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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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پيام وزير معارف
اقرأ باسم ربك

سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شكوفا 

خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابه ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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درس اول

عبادت،وسيلةتکاملوسعادتماستودستورخداوند>بهنماز،نوعىلطفو
رحمتورهنمايىاستکهمارابهکمالمىرساند.نمازپنجگانه،اظهارشکرانوسپاس

دايمىازهمهنعمتهاوخوبىهايىاستکهخداوندرحمانبهمادادهاست.
درمضمونبعضىاحاديثمبارکآمدهاستکه:»انساندرحالنمازباخداىخود
نجواوگفتگومىکندواگرانسانلذتاينگفتگورابچشد،هيچگاهازحالنمازخارج

نمىشود.«
راستىچقدرلذتبخشاستباخداىجهانآفرينبهگفتگوومناجاتپرداختن!و

روحىبهعظمتتمامهستىيافتنوباخداىهستىهمسخنشدن!





 آنكه ايمان داد مشت خاک را
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آنکهايماندادمشـتخـاکرا حمدبىحـدمرخــداىپاکرا 
دادازتـوفاننـجاتاونــوحرا آنـکهدرآدمدمــيداوروحرا 
تـاســزايىدادقـومعـادرا آنکهفرمـانکـردقهرشبادرا 
بـرخليلـشنـارراگلـزارکـرد آنکهلطفخويشرااظهارکرد 
کـردقـوملـوطرازيـروزبـر آنخداوندىکههنـگامسـحر 
پشهيىکارشکفايـتسـاخـته سوىآنخصمىکهتيرانداخته 
ناقـهراازسـنگخارابرکشـيد آنکهاعـدارابـهدريادرکشـيد 
درکـفداوودآهـنمـومکــرد چـونعنايتقـادرقيـومکـرد 
شـدمطـيعخاتمشديـووپرى باسليـماندادمُلـکوسرورى 
همزيونسلقمهيىباحوتداد ازتنصابربـهکرمانقوتداد 

بندهيىراارهبرسرمىکشد
ديگرىراتاجبرسرمىنهدعطار

uخداوندتبارکوتعالىدراثرکبر،غرورونافرمانىقومعاد،بهباددستوردادتاعاديانرا
زيروزبرکند.

uقومعاد:نامقبيلهيىازنسلعادبننوحکههود%پيامبرايشانبود.

uحضرتابراهيم%رانمرودياندرآتشانداختندتامانعبتتراشىوبتپرستىشاننشود؛
اماآتشىکهبهفرماننمرودبراىسوزاندنابراهيمخليلاهللاافروختهشدهبودبهامرخداوند>

برحضرتابراهيم%گلستانگشت.
يارباينآتشکهبرجانمناستسردکنزانسانکهکردىبرخليل
حافظ

انجام را ناروا کارهاى و نمىدادند گوش لوط% حضرت نصايح به لوط قوم چون u
مىدادندخداوند>هنگامسحرهمةآنهارازيروزبرکرد.

uخداوندقادروتوانابهحضرتداوود%آنقدرقوتدادهبودکهآهندردستشمثلموم
نرممىشد.
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يونس% حضرت برداشت، زخم و شد گرفتار صحى تکليف به ايوب% حضرت  u
وقتىکهبهدرياافتيدماهيىاورادرشکمخودفروبرد.

uوقتىکهحضرتزکريا%ازشروضررقومخودبهدرختىپناهبرد،مردماوراهمراهبا
درختارهکردند.

شاگردان عزيز، 
درصنفهاىگذشتهدرهردرسبخشىجداگانهيىتحتعنوانقواعددستورىرافرا
گرفتيد.دراينصنفبراىاينکهازعهدةنگارشيکمطلببهآسانىبدرآييد،بخشىرا

تحتعنوانآيينانشاونگارشمىآموزيد.
هرچندبحثنگارشبسياروسيعوگستردهاستونيازبهوقتوزمانزياددارد؛ولى
ازايننقطهنظرکهبراىشماشاگردانعزيزرهنمايىسادهشدهباشددروسانشابهگونة

مختصرترتيبگرديدهاست.دروازةتجسسوتحقيقبراىشاگردانکنجکاوبازاست.
هدفازآموزشانشاآناستتادانشآموزبتواندآنچهراکهدرذهناومىگذرد،بنويسد؛

بهتعبيرديگر،همانطورىکهمىتواندسخنبگويد،بتواندمطالبرابنويسد.
بحثنگارشبحثىکامًالجديدنيست؛بلکهشماازصنوفابتدايىتاحالدههامقالهو
موضوعاتگوناگونىنوشتهايد.تعدادىازشاگردانباوجوداينکهدرذهنخودذخيرةلغات
ومعلوماتزياددارند؛اماجرأتنوشتنيکموضوعراندارند.براىاينکهبتوانيدبدوندلهره

ونگرانىبنويسيد،اعتمادبهنفسداشتهباشيد.
آيينيعنىاسلوب،شيوهوروش،انشابهمعناىآغازکردن،آفريدن،پديدآوردنونگارش

بهمعناىتحرير،نوشتنوشيوةانشااست.
انشاونگارشعاملاصلىخالقيتهاستوزيربناىخالقيتاعتمادبهنفساست.در
درسانشاونگارش،سادهترينتجربههاىتلخوشيرينتاعميقترينانديشههاىفلسفى
فرصتبيانپيدامىنمايد.انشاباارزشتريندرسىاستکهبيانعلومرانيزسهلوانسان

رامتفکروصاحبانديشهمىسازد.
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uسوىآنخصمىکهتيرانداختهپشهيىکارشکفايتساخته
نمرودمىخواستنعوذاًباهللاباخداوند>بجنگد،برجبلندىساختوازآنجابهطرف 
آسمانتيرپرتابمىکرد.خداوندتواناتوسطيکپشةکوچککهدردماغنمرودداخلشداو

راهالککرد.

uآنکهاعدارابهدريادرکشيدناقهراازسنگخارابرکشيد
فرعونوقتىکهمىخواستباحضرتموسى%بجنگدخداوندتعالىحضرتموسى%
رانجاتدادوفرعونوفرعونيانرابهدرياغرقکرد،کهاينواقعهدررودنيلاتفاقافتاده

*** است.
 

شيخفريدالدينمحمدعطاربنابراهيمنيشاپورىشاعروعارفنامآورقرنهفتممىباشد.عطار
باکالمسادهوگيرندهاشکهازدلسوخته،عاشقوشيدابرمىآيدبهحقکهحقايقعرفانرابه

نحوىخاصدردلهاجاىگزينمىسازد.سالوفاتاورا627هـ..ق.مىدانند.
اينبزرگمردشعروادبفارسىدرىآثارگرانبهاوارزشمندىچون:اسرارنامه،الهىنامه،

پـندنامه،منطقالطير،خسرونامه،مصيبتنامه،وصيتنامهو...ازخودبجاماندهاست.

***    
انشاونگارشعاملاصلىخالقيتهاستوزيربناىخالقيتاعتمادبهنفساست.انشا
باارزشتريندرسىاستکهبيانعلومرانيزسهلمىسازدوازطرفىديگرانسانرامتفکرو

صاحبانديشهمىسازد.
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uمتنىراکهمعلممحترممىخواندامالبنويسيد.

uگروههابرداشتشانراازمفهومدرسدرچهارجملهخالصهکنند.

uآرزوهاوتخيالتتانرادريکسطرروىتختهبنويسيد.

كار گروهى و سخنرانى
uدرموردمفهومومحتواىمتندرسبحثوگفتگوکنيدوازهرگروهيکشاگرد

نتيجهرابهديگرانبيانکند.

uازهرگروهيکشاگرددرکوبرداشتگروهشراازمفهومبيتزيربهديگران
بيانکند:

 بندهيىراارهبرسرمىکشدديگرىراتاجبرسرمىنهد

uگروهاولدربارةبيت،گروهدومدرموردتصويرزيروگروهسومدربارةزيبايىهاىآفرينش،
هرکدامپنججملةزيبابنويسند.


  برگدرختانسبزدرنظرهوشيار

هرورقشدفتريستمعرفتکردگار
سعدى 
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uمنظورشاعرازمصرع»آنکهدرآدمدميداوروحرا«چيست؟

uچراخداوند>قوملوطرازيروزبرکرد؟

uچطورخداوند>نوح%راازتوفاننجاتداد؟

uپياماصلىدرسچيست؟

uمفهومکلىدرسرابهگونةنثردرکتابچههاىخودبنويسيد.

uمتنکاملدرسدومراخواندهوبراىمعرفىآندرروزآيندهآمادهگىبگيريد.
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رسولاکرم�بافرزندانخودبهمهروعطوفترفتارمىکردومىفرمود:فرزندانما
جگرگوشةمااستندوباخدمتگارانشنيزرأفتوعطوفتداشت.

درميانجمعگشادهروبودودرتنهايىسيماىمتفکرداشت.هرگزبهروىکسىخيره
نگاهنمىکردوبيشتراوقاتچشمهايشرابهزمينمىدوخت.درسالمدادنبههمهحتى
بهکودکانپيشدستىمىکرد.هرگاهبهمجلسىواردمىشد،نزديکترينجاىخالىرا
اختيارمىنمود.ازبيمارانعيادتمىکرد.سخنهمنشينخودرانمىبُريد،بيشازحد
لزومسخننمىگفتواجازهنمىدادکسىجزدرمقامدادخواهىدرحضوراوازديگرى

بدبگويديابهکسىدشنامدهد.
هيچگاهزبانشرابهدشنامنمىآلود.بدرفتارىباشخصخودرا،مىبخشيد؛ولىدر

بارةکسانىکهبهحريمقانونتجاوزمىکردندگذشتومدارانداشت.

نعت سردار ثقلين�

درس دوم
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اىگـزيـدهمرتـراازخلقربالعـالميـن 
آفـرينگـويدهمىبـرجانپاکـتآفرين    

ازبـراىاينکهمـاهوآفـتابتچـاکـرنـد 
زانطوافآردشبوروزآسمانگردزمين    

حالتوبسباکمالوفضلتوبسباجمال 
روىتـونـورمبينورأىتـوحبلالمتـين    

مـرگبامهـرتـوباشدخوشـترازعمرابد 
زهربايـادتـوباشـدخوشـترازماءَمعين    

بـرتنوجانتـوبـاداآفـرينازکـردگـار 
جبرئيلازآسـمانبـرُخلقتـوکردآفرين    

ازبراىاينکهتاآسانکندايندينخويش 
آدمىازآدمآردحـورازخــلدبــريـن    

اينصفاتونعتآنمرداستکاندرآسمان 
ازبراىطلعتشمىتابـداينشمسُمبين    

اىسـنايىگـرزدانـايىبجـويىمهراو  
جزکمالشرامدانوجزجمالـشرامبينسنايى  

    

uمرترا:دراينجابهمعناىتنهاترا

نگارش و علوم انسانى
درنگارشآشنايىباعلومصرف،نحـــو،فصـــاحتوبالغتبسيارمهمپنداشته
مىشود.ازاينکهلفظوسيلةبيانمعنىاستوبراىارائةيکمعنىشايدازچنــدجمله
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    اىگزيدهمرتراازخلقربالعالمينآفرينگويدهمىبرجانپاکتآفرين
اىآنکهخداوندتبارکوتعالىازميانهمةبندهگانشترابهپيامبرىبرگزيدوهردموهر

لحظهبهجانپاکتآفرينمىگويد.
***

حکيمابوالمجدمجدودبنآدمسنايى،شاعربلندمرتبةشعرفارسىدرىاست.والدتـش
ُزهـد،وعـظ افتادهاسـت.قصـايدمعروفسـنايىدر اتـفاق پنجمدرغزنى اواسطقرن در

آثـار از و...  بلخ کارنـامـة سـيرالعباد، طريقالتحقيق، حديقةالحقيقه، منظومههاى عرفان، و
گرانبهاوارزشـمنددرتاريخافغانستاناسـت.

وفاتاودرسال545هـ..ق.اتفاقافتادومقبرهاشدرشـهرغزنى،زيارتگاهخاصو
عاماست.

uمتنىراکهمعلممحترممىخواندامالبنويسيد.

uفکرکنيدوراجعبهبيتزيرهرکداميکجملهبنويسيد:
بهگفتارپيغمبرتراهجوىدلازتيرهگىهابدينآبشوى

uدوشاگردکلمههاىآتىرادرجملههابهکاربرند:
)چاکر،طواف،سنايى(   

ياچندکلمةمترادف،يکىدوتاىآنکهمناسبترباشدانتخابگردد؛بنابراينالزماست
کهنويسندهبهصورتکافىذخيرةلغاتداشتهباشدتادربيانموضوعاتگوناگونتوانايى

نشاندهد.
نقشکلمههادرنگارشبسيارمهماست.سروکارمادرنگارشباکلمههامىباشد؛پس
مابايدصرفونحورابدانيمباقواعدآنآشناباشيمتادرنوشتنيکموضوعبهمشکلدچار

نشويموازعهدةنگارشآنبرآييم.
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كار گروهى و سخنرانى
uازهرگروهيکشاگردمفهوممتندرسرابهديگرانبيانکند.

uيکشاگردازهرگروه،درموردسيرتپيامبرگرامىاسالم�سخنرانىکند.

uبامشورهدرگروهخود،ناموديگرمشخصاتسنايىرادرچندجملهبنويسيد.

uازدرسىکهخوانديدچهآموختيد؟

uمنظورشاعرازبيتزيرچيست؟
مرگبامهرتوباشدخوشترازعمرابدزهربايادتوباشدخوشترازماءَمعين

uيکمسلمانبهپيروىازپيغمبر�کدامصفاترابايدداشتهباشد؟

uدرموردصفاتيکمسلمانبهپيروىازپيغمبرگرامىاسالم�،مقالهيىتحريرکنيد.

uمتنکاملدرسسومراخواندهوبراىشرحآندرروزآيندهآمادهگىبگيريد.
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بزرگى جهان

درس سوم

  

 پروردگار عالميان، كاينات را با اين عظمت و زيبايى خلق كرده و موجودات آن را از 

نيستى به هستى در آورده است. زيبايى هاى جهان خلقت، قانون مندى هاى طبيعت، 

نظم سياره هاى نظام شمسى، كوه ها، درياها و همه و همه، بهتر مى توانند ما را به  

قدرت هاى ذات پاك و يگانة خداوند قادر و توانا  آشنا ساخته، ايمان و عقيدة راسخ 

ما را قويتر سازند.
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 دلم مى خواهد، بر بال هاى باد نشينم و آن چه را كه پروردگار جهان از ميان ظلمت و 

آشفته گى پديد آورده، زير پا گذارم؛ تا مگر روزى به پايان اين درياى بى كران َرَسم و بدان 

سرزمين كه خداوند> سرحد جهان خلقتش قرار داده فرود آيم. از هم اكنون، در اين 

سفر دور و دراز ستاره گان را با درخشنده گى جاودانى مى بينم كه راه هزاران ساله را در 

دل افالك مى پيمايند تا به سرزمين غايى سفر خود برسند؛ اما بدين حد اكتفا نمى كنم 

و همچنان باالتر مى روم؛ بدانجا مى روم كه ديگر ستاره گان فلك را در آن راهى نيست، 

دليرانه پا در قلمرو بىپايان ظلمت و خاموشى مى گذارم و به چابكى نور شتابان از آن   

مى گذرم، ناگهان وارد دنياى تازه يى مى شوم كه در آسمان آن، ابر ها در حركت اند و در 

زمينش رودخانه ها به سوى دريا ها جريان دارند، در يك جادة خلوت رهگذرى به من 

نزديك مى شود و مى پرسد:

اى مسافر بايست! با چنين شتاب كجا مى روى؟ مى گويم  به سوى آخر دنيا سفر 

مى كنم، خواهم بدانجا روم كه خداوند> آن را سرحد دنياى خلقت قرار داده است و ديگر 

در آن ذيحيات نفس نمى كشد. مى گويد: اوه، بايست! بيهوده رنج سفر را بر خويش هموار 

مكن! مگر نمى دانى مى خواهى به عالم بىپايان و بىكران قدمگذارى؟ اى فكر دورپرواز 

من! بال هاى عقابآسايت را از پرواز باز دار و تو اى كشتى تندرو خيال من، همين جا لنگر 

انداز؛  زيرا ترا بيش از اين اجازة سفر نيست. 

شيلر         
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 مـنـظـومـة شمسى ما كه حدود 5 ميليارد سال عمر دارد در ابـتدا ابر بوده كه شامل 

دود، گاز، خاكستر، غبار و برخى عناصر ديگر كه در فضاى منظومة شمسى پراگنده بوده 

است. بعد بادى كه ظاهراً مـوج ناشى از انفجار ستاره يى بوده ابعاد و جوانب آن را به هم 

آورده و منظومة شمسى به صورت يك ديسك در آمده بود كه به دور خود مى چرخيده 

است. بعد در قسمت مركزى آن ابر، كه ضخيم تر بوده، نـيروى جاذبه مواد بيشترى را 

جذب كرده و در آن ناحية متراكم، گرماى الزم براى ايجاد واكنش هاى هسته يى فراهم 

گشته و خورشيد شكل گرفته است. در اطراف آن حلقه هاى ديگرى از گاز و غيره به 

چرخش در آمده كه رفته رفته به كره هاى بزرگترى تبديل شده اند كه همان سيارات 

فعلى منظومة شمسى اند.

معلومات عمومى دربارة نگارش 

براى يك نويسنده خيلى  الزم و حتمى است، كه در موارد مختلف مطالعات دقيق 

داشته باشد؛ يعنى آگاهى از اوضاع محيطى، اجتماعى و جهانى داشته، نوشته ها و آثار 

روز را هميشه بخواند و قضاوت همه جانبه نموده، جريانات مثبت زنده گى و ايجابات عصر 

را درك كند. براى اين كه يك نويسندة خوب باشيم بايد همواره به مطالعة آثار عالى، 

پرمحتوا و مفيد كه نياز زمان باشد بپردازيم و بدين صورت معلومات گستردة حياتى به 

دست آوريم تا در پرتو اين گونه فرآورده هاى عمومى و وسيع علمى، ادبى و اجتماعى به 

ايجاد اثر سودمند، پرارزش و مورد نياز مردم موفق گرديم.
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 براى اين كه يك نويسندة خوب باشيم بايد همواره به مطالعة آثار عالى، پرمحتوا و مفيد 

كه نياز زمان باشد بپردازيم و بدين صورت معلومات گستردة حياتى را ولو نسبى هم باشد، 

به دست آوريم.

*     *    *     
فريدريششيلرنويسندهوشاعرآلمانىدر10نوامبرسال1759م.درآلمانتولـدشـدو

در9مىسال1805م.بازنـدهگىوداعکـرد.
شـيلرازآغـازکودکىعشقسـرشارىبهنـويسـندهگىوشـعرداشـت.نخستيننمايشنامـة
خودموسـومبهراهزنراهنـگامىنـوشـتکههژدهيانُزدهسـالبيـشترازعمرشنگذشـته
بود.گرچـهاودرزمينههاىتاريخ،فلـسفه،زيباشـناسى،شـعروداسـتانقـلمزد؛ولىخـالقيـت
وکارعمدةاورا،نوشـتنُدرامونمايشنامهمىدانندوامـروزيکىازچـهرههاىمهمتـاريـخ

ادبياتآلمانبهشـمارمىرود.



15

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u يك يك شاگرد از هر گروه كلمه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و 
جمله بسازد.

كار گروهى و سخنرانى
u از هر گروه دو شاگرد  درس را با صداى بلند بخوانند.

u با مشوره در گروه، در بارة جملة »خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.« سه شاگرد 

سخنرانى كنند.

u شاگردان در گروه هاى خود در مورد فقره هاى زير چند جمله بنويسند:
    »اى فكر دورپرواز من! بال هاى عقابآسايت را از پرواز باز دار و تو اى كشتى تندرو 

خيال من، همين جا لنگر انداز!  زيرا ترا بيش از اين اجازة سفر نيست.«

u شما زيبايى هاى آفرينش را در چه مى بينيد؟

u منظور نويسنده  از جملة زير چيست؟ 

     »دلم مى خواهد بر بال هاى باد نشينم.«

u آيا مطالعه و معلومات عمومى در نگارش حتمى است؟

u پيام اصلى درس چيست؟
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u برداشت تان را از مفهوم و محتواى درس در كتابچه هاى تان بنويسيد.

u درس چهارم را با دقت بخوانيد و براى معرفى آن در روز آينده آماده باشيد.

u بيت زير را حفظ كنيد:

سايه به يمن عاجزى ايمن از آب و آتش است

      سر به زمين فگنده  را هيچ  بال نمى رسد

         بيدل
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فرهنگ مطالعه

درس چهارم 

         

       )کتاب وسيله يى است که ما را از حد خود فراتر مى برد.(
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    تمدن امروز ما حاصل دانش و تجربة نسل هايى است كه پيش از ما زيسته اند. ما 
نمى توانيم در اين تمدن شركت جوييم؛ مگر آن كه با انديشة نسل هاى گذشته آشنا 
اين مقصود مى رساند، مطالعة كتاب هاى سودمند  به  را  ما  يگانه وسيله يى كه  شويم. 

علمى است. 
    با كتاب هم مى توان دوستى ورزيد. كتاب در دوستى هميشه ثابت قدم و وفادار 
است. برخى از كتاب ها را چه بسا فرزانهتر و دالويزتر از نويسنده گانشان مى يابيم؛ زيرا 
با او  نويسنده از وجود خود، آن چه بهتر است به آثارش مى بخشد و هنگامى كه ما 
گفتگو مى كنيم سخنانش هر چند لبريز از معنى باشند، بار دوم در وضعيت فعلى قابل 
دسترس نيستند؛ زيرا امواج صوتى آن به فضاى بى كرانه سفر مى كند؛ اما كتاب هميشه 
در اختيار ماست و اسرار و رموز آن پيوسته قابل بررسى و پى جويى است. گذشته از 
اين، ميليون ها تن مى توانند كتاب يا كتاب هايى را دوست بدارند، بى آن كه اين دوستى 
و...  حافظ  مولوى، سعدى،  خيام،  فردوسى،  آثار  برانگيزد.  ميان  شان  رشكى  مشترك 

پيوند هاى شگفتانگيزى ميان مردمى كه به كلى از هم جدا اند، پديد آوردهاند.
    كتاب وسيله يى است كه ما را از حد خود فراتر مى برد. هيچ كس آن اندازه تجربه 
ندارد كه ديگران و خود را به خوبى بشناسد، ما همه گى در اين جهان بى كران؛ ولى 
ناشناختنى خود را تنها مى يابيم  و از آن رنج مى بريم، دشوارى هاى زنده گى آزار مان 
مى دهد. كتاب به ما آرامش مى بخشد و مى آموزاند كه مردمى بسيار بزرگتر از ما نيز 
چون ما رنج برده اند و در جستجوى حقيقت كوشيده اند. به يارى كتاب مى توانيم از 

تنگناى جهان كوچك خود بگريزيم.
    كتاب مهمترين وسيلة شناختن اعصار گذشته و بهترين وسيلة وقوف بر احوال اجتماعاتى 
است كه از دسترس ما بيرون مى باشد. سفرنامه هايى كه نويسنده گان بزرگ نوشته اند، 
نكته هايى از روح پنهان كشور ها و ملت ها را بر ما آشكار مى كنند كه اگر بيست بار به رسم 

جهانگردى به آن سرزمين ها سفر كنيم يكى از آن ها را نخواهيم آموخت.
     هر چند تا اندازه يى براى آن كتاب مى خوانيم كه از حد زنده گى خود فرا گذريم و از 
زنده گى ديگران آگاه شويم؛ ولى علت شادى و نشاطى كه از خواندن كتاب به ما دست 
مى دهد، تنها در اين نيست. ما در زنده گى روزانة خود آن چنان در حوادث غرقيم كه 
نمى توانيم اين حوادث را آشكار ببينيم و آن قدر دستخوش هيجانات روحى خويشيم 
كه مجال لذت بردن از اين هيجانات را نمى يابيم. زنده گى بسيارى از ما خود داستانى 
است كه از داستان هاى نويسنده گان بزرگ چيزى كم ندارد؛ ولى ما نه تنها خود از اين 
زنده گى لذت نمى بريم؛ بلكه پيوسته از رنج آن ناالنيم. هنر نويسنده در آن است كه 
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تصوير راستينى از زنده گى پيش چشم ما مى گذارد؛ ولى آن را در چنان فاصله يى از ما 
نگاه مى دارد كه ما بى اندك بيم و احساس مسؤوليتى از آن لذت مى بريم. كسى كه 
رمان يا سرگذشت بزرگى را مى خواند، در كشاكش حادثة بزرگى زنده گى مى كند، بى 

آن كه صفاى خاطرش از آن شوريده شود.
    كتاب خوب خواننده را آن چنان كه پيش از خواندن بود نمى گذارد؛ بلكه او را به 

صفات نيكوترى آراسته مى گرداند.
                                              آندره موروا مورخ و نويسندة فرانسوى 1967-  1885 م.

                                                                ترجمه از اسماعيل سعادت 

استعداد مشق و تمرين در نگارش  
 

     انسان داراى طبع عالى، تعقل و صاحب مخيله و قريحه يى سرشار و قوى در 
زمينه هاى گوناگون مى باشد؛ البته اين نيرو و صفات براى كسب مهارت در نگارش 

نيكوترين مددگار يك نويسنده است.
     انسان ها همه داراى استعداد اند و اين استعداد فطرى )ذاتى( يا فكرى )كسبى( 
اند و بعضى  انسان ها در زمينه هاى مختلف داراى استعداد فطرى  مى باشد. بعضى 
از محيط و اجتماع خود كسب مى نمايند. دانشمندان بدين نظر استند كه هر دو 
استعداد  به مشق و تمرين ضرورت دارد. اگر همان استعداد فطرى هم به كار انداخته 
نشود رشد نكرده از بين مى رود؛ طور مثال نگارش فنى است عملى و بدون مداومت 

و ممارست به جايى نخواهد رسيد.
متداوم  تالش  و  ممارست  تمرين،  نيازمند  نگارش  در  استعداد  رشد  براى  پس     

استيم.  
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در  را  انسان  ديد  و طرز  دانش  معلومات،  گوناگون،  موضوعات  و  كتاب ها  مطالعة       
زمينه هاى مختلف وسعت مى بخشد. هر قدر انسان بيشتر مطالعه كند به همان اندازه  به 
آگاهى و دانش او افزوده مى شود كه همين افزايش آگاهى و دانش، افق ديد و افكار انسان 

را باال برده، باعث ترقى و پيشرفت جامعه مى گردد. 
جهت معلومات مزيد و بلند بردن سطح دانش تان، اندرز هاى سودمند زير را كه در مورد 

كتاب و مطالعه مى باشد، به حافظه بسپاريد: 

u كساني كه با افكار عالى و خوب دمسازند، هرگز تنها و بىمونس نيستند.
                                                                                      فليپ سيدنى

u مطالعه يگانه راهى است براى آشنايى و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش از 
اين در دنيا به سر برده اند و اكنون در زير خاك منزل دارند.

                                                                                     دانشمند انگليسى

u آن چه را مى توان بعد از بيست سال تجربه آموخت مطالعة صحيح در يك سال به ما 
مى آموزد.                                                                                  

                   دانشمند انگليسى
           

*     *    *     
      براى كسب مهارت در نگارش نيكوترين مددگار يك نويسنده، طبع عالى، تعقل و قوة 

تخيل در مغز و قريحه يى سرشار و قوى در زمينه هاى گوناگون مى باشد.  
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  نكات مهم درس را در كتابچه هاى خود يادداشت كنيد.

u  دو شاگرد جمله هاى مختلف در مورد كتاب و مطالعه روى تخته بنويسند.

كار گروهى و سخنرانى
 u متن درس  را در گروه هاى خود  خاموشانه بخوانيد.

u يك  شاگرد از هر گروه در مورد مطالعه و فايده هاى آن سخنرانى كند.

u گروه ها برداشت شان را در مورد مطالعه بنويسند و نتيجه توسط يكى از اعضاى 

گروه به ديگران بيان گردد.
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u مطالعه باالى رشد استعداد، طرز فكر و آگاهى انسان چه تأثير دارد؟

u كتاب به ما چه مى آموزد؟

u چرا خواندن سرگذشت مردان بزرگ براى ما دلپذير است؟

u استعداد و ممارست در نگارش چه نقش دارد؟

--------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

u در مورد فايده هاى كتاب و مطالعه يك مقاله بنويسيد.

u درس پنجم را با دقت بخوانيد و براى معرفى آن در روز آينده آماده باشيد.

u بيت زير را حفظ كنيد:

مكن گردنفرازى تا  نسازد دهر پامالت 

         كه نى آخر به جرم سركشى ها بوريا گردد

         بيدل

      پسر چون ز  َده  بر گذشـتش ِسنين       ز نـامـحـرمـان گـو فـراتـر نشـين

     چو خواهى كه نامـت بماند به  جاى     پـسر را خـردمـندى آمـوز و رأى

نـمانـد كســى تـو  از  و       چو فرهنـگ و رأيـش نباشـد بسى     بمـيرى 
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     فكر دقيق در انتخاب و گزينش دوست و گشت و گذار با اشخاص اهل و صالح، 

باالى شخصيت انسان تأثير مستقيم داشته كه متضمن نام نيك و آيندة خوب و 

درخشان است.   

    آموختن خردمندى و تربيت سالم به فرزندان باعث نيكنامى و سرافرازى والدين 

همان  از  و  كنند  دقت  دوست  انتخاب  در  فرزندان  تا  مى شود  و سبب  مى گردد 

آوانى كه درست همانند شاخچة تر درختان، قابليت انحنا يا خميدن به هر طرف را 

دارند، بتوانند راه درست و سالم را انتخاب كنند.

درس پنجم

تربيت فرزند
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     خـردمـند و پـرهـيزگـارش بـرآر      گرش دوست  دارى  بـه نازش مدار

     بـه ُخردى َدَرش زجـر و تعلـيم كن     به نـيك و بدش وعـده و بيم كن

     نـوآمـوز را ذكــر و تحسـين و زه     ز تَـوبــيخ  و  تهـديـد اسـتاد بـه

     بـيامـوز پـرورده را دســترنـج     وگر دسـت دارى چو قارون به گنج

     مكن تكـيه بر دستگاهى كه هست     كه باشـد كه نعـمت نماند به دست 

     بـه پايان رسـد كيـسة سـيم و زر     نـبـاشــد تــهى كيـسة پيـشهور

     چو بر پيـشه يى باشـدش دسترس     كجا دسـت حاجـت برد پيش كس 

     ندانى كه سـعدى مراد از چه يافت      نه هامون نوشـت و نـه دريا شگافت 

     بـه ُخردى بخـورد از بـزرگان قـفا     خـدا دادش انــدر بـزرگـى صـفا

     هر آن كس كه گردن به فرمان نهد     بسى بـر نـيايـد كـه فـرمان دهــد

     هر آن  طفـل كـه  جـور  آمـوزگار      نبـيـند،  جــفا  بيـــند  از  روزگار

     پسـر  را  نـكو دار و  راحـت  رسان       كه چشمش نماند به دسـت كـسان

                              نـگـه دار از آمــيـزگـار بــدش

                               كه بدبخت و بى ره كند چون خودش
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 .

�tپسر چون ز  ده  بر گذشتش سنين:  زمانى كه سن پسر از ده گذشت.
�tمكن تكـيه بر دستگاهى كه هست: منظور از دستگاه اين دنيا است، يعنى بر دبدبه و 

تجمالت زنده گى زودگذر تكيه مكن. 

�tآميزگار: در اينجا آميزنده، آميزش كننده يا معاشرت كننده 
بخيل  جاهطلب،  وى  داشت.  فراوان  ثروتى  و  بود  بنى اسراييل  قبيلة  از  قارون:  �t
را                           موسى%  حضرت  گفته هاى  و  مى ورزيد  بخل  زكات  پرداخت  در  بود،  حسود  و 

نمى پذيرفت تا اين كه روزى حضرت موسى% او را نفرين كرد و خداوند> زلزله يى 

سخت پديد آورد و زمين قارون، خانه و گنجش را به كام خود كشيد.

�tهامون: دشت و صحرا

زمان و مکان در نگارش

 از جملة مقتضيات و شرايط نگارش يكى هم موقع و محل مناسب است؛ زيرا بدون 

آن نويسنده موفق به ايجاد يك اثر عالى نخواهد شد؛ بلكه معناى مبتذل و عبارت 

سست خواهد آمد. بهترين وقت براى نگارش بعد از استراحت است، چون در آن وقت 

ذهن با نشاط و طبع آمادة كار مى باشد؛ هم چنين محل مناسب با شرايط  درست 

آراسته بوده از اسباب  تشويش چون اصوات  گوش خراش و حركات اذيتكننده بر كنار 

و فارغ باشد. همين موضوعات بنيان يك نگارش خوب را تشكيل مى دهد.
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  چو خواهى كه نامـت بماند به  جاى       پـسر را خـردمـندى آمـوز و رأى

 خطاب به كسانى كه در تربيت و خردمندى فرزندان شان غفلت مى كنند و اين َدين 

مهم و زنده گىساز را ناديده مى گيرند و نمى دانند كه چه جرم سنگين و گناه عظيمى را 

مرتكب مى گردند. 

*     *    *                          

 بهترين وقت براى نگارش بعد از استراحت است چون كه در آن وقت ذهن با نشاط و 

طبع آمادة كار مى باشد؛ همچنان محل مناسب دور از صدا هاى گوشخراش و اذيتكننده 

باعث ايجاد يك اثر عالى مى گردد.

*     *    *     
    سعدى شيرازى در اوايل قرن هفتم هـ..ق. ميان خاندانى از عالمان دين در شيراز 
تولد يافت. در آوان جوانى به بغداد رفت و آنجا در مدرسة  نظاميه به تحصيل علوم ادبى 
و دينى همت گماشت؛ سپس به عراق، شام و حجاز سفر كرد و در اوسط قرن هفتم 
هـ..ق. به شيراز باز گشت و در سال 694 هـ..ق. وفات نموده، در همانجا مدفون است. 

    آثار منثور سعدى غير از گلستان، مجالس پنـج گانه، رسالة عقل و عشق و تقريرات 
ثالثه است. 
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  نكات مهم درس را در كتابچه هاى خود بنويسيد.

u  دو شاگرد مفهوم بيت زير را روى تخته بنويسند:

پسر چون ز  ده  بر گذشتش سنين             ز نامحرمان گو،  فراتر نشين

u برداشت شان  را از مفهوم شعر و نقش معلم در تعليم و تربيت اطفال بنويسند.

كار گروهى و سخنرانى
u در بارة  مفهوم و محتواى شعر تربيت فرزند، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u گروه ها در مورد بيت زير بحث و گفتگو كنند و برداشت شان را از مفهوم آن با زبان 

ساده بيان دارند:

چو بر پيشه يى باشدش دسترس          كجا دست حاجت برد پيش كس 

u گروه ها در مورد تصوير زير بحث كنند و يك  تن از هر گروه نتيجه را به ديگران 

بيان نمايد:
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u سعدى در كدام قرن مى زيست؟

u تربيت در شخصيت انسان چه نقش دارد؟

منظور شاعر از بيت زير چيست؟

نـبيـنـد، جـفـا بيـنـد از روزگار هر آن طفل كه جــور آمـوزگار 

كه چشمش نماند به دست كسان  پسر را  نـكو دار و راحت رسان  

u مفهوم كلى درس چيست؟  

....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

u  اندرز زير را حفظ كنيد و در بارة تربيت و اخالق خوب، يك مقالة زيبا در ده سطر 

بنويسيد.

              )ادب خرجى ندارد؛ ولى همه چيز را خريدارى مى كند.(

u متن كامل درس ششم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ابو منصور محمد بن احمد دقيقى با منصور بن نوح و نوح بن منصور سامانى   

درس ششم

دقيقى بلخى

  من اينجا دير ماندم خوار گشتم
 عزيز از ماندن دايم شود خوار

                                        چو آب اندر َشَمر بسيار ماند
                                        ُزهومت گيرد از آرام بسيار
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ابومنصور محمد بن احمد دقيقى با منصور بن نوح و نوح بن منصور سامانى معاصر بوده 

و بعضى از امراى چغانيان را مدح گفته است. وى پيش از فردوسى به گفتن شاهنامه 

اقدام كرده است، هزار بيت در باب سلطنت گشتاسب به نظم آورد و فردوسى اين هزار 

بيت را بر اثر خوابى كه ديده بود در شاهنامة خود نقل كرده است.

  دقيقى بلخى شاعر مديحهسرا و بزرگ زبان فارسى درى با عمر كوتاهى كه داشت 

به سرودن  اشعار گوناگون دست يازيد و آن چه مسلم است ديوانش از اكثر اشعار اعم 

از غزل، قصيده و مثنوى انباشته بود؛ اما در حال حاضر از او مطالب زيادى كه درخور 

شأن او باشد در دست نيست.

 دقيقى سعى فراوان به سرودن شاهنامه داشت؛ ولى بنابر داليل نامعلوم در عهد 

اتمام  به  را  شاهنامه  فردوسى  آن  از  بعد  كه  شد  كشته  خود  غالم  دست  به  شباب 

رسانيد.

 زنده گى براى دقيقى بسيار بيوفا بود و در اين مدت كوتاه نيز او به دربار هاى مختلف 

آمده  دست  به  كه  او  معدود  قصايد  از  كرد.  سركشى  داشت  وجود  دوران  آن  در  كه 

پيداست كه سخنش پخته و بليغ بوده است؛ اما چون عمرش طوالنى نبود نمى توان 

مرام و مسلك واقعى او را دريافت. او در زمان زنده گى يكجا ساكن نبود و شايد دنبال 

ماوايى مى گشت؛ اما اجل به او مهلت نداد.

  در ميان سامانيان با امير منصور بن نوح و فرزندش نوح بن منصور ارتباط يافت و 

برخى معتقد اند كه به فرمان آن ها بود كه به نظم شاهنامه پرداخت.

 دقيقى شاعر مديحهسرا بود و از خوشى هاى زنده گى لذت مى برد. وى چون به ميانسالى 

نرسيد، نمى توان روحيات او را سنجيد؛ اما اشعارى كه از او باز مانده بسيار پخته و چنين 

مى نمايد كه اگر ادامه مى يافت آثارش جزو شاهكار هاى ادبى تاريخ محسوب مى شد.
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     نمونۀ کالم:

بر افـگـند اى صـنـم ابـر بهـشـتى  

زمــين را خـلـعت  اُردى بهـشـتى  

زمـيـن بـر سان خــون آلــوده ديبـا      

هـوا بــر سان ُمشكانــدوده ُمشـتى      

بـه طعم نــوش گشتـه چشمة آب  

به  رنــگ ديـــدة آهــوي دشتـي  

چنان گردد زمان هزمـان كه در دشت      

پلنگ آهــو نگـيـرد جـز بـه ُكشـتى      

بتي بايـد  كـنون خـورشيد چـهره  

مهي گر دارد از خـورشيــد پُشتـي  

جـهان طـاووسگــونه  گشت گـويى      

بـه جايى نـرمـى و جـايى ُدُرشـتى      

بدان مانـد كه گويى  از مى  و ُمشك  

مـثال دوسـت  بـر صــحرا  نِبشتى                                                                                     

ز ِگـل بـوى گـالب  آيـد بـدانسـان      

كه پـندارى ُگل  انـدر ِگل سرشـتى      
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�tهزمان: مخفف هر زمان.
�tمشتى: به ضم ميم، نوعى از جامة لطيف و حرير نازك.

��tنِبشتى: نقش كردى.

مراحل نگارش 

 نگارش 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

3. مرحلة بيان فكر

در درس هاى بعدى هر كدام از مراحل نگارش را به طور جداگانه مى خوانيم.
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بهـشـتى ابـر  اى صـنم  افـگـــند             بر 

     زمــين را خـلـعت  اُردى بهـشـتى

 شاعر ابر را، بهشتى يا دارندة دست سخاوت گفته است، يعنى باريدن باران در موسم 

بهار باعث زيبايى و طراوت طبيعت گرديده و زمين را چنان  خوشبو، زيبا و سبز و خرم        

مى سازد كه با جامة بهارى، سرخ و اللهگون مى گردد.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u سه شاگرد در مورد بيت  زير جمله هاى مختلف بنويسند:

         ز ِگل بوى گالب آيد بدانسان         كه پندارى ُگل اندر ِگل سرشتى

u با توجه به پيام درس، در بارة موضوع زير سه سطر بنويسيد:

    شاعران نامدار افغانستان

...............................................................................................................................  

كار گروهى و سخنرانى
u پس از مشوره در گروه، يك شاگرد درك و برداشت گروهش را  به ديگران بيان كند.

u يك  شاگرد از هر گروه در مورد  زنده گىنامة دقيقى سخنرانى  كند.

u پس از مشوره در گروه، مفهوم بيت زير را بيان داريد:

      جهان طاووسگونه گشت گويى           به جايى نرمى و جايى ُدُرشتى
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u دقيقى كى بود؟

u شاهنامه اثر دقيقى است يا فردوسى؟

u نگارش، چند مرحله دارد؟ نام ببريد.

u متن شعر را با آواز بلند و مناسب دكلمه كنيد.

u واژه هاى آتى را طورى در جمله ها به كار بنديد كه با متن درس ارتباط داشته باشد.

.............................................................................................................................................. مديحه 

 .............................................................................................................................................. انباشته 

.............................................................................................................................................. بلخ  

.............................................................................................................................................. شباب 

u متن كامل درس هفتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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 ناول مترادف ُرمان است که در زبان درى به داستان بلند يا دراز 
گفته مى شود.

درس هفتم

ناول چيست؟
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ناول مترادف ُرمان است كه در زبان درى به داستان بلند يا دراز گفته مى شود. اين 

اصطالح رهآورد دنياى غرب است، كه با نام، محتوا و مفهوم خود در ادبيات ما راه يافته 

است. 

 چون ترجمة اين نوع آثار در اوايل كار از زبان فرانسوى صورت گرفت، اصطالح ُرمان 

نيز با ترجمة كتاب هاى ُرمان متداول شد و در زبان و فرهنگ ادبى ما جا افتاد.

تاريخ پيدايش و طلوع آن در فرهنگ ادبى  جهان، از دوصد و پنجاه سال تجاوز نمى كند. 

در حقيقت وقتى آدمى شناسنامه و هويت فردى خود را پيدا كرد، رمان نيز تولد يافت. 

نويسنده گان نيز بر اثر اين تحول ادبى، به ابداع آثار دست يازيدند.

ادبيات، پوشش اشرافى و اختصاصى خود را به دور انداخت و محتواى آثار، دگرگون 

شد. طبقة متوسط و مردم عام براى اولين بار مورد توجه قرار گرفت و شخصيت هاى آن ها 

به ادبيات راه يافت. به تدريج فرد به نيروى خالقه، زنده گى درونى عاطفى و ويژه گى هاى 

شخصيت خود آگاهى يافت و ُرمان كه حاصل اين شناخت است آفريده شد و به معناى 

واقعى و امروزى آن به وجود آمد.

و  مى آفرينند  واقعى  انسان  نمونة  از  را  شخصيت ها  ُرمان،  يا  ناول  در  نويسنده گان 

عكسالعمل آن ها را در برابر اعمال و رفتار خود شان و شخصيت هاى ديگر به نمايش 

برابر وقايع ترسيم مى كنند و نشان  مى گذارند. خصوصيات درونى و روانى آن ها را در 

مى دهند كه شخصيت هاى داستان چه مى كنند و چه مى انديشند، خالصه نمونه يى از 

انسان واقعى را با همه خصوصيات روحى و عاطفى مى آفرينند.

از اين رو مى بينيم كه با وجود گسترش و رشد امور اختصاصى و تخصصى و آن چه 

كه علوم انسانى ناميده مى شود، با وجود خلق و ابداع شكل هاى هنرى ديگر، ناول يا رمان 

به بقا و زنده گى خود ادامه داده و اصالت و تنوعگرايى آن همچنان محفوظ مانده است؛ 

البته ُرمانى كه ما امروز مى شناسيم، همان رمان قرن هژده يا حتى قرن نزده نيست. 

ُرمان امروزى تغييرات و دگرگونى هاى بسيارى پذيرفته است و در سير تحوالت خود 

دگرگونى هاى ديگرى نيز خواهد پذيرفت؛ زيرا ُرمان ساختمانى از تجربه است و همچون 
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جامعه، عقايد و تجربيات آدمى، تغيير و تحول مى پذيرد، همانطورى كه ذهن و معرفت 

بشرى دچار تحول و تغيير است، ُرمان نيز همگام با اين تحول است. با اين حال ُرمان، 

به آن  بقاى فرهنگى  باقى مانده و گسترش شكل هنرى آن تداوم و  هنوز هم، رمان، 

بخشيده است.

ويليام هزليت نويسندة انگليسى در قرن نزده، ُرمان را چنين تعريف كرده است: ))ُرمان 

داستانى است كه بر اساس تقليدى نزديك به واقعيت، از آدمى و عادات و حاالت بشرى 

نوشته شده باشد و به نحوى از اَنحاء شالودة جامعه را در خود تصوير و منعكس كند.((

همين طور دانشمندان تعريف هاى زيادى براى ُرمان آورده اند كه از آن جمله مى توان 

از  ژان هيته منتقد فرانسوى نام برد كه در مورد تعريف ُرمان چنين گفته است: ))فرهنگ ها 

كه معموالً تعريف هاى  شان كمى با فكر بيشتر تهيه شده است، همه متفقند بر اينكه: ُرمان 

سرگذشتى است كه براى جلب توجه خواننده فراهم شده باشد؛(( اما چنان كه مالحظه 

مى شود اين تعريف نيز كامل نيست؛ زيرا اوالً ُرمان هاى كسلكننده هم كمياب نيست 

و ثانياً اين تعريف تنها به رمان محدود نمى شود؛ بلكه همه انواع ادبى براى جلب توجه 

خواننده عرضه مى شود.

بهترين ُرمان، ُرمانى است كه شعور ما را نسبت به خود و دنياى اطرافمان تعالى بخشد 

و گاهى نيز ما را از خود بىخود كند؛ البته ميان ُرمان ها بايد تفاوتى قايل شد. فرق است 

ميان ُرمانى كه تصوير واقعى از زنده گى به دست مى دهد و روياى شكل گرفتة ذهنى را 

منعكس مى كند تا رمان تفننى كه هدفش چيزى جز سرگرمى و مشغول كردن خواننده 

نيست. 
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1. مرحلۀ ايجاد فکر

 پيش از آغاز نگارش بايد فكر كنيم چه مى خواهيم بنويسيم. بايد انديشه و دقت 

خود را به كار بيندازيم؛ زيرا بدون انديشه و دقت كافى، بيان درست و دقيق مطلبى 

امكانپذير نيست.

 دقت و انديشه در بارة 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، آن  را سوژة  نگارش قرار دهد 

و در همين مرحله دقت زياد به خرج دهد و بكوشد تا موضوع بِكر را بر گزيند. افكار از 

دو منبع كلى سرچشمه مى گيرد:

الف( مشاهدات و تجربه هاى شخصى، موضوعاتى كه در آن مورد مطالعه كرده ايم 

و يا فلم ها و برنامه هاى تلويزيونىيى را كه ديده ايم. 

ب( مشاهدات و تجربه هاى ديگران كه از آن ها شنيده ايم.

ناول مترادف ُرمان است كه در زبان درى به داستان بلند يا دراز گفته مى شود. ناول يا 

ُرمان را به انواع زير تقسيم كرده اند:

1ـ  ُرمان هاى حادثهيى، كه نمايش هيجانات روحى و نفسانى آدمى است.

2ـ  ُرمان هاى خيالى كه واقعيت هاى طبيعى را، با توصيف واالتر مى سازد.

3ـ  ُرمان هاى واقعى كه به آن ها ُرمان هاى عشقى نيز اطالق مى شود.

4ـ  ُرمان هاى پوليسى و جنايى كه داراى ارزش خاص خود مى باشد.
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5 ـ  ُرمان هاى علمى كه به ُرمان حادثه يى و خيالى شبيه است.

6 ـ  ُرمان هاى تمثيلى و سمبوليك كه در آنها رويداد هاى به ظاهر واقعى براى بيان 

اغراض فلسفى، عرفانى و اجتماعى استفاده مى شود.

7ـ  ُرمان هاى غير داستانى يا غير تخيلى كه ماجرا و وقايع داستان بر اساس حوادث و 

اتفاقات مستند و حادث شده، آفريده شده است.

  

*     *    *                                                

 بدون انديشه و دقت كافى، بيان درست و دقيق مطلبى امكانپذير نيست. يعنى بيان 

موضوع دلچسپ، مفيد و طرف نياز مردم  با دقت و تعمق نويسنده امكانپذير است. دقت 

و انديشه در بارة موضوع، باعث مى شود كه طرح نوشته در ذهن پديد آيد و شكل گيرد. 

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u يك شاگرد ُرمان يا ناول را تعريف كرده، روى تخته بنويسد.

u دو شاگرد نكات عمده و مهم مرحلة ايجاد فكر را، روى تخته بنويسند.

u يك شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و براى آنها جمله 

بسازد.

كار گروهى و سخنرانى
u با مشوره در گروه ها در بارة مفهوم درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u يك شاگرد از هر گروه، نكات مهم  مرحلة ايجاد فكر را در نگارش، با زبان ساده به 

ديگران بيان كند. 
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u ناول و ُرمان از هم چه فرق دارند؟

u ويليام هزليت نويسندة انگليسى ُرمان را چطور تعريف كرده است؟

u از هر گروه دو شاگرد درس را با صداى بلند بخوانند.

u با در نظرداشت مرحلة ايجاد فكر، در مورد اخالق نيكو يك مضمون بنويسيد.

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

يتيم

خداوند متعال در قرآن کريم مى فرمايد:

)َفَأمَّا الَْيِتيَم َفَال تَْقَهْر(     
      يعنى:  بر يتيم خشمگين مشويد. 

سورة الضحى/ آيت 9        

داستان كوتاه
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 دسترخوان پالستيكي تََرك خورده را كه در باالي تاقچه قرار داشت، پايين كرد و  

پارچه ناني را كه تازه نبود از آن بيرون آورد.  قسمت خودش را گرفت و حصة مادر را به 

دسترخوان پيچيد و دوباره سر جايش گذاشت. نزديك مادر رفت و صدا زد: »مادر! مادر 

بخيز! كه مه مي ترسم.(( مگر جوابي نشنيد. سرش را روي سينة مادر گذاشت. داغ بود، 

خيلي داغ و بوي تب و عرق  مي داد. در گرمي آغوش مادر احساس آرامش  كرد. به  آواز 

مادر كه هر چند لحظه يك بار، اهللا  مي گفت، گوش فرا داد. به ياد روز هايي افتاد كه »ادى« 

براي طلب خير به خانة شان مى آمد. مادر برايش چيز هايي مي گفت و »ادى« هر چند لحظه 

بعد رو به آسمان مي كرد و اهللا مي گفت. هر دو باهم گريه مي كردند و در اين حال از ياد 

مي بردند كه حاجتمند كيست و حاجتروا كدام است.»ادى« مي رفت و دروازة همسايه را  

مي زد و خير طلب مي كرد. »غني« با قد كوتاه و كومه هاى گوشتي اش در را باز مي كرد و 

پارچه ناني را كه از آن تَفت بلند مي شد در چادر او مى انداخت و در را با شتاب مى بست. 

»ادى« سرش را به طرف آسمان مي كرد و اهللا مي گفت. رؤوف هم به تقليد از او به آسمان 

نگاهي مى انداخت،  تا شايد چيزي را ببيند كه ادي و مادرش مى ديدند....

*  *  *     

 صداي اذان كه مردم را براي نماز شام فرا مي خواند...  او نيز هر شام  با پدرش به 

مسجد مي رفت و با اين كار خودش را بزرگتر فكر مي كرد؛ اما اين چندمين شام پيهم 

بود كه تلخي نبودن پدر را تجربه مي كرد. سرش را از روي سينة مادر برداشت و از جا 

بلند شد. ناگهان چشمانش به بوت هاي پدر افتاد كه بي صاحب در دهن دروازه افتاده بود. 

ساية خاطرات گذشته دوباره در پردة ذهنش نقش بست. به يادش آمد همان روزي كه 

پدرش اين بوت ها را از دكان »كاكا عبدل« خريد، براي رؤوف هم يك جوره بوت خريده 

بود كه يكي از آن را »غني« در نهر آسياب انداخته بود و رؤوف تا چند روز ديگر با چپلك 

مي گشت. به ياد آورد كه پس از خريدن آن بوت ها، پدرش از دكان كريم گوشت خريد 

و چون شب عيد قربان بود، مادرش با آن يك پلو مزه دار پخته بود. چيزي كه سالي دوـ 

سه بار ميسر نمي شد. 
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 صداي ميو ميو پشك همسايه باز رشتة افكارش را ازهم پاره كرد. چشمانش به ساية 

جواليي كه بر روي ديوار چند برابر بزرگتر شده بود افتاد، سخت ترسيد و وحشت زده شد. 

سراپايش را سردي فرا گرفته بود و نمي دانست چه كند. از فضاي سرد و غم انگيز خانه 

دلگير شده  بود؛ نزديك كلكين كوچك رفت و از پشت شيشة شكسته - به اميد ديدن 

سايه يي به شكل پدرش كه از ميان جنگل گذشته و به سوي خانه مى آيد - چشم به آن 

 سوي جنگل كوچك  دوخت؛ ولي جز صداي به هم آميختة زوزة  باد و آواز زاغان جنگلي 

كه روي شاخه هاى سفيد و پربرف پناه گرفته بودند چيزي نديد. بچه هاى دهكده همه به 

خانه هاى شان رفته بودند. باز صحنة نشستن آن ها در گرد دسترخوان هاي مملو از غذاهاي 

مزه دار و نان هاي گرم در كنار پدر و مادر و بعد خواب آرام در زير صندلي هاى داغ در 

نظرش جان گرفت؛ ناخود آگاه پاهاي مادر را كه از زير لحاف بيرون آمده بود، پوشانيد و 

در دل آرزو كرد، كاش پدرش دوباره برگردد. حيران بود مادر مريضش را چگونه پرستاري 

كند. هيزم خالص شده بود و آخرين توته نان را هم با مادر قسمت كرده بود. فكر كرد 

چگونه خواهد توانست از عهدة اين همه باري كه پدر به دوشش گذاشته و خود رفته بود 

بر خواهد آمد. 

 صداي بسته شدن دروازه كه با غژغژ هيبتناكي همراه بود، نتوانست رعشة ترس را بر 

رشتة افكار او چيره سازد؛ زيرا او تصميم خود را گرفته بود كه بايد پدر را به خانه برگرداند. 

زنجير را به ميخ زنگ زده يي كه چندين برابر خودش عمر داشت داخل كرده راه قبرستان 

را در پيش گرفت. 

چنارهاي  شاخساران  بلنداي  بر  هنوز  غروب  زردپوش  لشكر  وامانده هاى  آخرين   

سفيدپوش به نظر مي رسيد و زاغان سيه فام، آمد آمد سياهي شب را با قاغ قاغ هاي پي هم 

خويش جشن گرفته، در بلندترين شاخه هاى پربرف درختان، با هماهنگي »كولي باد 

پريشان دل آشفته صفت« در رقص و آواز بودند. رؤوف نزديك توده خاكي پوشيده از برف 

رسيد كه از همه بلندتر به نظر مي رسيد. روي قبر پدر زانو زد. انگشتان پاها و دست هايش 

يخ بسته و بي حس شده بودند. بُغض گلويش با حسرت بودن در آغوش پدر تركيد. با 
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آستين كرتي پينه خورده اش اشك هاى سردش را پاك كرد، پدرش را در زير انبارهاي 

خاك  مجسم كرد كه راحت خوابيده بود. فكر كرد  شايد هم گرسنه باشد، َروزني مي پاليد  

كه مگر بتواند پدر را از آن ببيند؛ با سرانگشتان سرماخورده اش برف ها را كنار زد و در 

خاك تازه، سوراخي كند. پارچة نان را دو قسمت كرد و قسمت پدر را درميان سوراخ 

گذاشت، حشرة كوچكي سر از خاك بيرون كشيد و ناگهان زاغي بدروي قاغ قاغ كنان از 

شاخة درخت به پايين پريد و حشره را در منقارش به باال كشيد. رؤوف  دهانش را روي 

سوراخ گذاشت و صدا زد: »پدر! مه از زاغا مي ترسم بيا كه يكجاي خانه بريم امروز هيزم 

نبود خانه يخ يخ است  مه ُگشنه شديم از خانة غني شان بوي گوشت مى آمد؛ مَگم مه ده 

قِصيش نشدم.  ها راستي پدر صبا عيد قربان اس مگم مه... مه ده قصة شيريني و كلچه 

نيستم كاالي نو هم به كار نيست. بان كه غني سر بوتايم خنده كنه مه و تو صوب وخت 

به خير  مي ريم هيزم جمع كدن، اگه ده دستايم خار خليد گريه و ناله نمي كنم زود زود 

هيزما ره قوده مي كنم  مه دگه مرد شديم هشت ساله بچه استم. راستي پدر امروز ُكل روز 

ده خانه بودم نه كتي كس دست به يخن شدم نه ده  لب ماجد رفتم  كل روز سبقايمه 

تكرار كدم مي خايي برت بخانم؟: بسم اهللا الرحمن الرحيم  پنج بناي مسلماني اول كلمه 

دويم نماز سيم روزه چارم زكات پنجم حج خانة كعبة شريفه. بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمدهللا رب العالمين... قل هو اهللا احد اهللا الصمد... قل اعوذ برب الناس ملك الناس.....(( 

 *     *    *       

 فردا صبح،  هنوز فضاي مسجد انباشته از آوازهاي »عيدت مبارك، ايام شريف مبارك، 

عيد شما مبارك و....« بود كه گروهي از مردان قريه، جنازه يي بر دوش سوي قبرستان در 

حركت افتادند.  

 نارسيده به قبرستان  متوجه شدند، خليفه لعل گل، سراسيمه و نفس زنان به طرف 

شان روان است كه  با نزديك شدن جمعيت، »خليفه« صدا زد: 
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- مال صايب! مه دو تا قبر كنديم.

به خاطر چه؟  -

- خود تان بيايين و ببينين. 

 وقتي طول قبرستان را پيمودند و به نزديكي قبر تازه رسيدند، پيش از آن كه جنازة 

مادر رؤوف را بر زمين گذارند، ديدند كودكي بر سوراخ قبري دهن گشوده و جان سپرده 

و در اين حال  زاغان حريص و سياه،  لقمة نان را كه در بين انگشتان سردش بود با طمع 

نول مي زدند. 

 اطفال كنجكاو دهكده كه جنازه را با بزرگتر ها همراهي كرده بودند با ديدن رؤوف 

قلب هاي كوچك شان فشرده شده بود و گرد رؤوف حلقه زده  مي گريستند. غني، پيش 

پاهاي برهنه  و سرد رؤوف  زانو زده هق هق مي گريست، از اين كه بوت هاي  او را در نهر 

آسياب انداخته بود و با كودكان ديگر از پايان و باال دويدن رؤوف چند لحظه خنديده بودند 

احساس ندامت مي كرد. 

 آنسوتر پرنده يي ناشناخته بر روي لوحة گوري خاموش نشسته و درحالي كه مرتب 

نول خود را باز و بسته مي كرد، گاهي به طرف آسمان نظر مى انداخت. گويي او هم مانند 

»ادى« اهللا مي گفت و شايد هم روح ادي بود كه از سرگرداني خم و پيچ كوچه هاى گمنام 

خود را رهانيده بدينجا آمده بود كه رؤوف را تا نزد پدرش همراهى كند.    

                    نوشتة: سلطانه  موالنازاده 

 داستان كوتاه مثل دريچه يى است كه به روى زنده گى شخصيت يا شخصيت هايى، 

براى مدت كوتاهى باز مى شود و به خواننده فقط امكان مى دهد كه از اين دريچه به 

اتفاقاتى كه در حال وقوع است نگاه كند.
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2. مرحلۀ تنظيم فکر

 بعد از ايجاد فكر در نگارش مرحلة تنظيم فكر آغاز مى شود. در همين مرحله 

نويسنده با درنظرداشت اركان نگارش نوشته اش را به فصول تقسيم مى كند كه عبارت 

از مقدمه، شروع مطلب، شرح و بسط و نتيجه مى باشد. هر كدام اين فصول داراى 

عناصر اصلى و فرعى متعدد بوده بايد هر كدام آن جدا جدا در نظر گرفته شود، تا 

موضوعات با هم آميخته نگردد؛ زيرا اين كار براى نگارنده و خواننده هر دو مشكل 

ايجاد مى كند؛ در حالى كه تنظيم فكر به صورت درست هم براى خواننده و هم براى 

نويسنده سهولت فراهم  نموده، مفيد واقع مى گردد.

 نويسنده نبايد پاية تفكر خود را كامًال و به صورت يك نواخت روى چيز هاى غير 

محسوس قرار دهد؛ 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 آنست 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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ََّما يَأْ ُكلُوَن فِْى بُُطونِِهْم ناَراً َو َسَيْصلَْوَن َسِعْيراً ( َِّذيَن يَأ ُكُلوَن اَْمَواَل الََيتاَمى ُظلْماً اِن  ) اِنَّ ال

                ) النساء/ آيت  10 ( 

 آنانى كه اموال يتيمان را به ظلم مى خورند، در حقيقت آتش را در شكم خويش   مى افگنند 

و به زودي در آتش فروزان دوزخ خواهند افتاد. رسول خدا� فرموده اند:

  ) اَناَ َو َكافُِل الَيِتِيم لَه َو لَِغيِره فِى الَجنِه هَكَذا َو اََشاَر بِالَسبابَِه َوالُوسطى....( 

                                                     ) روايت  سهل بن سعد رض/ بخارى ( 

 من و سرپرست يتيمان و محتاجان در جنت، درست مانند انگشت شهادت و انگشت 

ميانه، با هم نزديك مى باشيم.

 *     *    *                        

 نگارش زيبا و رسا آنست 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. فكر درست و ذوق سليم عامل اساسى يك نگارش زيبا و رسا است و نويسنده 

نبايد پاية تفكر خود را كامالً و به صورت يك نواخت روى چيز هاى غير محسوس قرار دهد.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u نكات مهم درس را در كتابچه هاى خود يادداشت كنيد.

u دو شاگرد در مورد مفهوم جملة زير چند سطر روي تخته بنويسند:

)آخرين وامانده هاى لشكر زردپوش غروب هنوز بر بلنداي شاخساران چنارهاي  سفيدپوش 

به نظر مي رسيد.(
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كار گروهى و سخنرانى
u گروه ها پس از مشوره براى متن درس يك مقدمة زيبا بنويسند.

u يك  شاگرد از هر گروه در مورد شيوة برخورد و رفتار با يتيمان و نيازمندان و تصوير 

زير سخنرانى  كند:

u رؤوف از كلكين چه را ديد و چه آرزو كرد؟

u چرا غنى بوت رؤوف را به نهر آسياب انداخت؟ 

u رؤوف به پدر خود چه گفت؟

u نگارش چند مرحله دارد؟ نام ببريد.

u احساس تان را در مورد مفهوم درس و اين كه تا حال با نيازمندان و يتيمان چه 

كرده ايد و در آينده چه خواهيد كرد، در ده سطر بنويسيد. 

u متن كامل درس نهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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پند بزرگان

     ابو اسماعيل محمد بن انصارى هروى معروف به پير هرات، پير انصار و خواجه 
عبداهللا انصارى، از شعرا و عرفاى قرن چهارم  هـ .ق. در سال  369 هـ..ق. در شهر 

هرات متولد شده و جد پدريش ابو ايوب انصارى و مادرش از اهالى بلخ بود.
    خواجه از كودكى زبان گويا و فصيح و طبع لطيف و روان داشته، طورى 
كه ادبيات فارسى درى و عربى را به خوبى فرا گرفته و در سرودن اشعار ماهر 
از آن ميان مى توان به تفسير قرآن مجيد و  بود. خواجه آثار زيادى دارد كه 
رسالة  نثر زيباى مناجات نامه، نصايح زادالعارفين، قلندرنامه، رسالة دل و جان 

و الهى نامه اشاره نمود. 

درس نهم 
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 اى عزيز!

�tعمر را به نادانى به آخر مرسان، بياموز و بياموزان.
�tعلم اگر چه دور باشد بِطلب؛ كم گوى، كم خور و كم خفت باش.

�tدر سختى ها صبر پيشه  گير؛ به شكسته و ريخته و گذشته افسوس مخور.
�tبه آن چه در دست دارى، شادمان باش و به آن چه از دست رفت، غم و دريغ مخور.

�tدر سخن ثواب انديش باش، كس را به افراط مگوى و مستاى، اگر چه زيان افتد.
�tاز براى اندك چيزى خود را بى قدر مكن.

�tكارى كه به محبت و دوستى بر نيايد، ديوانه گى در او ببايد.
�tبر اندك خود قانع مباش.

�tدر ُمِهمات ضعيف الرأى و سست همت مباش.
�tحرمت را  بِه از مال دان.

�tاز آموختن علم و پيشه عار مدار.
*     *    *      

 از بى ادبى كسى به جايى نرسيد      ُدريست ادب به هر گدايى نرسـيد

 سررشتة ملك پادشاهـى ادبست      تاجيست كه جز به پادشاهى نرسيد

*     *    *       

بود بود      آن آتش سـوزنده مرا َسهل  اگر َمهل  صد سـال در آتشم 

صحبت      كز مرگ بدتر صحبت نااهـل بود دا  مبا هـل  ا نا مردم  با 

*     *    *       

عيب است بزرگ بركشيدن خود را           وز جملة خلق برگـزيدن خود را

از مردمك ديـده بـبايد آموخت             ديدن همه كس را و نديدن خود را

*     *    *      
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ده سحرگاهـم  گرية  و  شـب  يا رب دل پاك و جان آگاهم ده     آه 

در راه خود اول ز خودم بيخود كن      بيخود چو شدم ز خود  به خود راهم ده

*     *    *     

در راه خدا دو كعبه آمد حاصل      يك كعبة صورتست و يك كعبـة دل

زيـارت دل ها كن            كافزون ز هزار كعبه آمد يك دل                                                                                                        بـتوانى  تـا 

         از مقاالت و مناجات خواجه عبداهللا انصارى

1ـ  در سخن ثواب انديش باش، كس را به افراط مگوى و مستاى، اگر چه زيان افتد.

 هميشه به خير و فالح مردم لب باز كن، هيچ گاهى يكى را در مقابل ديگرى بى قدر و 

ذليل نكن و هميشه به  شخصيت و اهليت انسان  ارج و احترام بگذار، غيبت مكن، دروغ 

مگو، هر چند نقص و زيان كنى؛ ولى هميشه حق پرست و حق بين باش. 

2ـ  در ُمِهمات ضعيف الرأى و سست همت مباش. 

 يعنى در هر كارى با ارادة قوى، عزم  راسخ و با متانت و استوارى عمل كنيد.

در راه خـدا دو كعـبه آمـد حاصل        يك كعبة صورتست و يك كعبة دل 3ـ   

كـن      كافزون ز هزار كعبه آمد يك دل دل ها  زيـارت  بـتوانى  تـا   

 منظور از كعبة صورت، يعنى كعبة حجاز كه در مكة مكرمه است و مسلمانان جهت 

اداى ركن پنجم اسالم براى فريضة حج به آنجا مى روند.

 منظور از كعبة دل، همانا دل هر انسان است كه مظهر اعمال نيك و بد اوست و در 

حقيقت خانه يى است كه بازتابگر پاكى ها و ناپاكى هاى نيت هر انسان مى باشد. 

 پس بر ما الزم است تا در راضى نگه داشتن دل ها توجه نماييم و بدون كينه، تعصب، 

غرور و تكبر همه را دوست داشته باشيم و ارزش حقوق يكديگر را بدانيم. 
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مرحلۀ بيان فکر

پس از تنظيم فكر نوبت مى رسد به بيان فكر؛ يعنى نويسنده هرگاه به ايجاد فكر 

و تنظيم فكر نايل آيد مى تواند به آسانى آن را بيان دارد. به شرط اين كه به مشق و 

تمرين و يا تكرار پرداخته باشد. در مرحلة بيان فكر دو وسيله وجود دارد: يكى گفتار 

و ديگرى نگارش.

 نويسنده گان به صورت اغلب راه دومى را انتخاب مى كنند؛ در حالى كه بعضى 

از 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؛ يعنى 

در بين اين دو راه وسيلة تفكر، ارتباط محكم وجود دارد؛ چنانكه: يكى اثرپذير ديگر 

است؛ مثًال: نويسنده وقتى معانى را به تصوير مى آورد و آن را ترتيب مى كند، آنگاه 

در صورت نگارش نخست عبارات و جمالتى 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. 

 علم اگر چه دور باشد بطلب؛ كم گوى، كم خور و كم خفت باش.

 هيچ گاهى در آموختن علم و دانش غفلت نكنيم و يك لحظه وقت گران بهاى خود را 

بيجا و بى مورد تلف ننماييم. اطمينان داشته باشيد كه  سعى و تالش شبانه روزى و جد و 

جهد خسته گى ناپذير، انسان  را بر مقام بلند پيروزى و موفقيت مى نشاند.

 صفات برازندة يك انسان آگاه  در كم گفتن و خوب گفتن، كم خوردن و پاك خوردن و 

كم خوابيدن و سحر خيز بودن آن است.
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يا رب تو چنان كن كه پريشان نشوم          محتاج به بيگانه و خويشان نشوم 

ايشان نشوم بر دِر  از دِر تو  بى منت خلـق خــود مــرا روزى ده         تا 

                                     *    *     *                      خواجه عبداهللا انصارى

 در مرحلة بيان فكر دو راه وجود دارد: يكى گفتار و ديگرى نگارش و يك 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.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u فكر كنيد و راجع به اندرز زير هر كدام يك جمله بنويسيد:

        ) در سختى ها صبر پيشه  گير؛ به شكسته و ريخته و گذشته افسوس مخور.(

....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

كار گروهى و سخنرانى

u يك نفر از هر گروه صفات يك انسان آگاه و پسنديده را با زبان ساده بيان كند.

u از هر گروه يك تن در مورد مفهوم رباعى زير سخنراني كند:

غمگينم         بى ياد تـو من هيچ گهى ننشينم انـيس خـاطـر  تو  يـاد 

بالينم سر  بر  توست  غم  شمع  بر ياد تو فرياد تو دارم شب و روز      

خواجه عبداهللا انصارى        
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u خواجه عبداهللا انصارى را معرفى نماييد. 

u كتاب هايى را كه  خواجه عبداهللا انصارى نوشته است، كدام ها اند؟

u يك شاگرد مشخصات  مرحلة بيان فكر را بيان كند.

u منظور نويسنده را از اندرز  زير واضح سازيد:

) از آموختن علم و پيشه عار مدار.(   

u تصوير كتاب زير را با دقت ببينيد و نويسندة آن را معرفى نماييد:

  

u برداشت تان را از مفهوم و محتواى درس در كتابچه هاى  تان بنويسيد.

u متن كامل درس دهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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    حاتم ابن عبداهللا سعد از مردم قبيلة طى بود كه در جود، سخا و مردانه گى 
وى، داستان هاى بسيار در برخى از كتاب ها آمده  است. وفاتش را سال 575 م. 
مى دانند. اينك يكى از حكايت هاى شيرين و آموزندة اين بزرگمرد سخا و كرم 

را مى خوانيم و  مطالب خوبى را از آن مى آموزيم.

درس دهم

كريم تر از حاتم طايى
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 آورده اند كه ازحاتم طايى سؤال شدكه: از خود كريم تر يافته اى؟ گفت: بلى. گفتند: 

به كجا ديده  اى؟ گفت: وقتى كه در باديه يى مى رفتم، به خيمه يى برسيدم و باديه نشينى 

در آن بود و بزكى داشت. چون پرسيدم باديه نشين پيش من باز دويد و مرا خدمت كرد، 

عنان مركب  مرا بگرفت تا فرود آمدم. چون فرود آمدم هر چه تمامتر مرا محبت كرد، 

پسرش را گفت: برخيز و به رسم مهمان نوازى، مهمان مرا خدمتى كن، پسر نيز بزك را 

بگرفت و خواست طعامى مهيا كند كه ديد هيزم ندارند؛ لذا قصد رفتن به صحرا و هيزم 

جمع كردن را نمود، باديه نشين پسر را خطاب كرد كه تا از صحرا هيزم آورى دير شود و 

مهمان را گرسنه داشتن از ثواب و مروت نيست؛ پس دو نيزة خويش را بشكست و با آن 

آتش ساخت تا طعام  براى مهمان از گوشت بزك مهيا گردد.

 چون او را پرسيدم، مشخص شد باديه نشين هيچ چيزى ديگر نداشت و آن را هم كه 

داشت ايثار من كرد؛ پس از او سؤال كردم: آيا مرا مى شناسى؟ باديه نشين گفت: خير. 

گفتم: من حاتم طايى استم، بايد به قبيلة من بيايى تا شما را ضيافتى بگذارم، باديه نشين 

نَطُلُب َعلَى الَضيِف َجَزاء« ما جزا براى مهمان را نستانيم و نان را به بها  َّا الَ  گفت: » ِان

نفروشيم و از من هيچ قبول نكرد؛ لذا من دانستم كه ايشان از من كريم تر است.  

ارکان نگارش

 فن نگارش بر قواعدى استوار است كه اگر يكى آن هم از نظر انداخته شود باعث 

نابه سامانى در نگارش مى گردد؛ همچنان 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 باشد، همان گونه بناى نگارش هم بر پايه هاى متن متكى است و هر ركنى از آن 

در جاى خود حايز اهميت بوده در استوارى و رونق و روبناى كلى نگارش نقش ارزنده 

دارد.
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 اركان نگارش در راه درك و فهم درست موضوع بسيار با ارزش است؛ همان گونه يى 

كه هر حصة يك عمارت براى هدف خاص جهت استحكام، تزيين و نماى خارجى آن مورد 

نظر بوده قبًال طرح و پى ريزى مى شود، در نگارش نيز بايد اركان آن پيش از آغاز نگارش 

به طور واضح پى   ريزى گردد؛ پس براى هر نويسنده الزم است كه نوشته اش را به فصولى 

چند تقسيم نمايد. همين فصول كه اركان نگارش را تشكيل مى دهد چهار است:

1ـ  مقدمه 2ـ  آغاز مطلب 3ـ  شرح و بسط 4ـ  نتيجه

َّا الَ نَطُلُب َعلَى الَضيِف َجَزاء« ما جزا براى مهمان را نستانيم و نان را به بها  1ـ  » ِان

نفروشيم. 

  يعنى بر مهمان خود منت نمى گذاريم و قيمتى براى نان تعيين نمى كنيم كه در بدل 

آن توقع داشته باشيم.

2ـ   مهمان نواز فقيرترين شخصى بود كه در صحرا زنده گى داشته و چگونه از مهمانى 

كه اصًال او را نمى شناخته پذيرايى كرده است، آن هم از كسى كه در سخا و كرم نامى 

دوران خود بوده است، اين حكايت مى تواند پند و سرمشق خوبى براى ما باشد.                                                    

مهمان حبيب خداست و هر چه را آماده داريم نثارش مى كنيم.                                     

*     *    *     

انداخته شود باعث  از نظر  اركانى استوار است كه اگر يكى آن هم  بر   فن نگارش 

نابه سامانى در نگارش مى گردد. براى هر نويسنده الزم است كه اركان نگارش ) مقدمه، 

آغاز مطلب، شرح و بسط و نتيجه ( را رعايت كند.
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u پيام درس را به صورت خالصه بنويسيد.

. u دو شاگرد در مورد مهمان نوازى و انسان دوستى سه جمله بنويسند. 

كار گروهى و سخنرانى
u هر گروه روى تخته با كلمه هاى زير، جمله بنويسند كه با متن درس ارتباط داشته 

باشد:                
    )باديه،  عنان،  مهيا،  ثواب(

u  يك يك شاگرد از هر گروه در بارة مفهوم درس سخنرانى كنند.

u از متن درس كدام نكتة زير را آموختيد: 

الف: انسان دوستى،  ب: مهمان نوازى،  ج: دشمنى،  د: هيچ كدام. 

u اركان نگارش كدام ها اند؟

u  نكات اساسى درس چيست؟ 

u در مورد انسان دوستى يك مقاله بنويسيد.

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

حافظ شيرازى

 
 ز شعر دلکش حافظ کسى بود آگاه 

    که لطف طبع و سخن گفتن درى داند
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 شاعر شيرين سخن و بلبل غزل سراى بوستان ادب فارسى درى خواجه شمس الدين 

محمد حافظ شيرازى مشهور به لسان الغيب فرزند بهاءالدين محمد از نادره هاى روزگار 

خورشيدى   همچون  جهان  ادبيات  پرستارة  آسمان  در  كه  است  ادب  و  شعر  نوابغ   و 

مى درخشد و روشنايى بخش راه دوستداران علم و ادب است.

 حافظ كه سال تولدش را به درستى نمى دانند؛ اما در اوايل قرن هشتم كه بين سال هاى 

701 تا 726 هـ..ق. تخمين مى زنند در شهر شيراز به دنيا آمد، دوران كودكى خويش را با 

تنگدستى سپرى كرد، از اينرو همين كه به سن رشد رسيد به خاطر تأمين معاش به كار 

روى آورد و در نانوايى محلة خويش به خميرگرى مشغول شد.

 حافظ نسبت عالقه مندى يى كه به علم و ادب و تحصيل داشت عالوه بر اين كه در 

نانوايى كار مى كرد به تحصيل علوم مختلف؛ چون: زبان عربى، عرفان و حكمت و علوم 

ادبى پرداخت و با ذوق شعرى خاصى كه داشت به سرودن شعر آغاز كرد و اشعار خود را 

نزد قوام الدين عبداهللا و مير سيد شريف گرگانى مى خواند. عالمه گرگانى او را به تدوين 

اشعارش تشويق مى كرد تا باالخره در غزل استاد شد.

       همتم بدرقة راه كن اى طاير قدس

                                                  كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم

 خواجه از جملة كسانى بود كه در جوانى قرآن را حفظ داشت و نيز به علت تسلطى كه 

به علوم قرآنى داشت لقب حافظ را به او داده اند. به قول خودش و در مورد كلمة خواجه 

كه به او اطالق مى شود نيز بايد گفت: در عصر حافظ بزرگان ممتاز را خواجه مى ناميدند؛ 

لذا او را نيز خواجه شمس الدين محمد حافظ مى خواندند.

       عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ                                                                               

روايت چهارده  در  بخوانى  بر  ز  قرآن       

 حافظ توانست مضامين عرفانى و عشقى را به نحوى در هم آميزد كه از دو شيوة غزل 

)عارفانه و عاشقانه( سبك واحدى به وجود آورد، تركيباتى را كه حافظ در اشعار خود 

آورده تازه و بديع و بى سابقه است و حافظ در ساختن اين تركيبات نهايت قدرت و كمال 
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ذوق و لطف طبع خود را نشان داده است؛ به هر حال غزل حافظ از جملة نمونه هاى بسيار 

خوب سخن است.

حافظ آنچنان هنگام سرودن در مبدأ هستى غرق مى شود كه خواننده را نيز با خود 

تا اوج آسمان ها مى برد. ابيات زير اشاره به پيامبر گرامى ما حضرت محمد مصطفى� 

است: 

ستاره يى بـدرخشـيد و ماه  مجلـس شد                                                                                                         

انيس و مونس شد    دل رميـدة مـا را      

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت                                                                                                   

به غمزه مسأله آمـوز صد مدرس شد     

 از حافظ تا اكنون كه گفتيم جز يك ديوان مشتمل بر كمتر از پنجصد غزل، چند 

قصيده، يك ساقى نامه در قالب مثنوى  و چند رباعى و قطعة پراگنده در دست نيست؛ با 

اين حال مرتبة شاعرى حافظ را تنها غزليات او مشخص مى كند.

سرانجام خواجه در سال 791 هـ..ق. ديده از جهان فرو بست و آرامگاهش در شهر 

شيراز زيارتگاه خاص و عام است.

         بر سر تربت ما گر گذرى همت خواه

بود رندان جهان خواهد  زيارتگه  كه       
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نمونۀ کالم
را چـه شـد ياران  نمى بينم  اندر كس  يارى 

دوستى كى آخر آمد دوستداران را چـه شـد     

آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پى كجاست

خون چكـيد از شـاخ گل  باد بهاران را چـه شـد     

كـس نمى گويد كه يـارى داشت حق دوستى

حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چــه شـد     

شـهر يـاران بـود و خاك مهربانان اين ديار

مهربانى كى سـر آمـد  شـهر يـاران را چـه شـد     

نيايـد سـال هاست بـر  از كان مروت  لـعلى 

تابش خورشـيد و سـعى  باد و باران را چـه شـد     

گوى تـوفـيق و كرامـت در مـيان افگنده اند

كس به ميدان در نمى آيد سـواران را چـه شـد     

صد هزاران گل شگفت و بانگ مرغى بر نخاست

عندليبان را چه پيـش آمد هـزاران را چـه شد     

حـافـظ اسـرار الهى كـس نمى داند  خمـوش   

از كه مى پرسى كه دور روزگاران  را چـه شـد   

1ـ  ِخِضر: نام يكى از انبيا كه در كتب و داستان ها از او ياد شده است. گفته اند با 

اسكندر مقدونى به طلب آب حيات رفته، در ظلمات چشمة حيوان را يافته، از آن آشاميده 

و عمر جاويدان پيدا كرده و گاهى گم گشته گان را يارى و رهنمايى مى كند.

2ـ  هزاران: بلبل هزار دستان، هزار آوا، به طور مفرد هم به معناى بلبل گفته شده و 

نيز جمع هزار  )عدد هزار(
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    مقدمه
     مقدمه بايد مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر بوده با باقى مطالب نگارش 
پيوند داشته باشد. از اين كه خواننده نخست به مقدمه بر مى خورد، پس همين مقدمه 
است كه يا او را از خواندن منصرف مى سازد يا به خواندن وا مى دارد كه نوشته را تا 
آخر بخواند، پس مقدمة ما طورى باشد كه خواننده را به درون متن بكشاند و اين       
وابسته گى به چگونه گى استعمال و كاربرد كلمه ها دارد.  همين مقدمة رسا و جامع 

است كه به نوشته يك وزن خاص مى دهد.
    ما بايد مقدمه را كوتاه بنويسيم و چنين بنويسيم كه با مطلب پيوند منطقى داشته 
باشد و در حقيقت فشردة  مطلب را در مقدمه ذكر كنيم؛ ولى نبايد  مطلب هاى كلى 

را در مقدمه بياوريم كه از جزالت و زيبايى نوشتة ما بكاهد.

  يارى اندر كس نمى بينم ياران را چه شد
دوستى كى آخر آمد دوستداران را چه شد     

 
    شاعر از كمرنگ شدن صميميت ها، دوستى ها و مردانه گى ها مى نالد و مى گويد: كجا 

شد آن همه دوستى ها، صميميت ها و انسانيت ها.
    لسان الغيب حافظ، اين شعر را چندين قرن پيش سروده؛ ولى امروز به بسيار خوبى 
پى مى بريم كه خود دچار چنين سرنوشتى استيم و يگانه راه رهايى از چنين حاالت 
را كه خداوند  نژادى، مذهبى و سمتى است. دل هايى  از تعصبات قومى،  فقط دورى 
ايمان روشن گردانيد و در آن ها تخم مهر و محبت را ِكشت و توسط                                                                                                                                              نور  با  رحمان 
رسول مقبولش حضرت محمد� انسانيت و شرافت را براى ما آموختاند؛ پس بر ما 
الزم است تا از اوامر خداى يگانه سركشى نكنيم و صلح و صفا را بر وطن خويش حاكم 

سازيم. 
*     *    *     
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    مقدمه بايد مختصر و مربوط با موضوع مورد نظر بوده و بر باقى مطالب نگارش 
پيوند داشته باشد. ما بايد مقدمه را كوتاه بنويسيم و چنين بنويسيم كه با موضوع پيوند 

منطقى داشته باشد. مقدمة رسا و جامع براى نوشتة ما زيبايى خاصى مى بخشد.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  نكات مهم درس را در كتابچه هاى خود يادداشت كنيد.

u  دو شاگرد دو بيت زيباى شعر را  با معناى آن روى تخته بنويسند.

u  يك شاگرد از هر گروه واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و 

جمله بسازد.

u هر گروه در مورد تصوير هاى زير چند جمله بنويسند:
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كار گروهى و سخنرانى
u از  هر گروه دو شاگرد درس را با آواز بلند بخوانند و شعر را دكلمه كنند.

u گروه ها در مورد بيت زير تبادل نظر كنند و برداشت شان را از مفهوم آن بيان 

دارند:

 عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ   

بر بخوانى در چهارده روايت               قرآن ز 

u با مشوره در گروه در بارة مفهوم و محتواى شعر درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u حافظ در كدام قرن مى زيست؟

u منظور حافظ از بيت زير چيست؟

يارى اندر كس نمى بينم ياران را چه شد 

      دوستى كى آخر آمد دوستداران را چه شد

u مفهوم اساسى شعر درس چيست؟
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برداشت تان را از مفهوم شعر درس دركتابچه هاى تان بنويسيد.  u

آماده گى  آينده  براى معرفى آن در روز  و  را خوانده  u متن كامل درس دوازدهم 

بگيريد.

u شعر زير را به حافظه بسپاريد:

يرد آنكه دلش زنده شد به عشق
هرگز نم

دة عالم دوام ما
ـريـــ

ت بر جـ
ثبت اس
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درس دوازدهم

گفتار پيامبر�

  

   
جوى         راه  پيغمـبرت  گفـتار  به 

                 دل از تيره گى ها بدين آب شوى
فردوسى            
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حضرت  احاديث  و  الهى  پاك  كالم  از  پيروى  با  هميشه  واقعى  و  آگاه  مسلمان   

محمد�  به تمام جهانيان حقانيت و يگانه گى دين مقدس اسالم را انعكاس مى دهد.

  حضرت محمد� در احاديث مبارك مسلمانان را به آموختن و آموختاندن قران 

مجيد، آموختن علم و دانش، خوش اخالقى، مهربانى، صميميت، يك رنگى و برادرى دعوت 

كرده است.

  بنابراين بر ما اُمتان و پيروان آن حضرت� الزم است، تا در راستاى دين مقدس 

اسالم با نهادن قدم خير هميشه مددگار مستمندان باشيم و هيچ گاهى بر ضعيفان و 

زيردستان خود ظلم نكنيم.

ما حضرت محمد  پيامبر گرامى  از گفته هاى  زير مى خوانيد  را كه در  اندرز هايى    

مصطفى� است كــه پيام ارزندة آن مى تواند سرمشق خوبى در زنده گى و توشة پربارى 

براى آخرت باشد:

�tبهترين شما خوش اخالق ترين شماست.
�tبهترين شما كسانى اند كه عمر دراز و اعمال نيكو دارند.

�tبهترين شما مهربانترين شما با فاميل خود است.
�tبهترين شما كسانى اند كه قرآن كريم را بياموزند و به ديگران نيز بياموزانند.

�tبهترين بنده گان خداوند> در روز قيامت كسانى اند كه به وعده هاى خويش وفا 
مى نمايند و خوش اخالق اند. 

�tبهترين شما كسانى اند كه به ديگران طعام و سالم مى دهند.
�tمسلمان واقعى كسى است كه مسلمانان ديگر از دست و زبان او در امان باشد.

�tبهترين مردم كسانى اند كه براى مردم نفع و فايدة او برسد.
�tبهترين مردم كسى است كه قرآن كريم را بهتر تالوت كنند، امور دينى خود را    
خوبتر بدانند، از خداوند> بيشتر بترسند، از كار هاى بد و ناشايسته دوري نمايند و با 

خويشاوندان خود بيشتر روابط نيك داشته باشند. 



69

�tداناترين مردم كسانى اند كه از مردم نادان فرار كنند.
�tبهترين رفيق آنست كه به كار خير رهنمايى ات كند.

�tنماز ستون دين است.  
�tروزه سپر در برابر آتش است. 

�tزيبايى سخن به كوتاهى و اختصار است.
�tدانش بجوييد، هر چند در چين باشد.

�tبا راستى است كه گفتار زينت پيدا مى كند.
�tصبور باش كه صبورى ترازوى عقل و نشانة توفيق است.

�tزيبايى شخص در گفتار اوست.
��tتوانگر واقعى كسى است كه چشمش به دست ديگران  نباشد.

�tنيرومندى به زور بازو  نيست، نيرومند كسى است كه بر خشم خود غالب آيد.
�tفرصت ها را از دست دادن، اندوه  به بار مى آورد.

�tاُجرت مزدور را پيش از خشك شدن عرق وى بپردازيد.
�tعالمات منافق سه است: زمانى كه حرف مى زند دروغ مى گويد، وقتى كه امانتى به او 

سپرده شود خيانت مى كند و وقتى وعده مى دهد، به وعدة خود  وفا نمى كند.

�tسقوط دنيا نزد خداوند> آسانتر از قتل يك فرد مسلمان است.
�tخدايا، هر كسى كه عهده دار كار امت من شد و بر آن ها سخت گرفت، بر او سخت 

گير و هر كسى كه عهده دار كار امت من شد و با آن ها مدارا كرد، با او مدارا كن.
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چگونه متن را آغاز کنيم؟

 نگارنده بعد از مقدمه به نوشتن موضوع شروع نمايد. آغاز موضوع 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 مطلوبه هايى هم وجود دارد كه در فرع مى آيد. 

از اين رو نويسنده بايد موضوعات اصلى و فرعى را دسته بندى كرده آن هايى را كه شرح 

مطلب اند در قسمت سوم نوشتة خود توضيح كند و در صورت امكان مثال هايى براى 

بيان مقصود بياورد.

در آغاز متن چند نكته را در نظر داشته باشيد:

1ـ  عنوان جالب به موضوع بدهيد؛ مثًال: جنايت بشر، دروغ شاخدار، بزرگترين راه 

و...

2ـ متن را با يك سؤال آغاز كنيد؛ مثًال: آيا مى خواهيد از عهدة نگارش موضوعات 

برآييد؟

3ـ  در جملة اول مطلب جالبي را بياوريد؛ مثًال: بشر به آسمان ها پرواز مى كند.

4ـ  يك  فكاهى يا حكايتى كوچك طنز گونه را بياوريد. 

5ـ   به يك ضرب المثل يا گفتار بزرگان و يا سخنى معروف اشاره كنيد.

6- با يك بيت موضوع را آغاز كنيد. 
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خوش اخالق،  كه  خوانديم  محمد�  اسالم  گرامى  پيامبر  احاديث  و  رهنمود ها  در 

نيكوكار، مهربان، عالقه مند به قرآن، وفادار به وعده، باتقوا و خداترس باشيم؛ همچنين در 

گفتن سالم و دادن طعام به ديگران پيشدست باشيم، تا خداوند> از ما راضى و خوشنود 

باشد و  اوصاف يك مسلمان واقعى هم همين هاست. 

*     *    *                                                 

آغاز موضوع  بايد چنان باشد كه از مقدمه جدايى نگيرد. در آغاز متن چند نكته را در 

نظر داشته باشيد:

1ـ  عنوان جالب به موضوع بدهيد؛ مثًال: جنايت بشر، دروغ شاخدار، بزرگترين راه و...

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد  در مورد كلمة »بهترين«، چند جمله بنويسند.

u يك  شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و جمله بسازد.

u  دو شاگرد كلمه هاى آتى را روى تخته در جمله هاى مناسب به كار برند:                  

) اخالق،   بهترين،    مهربان،    زشت،    سالم و ناپسند (    
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كار گروهى و سخنرانى
u پس از مشوره در گروه، در بارة مفهوم  حديث مبارك آتى، سه شاگرد سخنرانى 

كنند:

                  »بهترين شما خوش اخالق ترين شماست.«

u دو شاگرد از هر گروه نكات اساسى قواعد نگارش را بيان كنند.

u آيا تا حال فكر كرده ايد كه از جملة بهترين ها باشيد؟

u چطور يك شخص از جملة انسان هاى بهتر شده مى تواند؟

u از هر گروه يك شاگرد مفهوم درس را در يك جمله بيان كند.

u  مفهوم اساسى درس چيست؟

u گفته هاى پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد� را به خاطر بسپاريد و در مورد 

اخالق خوش يك مقالة ده سطرى در كتابچه هاى تان  بنويسيد.

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

u بيتزيرراحفظکنيد: 

افتاده است لباس  اعتبار خلق بيدل در 

ورنه يك سان است خون در پيكر طاووس و زاغ     

                                               بيدل 
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درس سيزدهم

       خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم مى فرمايد:

مقام زن از ديدگاه اسالم

  )َو َعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف( سورة النساء آيۀ)19(  
   با زنان خوش رفتاری کنید.
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نخست از همه خداوند متعال، خالق دو جهان و هستى بخش عالم بشريت را  ستايش 

مى كنيم كه جهان را خلق كرد و كاينات را به وجود آورد. آدم را زنده گى بخشيد، به 

آفتاب، مهتاب و زمين امر حركت كردن داد، كه در اثر آن ليل و نهار )شب و روز( به 

وجود آمد و زيبايى هاى طبيعت را براى انسان به وجود آورد و براى تكميل و بقاى 

انسان زن را آفريد، حوا پا به عرصة وجود نهاد و كمبود طبيعت را با آمدنش تكميل 

نمود.

 زن هم ازلحاظ كيفي و هم از نظر كمي  نيمي  از پيكر جامعه را مي سازد، اين موجود 

اجتماعي در تنظيم امور جامعه، در همه شئون حيات، نقش به سزا و ارزنده دارد، زن 

در مراحل مختلف زنده گى ماية اميد، همسر، خواهر و مادر است.

 نقش زن در قالب ِسمت هاي فوق با زنده گى انسان ها طوري عجين شده است كه 

بدون مشاركت آن زنده گى مفهومي  ندارد و رنگ و رخ نمي گيرد.

 زن در جامعه داراي حقوق و وجايب مشخص مي باشد. حقوق زن در اسالم و در 

جوامع بشري واضح و مبرهن است. 

 از جمله مسايلى كه در قرآن كريم تفسير شده موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن 

براى  از پيش خود  است كه  نداده  ياوه گويان مجال  به  و  نكرده  زمينه سكوت  اين  در 

مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه بتراشند و مبناى اين مقررات را نظر تحقيرآميز اسالم 

نسبت به زن معرفى كنند. اسالم، پيشاپيش نظر خود را در بارة زن بيان كرده است.  

 قرآن با كمال صراحت در آيات متعددى مى فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از 

سرشتى نظير سرشت مردان آفريده ايم. قرآن كريم در بارة خلقت آدمX مى گويد: 

»همة شما را از يك پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داديم.« )سورة 

براى شما  از جنس خود شما  آدميان مى گويد: »خداوند  بارة همة  در  و  آية1(  نساء: 

همسر آفريد.« )سورة نساء، سورة نحل و سورة روم(.
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در اسالم نظرية تحقيرآميزى نسبت به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد.  

گويى قرآن خواسته است در قصص خود توازن را حفظ كند و قهرمانان داستان ها را 

منحصر به مردان ننمايد. قرآن در بارة مريم مادر حضرت عيسى% مى گويد: كار او 

به آنجا كشيده شده بود كه در محراب عبادت همواره مالئكه با او سخن مى گفتند و 

گفت و شنود مى كردند، از غيب براى او روزى مى رسيد، كارش از لحاظ مقامات معنوى 

آنقدر باال گرفته بود كه پيغمبر زمانش را در حيرت فرو برده، زكريا در مقابل مريم در 

حيرت مانده بود. 

 اسالم در »السير من الخلق الى الحق« يعنى در حركت و مسافرت به سوى خدا هيچ 

تفاوتى ميان زن و مرد قايل نيست. تفاوتى كه اسالم قايل است در »سير من الحق الى 

الخلق«  است، در بازگشت از حق به سوى مردم و تحمل مسؤوليت پيغامبرى است كه 

مرد  را براى اين كار مناسبتر دانسته است.

 اسالم با صراحت كامل مى گويد زمين و آسمان، ابر و باد، گياه و حيوان، همه براى 

انسان آفريده شده اند؛ اما هرگز نمى گويد زن براى مرد آفريده شده است. اسالم مى گويد 

هر يك از زن و مرد براى يكديگر آفريده شده اند: 

w.)البقرÌ: 187( زنان لباس شما استند و شما لباس  çÀàÃç[¶� ãl>ßFå¶� á¼àJ¾ß?ßÆ� á¼ à³ç¶� ãl>ßFå¶� çÀ àÂy
آن ها. 

 قرآن كريم زن و مرد را از اصل و منشأ مشترك معرفي مي كند و هر دو را به كلمة 

الناس )مردم( خطاب مي كند؛ چنانكه فرموده است:

� çOßEßÆ�>ßÃ ßQáÆßg�>ßÃá¿åº� ß°ß· ß]ßÆ�æÌßb åU=ßÆ� æká«ç¾�Àëº�¼ à³ß̄ß· ß]�Ëådç¶=� à¼ à³çEße�á=Ç à̄çI=� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy
<wÐ)النساءآيه1(. ßjå¾ßÆ�=â�åNß²�â×> ßQåe�> ß» àÃá¿åº
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يعني:  اي مردم! از پروردگار تان بترسيد. آن كه شما را از يك انسان آفريد و همسر او 

را نيز از جنس او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان زيادى را منتشر ساخت.

و در جاي ديگر مي فرمايد:

w)التوبه،آية71(. æxá£ßE�Ð>ßÉå¶áÆß?� á¼ àÃ àvá£ßE� àL>ß¿åºáÖ à»á[¶=ßÆ� ßÁÇà¿åºáÖ à»á[¶=ßÆy

يعني: مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامى يكديگر اند.

قرآن كريم مخصوصاً اين مطلب را تذكر مى دهد كه وجود زن براى مرد خير است و 

ماية سكونت و آرامش دل اوست. 

نظر  خلقت،  تفسير  نظر  از  و  فلسفى  فكر  نظر  از  اسالم  شد  گفته  آن چه  از    

تحقيرآميزى نسبت به زن نداشته؛ بلكه آن نظريات را كامًال رد و مردود شناخته است.  

اسالم با طلوع خورشيدش و ابراز نظرية كرامت زن  با تمام مردم جهان در افتاد و زن را 

آن طور كه هست و بر آن اساسى كه آفريده شده به جهان معرفى كرده اساسى كه به دست 

بشر منهدم شده و آثارش نيز محو گشته بود. اسالم عقايدى كه مردم در بارة زن داشتند و 

رفتارى كه عمًال با زن مى كردند را بى اعتبار نموده و خط بطالن بر آن ها كشيد. 

مشاهده و تجربه اين معنى را ثابت كرده كه مرد و زن دو فرد، از يك نوع و از   

يك جوهرند، جوهرى كه نامش انسان است. 
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  )َو َعاِشُروُهنَّ بِالَمْعُرْوف(  با زنان خوش رفتارى كنيد.

 با زنان به روش پسنديده معاشرت كنيد. در معاشرت با زنان بايد از بهترين كلمات و 

پسنديده ترين كردار استفاده كرد.  

 اسالم براى زن مقام و منزلت خاصى داده است و نبايد به شخصيت و كرامت وى 

بى احترامى كرد. 

شرح و بسط موضوع

 شرح و بسط مهم ترين و اساسى ترين قسمت نگارش به حساب مى آيد. واضح است 

كه مخلوط كردن عناصر در نگارش ناپسند بوده، از حيثيت نويسنده و زيبايى  موضوع 

مى كاهد. 

 در درس گذشته در بخش آيين انشا و نگارش خوانديم كه نكات و مفاهيم اساسى 

مطلب كه به شرح و بسط كافى ضرورت دارد بايد توسط نويسنده به موضوعات اصلى 

و فرعى دسته بندى گرديده موضوعاتى كه شرح مطلب اند توضيح شوند و در صورت 

امكان مثال هايى براى بيان مقصد 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 موضوعات آنقدر هم زياد 

و طوالنى نباشد كه باعث مالل خاطر طرف مقابل )خواننده( گردد. نويسنده بعد از 

ارتباط دقيق  با يك  است  را كه گسترده  با مهارت خاص موضوعى  توضيح مطلب 

جمع بندى نموده به يك نتيجه گيرى كلى از بحث برسد.  
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مى فرمايد:  همچنان  اند.«  مردان  همتاى  »زنان  است:  فرموده  محمد�   حضرت 

»بهترين شما آن هايى اند كه با زن و فرزندان خويش بهترين رفتار را داشته باشند و من 

براى خانواده ام از همة شما بهترم.]چون با آن ها رفتار نيك دارم[.

 اين حديث از عايشه2 روايت شده است:

»زن و مرد هر دو به يك پدر ارتباط دارند و هر دو ممد و همكار يكديگر اند؛ طوري 

كه در حديث ذيل آمده است: »يَا أيََّها النَّاس إنَّ َربَُّكم َواِحد َو إنَّ اَبَاُكم َواِحد، ُكلُُّكم ِآلَدم 

َوآََدم ِمن تَُراب.«  يعني:  اي مردم! به راستى كه پروردگار شما يكي است، و پدر شما يكى 

است، همة شما از آدم استيد و آدم از خاك است.« 

*     *    *                                        

 شرح و بسط مهم ترين و اساسى ترين قسمت نگارش به حساب مى آيد. نويسنده بايد 

موضوعات اصلى و فرعى را دسته بندى كرده و موضوعاتى كه شرح مطلب اند را توضيح 

دهد؛ در صورت امكان مثال هايى براى بيان مقصود بياورد. شرح موضوعات آنقدر هم 

زياد و طوالنى نباشد كه باعث مالل خاطر خواننده گردد.
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u يك شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و جمله 
بسازد. 

u  دو شاگرد، در مورد حديث مبارك ذيل يك جملة زيبا روى  تخته بنويسند:
                   )بهشت زير پاى مادران است.(

u مفهوم اندرز  زير را در كتابچه هاى تان بنويسيد:
                   )زن مخزن اسرار خلقت است.(         

كار گروهى و سخنرانى
u چند شاگرد در مورد مقام زن از ديدگاه اسالم سخنرانى كنند.

u پس از مشوره در گروه، مفهوم بيت زير را با زبان ساده بيان كنيد:
   

  ز عشق بود كه او اين جهان و عالم ساخت  
         و مشت ِخاك ِزمين را گرفت و آدم ساخت 

حميرا  نگهت دستگيرزاده        
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u قرآن در مورد زن چه فرموده است؟

u زنان در جامعه چه نقشى را ايفا مى كنند؟

u چند شاگرد  درس را با صداى بلند بخوانند.

u شرح و بسط موضوع را تعريف كنيد.

u هر كدام برداشت خود را از متن درس در ده سطر بنويسيد.

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

u بيت زير را به حافظه بسپاريد:

دل به دست آور كه حج اكبر است   
         از هزاران كعبه يك دل بهتر است

          خواجه عبداهللا انصارى
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درس چهاردهم         

بلخ )ام البالد(

ز بـلخ آمـد سرود جـاودانى  
جالل الدين محمد شد جهانى  

به نى نامه بخوان اسرار عالم      
ز افـکار بلـنـد آســمانى     
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اگر به گذشته نظرى كنيم در مى يابيم كه آرياناى كهن در محور شهر باستانى بلخ 
افغانستان كنونى، هند،  مدنيت درخشان پنج هزار ساله را داشت. مدنيتى كه شامل 
فارس )ايران ( و آسياى ميانه مى گرديد. قبل از گسترش دين اسالم، مدنيت آريايى 
به عنوان مهد تمدن و زبان در تاريخ قديم جهان هميشه بحث هاى علمى داشته است. 
بلخ مركز و آغازگر زبان اوستايى و دين زردشتى بود. زردشت خود اهل شهر بلخ بود و 

بيشتر مستشرقان زادگاه زردشت را بلخ باختر )بخدى( مى دانند.
 در منابع تاريخى به خاطر موقعيت فرهنگى و تمدنى بلخ از آن به نام هاى مختلف 

ياد شده  است؛ مثًال: بلخ گزين، بلخ الحسنا، ام البالد، ام القرا، بلخ بامى و....  
 شهر بَلخ يا شهر باختر )يونانى باستان: باكترا &%$#"!؛ التين: باكترا Bactra(، از 
قديمى ترين شهرهاى افغانستان كه امروزه شهركى به فاصله 20 كيلومترى مزار شريف 

مركز واليت بلخ است و بنيانگذار آن جمشيد )يَما( بوده  است.
 بلخ در دوره هاى فرمانروايى مورياى هند و كوشانيان از مراكز دين بودايي و محل 

معبد معروف نوبهار بود. پادشاهان قديم بلخ عبارت بودند از پيشداديان، كيانيان، اسپه ها 

كه پسان ها در شاهنامة فردوسى و روايات مؤرخان نيز از آن ها ياد شده است. آريايى ها 

كه به باختريان ثروتمند نيز شهرت داشتند، در اوايل مورد هجوم و حمالت قبيله هاى 

بدوى آسياى مركزى قرار گرفتند. در دورة اعراب، يعنى در قرون وسطى، بلخ همراه با 
هرات، نيشاپور و مرو يكى از چهار قسمت )چهار ربع( خراسان بود.

 بلخ همواره كانون علم و فرهنگ قبل از اسالم و دورة اسالمى بوده و فضالى بزرگ 
از  مى توان  آن  فرهيخته گان  و  مشاهير  شمار  از  است.  پرورانيده  دامان خويش  در  را 
موالنا جالل الدين محمد بلخى، رابعة بلخى، ابن سيناى بلخى، اميرخسرو بلخى)مشهور 
به دهلوى(، ابولمويد بلخى، حكيم ناصر خسرو بلخى، عنصرى بلخى، ابو شكور بلخى، 

شهيد بلخى، دقيقى بلخى و … نام برد.
 در واليت بلخ اماكن تاريخى و مقدس فراوانى وجود دارد كه همة آن بازتابگر قدامت 

تاريخى و فرهنگى اين ِخطه مى باشد. مسجد جامع روضة شريف در مركز واليت بلخ با 

گنجايش حدود سه هزار نمازگزار در سال 1336 تهداب گذارى گرديده است.
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ميان  در  بلخ،  باالحصار  شرقى  سمت  بيرونى  ديوار هاى  نزديكى  در  موالنا  خانقاه   

كوچه هاى تنگ و باريك، ساختمان قديمى و نيمه مخروبه يي وجود دارد كه روزگارى 

عارف و شاعر نامى قرن هفتم  موالنا جالل الدين محمد بلخى در آن زنده گى مى كرد. 

وى در سنين نوجوانى به همراه خانواده از بلخ به سوى قلمرو روم شرقى )تركية امروزى( 

هجرت نمود و در آنجا ماندگار شد.

مدرسة  باالحصار،  گنبد،  نُه  مسجد  پارسا،  محمد  خواجه  مسجد  نوبهار،  آتشكدة    

سبحانقلى، منار زاديان،  پل مامكرى، خانقاه موالنا، روضة شريف و... قدامت چندين هزار 

سالة بلخ باستان را براى ما باز مى گويد.

�tجمشيد )يما(: نام پادشاه آريايى كه بنيانگذار برابرى، حكمروايى و اداره بوده است و 
به پيشداديان باختر نيز معروف است. در اوستا با كلمه هاى ساده، از زنده گى بدون تكلف و 

آرايش يما )جمشيد( پادشاه، سخن رانده شده است.

�tخانقاه: محل ذكر و عبادت صوفيان و عابدان.

نتيجه

 در هر نوع نگارش چه كوتاه باشد چه طوالنى نتيجه گيرى از موضوع مورد نظر 

حتمى است. نتيجه خالصة نگارش را بايد در بر داشته باشد؛ البته حسن ختام در 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. از اين 

رو الزم است، كه نتيجه به صورت موجز دربرگيرنده و مناسب همة موضوع باشد. اگر 

ايجاب مى كرد با يك تبصرة شاعرانه يا يك بيت آن  را خاتمه بخشيد.
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منار زاديان

 قديمى ترين منارة اسالمى باقى مانده در افغانستان است، ارتفاع فعلى آن 1774 سانتى 

متر، محيط آن 16 متر و قطر آن 470 سانتى متر است. براى باال رفتن از آن بايد 64 پِله 

را طى كرد. اين مناره احتماالً از دورة سلجوقى ها است.  

آتشکدة نوبهار

 قديمى ترين آبدة باستانى در بلخ استوپه يي نوبهار است كه در متون تاريخى به نام 

)نواويهارا( از آن ياد شده و يكى از معابد زردشتى است و فعًال هم آثار اين معبد در 

مجاورت شاهراه مزار- شبرغان ديده مى شود. 

مسجد خواجه پارسا

 تنها مسجد باقى مانده از دورة تيمورى با مشخصات كامل معمارى آن دوره با  گنبد 

اين  مى باشد.  افغانستان  در  سمرقند  شاه زندة  و  ريگستان  بناهاى  سبك  به  دندانه دار 

مسجد به يادبود خواجه ابو نصر محمد بن محمد بن محمود الحافظى البخارايى در سال 

856 هـ.. ق. توسط حاكم بلخ مير فريد ارغوان ساخته شده است. 

مسجد نُه گنبد

از  گروهى   نظر  طبق  است.  افغانستان  در  اسالمى  مسجد  قديمى ترين  بنا  اين   

باستان شناسان اين مسجد قبًال معبد بودايى بوده كه در دورة اسالمى با اندك تعديل 

به مسجد تبديل گرديده است. 

مدرسۀ سبحانقلى

 مدرسة بزرگ سبحانقلى خان حاكم بلخ كه در قرن 17م. ساخته شده است، 150 

حجره داشته و افراد زيادى در آن درس مى خواندند و مانند مدارس بخارا بوده كه در 

جنگ هاى پى در پى حفظ و ترميم نشده، از بين رفته است. 
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پل مامکرى )امام بکرى(

 در جنوب غرب مزار شريف در نزديكى كارخانة كود و برق بر روى رودخانة بلخآب 

پل خشتى با 3 دهانة بزرگ و دهانة كوچك از دورة تيمورى باقى مانده است كه روزگار 

درازى، محل آمد و رفت افراد و كاروان ها بود. فعًال اين پل به نام كمپيرك يا امام بكرى 

و يا ماموكرى ياد مى شود.

*     *    *                                                 

 نتيجه گيرى از مطلب مورد نظر در هر نوع نگارش چه كوتاه باشد چه طوالنى حتمى 

است و نويسنده بايد سخن خود را با الفاظ نرم و ماليم و دلكش به پايان برساند، كه 

دربرگيرندة همة موضوع باشد. 

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u يك شاگرد نكات مهم درس را، روى تخته بنويسد.

u دو شاگرد واژه هاى جديد درس را معنى كنند.

u دو شاگرد نكات عمده و مهم قواعد انشا و نگارش )نتيجه( را، روى تخته بنويسند.
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كار گروهى و سخنرانى
u با مشوره در گروه ها در بارة مفهوم درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u يك شاگرد از هر گروه، نكات مهم مرحلة ايجاد فكر را در نگارش، با زبان ساده به 

ديگران بيان كند. 

u بنيانگذار شهر بلخ كى بود؟ 

u در منابع تاريخى، بلخ به كدام نام ها ياد شده است؟

u از چند دانشمند و شاعر بلخ باستان و جاهاي تاريخي آن نام ببريد.

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

u در مورد شاعران و دانشمندان بلخ باستان يك مضمون زيبا بنويسيد.

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

آيين سخنرانى

اگر مى خواهى بهترين سخن سرا باشى، بهترين شنونده باش.

ديل کارنگى        
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آيا گاهى از شما خواسته شده تا در محفلى يا مجلسى روى موضوع معينى صحبت 

كنيد؟ اگر چنين كارى شده باشد، پس در همان زمان چه حالتى داشتيد؟ آيا دچار ترس 

نگرديده بوديد؟ آيا دست و پاهاى تان نمى لرزيد؟ آيا درست فكر كرده مى توانستيد و 

گفتار تان نظم منطقى به خود داشت؟

جواب تان حتماً بلى است، پس اگر مى خواهيد از اين حالت ها رهايى پيدا كنيد و يك 

سخنور خوب  و همه پذير باشيد و سخنان تان از خود لطف و جذابيت خاصى داشته باشد 

و براى شنونده گان مالل آور نباشد، پس به چند موردى كه در زير اشاره شده است توجه 

كنيد:

از تجربة ديگران بهره ببريد و دل و جرأت پيدا كنيد.  u

سخنرانى را با دوستان تان تمرين كنيد.  u

هيچ وقت متن را كلمه به كلمه حفظ نكنيد.  u

نظرات خود را پيشاپيش منظم و مرتب كنيد.  u

از قبل ذهن تان را آمادة موفق شدن كنيد.  u

مطلب را با ذكر مثال ويژه آغاز كنيد.  u

براى سخنراني جرأت و اعتماد به نفس خود را بپرورانيد.  u

بايد دقيق بدانيد كه در اطراف چه موضوعى مى خواهيد صحبت كنيد.  u

دايم هدف را دنبال كنيد.  u

كلمه هاى مهم را با تأكيد بيان كنيد.  u

سرعت بيان تان را تغيير بدهيد.  u

قبل و بعد از بيان، اندكى مكث كنيد.  u

از شنونده گان سؤال كنيد.  u
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موضوع صحبت خود را با عاليق حياتى شنونده گان ارتباط دهيد.  u

از به كار بردن اصطالحات فنى خوددارى كنيد.  u

مفكوره هاى مهم خود را در الفاظ مختلف از نو بيان كنيد.  u

راجع به تجربيات خود صحبت كنيد.  u

صحبت خود را با شوخى پايان دهيد.  u

حواس خود را از محركات منفى كه آشفتة تان مى كند، دور نگهداريد.  u

در بارة چيزى حرف بزنيد كه از طريق تجربه يا مطالعه، حق حرف زدن در بارة   u

آن را به دست آورده ايد.

چيزى را بگوييد كه زنده گى ياد تان داده است.  u

به خود تان دلدارى بدهيد.  u

تنوع در نگارش فقره ها و جمله ها

 صورت جمله ها و فقره ها بايد از هر نظر متنوع باشد. در برخى صنوف ابتدايى 

شاگردان در اثناى حكايت يا نوشتن يك يا دو حرف ربط مانند: و، خو، باز و... را پيوسته 

و تكرار در هر جا به كار مى برند. اين عادت تكرار را متأسفانه بسيارى اشخاص در 

بزرگ سالى هم دارند كه خوشايند نيست؛ زيرا  نوشته هاى شان مالل انگيز مى گردد؛ 

بنابراين در نوشتن، تنوع درتركيب كلمه ها، فقره ها و جمله ها رعايت شود. هر قدر 

فقره ها منظم و مرتب باشد؛ ولى اگر جمله هاى طوالنى و پرپيچ در نگارش آورده شود، 

خسته كن جلوه مى كند؛ پس بايد از جمله هاى 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 يك نويسندة موفق در جامعه تثبيت مى كند. 
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 روحية پرنشاط در سخنرانى باعث جلب توجه شنونده مى شود؛ چرا كه هنگام سخنرانى 

هيچ چيز به اندازة صميميت اهميت ندارد و هر كسى حتى بدون آن كه حرفى بزند، 

صميميت را تشخيص مى دهد.

 اگر در خوانش، تشريح و توضيح درس در داخل صنف همه روزه سهم بگيريم و درس 

را با لحن زيبا و رسا در مقابل همصنفان خود بخوانيم و سخنرانى كنيم، جرأت ما روز به 

روز بيشتر تقويت مى گردد. هميشه بايد كم گوى باشيم و كوشش كنيم بيشتر بشنويم؛ به 

اين معنى كه يكى از راه هاى مهم و ارزندة آموزش، شنيدن دقيق است، عالوه براين، عادت 

به مطالعه و شنيدن سخنان ديگران، ما را در سخنران شدن خوب، صميمى و دلپذير 

كمك مى كند و شخصيت ما را باال مى برد. 

 اطمينان داشته باشيد كه تالش شما بى اثر نخواهد بود. فردوسى بزرگ در اين باره 

چنين گفته است:

      درشتى از كس نشنوى نرم گوى            سخن تا مى توانى به آزرم گوى

*     *    *             

 در نوشتن، تنوع در تركيب كلمه ها، فقره ها و جمله ها در نظر گرفته شود. تنوع در 

نگارش فقره ها و جمله ها نوشتة ما را زيبا ساخته، ما را به حيث يك نويسندة موفق در 

جامعه تثبيت مى كند.    

*     *    *     

نويسـندة  هم چنين  و  امريكايى  تربيت  و  تعليم  مربى  و  روانشناس  كارنگى  ديل   

كتاب هاى زيبا و پرمحتواى آيين سـخنرانى، آيين دوست يابى و آيين زنده گى اسـت. 

سـال تولد و وفاتش 1888 و  1955 م. مى باشد. 
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u متن درس را در كتابچه هاى خود يادداشت كنيد.

u  دو شاگرد در مورد سخنرانى  روى تخته چند جمله بنويسند.

u مفهوم بيت زير را با درنظرداشت قواعد نگارش، در چند سطر بنويسيد:

     سخن سنجيده گو تا دوست را دشمن نگردانى

                                             ز حـرف بى تأمل آشنا بيگانـه مى گردد

كار گروهى و سخنرانى
u با مشوره در گروه مفهوم و محتواى  درس را با زبان ساده بيان كنيد.

u گروه ها در مورد جملة زير بحث كنند و برداشت شان را از مفهوم آن بيان دارند:

       »اگر مى خواهى بهترين سخن سرا باشى، بهترين شنونده باش.«

u يك يك شاگرد از هر گروه به صورت مقايسوى در مورد يك موضوع سخنرانى كند.
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ديل کارنگى

u شما ويژه گى هاى يك سخنران خوب را در چه چيز ها يى مى دانيد؟

u منظور نويسنده از جملة »قبل و بعد از بيان، اندكى مكث كنيد.« چيست؟

u سخنرانى خوب در شخصيت انسان چه نقش دارد؟

u تصوير آتى را معرفى كنيد:

u در مورد سخنرانى يك مقاله بنويسيد.

u متن كامل درس شانزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيريد.
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درس شانزدهم

عبدالرازق فانى

  دِل کس به کس نسوزد به محيط ما به حدى 
                که غزال چوچه اش را به پلنگ مى فروشد

عبدالرازق فانى
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       عبدالرازق فانى شاعر معاصر و توانا، داستان نويس و طنزنگار نام دار زبان و ادب درى  

در سال 1322هـ . ش. در شهر كابل به دنيا آمد. تحصيالت عالى اش را در سال1356هـ . 

ش. با به دست آوردن درجة ماسترى در رشتة اقتصاد سياسى از بلغاريا، به اتمام رسانيد.  

      فانى سرودن شعر را از سال 1340 هـ . ش. آغاز كرد و در عرصة نشرات و كاركرد هاى 

با  همراه  . ش.  هـ  سال1367  در  فانى  زد.  ارزشمندى  فعاليت هاى  به  دست  فرهنگى 

خانواده اش راه مهاجرت در پيش گرفت و مدت تقريباً بيست سال در غربت به سر برد. 

      فانى در غربت هم آرام ننشست و ياد و خاطر وطن و مردم رنجديده اش را با زبان 

تاريخ زرين  دلنشين شعر فرياد كشيد و سروده هاى ناب و دلپذيرش را درج صفحات 

ادبيات درى كشور ما نمود. اشعار فانى جذابيت خاصى دارد كه خواننده را به طرف خود 

مى كشاند و چنگ به دل ها مى زند. از همين روست كه تعداد زيادى از آوازخوانان مشهور 

و محبوب ما اشعار وى  را براى آهنگ هاى خود انتخاب كرده اند.

     فانى نا به سامانى هاى اجتماعى را آماج زبان طنز آميزش ساخته، در شعر هايش گاهى 

از دو رنگى اشخاص ظالم و بيدادگر ناليده و مى گويد:

همه جا دكان رنگ است همه رنگ مى فروشد        

دل من به شيشه سوزد همه سنگ مى فروشد    

 و گاهى هم درد و رنج ملت مظلوم و آواره اش را فرياد كشيده و مى گويد:

      با هر دلى كه شـاد شود شاد مى شوم       آباد هر كـه گشـت من آباد مى شوم

و يا هم مى گويد:

نزنيد رهزنان  دست  بر  بوسه  نزنيد        رهروان  خسته  بر      طعنه 

  دست بلند او در سرايش شعر باعث شده است تا دنياى معانى را در اشعارش بگنجاند 

و خواننده را به بسيار راحتى به طرفش بكشاند و چه دلنشين در روح و روان مخاطب تأثير 

ژرف به  جا مى گذارد.               

فانى سرانجام در سال1386 هـ . ش.  در شهر سان دياگوى ايالت كاليفرنيا به ديار حق 

پيوست و آثار به نشر رسيدة وى اين ها اند:
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ارمغان جوانى      )مجموعة شعر(        كابل           سال 1344   u

بارانه                )داستان نيمه بلند(    كابل           سال 1362   u

پيامبر باران         )مجموعة شعر(       كابل          سال 1365   u

آمر بى صالحيت   )گزينة طنز ها(        كابل          سال 1366   u

ابر و آفتاب          )مجموعة شعر(       كاليفرنيا     سال 1373   u

شكست شب       )مجموعة شعر(        كاليفرنيا    سال 1376  u

نمونۀ کالم:   

مردان و نامردان      

اى دل مرو سـوى خطر، گر مى روى  لرزان مباش

از رهـزنان غافل مشو، از دشـمنان ترسـان مباش

چون بـا كسى همره شـدى، از نيـمة ره  بـر نگرد     

چون از پى مـردان روى، ديـگر ز نـامـردان مباش     

دشـمن اگر جـانـب دهـد، بـا او دم  يـارى  مـزن

در دوستى گر جان دهى، از دوست روگردان مباش

گـر عـاشــق مسـتانه اى، زهـد ريـايى را  بـسوز     

ور همنشين زاهــدى، در حلــقة رنـدان  مبـاش     

بـاد بهـاران شـو كـه تـا، در مقدمـت گل بشـگفد

چون گردباد هرزه گـرد، در دشت سرگردان مباش

همدسـت ما گر مى شـوى، پاى كسى ديگر  مگير     

با دوست چون پيمـان كنى، با غير هم پيمان مباش     

فانى به كيش عاشقان، در فكر خود بودن خطاست   

يا از سـر و جان در گـذر، يا عاشـق جانـان مباش   
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انتخاب واژه و تعبير

 در نگارش، هر معنايى را مى توان به تعبير هاى گوناگون بيان كرد. در انتخاب تعبير 

مناسب، چند شرط را بايد رعايت كرد: نوع نوشته، مخاطب و 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 تخيلى، از جمله شعر و داستان، گاهى به حكم ضرورت، تعبير هاى غير 

مستقيم مانند مجاز، كنايه و تمثيل را  برتر شمرند؛ 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.
  در هر زبانى، الفاظى است كه داللت به نمادى دارد؛ مانند: كبوتر)صلح(، باز)جنگ(، 

نرگس)خود شيفته گى، شوخ چشمى(، مورچه)سخت كوشى(، يخ )سردى و سكوت( و 

خارا )سختى(.

  هم چنين گاهى، به  جاى نام بردن از چيزى، عنوانى به كار مى برند كه صفت 

شاخص آن چيز است و ردالتعبير خوانده مى شود؛ مثل شاه ستاره گان)خورشيد(، 

و...  )عطارد(  فلك  دبير  اكرم�(،  رسول  )حضرت  عالم  مهتر  آسمان)ماه(،  عروس 

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 سازد. 

مثل ها در هر زبانى بار هاى  فرهنگى دارند كه سوابق اساطيرى، تاريخى و آداب و 

رسوم و باور هاى قومى را منعكس مى سازند.

 بهره گيرى درست از گنجينة لغوى براى آراستن سخن به شرطى ميسر است 

كه با مناسبات انواع كلمه ها آشنا باشيم؛ مثًال: بدانيم چه صفتى را به چه موصوفى 

مى توان نسبت داد يا چه فعلى را در چه بافتى مى توان به كار برد؛ هم چنين بايد 

مترادفات، متضاد ها، نماد ها و ردالتعبير ها را  شناخت و هر عنصر جمله را در جاى 

مناسب آن به كار برد.
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  طعنه بر خسته رهروان نزنيد                   بوسه بر دست رهزنان نزنيد

 اصوالً بدون رعايت احترام نمى توان به حريم قلب ها نزديك شد و رهروان راه علم 

و انديشه را شناخت. بر ما ضرور است تا از زحمات و تالش هاى دانشمندان، شاعران و  

نويسنده گان ارجمند خود كه سيماهاى متفكر شان  نمايانگر خسته گى و افسرده گى 

سال ها پژوهش و تحقيق در راه علم و معرفت است، قدردانى كنيم.

 ارزش خسته گى هاى شبانه روزى آنان را كه ثمرة يك عمر پژوهش، تحقيق و كار و 

زحمت فراوان است، بدانيم و كارنامه هاى علمى و ادبى آن ها را به ديدة قدر بنگريم.       

*     *    *                                             

 در نگارش، هر معنايى را مى توان به تعبير هاى گوناگون بيان كرد. در انتخاب تعبير 

مناسب، چند شرط را بايد رعايت كرد: نوع نوشته، مخاطب و مقصودى كه در نظر است. 

بهره گيرى درست از گنجينة لغوى براى آراستن سخن به شرطى ميسر است كه با مناسبات 

انواع كلمه ها آشنا باشيم؛ مثًال: بدانيم چه صفتى را به چه موصوفى مى توان نسبت داد يا 

چه فعلى را در چه بافتى مى توان به كار برد؛ هم چنين بايد مترادف ها، متضاد ها، نماد ها و 

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

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u با توجه به درس، واژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به كار ببريد:
            )طعنه،  كيش، رهزنان(
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u  مفهوم بيت زير را بنويسيد:

      فانى به كيش عاشقان، در فكر خود بودن خطاست

يا از سـر و جان در گـذر، يا عاشـق جانـان مباش           

كار گروهى و سخنرانى
u به سه گروه تنظيم شويد، يك گروه زنده گينامة فانى را، گروه ديگر مفهوم شعر او 

را و گروه سومى آثار وى را بنويسند.

u پس از مشوره در گروه، مفهوم بيت زير را بيان كنيد:
           

چون بـا كسى همره شـدى، از نيـمة ره  بـر نگرد  

چون از پى مـردان روى، ديـگر ز نـامـردان مباش     

u فانى مجموعة شعرى »ارمغان جوانى« را در كدام سال نوشته است؟

u آثار فانى كدام ها اند؟

u گزينة طنز فانى چه نام دارد؟

u  فرق بين نوشته هاى علمى و تخيلى چيست؟

u شعر درس را حفظ كنيد و پيام آن را در ده سطر بنويسيد.

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

چيزى را كه به خود نمى پسندى به ديگران مپسند

خودستايى پيشۀ شيطان بود
                 هر که خود را کم زند انسان بود
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 حضرت محمد� به ما مسلمانان كه امت ايشان استيم فرموده است: »چيزى را 

كه به خود نمى پسنديد و روا نمى داريد، به ديگران هم مپسنديد و چيزى را كه به خود 

مى خواهيد، به ديگران هم  بخواهيد.«

همه  كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  كنيم،  فكر  اهللا�  رسول  حديث  اين  به  اگر   

فرموده هاى حضرت رسول اكرم� سبب خوشبختى و سعادت است و داراى فايده هاى 

بس عظيم دنيوى و اخروى مسلمانان مى باشد.

 اگر هر فرد اجتماع مطابق به فرمودة حضرت پيامبر اسالم� عمل كند، سعادت 

دايمى را نصيب مى شود.

 چون هيچ كس بى عدالتى و حق تلفى را در مورد خود قبول كرده نمى تواند؛ پس 

بايد در برابر ديگران نيز بى عدالتى و حق تلفى نكند؛ همچنان كسى كه غيبت، تهمت، 

كينه و خيانت ديگران را بر خود تحمل نمى كند، بايد غيبت هيچ كس را نكند و بر 

كسى تهمت نبندد و با كسى كينه نگيرد و خيانت نكند.

 خوشا به حال كسانى كه به فرموده هاى ارزشمند حضرت پيامبر� عمل مى كنند 

و به اثر آن حق تلفى، بى عدالتى و دشمنى ها را از بين مى برند و از قتل  و خونريزى  

اجتناب نموده، سعادت دو جهان را كمايى مى كنند.

 پس بايست تا حس بشردوستى خويش را پرورش دهيم و دل هاى خود را عارى از 

هر گونه كينه و كدورت و خودپسندى بسازيم. بهترين راهى كه ما را به سوى رستگارى 

چنين  باب  اين  در  محمد�  حضرت  مى باشد.  علم  فراگرفتن  همانا  مى دهد،  سوق 

فرموده است: 

                             )دانش بياموزيد، هر چند در چين باشد.( 
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کاربرد دقيق کلمه ها 
    در نگارش هر قدر كلمه ها را بيشتر بدانيم كار ما آسانتر مى شود و مى توانيم جذبات 
و حواس خواننده را تسخير كنيم و نكته يى ديگر آنست، كه بايد بر اهميت فرق بين 

كلمه ها آگاهى داشته باشيم.
استعمال  ذوق  كه،  سازيم  بيشتر  زبان  بر  را  خويش  حاكميت  مى توانيم  وقتى      
كلمه هاى دقيق را در خود انكشاف دهيم و بين كلمه هايى كه يك معناى مشترك دارند  
تشخيص و امتياز قايل شويم كه اين كار در نتيجة مطالعه و تمرين حاصل مى گردد. 

هر قدر كلمه ها را در جاى معين به كار بريم و در كاربرد آن ها در نگارش دقيق باشيم 
نوشتة ما زيبا مى آيد.

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 دقيق كلمه ها و حصول معناى كلمه هاى غير مانوس ما را كمك مى كند.
2. وقتى معناى كلمه يى در كتاب لغت يا فرهنگ ديده مى شود، كلمه هاى مترادف، 

متضاد، و متشابه آن نيز مطالعه گردد.
3. لغت هايى را كه تازه در هنگام مطالعه با آن ها بر مى خوريم بايد در كتابچه يادداشت 

كنيم.
4. كوشيده شود كه، كلمه ها و اصطالحات علمى در يك هفته، كلمه هاى فلسفى در 

هفتة ديگر و به همين قسم كلمه هاى مختلف مطالعه شود.
5. تبديل نمودن نظم به نثر و بر عكس آن، اين روش ذخيرة لغت ها را زياد مى سازد؛ 
زيرا گاهى شخص مجبور مى شود فكر يك جملة نثر را در نظم به يك كلمه افاده كرده 
يا نثر كردن اشعار موجب مى شود كلمه هايى را دريابد كه معانى و تفسير هاى جذباتى 

و هيجانى شاعر را به طور واضح بنماياند.
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 اگر ما هميشه چيزى را كه به خود مى پسنديم و روا مى داريم، به ديگران نيز بپسنديم 

و روا بداريم، هيچ گاهى خطايى و يا هم گناهى را مرتكب نخواهيم شد؛ چرا كه اين كار  به  

نوعى حس انسان دوستى و محبت به هم نوع هر انسان را نشان مى دهد.

 پيروى از فرموده هاى آن حضرت� ما را به راه راست هدايت كرده و سرافرازى دو 

عالم را نصيب مى گرداند. 

 ابياتى را كه در زير مى خوانيد از شاعر بزرگ زبان درى  نظامى گنجوى است كه حفظ 

و عمل كردن به آن خالى از مفاد نيست:  

          دانش طلب و  بزرگى آموز        تا به نگـرند روزت  از روز 

          هر چيز كه دل بدان گرايد         گر جهد كنى به دست آيد

*     *    *                                        

 در نگارش هر قدر كلمه ها را بيشتر بدانيم كار ما آسانتر مى شود و مى توانيم جذبات و 

حواس خواننده را تسخيركنيم.  وقتى مى توانيم حاكميت خويش را بر زبان بيشتر سازيم 

كه، ذوق استعمال كلمه هاى دقيق را در خود انكشاف دهيم.        
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u نكات مهم درس را، روى تخته بنويسيد.

u دو شاگرد نكات عمده و مهم قواعد انشا و نگارش )كاربرد دقيق كلمه ها( را، روى 

تخته بنويسند.

كار گروهى و سخنرانى

u با مشوره در گروه ها در بارة مفهوم درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u يك شاگرد از هر گروه، مفهوم بيت زير را با زبان ساده به ديگران بيان كند:

به اوج كبريا كز پهلوى عجز است راه آنجا

سر مويى گر اينجا خم شوى، بشكن كاله آنجا     

بيدل                      

u شاگردان در گروه هاى خود در مورد جملة زير بحث كنند و نتيجه را يك تن از هر 

گروه به ديگران بيان نمايد:

                       )دانش بياموزيد، هر چند در چين باشد.( 
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u مفهوم جملة زير چيست؟

              )چيزى را كه به خود نمى پسندى به ديگران مپسند.(

u ذخيرة لغات در نگارش چه تأثير دارد؟

u پيام اصلى درس چيست؟ 

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

u برداشت تان را از مفهوم درس در چند سطر بنويسيد.

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

بهارستان جامى

   موالنـا عبدالرحمن جامى مشهورتـرين شاعر عهد تيموريان است. والدتش  در 
سال 817 هـ..ق. و وفاتش در سال 898 هـ..ق. اتفاق افتاده است. تحصيالتش را در 
علوم ادبى، دينى و عرفان در هرات و سمرقند به پايان رسانيد و تا مرحلة ارشاد رسيد. 

در اشعار جامى افكار صوفيانه، داستان ها و حكمت و اندرز زياد ديده مى شود. 
   جامى در مثنوى هاى خود روش نظامى را تقليد مى كرد، در غزل از سعدى و حافظ 
پيروى مى كرد و در قصيده تابع سبك شاعران قصيده گوى عراق بود. عالوه بر ديوان 
قصـايد، غزليات، قطعات و رباعيات، هفت اورنگ از زبده ترين آثار وى به شمار مى رود 
كه شامل مثـنوى هاى زير است: سلسلة الذهب، سـالمان و ابسال، تحفة االحرار، سبحة االبرار، 

يوسف و زليـخا، ليلى و مجنون و خردنامه.  
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 از مهم ترين آثار ادبى جامى كتاب بهارستان  است كه وى قسمتى از آن را به پيروى 

از گلستان سعدى نوشته؛ ولى مسلم است كه مقصد او در اين كار ساده تر كردن شيوة 

انشاى گلستان سعدى بود و به همين سبب انشاى بهارستان حتى در آن قسمت كه رنگ 

ادبى آن  بيشتر است، بيش از آن چه انتظار مى رود متمايل به ساده گى بوده و شايد يكى 

از علل اين تمايل، اختصاص كتاب به تعليم است.

 بهارستان در هشت روضه، مقدمه و خاتمه ترتيب يافته است. روضة نخستين در ذكر 

حكاياتى است در بارة مشايخ صوفيه و بعضى از اسرار احوال آنان، روضة دوم متضمن 

حكم و مواعظ و مشتمل بر چند حكمت و حكايات مناسب مقام، روضة سوم در بارة اسرار 

حكومت و ذكر حكاياتى از شاهان، روضة چهارم در بارة بخش و بخشنده گان، روضة پنجم 

در تقرير حال عشق و عاشقان، روضة ششم حاوى مطايبات و لطايف و ظرايف، روضة هفتم 

در شعر و  بيان احوال شاعران و روضة هشتم حكاياتى چند از زبان و احوال جانوران.

 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 آن  را بر اسلوب گلستان نوشت  

و به نام سلطان حسين بايقرا موشح ساخت. با آنكه جامى روضة هفتم كتاب خود را در 

شرح حال گروهى از شاعران برگزيدة درى تا عهد خود با اختصار اختصاص داده است، 

ليكن همان اشارات مى تواند محل استفاده باشد. عبارت ها، جمله ها و پاراگراف هاى كتاب 

بهارستان بسيار ساده و شيرين است و در ميان آثار منثور درى مقام شامخ دارد، اين 

كتاب بيشتر مشتمل بر موضوعات اخالقى عالى و دستور هاى سودمند براى زنده گانى 

است. قطعه هاى تاريخى آن نيز قسمت هاى مفيدى دارد كه به روشن شدن احوال شعرا و 

عرفا كمك مى كند، در مقام مقايسه بهارستان با گلستان سعدى، سخن منظوم بهارستان 

بيشتر است و تكلف زياد در آن راه يافته و در روضة ششم آن پاره يى از مطايبات فراهم 

آمده است كه خواننده را از سليقة تربيتى موالنا جامى به ِشِگفتى مى آورد.
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حکايتى از بهارستان

و  هندى  حكيم  رومى،  فيلسوف  آمدند،  علما جمع  از  تن  سه  كسرى  مجلس  در   

بزرجمهر. سخن به اينجا رسيد كه سخت ترين چيز، چيست؟ رومى گفت: پيرى و سستى 

با نادارى و تنگدستى، هندى گفت: تن بيمار و اندوه بسيار و بزرجمهر گفت: نزديكى اجل 

با دورى از حسن عمل، همه به قول بزرجمهر رضا دادند و از قول خويشتن باز آمدند. 

  پيش كسرى ز خردمند حكيمان مى رفت

                                           سخن از سخت ترين مــوج در اين لُجة غم

      آن يكى گفـت كه بيمارى و انـدوه دراز

                                           وآن دگر گفت كه نادارى و پيريست به هم

سيمين گفـت كه قرب اجل و سوء عمل        

                                           عاقبـت رفت به تـرجيح سـيم ُحكم َحكم

در شمال شهر  است  قريه يى  اكنون  هم  و  هرات  در شرق  بوده  جام: شهرى  1ـ  

چغچران واليت غور كه منار جام  در آنجا واقع است.

2ـ  روضه: باغ و گلستان، سبزه زار

ميان منبر و مقبرة حضرت رسول اهللا� مكانى است كه نام آن را روضه گويند. 

3ـ  كسرى: عنوان انوشيروان عادل، عنوان هر يك از شاهنشاهان ساسانى، جمع آن 

اكاسر، اكاسره.

عرب ها هر يك از پادشاهان ساسانى را كسرى مى گفتند.

4ـ  بزرجمهر: بزرگمهر، وزير دانشمند انوشيروان عادل شاه ساسانى

5 ـ  سيمين: منظور از شخص سوم )بزرجمهر(، سومين

6 ـ  صوفيه: پيروان طريقه و تصوف، اهل طريقت، اهل طريق، فرقه يى از مسلمانان 
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كه طريق آنان رياضت و عبادت است.

توجه به قواعد دستورى

 توجه به دستور زبان موجب جلوگيرى از اشتباهات در  به كار بردن كلمه ها در 

نگارش مى گردد و به ما كمك مى كند، كه بدانيم جمله چيست و چه سبب مى شود 

در  دستورى  قواعد  كه  همين  گردد.  ترتيب  فصيح  و  واضح  ساده،  بهتر،  جمله هاى 

نگارش در نظر گرفته شود فاعل، فعل و قيد هر كدام در جايگاه مناسب به كار برده 

شود نوشتة ما 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.

 سرزمين تاريخى و كهن ما افغانستان در عرصة شعر و ادب فارسى درى، بزرگمردان 

زيادى را در آغوش پرمهر خود پرورده است كه از آن جمله يكى هم موالنا عبدالرحمن 

جامى مى باشد كه در اواخر قرن هشتم مى زيست.

 جامى آثار پرارزشى از خود به  جا مانده است كه يكى هم كتاب بهارستان است. 

بهارستان  در هشت روضه تحرير شده و شامل موضوعات مختلف مى باشد كه به پيروى 

از گلستان سعدى نوشته شده است.  

- ) نزديكى اجل با دورى از حسن عمل(

 يعنى سخت ترين چيز در زنده گى انسان زمانى واقع مى شود كه اجل نزديك شود و 

كارنامة انسان خالى از اعمال نيك باشد. 

*     *    *                                    
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رعايت قواعد دستورى در نگارش سبب مى شود تا جمله ها بهتر، ساده، واضح و فصيح 

ترتيب گردد. در سراسر نوشته بايد قواعد دستورى را رعايت كنيم و اركان و اجزاى جمله 

را در جاى مناسب آن به كار ببريم.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسيد و معنى كنيد.

u دو شاگرد واژه هاى معنى شدة روى  تخته را در جمله هاى مختلف استعمال كنند.

u مفهوم ابيات زير را در چند سطر بنويسيد:         

گذرى كن برين  بهارستان         تـا ببـينى درو گلستــان ها   

وز لطافت بـه هر گلستانى         ُرسته گل ها، دميده ريحان ها     

كار گروهى و سخنرانى
u يك شاگرد از هر گروه در مورد كتاب بهارستان  سخنرانى كند.

u از  هر گروه يك شاگرد شعر حكايت را با آواز بلند بخواند و معنى كند.

u گروه ها در مورد تصوير زير بحث و گفتگو كنند و از هر گروه يك شاگرد نتيجه را 

به ديگران بيان كند:



110

u بهارستان به پيروى از كدام كتاب نوشته شده است؟

u جامى كتاب بهارستان را در چند بخش تقسيم كرده است؟

u آثار جامى كدام ها اند؟  نام ببريد.

u رعايت قواعد دستورى در نگارش سبب چه مى شود؟

u مفهوم جملة زير چيست؟

        »نزديكى اجل با دورى از حسن عمل«

.......................................................................................................................  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................

مفهوم شعر زير را در كتابچه هاى تان  بنويسيد:

مغرور مشو به مال چـون بى خبران     

ابر گذران مال چو  بود  زيرا كه   

ابر گـذران اگر چه گـوهر بـارد               

برآن خردمند  مرد  ننهد  خاطر      

u متن كامل درس نزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ره نيـک مـردان آزاده گيـر   
چو ايستاده اى دست افتاده  گير     

مروت و مردانه گى

درس نزدهم

     مردم دارى، انسان دوستى و مردانه گى در هر كارى، نشان  شرف و شأن آدميست. 

دشمنى، تبعيض و تعصب انسان ها را از هم دور و پراگنده مى سازد و انسانيت را از 

دل ها مى كاهد. كوشش كنيم تا دل هاى خود را از نفاق و بد بينى، كينه و كدورت و 

دشمنى بزداييم و جايش را به خير انديشى و نوع دوستى بدهيم، كه در اين راه هيچ 

كسى را  زيان نباشد.
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 آورده اند كه در كرمان ملكى بود به غايت سخى و مهمان دوست. پيوسته در مهمان خانة 

او گشاده بود و خوان احسان او براى خاص و عام نهاده. هر كه به شهر او آمدى، بر سفرة 

كرم او نان خوردى، تا در آن شهر بودى، وظيفة چاشت و نان شام از ضيافت خانة وى 

بردى. وقتى َعضدالدوله را كفايت بودى، فرستادى.

 َعضدالدوله به حصار آمدندى و جنگ سخت كردندى و هر شب َملك كرمان آن مقدار 

طعام كه لشكر َعضدالدوله پيغام داد كه: روز حرب كردن و شب نان دادن وظيفة مردمى، 

ايشان اگر چه دشمن اند؛ اما غريب شهر و واليت من اند.

 َعضدالدوله بگريست و گفت: كسى را كه چنين مروت باشد با وى حرب كردن از 

بى مروتيست، لشكر باز گردانيد و تعرض وى نكرد.

كسى نكرد  زيان  مروت     مردمى كن به  جاى دشمن و دوست      كز 

اخالق محسني         

    

حکايت     

 آورده اند كه در پيش رسول اكرم� مردى را مى ستودند كه او مردى عظيم باقوت 

اسـت.  فرمود چگونه؟ گفـتند: با هر كـس كه ُكـشتى گـيرد او را بيفگند و با همه كـس 

بر آيد. رسـول اهللا� فرمود: قوى و مردانه آن باشـد كه با خشم خويش بر آيد، نه آن 

كه كسى را بيفگند. 

                                                                  نصيحت الملوك امام محمد غزالى
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1ـ َعضدالدولة: احمد ميرزا بن فتح على، شاه قاجار، شاهزادة قاجارى و از رجال قرن 

سيزدهم هـ..ق. پدر سپهساالر وجيه الدوله ميرزا و مؤلف تاريخ عضدى است؛ اما در لغت 

به معناى  بازوى دولت، يار دولت.

2ـ عظيم: در اينجا يعنى بسيار، زياد

هيچ گاهى خشمگين  فرو خورد،  و غضب  يعنى خشم  آيد:  بر  با خشم خويش  3ـ 

نشود.

4ـ با همه كس بر آيد: يعنى بر همه پيروز مى شود.

توجه به امال در نگارش

 يكى از مهم ترين و عمده ترين موضوعات در نگارش درست نوشتن كلمه ها  مى باشد. 

هرگاه توجه به امال صورت نگيرد؛ معناى كلمه ها و جمله ها تغيير كرده باعث پراكنده گى 

در نوشتة ما مى گردد و خواننده را به مشكل مواجه ساخته معنايى درست از آن گرفته 

نمى تواند. در امالى واژه ها و وصل و فصل تركيب ها بايد دقت داشته باشيم و هرگز 

لغاتى را كه امالى درست آن ها  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

 فعل هايى كه با )ا(  شروع مى شود؛ مانند: »افگندن، انداختن، اندوختن، افراشتن و 

افتادن« هر گاه با جزء پيشين »ب« يا»ن« همراه شود، حرف »ا« به صورت »ى« در 

مى آيد:
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      ب + افگندم           بيفگندم

      ب + انداختيم         بينداختيم

      ب + اندوز             بيندوز

      ب+ افتادند            بيفتادند

     ب + افزود             بيفزود

آراستن،  آسودن،  آوردن،  مانند:»آمدن،  مى شوند؛  شروع  )آ(  با  كه  فعل هايى 

آشاميدن و آلودن« هنگام پيوستن »ب« به جزء پيشين عالمت مد آن ها به »ى« 

تبديل مى شود.

    ب + آمد                بيامد

    ب + آورديم            بياورديم

    ب + آلودند             بيالودند

   

چنين بنويسيم          چنين ننويسيم

       سؤال                 سوال 

       مسأله                مسئله 

       هيأت                 هيئت 

       جرأت                جرئت 

       مسؤول                مسئول 

      زكات و صالت       زکوة و صلوة

      داوود، كاووس        داود، كاوس 

      طاووس                طاوس
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 كمال الدين حسين واعظ كاشفى سبزوارى، وفات سال 505 هـ..ق. مطابق سال 1504 

م. از نثرنويـسان نامدار بوده كه آثار پربار و گران بهايى از خود  به  جا  مانده است. او  واعظ 

هرات  بود و  به علت  تصحيح  مجموعة داستان هاى كليله و دمنه آوازة گسترده يى به 

دست آورد. 
    حسين واعظ رسالة روضة الشهدا )باغ شـهيدان( را نوشـت و در آن رنج هاى امام 
حسين نـوة كوچك پيامبر� را  تصـوير كرد. وى هم چنين اثر اخالقى خود به نـام 
اخـالق محسنى را در سال 1495 م.  نوشت كه سومين اثر منثور در زمينة اخالق به 

شمار مى رود.  

*     *    *                                      

 يكى از مهم ترين و عمده ترين موضوعات در نگارش درست نوشتن كلمه ها مى باشد؛ 

هرگاه توجه به امال صورت نگيرد، معناى كلمه ها و جمله ها تغيير كرده باعث پراكنده گى 

در نوشتة ما مى گردد. در امالى واژه ها و وصل و فصل تركيب ها بايد دقت داشته باشيم و 

هرگز لغاتى را كه امالى درست آن ها  را نمى دانيم، به كار نبريم.

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  دو شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته معنى كنند.

u با توجه به درس، واژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به كار ببريد:

                        )مروت، احسان، غايت، غريب( 
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كار گروهى و سخنرانى
u يك شاگرد از هر گروه، اهميت نشانه گذارى را بيان نمايد.

u چند شاگرد در مورد مفهوم حكايت سخنرانى كنند.

u به سه گروه تنظيم شويد، يك گروه تعصب را، گروه ديگر دشمنى را و گروه سومى 

برادرى و برابرى را عنوان قرار داده، يك يك مقالة پنج سطرى ترتيب دهيد و هم چنين      

نشانه گذارى را در آن رعايت كنيد.

u واعظ كاشفى از كدام يك كشور هاى زير است؟

الف: هندوستان،  ب: تاجكستان،  ج: افغانستان،  د: ايران.

u اثر اخالقى واعظ كاشفى به نام چه ياد مى شود؟

u پيام اصلى درس چيست؟

u برداشت تان را از مفهوم و محتواى درس در كتابچه هاى  تان بنويسيد.

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

زنده گى همين لحظه هاست

 هنگام سپيده دم خروس سحرى        دانى که چـرا همـى کند نوحه گرى؟       
      يعنى که نمودند در آيينۀ صبح        کز عمر شبى گذشت و تو بى خبرى

                                                                                                           خيام
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 زنده گى مجموعه يى از روز ها، ماه ها و سال ها است؛ روز هايى كه به شتاب مى گذرند 

و هرگز باز نمى گردند.

 مى گويند وقت طالست؛ ولى بدون ترديد وقت از طال، گران بهاتر است؛ زيرا با صرف 

وقت مى توان طال به دست آورد؛ ولى دقايق تلف شده را با طال نمى توان خريد.

 چه بسيارند آنانى كه وقت خود را بيهوده تلف مى كنند. گويى قرن هاى طوالنى در اين 

جهان زنده گى خواهند كرد. اگر پول شان گم شود، دل آزرده مى شوند و در جستجوى آن 

دنيا را زير و رو مى كنند؛ اما هرگز از تلف شدن وقت خويش نگران و ناراحت نمى شوند.

تنها همان  زيبا،  زنده گى  و  زيستن  نمى كند،  تعيين  ما  را شناسنامة   عمر حقيقى 

فرصت هايى است كه با اعمال زيبا و كارهاى بزرگ مى گذرد.

 مى گويند، اسكندر در اثناى سفر به شهرى رسيد و از گورستان عبور كرد. سنِگ 

مزار ها را خواند و به حيرت فرو رفت؛ زيرا مدت حيات صاحبان قبور كه بر روى سنگ ها 

حك شده بود، هيچ كدام از ده سال تجاوز نمى كرد. يكى از بزرگان شهر را پيش خواند، 

به او گفت: »شهرى به اين صفا، با هواى خوب و آب گوارا، چرا زنده گى مردمش چنين 

كوتاه است؟« آن مرد بزرگ پاسخ داد:»ما زنده گى را با نظرى ديگر مى نگريم، زنده گى 

به خوردن و خفتن و راه رفتن نيست. اگر چنين باشد، ما و حيوانات تفاوتى نداريم. 

زنده گى حقيقى آن است كه در جستجوى دانش و يا كار مفيد و سازنده بگذرد. با 

اين قرار، هيچ كس بيش از پنج و شش و حد اكثر ده سال زنده گى نمى كند؛ زيرا قسمت 

اعظم عمر به غفلت سپرى مى شود. كسى در زنده گى موفق است كه اكنون و فرصت حال 

را دريابد و هميشه فكر كند كه بهترين فرصت من امروز است. امروز را به فردا افگندن و 

به اميد آينده نشستن، كار درستى نيست؛ همچنان كه امروز را به يادآورى گذشته هاى 

از دست رفته، گذراندن و افسوس خوردن نيز شايسته نيست. خيام شاعر بزرگ ما گفته 

است:
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از دى كه گذشـت هيچ از او ياد مكن    
مكن فـرياد  اسـت  نيامده  كه  فردا   

مكن   بنـياد  گـذشـته  و  نـامده  بـر      
بـرباد مكن و عمر  باش  حالى خوش      

    آيا منظور از خوش بودن در اين شعر، خنده هاى بيهوده و خوش گذرانى است؟ نه، 
خوشى واقعى دل هاى ديگران را شاد كردن، گره از كار ديگران گشودن و با ديگران 
خنديدن است كه خدا دوستدار كسانى است كه شادى خود را با ديگران تقسيم و غم 
را از دل ديگران دور مى كند. مى گويم قدر وقت را بدانيد و دقايق گران بها را بيهوده 
از دست ندهيد، مقصودم اين نيست كه دايماً در كوشش و اضطراب باشيد و راحت و 
آرام را بر خود حرام كنيد. ساعاتى كه در مصاحبت دوستان مى گذرد يا براى گردش و 

ورزش و بازى هاى تفريحى مصرف مى شود، در رديف اوقات تلف شده نيست.
    وقتى زيبايى هاى آفرينش را مى بينيم، وقتى سبزه ها، گل ها، درختان، آسمان آبى يا 
پرستاره را با شِگفتى و اعجاب مرور مى كنيم و يا بر ساحل دريا، يا رودخانه مى نشينيم، 
وقت خود را تلف نكرده ايم. اين ها جزِء زنده گى است؛ به خصوص اگر با تأمل و فكر و 

عبرت همراه باشد.
    زنده گى همين لحظه هاست و از دست دادن فرصت ها جز غصه و اندوه چيزى همراه 

ندارد.
                           عباس اقبال آشتيانى 
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رعايت نشانه گذارى در نگارش 

  براى اين كه هر نوشته، منظور نويسندة آن را كامل و دقيق نشان دهد، عالمت هاى 

خاصى را در آن به كار مى برند؛ به طور مثال:

 جملة »ناديه از سفر برگشت« را در نظر مى گيريم؛ چون در آخر آن عالمتى وجود 

ندارد فهميده نمى شود، كه جملة خبرى است يا پرسشى يا تعجبى. حال سه نوع عالمت 

را در آخر آن به كار مى بريم.

1ـ  ناديه از سفر برگشت.

2ـ  ناديه از سفر برگشت؟

3ـ  ناديه از سفر برگشت!

 در جمالت فوق مى بينيم كه هر كدام  با گذاشتن عالمت واضح و آشكار شد؛ بنابراين 

نويسنده با عالمت مورد نظر خود، مى تواند منظورش را بهتر براى خواننده باز گويد.  

1ـ  مطالب و هدف هاى نويسنده را به خوبى روشن مى سازد.

منتقل  خواننده  به  را  نويسنده  ماليم  و  تند  عواطف  از  بسيارى  و  سخن  لحن  2ـ  

مى سازد.

3ـ  به خواننده كمك مى كند تا نوشته را درست تر و آسانتر بخواند و در نتيجه منظور 

نويسنده را بهتر درك كند.

نقطه).(

 1ـ  در پايان جمله هاى امرى و خبرى به كار مى رود؛ مثًال:

    همة مردم به نوشتن نياز دارند.

    هرگز از خداوند غافل نشويد.

2ـ   هرگاه كه حرف اول كلمه يا اسمى به صورت اختصارى بيايد؛ چون:
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  افغانستان در سال 1298 هـ . ش.  به استرداد استقالل خود موفق گرديد.

سؤاليه )؟(

1ـ اين عالمت در آخر جمله هاى پرسشى مى آيد؛ چنانچه:

   خانة شما كجاست؟

عالمت تعجب)!(

1ـ در آخر جملة تعجبى مى آيد: عجب روزگارى است!

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

خدايا!

ويرگول يا کامه)،(

1ـ در پايان جمله هاى ناقص پيرو مى آيد:

 هنگامى كه وارد شد، شادمان به نظر مى رسيد.

چو بد كردى، مباش ايمن ز آفات.

2ـ هرگاه چند كلمه در جمله، داراى نقش مشترك باشند دو تاى آخر را با حرف »و« 

به هم مى پيونديم؛ اما بقيه را با عالمت ويرگول:

هر دانش آموز باهوشى نسبت به درس، كوشش، عالقه و پشت كار دارد.

سيميکولن)؛(

1ـ براى جداكردن جمله هايى كه از جهت ساختمان و مفهوم، مستقل به نظر مى رسند؛ 

ولى در يك عبارت طوالنى، از جهت بيان كلى يك مطلب، به يكديگر پيوسته باشند و يا 

از يك 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.

خط فاصله)-(

1ـ هرگاه بخشى از يك نوشته به صورت سؤال و جواب يا بحث و مكالمه باشد و    

گوينده گان آن مشخص نباشد، براى بار نخست نام ها را مى نويسند؛ ولى پس از آن، سخن 
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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. 

2ـ هر گاه بخش هاى گوناگون يك موضوع را جدا بنويسند و هر بخش را با شماره 

مشخص كنند، بعد از هر شماره يا حروف الفبا، خط فاصله مى گذارند:

   اصول دين اسالم سه تا است:

توحيد 1ـ 

2ـ.  نبوت  

3ـ.  معاد

گيومه )»« (

در موارد زير استعمال مى گردد:

1ـ هنگامى كه سخنى را عيناً  از كسى يا جايى نقل قول كنند آن را در اين نوع قوس 

يا گيومه مى گيرند؛ مثًال: پيامبر� فرموده است: »طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض 

است.«

2ـ  هرگاه بخواهند عنوان آثار هنرى، مقاله، شعر يا كتاب را در جمله يى بياورند؛ مانند: 

سعدى »بوستان« را در سال 655 سرود و »گلستان« را در سال 656 نوشت.

شارحه يا دونقطۀ بيانى ):(

  هرگاه در جمله به سخن كسى يا موضوعى از جايى اشاره شود؛ سپس عين آن 

موضوع نقل شود، آن را در گيومه مى گيرند.

مى داشته  نيك  برخورد  خود  همصنفان  با  هميشه  خوب  »شاگرد  گفت:  معلم   

باشد.«
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 زنده گى همين لحظه هاست، لحظه هايى كه مثل باد و باران مى گذرند و هرگز دوباره 

بر نمى گردند.

انسان ساز   به وظايف  بخوانيم،  نشاط و خرمى، خوب درس  با  بنابراين الزم است    

اسالمى عمل كنيم، اخالق نيكو داشته باشيم، اطاعت و خدمت پدر و مادر را بر خود الزم 

شمرده،  آن ها را راضى نگهداريم، به معلمان و بزرگان احترام كنيم و سعى نماييم، براى 

كشور خود مفيد باشيم.

*     *    *                         

  براى اين كه هر نوشته، منظور نويسندة آن را كامل و دقيق نشان دهد، عالمت هاى 

خاصى را در آن به كار مى برند.

 

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  در مورد ارزش وقت دو جمله بنويسيد.

u مفهوم رباعى زير را بنويسيد:

مـاند     وين ديده به سيل كوهساران ماند نـوبهـاران  بـر  ا بـه  عمر  اين 

ماند ياران  به  گزيدنى،  انگشت  اى دوست چنان بِزى كه بعد از مردن      
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كار گروهى و سخنرانى
u از هر گروه دو شاگرد نكات عمده و مهم قواعد انشا و نگارش )عالمت گذاري( را، 

روى تخته بنويسند.

u  يك شاگرد از هر گروه واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و 

جمله بسازد.

u با مشوره در گروه ها در بارة مفهوم درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u چرا وقت از طال گران بها تر است؟

u منظور از »عمر حقيقى را شناسنامة ما تعيين نمى كند« چيست؟

u نگارش تخيلى به چگونه نگارشى مى گويند؟

u چگونه مى توان از ساعات عمر بهتر استفاده كرد؟

u در مورد ارزش وقت ده سطر بنويسيد.

u متن كامل درس بيست و چهارم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيريد.
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درس بيست و يكم 

جهان معنوى

شيخ فريدالدين عطار

   يكى از پنـدنامه هاى منـظوم و مشـهور در ادب فارسى دري هم پندنامة 
منسوب به شـيخ فريـدالدين عطار نيشاپورى اسـت كه شـامل منظومه هاى 

حكمى ـ اخالقى، در قالب مثنوى است.
      عطار نخستين شاعري اسـت كه عرفان را به طور مبسوط به زبان شعر 
بيان كرد. استقبال از پندنامة عطار در شبه قارة هند كم نظير بوده و اين تأليف، 

حتى بـه عـنوان كتاب  درسى هم، در حوزه هاى درسى تدريس مى شد. 
شـعرى را كه مى خوانيد يكى از مثـنوى هاى اين پـندنامه است.  
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بـلبـل از بـاد صـبـا در بـوســتـان         نـوحـه ها مى كـرد  بـهر دوســتان
مــدتى فـريـاد و  زارى  در چـمن          كـرد بلبل پيـش نـسرين و سـمن
كار دنيا ايـن چنين اسـت اى پسر          الــحـذر  از كـار  دنـيـا  الــحـذر
آمـدنـد آنـجا هـمه مـرغـان بــاغ          بـا دل  پــردرد و بـا  جـان به داغ
گـريه و  زارى هـمى كـردنــد و آه          شب همه شـب تا به وقت صبحگاه
عارف مرغان كه طوطى نام اوسـت          شكـر شـيرين هـمه در كام اوسـت
تعزيت چون داد، بر شاخى نشست          گفـت: از باالى گردون تا بـه پست
از مـاليـك تـا بــه انـسان و پـرى           وز سـالطـين تـا گــدا و لـشكرى
كس نمانـد در جهان بر روى خاك          بلكه زيـر خاك خـواهد رفـت پاك
اى خوشا آنكس كه او چاالك رفت          دل به دست آورد و زير خاك رفت
كى بقا دارد جهان، اى بـو الـهـوس          كى بماند اين جهان با هيـچ كـس

    از گل و گلـزار  و گلـشن دور  شـو           
    در  جـهان  معــنوى  مسـتور شـو

                                         پند نامة عطار

نگارش تشريحى
 نوشته هاى تشريحى نوشته هايى را گويند كه در آن ها 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 كنيم:
1ـ  نگارش هاى تشريحى عينى: عبارت است از نوشته هايى است كه نويسنده صحنه 
يا موضوعى را به چشم خود ديده باشد؛ 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 كارى ها تشريح شده باشد رنگ و جلوة 
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آن زيادتر است. نثر هاى تاريخى )مانند نثر تاريخ بيهقى( جزء اين نوشته ها مى باشد.
2ـ  نگارش هاى تشريحى ذهنى: در اين نگارش ها نويسنده صحنه يا موضوعى را در 

ذهن خويش مجسم كرده و شرح جزئيات آن را داده باشد؛ طورى كه براى خواننده تصور 

گردد كه نويسنده خود شاهد بوده و به چشم ديده است؛ مثًال: داستان ابن سماك از 

بيهقى را مى توان از جملة اين نگارش ها دانست.

 اگر شاگردان  به نوشته هاى تشريحى ذهنى و عينى خود را عادت دهند در آينده 

نويسنده گان خوبى خواهند شد.

اى خوشا آن كس كه او چاالك رفت      دل به دست آورد و زير خاك رفت 
 خوشا به حال آن كس كه در شادى و رضايت دل ها كوشيد و هرگز دلى را نرنجانيد 
و باعث آزار و اذيت كس نشد. بدان كه اين دنيا به كسى پاينده نيست و دل بستن به 

مال و متاع و دارايى آن كاريست بى مورد و بيجا.
 پس نبايد مرتكب عملى شويم كه باعث سر افگنده گى و شرمسارى ما در دنيا و 
آخرت گردد؛ چنان كه شاعر گرانمايه و عارف بزرگ ما خواجه عبداهللا انصارى چنين 

گفته است:
دل به دست آور كه حج اكبر است         از هزارا ن كعبه يك دل بهتر است

*     *    *                                     
 نوشته تشريحى نوشته يى 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 كنيم:
1ـ  نگارش هاى تشريحى عينى

2ـ  نگارش هاى تشريحى ذهنى 
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد نكات عمده و مهم )نگارش تشريحى( را، روى تخته بنويسند.

u  يك شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و جمله بسازد.

كار گروهى و سخنرانى
u با مشوره در گروه ها در بارة مفهوم درس، سه شاگرد سخنرانى كنند.

u از هر گروه يك شاگرد نكات مهم درس را، روى تخته بنويسد.

u منظور شاعر از بيت زير چيست؟
      بلبل از  باد صبا  در بـوستان        نوحه ها مى كـرد  بهر دوستان

u  نگارش تشريحى ذهنى چيست؟

u دو شاگرد  شعر درس را با صداى بلند دكلمه كنند. 

u  متن درس را حفظ كنيد و در مورد مفهوم آن يك مضمون بنويسيد.

u متن كامل درس بيست و دوم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 
بگيريد.
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درس بيست و دوم

شرط نيك نامى

كارى  و  باشد  يكى  ما  زبان  و  دل  حرف  تا  كنيم  كوشش  بايد  هميشه   
را بايد انجام بدهيم كه عقل و خرد براى ما دستور مى دهد؛ به گونة مثال: دل 
حاجت مندى را به دست گرفتن، پاى برهنه يى را پوشاندن و خالصه آسايش و 
آرامش خلق خداى را خواستن، اين ها همه و همه راه هايى است كه انسان را نام 

نيك بخشيده و خوشبختى هاى دنيا و آخرت را نصيب مى گرداند.
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ِخنگ آز و هـوس همى رانـــدن نـيك نامى نـباشـد از ره ُعجب             

وقت كـوشش، ز كـار وامـانـدن  روز دعـوا، چـو طبـل بانگ زدن      

دل خلـق خــداى رنـجانــدن خسته گان را ز طعنه، جان خستن         

ديگـران را ز ديـو تـرســانـدن خود سليمان شدن به  ثروت و جاه    

زهـر را جـاى شـهد نـوشـانـدن بـا درافتـاده گـان، سـتـم كـردن                

هـر كـجا خرمنى است سوزاندن انــدر امــيد خـوشــة هـوسـى               

سـر ز فـرمـان عـقل پيـچانـدن گمـرهـان را رفيــق ره بــودن                

عيـب پيـداى خويـش پوشاندن عيـب پنـهان ديـگـران گفـتـن                

آســيا چـون زمـانـه گـردانـدن بهـر يك مشـت آرد بر سر خلق              

زانـكه اين نكته  بـايدت خواندن گـويمت شرط  نيكنامى چيست               

خـارى از پـاى عـاجـزى كـندن                     

گـردى از دامـنى  بيـفشـانــدن               

                       پروين اعتصامى                                                                                                             

1ـ ُعجب: خود بينى، خود پسندى

2ـ ِخنگ: در اينجا اسپ سفيد رنگ و سفيد موى

3ـ ِخنگ آز و هوس: در اينجا يعنى ظاهر سفيد و باطن سياه.
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نگارش توصيفى يا وصفى

تنها تشريح       نه  به چشم ديده است  را كه  نويسنده منظره يى  نگارش  اين گونه  در 

مى كند؛ بلكه زيبايى ها و يا زشتى هاى آن را به صورت دل پسند جلوه مى دهد و در چشم 

و دل خواننده مى آرايد. هنرى كه نويسنده در نوشتة وصفى به كار مى برد تخيل است. 

بنابراين نوشتة وصفى را بايد مخلوطى از حقيقت و تخيل دانست، كه قدرت نويسنده آن ها 

را با هم آميخته است و به صورت دلپذير در آورده است.

 در ادبيات كالسيك زبان درى، نثر توصيفى بسيار اندك است؛ زيرا اول اين كه نثر 

نسبت به شعر كمتر است، دوم اين كه نثر هايى هم است كه بيشتر جنبة تاريخى دارد، از 

واقعات زنده گى سخن مى گويد و جنبة وصفى آن ها كمتر است؛ اما در شعر آنقدر پرده هاى 

اين همه زيبايى به اعجاب و  از  بديع رنگارنگ وصف به مالحظه مى رسد كه خواننده 

شگفتى دچار مى شود.
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و  حرف ها  تأثير  زير  بايد  هرگز  و  نخوريم  را  فريب كار  آدم هاى  فريب  هيچ گاهى   
چرب زبانى هاى آنان نرويم؛ چنانچه در بيت چهارم درس خوانديم كه: 

خود سليمان شدن به ثروت و جاه   ديگـران را ز ديـو تـرسـانـدن 
 شاعر آنانى را كه دل و زبان شان يكى نيست خطاب قرار داده و مى گويد: هستند 
كسانى كه در ظاهر بسيار خوب مى نمايند؛ اما در باطن خيلى  بدنيت و ظالم اند و 
فكر مى كنند كه نام نيك را با داشتن پول، ثروت، ظلم، فساد و آزار و اذيت مظلومان            
مى توان كمايى كرد؛ ولى غافل از اين كه به جز از رنج و عذاب آخرت چيز ديگرى را به 

*     *    * دست نمى آورند.    

ـ.. ش. در     پروين اعتصامى شاعـر نام دار و تـواناى معـاصر شعـر فـارسى درى در سال 1285ه
خانوادة  اهل علم و ادب متولد شـد و پدرش يوسف اعتصام الملك،  نويسنده و  مترجم 
چيره دستى بود. پروين در خدمـت  پدر فاضل خود  به  فـراگرفتـن علم پرداخت و 
ادبيات فارسى و عربى را از  او آموخت و از هشت ساله گى به سرودن شعر آغاز كرد. 
نخستين ديوان شعرش در سال 1314هـ..ش. انتشار يافت. قصايد پروين از حيث الفاظ 

پيرو شيوة شاعران قرن پنجم و ششم هـ..ق. و به خصوص ناصر خسرو  بلخى است. 
     سرانجام در سال 1320 هـ..ش. به بيمارى حصبه مبتال شد و به سن 35 ساله گى 

درگذشت و در قم ايران مدفون است.
*     *    *                                     

 نوشتة وصفى را بايد مخلوطى از حقيقت و تخيل دانست، كه قدرت نويسنده آن ها 
را با هم آميخته است و به صورت دلپذير در آورده است. هنرى كه نويسنده در نوشتة 

وصفى به كار مى برد تخيل است. 
 در ادبيات كالسيك زبان درى، نثر توصيفى بسيار اندك است؛ زيرا اول اين كه نثر 
نسبت به شعر كمتر است، دوم اين كه نثر هايى هم است كه بيشتر جنبة تاريخى دارد.
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u  پيام درس را به صورت خالصه بنويسيد.

u  در مورد  بيت  زير چند جمله بنويسيد:    

گفتن         عيب پيداى خويش پوشاندن ن  ا يگر د ن  پنها  عيب 

كار گروهى و سخنرانى

u پس از مشوره در گروه، در بارة مفهوم شعر سه شاگرد سخنرانى كنند.

u گروه ها در مورد تصوير و بيت زير با هم مشوره كنند و در آخر يك يك  تن به نماينده گى 

گروه خود نتيجه را بيان كنند:

            گرت همواره بايد كامگاري         ز مور آموز رسم بردبارى
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u از مفهوم شعر چه را آموختيد؟

u چگونه مى توان نيكنام و خوشبخت شد؟

u  ظلم و ستم بر مظلومان را، چه نوع يك عمل مى دانيد؟

u پروين اعتصامى در سرودن شعر از كى پيروى مى كرد؟

u پيام اصلى درس چيست؟ 

u ابيات زير از پروين اعتصامى است، برداشت تان را از مفهوم  آن به نثر ساده در 

كتابچه هاى تان  بنويسيد:

در آسـمان علم، عمل بـرتـرين  پر است          

در كـشور وجـود، هـنر بهـترين غناست      

      جان را هر آنكه معرفت آموخت مردم است          

دل را هر آنكه نيك نگهداشت پـادشاست                                                                                                                             

آينده             روز  در  آن  معرفى  براى  و  خوانده  را  سوم  و  بيست  درس  كامل  متن   u

آماده گى بگيريد.
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درس بيست و سوم

  قسمى كه در آيت فوق خوانديم كه )خداوند> با صابران است( منظور از صابران، 

كسانى اند كه در برابر سختى ها و ناماليمات روزگار چون كوهِ استوار و پايدار مى ايستند 

و در زمان عصبانيت و قهر گذشت و نرمى اختيار مى كنند.

 انسان نبايد در مقابل اتفاقات و حوادثى كه گاه گاهى در زنده گى اتفاق مى افتد، كارى 

بكند كه باعث آزرده گى و اذيت ديگران شده، ندامت و پشيمانى به بار آورد. گذشت در 

هر كارى سبب مى شود تا انسان پيروز، سرافراز، خوشبخت و نيكنام شود. بياييد تا خصلت 

عالى بشرى را كه همانا گذشت و بردبارى است در دل هاى خود پرورش دهيم و كارى 

بكنيم كه براى خير و صالح مردم و جامعة ما باشد.   

نيك خواهى و خدمت به مردم

ابِِريَن )153(  إِنَّ اهللاَّ َمَع الصَّ

)خداوند> با صابران است(
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دِر  گنـج  سـعادت  سـازگـاريــست       َكلـيـد بــاب جـنت بــردبــاريــست

مرنجان كس مخواهش عذر آن پـس      كـه بــدكـارى بـود رنـجانــدن كـس

مكـن  قصـد  جـفا گـــر  بـاوفـايى       ز سـگ طبـعى بـود  گـرگ آشـنــايى  

چـو  نـتوانى عـالج  درد  كـس كـرد       مـيفـزاى از جـفـايـش درد بــر درد

سـنـان جـــور بــر دلـريـش كـم زن       چـو مرهم مى نـسازى، نـيش كـم زن

ز مـردم  زاده  اى، بـا  مـردمـى بـاش       چى بـاشـد ديـو  بـودن؟ آدمى بـاش

مگو نـاخـوش كه پاسخ  نا خوش آيـد       بـه كـوه آواز خـوش ده تـا خوش آيد

هـر آن سـختى كه با تـو روى بنمود      گر آسـان گـيـرى اش، آسان شود زود

به هـر بادى مجنب از جاى چون بيد       به تمكين باش همچون ماه و خورشيد

بــده چــون داد نعـمت كــردگارت      كـه نـدهـد بـهر تـو مـيـراث خــوارت

بــرآور حـاجـت درويـش دلـريـش       بـترس از  روز حـاجتـمندى خـويـش

جـوانمردى سعـادت را دليـل اسـت      ز هر كس اين صفت نايد، بخيل اسـت 

به لـطف و مـرحـمت دل ها نـگهـدار       كـس از دسـت و زبـان خـود مـيـازار

بـه كـار افـتاده، كـارآمـوز مى بـاش    

بـه هـر دلـسوخته، دلـسوز مى بـاش                                 

         

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 فكر نويسنده شريك مى سازد. اين نوع نوشته ها را تخيلى مى نامند. 

از كلمة )تخيلى( نبايد تصور كرد كه آن چه زادة خيال و انديشه است، نوشتة تخيلى ناميده 

مى شود؛ بلكه همان گونه كه در نوشته هاى تشريحى گفته شد، گاهى ذهن انسان منظره، 

حالتى يا داستانى را در خود ايجاد مى كند و آن را به صورت نوشته يى به خواننده بيان 

شبسترى
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مى كند؛ بنابرآن مقصد از نوشتة تخيلى، نوشته يى نيست كه ذهن و انديشة انسانى منظره 

يا حالتى را تخيل كرده باشد؛ بلكه مقصود ايجاد ارتباط بسيار ضعيفى است ميان حوادث 

مختلف و صحنه هاى متفاوت )گاهى هم اين ارتباط از بين مى رود و خواننده احساس 

گسيخته گى در ميان متن مى كند( تا حالتى كه نويسنده انتظار دارد در خوانندة خود 

ايجاد كند.

ذهن  با  نويسنده  مى باشند.  خود  نويسندة  روح  نمايندة  بيشتر  نوشته ها  نوع  اين   

خالقش حاالت خود را به خواننده انعكاس مى دهد. اين گونه نوشته ها غالباً هنرمندانه 

و گيراست. 

 شيخ سعدالدين محمود شبسترى از عارفان و شاعران قرن هشتم هجرى در شبستر 

تبريز ديده به جهان گشود. او به انواع علوم ظاهـرى و باطنى آراسـته بود و در فـنون 

حقايق و معـارف صـورى و معنوى در عصـر خود از مشـرق تا به مغرب، نظـير نداشـته 

و تصانيف عالى از ايـشان بـر صفحة روزگار به يادگار مانـده اسـت كه يكى آن گلشن راز 

و ديگرى سعادتنامه است. 

 سعادتنامه اثر منظوم ديگر شيخ  است مشتمل بر سه هزار بيت و در هشـت باب كه 

شيخ در اين منظومه به سفرهاىطوالنى خود و زيارت عالمان اشاره كرده است.

*     *    *     

روح  در  را  غم  يا  اما حالت شادى  است؛  نه وصفى  و  تشريحى  نه  نوشته ها  گاهى   

خواننده ايجاد مى كند و او را با فكر نويسنده شريك مى سازد. اين نوع نوشته ها را تخيلى 

مى نامند.



138

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد چند بيت درس را روى تخته بنويسند.

u يك شاگرد كلمه هاى جديد درس را روي تخته بنويسد و معنا كند.

كار گروهى و سخنرانى
u پس از مشوره در گروه، چند شاگرد در مورد مفهوم شعر سخنرانى كنند. 

u گروه ها در مورد مفهوم ابيات زير چند سطر بنويسند:

     به لطف  و مرحمت  دل ها نگهدار        كس از دست و زبان خود ميازار

u شيخ محمود شبسترى از كجا بود.

u مجموع آثار شبسترى را نام ببريد.

u نگارش تخيلى را توضيح دهيد.

u منظور شاعر از بيت زير چيست:

        دِر گنج سعادت سازگاريـست         َكليد باب جنت بردباريست

u  برداشت تان را از مفهوم بيت زير در چند سطر انشا كنيد:

 مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آيد       به کوه آواز خوش ده تا خوش آيد

u متن كامل درس بيست و يكم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس بيست و چهارم

امام فخرالدين رازى

اگر دشمن نسازد بــا تو اى  دوست  
ترا بايد کـه با دشمن بسازى         

گرت رنجى رسد مخروش و مخراش   
توُکل کـن به لطف بى نيـازى          

وگـر نه چنـد روزى صبر فـرماى   
نه تو مانى نه او نى فخر رازى        

               امام فخر رازى
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 محمد بن عمر بن حسين بن على طبرستانى، فيلسوف مسلمان  بود كه در سال 

544 هـ..ق. در شهر رى خراسان متولد شد. لقبش فخرالدين مى باشد و به خاندان قريش 

منسوب است. او به امام رازى يا امام فخر رازى شهرت يافته است.  وي بر علوم عقلى و نقلى، 

تاريخ، كالم، فقه، اصول و علوم ادبى عصر خود تسلط كامل داشت. كتاب هايش در دوران 

حياتش بسيار مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان كتب درسى از آن ها استفاده مى شد. 

برجسته ترين دورة زنده گى امام فخر رازى در شهر هرات بوده و در مجمع درسى اش بيشتر 

از دو هزار نفر دانشمند شركت مى كردند و حتى در هنگام سوارى نيز بيش از سيصد نفر از 

فقها و شاگردانش براى بهره بردن از دانشش او را همراهى مى كردند. وى در عرصة وعظ 

نيز سرآمد روزگار خود  بود كه به زبان هاى درى و عربى وعظ مى گفته  است. امام در سال 

606 هـ..ق. در شهر هرات وفات كرد. مرقدش در شمال غرب شهر هرات و در سمت غربى 

متوسط خيابان هرات واقع بوده و زيارت گاه خاص و عام مى باشد.

  مهم ترين آثار امام عبارتند از: تفيسر كبير كه به مفاتيح الغيب موسوم است در هشت 

مجلد، تفسير سورة فاتحه در يك مجلد، البيان و البرهان، المحصول، المخلص، شرح قانون 

ابن سينا و... 

- علوم عقلى و نقلى:

- عقلى: منسوب به عقل، يا دليل عقلى،  برهانى كه مبناى آن بر استدالل عقلى باشد، 

مقابل دليل نقلى.

- نقلى: منسوب به نقل، دليلى كه از آيات قرآن و احاديث و اخبار آورند، مقابل دليل 

عقلى.
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نگارش تحقيقى 

 در اين نگارش نويسنده در بارة موضوع علمى، اجتماعى، ادبى، تاريخى و مانند 

از منابع ممكن  با دقت هر چه بيشتر و استفاده  يا مطالعه  از راه مشاهده  يا  اين ها 

موضوعاتى را فراهم مى كند و به نوشتة آن مى پردازد. آن چه در اين نوشته اهميت 

دارد. امانت نويسنده است، كه اوالً خواننده گان خود 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. در نوشته هاى تحقيقى، دانش و آگاهى نويسنده نقش مهم دارد. اين نوشته ها 

بايد ساخت استوار و نظم داشته باشد از زبان معيارى دور نگردد و در آن پيچيده گى 

راه نيابد. ماية اصلى اين نوشته ها را مى توان در مقدمة آن بيان كرد؛ سپس به شرح و 

بسط آن ها پرداخت و سرانجام در پايان، نتيجه و حاصل تحقيق را جا داد. خالصه آنكه 

نگارش تحقيقى بايد پيام يا بيان تازه داشته باشد، مستند و منظم و بهرمند از ساخت 

منطقى بوده با زبان روشن و عارى از شاخ و برگ زايد نوشته شود.

 امام فخر رازى يكى از برجسته ترين چهره هاى تاريخ است. او در شهر رى خراسان 

به دنيا آمد و بيشترين عمر خود را در هرات گذرانيد و در همان جا مدفون است. 

*     *    *                    

 در نوشته هاى تحقيقى، دانش و آگاهى نويسنده نقش مهم دارد. اين نوشته ها بايد 

ساخت استوار و نظم داشته باشد و از زبان معيار دور نگردد و در آن پيچيده گى راه نيابد.
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد كلمه هاى جديد درس را روي تخته بنويسند و معنا نمايند.

u كلمه هاى زير را در جمله هاى مناسب ادبى به كار ببريد:

    تسلط،  مجمع،  بهره و وعظ  

كار گروهى و سخنرانى
u يك نفر از هر گروه در مورد زندگينامة  امام فخر رازى سخنرانى كند.

u پس از مشوره در گروه، نكات عمدة  نگارش تحقيقى را بيان كنيد.

                 

u امام فخر رازى در كدام سال و در كجا تولد شد؟

u مهم ترين آثار امام كدام ها اند؟

u در نگارش تحقيقي كدام موضوعات مهم است؟

u هر كدام به ميل خود در مورد يكى از دانشمندان و شاعران ادب درى يك  مقاله  

بنويسيد.

آينده  روز  در  آن  معرفى  براى  و  خوانده  را  پنجم  و  بيست  درس  كامل  u متن 

آماده گى بگيريد.
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درس بيست و پنجم

نوع دوستى

   شرف و قيمت و قدر تو به فضل و هنر است
   نه به ديدار و به دينار و به سود و به زيان

     
            هر بزرگى که به فضل و به هنر گشت بزرگ

فالن   و  بِهمان  گفـتن  بد  به  ُخرد  نـشود                 
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 نوع دوستى يكى از بهترين و عاليترين احساس هاى انسانى است. برادرى، برابرى و 

احترام به حقوق يكديگر را مى توان يكى از برازنده ترين راه هاى رسيدن به همديگر پذيرى 

و نوع دوستى دانست و زمانى مى توانيم به اين راه برسيم كه حس بشردوستى خويش را 

تقويه كنيم، با تمام افراد بشر مهربان باشيم و بدون تبعيض زبان، قوم، مليت، مذهب و 

نژاد با همديگر رابطة خوب و نيكو داشته باشيم؛ زيرا همه انسان هاى روى زمين داراى 

حقوق مساوى اند. 

از اجتماع و به تنهايى زيست نمايد؛ چراكه  انسان هيچ گاهى قادر نيست كه دور   

انسان ها در جامعة بشرى مانند ريسمانى با هم بافت خورده اند كه جدايى از همديگر،  

امريست ناممكن.

 دين مقدس اسالم در سلسلة اديان سماوى يگانه دينى است كه با طرح و پيريزى 

اساسات بشردوستانة خويش اجتماعات بشرى را به وسيلة عاطفه و ترحم با هم وصل 

بهبود حيات  و  تنظيم  بااهميت  اصل  و  مهم  راه  را،  بشردوستى  روحية  تقوية  و  نموده 

اجتماعى مى داند.

 آفتاب درخشان اسالم جهان را روشن گردانيد و به انسان ها درس نوع پرورى، بشردوستى 

و صلح و صفا را آموخت و به پيروان خود امر فرمود كه دامان زنده گى اجتماعى خويش را 

از آلوده گى ها و تعرضات بى رحمانه و صفات وحشيانه پاك ساخته و برادروار با هم زيست 

نمايند. حضرت رسول اكرم� مى فرمايد:

 مؤمنان را در مرحمت و دوستى و تحكيم عاليق ذات البينى شان مانند اعضاى يك 

بدن مى بينى، وقتى عضوى از اعضاى بدن به درد آيد ساير اعضاى بدن نيز دچار تكليف 

درد و الم مى گردند؛ يعنى مسلمانان در ميان خود به ترحم، شفقت، عاطفه و همدردى 

چنان نزديك اند كه اگر به يكى از افراد جامعه آسيبى برسد و تكليفى ببيند ساير افراد 

يا اعضاى آن جامعه متأثر شده خود را مكلف مى دانند تا با عضو آسيب رسيده معاونت و 

يارى نمايند و از تكليف و رنج رهاييش بخشند. 

 پس انسانيت و نوع دوستى يك امر بزرگ اسالمى است و وظيفة هر مسلمان است 
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كه همواره در هر جا بشردوستانه عمل نمايد، تا جامعة بشرى به سوى خير و رستگارى 

حركت نموده و زنده گى بهترى را براى انسان امروز و فردا آماده سازد. شاعر شيرين سخن 

سعدى با استفاده از حديث مبارك چنين گفته است:

بنى آدم اعضـاى يـكديگر اند

كه در آفرينش ز يك گوهر اند

چو عضوى به درد آورد روزگار

ديـگر عضـوها را نماند قـرار

تو كز محنت ديگران بى غمى

نشايـد كه نامت نهـند آدمى

فنون بالغى: يعنى بديع، بيان و معانى.

 نگارش مطبوعاتى: مراد از نوشته هاى مطبوعاتى انواع نوشته هايى است كه در روزنامه ها، 

مجله ها و ديگر نشريه ها درج و عامة مردم از اقشار و سطوح فرهنگى گوناگون، مخاطبان 

آن ها به شمار مى روند. اين نوشته ها عنوان هاى متعددى دارند، از جمله سرمقاله، خبر، 

گزارش خبرى، تفسير و مصاحبه عنوان هاى ديگر نيز ممكن است به ورزش، جوانان، زنان، 

صحت، خانواده و امور فرهنگى اختصاص يابد.

مشترك  از خصوصيات  برخى  در  آن ها،  ويژة  كار  مقتضاى  به  نوشته ها،  اين  انواع   

اند؛ در عين آنكه هر كدام از آن ها براى خود ويژه گى هايى دارد. مهم ترين خصوصيت 
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مشترك 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 خشك و بى روح مناسب 

مطبوعات نيست. خصوصيت مشترك ديگر زبان آن هاست كه زبان روزنامه يى نام گرفته 

است و آن زبانيست زنده، مردم پسند، بى پيرايه و احياناً  نزديك به زبان محاوره.

سرمقاله: موضوع اصلى سرمقاله مهم ترين حادثه و مسالة روز است. در سرمقاله بايد 

يك موضوع عمده شگافته، شرح و بسط  داده شود و نبايد حد اكثر بيش از يك ستون 

روزنامه را اشغال كند. سرمقاله سخنگوى روزنامه است؛ لذا در نگارش آن بايد احتياط 

رعايت شود.

خبر: خبر بايد كوتاه، مؤثر و حاوى همه اطالعاتى باشد كه خواننده گان كنجكاو جوياى 

آن اند. زبان خبر عالوه بر ساده گى و بى پيرايه گى، بايد موجز و داراى بار معنايى زياد 

باشد. 

گزارش خبرى)رپورتاژ(: مى تواند چند ستون روزنامه را اشغال كند. زبان آن بايد شيرين 

و دل چسپ باشد. در آن براى توصيف زنده، فنون بالغى در حد اعتدال به كار رود.

مصاحبه: به پرسش هاى مصاحبه كننده بسته گى دارد كه پرسش هايش بايد مغز دار و 

پرمايه باشد، زبان مصاحبه بر حسب مورد، گاه صميمى و گاه رسمى با مراعات نزاكت 

سياسى و تشريفاتى است.

 

 عمر و زمان كه چون برق و باد مى گذرند، بااهميت ترين پديده هاى هستى و سرمايه 

و فرصت در زنده گى استند. در اين مجال و فرصت محدود زنده گى، همديگرپذيرى و 

نوع دوستى را در دل هاى خود جا دهيم، تا ارتباط و همبسته گى واحد داشته باشيم. 

 برقرارى ارتباط با همديگر، عالوه بر آنكه نوع دوستي به ما مى آموزاند، باعث ترقى 
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و پيشرفت كشور ما نيز مى گردد. احسان، نيكوكارى و بخشش به هر اندازه و شيوه يي 

كه باشد، نماد شگوفايى درك انسان توانمند به همنوعان محتاج و درمانده در گردش 

زنده گانى است، كه سبب برقرارى، سالمت و رشد  جامعه مى گردد. افالطون در اين باره 

گفته است:

»هر كس كه در طلب خير و سعادت ديگران باشد، باالخره سعادت خودش را هم به 

دست خواهد آورد.«

*     *    *                              

نوشته هاى مطبوعاتى انواع نوشته هايى اند كه در روزنامه ها، مجله ها و ديگر نشريه ها به 

چاپ مى رسند.

اين نوشته ها عنوان هاى متعددى دارند، از جمله سرمقاله، خبر، گزارش خبرى، تفسير 

و مصاحبه. عناوين ديگر نيز ممكن است به ورزش، جوانان، زنان، صحت، خانواده و امور 

فرهنگى اختصاص يابد. 

 

متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.  u

u  دو شاگرد يك جمله در بارة نوعدوستى روى تخته بنويسند.

u هدف شاعر را از بيت زير در چند سطر بنويسيد:  

از شبنم عشق خاك آدم ِگل شـد     صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

سـر نِشتر عشق بر رِگ  روح رسيد     يك قطره فرو چكيد، نامش دل شد

                                                                                 نجم الدين رازى
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كار گروهى و سخنرانى
u يك نفر از هر گروه در مورد  روابط اجتماعى سخنرانى كند.

u گروه ها پس از مشوره، نكات مهم درس را بنويسند. 

u گروه ها پس از مشوره، منظور شاعر را از بيت زير بيان كنند:

      تو كز محنت ديگران بى غمى           نشايد كه نامت نهند آدمى

u نوع دوستى چيست؟

u چگونه مى توان حس بشردوستى را در خود تقويت بخشيد؟

u دين مقدس اسالم در زمينة نوع دوستى چه فرموده است؟

u چگونه نگارشى را، نگارش مطبوعاتى مى گويند؟

u بيت زير را حفظ كنيد و در مورد مفهوم آن هر كدام چند سطر بنويسيد:

 شرف مرد به جودست و كرامت به سجود

             هر كه اين هر دو ندارد عدمش به ز وجود

u  متن كامل درس بيست و ششم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس بيست و ششم

فردوسى

بنا هاى آبـاد گـردد خـراب         ز باران و از تابـش آفـتاب
پى افگندم از نظم، کاخ بلند        که از باد و باران نيابد گزند

ى بزرگ
حماسه سرا
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از جملة ستاره گان  فردوسى  ابوالقاسم  نامدار حكيم  و حماسه سراى  بزرگ   شاعر 

درخشان در صحنة ادبيات و در زمرة بزرگمردان علم و ادب جهان مى باشد كه در نيمة 

اول قرن چهارم هـ..ق. در روستاى باژ، از توابع طوس در يك خانوادة دهقان ديده به 

جهان گشود كه سال تولد او را 329 و سال وفاتش را 411 هـ..ق. مى دانند. 

 فردوسى در نوجوانى به كسب معلومات و تحصيالت ابتدايى مشغول شد كه در اين 

زمينه مطالعات بسيار كرد و اطالعات ارزنده يى به دست آورد. فردوسى از جوانى طبع 

شعر داشت و اشعار بسيار سرود كه برخى از منظومه هايش چون:»رزم بيژن و گرازان« و 

داستان »بيژن و منيژه« از سروده هاى شاعر در اين زمان ها  مى باشد. 

 پس از چندى فردوسى تمايل به سرودن اشعار حماسى كرد و در حدود سال 370 

هـ..ق. بعد از مرگ دقيقى كه نظم شاهنامه ناتمام مانده بود براى اتمام آن همت گماشت 

و مطالبى را از مأخذ ديگر مانند: اخبار رستم و اخبار اسكندر و بعضى داستان هاى پراگنده 

بر شاهنامه افزود. وى كه ثروت خانواده گى متناسبى داشت، كار و زنده گى خود را معطوف 

به سرودن شاهنامه نمود  كه در اين راه تمام هستى خود را  هزينه كرد و آن را در سال 

400 يا 401 هـ . ق. به پايان رسانيد كه  در حدود 30 يا 35  سال را در بر گرفت؛ 

فردوسي بزرگ مى گويد: 

بسى رنج بردم در اين سال سى            َعَجم زنده كردم بدين پارسى   

فردوسى در سرودن شاهنامه  واژه هاى سچه و خالص فارسى درى را به كار برده است و 

تقريباً اين اثر مبرى از واژه هاى غير فارسى درى است. اين شاهكار بزرگ در حدود شصت 

هزار بيت دارد كه به زبان هاى: تازى، تركى، فرانسوى، آلمانى، انگليسى و ايتاليايى ترجمه 

شده است.
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 نمونة كالم: 

           ِخَرد

بـرد ِمـش  را يـنده  ســرا ِن  روا سـخن چـون  برابر شـود  بـا خرد       

كسى را كه انديشه نـاخـوش بود         بدان نـاخوشى راى او َكـش بود

كـند        بـه پيـش خردمـند رسـوا كـند چليپا  را  خـويشـتن  همـى 

وليكن نبيند كس آهـوى خويش               ترا روشن آيد همى خوى خويش

تو چندان كه باشى سخنگوى باش              خردمند باش و جهانـجوى باش

چـو رفتى سـر و كار بـا ايزَدست               اگر نيك باشدت  كار  ار به دست

نـگر تا چـه كارى همان بِـدَروى               سخن هر چه گويى همان بشنوى

                                  ُدُرشتى ز كس نشنوى نرم گوى

                                 سـخن تـا توانى بـه آزرم گوى

        

1ـ  طوس: يكى از شهر هاى خراسان كه بنابر موجوديت مرقد حضرت امام رضا )ع( آن 

را به نام مشهد طوس ناميدند و بعد ها مضاف اليه حذف شد و مشهد جايگزين آن گرديد. 

شهر طوس توسط مغول ها ويران شد كه هنوز خرابه هاى آن باقيست.

2ـ  تازى: عربى، زبان عربى.

يا          باشد  از مويى  كه چون چليپا  نيز كنايه  3ـ  چليپا: صليب، دو چوب متقاطع و 

مى تواند به معناى خم شده گفته شود.

4ـ  وليكن نبيند كس آهوى خويش:  يعنى كسى عيب خود را نمى بيند. آهو در اين 

جا به معناى عيب است.              
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تقليد چيست؟

 از روى كار كسى كارى را انجام دادن تقليد است. تقليد از خواص اجتماعى شخصيت 

است، اين خاصيت در اجتماع تشكل مى پذيرد، تقليد در مود و فيشن، نگارش، آواز خوانى 

و همه موارد وجود دارد. شخصى كه داراى جهان بينى نبوده و ذوق و سليقة خودش مطرح 

نيست، كوشش مى نمايد كه همواره تقليد كند. اين شخص ُمقلِد در نگارش صاحب سبك 

به خصوص خود نمى گردد و 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 مؤثريت در كار نويسنده داشته باشد و باعث رشد استعداد 

شخص ُمقلِد گردد، به شرطى كه از شخصى كه تقليد مى كند آن شخص در جامعه 

مقام و جايگاه خوبى داشته باشد؛ اما تقليد هاى كوركورانه عالوه بر اين كه استعداد 

ُمقلِد را ضربه مى زند، مانع كارهاى بعدى يعنى پيشرفت و خالقيت وى نيز مى گردد. 

هيچ گاهى نمى تواند داراى جهان بينى واقعى و ديد منطقى گردد و او تقليد كوركورانه 

نتيجة منفى در قبال دارد و قابل قبول براى مردم و جامعه نمى باشد. 

       سخن چون  برابر شود با خرد        رواِن سراينده رامش برد

  منظور شاعر كسانى اند كه هميشه عاقالنه صحبت مى كنند، حق مى گويند و حقيقت 

مى جويند و آرامش وجدان را نصيب مى گردند.

هستند كسانى كه بدون فكر و دقت و خالف حق و حقيقت صحبت مى كنند و هميشه 

دروغ مى گويند كه نصيب اين گونه افراد عذاب وجدان، رسوايى و عذاب آخرت مى گردد.                                 
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شاهنامه شاهكار بزرگيست از فردوسى به زبان درى، كه در حدود شصت هزار بيت 

دارد و همة اين ابيات با واژه هاى اصيل و خالص فارسى درى، در مدت زمان 30 سال 

سروده شده است.

             بنا هاى آبـاد گـردد خراب         ز بـاران و از تابـش آفـتاب

            پى افگندم از نظم، كاخ بلند         كـه از باد و باران نيابد گزند

*     *    *                                 

از روى كار كسى كارى را انجام دادن تقليد است و تقليد از خواص اجتماعى شخصيت      

مى باشد. تقليد آگاهانه مى تواند مؤثريت در كار نويسنده داشته باشد و باعث رشد استعداد 

شخص ُمقلِد مى گردد، به شرطى كه از شخصى كه تقليد مى كند آن شخص در جامعه 

مقام و منزلت خوبى داشته باشد. 

متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.  u

u هر گروه برداشت شان را از مفهوم شعر بنويسند.

u تصوير هاى زير را با دقت ببينيد و در مورد آن ها هر چه مى دانيد بنويسيد:
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كار گروهى و سخنرانى
u  با مشوره در گروه ها در بارة زندگينامة فردوسى سه شاگرد سخنرانى كنند.

u گروه ها در مورد مفهوم و محتواى شعر بحث كنند و در آخر از هر گروه يك شاگرد 

برداشت گروهش  را  با زبان ساده بيان دارد.

u پس از مشوره  در گروه، سه شاگرد مفهوم شعر زير و هدف شاعر را بيان كنند.       

       پى افگندم از نظم، كاخ بلند               كه از باد و باران نيابد گزند

u فردوسى كي بود و شاهنامه را در چه مدتى به اتمام رسانيد؟

u مجموع ابيات شاهنامه چند است؟

u تقليد در نگارش باعث چه مى شود؟

u منظور شاعر از بيت زير چيست؟

  نگر تا چه كارى همان بِدروى             سخن هر چه گويى همان بشنوى 

u در مورد بيت زير آن چه مى دانيد در كتابچه هاى خود بنويسيد.

    نگر تا چه كارى همان بِدَروى         سخن هر چه گويى همان بشنوى

u متن كامل درس بيست و هفتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس بيست و هفتم

     كشور عزيز و پرافتخار ما افغانستان سرزمين علم و فرهنگ است. اين سرزمين 

زادگاه دانشمندان، شاعران و نويسنده گانى است كه مانند آفتاب درخشان در آسمان 

شعر و ادب ما مى درخشند.  

و  وحدت  ناگسستنى  زنجيرى  همچون  هميشه  سرزمين  اين  گوناگون  اقوام   

همبسته گى خود را حفظ كرده اند و دست در دست هم مانند برادران و خواهران 

همديگر سرافرازى و متانت خود را به جهانيان نشان داده اند.

 

در وصف وطن

مولوى ى، 
سناي

ى، 
فاراب نصر  زادگاه 

وا بيان
شي

بيدل   ،
سينا

ابن  زادگاه 

 
 

 

مولد گوينده گان شعر شيرين دري

جامي هم ظهير نکته دان
ي و 

د راز
مول
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چيست آن لعبت كه پروردم منش دايم به جان

خاك هايش مشكبيز و مرغزارش دلستـان     

از هواى روح بخشش زنده دل هـاى نـژند

آسمان بى غبـارش شسته چون روى بتان     

جويبـارش شاخـه يى از قـلـزم خلد برين

دشت و هامونش به سان روضة باغ جنان     

رودبارش مست و غلتان مى زند پهلو به سنگ

وز غريوش بـر زند غـوغا به سوى آسمان     

بوستــانش عطر مى پاشد به هنگام ربيع

گستـراند حـله هايش را بـه فصل مهرگان     

بلبل دستان سرايش مى كند وقت صبوح

بر فـراز شـاخساران چـمن گـوهر فـشان     

صعوه هايش مى كند كار تزرو تيزچنـگ

گـوره هايش مى كند مشق ِهَژبـر نيستـان     

كان هـايش بـكر افتــاده در زيـر زميـن

بهره بـردارى ببـايد تـازه اى نسل جـوان     

هست اين مام وطن دارم به نامش افتخار

افغـانـستـان  كـهن  شيـرمـردان  زادگاه      

زادگاه نـصر فـارابى، سنــايى، مــولوى

زادگاه ابـن سينـا، بيــدل شيــوا بيــان     

مـولد گوينـده گان شعـر شيـريـن درى 

مـولد رازى و جـامى هـم ظهير نكته دان     

مـولـد ده هـا مـفسر، عـالم عـلم حديث

چـون شفيق بـو سليمان، فانى واال مكان     

مولوى ى، 
سناي

ى، 
فاراب نصر  زادگاه 

وا بيان
شي

بيدل   ،
سينا

ابن  زادگاه 

 
 

 

مولد گوينده گان شعر شيرين دري

جامي هم ظهير نکته دان
ي و 

د راز
مول
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خاصه اين مرزى كــه دارد ياد از هفتاد نسل 

گـه بـه نـام فـارياب و ميمنه گه گوزگان     

نـازم ايـن مـرز سخن پرداز كـز لطف اهللا

پـروريـده بس رجـال و فاضل صاحبدالن     

پـروريـده رادمردانى كــه هنـگام مصاف

بـر كنـد از يـوز موى و ناخن از شير ژيان     

سرخرو بادا خـدايا قـوم عرفـان پرورش

كـوكـب بـختش فروزان باد تا آخـرزمان     

مصرعى گفتـم تمنـا چـنـد در وصف وطن    

            خود از اين مجمل حديث شعر افسونگر بخوان

رضوانقل تمنا        

گوزگان: منظور از جوزجان امروزى كه كلمة درست آن گوزگان است.

ُمجَمل: كالمى كه معناى آن محتاج به شرح و تفصيل باشد، مختصر، كوتاه، خالف 

مفصل

تزرو: يا تذرو، خروس صحرايى، قرقاول، پرنده يى است حالل گوشت كه بيشتر در 

سواحل بحر خزر پيدا مى شود. نر آن دم دراز و پر هاى خوشرنگ و زيبا دارد و مادة آن 

كوچكتر و دمش كوتاه است.
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سبک 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 كلمه ها و الفاظ زيبا و پسنديده با تسلسل منطقى آن 

را بنويسد. كسانى كه چنين خواص دارند متكى به خود مى باشند؛ نوآورى ها در كار شان 

ديده مى شود و باالخره داراى سبك مى شوند. سبك در نگارش انعكاس شخصيت است. از 

بزرگترين شعرا و نويسنده گان جهان گرفته تا شاگردى كه در نگارش مشكل دارد، داراى 

سبك مى باشند. اين شاگرد مبتدى پس از تمرين زياد مى تواند سبك خود را پرورش دهد 

و احساس خود را در برابر زيبايى هايى كه در طبيعت وجود دارد، بپرورد.

 رضوانقل تمنا فرزند ضياءقل در سال 1308 هـ . ش. در شهر ميمنه مركز واليت 
فارياب ديده به جهان گشود. تعليمات ابتدايى و ثانوى را در شهر ميمنه به پاية اكمال 

رسانيد و بعد از آن به صفت معلم به تدريس اوالد وطن روى آورد. 
   تمنا اين فرهيخته مرد فرهنگى، اساسات ژورناليزم را در يك دورة آموزشى در شهر 

كابل فراگرفته و خدمات ارزنده يى را در مطبوعات كشور انجام داده است.
    تمنا، عالوه بر زبان ازبيكى به زبان هاى تركمنى، فارسى  درى، پشتو، عربى و تركى 
نيز بلديت داشت؛ چنان كه آثار زيادى را از زبان عربى ترجمه نموده است كه از آن 

جمله مى توان از يوسف و زليخا نام برد.
 مرحوم تمنا در ماه سرطان سال 1389هـ . ش. به عمر 81 ساله گى به ديار حق 
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پيوست و در شهر ميمنة واليت فارياب مدفون گشت.
*     *    *      

 كسى كه در نگارش داراى جهان بينى است كوشش مى نمايد كه با ذوق و سليقة 
شخصى خود موضوع را انتخاب و با كلمه ها و الفاظ زيبا و پسنديده با تسلسل منطقى 

آن را بنويسد.

               

           

u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد نكات مهم درس را روى تخته بنويسند. 

u هر گروه برداشت شان را از سبك نگارش بنويسند.

كار گروهى و سخنرانى
u پس از مشوره در گروه، چند شاگرد مفهوم شعر را با زبان ساده بيان كنند.

u يك نفر از هر گروه در مورد زنده گينامة رضوانقل تمنا سخنرانى كند.
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u منظور شاعر از ابيات زير چيست؟

مـولد گـوينده گان شعر شيـرين درى

مـولد رازى و جامى هم ظهير نـكته دان     

مولد ده ها مفسر، عالم عـلم حـديث

چـون شفيـق بـو سليمان، فانى واال مكان     

u اگر بخواهيم در نگارش سبك واحدى داشته باشيم چه بايد بكنيم؟

u پيام اصلى درس چيست؟

u مفهوم شعر درس را در چند سطر  بنويسيد.

u متن كامل درس بيست و هشتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيريد.

u بيت زير را به حافظه بسپاريد.

برو طواف دلى كن كه كعبة مخفى است

كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت     

                                                                                                      زيب النسا مخفى
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درس بيست و هشتم

ورزش و تندرستى

بـه ورزش گراى و سـرافـراز بـاش           
    که فرجام سستى سرافگنده گى است

ملک الشعرا  بهار        
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 تمرين هاى پى در پى و منظم ورزشى، جسم را نيرو مى بخشد و باعث انكشاف ذهن، 

رشد بدن و طراوت و شادابى انسان مى گردد. ورزش تن را سالم و نيرومند ساخته  و 

نمى گذارد امراض در وجود انسان جا گيرد. 

u تأثير ورزش روى زنده گى خانواده گى، اجتماعى و شغلى افراد

 مسلماً يك شخص ورزشكار با تنبلى و كسالت بيگانه است و عالوه بر داشتن هيكل 

متناسب و زيبا از روحية عالى و شادابى نيز برخوردار است و اين موفقيت، ارتباطات وى 

را در زنده گى روزمره، چه در خانواده و چه در اجتماع يا محيط كار تضمين مى كند. 

 كارفرمايان در استخدام افراد، اين معيارهاى مهم را در نظر مى گيرند؛ بنابراين يك 

و  افراد چاق  به  بهترى نسبت  و پيشرفت شغلى  از موقعيت  تندرست،  و  شخص سالم 

كم تحرك برخوردار خواهد بود.  

u جلوگيرى از ابتال به آلوده گى هاى اجتماعى

به  ورزش  با  در مى يابد  از سگرت دورى مى كند، چون  ورزشكار  و  فرد سالم   يك 

اكسيجن بيشترى نياز دارد؛ ولى سگرت يا مواد مخدر به وضوح انرژى وى را كم كرده و 

او را ضعيف مى سازد؛ بنابراين خود به خود براى پيشرفت در امور ورزشى خويش و براى 

انجام تمرينات، از اين عمل دورى مى جويد. 

در يك محيط ورزشى سالم از افراد معتاد و آلوده گى ها كمتر مى توان اثرى يافت و 

احتمال ابتالى چنين افرادى به آلوده گى  هاى اجتماعى بسيار پايين بوده و به دليل روحية 

ورزشى از بسيارى انحرافات ديگر اجتماعى، كه با ُخلق و خوى جوانمردى و ورزشكارى 

مطابقت ندارد، پرهيز مى كنند. 

ورزش هاى امروزى تنها يك فعاليت جسمى ساده نيستند؛ بلكه قابليت هاى پيچيدة 

مغز را در امور مختلف از جمله هماهنگى، چاالكى و سريع  بودن، درست عمل كردن و 

درست تصميم گرفتن تقويت مى  كنند؛ به گونه يى كه در يك شخص غير ورزشكار اين 

قابليت  هاى مغز، خاموش مى ماند و به تدريج ذهن وى تنبل و سست مى شود. اين گونه 

افراد، بيشتر تمايل دارند در يك گوشه بنشينند و در فكر فرو روند.  
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به طور كلى مى توان گفت ورزش براى كلية اجزاى جسم و ذهن مفيد بوده و در تمام 

مراحل زنده گى انسان تأثير غير قابل انكار و به سزايى دارد.   

u تقويت عملکرد ذهن در يادگيرى و هماهنگى

تعريف ورزش تنها در افزايش فعاليت  جسمانى خالصه نمى شود. بسيارى از ورزش هاى 

امروزى نظير پينگ  پانگ، اسكيت، اسكى، باسكتبال، شنا و... ِحرفه يى استند و نياز به 

فراگيرى و حتى مربيان مجرب دارند و كار فكرى زيادى را نيز مى  طلبند. 

u جلوگيرى از افسرده گى و باال بردن روحيۀ عمومى فرد

ورزش باعث از بين رفتن افسرده گى و سبب طراوت، زيبايى و نشاط انسان مى شود. 

از طرفى ورزش به طور طبيعى باعث باال بردن سطح هوشيارى و روحية عمومى فرد 

شده و احساس انرژى و شادابى بيشترى براى انجام كارهاى  روزمرة  زنده گى، به شخص 

ورزشكار اعطا مى كند؛ بنابراين در ميان افرادى كه به  طور منظم ورزش مى كنند، به نُدرت 

مى توان شخص افسرده يى يافت؛ چنانچه شاعر بزرگ تقى بهار گفته است:     

به ورزش گراى و سـرافـراز بـاش      كه فرجام سستى سرافگنده گى است 

چگونه داراى سبک شويم؟

نخست تقليد نكنيم. نوشتة ما بايد جوابگوى احتياجات زنده گى ُمَتغير 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 وسعت انديشه، قدرت تخيل، ابتكار و نوآورى و آشنايى 

با زبان مادرى داشته باشد، واقع بين و حقيقت گرا باشد و تنوع و تناسب در بيان موضوعات 

و انتخاب كلمه ها و عبارات داشته باشد. 
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درس  اين كه  پهلوى  در  استيد،  صحتمند  خانوادة  و  نشاط  پر  زنده گى  آرزومند  اگر 

مى خوانيد بايد تمرينات ورزشى را هم جزء عادات و كارهاى روزانة خويش قرار دهيد؛ چرا 

كه ورزش دوامدار ذهن انسان را انكشاف داده و آمادة آموزش مى سازد. ورزش باعث افتخار 

و سرافرازى انسان مى گردد، به شرط آنكه تنها براى صحتمندى و پرورش جان صورت 

گيرد، نه براى غرور و تكبر، آزار و اذيت مردم. 

* * *                                            

چگونه داراى سبك شويم؟

نوشته هاى ما بايد افراد جامعه را با حوادث تازة زمان آشنا سازد و جوابگوى احتياجات 

زنده گى آن ها باشد.
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u متنى را كه معلم محترم مى خواند امال بنويسيد.

u دو شاگرد نكات مهم درس را روى تخته  بنويسند.

u يك  شاگرد واژه هاى جديد درس را روى تخته بنويسد، معنى كند و جمله بسازد.

u در مورد نقش  ورزش در صحتمندى انسان چند سطر در كتابچه هاى تان بنويسيد. 

كار گروهى و سخنرانى
u پس از مشوره در گروه، چند شاگرد مفهوم شعر زير را با زبان ساده بيان كنند. 

  به ورزش گراى و سرافراز باش        كه فرجام سستى سرافگنده گى است 

u  از هر گروه دو شاگرد يك يك جملة زيبا در بارة فوايد ورزش روى تخته بنويسند.
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u ورزش در زنده گى خانواده گى، اجتماعى و شغلى افراد چه تأثير دارد؟

u يك شخص ورزشكار با يك شخص معتاد چه تفاوت هايى دارند؟

u چگونه مى توان در نگارش داراى سبك شد؟ 

u دو تن از شاگردان در مورد فوايد ورزش سخنرانى كنند.

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

u بيت زير را حفظ كنيد.

  تن زنده واال به ورزنده گى است        كه ورزنده گى ماية زنده گى است
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واژه نامه
آب زنده گانى آب حيوان  

شرم و حيا آزرم   
صدمه، ضرب، زخم كوب آسيب  

هدف، نشانه آماج   
درهم كرده، مخلوط آميخته   

مبتال شدن، گرفتار رنجى شدن ابتال    
چيز نو آوردن، ايجاد، اختراع، آفرينش  اِبداع    

پرهيز كردن، دور شدن اجتناب   
كوتاه كردن اختصار   

خاص كردن، تخصيص دادن اختصاص   
افسانه ها، جمع اسطوره اساطير   

شيوه، طريق، روش اسلوب   
نجابت، شرافت، اصيل بودن اصالت   

موج زدن، تحرك، پريشان حالي، آشفته گي اضطراب   
ميان حال شدن، معتدل اعتدال   

در تعجب آوردن اعجاب   
جمع عدو، دشمنان اعدا   

جمع عصر، روزگار، زمانه اعصار   
از حد درگذشتن، زياده روى افراط   

افگندن    انداختن، گستردن، پهن كردن
جمع فلك، چرخ گردون، آسمان افالك   

خبردار و آگاه باش الحذر   
رنج و درد، دردمند شدن الم    

پر كرده انباشته   
راه ها، روش ها، طريقه ها، جمع نحوه انحاء    

آلوده شده، چرب كرده، آب طال داده شده، پوشانيده شده اندوده   
ويران شدن  انهدام   

مونس، انس گرفته، خو گرفته انيس   
در امن و امان ايِمن    

در، دروازه، باره، پيرامون باب    
صحرا باديه    

تازه و دست نخورده، اول هر چيز بِكر   
همراهى، مشايعت، رهبرى و رهبر و رهنما بدرقه   

گرفتن گلو، غصه، دشمنى  بُغض   
زيست، زنده گانى، باقى ماندن بقا    

خوش بيان، شيرين سخن، تيز زبان، سخنگوى بليغ    
بسيار هوس، خوش گذران بوالهوس   
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كلمة تحسين، خوشا، خرما بِه    
بى آاليش، بى غش، پاك بى پيرايه   
تازيدن، تاختن، دويدن تازش   

درنگ، دقت، فكر كردن، انديشه كردن تأمل    
خاك تربت    

افزونى دادن ترجيح   
تََرك                         شگاف، رخنه و خندقى كه گرداگرد حصار و قلعه حفر كنند

بيان كردن خواب و آگاه كردن تعبير   
تعديل             كاستن از شدت چيزى، از روى عدالت چيزى را تقسيم كردن

تسلى دادن و به صبر فرمودن تعزيت   
فكر كردن در كارى تعقل   

ژرف بينى، دور انديشيدن تعمق   
تنگى هر چيزى، جاى تنگ تنگنا    

گوناگون، نوع نوع شدن تنوع    
مربوطات و حيطه، جزء توابع    
سرزنش و مالمت كردن توبيخ   

ماده يى است مانند: سرمه  توتيا    
طعام مسافران توشه   

خالى تهى    
جمع جنت،  بهشت ِجنان   

محكمى و استوارى، خوبى و بزرگى جزالت   
ريسمان محكم حبل المتين   

نبرد، ستيز، جنگ حرب   
پيشه ِحرفه   

عزت و احترام حرمت   
آزپرور، زياده طلب حريص  

جامه، لباس نو، جامة بلندى كه بدن را بپوشاند ُحله   
دالورى و دليرى، شجاعت حماسه   

ثنا و صفت خداوند>  حمد   
ماهى حوت   

زنان زيبا و سياه چشم حور عين   
ظرف سفالى خزف   

دشمن خصم   
باطل شدن خط بطالن   

سرزمين ِخطه    
بهشت برين، دوام، بقاى هميشه گى ُخلد برين  

جامه يى كه شخص بزرگى به كسى بخشد، جمع آن ِخلَع خلعت   
دوست خليل   

روز گذشته، ديروز دى    
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داراى حيات، زنده جان ها ذيحيات   
انديشه، تدبير، فكر رأى    

فصل بهار ربيع   
مردان رجال   

باز گردانيدن تعبير ردالتعبير   
كنايه از باريك بينان و دقيق نظران  رندان   

دزدان رهزنان  
دريچه، سوراخ روزنه   

بسيار، زيادتر، افزونتر                                                       زايد    
آواز، گريه و زارى، نوحه زوزه    

پاداش ِزه    

ُزهد    نخواستن چيزى و ترك كردن آن، پرهيزگارى    
بوى بد، بوى گوشت گنديده زهومت   

عميق ژرف    
خشم آلود، خشمگين، تندخو، درنده ژيان   

خالص و پاك ُسچه    
دست پاچه، وارخطا سراسيمه   

خوى، فطرت، طبيعت سرشت   
سرنيزه سنان   

آسان َسهل   
جمع شأن، به معناى امور شؤون   
بلند برآمده از هر چيزى شاخص   

بنياد، اساس، پايه شالوده   
بلند و مرتفع شاِمخ   

پهن شدن، گسترده شدن شرح و بسط   
تعجب، تََحُير ِشِگفت   

تاالب، حوض ُخرد و كوچك َشَمر    
گنجشك كوچك، هر پرندة كوچك به اندازة گنجشك صعوه   

مهمانى ضيافت   
پرندة مقدس طاير قدس   

دهل طبل    
نكوهش كردن طعنه   

جمالش، صورتش طلعتش   
گردش طواف   

غير عرب عجم    
شبيه نبودن عدم تشابه   

لگام  عنان    
عيان    آشكار

پايان، نهايت غايت   



170

نهايى غايى   
فرياد، خروش، بانگ و فرياد از روى خشم  غريو   

چشم بر هم زدن، شوخ غمزه    
ادب آموخته گان فرهيخته گان   

داراى فصاحت، واضح و روشن فصيح   
دانشمندان علم شريعت فقها    

قدرت، توانايى قريحه  
پس گردن، پس  سر، سيلى قفا    

دريا يا رود بزرگ، در قديم نام بندرى بود در ساحل بحيرة احمر ُقلُزم   
روزى قوت   

كه او را َكش    
پنهان گاه، به معناى كمترين نيز آمده است كمين   

ستاره، دستة گل كوكب  
كوچى، خانه به دوش كولى   

دين و آيين كيش   
گراييدن، ميل كردن گراى   

بريده گى، جداشده، گسيختن گسيخته گى   
عميق ترين نقطة دريا لَُجه    
آواز خوش و موزون  لَحن    

بازيچه، اسباب بازى، دلبر و معشوق زيبا لُعَبت   
حيران و سرگردان، درمانده مات و مبهوت   

انس گرفته، دوست شده مأنوس   
منزل كردن، جاى گرفتن، سكونت كردن مأوا    

شروع كننده و آغاز كننده مبتدى   
پيش پا افتاده مبتذل  

برهان آورده شده، دليل، راست و آشكار ُمبَرَهن   
واضح، آشكار كرده شده مبين   

بر گشتن از جايى به جايى، منتقل شدن متحول   
جنبنده، لرزنده متزلزل  

ضامن و كفيل، تاوان دهنده متضمن   
دگرگون شده ُمَتَغير   

ميل كننده، عالقه مند متمايل   
باتجربه، كار آزموده مجرب   

جاى گرد آمدن، مجامع جمع مجمع  
هر چيز خالص، آميخته ناشده با چيزى ديگرى محض   

بال، آفت محنت   
خيال مخيله   

هدايت، رهبرى مدلول   
رد شده، طرد شده مردود   

مردى، مردانه گى مروت   
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از مصدر ستودن، به معناى تعريف مكن مستاى   
نيازمندان، حاجت مندان مستمندان   

چيزى كه بر آن استناد كنند، دليل و مدرك مستند   
پوشيده، نهان مستور   

باور كرده، قبول شده، تسليم شده مسلم   
جمع مشهور  مشاهير  

در برگيرنده، فراگير مشتمل   
همصحبت، همنشين مصاحبت   

جاى صف بستن و ميدان جنگ، جمع مصف َمصاف  
شوخى و مزاح، خوش طبعى مطايبه   

فرمانبردار مطيع   
ظاهر شدن، عرض كردن معروض   

متصل شدن، پيوسته كردن معطوف   
آب روان، يارى كننده معين   

جمع مقتضى، خواهش شده ها، تقاضا شده ها مقتضيات   
َدَرنگ كردن، انتظار مكث    

كوشيدن، مشخص كردن، تجربه كردن ممارست   
كم كردن از آن، تفريق كردن از آن، وضع كردن از آن منها    

موعظه ها، پندها و نصيحت  ها مواعظ   
جاى تولد، زادگاه مولد   

ماه مهر، پاييز مهرگان  
نرمى و آهسته گى َمهل    

آماده مهيا    
خشن و ناماليم، بر خالف طريقة معين ناهنجار   

آتش نار    
شتر ناقه    

پشيمانى ندامت   
كم نُدرت   

وصف كردن كسى يا چيزى به نيكى، ستايش، صفت نعت    
پاافزار، قطعه يى آهنى كه به پاشنة كفش يا ُسم چهارپا كوبند نعل    

نمود، نماينده و ظاهر كننده نماد    
گريه كردن، بيان مصيبت نوحه    

پنهان نهان    
روشنى، آشكار شدن وضوح   

جمع وقف، واقف، آگاه وقوف   
آواره، كسى كه بيهوده در همه جا گردش مى كند هرزه گرد  

خرج هزينه   
شير درنده ِهَژبر   

حيوانى است شبيه پلنگ؛ اما كوچكتر از آن يوز   


