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درس اول

ستايش خداوند>
آن كه جان بخشيد و ايمان خـاک را آفـريـن، جـان آفـريـِن پــاک را 
خـاكـيان را عمـر بـر بـاد او نــهـاد عـرش را بــر آب بنيــاد او نـهاد 
خـاک را در غـايت پستـي بـداشـت آسمان را در زبـردستـي بــداشت 
ويــــن دگــر را دايــمــًا آرام  داد  آن يكـي را جــنبش مــادام داد 
بي ستـون كرد و زمينش جـاي كرد آسمان چون خيمه يـي برپاي كرد 
كـوه را افسـرده كـرد از بيـم خويش بحر را بگداخت در تسليم خويـش 
سنگ را ياقوت و خون را مشک كرد بـر را از تشنگي لبخـشک كــرد 
گـاه پـل بـــر آب دريـا بستـه كـرد گاه ُگل بـر روي آتـش دسته كرد 

شاگردان عزيز!     
      شاعران و نويسنده گان از دير باز سروده ها و نوشته هاى خود را با نام پروردگار جهان 
آغاز كرده و  بزرگى و بخشاينده گى او را ستوده اند. آنان با اين تمهيد در هاى رحمت و 
مغفرت الهى را به روى خويش و خواننده گان مىگشايند. بر پاية اين شيوة پسنديده، بهترين 
سرآغاز هر نوشته فصلى است در ستايش خداوند> جان و خرد، در هيچ گنجى گشوده 
نمى شود؛ مگر آن كه وصف يگانه گى آفريدگار هستى كليد آن باشد. آفريدهگارى كه جهان 

را آفريد و جهانيان را، بى شك سزاوار ستايش و عبادت است.
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در سـر او چـارصد سالـش بـداشت نيم پشه بـر ســر دشمـن گمـاشـت  
داد آرام   او  از  را  صــدر عــالـــم  عنكبـوتـي را بـه حـكـمـت دام داد  
كـرد او را بـا سلـيمـان هـمكـمـر بست موري را كـمـر چون موي سر  
بخيـه يي بر رو فـكـندش ال جـرم سوزني چون ديـد بـا عيسي بـه هم  
كــرد دود  از  نـيلـوفــري  گـنبـد  تيـغ كـوه از اللـه خـون آلـود كـرد  
تا عقيق و لعـل از او بيـرون گـرفت پاره پـاره خـاک را در خـون گـرفت  
راه بـر خـاک  پيشانـي خـود  سوده  در سجودش روز و شب خورشيدو ماه  
را وجـود بود بي سجده سيمـا  كي  هست آن سيماي ايشـان از سجـود  
هـدهـدي را پيـک رهبـر سـاختـه طـوطيـي را طــوق از زر سـاختــه  
وزكـف و دودي همـه عـالـم كنـد ـِل دمـد آدم كنـد   چـون َدمـي در گ
الله را از خون ُكـلَـه بر سر نـهــد ياسميـن را چــار تـركـي بـر نهــد  
گه كـند در تـاجش از شبنم گـهـر گـه نهـد بــر فـرق نـرگس تـاج زر  
جــمـلـه يى ذرات بـر ذاتـش گـــواه هرچه هست از پشت ماهي تا به ماه  
دو گـواهش بس بود هر يک به يک پستـي خــــاک و بـلـندي فــلـک  
بـعــد از آن جـان را در او آرام داد خــاک را ِگل كـرد در چـل بـامـداد  
عـقـل دادش تـا بـدو بيننــده شـد جان چـو در تن رفت تن زو زنده شد  
عـلم دادش تـا شنـاسايـي گـرفـت عقـل را چـون ديـد بينايـي گــرفت  
غرق حيرت گشت و تـن در كار كرد چون شناسا شــد به عجز اقرار كـرد  
                                                                                  عطار نيشاپورى

توضيحات

* شيخ فريدالدين محمد عطار در نيشاپور در سال 513 هـ . ق. تولد يافت، وى داروفروش 
بود؛ بنابراين مسأله او را عطار گويند. عطار اشعار عرفانى و تصوفى ميسرود؛ اما مدح نگفته 
و  قصايد  ديوان  آثارش  معروفترين  اند.  دانسته  بيت  هزار  در حدود صد  را  اشعارش  است. 
غزليات عرفانى مى باشد. ساير آثار او مصيبتنامه، الهىنامه، خسرونامه، پندنامه، اسرارنامه، 

جواهرنامه... اند.
عطار در نثرنويسى هم ماهر بود، مشهورترين اثر منثور او تذکرةاالولياست که در شرح احوال 

عارفان و مكارم اخالق شان نوشته شده است.
* هدهد مرغى است، كه در دربار حضرت سليمان بود. داستان اين مرغ و پيام آورى او از 

سليمان به بلقيس ملكة سبا در سورة نمل آمده است.
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ش 
آيين انشا و نگار

بياموزيم
1.   سپاس خدايى را كه انسان را از مشت خاک آفريد و ايمان داد.

2.   تمام ذرات از قعر دريا تا به مهتاب  به ذات يكتاى خداوند> گواه اند.
3.   خداوند> با قدرتى كه دارد، از گل آدم را آفريد، از كف و دود تمام عالم را پيدا كرد.

4.    خداوند> پيكر آدم% را ساخت، بعداً در آن روح دميد و آن را زنده گردانيد.
5.   انسان را خداوند> عقل داد و او را دانا ساخت، و برايش علم داد تا به وسيلة آن خود و 

پرودگار خود را بشناسد.
6.  وقتيكه انسان خداى خود را شناخت به عجز خود اقرار كرد و به عبادت او مشغول شد.

قواعد  عنوان  تحت  جداگانة  بخشى  درس  هر  در  پايين تر  صنوف  در  عزيز!  شاگردان   
دستورى را فرا گرفتيد. در اين صنف براى اين كه از عهدة نگارش يک مطلب به آسانى بدر 

آييد، بخشى را تحت عنوان آيين انشا و نگارش مى آموزيد.
     هر چند بحث نگارش بسيار وسيع و گسترده است، نياز به وقت و زمان زياد دارد و هم 
از اين نقطه نظر كه براى شما شاگردان عزيز رهنمايى ساده شده باشد، دروس انشا به گونة 

مختصر ترتيب گرديده است. 
     هدف از آموزش انشا آن است تا شما بتوانيد آنچه را كه در ذهن داريد، بنويسيد به تعبير 

ديگر، همان طورى كه مى توانيد سخن بگوييد، مطالب را بنويسيد.
     بحث نگارش بحثى كامًال جديدى نيست؛ بلكه شما از صنوف ابتدايى تا حال ده ها مقاله 
در موضوعات گوناگونى نوشته ايد. تعدادى از شاگردان با وجودى كه در ذهن خود ذخيرة 
لغات و معلومات زياد دارند؛ اما جرأت نوشتن يک مطلب را ندارند. براى اين كه بتوانيد بدون 

دلهره و نگرانى بنويسيد، درس هاى انشا را تعقيب نماييد.
آيين يعنى اسلوب، شيوه و روش، انشا به معناى آغازكردن، آفريدن، پديدآوردن و نگارش 

به معناى تحرير، نوشتن و شيوة انشا است.
       انشا و نگارش عامل اصلى خالقيت هاست و زير بناى خالقيت اعتماد به نفس است. 
در درس انشا و نگارش، از ساده ترين تجربه هاى تلخ و شيرين تا عميق ترين انديشه هاى 
بيان علوم را سهل  با ارزش ترين درس است، كه  انشا  بيان پيدا مى نمايد.  فلسفى فرصت 

نموده و از طرف ديگر انسان را متفكر و صاحب انديشه مىسازد.
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كار گروهى و سخنرانى
 1. شاگردان در مورد درس خوانده شده در گروه ها با هم مباحثه نمايند و نمايندة هر گروه نتيجه  

را پيش روى صنف بيان كند.   
2.  چند شاگرد به نوبت مفهوم اساسى درس را به زبان ساده بيان كنند.

3.  چند شاگرد به نوبت روى فوايد نگارش در زنده گى سخنرانى نمايند.   

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير، متنى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.

1.  شعرى را كه خوانديد از كى و محتواى شعر در بر گيرندة چه موضوعى است؟
2. شيخ فريدالدين عطار كى بود؟

3.  هدف از آموزش انشا و نگارش چيست و نگارش در زنده گى انسان چه اهميت دارد؟
4.  بيت زير اشاره به كدام قصه است توضيح دهيد:

عنكبوتـي را بـه حكمـت دام داد   صــدر عـالــم را از او آرام داد  

1.  بيت زير را اساس قرار داده، متنى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد:  
         هر چه هست از پشت ماهي تا به مـاه         جـمـله يى ذرات بـر ذاتـش گــواه

2.  بيتهاى زير را حفظ كنيد:
فعل من درخور رضاى تونيست لب من اليق ثنـاى تـو نيسـت   
تو مـرا شـادكن كه شـاه منـى    پرده پـوش مـن و پنا ه مــنى 

                                                                        خليل اهللا خليلى
3.  متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد. 

خود آزمايى

كارخانه گى
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خاتم پيغمبران      
ختـــم رسل خــاتـم  پيغمبــران شمسة نـُه مسنـــــد هفـت اختــران    
هردو جهـان بستة فتراک اوست احمد مرسل که خرد خاک اوست    
خـاصه تــرين گوهـر دريـاى راز تــازه تـرين سنبـل صحـراى نــــاز    
گـوهـر تـو لعــــل گـر آفتــاب سنبــــل تـــو سنبلــة روز تـــــاب     
روح تو پـروردة روحـى فـداک اى تـن تـــو پاکتر از جـــان پـاک    
خـــانـه بـر نقطة زحمـت تـويى نـقطه گـــه خانـة رحمـت تـــويى    
آتش سـوداى تــو آب حيــات اى شب گيسوى تــــو روز نجـات    
سلسلـة شيفتــه گان مــــوى تــو عقـــل شـــده شيفتــة روى تـــــو    
پيکر آن بـوم شـــده مشک بـار از اثــــر خـاک تــو مشکيـن غبـار    
تخت زميـن آمـد و تاج آسمان تـــاج تـو و تـخت تـو دارد جهـان    
چشم غريبان شــده روشن به تو خـــاک ذلـيالن شده گلشن به تـو    

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.   شعر اين درس از كيست و در مورد كى سروده شده است؟
2.  پيام اصلى درس را به طور مختصر بيان كنيد.

3.  نظامى كى بود؟
در پايان معرفى همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس دوم
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بر سر گــردون شده دامن کشـان تـا قدمـــت در شــب گيسو فشـان    
غاليـة بـــوى تـــو سـايــد صبـــا در صـدف صبـح بــدسـت صفـــا    
لشکـر عنبـر عـلــم انـــداخـتــــه الجـرم آن جا کـه صبـا تــاختـــه    
گر بـدو عــالـم دهى ارزان دهـى بـــوى کز آن عنبـر لـــرزان دهـى    
عرش در ايوان تو کرسى نهيست    سدره ز آرايش صــدرت زهيست  
ذره بـــود عـــرش درآن آفتـاب روزن جــانت چو بود صبح تــاب    
نور تو بر خـاک زميـن چون فتاد گر نه زصبح آيـينــه بيـرون فـتــاد    
گنج نه اى خاک نشيـن ازچه اى اى دو جـهان زيـر زمين از چه اى    
شرط بود گنج سپردن بــه خـاک تا تـو بخاک اندرى اى گنج پاک    
شمـع تــرا ظل تــو پـروانـــه بس گنــج تـــرا فـقـر تـو ويـرانه بـس    
مـاه سفر سـاز و غـريبش تــو اى عقل شفاجــوى و طبيبش تــو اى    
طبع نـظامى طـربافـــروز کـــن خيـــز و شب منتظـران روز کـــن    

                    نظامى گنجه يى

* حکيم جمالالدين بن يوسف نظامىگنجه يى يکى از نامآوران ادبيات و شعر زبان درى در 
قرن ششم هجرى قمرى است. زادگاه وى شهر گنجه يکى از شهر هاى آباد آن دوره بود که 

در کشور آذربايجان موقعيت دارد.
نظامى از آغاز جوانى به آموزش و تحصيل علوم مختلف پرداخت و در تمام رشته هاى 
علوم متداول؛ مانند: علوم طبيعى، طب و نجوم مهارت يافت، همچنين در علوم ادب و شعر 
مقام بزرگى به دست آورد. گذشته از اين نظامى هنر معمارى، موسيقى و رسامى را فرا گرفت 

و با زبان هاى عربى و پهلوى نيز آشنا شد.  
بزرگترين اثر نظامى خمسه بوده که در قالب مثنوى سروده شده و حاوى بيست و هشت 
ليلى و مجنون، خسرو و  هزار بيت مى باشد. خمسه شامل پنج کتاب است: مخزن االسرار، 

شيرين، هفت پيکر يا بهرام نامه و اسکندر نامه. 
نظامى در شيوة داستانسرايى استاد و پيشرو ديگران بود. وى در ضمن داستانپردازى 
از مطالب اخالقى و حکمى، پند و اندرز غفلت نکرده و همواره در اشعارش انسان را به 

آزاده گى و بريدن از طمع و آز دعوت کرده و به آموختن دانش فرا مى خواند.    

توضيحات
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بياموزيم
1. اشعارى که در وصف حضرت محمد � سروده شده است؛ نعت ناميده مى شود. 

2. حضرت محمد� آفتاب نُه فلک و آخرين پيامبران است.
3. سرور و سردار مسلمانان حضرت محمد � است. 

4. حقا که سرور مؤمنان رسول اکرم برگزيدة خداست، که معراج را خداوند> بروى ارزانى 
داشت.

ش 
آيين انشا و نگار

1- نگارش و علوم انسانى: در نگارش، آشنايى با علوم صرف، نحو، فصاحت و بالغت بسيار 

مهم پنداشته مى شود. از آنجا که لفظ وسيلة بيان معنا است و براى ارائة يک معنا شايد از چند 

بنابراين الزم  جمله يا چند کلمة مترادف که يکى دو تاى آن مناسب باشد انتخاب گردد؛ 

است که نويسنده به صورت کافى ذخيرة لغات داشته باشد تا در بيان موضوعات گوناگون 

توانايى خود را به کار اندازد.

نقش کلمه ها در نگارش بسيار مهم است؛ زيرا سر و کار ما در نگارش با کلمه ها مى باشد.   

پس ما بايد صرف و نحو را بدانيم، با قواعد آن آشنا باشيم، تا در نوشتن يک مطلب به مشکل 

دچار نشويم و از عهدة نگارش يک موضوع براييم.

صرف  علم  به  بيشتر  کلمه  انتخاب  در  مى باشد.  کلمه ها  انتخاب  نگارش  در  مهم  نکتة   

کلمه ها  روى  بيشتر  تأکيد  اوقات  بعضى  مى نويسد،  که  شخصى  مى گيرد.  صورت  توجه 

مى کند. کلمه هاى متعدد را انتخاب نموده با پيوند آن ها جمله هاى مناسب ترتيب مى نمايد. 

به نحو توجه داشته جمله هاى ساده و مرکب متعدد را مى سازند. برعالوة  بيشتر  بعضى هم 

اين موضوعات بايد توجه روى ترتيب کلمه ها و ترکيب واژه ها صورت گيرد، اين موضوع 

هم به دستور زبان )صرف و نحو( ارتباط دارد. هرگاه کلمات به  طور درست و منطقى آن 

ترتيب گردد، پيام ما را خواننده بهتر درک مى کند. بعضى اشخاص در نگارش عادت دارند 

که با ترکيب کلمه هاى متعدد جمله ها را مبهم و پيچيده مى سازند، که اين کار خواننده را 

به مشکل مواجه ساخته و حتا باعث مى شود، که خواننده را از خواندن منصرف سازد. 
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كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان در مورد شخصيت حضرت محمد� در گروه ها با هم مباحثه نمايند و نمايندة 

هر گروه نتيجه را پيش روى صنف بيان نمايد.   

2.  چند شاگرد به نوبت در بارة ارتباط علوم انسانى با نگارش سخنرانى نمايند.

3.  يک شاگرد خالصة نعت خوانده شده را به زبان ساده بيان نمايد.    

4.  بيت زير را اساس قرار داده در رابطه بحث گروهى کنيد.        

تاج تـو و تـخت تو دارد جهـان                    تخت، زميـن آمد و تاج آسمان

1.   متنى را که توسط معلم گرامى خوانده مى شود، امال بنويسيد.

2.  در مورد اين تصوير متنى بنويسيد، که از هفت سطر کم نباشد.

خود آزمايى

1.   شعرى که در صفات پيامبر� سروده مى شود، به چه نامى ياد مى گردد؟

2.  نظامى گنجه يى عطار کى بود؟ آثار او را نام بگيريد.

3.   دانستن کدام علوم در نگارش ضرورى پنداشته مى شود؟

4.  براى اينکه در نگارش مطلبى به مشکل مواجه نشويم، کدام نکات را بايد در نظر بگيريم؟

5.   بيت زير را تشريح و توضيح نماييد:

          عقل شفا جوى و طبيبش تو يى                   مـاه سفر سـاز و غريبش تو يى

كارخانه گى

1. در مورد اخالق نيکوى حضرت پيامبر اسالم� چند سطر بنويسيد.

2.  بيت زير را به حافظه بسپاريد:

اى پـــادشه مسنــد اقــليم تجـال                    قصر تو فلک تکيه گهت عرش معال

3. متن کامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده، آماده گى بگيريد.

امال و نگارش
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فرهنگ مطالعه

    آموزش از دو طريق صورت مى گيرد، 
يكى به شيوة رسمى در مكاتب و ساير 
مؤسسات تحصيلى و دوم به شيوة غير 
اشخاص  ساير  و  شاگردان  كه  رسمى، 
در خانه و اجتماع از طريق فعاليت هاى 
روزمره، ارتباطات اجتماعى، تجارب عملى 
و مطالعه مى آموزند. اشخاصى كه بيشتر 
بلند  آگاهى شان  مطالعه مى كنند، سطح 
رفته، مشكل هاى خود و خانوادة خود را 
مرفوع مى سازند و در اجتماع مفيد واقع 

مى گردند.
عادت به مطالعه مصروفيت سالم است، كه هميشه براى شخص فعاليت متنوع ايجاد نموده،   
از مصروفيت هاى نا سالم و بيكارى جلوگيرى مى كند و مطالعه باعث انكشاف، رفاه و سعادت 
اجتماعى مى گردد؛ همچنان براى دنبال كردن وقايع و حصول آگاهى از جريانات اجتماعى، 
اقتصادى، علمى و هنرى در جهان الزم و ضرورى است،كه فرهنگ مطالعه در جامعه انكشاف 
دانسته  فرهنگى  انكشاف  و  اجتماعى  نيازهاى  از  يكى  مطالعه،  فرهنگ  انكشاف  داده شود. 
مى شود. شاگردان بايد توسط معلمان در مكتبها و والدين شان در خانه و از طريق فعاليت هاى 
مراكز فرهنگى به مطالعه و مراجعه به منابع اطالعاتى، علمى و آموزشى تشويق شوند. عادت 

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد: 

1.  چرا ضرور است، كه افراد عادت به مطالعه و تحقيق داشته باشند؟
2.  در كشور هاى پيشرفته، مردم چگونه عادت به مطالعه دارند؟

3.  كدام طريقه هاى آموزش وجود دارد؟
4.  براى بهره گيرى از مطالعه نخست بايد چه را فرا گيريم؟

5.  مطالعه چند نوع است و مطالعة جدى كدام مطالعه را گويند؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس سوم
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به مطالعه بايد تقويت گردد تا شاگردان، خود بتوانند، به انكشاف دانش و معلومات شان بپردازند 
و به آسانى از منابع مختلف استفاده نموده تحقيق نمايند.

      در زنده گى امروز، به خصوص در جوامع پيشرفته افراد، صبح وقتى از خواب بر مىخيزند، به 
مطالعه مىپردازند با خواندن روزنامه و جرايد، روز را آغاز مى كنند و در ساعات بيكارى و تفريح 
در پارکها نيز اخبار يا مجله و يا كتاب همراه مىداشته باشند. شب وقتى به بستر مى روند با 

مطالعه خواب مىكنند.
     مطالعه باعث رشد شخصيت افراد گرديده به آن ها توان تحليل و تعبير از پديده ها ورويدادها 

را داده  خالقيت و توانايى افراد را در اجتماع انكشاف مى دهد.
براى اينكه بتوانيم به مطالعه خود را عادت دهيم بايد نخست فن مطالعه را فراگيريم.

فن مطالعه
     بهره گيرى شايسته از مطالعه زمانى ميسر مى گردد، كه فن آن را فرا گيريم  و به كار بنديم. 
مطالعه بر دو گونه است: يكى جدى و ناظر به مقصود هدفمند معين و معلوم و ديگر تفريحى و 
براى سرگرمى . وقتى كتاب درسى خود را مى خوانيد مطالعة شما جدى است و زمانى كه قصه 
يا روزنامه يى را مى خوانيد مطالعة شما تفريحى است. اين حكم عام است، هرچند گاهى خالف 
اين روى مى دهد؛ چه بسا قصه يى را به قصد نقد آن بخوانيد يا مطالب مورد عالقة خود را از 
روزنامه نقل كنيد يا كتاب درسى را به تفنن ورق بزنيد، مقصد اصلى ما مطالعة جدى است، 
براى آموختن، استخراج مواد و معانى، نقد و بررسى و نقل شواهد. در مطالعة جدى، نبايد تنها 
به حافظة خود متكى باشيم. حين مطالعه، كتابچة يادداشت داشته باشيم تا در آن نكات مهم 
و دلچسپ، سخنان نغز، تعبيرات و واژه گان را بنويسيم. در جريان مطالعه، بسيارى اوقات به 
كتاب هاى مرجع؛ مانند: واژه نامه، فرهنگ ها و دايرة المعارف نياز پيدا مى كنيم. بهتر است اين 
نوع كتاب ها را در دسترس داشته باشيم، تا بتوانيم معناى كلمه ها و اصطالحاتى را كه نمى دانيم 
دريابيم و حتا تلفظ دقيق كلمه ها را بدانيم. ضمن مطالعه، انديشه هايى به ما الهام مى شود، يا با 
تداعى، معانى تازه يى در ذهن ما مى آيد، يا در تأييد يا رد قول نويسنده نكته هايى مى يابيم، بايد 
فكر و احساس خود را در آن يادداشت كنيم. با اين كار مى توان بهترين بهره را برد و بيشترين 
ذخيره را گرد آورد. روزانه در پهلوى ديگر كار ها بايد چند ساعتى را به مطالعه اختصاص دهيم. 
اگر تمام كار هاى روزمرة خود را طبق تقسيم اوقات تنظيم كنيم بدون خسته گى به همه كار هاى 
خود مىرسيم و هم، سطح دانش خود را بلند مىبريم؛ زيرا جامعة ما به افراد تحصيل كرده و 

آگاه نياز دارد.
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بياموزيم

1.  اشخاصىكه بيشتر مطالعه مى كنند، سطح دانش شان بلند رفته و مشكالت خود و خانوادة 
خود را مرفوع ساخته، در اجتماع مفيد واقع مىگردند.

2.  مطالعه براى دنبال كردن وقايع و آگاه شدن از جريانات اجتماعى، اقتصادى، علمى و 
هنرى در جهان الزم و ضرورى است. 

از پديده ها و  افراد گرديده به آن ها توان تحليل و تعبير  3.  مطالعه باعث رشد شخصيت 
رويدادها را داده خالقيت و توانايى افراد را در اجتماع انكشاف مى دهد.

4.  ما بايد فرهنگ مطالعه را در جامعه انكشاف دهيم؛ زيرا جامعة ما به افراد تحصيل كرده 
و آگاه نياز دارد.

2. معلومات عمومى در نگارش
براى يک نويسنده حتمى است كه در موارد مختلف مطالعات دقيق داشته باشد؛ يعنى   
آگاهى از اوضاع محيطى، اجتماعى و جهانى داشته، نوشته ها وآثار روز را هميشه بخواند و 
ايجابات عصر را درک كند. براى  قضاوت همه جانبه نموده، جريانهاى مثبت زنده گى و 
اينكه يک نويسندة خوب باشيم، همواره با مطالعة آثار عالى، پر محتوا و مفيد، كه نياز زمان 
باشد، بپردازيم و بدين صورت  معلومات گستردة حياتى به دست آوريم  و در پرتو اين گونه 
دست آوردهاي عمومى به ايجاد آثار سودمند، پرارزش و مورد نياز مردم موفق گرديم. در اين 

راستا سعى و تالش خسته گىناپذير و مطالعة دقيق و منظم ما را بيشتر كمک مى نمايد.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان دو دو نفر در بارة مطالعه و فوايد آن صحبت نمايند.

2. چند شاگرد به نوبت در مورد اين كه آيا عادت به مطالعه دارند و در 24 ساعت چه مدتى 
را مطالعه مى كنند و چه كتاب هايى را مى خوانند سخنرانى كنند.

3. شاگردان در مورد اين كه چگونه فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش بدهند، تبادل نظر 
كنند. 

ش 
آيين انشا و نگار
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1.  متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2.  در مورد تصوير زير، متنى بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1.  آموزش از كدام طريقه ها صورت مى گيرد؟
2.  چرا مطالعه براى هر فرد الزم و ضرورى شمرده مى شود؟

3.  چه كسانى در تشويق شاگردان به مطالعه، نقش مهم را ايفا مى نمايند؟
4.  فن مطالعه چيست؟

5.  مطالعه چند نوع است؟
6.  مطالعه جدى در آموزش چه نقشى مى تواند داشته باشد؟

7.  داشتن معلومات عمومى در نگارش چرا مهم پنداشته مى شود؟
8.  چگونه مى توانيد خود را به مطالعه عادت دهيد؟

كارخانه گى

1. در مورد اهميت مطالعه در زنده گى مقاله يى بنويسيد؛ همچنان كوتاه ترين راه را براى مطالعة 
دقيق در آن پيشنهاد كنيد. 

2. بيت هاى زير را حفظ نماييد:
   

  

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

امال و نگارش

ز دانش دل پير بــرنا بودتوانا بود هر كه دانــا بود 

عيب گـويان من مسكين اند چندگويى كه بد انديش و حسود 
گه بــه بد خواستنم بنشينند گه به خــــون ريختنم برخيزند 
به كه بد باشى و نيكت بينند نيک بـــاشى و بدت گويد خلق 



 13

علـم بديـع
بديع در لغت به معناى نوآورده شده، تازه، زيبا و آراسته است و در اصطالح عبارت از   

نثر.  يا  باشد  بليغ، خواه نظم  آرايش سخن فصيح و 

مرادف آن  را سخن آرايى، نادره گويى و نغز گفتارى 

مى توان گفت.

نخستين كسى كه به زيبايى هاى لفظى و معنوى   

در كالم عرب توجه كرد، عبداهللا بن المعتز بود، كه 

درسال 274هـ . ق. كتاب البديع را نوشت؛ همچنان 

ويژه  به  بالغى  علوم  بخش  در  نيز  درى  زبان  در 

بن  البالغه« محمد  زمينه كتابهاى»ترجمان  اين  در  توجه صورت گرفت، كه  بديع  علم 

عمر رادويانى، »حدائق السحرفى دقائق الشعر« رشيدالدين محمد وطواط و »المعجم فى 

المعاييراشعارالعجم« نوشتة شمس قيس رازى بسيار شهرت دارند. بايد بدانيم كه علم بديع 

يكى از علوم ادبى است، كه از صنايع كالم و زيبايى هاى لفظى و معنوى بحث مى كند.

      امورى را كه موجب زيبايى و آرايش سخن ادبى مى گردد، محسنات و صنايع بديعى 

مى گويند و آن را به دو قسم لفظى و معنوى تقسيم مى كنند:

درس چهارم

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد: 

1. بديع در لغت و اصطالح به معناى چيست؟
2.   نخستين كسى كه دركالم عرب متوجه زيبايى هاى لفظى و معنوى آن شد چه نام 

داشت و در كدام سال كتاب البديع را نوشت؟
3.  صنايع لفظى و معنوى كدام صنعت ها را در بر مى گيرد؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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الف( صنايع لفظى: آن است كه زينت و زيبايى سخن وابسته به الفاظ باشد، چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير بدهيم، زيبايى آن زايل گردد؛ مانند صنعت سجع در جملة»هنر، 
چشمة زاينده است و دولت پاينده« اگر كلمه پاينده را به جاويدان تبديل كنيم همان معنا را 

ميرساند؛ اما زيبايى نثر مسجع را زايل مى كند.

1. سجـع: سجع در لغت آواز فاخته وكبوتر را مى گويند و در اصطالح علم بديع آوردن دو 
كلمة هماهنگ است در پايان فقره ها، كه با هم متوافق باشند. سجع بر سه قسم است:

را سجع  اين گونه سجع  باشند.  از نظر وزن و حرف آخر )روى( يک سان  سجع متوازى: 
متوازى مى گويند؛ به طورمثال:

»منت خداى را عز و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت«
 »هركس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال«

                                                                    سعدى-گلستان
ف: آن نوعى از سجع است كه در الفاظ آن حرف هاى روى متفق است؛ ولى وزن  سجع ُمطرَّ

مختلف؛ مانند: خال و خيال. در اين شعر سلمان ساوجى:
ما به خدا تا خيال خال تو داريم      حال پريشان تر از خيال تو داريم  

سجع متوازن: آن است كه كلمه ها در وزن يكى باشند نه در حرف آخر؛ مانند:
»بحرى است مواج و شخصى است نقـــاد« كه بحرى و شخصى و مواج و نقــاد تنها در 

وزن باهم يكى اند، نه در حرف هاى روى.
2. جنـاس يا تجنيس: آن است كه درآن دوكلمه از نظر شكل نگارش و حركت يک 

سان بوده؛ ولى از ديدگاه معنا تفاوت داشته باشند:
كار پاكان را قياس از خود مگير      گرچه باشد در نوشتن شير شير  

جنگل  پادشاه  وديگرى)شير  مى آيد(  به دست  حيوانات  ديگر  و  گاو  از  كه  )شير  يكى  كه 
مى باشد( كه جناس تام است.

جناس ناقص: آن است كه كلمه هاى همجنس در حركت مختلف باشند؛ مانند:
                 ُملک هم بر َملک قرار گرفت               روزگار آخر اعتبار گرفت

يا  يا در وسط  اول  باشد، در  از متجانسين را حرفى زياده  آن است كه يكى  جناس زايد: 
درآخر، مانند:

        از حسرت رخسار تو اى  زيباروى          از ناله چو نال گشتم و از مويه چو موى
جناس خطى:  دو كلمه در صورت يكى؛ ولى فرق آن ها در نقطه است؛ مانند بيمار و تيمار
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ب( صنايع معنوى: آن است كه زيبايى سخن مربوط به معنا باشد نه به لفظ، چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير دهيم باز هم آن زيبايى باقى بماند.

تناسـب:  آوردن دو يا چند كلمه است، كه باهم مناسبت داشته باشند.
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو       يادم ازكشتة خويش آمد و هنگام درو  
                                                                                          )حافظ(

باهم  نو  سبز/مزرع/مه  كلمه هاى  و  درو   / سبز/داس/كشته  مزرع/  كلمه هاى  بيت  اين  در 
تناسب دارند.                                                                           

تضـاد:  آوردن كلمه هايى است كه باهم ضديت داشته باشند؛ مانند:
پير از و گردد جوان، غمخوار از و يابد طرب      زو قوى گردد ضعيف و زو غنى گردد فقير

             )رودكى(
ايهـام: آن است كه شاعر يک كلمه را كه داراى دو معناست به كار بگيرد؛ در حالى كه 

ديگران به معناى نزديک كلمه التفات مى كنند؛ منظور شاعرمعناى دور كلمه باشد؛ مانند:
    به مهلتى كه سپهرت دهد ز راه مرو     ترا كه گفت كه اين زال ترک دستان كرد

              )سعدى(
در اين جا ايهام دركلمه هاى )زال( كه نام پدر رستم است و معناى پير زن را نيز مى دهد و 
)دستان( نيز از يک سو لقب زال پدر رستم است و از سوى ديگر به معناى حيله و نيرنگ نيز 

آمده، منظور شاعر اين است كه پير فلک دست ازحيله و نيرنگ بر نگرفته است.

ارسال المثـل:  شاعر در شعر خود از ضرب المثل استفاده مى كند:
             كارم از اشک و آه پيش نرفت        كه زمين سخت و آسمان دور است

           يا: 
   ندارم اختيـار گـريه امشـب           بـه در مى گويـم اى ديـوار بشنــو!

 صنعت تلميح:  كه شاعر درآن به داستان ها و روايات قديمى اشاره مى كند:
يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور     كلبة احزان شود روزى گلستان غم مخور

                                                                                                 ) حافظ(                                                                                      
غير از اين ها ديگر صنايع لفظى و معنوى نيز وجود دارد، كه در اين جا آن ها را ياد نكرديم؛  

ولى راه طلب براى شاگردان عالقه مند باز است. 
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وى  شد.  متولد  بلخ  در  قرن ششم  معروف  دانشمندان  و  شاعران  از  وطواط  رشيدالدين   *
تحصيالتش را در مدرسة نظامية آن جا به پايان رسانيد و در زبان درى و عربى مهارت يافت. 
پس از آن به خوارزم رفت و در خدمت خوارزمشاهيان درآمد و صاحب ديوان رسايل دربار 
گرديد.  بر عالوه اثرى كه در متن از آن تذكر به عمل آمد اثرى منثور دارد )سخنان حضرت 
على. را به درى( درآورده است، منظومه يى در عروض فارسى و همچنين چند رساله به 

زبان عربى در مسايل ادبى دارد.
* شمس قيس رازى از دانشمندان قرن هفتم هجرى اهل رى بود؛ ولى مدت درازى در 

خراسان، ماوراءالنهر و خوارزم اقامت كرد.

بياموزيم
1.  علم بديع يكى ازعلوم ادبى است كه از صنايع كالم و زيبايى هاى لفظى و معنوى بحث مى كند.

2.  نخستين كسى كه به زيبايى هاى لفظى و معنوى دركالم عرب توجه كرد، عبداهللا بن 
المعتزبود،كه درسال 274هـ . ق. كتاب »البديع« را نوشت.

3.  صنايع لفظى آن است كه زينت و زيبايى سخن وابسته به الفاظ باشد؛ چنان كه اگر الفاظ 
را با حفظ معنا تغيير بدهيم  زيبايى آن زايل گردد؛ مانند: صنعت سجع،جناس و.... 

4.  صنايع معنوى آن است كه زيبايى سخن مربوط به معنا باشد نه به لفظ؛ چنان كه اگر 
الفاظ را با حفظ معنا تغيير دهيم باز هم آن زيبايى باقى بماند،مانند: صنعت ايهام، تناسب، 

تلميح، ارسال المثل و...

توضيحات
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ش 
آيين انشا و نگار

3.استعداد و ممارست در نگارش  

      انسان داراى طبع عالى، تعقل، صاحب مخيله و قريحة  سرشار و قوى در زمينه هاى 
گوناگون مى باشد؛ البته اين نيرو و صفت ها براى كسب مهارت در نگارش نيكوترين مددگار 

يک نويسنده است.
     انسان ها همه داراى استعداد اند و اين استعداد فطرى )ذاتى( و كسبى مى باشد. بعضى 
انسان ها در زمينه هاى مختلف داراى استعداد فطرى اند، بعضى از محيط و اجتماع خود كسب 
مى نمايند. دانشمندان بدين نظر استند كه هر دو استعداد به تمرين و ممارست ضرورت دارد. 
اگر همان استعداد فطرى هم به كار انداخته نشود، رشد نكرده و از بين مى رود؛ زيرا نگارش 
فنى است عملى و بدون مداومت و ممارست به جايى نخواهد رسيد؛ پس براى رشد استعداد 

در نگارش نيازمند تمرين، ممارست و تالش متداوم استيم.  

كار گروهى و سخنرانى

1.  شاگردان در مورد صنايع معنوى و لفظى در گروه ها با هم مباحثه نمايند و نمايندة هر 
گروه نتيجه را پيش روى صنف بيان نمايد.   

2. چند شاگرد به نوبت روى فوايد تمرين و ممارست در نگارش سخنرانى نمايند.

1.  متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير متنى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.

    

امال و نگارش
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خود آزمايى

1.  علم بديع را تعريف نماييد.
2.  نخستين كسى كه متوجه زيبايى هاى لفظى و معنوى در كالم عرب شد چه نام داشت و 

در كدام سال كتاب البديع را نوشت؟
3.  كى ها در زبان درى به علوم بالغى و از جمله علم بديع توجه كردند وكدام كتاب ها را 

نوشتند؟
4. استعداد و ممارست در نگارش چه نقشى دارد؟

5. صنايع لفظى و معنوى قطعه هاى نثر و شعر هاى پايين را نشان بدهيد و دركتابچه هاى 
خود بنويسيد:

                 »توانگرى به هنراست نه به مال و بزرگى به خرد است نه به سال.«
   اين رقص موج خون نگر، صحرا پر از مجنون نگر
وين عشرت بى چون نـــگر، ايمن زشمشير اجــل   
                   موالنا جالل الدين محمد بلخى
   قـصة لـيلـى مـخـــوان و غـصة مـجـــنــون
   عـهــد تـو مـنسـوخ كـــــرد ذ كــــر اوايــل
                                               سعدى

كارخانه گى

كتابچه هاى شان  در  را  درس  از  خارج  بديعى  صنعت  چند  خود  توان  به  نظر  شاگردان   .1
بنويسند و روز آينده معرفى نمايند.
2. بيت زير را به حافظه بسپارند: 

زيرا كه بود مـــال چو ابر گذران مغرور مشو به مـــال چون بيخبران     
خـا طر ننهد مـرد خردمنـد بر آن ابـر گذران اگر چـــه گوهـر بــارد      

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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دقيقى بلخى                                                    

    ابو منصور محمد بن احمد دقيقى بلخى از بزرگترين  
تاريخ  شاعران قرن چهارم هجرى به شمار مى رود، 
فرمانروايى  عصر  در  او  نيست.  معلوم  دقيق  تولدش 

خانوادة بلخى االصل سامانيان مى زيست. 
      دورة سامانى يكى از دوره هاى تابناک و درخشان 
عصر  اين  در  مى رود.  شمار  به  ما  سرزمين  فرهنگ 
فالسفة  چيره دست،  نويسنده گان  بزرگ،  شاعران 
نامدار، طبيبان، ستاره شناسان و رياضى دانان مشهور 
زنده گى مى كردند. دورة سامانيان عصر خلق شهكارها 
و احياى فرهنگ ملى ماست و با ارزشترين اثرى كه 
در اين دوره نگاشته شده است؛ شهنامة دقيقى بلخى 

مى باشد، بخشى از آن به گشتاسپ نامه معروف است،كه در مورد جنگ گشتاسپ و ارجاسپ 
و ظهور زردشت سروده شده است.

    دقيقى اولين سرايندة شهنامه مى باشد، كه هزار بيت آن را به نظم در آورد. وى نتوانست 
كارش را به پايان برساند؛ زيرا توسط غالمش در سال 365 هجري كشته شد و كار ناتمامش 

را فردوسى به پاية اكمال رسانيد.
پراكنده در تذكره ها و  ابيات  نامه قصايد معدود و غزل ها و  از دقيقى جز گشتاسپ        

درس پنجم

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد: 

1.  دقيقى بلخى كى بود؟
2.  دقيقى در كدام عصر مى زيست؟

3. او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟
4.  او چه كار هايى را انجام داد؟

5.  آثار او را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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گوينده گان  بزرگترين  از  يكى  ترديد  بى  شاعر،  اين  است.  مانده  باقى  تاريخى  كتاب هاى 
قرن چهارم است. ورود او در انواع مختلف شعر و قدرتى كه در همة آن ها نشان داده دليل 
بارزيست بر فصاحت كالم و روانى طبع و قوت بيان او، تغزالت بديع، غزل هاى لطيف، مدايح 
عالى و اوصاف رايع دقيقى با معانى باريک و مضامين تازه و دل انگيزى كه در همة آن ها 
به كار برده به شعر او رونق و جالى خاص مى بخشد. وى خصوصًا قصايد مدحى را كمال 

بخشيده و در شعر حماسى نيز راهبر فردوسى شده است. 
     دقيقى در سرودن شعرحماسى بهترين وزن را برگزيد و اين كار او سر مشقى شد براى تمام 
حماسه سرايان سرزمين ما. از زمان او تا روزگار ما هر منظومة حماسى كه در زبان درى پديد 

آمده از حماسه هاى ملى تا حماسه هاى دينى و تاريخى همه به همين وزن سروده شده اند.

نمونة سخن)1(

نمونة سخن)2(

بـــــر افگنــــدى صنـــــم ابـــر بهشتــى
زمين بـــــر ســــان خـــون آلـــوده ديبا
بــــه طعم نــــوش گشتـــــه چشمة آب 
بهشت عــــدن را مـــــانـــد همى بـــاغ  
چنان گردد جهان هزمان کــــه در دشت

بتي بــايــــدکـنــــون خـورشيـــد چـهره       
بتي رخســــار او همرنگ يـــاقــــــوت
جهــــان طاووس گــــونه گشت گويي 
بدان مـــاندکه گــــويي از مى و مشک 

زگل بـــوي گالب آيــد بـــدان ســان  

زمـين را خــــلعـت  ارديبـــهـشتـى
هوا بـــــر ســان نيل انـدوده مشتـى
بــه  رنگ  ديـدة  آهـــوي دشتــي
درخت، آراستــــه حـــور بهشتـــي
پلنگ آهـو نگيــرد جـز بـه کشتـي
مهي گـــر دارد از خـورشيد پشتـي
ميي بــــر گـونـة  جــــامــة  کنشتـي
بـــه جـــاى  نرمي  و جــاي  درشتـي
مـثــــال  دوست بــــرصحــرا نبشتـي

کــه پنداري ُگل انــدر گل سرشتـى                    

بـــــدو چيز گـيـرنــد مرمملکـت را
يـــکـى زر نـــــام ملک بـــر نبشتـه
کــرا بــــويـــه وصلت مـلک خيـزد
گشاده دستى  و  سخنگوى  زبـــانى 
نگيرد را  شکاريست کاو  ملکت  که 
آرد انـدر  بنـد  به  را  کاو  دوچيزست 
را او  مـر  گرفتن  بـــايد  شمشير  بــه 
باشد دينار  و  شمشير  و  بخت  کـرا 
شجاعـت و  و جـود  بايد آن جا  خرد 

يکـى پـــــرنـيـانـى يکى زعفـرانـى
دگـــــر آهـــن آب دادة يمــانـــى
 يکى جـنبشى بــايـدش آسمـــانـى
دلى همش کينـــه همش مهربـــانى
عقـاب پـرنــــده نـــه شيـر ژيــانـى

يکـى تـيـغ هنــــدى دگـر زرکـانى                     
بــدينــار بستنش پــــاى ار تـــوانى  
نبــايـــــد تـن تيــر و پشـت کيـانى
فــلـک مملکت کى دهــد رايگانى
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* گشتاسپ: پسر لهراسپ)شاه آريايى  از خاندان اسپه (که از پدر تاج و تخت خواست پدر 
وى موافقت نکرد به روم رفت و با کتايون دختر قيصر روم ازدواج کرد. وى دو پسر داشت 

به نام هاى اسفنديار و پشوتن.
بر  در  را  امروز  قزاقستان  قرغزستان،  ترکمنستان،  اوزبکستان،  )مناطق  توران  شاه  ارجاسب:   *

مى گرفت.( 
النهرحکومت  ماوراء  و  خراسان  در  خراسانى،  خاندان  خدا،  سامان  به  منسوب  سامانيان:   *

مى کردند و بخشى از ايران امروزى را نيز تحت تصرف داشتند.
سامانيان در اصل از بلخ بودند. جد اين خاندان در روستاى »سامان« بلخ حکمروايى داشت   
و به سامان خداى معروف بود. مؤرخان ظهور سامانيان را در نيمة دوم قرن سوم هجرى تعيين 
مى کنند، اين خانواده از 261-389 هـ. ق. سر اقتدار بودند. عصر سامانيان يکى از دوره هاى 
پربار سرزمين ما به شمار مى رود، که در اين زمان شاعران چيره دست و دانشمندان مشهور 

مى زيستند.

بياموزيم
1. ابو منصور محمد بن احمد دقيقى بلخى از بزرگترين شاعران قرن چهارم هجرى به شمار 

مى رود، که درعصر سامانيان مى زيست.
2. دورة سامانى يکى از دوره هاى تابناک و درخشان فرهنگ سرزمين ما به شمار مى رود.

3. دقيقى، اولين سرايندة شهنامه مى باشد که هزار بيت آن را به نظم در آورد.
4. دقيقى نتوانست کارش را به پايان برساند، توسط غالمش در سال 365 هجري کشته شد.

5. از دقيقى جزء گشتاسپ نامه، قصايد معدود و غزل ها و بيت هاى پراکنده در تذکره ها و کتاب هاى 
تاريخى باقى مانده است.

4. زمان و مکان در نگارش
آن  بدون  زيرا  است؛  مناسب  محل  و  موقع  هم  يکى  نگارش  شرايط  و  مقتضيات  جملة  از 
نويسنده موفق به ايجاد يک اثر عالى نخواهد شد؛ تمرکز ذهن و بيان پيراسته ميسر نمى گردد. 
بهترين وقت براى نگارش بعد از استراحت است؛ چون که در آن وقت ذهن با نشاط و طبع 
آمادة کار مى باشد؛ همچنين محل مناسب با شرايط درست آراسته بوده از اسباب  تشويش 

چون اصوات گوش خراش و حرکات اذيت کننده بر کنار و فارغ باشد. 
توجه به دستور زبان يعنى صرف و نحو، رعايت نشانه گذارى و ساير موضوعاتى که در 

توضيحات

ش 
آيين انشا و نگار
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نگارش مهم است، ما را کمک مى کند، تا نوشتة ما عارى از نواقص باشد. 

کار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در مورد به شخصيت و کارنامه هاى دقيقى بلخى 

يک گروه از گروه ديگر پرسش هايى طرح نمايند.
2.  شاگردان يک يک نفر درمورد اينکه چگونه راه بزرگان و شخصيت هاى علمى و فرهنگى 

کشور را تعقيب نماييم سخنرانى کنند.
3. چند شاگرد در مورد نقش زمان و مکان در نگارش سخنرانى نمايند.

امال و نگارش
1.    متنى را که معلم محترم به خوانش مى گيرد شاگردان امال بنويسند.

2.  در بارة تصوير زيردر کتابچه هاى تان يک متن ادبى بنويسيد. 

خود آزمايى

1.  اولين کسى که به سرودن  شهنامه آغاز کرد کى بود؟
2.  دقيقى بلخى کى بود و درکدام عصر مى زيست؟

3.  دورة سامانيان را چگونه  ارزيابى مى کنيد؟
4.  بيت هاى زيرين را معنا نموده، صنايع بديعى آن را نشان دهيد:

هوا بر سان نيل اندوده مشتى زمين بــر سان خـون آلوده ديبا   
به رنگ  ديــدة آهوي د شتي به طعم نوش گشته چشمـة آب   

5.  زمان و مکان مناسب در نگارش چه نقشى دارد بيان کنيد؟
6.  با در نظر گرفتن کدام موضوعات مى توان اساسات نگارش را آموخت؟

كارخانه گى

1.  مفهوم  شعر نخست را  که از دقيقى خوانديد، در چند سطر بنويسيد.
2.  بيت زير را حفظ کنيد:

کى رود فکر مضرت از مزاج اهل کين   
مـار نتواند جــدا از زهر ديدن کام  را   

                                   بيدل
3. متن کامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده آماده گى  بگيريد.
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عدالت اجتماعى
    عدالت به معناى برابرى و انصاف است. عدالت اجتماعى عدالتى است، كه تمام افراد 
از يک  تمام زمينه ها نمى توان  بدون موجوديت عدالت در  باشند.  بر خوردار  از آن  اجتماع 
جامعة انسانى و اسالمى سخن زد. حقى كه خداوند> براى هر انسان داده است، بدون 

هيچگونه ترديدى بايد به افراد جامعه داده شود.
    عدالت به عنوان يک فضيلت و مبدأ انسانى، يكى از اهداف عمدة بعثت پيامبران را تشكيل 
داده است. مفهوم عدالت در تعاليم اسالم چه قرآن و چه احاديث نبوى باز تاب گسترده يافته 
است. حتا واژة »عدل« در قالب هاى مختلف بيش از سى بار در قرآن مجيد وارده شده است؛  
مثًال خداوند متعال در آيت 8 سورة مائده به عدالت دستور داده است حتا با دشمنان و بدبينان. 

و در آيت 3 سورة نساء به عدالت در ميان همسران فراخوانده است.
عدالت اجتماعى تقسيم منصفانه و برابر منابع و فرصت ها براى افراد جامعه است. 

    عدالت اجتماعى، شامل تمام حقوقى است، كه يک فرد در جامعه دارد. همانطور وجايبى 
نيز وجود دارند، كه افراد مكلف اند آن ها را در برابر جامعه عملى نمايند. بدون حقوق، صحبت 

از وجايب نادرست است. اين هردو)حقوق و وجايب( الزم و ملزوم يكديگر مى باشند.
انسانى )دسترسى انسان، به تمام  از رفاه اجتماعى و زنده گى      عدالت اجتماعى عبارت 
نعمات مادى و معنوى مى باشد، كه خداوند> براى بنده گان خود آفريده است.( بدون عدالت 
نظم  ماند،  نخواهد  دوامدار  و  كامل  هيچكدام  استقالل  و  دموكراسى  پيشرفت،  اجتماعى، 
جامعه برهم خورده، جامعه را خطر بى نظمى و بى قانونى تهديد مى كند. عدالت اجتماعى 
سبب مى گردد، كه جامعه گرفتار افراط و تفريط نگردد، هر انسانى حق داشته باشد؛ تا براى 
پيشرفت وطن و جامعة خود سهم بگيرد و بتواند در تمام عرصه ها از داشته ها و ثروت اجتماع 

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

 1.  عدالت به معناى چيست و عدالت اجتماعى كدام عدالت را گويند؟
2.  عدالت اجتماعى چه نقشى در زنده گى انسان ها مى تواند داشته باشد؟

3.   عدالت اجتماعى در كدام شرايط مى تواند عملى گردد؟
4.   درعدم موجوديت عدالت اجتماعى، چه خطراتى جامعه را تهديد مى كند؟     

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.    

درس ششم
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استفادة سالم نمايد.
     در جامعه يى كه يک عده انسان ها همه داراى چيز هم باشند و به اسراف رو آورند و عدة 
ديگر در كمال فقر و فاقه زنده گى را به پيش ببرند، نمى توان از وجود عدالت اجتماعى سخن 

زد. به چنين جامعه يى، جامعة انسانى نمى توان گفت.
      نمونه هاى درخشان عدالت اجتماعى در صدر اسالم روشن مى سازد، كه بزرگان دين 
در گام اول به فكر مبارزه با افراط و تفريط بوده و به انسان ها كمک مى كردند، تا زنده گى 
خود را با عدالت اجتماعى همراه سازند و از تمام موانعى كه بر تأمين عدالت در بين انسان ها 

ضرر مى رساند، بپرهيزند.
     در شرايط كنونى، زمانى مى توان از برقرارى و تأمين عدالت اجتماعى در جامعه سخن 
گفت كه نظام مردمى و حاكميت ملى برقرار باشد. بدون برقرارى نظام دموكراسى واقعي و 

بدون تأمين حاكميت ملى در كشور نمى توان در مسير عدالت اجتماعى گام گذاشت. 
اينكه افراد يک جامعه بتوانند به حقوق خود دست يابند الزم است، كه هر عضو     براى 
جامعه با روحية تساند و تعاون اجتماعى، حقوق و وجايب خود را بشناسد و با توجه به تقويت 
نظم اجتماعى در اين رابطه در چارچوب قوانين گام بگذارد. قوانينى كه در يک جامعه تدوين 
مى گردد بايد زمينه يى باشد، تا اين حقوق  را در راه تطبيق، مساعدت نموده و به افراد جامعه 
كمک نمايد تا فقط از راه قانون و حفظ نظم اجتماعى و عقايد و عنعنه هاى پسنديده به اين 
هدف دست يابند و از هر گونه آشوب و اغتشاش كه جامعه را به سقوط مى كشاند، خود دارى 
نمايند؛ پس مى توان گفت كه حفظ نظم اجتماعى و وجود قوانين و مراعات و اجراى آن اگر 
از يک طرف الزمة تأمين عدالت اجتماعى در جامعه است، از طرف ديگر عدالت اجتماعى 
بر  نيرومندى براى حفظ نظم اجتماعى و استحكام يک جامعة مبتنى  خود ضامن قوى و 
قانون مى باشد. عدالت اجتماعى فقط در شرايطى ممكن است عملى و اجرا گردد، كه آن 
جامعه داراى يک دولت با ثبات و مبتنى بر قانون باشد و از مشروعيت  مردمى برخوردار بوده 

و براى صلح اجتماعى و منطقوى بينديشد. 
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توضيحات

* جامعة انسانى:  جامعة انسانى، جامعه يى است كه در آن تمام اصول و حقوق انسانى تأمين 
شده باشد.

* دموكراسى: نظام و سيستمى كه بر اساس ارادة مردم و از طريق انتخابات آزاد به وجود 
آيد و در برابر ملت مسؤول باشد. 

* استقالل: آزادى ملى، حقى كه بر اساس آن هر كشور و ملتى سرنوشت، اختيار و آزادى 
خود را در همه امور داشته و از هيچ كشور و ملت ديگرى فرمان نبرد.

بياموزيم
1.  عدالت اجتماعى، شامل تأمين برابر تمام حقوقى است كه يک فرد در جامعه دارد.

2.  حفظ نظم اجتماعى و وجود قوانين و مراعات و اجراى آن اگر از يک طرف الزمة تأمين 
عدالت اجتماعى در جامعه است از طرف ديگر عدالت اجتماعى خود ضامن قوى و نيرومندى 

براى حفظ نظم اجتماعى و استحكام يک جامعه مبتنى بر قانون مى باشد.

ش 
آيين انشا و نگار

به    زنده گى  در  ما  دارد.  وجود  متعدد  و  گوناگون  موضوعات  نگارش،  براي  نگارش:  مراحل 
صد ها مسآله و حادثه بر مى خوريم و هر روز در هر قدم ده ها رويداد و منظره مقابل ديده گان 
ما قرار مى گيرد كه هر كدام آن را مى توان موضوع نگارش قرار داد؛ اما به هر كدام نظر به 
مؤثريت در حال و احوال اجتماعى نمى توان يک نوع اهميت و ارزش قايل شد؛ زيرا هر قدر 
موضوع نگارش كم ارزش و سطحى باشد  جالب نبوده مورد توجه خواننده قرار نمى گيرد؛ پس 
موضوعى ابتكارى و برجسته است كه نگارش را عالى ساخته موجب تأثير در اذهان مى گردد و 
مورد قبول همة مردم قرار مى گيرد؛ از همين جاست كه گفته اند در نگارش آن چه مهم است 

ماهيت موضوع مى باشد.
 نگارش هر مطلب از آغاز تا پايان سه مرحلة متمايز و باهم مرتبط را در بر مى گيرد كه 

عبارت اند از:
1.   مرحلة ايجاد فكر
2.   مرحلة تنظيم فكر
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3.   مرحلة بيان فكر
هر كدام اين سه مرحله را به طور جداگانه در درس هاى آينده مى خوانيم.

كار گروهى و سخنرانى
نمايندة  نموده،  گفتگو  درگروه ها  زير  موارد  در  سپس  شوند؛  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان 

هرگروه نتيجة بحث شان را به ديگران بيان نمايد.
گروه الف:  براى اينكه افراد يک جامعه به عدالت اجتماعى و استقالل دست يابند در گام 

اول به چه چيز نياز دارند؟
گروه ب:  در كدام جوامع نمى توان از وجود عدالت اجتماعى سخن به ميان آورد؟ 

امال و نگارش
1.  متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير متنى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1. چرا عدالت اجتماعى در يک جامعه ضروري است؟
2.  درعدم موجوديت عدالت اجتماعى چه خطراتى جامعه را تهديد مى كند؟

3. آيا ممكن است بدون عدالت اجتماعى و استقالل به پيشرفت و ترقى دست يافت؟
4.  آيا بدون روحية تعاون و راه هاى قانونى مى توان به عدالت اجتماعى دست يافت؟

5. آشوب و اغتشاش در يک جامعه چه وقت ظهور مى كند؟
6.  نگارش داراى كدام مراحل است، نام ببريد؟

كارخانه گى

1.  محتواى كلى درس را در چند سطر بنگاريد.
2.   بيت زير را به حافظه بسپاريد:

         دور دستان را به احسان ياد كردن همت است
                                             ورنه هر نخـلى به پاى خود ثمر مى افـگند
                                                                               صايب تبريزى

3.  متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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پايگاه انسان
تو به يک پايه چون شوى خرسند؟ بلنـــد    پـــايـه بسـيار سـوى بام 
جــامـة خلـعـتت بــريـد ستـنــد از پــى كـارت آفـريـد ســـتنــد   
حلـل طامع؟ چــون نگردى بـدان  تو بـه خلقـان چـرا شـوى قـانــع   
چــون مهى شصت روز بيـــكارى ِملک و ُملک از كجا به دست آرى   
دورى دد  و  ديــــوى وز آدمــى  غافـلى سـال و مــاه و مغــرورى   
چـو تو؟ ديــو و دد كى بـود درنده  آدمـى كـى بـود گـزنده چـو تــو؟   
خـلق عـالم ز طبــع تـــو دلتنـگ سال  و مه كينه جوى همچو پلنگ   
آن جـــوانى كه گرد غفـلت گشت   آن نـه عمر، آن فضول بود گذشت
زيـن چنيــن عمر عقـل بگــريـزد ز لهـو  پـرهــيزد    مـــرد عـاقـل 
روزى از زنــــده گانى تــو ببـــرد زمـانه بر تو شمـرد    هـر شبى كان 
كـــه از او سـود و مـزد  بـر بنـدد در رخ  مــاه  نـو كسـى  خنـــدد   
كت از او جان كم است و وام فزون پس تــو بارى چرا نـگريـى خون؟   
مـرغ  راحـت  بــه بـاغ رنج  پـرد مـرد چــون رنـج بــرد گنـج بَـَرد   
دست پـايش از جاى رفت و كار از  هــر كه بـا جـهل وكاهلى پيوست   
بــاشد كـــه شاد خــوار بود عقل  بـود    رد همت هـميشه خـــوار  ـُ خ
دست و پـــايى بــزن، زيان نكنى نـه كنـى    انــدرين راه گـر چه آن 

بستـر خـواب راحـت آمـــد رنــج    رنج كش را نـتيجه چـه بـود؟ گنج   
پــاس خـــود دار تـا تبـه نشـوى بــه تمنـا تـــو مــرد ره نشــوى   

        بــه طلب يـــابى از بـزرگان جـاه
        كـز طلب خــوب روى گردد مــاه

                                                                سنايى غزنوى

درس هفتم

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  شعر زير در مورد چه سروده شده است؟
2.  شعر از كيست؟ شاعر آن را مختصراً معرفى كنيد.

3.  شعر »پايگاه انسان« در بر گيرندة كدام مفاهيم مى باشد.
 4.  در شعر زير كدام صنايع بديعى به كار رفته است؟ 

در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.    
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* سنايى: حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايى از شاعران بزرگ قرن ششم ابتدا به دربار 
غزنويان راه يافت. و شاهان غزنه را  مدح مى كرد؛ سپس حال او دگرگون گشت، از دربار 
شاهان دورى گزيد و گوشه نشينى اختيار نمود. او سفرى به مكه كرد بعد از آن چندى در 
بلخ، سرخس، مرو و نيشاپور زيست و سپس به غزنه برگشت و در سال 545 هـ. ق. وفات 
يافت. سنايى را بنيان گذار شعر صوفيانه مى دانند. آثار او شامل حديقة الحقيقه، سيرالعباد الى 

المعاد، كار نامة بلخ، مثنوى هايى به نام عقل نامه، عشق نامه و غيره مى باشد.

بياموزيم
1. انسان راه طوالنى در پيش دارد، كه به اثر سعى و تالش مى تواند به مقام واالى انسانى برسد.

2.  هر گاه كسى تنبلى نمايد و غافل از ظرفيت ها و توانايى هاى در حور انسانى باشد، هيچگاه 
نمى تواند به مقام و منزلتى دست يابد. 

3. حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم از شاعران بزرگ قرن ششم ابتدا در دربار غزنويان راه يافت 
و شاهان غزنه را  مدح مى كرد. 

4. تا انسان رنج نبرد، گنج نمى يابد، و به راحتى نمى رسد. 
5. آثار سنايى شامل حديقة الحقيقه، سيرالعباد الى المعاد، كار نامة بلخ، مثنوى هايى به نام 

عقل نامه، عشق نامه و... مى باشد.
ش 

آيين انشا و نگار
1. مرحلة ايجاد فكر

پيش ازآغاز نگارش بايد فكركنيم؛ چه مى خواهيم بنويسيم بايد انديشه و دقت خود را به كار 
بيندازيم؛ زيرا بدون انديشه و دقت كافى، بيان درست و  مطلب دقيق امكان پذير نيست.

دقت و انديشه دربارة موضوع،  باعث مى شود كه طرح نوشته در ذهن پديد آيد و شكل گيرد. 
براى نويسنده الزم است كه مدت ها به تفكر بپردازد و تعمق نمايد تا موضوع دلچسپ مفيد 
و طرف نياز مردم را انتخاب كند و آن را زمينة نگارش قرار دهد و در همين مرحله دقت زياد 
به خرج دهد و بكوشد تا موضوع بكر را  برگزيند. افكار از دو منبع كلى سرچشمه مى گيرد:

توضيحات
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الف( مطالعه، مشاهدات و تجربه هاى شخصى و يا ديدن فلم ها و برنامه هاى تلويزيونى. 
ب( مشاهدات و تجربه هاى ديگران كه از آن ها شنيده ايم.

کار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده؛ سپس هر گروه در بارة شعرخوانده شده باهم گفتگو 

نموده، نتيجه را به ديگران انتقال دهند.
2.  يک تن از شاگردان در رابطه به  اين كه راز موفقيت انسان در چيست؟ سخنرانى نمايد.

3. چند تن از شاگردان به نوبت در رابطه به مرحلة ايجاد فكر در نگارش اظهار نظر نمايند.

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود، در كتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير با در نظر داشت قواعدى كه خوانديد متنى بنويسيد كه از هشت سطر 

كم نباشد.

امال و نگارش
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خود آزمايى

1.  مفهوم اساسى شعرى را كه خوانديد، به زبان ساده بيان كنيد.
2. در بارة شخصيت ادبى سنايى غزنوى چه مى دانيد؟

3.  پيش از نگارش يک مطلب كدام مرحله را ضرورى مى دانيد؟
4.  افكار انسان از كدام منابع سرچشمه مى گيرد؟ واضح سازيد.

5.  صنعت ادبى بيت زير را مشخص نماييد:
        ِملک و ُملک از كجا به دست آرى                چون مهى شصت روز بيـكارى

كارخانه گى

1. شعرى را كه خوانديد، به نثر تبديل كنيد.
2. ضرب المثل زير را به حافظه بسپاريد:

    آموزش خزانه يى است كه صاحب خود را هر كجا دنبال مى كند.
                                                      ضرب المثل چينايى

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ادبيات در قرن هاى نهم و دهم هجرى
مطالعة ادبيات در قرن نهم و دهم ايجاب مى كند، كه ما تاريخ صفويان ايران، تيموريان   

هرات و امپراتورى مغوالن هندوستان، هرسه را از نظر بگذرانيم.
اميرتيمور گورگان سه بار برخراسان و فارس هجوم آورد و امراى موجود محلى را به طور 
كامل منقرض ساخت. در نتيجه ملوک ُكرت هرات، سربداران سبزوار وآل مظفر فارس از 

صحنه بدر رفتند.
پس از مرگ اميرتيمور قلمرو وسيع او درميان فرزندانش تجزيه شد و باآلخره فرزند 
چهارم او شاهرخ ميرزا توانست كه بخش بزرگى از قلمرو پدرش را تحت تسلط خود بياورد. 
پايتخت او شهر باستانى هرات بود. او كه مى خواست ويرانى هاى پدر خود را جبران كند؛ 
دست به اصالحات وسيع زد، امنيت را تأمين كرد و راه هاى تجارتى را از شر دزدان نجات 
داد. در اثر اقدامات او تجارت رونق گرفت و تراكم ثروت سبب رفاه وآرامى شهرها گرديد.

زوجة شاهرخ، ملكه گوهرشاد بيگم دختر غياث الدين ترخان بود. گوهرشاد كه در خانة 
پدر نيز با شوكت و اقتدارآشنايى داشت، پس از ازدواج با شاهرخ ميرزا ميدانست كه چگونه 
از اقتدار خود در راه شكوه و رونق، عمران و آبادانى كار بگيرد. به دستور گوهرشاد بيگم 
بود، كه مسجد جامع هرات، خانقاه هرات، مدرسة هرات و مسجد جامع  مشهد آباد گرديد.

پسر شاهرخ و گوهر شاد بيگم شهزاده بايسنقر ميرزا كتابخانة بزرگى را بنياد نهاد و در 
آن خطاطان معروف، منشيان و صحافان را فراخواند و از جمله متن جامع شاهنامة فردوسى 

را تهيه نمود. شهزاده بايسنقر ميرزا خود خطاطى چيره دست بود.

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. مطالعة تاريخ ادبيات يك كشور ازكدام ديدگاه ها اهميت دارد؟
 2. مطالعة تاريخ ادبيات  چگونه به ماكمك مى كند كه از تغييرات و تحوالت ادبيات 

خود آگاه شويم؟
فولكلور،  زبان، فرهنگ،  در شناخت ژرفتر  ادبيات  تاريخ  مطالعة  مى دانيد كه  آيا   .3

اعتقادات دينى، افكار سياسى، ادبى و هنرى هر عصر با ما كمك مى كند؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس هشتم
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اوج افتخار تيموريان هرات روزگار فرمانروايى سلطان حسين بايقرا و وزير با تدبيرش اميرعلى 
شيرنوايى بود. سلطان حسين بايقرا و اميرعلى شيرنوايى هر دو بر زبان هاى درى  و تركى 
مسلط بودند و به هر دو زبان شعر مى گفتند. اميرعلى شيرنوايى، نورالدين عبدالرحمان جامى، 
شعراى  از  ديگران  و  كاشفى  واعظ  مالحسين  چغتايى،  هاللى  هروى،  عارفى  انوار،  قاسم 

معروف اين دوره استند.
       يكى از شعراى عارف اين دوره، سيدعلى بن هارون بن ابوالقاسم معروف به قاسم 
انوار است، كه در عهد شاهرخ به هرات آمد؛ سپس رهسپار بلخ گرديد. بعد از آن به هرات 
بازگشت و درسال 838 هـ . ق. در همان جا ديده از جهان پوشيد. ديوان اشعار و مثنوى هاى 
انيس العارفين و مقامات العارفين از او به يادگار مانده است. شعرهاى قاسم انوار شور عارفانه 

دارد. نمونة كالمش چنين است:
سرم سبزست و لب خندان و عيش جـاودان دارم    
مـكانم را چـه مى پـرسى؟ مـكان درالمكان دارم   
نـه آن مشتاق در شـورم، كه پنـــدارى ازو دورم   
جمالش را چو مى بينم همه عين عيـــــان دارم   
بيا اى صوفى خود بين، به خود منگر به من دربين   
كه من از لــــذت عشقش حيات جــاودان دارم   
بگو اى قاسم مسكين چها دارى؟ چــــرا دارى؟   
كه من اين عشق پنــهانى از آن جان جهان دارم   

     از شاعران قابل يادآورى اين عصر، بابا فغانى شيرازى است، كه در شيراز شغل چاقوسازى 
داشت و درآغاز سكاكى تخلص مى كرد. او به دربار اوزون حسن تقرب جست. در اواخر عمر 
عزلت گزيد و به عرفان پناه برد. بابا فغانى را از پيشگامان سبكى دانسته اند،كه بعدها به 

سبک هندى معروف شد. صايب از استمداد و اقتداى خود به اوصحبت كرده است:
     ازآتشين دمان به»فغانى« كن اقتدا             »صايب« اگر تتبع ديوان كس كنى

     سلطان حسين بايقرا، كه درسال 872 هـ . ق. برسرير سلطنت هرات تكيه زده بود. 
بعد از سى و نه سال سلطنت درسال 911هـ . ق. چشم از جهان پوشيد. پس از او سلطنت 
تيموريان هرات رو به انقراض رفت و قدرت به صفويان ايران انتقال يافت. شاهان صفوى 
كه مى خواستند تشيع را مذهب مسلط ايران بسازند، درگير مبارزه با خالفت عثمانى گرديدند 
و بدين ترتيب بازار علم و دانش، شعر و هنر در ايران كساد گرديد و دانشمندان و شاعرانى 



 33

با استقبال  اقبالى نديدند روى به سوى هند نهادند و درآن جا  كه در دربار شاهان صفوى 
گرم سالطين مغولى، كه مؤسس آن سلسله، ظهيرالدين محمد بابر بود، روبه رو شدند و به 
خصوص در دربار نورالدين محمد جهانگير و شهاب الدين محمدشاه جهان گرد آمدند. در 
ناصرعلى  كاشانى،  كليم  شيرازى،  عرفى  دكنى،  فيضى  چون  شاعرانى  هجرى  دهم  قرن 

سرهندى و ديگران كه در دربار جهانگير، اكبر و شاه جهان شاعرى كرده اند.
    يكى از شاعران مشهور قرن دهم هجرى عرفى شيرازى است، كه در قصيده، مثنوى 
و غزل شاعرى توانا بود؛ او مثنويهاى مخزن االسرار و خسرو و شيرين نظامى را استقبال 
نموده است. عرفى در سال 936هـ . ق. در شيراز به دنيا آمد و در سال 999هـ . ق. در الهور 

ديده از جهان فرو بست.
 بررسى هاى ادبى در اين سده ها

دوران ساللة تيمورى به خصوص در سده هاى 9 و10 دورا ن اعتالى سرزمين ما است. 
اين خانواده با آن كه خود ترک زبان بودند، در پرورش و شكوهمندى ادب درى بسيار تالش 
ورزيدند. زوال و قهقرايى كه در دوران فرمانروايى چنگيزيان، زبان، فرهنگ و ادب درى را 
تهديد مى كرد، نه تنها متوقف نگرديد؛ بلكه بار ديگر اين زبان به مثابة زبان علمى و ادبى 
در بسيارى از كشور ها مانند: تركيه، هند، آذربايجان، نواحى گرجستان و توابع آن ها به مثابه 

زبان ادبى رونق تازه يافت. 
سدة 9 و 10 از سده هاى احياى فرهنگ شكوهمند خراسان، زبان و ادب درى است؛ با 

آن هم در مقايسه با  دوره هاى گذشته جنبه هاى ضعيفى در خود داشته است.
از  نظامى يكى  و  ادارى، سياسى  برد اصطالحات  راه كار  از  تركى  و  كلمه هاى مغولى 
خصوصيت هايى است كه زبان و ادب درى در اين دوران به آن دچار گرديده است؛ همچنان 
كاربرد اصطالحات و كلمات نامأنوس عربى در ادبيات درى زياد شد. اطناب و تعقيد به ويژه 

در نثر از خصوصيت  برجستة آثار اين دوره است.
شعر و نثر اين دوره تقليدى از سبک ها و مكتب هاى گذشته است. مكتب خاصى در اين 
دوره پديد نيامد. شعراى اين دوره در غزل به پيروى از حافظ، سعدى و موالنا، در قصيده 
به روش رودكى، فرخى، ظهير فاريابى و انورى و در مثنوى به شيوة فردوسى، نظامى، امير 

خسرو دهلوى و موالنا جالل الدين بلخى طبع آزمايى كرده اند. 
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توضيحات

*  تيمور در سال 1323م )702 هـ. ش.( در شهر سبز سمرقند چشم به جهان كشود؛ وى 
پسر توراغاى يكى از اشراف قبيلة برالس از نژاد ترک بود. او از وضع آشفتة سياسى و نظامى 

ماوراءالنهر، خراسان و فارس استفاده كرد و دولت نيرومندى به وجود آورد.
كاشغر  و  ماوراءالنهر  قپچاق،  دشت  خوارزم،  . ش.(  هـ   762( سال1383م  تا  تيمور       
و  كرد  لشكر كشى  و مصر  تركيه  عراق،  فارس،  خراسان،  به  آن  از  آورد. پس  به دست  را 

امپراتورى گسترده يى بنا نهاد.
الدين  نظام  پدرش  به جهان گشود؛  ديده  باستانى هرات  در شهر  نوايى  امير على شير   *
كچكينه بهادر در دستگاه سلطنت تيمورى رتبه و مقام خوبى داشت. نوايى يكى از وزيران 
بزرگ و ادب پرور سرزمين ما در زمان سلطنت سلطان حسين بايقرا بود. وى در ايجاد و 
پرورش فرهنگ دورة درخشان تيموريان سهم ارزنده داشت و بيشتر از سى اثر منظوم و منثور 

به زبان هاى درى، تركى و ازبكى نوشت.
اجازة قبلى مى توانست به پيش  * ترخان در دربار تيموريان كسى را مى گفتند، كه بدون 

سلطان برود و از دارايى هاى خود هيچ گونه ماليه و محصول به دولت نپردازد.
* آل ُكرت يكى از سلسله هاى محلى افغانستان بوده كه در عصر مغول ها بريک قسمت 
افغانستان) هرات( حكمروايى داشتند. در مورد اصل و نسبت كرت ها اختالف نظر وجود 
دارد تعدادى آن ها را از وابسته گان غورى ها مى دانند و بعضى ايشان را هم به سلجوقى ها و 
تركمن ها منسوب مى سازند. شخصيت هاى مهم اين دودمان ملک ركن الدين، ملک شمس 
الدين، ملک حسين كرتى ميباشند. امراى اين خانواده با مغوالن روابط نيک و حسنه داشتند 
كه سر انجام درسال 1383م.)762هـ . ش.( توسط تيمور گورگانى آل كرت به سقوط مواجه 

شد.
بياموزيم

1. اميرعلى شيرنوايى، نورالدين عبدالرحمان جامى، عارفى هروى، هاللى چغتايى، مالحسين 
واعظ كاشفى و ديگران از شعراى معروف اين دوره )قرن نهم و دهم( بودند.

 2.  اوج افتخار تيموريان هرات روزگار فرمانروايى سلطان حسين بايقرا و وزير با تدبيرش 
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اميرعلى شيرنوايى بود.
3. در قرن نهم و دهم كلمه هاى مغولى و تركى از راه كار برد اصطالحات ادارى، سياسى و 
نظامى يكى از خصوصياتى است كه زبان و ادب درى در اين دوران به آن دچار گرديده است.

4.  در قرن نهم و دهم كار برد اصطالحات و كلمه هاى نامأنوس عربى در ادبيات درى زياد 
شد. اطناب و تعقيد به ويژه در نثر از خصوصيت  برجستة آثار اين دوره است.

5.  شعر و نثر اين دوره تقليدى از سبک ها و مكتب هاى گذشته است. مكتب خاصى در اين 
دوره پديد نيامد. شعراى اين دوره در غزل به پيروى از حافظ، سعدى و موالنا، در قصيده 
به روش رودكى، فرخى، ظهير فاريابى و انورى و در مثنوى به شيوة فردوسى، نظامى، امير 

خسرو دهلوى و موالنا جالل الدين محمد بلخى طبع آزمايى كرده اند. 

ش 
آيين انشا و نگار

2. مرحلة تنظيم فكر
     بعد از مرحلة ايجاد فكر در نگارش مرحلة تنظيم فكر آغاز مى شود؛ در همين مرحله 
نويسنده با در نظر داشت اركان نگارش، موضوع را به فصول تقسيم مى كند كه عبارت از 
عناصر  داراى  اين فصول  نتيجه مى باشد؛ هر كدام  و  بسط  و  مقدمه، شروع مطلب، شرح 
اصلى و فرعى متعدد بوده، بايد هر كدام آن جدا جدا در نظر گرفته شود؛ تا موضوعات باهم 
آميخته نگردد؛ زيرا اين كار براى نگارنده و خواننده هر دو مشكل ايجاد مى كند؛ در حاليكه 
تنظيم فكر به صورت درست هم براى خواننده و هم براى نويسنده سهولت فراهم  نموده 

مفيد واقع مى گردد.
غير  نواخت روى چيز هاى  به صورت يک  و  كامًال  را  تفكر خود  پاية  بايد  نويسنده        
محسوس قرار ندهد؛ بلكه پاية تفكر او تا اندازه يى بر مدركات و حسيات هم گذاشته شده 
باشد. در حقيقت فكر كردن از نوشتن جدا نيست؛ بلكه عامل اساسى در نگارش، فكر درست 

و ذوق سليم است.
     نگارش زيبا و رسا آن است كه موضوع آن قبًال با درستى و مهارت در ذهن پرورش و 
تنظيم شده، صورت  دلپسند، منطقى و يكدست به خود گرفته باشد؛ آنگاه اقدام به بيان آن 

گردد.
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كارگروهى و سخنرانى
1.  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه در بارة درسى كه خواندند باهم گفتگو 

نموده، نتيجه را به ديگران بگويند.
2.  يک تن از شاگردان در رابطه به  وضع ادبى در قرن نهم و دهم سخنرانى نمايد.

3.  چند تن از شاگردان به نوبت در رابطه به مرحلة تنظيم فكر در نگارش اظهار نظر نمايند.
 

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود، در كتابچه هاى 
تان امال بنويسيد.

2. در مورد تصوير  با در نظر داشت قواعدى كه خوانديد، متنى 
بنويسيد كه از هشت سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1.  اوج افتخار تيموريان هرات دورة كدام سلطان است؟
2. بنيان گذار سبک هندى كى را مى دانند و صايب در بارة او چه گفته است؟

3.  گوهرشاد بيگم كى بود؟
4. در بارة شهزاده بايسنقر چه مى دانيد؟

5.  امپراتورى مغول به وسيلة چه كسى در هند تأسيس شد؟
6.  مرحلة تنظيم فكر در نگارش چه اهميت دارد؟

7. عامل اساسى در نگارش چيست؟ 

كارخانه گى

1. شرح حال يكى از شاعرانى چون صايب تبريزى، كليم كاشانى، فيضى دكنى، ناصرعلى 
سرهندى، هاللى چغتايى و عرفى شيرازى را تهيه و براى همصنفان خود تقديم نماييد.                

2.  بيت زير را حفظ كنيد:
ز حكمت است كه انگشت ها برابر نيست بلند و پست جهان هر چه هست در كار است    

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

امير على شير نوايى
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بهارستـان
    بهارستان اثريست از موالنا نورالدين عبدالرحمان جامى شاعر 
و دانشمند بزرگ عصر تيموريان. جامى در سال 817 هجرى 
قمرى در شهر جام هرات باستان چشم به جهان گشود. جامى 
معاصر سلطان حسين بايقرا و وزير دانشمند او امير على شير 
نوايى بود. جامى در شعر به سعدى و حافظ توجه خاص داشت و 

در مثنوى هاى خود از نظامى پيروى كرده است. 
     بهارستان جامى كه به پيروى از گلستان سعدى در سال 
892 هجرى نگاشته شده است. منظور نويسنده در اين كتاب 
بيان نكته هاى تربيتى و اخالقى مى باشد. اين اثر شامل نثر و 

نظم بوده،  نثرش با صنايع لفظى آراسته است. بهارستان در هشت روضه، مقدمه و خاتمه 
ترتيب گرديده است. روضة نخستين حكاياتى دارد در ذكر مشايخ صوفيه و بعضى از اسرار 
و احوال آنان؛ روضة دوم  متضمن حكم و مواعظ و مشتمل بر چند حكايت؛ روضة سوم در 
بارة اسرار حكومت و ذكر حكاياتى از شاهان؛ روضة چهارم در بارة بخشش؛ روضة پنجم در 
تقرير حال عشق و عاشقان؛ روضه ششم حاوى مطايبات و لطايف؛ روضه هفتم در شعر و 
احوال شاعران و روضه هشتم در حكايتى چند از زبان جانواران. جامى در آغاز كتاب گفته 
است، كه چون فرزندش ضياءالدين يوسف به آموختن فنون ادب اشتغال داشت. اين كتاب 

را براى وى فراهم آورد و به نام سلطان حسين بايقرا نمود.
     عبارات كتاب بهارستان بسيار ساده و شيرين است و در ميان آثار منثور درى مقام شامخ 
دارد. همان گونه كه تذكر يافت؛ اين كتاب مشتمل بر مطالب اخالقى عالى و دستور هاى 
سودمند براى زنده گانى است. قطعه هاى تاريخى آن نيز مطالبى مفيد دارد، كه در روشن 
شدن احوال شعرا و عرفا كمک مى كند. بهارستان سخن منظوم بيشتر دارد، نظر به گلستان 
سعدى. سجع و تكلف  به وفور در آن ديده مى شود. در روضة ششم آن پاره يى از مطايبات 

وجود دارد كه خواننده را از سليقة تربيتى موالنا جامى به شگفتى مى آورد.
نحوة قصه پردازى و تمثيل در بهارستان

بهارستان براى ذهن نشين شدن مطالب و بيان درست آن، حكايت ها و تمثيل هاى زياد 
ارائه شده است. اين تمثيل ها و قصه پردازى ها با زيور منطق و حلية عقل آراسته شده است. 

درس نهم

 درس امروز توسط يكى از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. بهارستان اثر كيست؟ در كدام قرن و دركجا نوشته شده است؟
2.  اين اثر درچه مورد نگاشته شده و چگونه يك اثراست؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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موضوعات با بيان تشبيه ها، كنايه ها و استعاره ها ادبى به صورت دلنشين تمثيل و صحنه آرايى 
و  تربيتى  ارزش  ارزشمند،  و محتواى  ادبى  ويژه گى هاى  و  اين خوبى ها  است. همة  گرديده 

آموزشى اين اثر گران بها را باال برده و بيانگر شهكارى هاى جامى است. 

حكايتى از بهارستان 
طاووسى و زاغى در صحن باغى فراهم رسيدند و عيب و هنر يكديگر را ديدند. طاووس 
به زاغ گفت: اين موزة سرخ كه به پاى تست اليق اطلس زركش و ديباى منقش منست، 
همانا آن وقت كه از شب تاريک عدم، به روز روشن وجود مى آمده ايم، در پوشيدن موزه 

غلط كرده ايم.  من موزة كيمخت سياه ترا پوشيدم و تو موزة اديم سرخ مرا.
   زاغ گفت: حال بر خالف اين  است. اگر خطايى رفته است، در پو شش هاى ديگر رفته 
است، باقى خلعت هاى تو مناسب موزة منست. غالبًا در آن خواب آلوده گى، تو سر از گريبان 
من بر زده اى و من از گريبان تو. در آن نزديكى كشفى سر به جيب مراقبت فرو برده بود 
و آن مجادله و مقاله را مى شنود، سر بر آورد كه اى ياران عزيز و دوستان صاحب تميز اين 
مجادله هاى بى حاصل را بگذاريد و از اين مقاولة بال طايل دست بداريد، خداى تعالى همه 
چيز را به يک كس نداده و زمام همة مرادات در كف يک كس ننهاده. هيچ كس نيست كه 
وى را خاصه داده كه ديگران را نداده است و در وى خاصيتى نهاده كه در ديگران ننهاده، 

هر كس را به دادة خود خرسند بايد بود و به يافته خشنود.
                                                   قطعه     

بردن حسد از حال كسان طور خرد نيست    
زنهــار كــه از طور خــرد دور نبــاشـى    
از خلق طمع، همچو حسد ماية رنـج است    
بگسل طمع ازخلــق كه رنــجورنبــاشى    

 حكايت دوم
       گژدمى زهر مضرت در نيش و تير خباثت در كيش، عزيمت سفر كرد؛ به لب آب پهناور 
رسيد؛ خشک فرو ماند. نه پاى گذشتن و نه يارى باز گشتن. سنگ پشتى آن معنا را از وى 
مشاهده كرد. بروى ترحم نمود. بر پشت خودش سوار ساخت و خود را در آب انداخت و شنا 
كنان رو به جانب ديگر نهاد. در آن اثنا به گوشش رسيد كه گژدم چيزى بر پشت وى ميزند. 
سؤال كرد كه اين چه آواز است؟ جواب داد: كه اين آواز نيش است كه بر پشت تو ميزنم. هر 
چند ميدانم كه بر آن جا كارگر نمى آيد؛ اما خاصيت خود را نمى توان گذاشت. سنگ پشت با 
خود گفت: هيچ به از آن نيست كه اين بد سرشت را از اين خوى بد برهانم و نيكوسرشتان 
را از آسيب وى ايمن گردانم به آب فرو رفت، وى را موج در ربود و به جايى برد كه گويا 

هرگز نبود.
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* جامى در نظم و نثر آثار گران بهايى از خود به جا گذاشته است. در اشعارش افكار صوفيانه، 
داستان ها، حكمت، اندرز و تصورات غنايى، بسيار فراوان ديده مى شود. آثار منظومش شامل 
ديوان اشعار، هفت اورنگ بوده به پيروى نظامى گنجه يى سروده شده است، كه در برگيرندة 
سلسلة الذهب، سالمان و ابسال، تحفة االحرار، سبحة االبرار، يوسف و زليخا، ليلى و مجنون 

و خردنامة سكندرى مى باشد.
    آثار منثورجامى عبارت اند از: نقدالنصوص، نفحات االنس، لوايح ولوامح، شواهدالنبوه، اشعة 
اللمعات و بهارستان، رساله يى در اخالق صوفيان، رساله يى در علم قوافى، رسالة موسيقى، 

مناسک حج، رسالة تهليليه در علم دين، فوايد الضيائيه معروف به شرح جامى مى باشد.

بياموزيم
1.  بهارستان اثريست از موالنا نورالدين عبدالرحمان جامى.

2.  اين اثر به پيروى از گلستان سعدى در سال 892 هـ .ق. نگاشته شده است. 
3.  بهارستان شامل نثر و نظم بوده،  نثرش با صنايع لفظى آراسته است.

4.  بهارستان يک اثر تعليمى بوده، جنبه هاى تربيتى و اخالقى در آن به گونة زيبايى در نظر 
گرفته شده است.

5.  بهارستان در هشت روضه، مقدمه و خاتمه ترتيب گرديده و با زبان بسيار ساده و شيرين 
نگاشته شده است و در ميان آثار منثور فارسى مقام شامخ دارد.

6. جامى در نظم و نثر آثار گران بهايى از خود به جا گذاشته است، در اشعارش افكار صوفيانه، 
داستان ها، حكمت، اندرز و تصورات غنايى بسيار فراوان ديده مى شود.

مرحلة بيان فكر
پس از تنظيم فكر نوبت مى رسد به بيان فكر؛ يعنى نويسنده هرگاه به ايجاد و تنظيم 
فكر نايل آيد، مى تواند به آسانى آن را بيان دارد؛ به شرط اين كه به مشق و ممارست پرداخته 

باشد. 
در مرحلة بيان فكر دو راه وجود دارد، يكى گفتار و ديگر نگارش.

نويسنده گان به صورت اغلب راه دومى را انتخاب مى كنند؛ در حاليكه بعضى ادبا به خصوص 
مبلغان از راه نخستين استفاده كرده، فكر ايجاد و تنظيم شده را توسط گفتار ارائه مى نمايند.

گفتار ميان تفكر و نگارش به منزلة حلقه يى است در بين اين دو؛ چنان كه يكى اثرپذير ديگر 

ش 
آيين انشا و نگار

توضيحات
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است؛ مثًال: نويسنده وقتى معانى را به تصوير مى آورد و آن را ترتيب مى كند، آنگاه در صورت 
نگارش نخست عبارتى براى آن در ذهن خود تهيه كرده؛ سپس آن را مى نويسد و در اين 

صورت هر قدر گفتار واضح و روشن باشد نگارش به همان اندازه روان و رسا مى آيد. 

كارگروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو دسته تقسيم شوند و در بارة قطعة خوانده شده تفكر نمايند،  بعد از آن يک 

دسته از دستة ديگر در آن مورد، سؤاالتى طرح نمايند.
2. شاگردان دو دو نفر با هم در مورد حكايتى كه خواندند، مباحثه نمايند.
3. يک تن از  شاگردان در مورد شخصيت موالنا جامى سخنرانى نمايد.

1.  متنى را كه توسط معلم  محترم خوانده مى شود امال بنويسيد.
2.  در مورد تصوير با استفاده از قواعد نگارش كه خوانديد، متنى بنويسيد 

كه از ده سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1.  بهارستان اثركيست؟
2. نورالدين عبدالرحمان جامى را مختصر معرفى نماييد.

3.  بهارستان چگونه اثر است؟
4.  از حكايت چه نتيجه گرفتيد؟

5. چگونه مى توانيد كه به داشته هاى خود قناعت نموده و از حسادت دورى نماييد؟
6.  چگونه مى توانيم فكر خود را بيان كنيم؟

كارخانه گى

   
1. در مورد نتايج منفى حسادت مطلبى بنويسيد.

2. بيت زير را حفظ نماييد:
به عذر و توبه توان رستن از عذاب خداى            وليک مى نتوان از زبان مردم رست

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

امال و نگارش

جامى



 41

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. زن كيست؟
2.   زن در جامعه داراى كدام حقوق مى باشد؟

3.  حقوق زن را از ديدگاه اسالم چگونه ارزيابى مى كنيد؟
4.  دين مبين اسالم چه تأثيرى در زنده گى زنان داشته است؟

5. زن چه نقشى را در اجتماع مى تواند ايفا نمايد؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

    
حقوق زن در جامعه

مقام و موقعيت زن در جامعة بشرى، ارج نهادن به او به 
عنوان ركن مهم خانوادة انسانى، فرصت دادن به او براى 
اعمال اراده و نظر در مسايل شخصى و اجتماعى و رفع 
تبعيض هاى گوناگون در حقوق و امتيازات بين زن و مرد، 
مسأله يى است، كه در طول تاريخ بشرى همواره مطرح 
بوده است. زنان هميشه اين احساس را داشته اند، كه برخى 
از مردان، حقوق آنان را محترم نشمرده به منزلت انسانى 
شان كه همپاية مردان است، توجه نكرده به خصوص در 

ادارة امور جامعه به آن ها فرصت مشاركت و ابراز نظر و اعمال اراده را نداده اند؛ از دور ترين 
دوره هاى تاريخ تا عصر حاضر، هر وقت زنان فرصتى به دست آورده اند به وضع موجود و 
رواج هاى جارى حاكم برخود اعتراض كرده، خواستار رفع تبعيض بين خود و مردان شده اند. 
داستان هاى پراكنده يى كه از مراجعة برخى زنان به پيامبر اسالم� در تواريخ نقل شده، حاكى 
از احساس عدم رضايت زنان از اين وضع و اقدام آنان براى اصالح اين وضع است. در آن دوران 
كه روزنه يى به روى زنان گشوده شده و تعليمات و روش عملى پيامبر اكرم� زمينه را براى 
تغيير طرز تفكر رايج و رفتار معمول با زنان ايجاد كرده بود، مى بينيم برخى زنان به طرق مختلف 
در مقام اعتراض به وضع حاكم بر آن ها و گرفتن حقوق و اختيارات بر مى آمدند؛ مثًال: در حديثى 
آمده است: كه دخترى خدمت پيامبر� آمد و گفت: پدرم براى به دست آوردن اعتبار و حيثيت 
براى خود مى خواهد مرا به عقد ازدواج پسر برادرش درآورد؛ بدون اينكه نظر مرا بخواهد. وقتى 

درس دهم
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پيامبر� به او فرمود كه اختيار ازدواج با خود توست و مى توانى اين ازدواج را قبول نكنى، 
دختر گفت: عمل پدرم را تنفيذ مى كنم و آن را مى پذيرم؛ ولى خواستم بدين وسيله زنان 

بدانند، كه اختيار شان در دست پدران شان نيست.)1(
قرآن كريم، مرد و زن را از لحاظ خلقت از يک جنس و در اصل گوهر انسانى يكى 
مى داند. در هيچ يک از آيات مربوط به خلقت انسان اشاره يى به كامل تر بودن مرد و نقص 
و كمبود در خلقت زن ديده نمى شود؛ چنان كه در آيت مبارک آمده است، ترجمه:»اى مردم، 
بپرهيزيد و بترسيد از خدايى كه شما را از نفس واحد آفريد و همسرش را نيز از او خلق كرد 

و از آن دو، زنان و مردان زيادى را منتشر نمود...« )2(
از نظر فضيلت و كرامت و دارا شدن ارزش هايى واالى انسانى و مقام معنوى و توانايى 
كسب صفات عاليه، در تعبيرات قرآن كريم تفاوتى بين زن و مرد ديده نمى شود. در قرآن 
مجيد از مرد به عنوان پدر و از زن به عنوان مادر نام برده شده است و فرزند مكلف گرديده 

كه به آن ها احترام بگذارد و نيكى كند. 
انسان موجود اجتماعى است كه هرگز نمى تواند در تنهايى مطلق زنده گى نمايد و يک رابطة 
عاطفى بين انسان ها بر قرار است. در واقع همين رابطة عاطفى انسان است كه از نسلى به نسل 
ديگر انتقال مى يابد و نوع انسان را با مفاهيمى از قبيل حق فرزندان بر پدر و مادر، حق پدر 
و مادر برفرزندان، حق زنان بر شوهران، حق شوهران بر زنان، حق افراد برجامعه، حق جامعه 

برافراد و غيره آشنا مى سازد و مفهوم حق و وظيفه را در ذهن انسان ها حک مى كند.
نخستين حق دختران بر پدران و مادران شان اين است، كه هرگز در ميان دختر و پسر 
طورى فرق نگذارند، كه دختر احساس تبعيض وخود فروتر بينى كند و اين تصور نادرست 
در ذهنش شكل بگيرد، كه اگر پسر مى بود از بسا امتيازها برخوردار مى شد، كه اكنون به 

دليل دختر بودن خود از آن ها برخوردار نيست.
امام غزالى در كيمياى سعادت حديثى از حضرت پيامبر اسالم� نقل مى كند: »هركه از 
بازار نو برى خرد و به خانه برد همچون صدقه باشد و بايد كه ابتدا به دختركند، آن گاه به پسر، 
هركه دخترى را شادكند؛ همچنان بــود، كه از بيم خداى بگريسته بود و هركه از بيم خداى 
تعالى بگريد تن وى برآتش حرام شود.«)3( متأسفانه برخالف اين دستور حضرت پيامبر� در 

1- به نقل از روايت منقوله در سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، جلد1، ص602 
2- سوره نساء، آيه 1.

٣- كيمياى سعادت ج 1باب سوم در آداب زنده گى با زنان ص 304(
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برخي خانواده ها زنان و دختران از جهات مختلف معروض به تبعيض و تفاوت استند. هنوز تعداد 
كسانى هستند كه ميخواهند دروازه هاى مكاتب و مؤسسات علمى را برروى زنان ببندند و جامعه 
را از فيض استعداد زنان محروم نمايند. تجربه هاى فراوان علمى نشان مى دهد،كه زنان در هيچ 
رشته كمبودى و بى استعدادى نشان نداده اند و اساساً استعداد و ذكاوت ربطى به جنسيت زن 
و مرد ندارد. خوشبختانه قانون اساسى كشور حق تعليم و تربية مساوى، حق مزد مساوى را در 
برابر كار مساوى و باالخره حق رأى دهى، رأى گيرى و اشتراک در انتخابات رياست جمهورى 
و شورا ها را براى زنان تثبيت نموده است. زنان مى توانند با استفاده از حقوق قانونى خود لياقت، 
استعداد وكفايت خود را در خدمت وطن و مردم خويش بگمارند و در پرتو مبارزات قانونى راه را به 

سوى جامعه يى باز كنند كه در آن هرگونه تبعيض نسبت به زنان از ميان رفته باشد.
در جهان امروز حقوق زنان بخش انفكاک ناپذير حقوق بشراست و اگر زنان به حقوق مشروع 

و قانونى خود نرسند صحبتى از تأمين حقوق بشر نيز نمى تواند درميان بيايد.
برخى از دستاورد هاى امروز زنان محصول تالش هاى درازمدت جنبش هاى زنان مى تواند باشد. 

اين جنبش ها ماية آن گرديد كه روز هشتم مارچ به عنوان روز بين المللى زن شناخته شود.
روز هشتم مارچ روزى است، كه زنان در گوشه، گوشة جهان با حقوق خود آشنا مى شوند و با 
قاطعيت برضد ازدواج هاى اجبارى و ديگر عنعنه هاى ناپسند و غير اسالمى دست و پاگير مبارزه 
مى نمايند. حق تعليم و تربية مساوى و فارغ از تبعيض، حق رقابت آزاد در كسب مشاغل اجتماعى  

مناسب، حقوقى است كه زنان بايد در راه حصول آن مبارزه نمايند.
زن به مثابة مادر در پرورش و تربيت افراد جامعه نقش بارز و اساسى دارد و داراى حقوقى 
است، كه دين مبين اسالم و قوانين نافذ كشور براى شان داده است و تمامى افراد جامعه مكلف اند 
تا رعايت آن را وظيفة اساسى و مهم دانسته، در پيروى از آن غفلت ننمايند. زنان نبايد از تحصيل و 
ساير حقوق شان محروم شوند؛ زيرا همين زنان استند كه با تقديم  فرزندان شايسته، چون علما، 

دانشمندان، مخترعان و مكتشفان در رفاه و آبادانى جوامع، نقش سازنده يى را ايفا مى كنند. 
ملت افغانستان، ملت آزاده و مسلمان است بايد كه با پيروى از ارشادات الهى كه مى فرمايد:

»َو عا شُروُهّنّ بالمعروف« يعنى با زنان رفتار نيک كنيد و با پيروى از پيامبر خدا كه احترام 
و اكرام كننده گان زنان را كريم و بخشنده و اهانت كننده گان زنان را نكوهش نموده اند؛ زنان را 
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احترام كنند و حقوق شان را در عرصه هاى مختلف مراعات نمايند؛ همچنين افغانستان كه عضو 
جامعة جهانى و سازمان ملل متحد بوده و كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان را از طرف 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ 18 دسامبر 1979 ميالدى به تصويب رسيده است 
امضاء نموده؛ بنابراين دولت افغانستان با در نظر داشت ملحوظات فوق حقوق زن را بايد در كشور 

تأمين كند.
آيا مى دانيد پيوستن و ايمان آوردن به دين مبين اسالم كه امروز بيش از هزار مليون در جهان 

هوا خواه دارد، آغازش از كدام فرد بود؟
پذيرفتن دين مبين اسالم از يک زن شروع شد. مادر مؤمنان»بى بى خديجه2« نخستين 
كسى است كه قبل از هركس شايسته گى دريافت تبليغ پيامبر بزرگ اسالم را داشت و از اين رو 
نخستين فرد مسلمان در جهان به شمار مى رود و آيا مى دانيد كه نخستين شهيد در اسالم كى 

بود؟ باز هم او يک زن بود. يعنى»سّميه« مادر عمار بن ياسر0.
اسالم به زنان خدمات شايانى كرده است. اسالم در آغاز طلوع خود، يكى از برنامه هاى 
اساسى اش را بر مبناى بازستاندن حقوق از دست رفتة زنان قرار داد. پيامبر� به ياران خود 
پيوسته در مورد زنان سفارش مى كرد، زنان را  امانت خدا مى خواند و مى فرمود: زنان در نزد شما 
امانت خدايند، احترام آنان را نگه داريد. آرى! زنان تحت حمايت پيامبر خدا، اين چنين پروبال 
گشوده بودند، آن هم در روزگارى كه غالباً مى دانيم تا چه اندازه زن در جزيرة العرب خوار و 
بى مقدار انگاشته مى شد، دختران را زنده به گور مى كردند و شبانه به اين كار دست مى زدند تا 
مبادا، همسايه از وجود دخترى در خانة همساية ديگر آگاه شود. آخر وجود دختر در آن محيط، 
ننگى بزرگ به شمار مى آمد. در چنين شرايطى بود، كه ناگهان زن از جاى برخاست و پيشتاز و 
پيشگام در تحول سرنوشت ملتى عظيم شد. آيا اين امر، جز نتيجة بركات تعاليم اسالم در خدا 
پرستى و ايمان و توكل به خدا بود؟ پس بر دولت افغانستان و در مجموع ملت مسلمان افغانستان 
است تا به پيروى از دين مبين اسالم و ارشادات الهى و نبوى، حقوق زنان را مراعات نمايند و 
فرصت آن را مساعد سازند تا زنان در عرصه هاى مختلف  نقش سازندة شان را ايفا نمايند و جامعه 

را به سوى رفاه و ترقى رهنمون شوند.
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توضيحات

مجمع  قطعنامة  1979 طى  دسامبر   18 در  زنان  عليه  تبعيض  نوع  هر  رفع  كنوانسيون   *
عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سوم سپتامبر 1981 الزم االجرا شد. مسألة 
تساوى زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعيض بين آنان در برخوردارى از مواهب 
زنده گى و حقوق اجتماعى و سياسى در همه اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد، منشور 
ملل متحد، اعالميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين 

المللى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... مطرح شده و مورد تاكيد قرار گرفته است.
   بر اساس آخرين آمار منتشره از سوى سازمان ملل تا سال 1995 در حدود 139 دولت به اين 
كنوانسيون پيوستند و تعداد 7 دولت آن را امضاء كرده اند، كه شامل امريكا، افريقاى جنوبى، 

سويس، لستو، افغانستان، بوليوى و ساحل عاج مى باشند.

بياموزيم
1. قرآن كريم، مرد و زن را از لحاظ خلقت از يک جنس و در اصل گوهر انسانى يكى مى داند.

2. از نظر فضيلت و كرامت و دارا شدن ارزش هايى واالى انسانى و مقام معنوى و توانايى 
كسب صفت هاى عاليه، در تعبيرات قرآن تفاوتى بين زن و مرد ديده نمى شود.

3. تجربه هاى فراوان علمى نشان مى دهد،كه زنان در هيچ رشته كمبودى و كم استعدادى 
نشان نداده اند و اساسًا استعداد و ذكاوت ربطى به جنسيت زن و مرد ندارد.

4. قانون اساسى حق تعليم و تربية مساوى، حق مزد مساوى را در برابر كار مساوى و باالخره 
حق رأى دهى و رأى گيرى واشتراک در انتخابات رياست جمهورى و شورا را براى زنان 

تثبيت نموده است.  
5. زن به مثابة يک مادر در پرورش و تربيت افراد جامعه نقش بارز و اساسى دارد و داراى 
حقوقى است، كه  براى شان محفوظ بوده و تمامى افراد جامعه مكلف اند؛ تا آن را رعايت نمايند. 

6. دين مقدس اسالم به زنان  امتيازات زيادى قايل شده است و در آغاز طلوع خود، يكى از 
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برنامه هاى اساسى اش را بر مبناى بازستادن حقوق از دست رفتة زنان قرار داد.
و  اسالم  مبين  دين  از  پيروى  به  بايد  افغانستان  مردم  مجموع  در  و  افغانستان  دولت   .7
ارشادات الهى و نبوى حقوق زنان را مراعات نمايند و فرصت آن را مساعد سازند تا زنان در 

عرصه هاى مختلف نقش سازندة شان را ايفا نمايند.

ش 
آيين انشا و نگار

اركان نگارش

نا به  انداخته شود، باعث  از نظر   فن نگارش بر اركانى استوار است، كه اگر يكى آن 
سامانى در نگارش مى گردد. همان گونه كه پايه ها در استوارى بنايى مهم شمرده مى شود، 
در صورت متزلزل شدن يكى، همة آن بنا معروض به خطر انهدام و فروريختن مى گردد، 
همان گونه بناى نگارش هم بر پايه هاى متن متكى است و هر ركنى از آن در جاى خود حايز 

اهميت بوده در استوارى، رونق و روبناى كلى نگارش نقش ارزنده دارد.
اركان نگارش در راه درک و فهم درست موضوع بسيار با ارزش است، همان گونه يى 
كه هر حصة يک عمارت براى هدف خاص جهت استحكام تزيين و نماى خارجى آن مورد 
نظر بوده، قبًال طرح و پيريزى مى شود، در نگارش نيز اركان آن پيش از آغاز نگارش به طور 
واضح پيريزى گردد؛ پس براى هر نويسنده الزم است كه نوشته اش را به فصل هاى چند 

تقسيم نمايد، همين فصل هاى كه اركان نگارش را تشكيل مى دهند چهار است:
1.  مقدمه 

2.  آغاز مطلب
3.  شرح وبسط 

4.  نتيجه
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كارگروهى و سخنرانى

1. شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در رابطه به حقوق زن در جامعه، يک گروه از گروه 

ديگر پرسش هايى طرح نمايند.

2.  شاگردان يک يک نفر  به نوبت در مورد  نقش زن در خانواده سخنرانى كنند.

3. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة اركان نگارش با هم بحث و گفتگو نمايند؛ 

سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان كند.

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. دربارة تصوير زير در كتابچه هاى تان متنى  بنويسيد. 
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1. زن در جامعه داراى كدام حقوق مى باشد؟
2. امام غزالى در كيمياى سعادت كدام حديث حضرت محمد� را آورده است؟

3. حقوق زن  را از نظر اسالم توضيح نماييد.
4. قانون اساسى كشور كدام حقوق را براى زنان تثبيت كرده است؟

5. زن در تربيت افراد جامعه چه نقشى دارد؟
6. كنوانسيون هر نوع تبعيض عليه زنان در كدام سال به تصويب رسيد؟

7. كدام كشور ها به كنوانسيون هر نوع تبعيض عليه زنان پيوستند؟
8. فن نگارش بر كدام اركان استوار است؟

9. در نظر گرفتن كدام نكات مهم ما را كمک مى كند، كه در نگارش داراى سبک شويم؟

1. در مورد هشتم مارچ، روز بين المللى زن معلومات تان را بنگاريد.
2. بيت زير را حفظ كنيد:

شيرين نشد چو زحمت مادر وظيفه يى        فرخنده تر نديدم از اين هيچ دفترى
پروين اعتصامى                                                                              

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

خود آزمايى

كارخانه گى
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كوشش و كاميابى

در فـروبستـــه است و بــر در قفل ها گفت پيغمبـر كه: بر رزق اى فـتــى  
هست مفتاحى بـــرين قفل و حجـاب جــنبش و آمـد شـد مــا اكــتساب  
بـى طلـب نـــان سنـت اهللا نــيست بى كليد ايـن در كشـادن راه نـيست  
پــر مـردم همت است، اى مـردمــان مـــرغ را پـــر مى برد تـا آشيــــان  
چـونكه صيدش موش باشد، شد حقير بـاز اگــر بـاشـد سپيـد و بى نـظيـر  
او ســـر بــاز است منـگـر در كــاله ور بــود جغـدى و ميـل او بـه شـاه  
كــه طلـب در راه نيكــو رهـبر است در طلـب زن دايـما تــو هردو دست  
بنگر انــدر عشق و بر مطلوب خويش منگر اندر نقش زشت و خوب خويش  
بنگـر انـــدر هـمت خـود، اى شريف منگر اين را كه حقيرى يـــا ضـعيف  
هر كــه جـدى كرد، در جـدى رسيـد هـر كه رنجى برد، گنجى شـد پـديد  
مكسبى كــــن، يـارى يـارى بـكـن دسـت داده ستت خــدا، كارى بكـن  

يــــاران ديگــــر مى دهد يــــارى  مى نـهـد   هـر كه او در مـكسبى پـا 
هـــــر كسى كارى گزينـد زافـتـقـار بـر قــرار   چــون به انبازيست عـالم 
راه سنت كـــار و مكسب كـرد نيست طبل خــوارى در ميانـه شرط نيست  
مى ربـايــــــد بــار را از ديــگـران حــمـال زى بــار گــران    ميـــدود 
اسـت اجتـهـاد كـار بيـن اينچنيـــن  جنــگ حـمــاالن بـراى بـار بـيـن   
تـلخهـــا هـم پيشواى نعمـت اسـت چــون گـرانى ها اسـاس راحت است   
آن جـــزاى كــارزار و محنتى اسـت هــر كه در قصرى قرين دولتى است   

هـر كـه را ديدى به زر و سيم فرد                  
                                  دان كه اندر كسب كردن صبر كرد

                                                                                      مثنوى- موالنا

درس يازدهم

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

 1.  شعر كوشش و كاميابى از كيست؟
2.  اين شعر در بر گيرندة كدام موضوع است؟

3.  پيام  اصلى اين درس چيست؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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* مثنوى معنوى: يكى از بزرگترين آثار ادبى جهان و متضمن بيست و هفت هزار بيت و داراى 
شش دفتر است. مثنوى معنوى نه تنها بزرگترين محصول اشعار و بهترين آيينة افكار جالل 
الدين محمد بلخى مى باشد؛ بلكه كاملترين ديوان تصوف زبان درى به شمار مى رود؛ همچنان 
زيبايى،  شور،  و  حرارت  عميق،  روح  بوده  بشر  الهام  و  نبوغ  شاهكار هاى  عاليترين  از  يكى 

تعليمات اخالقى و آهنگ روحنواز، آن را از با ارزشترين كتاب ها ساخته است.
مثنوى حكايت هاى مسلسل منظومى دارد كه موالنا با ذكر آن ها نتايج دينى  عرفانى را به زبان 
ساده و از راه تمثيل و حوادث روز بيان مى كند و به اين ترتيب بسيارى از آيات قران كريم، 

احاديث نبوى و اخبار را به سبک عرفانى شرح و بيان مى نمايد.
* موالنا جالل الدين محمد بلخى:  فرزند سلطان العلما بهاء الدين محمد بن حسين خطيبى 
بكرى، بزرگترين شاعر عارف زبان درى است. وى در سال604 هجرى در بلخ تولد يافت. 
در سال 617 هـ . ق. با خانواده اش از بلخ مهاجر شد، نخست به هرات سپس به نيشاپور و 
از آن جا به مكه  و باالخره به دعوت سلطان عالءالدين كيقباد دوازدهمين پادشاه سلجوقى 

به قونيه مركز حكومت او رفت. 
   جالل الدين تحصيالت خود را نزد پدر آغاز كرد. پس از وفات پدرش از مجالس درس سيد 
برهان الدين محقق ترمذى كه از شاگردان پدرش بود كسب فيض نمود. نه سال از وى ارشاد 
گرفت. آنگاه به حلب و دمشق و ساير شهر هاى سوريه سفر كرد و در آن جا اقامت گزيد و اخذ 
معرفت و درک مجلس اصحاب طريقت نمود؛ سپس به قونيه برگشت و به تدريس مشغول 

شد.
اين  و  بر خورد  تبريزى  داد  بن ملک  الدين على  با شمس  اتفاق  بر حسب  روزى  موالنا   
مالقات در  زنده گى وى تأثير بزرگى داشت. حال موالنا دگرگون شده، ترک مدرسه كرد و 
پس از رياضت ها در عالم عرفان به مقام بلندى رسيد. وى در سال 672 هجرى در قونيه 

وفات نمود.  
* شمس تبريزى صوفى شوريده حالى بود كه سجية متبارز، جاذبة بزرگ و بيان مؤثر داشت 
و با اهل رياضت و درويشان و عارفان الفت مينمود. در حدود 642 هـ . ق. به سراغ موالنا 

آمد و او را شيفتة خود ساخت.

توضيحات
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بياموزيم
1. انسان در اثر سعى و كوشش مى تواند به قله هاى موفقيت و كاميابى برسد.

2. همان گونه كه پرنده توسط بالهايش به بلندى ها مى رسد؛ انسان هم به وسيلة همت خود 
مى تواند به مقام بلند دست يابد.

3. تا كسى رنج نبرد و زحمت نكشد به آسوده گى و راحت نمى رسد.
4. انسان بايد همواره براى رسيدن به هدف در جستجو و تالش باشد.

5. در حقيقت مشكالت اساس راحت بوده و همين مشكالت به ذات خود نعمت است كه 
انسان را در مقابله با دشوارى ها كمک مى كند.

6. كسى كه به مقام و منزلت بااليى رسيده است؛ حتماً حاصل كار و زحمتكشى او بوده است.

ش 
آيين انشا و نگار

1.مقـدمـه:  مقدمه بايد مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر بوده، با ساير مطالب نگارش 
پيوند داشته باشد؛ پس همين مقدمه است كه خواننده را از خواندن منصرف مى سازد، يا به 
خواندن وا مى دارد كه نوشته را تا آخر بخواند، پس مقدمة ما بايد طورى باشد كه خواننده را 
به درون متن بكشاند و اين وابسته گى به چگونگى استعمال و كاربرد كلمه ها دارد.  مقدمة رسا 

و جامع نوشته را وزين تر مى سازد.
مقدمه را كوتاه بنويسيم چنان كه با مطلب پيوند منطقى داشته باشد. در حقيقت فشردة 
مطلب را در مقدمه ذكر كنيم؛ ولى نبايد مطالب كلى را در مقدمه بياوريم، كه از جزالت و 

زيبايى نوشتة ما بكاهد.

كارگروهى و سخنرانى
1.  شاگردان به سه گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه در بارة  كوشش و كاميابى با هم 

گفتگو نموده و از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
2. چند شاگرد به نوبت در بارة  اين كه از كدام راه ها مى توان به كاميابى دست يافت؟ در 

مقابل صنف سخنرانى نمايند. 
3.  در دسته هاى پنج نفرى در بارة نوشتن مقدمة متن با هم گفتگو نموده، نمايندة هردسته 

خالصة مطالب را براى ديگران بيان نمايد.
4.  شاگردان نظر به شوق و عالقة شان به طور داوطلبانه در بارة موالنا معلومات بدهند.
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1.  متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير معلوماتى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.

1.  انسان چگونه مى تواند در زنده گى كامياب و موفق باشد؟
2. در مكتب چگونه مى توانيد موفق باشيد؟ نظر خود را بنويسيد.

3.  سعى و تالش پيام آور چيست؟
4.  مفهوم اساسى شعر خوانده شده را بيان نماييد.

5.  موالنا جالل الدين محمد بلخى كى بود؟
6. مثنوى اثر كيست؟ 

7. در نوشتن مقدمة يک مطلب كدام نكته ها را بايد در نظر داشت؟ 
8. اين بيت را تحليل نماييد: 

                             هر كـه رنجي بُرد، گنجي شد پديـد
ـَدي رسيــد                                       هر كه ِجدي كرد، در ج

 

1. شعركوشش و كاميابى را كه خوانديد به نثر تبديل نماييد.
2.  بيت زير را حفظ نماييد:  

چـون گـراني ها اساس راحت است      تلخ ها هـم پيشـواي نعمـت است
3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

امال و نگارش

خود آزمايى

كارخانه گى
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ابوالفضل بيهقى

    ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى از ناحية بيهق خراسان 
بود. والدتش در سال 385 هجرى در حارث آباد بيهق اتفاق 
افتاد. او اوايل عمر را در نيشاپور به تحصيل علم گذرانيد و 
بعد از كسب تحصيل به ديوان رسايل سلطان محمود غزنوى 
بعد  به كار پرداخت.  ابو نصر مشكان  راه جست و زيردست 
از مرگ استادش زير دست »ابوسهل زوزنى«صاحب ديوان 
رسايل مسعود به كار اشتغال داشت و معلوم است،كه در عهد 
مودود و عبدالرشيد جانشينان مسعود خدمت مى كرد. گويا در 
عهد اين پادشاه به صاحب ديوانى رسيد و پس از چندى به 
زندان افتاد و بعد از رهايى از زندان ميل به انزوا كرد و در سال 470 

هجرى در غزنين وفات يافت.
اثر معروف ابوالفضل بيهقى تاريخ مشهورش در شرح سلطنت آل ناصر يا آل سبگتگين 
بود در سى جلد كه اكنون قسمتى از آن در بارة سلطنت مسعود بن محمود و تاريخ خوارزم، 
از زوال دولت خوارزمشاهان آل مأمون تا غلبة سلجوقى ها در دست است. وى كتابى ديگر 

به نام زينة الكتاب در آداب كتابت داشت.
تاريخ بيهقى از جملة كتب معتبر درى است، كه چه از نظر اطالعات تاريخى و چه از 
حيث انشاى فصيح و بليغ و استادانة خود مشهور مى باشد و به همين سبب چندين بار چاپ 

گرديده است. اينک متنى از آن را به طور نمونه مى خوانيم:

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  ابوالفضل بيهقى كى بود؟
2.  بيهقى در كدام عصر مى زيست؟

3.  او چه كار هايى را انجام داد؟
4.  او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟

5.  تاريخ بيهقى چگونه اثر است؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس دوزادهم
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حكايتى از نصر بن احمد سامانى
    چنان خواندم در اخبار سامانيان كه نصر بن احمد سامانى هشت ساله بود، كه از پدر بماند. 
احمد را به شكار گاه بكشتند، و ديگر روز آن كودک را بر تخت ملک بنشاندند به جاى پدر. 
آن شير بچه ملک زاده يى سخت نيكو  برآمد و بر همه آداب ملوک سوار شد و بى همتا آمد؛ 
اما در وى شرارتى و زعارتى و سطوتى و حشمتى به افراط بود و فرمان ها عظيم مى داد از 
سر خشم، تا مردم از وى در رميدند و با اين همه به خرد رجوع كردى و مى دانست كه آن 

اخالق سخت ناپسنديده است.
يک روز خلوتى كرد با بلعمى كه بزرگتر وزير وى بود و ابو طيب مصعبى صاحب ديوان 
رسالت و هر دو يگانة روز گار بودند در همه ادوات فضل و حال خويشتن به تمامى ايشان 
براند و گفت من مى دانم اين كه از من مى رود خطايى بزرگ است و ليكن با خشم خويش 
برنيايم، و چون آتش خشم بنشست پشيمان ميشوم. چه سود دارد كه گردن ها زده باشند و 

خانمان ها بكنده و چوب بى اندازه به كار برده تدبير اين كار چيست؟
ايشان گفتند مگر صواب آن است كه خداوند نديمان خردمندتر ايستادند پيش خويش، كه 
در ايشان با خرد تمام كه دارند رحمت و حلم باشد، و دستورى دهد ايشان را تا بى حشمت، 
چون كه خداوند در خشم شود، با افراط شفاعت كنند و به تلطف آن خشم را بنشانند و چون 
نيكويى فرمايد آن چيز را در چشم وى بيارايند تا زيادت فرمايد. نصر احمد را اين اشارت 
سخت خوش آمد و گفت ايشان را بپسنديد و گفت من چيزى ديگر برين پيوندم تا كار تمام 
شود و سخت سوگند خورم كه هر چه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آن را امضأ نكنند 
تا در اين مدت آتش خشم من سرد شده باشد. آنگاه فرمود و گفت باز گرديد و طلب كنيد 
در مملكت من خردمند تر مردمان را و چندان كه يافته آيد به درگاه آريد، تا آن چه فرمودنى 
است بفرمايم. هفتاد و اند تن را به بخارا آوردند، كه رسمى و خاندانى و نعمتى داشتند و از 
ميان شان سه پير خردمندتر فاضلتر و روزگار ديده تر را پيش احمد آوردند و احمد راز خويش 
با ايشان بگفت سوگندان سخت گران نسخت كرد به خط خويش و بر زبان براند و ايشان 
را دستورى داد به شفاعت كردن در هر بابى و سخن فراختر به گفتن. يک سال برين برآمد، 
نصر حنف قيس ديگر شده بود به حلم، چنان كه بدو مثل زدند و اخالق نا ستوده به يكبار 

از وى دور شده بود.
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توضيحات

* نصر احمد سامانى سومين پادشاه سامانى از سال301 تا 331هـ . ق. پادشاهى كرد.
* بلعمى وزير نصر بن احمد سامانى بود نام مكمل او ابوالفضل محمد بن عبداهللا بلعمى است.

* ابوطيب مصعبى شاعر معروف دورة سامانى به شمار مى رود.
* مراد احنف بن قيس تميمى است، كه در ميان عرب به بردبارى و عقل مشهور بود.

بياموزيم
ـ. ق. درحارث آباد بيهق خراسان به دنيا آمد. 1. ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى در سال 385 ه

2.  بيهقى اوايل عمر را در نيشاپور به تحصيل علم گذرانيد و بعد از كسب فضايل به ديوان 
رسايل سلطان محمود غزنوى راه يافت. 

3. اثر معروف ابوالفضل بيهقى تاريخ مشهورش در شرح سلطنت آل ناصر يا آل سبگتگين 
در سى جلد مى باشد.

ش 
آيين انشا و نگار

2.چگونه متن را آغاز كنيم؟
پس از مقدمه نگارنده بايد شروع به مطلب و موضوع نمايد. آغاز مطلب بايد چنان باشد كه 
از مقدمه جدايى نگيرد. در قسمت موضوع هم نكاتى است كه عمده و اساسى بوده اصل و 
ريشة موضوع را تشكيل مى دهد و مطالبى هم وجود دارد كه در فرع مى آيد. از اينرو نويسنده 
بايد موضوعات اصلى و فرعى را دسته بندى كرده آن هايى كه شرح مطلب اند؛ در قسمت 

سوم نوشتة خود توضيح كرده، در صورت امكان مثال هايى براى بيان مقصد بياورد.
در آغاز متن چند نكته را در نظر داشته باشيد:

1.  عنوان جالب به موضوع انتخاب كنيد؛ مثًال: جنايت بشر، دروغ شاخدار، بزرگترين راه...
2.  جمله را با يک سؤال آغاز كنيد؛ مثًال: آيا مى خواهيد از عهدة نگارش مطالب براييد؟

3.  در جملة اول ادعاى عجيب را بياوريد؛ مثًال: بشر به آسمان ها پرواز مى كند.
4.  يک  فكاهى يا حكايتى كوچک جالب و خنده آور را بياوريد. 

5.  به يک ضرب المثل يا گفتار بزرگان يا سخن معروفى اشاره كنيد.
6.  با يک بيت موضوع را آغازكنيد.
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كارگروهى و سخنرانى
1.  شاگردان دو دو نفر در بارة شخصيت ابوالفضل بيهقى با هم گفتگو نمايند.

2.  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هرگروه در بارة ارزش تاريخ بيهقى باهم تبادل  
نظر نموده،  نمايندة  هر گروه نتيجة بحث شان را به ديگران بيان نمايد.

3.  شاگردانى كه در مورد تاريخ نويسى معلومات بيشتر دارند، سخنرانى نمايند.

1.  متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2.  راجع به تصوير زير با در نظر داشت قواعد نگارش كه خوانديد، يک متن ادبى بنويسيد. 

خود آزمايى

1. بيهقى را معرفى كنيد.
2. آثار بيهقى را نام برده، بگوييد كه تاريخ بيهقى دربرگيرندة كدام موضوعات مى باشد؟

3. مفهوم حكايتى را كه از تاريخ بيهقى خوانديد به زبان ساده بيان نماييد.
4. در نگارش آغاز يک متن،كدام نكات مهم را در نظر بگيريم؟

كارخانه گى

1. دو تن از تاريخ نگاران معاصر كشور را در كتابچه خود معرفى نموده، روز آينده در صنف 
قرائت نماييد.

2. بيت هاى زير را حفظ كنيد: 
درخود آن بد را نمى بينى عيان          ور نه دشمن بوده اى خود را به جان  
            مـؤمنــان آيينة همديگر انـد           ايــن خبـر از پيمـبر مى آورنـــــد

                                                                            موالنا جالل الدين محمد بلخى
3. متن درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده، آماده گى بگيريد.   

امال و نگارش
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 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. موزيم ملى براى اولين بار در كدام سال، در كجا و براى چه تأسيس شد؟
2. در موزيم كدام چيز ها نگه دارى مى گردد؟

3. در اولين قانون اساسى كشور كدام كار مهم در رابطه به حفظ آثار تاريخى صورت گرفت؟
4. افغانستان چه وقت عضويت يونسكو را حاصل نمود و ديگر در كدام واليات موزيم 

ايجاد گرديد؟
5.  جايزة شهزاده كالوس را كى و براى چه بدست آورد؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:

مـوزيم ملى

بار  اولين  براى  افغانستان  ملى  موزيم 
در سال1297 هجرى خورشيدى در منطقة 
باغ باالى كابل، براى نگه دارى آثار تاريخى 
تأسيس شد. در سال هاى اوليـة تأسيس ايـن 
موزيـم كه در آن دوران »عجايب خانه« نام 
مثل  تاريخى  آثار  از  بعضى  فقط  داشت، 
صنايع  كريم،  قرآن  خطى  نسخه هاى 
جنگ هاى  از  مانده  برجاى  آثار  دستى، 
دوران حصول استقالل و بعضى كتاب هاى 

ناياب در آن نگه دارى مى شد.
در 25 عقرب سال 1303هجرى خورشيدى، موزيم ملى افغانستان از باغ باال به ارگ 
كابل منتقل شد و به شكل رسمى توسط امان اهللا خان افتتاح گرديد. در اولين قانون ا ساسى 
افغانستان كه در زمان امان اهللا خان به تصويب رسيد، يک مادة مفصل بر حفريات و حفظ 

آثار تاريخى و تشكيل محلى براى نگه دارى آثار تاريخى كشور اختصاص داده شد.
بر اسا س اين قانون، مقرر شد كه »شعبة حفريات و موزه« زير نظر وزارت معارف فعاليت 
كند. از مهمترين كارهاى اين شعبه، كشف آثار تاريخى، حراست از اين آثار و انتقال آن ها 

درس سيزدهم
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به موزيم ملى بود.
محمد على كهزاد مؤرخ و باستان شناس افغان يكى از كسانى بود، كه در كنار كاوشگران 
خارجى به جستجوى آثار تاريخى مى پرداخت. كشف برخى مواضع و آثار تاريخى افغانستان 

مرهون تالش هاى او بوده است.

عضويت در يونسكو
و  آموزشى  علمى،  سازمان  به عضويت  افغانستان  شاه،  ظاهر  محمد  دورة حكومت  در 
فرهنگى ملل متحديونسكو پذيرفته شد. با توجه به اين كه سرزمين افغانستان از نظر تاريخى 
مهم و دست نخورده باقى مانده بود، توجه كاوشگران كشورهاى مختلف به سوى اين كشور 
جلب شد. در اين دوران، بعضى از آثار تاريخى موزيم ملى در فهرست آثار تاريخى يونسكو 
به ثبت رسيد و كاوشگرانى از فرانسه، ايتاليا، آلمان و شوروى سابق، براى كشف آثار تاريخى 

افغانستان به كشور ما آمدند.
در زمان حكومت سردار محمد داوود خان و با كشف آثار مهم تاريخى كه هر روزه از دل 
خاک بيرون كشيده مى شد و به موزيم ملى در كابل منتقل مى گرديد، اين موزيم به يكى از 
گنجينه هاى مهم منطقه تبديل شد. از ويژه گى هاى مهم موزيم ملى افغانستان اين بود كه 

تمام آثار به نمايش گذاشته شده در آن، از داخل كشور كشف گرديده بود.

 آثار موزيم 
تاريخ،  ماقبل  به  متعلق  سنگى  آثار  هندى،  عاج  بودايى،  مرمرين  برجسته كارى هاى 
آثار  از  بخشى  ميالد،  از  قبل  مجسمه هاى  مختلف،  دوره هاى  مسكوكات  رومى،  برنزهاى 

موزيم ملى را تشكيل مى دهد.
آثار تاريخى از دوران صدر اسالم نيز بخش ديگرى از موزيم را تشيكل مى داد، كه از 
مهم ترين اين آثار مى توان به قرآن كريم به خط كوفى منسوب به قلم حضرت عثمان بن 
عفان. خليفة سوم اسالم، آياتى از قرآن مجيد منسوب به خط حضرت امام حسن و 
نيز به قرآن كريم خط كوفى كه در سال هاى 1334 هـ .ش.  در شهر »غلغله« كشف شده 

بود اشاره كرد.
از استاد  آثار ميناتورى  به  افغانستان مى توان  آثار هنرى ديگر موزيم ملى  از مهمترين 
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كمال الدين بهزاد اشاره كرد.
با توجه به كثرت آثار كشف شده، عالوه بر كابل در شهرهاى هرات، ميمنه، غزنى، بلخ و 
قندهار نيز چند موزيم  به وجود آمد، كه موزيم  هرات با بيش از 4000 اثر تاريخى، بيشترين 

آثار را در خود جاى داده بود.
با  كه  توانست  همكارانش  از  تن  چند  با  كابل  موزيم  مسؤوالن  از  مسعودى  عمراخان 
اثر  از بيست هزار  تالش مسلكى و وطن دوستانة خود در دوران جنگ هاى تحميلى بيش 

موزيم را به جا هاى امن منتقل كرد، تا از بين نرود.
وى در سال 1384 خورشيدى جايزة جهانى »شاهزاده كالوس« هالند را به خاطر نجات 
آثار موزيم افغانستان دريافت كرد. وى نهمين دريافت كنندة جايزة شاهزاده كالوس به شمار 

مى رود.
موزيم ملى افغانستان اكنون در دارالمان قرار دارد كه تا سال 1371هـ. ش. نزديک به 
100 هزار اثر تاريخى را در خود جاى داده و يكى از جاذبه هاى توريستى مهم افغانستان به 
حساب مى آمد. در ساختمان بازسازى شدة موزيم ملى افغانستان اكنون نزديک به 40 هزار 
اثر قرار دارد كه در ميان آن ها آثار برجاى مانده از دوره هاى يونان- باخترى، كوشانيان و 

دورة اسالمى به چشم مى خورد.
مجسمه هاى بودا و كتيبة سرخ كوتل از مهمترين آثار موجود، در موزيم ملى افغانستان 

است كه توجه هر بيننده يى را به خود جلب مى كند.
كار باز سازى اين موزيم با هزينة 350 هزار دالر در سال 2003 ميالدى آغاز شد و يک سال 

بعد به پايان رسيد.

* موزيم از كلمة يونانى))mousein(( موزيون گرفته شده، در ابتدا براى معابد يونانيان به 
كار برده مى شد؛ اما با گذشت زمان براى مكان يا محلى كه در آن آثار مقدس و گران بها 
نگه دارى مى شد به كار مى رفت؛ ولى اكنون موزيم، محل و يا جايى را گويند كه در آن آثار 
تاريخى و باستانى خيلى با ارزش كه نمايانگر تاريخ و فرهنگ جامعه بوده و مربوط ادوار 
مختلف تاريخ يک كشور مى باشد؛ جهت حفظ و نگه دارى در آن جا گذاشته مى شود تا از خطر 

ضايع شدن مصون باشد.

توضيحات
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بياموزيم
1. موزيم ملى افغانستان براى اولين بار در سال 1297 هـ . ش. در منطقة باغ باالى كابل، 

براى نگه دارى آثار تاريخى تأسيس شد. 
2. در دورة حكومت  محمد ظاهر شاه، افغانستان عضويت سازمان علمى، آموزشى و فرهنگى 
يونسكو را حاصل كرد و بعضى از آثار تاريخى موزيم ملى در فهرست آثار تاريخى يونسكو 

به ثبت رسيد.
3. برجسته كارى هاى مرمرين بودايى، عاج هندى، آثار سنگى متعلق به ماقبل تاريخ، برنزهاى 
رومى، مسكوكات دوره هاى مختلف، مجسمه هاى قبل از ميالد، بخشى از آثار موزيم ملى 

را تشكيل مى دهد.
4.  با توجه به كثرت آثار كشف شده، عالوه بر كابل در شهرهاى هرات، ميمنه، غزنى، بلخ 
و قندهار نيز چند موزيم به وجود آمد كه موزيم هرات  بيش از 4000 اثر تاريخى را در خود 

جاى داد.

3. شرح و بسط موضوع
شرح و بسط مهمترين و اساسى ترين قسمت نگارش به حساب مى آيد. واضح است كه 

مخلوط كردن اين عناصر در نگارش ناپسند بوده از زيبايى مطلب مى كاهد. 
اساسى  مفاهيم  و  نكات  نگارش خوانديم كه  و  انشا  آيين  در بخش  در درس گذشته 
بايد توسط نويسنده، موضوعات اصلى و  مطلب كه به شرح و بسط كافى ضرورت دارد، 
اند؛ توضيح شوند، در صورت امكان  فرعى دسته بندى گرديده موضوعاتى كه قابل شرح 
مثال هايى براى بيان مقصود آورده شود. مطلبى كه بيان مى گردد، بايد با ارائة داليل منطقى 
به صورت روشن و آشكار توضيح داده شود تا خواننده، مقصود و پيام موضوع را به آسانى 
دريابد و به مشكل مواجه نگردد. شرح مطالب آنقدر هم زياد و طوالنى نباشد كه باعث 

مالل خاطر خواننده گردد.
با يک  است  را كه گسترده  مهارت خاص موضوعى  با  توضيح مطلب  از  بعد  نويسنده 

ارتباط دقيق، موضوعات را جمع بندى نموده به يک نتيجه گيرى كلى از بحث برسد.  

ش 
آيين انشا و نگار
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كار گروهى و سخنرانى
 

1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة اهميت موزيم ملى كشور با هم گفتگو نمايند.
2. چند تن از شاگردان در مورد مسؤوليت هاى دولت و مردم براى حفاظت آثار تاريخى و 

جلوگيرى از قاچاق آن سخنرانى كنند. 

امال و نگارش

1.  متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير با استفاده از قواعد نگارش كه خوانديد متنى بنويسيد و شرح و بسط 

موضوع را در آن نشان دهيد.
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خود آزمايى

1.  موزيم از كدام كلمه گرفته شده و به كدام مفاهيم به كار رفته است؟
2.  در مورد تأسيس موزيم ملى كشور چه مى دانيد؟

3.  كدام آثار در موزيم نگه دارى مى گردد؟
4.  عمرا خان مسعودى كيست و چه كار مهم را انجام داده است؟

5.  امروز چقدر ازآثار تاريخى در موزيم ملى باقى مانده است و مربوط كدام دوره هاست؟
6.  در نگارش يک مطلب شرح و بسط موضوع چقدر مهم پنداشته مى شود؟

كارخانه گى

1. در بارة اهميت آثار تاريخى نظريات تان را بنويسيد.
2. بيت هاى زير راحفظ نماييد:

بر سـپهـر او بـرد، روانـت را علم بال است مــرغ جانـت را  
علم  دل را به جاى جان بـاشد             سـر بى علم بد گمان بــاشد

دل بى علم چشم بى نور است              مرد نادان ز مردمى دور است
                                                                           اوحدى مراغه يى

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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من هم مانند شما هستم

را  غم  هم  استم.  انسان   يک  شما  مانند  هم  من 
مى شناسم و هم خوشى را مى دانم كه چيست؟ من هم 
فرق  است.  بد  چه  و  خوب  چه  كه  مى دانم،  شما  مثل 
افرادى مثل من و شما انسان هايى كه از سالمت كامل 
برخورداريد، فقط در اين است كه ما به داليل گوناگون 
به  و  ايم  داده  دست  از  را  خود  بدن  اعضاى  از  يكى 
افراد مانند من در  نام معلول شناخته مى شويم. بعضى 
اول انسان هايى سالمى بودند؛ ولى اكنون بر اثر عوامل 

ناخواسته درد معلول بودن را تحمل مى كنند.
انسان هايى كه در سالمتى قرار داريد، به  پس اى 

خصوص آنانى كه عيب معلول بودن ما را بسيار ظالمانه به رخ ما مى كشيد و ما را مى آزاريد، 
بدانيد كه ما شما را دوست داريم و مى توانيم مثل شما در پيشرفت جامعه به نحوى سهم 

بگيريم.
اى انسان هاى سالم، آيا شما گاهى فكر كرده ايد كه چرا عده يى مى كوشند معلوليت ما 
را به رخ بكشند؟ آيا خود شما از اين جمله بوده ايد؟ و يا اينكه  اگر خود چنين نبوده ايد؛ اما 
در برابر اين چنين عمل غير اخالقى بى تفاوت بوده، هرگز براى اصالح اين روحيه تالش 

و اعتراض نكرده ايد؟ 
دوستان من، اجازه دهيد خاطرة خود را براى تان بنويسم. اين خاطره هم تلخ است و هم 

شيرين. هم در آن نا اميدى را راه است و هم  اميد را سهمى.

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  متن درس در بر گيرندة خاطرة كدام شخص است؟
2.   از بين متن كدام مشكالت معلولين را در جامعه در مى يابيم؟ 

3.   برخورد نادرست مردم را با معلولين چگونه ارزيابى مى كنيد؟
4.   از البالى درس كدام نكات مهم و با ارزش اخالقى را مى يابيد؟

در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس چهاردهم
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بوديم.  معلول  نفر  دو  ما  مهمانان،  جمع  در  تصادفًا  شديم.  مهمان  خانه يى  در  »روزى 
صاحب خانه با مهربانى از ما استقبال كرد. مهمانان پيوسته مى آمدند؛ اما هر كسى كه از راه 
مى رسيد، اولين نگاهش ما را نشانه مى گرفت؛ البته نبايد بى انصاف بود و هر نگاه را نشان 
تحقير و اهانت دانست. بعضى از مهمانان با ترحم بما مى ديدند؛ اما بسيارى بدون آن كه 

چيزى بر زبان بياورند از حضور ما دلشاد نبودند. 
ما خبرى مى گرفت، همة  از  به جز صاحب  خانه كه گاهى  اما  بود؛  آغاز شده  مهمانى 
بوديم، مجبور  نفر كه هر دو معلول  ما دو  بودند. فقط  مهمانان در حلقه هاى خود نشسته 
شديم سر صحبت را بين خود بگشاييم. در اين هنگام پيرمردى با مو هاى سفيد وارد محفل 
شد. همه به احترام او برخاستند. او در حالى كه با سر سالم همه را عليک مى گفت؛ از كنار 
همه گذشته و مستقيم به سوى ما آمد. در چوكى خالى كنار ما نشست و با ما دست داد. چند 
دقيقه نگذشته بود، كه دو سه مهمان ديگر وارد خانه شدند، يكى از مهمانان كه مى خواست 

ما صدايش را نشنويم به آن ها گفت: بياييد در پهلوى اين ها منشينيد.
پيرمرد وقتى اين سخن را شنيد، خطاب به آن مرد با صداى آرام گفت: برادر عزيز، من و 
تو هم اگر به حادثه يى گرفتار آييم امكان دارد به اين مشكل مواجه شويم؛ مگر ما انسان ها 
را به خاطر دست و پاى و چشم شان احترام مى گذاريم يا به خاطر فكر و انسانيت شان؟ ما 

همه انسان هستيم و كرامت انسان مهمتر از همه چيز مى باشد.
مهمانى كه آن حرف را زده بود از گفتة خود خجل شده و ساكت گرديد. پيرمرد با صداى 
بلند در حالى كه تمام حاضران را مورد خطاب قرار داده بود گفت: خواهران و برادران گرامى 
كه در اين مهمانى حضور داريد، بياييد از همين جا درس بگيريم. بايد انسانى كه به هر دليلى 
معلول شده است، چرا معلول بودنش بر جسته شده و تمام عمر از آن رنج بكشد؟ انسان هاى 
معلول از نظر حقوق انسانى و احترام اجتماعى نه تنها كه هيچ كمى ندارند؛ بلكه اراده و كار 
بعضى از آن ها نشان مى دهد، كه نسبت به بسيارى از انسان هاى سالم به جامعه و اطرافيان 

خود بيشتر مفيد واقع گشته اند.
كسي كه معلوليت يک شخص را به رخش مى كشد و عوض خطاب آن انسان به نام و 
يا حرفه و مهارت او، با عيب جسمى طبيعى و يا عيبى كه از حادثه يى پيدا كرده، صدايش 

مى كند در حقيقت خود از نظر اخالقى معيوب و معلول است. 
 مهمانان گفته هاى پير مرد روشن ضمير را مورد تصديق قرار مى دادند. يكى از مهمانان كه 
خانم جوانى بود، خطاب به پيرمرد گفت: »پدر محترم من به ياد ندارم، كه در زنده گى كدام 
انسان را به خاطر معلول بودنش مورد توهين قرار داده باشم و از اين جهت خود را در كمال 

آرامش وجدان حس مى كنم.«
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پير مرد در جوابش گفت:»بلى دختر عزيزم! تو انسان بسيار خوبى هستى؛ اما با وجود آن 
اين كار تو كافى نيست. هر انسان نه تنها به معلولين توهين نكند؛ بلكه بكوشد به ديگران 
نيز بفهماند كه اهانت به معلولين اهانت به انسانيت است. كسى كه خود توهين نمى كند؛ اما 
در برابر توهين ديگران به معلولين بى تفاوت مى ماند و بدان اعتراض نمى كند، خواسته يا 
نخواسته در آن گناه شريک مى گردد. براى ما دين مقدس اسالم و قوانين انسانى آموخته 
است كه همه انسان ها را از نظر كرامت انسانى يک سان پنداشته به كمک هر انسان نيازمند 

بدون چشمداشت پاداشى بشتابيم.«
بلى چنين بود كه صحبت هاى آن پيرمرد بر مهمانان تأثير گذاشته در پايان مهمانى، ما خود 
با اندوه شروع شده بود. با خوشحالى براى من  را با ديگران يكجا يافتيم. اين خاطره كه 

باقيمانده است.
                                            فاروق فارانى

* متني را كه خوانديد، يک متن تحليلى و در عين حال آموزشى و تربيتى است. ضرورت 
پاكسازى فكرى، اخالقى و معنوى جامعه مطالبى را طلب مى كند، كه آن را به نام تحليل 
موضوعات فرهنگى، اجتماعى و اخالقى ياد مى كنند.  اين نوع بحث ها را  فلسفة عملى نيز 

مينامند كه همان مبحث اخالق را در بر مى گيرد.
اجزاى تحليل بحث اخالق و پرداختن به مشكل معلولين در جامعه در طى اين نوشته  
ادبيات  از  بخشى  خاطره نويسى  و  خاطره  كه  بدانيم  بايد  ديگر   سوى  از  و  گرديد  معرفى 
نتيجه گيرى  و  مشكل  حل  موضوع،  طرح  مقدمه،  داراى  داستان  هر  و  مى باشد  داستانى 
داستانى  پرورش  بود،  معلول  داستان طرح مسأله، خاطرة خاص يک  اين  در  مى باشد، كه 
موضوع، طرح، حل مشكل و نتيجه گيرى از موضوع معلولين به عنوان يک مشكل سراسرى 
انسانى صورت گرفت و دريافتيم كه معلولين در جامعه مانند ساير انسان ها حق كامل دارند؛ 
نبايد به آن ها صرف ترحم نماييم؛ چرا كه انسان ها همه نه به خاطر اعضاى وجود شان؛ بلكه 
بر پاية انديشه و كرامت انسانى خود محترم اند. پس چرا يک عده از انسان هاى ناآگاه  با 

معلولين آن طورى كه شايستة شان است بر خورد نمى كنند؟ 
ما بايد توجه جدى داشته باشيم كه به برخورد ناشايسته با معلولين نپرداخته و مهمتر از 

توضيحات
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آن مانع شويم كه انسان هاى معلول از جانب كسان ديگرى مورد توهين قرار نگيرند و بدانيم 
كه مشكل معلولين در جامعه تنها به خود شان مربوط نبوده؛ بلكه اين مشكل مربوط تمام 
انسان وظيفه داريم تا در مقابل بى توجهى به معلولين  انسانيست. ما منحيث يک  جامعه 

هرگز خاموش نباشيم.

بخوانيم و بدانيم
1.  انسان هاى معلول از نظر حقوق انسانى از ساير انسان ها كم نيستند؛ بلكه اراده و كار 

بعضى از آن ها نشان مى دهد كه نسبت به افراد سالم در جامعه بيشتر مفيد واقع شده اند.
2.  ما انسان ها را  به خاطر فكر و انسانيت شان احترام مى گذاريم.

3.  ما همه انسان هستيم و كرامت انسان مهمتر از همه چيز مى باشد.
4. كسى كه خود توهين نمى كند؛ اما در برابر توهين ديگران به معلولين بى تفاوت مى ماند و 

بدان اعتراض نمى كند، در آن گناه شريک مى گردد.
5. يكى از ارزش هايى اخالقى اين است كه در جامعه با تمام انسان ها برخورد نيک داشته به 

شخصيت آن ها احترام داشته باشيم.
كمبود  احساس  آن ها  هرگز  كه  مى نمايند،  رويه يى  چنان  معلولين  با  آگاه  انسان هاى    .6

نكنند.

ش 
آيين انشا و نگار

4. نتيجـه: در هر نوع نگارش چه كوتاه باشد چه طوالنى، نتيجه گيرى از مطلب مورد نظر 
حتمى است. نتيجه خالصة نگارش را بايد در بر داشته باشد؛ البته حسن ختام آن است، كه 
نويسنده سخن خود را با الفاظ نرم، ماليم و دلكش به پايان برساند؛ زيرا آخرين چيزى كه 
از نوشته در ذهن خواننده باقى مى ماند، همان نتيجه است. ازين رو الزم است، كه نتيجه 
به صورت موجز در برگيرنده و مناسب همة موضوع باشد. اگر ايجاب مى كرد با يک تبصرة 

شاعرانه يا يک بيت آن  را خاتمه بخشيد.
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كار گروهى و سخنرانى
1.  شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و در رابطه به اين كه چگونه بايد با انسان هاى معلول 

برخورد كرد؟ يک گروه از گروه ديگر پرسش هايى طرح نمايند.
2.  شاگردان يک يک نفر  به نوبت نتيجة درس را بيان كنند.

3.  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة نتيجه گيرى در نگارش با هم بحث و گفتگو 
نمايند؛ سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان كند.

4.  چند شاگرد به نوبت پيام اصلى درس را بيان نمايند.

امال و نگارش

 1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير پايين در كتابچه هاى تان متنى بنگاريد و نتيجة كلى آن را مشخص نماييد:
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خود آزمايى

1. چرا اصالح جامعه و مردم در چگونگى برخورد با معلولين ضرور است؟
2. آيا بى توجهى و سكوت ما در برابر كسانى كه برخورد نا درست با معلولين مى كنند، صحيح است؟

3. چگونه مى توان به كرامت انسانى ساير انسان ها احترام گذاشت؟
مهمانان  ساير  براى  را  چه  مى خواست  نشست،  معلول  افراد  پهلوى  پيرمرد،  زمانى كه   .4

سرمشق قرار دهد؟
5. آيا اعتراض آن پيرمرد به  كسانى كه حرف هاى ناشايست را به كار برده بودند درست بود؟

6. آيا دين مقدس اسالم و اصول انسانيت اجازه مى دهد كه ما به انسان هاى معلول به خاطر 
مشكلى كه دارند توهين نماييم؟ 

7. كسانى كه به معلولين اهانت روا مى دارند و مشكل شان را به رخ شان مى كشند چگونه 
انسان هايى اند؟

8. نتيجه گيرى در نگارش چه سود دارد؟

كارخانه گى

1. اگر خاطرة  پيرامون معلولين داريد بنويسيد و يا در بارة بر خورد تان با معلولين معلومات دهيد.
2. بيت هاى زير را به حافظه بسپاريد:

              بنى آدم اعضاى يكديگر انـد             كه در آفرينش ز يک گوهراند
              چو عضوى به درد آورد روزگار            دگـر عضو ها را نمانـد قرار

              تو كز محنت ديگران بى غمى            نشايد كه نامت نهنـد آدمـى
                                                                                        سعدى

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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حفظ محيط زيست

ازدياد نفوس شهرى، انكشاف صنايع، استخراج معادن، تراكم و سايط ترانسپورتى، ايجاد 
آورده  براى بشر فراهم  را  رفاه و آسايش  امكانات  از يک سو  فلزكارى و غيره.  تأسيسات 
است؛ از سوى ديگر موجب ضرر به محيط گرديده، زنده گى انسان ها و ساير موجودات زنده 
را تهديد مى نمايد. اكنون معلوم گرديده است كه ازدياد نفوس شهرى، فعاليت هاى صنعتى، 
ترانسپورتى و بهره بردارى از ذخاير طبيعى را افزايش داده و موازى به آن آلوده گى آب، هوا 
و حتا خاک نيز افزايش يافته است. تجربه نشان مى دهدكه در شهر هاى بزرگ جهان؛ مانند: 
لندن، توكيو و برخى از شهر هاى اياالت متحدة امريكا هزاران تن از رهگذر آلوده گى 
هوا و تعداد بيشمارى ازحيوانات  بحرى و برى از اثر آلوده گى آب و هوا جان خود را از 

دست داده اند.

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  ازدياد نفوس شهرى و تراكم وسايط ترانسپورتى چه تأثيرات مثبت و منفى را در قبال دارد؟
2. محيط چگونه آلوده مى گردد؟

3. آلوده گى محيط زيست چه تأثيرى روى زنده گى موجودات زنده مى گذارد؟
4.  براى جلوگيرى از آلوده گى محيط زيست چه بايد كرد؟

5.  وظايف و مسؤوليت هاى ما، در حفظ محيط زيست كدام هاست؟
در پايان معرفى، سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس پانزدهم
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براى جلوگيرى از آلوده گى محيط زيست و عواقب ناگوار آن در اكثر كشور هاى جهان 
برنامه هاى وسيع روى دست بوده و در حال تطبيق است. برخى از اين كشور ها مسايل مربوط 
به محيط زيست را در نصاب تعليمى مكاتب شامل نموده، سعى مى نمايند كه هر فرد جامعه 

به نوبة خود از خصوصيات محيطى خود آگاه بوده در حفظ و نگهداشت آن سهيم باشد.
صحرا،  توسعة  زراعتى،  زمين هاى  تخريب  مانند:  زيادى؛  مشكالت  افغانستان  ما  دركشور 
آلوده گى  باآلخره  و  وحش  حيات  نابودى  و  محو  جنگل ها،  قطع  آبى،  منابع  شدن  محدود 

مناطق شهرى دامنگير مردم بوده، روز تا روز به آن افزوده مى شود.
چند دهه جنگ اين وضعيت را بيشتر از پيش وخيمتر ساخته است. فرش ماين ها، مهاجرت ها 
تخريب خانه ها، دهكده ها، مكاتب، چشمه ها، كاريز ها، قطع و حريق جنگل ها، قطع درختان 
كنار جاده و صدها  عوامل ديگر اند كه به مشكالت محيطى اين سرزمين افزوده است. اگر 
وضع بدين منوال ادامه يابد، ممكن است فاجعه يى رخ دهد، كه غير قابل جبران باشد؛ بنابرآن 
بهتر است كه همه اعم از ارگانهاى دولتى، مؤسسات غير دولتى، سازمان هاى اجتماعى و حتا 

اشخاص و افراد مسلكى دست به دست هم داده يک فضاى سالم محيطى را فراهم سازند.
مشكالت محيط زيست در افغانستان بسيار زياد است، كه تعدادى از آن ها را ياد آور مى شويم 

و راه هاى حل آن را جستجو مى نماييم.
نبود سيستم كاناليزاسيون كه منشأ اصلى آلوده گى آب و هوا در شهر ها مى باشد؛ سبب بروز 
امراض سارى گرديده، صحت و سالمت شهروندان را به مخاطره مى اندازد. نبود شبكه هاى 
آب رسانى يكى از مشكالتى است كه در اغلب شهر هاى كشور به مشاهده مى رسد. شهروندان  
بيشتر از چاه هاى آب استفاده مى نمايند. اين چاه ها نسبت اين كه  به نظافت آن ها توجه الزم 
صورت نمى گيرد. بعضًا آلوده گرديده، مشكالت صحى را بار مى اورد؛ هم چنان در بسيارى از 
شهر ها مردم از وسايط ترانسپورتى خيلى كهنه و پر دود استفاده مى نمايند. اين نوع موتر ها كه 
روز تا روز  به تعداد آن ها افزوده مى شود، هواى شهر ها را آلوده ساخته، مزاحمت هاى زيادى 

را در جريان زنده گى مردم به بار مى آورند.
عدم عالقه به ايجاد كمربند هاى سبز محافظوى و يا احداث جنگل ها در اراضى برهنه و 
عارى از فرش درخت همچنان مسأله يى است كه كشور ما را از مزايايى فرش هاى سبز نباتى  
بى بهره مى سازد. قسمت اعظم ساحة كشور، دشت، كوه و يا صحرا است به منظور ايجاد 
محيط سالم، نياز به طرح و تطبيق پالن هاى وسيع جنگل كارى مى باشد كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
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 راه هاى  جلوگيرى از مشكالت محيط زيست
1. منع قطع تمام  جنگل هاى طبيعى

2. منع شكار حيوانات وحشى به خصوص حيواناتى كه در معرض انقراض قرار دارند.
3. ايجاد و توسعة شبكه هاى كاناليزاسيون و شبكه هاى آب آشاميدنى در شهر ها.

4. تجهيز وسايط نقليه به و سيلة فلتر هاى تصفيه.
5. طرح و تطبيق پالن هاى و سيع براى گسترش جنگل در اطراف شهرها و ساحات برهنه.

 در كشور ما كه سيستم كاناليزاسيون رواج ندارد؛ از بيت الخالهاى آزاد استفاده مى شود. 
گاهى اين بيت الخالها به كوچه ها سرازير گرديده، محيط كوچه را كه محل عبور و مرور 
مردم و جاى بازى اطفال است؛ آلوده مى سازد. عالوه برآن بسيارى از خانواده ها عادت دارند، 
كه مواد زايد غذايى، خاک جاروب و صابون آب را كه منبع فاسفيت بوده و خيلى مضر 
است؛ روى كوچه هاى عمومى ميندازند، كه اين خود به آلوده گى محيط خانه ها و كوچه هاى 
عمومى ميفزايد. اين آلوده گى در اثر باران هاى تند، آب هاى جوى ها، درياها و حتا  چاه ها را 
كه همه روزه مورد استفادة مردم قرار دارد آلوده مى سازد امراض گوناگون را كه صحت و 

سالمت انسان را به مخاطره ميندازد به بار مى آورد.
اين موضوع را  بايد بدانيم، كه خداوند> در زمرة هزاران نعمت بزرگ خويش كه براى 
بشر ارزانى فرموده، يكى هم ماحول و محيط زيست سالم انسان است كه بشر بايد به بهترين 

وجه از آن سود برده و شكر نعمت هايش را به جا آورد. 
و  علم  كه  گرديد  واضح  موضوع  اين  بيستم  قرن  در  تكنالوژى  و  ساينس  پيشرفت  با 
تكنالوژى اگر از يک طرف رفاه و آسايش را به ارمغان آورده از سويى ديگر چهرة مداخله هاى 
بشر را بر طبيعت برمال ساخته كه اثرات سوء و ناگوار آن، بقاى انسان را به خطر مواجه 
بر  را  انسان  مداخالت  ناگوار  اثرات  تحقيقات  از  پس  زيست  محيط  دانشمندان  مى سازد. 
طبيعت به ديدة شک و ترديد نگريسته و اعالم نمودند؛ اگر مداخالت انسان در طبيعت بدين 

منوال ادامه يابد، بقاى بشر بر روى كرة زمين به خطر مواجه مى گردد.  

و ظايف و مسؤوليت ما در برابر محيط زيست
به منظور زنده گى با سعادت و آيندة درخشان وظيفة تمام مردم است، كه در حفظ محيط 
باشيم، ضرور  داشته  سالم  رقابت  با جهان  بخواهيم  اگر  باشند،  داشته  ارزنده  زيست سهم 
نماييم.  آن سعى  در حفظ  و  داشته  نظر  در  را  زيست  محيط  موضوع  كه  پنداشته مى شود 
دوم  و  طبيعى  آلوده گى  يكى  مى گيرد:  قسم صورت  دو  زيست  محيط  آلوده گى  و  تخريب 

تخريب محيط زيست توسط انسان.
جنگالت  قطع  از  گردد.  مبذول  جدى  توجه  زيست  محيط  حفظ  جهت  در  بايد  پس   
جلوگيرى به عمل آمده، مردم از انداختن كثافات به روى سرک ها و كوچه ها خوددارى نمايند 
و در پاک نگه داشتن محيط خانه، مكتب، كوچه و شهر تالش همه جانبه نموده صحت و 
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سالمت خود و هموطنان خود را تضمين كنند.  مى بايد همة شهروندان به ارزش و اهميت 
محيط زيست پى برده و با در نظر داشت اين موضوع كه حفاظت از محيط زيست وظيفة 

اسالمى و وطنى هر فرد مى باشد وظايف و مسؤوليت خود را در برابر كشور ادا  نمايند.

بياموزيم
1. با ازدياد نفوس شهرى فعاليت هاى صنعتى، ترانسپورتى و بهره بردارى از ذخاير طبيعى 

افزايش يافته و موازى با آن آلوده گى آب، هوا و حتا خاک نيز افزايش مى يابد.
2. در افغانستان مشكالت زيادى؛ مانند: تخريب زمين هاى زراعتى، توسعة صحرا، محدود 
زيست  محيط  آلوده گى  و  وحش  حيات  نابودى  و  محو  جنگل ها،  قطع  آبى،  منابع  شدن 

دامن گير مردم اين سرزمين بوده، روز تا روز به اين مشكل افزوده مى شود.
3. به منظور زنده گى با سعادت و آيندة درخشان وظيفة تمام مردم است، كه در مسايل و 

موضوعات محيط زيست سهم ارزنده داشته باشند.
4. بايد در زمينة حفظ محيط زيست توجه جدى مبذول گردد. از قطع جنگل ها جلوگيرى به 

عمل آمده، مردم از انداختن كثافات بروى سرک ها و كوچه ها خوددارى نمايند. 
5. بايد به ارزش و اهميت محيط زيست پى برده، با در نظر داشت  اين موضوع كه حفاظت 
از محيط زيست وظيفة، اسالمى و وطنى هر فرد مى باشد وظايف و مسؤوليت خود را در برابر  

كشور ادا  نماييم.
ش 

آيين انشا و نگار
 تنوع در نگارش فقره ها و جمله ها

در نگارش، صورت جمله ها و فقره ها بايد از هر نظر متنوع باشد. در برخى صنوف ابتدايى 
شاگردان در اثناى حكايت يا نوشتن يک يا دو حرف ربط؛ مانند و، باز... را پيوسته و تكرار در 
هر جا به كار مى برند. اين عادت تكرار، خوش آيند نيست؛ زيرا نوشتة هاى شان را خسته كن 
مى سازد؛ بنابراين در نوشتن بايد تنوع در تركيب كلمه ها، فقره ها و جمله ها در نظر گرفته 
شود. با آنكه فقره ها منظم و مرتب باشد؛ اگر از جمالت طوالنى پر پيچ تركيب گرديده باشند، 
خسته كن جلوه مى كنند؛ پس بايد از جمالت مختلف )جمله هاى ساده، پرسشى، امرى و...( 
استفاده كرد. تنوع در نگارش فقره ها و جمله ها نوشتة ما را زيبا ساخته، ما را به حيث يک 

نويسندة موفق در جامعه تثبيت مى كند. 
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كار گروهى و سخنرانى 

1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در رابطه به حفظ محيط زيست، يک گروه از گروه 
ديگر پرسش هايى طرح نمايند.

2. شاگردان يک يک نفر  به نوبت در مورد مشكالت محيطى سخنرانى نمايند.
3. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة تنوع در نگارش فقره ها و جمله ها  با هم بحث 

و گفتگو نموده؛ سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان كند.
4. چند شاگرد به نوبت در مورد راه هاى حل مشكالت محيطى نظريات شان را ابراز نمايند.

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير زير در كتابچه هاى تان يک متن ادبى بنويسيد و در نگارش آن تنوع در 

فقره ها و جمله ها را  رعايت نماييد. 
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خود آزمايى

1.  آلوده گى محيط زيست چه تأثيرى باالى زنده گى موجودات زنده مى گذارد؟
2.  عوامل ايجاد مشكالت محيط زيست در افغانستان كدام ها اند؟

3. كدام راه هاى حل را براى رفع مشكالت محيطى بايد در نظر گرفت؟
4. تخريب و آلوده گى محيط زيست به چند قسم صورت مى گيرد؟

5. چگونه مى توانيم سهم خود را در حفاظت محيط زيست ادا نماييم؟
 6. تنوع در نگارش فقره ها و جمله ها چه تأثيري روى نوشتة ما دارد؟

7. چه بايد كرد تا نوشتة ما خسته كن جلوه نكند؟

كارخانه گى

1. مشكالت محيط زيست در منطقة تان را لست نموده راه هاى حل آن را پيشنهاد نماييد.
2. بيت زير را حفظ نماييد:

         بـى آزارى و راستـى بـرگـزين               چو خواهى كه يابى به داد آفرين
                                                                                         فردوسى

 3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1. پروين اعتصامى كى بود و از چند ساله گى به سرودن شعر پرداخت؟
2. اند يشه هاى او چگونه در اشعارش انعكاس يافته است؟

3. او در شعر از كى پيروى مى كرد؟ 
4. اولين ديوانش در كدام سال توسط كى به چاپ رسيد؟

5.  پروين در كجا و در كدام سال وفات يافت؟
6. اشعار او را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.    

پروين اعتصامى

سخنوران  از  معاصر  نامدار  شاعر  اعتصامى  پروين 
تواناى شعر فارسى درى است. وى در سال1285 هـ.ش. 
متولد  ايران  در  بودند  ادب  و  علم  اهل  كه  خانواده يى  در 
يوسف  پدرش  و  مستوفى  خان  ابراهيم  ميرزا  شد. جدش 
اعتصام الملک نويسنده و مترجم چيره دستى بود كه برعالوة 
زبان مادرى اش به زبان هاى تركى، عربى و فرانسوى نيز 

تسلط كامل داشت. 
به  و  رفت  تهران  به  پدر  همراه  كودكى  در  پروين 
تحصيل ادامه داد. و از سن سيزده ساله گى به سرودن شعر 
پرداخت از همان سن، استادان و صاحب نظران از قريحة 

سرشار و استعداد عالى او دچار حيرت مى شدند. طلوع كوكب درخشان طبع پروين در آسمان 
ادب پارسى شگفت انگيز بود. 

پروين در قصايد خود ازحيث الفاظ پيرو شاعران قرن پنجم و ششم به خصوص ناصر 
او بيشتر  خسرو بلخى است و در قطعات و مثنوى هاى پر ارزش و غزل ها و غيره سخن 
رنگ سخن عراقى را دارد و غالبًا ساده و روان است؛ اما انديشه هاى وى، نو و متضمن نكات 
مهم اجتماعى، اخالقى و انتقادى است. تمثيالت نغز و اندرزهاى حكيمانة او در همة آثارش 
ماية اعجاب خواننده مى شود. او در غالب آثار خويش به حيث مادرى مهربان است كه با 
فرزندان دلبند خود سخن مى گويد و به نصيحت و اندرز آن ها مى پردازد. پروين اعتصامى 

درس شانزدهم
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در خلق مناظرها و پرسش ها و پاسخ هايى كه غالبًا ميان اشخاص، اشيا، جانوران و گياهان 
ترتيب مى دهد و از آن طريق به نتايج اخالقى مى رسد دست توانايى داشته است. روح انسان 
دوستى، مهربانى و شفقت را مى توان از سطر سطر اشعار او دريافت. پروين منادى اخالق، 
در همة  تقريبًا  است. وى  محبت  درس  زمزمة  بود. شعرش  انسانى  و عزت  نفس  تهذيب 
آثارش شاعر حقيقت جو و واقع بين بوده و درک او نسبت به مبدأ حيات روشن و تحت تأثير 

اعتقادات دينى و انديشه هاى عرفانى مى باشد.
نخستين دفتر شعر پروين اعتصامى در سال1314 هـ . ش. به همت برادرش انتشار يافت 
و بى درنگ نظر محافل ادبى، به خصوص زنان را كه رفته رفته براى شركت جستن در امور 
اجتماعى به عرصة جامعه وارد ميشدند، به خود جلب كرد و سبب تشويق آن ها گرديد. ديرى 
نگذشت كه پروين در شمار معروفترين سخنوران زمان خود قرار گرفت و اشعارش قبول عام 
شد. پروين سرانجام در سال1320هـ . ش. به بيمارى حصبه )محرقه( مبتالشده در سن 35 

ساله گى وفات يافت و در شهر قم به خاک سپرده شد. 

نمونة سخن
در آن سراى كه زن نيست، اُنس و شفقت نيست 

در آن وجـود كـه دل مــرد، مــرده اسـت روان     
به هـيچ مـبحث و ديبـاچه يــى، قــضا نـنوشت

بــراى مــرد كـمال و بــراى زن نـقـصــــان     
زن از نـخسـت بــــود ركــن خــانـة هستــى

كـه ساخت خانة بـى پــاى بست و بـى بنيـان؟     
 زن ار بـه راه متـاعـب نمى گـداخـت چو شمع

نمـى شنـاخت كـس ايـن راه تيـــره را پـايـان     
چو مهر،گركـه نمى تـافـت زن به كـوه وجـود

نـداشت گـوهـرى از عشق، گوهـر انـدركـــان          
فرشته بود زن، آن سـاعتى كـه چـهـره نـمـود

فـرشتـه بـيـن، كه بـرو طعنـه ميزنـد شيـطان     
اگـر فـالطـون و سقـراط، بــوده انــد بــزرگ

ايشـان بــزرگ بــوده پــرستــار خـــــردى      
خـفـت به گـاهـوارة مـادر، بـه كـودكـى بس 

حكـيم شد لـقمان سپس بـه مـكتـب حكمت،      
چه فـقيه چه پهلوان و چه سالک، چه زاهــد و 

ايـن دبيــرستـــان شـدنـد يـكسره، شـاگــرد      
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حـديث مـهـر، كجـا خـوانـد طفـل بـى مـادر؟
نـظام و امـن، كجـا يافـت مـلک بى سلـطـان؟     

وظيفة زن و مرد، اى حـكيـم، دانـى چـيسـت؟ 
يكـى است كشتـى و آن ديــگـرى  كشتيبــان     

چـو نـا خداست خـرد مـند و كشتى اش محكم
دگـر چه بـاک ز امـواج و ورطــه و تــوفــــان     

بــه روز حــادثــه، انـدريـم حـــوادث دهـــر
اميـد سعـى و عمـل هاست هم از ين هـم ازآن     

هــميشه دخــتـر امـروز، مـــادر فـــرداسـت
ز مـــــادر اســت مـيسر، بـزرگـــى پـــسران     

اگــر رفــوى زنــان نـكــو نبـــود، نـداشـت
بـه جــز گسيخته گى، جــامـة نـكـو مـــردان     

تـوان و تــوش ره مـرد چـيست، يــــارى زن
حطـام و ثــروت زن چـيست مـهــر فـرزنـدان     

زن نـكـوى، نـــه بـانـــوى خانه تنها بـــود
طبيـب بـود و پــرستـار و شحــنـه و دربـــان     

بـه روزگـار سالمـت، رفــيـق و يـار شـفــيق
بـــه روز سانـحـه، تيمــارخـــوار و پشتيبــان     

ز بيـش و كم، زن دانــا نـكـرد روى تــــرش
بــه حـرف زشـت، نـيالـود نيک مـرد دهـــان              

چه زن، چه مرد،كسى شـد بـزرگ و كــامروا
كه داشت ميوه يى از بــاغ عــلـم، در دامــان     

زنـى كـه گـوهـر تعـلـيم و تـربيت نخــريـد 
فــروخـت گـــوهــر عـمـر عــزيـــز را ارزان     

كسى است زنده كه از فضل، جامه يى پـوشـد
نـه آن كـه هيچ نيــرزد، اگـــر شـود عـريــان     

چه حلة يى است گــران تـر زحيلـت دانـش؟
چه ديبـه يى است نـكــوتــر زديبة عرفــان؟     

نـه بـانو است كـه خــود را بزرگ مى شمـرد
بــه گـوشـواره و طــوق و بـه يـارة مــرجــان     

چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست، چه سود
ز رنــگ جـامـة زربـفـت و زيـــور رخــشان     

بـراى گـردن و دســـت زن نـكـو، پـرويــن
سزاست گـوهـر دانش، نـه گــــوهـر الــوان
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توضيحات

* ناصر خسرو بلخى يكى از شاعران و نويسنده گان قرن پنجم هجرى به شمار مى رود، وى 
در سرودن اشعار تعليمى كه حاوى پند و اندرز است دست بااليى داشته است.

* عراقى: فخرالدين ابراهيم متخلص به عراقى از غزل سرايان و عارفان قرن هفتم هجرى 
بود،كه مجموع اشعارش به5800 بيت مى رسد.

* لقمان حكيم: بعضى از مؤرخان او را پسر كاكاى ابراهيم% مى دانند. نام او در قرآن كريم 
صريح آمده است و به حكمت منسوب است.

بياموزيم
1. پروين اعتصامى شاعر نامدار معاصر ايران از سخنوران تواناى شعر فارسى درى است. وى 

در سال1285 هـ.ش. در خانواده يى كه اهل علم و ادب بودند پا به عرصة هستى نهاد.
2. او از سن سيزده ساله گى به سرودن شعر پرداخت و همواره استادان و صاحب نظران از 

قريحة سرشار و استعداد خارق العادة او دچار حيرت مى شدند.
3. انديشه هاى وى نو و متضمن نكات مهم اجتماعى،  اخالقى و انتقادى است، تمثيالت نغز 

و اندرز هاى حكيمانة او در همة آثارش ماية اعجاب خواننده مى شود.
4. پروين منادى اخالق، تهذيب نفس و عزت انسانى بود. 

5. نخستين دفتر شعر پروين اعتصامى در سال1314 هـ . ش. به همت برادرش انتشار يافت.
ش 

آيين انشا و نگار
انتخاب واژه و تعبير 

تعبير  انتخاب  در  كرد.  بيان  گوناگون  تعبير هاى  به  نگارش  در  مى توان  را  معنايى  هر 
مناسب، چند شرط را بايد رعايت كرد: نوع نوشته، مخاطب، مقصودى كه در نظر است. در 
نوشته هاى علمى، واژه ها و تعبيرات به معناى حقيقى خود به كار مى روند؛ اما در نوشته هاى 
خيال انگيز، از جمله شعر و داستان، گاهى به حكم ضرورت، تعبير هاى غير مستقيم؛ مانند: 
مجاز، كنايه و تمثيل را بايد برتر شمرد؛ مثًال: در نوشته هاى علمى شب همان شب است؛ ولى 

در شعر زلف به شب تشبيه مى گردد و يا جهالت و نادانى به تاريكى شب مانند مى شود.
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در هر زبانى، الفاظى هست كه داللت به نمادى)سمبول( دارد؛ مانند: كبوتر )صلح(، باز)جنگ(، 
خارا  سكوت(  و  )سردى  يخ  كوشى(،  مورچه)سخت  چشمى(،  شوخ  شيفته گى،  نرگس)خود 
)سختى(؛ همچنين گاهى، به جاى نام بردن از چيزى، عنوانى به كار مى برند كه صفت شاخص 

آن چيز است و ردالتعبيرخوانده مى شود؛ مثل: شاه ستاره گان)خورشيد(، عروس آسمان)ماه( 
مهتر عالم )حضرت رسول اكرم�، دبير فلک )عطارد( و....

كاربرد اين گونه واژه ها و تعبيرات، نوشتة ما را زيبا و جالب مى سازد.
بهره جويى از مثل ها نيز هم سخن را رنگين و هم معانى را خوش گوار مى نمايد. مثل ها 
در هر زبانى بار هاى  فرهنگى دارند، كه سوابق اساطيرى، تاريخى، آداب، رسوم و باور هاى 

مردمى را منعكس مى سازند.
با  كه  است  ميسر  شرطى  به  آراستن سخن  براى  لغوى  گنجينة  از  درست  بهره گيرى 
مناسبات  انواع كلمات آشنا باشيم؛ مثال: بدانيم چه صفتى را به چه موصوف مى توان نسبت 
داد يا چه فعلى را در چه بافتى مى توان به كار برد؛ همچنين بايد مترادفات، متضاد ها، نماد ها، 

ردالتعبير ها را  شناخت و هر عنصر جمله را در جاى مناسب آن به كار برد.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به چند گروه تقسيم شوند، در مورد شخصيت ادبى پروين اعتصامى و چند تن 
از شاعران زن در ادبيات درى بحث و گفتگو نمايند و از هر گروه يک نفر مقابل صنف آمده 

نتيجه را به ديگران انتقال دهد.
2. چند تن از شاگردان به نوبت در مورد نقش زنان در ادبيات سخنرانى نمايند.

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير زير با در نظر داشت قواعد نگارش كه در باالخوانديد، متن ادبى بنويسيد.
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خود آزمايى

1.  در مورد زنده گى پروين اعتصامى  و فعاليت هاى ادبى وى چه مى دانيد؟
2.  شعرى را كه از پروين اعتصامى خوانديد در مورد چه بود؟
3.   مفهوم شعر پروين اعتصامى را طور خالصه بيان كنيد؟

4.   نگارش علمى و ادبى از لحاظ كاربرد واژه ها چه تفاوت دارد؟
5. در انتخاب  مناسب تعبيرات كدام شرايط را بايد رعايت كرد؟

6. ردالتعبير چيست با مثال واضح سازيد؟
7. چگونه مى توان از گنجينة لغوى در آراستن سخن استفاده نمود؟

كارخانه گى

1.  شعرى را كه خوانديد به نثر تبديل كنيد.
2.  بيت زيرين را حفظ نماييد:

نرگس از چشم تو دم زد بر دهانش زد صبا       درد دندان دارد اكنون مى خورد آب از قلم
                                                                                         صايب تبريزى

3. متن درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى پايين باشد:

1.  نقش انسان در اجتماع چگونه ثابت مى شود؟
2.  تبعيض در جامعه چه پيامد هايى را در قبال دارد؟

3.  دين مبين اسالم چه نقشى را در زنده گى انسان ها از نظر تفاهم ايفا نموده است؟
4 پيام اصلى درس چيست؟

در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

تفاهم و همديگر پذيرى

تابستان بود، خورشيد گرمتر از هر وقت مى درخشيد. روز هاى زيبايى بود، من و بچه هاى 
هم سن و سالم در صنف دهم درس مى خوانديم. همه روزه با شوق و عالقة فراوان به طرف 
مكتب روان مى شديم و درس ها را با دقت زياد دنبال مى كرديم. در صنف ما بچه هاى با 
هوش و با استعداد زياد بودند هر يک تالش مى كردند تا از ديگرا ن پيشى بگيرند. آن چه 
فضاى صنف را بر هم مى زد جنگ و جدال بچه ها بود. در ميان همه طارق، رجب على، 
تيمور و حسن بيشتر باهم درگير بودند. آن ها در مكتب و بيرون از مكتب همواره به جنگ 
مى پرداختند. اين حالت مرا سخت آزار مى داد. هر چند من و احمد كوشش مى كرديم كه 

آن ها را بفهمانيم تا از جنگ و جدال دست بكشند؛ اما هيچ سودى نداشت.
روزى معلم داخل صنف شد و بچه ها را پريشان يافت و با بسيار مهربانى پرسيد: شاگردان 
عزيز، چرا همة تان پريشان به نظر مى رسيد؟ بچه ها بدون اين كه لب به سخن بگشايند سر 

درس هفدهم
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بر زير انداخته خاموش ماندند. معلم با زيركى موضوع را دنبال كرد تا آن كه به اصل موضوع 
پى برد و با اين پرسش درس را آغاز كرد.

شاگردان عزيز، چگونه مى توانيد باهم در فضاى برادرى، برابرى، تفاهم و همديگر پذيرى 
زنده گى نماييد؟

شاگردان جواب هاى مختلف دادند.  معلم درس را چنين آغاز نمود:
انسان موجودى است اجتماعى، هيچ انسانى را نمى توان دريافت كه دور از اجتماع به 
تنهايى زنده گى نمايد اين امر ناممكن است. زمانى نقش انسان در اجتماع ثابت مى گردد، كه 
در برابر هم نوعانش مهربان بوده، حس انسان دوستى را در نهاد خود تقويه نمايد و بدون در 
نظر داشت زبان،  مذهب، قوم، مليت و نژاد با تمام انسان ها برخورد نيک داشته در فضاى 
برادرى، برابرى، اتفاق و اتحاد با تفاهم و همديگر پذيرى زنده گى كنند؛ زيرا همة انسان ها 

در جامعه داراى حقوق مساوى مى باشند.
يكى از اساسات عمدة خود ارزشى خويش را به حيث يک انسان با ديگران مساوى دانستن 
است. در جامعه يى كه انسان ها به اساس قوم، طبقه، رنگ، نژاد و جنسيت از حقوق شان محروم 
ساخته مى شوند و ارزش كرامت انسانى را نمى دانند؛ در حقيقت اينگونه تبعيض باعث ايجاد 
بدبينى، حساسيت و تنفر شده عواقب ناگوار را در قبال دارد. در اين حال صلة رحم، درک حالت 
و مجبوريت هاى طرف مقابل و واقعبينى ضعيف مى شود، يا از بين مى رود. در اثر ضعيف شدن 

درک حالت طرف مقابل است كه از حقوق حقة آن چشم پوشى مى شود.
دين مبين اسالم در سلسلة اديان سماوى يگانه دينى است كه با طرح و پيريزى اساسات 
بشردوستانه، اجتماعات بشرى را به وسيلة عاطفه و ترحم با هم وصل نموده و تقويه روحيه 

بشر دوستى را راه مهم و اصل با اهميت تنظيم و بهبود حيات اجتماعى مى داند.
درياى  در  انسان ها  اسالم  از  قبل  دوره هاى  در  كه  مى دهد  نشان  ضاحت  و  به  تاريخ 
پرتالطم ظلم و بيداد، اسارت و برده گى، خونريزى و آدمكشى و ديگر مفاسد اخالقى دست 
و پا مى زدند تا آنكه آفتاب درخشان اسالم جهان را روشن گردانيد و به انسان ها درس نوع 
امر نمود كه  پرورى، بشردوستى، همديگرپذيرى و صلح و صفا آموخت و به پيروان خود 
عرب  فرزندان  مصطفى�  محمد  حضرت  بعثت  از  قبل  نمايند.  زنده گى  هم  با  برادروار 
تشنه به خون يكديگر بودند. قبيلة دشمن قبيلة ديگرى بود و همچنان در خانواده ها سلسله 
جنگ هايى آشتى ناپذير و طوالنى موجود بود؛ اما وقتيكه حضرت محمد� مبعوث شدند 
نه تنها به خون ريزى هاى ناحق پايان داده شد؛ بلكه رشتة محكم ديگرى را نيز با خود آورد 
كه عبارت از دين بود و اين رشته محكم توانست اقوام از هم دور و متفرق را باهم وصل 
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كنار  را  ديرنة خود  برقرا كرد كه مردم عداوت هاى  رابطة  قبايل مختلف چنان  بين  نمايد. 
گذاشتند. 

 خداوند> مى فرمايد: »اى مؤمنان، از خداوند بزرگ بترسيد چنانچه مى بايد. مميريد مگر در 
حاليكه مسلمان باشيد. به دين خداوند با اتفاق و اتحاد متمسک شويد و از تفرقه خود دارى 
نماييد و نعمت پروردگار را كه به شما ارزانى فرموده به ياد آريد آن وقت كه با هم دشمن 
بوديد. پس خداوند در دل هاى تان الفت و محبت انداخت و در اثر آن ميان شما رشتة اخوت 

و برادرى بر قرار گرديد.« ]آل عمران: 102- 103[
حضرت نبى كريم� فرموده اند: رابطة مسلمان بامسلمان مانند ديواريست كه بعض آن 
با بعضى ديگر آن استحكام مى يابد؛ يعنى هم چنان كه خشت هاى ديوار با هم پيوند و ارتباط 
دارد و به تخريب برخى از آن، عمارت با خطر انهدام مواجه مى شود، مسلمانان هم در صورت 
تفرقه و عدم تعاون با يكديگر، نظام اجتماعى خود را از دست داده در منجالب بدبختى به 

سوى تباهى سقوط مى نمايند. 
كه  هويداست،  اسالم  اتفاق  و  اتحاد  دوستى،  نوع  اسالم،  پيامبر  مبارک  اين حديث  از 
بنياد انسانيت به نوع دوستى و برادرى استوار مى باشد بدون در نظر داشتن اين اصل كاخ 
حيات اجتماعى استحكام نخواهد يافت. نوع دوستى، نفع رسانى به هم نوعان، زيست باهمى، 
معاونت با تهى دستان، احترام متقابل و ساير محاسن اجتماعى از اساسات دين مقدس اسالم 

به شمار مى رود.
پس بايد همة ما در خانواده، مكتب و باالخره در سطح اجتماع با تفاهم و همديگر پذيرى 
زنده گى نماييم. زنده گى در فضاى صميميت، دوستى، اتحاد و اتفاق سبب پيشرفت و ترقى 
كشور ما مى گردد. بدين ترتيب ما رسالت خود را در برابر وطن و مردم به حيث يک فرد 

مسلمان ايفا مى نماييم.
زمانى كه درس به پايان رسيد بچه ها به اشتباه خود پى بردند و هر كدام خود را مالمت 
نمودند. طارق، تيمور، رجب على و حسن كه بيشتر از همه خود را مقصر مى دانستند؛ از يک 
ديگر معذرت خواستند و همديگر را در آغوش گرفتند و در مقابل همه عهد بستند كه كوشش 
مى كنند تا همديگر را درک كرده با تفاهم مشكالت شان را حل نمايند.  بچه ها همه درس 
معلم را مؤثر دانستند و تفاهم و همديگر پذيرى را سر مشق زنده گى خويش قرار دادند. من 
بى اندازه خوشحال شدم و همان روز گويا در لباس نمى گنجيدم و با خوشى تمام به طرف 

خانه روان شدم.    
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 بياموزيم
1. انسان موجوديست اجتماعى، زمانى نقش انسان در اجتماع ثابت مى گردد، كه در برابر 

هم نوعانش مهربان بوده، حس انسان دوستى را در نهاد خود تقويه نمايد.
2. دين مبين اسالم يگانه دينى است كه با طرح و پيريزى اساسات بشر دوستانه اجتماعات 
بشرى را به وسيلة عاطفه و ترحم با هم وصل نموده و تقوية روحية بشر دوستى را راه مهم 

و اصل با اهميت تنظيم و بهبود حيات اجتماعى مى داند.
3. نوع دوستى، نفع رسانى به هم نوعان، زيست باهمى، معاونت با تهى دستان، احترام متقابل 

و ساير محاسن زنده گى اجتماعى از اساسات دين مقدس اسالم به شمار مى رود.
4. مسلمان واقعى كسى است، كه بدون در نظر داشت زبان، مذهب، قوم، مليت و نژاد با 
تمام انسان ها برخورد نيک داشته در فضاى برابرى، اتفاق و اتحاد با تفاهم و همديگر پذيرى  

زنده گى نمايد.

ش 
آيين انشا و نگار

بدانيم كار ما آسانتر  كار برد دقيق كلمه ها: در نگارش هر قدر كلمه ها و لغت ها را بيشتر 

مى گردد؛ بايد از تفاوت كلمه ها آگاهى داشته باشيم. 

وقتى مى توانيم خوبتر و بهتر توجه خواننده را جلب كنيم كه حاكميت خويش را بر زبان بيشتر 

سازيم و نكتة ديگر آن است كه بر اهميت تفاوت بين كلمه ها آگاهى داشته باشيم و ذوق 

به كار بردن كلمه هاى دقيق را در خود انكشاف دهيم. بين كلمه هاى كه يک معناى مشترک 

دارند تشخيص و امتياز قايل شويم. اين كار در نتيجة مطالعه و تمرين حاصل مى گردد. هر 

قدر كلمه ها را در جاى معين به كار بريم و در كاربرد كلمه ها در نگارش دقيق باشيم نوشتة ما 

زيبا مى شود. 

چند نكته را بايد در نظر داشت:

1. پيشوند ها و پسوند ها و ريشه هاى معروف را بايد آموخت. چنين معلومات در به كار بردن 

كلمه هاى دقيق و حصول معناى كلمه هاى غير مأنوس ما را كمک مى كند.

2. وقتى معناى كلمه يى در كتاب لغت يا فرهنگ ديده مى شود، كلمه هاى مترادف، متضاد، 
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و مشابه آن نيز مطالعه گردد.

3. لغت هايى را كه تازه در هنگام مطالعه با آن برمى خوريم بايد در كتابچه يادداشت بگيريم.

4. كوشيده شود كه كلمه ها و اصطالحات علمى را در يک هفته و كلمه هاى فلسفى را در هفته 

ديگر و به همين قسم كلمه هاى مختلف را در هفته هاى ما بعد مطالعه و يادداشت بگيريم.

5. تبديل نمودن نظم به نثر و بر عكس آن. اين روش ذخيرة لغت را زياد مى سازد؛ زيرا گاهى 

شخص مجبور مى شود فكر يک جملة نثر را در نظم به يک كلمه افاده كند و با نثر كردن 

شعر ها كلماتى را دريابد كه معانى و تفسير هاى هيجانى شاعر را به طور واضح نشان دهد.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به سه گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه در بارة  تفاهم و همديگر پذيرى با 

هم گفتگو نموده و از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
2. دو شاگرد به نوبت در بارة مزاياى همديگر پذيرى در مقابل صنف سخنرانى نمايند. 

3. در گروه هاى پنج نفرى راجع به كاربرد كلمات در نگارش صحبت كنيد. و نمايندة هر  
گروه خالصة مطالب را براى ديگران بيان نمايد.

امال و نگارش

1.  متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير متنى بنويسيد و با در نظر داشت درس آيين نگارش در كاربرد كلمات 

دقت نماييد.
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خود آزمايى

با هم جنگ و جدال مى كردند چى باعث شد تا آن ها به اشتباه شان پى  1. شاگردان چرا 
ببرند؟

2. در ترجمة آيتى كه خوانديد خداوند> بيشتر روى كدام موضوع تأكيد نموده است؟ 
3. بنياد انسانيت به چه استوار است؟

4. كدام موضوعات اساسات دين مقدس اسالم را تشكيل مى دهد؟
5. از درس چه نتيجه گرفتيد؟

6. در درسى كه خوانديدكدام نكته بيشتر  حايز اهميت بود؟
7. در كدام صورت مى توانيم حاكميت خود را بر زبان بيشتر سازيم؟

8. تبديل نمودن نظم به نثر، در نگارش چه تأثير دارد؟
9. كدام نكات را در به كارگيرى كلمات در نگارش رعايت نماييم؟

كارخانه گى

1. در مورد اينكه در بين اعضاى خانواده تفاهم ايجاد شود، كدام راه ها را پيشنهاد مى كنيد؟ 
شماره وار بنويسيد.

2. بيت پايين را حفظ نماييد:
پس زبان محرمى خود ديگرست                 
همـدلـى از همزبـانى بهترسـت                 
                                                                  موالنا

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1. در گذشته بلخ به كدام نام ها ياد مى گرديد؟ 
2.  شهر بلخ به وسيلة كى ها ويران شد؟

3. بلخ از لحاظ فرهنگى چگونه شهر ى بوده است؟
4. بلخ مركز كدام مدنيت بود؟

5. از چهره هاى برجستة بلخ نام ببريد.
6. در بارة شهر مزار شريف چه مى دانيد؟

در پايان معرفى، سؤالها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

بلـخ باستـان

بلخ يكى از واليت هاى باستانى كشور ما است كه به نام هاى ام البالد )مادر شهر ها( 
قبة االسالم، بلخ بامى و شهر شاهان اساطيرى و پيشدادى معروف است. اين شهر از لحاظ 

فرهنگى، سياسى و اقتصادى در طول قرن ها اهميت فراوان داشته است.  
بلخ كه روزگارى باختر ناميده مى شد، يكى از شهر هاى مشهور و آبادان جهان بود. اين 
شهر به وسيلة سربازان چنگيزكامًال ويران و مردمش قتل عام گرديد و ديگر نتوانست آن 
عظمت پارين خود را باز يابد. خرابه هاى بلخ قديم اكنون ناحية وسيعى را اشغال كرده است.

بلخ منطقة حاصل خيز و نقطة پيوند براي بازرگاني ميان شرق و غرب، و نيز براي بيش 
از هزار سال، محلي براي تبادالت بازرگانى و هنري بود. 

ده قرن قبل از ميالد در افغانستان تمدن باشكوه با روش هاى اجتماعى و اقتصادى وجود 
داشت و هنر در جامعه راه خود را گشوده بود.

درس هجدهم
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پادشاهان قديم بلخ عبارت بودند از: پيشداديان، كيانيان، اسپه ها كه در شاهنامه فردوسى 
و روايات مؤرخان نيز از آن ها ياد شده است. اگر به گذشته نظر كوتاهى بيندازيم در مى يابيم، 
كه آرياناى كهن در محور شهر باستانى بلخ مدنيت درخشان پنجهزار ساله را داشت. مدنيتى 
كه شامل افغانستان كنونى، هند، فارس )ايران( و آسياى ميانه ميگرديد. قبل از گسترش 
دين مقدس اسالم، مدنيت آريايى به عنوان يكى از تمدن هاى باستانى در تاريخ قديم جهان 
هميشه بحث هاى علمى دارد. بلخ مركز و آغازگر زبان اوستايى و دين زردشتى بود. زردشت 
خود اهل و متولد شهر بلخ بود و به قول بيشتر مستشرقين زادگاه زردشت را بلخ، كه در 

گذشته به نام بخدى ياد مى شد، مى دانند.        
بنا بر روايتى بنيادگذار بلخ، جمشيد َيما بوده است. در زمان هاى پيش از اسالم بلخ مركز 
و آغازگر زبان اوستايى و دين زردشتى بود و در دوره هاى فرمانروايى خاندان موريايى هند و 

كوشانيان از مراكز دين بودايى و محل معبد معروف »نو بهار« بود.
 اولين حملة مسلمانان به بلخ در سال 652 م. )32 ه  . ق.( به سركرده گى احنف  بن قيس 
صورت گرفت. بلخ در سال 43 هـ  . ق. دوباره به تصرف مسلمانان درآمد؛ ولى در زمان قتيبة 
 بن مسلم)متوفى96 هـ . ق.( بود كه كامًال مغلوب آنان شد. در دورة اعراب، بلخ همراه با هرات، 
نيشاپور و مرو يكى از چهار ركن خراسان بود. در سال 118 هـ  . ق. اسد بن عبداهللا قسرى 

پايتخت خراسان را از مرو به بلخ منتقل كرد و اين شهر رونق يافت. 
عمرو ليث صفارى نزديک بلخ مغلوب اسماعيل سامانى شد و به قتل رسيد و بلخ تحت سلطة 
سامانيان درآمد. در سال 451 ه ـ . ق. سلجوقيان تصرفش كردند و در دورة تيموريان 911 هـ  . ق. 
تا اندازه يى شكوه گذشته را باز يافت؛ ولى پس از بناى مزارشريف در بيست  كيلومترى آن، بلخ 

رو به انحطاط گذاشت. 
 امروز در واليت بلخ كه يكى از واليات شمال افغانستان و مركز آن شهر مزار شريف 
است به فاصلة تقريبًا بيست كيلومتر به سوى شمال در كنار شاهراه  بلخ - جوزجان شهر 
كوچک بلخ موقعيت دارد. اين شهر كوچک همان شهرباستانى بلخ است كه باكلمة ويدى 
معروف  مركز  كه  گرديد،  باكتريا  يونانى  زبان  در  بعدها  كلمه  اين  و  داشته  رابطه  بهاكرى 
مدنيت گريک و بوديک بود. بلخ مركز واليت هاى باكتريا و تخارستان گرديد. زبان درى با 
تخارستان رابطه دارد و گاهوارة رشد و نموى آن باكتريا و تخارستان بوده است. شهركوچک 
بلخ امروز نيز بازماندة اين مدنيت هاى باستانى را درسينة خود دارد. در دورة اسالمى، بلخ 

يكى از مراكز عمدة اين مد نيت شد و به قبة االسالم بلخ شهرت يافت.
در شهر كوچک بلخ امروز نيز مزارهاى بزرگان دين، عرفاى عالى مقام و شعراى بزرگ 
ديده مى شود. ازجا هاى ديدنى اين شهر كوچک، ويرانة مدرسة سبحانقلى خان، مسجد و 
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معبد خواجه محمد پارسا، مسجد نه گنبد، مزار محمد بن حسين خطيبى پدركالن حضرت 
موالنا، مزار رابعة بلخى، مزارخواجه عكاشه وغيره مى باشد.

پروژة بازسازى شهركوچک بلخ درسال 1312هـ. ش. مطابق 1934م. شروع شد. امروز 
مزار و مسجد خواجه محمد پارسا در مركز اين شهر واقع است. بلخ يكي ازمراكز صنايع پنبه، 
پوست قره قل و قالين مى باشد. بادام كاغذى و خربوزة بلخ هم در سراسر افغانستان شهرت دارد.

شعراى بزرگ و دانشمندان عالى مقام چون رابعة بلخى، دقيقى بلخى، عنصرى بلخى،    
ابوالمؤيد بلخى، شهيد بلخى و ستارة درخشان ادب عرفانى ما حضرت  ابن سيناى بلخى، 
موالنا جالل الدين محمد بلخى از همين شهر برخاسته اند. خوشبختانه امروز واليت بلخ 
هنوز مهد وكانون فرهنگى است، كه نويدآيندة درخشان فعاليت هاى علمى و فرهنگى اين 
واليت را با خود دارد. مكتب هاى نوبهار بلخ، شقيق بلخى وفريدة بلخى نيز در شهركوچک 
بلخ موقعيت دارد. شهر مزار شريف مركز واليت بلخ است و يكى از شهر هاى فرهنگى كشور 
بوده كه اعمارتى بر مقبره حضرت على. در عصر حكومت سلطان حسين بايقرا و وزير 
دانشمند او امير على شير نوايى بنا شده كه شهر را رونق بيشتر داده است. در آغاز سال نو 
مردم از سراسر افغانستان و كشور هاى همسايه جهت تجليل از ميله عنعنوى نوروز عازم شهر 
مزار شريف مى شوند. در اين ايام  شهر مزار شريف پر از مهمان مى باشد. مردم مزارشريف 
مهماندار بوده مانند ساير مردم كشور ما مهمان نواز استند و از مهمانان شان پذيرايى گرم 

مى نمايند.

توضيحات

* پيشدادى: نخستين سلسلة آريايى كه به روايت شهنامه فردوسى شاهان آن از كيومرث 
شروع و به گرشاسپ ختم مى شود.

* اسطوره: صورت عربى شدة واژه هستوريا به معناى افسانه، قصه و سخن پريشان است 
كه جمع آن اساطير مى شود.

* مسجد خواجه پارسا: اين مسجد از دورة تيمورى باقى مانده است كه داراى مشخصات 
معمارى آن دوره مى باشد. اين مسجد به ياد بود خواجه ابو نصر بن محمد بن محمودحافظى 

بخارايي در سال856 هـ.ق. توسط حاكم بلخ مير فريد ارغون ساخته شد.
* مسجد نه گنبد: اين بنا قديمى ترين مسجد اسالمى در افغانستان است. نظر به گفتة باستان 

شناسان اين مسجد قبًال معبد بودايى بوده كه در دورة اسالمى به مسجد تبديل گرديد.
* مدرسة سبحانقلى خان حاكم بلخ كه در قرن 17 م ساخته شده است. اين مدرسه مانند 
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مدارس بخارا بوده و150 اتاق داشته كه افراد زيادى در آن درس مى خواندند. اين مدرسه در 
جريان جنگ هاى پيهم تخريب گرديده است.

بياموزيم
1. بلخ واليت باستانى كشور ما است كه به نام هاى ام البالد )مادر شهر ها(، قبة االسالم، بلخ 

بامى يادشده است.
2. اين شهر از لحاظ فرهنگى، سياسى و اقتصادى در طول قرن ها اهميت زيادى داشته است. 

3. شعراى بزرگ و دانشمندان عالى مقام چون رابعة بلخى، دقيقى بلخى، عنصرى بلخى،      
ابن سيناى بلخى، ابوالمؤيد بلخى، شهيد بلخى و ستارة درخشان ادب عرفانى ما موالنا جالل 

الدين محمد بلخى از همين جا برخاسته اند.
4. بلخ منطقة حاصل خيز و نقطه يى پيوند براي بازرگاني ميان شرق و غرب، و نيز براي بيش 

از هزار سال، محلي براي تبادالت بازرگانى و هنرى بود.
5. آرياناى كهن در محور شهر باستانى بلخ مدنيت درخشان پنجهزار ساله را داشت. مدنيتى 

كه شامل افغانستان كنونى، هند، فارس )ايران( و آسياى ميانه ميگرديد. 
 6. خوشبختانه امروز واليت بلخ مهد و كانون فرهنگى است، كه نويد آيندة درخشان فعاليت هاى 

علمى و فرهنگى اين واليت را با خود دارد.
7.  بلخ يكي ازمراكز صنايع پنبه، پوست قره قل و قالين مى باشد. بادام كاغذى و خربوزة بلخ 

هم در سراسر افغانستان شهرت دارد.
8. شهر مزار شريف مركز واليت بلخ است و يكى از شهر هاى فرهنگى كشور بوده كه در آن 
عمارتى بر مقبرة حضرت على. در عصر حكومت سلطان حسين بايقرا بنا شده و شهر 

را رونق بيشتر داده است. 
ش  

آيين انشا و نگار

توجه به قواعد دستورى
توجه به دستور زبان موجب جلوگيرى از اشتباهات در نگارش مى گردد و به ما كمک مى كند، 
كه جمله هاى بهتر، ساده، واضح و قوى ترتيب گردد. همين كه قواعد دستورى را در نگارش 
در نظر بگيريم فاعل، فعل، قيد هر كدام آن را در جايگاه مناسب به كار ببريم، نوشتة ما 
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عارى از نواقص خواهد بود. در سراسر نوشته بايد قواعد دستورى را رعايت كنيم و اركان و 
اجزاى جمله را در جاى مناسب آن به كار ببريم.

چند نكتة مهم را در نظر  بايد داشت:
الف- نخست جمله ها بايد تا حد امكان كوتاه، كامل و رسا باشند؛ چنان كه خواننده منظور 

نويسنده راخوب بفهمد.
ب-  اگر نهاد)مبتدا( جمله جاندار باشد، الزم است كه فعل جمله متناسب با آن باشد. يعنى با 

نهاد مفرد، فعل مفرد و با نهاد جمع، فعل به صيغة جمع به كار رود. به جمله هاى پايين دقت كنيد:
     انسان پاک رستگار مى شود. )درست(

     انسان هاى پاک رستگار مى شوند. )درست(
     انسان هاى پاک رستگار مى شود.  )نادرست(

    ج- حذف فعل يا بخشى از آن بايد به قرينة لفظى صورت گيرد، مگر در موارد خاص؛ 
مانند: جمله هاى تعجبى كه حذف فعل، بدون قرينة لفظى هم عيبى ندارد. در هرحال، اگر 
تكرار فعل به زيبايى فعل لطمه نزند، فعل جمله را كامل بنويسيد؛ اما يک حذف نادرست، از 

ارزش نوشتة شما مى كاهد.
مثال:

ما وارد و به كار پرداختيم. ) نادرست است-شديم بدون قرينه حذف شده است.(
ما وارد و مشغول كار شديم. )درست است- حذف »شديم« به قرينة لفظى است.( 

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به سه گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه در بارة  مدنيت هاى بلخ باستان با هم 

گفتگو نموده و از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
2. دو شاگرد به نوبت در بارة يكى از چهره هاى پر افتخار بلخ باستان در مقابل صنف سخنرانى 

نمايند. 
3. در دسته هاى پنج نفرى راجع به شهر يا منطقة زيست خود صحبت كنيد. اگر در محل 
زيست شما هم آثار تاريخى وجود داشته باشد و يا صنايع محلى آن مشهور باشد؛ در بارة آن 

باهم مشوره كنيد و نمايندة هردسته خالصة مطالب را براى ديگران بيان نمايد.
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امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود امال بنويسيد.
2. در مورد  اين تصوير متنى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1. بلخ در گذشته به كدام نام ها ياد مى شد؟
2. بلخ دركدام سمت افغانستان واقع است؟
3. از چند شاعر و دانشمند بلخ نام بگيريد.

4. آثار تاريخى بلخ كدام ها اند؟
5. توجه به قواعد دستورى در نگارش چه اهميت دارد؟

كارخانه گى

1.  در بارة ميلة عنعنه يى گل سرخ متنى بنويسيد.
2.  اين بيت را حفظ كنيد:

آشنايى هاى ظاهر پردة بيگانه گيست     آب و روغن است در يک جويبار از هم جدا
                                                                                              بيدل
3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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شاه عبداهللا يمگى بدخشى
بارز  چهره هاى  از  يكى  بدخشى  يمگى  عبداهللا  شاه 
 1291 سال  در  خان  سيد  محمد  فرزند  كشور،  ادبيات 
وى  گشود؛  جهان  به  چشم  بدخشان  جرم  در  هـ.ش. 
رشدية  مكتب  در  چهارم  صنف  تا  را  نخست  تعليمات 
زادگاهش فرا گرفت؛ سپس مقدمات زبان عربى و علوم 
كابل  رهسپار  بيشتر  آموزش  جهت  و  آموخت  را  دينى 
گرديده و در ليسة غازى شامل شد. بار نخست در سال  
كارمند گمرک  دار جرم،  خزانه  به حيث  1308 هـ.ش. 
يک  از  پس  و  شد  گماشته  كار  به  تالقان  و  زيباک  در 
به  بدخشان  و  قطغن  واليت  تنظيمة  رياست  در  سال 
كتابت گماشته شد؛ در سال 1312هـ . ش. در آن جا مدير 

تحريرات شد. در سال1316 هـ . ش. صدراعظم كشور او را به كابل فرا خواند و شاه عبدهللا تا 
سال 1326 هـ.ش. در صدارت عظمى وظيفة مديريت داشت. وى از فاكولتة حقوق و علوم 

سياسى فارغ التحصيل شد. چندى بعد عضو انجمن ادبى كابل گرديد.
وى به زبان هاى درى، پشتو، اردو، عربى و انگليسى آشنايى داشت و در ميان روشنفكران 
از محبوبيت زيادى برخوردار بود. يمگى پس از بركنارى امان اهللا خان، به جرم طرفدارى از 
او، در خان آباد زندانى شد. بعد از آن سال ها در تبعيد به سر برد و در سال هاى پايانى عمر، 
به بيمارى سل مبتال شد، براى درمان به هند سفر كرد و چند بار هم در شفاخانة على آباد 
بسترى گرديد و در سال1327 هـ . ش. در سن 36 ساله گى و فات يافت. جسدش را در مركز 

درس نزدهم

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤالهاى زير باشد:

1. شاه عبداهللا بدخشى كى بود؟
2. در مورد تحصيالت و فعاليت هاى بدخشى چه مى دانيد؟

3. او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟
4. او چه كار هايى را انجام داد؟

5. آثار او را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در پايان، سؤالها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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جرم بدخشان انتقال داده در گورستان آبايى اش به خاک سپردند.
آثار شاه عبداهللا يمگى بدخشى

1. ارمغان بدخشان:  اين اثر نخستين اثر شاه عبدهللا است، كه در سال 1311هـ. ش. در 
بارة شاعران بدخشان نگاشته شده است؛ اين تذكره در سه جلد به نشر رسيد. بار ديگر به 
كوشش فريد»بيژند« با نگارش مقدمة كوتاه و افزايش  معرفي چند تن از شعراى متأخر در 

سال1367هـ.ش. به تيراژ دو هزار نسخه در مطبعة كابل به چاپ رسيد. 
2. فرهنگ علما و فقهاى افغانستان: اين اثر شناسنامة 324 تن از رجال نامور، دانشمند، فقيه 
محدث، عارف و پيشواى مذهبى است، كه از زمان امام ابو حنيفه)رح( تا سدة هفتم هجرى 
قمرى را در بر مى گيرد. وى مى خواست اين فرهنگ را به معاصران خود بكشاند؛ اما مرگ 

مجال تكميل آن را برايش نداد و اين اثر ناتمام ماند.
از سبک و شيوة نگارش آن چنين بر مى آيد كه اين اثر به صورت دايرة المعارف به ترتيب الفبا 

نوشته شده است.  يمگى در تأليف اين اثر بيشتر از كتب و مآخذ عربى استفاده كرده است.
امپراتورى  دوران  نويسنده  كه  مى باشد  تاريخى  تحقيق  يک  اثر  اين  ها:   يفتلى  تاريخ   .3

يفتلى ها را در آن بررسى كرده است.
4. قاموس زبان هاى آريايى افغانستان: اين كتاب، فرهنگ لغات زبان هاى پاميرى مى باشدكه 
در دو جلد ترتيب شده است. جلد نخست آن شامل واژه گان لهجه هاى )گويشهاى( موجود 
پاميرى )اشكاشمى، منجى، زيباكى، روشانى و شغنى( بوده. اين مجلد از طرف رياست»پشتو 
تولنه« به نام »د افغانستان د ＄ينو ژبو او لهجو قاموس« در سال 1339هـ. ش. با افزايش 

واژه هاى پشتو به جاى معادل عربى آن ها در كابل به چاپ رسيده است.
شاه عبداهللا بدخشى مقدمة شيوايى در مورد اسلوب تحقيق زبان ها و علم زبان شناسى 
معاصر و رشته بندى آن به ويژه زبان شناسى مقايسى نوشت كه مى توان با استفاده از آن 
پيوند هاى كهن سال مردمان گوناگون و وجوه مشترک زنده گى آن ها را كه در گذشته هاى 
اند؛ رد يابى كرد. جلد دوم در شرح واژه گان شغنى، پراچى و  دور با هم اشتراكاتى داشته 
پشه يى مى باشد، كه تا هنوز به چاپ نرسيده است. افزون برين مقاله ها و نوشته هايى نيز  از 

او به صورت جداگانه در مجله هاى كابل و آريانا به چاپ رسيده است. 
 يمگى مانند ساير ادباى بدخشان ذوق شعرى هم داشت، كه يكى از غزل هايش را به گونة نمونه 

مي خوانيم:
عاشق موى ميـان و گل رخسار تو نيسـت غير من هيچ كسى تشنة ديـدار تو نيست 
يكدلى نيست كه زين واسطه افگار تو نيست الله تنها نبود خــون به دل از شوق رخت 
فتنـه ها نيست كـه در ديدة بيدار تو نيست تـــو تـاراج دل زارم كــرد  نگـة مسـت 
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چه حوادث كه در اين صفحة رخسار تو نيست ماه من شهرت رويت به جهان شور افگند 
كو عزيزى كـه در اين مصر خـريدار تونيست  والة حسن جهان سوز تـو خوبان جهـان 

رسته از تربت يمگى به تماشاى تو گل    
چه توان كرد در اين منظره آثار تو نيست    

   

توضيحات

* يمگـان يكى از دره هاى سرسبز و خوش آب و هواى بدخشان است. اين ساحه از كوه هاى 
انجمن، سرچشمة درياى كوكچه آغاز ميابد و تا شهرک جرم بدخشان154 ميل فاصله را در 
بر مى گيرد. در جنوب آن نورستان و در جنوب غربش پنجشير واقع است. كان الجورد در 
درة كران در انتهاى جنوبى آن كه از ساليان دراز بدين سو مورد استفاده قرار دارد، بيش از 
همة آن را معروف ساخته است. روزگارى يكى از شاخه هاى اساسى شاهراه ابريشم يمگان 
و حوالى آن بوده است كه بخارا، هندوستان، چين وكابل را باهم وصل مى كرد و اهميت 
خراسان  زمامداران  زمانى  و  محلى  شاهان  گاه  زمان  دير  از  داشت.  تجارتى  استراتيژيک 

ماوراءالنهر و هندوستان بر آن حكم مى راندند.
هواخواه  و  درواز  حاكم  امانى  دورة  در  بود؛  بدخشان  معززين  از  خان،  شاه محمد سعيد   *

نهضت مشروطه به شمار مى رفت. 

بياموزيم
1. شاه عبداهللا يمگى بدخشى فرزند محمد سعيد خان در سال 1291هـ.ش. در جرم بدخشان 

چشم به جهان گشود.
2. يمگى تعليمات ابتدايى را در زادگاهش فرا گرفت؛ سپس مقدمات زبان عربى و علوم دينى 
را آموخت و تحصيالتش را در ليسة غازى كابل به پايان رسانيد؛ سپس از فاكولتة حقوق و 

علوم سياسى فارغ التحصيل شد.
3. يمگى با وجود سرگرمى هاى امور ادارى لحظه يى از تحقيق و آموزش باز نمى ايستاد. وى 

به زبان هاى درى، پشتو، اردو، عربى و انگليسى آشنايى داشت.
4. شاه عبداهللا پس از بر كنارى امان اهللا خان، به جرم طرفدارى از او، در خان آباد زندانى شد. 
بعد از آن سال ها در تبعيد به سر برد و در سال1327 هـ . ش. در سن 36 ساله گى وفات يافت. 
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ارمغان بدخشان، فرهنگ علما و فقهاى  از:  اند  آثار شاه عبداهللا يمگى بدخشى عبارت   .5
افغانستان، تاريخ يفتلى ها، قاموس زبان هاى آريايى افغانستان، حقوق در اسالم و افزون برين 
مقاالت و نوشته هايى نيز  از او به صورت جداگانه در مجله هاى كابل و آريانا به چاپ رسيده 

است.

ش 
آيين انشا و نگار

از مهمترين و عمده ترين موضوعات در نگارش درست  توجه به امال در نگارش:  يكى 

نوشتن كلمه ها مى باشد. هرگاه به امال توجه صورت نگيرد؛ معناى كلمه ها و جمله ها تغيير 
كرده باعث پراكنده گى در نوشتة ما مى گردد؛ خواننده به مشكل مواجه شده معناى درست 
متن را گرفته نمى تواند. در امالى واژه ها و وصل و فصل تركيب ها بايد دقت داشته باشيم و 
هرگز لغاتى كه امالى درست آن را نمى دانيم، به كار نبريم يا به كتاب لغت مراجعه نماييم. 

گاهى تلفظ نادرست هم موجب اشتباه در امال مى گردد.
چند راهنمايى براى امالى كلمه ها

افتادن«  افراشتن،  اندوختن،  انداختن،  »افكندن،  مانند:  )ا( شروع مى شود؛  با  كه  فعل هايى 
هرگاه با جزء پيشين »ب« يا»ن« همراه شود، حرف )ا( به صورت »ى« در مى آيد:

      ب+ افكندم           بيفكندم
      ب+ انداختيم         بينداختيم

      ب+ اندوز             بيندوز
      ب+ افتادند            بيفتادند
      ب+ افزود             بيفزود

فعل هايى كه با )آ( شروع مى شوند؛ مانند: »آمدن، آوردن، آسودن، آراستن، آشاميدن و آلودن« 
هنگام پيوستن به جز پيشين »ب« عالمت مد آن به »ى« تبديل مى شود:

    ب + آمد                بيامد
    ب + آورديم            بياورديم
    ب + آلودند             بيالودند
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چنين ننويسيم              چنين بنويسيم
سئوال                       سؤال
مسئله                       مسأله

هيئت                         هيأت
جرئت                        جرأت

مسئول                       مسؤول
زکوة و صلوة              زكات و صالت
داود، كاوس                 داوود، كاووس

طاوس                       طاووس
كار گروهى و سخنرانى

فعاليت هاى شاه عبداهللا  رابطه به شخصيت و  به دو گروه تقسيم شوند و در  1. شاگردان 
يمگى بدخشى، يک گروه از گروه ديگر پرسش هايى طرح نمايند.

آثار شاه عبداهللا بدخشى سخنرانى  اهميت  نوبت در مورد  به  از شاگردان  نفر  2. يک يک 
نمايند.

3. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة اين كه چگونه مى توانند نشانه گذارى را در 
نگارش مراعات نمايند، با هم بحث و گفتگو نموده؛ سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به 

ديگران بيان كند.

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير زير در كتابچه هاى تان يک متن ادبى بنويسيد و در آن نشانه گذارى را 

رعايت نماييد. 

منظرة واليت بدخشان
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خود آزمايى

1.  شاه عبداهللا بدخشى كى بود؟
2. در مورد تحصيالت و فعاليت هاى شاه عبداهللا بدخشى چه مى دانيد؟

3.  شاه عبداهللا چرا  زندانى شد؟
4.  قاموس زبان هاى آريايى افغانستان اثر كيست و در چند جلد نگاشته شده است؟

5.  ارمغان بدخشان در برگيرندة كدام موضوع مى باشد؟
6.  نشانه گذارى در نگارش چه اهميت دارد؟

7.  هرگاه در نگارش توجه به امال صورت نگيرد با چه مشكل روبه رو خواهيم شد؟

كارخانه گى

1. يک تن از شخصيت هاى ادبى و فرهنگى كشور را كه در متن، نامي از آن ها برده شده 
است نظر به عالقمندى تان معرفى نماييد.

2.  اين بيت را به حافظه بسپاريد:
                   ره نيک مردان آزاده گير               چو ايستاده يى، دست افتاده گير

                                                                                            سعدى
3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1. عوامل اعتياد چيست؟ 
2. عوامل فردي و اجتماعي اعتياد كدام ها اند؟ 

3. آيا داشتن دوستان ناشايسته در اعتياد شخص نقش دارد؟
در پايان معرفى،  سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

  

عوامل اعتياد به مواد مخدر 

   استعمال مواد مخدر و اعتياد به آن مي تواند، عوامل متعدد 
و مختلفي داشته باشد؛ از قبيل عوامل فردي، اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي، جنگ ها، مهاجرت ها و غيره. 
از ميان عوامل فوق به طور مشخص مي توان از دو عاملي 
كه نسبت به عوامل ديگر در اعتياد و روي آوردن افراد به 
مواد مخدر بيشتر تأثير گذار اند نام برد، كه عبارت اند از: 

عوامل فردي و عوامل اجتماعي.

از  كه  هايي  علت  و  اسباب  تمامى  فردي:   عوامل 
خود شخص منشأ گرفته و منتج به اعتياد وي به مواد 
مخدر مي گردد، به نام عوامل فردي ياد مي شوند. در زير 

نمونه ها و مثال هاى عوامل فردي را كه باعث اعتياد يک شخص به مواد مخدر مي گردد نام 
مي بريم:

دورة نو جواني: پر مخاطره ترين دوران از نظر رو آوردن به مواد مخدر دورة نوجواني است. 
در اين دوره نزد بعضى افراد داراى تربيت ضعيف و سست اراده ميل به استقالل و مخالفت 
با والدين به اوج مي رسد. چنين اشخاص به خاطر خود نمايى، ارزش هايي خانواده گى را زير 
پا مى نمايند. عالوتًا حس كنجكاوي كه از خصوصيات بارز اين دوره است باعث تشويق فرد 

به مصرف مواد مخدر مي گردد.  
عدم اعتماد به نفس: عدم اعتماد به نفس و يا عوامل ديگر شخصيتي با مصرف مواد 
ارتباط دارد.  به هر اندازه يى كه شخص ارادة ضعيف، فقدان كنترول بر خواهشات نادرست و 
تربيت ناپذيرى و باالخره ضعف اعتماد به نفس داشته باشد به همان پيمانه زودتر به مخدرات 

آغشته مى شود.

درس بيستم
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اختالل رواني/  افسرده گى:  بيشترين موارد اعتياد به مواد مخدر با اختالل رواني رابطه 
دارد كه بارزترين آن ها همانا  افسرده گى، اختالل هاى شخصيتى و اجتماعي مى باشد.

بي سرپرستي: بعضي از جوانان و نوجوانان در موقعيت ها و شرايطي قرار دارند، كه آن ها 
را در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار مي دهد. مهمترين اين موقعيت ها بي سرپرستي و 
يا فرار آن ها از خانه مى باشد. جوانان در همچو موقعيت ها زود تر و آسانتر شكار آلوده گى به 

مواد مخدر مي شوند.

نگرش مثبت به مواد مخدر: يكي از عوامل اعتياد به مواد مخدر پيدا كردن  نگرش 
مثبت و قضاوت خوش بينانه نسبت به مخدرات است. بعضي از معتادان فكر مي كنند، كه 
گويا مواد مخدر در رفع درد هاى جسمي و خسته گى، كسب آرامش رواني، روحية قوي و 
اين  انجام  مخدر سر  مواد  به  اعتياد  درحالى كه  است؛  مؤثر  خيلي  غيره  و  بخشيدن جرأت 

قدرت ها را از انسان ها مى گيرد.
تأثيرات مؤقت و زود گذر مواد مخدر بر فرد: مواد نشئه آور و مخدر مثل الكول، 
هيرويين، كوكايين و غيره بعضي اوقات به ويژه در مراحل آغازين استعمال، يكنوع سرخوشي 
و آرامش كاذب را به همراه دارد، كه اين حالت  افراد معتاد را وادار به مصرف دايمي مواد 

مخدر مي كند؛ بدون اينكه از پيامد هاى ناگوار و عواقب وخيم آن آگاهى داشته باشند. 

عوامل اجتماعي: نابسامانى هاى موجود در محيط خانواده و يا اجتماع كه به نحوي منجر 
به اعتياد اشخاص به مواد  مخدر مى گردد به نام عوامل اجتماعي ياد مى شود. 

در زير چند عامل اجتماعى را كه سبب مبتال شدن يک فرد به مواد  نشئه آور مي گردد، به 
گونة مثال ذكر مي نماييم: 

*  عدم مراقبت جدي و غفلت والدين از فرزندان شان؛
*  داشتن دوستان ناشايسته و معتاد به مواد مخدر؛

*   نبود قوانين و مقررات جدي بر ضد مواد مخدر و يا ضعف در تطبيق قوانين؛
*   موجوديت بازار خريد و فروش مواد مخدر؛

*   بيكاري يا نداشتن مصروفيت سالم؛
*   عدم موجوديت تبليغات مؤثر عليه مواد مخدر؛

*    محروميت هاى اجتماعي نوجوانان، جوانان و حتا بزرگ ساالن؛
*    فقر اقتصادي و يا غناى اقتصادى؛

*    عدم آگاهي از دساتير و احكام اسالمي و اخالقى.
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*    عدم آگاهي از اضرار مواد مخدر به خصوص اضرارى كه در دراز مدت ظاهر مي گردد.
     تحقيقاتى كه باالي معتادان تحت مداوا انجام شده است، نشان مي دهد كه اكثر يت 
معتادان افرادي اند، كه قبل از اعتياد دچار عقده هاى حقارت، افسرده گى، گوشه گيري و حس 
بد بيني نسبت به هم نوعان بوده اند و اغلبًا با خانواده هاى خويش روابط نادرست داشته و يا 

در كشمكش با اعضاي خانواده قرار داشته اند. 
    در حقيقت مي توان گفت: كه فشار هاى رواني، عقده ها، احساس خود كم بيني و محروميت ها  
درحدود 80 فيصد عامل اساسي روي آوردن افراد به مواد مخدر مى باشد. در پهلوي عوامل 

فوق يكعده عوامل ديگري نيز در روي آوردن افراد به مواد مخدر تأثيرگذار است:
    شكست در زنده گى افرادي، كه در اهداف خويش ناكام مانده اند. براي رهايي از فشار هاى 
روحي و افسرده گى، به مواد مخدر پناه مي برند؛ همچنان كساني كه داراي شخصيت ضعيف 
آن  در صدد  و  حقارت مي گردند  عقدة  دچار  نمي گيرند  قرار  توجه  مورد  اجتماع  در  و  بوده 
مي شوند، كه خود را به شكلي از اشكال تبارز بدهند، تا مورد توجه قرار گيرند و مردم به آن ها 
احترام قايل گردند. براي حصول اين مقصد اين اشخاص عقده مند مي خواهند به خود يک 
شخصيت ولو كاذب هم باشد، بسازند كه پناه بردن به مواد مخدر و از آن طريق توجه مردم 

را به خود جلب نمودن يكي از اين موارد است.

مورفين«   – استيل  آن»دي  كيمياوي  نام  و  بوده  ترياک  مشتقات  از  يكي  هيرويين:    *
مى باشد. در سال 1874م. توسط يک دانشمند انگليسي كشف شد. اين ماده توسط عمليه 

تقطير از مورفين استحصال مى شود.        
پنج  كننده گى  مسموم  قدرت  و  بوده  كشنده  و  قوي  بسيار  مخدر  ماده  يک  هيرويين 
زيان هاي  از  گذشته  و  است  شديد  خيلي  آن  آوري  اعتياد  خاصيت  و  دارا  را  مورفين  برابر 
اجتماعي و اقتصادي، عامل ده ها نوع بيماري جسمي و روحي از قبيل: ايدز، زردي، تضعيف 
سيستم دفاعي بدن، افسرده گى، تشنج، ضعف حافظه، انقباضات شديد معده، احساس ضعف 

و كسالت و انواع سرطان ها مى باشد.  
در شريعت اسالمي هر آن چه پاک و مفيد است مشروع و هر آن چه مضر و زيان آور و ناپاک 
است، ممنوع مى باشد؛ بنابر اين مواد مخدر و نشئه آور از قبيل شراب، چرس، ترياک، هرويين، 
مورفين، كوكايين و غيره مواد نشئه آور كه بدون شک زيان هاى جسمي و روحي، اجتماعي و 
اقتصادي بى شماري دارند، به طور قطع ممنوع است؛ پس بدين اساس استفاده و عملي نمودن 

توضيحات
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دساتير اسالم در مورد ترک و از بين بردن مواد مخدر وسيلة خوبي براي سعادت بشر، رفاه 
همه گاني و ايجاد يک جامعة با ثبات و مبرا از مواد مخدر به حساب مي روند.  

بياموزيم
1. استعمال مواد مخدر و اعتياد  به آن، عوامل متعدد و مختلفي دارد. ازقبيل عوامل فردي، 

اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ا قتصادي، جنگ ها، مهاجرت ها و غيره.
مواد مخدر  به  اعتياد وي  به  منتج  و  گرفته  منشأ  از خود شخص  كه  هايي  تمام علت   .2

مي گردد. به نام عوامل فردي ياد مي شوند. 
3. نابسامانى هاى موجود در محيط خانواده و يا اجتماع كه به نحوي منجر به اعتياد اشخاص 

به مواد  مخدر مي گردند، به نام عوامل اجتماعي ياد مي شوند.
4. فشار هاى رواني، عقده ها، احساس خود كم بيني و محروميت ها درحدود80 فيصد عامل 

اساسي روي آوردن افراد به مواد مخدر مى باشد.

رعايت نشانه گذارى در نگارش  
براى اينكه هر نوشته، منظور نويسندة آن را كامل و دقيق برساند، عالمت هاى خاصى را در 
آن به كار مى برند؛ مثًال: جملة »ناديه از سفر برگشت« را در نظر مى گيريم. چون در آخر آن 
عالمتى وجود ندارد فهميده نمى شود، كه جمله خبرى است يا پرسشى يا تعجبى. حال سه 

نوع عالمت را در آخر آن به كار مى بريم.
1.   ناديه از سفر برگشت.
2.   ناديه از سفر برگشت؟
3.  ناديه از سفر برگشت!

با گذاشتن عالمت واضح و آشكار شد؛  در جمله هاى فوق مى بينيم كه مفهوم هركدام 
بنابراين نويسنده با گذاشتن عالمت مورد نظر خود، مى تواند منظورش را بهتر براى خواننده 

انعكاس دهد.
فوايد نشانه گذارى

1. مطالب و هدف هاى نويسنده را به خوبى روشن مى سازد.
2. لحن سخن و بسيارى ازعواطف تند و ماليم نويسنده را به خواننده منتقل مى سازد.

3. به خواننده كمک مى كند تا نوشته را درست تر وآسانتر بخواند و در نتيجه منظور نويسنده 
را بهتر درک كند.

ش 
آيين انشا و نگار
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نقطه).(
1. در پايان جمله هاى امرى و خبرى به كار مى رود؛ مثًال:

    همة مردم به نوشتن نياز دارند.
    هرگز از خداوند غافل نشويد.

2.  هرگاه كه حرف اول كلمه يا اسمى به صورت اختصارى بيايد.
     افغانستان در سال 1298هـ . ش.  به استرداد استقالل موفق شد.

سؤاليه )؟(
1. اين عالمت در آخر جمله هاى پرسشى مى آيد:

    خانة شما كجاست؟

عالمت تعجب!
1. در آخر جملة تعجبى مى آيد: راستى، عجب روزگارى است!

آفرين!  خوشا!  عجب!  زنهار!  به!  به  مى گيرد:  قرار  منادا  از  بعد  گاهى  و  اصوات  از  بعد   .2
خدايا!

وير گول يا كامه)،(
1. در پايان جمله هاى ناقص پيرو مى آيد:

 هنگامى كه وارد شد، شادمان به نظر ميرسيد.
چو بد كردى، مباش ايمن زآفات.

2. هر گاه چند كلمه در جمله، داراى نقش مشترک باشند دو تاى آخر آن را با حرف »و« به 
هم مى پيونديم؛ اما بقيه را باعالمت ويرگول:

هر دانش آموز با هوشى نسبت به درس، كوشش، عالقه و پشتكار دارد.

سيميكولن)؛(
1. براى جداكردن جمله هايى كه از جهت ساختمان و مفهوم، مستقل به نظر ميرسند؛ ولى 
در يک عبارت طوالنى، از جهت بيان كلى يک مطلب، به يكديگر پيوسته باشند و يا از يک 

حكم كلى پيروى كنند:
  نه هر كه به قامت مهتر؛ به قيمت بهتر.

الهى! مى پنداشتم كه تو را شناختم؛ اكنون آن پنداشت و شناخت را در آب انداختم.
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خط فاصله)-(
1. هرگاه بخشى از يک نوشته به صورت سؤال و جواب يا بحث و مكالمه باشد، گوينده گان 
آن مشخص نباشد، براى بار نخست نام ها را مى نويسند؛ ولى پس از آن، سخن هر كدام را 

بعد از خط فاصله در اول سطر مى نويسند.
ديروز حسين را ديدم؛ از او پرسيدم:

  حالت چطور است؟
  خوب استم.

  امتحاناتت چطور شد؟
  كامياب شدم. 

گيومه»«
در موارد زير به كار مى رود:

فرموده  پيامبر�  مثًال:  كنند؛  قول  نقل  يا جايى  از كسى  عينًا  را  1. هنگامى كه سخنى 
اند:»طلب علم بر هر مسلمان فرض است.«

2.  هرگاه بخواهند عنوان آثار هنرى، مقاله، شعر يا كتاب را در جمله يى بياورند؛ مانند: سعدى 
»بوستان« را در 655 هـ .ق. سرود و »گلستان« را در 656 هـ . ق. نوشت.

شارحه يا دو نقطة بيانى ):(
هرگاه در جمله به سخن كسى يا مطلبى از جايى اشاره شود؛ سپس عين آن مطلب نقل 

شود؛ مانند:
معلم گفت: شاگرد خوب  هميشه با همصنفان خود برخورد نيک مى داشته باشد. 

كار گروهى و سخنرانى
ديگر  گروه  از  گروه  يک  اعتياد،  عوامل  بارة  در  و  شوند  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان   .1

پرسش هايى طرح نمايند.
2. يک يک نفر از شاگردان به نوبت در مورد اضرار مواد مخدر سخنرانى نمايند.

3. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة فوايد نشانه گذارى با هم بحث و گفتگو نمايند؛ 
سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان كند.
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امال و نگارش

1. متنى كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير داده شده در كتابچه هاى تان يک متن ادبى بنويسيد و در آن نشانه گذارى 

را رعايت نماييد. 

1. كدام عوامل باعث اعتياد شخص به مواد مخدر مى شود؟
2. عوامل فردى اعتياد را نام بگيريد.

3.  فشار هاى روانى چه تأثيرى در معتاد شدن شخص به مواد مخدر دارد؟
4.  استفادة مواد مخدر را از ديدگاه اسالم  چگونه ارزيابى مى كنيد؟

5. چرا بعضي از جوانان به مواد مخدر معتاد مى گردند؟
6. عوامل اجتماعى اعتياد در بر گيرندة كدام موضوعات مى باشد؟

خود آزمايى
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 7. چرا نشانه گذارى در نگارش اهميت دارد؟
8. عالمت سيميكولن در كدام جمله ها به كار مى رود؟

9. موارد استعمال گيومه را بيان نماييد.
10 در مورد كاربرد كامه در جمله چه مى دانيد؟

1. كدام راه ها را براى جلوگيرى از اعتياد به مواد مخدر پيشنهاد مى كنيد؟
2. بيت هاى زير را حفظ كنيد:

               جان بى علـم تن بميراند            شـاخ بى بـــار دل بـگريانـد
              علم باشد دليل نعمت وناز            خنک آن را كه علم شد دمساز
                                                                                    سنايى

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

كارخانه گى
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود،كه تشريحاتش جوابگوى                        
پرسش هاى زير باشد: 

1.  زبان شناسان  زبان هاى جهان را چگونه تقسيم بندى كرده اند؟
2.  چرا زبان شناسان به تقسيم بندى به اساس خانواده روى آوردند؟

3.  خانواد ه هاى زبان ها را نام بگيريد.
4. كدام خانوادة زبان بيشتر از همه مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است؟

5. خانوادة زبان هاى هند و اروپايى شامل كدام زبان هاست؟
6. خانواة زبان هاى حامى سامى كدام كشور ها را در بر مى گيرد؟

7. خانوادة زبان هاى آلتايى يا تورانى شامل چند شاخه مهم مى باشد؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

خانوادة زبان ها
و  توجه  باز مورد  دير  از  است،  ميان مردم  جهان  ارتباط  زبان چون مهمترين و سيلة 
بررسى محققان و زبان شناسان قرار گرفته است. هر چند تعيين دقيق تعداد زبان هايى كه 
مردم جهان بدان سخن مى گويند دشوار است؛ زيرا باز شناختن زبان هاى اصلى از زبان هاى 
نظر  زبان شناسان صرف  هم  باز  نيست؛  آسانى  كار  محلى  )لهجه هاي(  گويش ها  و  فرعى 
از سه هزار تخمين  را بيش  زبان هاى جهان  زبان هاى فرعى گويش هاى محلى، شمار  از 
بندى  بخش  به  هم ريشه  زبان هاى  تثبيت  و  بيشتر  مطالعه  براى  زبان شناسان  اند.  كرده 
زبان ها پرداختند. نخست به بخش بندى بر اساس ساختمان زبان پرداختند؛ سپس با پيشرفت 
واحد  اصل  از  زبان ها  از  بسيارى  كه  نكته  اين  با كشف  و  تاريخى  و  تطبيقى  زبان شناسى 
به وجود آمده اند به جاى طبقه بندى بر پايه ساختمان به طبقه بندى بر اساس خانواده روى 
آوردند. فرض كردند چند زبان مشابه و نزديک به هم از يک زبان قديمى تر به نام زبان مادر 

جدا شده است و بر اين اساس براى زبان ها اين خانواده ها را قايل شدند.
1.خانوادة زبان هاى هند و اروپايى

هيچ خانوادة زبانى مثل هند و اروپايى به طور همه جانبه مطالعه نشده است. روش هاى 
واقعى زبان شناسى تاريخى در كاوش ها و بررسى هاى خانوادة هند و اروپايى انكشاف يافته 
اند؛ همچنين هند و اروپايى يک خانوادة خيلى دلچسپ است؛ زيرا بيشترين اسناد نوشتارى 

شاخه هاى آن از زمان هاى مختلفى حفظ شده است.    
زبان هاي هند و اروپايي، به مجموعة زبان هايي گفته مى شود كه داراي ريشة مشترک بوده 

درس بيست و يكم
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و دامنة آن از نيم قارة هند تا قارة امريكا گسترده مى باشد. 
پيرامون نخستين پرورشگاه زبان هاي هند و اروپايي، عقايد و آراي مختلفي وجود دارد؛ 
ولي بيشتر دانشمندان، سرزمين هاي بين سردريا و آمودريا را مهد نخستين آن مي دانند كه        
گوينده گان آن، نخست از مناطق متذكره برخاسته، از راه جنوب اورال و شمال بحيرة خزر به 
سمت خاور رهسپار شدند و برخي ديگر از شمال اكسوس )رود آمو( به طرف جنوب مهاجرت 

نمودند. 
ميان زبان هاي هندواروپايي؛ مانند: التين، سانسكريت و... مشابهت هايي وجود دارد، كه 
اين تشابهات نه تنها در عرصة همگوني واژه ها؛ بل از ديدگاه دستوري نيز همانندي هايي را 

دارا مي باشند. 
تشابه دستوري اين زبان ها را نخستين بار در سال )1876م.( گرامر مقايسوي به اثبات 
رسانيده و وانمود ساخت. اين امر مبين آن است كه روزگاري گوينده گان اين زبان ها باهم      
زنده گاني مشترک داشته اند و در آغاز از زبان مشتركي استفاده مي نمودند. كه آن زبان را به 
نام زبان مادر و ))هند و اروپايي(( ناميده اند؛ سپس به مرور زمان، زبان ها و گويش هاى متعدد 

ديگري از آن زبان اصلي زاده شده و گوينده گاني زيادى توسط آن زبان سخن گفته اند.
مشاهده  به  مشابهت هايي  زبان ها  اين  واژه هاى  ميان  نه تنها  شديم،  متذكر  قبًال  چنانچه 
اين  بنيادين  نيز همگوني هايي هويداست، كه سبب  ميرسد؛ بل در تركيب دستوري آن ها 
برخي  و  مهاجرت ها  همسايه گى،  آييني،  تجارتي،  روابط  به  منوط  دانشمندان،  را  تشابهات 

عوامل ديگر مي دانند. 
زبان هاي باستاني سرزمين ما نيز از مشتقات هند و اروپايي بوده است، كه داراي فروعات 
و شاخه هاى بى شماري بوده و مشهورترين آن ها باختري باستان، اوستايي و پهلوي خراساني 
مى باشد. اينک جهت وضاحت بيشتر و بهتر، شاخه بندي زبان مادر را در جدول زير، چنين 

به مطالعه مي گيريم:

البانىآلمانىيونانىهند وآريايى
بالت

 واسالوى
 اسالويا

اناتولىارمنىسليتى

زبان هاى
 هند و اروپايى 
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شاخة هند و آريايى زبان هاى )باستانى و نوين( هند، ايران، افغانستان و برخى كشور هاى 
ديگر همسايه را دربر مى گيرد. مهمترين و كهن ترين اين زبان ها، زبان سانسكريت است. 
نوشتن  تاريخ  كه  يداها مى باشند،  و  است  در دست  زبان  اين  از  كه  متن هايى  ترين  كهن 
آن ها به پيشتر از1200ق.م. مى رسد. بسيارى زبان هاى نوين هند از قبيل: بنگالى، هندى و 
مراتى از پساينده گان گونه هاى سانسكريت به شمار مى روند. درجانب آريايى، دو زبان مهم 
فرس باستان و اوستا مى باشد. از فرس باستان سنگ نوشته هايى از سده هاى ششم و پنجم 
ميالدى در دست است. از اوستا كتاب هاى مقدس آيين زردشتى در دست است، كه در حدود 
سال هاى 1200 ق. م. نوشته شده و زبان هاى فارسى- درى، كردى، پشتو و اوسى را در بر 

مى گيرد.
سه شاخة ديگر هند و اروپايى كه هر كدام زبان جداگانه يى را مى سازند ارمنى، يونانى و 
البانى مى باشند. كهن ترين متن هاى ارمنى از سده هاى پنجم ق.م تاريخ گذارى مى شود؛ اگر 
چه برخى از بخش هاى حماسة هومر، الياد و اوديسه شايد تا 1000 سال قبل از ميالد برسد.  

زبان يونانى در نسخه هايى از سدة هفتم چهره نما مى شود.
و  تقسيم مى شود  باخترى  و  به سه بخش خاورى، شمالى  اروپايى  آلمانى هندو  شاخة 

زبان هاى نوين آلمانى شمالى دنماركى، نارويژى، سويدنى و آيسلندى مى باشد.
زبان هاى  بالتى و سالوى، كه  فرعى جدا مى شود:  دو دستة  به  بالت و سالوى  دستة 
ليتوانى و لتوى اساس دستة بالتى را تشكيل مى دهد و اين زبان ها در جمهورى لتوانى و 
لتوى هنوز هم گپ زده مى شود. گوينده گان زبان هاى سالوى بسيار زياد اند؛ كه مهمترين 
و  كروتى  سلواک،  اوكراينى، چک،  زبان هاى  همچنان  مى باشد؛  روسى  زبان هاى سالوى 

بلغارى نيز شامل اين دسته مى باشند.

2. خانوادة زبان هاى سامى، حامى
پس از هند و اروپايى، دسته يى كه بسيار باالى آن تحقيق صورت گرفته خانوادة سامى است، 
كه شامل زبان هاى سراسر شبه جزيرة عربستان و قسمتى از سرزمين هاى عراق، سوريه، 
افريقاى شمالى، حبشه و سومالى است. اين خانواده به دو شاخه  لبنان، فلسطين، اردن و 

تقسيم مى شود:
الف( شاخة سامى: شامل زبان هاى اكدى كهن )بابلى، آشورى( كنعانى، فنيقى، آرامى، سريانى، 

عربى، عبرى و حبشى مى باشد.
ب( شاخة حامى: شامل زبان هاى قبطى، مصرى، نوشته هاى هيروگليفى، زبان هاى ليبيايى 

و بربرى قديم مى باشد.

3. خانوادة زبان هاى اورالى يا فينو اوگريك
اورال و    شامل زبان هاى فنالندى،الپنى، مجارى، استونى و همچنين زبان هايى، كه در 
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بعضى از نقاط شوروى سابق به آن ها سخن گفته مى شوند.
4. خانواده آلتايى يا تورانى:  آلتايى سه شاخه مهم دارد.

الف( شاخةتركى: بر عالوه زبان تركى اين شاخه شمارى از زبان هاى آسياى ميانه؛ مانند: 
اوزبيكى، قزاقى، قرغزى وغيره را در بر مى گيرد.

ب( شاخة تونگوز: يكى از زبان هاى اين شاخه مانچو است. زبان هاى ايقينكى و گولدى است؛ 
كه اين زبان ها را قبيله هاى پراكنده در سايبرياى شمالى به كار مى برند.

ج( شاخة منگوليايى:  زبان رسمى مردم منگوليا و زبان هاى اقليت هاى شوروى سابق وچين 
را در بر مى گيرد.

سيامى  برمايى،  تبتى،  چينى،  زبان هاى  شامل  تبتى:   و  چينى  زبان هاى  خانوادة   .5
مى باشد.

6. خانوادة زبان هاى افريقايى:  شامل زبان هاى سوماليايى، گينه يى و بانتو مى باشد.
7. خانوادة زبان هاى اقيانوسيه:  شامل زبان هاى اندونيزى، پلنزى و ماله مى باشد.

توضيحات

* در نام گذارى خانواده هاى زبان راهى است كه توسط آن، خانواده را از روى نام، جاهايى 
كه در منتهاى فراخناى جغرافيايى خانواده افتيده باشد، نام مى دهند. از اين نگاه، به نام هند 
و اروپايى معروف است؛ زيرا وابسته هاى آن از هند در خاور گرفته تا اروپا در باختر پخش 

شده است.

بياموزيم
1. زبان شناسان شمار زبان هاى جهان را بيش از سه هزار تخمين كرده اند.

2. زبان شناسان با در نظر داشت اين موضوع، كه بسيارى از زبان ها از اصل واحد به وجود 
آمده اند، تقسيم بندى زبان ها را به اساس خانواده نمودند.

3. زبان ها به خانواده هاى هند و اروپايى، حامى، سامى، اورالى، تبتى و چينايى، افريقايى و 
اقيانوسيه تقسيم گرديده اند.

4. زبان هاي هند و اروپايي، به مجموعة زبان هايي گفته مى شود كه داراي ريشة مشترک 
بوده و دامنة آن از نيم قارة هند تا قارة امريكا گسترده مى باشد. 

5. ميان زبان هاي هند و اروپايي؛ مانند: التين، سانسكريت و... مشابهت هايي وجود دارد، كه 
اين تشابهات نه تنها در عرصة همگوني واژه ها؛ بل از ديدگاه دستوري نيز همانندي هايي را 
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دارا مي باشند.
6. شاخة هند و آريايى زبان هاى)باستانى ونوين( هند، ايران، افغانستان و برخى كشور هاى 

ديگر همسايه را در بر مى گيرد. 
7. شاخه هاى ديگر هند و اروپايى كه هركدام زبان جداگانه يى را مى سازند؛ عبارت اند از: زبان 

ارمنى، يونانى، آلمانى سليتى، اناتولى، تخارى، بالت و سالوى و البانى مى باشند.

ش 
آيين انشا و نگار

نگارش تشريحى: نوشته هايى را گويند كه در آن موضوعى با موشگافى و دقت هر چه بيشتر 
شرح داده شده باشد. اين نوع نوشته ها را به دو دستة عينى و ذهنى تقسيم مى كنند:

1. نگارش  تشريحى عينى: عبارت است از نوشته هايى كه نويسنده صحنه يا موضوعى را به 
چشم خود ديده؛ سپس جزء جزء آن را به روى كاغذ آورده باشد. طورى كه شنونده يا خواننده 
بتواند به خوبى آن منظره يا آن شى را در نظر مجسم كند. در اين نگارش ها هر چه دقت در 
مشاهده باشد و ريزه كاريها تشريح شده باشد رنگ و جلوة آن زيادتر است. نثر هاى تاريخى؛ 

مانند: نثر تاريخ بيهقى نيز جزء اين نوشته ها مى باشد.
2. نگارش تشريحى ذهنى: در اين نگارش ها نويسنده صحنه يا موضوعى را در ذهن خويش 
كه  گردد  تصور  خواننده  براى  كه  طورى  باشد،  داده  را  آن  جزئيات  شرح  و  كرده  مجسم 
نويسنده خود شاهد بوده و به چشم ديده باشد؛ مثًال: داستان ابن سماک بيهقى را مى توان 

از جمله اين نگارش ها دانست.
اگر شاگردان به نوشته هاى تشريحى ذهنى و عينى، خود را عادت دهند، در آينده نويسنده گان 

خوب خواهند شد.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در رابطه به خانوادة زبان ها، يک گروه از گروه ديگر 

پرسش هايى طرح نمايند.
سخنرانى  اروپايى  و  هند  زبان هاى  خانوادة  مورد  در  نوبت  به  نفر  يک  يک  شاگردان    .2

نمايند.
3. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة  نگارش هاى تشريحى با هم بحث و گفتگو 

نموده؛ سپس از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان كند.
4. چند شاگرد به نوبت در مورد زبان هاى رايج در كشور معلومات بدهند.
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امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير پايين در كتابچه هاى تان يک متن ادبى بنويسيد و در آن نشانه گذارى را 

رعايت نماييد. 

خود آزمايى

1. زبان شناسان زبان هاى جهان را به  كدام بخش ها تقسيم بندى كردند؟
2. زبان شناسان با در نظر داشت كدام اصل، بخش بندى زبان ها را به اساس خانواده انجام 

داده اند؟
3. خانوادة  هند واروپايى شامل كدام زبان هاست؟

4. در زبان هاى هند و اروپايى كدام مشابهت ها وجود دارد؟
5. خانوادة حامى، سامى كدام زبان ها را در بر مى گيرد؟
6.  شاخة هند و آريايى كدام كشور ها را در بر مى گيرد؟

7.  شاخة تونگوز شامل كدام خانوادة زبانى بوده و شامل كدام زبان ها مى شود؟
8.  نگارش تشريحى به چند دسته تقسيم گرديده، هر كدام را نام بگيريد؟

9.  نگارش هاى تشريحى عينى را توضيح نماييد.
10. نگارش هاى تشريحى ذهنى چگونه نگارشى است؟

كارخانه گى

1. در رابطه به نقش زبان در زنده گى مطلبى بنويسيد و در آن نشانه گذارى را رعايت نماييد.
2. ابيات زيرين را حفظ كنيد:

هيچ شادى نيست اندر اين جهان                بر تر از ديدار روى دوستان
هيچ تلخى نيست بر دل تلـخ تـر                از فـراق دوستـان پر هنـر

                                                                                رودكى
3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.
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غالم محى الدين انيس

زادگاه  نقشبند،  غالم  فرزند  انيس  محى الدين  غالم 
اصلى اش ولسوالى مقر واليت غزنى است. تاريخ تولدش دقيق 
معلوم نيست كودكى وى مقارن دوره زمامدارى عبدالرحمان 
خان )1258-1279هـ.ش.( بود به نسبت اختناق در كشور و 
مظالمى كه عبدالرحمان خان عليه قوم اندړ و مبارز مشهور 
مال مشک عالم در غزنى نموده بود، سه هزار خانواده تحت 
ظلم و شكنجه قرار گرفتند. خانوادة انيس تبعيد گرديده و در 

مصر سكونت اختيار كرد.
شاگردان  انديشة  و  افغانى  سيدجمال الدين  مكتب  روح  از  كه  توانست  آن جا  در  انيس   
را  و تحصيالت خود  برده  اعظمى  استفادة  قاهره،  در  عبده  به خصوص شيخ  مصرى اش 
در مصر تكميل نمايد. آن زمان در قاهره، كه خيزش هاى فكرى، سياسى ضد استعمارى 
به خصوص استعمار انگليس مشغوليت مهم آن متفكران را احتوا مى كرد، محى الدين از 
اوضاع بى اطالع نبود و هميشه سعى داشت دو باره به افغانستان برگردد و مصدر خدمت به 
وطن آبايى اش شود. وى با اسماعيل افندى عضو هيآت افغانى در مصر، تصميم گرفت به 
افغانستان بر گردد. همين بود، كه در سال 1302خورشيدى به هرات برگشت و به تدريس 
علوم اجتماعى و زبان عربى به جوانان اهل علم آغاز كرد و هم كتابى را به نام نداى طلبة 

معارف )حقوق ملت( نوشت و در مطبعة هرات به چاپ رسانيد.

درس بيست دوم

   درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. غالم محى الدين انيس كى بود؟
2. او در كدام عصر ميزيست؟

3. او چه كار هايى را انجام داد؟
4. او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟

5. آثار او را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.
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 زمانى كه اولين قانون مطبوعات آزاد در دورة امان اهللا خان در سال 1303هـ . ش. نافذ 
با  آماده گى دولت  با مطالعة جو سياسى، شرايط اجتماعى و  او  انيس به كابل آمد.  گرديد. 
پذيرش نشريه هاى آزاد غير دولتى در فضاى مساعد قانون مطبوعات، موقع يافت تا آرزوى 
ديرينة خود )نشر يک جريدة آزاد( را در كابل به منصة عمل بگذارد. انيس پس از جاگزين 
شدن در كابل جريدة انيس را تأسيس كرد. اين جريده براى بار نخست به حيث يک جريدة 
آزاد ملى به تاريخ 15ثور1306 هـ . ش. به نگارنده گى و سرمحررى غالم محى الدين انيس 

در شهر كابل در 45 صفحه به نشرات آغاز كرد.
تهيه  انيس  اساسى  »هدف  كرد:  بيان  چنين  را  اهدافش  روزنامه  اولين  در  محى الدين 
بيشتر مامورين بوده  ادبى به غرض آگاهى عموم مردم و  قانونى، روحى و  و نشر مطالب 
است.« محتواى جريده بيانگر احساسات ملى و وطندوستى، حفظ استقالل كشور و نشر اخبار 
اختراعات و اكتشافات در ساحة تمدن، رويداد هاى داخلى و خارجى، تعليم و تربيه و تدبير 
منزل بود. انيس خودش اخبار را نوشته و حروف چينى و چاپ مى كرد. اين پشت كار وى باعث 
محبوبيت جريدة انيس گرديد. چاپ اين نشريه در زمان حبيب اهللا كلكانى طور مؤقت معطل 
گرديد. در سال 1317هـ . ش. دوباره به فعاليت آغاز نمود و نظر به ديد انتقادى كه داشت 
در زمان  محمد نادرشاه، پادشاه آن وقت اين نشريه متوقف گرديده، محى الدين به زندان 
كشانده شد و در زندان به بيمارى سل مبتال گرديده در آن جا وفات يافت؛ سپس سرورجويا، 
عبدالرشيد لطيفى، محمد عثمان صدقى، محمد هاشم ميوندوال و تعداد ديگر مسؤوليت اين 

روزنامه را به عهده گرفتند. اين نشريه تا امروز نشرمى گردد.

آثـار
نداى طلبه يا حقوق ملت: اين اثر به تشويق شجاع الدوله وزير امنية دوره امان اهللا خان كه 

در آن زمان نايب الحكومة هرات نيز بود، در هرات چاپ شد.
اين كتاب در حقيقت يک رمان اجتماعى است كه در مورد آزادى و قانون نوشته شده است.

بحران و نجات: اين اثر در مورد وقايع اخير دورة امانيه و حبيب اهللا كلكانى نوشته شده است.
غالم محى الدين انيس نقش برازنده اى در حيات مطبوعات و تحقيقات كشور ما دارد. 
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مطبوعات در دورة امانيه: در تاريخ مطبوعات افغانستان دورة ميان سال هاى1297 -1307ش. 
دوره امانيه از دوره هاى رونق انتشار نشريه هاى آزاد بود. در اين دوره اين امكان فراهم آمد؛ تا 
به جاى دولت كه تا آن زمان تنها ناشر مطبوعات بود، اشخاص به انتشار نشريات خصوصى 
دست بزنند. انيس با مديريت بهتر و با گردآورى تمام فن آورى الزم توانست نيازهاى خود را 
به شكل مستقل برآورده كند و بهترين نشرية آزاد نخستين دوره از دوره هاى بر شمردة رونق 
اين نوع نشريات باشد. از ويژه گى هاى انيس انتقال روحية ملى گرايى به خواننده گان، عمومى 
بودن مطالب و جذب مخاطبان بسيار و از اهداف آن بيدارى ذوق نويسنده گى در خواننده گان 

به ويژه دانش آموزان بود كه انيس را در راه رسيدن به اين هدف موفق دانسته اند.

بياموزيم
1. انيس با استفاده از انديشه هاى سيد جمال الدين تحصيالتش را در مصر تكميل كرد.

2. غالم محى الدين انيس در سال 1306خورشيدى به هرات برگشت و به تدريس علوم 
اجتماعى و زبان عربى به جوانان اهل علم آغاز كرد.

3. جريدة انيس، به حيث جريدة آزاد ملى در سال 1306هـ . ش. به نشرات آغاز كرد.
4. نداى طلبه، بحران و نجات از جملة آثار غالم محى الدين است.

نگارش توصيفى يا وصفى: در اين گونه نگارش نويسنده منظره يى را كه به چشم ديده است 
نه تنها تشريح مى كند؛ بلكه زيبايى ها و يا زشتى هاى آن را به صورت دلپسند جلوه مى دهد 
و در چشم و دل خواننده مى آرايد. عمده ترين هنرى كه نويسنده در نوشتة وصفى به كار 
مى برد تخيل است؛ بنابر اين نوشتة وصفى را بايد مخلوطى از حقيقت و تخيل دانست، كه 
قدرت نويسنده آن ها را با هم آميخته و به صورت دلپذير در آورده است. در ادبيات كالسيک 
نثر نسبت به شعركمتر  اينكه  اول  اندک است؛ زيرا  نثر توصيفى بسيار  زبان فارسى درى، 
است؛ دوم اينكه نثر هايى هم هست كه بيشتر جنبه تاريخى دارد. از واقعات زنده گى سخن 
مى گويد و جنبه وصفى آن كمتر است؛ اما در شعر آنقدر پرده هاى بديع رنگارنگ وصف به 

مالحظه مى رسد كه خواننده از اين همه زيبايى به اعجاب و شگفتى دچار مى شود.

توضيحات

ش 
آيين انشا و نگار
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كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان در دو گروه در رابطه به شخصيت غالم محى الدين انيس باهم گفتگو نموده و 

از هر گروه يک نفر نتيجة بحث شان را بيان نمايد.
باهم  اخبار عادت دهند  به مطالعة  را  رابطه كه چگونه خود  اين  نفر در  2. شاگردان دودو 

مباحثه نمايند.

امال و نگارش
1.  متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.

2.  در بارة تصوير در كتابچه هاى تان  متنى بنويسيد.

 

1. غالم محى الدين انيس كى بود، شخصيت وى را در مطبوعات كشور چگونه ارزيابى مى نماييد؟
2. در مورد به انديشه، طرز تفكر و فعاليت هاى انيس در مطبوعات معلومات دهيد.

3. نگارش توصيفى چگونه نگارشى است؟
4. آيا وصف بيشتر در نثر كالسيک وجود داشته يا در شعر؟

1.  در بارة نقش مطبوعات دركشور به طور فشرده متنى بنويسيد.
2. قطعة زيرين را حفظ كنيد:

زمانـه پنـدى آزاده وار داد مـــرا               زمانه را چو نكو بنگرى همه پند است
به روز نيک كسان آرزو مبر زنهار               بسا كسان كه به روز تو آرزو مند است

                                                                                    بهارستان جامى 
3.متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى درس روز آينده آماده گى  بگيريد.

خود آزمايى

كارخانه گى
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خدا شناسى
مهر منــور كــزو تـابـد همـى  چه گـويى انـــدرين چــرخ مـدور   

مـدور      هـزاران جـــرم نورانـى  وز او هـــر شب درخـشانند تـا روز   
بــه تصوير دگر هـر يک مصور   چه گـــويى اندرين اجناس مــردم   

يكى را از سعــادت تــاج بر سر يكـى را از شقـــاوت داغ بـــر دل   
همه سـاله گــريزان يک زديگر چه گويى انــدرين دو مـرغ پــران   
يكى را از سپيـدى سيمگون پـر يـكى را از سيــاهى قير گون بــال   
معلق از هـوا بـا كوس و خنجـر چه گويى انــدرين سر گشته پيالن   
گهـى بــارند بـر گلـزار گـوهـر گـهى پـاشنـد بــر كهسار كافــور   
كزو  خيزد نبـات و زر و گـوهـر چـه گــويى اندرين تاريک مـركـز   
به درد و داغ در آغـوش و در بـر گـرفتـه صـد هـزاران كـالـبـــد را   
به وصف اندر يک از ديگر عجبتر  تو پندارى كه خود چنـدين عجايب   

شود بـى قــادرى هرگز مقـدر؟          مهـيا؟     شـود بى صانعى هــرگــز 
كــرا باشد چنين گــفتـار بـاور؟   كجا بــاشد چنيـن انديشه ممكن؟   
كـه  بى نقاش بـاشد نقش دفتر    كه بـى خالق بــاشد خلـــق عالم   

خـداونــد تــوانـا و تــوا نــگر چو بنده عاجــز است از پــروراندن   
يكى از فضل او بـر تخت و منبر يكى از عــدل او در چــاه و زندان   

ببيـن آثـار او در بـحر و در بــر     ببين تأثير او در شــرق و در غـرب   
به گيتى ذره يى از نفع و از ضـر حقيقت دان كه بى فرمـان او نيست   
به عالم نقطه يى از خير و از شر گواهى ده كــه بى تقديـر او نيست   

به حق باشـد ميـان خــلق داور     كن كـه ايـــزد    از آن روزى تفكـر 
كه فردايت همى نيكى دهد بـر چنان بايد كه تخمى كارى امـــروز    

              امير معزى

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1.  شعر زير در مورد چه سروده شده است؟
2.  شعر درس از كيست؟ شاعر آن را مختصراً معرفى كنيد.

3.  شعر خداشناسى در بر گيرندة كدام مفاهيم مى باشد؟
4.  در اين شعر كدام صنايع بديعى به كار رفته است؟

در پايان معرفى، همين سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس بيست سوم
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دورة  پنجم  قرن  بزرگ  شاعران  از  عبدالملک  بن  محمد  ابوعبداهللا  اميرالشعرا  معـزى:   *
سلجوقى بود كه در دربار معزالدين ملک شاه بن آلپ ارسالن مى زيست. تخلص او به معزى 
به مناسبت انتسابش به دربار مى باشد. لقب امير را هم ملک شاه براى وى اعطا كرد. معزى 
تا فوت ملک شاه  در دربار او بود. پس از آن مدتى را در هرات، نيشاپور و اصفهان گذراند و 

بعد به خدمت سنجر بن ملک شاه رسيد و تا آخر عمر در دربار او ماند.
 اشعار معزى شامل قصايد و غزلياتى است كه در نهايت ساده گى و خالى از تكلف مى باشد. 
در قصايدش اشارات تاريخى و جود دارد و به بسيارى از وقايع عصر سلجوقى  پرداخته است. 

* كافور: دارويى است خوشبو و سفيد رنگ كه از درخت كافور به دست مى آيد، درخت كافور 
در جنگل هاى نواحى شرقى آسيا و مناطق كوهستانى شرق هند، چين و جاپان مى رويد و 

بلندى آن به 50 متر مى رسد.

بياموزيم
1. تمام كاينات و همه چيز را كه در كاينات مى بينيم؛ مانند: ستاره گان، اجرام سماوى و غيره 

صانع قادر يعنى خداوند> خلق كرده است.
2. در بر و بحر، شرق و غرب نشانه هاى قدرت خداوند> را مى بينيم و مى دانيم كه همه 

چيز به ارادة او است.
3. اى انسان به روز قيامت فكر كن و بدان كه خداوند> در آن روز داور است. پس تو امروز 

كار نيک انجام بده، تا در آن روز ثمرش را بگيرى. 
دورة  پنجم  قرن  بزرگ  شاعران  از  عبدالملک  بن  معزى  محمد  ابوعبداهللا  اميرالشعرا   .4

سلجوقى بود.
تكلف  از  خالى  و  ساده گى  نهايت  در  كه  است  غزل ها  و  قصيده ها  شامل  معزى  اشعار   .5
مى باشد. در قصيده هايش اشارات تاريخى وجود دارد و به بسيارى از وقايع عصر سلجوقى 

پرداخته است. 

توضيحات
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ش 
آيين انشا و نگار

نگارش تخيلى: گاهى نوشته ها نه تشريحى و نه وصفى است؛ اما حالت شادى يا غم را 
در روح خواننده ايجاد مى كند و او را با افكار نويسنده شريک مى سازد. اين نوع نوشته ها را 

تخيلى مى نامند.
نوشته  است،  انديشه  و  خيال  زادة  آن چه  كه  كرد  استنباط  چنين  نبايد  تخيلى  كلمه  از 
تخيلى ناميده مى شود؛ بلكه همان گونه كه در نوشته هاى تشريحى گفته شد، گاهى انسان 
منظره، حالتى يا داستانى را در ذهن خود ايجاد مجسم كرده و باكمک تخيل خود و آن  را به 
صورت نوشته يى به خواننده بيان مى كند. بنابرآن مقصود از نوشتة تخيلى، نوشته يى نيست 
كه ذهن و انديشه انسانى منظره يا حالتى را  صرفًا دور از  واقعيت تخيل كرده باشد؛ بلكه 
مقصود ايجاد ارتباطى است ميان حوادث مختلف و صحنه هاى متفاوت از پديده هاى عينى و 
ذهنى تا حالتى را كه نويسنده انتظار دارد، در خواننده ايجاد كرده و قدرت خيال پرورى اش 
را به نمايش نگذارد. اين نوع نوشته ها بيشتر نمايندة روح نويسنده مى باشند. نويسنده با ذهن 
خالقش حاالت خود و ماحول خود را به خواننده انعكاس مى دهد. اين گونه نوشته ها غالبًا با 

قدرت تخيل همراه بوده، هنرمندانه و گيراست. 

  كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده؛ سپس هر گروه در بارة پيام شعر خوانده شده باهم گفتگو 

نموده، نتيجه را به ديگران بيان نمايند.
2. يک تن از شاگردان در رابطه به خدا شناسى و عظمت كاينات سخنرانى نمايد.

3.  چند تن از شاگردان به نوبت در رابطه به نگارش تخيلى آن چه آموختند اظهار نظر نمايند. 
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امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود در كتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير با در نظر داشت قواعد نگارشى كه خوانديد متنى بنويسيد كه از هشت 

سطر كم نباشد.
  

خود آزمايى

1.  مفهوم اساسى شعرى را كه خوانديد به زبان ساده بيان كنيد.
2.  امير معزى كى بود؟

3.  در بارة نگارش تخيلى چه مى دانيد؟
4.  صنعت ادبى بيت زير را مشخص نماييد.

     
يـكى را از سياهى قير گون بـال        يكى را از سپيدى سيمگون پر  

كارخانه گى

1. شعرى را كه خوانديد به نثر تبديل كنيد.
2. بيت زير را حفظ نماييد:

ميراِث پدر خواهى علِم پدرآموز      كاين ماِل پدرخرج نتوان كرد به يک روز
                                                                                  گلستان سعدى

3. متن درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  ويكتور هوگو كى بود و چگونه طرز تفكر داشت؟
2. ويكتور هوگو چه كار هايى را انجام داد؟

3. هوگو  در كجا و در كدام سال وفات يافت؟
4. آثار هوگو را چگونه ارزيابى مى كنيد؟                       

5. كتاب بينوايان نوشتة كدام نويسندة مشهور بوده و موضوع آن چيست؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

ويكتور هوگو
ويكتور هوگو درسال 1802ميالدى در فرانسه چشم 
به جهان گشود. وى فرزند سوم جوزف ليوپولدريگزبرت 
هوگو بود. پدرش در اردوى ناپليون سمت جنرالى داشت 
و با اردوى ناپليون به طور منظم سفر مى كرد. سفر هاى 
و مادرش شد، هر  پدر  اختالف  دراز مدت پدرش سبب 
تعلقات  دليل  به  نيز  آغاز  همان  از  مناسبات  اين  چند 
طرفدار  هوگو  مادر  نبود.  خوب  چندان  متضاد  سياسى 
حكومت هاى  به  پدرش  و  بود  فرانسه  سلطنتى  خانوادة 
بعدى كه آمدند، ابراز وفادارى مى كرد. اختالف پدر و مادر 
در زنده گى هوگوى جوان بحرانى عجيب ايجاد نمود و 
اين روح حساس را به دنياى شعر و ادب راند. او ده ساله 

بود كه به سرودن شعر آغاز كرد. او كه مجبور شده بود از مادر خود جدا و با پدر رهسپار ناپل 
و مادريد گردد، به زودى از پدرى كه سخت پابند مناسبات نظامى بود، جدا شد و به سوى 
مادر بازگشت و زير تأثيرعقايد محافظه كارانة مادر قرار گرفت و شاعر نظام شاهى و كليسا 
شد. بعد از سقوط امپراتورى، هوگو شاگرد ليسة لويى لى گراند شد و بعد از فراغت شامل 
فاكولتة حقوق گرديد. دوران تحصيل او غير منظم و غالبًا بى هدف بود.  زنده گانى او در اين 

دوران برايش الهام بخشيد تا كركتر ماريوس را وارد ناول بينوايان كند.
هوگو از1816م. به بعد دنبال قانون را رها كرد. او در اين دوران كتابچه ها را پى هم با 
سرودن شعر هاى خود يا ترجمة شعر هاى ويرژيل شاعر رومى سياه مى كرد. هوگو به تشويق 
مادر خود مجلة ادبى تأسيس كرد و در آن به نقد شعر هاى المارتين پرداخت. درسال 1821م.  

درس بيست چهارم
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مادرش مرد و او با يكى از دوستان دوران كودكى خود ازدواج كرد. درسال 1823م. اولين 
ناول خود هانس آيلند را نوشت، كه در 1825م. چاپ شد. هوگو در شعرهاى خود از بحور 
عروضى متنوع استفاده مى كرد و تخيل درخشان داشت. او درسال 1830م. چهار مجموعة 
مهم انتشار داد، كه در آن شعر طبيعت گراى را با زنده گى خانواده گى به هم آميخته بود؛ اما 
نيمة دوم قرن نزده  دوران واكنش در برابر رومانتيسيسم بود. قسمت عمده و قابل يادآوريى 
از جمله سه مجموعة شعرى هوگو مخفيانه  نشر رسيد.  به  از1850م.  بعد  شعرهاى هوگو 
به چاپ رسيد. هوگو خود در آن وقت در تبعيد به سر مى برد. اين سرود ها فرياد هوگو بر 
ضد ابتذال مستولى برعصرى بود، كه دامنگير لويى ناپليون و جامعة امپراتورى بود. هوگو 
در اين سرود ها برتاريكى هاى عصر خود و روشنايى هاى آينده خوشبينانه تأكيد مى نمايد و 
پيروزى نهايى صلح، آزادى وعدالت اجتماعى را اعالم مى كند. اين مجموعه ها شاعر را مرشد 

اجتماعى معرفى مى نمايد.                                     
هوگو در اين روزگار سرشار از احساسات اصالح طلبى بود كه مى خواست مناسبات ظالمانة 
روزگارش به نفع مردم بينواى جامعه تغييرنمايد. اين شاعر و نويسندة بزرگ فرانسوى در 

22مى 1885 م چشم از جهان فرو بست.
آثار معروف هوگو عبارت اند از: كليساى نوتردام پاريس، كارگران دريا، تاريخ يک جنايت، 
مردى كه مى خندد؛ اما شاهكار ويكتور هوگو كه تقريبًا به تمام زبان هاى زندة دنيا، ترجمه 
گرديده و يكى از كتاب هاى خواندنى ادبيات جهان مى باشد؛ كتاب معروف بينوايان است. 
قهرمان اصلى اين اثر مردى به نام ژان والژان است، كه براى سيركردن يک كودک گرسنه 
نانى از يک نانوايى ميدزدد. دو سال به همين جرم در زندان مى ماند و گرفتار يک رشته 

ماجرا هاى تلخ و شيرين مى شود. 
هوگو در فضيلت پيامبر اسالم حضرت محمد� چنين نوشته است:

»مى دانست كه پايان عمرش فرا رسيده، هميشه مشغول نيايش به درگاه پروردگار بود. بسيار 
كم غذا مى خورد. با دست خود شير گوسفندان را مى دوشيد و هنگامى كه لباسش فرسوده 

مى شد خودش به روى زمين مى نشست و آن را وصله مى زد.
شصت و سه سال داشت كه ناگهان تب بر وجودش راه يافت. قرآن را سراسر  باز خواند. 
آنگاه پرچم اسالم را به دست پرچمدار خود داد و بدو گفت: اين آخرين بامداد زنده گانى من 
است. بدان كه خداى جز خدايى يگانه نيست در راه او جهاد كن. آرام بود؛ اما نگاهش چون 

نگاه عقابى بلند پروازى بود كه نا گزير به ترک آسمان شده باشد.
آن روز مثل هميشه در ساعت نماز به مسجد آمد. به على تكيه كرده بود و مؤمنان به دنبالش 
مى آمدند. پيشاپيش ايشان همه جا پرچم مقدس در اهتزاز بود، هنگامى كه به مسجد رسيدند؛ 
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وى روى به مردم كرد و گفت: هان اى مردم!
اراده نمى كرد من آدمى بيسوادى بيش نبودم. كسى بدو گفت: اى رسول  اگر خداوند 
خدا! جهانيان همه هنگامى كه دعوت ترا در راه حق شنيدند ايمان آوردند. روزى كه تو پاى 
به هستى نهادى، ستاره يى در آسمان ظاهر شد و هر سه برج طاق كسرا فرو ريخت؛ اما او 
دنبالة سخن را گرفت و گفت: با اين همه، ساعت آخرين من فرا رسيده. اكنون فرشته گان 

آسمان در بارة من مشغول شورند.
گوش كنيد! اگر من به كسى سخن بد گفته باشم پيش از آن كه از جهان بروم به من 
به بدى سخن گويد. اگر كسى را زده ام مرا بزند. آنگاه چوبى كه در دست داشت به سوى 
حاضرين دراز كرد. بار ديگر وى گفت: اى مردم! به خدا ايمان داشته باشيد و در مقابل او 
سر تعظيم فرود آوريد، مهمان نواز، پارسا و داد گستر باشيد. باز گفت: هنگام رحلت من از 
اين عالم فراه رسيده است. پس شتاب كنيد هر گناهى كرده باشم به من تذكر دهيد. مردم 
خاموش و افسرده از كنار او مى رفتند. وى صورت خود را در چاه ابوالفدا بشست. مردى از 
وى سه درهم مطالبه كرد و بى درنگ پرداخت. گفت: تصفية حساب در اينجا بهتر است تا 

در ميان گور.
مردم با نگاهى پر از مهر مثل نگاه كبوتر بدين مرد پر جالل كه ديرى تكيه گاه آنان بود؛ 
مى نگريستند. هنگامى كه محمد� به خانة خود باز گشت، بسيارى بيرون خانه تمام شب 

را بى آنكه ديده برهم گذارند روى تخته سنگى گذرا ندند.
بامداد روز بعد وى گفت: اى ابو بكر! مرا يارى برخاستن نيست. براى من قرآن بخوان. 

ابوبكر قرآن مى خواند و سايرين مى گريستند.
يكبار همه ديدند كه در نگاه او مانند روز تولدش برقى درخشيد، دعوت حق را لبيک گفت 
و آنگاه لرزشى بر وى حكم فرما شد. نفسى آرام لب هاى او را از هم گشود و محمد� جان 

به جان آفرين تسليم كرد.          
                                                                                        ترجمة ش، شفا 
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* رومانتيسم: اولين بار در اواخر قرن هژدهم وارد ادبيات فرانسه شد؛ سپس مسير خود را به 
ادبيات ايتاليا و اسپانيا در پيش گرفت و در نيمة قرن نزدهم بر ادبيات تمام اروپا حاكم شد.

قرون وسطى  ادبيات  يا  ادبى كالسيسم  مكتب  با  كه  است  ادبى  مكتب  رومانتيسم همان 
مخالفت مى ورزيد. دراين سبک نويسنده در بيان تخيل، تجسم و شيوة ا فادة خود آزادى 

كامل داشت.

بياموزيم
1. ويكتور هوگو در سال 1802ميالدى در فرانسه چشم به جهان گشود.

2.  وى فرزند سوم جوزف ليو پولدريگزبرت هوگو بود. پدرش در اردوى ناپليون سمت جنرالى داشت.
3.  هوگو شاگرد ليسة لويى لى گراند شد و بعد از فراغت شامل فاكولتة حقوق گرديد. 

4.  هوگو جوانى سرشار از احساسات و اصالح طلبى بود كه مى خواست مناسبات ظالمانة 
روزگارش به نفع مردم بينواى جامعه تغيير نمايد. اين شاعر و نويسندة بزرگ فرانسوى در 

22مى 1885 چشم ازجهان فروبست.
5. آثار معروف هوگو عبارت انداز: كليساى نوتردام پاريس، كارگران دريا، تاريخ يک جنايت، 

مردى كه مى خندد و شاهكار او بينوايان.

نگارش تحقيقى: در اين نگارش نويسنده در بارة موضوع علمى، اجتماعى، ادبى، تاريخى 
و مانند اين ها يا از راه مشاهده يا مطالعه با دقت هر چه بيشتر و استفاده از منابع ممكن 
موضوعاتى را فراهم مى كند و به نوشته آن مى پردازد. آن چه در اين نوشته اهميت دارد، حفظ 
و امانت دارى نام نويسنده است، كه در ابتدا خواننده گان را با دادن منابع موهوم و ضعيف 
گمراه نسازد. دوم اين كه آن چه را از منابع گرفته است مشخص نمايد و آن را از خود نشمارد. 
تا در رعايت امانت كوشا بوده و اصول اخالقى ماخذ بردارى را زير پا نكند. در نوشته هاى 
و  درست  ساختار  بايد  نوشته ها  اين  دارد.  مهمى  نقش  نويسنده  آگاهى  و  دانش  تحقيقى، 
منظمى داشته از زبان معيار دور نگردد و در آن پيچيده گى فراوان راه نيابد. بخش اصلى اين 

توضيحات

ش 
آيين انشا و نگار
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نوشته ها را مى توان در مقدمة آن بيان كرد؛ سپس به شرح و بسط آن ها پرداخت و در پايان، 
نتيجه و حاصل تحقيق را جا داد. خالصه آن كه نگارش تحقيقى بايد پيام يا بيان تازه داشته 
باشد، مستند، منظم و بهره مند از ساخت منطقى بوده با زبان روشن و عارى از شاخ و برگ 

زايد نوشته شود.

كار گروهى و سخنرانى
1.  پس از تفكر الزم بحث و مناظره نماييد كه كدام عوامل در ساختن شخصيت هوگو نقش 

اساسى داشته است؟
2.  شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و شخصيت و كار نامه هاى ويكتور هوگو را با يكى 
از شاعران و نويسنده گان كشور مقايسه نمايند؛ سپس از هر گروه يک نفر مقابل صنف آمده 

و نتيجه را به ديگران بيان نمايند.
3. يک تن از شاگردان در مورد نگارش تحقيقى سخنرانى نمايد.

 

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود در كتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير زير متنى بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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1.  ويكتور هوگو در كدام سال و در كدام كشور تولد شد؟
2.  ويكتور هوگو چند ساله بود كه نخستين شعر خود را سرود؟.

3. كدام انگيزه باعث شد كه هوگو ناول بينوايان را بنويسد؟
4. بينوايان چگونه اثرى بوده و در مورد چه مى باشد؟ واضح سازيد.  

5. هوگو در بارة حضرت محمد� چه گفته است؟
6. در نگارش تحقيقى كدام نكات مهم پنداشته مى شود؟

7. در نگارش تحقيقى نويسنده در بارة كدام موضوعات و از كدام طريق به نگارش آن مى پردازد؟

1. در مورد يكى از چهره هاى معروف ادبيات جهان نظر به عالقة تان معلومات جمع آورى 
نموده روز آينده در صنف قرائت نماييد.

2. شعر زير را حفظ كنيد:
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت    
يک موى ندانست ولى موى شگافت    
اندر دل مـن هـزار خـورشيد بتافـت    
آخـر بـه كـمال ذره يى راه نـيافـت    

ابن سيناى بلخى                                                               
3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

خود آزمايى

كارخانه گى
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هنر هاى هفتگانه
هنرهاى هفتگانه شامل موسيقى، نقاشى، ادبيات، مجسمه سازى 
)پيكر تراشى(، معمارى، تياتر و سينما مى باشد. هر چند هر كدام 
اين هنر ها در بر گيرنده بحث طوالنى مى باشد؛ ناگزير در اين 
جداگانه  به طور  كدام   هر  معرفى  به  مختصر  گونة  به  درس 

مى پردازيم.
موسيقى 

موسيقى، به هر نوا و صدايى گفته مى شود كه شنيدنى و 
خوش آيند باشد. موسيقى بيان احساسات انسان است به وسيلة 

اصوات كه مهمترين عوامل آن صدا و ريتم مى باشد. 
پيشينيان موسيقى را چنين تعريف كرده اند: معرفت الحان و آن چه التيام الحان بدان بود و 

بدان كامل شود. 
ارسطو موسيقى را يكى از شاخه هاى رياضى مى دانست و فيلسوفان اسالمى نيز اين نظر را 
پذيرفته  اند؛ ولى از آن جا كه همه ويژه گى هاى موسيقى؛ مانند: رياضى مسلم و غير قابل تغيير 
نيست؛ بلكه ذوق و قريحة سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر مى دانند. 
در هر صورت موسيقى امروز دانش و هنرى گسترده  است، كه داراى بخش هاى گوناگون و 
تخصصى مى باشد. موسيقى، هنرى است كه با استفاده از گزينش اصوات ويژه و تركيب آن ها  
با يكديگر، با استفاده از اصول و قوانين خود، بيان مقصود مى كند. به همان صورت كه در شعر 
و ادبيات، واژه ها نقش اصلى را دارند و در نقاشى، خط و رنگ، در موسيقى نيز اصوات استند كه 

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1. هنر هاى هفتگانه به كدام هنر ها گفته مى شود؟
2. موسيقى از كدام كلمه گرفته شده و به معناى چيست؟

3.  در بارة تاريخچة هنر مجسمه سازى چه مى دانيد؟
4. هنر تياتر داراى چه ارزشى مى باشد؟

5. در بارة هنر سينما معلومات دهيد.
در پايان معرفى، همين سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس بيست پنجم
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نقش بيان كننده را به عهده دارند.
منابع توليد اصوات موسيقى، آالت موسيقى و حنجرة انسان است. هنر موسيقى بر حسب 
شرايط فرهنگى زادگاه خود، انواع و اقسام بسيار زياد دارد. و هر قوم و ملتى، موسيقى ويژة خود 

را دارا است. موسيقى در حقيقت بيان انديشه در قالب اصوات است.
موسيقى در مشرق زمين انواع گوناگون و متفاوتى دارد؛ ولى تقريباً همة آن ها در نحوه  
برداشت از روح و كليت موسيقى، مشترک اند و علت آن وجود نظام معنوى و تفكر فلسفى 

مشتركى است، كه تمدن هاى مشرق زمين را به يكديگر پيوند مى دهد.

نقاشى يا نگارگرى
نقاشى به اثرى مى گويند كه رنگ بر روى سطحى مانند 
كاغذ يا ديوار به جا مى گذارد. نقاشى نسبت به زبان نوشتارى 
در  يافت شده  نقاشى  هاى  است.  قديمى   بسيار  پيشينة  داراى 
نقش  كشيدن  با  اوليه  انسان هاى  كه  مى دهد  نشان  غارها 
آن ها  با  نبرد  آماده  را  خود  نوعى  به  شان  شكار  و  حيوانات 
برابر قدمت  انسان ها، شش  مى كردند. قدامت نقاشى در بين 
استفاده از زبان نوشتارى است.  نقاشى هنرى است خيال انگيز 
و نقاشى هايى كه پيش از تاريخ در جاهاى گوناگون به تعداد 

زياد كشف شده، در تاريخ مكاتب نقاشى، كهن ترين نقاشى هاى شناخته شده مربوط به20000 
ق. م. است.

نقاشى از روزگاران گذشته و در مناطق مختلف دنيا، گوناگون و متفاوت بوده و در طى تاريخ 
و ماقبل تاريخ نقاشى شيوه و سبک هاى گوناگونى داشته است. نقاشى در حقيقت يک هنر 
پيچيده است. ما در هر تابلوى بزرگى با دستگاه كاملى از ارزش ها روبه رو مى شويم، كه پاره يى 

علمى و برخى صورى و بخشى معنوى است. 

مجسمه سازى، يا پى كرتراشى
اين هنر يكى از جالب ترين و پيچيده ترين هنرهاى آدمى است. مجسمه شامل كنده كارى 
هنرمندانه و ظريف است. كهن ترين مجسمه را متعلق 30000 سال پيش دانسته اند. در عصر 

قديم مردمان ماقبل تاريخ مجسمه هايى از استخوان و عاج مى ساختند.
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مجسمه سازى هنر هم گذارى يا ريخت دادن به اشياء است. كه به آن تنديس، پيكره يا 
مجسمه گفته مى شود. هر پيكر سه بعدى كه به منظور دارا بودن يک بيان هنرى آفريده شده 
را مى توان تنديس ناميد؛ البته بايد توجه داشت كه هر شكل ترتيب شده را مجسمه نمى گويند؛ 

بلكه بايد در وراى آن يک فكر، خالقيت يا نوآورى وجود داشته باشد. 
يونانيان مجسمه ها مى ساختند و در معابد خود قرار داده و آن ها را پرستش مي نمودند. مجسمه هاى سنگي 
و برنزي بى شماري نيز از قهرمانان خود در ميدانها و معابر عمومي مي گذاشتند. مصريان نيز مجسمه هاى 

خود را به صورت موجوداتي در سنگ يا برنز مجسم مي كردند و در معابد شان قرار مي دادند. 
در  بود كه  بودا  پيكره هاى  بزرگترين مجسمه هاى جهان 

افغانستان موقعيت دارد.
معمارى

ترين كار معمارى  معمارى هنر ساختمان است. عمومى 
طراحى و ساخت خانه ها، پل ها، مساجد، ساختمان هاى ادارات، 
كار خانه ها و بنا ها مى باشد. معمارى با هنر نقاشى، مجسمه 
نياز هاى  معمارى  كه  چرا   دارد.  تفاوت  موسيقى  و  سازى 
انسان هاى نخستين و سر پناه را در بر مى گيرد. معمارى در 

كشور ما تاريخ 6000 سال دارد. 
ادبيات

 ادبيات هنرى است لسانى، كه به صورت منثور و منظوم، شفاهى و نگارشى پديد مى آيد. 
شاعر و نويسنده از زنده گى مى آموزد و آثار ادبى خود به بيان زنده گى مى پردازد. آن ها از 
حادثه و رويداد هاى اجتماعى متأثر شده و با بيان مؤثر خويش از زنده گى تصاوير زيبا و هنرى 
پديد مى آورند. آن ها رونق دهنده گان حيات عادى جامعة خويش اند، كه انسان ها را در مبارزه 
بر ضد پليدى ها و سياه كارى ها يارى مى رسانند و به آيندة زيبا و سعادتمند اميدوار مى سازند. 
آثارى كه به طور هنرى نوشته مى شود، باالى انسان ها تأثير زيادى مى گذارد. از يک طرف 
احساس زيبايى شناسى آن ها را پرورش مى دهد، از سوى ديگر براى انسان درس زنده گى 
خوشبختانه  است.  كشور  آن  اجتماعى  زنده گى  حقايق،  بازتاب  كشور  هر  ادبيات  مى دهد. 
ادبيات سرزمين ما با قدامت تاريخى كه دارد با ايجاد هزاران اثر هنرى در غناى فرهنگ 

ارزشمند ما نقشى به سزايى را ايفا نموده است.
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تياتر 
تياتر، سينما و تلويزيون پديده هاى ارتباطى ارزشمندى استند كه به كمک آن ها مى توان 

جهانى  جامعه  به  را  انديشه ها  غنى ترين  و  مفاهيم  پيچيده ترين 
عرضه كرد. اگر چه سوابق و تاريخ هر كدام تحوالت هر يک از 
اين پديده ها باهم تفاوت دارد؛ اما از نظر شيوه هاى بيانى آن ها بر 
يكديگر تًأثيرگذار بوده و تا حد زيادى از زبان مشتركى برخوردار اند. 
آن چه كه اين رسانه هاى ارتباطى را از يكديگر متمايز مى كند، وجوه 
تكنيكى و روش هاى اجرايى در عرضه مفاهيم است كه، در طول 

زمان تحوالت چشمگيرى يافته است.
تياتر يا نمايش، سابقة طوالنى دارد و آغاز آن به يونان باستان 

باز مى گردد. اين هنر يكى از ابزار بيانى قدرتمند انسان در عرصه طرح مفاهيم و مسايل انسانى 
است. تياتر از نظر ظاهر و شيوه هاى اجرايى تغييرات فراوانى در طول تاريخ دو هزارسالة خود 
داشته است؛ اما اصول و مبانى آن، يعنى مكان اجرا، بازيگر و طرح نمايش همواره حفظ شده 
است. در تعريف كلى مى توان گفت كه: تياتر بيان بى واسطة يک روايت توسط انسان براى 
انسان ديگر است. نور، صدا، صحنه پردازى و … امكانات و ابزارى استند كه برقرارى ارتباط 
از  اجرايى خود  ويژة  واسطة شكل  به  تياتر  اند.  را تسهيل كرده  تماشاگر  با  و مطلوب  بهتر 
محدوديت هايى برخوردار است؛ اما به عنوان يک هنر نمايشى، تأثير چشمگيرى بر هنر هاى 

تصويرى  بعد از خود به ويژه سينما داشته است.
 هر نمايشنامه يا نمايش، بازتاب يک شيوة نگرش خاص به زنده گى است. هر نويسندة تياتر 
آن چه را مى نويسد، از زنده گى مى گيرد و اين بدان معناست كه تياتر هيچ وقت از زنده گى جدا 
نبوده و نيست. به وجود آوردنده گان تياتر در حقيقت تالش كرده اند؛ تا واضح سازند كه تياتر 
آيينة زنده گى است و مى خواهند با به نمايش گذاشتن خوبى ها و بدى ها در تهذيب اخالق جامعه 
نقش داشته باشند و افراد جامعه را به سوى خير و صالح  رهنمون سازند. با به نمايش گذاشتن 

ابعاد شخصيت و روابط درست و نادرست، انسان ها را متوجه اعمال و رفتار شان سازند. 

سينما
متحرک  تصوير  را  آن  بلكه  نبود؛  هنر  يک  پيدايش،  ابتداى  از  سينما  سال1895م.  در 
مى خواندند. تقريباً بيست سال طول كشيد كه سينما تكامل يافت و به عنوان يک هنر شناخته 
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شد. در آغاز سينما را بيشتر يک پديدة علمى صنعتى مى دانستند. در سال هاى جنگ جهانى اول 
سينما به عنوان يک وسيلة نمايشى و سرگرمى رونق تجارى يافت؛ سپس قابليت هاى هنرى 
آن نيز رفته رفته توسط فلم سازان اروپايى و امريكايى كشف و شگوفا گرديد و در همان سال ها 

آن را هنر هفتم ناميدند.
 سينما از جنبة خالقيت و بيان هنرى، يک رسانة ارتباطى پيچيده است؛ زيرا توليد يا خلق 
يک اثر سينمايى، مستلزم استفاده و تلفيق اكثر هنر هاى ماقبل سينما، از جمله ادبيات، نقاشى،  
تياتر، معمارى و موسيقى است، همراه  با موارد فنى، علمى و اقتصادى كه در جريان توليد فلم، 
فلمساز با آن مواجه است؛ چنانچه تاريخ سينما را با تاريخ ساير هنر ها مقايسه كنيم، متوجه 
مى شويم كه اين هنر در مدت كوتاه رشد فوق العاده زيادى داشته است. طورى كه هيچ هنرى 
در قرن بيستم به استثناى رسانة تلويزيون، نتوانسته با آن از لحاظ محبوبيت، فراگيرى و نيروى 

تأثير بر عواطف و افكار مخاطب، رقابت كند.
يكى از ويژه گى هاى سينما، جمعى بودن آن است كه تعداد زيادى تماشاگر مى توانند در كنار 
هم و هم زمان در نمايش فلم شركت كنند. سينما از همان آغاز اختراع خود، توانست فضايى 

خاص را به منظور سرگرمى جمعى مردم فراهم آورد.
سينما از آغاز تا امروز مراحل گوناگونى را طى كرده است، كه نخست سينما صامت يا بدون 
صدا و فلم ها سياه و سفيد بود؛ سپس از اواخر دهة1920م. عصر فلم صدادار آغاز شد و عامل 
صدا عمًال سينما را به صورت يک هنر سمعى و بصرى درآورد. از اواخر سال 1930 م. با اختراع 

فلم رنگه سينماى رنگه به ميان آمد.

بياموزيم
1.  هنر هاى هفتگانه شامل موسيقى، نقاشى، ادبيات، مجسمه سازى، معمارى، تياتر و سينما مى باشد.

2.  موسيقى، هنرى است كه با استفاده از گزينش اصوات ويژه و تركيب كردن آن ها  با يكديگر، 
با استفاده از اصول و قوانين خود، بيان مقصود مى كند. 

3. نقاشى هنرى است خيال انگيز، كه قدامت آن پيشتر از زبان نوشتارى است.
4.  پيكر تراشى يكى از جالب ترين و پيچيده ترين هنر هاى آدمى است، كه شامل كنده كارى 

هنرمندانه و ظريف مى باشد.
5. كهن ترين مجسمه را متعلق به30000 سال پيش دانسته اند. در عصر قديم مردمان ماقبل 

تاريخ، مجسمه هاى از استخوان و عاج مى ساختند.
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 6. تياتر يا نمايش، سابقة طوالنى دارد و آغاز آن به يونان باستان باز مى گردد. اين هنر يكى از 
ابزار بيانى مؤثر انسان در عرصه طرح مفاهيم و مسايل انسانى است.

7.  سينما هنر هفتم به حساب مى آيد و يكى از ويژه گى هاى سينما، جمعى بودن آن است كه 
تعدادى زيادى تماشاگر مى توانند در كنار هم  و هم زمان در نمايش فلم شركت كنند.

ش 
آيين انشا و نگار

نگارش مطبوعاتى: مراد از نوشته هاى مطبوعاتى، نوشته هايى اند كه در روزنامه ها، مجله ها 

و ديگر نشريه ها درج و عامة مردم از قشر ها و سطوح فرهنگى گوناگون، مخاطبان آن ها به 
شمار مى روند. اين نوشته ها عنوان هاى متعددى دارند، از جمله سر مقاله، خبر، گزارش خبرى، 
تفسير، مصاحبه عنوان هاى ديگر نيز ممكن است به ورزش، جوانان، زنان، صحت، خانواده و 

امور فرهنگى اختصاص يابد.
انواع اين نوشته ها، به مقتضاى كار ويژة آن ها، در برخى از خصوصيات، مشترک اند، در 
عين آنكه هر كدام  از آن ها براى خود ويژه گى هايى دارند. مهمترين خصوصيت مشترک آن ها 
تازه بودن و زنده بودن موضوع آن هاست؛ مثًال: تازه ترين حادثه، كتاب، فلم، نمايش در آن ها 
مطرح مى شود. بحث هاى نظرى محض و مطالب خشک و بى روح مناسب مطبوعات نيست؛ 
خصوصيت مشترک ديگر، زبان آن هاست كه زبان روزنامه يى نام گرفته است و آن زبانى است 

معاصر، مردم پسند، بى پيرايه.
سرمقاله: موضوع اصلى سر مقاله مهمترين حادثه و مسألة روز است. در سر مقاله بايد يک 

موضوع عمده شگافته شرح و بسط  داده شود. نبايد حد اكثر بيش از يک ستون روزنامه را اشغال 
كند. سرمقاله سخنگوى روزنامه است؛ لذا در نگارش آن بايد دقت كافى صورت گيرد.

خبر: خبر بايد كوتاه، مؤثر و حاوى همه اطالعاتى باشد كه خواننده گان كنجكاو جوياى آن اند. 

زبان خبر برعالوه ساده گى و بى پيرايه گى، بايد موجز و داراى بار معنايى زياد باشد.
بايد شيرين و  زبان آن  اشغال كند  را  )رپورتاژ(: مى تواند چند ستون روزنامه  گزارش خبرى 

دلچسپ باشد. در آن براى توصيف زنده، فنون بالغى در حد اعتدال به كار رود.
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مصاحبه: به پرسش هاى مصاحبه كننده بسته گى دارد كه پرسش هايش بايد مغز دار و پر مايه 

باشد زبان مصاحبه برحسب مورد، گاه خود مانى و صميمى و گاه رسمى با مراعات نزاكت هاى 
سياسى و تشريفاتى است.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة هنر هاى هفتگانه، يک گروه از گروه ديگر پرسش هايى 

طرح نمايند.
2.  سه شاگرد به نوبت نتيجة درس را بيان نمايد.

3. شاگردان به دو گروه تقسيم شده و در بارة  تهيه خبر با هم بحث و گفتگو نمايند؛ سپس از 
هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران شرح كند.

امال و نگارش

 1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير پايين در كتابچه هاى تان متنى بنگاريد و نتيجة كلى آن را مشخص نماييد. 
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1. هنر هاى هفتگانه را نام بگيريد.
2. موسيقى از كدام واژه گرفته شده و چگونه از موسيقى تعريف شده است؟

3. در باره هنر پيكرتراشى چه مى دانيد؟
4. در مورد به هنر تياتر معلومات دهيد.

5.  سينما تا كنون كدام مراحل را طى كرده است؟
6. مراد از نوشته هاى مطبوعاتى كدام نوشته ها است؟

7. زبان روز نامه يى چه نوع زبان است؟
8.  موضوع اصلى سرمقاله را چه تشكيل مى دهد؟

1. در مورد هنر نقاشى در افغانستان معلومات تان را بنگاريد. 
2.  بيت ها زير را حفظ كنيد:

خوشا كمال و هنر ُخرما خردمندى          كه شاخسار وجودش زدانش آرد بـر
هنر به نزد خردمند بس خطير آيد            چنان كه در نظر مرد جوهرى جوهر
                                                                              اديب الممالک فراهانى
3.  متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

كارخانه گى

خود آزمايى
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رباعـى
رباعى عبارت از قالب شعرى يى است كه داراى چهار مصراع  بوده، مصراع اول دوم و چهارم 

آن داراى قافية واحد باشد. معناى رباعى اغلب در مصراع آخر تكميل مى گردد. رباعى در ادبيات 

عرب وجود ندارد. اين قالب شعرى در آغاز دور اسالمى در سرزمين ما پديد آمد. از دوره سامانيان 

از شهيد بلخى، ابوشكور بلخى و رودكى رباعيات لطيفى در دست است؛ سپس ابن سينا، ابو سعيد 

ابو الخير، بابا طاهر عريان و خواجه عبداهللا انصارى رباعى هاى ماندگارى سروده و سر انجام اين 

قالب شعر با عمر خيام به ذروه كمال رسيد. پس از آن شاعران ديگرى چون موالنا جالل الدين 

محمد بلخى، سعدى، حافظ، بيدل و... رباعى هايى سروده اند.

از  نيشاپورى  ابراهيم خيام  بن  ابوالفتح عمر  عمر خيام رباعى سراى بى نظير: حكيم 

دانشمندان و رياضى دانان و شاعران بزرگ اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم مى باشد. 

او معاصر سلطان ملک شاه سلجوقى بود. وى بر عالوه از نجوم در فلسفه، طب و حكمت 

استاد بود. رباعيات خيام شهرت جهانى دارد و به اغلب زبان هاى زندة دنيا ترجمه شده است. 

اين رباعيات بسيار ساده بوده، شامل معانى عالى و عميق فلسفى و حكمى در الفاظ موجز و 

كوتاه مى باشد. خيام را يكه تاز ميدان رباعى سرايى مى دانند؛ اكنون به طور نمونه چند رباعى 

مى خوانيم:

درس بيست ششم

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. رباعى به كدام قالب شعرى گفته مى شود؟
2. رباعى چه وقت و در كجا به وجود آمد؟

3. كدام شاعران  رباعى سروده اند؟
4. عمر خيام كى بود و رباعيات وى داراى كدام مفاهيم مى باشد؟

در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.



 136

اين يک دو سه روزه نوبت عمر گذشت    

چون آب به جويبار و چون باد به دشت    

هـرگـز غـم دو روز، مـرا يـاد نـگشت    

روزى كه نيامدست و روزى كه گذشت    
*          *        *     

پيش از من وتو ليل و نهارى بودست    
گـردنده فـلک نيز به كـارى بودست    
هر جا كه قـدم نهى تو بر روى زمين    
آن مرد مـک چشم نگارى بوده است    

*         *          *     
روزى كه گذشته است از او ياد مكن    
فـردا كــه نـيامده است فرياد مـكن    
بـر نامـــده و گـذشـته بـنياد مـكن    
حالى خوش بـاش و عمر بر باد مكن    

رباعى از ابو سعيد ابوالخير              *         *          *

بهتر ازين در جهـان چــه بود كار    
دوست بر دوست رفت و يار بر يـار    
آن همه اندوه بود و اين همه شادى    
آن همه گفتار بود و اين همه كردار    

رباعى از خواجه عبداهللا انصارى       *          *         *
در راه خـدا دو كـعبه آمد حاصـل    
يک كعبة صورتست يكى كعبة دل    

تـا بتـوانـى زيــارت دل ها كــن    
كـافزون ز هزار كعبه آمد يک دل    
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كه  بود  خراسان  هجرى  چهارم  قرن  متصوف  سخنگويان  نخستين  از  ابوسعيدابوالخير   *
رباعياتش را وسيلة بيان مطالب فلسفى و عرفانى كرد.

بياموزيم
1. رباعى عبارت از قالب شعرى است كه داراى چهار مصراع  بوده، مصراع اول دوم و چهارم 

آن داراى قافية واحد باشد.
2.  رباعى در ادبيات عرب وجود ندارد اين قالب شعرى در آغاز دوره اسالمى در سرزمين هاى 

خراسان پديد آمد.
3. از دوره سامانيان از شهيد بلخى، ابوشكوربلخى و رودكى رباعيات لطيفى در دست است. 
بعداً ابن سينا، ابو سعيد ابو الخير، بابا طاهر عريان و خواجه عبداهللا انصارى بدان روى آوردند 

و با عمر خيام به پايه كمال رسيد.
4.  رباعيات خيام  شهرت جهانى دارد و به اغلب زبان هاى زندة دنيا ترجمه شده است. اين 

رباعيات بسيار ساده بوده  شامل معانى عالى فلسفى در الفاظ موجز و كوتاه مى باشد.

تقليد چيست؟
تقليد از روى كار كسى كارى را انجام دادن است. تقليد از خواص اجتماعى شخصيت است 

كه در اجتماع شكل مى گيرد. تقليد در مود، نگارش، آواز خوانى و همه موارد وجود دارد. شخصى 
كه داراى جهان بينى نيست و ذوق و سليقه  خودش مطرح نمى باشد؛ كوشش مى نمايند كه 
همواره تقليد كند. اين شخص مقلد در نگارش صاحب سبک به خصوص خود نمى گردد. 
نوآورى و خالقيت در كارش ديده نمى شود. تقليد دو نوع است يكى تقليد آگاهانه )مثبت( و 

ديگر تقليد كوركورانه)منفى(. 
تقليد آگاهانه مى تواند باعث رشد استعداد شخص مقلد گردد؛ به شرطى كه از شخصى كه 

توضيحات

ش 
آيين انشا و نگار
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تقليد مى كند، آن شخص در جامعه مقام و جايگاه خوبى داشته باشد؛ اما تقليد هاى كوركورانه 

وى  و خالقيت  پيشرفت  بعدى  كارهاى  مانع  مى زند،  را ضربه  مقلد  استعداد  آنكه  بر  عالوه 
مى گردد و هيچ گاهى نمى تواند داراى جهان بينى وسيع و ديد منطقى گردد. تقليد كور كورانه 

نتيجة منفى در پى دارد و قابل قبول نيست.
كار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هرگروه در بارة رباعى و رباعى سرايى با هم 
گفتگو نموده و از هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران ارائه نمايد.

2. چند شاگرد به نوبت رباعى را كه به ياد داشته باشند براى همصنفان خود بگويند.

امال و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. رباعيى را كه از خواجه عبداهللا انصارى خوانديد اساس قرار داده يک متن ادبى بنويسيد.

1.  رباعى را تعريف كنيد.
2.  معروف ترين شاعران رباعى را نام ببريد.

3.  در بارة خيام چه مى دانيد؟
4.  مفهوم نخستين رباعى خيام را بنويسيد.

5.  تقليد چه را مى گويند؟
6.  مراد از تقليد آگاهانه چيست؟

1. چند رباعى از شاعران مختلف را انتخاب نموده روز آينده در صنف بخوانيد. 
2. اين جمله را به ياد داشته باشيد: 

معلم موضوعاتى را كه قبًال نمى دانستيم به ما آموزش داد. مسلمًا او سزاوار احترام است. 
)ساميول جانسن انگليسى(

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

خود آزمايى

كارخانه گى
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود،كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1.   بابر نامه اثركيست؟
2 بابر نامه از كدام موضوعات بحث مى كند و چگونه يك اثر است؟

3. بابرنامه در اول به كدام نام ياد ميگرديد؟
4. بابرنامه به كدام زبان ها چاپ گرديده است؟

 در پايان معرفى، همين سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

                        بابـرنـامـه
    بابرنامه يا وقايع بابرى كه به نام »توزوک بابر« معروف 
است؛ تأليف ظهيرالدين محمد بابر شاه فرزند عمر شيخ 
و نوادة امير تيمور گورگان، بنيان گذار سلسلة گورگانيان 
هند مى باشد. او در سال 899 هجري در سن 12ساله گى 
سال  در  وى  نشست.  تخت  به  پدر  به جاى  فرغانه  در 
1504-1525م. در بدخشان حكومت نموده؛ سپس قصد 
ابراهيم  سلطان  پت  پانى  فتح  از  پس  كرد.  هند  تسخير 
لودى پادشاه دهلى را شكست داد. در سال1526.م آگره، 
دهلى و شمال هندوستان را از رود سند تا بنگال تصرف 
كرد. بابر در سال 910 هجرى كابل و نواحى آن را تصرف 
كرد و اين شهر باستانى را پايتخت خود قرار داد، او در بارة 

اين شهر در بابرنامه چنين نوشته است:
كابل از اقليم چهارم است... از مختصر واليت است، طوالنى افتاده، طول آن از مشرق 
به طرف مغرب است، اطراف و جوانب آن تمام كوه است... در زمان عم من والوغ بيگ 
ميرزا در دامنة اين كوه، يک جوى كشيده، باغاتى كه در اين دامنه است تمام به اين جوى 
معمور است... از شهر كابل سه چشمة خورد برآمده، دوتاى آن در نواحى گلكنه است؛ بر سر 
يک چشمه خواجه شمو نام مزارى است و در چشمة ديگر، قدمگاه خواجه خضر است، اين 
دو گشتگاه مردم كابل است. يک چشمة ديگر روبروى مزار خواجه عبدالصمد )عاشقان و 

عارفان( خواجه روشنايى مى گويند....
بابر در سال 1530م. در آگرة هند وفات يافت. جسدش بنابر وصيت وى در كابل به خاک 

درس بيست هفتم
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سپرده شد. به جاى او فرزندش همايون شاه به تخت سلطنت نشست.
بابرنامه يكى از كتب جامع تاريخى در سدة شانزدهم ميالدى است كه در مورد تاريخ و 
جغرافياى افغانستان، آسياى ميانه و هندوستان به ويژه دورة تيموريان، معلومات دقيقى در آن 
درج است. اين اثر حاوى مطالب فولكلور، ادبيات، هنر، مسايل اجتماعى، اقتصادى و سياسى 
بوده حتا ويژه گى هاى قومى مردمان مختلف رسوم و عادات، پوشاک، خوراک، داد و ستد هاى 
مردم، شرح احوال امرا، شعرا و دانشمندان آن ادوار را در بر مى گيرد؛ همچنان معلومات در 
بارة نواحى، شهر ها، مساجد، مدارس، خانقاه ها، مزار ها، كوه وكوتل ها، درياها، بند هاى آب، 
از آغاز نگارش تا كنون،  بابرنامه  معادن، جنگل ها، باغ ها، داده شده است. از همين جهت 
ارزش و شهرت و تازه گى مطالب خود را حفظ كرده و دانشمندان و مؤرخان بزرگ شرق و 

غرب بر آن استناد و بار بار به تجديد ترجمه و تجديد نشر آن دست مى يازند.  
بابرنامه به زبان تركى چغتايى و با نثر ساده نگاشته شده است و حوادث سال هاى 899-

936 هجرى قمرى را در بر مى گيرد. بابر در اين اثر موضوعات را بدون تعصب بيان كرده 
است. بابرنامه از جنبه هاى مختلف تاريخى، جغرافيايى، مردم شناسى و ادبى داراى ارزش و 
اهميت فراوان است. اين اثر توسط اديب معروف آن روزگار عبدالرحيم خان خانان فرزند بيرام 
خان شاعر و مؤرخ نام آور از زبان تركى چغتايى  به زبان درى ترجمه گرديده است. بابر در 
بابرنامه ابتداء وقايع و سرگذشت هايى را كه از آغاز حكمرانى به سراغش آمده بيان نموده 
است. بعداً خاطره هاى خويش را اساس بابرنامه قرار داده است. از گفته هاى بابر و معلومات 
دخترش گلبدن بيگم در همايون نامه معلوم مى شود كه اول اين كتاب به نام »واقعه نامه« ياد 

شده در يكى از رباعيات آن كه ترجمة آن چنين است آمده:
      وز عالم، عجب درد و الم  ها ديــدم            وز مردم دهر ٌطرفـه ستـم ها ديــدم
      هركس كه اينک واقعه را خواند داند           چه رنج وچه محنت وچه غم هاديدم

جاپان  و  فرانسه، هندوستان  آلمان،  انگلستان،  تركيه،  در  زبان هاى مختلف  به  بابرنامه 
چندين بار چاپ گرديده است. قابل يادآورى است كه ظهيرالدين محمد بابر با ژرف نگريش 
نه تنها يک مرد سياسى، نظامى، كشورگشا و مؤسس يک امپراطورى بود؛ بلكه او به عنوان 
يک شخصيت فرهنگى، محقق و نويسنده با نوشتن اين كتابش )بابرنامه( در معرفى، تلفيق 
ايفا  و پيوند فرهنگ ها و ثقافت ها در قسمت بزرگى از جغرافياى آسيا نقش ارزشمندى را 

كرده است.
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توضيحات

تـوزوک، واژة تركى به معناى نظم و ترتيب و سلسله مراتبى كه فرمانروا يا فرمانده نظامى 

براى لشكريان و سازمان هاى وابسته اعمال مى كرد. توزوک از توز تركى گرفته شده به معناى 

آراستن و منظم كردن است.

بياموزيم
1. بابر نامه تأليف ظهير الدين محمد بابر شاه فرزند عمر شيخ و نواده امير تيمورگورگان، 

بنيان گذار سلسلة گورگانيان هند مى باشد.
2.  بابرنامه يک كتاب تاريخى در سدة شانزدهم ميالدى است، كه در مورد تاريخ و جغرافياى 

افغانستان، آسياى ميانه و هندوستان حاوى معلومات دقيقى است.
3. بابرنامه توسط عبدالرحيم خانخانان فرزند بيرام خان شاعر و مؤرخ نام آور از زبان تركى 

چغتايى  به زبان درى ترجمه گرديده است.
آلمان، فرانسه، هندوستان و جاپان  انگلستان،  به زبان هاى مختلف در تركيه،  بابرنامه    .4

چندين بار چاپ گرديده است.
5.   بابرنامه در معرفى، تلفيق و پيوند فرهنگ ها و ثقافت ها در قسمت بزرگى از جغرافيايى 

آسيا نقش ارزشمندى را ايفا نموده است.
ش 

آيين انشا و نگار

سبك در نگارش
كسى كه در نگارش داراى جهان بينى است كوشش مى نمايد كه با ذوق و سليقة شخصى 
خود، موضوع را انتخاب و با كلمات و الفاظ زيبا و پسنديده با رعايت تسلسل منطقى بنويسد. 
كسانى كه چنين خواص دارند متكى به خود بوده نوآورى  در كار شان ديده مى شود و اينگونه 

است كه موفق به ايجاد سبک به خصوص خود مى شوند. 
انعكاس شخصيت  سبک طريقه و روش خاص بيان يک فرد را گويند. سبک در نگارش 
دارد  نگارش مشكل  در  تا شاگردى كه  گرفته  نويسندة جهان  و  بزرگترين شاعر  از  است. 
داراى سبک مى باشد. اين شاگرد مبتدى پس از تمرين زياد مى تواند سبكش را پرورش دهد. 
احساس خود را در برابر زيبايى كه در طبيعت وجود دارد، بپرورد. البته مراد از اين نوع سبک 
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همان شيوه و روش خاص فرد است، نه سبک بر جستة ادبى و هنرى.
كار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان درمورد ارزش و اهميت بابرنامه تفكر نموده نظريات شان را در اين رابطه ابراز نمايند.
2. دو دو شاگرد با هم در بارة سبک در نگارش گفتگو نمايند.

3. شاگردان در مورد شخصيت بابر سخنرانى كنند.

امال و نگارش 

1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، امال بنويسيد.
2. در بارة تصوير زير معلومات مختصر بنگاريد.

خود آزمايى

1.  بابر نامه اثر كيست؟                                             ظهيرالدين محمد بابر            
2.  بابر كى بود؟

3.  بابرنامه در برگيرنده كدام موضوعات است؟ 
4.  بابرنامه توسط كى به درى برگردانده شد؟ 

5. خالقيت و نو آورى در نگارش چه اهميت دارد؟
6.  سبک چيست؟ چگونه مى توانيم در نگارش داراى سبک شويم؟

كارخانه گى

قرائت  صنف  در  آينده  روز  نموده  دريافت  درس  از  خارج  معلومات  بابرنامه  مورد  در    .1
نماييد.

2.  قطعة زيرين را حفظ  كنيد:
حال نادان را زنادان به نمى داند كسى                 گرچه در دانش فزون از بوعلى سينا 

بود
طعن نابينا مزن اى دم زبينايى زده                   زانـكه نابينـا به كـار خويشتن بينــا بود

3. متن درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده آماده گى بگيريد.



 143

درس بيست هشتم

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. در صورتى كه ماين يا مهمات منفجر نا شده را مى بينيد، چه عكس العملى نشان مى دهيد؟
2.  ماين ها و مهمات منفجر نا شده توسط چه كسانى از بين برده مى شود؟

3. در صورت مواجه شدن با  قربانى ماين  چه عكس العملى نشان مي دهيد؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

      در صورت مواجه شدن با ماين چه بايد كرد؟

در اثر جنگ هاى طوالنى در افغانستان انواع سالح ها 
اين  جملة  از  اند.  شده  پراكنده  ناشده  منفجر  مهمات  و 
و  ديدن  مى باشند.  ناشده  منفجر  مهمات  و  ماين ها  مواد، 
تشخيص دادن ماين ها كار آسانى نيست؛ زيرا آن ها اكثراً 
در زير زمين گور شده اند؛ اما مهمات منفجر ناشده برروى 
نيست؛  دشوارى  كار  آن ها  شناخت  و  دارند  قرار  زمين 
نزنيد،  دست  ناشناخته  اشياى  به  عزيز  شاگردان  بنابرآن 
انداختن  از  و  ننماييد  قطع  يا  را كش  ناشناخته  سيم هاى 
به طرف ماين ها و مهمات منفجر  اشياى ديگر  يا  سنگ 
ناشده خود دارى نماييد. انداختن سنگ يا اشياى ديگر به 

طرف ماين ها و مهمات منفجر ناشده بسيار خطرناک بوده و باعث زخمى يا كشته شدن 
انسان ها و حيوانات مى گردد. مهمات منفجر ناشده را مى توان در هرجا، حتا در باغچه ها،  
زمين هاى زراعتى، سرک ها، مكاتب و غيره جاها در يافت نمود؛ اما ماين ها اكثراً در مناطق 

ذيل پيدا مى شوند:
*   در راه ها و گذرگاه ها و سرک هايى كه مورد استفاده قرار نگرفته اند. 

*   در كنار سرک ها و راه ها. 
*   در ساحاتى كه جاى دور دادن عراده جات باشد.

*   در داخل يا كنار پلچک ها و لبه هاى پل ها. 
*   در داخل يا كنار مخروبه ها. 

*  در دروازه و كنج اتاق هاى منازلى كه خالى باشند.
*  در داخل و اطراف چاه ها و ديگر منابع آب. 
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*  در اطراف پوسته هاى امنيتى و وسايط تخريب شده.
*  در فرو رفتگى هاى زمين كه به شكل مخفي گاه از آن ها استفاده شده بتواند و....

    ممكن است بنابر داليل مختلف شما در ساحة خطرناک يا ماينزار قرار بگيريد؛ و يكبار   
متوجه شويد كه از راه مصون منحرف شده ايد. در چنين حالت نبايد وارخطا شده و به عقب 

يا اطراف تان بدويد؛ بلكه به مشوره هاى ذيل عمل نماييد:
*   به طور آنى و عاجل توقف نماييد.

*  در صورتى كه افراد ديگرى با شما باشند، به آن ها بگوييد حركت ننمايند؛ زيرا ساحه 
خطرناک است.

*  از كسى كه در ساحة مصون قرار دارد، تقاضاى كمک نماييد تا در جستجوى كمک شده 
و به ماين پاكان يا مقامات محلى )پوليس، ريش سفيدان...( اطالع بدهد.

*  الى رسيدن كمک منتظر باشيد و از جاى خود حركت نكنيد.
در صورتي كه در ساحة ماين زار ناآگاهانه قرار مى گيريد، هرگز به عقب يا اطراف خود حركت 

نكنيد، در جاى تان متوقف شده و از ديگران بخواهيد تا به مسؤوالن خبر بدهند.
 در صورت مواجه شدن با قربانى ماين چه بايد كرد؟

حادثه  قربانى  به  تا  نكنيد  مواجه مى شويد، كوشش  ماين  قربانى  به  در صورتيكه شما 
نزديک شويد.

در چنين حالت به دستور هاى ذيل عمل نماييد:
* هرگز به ساحه خطرناک داخل نشويد؛ زيرا خود تان صدمه مى بينيد، شما باعث انفجار 
ديگر خواهيد شد و به زخمى صدمه بيشتر مى زنيد. به ياد داشته باشيد در ساحه يى كه يک 

ماين وجود داشته باشد، امكان موجوديت ماين هاى بيشتر هم است. 
* زخمى را آرام سازيد، يعنى با او توسط حرف هاي تان آرامش و سكون دهيد. 

*  خواهان كمک مسلكى شويد )به ماين پاكان، پوليس، افراد نظامى، كلينک ها يا شفاخانه ها 
اطالع دهيد.( اگر تلفون همراه نزد تان باشد، به اقارب و يا كسى كه شما را كمک كرده 

بتواند زنگ بزنيد.
* تا وقتى كه كمک مسلكى، مي رسد هرگز داخل ساحه نشويد. با قربانى حادثه صحبت 

نماييد و برايش بگوييد كه از جايش حركت نكند. 
هرگز چيزى را به طرفش پرتاب نكنيد. 

* در صورت مواجه شدن با قربانى ماين، هرگز 
داخل ساحة ماين زار نشويد. هرچه زودتر به ماين 
پاكان يا مسؤولين محل خبر بدهيد. از كمک هاى 

غيرمسلكى خوددارى نماييد.
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دين مقدس اسالم ما را هميشه به رعايت احتياط در همه امور زنده گى توصيه مى نمايد. 
هر فرد مسلمان بايد در حفظ جان خود وديگران كوشا بوده و هرگز در قسمت اين نعمت 

بزرگ خداوندى بى اعتنايى نكند. 
با  همان گونه كه همه مي دانيم در طى جنگ هاى طوالنى ساحات زياد وطن عزيز ما 
ماين ها و مهمات منفجر ناشده ملوث شده است. يكى از تأثيرات منفى جنگ خراب شدن 
وضع اقتصادى اكثريت مردم است. به همين دليل تعدادى از فاميل ها اطفال شان را جهت 
جمع آورى چوب، توته هاى آهن و غيره به ساحات خطرناک مى فرستند، كه اين عمل باعث 

زخمى يا كشته شدن آن ها مى گردد. 
فعاليت هايى كه خطر در قبال دارد و بايد از آن ها جلوگيرى شود، قرار زير است: 

* جمع آورى چوب از ساحات خطرناک. 
* جمع آورى آهن هاى كهنه از ساحات جنگ زده. 

* داخل شدن به خانه هاى مخروبه و خالى. 
* عبور نمودن از عاليم خطر )سنگ هاى رنگ شدة سرخ و آبى(

* گشت و گذار در ساحات مشكوک )جنگ زده(
* بازى نمودن در ساحات خطرناک. 

* استفاده از راه ها و سرک هايى كه رفت و آمد در آن جا صورت نمى گيرد.
  به اين ترتيب به خاطر حفظ جان و صحت خود بايد به نكاتى كه در باال ذكر گرديده اند، همان 

طور عمل كنيد، تا منحيث يک مسلمان سالم و نيرومند به جامعة خود خدمت نماييد. 

توضيحات

* مهمات منفجر ناشده عبارت از سالح ها و مهماتى اند كه در جريان جنگ ها مورد استفاده 
قرار گرفته؛ اما منفجر نشده اند؛ مثًال: راكت ها، بمب هاى دستى، مرمى هاى تانک، مرمى هاى 

مختلف تفنگ ها، راكت، بمب هايى كه از طياره پرتاب شده اند و غيره
* جلوگيرى از خطرات مهمات منفجر ناشده آسان تر است؛ زيرا آن ها اكثراً برروى زمين قرار 
دارند و به آسانى مى توان آن ها را ديد؛ اما ماين ها در زير زمين  مدفون شده اند و انسان ها 

را غافلگير مى كنند.

بياموزيم
1.  در اثر جنگ هاى طوالنى در افغانستان انواع سالح ها و مهمات منفجرناشده پراكنده شده اند.

2.  شاگردان عزيز بايد جداً توجه داشته باشند، كه به اشياى ناشناخته دست نزنند.
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3.  مهمات منفجر ناشده مى تواند در هر جا، حتا در باغچه ها، زمين هاى زراعتى، سرک ها، 
مكاتب و غيره جاها موجود باشد.

يا اطراف خود حركت  4. در صورتي كه در ساحة ماينزار مواجه مى شويد، هرگز به عقب 
نكنيد، در جاى تان متوقف شده و از ديگران بخواهيد تا به مسؤوالن خبر بدهند.

حادثه  قربانى  به  تا  نكنيد  كوشش  مى شويد،  مواجه  ماين  قربانى  به  شما  در صورتيكه   .5
نزديک شويد، در آن صورت به جاى يک زخمى، دو زخمى به وجود خواهد آمد.

6. خواهان كمک مسلكى شويد )به ماين پاكان، پوليس، افراد نظامى، كلينک ها يا شفاخانه ها 
اطالع دهيد.(

ش 
آيين انشا و نگار

چگونه داراى سبك شويم؟
براى اينكه داراى سبک شويم، نخست تقليد نكنيم و نوشتة ما بايد چنان باشد كه جواب گوى 
نيازهاى زنده گى متغيير و متحول افراد باشد، افكار عمومى را ارتقا دهد، ديد اجتماعى مردم را 
باال ببرد و افراد جامعه را با حوادث تازة زمان آشنا سازد. خود نويسنده بايد وسعت انديشه، قدرت 
تخيل، ابتكار و نوآورى و آشنايى با زبان مادرى داشته باشد. واقع بين و حقيقت گرا باشد. تنوع 
و تناسب در بيان موضوعات و انتخاب كلمه ها و عبارات را در نوشتة خود مد نظر داشته باشد. 

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده؛ سپس هر گروه در بارة درس خوانده شده باهم گفتگو 

نموده نتيجه را به ديگران انتقال دهند.
2. دو تن از شاگردان در مورد خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشده سخنرانى نمايند.

3.  چند تن از شاگردان به نوبت در مورد به سبک در نگارش اظهار نظر نمايند.

امال و نگارش 

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود، در كتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. در مورد تصوير پايين متنى بنويسيد كه از هشت سطر كم نباشد.
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خود آزمايى

1.  در صورتيكه با ماين مواجه شويد چه خواهيد كرد؟
2.  مهمات منفجر ناشده در كجا مى تواند وجود داشته باشد؟

3.  جا هايى را كه ممكن است ماين در آن وجود داشته باشد نام بگيريد.
4.  در صورتيكه با قربانى ماين مواجه شويد، از كى ها كمک مى خواهيد؟

5.  آيا قربانى ماين يا مهمات منفجرناشده را در ساحه رها كرده و خودتان فرارمى كنيد؟
6.  آيا شما به خاطر كمک به ساحة ماين داخل خواهيد شد؟

7.  آيا در نگارش تقليد مفيد است؟
8.  سبک در نگارش چه اهميت دارد؟ 

9.  در نظر گرفتن كدام نكات مهم ما را كمک مى كند كه در نگارش داراى سبک شويم؟

كارخانه گى

1. در مورد كمک هاى مسلكى به زخمى  معلومات خود را بنگاريد.
2.  بيت زير را حفظ كنيد:

چنين است كيهان نــا پــايــدار    
تو در وى به جز تخم نيكى مكار    
            فردوسى
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واژه نامه

آ
پريشان آشفته   

بى نظمى، اغتشاش آشوب   

الف

خلل پذيرفتن، آشفته گى، نا به سامانى اختالل        
خفه شدن، گلو گرفته شدن اختناق   

ادوار         جمع دور، زمان ها
چرم اديم   

اراده              ميل، به خودى خود، خواست، قصد، آهنگ، تصميم
جمع ركن، مبنا، پايه، ستون اركان          

محكم شدن، قوى شدن استحكام            
استمداد            مدد خواستن

سند قرار دادن استناد          
اسراف                 افراط و زياده روى در خرج كردن، بى اندازه و بى جا خرج كردن

جمع سلف به معناى گذشته گان و پيشينيان اسالف             
پارچه ابريشمى كه تار هاى زر در آن كشيده شده باشد.  اطلس زركش       

اعجاب          به شگفتى آوردن كسى را، عجيب دانستن، خود پسندى
اغتشاش            بى نظمى، آشوب

تهيدستى، درويشى افتقار         
زياده روى كردن در هر كارى افراط                 

انداختن، گستردن و هموار كردن فرش افكندن              
اقتدا                 پيروى كردن، متابعت

اقتدار               قدرت يافتن، توانا شدن
اكتساب        كسب كردن، حاصل كردن، فراهم آوردن

به هم پيوند دادن، بهبود يافتن زخم التيام        
جمع لحن، آهنگ و آواز الحان  

درد و رنج الم  
الوان                  جمع لون به معناى رنگها

امتياز                 مزيت و برترى، حقوقى كه براى افراد اجتماع داده شده است.
جمع امير، سرداران، فرماندهان امرا          
جمع ميل، آرزو ها، خواهش ها اميال        

بركندن، از جاى بيرون كشيدن انتزاع       
ماده يى كه به چيزى بمالند مثل كاهگل، قير اندوده               

انس              همدمى، خرمى
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نابود شدن انقراض           
اهانت                تحقير كردن، خوار شمردن، پست شمردن

جنبيدن، جنبش اهتزاز         
ايوان               قصر، كاخ

ب
ماده يى است از آميزش مس و قلعى به وجود مى آيد. برنز         

گستردن، فراخى، وسعت بسط                 
 بالطائل             بى فايده

سخن رسا و شيوا بليغ                 
پ

عوض، مزدى كه در برابر كارى پرداخته مى شود. پاداش          
روشنى پرتو                  

بيرق، درفش، علم پرچم          
ت

بيقرارى، بى طاقتى، اندوه، ماللت تاس                  
بين دو كس داراى حقوق مساوى، يكى را امتياز دادن تبعيض      

مخفف تباه  تبه                 
جستجو كردن تتبع                

خوار كردن، خوار شمردن،كوچک شمردن، توهين، اهانت  تحقير              
حل كردن، گشودن تحليل                

قبول رنج و سختى، با صبر بودن، طاقت داشتن، بردبارى تحمل                
تداعى معانى      از يک معنا به معناى ديگر پى بردن، به ياد آوردن

انباشته شدن تراكم               
يارى دادن، كمک كردن، تعاون تساند                

پى در پى بودن تسلسل      
مسلط شدن، چيره شدن، دست يافتن بركسى يا چيزى تسلط               

در هم كشيده شده تشنج          
باهم مطابق كردن، برابر كردن، عمل كردن تطبيق             

يكديگر را كمک كردن، مدد كارى تعاون             
مطلبى را بيان كردن تعبير                 

سخت گرفتن در چيزى تعصب         
انديشيدن تعقل                

جمع تعلق، وابسته گى ها تعلقات         
توجه كردن التفات              

از حد گذشتن در جهت نقصان و كمى، بر عكس افراط تفريط               
سرگرمى تفنن                  

علم تخنيک  تكنالوژى       
تلطف              نرمى، اظهار لطف و مهربانى
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ترتيب دادن، مرتب كردن تلفيق        
نفوذ كردن، تأييد كردن تنفيذ         

تاب، طاقت، توانايى و نيرو توش             
ث

دارايى، نعمت ثروت                
تمدن و فرهنگ ثقافت        

ج
فصاحت و روانى سخن، محكم بودن الفاظ جزالت       

بوم جغد             
فضا، مابين زمين و آسمان، هوايى كه گرداگرد زمين را فرا گرفته باشد. جو                 

ح
دربر دارنده حاوى        

پرده، روپوش حجاب          
نگهبانى حراست            

شمردن، شمار، كفايت، قدر، اندازه، شرف، بزرگى، گوهر حسب       
شرم،حيا، غضب، بزرگى حشمت             

حصول            حاصل كردن
نزد، روبروى، حاضر شدن، نزد كسى بودن حضور              
ريزة و شكستة چيزى وبه معناى مال دنيا حطام           

خوارى، پستى، زبونى حقارت        
به ضم )ح( به معناى صندوقچه و قطى كوچک حقه                  

جمع ُحله به معناى پارچه ابريشمى ُحلل              
بردبارى، شكيبايى حلم                  

جوالى، حمل كنندة بار حمال        
پيشامد ها حوادث       

آن چه به كسى واگذار شود. حواله              
خ

ياد، واقعه يى كه بر كسى گذشته باشد، يادبود، يادگار خاطره                
شرمگين، شرمنده گى خجل                

سخنى كه روياروى گفته شود، سخنى به كس گويند و جواب بشنوند. خطاب              
بزرگ، مهم، عظيم، مشكل خطير        

خلق كردن، آفريدن، خلعت، جامه دوخته كه از طرف شخص بزرگ به                           خالقيت     
عنوان تحفه داده شود.

د
عادل دادگستر      
قاضى داور                   

پارچة ابريشمى ديبا                 



 151

ذ
ذروه                 قلة كوه

ذليالن             جمع ذليل، خوار، پست، زبون
ر

برگشتن، باز آمدن رجوع                
كوچيدن، وفات رحلت        

آسايش رفاه                   
دوختن پاره گى و سوراخ جامه رفو              

سوراخ، منفذ روزن               
پيشرفت، تابش، درخشش رونق        

ز
پاک كردن، پاكيزه ساختن زدودن  

پارسا، پرهيزكار زاهد            
افزون، اضافه    زايد                

برطرف شونده، نا پديد زايل                
پارچه يى كه از تار هاى زر بافته شده باشد زربفت           

بدرويى و شرارت زعارت              
گروه، جماعت، دسته زمره                

ژ
عميق ژرف          

س
پيرو، پارسا، زاهد، عارف سالک           
حادثه، واقعه،  پيش آمد سانحه          

خلق، خوى، عادت سجيه       
سرهنگ            سردار، فرمانده قشون
حمله كردن، قهر، غلبه سطوت             

افتادن سقوط              
منسوب به سماء، آسمانى سماوى           

بهره، نصيب سهم                
سيمگون              نقره مانند

ش
پاسبان، نگهبان شحنه           

بدبخت شدن شقاوت               
آفتاب شمسه               

شواهد                جمع شاهد به معناى گواهى دهنده
عاشق، دلباخته، حيران گشته شيفته               
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ص
آفريننده صانع                  

عرصه، فضا   صحن           
مقدم، پيشوا صدر                

بت، دلبر، معشوق زيبا صنم                
شكار صيد           

ض
باطن انسان،آن چه در خاطر بگذرد، انديشه، وجدان   ضمير            

ط
خانه يى را گويندكه از چوب سازند مانند خيمه طارم                 

طمع كننده، طمع دارنده طامع             
دهل طبل         

نشاط و شادمانى            طرب               
روش، مسلک، مذهب طريقت      

گردنبند طوق                
ظ

سايه ظل                 
ع

فاقد، مبرا عارى       
ناتوانى، سستى، درمانده گى عجز                 

دشمنى عداوت           
نيستى، نبود، ضد وجود   عدم              

درآن  هميشه  مؤمنان  كه  گويند  خاطرى  به  عدن  بهشت  جايى،  در  اقامت  عدن                
خواهند بود.

برهنه عريان           
عيش، خوشگذرانى، كامرانى عشرت             

جمع عالمت، نشانه ها عاليم        
عيب                 نقصان، نقيصه، بدى

غ
مادة خوشبو غاليه                

نهايت، انتها، انجام غايت                
توانگرى، بى نيازى، دولتمندى غنا           

ف
فاقه                 فقر

 الفت               خو گرفتن، انس گرفتن، دوستى، همدمى
سخى، كريم فتى              

خوش سخن، تيز زبان فصيح              
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آنكه كار بى جا و بى فايده كند. فضول                
تهيدستى، نيازمندى، فاقه فقر                    

دانا، عالم به احكام شرع جمع آن فقها فقيه           
ق

كتاب لغت قاموس        
قناعت كننده،آن چه قسمت و بهره اش شده به آن خشنود باشد. قانع                    

قبض                 گرفته گى، تنگ كردن، مخالف بسط
قربت               نزديكى

قضا و قدر            حكم كردن، تقدير الهى و حكم الهى كه در حق مخلوق واقع شود.
قطاع الطريق      راهزن

قهقرا        به عقب برگشتن
ک

كافى                بس كننده، بى نياز كننده، كفايت كردن
تنبلى كاهلى               

نوشته يى كه باالى در و ديوار عمارت روى سنگ يا كاشى نقش شده باشد.  كتيبه  
بزرگى، بزرگوارى، بخشنده گى كرامت               

سرير، تخت كرسى              
سنگ پشت  كشف              

طبل كوس                 
دين و مذهب كيش               
كيمخت            دباغى شده

گ
آسمان گردون              

وسيع شدن، باز شدن گسترش             
ناچار، ناگزير الجرم                

ل
اجابت، قبول كردن امرى لبيک        

كار هاى بيهوده يى كه انسان را مشغول بسازد. لهو                
شب ليل                   

م
جمع مؤرخ، تاريخ نگاران مؤرخان       
تأسيس كننده، بنيان گذار مؤسس      

تا وقتى، تازمانى مادام                 
پايه يافته، بنا يافته مبتنى              

جمع متعب، آن چه انسان را به رنج بيندازد. متاعب           
حركت كننده، جنبنده متحرک     

دگرگون شونده متحول      
صوفى متصوف      
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دگرگون، غمگين، آشفته متغير        
باهم يكى شده، همراه، متحد، همعهد متفق               

نگه دارنده، كسى كه به چيزى چنگ بزند متمسک          
متنوع                 گوناگون

مانند، شبيه مثال                
جمع حسن به معناى خوبى و نيكويى محاسن         

عالم به علم حديث محدث        
خالص محض       

در خطر انداختن، خطر مخاطره              
جاى تخريب شده، ويران مخروبه      

قوه يى كه موجب تخيل شود. مخيله              
مدور                   چيزى ِگرد، دايره مانند

رديف شده، كلمه يى كه در معنا شبيه كلمة ديگر باشد. مرادف             
  مراقبت           نگهبانى و حراست

تثبيت شده، قانونى شده مسجل              
جمع مسكوک به معناى سكه زده شده، پول فلزى                                                     مسكوكات 

تكيه گاه، مقام و مرتبه مسند                 
شرعى شده، قانونى شده، مورد قبول اكثريت قرار گرفته مشروعيت        

حفظ شده مصون        
جمع مظلمه، ظلم و ستمى كه بر كس شده باشد. مظالم             

جمع معبر، راه ها، گذر گاه ها معابر        
بيمار، عليل، معيوب معلول                 

آباد شده، آبادان معمور        
داراى عيب، داراى عيب جسمى و يا روحى معيوب           
جمع مفسده به معناى بدى، تباهى، فساد  مفاسد            

كليدى مفتاحى         
نزديک، همراه، همدم، باهم پيوسته مقارن             

 مقاوله             گفت و شنيد
تقاضا كرده شده، خواست شده مقتضا        

آن چه تقدير شده، نصيب و قسمت مقدر                  
كوتاهى كرده، نا تمام، سستى كرده در كار مقصر           

  ملوث               آلوده، نا پاک                       
جمع ملک، پادشاهان ملوک              

جمع منبع، چشمه، اصل و منشا منابع        
پايان كار، نتيجه              منتج                 

كج شده، كج رونده منحرف       
از بين برده شده، ردكرده شده منسوخ             

كرسى  كه عروس را برآن بنشانند، جاى ظاهر شدن چيزى. منصه                
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نابود شده، از بين رفته منقرض            
داراى نقش   منقش              

منور                  نورانى، درخشان
مربوط، وابسته منوط          

جمع موهبت، بخشش هاى غير نقدى مانند: زمين، ملک... مواهب          
مختصر، كوتاه موجز         

رابطه، جاى ورود مورد                
وهم وخيال موهوم      

گهواره مهد             
مهر                    خورشيد

ن
سخن بى همتا و شيرين نادره گويى        

نفوذ كننده، درگذرنده، رسا و روان نافذ                
نى ميان تهى و باريک نال                  

نا آشنا، نا شناخته نامانوس     
والى نايب الحكومه       

راه، طرز، شيوه، اسلوب، مثل، مانند، جهت  نحو                  
نسخت               نسخه يعنى از روى نوشتة كسى كه نوشته شود.

جمع نصيحت، پند، اندرز نصايح            
سهم، قسمت، طالع، حصه، بخت و طالع نصيب               

نعمت                ثروت و دارايى
خوب و نيكو نغز                  

نقد كننده، سره كنندة خوب از بد نقاد                
سره كردن، ظاهر كردن عيوب و محاسن سخن نقد                   

نگريستن، ديدن                     نگرش          
نهار                   روز

دعا، آفرين، ستايش، پرستش نيايش        
و

گرداب، منجالب، جاى خطرناک ورطه            
جمع واسطه وسايط             

پيوند، دوخت ودوز، ترميم لباس وصله         
هـ

هزينه    خرج 
آشكار، واضح، روشن هويدا             


