بيان مطالبى کوتاه در موقعيت ها و 
وضعيت هاى خاص است. اين نامه ها به سازمان و ادارۀ خاصى نوشته نمى شود؛ ولى به دليل 
شکل خاصى که دارد، از نوع نوشته ها و نامه هاى رسمى است که بايد بسيار کوتاه، صريح 

و محترمانه نوشته شود.
تعبيرها ضمن  و  کلمه ها  گوياترين  و  زيباترين  که  کرد  دقت  بايد  نامه ها  اين  تمام  در     
از  يکى  ازدواج،  مختلف  مناسبت هاى  به  تبريکى  نامۀ  مانند  شود؛  ادا  جمله ها  کوتاه ترين 
عيد هاى دينى، جشن هاى ملى يا مذهبى، تولد، پيش آمدن موفقيتى در زنده گى، پيشرفت 
مهمى در يکى از مراحل تحصيلى، منصوب شدن فردى به يک مقام ادارى مهم، تسليت نامه، 
سپاسنامه، دعوت نامه، پيام هاى کوتاه و ياد داشت هايى که براى ديگران فرستاده مى شود. 

برخى از اين گونه نامه ها به قرار زير است: 
1. تبريک نامه
2. تسليت نامه
3. سپاس نامه

4. دعوت نامه )شامل: دعوت نامۀ عمومى، خصوصى، شخصى و ادارى(
5. نامۀ سرگشاده

و نامه هاى ذيل بيشتر از طرف ادارات صادر مى گردد:
1. تقديرنامه؛  2. تحسين نامه؛ 3. اخطارنامه و.... 
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کار گروهی و سخنرانی
نتيجه را يک  را دريافته،  باهم بحث و گفتگو کنند و جواب پرسش هاى زير  1. شاگردان 

نفرشان به ديگران بگويد.
• وطن دوستى چيست؟

• چگونه مى توانيم در قطار کشورهاى پيشرفته جهان قرار بگريم؟
1. دو تن از شاگردان در برابر صنف حاضر شده، هر کدام يک نمونۀ کامل دعوت نامه و 

تسليت نامه بر روى تخته بنويسند و قسمت هاى مهم آن را شرح دهند.  

امال و نگارش

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال بنويسيد.
2. با نظرداشت آنچه در مورد نامه ها خوانديد، در بارۀ تصوير زير يک متن در کتابچه هاى 

تان بنويسيد. 
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1. خالصۀ حکايتى را که در شعر متن درس خوانديد، با تعبير خود قصه کنيد.
2. در طول تاريخ، کدام عوامل باعث شده است که مردمان سرزمين ما بسيار وطن دوست 

باشند؟
3.  ارسطو کى بود و درکدام عرصه ها ازوى آثارى به جا مانده است؟

4. استاد پژواک کى بود؟ چه کارهايى را انجام داد و از وى چند اثر به کدام زبان ها به جا 
مانده است؟

5. نامه هاى عاطفى چيست؟
6. نامه هاى عاطفى چگونه بايد نوشته شوند؟

کارخانهگی

1. خالصۀ حکايتى را که در متن شعر آمده است، در کتابچه هاى تان نوشته، هدف و پيام آن 
را مشخص سازيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
دانى که حفظ دين و وطـن بهر مـرد حـق   

فرض است آنچنـان که طهـارت صالت را     
بگسل ز خصم و دست به دامان دوست زن  

خـواهـى اگـر ز ورطـه طـريـق نجـات را      
           »اديب الممالک فراهانى«

3. متن کامل درس بيست وهشتم راخوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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							درس	امروز	توسط	یک	تن	از	شاگردان	طوری	معرفی	شود	که	
						تشریحاتش	جوابگوی	پرسش	های	زیر	باشد:

					1.	خواجه	نظام	الملک	کی	بود؟
			2.	کتاب	»سیاست	نامه«	در	مورد	چه	نوشته	شده	است؟

		3.	چه	کسی	کتاب	»سیاست	نامه«	را	مدون	ساخت؟
				4.	شما	شخصیت	سیاسی	نظام	الملک	را	چگونه	ارزیابی	می	کنید.

درپایان	معرفی،	همین	پرسش	ها	از	چند	شاگرد	دیگر	پرسیده	شود.	

درس

بیست 
  وهشتم

سیاست نامه 
    قوام الدين ابوعلى حسن بن على بن اسحاق ملقب به نظام الملک )خواجه نظام الملک( 
ازسال 455 هجرى قمرى تا 4۸5 هجرى وزير الپ ارسالن سلجوقى و فرزندش سلطان 
جالل الدين ملکشاه بوده است. اوکتاب»سياست نامه« يا »ِسَيّرالملوک« را براى جالل الدين 
ملکشاه نوشته و در آن، راه و رسم سلطنت را به وى نشان داده است. اين کتاب را محمد 
مغربى نويسندۀ کتاب هاى سلطنتى )بين سال هاى 492 و 505(، پس از مرگ خواجه مرتب و 

مدون ساخته است.
   کتاب سياست نامه براى نماياندن اوضاع اجتماعى زمان، از جملۀ کتب سودمند است؛ اما 
از روى آن فقط مى توان اوضاع اجتماعى آن زمان را تا اواخر قرن پنجم و على الخصوص 
در نيمۀ دوم قرن پنجم که هنوز دورۀ رفاه شمرده مى شد، دريافت. با اين حال نظام الملک 
در کتاب خود از بعضى رسوم اجتماعى و مقررات ادارى که در زمان او متروک مانده و مورد 
استقبال پادشاهان سلجوقى قرار نگرفته است، شکايت دارد و نيز از برخى بى قانونى ها که به 

وسيلۀ سالطين و غالمان صورت مى گرفت، اظهار ناخشنودى مى کند.« 
دستگاه  در  گماشتن  کار  به  شرايط  و  نحوه  دربارۀ  داستان هايى  سياست نامه  درکتاب      
حکومتى و توصيۀ آن ها به عدل به نحو شايسته يى گنجانيده شده است. نظام الملک عقيده 
داشت که پادشاه را چاره نيست از آن که هفته يى دو روز به مظالم نشيند و داد از بيدادگر 
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بستاند و انصاف بدهد و بى واسطه سخن رعيت را به گوش خود بشنود. اين وزير کاردان 
عامل،  احوال  از  و  کند  مأمور  را  مردى خداترس  در هرشهرى  بايد  که سلطان  بود  معتقد 
قاضى، محتسب و رعايا از ُخرد و بزرگ وى را معلوم گرداند. او برخالف افالطون که فقط 
دانشمندان را اليق حاکميت مى دانست، علم و دانش را از شرايط الزم مى داند؛ ولى شرط 
کافى، عدالت مى پندارد. او مى گويد: »خداى تعالى در هرعصر و روزگارى يکى را از ميان 
چنان  بايد  سلطان  است.  گردانيده  آراسته  فرمانروايى  هنر  به  را  او  و  است  برگزيده  خلق 
قلمرو حکومتى را به نظم بيارايد که مردم بتوانند با اطمينان و احساس امنيت در پى ِحَرف 
و مشاغل خود بروند. هدف حکومت دنيوى پر کردن زمين از عدل و داد است. اين عدل 
مى بايست با نشاندن هرکس در جاى شايستۀ خود حاصل آيد که اين نيز در جاى خود موجب 

استوارى ارکان دولت است.«
وسيلۀ  به  نهاوند  به  سفرى  در  هجرى   4۸5 سال  رمضان  دهم  شنبه  روز  در  خواجه      
ابوطاهر ارانى باکارد به قتل رسيد. يک ماه پس ازان، ملک شاه سلجوقى به طور مرموزى 
وفات يافت،که مى گويند غالمان نظاميه به انتقام خون مخدوم خود )نظام الملک(، ملکشاه 

سلجوقى را مسموم کردند. 
حکایتی از سیاست نامه

اندر مظالم نشستن پادشاه و عدل و سیرت نیکو ورزیدن

    چاره نيست پادشاه را از آنک در هفته دو روز به مظالم نشيند و داد از بيدادگر بستاند و 
انصاف بدهد و سخن رعيت به گوش خويش بشنود بى واسطه و چند قصه که مهمتر بود 
بايد که عرض کنند و در هريکى مثالى دهد، که چون اين خبر در مملکت پراگنده شود که 
خداوند عالم متظلمان و دادخواهان را در هفته دو روز پيش خويش مى خواند و سخن ايشان 
مى شنود همه ظالمان به شکوه اند و دست ظلم کوتاه کنند و هيچ کس نيارد بيداد و دست 

درازى کردن از بيم عقوبت. 
    چنين خواندم در کتب پيشينيان که بيشتر ملوک عجم دکانى بلند ساختندى و بر پشت 
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اسب بر آنجا بايستادندى تا متظلمان را که در آن صحرا گرد شده بودندى همه را بديدندى 
و داد هر يک بدادندى و سبب اين چنان بود که چون پادشاه جايى نشيند که آن جايگاه را 
درگاه و دربند و دهليز و پرده باشد صاحب غرضان و ستمگران آن کس را باز دارند و نزد 

پادشاه نگذارند.  
که  کسانى  که  انديشيد  چنان  است.  بوده  گران تر  گوش  به  ازملوک  يکى  که  شنيدم      
ترجمانى مى کنند سخن متظلمان با او راست نگويند و او چون حال نداند چيزى فرمايد که 
موافق آن کار نباشد. فرمود که متظلمان بايد که جامه سرخ پوشند و هيچ کس ديگر جامه 
سرخ نپوشد تا من ايشان را بشناسم و اين ملک بر پيلى نشستى و درصحرا بايستادى و 
هرکه را با جامۀ سرخ ديدى بفرمودى تا جمله را گرد کردندى. پس به جايى خالى بنشستى 
و ايشان را پيش او آوردندى تا به آواز بلند حال خويش بگفتندى و او انصاف ايشان مى دادى. 

بخوانیم و بدانیم
1. خواجه نظام الملک از سال 455 هجرى قمرى تا 4۸5 هجرى وزير الپ ارسالن سلجوقى 

و فرزندش سلطان جالل الدين ملکشاه بود. 
2. اوکتاب »سياست نامه« يا »ِسَيّرالملوک« را براى جالل الدين ملکشاه نوشته و در آن راه و 

رسم سلطنت را به وى نشان داده است.
دستگاه  در  کارگماشتن  به  شرايط  و  نحوه  دربارۀ  داستان هايى  سياست نامه  کتاب  در   .3

حکومتى و توصيۀ آن ها به عدل به نحو شايسته يى گنجانيده شده است.
4.  او مى گويد که سلطان بايد چنان حوزۀ حکومتى را به نظم بيارايد که مردم بتوانند با 

اطمينان و احساس امنيت در پى ِحَرف و مشاغل خود بروند.
5. خواجه در روز شنبه دهم رمضان سال 4۸5 هجرى درسفرى به نهاوند به وسيلۀ ابوطاهر 

ارانى باکارد به قتل رسيد. 
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• نمونه هایی از مکاتیب عاطفی 
تبريک نامه: اصطالحًا به نامه يى گفته مى شود که شادمانى نويسنده را در مورد رويداد شادى 

بخشى که براى گيرندۀ نامه پيش آمده است؛ مانند: 
دوست عزيز و رفيق شفيقم، بهزاد؛

موفقيت شما را در پايان رساندن تحصيالت عالى و نيل به درجۀ دکتورا 
تبريک عرض مى کنم. اميدوارم در مراحل ديگر زنده گى نيز همواره موفق 

و شادکام باشيد و توفيق خدمت به مردم را به نحو احسن پيدا کنيد.
دوست ديرينت       

           مسعود 
مى نويسند.  او  بازمانده گان  به  کسى  مرگ  هنگام  به  که  است  کوتاهى  نامۀ  تسليت نامه: 
تسليت نامه نيز بايد کوتاه و ساده نوشته شده و از تعارفات بيجا و يا درازنويسى در آن اجتناب 

صورت گيرد؛ مانند: 
همکارگرامى جناب آقاى محمودى!

با قلبى اندوه بار وفات پدر بزرگوارتان را تسليت عرض مى کنم و از خداوند بزرگ 
خواهانم که به آن دوست عزيز، صبر عطا فرمايد تا بتواند اين مصيبت جانگداز 

را تحمل نمايد. 
آن که در غم شما شريک است       

کريم کيهان
سپاس نامه: به نامه يى گفته مى شود که به موجب اجراى کار شايسته از طرف گيرندۀ نامه، 

به او داده يا فرستاده مى شود؛ مانند: 
شاگرد عزيز و نازنينم، غزل؛

شهر  منعقدۀ  مکاتب«  شاگردان  ادبيات  بين المللى  در»مسابقات  شما  اشتراک 
پاريس کشور فرانسه و به دست آوردن مدال طال را براى شما و همه اعضاى 
اين  از  مى دانم.  فراوان  تقدير  قابل  را  شما  زحمات  و  گفته  تبريک  خانوادۀ تان 
که افتخار بزرگى را براى افغانستان، ويژه مکتب ما، به ارمغان آورديد، از شما 
صميمانه اظهار سپاسگزارى مى کنم و از خداوند متعال مى خواهم توفيق بيشترى 

را در راه خدمت به وطن و مردم افغانستان نصيب تان سازد. 
معلم مضمون درى شما    

ناجيه      
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کار گروهی و سخنرانی
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. هر يک از گروه ها با مشورۀ هم، نمونۀ يک نوع متن 
سپاس نامه و تسليت نامه را به عبارات خود بنويسند؛ سپس از هرگروه يک نفرشان نوشتۀ 

گروه خود را در برابر صنف بخواند.
2. دو تن از شاگردان مقابل تختۀ صنف آمده و خالصۀ حکايت سياست نامه را به همصنفى هاى 

خويش بگويند.  

امال و نگارش 

1. متنى را که معلم محترم مى خواند به صورت امال در کتابچه هاى تان بنويسيد. 
2. در بارۀ اين تصوير، با نظرداشت آنچه خوانديد، در کتابچه هاى تان يک تبريکنامه بنويسيد. 

1. خواجه نظام الملک کى بود و چه کتابى را نوشت؟
2. کتاب »سياست نامه« حاوى چه مطالبى است؟

3. از نظر خواجه نظام الملک، سلطان بايد چگونه باشد؟
4. خواجه درکدام سال و چگونه به قتل رسيد؟

5. پس از مرگ وى، چه واقعه يى رخ داد؟
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6. تبريک نامه چيست؟
۷. سپاس نامه را تعريف کنيد.

کارخانهگی

1. خالصۀ حکايت »اندر مظالم نشستن پادشاه و عدل و سيرت نيکو ورزيدن« را با شيوۀ 
نگارش خودتان بنويسيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
عدل فاروقـى و فقـر حيـدريسـت      سرورى در دين ما خدمتـگريسـت 
با دل خود يک نفس خلوت گزيـن      در هجـوم کارهـاى ملـک و ديـن 

                   عالمه اقبال
و  برخورد  و طرز  که گذشت  تعليمى  کتاب، سال  اين  مورد  در  را  نظريات شخصى تان   .3
شيوه هاى تدريس معلم گرامى تان در يک ورقه، بدون ذکر نام تان نوشته و آن را در روز 
امتحان به صورت دسته جمعى ِگردآورى کنيد و همه را يکجا به معلم محترم تان بسپاريد؛ 
تا در سال آينده امکان تعديالت الزم در شيوه هاى تدريس معلم گرامى و تغييرات الزم در 

چاپ هاى بعدى اين کتاب در نظر گرفته شود. 
      ACKU
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واژه نامه)لغت نامه(
آ

به وجود آوردن، انشا، ابداع، آفريدن آفرينش  
آواز، بانگ، صوت آوا  

دين، کيش، شريعت آيين  
افسوس آوخ  

الف     
بى قدرى، پستى، کهنه گى ابتذال  

دم بريده، ناقص، ناتمام  ابتر   
تبسم کردن، لبخند زدن، شگفتن ابتسام  

زمان پايان ناپذير، زمانى که آن را انتها نباشد، زمان جاودان، مقابل ازل  ابد   
خلقت، ايجاد، به وجود آوردن   ابداع  

آلت، وسيله، سامان کار ابزار  
رسانيدن، آگاه کردن ابالغ  

سخن پوشيده گفتن، پيچيده و غامض کردن سخن   ابهام   
تلف کردن، نابود ساختن، تباه کردن اتالف  

پرهيزکردن، دورى جستن، خويشتن دارى احتراز  
شامل بودن، در بر داشتن، اشتمال احتوا  

به کسر الف به معناى بردن بار اِحمال   
خاص تر، مخصوص تر، ويژه تر اخص  

درک کردن، دريافتن، پى بردن، فهميدن ادراک   
حرفى را در حرف ديگرى داخل کردن؛ مانند: بتر که در اصل بدتر بوده       ادغام  

ميل، خواست، قصد، آهنگ اراده  
مقام، اعتبار، احترام، اندازه، ارزش ارج  

موزيم تاريخى و بزرگ در لنينگراد  روسيه  ارميتاژ  
زمانى که آن را ابتدا نباشد، زمان بى آغاز و بى ابتدا، مقابل ابد.   ازل  

ظلم، تعدى، جبر استبداد  
جداکردن، بيرون آوردن، خارج کردن  استثنا   

حاصل گرفتن، حاصل خواستن، نتيجه گرفتن استحصال 
استوارى خواستن، محکم شدن استحکام  

از جزئى به کلى پى بردن، جستجوکردن، کنجکاوى کردن  استقرا  
دلجويى کردن، دلخوشى دادن، به سوى خود متمايل ساختن استمالت  
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چيزى را سند قرار دادن، پشت دادن و تکيه کردن استناد  
استخراج حقايق، بيرون آوردن چيزى، درک کردن استنباط  

آشکارساختن، کشف چيزى را خواستن، طلب کشف کردن استکشاف  
تلف کردن مال، ولخرجى کردن اسراف  

افسانه، قصه، حکايت اسطوره  
جمع صوت به معناى آواز اصوات  

پريشان شدن، آشفته شدن، مشوش ساختن اضطراب  
روان کنند، در نظر گيرند اطالق کنند 

استعمال کلمه يى به معناى مخصوص، خواه به طريق حقيقت يا مجاز اطالق  
ميانه روى، حد وسط اعتدال  

حرکت حرف آخر در واژه هاى عربى  إعراب  
اشراف، بزرگان، بزرگواران اعيان   

جمع غرض به معناى: قصد، دشمنى، هدف اغراض  
بيهوشى، ازخود رفته گى اغما  

زياده روى کردن، از حد و اندازه تجاوزکردن  افراط   
ياد دادن، داناکردن، فهماندن افهام  

غروب کردن، پنهان شدن، ناپديد شدن افول  
جمع قشر به معناى طبقه وگروه، پوست اقشار  

ورم، پنديده گى التهاب  
ياد دادن، آموختن، تلقين کردن، افگندن القا  

القاى امرى از جانب خداوند در دل انسان، در دل افگندن امرى يا مطلبى الهام  
آنچه مربوط به )اله( باشد، علم الهى الهيات   

تا جاودان، تا ابد، هميشه   الى االبد  
جمع ميل به معناى خواهش، آرزو اميال  

هرج و مرج، بى نظمى، بى سروسامانى انارشى   
گشاده رويى، شادى، خوشى، بازشدن انبساط  

جمع نجم، ستاره گان، اختران انجم  
جمع شده، فراهم آمده، ذخيره شده اندوخته  

بسته شدن، بند آمدن، بند شدن انسداد  
نفقه دادن، خرچ کردن مال انفاق  

بخش بخش شدن، قسمت شدن، منقسم شدن انقسام  
آشکار شدن، پديدار شدن، گشاده شدن، وسعت يافتن انکشاف   

خرده گيرى، وارد کردن، بيان کردن  ايراد   
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آنچه از راه سعى و کوشش به دست آيد اکتسابى   
تاج، افسر اکليل  

جمع ايدى )جمع الجمع( به معناى دست ها، دستان ايادى   
مختصرکردن، کوتاه کردن  ايجاز  

بسرآوردن، تمام کردن، حق کسى را تمام دادن ايفا   
فرياد، دادخواهى الغياث  

سبز اخضر  
بدبختى ادبار  

روزها ايام  
ب

تاجر، سوداگر بازرگان  
پنهان، ضمير، اصل، حقيقت، اندرون باطن  

جمع بحر، درياها بِحار  
کنجکاوى، جستجو، کاوش بحث  

روشن، واضح، آشکار وضرورى در نظرعقل بديهي  
تازه، نو، جديد، شگفت  بديع  

ناگهانى، حاضرجوابى، بدون تفکر سخن گفتن يا شعر سرودن بديهه   
سخن دلکش، شوخى، لطيفه بذل  

باالتر، برتر برين   
هر جانورى که آن را ذبح کرده و سر بريده باشند، نيم جان  بسمل  

بکشد، او را از بين ببرد، به قتل برساند  بشکند  
بترسند  بشکوهند  

منسوب به بصر، چشمى، يا هنرهاى بصرى بصرى   
رسا، فصيح، سخن شيوا  بليغ  
بنياد، بيخ، ريشه، اساس بُن  

بيخ، پايه، اصل، اساس، ريشه بنياد   
خود شخصاً عهده دار شدن به تن خويش کردن 

بخشيدن، گذشت بهل  
نيست شدن، هالک گشتن، نابود شدن بوار  

محلى، منطقوى  بومى   
نيزار، نيستان، جنگل کوچک بيشه   

تخم مرغ    بيضه   
عاقل، هوشيار، خردمند بخرد  
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شايسته، اليق، زيبنده برازنده  
بلند شد، ارتفاع گرفت برکشيد  

ميوه بار  
پ

وداع، خداحافظى، ترک کردن پدرود  
جايى بلند که احتمال سقوط از آن رود، لغزشگاه پرتگاه  

روشنى، شعاع، فروغ پرتو  
درشتى و تندى، جنگ و جدال، پيکار پرخاشگرى 

محققان، کسانى که کاوش و تحقيق مى کنند پژوهشگران 
رونده، دونده، جارى، بدون توقف پويا  

جستجو کننده پوينده  
تارى که در عرض نسج بافته مى شود پود  

ت
قسمت اعالى هرچيز، قله، سر، فرق تارک   

شالق، قمچى، آنچه بدان چهارپايان را زنند و رانند تازيانه  
انديشه کردن، فکر کردن، دقت کردن در امرى تأمل  

بيان کردن، تعبيرکالم، بازگردانيدن، بازگشت کردن ازچيزى تأويل   
دورکردن، راندن، کسى را از شهرى بيرون راندن  تبعيد  

بلورى شدن، درخشنده شدن تبلور  
دنبال کردن، در پى چيزى رفتن، جستجوکردن تتبع  
همجنس بودن، از يک جنس بودن، همجنسى تجانس  

جلوه گر شدن، هويدا شدن، نمايان شدن تجلى   
جمع تجهيز به معناى سامان ها، لوازم، ساز و برگ ها تجهيزات  

برانگيختن، ترغيب کردن، تحريک کردن تحريض   
تغيير و تبديل، برخى از حروف يک کلمه را عوض کردن تحريف   

حقيقت، واقعيت، راستى، به حقيقت پيوستن تحقق  
رسيدن، به حقيقت پيوستن، پژوهيدن تحقيق  

ديگرگون شدن، برگشتن از يک حالت به حالت ديگر تحول  
اختصاص، ويژه گى، مخصوص گردانيدن به چيزى تخصص   
گرد آوردن، فراهم کردن، جمع آورى کردن، تأليف تدوين   

نرم خواندن، آهسته خواندن، قرآن را با قرائت درست خواندن  ترتيل  
دو دله شدن، دو دلى، رفت و آمد کردن تردد  

بازگردانيدن، مردد بودن، دو دله بودن ترديد  
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به رغبت درآوردن، خواهان کردن، راغب کردن، متمايل ساختن ترغيب   
گرد آمدن مردم در يکجا و فشار آوردن به هم  تزاحم  

آسان کردن، سهل کردن تسهيل   
مساوى کردن، برابرکردن، يکسان کردن تسويه  

به يکديگر شبيه شدن، مانند هم بودن، همانندى تشابه  
تمييز، چيزى را از ديگرى بازشناختن  تشخيص  

لرزيدن، درهم کشيده شدن، لرزش تشنج  
شکل پيدا کردن، صورت پذيرفتن، خوب صورت شدن  تشکل  

دسته دسته کردن، صنف بندى، صنف صنف کردن تصنيف   
خودنمايى کردن، خود را به داشتن صفتى وانمود کردن تظاهر  

ميزان برابرى، باهم برابرشدن تعادل  
بلند شدن، برترشدن، بلند پايه شدن، ترقى  تعالى  

عذر و بهانه  تعذر  
عرق کردن، به عرق درآوردن تعريق  

درک کردن، سخن يکديگر را فهميدن تفاهم  
کوتاهى کردن درکارى، ضايع کردن تفريط  

ياد دادن، داناکردن، فهماندن تفهيم  
ترتيب دادن، مرتب کردن، دو چيز را به هم آوردن تلفيق  

پذيرفتن، پذيرش تلقى   
شهرنشين شدن، با اخالق و آداب شهريان خوگرفتن تمدن  

مسخره کردن، ريشخند زدن تمسخر  
کشمکش موجودات با همديگر براى حفظ بقاى خود تنازع  

پاکيزه کردن، خالص کردن، اصالح کردن تنقيح  
سختى، فشار، راه تنگ  تنگنا  

بى پروايى، گستاخى تهّور  
باهم، همراه توأم  

يگانه کردن، يکى ساختن توحيد  
واضح کردن، آشکارساختن، شرح دادن توضيح   
وهم داشتن، گمان بردن، خيال و گمان توهم  

دويدن، جستجو، شتاب  تکاپو  
به کمال رسيدن، به تدريج کامل شدن  تکامل  

متعهد شدن، به عهده گرفتن  تکفل  
ج
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ترس، بيم، هراس، جبران کردن، اعاده کردن  جبن  
تخته هاى باريک که شکسته بند موضع شکستۀ استخوان را   با آن ها مى بندد جبيره   

پايين رفتن آب دريا جزر   
جمع جعبه به معناى: صندوق، صندوق کوچک، هرچيزى شبيه صندوق جعبات  

شاخۀ تازۀ درخت، جوانى، شباب جوانه  
زره، سالحى که ازحلقه هاى آهن سازند. جوشن  

زحمت، مشقت جور  
گناه ُجرم  

چ
. سخنان لطيف و دلکش، چيزى که به اندازۀ چشيدن باشد  چاشني  

سايه بان کوچک، آنچه که چيزهايى را در زير سايۀ خود قرار دهد. چتر  
چراگاه، علفچر. چراخور  

زه کمان، نخى که ازتارهاى باريک تابيده شود، تارکمان. چله  
چوب نيزه بازى که دستۀ آن راست و باريک است. چوگان  

ح
حمايت کننده، نگاه دارنده، پشتيبان حامي  

جمع حد به معناى اندازه حدود  
پرهيزکردن، دورى کردن، بيم و ترس حذر  

آلت جنگ، سالح حربه  
مسلکى، بامهارت حرفوي  

ِگرداِگردخانه، اندرون سرا، داخل خانه حرم  
اندوهگين، غمگين، اندوهناک حزين   

عظمت، شکوه، جاه و جالل و بزرگوارى  حشمت   
کندن کارى، کاوش کردن حفريات  

کسى که بار برپشت خود حمل کند، باربر َحمال  
حمايل   بندهاى شمشير، آنچه به شانه و پهلو آويزند

سرخ حمراء  
علم، دانش، عدل حکمت  

خ
انگشتر، ُمهر، نگين خاتَم  

قلم نى خامه  
آگاهى داشتن به حقيقت، مجرب بودن خبرت  

نوعى چوب سخت و تيرى که ازچوب خدنگ ساخته باشند خدنگ  
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افسانه ها، سخنان بيهوده خرافات  
ماه گرفته گى، زمانى که زمين بين خورشيد و ماه قرار مى گيرد خسوف  

فراوانى، حاصل خيزى خصب  
شهربزرگ، ناحيه، مملکت، کشور خطه  

گشادگى بين دو چيز، رخنه، سوراخ خلل  
خفک کردن، بند آمدن نفس خناق  

جمع خان، اميران، سرلشکران، پادشاهان  خوانين  
نام شهريست خلخ  

د
دفترى که در آنجا نامه ها، فرامين و دستورات پادشاه و مقامات را مى نويسند داراالنشا  

بزرگى، عظمت، شان و شکوه دبدبه  
نويسنده، منشى، کاتب دبير   

مزاج، خوى، عادت، دانستن، عقل، دانش درايت  
گنجانيدن، جا به جا کردن، نوشتن مطلبى درکتاب، رساله و مانند اينها درج  

واحد پول قديمى، پول نقره يى، مسکوک نقره يى  درهم  
دزدى، چپاول، غارت، تصرف دستبرد  

ترس، بيم، تشويش دغدغه  
روزگار، زمانه، زمان دراز، جهان دهر  

سرگشته گى، سراسيمه گى، ترس و خوف دهشت  
اتاقکى که در جايى بلند قرار داشته باشد دکان  

راهرو دهليز  
واحد پول قديمى، پول طاليى، مسکوک طاليى دينار  

ذ
خوار، پست، زبون، حقير ذليل  
آب شدن، گداخته شدن ذوب  

ر
رديف، قطار  راستا  

مهربانى، شفقت، رحم، ترحم رأفت  
سوار راکب   

سوراخ، شگاف، چاک رخنه  
رسته، رده، صف، پشت سرهم رديف   

بزرگ شدن، نموکردن رشد  
آرام گرفتن، ايستادن، کسادى، تنبلى، کاهلى رکود   
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زشت، قبيح، سخيف رکيک   
ايما، اشاره، راز نهفته رمز  

مرکب دوندۀ فراخگام و خوش سوارى رهوار  
نقل کردن مطلب، خبر يا سخن ازکسى  روايت  

با ضم حرف}ر{: جان، روان ُروح  
با فتح حرف}ر{: نسيم خوش آيند، بوى خوش َروح  

خواب خوش، متضاد کابوس   رويا  
منسوب به ريه به معناى ُشش )همرديف جگر( ريوي  

تحمل رنج و تعب، زحمت و رنج کشيدن رياضت   
ز
پاک کردن، پاکيزه ساختن زدودن  

کسانى که کار شان استخراج طالست  زرکش  
پيشواى قوم، حاکم، کسى که ادارۀ امورکشور را در دست دارد زمامدار  

امان، پناه، مهلت  زنهار  
طاقت، توان زهره  

ژ
گود، عميق، دور و دراز ژرف  

شوريده، آشفته، درهم، پريشان ژوليده  
س

سوال کننده، طلب احسان، گدايى سايل   
پيشى گرفتن، تقدم جستن، پيش دستى سبقـت  

حکم الزم االجرا سجل  
بقيۀ حيات را نگاه داشتن، گرسنه گى را بند آوردن  سد رمق  

صد سال، يک قرن  سده  
ُپر، لبريز، لبالب سرشار  

روش، رفتار، سازش سلوک   
عنوان، مقام، رتبه سمت  

مضمون، مايه سوژه  
راندن، حرکت دادن سوق  

ماتم، مصيبت، غم، عزا، اندوه سوگ  
چرت، فکر سوداء  

خريد و فروش، داد و ستد سودا  
اليق، درخور سزاوار  
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نفع، ضد )نقص( سود  
درخت عرعر سپيد دار  

ش
راه عمومى، راه بزرگ شارع عام  

جمع شريان به معناى رگى که خون را ازقلب به انساج مى رساند شرايين  
پارۀ آتش که به هوا بپرد، جرقه شـرر  

شط العرب  درياچه يى است که کشور ايران را از کشور امارات متحدۀ عربى جدا  
مى سازد. آن را به نام خليج فارس نيز ياد مى کنند.   
سخنى که با لب و زبان گفته شود و نوشته نشود شفاهى  

شغال، حيوانيست مانند روباه شکال  
جاه و جالل، حشمت و شوکت  شکوه  

راه، روش، طريق شيوه   
ص

کسانى که فکر بدى دارند  صاحب غرضان 
اتفاق افتادن، به وقوع پيوستن ناگهانى و بدون دليل صدفه  

آسيب، آزار، مصيبت صدمه  
آشکارى، روشنى، خلوص، بى آميخته گى صراحت  

استوارى، محکمى، سختى، مخوف بودن قدرت صالبت  
جمع صورت به معناى شکل، طريق، روى، چهره ُصَور  

پيروان طريقۀ تصوف، اهل طريقت  صوفيه  
هيبت، قدرت، خشم، غلبه صولت  

جال، درخشش، زدوده گى چرک و زنگ  صيقل  
صبحگاهى صبا  

ض
باطن انسان، آنچه اندرون دل بگذرد، انديشه  ضمير  

بى فايده، بيهوده، بى ثمر، تلف، تباه  ضياع  
شيرقوى، شير درنده  ضيغم  

ط
طريقه، نمط، روش طراز  

شاد شدن، شادمانى، نشاط طرب  
از حد خود درگذشتن، از اندازه تجاوزکردن طغيان  
جمع طايفه به معناى گروه، جماعت، دسته طوايف   

آثارباستانى مصرقديم مربوط عصرفرعون يازدهم ازسلسلۀ رامسس دوم   طوتان خامون  
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که درسال 1922 م کشف گرديده است    
گنبد طارم  

ع
عتيقه   باستانى، قديم 

نيستى، نابودى، ضد وجود عدم  
شماره، شمرده شدن، زياد، بسيار، فراوان عديد  

فلک االفالک، سقف، قصر عرش  
محوطه، ميدان، فضا، ساحه عرصه  

پيشنهاد، نمايش، ارائه عرضه  
رسم و رواج، عادت عرف  

قصد کردن، آهنگ کردن، دل به کارى نهادن عزيمت   
بدبو شدن، گنديده گى، بدبويى عفونت  

مجازات عقوبت  
بيخ، اصل، ريشه   عنصر  

به زور و به ناخواست  عنف وکره 
پيمان، شرط، ميثاق  عهد   

مسؤوليت، ذمه، متقبل شدن عهده  
جمع عاطفه به معناى شفقت، مهر و عالقه و مهربانى عواطف  

غ
زياده روى در کارى يا در وصف کسى يا چيزى، گزافه گويى غلو  

توانگرى، بى نيازى، دولت مندى غنا  
جانور ترس آور، بزرگ جثه و بد هيکل غول  

آب باز غواص  
ف

آن که چيزى يا کسى از دست او رفته باشد، نادار فاقد  
جستجوکردن، کاوش، تفتيش کردن فحص  

آنسوى دريا، ماوراء النهر، آنسوى درياى آمو فرارود  
فرعون   پادشاه مصرقديم قبل از ميالد

جمع فرع به معناى شاخه، آنچه از اصل چيزى جدا شود فروع  
جمع فضيلت به معناى افزونى در علم و معرفت، برترى، فزونى فضايل  

سخت پليد، ناروا، نامشروع، سرخ فام، سرخ رنگ فقاع  
گم شده، از دست رفته، وفات يافته فقيد   

جمع فيلسوف به معناى حکيم يا دانشمندى که چندين علم را بداند فالسفه  
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آخر، سرانجام، پايان هر کار فرجام  
کاميابى، مؤفقيت فيروزى  

ق
قبضه   جاى گرفتن شمشير، کارد، کمان و خنجر

طبع، ذوق و قدرت طبيعى در سرودن و نوشتن شعر و نثر قريحه  
عرض حال  قصه  

داورى قضا  
منطقۀ حکومت، ناحيۀ حکمرانى، حوزۀ فرمانروايى قلمرو  

چراغ دان، شمع دان، چراغ آويز  قنديل   
بازگشت به عقب، پس پس رفتن قهقرا  

جمع قيد به معناى بند، بستن، درحبس ماندن قيود  
حيوان داراى پوست سفيد و نرم قاقم  

تقديرم قدرم  
ک

مرکز، محل اصلى  کانون  
مدير، اداره کنندۀ يک اداره کدر  

بزرگى ورزيدن، خارق عادتى که از ولى و صالحان ديده مى شود کرامت   
آفتاب گرفته گى، زمانى که ماه ميان زمين و خورشيد واقع شود   کسوف  

آنچه براى چرخاندن زنده گى کافى باشد  کفاف  
قول، گفتار، سخنى که داراى معناى کامل باشد کالم   

سخنان کوتاه کلمات قصار 
سخن پوشيده گفتن، سخنى که معناى آن صريح نباشد  کنايه   

کنيشکا   امپراتور بزرگ کوشانى آريايى 
کسى که به مال مردم دست درازى نکند کوتاه دست  

سزا، جزا، مکافات گام قدم، فاصله ميان دو پا هنگام راه رفتن کيفر  
گ

صندوق بسيار بزرگ که در برابر حوادث مقاوم باشد گاوصندوق 
ميل، رغبت، خواهش، تمايل گرايش  

جمع کردن گرد کردن 
پهنا، سطح گستره  

شکوه و شکايت، گله  گاليه  
لهجه، گفتار، کالم، سخن گويش  

يکى از نشانه هاى نگارشى، قوس کالن گيومه  
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ل
فرومايه، سفله، ناکس لئيم  

لحظه، قسمت کوچکى از زمان  لخت  
چيستان، کالم پيچيده، سخن سربسته لغز  

آاليش، آلوده کردن، آلوده گى لوث  
م

تأکيد کرده شده، محکم و استوار مؤکّد  
ِگرداِگرد، پيرامون، اطراف ما حول   

تنبيه کردن مالش دادن 
در پس و در عقب طبيعت، آنسوى طبيعت ماوراء الطبيعه  

در پس و درعقب طبيعت، دنيايى که براى ما قابل ديد نيست ماوراى طبيعى 
پيشى گرفتن، شتاب کردن، تعجيل مبادرت  

افراط و زياده روى در مدح کسى يا چيزى مبالغه  
پيش پا افتاده، بى ارزش، خوار و ناپسند مبتذل  

محکم، ثابت، قاطع، استوارشده مبرم   
بيان کننده، آشکارکننده، واضح و روشن کننده مبين  

بلور شده، چيزى که شبيه بلورشده باشد، انعکاس يافتن متبلور  
بلند، رفيع، بلند پايه، بلند مرتبت  متعالى  

مردمان زمان گذشته، پيشينيان، گذشته گان متقدمين  
چيزى که اجزاى آن از هم گسيخته و پراگنده شده باشد متالشي  

طوالنى، دايمى، دراز متمادي  
مالدار، ثروتمند متمول  

هماهنگ، داراى تناسب متناسب  
فرمان مثال  

کسى که درمناظره مغلوب شود، جواب داده شده مجاب  
چرب زبانى، خوشامدگويى  مجامله  

از روى کوشش، با جديت، از روى سعى و تالش مجدانه  
جذب شده، شيفته و فريفته مجذوب  

جاى روان شدن، محل جريان يافتن مجرا  
مختصر، کوتاه، خالف مفصل   مجمل  

جمع َمحَمَده به معناى کسى را ستودن، ستايش کردن محامد  
گفتگوکردن، باهم سخن گفتن محاوره  

دارندۀ حشمت و بزرگى و شکوه ُمحَتشم  
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کسى که احاديث پيامبر را نقل کند، دانشمند علم حديث محدث  
چيزى که وجود و اثر آن احساس شود محسوس  

جاى چرخش، آنچه ِگرد بگردد، چرخۀ دوالب محور  
ترسيدن، خوف داشتن، بيمناک شدن مخافت  

جاى خارج شدن، محل خروج  مخرج  
خراب شده، ويران شده مخروب  

محل رهايى، راه خالص، راه نجات َمخلص  
باالرفتن آب دريا مد   

جاى دور زدن و گردش، جايى که چيزى دور مى زند مدار  
جمع مدرک به معناى سند مدارک   

ادامه دهنده، دوام دهنده، هميشه گى مداوم  
جمع مرثيه  مراثى   

مقصود، آرمان، هدف مرام  
شعر يا سخنى که درسوگوارى ميت و ذکر نيکى هاى او خوانده مى شود مرثيه  

جوانمردى، مردمى، نرم دلى مروت  
آميزش، اختالط، درهم آميختن  مزج  

کهنه، ديرينه، آنچه که زمان درازى بران بگذرد مزمن  
افزونى، برترى مزيت  

افزون، زياد، بسيار مزيد  
سعى ها، کوشش ها، تالش ها مساعى   

عوضى، بدلى، چيزى که به عاريت گرفته شده باشد مستعار  
بى نياز، ثروتمند، توانگر مستغنى  

آنچه که چيز ديگرى را الزم دارد مستلزم  
بينوا، بيچاره، اندوهگين مستمند  

جمع مستوره به معناى پوشيده درپرده، عفيف، پاکدامن، با ستر مستورات  
مسلط شدن، غلبه يافتن مستولى   

ِسحر زده، جادو شده، فريفته شده مسحور  
باورکرده، سپرده شده، قبول شده، پذيرفته شده مَسلَّم  

رفتن، روان شدن، جاى سير وگردش مسير  
مشاهرت   شهريه، ماهانه 

پيران، بزرگان مشايخ  
چيزى که از چيز ديگرى جدا شده باشد مشتق  

تصريح شده، روشن و آشکارشده ُمَصَرَحه  
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حرفى که حرکت ضمه ) پيش ( دارد مضموم  
برابر کردن، برابر شدن، متحد شدن  مطابقه  

شوخى و مزاح کردن، خوش طبعى کردن مطايبه  
مظالم جمع مظلمه به معناى ظلم و ستم که به کسى شده باشد و يا آنچه  مظالم  

به ظلم و ستم از کسى گرفته شده باشد.   
با اعتبار، امين و محل اعتماد معتبر  
مشکل، سخت، دشوار، زشت معضل  

پسنديدۀ عقل، آنچه که به وسيلۀ عقل درک شود معقول  
اندازه و پيمانه، مقياس و آلت سنجش معيار   
مرد روحانى، زردشتى، آتش پرست   مغ  

چيزى که بدان افتخارکنند، چيزى که بدان نازند مفخرت  
شايسته ها، حاجات، ضرورات  مقتضيات  

حرفى که حرکت کسره )زير( دارد مکسور   
کنايه دار، کنايه داده شده مکنيه   

نيکويى و نرمى کردن، مهربانى کردن به کسى  مالطفت   
عالم غيب، دنياى آسمانى ملکوت  

تمرين کردن، به کارى پرداختن و هميشه به آن مشغول بودن ممارست  
جمع منصب به معناى مقام، رتبه، شغل رسمى  مناصب  

مباحثه و مجادله مناظره  
منتقد   انتقاد کننده، نقد کننده، کسى که کتابى يا نوشته يى را بخواند و   

محاسن و معايب آن را بگويد   
منتهى شونده منجر  

آلتى مرکب از فالخن مانندى بزرگ، که برسر چوبى قوى جابه جا    منجنيق   
مى شد و در جنگ هاى قديم به وسيلۀ آن سنگ و آتش به طرف    

دشمن پرتاب مى کردند.    
انحصاريافته، محدود و محصور منحصر  

کهنه، فرسوده، پاره پاره مندرس  
پاک و پاکيزه، پاکدامنى، بى آاليش، دور ازبدى و زشتى منزه  

کسى که ازمردم دورى گزيند و در گوشه يى بنشيند منزوي  
اصل، مبدا، جاى پيدايش، محل نشو ونما منشا  

مطابق و برابر منطبق  
نقل شده، روايت شده منقول  

مربوط، وابسته، بسته شده منوط  
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زمام، افسار، کنترول کردن مهار  
هالک کننده، کشنده، نابودکننده مهلک   

مجموعۀ لوازم و وسايل نظامى، شامل انواع اسلحه و ابزار جنگ مهمات  
سهمناک، خوفناک، ترساننده مهيب  

هيجان انگيز، به هيجان آورنده، بر انگيزنده  مهيج  
برابر، يکسان، باهم  موازى   

جمع مانع، بازدارنده ها  موانع  
مورد وثوق و اطمينان، عهد وپيمان و استوارى موثق  

به وجود آورنده، ايجاد کننده، آفريننده موجد  
آنچه که درمدتى محدود و معين باقى مى ماند. متضاد دايم، پايدار موقت  

محل، مقام، مسکن  موقف  
بخشش، دهش، آنچه که به کسى ببخشند موهبت  

بخارى تيره که نزديک به زمين پديد آيد، مه غليظ، ابر ميغ  
ن

دقيق  نازک  
نظم دهنده، به نظم آورنده، کسى که کارى را نظم دهد ناظم  

ناآشنا، ناشناخته، دور از ذهن نامأنوس  
تير، تير انداز، هرچيز ميان خالى ناوک   

يابنده، بهره مند، به مقصود رسيدن  نايل  
جنبيدن رگ، حرکت قلب، ضربان قلب نبض  

طريقه، روش نحوه  
خسته گى ناپذير، کسى که ازکار وکوشش به ستوه نيايد نستوه  

نشنل جيوگرافيک  انجمن ملى جغرافيايى، جغرافياى مردمى، نام يکى از مؤسسات 
مراقبت کردن، نگريستن، نظرکردن نظارت  

باطل کردن، منهدم کردن، شکستن عهد و پيمان نقض  
بدگويى کردن، مذمت، ناستوده  نکوهش  

سرزنش شده، عيب گفته نکوهيده   
تحرير، نگاشتن، نوشتن نگارش  

راه، روش، طريقه نمط  
ساختمان، بنياد، باطن نهاد  

جمع ناموس به معناى شرف، عصمت، عزت نواميس   
جنبيدن و تکان خوردن چيزى درجاى خودش نوسان  

حاجت، ضرورت، ميل و خواهش نياز  
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دعا، ستايش، پرستش، دعا از روى تضرع  نيايش   
رسيدن به مقصود، به دست آوردن مراد  نيل  

شنيدن، گوش کردن و پذيرفتن  نيوشيدن  
نقش کننده نگارنده  

ناچار، بيچاره ناگزير  
نشان دهنده نماينده  

حاجت نياز  
توانايى، قدرت نيرو  

سرچپه، واژگون نگونسار  
هـ

بدگويى کردن، برشمردن معايب کسى هجو  
شوخى، مزاح کردن، سخن غير جدى هزل  

گياهى است سمى که داراى قويترين زهر است هالهل  
همانند، شبيه، مانند همديگر همسان  
هوى: ميل، خواهش، هوس هوا   

پربيم و ترس، خطرناک، چيزى که ازآن بيم و هراس آيد هولناک  
آشکار، واضح، روشن هويدا   

صورت، هيکل، حيوان ترسناک هيوال  
حرف تنبيه به معناى هوشدار، هشيارباش، توجه کن هين   

جثه، اندام، قالب آدمى  هيکل  
همچنان همان  

هيزم، چوب سوخت هيمه  
و

آنچه عهد و پيمان را استوار سازد، سند وثيقت   
خوبرويى، زيبايى، مقبوليت عام وجاهت  

پول يا چيز ديگرى که به وسيلۀ آن زنده گى گذرانند وجه  
ننگ، عار، عيب وصمت  

شور و فرياد ولوله  
ي

توانايى يارا  
پيشرو سپاه، مقدمه لشکر، در اينجا به معنى اشعۀ خورشيد يزک  

چور و چپاول يغما  
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