وزارت ﻣعارف

دري صﻨف دﻫﻢ  -براى ﻣﻜاتب پشتﻮ زبان

زبان و ادبﻴات درى
صﻨف دﻫم
براى ﻣکاتب پشتﻮزبان

ﺳال چاپ 1399 :ﻫـ  .ش

سرود ملی
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پښـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت ﻣعارف

زبان و ادبﻴات درى
صﻨف دﻫﻢ
براى مکاتب پشتوزبان
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مشخصاتکتاب
-----------------------------------------------------مضمون :درى
مؤلفان :ﮔروه ﻣؤﻟفان ﻛتابﻫاى درسﻰ بخش درى ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ
وﻳراستاران :اعضاى دﻳپارتﻤﻨت وﻳراستارى و اﻳدﻳت زبان درى
صنف :دﻫﻢ (براى ﻣﻜاتب پشتﻮزبان)
زبان متن :درى
انکشاف دهنده :رﻳاست عﻤﻮﻣﻰ اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ و تأﻟﻴف ﻛتب درسﻰ
ناشر :رﻳاست ارتباط و آﮔاﻫﻰ عاﻣﺔ وزارت ﻣعارف
سال چاپ 1399 :ﻫجرى شﻤسﻰ
اﻳمﻴل آدرسcurriculum@moe.gov.af :
-----------------------------------------------------حق طبع ،تﻮزﻳع و فروش ﻛتابﻫاى درسﻰ براى وزارت ﻣعارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ
افغاﻧستان ﻣحفﻮظ است .خرﻳد و فروش آن در بازار ﻣﻤﻨﻮع بﻮده و با ﻣتخﻠفان برخﻮرد
قاﻧﻮﻧﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.

ب

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 بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣعارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ
ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ
خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣعﻠﻢ ،ﻣتعﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از عﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧظام
ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسعﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ
را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتعﻬد بﻪ
اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسعﻪ ﻧظام ﻣعاصر تعﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣعارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣعارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تعﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪعﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان عزﻳز ﻣا ،از ﻫر ﻧﻮع
تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓعال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى
بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز عﻼوه 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 سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا 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.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تعﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تعﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز 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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عبادت،وسﻴلﺔتکاملوسعادتماستودستورخداوند بهنماز،نوعﻰلطفو
رحمتورهنماﻳﻰاستکهمارابهکمالمﻰرساند.نمازپنجگانه،اظﻬارشکرانوسپاس
داﻳمﻰازهمهنعمتهاوخوبﻰهاﻳﻰاستکهخداوندرحمانبهمادادهاست.
درمضمونبعضﻰاحادﻳثمبارکآمدهاستکه«:انساندرحالنمازباخداىخود
نجواوگفتگومﻰکندواگرانسانلذتاﻳنگفتگورابچشد،هﻴچگاهازحالنمازخارج
نمﻰشود».
راستﻰچقدرلذتبخشاستباخداىجﻬانآفرﻳنبهگفتگوومناجاتپرداختن!و
روحﻰبهعظمتتمامهستﻰﻳافتنوباخداىهستﻰهمسخنشدن!


1

آنکهاﻳماندادمشـتخـاکرا
حمدبﻰحـدمرخــداىپاکرا

دادازتـوفاننـجاتاونــوحرا
آنـکهدرآدمدمــﻴداوروحرا

تـاســزاﻳﻰدادقـومعـادرا
آنکهفرمـانکـردقﻬرشبادرا

آنکهلطفخوﻳشرااظﻬارکرد بـرخلﻴلـشنـارراگلـزارکـرد

آنخداوندىکههنـگامسـحر کـردقـوملـوطرازﻳـروزبـر

سوىآنخصمﻰکهتﻴرانداخته پشهﻳﻰکارشکفاﻳـتسـاخـته

آنکهاعـدارابـهدرﻳادرکشـﻴد ناقـهراازسـنگخارابرکشـﻴد

چـونعناﻳتقـادرقﻴـومکـرد درکـفداوودآهـنمـومکــرد

باسلﻴـماندادم ُلـکوسرورى شـدمطـﻴعخاتمشدﻳـووپرى

همزﻳونسلقمهﻳﻰباحوتداد
ازتنصابربـهکرمانقوتداد

بندهﻳﻰراارهبرسرمﻰکشد
دﻳگرىراتاجبرسرمﻰنﻬدعطار



uخداوندتبارکوتعالﻰدراثرکبر،غرورونافرمانﻰقومعاد،بهباددستوردادتاعادﻳانرا
زﻳروزبرکند.
uقومعاد:نامقبﻴلهﻳﻰازنسلعادبننوحکههود

پﻴامبراﻳشانبود.

uحضرتابراهﻴم رانمرودﻳاندرآتشانداختندتامانعبتتراشﻰوبتپرستﻰشاننشود؛
اماآتشﻰکهبهفرماننمرودبراىسوزاندنابراهﻴمخلﻴلاﷲافروختهشدهبودبهامرخداوند 
برحضرتابراهﻴم گلستانگشت.
ﻳارباﻳنآتشکهبرجانمناستسردکنزانسانکهکردىبرخلﻴل
حافظ
 uچون قوم لوط به نصاﻳح حضرت لوط  گوش نمﻰدادند و کارهاى ناروا را انجام
مﻰدادندخداوند هنگامسحرهمﺔآنهارازﻳروزبرکرد.
uخداوندقادروتوانابهحضرتداوود
نرممﻰشد.

آنقدرقوتدادهبودکهآهندردستشمثلموم
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  uحضرت اﻳوب  به تکلﻴف صحﻰ گرفتار شد و زخم برداشت ،حضرت ﻳونس
وقتﻰکهبهدرﻳاافتﻴدماهﻴﻰاورادرشکمخودفروبرد.
uوقتﻰکهحضرتزکرﻳا
درختارهکردند.

ازشروضررقومخودبهدرختﻰپناهبرد،مردماوراهمراهبا

شاﮔردان عزﻳز،
درصنفهاىگذشتهدرهردرسبخشﻰجداگانهﻳﻰتحتعنوانقواعددستورىرافرا
گرفتﻴد.دراﻳنصنفبراىاﻳنکهازعﻬدةنگارشﻳکمطلببهآسانﻰبدرآﻳﻴد،بخشﻰرا
تحتعنوانآﻳﻴنانشاونگارشمﻰآموزﻳد.
هرچندبحثنگارشبسﻴاروسﻴعوگستردهاستونﻴازبهوقتوزمانزﻳاددارد؛ولﻰ
ازاﻳننقطهنظرکهبراىشماشاگردانعزﻳزرهنماﻳﻰسادهشدهباشددروسانشابهگونﺔ
مختصرترتﻴبگردﻳدهاست.دروازةتجسسوتحقﻴقبراىشاگردانکنجکاوبازاست.
هدفازآموزشانشاآناستتادانشآموزبتواندآنچهراکهدرذهناومﻰگذرد،بنوﻳسد؛
بهتعبﻴردﻳگر،همانطورىکهمﻰتواندسخنبگوﻳد،بتواندمطالبرابنوﻳسد.
بحثنگارشبحثﻰکام ً
ﻼجدﻳدنﻴست؛بلکهشماازصنوفابتداﻳﻰتاحالدههامقالهو
موضوعاتگوناگونﻰنوشتهاﻳد.تعدادىازشاگردانباوجوداﻳنکهدرذهنخودذخﻴرةلغات
ومعلوماتزﻳاددارند؛اماجرأتنوشتنﻳکموضوعراندارند.براىاﻳنکهبتوانﻴدبدوندلﻬره
ونگرانﻰبنوﻳسﻴد،اعتمادبهنفسداشتهباشﻴد.
آﻳﻴنﻳعنﻰاسلوب،شﻴوهوروش،انشابهمعناىآغازکردن،آفرﻳدن،پدﻳدآوردنونگارش
بهمعناىتحرﻳر،نوشتنوشﻴوةانشااست.
انشاونگارشعاملاصلﻰخﻼقﻴتهاستوزﻳربناىخﻼقﻴتاعتمادبهنفساست.در
درسانشاونگارش،سادهترﻳنتجربههاىتلخوشﻴرﻳنتاعمﻴقترﻳناندﻳشههاىفلسفﻰ
فرصتبﻴانپﻴدامﻰنماﻳد.انشاباارزشترﻳندرسﻰاستکهبﻴانعلومرانﻴزسﻬلوانسان
رامتفکروصاحباندﻳشهمﻰسازد.
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uسوىآنخصمﻰکهتﻴرانداختهپشهﻳﻰکارشکفاﻳتساخته
نمرودمﻰخواستنعوذاًباﷲباخداوند بجنگد،برجبلندىساختوازآنجابهطرف

آسمانتﻴرپرتابمﻰکرد.خداوندتواناتوسطﻳکپشﺔکوچککهدردماغنمرودداخلشداو
راهﻼککرد.
uآنکهاعدارابهدرﻳادرکشﻴدناقهراازسنگخارابرکشﻴد
فرعونوقتﻰکهمﻰخواستباحضرتموسﻰ بجنگدخداوندتعالﻰحضرتموسﻰ 
رانجاتدادوفرعونوفرعونﻴانرابهدرﻳاغرقکرد،کهاﻳنواقعهدررودنﻴلاتفاقافتاده
است*** .


شﻴخفرﻳدالدﻳنمحمدعطاربنابراهﻴمنﻴشاپورىشاعروعارفنامآورقرنهفتممﻰباشد.عطار
باکﻼمسادهوگﻴرندهاشکهازدلسوخته،عاشقوشﻴدابرمﻰآﻳدبهحقکهحقاﻳقعرفانرابه
نحوىخاصدردلهاجاىگزﻳنمﻰسازد.سالوفاتاورا627هـ..ق.مﻰدانند.
اﻳنبزرگمردشعروادبفارسﻰدرىآثارگرانبﻬاوارزشمندىچون:اسرارنامه،الﻬﻰنامه،
پـندنامه،منطقالطﻴر،خسرونامه،مصﻴبتنامه،وصﻴتنامهو...ازخودبجاماندهاست.
***




انشاونگارشعاملاصلﻰخﻼقﻴتهاستوزﻳربناىخﻼقﻴتاعتمادبهنفساست.انشا
باارزشترﻳندرسﻰاستکهبﻴانعلومرانﻴزسﻬلمﻰسازدوازطرفﻰدﻳگرانسانرامتفکرو
صاحباندﻳشهمﻰسازد.

4

uمتنﻰراکهمعلممحترممﻰخواندامﻼبنوﻳسﻴد.
uگروههابرداشتشانراازمفﻬومدرسدرچﻬارجملهخﻼصهکنند.
uآرزوهاوتخﻴﻼتتانرادرﻳکسطرروىتختهبنوﻳسﻴد.

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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درس دوم

ﻧعت سردار ثقﻠﻴﻦ

رسولاکرم بافرزندانخودبهمﻬروعطوفترفتارمﻰکردومﻰفرمود:فرزندانما
جگرگوشﺔمااستندوباخدمتگارانشنﻴزرأفتوعطوفتداشت.
درمﻴانجمعگشادهروبودودرتنﻬاﻳﻰسﻴماىمتفکرداشت.هرگزبهروىکسﻰخﻴره
نگاهنمﻰکردوبﻴشتراوقاتچشمهاﻳشرابهزمﻴنمﻰدوخت.درسﻼمدادنبههمهحتﻰ
بهکودکانپﻴشدستﻰمﻰکرد.هرگاهبهمجلسﻰواردمﻰشد،نزدﻳکترﻳنجاىخالﻰرا
ﻰبُرﻳد،بﻴشازحد
اختﻴارمﻰنمود.ازبﻴمارانعﻴادتمﻰکرد.سخنهمنشﻴنخودرانم 
لزومسخننمﻰگفتواجازهنمﻰدادکسﻰجزدرمقامدادخواهﻰدرحضوراوازدﻳگرى
بدبگوﻳدﻳابهکسﻰدشنامدهد.
هﻴچگاهزبانشرابهدشنامنمﻰآلود.بدرفتارىباشخصخودرا،مﻰبخشﻴد؛ولﻰدر
بارةکسانﻰکهبهحرﻳمقانونتجاوزمﻰکردندگذشتومدارانداشت.
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اىگـزﻳـدهمرتـراازخلقربالعـالمﻴـن
آفـرﻳنگـوﻳدهمﻰبـرجانپاکـتآفرﻳن



ازبـراىاﻳنکهمـاهوآفـتابتچـاکـرنـد
زانطوافآردشبوروزآسمانگردزمﻴن



حالتوبسباکمالوفضلتوبسباجمال
روىتـونـورمبﻴنورأىتـوحبلالمتـﻴن



مـرگبامﻬـرتـوباشدخوشـترازعمرابد
زهرباﻳـادتـوباشـدخوشـترازماء َمعﻴن



بـرتنوجانتـوبـاداآفـرﻳنازکـردگـار
جبرئﻴلازآسـمانبـرخُ لقتـوکردآفرﻳن



ازبراىاﻳنکهتاآسانکنداﻳندﻳنخوﻳش
آدمﻰازآدمآردحـورازخــلدبــرﻳـن



اﻳنصفاتونعتآنمرداستکاندرآسمان
ازبراىطلعتشمﻰتابـداﻳنشمس ُمبﻴن



اىسـناﻳﻰگـرزدانـاﻳﻰبجـوﻳﻰمﻬراو

جزکمالشرامدانوجزجمالـشرامبﻴنسناﻳﻰ


uمرترا:دراﻳنجابهمعناىتنﻬاترا

ﻧﮕارش و عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ
درنگارشآشناﻳﻰباعلومصرف،نحـــو،فصـــاحتوبﻼغتبسﻴارمﻬمپنداشته
مﻰشود.ازاﻳنکهلفظوسﻴلﺔبﻴانمعنﻰاستوبراىارائﺔﻳکمعنﻰشاﻳدازچنــدجمله
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ﻳاچندکلمﺔمترادف،ﻳکﻰدوتاىآنکهمناسبترباشدانتخابگردد؛بنابراﻳنﻻزماست
کهنوﻳسندهبهصورتکافﻰذخﻴرةلغاتداشتهباشدتادربﻴانموضوعاتگوناگونتواناﻳﻰ
نشاندهد.
نقشکلمههادرنگارشبسﻴارمﻬماست.سروکارمادرنگارشباکلمههامﻰباشد؛پس
ماباﻳدصرفونحورابدانﻴمباقواعدآنآشناباشﻴمتادرنوشتنﻳکموضوعبهمشکلدچار
نشوﻳموازعﻬدةنگارشآنبرآﻳﻴم.

اىگزﻳدهمرتراازخلقربالعالمﻴنآفرﻳنگوﻳدهمﻰبرجانپاکتآفرﻳن
اىآنکهخداوندتبارکوتعالﻰازمﻴانهمﺔبندهگانشترابهپﻴامبرىبرگزﻳدوهردموهر
لحظهبهجانپاکتآفرﻳنمﻰگوﻳد.
***
حکﻴمابوالمجدمجدودبنآدمسناﻳﻰ،شاعربلندمرتبﺔشعرفارسﻰدرىاست.وﻻدتـش
دراواسطقرنپنجمدرغزنﻰاتـفاقافتادهاسـت.قصـاﻳدمعروفسـناﻳﻰدر ُزهـد،وعـظ
وعرفان،منظومههاى حدﻳقةالحقﻴقه،طرﻳقالتحقﻴق،سـﻴرالعباد،کارنـامـﺔبلخو...ازآثـار
گرانبﻬاوارزشـمنددرتارﻳخافغانستاناسـت.
وفاتاودرسال545هـ..ق.اتفاقافتادومقبرهاشدرشـﻬرغزنﻰ،زﻳارتگاهخاصو
عاماست.

uمتنﻰراکهمعلممحترممﻰخواندامﻼبنوﻳسﻴد.
uفکرکنﻴدوراجعبهبﻴتزﻳرهرکدامﻳکجملهبنوﻳسﻴد:
بهگفتارپﻴغمبرتراهجوىدلازتﻴرهگﻰهابدﻳنآبشوى
uدوشاگردکلمههاىآتﻰرادرجملههابهکاربرند:
(چاکر،طواف،سناﻳﻰ)
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
uازهرگروهﻳکشاگردمفﻬوممتندرسرابهدﻳگرانبﻴانکند.
uﻳکشاگردازهرگروه،درموردسﻴرتپﻴامبرگرامﻰاسﻼم

سخنرانﻰکند.

uبامشورهدرگروهخود،نامودﻳگرمشخصاتسناﻳﻰرادرچندجملهبنوﻳسﻴد.

uازدرسﻰکهخواندﻳدچهآموختﻴد؟
uمنظورشاعرازبﻴتزﻳرچﻴست؟
مرگبامﻬرتوباشدخوشترازعمرابدزهرباﻳادتوباشدخوشترازماء َمعﻴن 
uﻳکمسلمانبهپﻴروىازپﻴغمبر

کدامصفاتراباﻳدداشتهباشد؟

uدرموردصفاتﻳکمسلمانبهپﻴروىازپﻴغمبرگرامﻰاسﻼم

،مقالهﻳﻰتحرﻳرکنﻴد.

uمتنکاملدرسسومراخواندهوبراىشرحآندرروزآﻳندهآمادهگﻰبگﻴرﻳد.
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درس سﻮم

بزرﮔﻰ جﻬان

پروردﮔار عاﻟﻤﻴان ،ﻛاﻳﻨات را با اﻳﻦ عظﻤت و زﻳباﻳﻰ خﻠق ﻛرده و ﻣﻮجﻮدات آن را از
ﻧﻴستﻰ بﻪ ﻫستﻰ در آورده است .زﻳباﻳﻰﻫاى جﻬان خﻠقت ،قاﻧﻮنﻣﻨدىﻫاى طبﻴعت،
ﻧظﻢ سﻴارهﻫاى ﻧظام شﻤسﻰ ،ﻛﻮهﻫا ،درﻳاﻫا و ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،بﻬتر ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻣا را بﻪ
قدرتﻫاى ذات پاك و ﻳﮕاﻧﺔ خداوﻧد قادر و تﻮاﻧا آشﻨا ساختﻪ ،اﻳﻤان و عقﻴدة راسخ
ﻣا را قﻮﻳتر سازﻧد.
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دﻟﻢ ﻣﻰخﻮاﻫد ،بر بالﻫاى باد ﻧشﻴﻨﻢ و آنچﻪ را ﻛﻪ پروردﮔار جﻬان از ﻣﻴان ظﻠﻤت و
آشفتﻪﮔﻰ پدﻳد آورده ،زﻳر پا ﮔذارم؛ تا ﻣﮕر روزى بﻪ پاﻳان اﻳﻦ درﻳاى بﻰﻛران َر َسﻢ و بدان
سرزﻣﻴﻦ ﻛﻪ خداوﻧد

سرحد جﻬان خﻠقتش قرار داده فرود آﻳﻢ .از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ،در اﻳﻦ

سفر دور و دراز ستارهﮔان را با درخشﻨدهﮔﻰ جاوداﻧﻰ ﻣﻰبﻴﻨﻢ ﻛﻪ راه ﻫزاران ساﻟﻪ را در
دل افﻼك ﻣﻰپﻴﻤاﻳﻨد تا بﻪ سرزﻣﻴﻦ غاﻳﻰ سفر خﻮد برسﻨد؛ اﻣا بدﻳﻦ حد اﻛتفا ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ
و ﻫﻤچﻨان باﻻتر ﻣﻰروم؛ بداﻧجا ﻣﻰروم ﻛﻪ دﻳﮕر ستارهﮔان فﻠﻚ را در آن راﻫﻰ ﻧﻴست،
دﻟﻴراﻧﻪ پا در قﻠﻤرو بﻰپاﻳان ظﻠﻤت و خاﻣﻮشﻰ ﻣﻰﮔذارم و بﻪ چابﻜﻰ ﻧﻮر شتابان از آن
ﻣﻰﮔذرم ،ﻧاﮔﻬان وارد دﻧﻴاى تازهﻳﻰ ﻣﻰشﻮم ﻛﻪ در آسﻤان آن ،ابرﻫا در حرﻛت اﻧد و در
زﻣﻴﻨش رودخاﻧﻪﻫا بﻪ سﻮى درﻳاﻫا جرﻳان دارﻧد ،در ﻳﻚ جادة خﻠﻮت رﻫﮕذرى بﻪ ﻣﻦ
ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشﻮد و ﻣﻰپرسد:
اى ﻣسافر باﻳست! با چﻨﻴﻦ شتاب ﻛجا ﻣﻰروى؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ بﻪ سﻮى آخر دﻧﻴا سفر
ﻣﻰﻛﻨﻢ ،خﻮاﻫﻢ بداﻧجا روم ﻛﻪ خداوﻧد

آن را سرحد دﻧﻴاى خﻠقت قرار داده است و دﻳﮕر

در آن ذﻳحﻴات ﻧفس ﻧﻤﻰﻛشد .ﻣﻰﮔﻮﻳد :اوه ،باﻳست! بﻴﻬﻮده رﻧج سفر را بر خﻮﻳش ﻫﻤﻮار
ﻣﻜﻦ! ﻣﮕر ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻣﻰخﻮاﻫﻰ بﻪ عاﻟﻢ بﻰپاﻳان و بﻰﻛران قدمﮔذارى؟ اى فﻜر دورپرواز
ﻣﻦ! بالﻫاى عقابآساﻳت را از پرواز باز دار و تﻮ اى ﻛشتﻰ تﻨدرو خﻴال ﻣﻦ ،ﻫﻤﻴﻦجا ﻟﻨﮕر
اﻧداز؛ زﻳرا ترا بﻴش از اﻳﻦ اجازة سفر ﻧﻴست.
شﻴﻠر
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ﻣـﻨـظـﻮﻣـﺔ شﻤسﻰ ﻣا ﻛﻪ حدود  5ﻣﻴﻠﻴارد 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 ظاﻫرا ً ﻣـﻮج ﻧاشﻰ از اﻧفجار ستارهﻳﻰ بﻮده ابعاد و جﻮاﻧب آن را بﻪ ﻫﻢ
آورده و ﻣﻨظﻮﻣﺔ شﻤسﻰ بﻪ صﻮرت ﻳﻚ دﻳسﻚ در آﻣده بﻮد ﻛﻪ بﻪ دور خﻮد ﻣﻰچرخﻴده
است .بعد در قسﻤت ﻣرﻛزى آن ابر ،ﻛﻪ ضخﻴﻢتر بﻮده ،ﻧـﻴروى جاذبﻪ ﻣﻮاد بﻴشترى را
جذب ﻛرده و در آن ﻧاحﻴﺔ ﻣتراﻛﻢ ،ﮔرﻣاى ﻻزم براى اﻳجاد واﻛﻨشﻫاى ﻫستﻪﻳﻰ فراﻫﻢ
ﮔشتﻪ و خﻮرشﻴد شﻜﻞ ﮔرفتﻪ است .در اطراف آن حﻠقﻪﻫاى دﻳﮕرى از ﮔاز و غﻴره بﻪ
چرخش در آﻣده ﻛﻪ رفتﻪ رفتﻪ بﻪ ﻛرهﻫاى بزرﮔترى تبدﻳﻞ شده اﻧد ﻛﻪ ﻫﻤان سﻴارات
فعﻠﻰ ﻣﻨظﻮﻣﺔ شﻤسﻰ اﻧد.

معلومات عمومﻰ دربارة نگارش
براى ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨده خﻴﻠﻰ ﻻزم و حتﻤﻰ است ،ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻣختﻠف ﻣطاﻟعات دقﻴق
داشتﻪ باشد؛ ﻳعﻨﻰ آﮔاﻫﻰ از اوضاع ﻣحﻴطﻰ ،اجتﻤاعﻰ و جﻬاﻧﻰ داشتﻪ ،ﻧﻮشتﻪﻫا و آثار
روز را ﻫﻤﻴشﻪ بخﻮاﻧد و قضاوت ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ ﻧﻤﻮده ،جرﻳاﻧات ﻣثبت زﻧدهﮔﻰ و اﻳجابات عصر
را درك ﻛﻨد .براى اﻳﻦﻛﻪ 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 اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ فرآوردهﻫاى عﻤﻮﻣﻰ و وسﻴع عﻠﻤﻰ ،ادبﻰ و اجتﻤاعﻰ بﻪ
اﻳجاد اثر سﻮدﻣﻨد ،پرارزش و ﻣﻮرد ﻧﻴاز ﻣردم ﻣﻮفق ﮔردﻳﻢ.
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براى اﻳﻦﻛﻪ 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؛ولﻰخـﻼقﻴـت
وکارعمدةاورا،نوشـتن ُدرامونماﻳشنامهمﻰدانندوامـروزﻳکﻰازچـﻬرههاىمﻬمتـارﻳـخ
ادبﻴاتآلمانبهشـمارمﻰرود.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻳﻚ ﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه ﻛﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و
جﻤﻠﻪ بسازد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uاز ﻫر ﮔروه دو شاﮔرد درس را با صداى بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد.
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروه ،در بارة جﻤﻠﺔ «خدا زﻳباست و زﻳباﻳﻰ را دوست دارد ».سﻪ شاﮔرد
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uشاﮔردان در ﮔروهﻫاى خﻮد در ﻣﻮرد فقرهﻫاى زﻳر چﻨد جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻨد:
«اى فﻜر دورپرواز ﻣﻦ! بالﻫاى 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».

 uشﻤا زﻳباﻳﻰﻫاى آفرﻳﻨش را در چﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟
 uﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨده از جﻤﻠﺔ زﻳر چﻴست؟
«دﻟﻢ ﻣﻰخﻮاﻫد بر بالﻫاى باد ﻧشﻴﻨﻢ».
 uآﻳا ﻣطاﻟعﻪ و ﻣعﻠﻮﻣات عﻤﻮﻣﻰ در ﻧﮕارش حتﻤﻰ است؟
 uپﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟
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 uبرداشت تان را از ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى درس در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدرس چﻬارم را با دقت بخﻮاﻧﻴد و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣاده باشﻴد.
 uبﻴت زﻳر را حفظ ﻛﻨﻴد:

ساﻳﻪ بﻪ ﻳﻤﻦ عاجزى اﻳﻤﻦ از آب و آتش است
سر بﻪ زﻣﻴﻦ فﮕﻨده را ﻫﻴچ بﻼ ﻧﻤﻰرسد
بﻴدل
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درس چﻬارم

فرﻫﻨﮓ ﻣطاﻟعﻪ

(کتاب وسﻴلهﻳﻰ است که ما را از حد خود فراتر مﻰبرد).
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تﻤدن اﻣروز ﻣا حاصﻞ داﻧش و تجربﺔ ﻧسﻞﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ پﻴش از ﻣا زﻳستﻪ اﻧد .ﻣا
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ تﻤدن شرﻛت جﻮﻳﻴﻢ؛ ﻣﮕر آن ﻛﻪ با اﻧدﻳشﺔ ﻧسﻞﻫاى ﮔذشتﻪ آشﻨا
شﻮﻳﻢ .ﻳﮕاﻧﻪ وسﻴﻠﻪﻳﻰ ﻛﻪ ﻣا را بﻪ اﻳﻦ ﻣقصﻮد ﻣﻰرساﻧد ،ﻣطاﻟعﺔ ﻛتابﻫاى سﻮدﻣﻨد
عﻠﻤﻰ است.
با ﻛتاب ﻫﻢ ﻣﻰتﻮان دوستﻰ ورزﻳد .ﻛتاب در دوستﻰ ﻫﻤﻴشﻪ ثابت قدم و وفادار
است .برخﻰ از ﻛتابﻫا را چﻪ بسا فرزاﻧﻪتر و دﻻوﻳزتر از ﻧﻮﻳسﻨدهﮔانشان ﻣﻰﻳابﻴﻢ؛ زﻳرا
ﻧﻮﻳسﻨده از وجﻮد خﻮد ،آن چﻪ بﻬتر است بﻪ آثارش ﻣﻰبخشد و ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣا با او
ﮔفتﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ سخﻨاﻧش ﻫر چﻨد ﻟبرﻳز از ﻣعﻨﻰ باشﻨد ،بار دوم در وضعﻴت فعﻠﻰ قابﻞ
دسترس ﻧﻴستﻨد؛ زﻳرا اﻣﻮاج صﻮتﻰ آن بﻪ فضاى بﻰﻛراﻧﻪ سفر ﻣﻰﻛﻨد؛ اﻣا ﻛتاب ﻫﻤﻴشﻪ
در اختﻴار ﻣاست و اسرار و رﻣﻮز آن پﻴﻮستﻪ قابﻞ بررسﻰ و پﻰجﻮﻳﻰ است .ﮔذشتﻪ از
اﻳﻦ ،ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫا تﻦ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛتاب ﻳا ﻛتابﻫاﻳﻰ را دوست بدارﻧد ،بﻰ آن ﻛﻪ اﻳﻦ دوستﻰ
ﻣشترك رشﻜﻰ ﻣﻴان شان براﻧﮕﻴزد .آثار فردوسﻰ ،خﻴام ،ﻣﻮﻟﻮى ،سعدى ،حافظ و...
پﻴﻮﻧدﻫاى شﮕفتاﻧﮕﻴزى ﻣﻴان ﻣردﻣﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻛﻠﻰ از ﻫﻢ جدا اﻧد ،پدﻳد آوردهاﻧد.
ﻛتاب وسﻴﻠﻪﻳﻰ است ﻛﻪ ﻣا را از حد خﻮد فراتر ﻣﻰبرد .ﻫﻴچﻛس آن اﻧدازه تجربﻪ
ﻧدارد ﻛﻪ دﻳﮕران و خﻮد را بﻪ خﻮبﻰ بشﻨاسد ،ﻣا ﻫﻤﻪﮔﻰ در اﻳﻦ جﻬان بﻰﻛران؛ وﻟﻰ
ﻧاشﻨاختﻨﻰ خﻮد را تﻨﻬا ﻣﻰﻳابﻴﻢ و از آن رﻧج ﻣﻰبرﻳﻢ ،دشﻮارىﻫاى زﻧدهﮔﻰ آزار ﻣان
ﻣﻰدﻫد .ﻛتاب بﻪ ﻣا آراﻣش ﻣﻰبخشد و ﻣﻰآﻣﻮزاﻧد ﻛﻪ ﻣردﻣﻰ بسﻴار بزرﮔتر از ﻣا ﻧﻴز
چﻮن ﻣا رﻧج برده اﻧد و در جستجﻮى حقﻴقت ﻛﻮشﻴده اﻧد .بﻪ ﻳارى ﻛتاب ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ 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 ﻣﻰباشد .سفرﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان بزرگ ﻧﻮشتﻪ اﻧد،
ﻧﻜتﻪﻫاﻳﻰ از روح پﻨﻬان ﻛشﻮرﻫا و ﻣﻠتﻫا را بر ﻣا آشﻜار ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ اﮔر بﻴست بار بﻪ رسﻢ
جﻬاﻧﮕردى بﻪ آن سرزﻣﻴﻦﻫا سفر ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻜﻰ از آنﻫا را ﻧخﻮاﻫﻴﻢ آﻣﻮخت.
ﻫر چﻨد تا اﻧدازهﻳﻰ براى آن ﻛتاب ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ از حد زﻧدهﮔﻰ خﻮد فرا ﮔذرﻳﻢ و از
زﻧدهﮔﻰ دﻳﮕران آﮔاه شﻮﻳﻢ؛ وﻟﻰ عﻠت شادى و ﻧشاطﻰ ﻛﻪ از خﻮاﻧدن ﻛتاب بﻪ ﻣا دست
ﻣﻰدﻫد ،تﻨﻬا در اﻳﻦ ﻧﻴست .ﻣا در زﻧدهﮔﻰ روزاﻧﺔ خﻮد آن چﻨان در حﻮادث غرقﻴﻢ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ حﻮادث را آشﻜار ببﻴﻨﻴﻢ و آن قدر دستخﻮش ﻫﻴجاﻧات روحﻰ خﻮﻳشﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣجال ﻟذت بردن از اﻳﻦ ﻫﻴجاﻧات را ﻧﻤﻰﻳابﻴﻢ .زﻧدهﮔﻰ بسﻴارى از ﻣا خﻮد داستاﻧﻰ
است ﻛﻪ از داستانﻫاى ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان بزرگ چﻴزى ﻛﻢ ﻧدارد؛ وﻟﻰ ﻣا ﻧﻪ تﻨﻬا خﻮد از اﻳﻦ
زﻧدهﮔﻰ ﻟذت ﻧﻤﻰبرﻳﻢ؛ بﻠﻜﻪ پﻴﻮستﻪ از رﻧج آن ﻧاﻻﻧﻴﻢ .ﻫﻨر ﻧﻮﻳسﻨده در آن است ﻛﻪ
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تصﻮﻳر راستﻴﻨﻰ از زﻧدهﮔﻰ پﻴش چشﻢ ﻣا ﻣﻰﮔذارد؛ وﻟﻰ آن را در چﻨان فاصﻠﻪﻳﻰ از ﻣا
ﻧﮕاه ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻣا بﻰ اﻧدك بﻴﻢ و احساس ﻣسؤوﻟﻴتﻰ از آن ﻟذت ﻣﻰبرﻳﻢ .ﻛسﻰ ﻛﻪ
رﻣان ﻳا سرﮔذشت بزرﮔﻰ را ﻣﻰخﻮاﻧد ،در ﻛشاﻛش حادثﺔ بزرﮔﻰ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨد ،بﻰ
آن ﻛﻪ صفاى خاطرش از آن شﻮرﻳده شﻮد.
ﻛتاب خﻮب خﻮاﻧﻨده را آن چﻨان ﻛﻪ پﻴش از خﻮاﻧدن بﻮد ﻧﻤﻰﮔذارد؛ بﻠﻜﻪ او را بﻪ
صفات ﻧﻴﻜﻮترى آراستﻪ ﻣﻰﮔرداﻧد.
آﻧدره ﻣﻮروا ﻣﻮرخ و ﻧﻮﻳسﻨدة فراﻧسﻮى  1885 -1967م.
ترجﻤﻪ از اسﻤاعﻴﻞ سعادت

استعداد مشق و تمرﻳن در نگارش
اﻧسان داراى طبع عاﻟﻰ ،تعقﻞ و صاحب ﻣخﻴﻠﻪ و قرﻳحﻪﻳﻰ سرشار و قﻮى در
زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣﻰباشد؛ اﻟبتﻪ اﻳﻦ ﻧﻴرو و صفات براى ﻛسب ﻣﻬارت در ﻧﮕارش
ﻧﻴﻜﻮترﻳﻦ ﻣددﮔار ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨده است.
اﻧسانﻫا ﻫﻤﻪ داراى استعداد اﻧد و اﻳﻦ استعداد فطرى (ذاتﻰ) ﻳا فﻜرى (ﻛسبﻰ)
ﻣﻰباشد .بعضﻰ اﻧسانﻫا در زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣختﻠف داراى استعداد فطرى اﻧد و بعضﻰ
از ﻣحﻴط و اجتﻤاع خﻮد ﻛسب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .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 ﻣﻰرود؛ طﻮر ﻣثال ﻧﮕارش فﻨﻰ است عﻤﻠﻰ و بدون ﻣداوﻣت
و ﻣﻤارست بﻪجاﻳﻰ ﻧخﻮاﻫد رسﻴد.
پس براى رشد استعداد در ﻧﮕارش ﻧﻴازﻣﻨد تﻤرﻳﻦ ،ﻣﻤارست و تﻼش ﻣتداوم
استﻴﻢ.
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ﻣطاﻟعﺔ ﻛتابﻫا و ﻣﻮضﻮعات ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،ﻣعﻠﻮﻣات ،داﻧش و طرز دﻳد اﻧسان را در
زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣختﻠف وسعت ﻣﻰبخشد .ﻫر قدر اﻧسان بﻴشتر ﻣطاﻟعﻪ ﻛﻨد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه بﻪ
آﮔاﻫﻰ و داﻧش او افزوده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ افزاﻳش آﮔاﻫﻰ و داﻧش ،افق دﻳد و افﻜار اﻧسان
را باﻻ برده ،باعث ترقﻰ و پﻴشرفت جاﻣعﻪ ﻣﻰﮔردد.
جﻬت ﻣعﻠﻮﻣات ﻣزﻳد و بﻠﻨد بردن سطح داﻧش تان ،اﻧدرزﻫاى سﻮدﻣﻨد زﻳر را ﻛﻪ در ﻣﻮرد
ﻛتاب و ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰباشد ،بﻪ حافظﻪ بسپارﻳد:
 uﻛساﻧﻲ ﻛﻪ با افﻜار عاﻟﻰ و خﻮب دﻣسازﻧد ،ﻫرﮔز تﻨﻬا و بﻰﻣﻮﻧس ﻧﻴستﻨد.
فﻠﻴپ سﻴدﻧﻰ

 uﻣطاﻟعﻪ ﻳﮕاﻧﻪ راﻫﻰ است براى آشﻨاﻳﻰ و ﮔفتﮕﻮ با بزرﮔان روزﮔار ﻛﻪ قرنﻫا پﻴش از
اﻳﻦ در دﻧﻴا بﻪ سر برده اﻧد و اﻛﻨﻮن در زﻳر خاك ﻣﻨزل دارﻧد.
داﻧشﻤﻨد اﻧﮕﻠﻴسﻰ

 uآنچﻪ را ﻣﻰتﻮان بعد از بﻴست سال تجربﻪ آﻣﻮخت ﻣطاﻟعﺔ صحﻴح در ﻳﻚ سال بﻪ ﻣا
ﻣﻰآﻣﻮزد.
داﻧشﻤﻨد اﻧﮕﻠﻴسﻰ

* * *
براى ﻛسب ﻣﻬارت در ﻧﮕارش ﻧﻴﻜﻮترﻳﻦ ﻣددﮔار ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨده ،طبع عاﻟﻰ ،تعقﻞ و قﻮة
تخﻴﻞ در ﻣغز و قرﻳحﻪﻳﻰ سرشار و قﻮى در زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣﻰباشد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳادداشت ﻛﻨﻴد.

u

دو شاﮔرد جﻤﻠﻪﻫاى ﻣختﻠف در ﻣﻮرد ﻛتاب و ﻣطاﻟعﻪ روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻣتﻦ درس را در ﮔروهﻫاى خﻮد خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد.
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ و فاﻳدهﻫاى آن سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
 uﮔروهﻫا برداشت شان را در ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ بﻨﻮﻳسﻨد و ﻧتﻴجﻪ تﻮسط ﻳﻜﻰ از اعضاى
ﮔروه بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﮔردد.
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 uﻣطاﻟعﻪ باﻻى رشد استعداد ،طرز فﻜر و آﮔاﻫﻰ اﻧسان چﻪ تأثﻴر دارد؟
 uﻛتاب بﻪ ﻣا چﻪ ﻣﻰآﻣﻮزد؟
 uچرا خﻮاﻧدن سرﮔذشت ﻣردان بزرگ براى ﻣا دﻟپذﻳر است؟
 uاستعداد و ﻣﻤارست در ﻧﮕارش چﻪ ﻧقش دارد؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 uدر ﻣﻮرد فاﻳدهﻫاى ﻛتاب و ﻣطاﻟعﻪ ﻳﻚ ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدرس پﻨجﻢ را با دقت بخﻮاﻧﻴد و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣاده باشﻴد.
 uبﻴت زﻳر را حفظ ﻛﻨﻴد:
ﻣﻜﻦ ﮔردنفرازى تا ﻧسازد دﻫر پاﻣاﻟت
ﻛﻪ ﻧﻰ آخر بﻪ جرم سرﻛشﻰﻫا بﻮرﻳا ﮔردد
بﻴدل

پسر چﻮن ز َده بر ﮔذشـتش سِ ﻨﻴﻦ

ز ﻧـاﻣـحـرﻣـان ﮔـﻮ فـراتـر ﻧشـﻴﻦ

چﻮ خﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﻧاﻣـت بﻤاﻧد بﻪ جاى

پـسر را خـردﻣـﻨدى آﻣـﻮز و رأى

چﻮ فرﻫﻨـﮓ و رأﻳـش ﻧباشـد بسﻰ

بﻤـﻴرى و از تـﻮ ﻧـﻤاﻧـد ﻛســﻰ
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درس پﻨجﻢ

تربﻴت فرزﻧد

فﻜر دقﻴق در اﻧتخاب و ﮔزﻳﻨش دوست و ﮔشت و ﮔذار با اشخاص اﻫﻞ و صاﻟح،
باﻻى 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
ﻣﻰﮔردد و سبب ﻣﻰشﻮد تا فرزﻧدان در اﻧتخاب دوست دقت ﻛﻨﻨد و از ﻫﻤان
آواﻧﻰﻛﻪ درست ﻫﻤاﻧﻨد شاخچﺔ تر درختان ،قابﻠﻴت اﻧحﻨا ﻳا خﻤﻴدن بﻪ ﻫر طرف را
دارﻧد ،بتﻮاﻧﻨد راه درست و ساﻟﻢ را اﻧتخاب ﻛﻨﻨد.
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خـردﻣـﻨد و پـرﻫـﻴزﮔـارش بـرآر

ﮔرش دوست دارى بـﻪ ﻧازش ﻣدار

بـﻪ ُخردى َد َرش 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 پﻴـشﻪﻳﻰ 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 آنﻛس 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

ﻧـﮕـﻪدار از آﻣــﻴـزﮔـار بــدش
ﻛﻪ بدبخت و بﻰره ﻛﻨد چﻮن خﻮدش
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پسر چﻮن ز ده بر ﮔذشتش سﻨﻴﻦ :زﻣاﻧﻰﻛﻪ سﻦ پسر از ده ﮔذشت.
ﻣﻜﻦ تﻜـﻴﻪ بر دستﮕاﻫﻰ ﻛﻪ ﻫست :ﻣﻨظﻮر از دستﮕاه اﻳﻦ دﻧﻴا است ،ﻳعﻨﻰ بر دبدبﻪ و
تجﻤﻼت زﻧدهﮔﻰ زودﮔذر تﻜﻴﻪ ﻣﻜﻦ.
آﻣﻴزﮔار :در اﻳﻨجا آﻣﻴزﻧده ،آﻣﻴزش ﻛﻨﻨده ﻳا ﻣعاشرت ﻛﻨﻨده
قارون :از قبﻴﻠﺔ بﻨﻰاسراﻳﻴﻞ بﻮد و ثروتﻰ فراوان داشت .وى جاهطﻠب ،بخﻴﻞ
و حسﻮد بﻮد ،در پرداخت زﻛات بخﻞ ﻣﻰورزﻳد و ﮔفتﻪﻫاى حضرت ﻣﻮسﻰ
ﻧﻤﻰپذﻳرفت تا اﻳﻦ ﻛﻪ روزى حضرت ﻣﻮسﻰ

او را ﻧفرﻳﻦ ﻛرد و خداوﻧد

زﻟزﻟﻪﻳﻰ

سخت پدﻳد آورد و زﻣﻴﻦ قارون ،خاﻧﻪ و ﮔﻨجش را بﻪ ﻛام خﻮد ﻛشﻴد.
ﻫاﻣﻮن :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 ﻣﻰباشد؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ ﻣحﻞ ﻣﻨاسب با شراﻳط درست
آراستﻪ بﻮده از اسباب تشﻮﻳش چﻮن اصﻮات ﮔﻮشخراش و حرﻛات اذﻳتﻛﻨﻨده بر ﻛﻨار
و فارغ باشد .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮضﻮعات بﻨﻴان ﻳﻚ ﻧﮕارش خﻮب را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
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را

چﻮ خﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﻧاﻣـت بﻤاﻧد بﻪ جاى

پـسر را خـردﻣـﻨدى آﻣـﻮز و رأى

خطاب بﻪ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در تربﻴت و خردﻣﻨدى فرزﻧدان شان غفﻠت ﻣﻰﻛﻨﻨد و اﻳﻦ َدﻳﻦ
ﻣﻬﻢ و زﻧدهﮔﻰساز را ﻧادﻳده ﻣﻰﮔﻴرﻧد و ﻧﻤﻰداﻧﻨد ﻛﻪ چﻪ جرم سﻨﮕﻴﻦ و ﮔﻨاه عظﻴﻤﻰ را
ﻣرتﻜب ﻣﻰﮔردﻧد.
* *

*

بﻬترﻳﻦ وقت براى ﻧﮕارش بعد از استراحت است چﻮن ﻛﻪ در آن وقت ذﻫﻦ با ﻧشاط و
طبع آﻣادة ﻛار ﻣﻰباشد؛ ﻫﻤچﻨان ﻣحﻞ ﻣﻨاسب دور از صداﻫاى ﮔﻮشخراش و اذﻳتﻛﻨﻨده
باعث اﻳجاد ﻳﻚ اثر عاﻟﻰ ﻣﻰﮔردد.
* * *
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  694ﻫـ..ق .وفات ﻧﻤﻮده ،در ﻫﻤاﻧجا ﻣدفﻮن است.
آثار ﻣﻨثﻮر سعدى غﻴر از ﮔﻠستان ،ﻣجاﻟس پﻨـجﮔاﻧﻪ ،رساﻟﺔ عقﻞ و عشق و تقرﻳرات
ثﻼثﻪ است.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

u

دو شاﮔرد ﻣفﻬﻮم بﻴت زﻳر را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد:

پسر چﻮن ز ده بر ﮔذشتش سﻨﻴﻦ

ز ﻧاﻣحرﻣان ﮔﻮ ،فراتر ﻧشﻴﻦ

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

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uدر بارة ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى شعر تربﻴت فرزﻧد ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد بﻴت زﻳر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد و برداشت شان را از ﻣفﻬﻮم آن با زبان
ساده بﻴان دارﻧد:
چﻮ بر پﻴشﻪﻳﻰ باشدش دسترس

ﻛجا دست حاجت برد پﻴش ﻛس

 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد تصﻮﻳر زﻳر بحث ﻛﻨﻨد و ﻳﻚ تﻦ از ﻫر ﮔروه ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران
بﻴان ﻧﻤاﻳد:
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 uسعدى در ﻛدام قرن ﻣﻰزﻳست؟
 uتربﻴت در شخصﻴت اﻧسان چﻪ ﻧقش دارد؟
ﻣﻨظﻮر شاعر از بﻴت زﻳر چﻴست؟
ﻫر آن طفﻞ ﻛﻪ جــﻮر آﻣـﻮزﮔار

ﻧـبﻴـﻨـد ،جـفـا بﻴـﻨـد از روزﮔار

پسر را ﻧـﻜﻮ دار و راحت رسان

ﻛﻪ چشﻤش ﻧﻤاﻧد بﻪ دست ﻛسان

 uﻣفﻬﻮم ﻛﻠﻰ درس چﻴست؟
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

u

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

بﻨﻮﻳسﻴد.
(ادب خرجﻰ ﻧدارد؛ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ چﻴز را خرﻳدارى ﻣﻰﻛﻨد).
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ششﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ششﻢ

دقﻴقﻰ بﻠخﻰ

من اﻳنجا دﻳر ماندم خوار گشتم
عزﻳز از ماندن داﻳم شود خوار
چو آب اندر َش َمر بسﻴار ماند
زُهومت گﻴرد از آرام بسﻴار
ابﻮ ﻣﻨصﻮر ﻣحﻤد بﻦ احﻤد دقﻴقﻰ با ﻣﻨصﻮر بﻦ ﻧﻮح و ﻧﻮح بﻦ ﻣﻨصﻮر ساﻣاﻧﻰ
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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 خﻮابﻰﻛﻪ 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 آنچﻪ 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 دﻻﻳﻞ ﻧاﻣعﻠﻮم در عﻬد
شباب بﻪ دست غﻼم خﻮد ﻛشتﻪ شد ﻛﻪ بعد از آن فردوسﻰ شاﻫﻨاﻣﻪ را بﻪ اتﻤام
رساﻧﻴد.
زﻧدهﮔﻰ براى دقﻴقﻰ بسﻴار بﻴﻮفا بﻮد و در اﻳﻦ ﻣدت ﻛﻮتاه ﻧﻴز او بﻪ دربارﻫاى ﻣختﻠف
ﻛﻪ در آن دوران وجﻮد داشت سرﻛشﻰ ﻛرد .از قصاﻳد ﻣعدود او ﻛﻪ بﻪ دست آﻣده
پﻴداست ﻛﻪ سخﻨش پختﻪ و بﻠﻴغ بﻮده است؛ اﻣا چﻮن عﻤرش طﻮﻻﻧﻰ ﻧبﻮد ﻧﻤﻰتﻮان
ﻣرام و ﻣسﻠﻚ واقعﻰ او را درﻳافت .او در زﻣان زﻧدهﮔﻰ ﻳﻜجا ساﻛﻦ ﻧبﻮد و شاﻳد دﻧبال
ﻣاواﻳﻰ ﻣﻰﮔشت؛ 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 آنﻫا بﻮد ﻛﻪ بﻪ ﻧظﻢ شاﻫﻨاﻣﻪ پرداخت.
دقﻴقﻰ شاعر ﻣدﻳحﻪسرا بﻮد و از خﻮشﻰﻫاى زﻧدهﮔﻰ ﻟذت ﻣﻰبرد .وى چﻮن بﻪ ﻣﻴانساﻟﻰ
ﻧرسﻴد ،ﻧﻤﻰتﻮان روحﻴات او را سﻨجﻴد؛ اﻣا اشعارى ﻛﻪ از او باز ﻣاﻧده بسﻴار پختﻪ و چﻨﻴﻦ
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﮔر اداﻣﻪ ﻣﻰﻳافت آثارش جزو شاﻫﻜارﻫاى ادبﻰ تارﻳخ ﻣحسﻮب ﻣﻰشد.
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نمونۀ کﻼم:
بر افـﮕـﻨد اى صـﻨـﻢ ابـر بﻬـشـتﻰ
زﻣــﻴﻦ را خـﻠـعت اُردى بﻬـشـتﻰ
زﻣـﻴـﻦ بـر سان خــﻮنآﻟــﻮده 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 ُد ُرشـتﻰ
بدان ﻣاﻧـد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ از ﻣﻰ و ُﻣشﻚ
ﻣـثال دوسـت بـر صــحرا ﻧبِشتﻰ
ز ﮔِـﻞ بـﻮى ﮔـﻼب آﻳـد بـداﻧسـان
ﻛﻪ پـﻨدارى ُﮔﻞ اﻧـدر ﮔِﻞ سرشـتﻰ
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ﻫزﻣان :ﻣخفف ﻫر زﻣان.
ﻣشتﻰ :بﻪ ضﻢ ﻣﻴﻢ ،ﻧﻮعﻰ از جاﻣﺔ ﻟطﻴف و حرﻳر ﻧازك.
ﻧبِشتﻰ :ﻧقش ﻛردى.

مراحل نگارش
ﻧﮕارش از آغاز تا پاﻳان سﻪ ﻣرحﻠﺔ ﻣتﻤاﻳز و باﻫﻢ ﻣرتبط را در بر ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ
عبارت اﻧد از:
 .1ﻣرحﻠﺔ اﻳجاد فﻜر
 .2ﻣرحﻠﺔ تﻨظﻴﻢ فﻜر
 .3ﻣرحﻠﺔ بﻴان فﻜر
در درسﻫاى بعدى ﻫر ﻛدام از ﻣراحﻞ ﻧﮕارش را بﻪ طﻮر جداﮔاﻧﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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بر افـﮕـــﻨد اى صـﻨﻢ ابـر بﻬـشـتﻰ
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
ﻣﻰسازد ﻛﻪ با جاﻣﺔ بﻬارى ،سرخ و ﻻﻟﻪﮔﻮن ﻣﻰﮔردد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uسﻪ شاﮔرد در ﻣﻮرد بﻴت زﻳر جﻤﻠﻪﻫاى ﻣختﻠف بﻨﻮﻳسﻨد:
ﻛﻪ پﻨدارى ُﮔﻞ اﻧدر ﮔِﻞ سرشتﻰ
ز ﮔِﻞ بﻮى ﮔﻼب آﻳد بداﻧسان
 uبا تﻮجﻪ بﻪ پﻴام درس ،در بارة ﻣﻮضﻮع زﻳر سﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد:
شاعران ﻧاﻣدار افغاﻧستان
...............................................................................................................................

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،ﻳﻚ شاﮔرد درك و برداشت ﮔروﻫش را بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻰﻧاﻣﺔ دقﻴقﻰ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،ﻣفﻬﻮم بﻴت زﻳر را بﻴان دارﻳد:
بﻪ جاﻳﻰ ﻧرﻣﻰ و جاﻳﻰ ُد ُرشتﻰ
جﻬان طاووسﮔﻮﻧﻪ ﮔشت ﮔﻮﻳﻰ
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 uدقﻴقﻰ ﻛﻰ بﻮد؟
 uشاﻫﻨاﻣﻪ اثر دقﻴقﻰ است ﻳا فردوسﻰ؟
 uﻧﮕارش ،چﻨد ﻣرحﻠﻪ دارد؟ ﻧام ببرﻳد.
 uﻣتﻦ شعر را با آواز بﻠﻨد و ﻣﻨاسب دﻛﻠﻤﻪ ﻛﻨﻴد.

 uواژهﻫاى آتﻰ را طﻮرى در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ ﻛار بﻨدﻳد ﻛﻪ با ﻣتﻦ درس ارتباط داشتﻪ باشد.
..............................................................................................................................................
ﻣدﻳحﻪ
..............................................................................................................................................
اﻧباشتﻪ
..............................................................................................................................................
بﻠخ
شباب

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

 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫفتﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ﻫفتﻢ

ﻧاول چﻴست؟

ناول مترادف ُرمان است که در زبان درى به داستان بلند ﻳا دراز
گفته مﻰشود.
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ﻧاول ﻣترادف ُرﻣان است ﻛﻪ در زبان درى بﻪ داستان بﻠﻨد ﻳا دراز ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ
اصطﻼح 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 ،اصطﻼح ُرﻣان
ﻧﻴز با ترجﻤﺔ ﻛتابﻫاى ُ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 ﻧﻤﻰﻛﻨد.
در حقﻴقت وقتﻰ آدﻣﻰ شﻨاسﻨاﻣﻪ و ﻫﻮﻳت فردى خﻮد را پﻴدا ﻛرد ،رﻣان ﻧﻴز تﻮﻟد ﻳافت.
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان 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 شخصﻴتﻫاى آنﻫا
بﻪ ادبﻴات راه ﻳافت .بﻪ تدرﻳج فرد بﻪ ﻧﻴروى خﻼقﻪ ،زﻧدهﮔﻰ دروﻧﻰ عاطفﻰ و وﻳژهﮔﻰﻫاى
شخصﻴت خﻮد آﮔاﻫﻰ ﻳافت و ُرﻣان ﻛﻪ حاصﻞ اﻳﻦ شﻨاخت است آفرﻳده شد و بﻪ ﻣعﻨاى
واقعﻰ و اﻣروزى آن بﻪ وجﻮد آﻣد.
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان در ﻧاول ﻳا ُرﻣان ،شخصﻴتﻫا را از ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻧسان واقعﻰ ﻣﻰآفرﻳﻨﻨد و
عﻜساﻟعﻤﻞ آنﻫا را در برابر اعﻤال و رفتار خﻮد شان و شخصﻴتﻫاى دﻳﮕر بﻪ ﻧﻤاﻳش
ﻣﻰﮔذارﻧد .خصﻮصﻴات دروﻧﻰ و رواﻧﻰ آنﻫا را در برابر وقاﻳع ترسﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻧشان
ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ شخصﻴتﻫاى داستان چﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد و چﻪ ﻣﻰاﻧدﻳشﻨد ،خﻼصﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از
اﻧسان واقعﻰ را با ﻫﻤﻪ خصﻮصﻴات روحﻰ و عاطفﻰ ﻣﻰآفرﻳﻨﻨد.
از اﻳﻦ رو ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ با وجﻮد ﮔسترش و رشد اﻣﻮر اختصاصﻰ و تخصصﻰ و آنچﻪ
ﻛﻪ عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد ،با وجﻮد خﻠق و ابداع شﻜﻞﻫاى ﻫﻨرى دﻳﮕر ،ﻧاول ﻳا رﻣان
بﻪ بقا و زﻧدهﮔﻰ خﻮد اداﻣﻪ داده و اصاﻟت و تﻨﻮعﮔراﻳﻰ آن ﻫﻤچﻨان ﻣحفﻮظ ﻣاﻧده است؛
اﻟبتﻪ ُرﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣا اﻣروز ﻣﻰشﻨاسﻴﻢ ،ﻫﻤان رﻣان قرن ﻫژده ﻳا حتﻰ قرن ﻧزده ﻧﻴست.
ُرﻣان اﻣروزى تغﻴﻴرات و دﮔرﮔﻮﻧﻰﻫاى بسﻴارى پذﻳرفتﻪ است و در سﻴر تحﻮﻻت خﻮد
دﮔرﮔﻮﻧﻰﻫاى دﻳﮕرى ﻧﻴز خﻮاﻫد پذﻳرفت؛ زﻳرا ُرﻣان ساختﻤاﻧﻰ از تجربﻪ است و ﻫﻤچﻮن
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جاﻣعﻪ ،عقاﻳد و تجربﻴات آدﻣﻰ ،تغﻴﻴر و تحﻮل ﻣﻰپذﻳرد ،ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ ذﻫﻦ و ﻣعرفت
بشرى دچار تحﻮل و تغﻴﻴر استُ ،رﻣان ﻧﻴز ﻫﻤﮕام با اﻳﻦ تحﻮل است .با اﻳﻦ حال ُرﻣان،
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ،رﻣان ،باقﻰ ﻣاﻧده و ﮔسترش شﻜﻞ ﻫﻨرى آن تداوم و بقاى فرﻫﻨﮕﻰ بﻪ آن
بخشﻴده است.
((رﻣان
وﻳﻠﻴام ﻫزﻟﻴت ﻧﻮﻳسﻨدة اﻧﮕﻠﻴسﻰ در قرن ﻧزدهُ ،رﻣان را چﻨﻴﻦ تعرﻳف ﻛرده استُ :
داستاﻧﻰ است ﻛﻪ بر اساس تقﻠﻴدى ﻧزدﻳﻚ بﻪ واقعﻴت ،از آدﻣﻰ و عادات و حاﻻت بشرى
ﻧﻮشتﻪ شده باشد و بﻪ ﻧحﻮى از اَﻧحاء شاﻟﻮدة جاﻣعﻪ را در خﻮد تصﻮﻳر و ﻣﻨعﻜس ﻛﻨد)).
ﻫﻤﻴﻦ طﻮر داﻧشﻤﻨدان تعرﻳفﻫاى زﻳادى براى ُرﻣان آورده اﻧد ﻛﻪ از آن جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان
از ژان ﻫﻴتﻪ ﻣﻨتقد فراﻧسﻮى ﻧام برد ﻛﻪ در ﻣﻮرد تعرﻳف ُرﻣان چﻨﻴﻦ ﮔفتﻪ است(( :فرﻫﻨﮓﻫا
ﻛﻪ ﻣعﻤﻮﻻً تعرﻳفﻫاى شان ﻛﻤﻰ با فﻜر بﻴشتر تﻬﻴﻪ شده است ،ﻫﻤﻪ ﻣتفقﻨد بر اﻳﻨﻜﻪُ :رﻣان
سرﮔذشتﻰ است ﻛﻪ براى جﻠب تﻮجﻪ خﻮاﻧﻨده فراﻫﻢ شده باشد؛)) اﻣا چﻨان ﻛﻪ ﻣﻼحظﻪ
ﻣﻰشﻮد اﻳﻦ تعرﻳف ﻧﻴز ﻛاﻣﻞ ﻧﻴست؛ زﻳرا اوﻻً ُرﻣانﻫاى ﻛسﻞﻛﻨﻨده ﻫﻢ ﻛﻤﻴاب ﻧﻴست
و ثاﻧﻴاً اﻳﻦ تعرﻳف تﻨﻬا بﻪ رﻣان ﻣحدود ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ادبﻰ براى جﻠب تﻮجﻪ
خﻮاﻧﻨده عرضﻪ ﻣﻰشﻮد.
بﻬترﻳﻦ ُرﻣانُ ،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 ُرﻣانﻫا باﻳد تفاوتﻰ قاﻳﻞ شد .فرق است
ﻣﻴان ُرﻣاﻧﻰ ﻛﻪ تصﻮﻳر واقعﻰ از زﻧدهﮔﻰ بﻪ دست ﻣﻰدﻫد و روﻳاى شﻜﻞ ﮔرفتﺔ ذﻫﻨﻰ را
ﻣﻨعﻜس ﻣﻰﻛﻨد تا رﻣان تفﻨﻨﻰ ﻛﻪ ﻫدفش چﻴزى جز سرﮔرﻣﻰ و ﻣشغﻮل ﻛردن خﻮاﻧﻨده
ﻧﻴست.
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 .1مرحلۀ اﻳجاد فکر
پﻴش از آغاز ﻧﮕارش باﻳد فﻜر ﻛﻨﻴﻢ چﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ 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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ طرح ﻧﻮشتﻪ در ذﻫﻦ پدﻳد آﻳد
و شﻜﻞ ﮔﻴرد .براى ﻧﻮﻳسﻨده ﻻزم است ﻛﻪ ﻣدتﻫا 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 بﻜِر را بر ﮔزﻳﻨد .افﻜار از
دو ﻣﻨبع ﻛﻠﻰ سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد:
اﻟف) ﻣشاﻫدات و تجربﻪﻫاى شخصﻰ ،ﻣﻮضﻮعاتﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ ﻛرده اﻳﻢ
و ﻳا فﻠﻢﻫا و برﻧاﻣﻪﻫاى تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻰﻳﻰ را ﻛﻪ دﻳده اﻳﻢ.
ب) ﻣشاﻫدات و تجربﻪﻫاى دﻳﮕران ﻛﻪ از آنﻫا شﻨﻴده اﻳﻢ.

ﻧاول ﻣترادف ُرﻣان است ﻛﻪ در زبان درى بﻪ داستان بﻠﻨد ﻳا دراز ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻧاول ﻳا
ُرﻣان را بﻪ اﻧﻮاع زﻳر تقسﻴﻢ ﻛرده اﻧد:
1ـ ُرﻣانﻫاى حادثﻪﻳﻰ ،ﻛﻪ ﻧﻤاﻳش ﻫﻴجاﻧات روحﻰ و ﻧفساﻧﻰ آدﻣﻰ است.
2ـ ُرﻣانﻫاى خﻴاﻟﻰ ﻛﻪ واقعﻴتﻫاى طبﻴعﻰ را ،با تﻮصﻴف واﻻتر ﻣﻰسازد.
3ـ ُرﻣانﻫاى واقعﻰ ﻛﻪ بﻪ آنﻫا ُرﻣانﻫاى عشقﻰ ﻧﻴز اطﻼق ﻣﻰشﻮد.
4ـ ُرﻣانﻫاى پﻮﻟﻴسﻰ و جﻨاﻳﻰ ﻛﻪ داراى ارزش خاص خﻮد ﻣﻰباشد.
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 5ـ ُرﻣانﻫاى عﻠﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ ُرﻣان حادثﻪﻳﻰ و خﻴاﻟﻰ شبﻴﻪ است.
 6ـ ُرﻣانﻫاى تﻤثﻴﻠﻰ و سﻤبﻮﻟﻴﻚ ﻛﻪ در آنﻫا روﻳدادﻫاى بﻪ ظاﻫر واقعﻰ براى بﻴان
اغراض فﻠسفﻰ ،عرفاﻧﻰ و اجتﻤاعﻰ استفاده ﻣﻰشﻮد.
7ـ ُرﻣانﻫاى 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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ طرح ﻧﻮشتﻪ در ذﻫﻦ پدﻳد آﻳد و شﻜﻞ ﮔﻴرد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻳﻚ شاﮔرد ُرﻣان ﻳا ﻧاول را تعرﻳف ﻛرده ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ ﻣرحﻠﺔ اﻳجاد فﻜر را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و براى آنﻫا جﻤﻠﻪ
بسازد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة ﻣفﻬﻮم درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه ،ﻧﻜات ﻣﻬﻢ ﻣرحﻠﺔ اﻳجاد فﻜر را در ﻧﮕارش ،با زبان ساده بﻪ
دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨد.
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 uﻧاول و ُرﻣان از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟
 uوﻳﻠﻴام ﻫزﻟﻴت ﻧﻮﻳسﻨدة اﻧﮕﻠﻴسﻰ ُرﻣان را چطﻮر تعرﻳف ﻛرده است؟
 uاز ﻫر ﮔروه دو شاﮔرد درس را با صداى بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد.

 uبا در ﻧظرداشت ﻣرحﻠﺔ اﻳجاد فﻜر ،در ﻣﻮرد اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻳﻚ ﻣضﻤﻮن بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫشتﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ﻫشتﻢ

داستان ﻛﻮتاه

ﻳتﻴﻢ

خداوند متعال در قرآن کرﻳم مﻰفرماﻳد:

ِﻴم َف َﻼ تَ ْق َه ْر)
( َف َأ َّما ال ْ َﻴت َ
ﻳعنﻰ :بر ﻳتﻴم خشمگﻴن مشوﻳد.
سورة الضحﻰ /آﻳت 9
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دسترخﻮان پﻼستﻴﻜﻲ ت ََركخﻮرده را ﻛﻪ در باﻻي 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 ﻣﻲترسﻢ )).ﻣﮕر جﻮابﻲ ﻧشﻨﻴد .سرش را روي سﻴﻨﺔ ﻣادر ﮔذاشت .داغ بﻮد،
خﻴﻠﻲ داغ و بﻮي تب و عرق ﻣﻲداد .در ﮔرﻣﻲ آغﻮش ﻣادر احساس آراﻣش ﻛرد .بﻪ آواز
ﻣادر ﻛﻪ ﻫر چﻨد ﻟحظﻪ ﻳﻚ بار ،اﷲ ﻣﻲﮔفت ،ﮔﻮش فرا داد .بﻪ ﻳاد روزﻫاﻳﻲ افتاد ﻛﻪ «ادى»
براي طﻠب خﻴر بﻪ خاﻧﺔ شان ﻣﻰآﻣد .ﻣادر براﻳش چﻴزﻫاﻳﻲ ﻣﻲﮔفت و «ادى» ﻫر چﻨد ﻟحظﻪ
بعد رو بﻪ آسﻤان ﻣﻲﻛرد و اﷲ ﻣﻲﮔفت .ﻫر دو باﻫﻢ ﮔرﻳﻪ ﻣﻲﻛردﻧد و در اﻳﻦ حال از ﻳاد
ﻣﻲبردﻧد ﻛﻪ حاجتﻤﻨد ﻛﻴست و حاجتروا ﻛدام است«.ادى» ﻣﻲرفت و دروازة ﻫﻤساﻳﻪ را
ﻣﻲزد و خﻴر طﻠب ﻣﻲﻛرد« .غﻨﻲ» با قد ﻛﻮتاه و ﻛﻮﻣﻪﻫاى ﮔﻮشتﻲاش در را باز ﻣﻲﻛرد و
پارچﻪ ﻧاﻧﻲ را ﻛﻪ از آن تَفت بﻠﻨد ﻣﻲشد در چادر او ﻣﻰاﻧداخت و در را با شتاب ﻣﻰبست.
«ادى» سرش را بﻪ طرف آسﻤان ﻣﻲﻛرد و اﷲ ﻣﻲﮔفت .رؤوف ﻫﻢ بﻪ تقﻠﻴد از او بﻪ آسﻤان
ﻧﮕاﻫﻲ ﻣﻰاﻧداخت ،تا شاﻳد چﻴزي را ببﻴﻨد ﻛﻪ ادي و ﻣادرش ﻣﻰدﻳدﻧد....
*

*

*

صداي اذان ﻛﻪ ﻣردم را براي ﻧﻤاز شام فرا ﻣﻲخﻮاﻧد ...او ﻧﻴز ﻫر شام با پدرش بﻪ
ﻣسجد ﻣﻲرفت و با اﻳﻦ ﻛار خﻮدش را بزرﮔتر فﻜر ﻣﻲﻛرد؛ اﻣا اﻳﻦ چﻨدﻣﻴﻦ شام پﻴﻬﻢ
بﻮد ﻛﻪ تﻠخﻲ ﻧبﻮدن پدر را تجربﻪ ﻣﻲﻛرد .سرش را از روي سﻴﻨﺔ ﻣادر برداشت و از جا
بﻠﻨد شد .ﻧاﮔﻬان چشﻤاﻧش بﻪ بﻮتﻫاي پدر افتاد ﻛﻪ بﻲصاحب در دﻫﻦ دروازه افتاده بﻮد.
ساﻳﺔ خاطرات ﮔذشتﻪ دوباره در پردة ذﻫﻨش ﻧقش بست .بﻪ ﻳادش آﻣد ﻫﻤان روزي ﻛﻪ
پدرش اﻳﻦ بﻮتﻫا 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
ﻣﻲﮔشت .بﻪ ﻳاد آورد ﻛﻪ پس از خرﻳدن آن بﻮتﻫا ،پدرش از دﻛان ﻛرﻳﻢ ﮔﻮشت خرﻳد
و چﻮن شب عﻴد قربان بﻮد ،ﻣادرش با آن ﻳﻚ پﻠﻮ ﻣزهدار پختﻪ بﻮد .چﻴزي ﻛﻪ ساﻟﻲ دوـ
سﻪ بار ﻣﻴسر ﻧﻤﻲشد.
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صداي ﻣﻴﻮ ﻣﻴﻮ پشﻚ ﻫﻤساﻳﻪ باز رشتﺔ افﻜارش را ازﻫﻢ پاره ﻛرد .چشﻤاﻧش بﻪ ساﻳﺔ
جﻮﻻﻳﻲ ﻛﻪ بر روي دﻳﻮار چﻨد برابر بزرﮔتر شده بﻮد افتاد ،سخت ترسﻴد و وحشتزده شد.
سراپاﻳش را سردي فرا ﮔرفتﻪ بﻮد و ﻧﻤﻲداﻧست چﻪ ﻛﻨد .از فضاي سرد و غﻢاﻧﮕﻴز خاﻧﻪ
دﻟﮕﻴر شده بﻮد؛ ﻧزدﻳﻚ ﻛﻠﻜﻴﻦ ﻛﻮچﻚ رفت و از پشت شﻴشﺔ شﻜستﻪ  -بﻪ اﻣﻴد دﻳدن
ساﻳﻪﻳﻲ بﻪ شﻜﻞ پدرش ﻛﻪ از ﻣﻴان جﻨﮕﻞ ﮔذشتﻪ و بﻪ سﻮي خاﻧﻪ ﻣﻰآﻳد  -چشﻢ بﻪ آن
سﻮي جﻨﮕﻞ ﻛﻮچﻚ دوخت؛ وﻟﻲ جز صداي بﻪ ﻫﻢ آﻣﻴختﺔ زوزة باد و آواز زاغان جﻨﮕﻠﻲ
ﻛﻪ روي شاخﻪﻫاى سفﻴد و پربرف پﻨاه ﮔرفتﻪ بﻮدﻧد چﻴزي ﻧدﻳد .بچﻪﻫاى دﻫﻜده ﻫﻤﻪ بﻪ
خاﻧﻪﻫاى شان رفتﻪ بﻮدﻧد .باز صحﻨﺔ ﻧشستﻦ آنﻫا در ﮔرد دسترخﻮانﻫاي ﻣﻤﻠﻮ از غذاﻫاي
ﻣزهدار و ﻧانﻫاي ﮔرم در ﻛﻨار پدر و ﻣادر و بعد خﻮاب آرام در زﻳر صﻨدﻟﻲﻫاى داغ در
ﻧظرش جان ﮔرفت؛ ﻧاخﻮدآﮔاه 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 خﻼص 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 زدهﻳﻲ ﻛﻪ چﻨدﻳﻦ برابر خﻮدش عﻤر داشت داخﻞ ﻛرده راه قبرستان
را در پﻴش ﮔرفت.
آخرﻳﻦ واﻣاﻧدهﻫاى ﻟشﻜر زردپﻮش غروب ﻫﻨﻮز بر بﻠﻨداي شاخساران چﻨارﻫاي
سفﻴدپﻮش بﻪ ﻧظر ﻣﻲرسﻴد و زاغان سﻴﻪفام ،آﻣد آﻣد سﻴاﻫﻲ شب را با قاغ قاغﻫاي پﻲﻫﻢ
خﻮﻳش جشﻦ ﮔرفتﻪ ،در بﻠﻨدترﻳﻦ شاخﻪﻫاى پربرف درختان ،با ﻫﻤاﻫﻨﮕﻲ «ﻛﻮﻟﻲ باد
پرﻳشان دل آشفتﻪ صفت» در رقص و آواز بﻮدﻧد .رؤوف ﻧزدﻳﻚ تﻮدهخاﻛﻲ پﻮشﻴده از برف
رسﻴد ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ بﻠﻨدتر بﻪ ﻧظر ﻣﻲرسﻴد .روي قبر پدر زاﻧﻮ زد .اﻧﮕشتان پاﻫا و دستﻫاﻳش
ﻳخ بستﻪ و بﻲحس شده بﻮدﻧد .بُغض ﮔﻠﻮﻳش با حسرت بﻮدن در آغﻮش پدر ترﻛﻴد .با
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آستﻴﻦ ﻛرتﻲ پﻴﻨﻪخﻮردهاش اشﻚﻫاى سردش را پاك ﻛرد ،پدرش را در زﻳر اﻧبارﻫاي
خاك ﻣجسﻢ ﻛرد ﻛﻪ راحت خﻮابﻴده بﻮد .فﻜر ﻛرد شاﻳد ﻫﻢ ﮔرسﻨﻪ باشدَ ،روزﻧﻲ ﻣﻲپاﻟﻴد
ﻛﻪ ﻣﮕر بتﻮاﻧد پدر را از آن ببﻴﻨد؛ با سراﻧﮕشتان سرﻣاخﻮردهاش برفﻫا 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 قاغقاغﻛﻨان از
شاخﺔ درخت بﻪ پاﻳﻴﻦ پرﻳد و حشره را در ﻣﻨقارش بﻪ باﻻ ﻛشﻴد .رؤوف دﻫاﻧش را روي
سﻮراخ ﮔذاشت و صدا زد« :پدر! ﻣﻪ از زاغا ﻣﻲترسﻢ بﻴا ﻛﻪ ﻳﻜجاي خاﻧﻪ برﻳﻢ اﻣروز ﻫﻴزم
ﻧبﻮد خاﻧﻪ ﻳخ ﻳخ است ﻣﻪ ُﮔشﻨﻪ شدﻳﻢ از خاﻧﺔ غﻨﻲ شان بﻮي ﮔﻮشت ﻣﻰآﻣد؛ ﻣ َﮕﻢ ﻣﻪ ده
قِصﻴش ﻧشدم .ﻫا راستﻲ پدر صبا عﻴد قربان اس ﻣﮕﻢ ﻣﻪ ...ﻣﻪ ده قصﺔ شﻴرﻳﻨﻲ و ﻛﻠچﻪ
ﻧﻴستﻢ ﻛاﻻي ﻧﻮ ﻫﻢ بﻪ ﻛار ﻧﻴست .بان ﻛﻪ غﻨﻲ سر بﻮتاﻳﻢ خﻨده ﻛﻨﻪ ﻣﻪ و تﻮ صﻮب وخت
بﻪ خﻴر ﻣﻲرﻳﻢ ﻫﻴزم جﻤع ﻛدن ،اﮔﻪ ده دستاﻳﻢ خار خﻠﻴد ﮔرﻳﻪ و ﻧاﻟﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ زود زود
ﻫﻴزﻣا ره قﻮده ﻣﻲﻛﻨﻢ 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 ﻣﻲخاﻳﻲ برت بخاﻧﻢ؟ :بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ پﻨج بﻨاي ﻣسﻠﻤاﻧﻲ اول ﻛﻠﻤﻪ
دوﻳﻢ ﻧﻤاز سﻴﻢ روزه چارم زﻛات پﻨجﻢ حج خاﻧﺔ ﻛعبﺔ شرﻳفﻪ .بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
اﻟحﻤدﷲ رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ ...قﻞ ﻫﻮ اﷲ احد اﷲ 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 ،جﻨازهﻳﻲ بر دوش سﻮي قبرستان در
حرﻛت افتادﻧد.
ﻧارسﻴده بﻪ قبرستان ﻣتﻮجﻪ شدﻧد ،خﻠﻴفﻪ ﻟعﻞ ﮔﻞ ،سراسﻴﻤﻪ و ﻧفسزﻧان بﻪ طرف
شان روان است ﻛﻪ با ﻧزدﻳﻚ شدن جﻤعﻴت« ،خﻠﻴفﻪ» صدا زد:
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 ﻣﻼ 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 ﻣﻲزدﻧد.
اطفال ﻛﻨجﻜاو دﻫﻜده ﻛﻪ جﻨازه را با بزرﮔترﻫا ﻫﻤراﻫﻲ ﻛرده بﻮدﻧد با دﻳدن رؤوف
قﻠبﻫاي ﻛﻮچﻚ شان فشرده شده بﻮد و ﮔرد رؤوف حﻠقﻪ زده ﻣﻲﮔرﻳستﻨد .غﻨﻲ ،پﻴش
پاﻫاي برﻫﻨﻪ و سرد رؤوف زاﻧﻮ زده ﻫق ﻫق ﻣﻲﮔرﻳست ،از اﻳﻦ ﻛﻪ بﻮتﻫاي او را در ﻧﻬر
آسﻴاب اﻧداختﻪ بﻮد و با ﻛﻮدﻛان دﻳﮕر از پاﻳان و باﻻ دوﻳدن رؤوف چﻨد ﻟحظﻪ خﻨدﻳده بﻮدﻧد
احساس ﻧداﻣت ﻣﻲﻛرد.
آﻧسﻮتر پرﻧدهﻳﻲ ﻧاشﻨاختﻪ بر روي ﻟﻮحﺔ ﮔﻮري خاﻣﻮش ﻧشستﻪ و درحاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣرتب
ﻧﻮل خﻮد را باز و بستﻪ ﻣﻲﻛرد ،ﮔاﻫﻲ بﻪ طرف آسﻤان ﻧظر ﻣﻰاﻧداخت .ﮔﻮﻳﻲ او ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد
«ادى» اﷲ ﻣﻲﮔفت و شاﻳد ﻫﻢ روح ادي بﻮد ﻛﻪ از سرﮔرداﻧﻲ خﻢ و پﻴچ ﻛﻮچﻪﻫاى ﮔﻤﻨام
خﻮد را رﻫاﻧﻴده بدﻳﻨجا آﻣده بﻮد ﻛﻪ رؤوف را تا ﻧزد پدرش ﻫﻤراﻫﻰ ﻛﻨد.
ﻧﻮشتﺔ :سﻠطاﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧازاده

داستان ﻛﻮتاه ﻣثﻞ درﻳچﻪﻳﻰ است ﻛﻪ بﻪ روى زﻧدهﮔﻰ شخصﻴت ﻳا شخصﻴتﻫاﻳﻰ،
براى ﻣدت ﻛﻮتاﻫﻰ باز ﻣﻰشﻮد و بﻪ خﻮاﻧﻨده فقط اﻣﻜان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ از اﻳﻦ درﻳچﻪ بﻪ
اتفاقاتﻰ ﻛﻪ در حال وقﻮع است ﻧﮕاه ﻛﻨد.
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 .2مرحلۀ تنظﻴم فکر
بعد از اﻳجاد فﻜر در ﻧﮕارش ﻣرحﻠﺔ تﻨظﻴﻢ فﻜر آغاز ﻣﻰشﻮد .در ﻫﻤﻴﻦ ﻣرحﻠﻪ
ﻧﻮﻳسﻨده با درﻧظرداشت ارﻛان ﻧﮕارش ﻧﻮشتﻪاش را بﻪ فصﻮل تقسﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ عبارت
از ﻣقدﻣﻪ ،شروع ﻣطﻠب ،شرح و بسط و ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰباشد .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 ﻣﻰﻛﻨد؛ در حاﻟﻰﻛﻪ تﻨظﻴﻢ فﻜر بﻪ صﻮرت درست ﻫﻢ براى خﻮاﻧﻨده و ﻫﻢ براى
ﻧﻮﻳسﻨده سﻬﻮﻟت فراﻫﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣفﻴد واقع ﻣﻰﮔردد.
ﻧﻮﻳسﻨده ﻧباﻳد پاﻳﺔ تفﻜر خﻮد را ﻛاﻣ ً
ﻼ و بﻪ صﻮرت ﻳﻚﻧﻮاخت روى چﻴزﻫاى غﻴر
ﻣحسﻮس قرار دﻫد؛ بﻠﻜﻪ پاﻳﺔ تفﻜر او تا اﻧدازهﻳﻰ 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 قب ً
ﻼ 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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ﻮن ا َ ْﻣ َﻮ َ
ال اﻟ َ َﻴتاَﻣﻰ ُظﻠْﻤاً اِﻧ ََّﻤا ﻳَ ْأ ُﻛﻠ ُﻮ َن ف ِْﻰ ب ُ ُطﻮﻧ ِ ِﻬ ْﻢ ﻧاَرا ً َو َس َﻴ ْصﻠَ ْﻮ َن َسع ِْﻴرا ً )
ِﻳﻦ ﻳَأ ُﻛ ُﻠ َ
( ا َِّن اﻟَّذ َ
( اﻟﻨساء /آﻳت ) 10

آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻳتﻴﻤان را بﻪ ظﻠﻢ ﻣﻰخﻮرﻧد ،در حقﻴقت آتش را در شﻜﻢ خﻮﻳش ﻣﻰافﮕﻨﻨد
فرﻣﻮده اﻧد:

و بﻪ زودي در آتش فروزان دوزخ خﻮاﻫﻨد افتاد .رسﻮل خدا
ِاﻟسباب َ ِﻪ َواﻟ ُﻮسطﻰ)....
اﻟﻴ ِتﻴِﻢ ﻟَﻪ َو ﻟِغَﻴ ِره ِ
فﻰ َ
( اَﻧاَ َو َﻛاف ُِﻞ َ
اﻟجﻨ ِﻪ ﻫ َﻜ َذا َو اَشَ َار ب َ
( رواﻳت سﻬﻞ بﻦ سعد رض /بخارى )

ﻣﻦ و سرپرست ﻳتﻴﻤان و ﻣحتاجان در جﻨت ،درست ﻣاﻧﻨد اﻧﮕشت شﻬادت و اﻧﮕشت
ﻣﻴاﻧﻪ ،با ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰباشﻴﻢ.
* *

*

ﻧﮕارش زﻳبا و رسا آﻧست ﻛﻪ ﻣﻮضﻮع آن قب ً
ﻼ 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 ﻛاﻣ ً
ﻼ و بﻪ صﻮرت ﻳﻚﻧﻮاخت روى چﻴزﻫاى غﻴر ﻣحسﻮس قرار دﻫد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳادداشت ﻛﻨﻴد.
 uدو شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم جﻤﻠﺔ زﻳر چﻨد سطر روي تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد:
(آخرﻳﻦ واﻣاﻧدهﻫاى ﻟشﻜر زردپﻮش غروب ﻫﻨﻮز بر بﻠﻨداي شاخساران چﻨارﻫاي سفﻴدپﻮش
بﻪ ﻧظر ﻣﻲرسﻴد).
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﮔروهﻫا پس از ﻣشﻮره براى ﻣتﻦ درس ﻳﻚ ﻣقدﻣﺔ زﻳبا بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد شﻴﻮة برخﻮرد و رفتار با ﻳتﻴﻤان و ﻧﻴازﻣﻨدان و تصﻮﻳر
زﻳر سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد:

 uرؤوف از ﻛﻠﻜﻴﻦ چﻪ را دﻳد و چﻪ آرزو ﻛرد؟
 uچرا غﻨﻰ بﻮت رؤوف را بﻪ ﻧﻬر آسﻴاب اﻧداخت؟
 uرؤوف بﻪ پدر خﻮد چﻪ ﮔفت؟
 uﻧﮕارش چﻨد ﻣرحﻠﻪ دارد؟ ﻧام ببرﻳد.

 uاحساس 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.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻧﻬﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.

48

درس ﻧﻬﻢ

پﻨد بزرﮔان

ابﻮ اسﻤاعﻴﻞ ﻣحﻤد بﻦ اﻧصارى ﻫروى ﻣعروف بﻪ پﻴر ﻫرات ،پﻴر اﻧصار و خﻮاجﻪ
عبداﷲ اﻧصارى ،از شعرا و عرفاى قرن چﻬارم ﻫـ .ق .در سال  369ﻫـ..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
بﻮد .خﻮاجﻪ آثار زﻳادى دارد ﻛﻪ از آن ﻣﻴان ﻣﻰتﻮان بﻪ تفسﻴر قرآن ﻣجﻴد و
رساﻟﺔ ﻧثر زﻳباى ﻣﻨاجاتﻧاﻣﻪ ،ﻧصاﻳح زاداﻟعارفﻴﻦ ،قﻠﻨدرﻧاﻣﻪ ،رساﻟﺔ دل و جان
و اﻟﻬﻰﻧاﻣﻪ اشاره ﻧﻤﻮد.
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اى عزﻳز!
عﻤر را بﻪ ﻧاداﻧﻰ بﻪ آخر ﻣرسان ،بﻴاﻣﻮز و بﻴاﻣﻮزان.
عﻠﻢ اﮔر چﻪ دور باشد ب ِطﻠب؛ ﻛﻢﮔﻮى ،ﻛﻢخﻮر و ﻛﻢخفت باش.
در سختﻰﻫا صبر پﻴشﻪ ﮔﻴر؛ بﻪ شﻜستﻪ و رﻳختﻪ و ﮔذشتﻪ افسﻮس ﻣخﻮر.
بﻪ آنچﻪ در دست دارى ،شادﻣان باش و بﻪ آنچﻪ از دست رفت ،غﻢ و درﻳغ ﻣخﻮر.
در سخﻦ ثﻮاباﻧدﻳش باش ،ﻛس را بﻪ افراط ﻣﮕﻮى و ﻣستاى ،اﮔر چﻪ زﻳان افتد.
از براى اﻧدك چﻴزى خﻮد را بﻰقدر ﻣﻜﻦ.
ﻛارى ﻛﻪ بﻪ ﻣحبت و دوستﻰ بر ﻧﻴاﻳد ،دﻳﻮاﻧﻪﮔﻰ در او بباﻳد.
بر اﻧدك خﻮد قاﻧع ﻣباش.
در ُﻣ ِﻬﻤات ضعﻴفاﻟرأى و سستﻫﻤت ﻣباش.
حرﻣت را ب ِﻪ از ﻣال دان.
از آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ و پﻴشﻪ عار ﻣدار.
* *

*

از بﻰادبﻰ ﻛسﻰ بﻪ جاﻳﻰ ﻧرسﻴد

ُدرﻳست ادب بﻪ ﻫر ﮔداﻳﻰ ﻧرسـﻴد

سررشتﺔ ﻣﻠﻚ پادشاﻫـﻰ ادبست

تاجﻴست ﻛﻪ جز بﻪ پادشاﻫﻰ ﻧرسﻴد
* *

صد سـال در آتشﻢ اﮔر َﻣﻬﻞ بﻮد
با ﻣردم ﻧااﻫـﻞ ﻣبادا صحبت
* *

*
آن آتش سـﻮزﻧده ﻣرا َسﻬﻞ بﻮد
ﻛز ﻣرگ بدتر صحبت ﻧااﻫـﻞ بﻮد
*

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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ﻳا رب دل پاك و جان آﮔاﻫﻢ ده

آه شـب و ﮔرﻳﺔ سحرﮔاﻫـﻢ ده

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

تـا بـتﻮاﻧﻰ زﻳـارت دل ﻫا ﻛﻦ

ﻛافزون ز ﻫزار ﻛعبﻪ آﻣد ﻳﻚ دل
از ﻣقاﻻت و ﻣﻨاجات خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى

1ـ در سخﻦ ثﻮاباﻧدﻳش باش ،ﻛس را بﻪ افراط ﻣﮕﻮى و ﻣستاى ،اﮔر چﻪ زﻳان افتد.
ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ خﻴر و فﻼح ﻣردم ﻟب باز ﻛﻦ ،ﻫﻴچﮔاﻫﻰ ﻳﻜﻰ را در ﻣقابﻞ دﻳﮕرى بﻰقدر 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 حقپرست و حقبﻴﻦ باش.
2ـ در ُﻣ ِﻬﻤات ضعﻴفاﻟرأى و سستﻫﻤت ﻣباش.
ﻳعﻨﻰ در ﻫر ﻛارى با ارادة قﻮى ،عزم راسخ و با ﻣتاﻧت و استﻮارى عﻤﻞ ﻛﻨﻴد.
3ـ در راه خـدا دو ﻛعـبﻪ آﻣـد حاصﻞ

ﻳﻚ ﻛعبﺔ صﻮرتست و ﻳﻚ ﻛعبﺔ دل

تـا بـتﻮاﻧﻰ زﻳـارت دل ﻫا ﻛـﻦ

ﻛافزون ز ﻫزار ﻛعبﻪ آﻣد ﻳﻚ دل

ﻣﻨظﻮر از ﻛعبﺔ صﻮرت ،ﻳعﻨﻰ ﻛعبﺔ حجاز ﻛﻪ در ﻣﻜﺔ ﻣﻜرﻣﻪ است و ﻣسﻠﻤاﻧان جﻬت
اداى رﻛﻦ پﻨجﻢ اسﻼم براى فرﻳضﺔ حج بﻪ آﻧجا ﻣﻰروﻧد.
ﻣﻨظﻮر از ﻛعبﺔ دل ،ﻫﻤاﻧا دل ﻫر اﻧسان است ﻛﻪ ﻣظﻬر اعﻤال ﻧﻴﻚ و بد اوست و در
حقﻴقت خاﻧﻪﻳﻰ است ﻛﻪ بازتابﮕر پاﻛﻰﻫا و ﻧاپاﻛﻰﻫاى ﻧﻴت ﻫر اﻧسان ﻣﻰباشد.
پس بر ﻣا ﻻزم است تا در راضﻰ ﻧﮕﻪداشتﻦ دلﻫا 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 ﻣﻰرسد بﻪ بﻴان فﻜر؛ ﻳعﻨﻰ ﻧﻮﻳسﻨده ﻫرﮔاه بﻪ اﻳجاد فﻜر
و تﻨظﻴﻢ فﻜر ﻧاﻳﻞ آﻳد ﻣﻰتﻮاﻧد 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.
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان بﻪ صﻮرت اغﻠب راه دوﻣﻰ را اﻧتخاب ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ در حاﻟﻰﻛﻪ بعضﻰ
از ادبا بﻪ خصﻮص ﻣبﻠغان از راه ﻧخستﻴﻦ استفاده ﻛرده فﻜر اﻳجاد و تﻨظﻴﻢ شده را
تﻮسط ﮔفتار ارائﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﮔفتار ﻣﻴان تفﻜر و ﻧﮕارش بﻪ ﻣﻨزﻟﺔ حﻠقﻪﻳﻰ است؛ ﻳعﻨﻰ
در بﻴﻦ اﻳﻦ دو راه وسﻴﻠﺔ تفﻜر ،ارتباط ﻣحﻜﻢ وجﻮد دارد؛ چﻨاﻧﻜﻪ :ﻳﻜﻰ اثرپذﻳر دﻳﮕر
است؛ ﻣث ً
ﻼ :ﻧﻮﻳسﻨده وقتﻰ ﻣعاﻧﻰ را بﻪ تصﻮﻳر ﻣﻰآورد و آن را ترتﻴب ﻣﻰﻛﻨد ،آﻧﮕاه
در صﻮرت ﻧﮕارش ﻧخست عبارات و جﻤﻼتﻰ براى آن در ذﻫﻦ خﻮد تﻬﻴﻪ ﻛرده؛ سپس
آن را ﻣﻰﻧﻮﻳسد و در اﻳﻦ صﻮرت ﻫر قدر ﮔفتار واضح و روشﻦ باشد ﻧﮕارش بﻪ ﻫﻤان
اﻧدازه روان و رسا ﻣﻰآﻳد.

عﻠﻢ اﮔر چﻪ دور باشد بطﻠب؛ ﻛﻢﮔﻮى ،ﻛﻢخﻮر و ﻛﻢخفت باش.
ﻫﻴچﮔاﻫﻰ در آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ و داﻧش غفﻠت ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﻳﻚ ﻟحظﻪ وقت ﮔرانبﻬاى خﻮد را
بﻴجا و بﻰﻣﻮرد تﻠف ﻧﻨﻤاﻳﻴﻢ .اطﻤﻴﻨان داشتﻪ باشﻴد ﻛﻪ سعﻰ و تﻼش شباﻧﻪ روزى و جد و
جﻬد خستﻪﮔﻰ ﻧاپذﻳر ،اﻧسان را بر ﻣقام بﻠﻨد پﻴروزى و ﻣﻮفقﻴت ﻣﻰﻧشاﻧد.
صفات برازﻧدة ﻳﻚ اﻧسان آﮔاه در ﻛﻢﮔفتﻦ و خﻮبﮔفتﻦ ،ﻛﻢخﻮردن و پاكخﻮردن و
ﻛﻢخﻮابﻴدن و سحرخﻴز بﻮدن آن است.
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ﻳا رب تﻮ چﻨان ﻛﻦ ﻛﻪ پرﻳشان ﻧشﻮم

ﻣحتاج بﻪ بﻴﮕاﻧﻪ و خﻮﻳشان ﻧشﻮم

بﻰﻣﻨت خﻠـق خــﻮد ﻣــرا روزى ده

تا از د ِر تﻮ بر د ِر اﻳشان ﻧشﻮم
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى
*

* *

در ﻣرحﻠﺔ بﻴان فﻜر دو راه وجﻮد دارد :ﻳﻜﻰ ﮔفتار و دﻳﮕرى ﻧﮕارش و ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨده
وقتﻰ ﻣعاﻧﻰ را بﻪ تصﻮﻳر ﻣﻰآورد و آن را ترتﻴب ﻣﻰﻛﻨد ،آﻧﮕاه در صﻮرت ﻧﮕارش ﻧخست
عبارتﻰ براى آن در ذﻫﻦ خﻮد تﻬﻴﻪ ﻛرده؛ سپس آن را ﻣﻰﻧﻮﻳسد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uفﻜر ﻛﻨﻴد و راجع بﻪ اﻧدرز زﻳر ﻫر ﻛدام ﻳﻚ جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد:
( در سختﻰﻫا صبر پﻴشﻪ ﮔﻴر؛ بﻪ شﻜستﻪ و رﻳختﻪ و ﮔذشتﻪ افسﻮس ﻣخﻮر).
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻳﻚ ﻧفر از ﻫر ﮔروه صفات ﻳﻚ اﻧسان آﮔاه و پسﻨدﻳده را با زبان ساده بﻴان ﻛﻨد.
 uاز ﻫر ﮔروه ﻳﻚ تﻦ در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم رباعﻰ زﻳر سخﻨراﻧﻲ ﻛﻨد:
ﻳـاد تﻮ اﻧـﻴس خـاطـر غﻤﮕﻴﻨﻢ

بﻰﻳاد تـﻮ ﻣﻦ ﻫﻴچ ﮔﻬﻰ ﻧﻨشﻴﻨﻢ

بر ﻳاد تﻮ فرﻳاد تﻮ دارم شب و روز

شﻤع غﻢ تﻮست بر سر باﻟﻴﻨﻢ
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى
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 uخﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى را ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.
 uﻛتابﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى ﻧﻮشتﻪ است ،ﻛدامﻫا اﻧد؟
 uﻳﻚ شاﮔرد ﻣشخصات ﻣرحﻠﺔ بﻴان فﻜر را بﻴان ﻛﻨد.
 uﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨده را از اﻧدرز زﻳر واضح سازﻳد:
( از آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ و پﻴشﻪ عار ﻣدار).
 uتصﻮﻳر ﻛتاب زﻳر را با دقت ببﻴﻨﻴد و ﻧﻮﻳسﻨدة آن را ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳﻴد:

 uبرداشت تان را از ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى درس در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس دﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس دﻫﻢ

ﻛرﻳﻢتر از حاتﻢ طاﻳﻰ

حاتﻢ ابﻦ عبداﷲ سعد از ﻣردم قبﻴﻠﺔ طﻰ بﻮد ﻛﻪ در جﻮد ،سخا و ﻣرداﻧﻪﮔﻰ
وى ،داستانﻫاى بسﻴار در برخﻰ از ﻛتابﻫا آﻣده است .وفاتش را سال  575م.
ﻣﻰداﻧﻨد .اﻳﻨﻚ ﻳﻜﻰ از حﻜاﻳتﻫاى شﻴرﻳﻦ و آﻣﻮزﻧدة اﻳﻦ بزرﮔﻤرد سخا و ﻛرم
را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ و ﻣطاﻟب خﻮبﻰ را از آن ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ.
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آورده اﻧد ﻛﻪ ازحاتﻢ طاﻳﻰ سؤال شدﻛﻪ :از خﻮد ﻛرﻳﻢتر ﻳافتﻪ اى؟ ﮔفت :بﻠﻰ .ﮔفتﻨد:
بﻪ ﻛجا دﻳده اى؟ ﮔفت :وقتﻰ ﻛﻪ در بادﻳﻪﻳﻰ ﻣﻰرفتﻢ ،بﻪ خﻴﻤﻪﻳﻰ برسﻴدم و بادﻳﻪﻧشﻴﻨﻰ
در آن بﻮد و بزﻛﻰ داشت .چﻮن پرسﻴدم بادﻳﻪﻧشﻴﻦ 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 ﻣﻬﻤانﻧﻮازى ،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 ،بادﻳﻪﻧشﻴﻦ 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 بادﻳﻪﻧشﻴﻦ ﻫﻴچ چﻴزى دﻳﮕر ﻧداشت و آن را ﻫﻢ ﻛﻪ
داشت اﻳثار ﻣﻦ ﻛرد؛ پس از او سؤال ﻛردم :آﻳا ﻣرا ﻣﻰشﻨاسﻰ؟ بادﻳﻪﻧشﻴﻦ ﮔفت :خﻴر.
ﮔفتﻢ :ﻣﻦ حاتﻢ طاﻳﻰ استﻢ ،باﻳد بﻪ قبﻴﻠﺔ ﻣﻦ بﻴاﻳﻰ تا شﻤا را ضﻴافتﻰ بﮕذارم ،بادﻳﻪﻧشﻴﻦ
ﮔفتِ « :اﻧ َّا ﻻَ ﻧ َط ُﻠ ُب َعﻠَﻰ اﻟضَ ِ
ﻴف َج َزاء» ﻣا جزا براى ﻣﻬﻤان را ﻧستاﻧﻴﻢ و ﻧان را بﻪ بﻬا
ﻧفروشﻴﻢ و از ﻣﻦ ﻫﻴچ قبﻮل ﻧﻜرد؛ ﻟذا ﻣﻦ داﻧستﻢ ﻛﻪ اﻳشان از ﻣﻦ ﻛرﻳﻢتر است.

ارکان نگارش
فﻦ ﻧﮕارش بر قﻮاعدى استﻮار است ﻛﻪ اﮔر ﻳﻜﻰ آن ﻫﻢ از ﻧظر اﻧداختﻪ شﻮد باعث
ﻧابﻪساﻣاﻧﻰ در ﻧﮕارش ﻣﻰﮔردد؛ ﻫﻤچﻨان ﻛﻪ پاﻳﻪﻫا در استﻮارى بﻨاﻳﻰ ﻣﻬﻢ شﻤرده
ﻣﻰشﻮد در صﻮرت ﻣتزﻟزل شدن ﻳﻜﻰ ﻫﻤﺔ آن بﻨا ﻣعروض بﻪ خطر اﻧﻬدام و فرورﻳختﻦ
ﻣﻰباشد ،ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ بﻨاى ﻧﮕارش ﻫﻢ بر پاﻳﻪﻫاى 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 ﮔﻮﻧﻪﻳﻰ
ﻛﻪ ﻫر حصﺔ ﻳﻚ عﻤارت براى ﻫدف خاص جﻬت استحﻜام ،تزﻳﻴﻦ و ﻧﻤاى خارجﻰ آن ﻣﻮرد
ﻧظر بﻮده قب ً
ﻼ طرح و پﻰرﻳزى ﻣﻰشﻮد ،در ﻧﮕارش ﻧﻴز باﻳد ارﻛان آن پﻴش از آغاز ﻧﮕارش
بﻪ طﻮر واضح پﻰ رﻳزى ﮔردد؛ پس براى ﻫر ﻧﻮﻳسﻨده ﻻزم است ﻛﻪ ﻧﻮشتﻪاش را بﻪ فصﻮﻟﻰ
چﻨد تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد .ﻫﻤﻴﻦ فصﻮل ﻛﻪ ارﻛان ﻧﮕارش را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد چﻬار است:
1ـ ﻣقدﻣﻪ 2ـ آغاز ﻣطﻠب 3ـ شرح و بسط 4ـ ﻧتﻴجﻪ

1ـ « ِاﻧ َّا ﻻَ ﻧ َط ُﻠ ُب َعﻠَﻰ اﻟضَ ِ
ﻴف َج َزاء» ﻣا جزا براى ﻣﻬﻤان را ﻧستاﻧﻴﻢ و ﻧان را بﻪ بﻬا
ﻧفروشﻴﻢ.
ﻳعﻨﻰ بر ﻣﻬﻤان خﻮد ﻣﻨت ﻧﻤﻰﮔذارﻳﻢ و قﻴﻤتﻰ براى ﻧان تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در بدل
آن تﻮقع داشتﻪ باشﻴﻢ.
2ـ ﻣﻬﻤانﻧﻮاز فقﻴرترﻳﻦ شخصﻰ بﻮد ﻛﻪ در صحرا زﻧدهﮔﻰ داشتﻪ و چﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻤاﻧﻰ
ﻛﻪ اص ً
ﻼ او را ﻧﻤﻰشﻨاختﻪ پذﻳراﻳﻰ ﻛرده است ،آن ﻫﻢ از ﻛسﻰ ﻛﻪ در سخا و ﻛرم ﻧاﻣﻰ
دوران خﻮد بﻮده است ،اﻳﻦ حﻜاﻳت ﻣﻰتﻮاﻧد پﻨد و سرﻣشق خﻮبﻰ براى ﻣا باشد.
ﻣﻬﻤان حبﻴب خداست و ﻫر چﻪ را آﻣاده دارﻳﻢ ﻧثارش ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
* *

*

فﻦ ﻧﮕارش بر ارﻛاﻧﻰ استﻮار است ﻛﻪ اﮔر ﻳﻜﻰ آن ﻫﻢ از ﻧظر اﻧداختﻪ شﻮد باعث
ﻧابﻪساﻣاﻧﻰ در ﻧﮕارش ﻣﻰﮔردد .براى ﻫر ﻧﻮﻳسﻨده ﻻزم است ﻛﻪ ارﻛان ﻧﮕارش ( ﻣقدﻣﻪ،
آغاز ﻣطﻠب ،شرح و بسط و ﻧتﻴجﻪ ) را رعاﻳت ﻛﻨد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uپﻴام درس را بﻪ صﻮرت خﻼصﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻣﻬﻤانﻧﻮازى و اﻧساندوستﻰ سﻪ جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻫر ﮔروه روى تختﻪ با ﻛﻠﻤﻪﻫاى 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.

 uاز ﻣتﻦ درس ﻛدام ﻧﻜتﺔ زﻳر را آﻣﻮختﻴد:
اﻟف :اﻧساندوستﻰ ،ب :ﻣﻬﻤانﻧﻮازى ،ج :دشﻤﻨﻰ ،د :ﻫﻴچﻛدام.
 uارﻛان ﻧﮕارش ﻛدامﻫا اﻧد؟
u

ﻧﻜات اساسﻰ درس چﻴست؟

 uدر ﻣﻮرد اﻧساندوستﻰ ﻳﻚ ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻳازدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ 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 شﻴرﻳﻦسخﻦ و بﻠبﻞ غزلسراى بﻮستان ادب فارسﻰ درى خﻮاجﻪ شﻤساﻟدﻳﻦ
ﻣحﻤد حافظ شﻴرازى ﻣشﻬﻮر بﻪ ﻟساناﻟغﻴب فرزﻧد بﻬاءاﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد از ﻧادرهﻫاى روزﮔار
و ﻧﻮابغ شعر و ادب است ﻛﻪ در آسﻤان پرستارة ادبﻴات جﻬان ﻫﻤچﻮن خﻮرشﻴدى
ﻣﻰدرخشد و روشﻨاﻳﻰبخش راه دوستداران عﻠﻢ و ادب است.
حافظ ﻛﻪ سال تﻮﻟدش را بﻪ درستﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻨد؛ اﻣا در اواﻳﻞ قرن ﻫشتﻢ ﻛﻪ بﻴﻦ سالﻫاى
 701تا  726ﻫـ..ق .تخﻤﻴﻦ ﻣﻰزﻧﻨد 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 عﻼقﻪﻣﻨدىﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ عﻠﻢ و ادب و تحصﻴﻞ داشت عﻼوه بر اﻳﻦﻛﻪ در
ﻧاﻧﻮاﻳﻰ ﻛار ﻣﻰﻛرد 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 قﻮاماﻟدﻳﻦ عبداﷲ و ﻣﻴر سﻴد شرﻳف ﮔرﮔاﻧﻰ ﻣﻰخﻮاﻧد .عﻼﻣﻪ ﮔرﮔاﻧﻰ او را بﻪ تدوﻳﻦ
اشعارش تشﻮﻳق ﻣﻰﻛرد تا باﻻخره 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 اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻧﻴز باﻳد ﮔفت :در عصر حافظ بزرﮔان ﻣﻤتاز را خﻮاجﻪ ﻣﻰﻧاﻣﻴدﻧد؛
ﻟذا او را ﻧﻴز خﻮاجﻪ شﻤساﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد حافظ ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد.
عشقت رسد بﻪ فرﻳاد ﮔر خﻮد بﻪ سان حافظ
قرآن ز بر بخﻮاﻧﻰ در چﻬارده رواﻳت
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 بﻰسابقﻪ 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 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى بسﻴار
خﻮب سخﻦ است.
حافظ آﻧچﻨان ﻫﻨﮕام سرودن در ﻣبدأ ﻫستﻰ غرق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده را ﻧﻴز با خﻮد
تا اوج آسﻤانﻫا ﻣﻰبرد .ابﻴات زﻳر اشاره بﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ ﻣا حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻰ
است:
ستارهﻳﻰ بـدرخشـﻴد و ﻣاه ﻣجﻠـس شد
دل رﻣﻴـدة ﻣـا را اﻧﻴس و ﻣﻮﻧس شد
ﻧﮕار ﻣﻦ ﻛﻪ بﻪ ﻣﻜتب ﻧرفت و خط ﻧﻨﻮشت
بﻪ غﻤزه ﻣسأﻟﻪآﻣـﻮز صد ﻣدرس شد
از حافظ تا اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﮔفتﻴﻢ جز ﻳﻚ دﻳﻮان ﻣشتﻤﻞ بر ﻛﻤتر از پﻨجصد غزل ،چﻨد
قصﻴده ،ﻳﻚ ساقﻰﻧاﻣﻪ در قاﻟب ﻣثﻨﻮى و چﻨد رباعﻰ و قطعﺔ پراﮔﻨده در دست ﻧﻴست؛ با
اﻳﻦ حال ﻣرتبﺔ شاعرى حافظ را تﻨﻬا غزﻟﻴات او ﻣشخص ﻣﻰﻛﻨد.
سراﻧجام خﻮاجﻪ در سال  791ﻫـ..ق .دﻳده از جﻬان فرو بست و آراﻣﮕاﻫش در شﻬر
شﻴراز زﻳارتﮕاه خاص و عام است.
بر سر تربت ﻣا ﮔر ﮔذرى ﻫﻤت خﻮاه
ﻛﻪ زﻳارتﮕﻪ رﻧدان جﻬان خﻮاﻫد بﻮد
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نمونۀ کﻼم
ﻳارى اﻧدر ﻛس ﻧﻤﻰبﻴﻨﻢ ﻳاران را چـﻪ شـد
دوستﻰ ﻛﻰ آخر آﻣد دوستداران را چـﻪ شـد
آب حﻴﻮان تﻴرهﮔﻮن شد خضر فرخ پﻰ ﻛجاست
خﻮن چﻜـﻴد از شـاخ ﮔﻞ باد بﻬاران را چـﻪ شـد
ﻛـس ﻧﻤﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ ﻳـارى داشت حق دوستﻰ
حقشﻨاسان 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
ﻟـعﻠﻰ از ﻛان ﻣروت بـر ﻧﻴاﻳـد سـالﻫاست
تابش خﻮرشـﻴد و سـعﻰ باد و باران را چـﻪ شـد
ﮔﻮى تـﻮفـﻴق و ﻛراﻣـت در ﻣـﻴان افﮕﻨده اﻧد
ﻛس بﻪ ﻣﻴدان در ﻧﻤﻰآﻳد 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 ﻧﻤﻰداﻧد خﻤـﻮش
از ﻛﻪ ﻣﻰپرسﻰ ﻛﻪ دور روزﮔاران را چـﻪ شـد

1ـ خِ ضِ ر :ﻧام ﻳﻜﻰ از اﻧبﻴا ﻛﻪ در ﻛتب و داستانﻫا 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 ﮔﻢﮔشتﻪﮔان را ﻳارى و رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
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 اﻳﻦﻛﻪ خﻮاﻧﻨده ﻧخست بﻪ ﻣقدﻣﻪ بر ﻣﻰخﻮرد ،پس ﻫﻤﻴﻦ ﻣقدﻣﻪ
است ﻛﻪ ﻳا او را از خﻮاﻧدن ﻣﻨصرف ﻣﻰسازد ﻳا بﻪ خﻮاﻧدن وا ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻧﻮشتﻪ را تا
آخر بخﻮاﻧد ،پس ﻣقدﻣﺔ ﻣا طﻮرى باشد ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده را بﻪ درون ﻣتﻦ بﻜشاﻧد و اﻳﻦ
وابستﻪﮔﻰ بﻪ چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ استعﻤال و ﻛاربرد ﻛﻠﻤﻪﻫا دارد .ﻫﻤﻴﻦ ﻣقدﻣﺔ رسا و جاﻣع
است ﻛﻪ بﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻳﻚ وزن خاص ﻣﻰدﻫد.
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 ﻣطﻠبﻫاى ﻛﻠﻰ
را در ﻣقدﻣﻪ بﻴاورﻳﻢ ﻛﻪ از جزاﻟت و زﻳباﻳﻰ ﻧﻮشتﺔ ﻣا بﻜاﻫد.

ﻳارى اﻧدر ﻛس ﻧﻤﻰبﻴﻨﻢ ﻳاران را چﻪ شد
دوستﻰ ﻛﻰ آخر آﻣد دوستداران را چﻪ شد
شاعر از ﻛﻤرﻧﮓ شدن صﻤﻴﻤﻴتﻫا ،دوستﻰﻫا و ﻣرداﻧﻪﮔﻰﻫا ﻣﻰﻧاﻟد و ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻛجا
شد آن ﻫﻤﻪ دوستﻰﻫا ،صﻤﻴﻤﻴتﻫا و اﻧساﻧﻴتﻫا.
ﻟساناﻟغﻴب حافظ ،اﻳﻦ شعر را چﻨدﻳﻦ قرن پﻴش سروده؛ وﻟﻰ اﻣروز بﻪ بسﻴار خﻮبﻰ
پﻰ ﻣﻰبرﻳﻢ ﻛﻪ خﻮد دچار چﻨﻴﻦ سرﻧﻮشتﻰ استﻴﻢ و ﻳﮕاﻧﻪ راه رﻫاﻳﻰ از چﻨﻴﻦ حاﻻت
فقط دورى از تعصبات قﻮﻣﻰ ،ﻧژادى ،ﻣذﻫبﻰ و سﻤتﻰ است .دلﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد
رحﻤان با ﻧﻮر اﻳﻤان روشﻦ ﮔرداﻧﻴد و در آنﻫا تخﻢ ﻣﻬر و ﻣحبت را ﻛِشت و تﻮسط
رسﻮل ﻣقبﻮﻟش حضرت ﻣحﻤد اﻧساﻧﻴت و شرافت را براى ﻣا آﻣﻮختاﻧد؛ پس بر ﻣا
ﻻزم 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 ﻣﻰبخشد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳادداشت ﻛﻨﻴد.
u

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

u

ﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و

جﻤﻠﻪ بسازد.
 uﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد تصﻮﻳرﻫاى زﻳر چﻨد جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻨد:
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uاز ﻫر ﮔروه دو شاﮔرد درس را با آواز بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد و شعر را دﻛﻠﻤﻪ ﻛﻨﻨد.
 uﮔروهﻫا 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
قرآن ز بر بخﻮاﻧﻰ در چﻬارده رواﻳت
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروه در بارة ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى شعر درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

 uحافظ در ﻛدام قرن ﻣﻰزﻳست؟
 uﻣﻨظﻮر حافظ از بﻴت زﻳر چﻴست؟
ﻳارى اﻧدر ﻛس ﻧﻤﻰبﻴﻨﻢ ﻳاران را چﻪ شد
دوستﻰ ﻛﻰ آخر آﻣد دوستداران را چﻪ شد
 uﻣفﻬﻮم اساسﻰ شعر درس چﻴست؟
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u

u

برداشت تان را از ﻣفﻬﻮم شعر درس درﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس دوازدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ

بﮕﻴرﻳد.
 uشعر زﻳر را بﻪ حافظﻪ بسپارﻳد:
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درس دوازدﻫﻢ

ﮔفتار پﻴاﻣبر

به گفـتار پﻴغمـبرت راه جوى
دل از تﻴرهگﻰها بدﻳن آب شوى
فردوسﻰ
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ﻣسﻠﻤان آﮔاه و واقعﻰ ﻫﻤﻴشﻪ با پﻴروى از ﻛﻼم پاك اﻟﻬﻰ و احادﻳث حضرت
بﻪ تﻤام جﻬاﻧﻴان حقاﻧﻴت و ﻳﮕاﻧﻪﮔﻰ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم را اﻧعﻜاس ﻣﻰدﻫد.

ﻣحﻤد

حضرت ﻣحﻤد

در احادﻳث ﻣبارك ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ آﻣﻮختﻦ و آﻣﻮختاﻧدن قران

ﻣجﻴد ،آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ و داﻧش ،خﻮشاخﻼقﻰ ،ﻣﻬرباﻧﻰ ،صﻤﻴﻤﻴت ،ﻳﻚرﻧﮕﻰ و برادرى دعﻮت
ﻛرده است.
بﻨابراﻳﻦ بر ﻣا اُﻣتان و پﻴروان آن حضرت

ﻻزم است ،تا در راستاى دﻳﻦ ﻣقدس

اسﻼم با ﻧﻬادن قدم خﻴر ﻫﻤﻴشﻪ ﻣددﮔار ﻣستﻤﻨدان باشﻴﻢ و ﻫﻴچﮔاﻫﻰ بر ضعﻴفان و
زﻳردستان خﻮد ظﻠﻢ ﻧﻜﻨﻴﻢ.
اﻧدرزﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در زﻳر ﻣﻰخﻮاﻧﻴد از ﮔفتﻪﻫاى پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ ﻣا حضرت ﻣحﻤد
ﻣصطفﻰ

است ﻛــﻪ پﻴام ارزﻧدة آن ﻣﻰتﻮاﻧد سرﻣشق خﻮبﻰ در زﻧدهﮔﻰ و تﻮشﺔ پربارى

براى آخرت باشد:
بﻬترﻳﻦ شﻤا خﻮشاخﻼقترﻳﻦ شﻤاست.
بﻬترﻳﻦ شﻤا ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ عﻤر دراز و اعﻤال ﻧﻴﻜﻮ دارﻧد.
بﻬترﻳﻦ شﻤا ﻣﻬرباﻧترﻳﻦ شﻤا با فاﻣﻴﻞ خﻮد است.
بﻬترﻳﻦ شﻤا ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ را بﻴاﻣﻮزﻧد و بﻪ دﻳﮕران ﻧﻴز بﻴاﻣﻮزاﻧﻨد.
بﻬترﻳﻦ بﻨدهﮔان خداوﻧد در روز قﻴاﻣت ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ بﻪ وعدهﻫاى خﻮﻳش وفا
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و خﻮشاخﻼق اﻧد.
بﻬترﻳﻦ شﻤا ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ بﻪ دﻳﮕران طعام و سﻼم ﻣﻰدﻫﻨد.
ﻣسﻠﻤان واقعﻰ ﻛسﻰ است ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان دﻳﮕر از دست و زبان او در اﻣان باشد.
بﻬترﻳﻦ ﻣردم ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ براى ﻣردم ﻧفع و فاﻳدة او برسد.
بﻬترﻳﻦ ﻣردم ﻛسﻰ است ﻛﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ را بﻬتر تﻼوت ﻛﻨﻨد ،اﻣﻮر دﻳﻨﻰ خﻮد را
خﻮبتر بداﻧﻨد ،از خداوﻧد بﻴشتر بترسﻨد ،از ﻛارﻫاى بد و ﻧاشاﻳستﻪ دوري ﻧﻤاﻳﻨد و با
خﻮﻳشاوﻧدان خﻮد بﻴشتر روابط ﻧﻴﻚ داشتﻪ باشﻨد.
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داﻧاترﻳﻦ ﻣردم ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ از ﻣردم ﻧادان فرار ﻛﻨﻨد.
بﻬترﻳﻦ رفﻴق آﻧست ﻛﻪ بﻪ ﻛار خﻴر رﻫﻨﻤاﻳﻰات ﻛﻨد.
ﻧﻤاز ستﻮن دﻳﻦ است.
روزه سپر در برابر آتش است.
زﻳباﻳﻰ سخﻦ بﻪ ﻛﻮتاﻫﻰ و اختصار است.
داﻧش بجﻮﻳﻴد ،ﻫر چﻨد در چﻴﻦ باشد.
با راستﻰ است ﻛﻪ ﮔفتار زﻳﻨت پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد.
صبﻮر باش ﻛﻪ صبﻮرى ترازوى عقﻞ و ﻧشاﻧﺔ تﻮفﻴق است.
زﻳباﻳﻰ شخص در ﮔفتار اوست.
تﻮاﻧﮕر واقعﻰ ﻛسﻰ است ﻛﻪ چشﻤش بﻪ دست دﻳﮕران ﻧباشد.
ﻧﻴروﻣﻨدى بﻪ زور بازو ﻧﻴست ،ﻧﻴروﻣﻨد ﻛسﻰ است ﻛﻪ بر خشﻢ خﻮد غاﻟب آﻳد.
فرصتﻫا را از دست دادن ،اﻧدوه بﻪ بار ﻣﻰآورد.
اُجرت ﻣزدور را پﻴش از خشﻚ شدن عرق وى بپردازﻳد.
عﻼﻣات ﻣﻨافق سﻪ است :زﻣاﻧﻰﻛﻪ حرف ﻣﻰزﻧد دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳد ،وقتﻰﻛﻪ اﻣاﻧتﻰ بﻪ او
سپرده شﻮد خﻴاﻧت ﻣﻰﻛﻨد و وقتﻰ وعده ﻣﻰدﻫد ،بﻪ وعدة خﻮد وفا ﻧﻤﻰﻛﻨد.
سقﻮط دﻧﻴا ﻧزد خداوﻧد آساﻧتر از قتﻞ ﻳﻚ فرد ﻣسﻠﻤان است.
خداﻳا ،ﻫر ﻛسﻰ ﻛﻪ عﻬدهدار ﻛار اﻣت ﻣﻦ شد و بر آنﻫا سخت ﮔرفت ،بر او سخت
ﮔﻴر و ﻫر ﻛسﻰ ﻛﻪ عﻬدهدار ﻛار اﻣت ﻣﻦ شد و با آنﻫا 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 ﻣﻰدﻫد و ﻣطﻠﻮبﻪﻫاﻳﻰ ﻫﻢ وجﻮد دارد ﻛﻪ در فرع ﻣﻰآﻳد.
از اﻳﻦرو ﻧﻮﻳسﻨده باﻳد ﻣﻮضﻮعات اصﻠﻰ و فرعﻰ را دستﻪبﻨدى ﻛرده آنﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ شرح
ﻣطﻠب اﻧد در قسﻤت سﻮم ﻧﻮشتﺔ خﻮد تﻮضﻴح ﻛﻨد و در صﻮرت اﻣﻜان ﻣثالﻫاﻳﻰ براى
بﻴان ﻣقصﻮد بﻴاورد.
در آغاز ﻣتﻦ چﻨد ﻧﻜتﻪ را در ﻧظر داشتﻪ باشﻴد:
1ـ عﻨﻮان جاﻟب بﻪ ﻣﻮضﻮع بدﻫﻴد؛ ﻣث ً
ﻼ :جﻨاﻳت بشر ،دروغ شاخدار ،بزرﮔترﻳﻦ راه
و...
2ـ ﻣتﻦ را با ﻳﻚ سؤال آغاز ﻛﻨﻴد؛ ﻣث ً
ﻼ :آﻳا ﻣﻰخﻮاﻫﻴد از عﻬدة ﻧﮕارش ﻣﻮضﻮعات
برآﻳﻴد؟
3ـ در جﻤﻠﺔ اول ﻣطﻠب جاﻟبﻲ را بﻴاورﻳد؛ ﻣث ً
ﻼ :بشر بﻪ آسﻤانﻫا پرواز ﻣﻰﻛﻨد.
4ـ ﻳﻚ فﻜاﻫﻰ ﻳا حﻜاﻳتﻰ ﻛﻮچﻚ طﻨزﮔﻮﻧﻪ را بﻴاورﻳد.
5ـ بﻪ ﻳﻚ ضرباﻟﻤثﻞ ﻳا ﮔفتار بزرﮔان و ﻳا سخﻨﻰ ﻣعروف اشاره ﻛﻨﻴد.
 -6با ﻳﻚ بﻴت ﻣﻮضﻮع را آغاز ﻛﻨﻴد.
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در رﻫﻨﻤﻮدﻫا و احادﻳث پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم ﻣحﻤد

خﻮاﻧدﻳﻢ ﻛﻪ خﻮشاخﻼق،

ﻧﻴﻜﻮﻛار ،ﻣﻬربان ،عﻼقﻪﻣﻨد بﻪ قرآن ،وفادار بﻪ وعده ،باتقﻮا و خداترس باشﻴﻢ؛ ﻫﻤچﻨﻴﻦ در
ﮔفتﻦ سﻼم و دادن طعام بﻪ دﻳﮕران پﻴشدست باشﻴﻢ ،تا خداوﻧد

از ﻣا راضﻰ و خﻮشﻨﻮد

باشد و اوصاف ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان واقعﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦﻫاست.
* *

*

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؛ ﻣث ً
ﻼ :جﻨاﻳت بشر ،دروغ شاخدار ،بزرﮔترﻳﻦ راه و...

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻛﻠﻤﺔ «بﻬترﻳﻦ» ،چﻨد جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و جﻤﻠﻪ بسازد.
u

دو شاﮔرد ﻛﻠﻤﻪﻫاى آتﻰ را روى تختﻪ در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ ﻛار برﻧد:
( اخﻼق ،بﻬترﻳﻦ ،ﻣﻬربان ،زشت ،سﻼم و ﻧاپسﻨد )
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،در بارة ﻣفﻬﻮم حدﻳث ﻣبارك آتﻰ ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ
ﻛﻨﻨد:
«بﻬترﻳﻦ شﻤا خﻮشاخﻼقترﻳﻦ شﻤاست».
 uدو شاﮔرد از ﻫر ﮔروه ﻧﻜات اساسﻰ قﻮاعد ﻧﮕارش را بﻴان ﻛﻨﻨد.

 uآﻳا تا حال فﻜر ﻛرده اﻳد ﻛﻪ از جﻤﻠﺔ بﻬترﻳﻦﻫا باشﻴد؟
 uچطﻮر ﻳﻚ شخص از جﻤﻠﺔ اﻧسانﻫاى بﻬتر شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 uاز ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد ﻣفﻬﻮم درس را در ﻳﻚ جﻤﻠﻪ بﻴان ﻛﻨد.
u

ﻣفﻬﻮم اساسﻰ درس چﻴست؟

 uﮔفتﻪﻫاى پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم حضرت ﻣحﻤد

را بﻪ خاطر بسپارﻳد و در ﻣﻮرد

اخﻼق خﻮش ﻳﻚ ﻣقاﻟﺔ دهسطرى در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس سﻴزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
 uبﻴتزﻳرراحفظکنﻴد:
اعتبار خﻠق بﻴدل در ﻟباس افتاده است
ورﻧﻪ ﻳﻚسان است خﻮن در پﻴﻜر طاووس و زاغ
بﻴدل
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درس سﻴزدﻫﻢ

ﻣقام زن از دﻳدﮔاه اسﻼم

خداوﻧد تبارك و تعاﻟﻰ در قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

( َو َعاشِ ُرو ُه َّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف) س رة ا ساء آﻳۀ()19
با زنان خوشرفتار
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نید.



ﻧخست از ﻫﻤﻪ خداوﻧد ﻣتعال ،خاﻟق دو جﻬان و ﻫستﻰبخش عاﻟﻢ بشرﻳت را ستاﻳش
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ جﻬان را خﻠق ﻛرد و ﻛاﻳﻨات را بﻪ وجﻮد آورد .آدم را زﻧدهﮔﻰ بخشﻴد ،بﻪ
آفتاب ،ﻣﻬتاب و زﻣﻴﻦ اﻣر حرﻛت ﻛردن داد ،ﻛﻪ در اثر آن ﻟﻴﻞ و ﻧﻬار (شب و روز) بﻪ
وجﻮد آﻣد و زﻳباﻳﻰﻫاى 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 ﻣﻲسازد ،اﻳﻦ ﻣﻮجﻮد
اجتﻤاعﻲ در تﻨظﻴﻢ اﻣﻮر جاﻣعﻪ ،در ﻫﻤﻪ شئﻮن حﻴات ،ﻧقش بﻪ سزا و ارزﻧده دارد ،زن
در ﻣراحﻞ ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ ﻣاﻳﺔ اﻣﻴد ،ﻫﻤسر ،خﻮاﻫر و ﻣادر است.
ﻧقش زن در قاﻟب سِ ﻤتﻫاي فﻮق با زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا طﻮري عجﻴﻦ شده است ﻛﻪ
بدون ﻣشارﻛت آن زﻧدهﮔﻰ ﻣفﻬﻮﻣﻲ ﻧدارد و رﻧﮓ و رخ ﻧﻤﻲﮔﻴرد.
زن در جاﻣعﻪ داراي حقﻮق و وجاﻳب ﻣشخص ﻣﻲباشد .حقﻮق زن در اسﻼم و در
جﻮاﻣع بشري واضح و ﻣبرﻫﻦ است.
از جﻤﻠﻪ ﻣساﻳﻠﻰ ﻛﻪ در قرآن ﻛرﻳﻢ تفسﻴر شده ﻣﻮضﻮع خﻠقت زن و ﻣرد است .قرآن
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ سﻜﻮت ﻧﻜرده و بﻪ ﻳاوهﮔﻮﻳان ﻣجال ﻧداده است ﻛﻪ از پﻴش خﻮد براى
ﻣقررات ﻣربﻮط بﻪ زن و ﻣرد فﻠسفﻪ بتراشﻨد و ﻣبﻨاى اﻳﻦ ﻣقررات را ﻧظر تحقﻴرآﻣﻴز اسﻼم
ﻧسبت بﻪ زن ﻣعرفﻰ ﻛﻨﻨد .اسﻼم ،پﻴشاپﻴش ﻧظر خﻮد را در بارة زن بﻴان ﻛرده است.
قرآن با ﻛﻤال صراحت در آﻳات ﻣتعددى ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ زﻧان را از جﻨس ﻣردان و از
سرشتﻰ ﻧظﻴر سرشت ﻣردان آفرﻳده اﻳﻢ .قرآن ﻛرﻳﻢ در بارة خﻠقت آدم

ﻣﻰﮔﻮﻳد:

«ﻫﻤﺔ شﻤا را از ﻳﻚ پدر آفرﻳدﻳﻢ و جفت آن پدر را از جﻨس خﻮد او قرار دادﻳﻢ( ».سﻮرة
ﻧساء :آﻳﺔ )1و در بارة ﻫﻤﺔ آدﻣﻴان ﻣﻰﮔﻮﻳد« :خداوﻧد از جﻨس خﻮد شﻤا براى شﻤا
ﻫﻤسر آفرﻳد( ».سﻮرة ﻧساء ،سﻮرة ﻧحﻞ و سﻮرة روم).
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در اسﻼم 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 داستانﻫا را
ﻣﻨحصر بﻪ ﻣردان ﻧﻨﻤاﻳد .قرآن در بارة ﻣرﻳﻢ ﻣادر حضرت عﻴسﻰ

ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻛار او

بﻪ آﻧجا ﻛشﻴده شده بﻮد ﻛﻪ در ﻣحراب عبادت ﻫﻤﻮاره ﻣﻼئﻜﻪ با او سخﻦ ﻣﻰﮔفتﻨد و
ﮔفت و شﻨﻮد ﻣﻰﻛردﻧد ،از غﻴب براى او روزى ﻣﻰرسﻴد ،ﻛارش از ﻟحاظ ﻣقاﻣات ﻣعﻨﻮى
آﻧقدر باﻻ ﮔرفتﻪ بﻮد ﻛﻪ پﻴغﻤبر زﻣاﻧش را در حﻴرت فرو برده ،زﻛرﻳا در ﻣقابﻞ ﻣرﻳﻢ در
حﻴرت ﻣاﻧده بﻮد.
اسﻼم در «اﻟسﻴر ﻣﻦ اﻟخﻠق اﻟﻰ اﻟحق» ﻳعﻨﻰ در حرﻛت و ﻣسافرت بﻪ سﻮى خدا ﻫﻴچ
تفاوتﻰ ﻣﻴان زن و ﻣرد قاﻳﻞ ﻧﻴست .تفاوتﻰ ﻛﻪ اسﻼم 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.
اسﻼم با صراحت ﻛاﻣﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳد زﻣﻴﻦ و آسﻤان ،ابر و باد ،ﮔﻴاه و حﻴﻮان ،ﻫﻤﻪ براى
اﻧسان آفرﻳده شده اﻧد؛ اﻣا ﻫرﮔز ﻧﻤﻰﮔﻮﻳد زن براى ﻣرد آفرﻳده شده است .اسﻼم ﻣﻰﮔﻮﻳد
ﻫر ﻳﻚ از زن و ﻣرد براى ﻳﻜدﻳﮕر آفرﻳده شده اﻧد:
(.اﻟبقر  )187 :زﻧان ﻟباس شﻤا استﻨد و شﻤا ﻟباس
آنﻫا.
قرآن ﻛرﻳﻢ زن و ﻣرد را از اصﻞ و ﻣﻨشأ ﻣشترك ﻣعرفﻲ ﻣﻲﻛﻨد و ﻫر دو را بﻪ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻨاس (ﻣردم) خطاب ﻣﻲﻛﻨد؛ چﻨاﻧﻜﻪ فرﻣﻮده است:
(النساءآﻳه.)1
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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 ﻣﻲفرﻣاﻳد:
(التوبه،آﻳﺔ.)71
ﻳعﻨﻲ :ﻣردان ﻣسﻠﻤان و زﻧان ﻣسﻠﻤان دوست و حاﻣﻰ ﻳﻜدﻳﮕر اﻧد.
قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣخصﻮصاً اﻳﻦ ﻣطﻠب را تذﻛر ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ وجﻮد زن براى ﻣرد خﻴر است و
ﻣاﻳﺔ سﻜﻮﻧت و آراﻣش دل اوست.
از آنچﻪ ﮔفتﻪ شد اسﻼم از ﻧظر فﻜر فﻠسفﻰ و از ﻧظر تفسﻴر خﻠقت ،ﻧظر
تحقﻴرآﻣﻴزى ﻧسبت بﻪ زن ﻧداشتﻪ؛ بﻠﻜﻪ آن ﻧظرﻳات را ﻛاﻣ ً
ﻼ رد و ﻣردود شﻨاختﻪ است.
اسﻼم 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 .اسﻼم عقاﻳدى ﻛﻪ ﻣردم در بارة زن داشتﻨد و
رفتارى ﻛﻪ عﻤ ً
ﻼ با زن ﻣﻰﻛردﻧد را بﻰاعتبار ﻧﻤﻮده و خط بطﻼن بر آنﻫا 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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ِاﻟﻤ ْع ُر ْوف) با زﻧان خﻮشرفتارى ﻛﻨﻴد.
( َو َعاشِ ُرو ُﻫ َّﻦ ب َ
با زﻧان بﻪ روش پسﻨدﻳده ﻣعاشرت ﻛﻨﻴد .در ﻣعاشرت با زﻧان باﻳد از بﻬترﻳﻦ ﻛﻠﻤات و
پسﻨدﻳدهترﻳﻦ ﻛردار استفاده ﻛرد.
اسﻼم براى زن ﻣقام و ﻣﻨزﻟت خاصﻰ داده است و ﻧباﻳد بﻪ شخصﻴت و ﻛراﻣت وى
بﻰاحتراﻣﻰ ﻛرد.

شرح و بسط موضوع
شرح و بسط ﻣﻬﻢترﻳﻦ و اساسﻰترﻳﻦ قسﻤت ﻧﮕارش بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد .واضح است
ﻛﻪ ﻣخﻠﻮط ﻛردن عﻨاصر در ﻧﮕارش ﻧاپسﻨد بﻮده ،از حﻴثﻴت ﻧﻮﻳسﻨده و زﻳباﻳﻰ ﻣﻮضﻮع
ﻣﻰﻛاﻫد.
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 دستﻪبﻨدى ﮔردﻳده ﻣﻮضﻮعاتﻰ ﻛﻪ شرح ﻣطﻠب اﻧد تﻮضﻴح شﻮﻧد و در صﻮرت
اﻣﻜان ﻣثالﻫاﻳﻰ براى بﻴان ﻣقصد آورده شﻮد .ﻣطﻠبﻰ ﻛﻪ بﻴان ﻣﻰﮔردد باﻳد با ارائﺔ
دﻻﻳﻞ 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 طﻮﻻﻧﻰ ﻧباشد ﻛﻪ باعث ﻣﻼل خاطر طرف ﻣقابﻞ (خﻮاﻧﻨده) ﮔردد .ﻧﻮﻳسﻨده بعد از
تﻮضﻴح ﻣطﻠب با ﻣﻬارت خاص ﻣﻮضﻮعﻰ را ﻛﻪ ﮔسترده است با ﻳﻚ ارتباط دقﻴق
جﻤعبﻨدى ﻧﻤﻮده بﻪ ﻳﻚ ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى ﻛﻠﻰ از بحث برسد.
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حضرت ﻣحﻤد

فرﻣﻮده است« :زﻧان ﻫﻤتاى ﻣردان اﻧد ».ﻫﻤچﻨان ﻣﻰفرﻣاﻳد:

«بﻬترﻳﻦ شﻤا آنﻫاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ با زن و فرزﻧدان خﻮﻳش بﻬترﻳﻦ رفتار را داشتﻪ باشﻨد و ﻣﻦ
براى خاﻧﻮادهام از ﻫﻤﺔ شﻤا بﻬترم[.چﻮن با آنﻫا رفتار ﻧﻴﻚ دارم].
اﻳﻦ حدﻳث از عاﻳشﻪ

رواﻳت شده است:

«زن و ﻣرد ﻫر دو بﻪ ﻳﻚ پدر ارتباط دارﻧد و ﻫر دو ﻣﻤد و ﻫﻤﻜار ﻳﻜدﻳﮕر اﻧد؛ طﻮري
إن اَبَا ُﻛﻢ َواحِ دُ ،ﻛﻠُّ ُﻜﻢ ِﻵ َدم
إن َرب َّ ُﻜﻢ َواحِ د َو َّ
ﻛﻪ در حدﻳث ذﻳﻞ آﻣده است« :ﻳَاأﻳَّ َﻬا اﻟ َّﻨاس َّ
َو َآ َدم ﻣِﻦ ت َُراب ».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 ﻣﻬﻢترﻳﻦ و اساسﻰترﻳﻦ قسﻤت ﻧﮕارش بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد .ﻧﻮﻳسﻨده باﻳد
ﻣﻮضﻮعات اصﻠﻰ و فرعﻰ را دستﻪبﻨدى ﻛرده و ﻣﻮضﻮعاتﻰ ﻛﻪ شرح ﻣطﻠب اﻧد را تﻮضﻴح
دﻫد؛ در صﻮرت اﻣﻜان ﻣثالﻫاﻳﻰ براى بﻴان ﻣقصﻮد بﻴاورد .شرح ﻣﻮضﻮعات آﻧقدر ﻫﻢ
زﻳاد و طﻮﻻﻧﻰ ﻧباشد ﻛﻪ باعث ﻣﻼل خاطر خﻮاﻧﻨده ﮔردد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻳﻚ شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و جﻤﻠﻪ
بسازد.
u

u

دو شاﮔرد ،در ﻣﻮرد حدﻳث ﻣبارك ذﻳﻞ ﻳﻚ جﻤﻠﺔ زﻳبا روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد:
(بﻬشت زﻳر پاى ﻣادران است).
ﻣفﻬﻮم اﻧدرز زﻳر را در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد:
(زن ﻣخزن اسرار خﻠقت است).

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uچﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻣقام زن از دﻳدﮔاه اسﻼم سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uپس 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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 uقرآن در ﻣﻮرد زن چﻪ فرﻣﻮده است؟
 uزﻧان در جاﻣعﻪ چﻪ ﻧقشﻰ را اﻳفا ﻣﻰﻛﻨﻨد؟
 uچﻨد شاﮔرد درس را با صداى بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد.
 uشرح و بسط ﻣﻮضﻮع را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.

 uﻫر 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 آﻣادهﮔﻰ

بﮕﻴرﻳد.
 uبﻴت زﻳر را بﻪ حافظﻪ بسپارﻳد:
دل بﻪ دست آور ﻛﻪ حج اﻛبر است
از ﻫزاران ﻛعبﻪ ﻳﻚ دل بﻬتر است
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى
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درس چﻬاردﻫﻢ

بﻠخ (اماﻟبﻼد)

ز بـلخ آمـد سرود جـاودانﻰ
جﻼلالدﻳن محمد شد جهانﻰ
به نﻰنامه بخوان اسرار عالم
ز افـکار بلـنـد آســمانﻰ
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اﮔر بﻪ ﮔذشتﻪ ﻧظرى ﻛﻨﻴﻢ در ﻣﻰﻳابﻴﻢ ﻛﻪ آرﻳاﻧاى ﻛﻬﻦ در ﻣحﻮر شﻬر باستاﻧﻰ بﻠخ
ﻣدﻧﻴت درخشان پﻨج ﻫزار ساﻟﻪ را داشت .ﻣدﻧﻴتﻰ ﻛﻪ شاﻣﻞ افغاﻧستان ﻛﻨﻮﻧﻰ ،ﻫﻨد،
فارس (اﻳران ) و آسﻴاى ﻣﻴاﻧﻪ ﻣﻰﮔردﻳد .قبﻞ از ﮔسترش دﻳﻦ اسﻼم ،ﻣدﻧﻴت آرﻳاﻳﻰ
بﻪ عﻨﻮان ﻣﻬد تﻤدن و زبان در تارﻳخ قدﻳﻢ جﻬان ﻫﻤﻴشﻪ بحثﻫاى 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) ﻣﻰداﻧﻨد.
در ﻣﻨابع تارﻳخﻰ بﻪ خاطر ﻣﻮقعﻴت فرﻫﻨﮕﻰ و تﻤدﻧﻰ بﻠخ از آن بﻪ ﻧامﻫاى ﻣختﻠف
ﻳاد شده است؛ ﻣث ً
ﻼ :بﻠخ ﮔزﻳﻦ ،بﻠخ اﻟحسﻨا ،ام اﻟبﻼد ،ام اﻟقرا ،بﻠخ باﻣﻰ و....
شﻬر بَﻠخ ﻳا شﻬر باختر (ﻳﻮﻧاﻧﻰ باستان :باﻛترا Βάκτρα؛ ﻻتﻴﻦ :باﻛترا  ،)Bactraاز
قدﻳﻤﻰترﻳﻦ شﻬرﻫاى افغاﻧستان ﻛﻪ اﻣروزه شﻬرﻛﻰ بﻪ فاصﻠﻪ  20ﻛﻴﻠﻮﻣترى ﻣزار شرﻳف
ﻣرﻛز وﻻﻳت بﻠخ است و بﻨﻴاﻧﮕذار آن جﻤشﻴد (ﻳَﻤا) بﻮده است.
بﻠخ در دورهﻫاى فرﻣاﻧرواﻳﻰ ﻣﻮرﻳاى ﻫﻨد و ﻛﻮشاﻧﻴان از ﻣراﻛز دﻳﻦ بﻮداﻳﻲ و ﻣحﻞ
ﻣعبد ﻣعروف ﻧﻮبﻬار بﻮد .پادشاﻫان قدﻳﻢ بﻠخ عبارت بﻮدﻧد از پﻴشدادﻳان ،ﻛﻴاﻧﻴان ،اسپﻪﻫا
ﻛﻪ پسانﻫا در شاﻫﻨاﻣﺔ فردوسﻰ و رواﻳات ﻣؤرخان ﻧﻴز از آنﻫا ﻳاد شده است .آرﻳاﻳﻰﻫا
ﻛﻪ بﻪ باخترﻳان ثروتﻤﻨد ﻧﻴز شﻬرت داشتﻨد ،در اواﻳﻞ ﻣﻮرد ﻫجﻮم و حﻤﻼت قبﻴﻠﻪﻫاى
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 اسﻼم و دورة اسﻼﻣﻰ بﻮده و فضﻼى بزرگ
را در داﻣان خﻮﻳش پروراﻧﻴده است .از شﻤار ﻣشاﻫﻴر و فرﻫﻴختﻪﮔان آن ﻣﻰتﻮان از
ﻣﻮﻻﻧا جﻼلاﻟدﻳﻦ 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 وﻻﻳت بﻠخ اﻣاﻛﻦ تارﻳخﻰ و ﻣقدس فراواﻧﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آن بازتابﮕر قداﻣت
تارﻳخﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ اﻳﻦ خِ طﻪ ﻣﻰباشد .ﻣسجد جاﻣع روضﺔ شرﻳف در ﻣرﻛز وﻻﻳت بﻠخ با
ﮔﻨجاﻳش حدود سﻪ ﻫزار ﻧﻤازﮔزار در سال  1336تﻬدابﮔذارى ﮔردﻳده است.
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خاﻧقاه ﻣﻮﻻﻧا در ﻧزدﻳﻜﻰ دﻳﻮارﻫاى بﻴروﻧﻰ سﻤت شرقﻰ باﻻحصار بﻠخ ،در ﻣﻴان
ﻛﻮچﻪﻫاى تﻨﮓ و بارﻳﻚ ،ساختﻤان قدﻳﻤﻰ و ﻧﻴﻤﻪﻣخروبﻪﻳﻲ وجﻮد دارد ﻛﻪ روزﮔارى
عارف و شاعر ﻧاﻣﻰ قرن ﻫفتﻢ ﻣﻮﻻﻧا جﻼلاﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻰ در آن زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰﻛرد.
وى در سﻨﻴﻦ ﻧﻮجﻮاﻧﻰ بﻪ ﻫﻤراه خاﻧﻮاده از بﻠخ بﻪ سﻮى قﻠﻤرو روم شرقﻰ (ترﻛﻴﺔ اﻣروزى)
ﻫجرت ﻧﻤﻮد و در آﻧجا ﻣاﻧدﮔار شد.
آتشﻜدة ﻧﻮبﻬار ،ﻣسجد خﻮاجﻪ ﻣحﻤد پارسا ،ﻣسجد ﻧ ُﻪ ﮔﻨبد ،باﻻحصار ،ﻣدرسﺔ
سبحاﻧقﻠﻰ ،ﻣﻨار زادﻳان ،پﻞ ﻣاﻣﻜرى ،خاﻧقاه ﻣﻮﻻﻧا ،روضﺔ شرﻳف و ...قداﻣت چﻨدﻳﻦ ﻫزار
ساﻟﺔ بﻠخ باستان را براى ﻣا باز ﻣﻰﮔﻮﻳد.

جﻤشﻴد (ﻳﻤا) :ﻧام پادشاه آرﻳاﻳﻰ ﻛﻪ بﻨﻴاﻧﮕذار برابرى ،حﻜﻤرواﻳﻰ و اداره بﻮده است و
بﻪ پﻴشدادﻳان باختر ﻧﻴز ﻣعروف است .در اوستا با ﻛﻠﻤﻪﻫاى ساده ،از زﻧدهﮔﻰ بدون تﻜﻠف و
آراﻳش ﻳﻤا (جﻤشﻴد) پادشاه ،سخﻦ راﻧده شده است.
خاﻧقاه :ﻣحﻞ ذﻛر و عبادت صﻮفﻴان و عابدان.

نتﻴجه
در ﻫر ﻧﻮع ﻧﮕارش چﻪ ﻛﻮتاه باشد چﻪ طﻮﻻﻧﻰ ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى از ﻣﻮضﻮع ﻣﻮرد ﻧظر
حتﻤﻰ است .ﻧتﻴجﻪ خﻼصﺔ ﻧﮕارش را باﻳد در بر داشتﻪ باشد؛ اﻟبتﻪ حسﻦ ختام در آن
است ،ﻛﻪ ﻧﻮﻳسﻨده سخﻦ خﻮد را با اﻟفاظ ﻧرم ،ﻣﻼﻳﻢ و دﻟﻜش بﻪ پاﻳان برساﻧد؛ زﻳرا
آخرﻳﻦ چﻴزى ﻛﻪ از ﻧﻮشتﻪ در ذﻫﻦ خﻮاﻧﻨده باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ﻫﻤان ﻧتﻴجﻪ است .از اﻳﻦ
رو ﻻزم است ،ﻛﻪ ﻧتﻴجﻪ بﻪ صﻮرت ﻣﻮجز دربرﮔﻴرﻧده و ﻣﻨاسب ﻫﻤﺔ ﻣﻮضﻮع باشد .اﮔر
اﻳجاب ﻣﻰﻛرد با ﻳﻚ تبصرة شاعراﻧﻪ ﻳا ﻳﻚ بﻴت آن را خاتﻤﻪ بخشﻴد.
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منار زادﻳان
قدﻳﻤﻰترﻳﻦ ﻣﻨارة اسﻼﻣﻰ باقﻰﻣاﻧده در افغاﻧستان است ،ارتفاع فعﻠﻰ آن  1774ساﻧتﻰ
ﻣتر ،ﻣحﻴط آن  16ﻣتر و قطر آن  470ساﻧتﻰ ﻣتر است .براى باﻻ رفتﻦ از آن باﻳد  64پِﻠﻪ
را طﻰ ﻛرد .اﻳﻦ ﻣﻨاره احتﻤاﻻً از دورة سﻠجﻮقﻰﻫا است.
آتشکدة نوبهار
قدﻳﻤﻰترﻳﻦ آبدة باستاﻧﻰ در بﻠخ استﻮپﻪﻳﻲ ﻧﻮبﻬار است ﻛﻪ در ﻣتﻮن تارﻳخﻰ بﻪ ﻧام
(ﻧﻮاوﻳﻬارا) از آن ﻳاد شده و ﻳﻜﻰ از ﻣعابد زردشتﻰ است و فع ً
ﻼ ﻫﻢ آثار اﻳﻦ ﻣعبد در
ﻣجاورت شاﻫراه ﻣزار -شبرغان دﻳده ﻣﻰشﻮد.
مسجد خواجه پارسا
تﻨﻬا ﻣسجد باقﻰﻣاﻧده از دورة تﻴﻤﻮرى با ﻣشخصات ﻛاﻣﻞ ﻣعﻤارى آن دوره با ﮔﻨبد
دﻧداﻧﻪدار بﻪ سبﻚ بﻨاﻫاى رﻳﮕستان و شاهزﻧدة سﻤرقﻨد در افغاﻧستان ﻣﻰباشد .اﻳﻦ
ﻣسجد بﻪ ﻳادبﻮد خﻮاجﻪ ابﻮ ﻧصر ﻣحﻤد بﻦ ﻣحﻤد بﻦ ﻣحﻤﻮد اﻟحافظﻰ اﻟبخاراﻳﻰ در سال
 856ﻫـ ..ق .تﻮسط حاﻛﻢ بﻠخ ﻣﻴر فرﻳد ارغﻮان ساختﻪ شده است.
مسجد ن ُه گنبد
اﻳﻦ بﻨا قدﻳﻤﻰترﻳﻦ ﻣسجد اسﻼﻣﻰ در افغاﻧستان است .طبق ﻧظر ﮔروﻫﻰ از
باستانشﻨاسان اﻳﻦ ﻣسجد قب ً
ﻼ ﻣعبد بﻮداﻳﻰ بﻮده ﻛﻪ در دورة اسﻼﻣﻰ با اﻧدك تعدﻳﻞ
بﻪ ﻣسجد تبدﻳﻞ ﮔردﻳده است.
مدرسۀ سبحانقلﻰ
ﻣدرسﺔ بزرگ سبحاﻧقﻠﻰ خان حاﻛﻢ بﻠخ ﻛﻪ در قرن 17م .ساختﻪ شده است150 ،
حجره داشتﻪ و افراد زﻳادى در آن درس ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد و ﻣاﻧﻨد ﻣدارس بخارا بﻮده ﻛﻪ در
جﻨﮓﻫاى پﻰ در پﻰ حفظ و ترﻣﻴﻢ ﻧشده ،از بﻴﻦ رفتﻪ است.
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پل مامکرى (امام بکرى)
در جﻨﻮبغرب ﻣزار شرﻳف در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻛارخاﻧﺔ ﻛﻮد و برق بر روى رودخاﻧﺔ بﻠخآب
پﻞ خشتﻰ با  3دﻫاﻧﺔ بزرگ و دﻫاﻧﺔ ﻛﻮچﻚ از دورة تﻴﻤﻮرى باقﻰ ﻣاﻧده است ﻛﻪ روزﮔار
درازى ،ﻣحﻞ آﻣد و رفت افراد و ﻛاروانﻫا بﻮد .فع ً
ﻼ اﻳﻦ پﻞ بﻪ ﻧام ﻛﻤپﻴرك ﻳا اﻣام بﻜرى
و ﻳا ﻣاﻣﻮﻛرى ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
* *

*

ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى از ﻣطﻠب ﻣﻮرد ﻧظر در ﻫر ﻧﻮع ﻧﮕارش چﻪ ﻛﻮتاه باشد چﻪ طﻮﻻﻧﻰ حتﻤﻰ
است و ﻧﻮﻳسﻨده باﻳد سخﻦ خﻮد را با اﻟفاظ ﻧرم و ﻣﻼﻳﻢ و دﻟﻜش بﻪ پاﻳان برساﻧد ،ﻛﻪ
دربرﮔﻴرﻧدة ﻫﻤﺔ ﻣﻮضﻮع باشد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻳﻚ شاﮔرد ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد.
 uدو شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را ﻣعﻨﻰ ﻛﻨﻨد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ قﻮاعد اﻧشا و ﻧﮕارش (ﻧتﻴجﻪ) را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة ﻣفﻬﻮم درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه ،ﻧﻜات ﻣﻬﻢ ﻣرحﻠﺔ اﻳجاد فﻜر را در ﻧﮕارش ،با زبان ساده بﻪ
دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨد.

 uبﻨﻴاﻧﮕذار شﻬر بﻠخ ﻛﻰ بﻮد؟
 uدر ﻣﻨابع تارﻳخﻰ ،بﻠخ بﻪ ﻛدام ﻧامﻫا ﻳاد شده است؟
 uاز چﻨد داﻧشﻤﻨد و شاعر بﻠخ باستان و جاﻫاي تارﻳخﻲ آن ﻧام ببرﻳد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 uدر ﻣﻮرد شاعران و داﻧشﻤﻨدان بﻠخ باستان ﻳﻚ ﻣضﻤﻮن زﻳبا بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس پاﻧزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس پاﻧزدﻫﻢ

آﻳﻴﻦ سخﻨراﻧﻰ

اگر مﻰخواهﻰ بهترﻳن سخنسرا 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 ﻧﻤﻰﻟرزﻳد؟ آﻳا درست فﻜر ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧستﻴد و
ﮔفتار تان ﻧظﻢ ﻣﻨطقﻰ بﻪ خﻮد داشت؟
جﻮاب تان حتﻤاً بﻠﻰ است ،پس اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻴد از اﻳﻦ حاﻟتﻫا رﻫاﻳﻰ پﻴدا ﻛﻨﻴد و ﻳﻚ
سخﻨﻮر خﻮب و ﻫﻤﻪپذﻳر باشﻴد و سخﻨان تان از خﻮد ﻟطف و جذابﻴت خاصﻰ داشتﻪ باشد
و براى شﻨﻮﻧدهﮔان ﻣﻼلآور ﻧباشد ،پس بﻪ چﻨد ﻣﻮردى ﻛﻪ در زﻳر اشاره شده است تﻮجﻪ
ﻛﻨﻴد:
u

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 ﻣﻰخﻮاﻫﻴد صحبت ﻛﻨﻴد.

u

داﻳﻢ ﻫدف را دﻧبال ﻛﻨﻴد.

u

ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣﻬﻢ را با تأﻛﻴد بﻴان ﻛﻨﻴد.

u

سرعت بﻴان تان را تغﻴﻴر بدﻫﻴد.

u

قبﻞ و بعد از بﻴان ،اﻧدﻛﻰ ﻣﻜث ﻛﻨﻴد.

u

از شﻨﻮﻧدهﮔان سؤال ﻛﻨﻴد.
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u

ﻣﻮضﻮع صحبت خﻮد را با عﻼﻳق حﻴاتﻰ شﻨﻮﻧدهﮔان ارتباط دﻫﻴد.

u

از بﻪ ﻛار بردن اصطﻼحات فﻨﻰ خﻮددارى ﻛﻨﻴد.

u

ﻣفﻜﻮرهﻫاى 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 ﻣﻰﻛﻨد ،دور ﻧﮕﻬدارﻳد.

u

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

آن را بﻪ دست آورده اﻳد.
u

چﻴزى را بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ زﻧدهﮔﻰ ﻳاد تان داده است.

u

بﻪ خﻮد تان دﻟدارى بدﻫﻴد.

تنوع در نگارش فقرهها و جملهها
صﻮرت جﻤﻠﻪﻫا و فقرهﻫا 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 ﻣﻰبرﻧد .اﻳﻦ عادت تﻜرار را ﻣتأسفاﻧﻪ بسﻴارى اشخاص در
بزرگساﻟﻰ ﻫﻢ دارﻧد ﻛﻪ خﻮشاﻳﻨد ﻧﻴست؛ زﻳرا ﻧﻮشتﻪﻫاى شان ﻣﻼلاﻧﮕﻴز ﻣﻰﮔردد؛
بﻨابراﻳﻦ در ﻧﻮشتﻦ ،تﻨﻮع درترﻛﻴب ﻛﻠﻤﻪﻫا ،فقرهﻫا و جﻤﻠﻪﻫا رعاﻳت شﻮد .ﻫر قدر
فقرهﻫا ﻣﻨظﻢ و ﻣرتب باشد؛ وﻟﻰ اﮔر جﻤﻠﻪﻫاى طﻮﻻﻧﻰ و پرپﻴچ در ﻧﮕارش آورده شﻮد،
خستﻪﻛﻦ جﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨد؛ پس باﻳد از جﻤﻠﻪﻫاى ﻣختﻠف (جﻤﻠﻪﻫاى ساده ،پرسشﻰ،
اﻣرى و )...استفاده ﻛرد .تﻨﻮع در ﻧﮕارش فقرهﻫا و جﻤﻠﻪﻫا ﻧﻮشتﺔ ﻣا را زﻳبا ساختﻪ ،ﻣا
را بﻪ حﻴث ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨدة ﻣﻮفق در جاﻣعﻪ تثبﻴت ﻣﻰﻛﻨد.
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روحﻴﺔ پرﻧشاط در سخﻨراﻧﻰ باعث جﻠب تﻮجﻪ شﻨﻮﻧده ﻣﻰشﻮد؛ چرا ﻛﻪ ﻫﻨﮕام سخﻨراﻧﻰ
ﻫﻴچ چﻴز بﻪ اﻧدازة صﻤﻴﻤﻴت اﻫﻤﻴت ﻧدارد و ﻫر ﻛسﻰ حتﻰ بدون آن ﻛﻪ حرفﻰ بزﻧد،
صﻤﻴﻤﻴت را تشخﻴص ﻣﻰدﻫد.
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 ﻣﻰﮔردد .ﻫﻤﻴشﻪ باﻳد ﻛﻢﮔﻮى باشﻴﻢ و ﻛﻮشش ﻛﻨﻴﻢ بﻴشتر بشﻨﻮﻳﻢ؛ بﻪ
اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از راهﻫاى ﻣﻬﻢ و ارزﻧدة آﻣﻮزش ،شﻨﻴدن دقﻴق است ،عﻼوه براﻳﻦ ،عادت
بﻪ ﻣطاﻟعﻪ و شﻨﻴدن سخﻨان دﻳﮕران ،ﻣا را در سخﻨران شدن خﻮب ،صﻤﻴﻤﻰ و دﻟپذﻳر
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد و شخصﻴت ﻣا را باﻻ ﻣﻰبرد.
اطﻤﻴﻨان داشتﻪ باشﻴد ﻛﻪ تﻼش شﻤا بﻰاثر ﻧخﻮاﻫد بﻮد .فردوسﻰ بزرگ در اﻳﻦ باره
چﻨﻴﻦ ﮔفتﻪ است:
درشتﻰ از ﻛس ﻧشﻨﻮى ﻧرم ﮔﻮى
* *

سخﻦ تا ﻣﻰتﻮاﻧﻰ بﻪ آزرم ﮔﻮى
*

در ﻧﻮشتﻦ ،تﻨﻮع در ترﻛﻴب ﻛﻠﻤﻪﻫا ،فقرهﻫا و جﻤﻠﻪﻫا در ﻧظر ﮔرفتﻪ شﻮد .تﻨﻮع در
ﻧﮕارش فقرهﻫا و جﻤﻠﻪﻫا ﻧﻮشتﺔ ﻣا را زﻳبا ساختﻪ ،ﻣا را بﻪ حﻴث ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨدة ﻣﻮفق در
جاﻣعﻪ تثبﻴت ﻣﻰﻛﻨد.
* *

*

دﻳﻞ ﻛارﻧﮕﻰ رواﻧشﻨاس و ﻣربﻰ تعﻠﻴﻢ و تربﻴت اﻣرﻳﻜاﻳﻰ و ﻫﻢچﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳسـﻨدة
ﻛتابﻫاى زﻳبا و پرﻣحتﻮاى آﻳﻴﻦ سـخﻨراﻧﻰ ،آﻳﻴﻦ دوستﻳابﻰ و آﻳﻴﻦ زﻧدهﮔﻰ اسـت.
سـال تﻮﻟد و وفاتش  1888و  1955م .ﻣﻰباشد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳادداشت ﻛﻨﻴد.
u

دو شاﮔرد در ﻣﻮرد سخﻨراﻧﻰ روى تختﻪ چﻨد جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

 uﻣفﻬﻮم بﻴت زﻳر را با درﻧظرداشت قﻮاعد ﻧﮕارش ،در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد:
سخﻦ سﻨجﻴده ﮔﻮ تا دوست را دشﻤﻦ ﻧﮕرداﻧﻰ
ز حـرف بﻰتأﻣﻞ آشﻨا بﻴﮕاﻧـﻪ ﻣﻰﮔردد

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروه ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى درس را با زبان ساده بﻴان ﻛﻨﻴد.
 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد جﻤﻠﺔ زﻳر بحث ﻛﻨﻨد و برداشت شان را از ﻣفﻬﻮم آن بﻴان دارﻧد:
«اﮔر ﻣﻰخﻮاﻫﻰ بﻬترﻳﻦ سخﻦسرا باشﻰ ،بﻬترﻳﻦ شﻨﻮﻧده باش».
 uﻳﻚ ﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه بﻪ صﻮرت ﻣقاﻳسﻮى در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮضﻮع سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
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 uشﻤا وﻳژهﮔﻰﻫاى ﻳﻚ سخﻨران خﻮب را در چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 uﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨده از جﻤﻠﺔ «قبﻞ و بعد از بﻴان ،اﻧدﻛﻰ ﻣﻜث ﻛﻨﻴد ».چﻴست؟
 uسخﻨراﻧﻰ خﻮب در شخصﻴت اﻧسان چﻪ ﻧقش دارد؟
 uتصﻮﻳر آتﻰ را ﻣعرفﻰ ﻛﻨﻴد:

دﻳل کارنگﻰ

 uدر ﻣﻮرد سخﻨراﻧﻰ ﻳﻚ ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس شاﻧزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ

بﮕﻴرﻳد.
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درس شاﻧزدﻫﻢ

عبداﻟرازق فاﻧﻰ

دل کس به کس نسوزد به محﻴط ما به حدى
ِ
که غزال چوچهاش را به پلنگ مﻰفروشد

عبداﻟرازق فاﻧﻰ
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عبداﻟرازق فاﻧﻰ شاعر ﻣعاصر و تﻮاﻧا ،داستانﻧﻮﻳس و طﻨزﻧﮕار ﻧامدار زبان و ادب درى
در سال 1322ﻫـ  .ش .در شﻬر ﻛابﻞ بﻪ دﻧﻴا آﻣد .تحصﻴﻼت عاﻟﻰاش 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  1340ﻫـ  .ش .آغاز ﻛرد و در عرصﺔ ﻧشرات و ﻛارﻛردﻫاى
فرﻫﻨﮕﻰ دست بﻪ فعاﻟﻴتﻫاى ارزشﻤﻨدى زد .فاﻧﻰ در سال 1367ﻫـ  .ش .ﻫﻤراه با
خاﻧﻮادهاش 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 رﻧجدﻳدهاش را با زبان
دﻟﻨشﻴﻦ شعر فرﻳاد ﻛشﻴد و سرودهﻫاى ﻧاب و دﻟپذﻳرش را درج صفحات تارﻳخ زرﻳﻦ
ادبﻴات درى ﻛشﻮر ﻣا ﻧﻤﻮد .اشعار فاﻧﻰ جذابﻴت خاصﻰ دارد ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده را بﻪ طرف خﻮد
ﻣﻰﻛشاﻧد و چﻨﮓ بﻪ دلﻫا ﻣﻰزﻧد .از ﻫﻤﻴﻦ روست ﻛﻪ تعداد زﻳادى از آوازخﻮاﻧان ﻣشﻬﻮر
و ﻣحبﻮب ﻣا اشعار وى را براى آﻫﻨﮓﻫاى خﻮد اﻧتخاب ﻛرده اﻧد.
فاﻧﻰ ﻧابﻪساﻣاﻧﻰﻫاى اجتﻤاعﻰ را آﻣاج زبان طﻨزآﻣﻴزش ساختﻪ ،در شعرﻫاﻳش ﮔاﻫﻰ
از دو رﻧﮕﻰ اشخاص ظاﻟﻢ و بﻴدادﮔر ﻧاﻟﻴده و ﻣﻰﮔﻮﻳد:
ﻫﻤﻪ جا دﻛان رﻧﮓ است ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﻣﻰفروشد
دل ﻣﻦ بﻪ شﻴشﻪ سﻮزد ﻫﻤﻪ سﻨﮓ ﻣﻰفروشد
و ﮔاﻫﻰ ﻫﻢ درد و رﻧج ﻣﻠت ﻣظﻠﻮم و آوارهاش را فرﻳاد ﻛشﻴده و ﻣﻰﮔﻮﻳد:
با ﻫر دﻟﻰ ﻛﻪ شـاد شﻮد شاد ﻣﻰشﻮم

آباد ﻫر ﻛـﻪ ﮔشـت ﻣﻦ آباد ﻣﻰشﻮم

و ﻳا ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳد:
طعﻨﻪ بر خستﻪ رﻫروان ﻧزﻧﻴد

بﻮسﻪ بر دست رﻫزﻧان ﻧزﻧﻴد

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 ﻣﻰﮔذارد.
فاﻧﻰ سراﻧجام در سال 1386ﻫـ  .ش .در شﻬر سان دﻳاﮔﻮى اﻳاﻟت ﻛاﻟﻴفرﻧﻴا بﻪ دﻳار حق
پﻴﻮست و آثار بﻪ ﻧشر رسﻴدة وى اﻳﻦﻫا اﻧد:
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u

ارﻣغان جﻮاﻧﻰ

(ﻣجﻤﻮعﺔ شعر)

ﻛابﻞ

سال 1344

u

باراﻧﻪ

(داستان ﻧﻴﻤﻪبﻠﻨد) ﻛابﻞ

سال 1362

u

پﻴاﻣبر باران

(ﻣجﻤﻮعﺔ شعر)

ﻛابﻞ

سال 1365

u

آﻣر بﻰصﻼحﻴت (ﮔزﻳﻨﺔ طﻨزﻫا)

ﻛابﻞ

سال 1366

u

ابر و آفتاب

(ﻣجﻤﻮعﺔ شعر)

ﻛاﻟﻴفرﻧﻴا

سال 1373

u

شﻜست شب

(ﻣجﻤﻮعﺔ شعر)

ﻛاﻟﻴفرﻧﻴا سال 1376

نمونۀ کﻼم:
مردان و نامردان
اى دل ﻣرو سـﻮى خطر ،ﮔر ﻣﻰروى 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 ﻫرزهﮔـرد ،در دشت سرﮔردان ﻣباش
ﻫﻤدسـت ﻣا ﮔر ﻣﻰشـﻮى ،پاى ﻛسﻰ دﻳﮕر ﻣﮕﻴر
با دوست چﻮن پﻴﻤـان ﻛﻨﻰ ،با غﻴر ﻫﻢپﻴﻤان ﻣباش
فاﻧﻰ بﻪ ﻛﻴش عاشقان ،در فﻜر خﻮد بﻮدن خطاست
ﻳا از سـر و جان در ﮔـذر ،ﻳا عاشـق جاﻧـان ﻣباش

95

انتخاب واژه و تعبﻴر
در ﻧﮕارش ،ﻫر ﻣعﻨاﻳﻰ را ﻣﻰتﻮان بﻪ تعبﻴرﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن بﻴان ﻛرد .در اﻧتخاب تعبﻴر
ﻣﻨاسب ،چﻨد شرط را باﻳد رعاﻳت ﻛرد :ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪ ،ﻣخاطب و ﻣقصﻮدى ﻛﻪ در ﻧظر
است .در ﻧﻮشتﻪﻫاى عﻠﻤﻰ ،واژهﻫا و تعبﻴرات بﻪ ﻣعﻨاى حقﻴقﻰ خﻮد بﻪ ﻛار ﻣﻰروﻧد؛ اﻣا
در ﻧﻮشتﻪﻫاى تخﻴﻠﻰ ،از جﻤﻠﻪ شعر و داستان ،ﮔاﻫﻰ بﻪ حﻜﻢ ضرورت ،تعبﻴرﻫاى غﻴر
ﻣستقﻴﻢ ﻣاﻧﻨد ﻣجاز ،ﻛﻨاﻳﻪ و تﻤثﻴﻞ را برتر شﻤرﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ :در ﻧﻮشتﻪﻫاى عﻠﻤﻰ ،شب
ﻫﻤان شب است؛ وﻟﻰ در شعر زﻟف بﻪ شب تشبﻴﻪ ﻣﻰﮔردد و ﻳا جﻬاﻟت و ﻧاداﻧﻰ بﻪ
تارﻳﻜﻰ شب ﻣاﻧﻨد ﻣﻰشﻮد.
در ﻫر زباﻧﻰ ،اﻟفاظﻰ است ﻛﻪ دﻻﻟت بﻪ ﻧﻤادى دارد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻛبﻮتر(صﻠح) ،باز(جﻨﮓ)،
ﻧرﮔس(خﻮد شﻴفتﻪﮔﻰ ،شﻮخ چشﻤﻰ) ،ﻣﻮرچﻪ(سختﻛﻮشﻰ) ،ﻳخ (سردى و سﻜﻮت) و
خارا (سختﻰ).
ﻫﻢچﻨﻴﻦ ﮔاﻫﻰ ،بﻪ جاى ﻧام بردن از چﻴزى ،عﻨﻮاﻧﻰ بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻧد ﻛﻪ صفت
شاخص آن چﻴز است و رداﻟتعبﻴر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣثﻞ شاه ستارهﮔان(خﻮرشﻴد)،
عروس آسﻤان(ﻣاه) ،ﻣﻬتر عاﻟﻢ (حضرت رسﻮل اﻛرم ) ،دبﻴر فﻠﻚ (عطارد) و...
ﻛاربرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا و تعبﻴرات ﻧﻮشتﺔ ﻣا را زﻳبا و جاﻟب ﻣﻰسازد.
بﻬرهجﻮﻳﻰ از ﻣثﻞﻫا ﻧﻴز ﻫﻢ سخﻦ را رﻧﮕﻴﻦ و ﻫﻢ ﻣعاﻧﻰ را خﻮشﮔﻮار ﻣﻰسازد.
ﻣثﻞﻫا در ﻫر زباﻧﻰ بارﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ دارﻧد ﻛﻪ سﻮابق اساطﻴرى ،تارﻳخﻰ و آداب و
رسﻮم و باورﻫاى قﻮﻣﻰ را ﻣﻨعﻜس ﻣﻰسازﻧد.
بﻬرهﮔﻴرى درست از ﮔﻨجﻴﻨﺔ ﻟغﻮى براى آراستﻦ سخﻦ بﻪ شرطﻰ ﻣﻴسر است
ﻛﻪ با ﻣﻨاسبات اﻧﻮاع ﻛﻠﻤﻪﻫا آشﻨا باشﻴﻢ؛ ﻣث ً
ﻼ :بداﻧﻴﻢ چﻪ صفتﻰ را بﻪ چﻪ ﻣﻮصﻮفﻰ
ﻣﻰتﻮان ﻧسبت داد ﻳا چﻪ فعﻠﻰ را در چﻪ بافتﻰ ﻣﻰتﻮان بﻪ ﻛار برد؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ باﻳد
ﻣترادفات ،ﻣتضادﻫا ،ﻧﻤادﻫا و رداﻟتعبﻴرﻫا را شﻨاخت و ﻫر عﻨصر جﻤﻠﻪ را در جاى
ﻣﻨاسب آن بﻪ ﻛار برد.
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بﻮسﻪ بر دست رﻫزﻧان ﻧزﻧﻴد

طعﻨﻪ بر خستﻪ رﻫروان ﻧزﻧﻴد
اصﻮﻻً بدون رعاﻳت احترام ﻧﻤﻰتﻮان بﻪ حرﻳﻢ قﻠبﻫا ﻧزدﻳﻚ شد و رﻫروان راه عﻠﻢ
و اﻧدﻳشﻪ را شﻨاخت .بر ﻣا ضرور است تا از زحﻤات و تﻼشﻫاى داﻧشﻤﻨدان ،شاعران و
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ارجﻤﻨد خﻮد ﻛﻪ سﻴﻤاﻫاى ﻣتفﻜر شان ﻧﻤاﻳاﻧﮕر خستﻪﮔﻰ و افسردهﮔﻰ
سالﻫا پژوﻫش و تحقﻴق در راه عﻠﻢ و ﻣعرفت است ،قدرداﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ارزش خستﻪﮔﻰﻫاى شباﻧﻪ روزى آﻧان را ﻛﻪ ثﻤرة ﻳﻚ عﻤر پژوﻫش ،تحقﻴق و ﻛار و
زحﻤت فراوان است ،بداﻧﻴﻢ و ﻛارﻧاﻣﻪﻫاى عﻠﻤﻰ و ادبﻰ آنﻫا را بﻪ دﻳدة قدر بﻨﮕرﻳﻢ.
* *

*

در ﻧﮕارش ،ﻫر ﻣعﻨاﻳﻰ را ﻣﻰتﻮان بﻪ تعبﻴرﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن بﻴان ﻛرد .در اﻧتخاب تعبﻴر
ﻣﻨاسب ،چﻨد شرط را باﻳد رعاﻳت ﻛرد :ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪ ،ﻣخاطب و ﻣقصﻮدى ﻛﻪ در ﻧظر است.
بﻬرهﮔﻴرى درست از ﮔﻨجﻴﻨﺔ ﻟغﻮى براى آراستﻦ سخﻦ بﻪ شرطﻰ ﻣﻴسر است ﻛﻪ با ﻣﻨاسبات
اﻧﻮاع ﻛﻠﻤﻪﻫا آشﻨا باشﻴﻢ؛ ﻣث ً
ﻼ :بداﻧﻴﻢ چﻪ صفتﻰ را بﻪ چﻪ ﻣﻮصﻮفﻰ ﻣﻰتﻮان ﻧسبت داد ﻳا
چﻪ فعﻠﻰ را در چﻪ بافتﻰ ﻣﻰتﻮان بﻪ ﻛار برد؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ باﻳد ﻣترادفﻫا ،ﻣتضادﻫا ،ﻧﻤادﻫا و
رداﻟتعبﻴرﻫا را شﻨاخت و ﻫر عﻨصر جﻤﻠﻪ را در جاى ﻣﻨاسب آن بﻪ ﻛار برد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uبا تﻮجﻪ بﻪ درس ،واژهﻫاى زﻳر را در جﻤﻠﻪﻫاى 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
 uبﻪ سﻪ ﮔروه تﻨظﻴﻢ شﻮﻳد ،ﻳﻚ ﮔروه زﻧدهﮔﻴﻨاﻣﺔ فاﻧﻰ را ،ﮔروه دﻳﮕر ﻣفﻬﻮم شعر او
را و ﮔروه سﻮﻣﻰ آثار وى را بﻨﻮﻳسﻨد.
 uپس 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

 uفاﻧﻰ ﻣجﻤﻮعﺔ شعرى «ارﻣغان جﻮاﻧﻰ» را در ﻛدام سال ﻧﻮشتﻪ است؟
 uآثار فاﻧﻰ ﻛدامﻫا اﻧد؟
 uﮔزﻳﻨﺔ طﻨز فاﻧﻰ چﻪ ﻧام دارد؟
u

فرق بﻴﻦ ﻧﻮشتﻪﻫاى عﻠﻤﻰ و تخﻴﻠﻰ چﻴست؟

 uشعر درس را حفظ ﻛﻨﻴد و پﻴام آن را در ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫفدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ﻫفدﻫﻢ

چﻴزى را ﻛﻪ بﻪ خﻮد ﻧﻤﻰپسﻨدى 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 ﻧﻤﻰپسﻨدﻳد و روا ﻧﻤﻰدارﻳد ،بﻪ دﻳﮕران ﻫﻢ ﻣپسﻨدﻳد و چﻴزى را ﻛﻪ بﻪ خﻮد
ﻣﻰخﻮاﻫﻴد ،بﻪ دﻳﮕران ﻫﻢ بخﻮاﻫﻴد».
فﻜر ﻛﻨﻴﻢ ،بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
اﮔر بﻪ اﻳﻦ حدﻳث رسﻮل اﷲ
فرﻣﻮدهﻫاى حضرت رسﻮل اﻛرم سبب خﻮشبختﻰ و سعادت است و داراى فاﻳدهﻫاى
بس عظﻴﻢ دﻧﻴﻮى و اخروى ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰباشد.
اﮔر ﻫر فرد اجتﻤاع ﻣطابق بﻪ فرﻣﻮدة حضرت پﻴاﻣبر اسﻼم عﻤﻞ ﻛﻨد ،سعادت
داﻳﻤﻰ را ﻧصﻴب ﻣﻰشﻮد.
چﻮن ﻫﻴچ ﻛس بﻰعداﻟتﻰ و حقتﻠفﻰ را در ﻣﻮرد خﻮد قبﻮل ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ پس
باﻳد در برابر دﻳﮕران ﻧﻴز بﻰعداﻟتﻰ و حقتﻠفﻰ ﻧﻜﻨد؛ ﻫﻤچﻨان ﻛسﻰ ﻛﻪ غﻴبت ،تﻬﻤت،
ﻛﻴﻨﻪ و خﻴاﻧت دﻳﮕران را بر خﻮد تحﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،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 فرﻣﻮدهﻫاى ارزشﻤﻨد حضرت پﻴاﻣبر عﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد
و بﻪ اثر آن حقتﻠفﻰ ،بﻰعداﻟتﻰ و دشﻤﻨﻰﻫا را از بﻴﻦ ﻣﻰبرﻧد و از قتﻞ و خﻮﻧرﻳزى
اجتﻨاب ﻧﻤﻮده ،سعادت دو جﻬان را ﻛﻤاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
پس باﻳست تا حس بشردوستﻰ خﻮﻳش را پرورش دﻫﻴﻢ و دلﻫاى خﻮد را عارى از
ﻫر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻨﻪ و ﻛدورت و خﻮدپسﻨدى بسازﻳﻢ .بﻬترﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣا را بﻪ سﻮى رستﮕارى
سﻮق ﻣﻰدﻫد ،ﻫﻤاﻧا فراﮔرفتﻦ عﻠﻢ ﻣﻰباشد .حضرت ﻣحﻤد

در اﻳﻦ باب چﻨﻴﻦ

فرﻣﻮده است:
(داﻧش بﻴاﻣﻮزﻳد ،ﻫر چﻨد در چﻴﻦ باشد).
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کاربرد دقﻴق کلمهها
در ﻧﮕارش ﻫر قدر ﻛﻠﻤﻪﻫا را بﻴشتر بداﻧﻴﻢ ﻛار ﻣا آساﻧتر ﻣﻰشﻮد و ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جذبات
و حﻮاس خﻮاﻧﻨده را تسخﻴر ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻜتﻪﻳﻰ دﻳﮕر آﻧست ،ﻛﻪ باﻳد بر اﻫﻤﻴت فرق بﻴﻦ
ﻛﻠﻤﻪﻫا آﮔاﻫﻰ داشتﻪ باشﻴﻢ.
وقتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ حاﻛﻤﻴت خﻮﻳش را بر زبان بﻴشتر سازﻳﻢ ﻛﻪ ،ذوق استعﻤال
ﻛﻠﻤﻪﻫاى دقﻴق را در خﻮد اﻧﻜشاف دﻫﻴﻢ و بﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣعﻨاى ﻣشترك دارﻧد
تشخﻴص و اﻣتﻴاز قاﻳﻞ شﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار در ﻧتﻴجﺔ ﻣطاﻟعﻪ و تﻤرﻳﻦ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.
ﻫر قدر ﻛﻠﻤﻪﻫا را در جاى ﻣعﻴﻦ بﻪ ﻛار برﻳﻢ و در ﻛاربرد آنﻫا در ﻧﮕارش دقﻴق باشﻴﻢ
ﻧﻮشتﺔ ﻣا زﻳبا ﻣﻰآﻳد.
چﻨد ﻧﻜتﻪ را باﻳد در ﻧظر داشت:
 .1پﻴشﻮﻧدﻫا و پسﻮﻧدﻫا و رﻳشﻪﻫاى ﻣعروف را باﻳد آﻣﻮخت .چﻨﻴﻦ ﻣعﻠﻮﻣات در بﻪ ﻛار
بردن دقﻴق ﻛﻠﻤﻪﻫا و حصﻮل ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﻪﻫاى غﻴر ﻣاﻧﻮس ﻣا را ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد.
 .2وقتﻰ ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ در ﻛتاب ﻟغت ﻳا فرﻫﻨﮓ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣترادف،
ﻣتضاد ،و ﻣتشابﻪ آن ﻧﻴز ﻣطاﻟعﻪ ﮔردد.
 .3ﻟغتﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ تازه در ﻫﻨﮕام ﻣطاﻟعﻪ با آنﻫا بر ﻣﻰخﻮرﻳﻢ باﻳد در ﻛتابچﻪ ﻳادداشت
ﻛﻨﻴﻢ.
 .4ﻛﻮشﻴده شﻮد ﻛﻪ ،ﻛﻠﻤﻪﻫا و اصطﻼحات عﻠﻤﻰ در ﻳﻚ ﻫفتﻪ ،ﻛﻠﻤﻪﻫاى فﻠسفﻰ در
ﻫفتﺔ دﻳﮕر و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣختﻠف ﻣطاﻟعﻪ شﻮد.
 .5تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﻧظﻢ بﻪ ﻧثر و بر عﻜس آن ،اﻳﻦ روش ذخﻴرة ﻟغتﻫا را زﻳاد ﻣﻰسازد؛
زﻳرا ﮔاﻫﻰ شخص ﻣجبﻮر ﻣﻰشﻮد فﻜر ﻳﻚ جﻤﻠﺔ ﻧثر را در ﻧظﻢ بﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ افاده ﻛرده
ﻳا ﻧثر ﻛردن اشعار ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد ﻛﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ را درﻳابد ﻛﻪ ﻣعاﻧﻰ و تفسﻴرﻫاى جذباتﻰ
و ﻫﻴجاﻧﻰ شاعر را بﻪ طﻮر واضح بﻨﻤاﻳاﻧد.

101

اﮔر ﻣا ﻫﻤﻴشﻪ چﻴزى را ﻛﻪ بﻪ خﻮد ﻣﻰپسﻨدﻳﻢ و روا ﻣﻰدارﻳﻢ ،بﻪ دﻳﮕران ﻧﻴز بپسﻨدﻳﻢ
و روا بدارﻳﻢ ،ﻫﻴچﮔاﻫﻰ خطاﻳﻰ و ﻳا ﻫﻢ ﮔﻨاﻫﻰ را ﻣرتﻜب ﻧخﻮاﻫﻴﻢ شد؛ چرا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار بﻪ
ﻧﻮعﻰ حس اﻧساندوستﻰ و ﻣحبت بﻪ ﻫﻢﻧﻮع ﻫر اﻧسان را ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
پﻴروى از فرﻣﻮدهﻫاى آن حضرت

ﻣا را بﻪ راه راست ﻫداﻳت ﻛرده و سرافرازى دو

عاﻟﻢ را ﻧصﻴب ﻣﻰﮔرداﻧد.
ابﻴاتﻰ را ﻛﻪ در زﻳر ﻣﻰخﻮاﻧﻴد 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 ﻛﻠﻤﻪﻫا را بﻴشتر بداﻧﻴﻢ ﻛار ﻣا آساﻧتر ﻣﻰشﻮد و ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جذبات و
حﻮاس خﻮاﻧﻨده را تسخﻴرﻛﻨﻴﻢ .وقتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ حاﻛﻤﻴت خﻮﻳش را بر زبان بﻴشتر سازﻳﻢ
ﻛﻪ ،ذوق استعﻤال ﻛﻠﻤﻪﻫاى دقﻴق را در خﻮد اﻧﻜشاف دﻫﻴﻢ.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ قﻮاعد اﻧشا و ﻧﮕارش (ﻛاربرد دقﻴق ﻛﻠﻤﻪﻫا) را ،روى
تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة ﻣفﻬﻮم درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﻳﻚ 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 ﻛﻼه آﻧجا
بﻴدل

 uشاﮔردان در ﮔروهﻫاى 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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 uﻣفﻬﻮم جﻤﻠﺔ زﻳر چﻴست؟
(چﻴزى را ﻛﻪ بﻪ خﻮد ﻧﻤﻰپسﻨدى بﻪ دﻳﮕران ﻣپسﻨد).
 uذخﻴرة ﻟغات در ﻧﮕارش چﻪ تأثﻴر دارد؟
 uپﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 uبرداشت تان را از ﻣفﻬﻮم درس در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫژدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ﻫژدﻫﻢ

بﻬارستان جاﻣﻰ

ﻣﻮﻻﻧـا عبداﻟرحﻤﻦ جاﻣﻰ ﻣشﻬﻮرتـرﻳﻦ شاعر عﻬد تﻴﻤﻮرﻳان است .وﻻدتش در
سال  817ﻫـ..ق .و وفاتش در سال  898ﻫـ..ق .اتفاق افتاده است .تحصﻴﻼتش را در
عﻠﻮم ادبﻰ ،دﻳﻨﻰ و عرفان در ﻫرات و سﻤرقﻨد بﻪ پاﻳان رساﻧﻴد و تا ﻣرحﻠﺔ ارشاد رسﻴد.
در اشعار جاﻣﻰ افﻜار صﻮفﻴاﻧﻪ ،داستانﻫا و حﻜﻤت و اﻧدرز زﻳاد دﻳده ﻣﻰشﻮد.
جاﻣﻰ در ﻣثﻨﻮىﻫاى خﻮد روش ﻧظاﻣﻰ را تقﻠﻴد ﻣﻰﻛرد ،در غزل از سعدى و حافظ
پﻴروى ﻣﻰﻛرد و در قصﻴده تابع سبﻚ شاعران قصﻴدهﮔﻮى عراق بﻮد .عﻼوه بر دﻳﻮان
قصـاﻳد ،غزﻟﻴات ،قطعات و رباعﻴات ،ﻫفت اورﻧﮓ از زبدهترﻳﻦ آثار وى بﻪ شﻤار ﻣﻰرود
ﻛﻪ شاﻣﻞ ﻣثـﻨﻮىﻫاى زﻳر است :سﻠسﻠةاﻟذﻫب ،سـﻼﻣان و ابسال ،تحفةاﻻحرار ،سبحةاﻻبرار،
ﻳﻮسف و زﻟﻴـخا ،ﻟﻴﻠﻰ و ﻣجﻨﻮن و خردﻧاﻣﻪ.
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از ﻣﻬﻢترﻳﻦ 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 سادهتر ﻛردن شﻴﻮة
اﻧشاى ﮔﻠستان سعدى بﻮد و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب اﻧشاى بﻬارستان حتﻰ در آن قسﻤت ﻛﻪ رﻧﮓ
ادبﻰ آن بﻴشتر است ،بﻴش از آنچﻪ اﻧتظار ﻣﻰرود ﻣتﻤاﻳﻞ بﻪ سادهﮔﻰ 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 بخشﻨدهﮔان ،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 ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣحﻞ استفاده باشد .عبارتﻫا ،جﻤﻠﻪﻫا و پاراﮔرافﻫاى ﻛتاب
بﻬارستان بسﻴار ساده و شﻴرﻳﻦ است و در ﻣﻴان آثار ﻣﻨثﻮر درى ﻣقام شاﻣخ دارد ،اﻳﻦ
ﻛتاب بﻴشتر ﻣشتﻤﻞ بر ﻣﻮضﻮعات اخﻼقﻰ عاﻟﻰ و دستﻮرﻫاى سﻮدﻣﻨد براى زﻧدهﮔاﻧﻰ
است .قطعﻪﻫاى تارﻳخﻰ آن ﻧﻴز قسﻤتﻫاى ﻣفﻴدى دارد ﻛﻪ بﻪ روشﻦ شدن احﻮال شعرا و
عرفا ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد ،در ﻣقام ﻣقاﻳسﻪ بﻬارستان با ﮔﻠستان سعدى ،سخﻦ ﻣﻨظﻮم بﻬارستان
بﻴشتر است و تﻜﻠف زﻳاد در آن راه ﻳافتﻪ و در روضﺔ ششﻢ آن پارهﻳﻰ از ﻣطاﻳبات فراﻫﻢ
آﻣده است ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده را از سﻠﻴقﺔ تربﻴتﻰ ﻣﻮﻻﻧا جاﻣﻰ بﻪ شِ ﮕِفتﻰ ﻣﻰآورد.
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حکاﻳتﻰ از بهارستان
در ﻣجﻠس ﻛسرى سﻪ تﻦ از عﻠﻤا جﻤع آﻣدﻧد ،فﻴﻠسﻮف روﻣﻰ ،حﻜﻴﻢ ﻫﻨدى و
بزرجﻤﻬر .سخﻦ بﻪ اﻳﻨجا رسﻴد ﻛﻪ سختترﻳﻦ 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 ﻣﻰرفت
سخﻦ از سختترﻳﻦ 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

1ـ جام :شﻬرى بﻮده در شرق ﻫرات و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن قرﻳﻪﻳﻰ است در شﻤال شﻬر
چغچران وﻻﻳت غﻮر ﻛﻪ ﻣﻨار جام در آﻧجا واقع است.
2ـ روضﻪ :باغ و ﮔﻠستان ،سبزهزار
ﻣﻴان ﻣﻨبر و ﻣقبرة حضرت رسﻮل اﷲ

ﻣﻜاﻧﻰ است ﻛﻪ ﻧام آن را روضﻪ ﮔﻮﻳﻨد.

3ـ ﻛسرى :عﻨﻮان اﻧﻮشﻴروان عادل ،عﻨﻮان ﻫر ﻳﻚ از شاﻫﻨشاﻫان ساساﻧﻰ ،جﻤع آن
اﻛاسر ،اﻛاسره.
عربﻫا ﻫر ﻳﻚ از پادشاﻫان ساساﻧﻰ را ﻛسرى ﻣﻰﮔفتﻨد.
4ـ بزرجﻤﻬر :بزرﮔﻤﻬر ،وزﻳر داﻧشﻤﻨد اﻧﻮشﻴروان عادل شاه ساساﻧﻰ
 5ـ سﻴﻤﻴﻦ :ﻣﻨظﻮر از شخص سﻮم (بزرجﻤﻬر) ،سﻮﻣﻴﻦ
 6ـ صﻮفﻴﻪ :پﻴروان طرﻳقﻪ و تصﻮف ،اﻫﻞ طرﻳقت ،اﻫﻞ طرﻳق ،فرقﻪﻳﻰ 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 ﻛﻠﻤﻪﻫا در
ﻧﮕارش ﻣﻰﮔردد و بﻪ ﻣا ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد ،ﻛﻪ بداﻧﻴﻢ جﻤﻠﻪ چﻴست و چﻪ سبب ﻣﻰشﻮد
جﻤﻠﻪﻫاى بﻬتر ،ساده ،واضح و فصﻴح ترتﻴب ﮔردد .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ قﻮاعد دستﻮرى در
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 ﻣﻮﻻﻧا عبداﻟرحﻤﻦ
جاﻣﻰ ﻣﻰباشد ﻛﻪ در اواخر قرن ﻫشتﻢ ﻣﻰزﻳست.
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 ﻣﻰباشد ﻛﻪ بﻪ پﻴروى
از ﮔﻠستان سعدى ﻧﻮشتﻪ شده است.
 ( ﻧزدﻳﻜﻰ اجﻞ با دورى از حسﻦ عﻤﻞ)ﻳعﻨﻰ سختترﻳﻦ چﻴز در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان زﻣاﻧﻰ واقع ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اجﻞ ﻧزدﻳﻚ شﻮد و
ﻛارﻧاﻣﺔ اﻧسان خاﻟﻰ از اعﻤال ﻧﻴﻚ باشد.
* *

*
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رعاﻳت قﻮاعد دستﻮرى در ﻧﮕارش سبب ﻣﻰشﻮد تا جﻤﻠﻪﻫا 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.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uواژهﻫاى جدﻳد درس را روىتختﻪ بﻨﻮﻳسﻴد و ﻣعﻨﻰ ﻛﻨﻴد.
 uدو شاﮔرد واژهﻫاى ﻣعﻨﻰ شدة روى تختﻪ را در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣختﻠف استعﻤال ﻛﻨﻨد.
 uﻣفﻬﻮم ابﻴات زﻳر را در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد:
ﮔذرى ﻛﻦ برﻳﻦ بﻬارستان

تـا ببـﻴﻨﻰ درو ﮔﻠستــانﻫا

وز ﻟطافت بـﻪ ﻫر ﮔﻠستاﻧﻰ

ُرستﻪ ﮔﻞﻫا ،دﻣﻴده رﻳحانﻫا

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد ﻛتاب بﻬارستان سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
 uاز ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد شعر حﻜاﻳت را با آواز بﻠﻨد بخﻮاﻧد و ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد.
 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد تصﻮﻳر زﻳر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد و از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد ﻧتﻴجﻪ را
بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨد:
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 uبﻬارستان بﻪ پﻴروى از ﻛدام ﻛتاب ﻧﻮشتﻪ شده است؟
 uجاﻣﻰ ﻛتاب بﻬارستان را در چﻨد بخش تقسﻴﻢ ﻛرده است؟
 uآثار جاﻣﻰ ﻛدامﻫا اﻧد؟ ﻧام ببرﻳد.
 uرعاﻳت قﻮاعد دستﻮرى در ﻧﮕارش سبب چﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 uﻣفﻬﻮم جﻤﻠﺔ زﻳر چﻴست؟
«ﻧزدﻳﻜﻰ اجﻞ با دورى از حسﻦ عﻤﻞ»
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ﻣفﻬﻮم شعر زﻳر را در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد:
ﻣغرور ﻣشﻮ بﻪ ﻣال چـﻮن بﻰخبران
زﻳرا ﻛﻪ بﻮد ﻣال چﻮ ابر ﮔذران
ابر ﮔـذران اﮔر چﻪ ﮔـﻮﻫر بـارد
خاطر ﻧﻨﻬد ﻣرد خردﻣﻨد برآن
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻧزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس ﻧزدﻫﻢ

ﻣروت و ﻣرداﻧﻪﮔﻰ

ره نﻴـکمـردان آزاده گﻴـر
چو اﻳستاده اى دست افتاده گﻴر

ﻣردمدارى ،اﻧساندوستﻰ و ﻣرداﻧﻪﮔﻰ در ﻫر ﻛارى ،ﻧشان شرف و شأن آدﻣﻴست.
دشﻤﻨﻰ ،تبعﻴض و تعصب اﻧسانﻫا را از ﻫﻢ دور و پراﮔﻨده ﻣﻰسازد و اﻧساﻧﻴت را از
دلﻫا ﻣﻰﻛاﻫد .ﻛﻮشش ﻛﻨﻴﻢ تا دلﻫاى خﻮد را از ﻧفاق و بدبﻴﻨﻰ ،ﻛﻴﻨﻪ و ﻛدورت و
دشﻤﻨﻰ بزداﻳﻴﻢ و جاﻳش را بﻪ خﻴراﻧدﻳشﻰ 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 ﻣﻬﻤاندوست .پﻴﻮستﻪ در ﻣﻬﻤانخاﻧﺔ
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 وﻻﻳت ﻣﻦ اﻧد.
َعضداﻟدوﻟﻪ بﮕرﻳست و ﮔفت :ﻛسﻰ را ﻛﻪ چﻨﻴﻦ ﻣروت باشد با وى حرب ﻛردن از
بﻰﻣروتﻴست ،ﻟشﻜر باز ﮔرداﻧﻴد و تعرض وى ﻧﻜرد.
ﻣردﻣﻰ ﻛﻦ بﻪ جاى دشﻤﻦ و دوست

ﻛز ﻣروت زﻳان ﻧﻜرد ﻛسﻰ
اخﻼق ﻣحسﻨﻲ

حکاﻳت
آورده اﻧد ﻛﻪ در پﻴش رسﻮل اﻛرم ﻣردى را ﻣﻰستﻮدﻧد 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 اﷲ

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 سپﻬساﻻر وجﻴﻪ اﻟدوﻟﻪ ﻣﻴرزا و ﻣؤﻟف تارﻳخ عضدى است؛ اﻣا در ﻟغت
بﻪ ﻣعﻨاى بازوى دوﻟت ،ﻳار دوﻟت.
2ـ عظﻴﻢ :در اﻳﻨجا ﻳعﻨﻰ بسﻴار ،زﻳاد
3ـ با خشﻢ خﻮﻳش بر آﻳد :ﻳعﻨﻰ خشﻢ و غضب فرو خﻮرد ،ﻫﻴچﮔاﻫﻰ خشﻤﮕﻴﻦ
ﻧشﻮد.
4ـ با ﻫﻤﻪ ﻛس بر آﻳد :ﻳعﻨﻰ بر ﻫﻤﻪ پﻴروز ﻣﻰشﻮد.

توجه به امﻼ در نگارش
ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢترﻳﻦ و عﻤدهترﻳﻦ ﻣﻮضﻮعات در ﻧﮕارش درست ﻧﻮشتﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫا ﻣﻰباشد.
ﻫرﮔاه تﻮجﻪ بﻪ اﻣﻼ صﻮرت ﻧﮕﻴرد؛ ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﻪﻫا و جﻤﻠﻪﻫا تغﻴﻴر ﻛرده باعث پراﻛﻨدهﮔﻰ
در ﻧﻮشتﺔ ﻣا ﻣﻰﮔردد و خﻮاﻧﻨده را بﻪ ﻣشﻜﻞ ﻣﻮاجﻪ ساختﻪ ﻣعﻨاﻳﻰ درست از آن ﮔرفتﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد .در اﻣﻼى واژهﻫا و وصﻞ و فصﻞ ترﻛﻴبﻫا باﻳد دقت داشتﻪ باشﻴﻢ و ﻫرﮔز
ﻟغاتﻰ را ﻛﻪ اﻣﻼى درست آنﻫا را ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،بﻪ ﻛار ﻧبرﻳﻢ ﻳا بﻪ ﻛتاب ﻟغت ﻣراجعﻪ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﮔاﻫﻰ تﻠفظ ﻧادرست ﻫﻢ ﻣﻮجب اشتباه در اﻣﻼ ﻣﻰﮔردد.
چﻨد راﻫﻨﻤاﻳﻰ براى اﻣﻼى ﻛﻠﻤﻪﻫا
فعﻞﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با (ا) شروع ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد« :افﮕﻨدن ،اﻧداختﻦ ،اﻧدوختﻦ ،افراشتﻦ و
افتادن» ﻫر ﮔاه با جزء پﻴشﻴﻦ «ب» ﻳا«ن» ﻫﻤراه شﻮد ،حرف «ا» بﻪ صﻮرت «ى» در
ﻣﻰآﻳد:
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ب  +افﮕﻨدم

بﻴفﮕﻨدم

ب  +اﻧداختﻴﻢ

بﻴﻨداختﻴﻢ

ب  +اﻧدوز

بﻴﻨدوز

ب +افتادﻧد

بﻴفتادﻧد

ب  +افزود

بﻴفزود

فعﻞﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با (آ) شروع ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد«:آﻣدن ،آوردن ،آسﻮدن ،آراستﻦ،
آشاﻣﻴدن و آﻟﻮدن» ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ «ب» بﻪ جزء پﻴشﻴﻦ عﻼﻣت ﻣد آنﻫا بﻪ «ى»
تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
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 صﻼت

زکﻮة و صﻠﻮة

داوود ،ﻛاووس

داود ،ﻛاوس

طاووس

طاوس
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ﻛﻤالاﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ واعظ ﻛاشفﻰ سبزوارى ،وفات سال  505ﻫـ..ق .ﻣطابق سال 1504
م .از ﻧثرﻧﻮﻳـسان ﻧاﻣدار بﻮده ﻛﻪ آثار پربار و ﮔرانبﻬاﻳﻰ از خﻮد بﻪ جا ﻣاﻧده است .او واعظ
ﻫرات بﻮد و بﻪ عﻠت تصحﻴح ﻣجﻤﻮعﺔ داستانﻫاى ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ آوازة ﮔستردهﻳﻰ بﻪ
دست آورد.
حسﻴﻦ واعظ رساﻟﺔ روضة اﻟشﻬدا (باغ شـﻬﻴدان) را ﻧﻮشـت و در آن رﻧجﻫاى اﻣام
حسﻴﻦ ﻧـﻮة ﻛﻮچﻚ پﻴاﻣبر را تصـﻮﻳر ﻛرد .وى ﻫﻢچﻨﻴﻦ اثر اخﻼقﻰ خﻮد بﻪ ﻧـام
اخـﻼق ﻣحسﻨﻰ را در سال  1495م .ﻧﻮشت ﻛﻪ سﻮﻣﻴﻦ اثر ﻣﻨثﻮر در زﻣﻴﻨﺔ اخﻼق بﻪ
شﻤار ﻣﻰرود.
* *

*

ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢترﻳﻦ و عﻤدهترﻳﻦ ﻣﻮضﻮعات در ﻧﮕارش درست ﻧﻮشتﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫا ﻣﻰباشد؛
ﻫرﮔاه تﻮجﻪ بﻪ اﻣﻼ صﻮرت ﻧﮕﻴرد ،ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﻪﻫا و جﻤﻠﻪﻫا تغﻴﻴر ﻛرده باعث پراﻛﻨدهﮔﻰ
در ﻧﻮشتﺔ ﻣا ﻣﻰﮔردد .در اﻣﻼى واژهﻫا و وصﻞ و فصﻞ ترﻛﻴبﻫا باﻳد دقت داشتﻪ باشﻴﻢ و
ﻫرﮔز ﻟغاتﻰ را ﻛﻪ اﻣﻼى درست آنﻫا را ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،بﻪ ﻛار ﻧبرﻳﻢ.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

دو شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ ﻣعﻨﻰ ﻛﻨﻨد.

 uبا تﻮجﻪ بﻪ درس ،واژهﻫاى زﻳر را در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ ﻛار ببرﻳد:
(ﻣروت ،احسان ،غاﻳت ،غرﻳب)
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه ،اﻫﻤﻴت ﻧشاﻧﻪﮔذارى را بﻴان ﻧﻤاﻳد.
 uچﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم حﻜاﻳت سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uبﻪ 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 ﻫﻢچﻨﻴﻦ
ﻧشاﻧﻪﮔذارى را در آن رعاﻳت ﻛﻨﻴد.

 uواعظ ﻛاشفﻰ از ﻛدام ﻳﻚ ﻛشﻮرﻫاى زﻳر است؟
اﻟف :ﻫﻨدوستان ،ب :تاجﻜستان ،ج :افغاﻧستان ،د :اﻳران.
 uاثر اخﻼقﻰ واعظ ﻛاشفﻰ بﻪ ﻧام چﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد؟
 uپﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟

 uبرداشت تان را از ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى درس در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴستﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴستﻢ

زﻧدهﮔﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحظﻪﻫاست

هنگام سپﻴدهدم خروس سحرى

دانﻰکه چـرا همـﻰکند نوحهگرى؟

ﻳعنﻰ که نمودند در آﻳﻴنۀ صبح

کز عمر شبﻰ گذشت و تو بﻰخبرى
خﻴام
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زﻧدهﮔﻰ ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از روزﻫا ،ﻣاهﻫا و سالﻫا است؛ روزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ شتاب ﻣﻰﮔذرﻧد
و ﻫرﮔز باز ﻧﻤﻰﮔردﻧد.
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد وقت طﻼست؛ وﻟﻰ بدون تردﻳد وقت از طﻼ ،ﮔرانبﻬاتر است؛ زﻳرا با صرف
وقت ﻣﻰتﻮان طﻼ بﻪ دست آورد؛ وﻟﻰ دقاﻳق تﻠف شده را با طﻼ ﻧﻤﻰتﻮان خرﻳد.
چﻪ بسﻴارﻧد آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ وقت خﻮد را بﻴﻬﻮده تﻠف ﻣﻰﻛﻨﻨد .ﮔﻮﻳﻰ قرنﻫاى طﻮﻻﻧﻰ در اﻳﻦ
جﻬان زﻧدهﮔﻰ خﻮاﻫﻨد ﻛرد .اﮔر پﻮل شان ﮔﻢ شﻮد ،دلآزرده ﻣﻰشﻮﻧد و در جستجﻮى آن
دﻧﻴا را زﻳر و رو ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ اﻣا ﻫرﮔز از تﻠف شدن وقت خﻮﻳش ﻧﮕران و ﻧاراحت ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
عﻤر حقﻴقﻰ را شﻨاسﻨاﻣﺔ ﻣا تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،زﻳستﻦ و زﻧدهﮔﻰ زﻳبا ،تﻨﻬا ﻫﻤان
فرصتﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ با اعﻤال زﻳبا و ﻛارﻫاى بزرگ ﻣﻰﮔذرد.
ِ
سﻨﮓ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،اسﻜﻨدر در اثﻨاى سفر بﻪ شﻬرى رسﻴد و از ﮔﻮرستان عبﻮر ﻛرد.
ﻣزارﻫا را خﻮاﻧد و بﻪ حﻴرت فرو رفت؛ زﻳرا ﻣدت حﻴات صاحبان قبﻮر ﻛﻪ بر روى سﻨﮓﻫا
حﻚ شده بﻮد ،ﻫﻴچﻛدام از ده سال تجاوز ﻧﻤﻰﻛرد .ﻳﻜﻰ از بزرﮔان شﻬر را پﻴش خﻮاﻧد،
بﻪ او ﮔفت« :شﻬرى بﻪ اﻳﻦ صفا ،با ﻫﻮاى خﻮب و آب ﮔﻮارا ،چرا زﻧدهﮔﻰ ﻣردﻣش چﻨﻴﻦ
ﻛﻮتاه است؟» آن ﻣرد بزرگ پاسخ داد«:ﻣا زﻧدهﮔﻰ را با ﻧظرى دﻳﮕر ﻣﻰﻧﮕرﻳﻢ ،زﻧدهﮔﻰ
بﻪ خﻮردن و خفتﻦ و راه رفتﻦ ﻧﻴست .اﮔر چﻨﻴﻦ باشد ،ﻣا و حﻴﻮاﻧات تفاوتﻰ ﻧدارﻳﻢ.
زﻧدهﮔﻰ 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 زﻧدهﮔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨد؛ زﻳرا قسﻤت
اعظﻢ عﻤر بﻪ غفﻠت سپرى ﻣﻰشﻮد .ﻛسﻰ در زﻧدهﮔﻰ 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 ﮔذشتﻪﻫاى
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
فردا ﻛﻪ ﻧﻴاﻣده اسـت فـرﻳاد ﻣﻜﻦ
بـر ﻧـاﻣده و ﮔـذشـتﻪ بﻨـﻴاد ﻣﻜﻦ
حاﻟﻰ خﻮش باش و عﻤر بـرباد ﻣﻜﻦ
آﻳا ﻣﻨظﻮر از خﻮش بﻮدن در اﻳﻦ شعر ،خﻨدهﻫاى بﻴﻬﻮده و خﻮشﮔذراﻧﻰ است؟ ﻧﻪ،
خﻮشﻰ واقعﻰ دلﻫاى 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 ﻣﻰﻛﻨد .ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ قدر وقت را بداﻧﻴد و دقاﻳق ﮔرانبﻬا 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 ﻣﻰﮔذرد ﻳا براى ﮔردش و
ورزش و بازىﻫاى تفرﻳحﻰ ﻣصرف ﻣﻰشﻮد ،در ردﻳف اوقات تﻠف شده ﻧﻴست.
وقتﻰ زﻳباﻳﻰﻫاى آفرﻳﻨش را ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ،وقتﻰ سبزهﻫا ،ﮔﻞﻫا ،درختان ،آسﻤان آبﻰ ﻳا
پرستاره را با شﮕِفتﻰ و اعجاب ﻣرور ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻳا بر ساحﻞ درﻳا ،ﻳا رودخاﻧﻪ ﻣﻰﻧشﻴﻨﻴﻢ،
وقت خﻮد را تﻠف ﻧﻜرده اﻳﻢ .اﻳﻦﻫا جز ِء زﻧدهﮔﻰ است؛ بﻪ خصﻮص اﮔر با تأﻣﻞ و فﻜر و
عبرت ﻫﻤراه باشد.
زﻧدهﮔﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحظﻪﻫاست و از دست دادن فرصتﻫا جز غصﻪ و اﻧدوه چﻴزى ﻫﻤراه
ﻧدارد.
عباس اقبال آشتﻴاﻧﻰ
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رعاﻳت نشانهگذارى در نگارش
براى اﻳﻦﻛﻪ ﻫر ﻧﻮشتﻪ ،ﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨدة آن را ﻛاﻣﻞ و دقﻴق ﻧشان دﻫد ،عﻼﻣتﻫاى
خاصﻰ را در آن بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻧد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
جﻤﻠﺔ «ﻧادﻳﻪ از سفر برﮔشت» را در ﻧظر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ؛ چﻮن در آخر آن عﻼﻣتﻰ وجﻮد
ﻧدارد فﻬﻤﻴده ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻛﻪ جﻤﻠﺔ خبرى است ﻳا پرسشﻰ ﻳا تعجبﻰ .حال سﻪ ﻧﻮع عﻼﻣت
را در آخر آن بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻳﻢ.
1ـ ﻧادﻳﻪ از سفر برﮔشت.
2ـ ﻧادﻳﻪ از سفر برﮔشت؟
3ـ ﻧادﻳﻪ از سفر برﮔشت!
در جﻤﻼت فﻮق ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﻛدام با ﮔذاشتﻦ عﻼﻣت واضح و آشﻜار شد؛ بﻨابراﻳﻦ
ﻧﻮﻳسﻨده با عﻼﻣت ﻣﻮرد ﻧظر خﻮد ،ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣﻨظﻮرش را بﻬتر براى خﻮاﻧﻨده باز ﮔﻮﻳد.
1ـ ﻣطاﻟب و ﻫدفﻫاى ﻧﻮﻳسﻨده را بﻪ خﻮبﻰ روشﻦ ﻣﻰسازد.
2ـ ﻟحﻦ سخﻦ و بسﻴارى از عﻮاطف تﻨد و ﻣﻼﻳﻢ ﻧﻮﻳسﻨده را بﻪ خﻮاﻧﻨده ﻣﻨتقﻞ
ﻣﻰسازد.
3ـ بﻪ خﻮاﻧﻨده ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد تا ﻧﻮشتﻪ را درستتر و آساﻧتر بخﻮاﻧد و در ﻧتﻴجﻪ ﻣﻨظﻮر
ﻧﻮﻳسﻨده را بﻬتر درك ﻛﻨد.
نقطه().
1ـ در پاﻳان جﻤﻠﻪﻫاى اﻣرى و خبرى بﻪ ﻛار ﻣﻰرود؛ ﻣث ً
ﻼ:
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  1298ﻫـ  .ش .بﻪ استرداد استقﻼل خﻮد ﻣﻮفق ﮔردﻳد.
سؤالﻴه (؟)
1ـ اﻳﻦ عﻼﻣت در آخر جﻤﻠﻪﻫاى پرسشﻰ ﻣﻰآﻳد؛ چﻨاﻧچﻪ:
خاﻧﺔ شﻤا ﻛجاست؟
عﻼمت تعجب(!)
1ـ در آخر جﻤﻠﺔ تعجبﻰ ﻣﻰآﻳد :عجب روزﮔارى است!
2ـ بعد از اصﻮات و ﮔاﻫﻰ بعد از ﻣﻨادا قرار ﻣﻰﮔﻴرد :بﻪ بﻪ! زﻧﻬار! عجب! خﻮشا! آفرﻳﻦ!
خداﻳا!
وﻳرگول ﻳا کامه()،
1ـ در پاﻳان جﻤﻠﻪﻫاى ﻧاقص پﻴرو ﻣﻰآﻳد:
ﻫﻨﮕاﻣﻰﻛﻪ وارد شد ،شادﻣان بﻪ ﻧظر ﻣﻰرسﻴد.
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 ﻣﻰپﻴﻮﻧدﻳﻢ؛ اﻣا بقﻴﻪ را با عﻼﻣت وﻳرﮔﻮل:
ﻫر داﻧشآﻣﻮز باﻫﻮشﻰ ﻧسبت بﻪ درس ،ﻛﻮشش ،عﻼقﻪ و پشتﻛار دارد.
سﻴمﻴکولن(؛)
1ـ براى جداﻛردن جﻤﻠﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ از جﻬت ساختﻤان و ﻣفﻬﻮم ،ﻣستقﻞ بﻪ ﻧظر ﻣﻰرسﻨد؛
وﻟﻰ در ﻳﻚ عبارت طﻮﻻﻧﻰ ،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! ﻣﻰپﻨداشتﻢ 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
ﮔﻮﻳﻨدهﮔان آن ﻣشخص ﻧباشد ،براى بار ﻧخست ﻧامﻫا را ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد؛ وﻟﻰ پس از آن ،سخﻦ
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ﻫر ﻛدام را بعد از خط فاصﻠﻪ در اول سطر ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد.
دﻳروز حسﻴﻦ را دﻳدم؛ از او پرسﻴدم:
 حاﻟت چطﻮر است؟ خﻮب استﻢ. اﻣتحاﻧاتت چطﻮر شد؟ ﻛاﻣﻴاب شدم.2ـ ﻫر ﮔاه بخشﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻳﻚ ﻣﻮضﻮع را جدا بﻨﻮﻳسﻨد و ﻫر بخش را با شﻤاره
ﻣشخص ﻛﻨﻨد ،بعد از ﻫر شﻤاره ﻳا حروف اﻟفبا ،خط فاصﻠﻪ ﻣﻰﮔذارﻧد:
اصﻮل دﻳﻦ اسﻼم سﻪ تا است:
1ـ تﻮحﻴد
2ـ .ﻧبﻮت
3ـ .ﻣعاد
گﻴومه («» )
در ﻣﻮارد زﻳر استعﻤال ﻣﻰﮔردد:
1ـ ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ سخﻨﻰ را عﻴﻨاً از ﻛسﻰ ﻳا جاﻳﻰ ﻧقﻞ قﻮل ﻛﻨﻨد آن را در اﻳﻦ ﻧﻮع قﻮس
ﻳا ﮔﻴﻮﻣﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ :پﻴاﻣبر

فرﻣﻮده است« :طﻠب عﻠﻢ بر ﻣرد و زن ﻣسﻠﻤان فرض

است».
2ـ ﻫرﮔاه بخﻮاﻫﻨد عﻨﻮان آثار ﻫﻨرى ،ﻣقاﻟﻪ ،شعر ﻳا ﻛتاب را در جﻤﻠﻪﻳﻰ بﻴاورﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
سعدى «بﻮستان» را در سال  655سرود و «ﮔﻠستان» را در سال  656ﻧﻮشت.
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 ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
ﻣعﻠﻢ ﮔفت« :شاﮔرد خﻮب ﻫﻤﻴشﻪ با ﻫﻤصﻨفان خﻮد برخﻮرد ﻧﻴﻚ ﻣﻰداشتﻪ
باشد».
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زﻧدهﮔﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحظﻪﻫاست ،ﻟحظﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣثﻞ باد و باران ﻣﻰﮔذرﻧد و ﻫرﮔز دوباره
بر ﻧﻤﻰﮔردﻧد.
بﻨابراﻳﻦ ﻻزم است با ﻧشاط و خرﻣﻰ ،خﻮب درس بخﻮاﻧﻴﻢ ،بﻪ وظاﻳف اﻧسانساز
اسﻼﻣﻰ عﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ داشتﻪ باشﻴﻢ ،اطاعت و خدﻣت پدر و ﻣادر را بر خﻮد ﻻزم
شﻤرده ،آنﻫا را راضﻰ ﻧﮕﻬدارﻳﻢ ،بﻪ ﻣعﻠﻤان و بزرﮔان احترام ﻛﻨﻴﻢ و سعﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،براى
ﻛشﻮر خﻮد ﻣفﻴد باشﻴﻢ.
* *

*

براى اﻳﻦﻛﻪ ﻫر ﻧﻮشتﻪ ،ﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨدة آن را ﻛاﻣﻞ و دقﻴق ﻧشان دﻫد ،عﻼﻣتﻫاى
خاصﻰ را در آن بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻧد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

در ﻣﻮرد ارزش وقت دو جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.

 uﻣفﻬﻮم رباعﻰ زﻳر را بﻨﻮﻳسﻴد:
اﻳﻦ عﻤر بـﻪ ابـر ﻧـﻮبﻬـاران ﻣـاﻧد

وﻳﻦ دﻳده بﻪ سﻴﻞ ﻛﻮﻫساران ﻣاﻧد

اى دوست چﻨان ب ِزى ﻛﻪ بعد از ﻣردن

اﻧﮕشت ﮔزﻳدﻧﻰ ،بﻪ ﻳاران ﻣاﻧد
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uاز ﻫر ﮔروه دو شاﮔرد ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ قﻮاعد اﻧشا و ﻧﮕارش (عﻼﻣتﮔذاري) را،
روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
u

ﻳﻚ شاﮔرد از ﻫر ﮔروه واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و

جﻤﻠﻪ بسازد.
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة ﻣفﻬﻮم درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

 uچرا وقت از طﻼ ﮔرانبﻬاتر است؟
 uﻣﻨظﻮر از «عﻤر حقﻴقﻰ را شﻨاسﻨاﻣﺔ ﻣا تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨد» چﻴست؟
 uﻧﮕارش تخﻴﻠﻰ بﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕارشﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 uچﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان از ساعات عﻤر بﻬتر استفاده ﻛرد؟

 uدر ﻣﻮرد ارزش وقت ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و چﻬارم را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و ﻳﻜﻢ

جﻬان ﻣعﻨﻮى

شﻴخ ﻓرﻳداﻟدﻳﻦ ﻋﻄار

ﻳﻜﻰ از پﻨـدﻧاﻣﻪﻫاى ﻣﻨـظﻮم و ﻣشـﻬﻮر در ادب فارسﻰ دري ﻫﻢ پﻨدﻧاﻣﺔ
ﻣﻨسﻮب بﻪ شـﻴخ فرﻳـداﻟدﻳﻦ عطار ﻧﻴشاپﻮرى اسـت ﻛﻪ شـاﻣﻞ ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاى
حﻜﻤﻰ ـ اخﻼقﻰ ،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 ﻛﻢﻧظﻴر بﻮده و اﻳﻦ تأﻟﻴف،
حتﻰ بـﻪ عـﻨﻮان ﻛتاب درسﻰ ﻫﻢ ،در حﻮزهﻫاى درسﻰ تدرﻳس ﻣﻰشد.
شـعرى را ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻴد ﻳﻜﻰ از ﻣثـﻨﻮىﻫاى اﻳﻦ پـﻨدﻧاﻣﻪ است.
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ﻧـﻮحـﻪﻫا ﻣﻰﻛـرد بـﻬر دوســتان
بـﻠبـﻞ از بـاد صـبـا در بـﻮســتـان
ﻛـرد بﻠبﻞ پﻴـش ﻧـسرﻳﻦ و سـﻤﻦ
ﻣــدتﻰ فـرﻳـاد و زارى در چـﻤﻦ
اﻟــحـذر از ﻛـار دﻧـﻴـا اﻟــحـذر
ﻛار دﻧﻴا اﻳـﻦ چﻨﻴﻦ اسـت اى پسر
بـا دل پــردرد و بـا جـان بﻪ داغ
آﻣـدﻧـد آﻧـجا ﻫـﻤﻪ ﻣـرغـان بــاغ
شب ﻫﻤﻪ شـب تا بﻪ وقت صبحﮕاه
ﮔـرﻳﻪ و زارى ﻫـﻤﻰﻛـردﻧــد و آه
شﻜـر شـﻴرﻳﻦ ﻫـﻤﻪ در ﻛام اوسـت
عارف ﻣرغان ﻛﻪ طﻮطﻰ ﻧام اوسـت
ﮔفـت :از باﻻى ﮔردون تا بـﻪ پست
تعزﻳت چﻮن داد ،بر شاخﻰ ﻧشست
وز سـﻼطـﻴﻦ تـا ﮔــدا و ﻟـشﻜرى
از ﻣـﻼﻳـﻚ تـا بــﻪ اﻧـسان و پـرى
بﻠﻜﻪ زﻳـر خاك خـﻮاﻫد رفـت پاك
ﻛس ﻧﻤاﻧـد در جﻬان بر روى خاك
دل بﻪ دست آورد و زﻳر خاك رفت
اى خﻮشا آﻧﻜس ﻛﻪ او چاﻻك رفت
ﻛﻰ بﻤاﻧد اﻳﻦ جﻬان با ﻫﻴـچ ﻛـس
ﻛﻰ بقا دارد جﻬان ،اى بـﻮاﻟـﻬـﻮس
از ﮔﻞ و ﮔﻠـزار و ﮔﻠـشﻦ دور شـﻮ
در جـﻬان ﻣعــﻨﻮى ﻣسـتﻮر شـﻮ
پﻨدﻧاﻣﺔ عطار

نگارش تشرﻳحﻰ
ﻧﻮشتﻪﻫاى تشرﻳحﻰ ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در آنﻫا ﻣﻮضﻮعﻰ با ﻣﻮشﮕافﻰ و دقت
ﻫر چﻪ بﻴشتر شرح داده شده باشد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪﻫا را بﻪ دو دستﺔ عﻴﻨﻰ و ذﻫﻨﻰ تقسﻴﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
1ـ ﻧﮕارشﻫاى تشرﻳحﻰ عﻴﻨﻰ :عبارت است از ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ 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 ﻧﮕارشﻫا ﻫر چﻪ دقت در ﻣشاﻫده باشد و رﻳزهﻛارىﻫا تشرﻳح شده باشد رﻧﮓ و جﻠﻮة
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آن زﻳادتر است .ﻧثرﻫاى تارﻳخﻰ (ﻣاﻧﻨد ﻧثر تارﻳخ بﻴﻬقﻰ) جزء اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا ﻣﻰباشد.
2ـ ﻧﮕارشﻫاى تشرﻳحﻰ ذﻫﻨﻰ :در اﻳﻦ ﻧﮕارشﻫا 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؛ ﻣث ً
ﻼ :داستان ابﻦ سﻤاك از
بﻴﻬقﻰ را ﻣﻰتﻮان از جﻤﻠﺔ اﻳﻦ ﻧﮕارشﻫا داﻧست.
اﮔر شاﮔردان بﻪ ﻧﻮشتﻪﻫاى تشرﻳحﻰ ذﻫﻨﻰ و عﻴﻨﻰ خﻮد را عادت دﻫﻨد در آﻳﻨده
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان خﻮبﻰ خﻮاﻫﻨد شد.

دل بﻪ دست آورد و زﻳر خاك رفت
اى خﻮشا آنﻛس ﻛﻪ او چاﻻك رفت
خﻮشا بﻪ حال آنﻛس ﻛﻪ در شادى و رضاﻳت دلﻫا 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 بﻰﻣﻮرد و بﻴجا.
پس ﻧباﻳد ﻣرتﻜب عﻤﻠﻰ شﻮﻳﻢ ﻛﻪ باعث سرافﮕﻨدهﮔﻰ و شرﻣسارى ﻣا در دﻧﻴا و
آخرت ﮔردد؛ چﻨان ﻛﻪ شاعر ﮔراﻧﻤاﻳﻪ و عارف بزرگ ﻣا خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى چﻨﻴﻦ
ﮔفتﻪ است:
از ﻫزارا ن ﻛعبﻪ ﻳﻚ دل بﻬتر است
دل بﻪ دست آور ﻛﻪ حج اﻛبر است
* * *
ﻧﻮشتﻪ تشرﻳحﻰ ﻧﻮشتﻪﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در آن ﻣﻮضﻮعﻰ با ﻣﻮشﮕافﻰ و دقت ﻫر چﻪ بﻴشتر
شرح داده شده باشد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪﻫا را بﻪ دو دستﺔ عﻴﻨﻰ و ذﻫﻨﻰ تقسﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
1ـ ﻧﮕارشﻫاى تشرﻳحﻰ عﻴﻨﻰ
2ـ ﻧﮕارشﻫاى تشرﻳحﻰ ذﻫﻨﻰ
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ (ﻧﮕارش تشرﻳحﻰ) را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
u

ﻳﻚ شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و جﻤﻠﻪ بسازد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uبا ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة ﻣفﻬﻮم درس ،سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uاز ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را ،روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد.

 uﻣﻨظﻮر شاعر از بﻴت زﻳر چﻴست؟
بﻠبﻞ از باد صبا در بـﻮستان
u

ﻧﻮحﻪﻫا ﻣﻰﻛـرد بﻬر دوستان

ﻧﮕارش تشرﻳحﻰ ذﻫﻨﻰ چﻴست؟

 uدو شاﮔرد شعر درس را با صداى بﻠﻨد دﻛﻠﻤﻪ ﻛﻨﻨد.

u

ﻣتﻦ درس را حفظ ﻛﻨﻴد و در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم آن ﻳﻚ ﻣضﻤﻮن بﻨﻮﻳسﻴد.

 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و دوم را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و دوم

شرط ﻧﻴﻚﻧاﻣﻰ

ﻫﻤﻴشﻪ باﻳد ﻛﻮشش ﻛﻨﻴﻢ تا حرف دل و زبان ﻣا ﻳﻜﻰ باشد و ﻛارى
را باﻳد اﻧجام بدﻫﻴﻢ ﻛﻪ عقﻞ و خرد براى ﻣا دستﻮر ﻣﻰدﻫد؛ بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣثال :دل
حاجتﻣﻨدى را بﻪ دست ﮔرفتﻦ ،پاى برﻫﻨﻪﻳﻰ را پﻮشاﻧدن و خﻼصﻪ آساﻳش و
آراﻣش خﻠق خداى را خﻮاستﻦ ،اﻳﻦﻫا ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ راهﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ اﻧسان را ﻧام
ﻧﻴﻚ بخشﻴده و خﻮشبختﻰﻫاى دﻧﻴا و آخرت را ﻧصﻴب ﻣﻰﮔرداﻧد.

129

ﻧـﻴﻚﻧاﻣﻰ ﻧـباشـد از ره ُعجب

خِ ﻨﮓ آز و ﻫـﻮس ﻫﻤﻰراﻧـــدن

روز دعـﻮا ،چـﻮ طبـﻞ باﻧﮓ زدن

وقت ﻛـﻮشش ،ز ﻛـار واﻣـاﻧـدن

خستﻪﮔان را ز طعﻨﻪ ،جان خستﻦ

دل خﻠـق خــداى رﻧـجاﻧــدن

خﻮد سﻠﻴﻤان شدن بﻪ ثروت و جاه

دﻳﮕـران را ز دﻳـﻮ تـرســاﻧـدن

بـا درافتـادهﮔـان ،سـتـﻢ ﻛـردن

زﻫـر را جـاى شـﻬد ﻧـﻮشـاﻧـدن

اﻧــدر اﻣــﻴد خـﻮشــﺔ ﻫـﻮسـﻰ

ﻫـر ﻛـجا خرﻣﻨﻰ است سﻮزاﻧدن

ﮔﻤـرﻫـان را رفﻴــق ره بــﻮدن

سـر ز فـرﻣـان عـقﻞ پﻴـچاﻧـدن

عﻴـب پﻨـﻬان دﻳـﮕـران ﮔفـتـﻦ

عﻴـب پﻴـداى خﻮﻳـش پﻮشاﻧدن

بﻬـر ﻳﻚ ﻣشـت آرد بر سر خﻠق

آســﻴا چـﻮن زﻣـاﻧـﻪ ﮔـرداﻧـدن

ﮔـﻮﻳﻤت شرط ﻧﻴﻜﻨاﻣﻰ چﻴست

زاﻧـﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ بـاﻳدت خﻮاﻧدن

خـارى از پـاى عـاجـزى ﻛـﻨدن
ﮔـردى از داﻣـﻨﻰ بﻴـفشـاﻧــدن
پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ

1ـ ُعجب :خﻮدبﻴﻨﻰ ،خﻮدپسﻨدى
2ـ خِ ﻨﮓ :در اﻳﻨجا اسپ سفﻴدرﻧﮓ و سفﻴدﻣﻮى
3ـ خِ ﻨﮓ آز و ﻫﻮس :در اﻳﻨجا ﻳعﻨﻰ ظاﻫر سفﻴد و باطﻦ سﻴاه.
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نگارش توصﻴفﻰ ﻳا وصفﻰ
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕارش ﻧﻮﻳسﻨده ﻣﻨظرهﻳﻰ را ﻛﻪ بﻪ چشﻢ دﻳده است ﻧﻪ تﻨﻬا تشرﻳح
ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ زﻳباﻳﻰﻫا و ﻳا زشتﻰﻫاى آن را بﻪ صﻮرت دلپسﻨد جﻠﻮه ﻣﻰدﻫد و در چشﻢ
و دل خﻮاﻧﻨده ﻣﻰآراﻳد .ﻫﻨرى ﻛﻪ ﻧﻮﻳسﻨده در ﻧﻮشتﺔ وصفﻰ بﻪ ﻛار ﻣﻰبرد تخﻴﻞ است.
بﻨابراﻳﻦ ﻧﻮشتﺔ وصفﻰ را باﻳد ﻣخﻠﻮطﻰ از حقﻴقت و تخﻴﻞ داﻧست ،ﻛﻪ قدرت ﻧﻮﻳسﻨده آنﻫا
را با ﻫﻢ آﻣﻴختﻪ است و بﻪ صﻮرت دﻟپذﻳر در آورده است.
در ادبﻴات ﻛﻼسﻴﻚ زبان درى ،ﻧثر تﻮصﻴفﻰ بسﻴار اﻧدك است؛ زﻳرا اول اﻳﻦﻛﻪ ﻧثر
ﻧسبت بﻪ شعر ﻛﻤتر است ،دوم اﻳﻦﻛﻪ ﻧثرﻫاﻳﻰ ﻫﻢ است ﻛﻪ بﻴشتر جﻨبﺔ تارﻳخﻰ دارد ،از
واقعات زﻧدهﮔﻰ سخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳد و جﻨبﺔ وصفﻰ آنﻫا ﻛﻤتر است؛ اﻣا در شعر آﻧقدر پردهﻫاى
بدﻳع رﻧﮕارﻧﮓ وصف بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰرسد ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﻳباﻳﻰ بﻪ اعجاب و
شﮕفتﻰ دچار ﻣﻰشﻮد.
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ﻫﻴچﮔاﻫﻰ فرﻳب آدمﻫاى فرﻳبﻛار را ﻧخﻮرﻳﻢ و ﻫرﮔز باﻳد زﻳر تأثﻴر حرفﻫا و
چربزباﻧﻰﻫاى آﻧان ﻧروﻳﻢ؛ چﻨاﻧچﻪ در بﻴت چﻬارم درس خﻮاﻧدﻳﻢ ﻛﻪ:
دﻳﮕـران را ز دﻳـﻮ تـرسـاﻧـدن
خﻮد سﻠﻴﻤان شدن بﻪ ثروت و جاه
شاعر آﻧاﻧﻰ را ﻛﻪ دل و زبانشان ﻳﻜﻰ ﻧﻴست خطاب قرار داده و ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻫستﻨد
ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در ظاﻫر بسﻴار خﻮب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻣا در باطﻦ خﻴﻠﻰ بدﻧﻴت و ظاﻟﻢ اﻧد و
فﻜر ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ ﻧام ﻧﻴﻚ را با داشتﻦ پﻮل ،ثروت ،ظﻠﻢ ،فساد و آزار و اذﻳت ﻣظﻠﻮﻣان
ﻣﻰتﻮان ﻛﻤاﻳﻰ ﻛرد؛ وﻟﻰ غافﻞ از اﻳﻦﻛﻪ بﻪ جز از رﻧج و عذاب آخرت چﻴز دﻳﮕرى را بﻪ
* * *
دست ﻧﻤﻰآورﻧد.
پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ شاعـر ﻧامدار و تـﻮاﻧاى ﻣعـاصر شعـر فـارسﻰ درى در سال 1285ﻫـ ..ش .در
خاﻧﻮادة اﻫﻞ عﻠﻢ و ادب ﻣتﻮﻟد شـد و پدرش ﻳﻮسف اعتصام اﻟﻤﻠﻚ ،ﻧﻮﻳسﻨده و ﻣترجﻢ
چﻴرهدستﻰ بﻮد .پروﻳﻦ در خدﻣـت پدر فاضﻞ خﻮد بﻪ فـراﮔرفتـﻦ عﻠﻢ پرداخت و
ادبﻴات فارسﻰ و عربﻰ را از او آﻣﻮخت و از ﻫشت ساﻟﻪﮔﻰ 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  1320ﻫـ..ش .بﻪ بﻴﻤارى حصبﻪ ﻣبتﻼ شد و بﻪ سﻦ  35ساﻟﻪﮔﻰ
درﮔذشت و در قﻢ اﻳران ﻣدفﻮن است.
* * *
ﻧﻮشتﺔ وصفﻰ را باﻳد ﻣخﻠﻮطﻰ از حقﻴقت و تخﻴﻞ داﻧست ،ﻛﻪ قدرت ﻧﻮﻳسﻨده آنﻫا
را با ﻫﻢ آﻣﻴختﻪ است و بﻪ صﻮرت دﻟپذﻳر در آورده است .ﻫﻨرى ﻛﻪ ﻧﻮﻳسﻨده در ﻧﻮشتﺔ
وصفﻰ بﻪ ﻛار ﻣﻰبرد تخﻴﻞ است.
در ادبﻴات ﻛﻼسﻴﻚ زبان درى ،ﻧثر تﻮصﻴفﻰ بسﻴار اﻧدك است؛ زﻳرا اول اﻳﻦﻛﻪ ﻧثر
ﻧسبت بﻪ شعر ﻛﻤتر است ،دوم اﻳﻦﻛﻪ ﻧثرﻫاﻳﻰ ﻫﻢ است ﻛﻪ بﻴشتر جﻨبﺔ تارﻳخﻰ دارد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
u

پﻴام درس را بﻪ صﻮرت خﻼصﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.

u

در ﻣﻮرد بﻴت زﻳر چﻨد جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد:

عﻴب پﻨﻬا ن د ﻳﮕر ا ن ﮔفتﻦ

عﻴب پﻴداى خﻮﻳش پﻮشاﻧدن

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،در بارة ﻣفﻬﻮم شعر سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد تصﻮﻳر و بﻴت زﻳر با ﻫﻢ ﻣشﻮره ﻛﻨﻨد و در آخر ﻳﻚ ﻳﻚ تﻦ بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدهﮔﻰ
ﮔروه خﻮد ﻧتﻴجﻪ را بﻴان ﻛﻨﻨد:
ﮔرت ﻫﻤﻮاره باﻳد ﻛاﻣﮕاري
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ز ﻣﻮر آﻣﻮز رسﻢ بردبارى

 uاز ﻣفﻬﻮم شعر چﻪ را آﻣﻮختﻴد؟
 uچﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان ﻧﻴﻜﻨام و خﻮشبخت شد؟
u

ظﻠﻢ و ستﻢ بر ﻣظﻠﻮﻣان را ،چﻪ ﻧﻮع ﻳﻚ عﻤﻞ ﻣﻰداﻧﻴد؟

 uپروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ در سرودن شعر از ﻛﻰ پﻴروى ﻣﻰﻛرد؟
 uپﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟

 uابﻴات زﻳر از پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ است ،برداشت تان را از ﻣفﻬﻮم آن بﻪ ﻧثر ساده در
ﻛتابچﻪﻫاى 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
u

ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و سﻮم را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده

آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و سﻮم

ﻧﻴﻚخﻮاﻫﻰ و خدﻣت بﻪ ﻣردم

إِ َّن َّ
ﻳن ()153
الصاب ِ ِر َ
اﷲ َم َع َّ
(خداوند

با صابران است)

قسﻤﻰ ﻛﻪ در آﻳت فﻮق خﻮاﻧدﻳﻢ ﻛﻪ (خداوﻧد

با صابران است) ﻣﻨظﻮر از صابران،

ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ در برابر سختﻰﻫا و ﻧاﻣﻼﻳﻤات روزﮔار چﻮن ﻛﻮ ِه استﻮار و پاﻳدار ﻣﻰاﻳستﻨد
و در زﻣان عصباﻧﻴت و قﻬر ﮔذشت و ﻧرﻣﻰ اختﻴار ﻣﻰﻛﻨﻨد.
اﻧسان ﻧباﻳد در ﻣقابﻞ اتفاقات و حﻮادثﻰ ﻛﻪ ﮔاه ﮔاﻫﻰ در زﻧدهﮔﻰ اتفاق ﻣﻰافتد ،ﻛارى
بﻜﻨد ﻛﻪ باعث آزردهﮔﻰ و اذﻳت دﻳﮕران شده ،ﻧداﻣت و پشﻴﻤاﻧﻰ بﻪ بار آورد .ﮔذشت در
ﻫر ﻛارى سبب ﻣﻰشﻮد تا اﻧسان پﻴروز ،سرافراز ،خﻮشبخت و ﻧﻴﻜﻨام شﻮد .بﻴاﻳﻴد تا خصﻠت
عاﻟﻰ بشرى را ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا ﮔذشت و بردبارى است در دلﻫاى خﻮد پرورش دﻫﻴﻢ و ﻛارى
بﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ براى خﻴر و صﻼح ﻣردم و جاﻣعﺔ ﻣا باشد.
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َﻛﻠـﻴـد بــاب جـﻨت بــردبــارﻳــست

د ِر ﮔﻨـج سـعادت سـازﮔـارﻳــست
ﻣرﻧجان ﻛس ﻣخﻮاﻫش عذر آن پـس

ﻛـﻪ بــدﻛـارى بـﻮد رﻧـجاﻧــدن ﻛـس

ﻣﻜـﻦ قصـد جـفا ﮔـــر بـاوفـاﻳﻰ

ز سـﮓ طبـعﻰ بـﻮد ﮔـرگ آشـﻨــاﻳﻰ

چـﻮ ﻧـتﻮاﻧﻰ عـﻼج درد ﻛـس ﻛـرد

ﻣـﻴفـزاى از جـفـاﻳـش درد بــر درد

سـﻨـان جـــﻮر بــر دﻟـرﻳـش ﻛـﻢ زن

چـﻮ ﻣرﻫﻢ ﻣﻰﻧـسازى ،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 آسـانﮔـﻴـرى 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 ﻣـﻴـراثخــﻮارت

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 دلﻫا ﻧـﮕﻬـدار

ﻛـس از دسـت و زبـان خـﻮد ﻣـﻴـازار

بـﻪ ﻛـار افـتاده ،ﻛـارآﻣـﻮز ﻣﻰبـاش
بـﻪ ﻫـر دﻟـسﻮختﻪ ،دﻟـسﻮز ﻣﻰبـاش

شبسترى

نگارش تخﻴلﻰ
ﮔاﻫﻰ ﻧﻮشتﻪﻫا ﻧﻪ تشرﻳحﻰ و ﻧﻪ وصفﻰ است؛ اﻣا حاﻟت شادى ﻳا غﻢ را در روح خﻮاﻧﻨده
اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد و او را با فﻜر ﻧﻮﻳسﻨده شرﻳﻚ ﻣﻰسازد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪﻫا را تخﻴﻠﻰ ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
از ﻛﻠﻤﺔ (تخﻴﻠﻰ) ﻧباﻳد تصﻮر ﻛرد ﻛﻪ آنچﻪ زادة خﻴال و اﻧدﻳشﻪ است ،ﻧﻮشتﺔ تخﻴﻠﻰ ﻧاﻣﻴده
ﻣﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻮشتﻪﻫاى تشرﻳحﻰ ﮔفتﻪ شد ،ﮔاﻫﻰ ذﻫﻦ اﻧسان ﻣﻨظره،
حاﻟتﻰ ﻳا داستاﻧﻰ را در خﻮد اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد و آن را بﻪ صﻮرت ﻧﻮشتﻪﻳﻰ بﻪ خﻮاﻧﻨده بﻴان
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ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨابرآن ﻣقصد از ﻧﻮشتﺔ تخﻴﻠﻰ ،ﻧﻮشتﻪﻳﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ ذﻫﻦ و اﻧدﻳشﺔ اﻧساﻧﻰ ﻣﻨظره
ﻳا حاﻟتﻰ را تخﻴﻞ ﻛرده باشد؛ بﻠﻜﻪ ﻣقصﻮد اﻳجاد ارتباط بسﻴار ضعﻴفﻰ است ﻣﻴان حﻮادث
ﻣختﻠف و صحﻨﻪﻫاى ﻣتفاوت (ﮔاﻫﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ارتباط از بﻴﻦ ﻣﻰرود و خﻮاﻧﻨده احساس
ﮔسﻴختﻪﮔﻰ در ﻣﻴان ﻣتﻦ ﻣﻰﻛﻨد) تا حاﻟتﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻳسﻨده اﻧتظار دارد در خﻮاﻧﻨدة خﻮد
اﻳجاد ﻛﻨد.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪﻫا بﻴشتر ﻧﻤاﻳﻨدة روح ﻧﻮﻳسﻨدة خﻮد ﻣﻰباشﻨد .ﻧﻮﻳسﻨده با ذﻫﻦ
خﻼقش حاﻻت خﻮد را بﻪ خﻮاﻧﻨده اﻧعﻜاس ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪﻫا 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 سفرﻫاىطﻮﻻﻧﻰ خﻮد و زﻳارت عاﻟﻤان اشاره ﻛرده است.
* *

*

ﮔاﻫﻰ ﻧﻮشتﻪﻫا ﻧﻪ تشرﻳحﻰ و ﻧﻪ وصفﻰ است؛ اﻣا حاﻟت شادى ﻳا غﻢ را در روح
خﻮاﻧﻨده اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد و او را با فﻜر ﻧﻮﻳسﻨده شرﻳﻚ ﻣﻰسازد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮشتﻪﻫا را تخﻴﻠﻰ
ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد چﻨد بﻴت درس را روىتختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
u

ﻳﻚ شاﮔرد ﻛﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد درس را روي تختﻪ بﻨﻮﻳسد و ﻣعﻨا ﻛﻨد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم شعر سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم ابﻴات زﻳر چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻨد:
بﻪ ﻟطف و ﻣرحﻤت دلﻫا ﻧﮕﻬدار

ﻛس از دست و زبان خﻮد ﻣﻴازار

 uشﻴخ ﻣحﻤﻮد شبسترى از ﻛجا بﻮد.
 uﻣجﻤﻮع آثار شبسترى را ﻧام ببرﻳد.
 uﻧﮕارش تخﻴﻠﻰ را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 uﻣﻨظﻮر شاعر از بﻴت زﻳر چﻴست:
د ِر ﮔﻨج سعادت سازﮔارﻳـست

u

َﻛﻠﻴد باب جﻨت بردبارﻳست

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

 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ﻳﻜﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ 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
تو ُکل کـن به لطف بﻰنﻴـازى
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
 544ﻫـ..ق .در شﻬر رى خراسان ﻣتﻮﻟد شد .ﻟقبش فخراﻟدﻳﻦ ﻣﻰباشد و بﻪ خاﻧدان قرﻳش
ﻣﻨسﻮب است .او بﻪ اﻣام رازى ﻳا اﻣام فخر رازى شﻬرت ﻳافتﻪ است .وي بر عﻠﻮم عقﻠﻰ و ﻧقﻠﻰ،
تارﻳخ ،ﻛﻼم ،فقﻪ ،اصﻮل و عﻠﻮم ادبﻰ عصر خﻮد تسﻠط ﻛاﻣﻞ داشت .ﻛتابﻫاﻳش در دوران
حﻴاتش بسﻴار ﻣﻮرد استقبال قرار ﮔرفت و بﻪ عﻨﻮان ﻛتب درسﻰ از آنﻫا استفاده ﻣﻰشد.
برجستﻪترﻳﻦ دورة زﻧدهﮔﻰ اﻣام فخر رازى در شﻬر ﻫرات بﻮده و در ﻣجﻤع درسﻰاش بﻴشتر
از دو ﻫزار ﻧفر داﻧشﻤﻨد شرﻛت ﻣﻰﻛردﻧد و حتﻰ در ﻫﻨﮕام سﻮارى ﻧﻴز بﻴش از سﻴصد ﻧفر از
فقﻬا و شاﮔرداﻧش براى بﻬره بردن از داﻧشش او را ﻫﻤراﻫﻰ ﻣﻰﻛردﻧد .وى در عرصﺔ وعظ
ﻧﻴز سرآﻣد روزﮔار خﻮد بﻮد ﻛﻪ بﻪ زبانﻫاى درى و عربﻰ وعظ ﻣﻰﮔفتﻪ است .اﻣام در سال
 606ﻫـ..ق .در شﻬر ﻫرات وفات ﻛرد .ﻣرقدش در شﻤالغرب شﻬر ﻫرات و در سﻤت غربﻰ
ﻣتﻮسط خﻴابان ﻫرات واقع بﻮده و زﻳارتﮔاه خاص و عام ﻣﻰباشد.
ﻣﻬﻢترﻳﻦ 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 استدﻻل عقﻠﻰ باشد،ﻣقابﻞ دﻟﻴﻞ ﻧقﻠﻰ.
 ﻧقﻠﻰ :ﻣﻨسﻮب بﻪ ﻧقﻞ ،دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ از آﻳات قرآن و احادﻳث و اخبار آورﻧد ،ﻣقابﻞ دﻟﻴﻞعقﻠﻰ.
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نگارش تحقﻴقﻰ
در اﻳﻦ ﻧﮕارش ﻧﻮﻳسﻨده در بارة ﻣﻮضﻮع عﻠﻤﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،ادبﻰ ،تارﻳخﻰ و ﻣاﻧﻨد
اﻳﻦﻫا ﻳا از راه ﻣشاﻫده ﻳا ﻣطاﻟعﻪ با دقت ﻫر چﻪ بﻴشتر و استفاده از ﻣﻨابع ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻮضﻮعاتﻰ را فراﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨد و بﻪ ﻧﻮشتﺔ آن ﻣﻰپردازد .آنچﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪ اﻫﻤﻴت
دارد .اﻣاﻧت ﻧﻮﻳسﻨده است ،ﻛﻪ اوﻻً خﻮاﻧﻨدهﮔان خﻮد را با دادن ﻣﻨابع ﻣﻮﻫﻮم و ضعﻴف
ﮔﻤراه ﻧسازد ،دوم اﻳﻦ ﻛﻪ آنچﻪ را از ﻣﻨابع ﮔرفتﻪ است ﻣشخص ﻧﻤاﻳد و آن را از خﻮد
ﻧشﻤارد .در ﻧﻮشتﻪﻫاى تحقﻴقﻰ ،داﻧش و آﮔاﻫﻰ ﻧﻮﻳسﻨده ﻧقش ﻣﻬﻢ دارد .اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا
باﻳد ساخت استﻮار و ﻧظﻢ داشتﻪ باشد از زبان ﻣعﻴارى دور ﻧﮕردد و در آن پﻴچﻴدهﮔﻰ
راه ﻧﻴابد .ﻣاﻳﺔ اصﻠﻰ اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا را ﻣﻰتﻮان در ﻣقدﻣﺔ آن بﻴان ﻛرد؛ سپس بﻪ شرح و
بسط آنﻫا پرداخت و سراﻧجام در پاﻳان ،ﻧتﻴجﻪ و حاصﻞ تحقﻴق را جا داد .خﻼصﻪ 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 برجستﻪترﻳﻦ چﻬرهﻫاى 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 ﻧﻮشتﻪﻫاى تحقﻴقﻰ ،داﻧش و آﮔاﻫﻰ ﻧﻮﻳسﻨده ﻧقش ﻣﻬﻢ دارد .اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا باﻳد
ساخت استﻮار و ﻧظﻢ داشتﻪ باشد و از زبان ﻣعﻴار دور ﻧﮕردد و در آن پﻴچﻴدهﮔﻰ راه ﻧﻴابد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد ﻛﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد درس را رويتختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد و ﻣعﻨا ﻧﻤاﻳﻨد.
 uﻛﻠﻤﻪﻫاى زﻳر را در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب ادبﻰ بﻪ ﻛار ببرﻳد:
تسﻠط ،ﻣجﻤع ،بﻬره و وعظ

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻳﻚ ﻧفر از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد زﻧدﮔﻴﻨاﻣﺔ اﻣام فخر رازى سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،ﻧﻜات عﻤدة ﻧﮕارش تحقﻴقﻰ را بﻴان ﻛﻨﻴد.

 uاﻣام فخر رازى در ﻛدام سال و در ﻛجا تﻮﻟد شد؟
 uﻣﻬﻢترﻳﻦ آثار اﻣام ﻛدامﻫا اﻧد؟
 uدر ﻧﮕارش تحقﻴقﻲ ﻛدام ﻣﻮضﻮعات ﻣﻬﻢ است؟

 uﻫر ﻛدام بﻪ ﻣﻴﻞ خﻮد در ﻣﻮرد ﻳﻜﻰ از داﻧشﻤﻨدان و شاعران ادب درى ﻳﻚ ﻣقاﻟﻪ
بﻨﻮﻳسﻴد.
u

ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و پﻨجﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده

آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و پﻨجﻢ

ﻧﻮعدوستﻰ

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
نـشود ُخرد به بد گفـتن بِهمان و فﻼن
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ﻧﻮعدوستﻰ ﻳﻜﻰ از بﻬترﻳﻦ و عاﻟﻴترﻳﻦ احساسﻫاى اﻧساﻧﻰ است .برادرى ،برابرى و
احترام بﻪ حقﻮق ﻳﻜدﻳﮕر را ﻣﻰتﻮان ﻳﻜﻰ از برازﻧدهترﻳﻦ راهﻫاى رسﻴدن بﻪ ﻫﻤدﻳﮕرپذﻳرى
و ﻧﻮعدوستﻰ داﻧست و زﻣاﻧﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ 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 اﻧسانﻫاى روى زﻣﻴﻦ داراى
حقﻮق ﻣساوى اﻧد.
اﻧسان ﻫﻴچﮔاﻫﻰ قادر ﻧﻴست ﻛﻪ دور از اجتﻤاع و بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ زﻳست ﻧﻤاﻳد؛ چراﻛﻪ
اﻧسانﻫا در جاﻣعﺔ بشرى ﻣاﻧﻨد رﻳسﻤاﻧﻰ با ﻫﻢ بافت خﻮرده اﻧد ﻛﻪ جداﻳﻰ از ﻫﻤدﻳﮕر،
اﻣرﻳست ﻧاﻣﻤﻜﻦ.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم 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
ﻧﻤﻮده و تقﻮﻳﺔ روحﻴﺔ بشردوستﻰ را ،راه ﻣﻬﻢ و اصﻞ بااﻫﻤﻴت تﻨظﻴﻢ و بﻬبﻮد حﻴات
اجتﻤاعﻰ ﻣﻰداﻧد.
آفتاب درخشان اسﻼم جﻬان را روشﻦ ﮔرداﻧﻴد و بﻪ اﻧسانﻫا درس ﻧﻮعپرورى ،بشردوستﻰ
و صﻠح و صفا را آﻣﻮخت و بﻪ پﻴروان خﻮد اﻣر فرﻣﻮد ﻛﻪ داﻣان زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ خﻮﻳش را
از آﻟﻮدهﮔﻰﻫا و تعرضات بﻰرحﻤاﻧﻪ و صفات وحشﻴاﻧﻪ پاك ساختﻪ و برادروار با ﻫﻢ زﻳست
ﻧﻤاﻳﻨد .حضرت رسﻮل اﻛرم

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ﻣؤﻣﻨان را در ﻣرحﻤت و دوستﻰ و تحﻜﻴﻢ عﻼﻳق ذات اﻟبﻴﻨﻰ شان ﻣاﻧﻨد اعضاى ﻳﻚ
بدن ﻣﻰبﻴﻨﻰ ،وقتﻰ عضﻮى از اعضاى بدن بﻪ درد آﻳد ساﻳر اعضاى بدن ﻧﻴز دچار تﻜﻠﻴف
درد و اﻟﻢ ﻣﻰﮔردﻧد؛ 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 ﻣﻰداﻧﻨد تا با عضﻮ آسﻴب رسﻴده ﻣعاوﻧت و
ﻳارى ﻧﻤاﻳﻨد و از تﻜﻠﻴف و رﻧج رﻫاﻳﻴش بخشﻨد.
پس اﻧساﻧﻴت و ﻧﻮعدوستﻰ ﻳﻚ اﻣر بزرگ اسﻼﻣﻰ 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 زﻧدهﮔﻰ 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 بﻰغﻤﻰ
ﻧشاﻳـد ﻛﻪ ﻧاﻣت ﻧﻬـﻨد آدﻣﻰ

فﻨﻮن بﻼغﻰ :ﻳعﻨﻰ بدﻳع ،بﻴان و ﻣعاﻧﻰ.

ﻧﮕارش ﻣطبﻮعاتﻰ :ﻣراد از ﻧﻮشتﻪﻫاى ﻣطبﻮعاتﻰ اﻧﻮاع ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ در روزﻧاﻣﻪﻫا،
ﻣجﻠﻪﻫا و دﻳﮕر ﻧشرﻳﻪﻫا درج و عاﻣﺔ ﻣردم از اقشار و سطﻮح فرﻫﻨﮕﻰ ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،ﻣخاطبان
آنﻫا بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد .اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا عﻨﻮانﻫاى ﻣتعددى دارﻧد ،از جﻤﻠﻪ سرﻣقاﻟﻪ ،خبر،
ﮔزارش خبرى ،تفسﻴر و ﻣصاحبﻪ عﻨﻮانﻫاى دﻳﮕر ﻧﻴز ﻣﻤﻜﻦ است بﻪ ورزش ،جﻮاﻧان ،زﻧان،
صحت ،خاﻧﻮاده و اﻣﻮر فرﻫﻨﮕﻰ اختصاص ﻳابد.
اﻧﻮاع اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا ،بﻪ ﻣقتضاى ﻛار وﻳژة آنﻫا ،در برخﻰ از خصﻮصﻴات ﻣشترك
اﻧد؛ در عﻴﻦ آﻧﻜﻪ ﻫر ﻛدام از آنﻫا براى خﻮد وﻳژهﮔﻰﻫاﻳﻰ دارد .ﻣﻬﻢترﻳﻦ خصﻮصﻴت
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ﻣشترك آنﻫا تازه بﻮدن و زﻧده بﻮدن ﻣﻮضﻮع آنﻫاست؛ ﻣث ً
ﻼ :تازهترﻳﻦ حادثﻪ ،ﻛتاب ،فﻠﻢ،
ﻧﻤاﻳش در آنﻫا ﻣطرح ﻣﻰشﻮد .بحثﻫاى ﻧظرى ﻣحض و ﻣطاﻟب خشﻚ و بﻰروح ﻣﻨاسب
ﻣطبﻮعات ﻧﻴست .خصﻮصﻴت ﻣشترك دﻳﮕر زبان آنﻫاست ﻛﻪ زبان روزﻧاﻣﻪﻳﻰ ﻧام ﮔرفتﻪ
است و آن زباﻧﻴست زﻧده ،ﻣردمپسﻨد ،بﻰپﻴراﻳﻪ و احﻴاﻧاً ﻧزدﻳﻚ بﻪ زبان ﻣحاوره.
سرﻣقاﻟﻪ :ﻣﻮضﻮع اصﻠﻰ سرﻣقاﻟﻪ ﻣﻬﻢترﻳﻦ 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 اطﻼعاتﻰ باشد ﻛﻪ خﻮاﻧﻨدهﮔان ﻛﻨجﻜاو جﻮﻳاى
آن اﻧد .زبان خبر عﻼوه بر سادهﮔﻰ و بﻰپﻴراﻳﻪﮔﻰ ،باﻳد ﻣﻮجز و داراى بار ﻣعﻨاﻳﻰ زﻳاد
باشد.
ﮔزارش خبرى(رپﻮرتاژ) :ﻣﻰتﻮاﻧد چﻨد ستﻮن روزﻧاﻣﻪ را اشغال ﻛﻨد .زبان آن باﻳد شﻴرﻳﻦ
و دلچسپ باشد .در آن براى تﻮصﻴف زﻧده ،فﻨﻮن بﻼغﻰ در حد اعتدال بﻪ ﻛار رود.
ﻣصاحبﻪ :بﻪ پرسشﻫاى ﻣصاحبﻪﻛﻨﻨده بستﻪﮔﻰ دارد ﻛﻪ پرسشﻫاﻳش باﻳد ﻣغزدار 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 ﻣﻰﮔذرﻧد ،بااﻫﻤﻴتترﻳﻦ پدﻳدهﻫاى ﻫستﻰ و سرﻣاﻳﻪ
و فرصت در زﻧدهﮔﻰ استﻨد .در اﻳﻦ ﻣجال و فرصت ﻣحدود زﻧدهﮔﻰ ،ﻫﻤدﻳﮕرپذﻳرى و
ﻧﻮعدوستﻰ را در دلﻫاى خﻮد جا دﻫﻴﻢ ،تا ارتباط و ﻫﻤبستﻪﮔﻰ واحد داشتﻪ باشﻴﻢ.
برقرارى ارتباط با ﻫﻤدﻳﮕر ،عﻼوه بر آﻧﻜﻪ ﻧﻮعدوستﻲ بﻪ ﻣا ﻣﻰآﻣﻮزاﻧد ،باعث ترقﻰ
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و پﻴشرفت ﻛشﻮر ﻣا ﻧﻴز ﻣﻰﮔردد .احسان ،ﻧﻴﻜﻮﻛارى و بخشش بﻪ ﻫر اﻧدازه و شﻴﻮهﻳﻲ
ﻛﻪ باشد ،ﻧﻤاد شﮕﻮفاﻳﻰ درك اﻧسان تﻮاﻧﻤﻨد بﻪ ﻫﻤﻨﻮعان ﻣحتاج و درﻣاﻧده در ﮔردش
زﻧدهﮔاﻧﻰ است ،ﻛﻪ سبب برقرارى ،سﻼﻣت و رشد جاﻣعﻪ ﻣﻰﮔردد .افﻼطﻮن در اﻳﻦ باره
ﮔفتﻪ است:
«ﻫر ﻛس ﻛﻪ در طﻠب خﻴر و سعادت دﻳﮕران باشد ،باﻻخره سعادت خﻮدش را ﻫﻢ بﻪ
دست خﻮاﻫد آورد».
* *

*

ﻧﻮشتﻪﻫاى ﻣطبﻮعاتﻰ اﻧﻮاع ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ در روزﻧاﻣﻪﻫا ،ﻣجﻠﻪﻫا و دﻳﮕر ﻧشرﻳﻪﻫا بﻪ
چاپ ﻣﻰرسﻨد.
اﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫا عﻨﻮانﻫاى 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.

u

ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.

u

دو شاﮔرد ﻳﻚ جﻤﻠﻪ در بارة ﻧﻮعدوستﻰ روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

 uﻫدف شاعر را از بﻴت زﻳر در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد:
از شبﻨﻢ عشق خاك آدم ﮔِﻞ شـد

صد فتﻨﻪ و شﻮر در جﻬان حاصﻞ شد

سـر ﻧ ِشتر عشق بر ِ
رگ روح رسﻴد

ﻳﻚ قطره فرو چﻜﻴد ،ﻧاﻣش دل شد
ﻧجﻢاﻟدﻳﻦ رازى
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uﻳﻚ ﻧفر از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد روابط اجتﻤاعﻰ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
 uﮔروهﻫا پس از ﻣشﻮره ،ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﮔروهﻫا پس از ﻣشﻮره ،ﻣﻨظﻮر شاعر را از بﻴت زﻳر بﻴان ﻛﻨﻨد:
تﻮ ﻛز ﻣحﻨت دﻳﮕران بﻰغﻤﻰ

ﻧشاﻳد ﻛﻪ ﻧاﻣت ﻧﻬﻨد آدﻣﻰ

 uﻧﻮعدوستﻰ چﻴست؟
 uچﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان حس بشردوستﻰ را در خﻮد تقﻮﻳت بخشﻴد؟
 uدﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم در زﻣﻴﻨﺔ ﻧﻮعدوستﻰ چﻪ فرﻣﻮده است؟
 uچﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕارشﻰ را ،ﻧﮕارش ﻣطبﻮعاتﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟

 uبﻴت 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 آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و ششﻢ

فردوسﻰ
حﻤ
ا
سﻪ
س
را
ى
ب

زر
گ

بناهاى آبـاد گـردد خـراب
پﻰ افگندم از نظم ،کاخ بلند
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ز باران و از تابـش آفـتاب
که از باد و باران نﻴابد گزند

شاعر بزرگ و حﻤاسﻪسراى ﻧاﻣدار حﻜﻴﻢ ابﻮاﻟقاسﻢ فردوسﻰ از جﻤﻠﺔ ستارهﮔان
درخشان در صحﻨﺔ ادبﻴات و در زﻣرة بزرﮔﻤردان عﻠﻢ و ادب جﻬان ﻣﻰباشد 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  329و سال وفاتش را  411ﻫـ..ق .ﻣﻰداﻧﻨد.
فردوسﻰ در ﻧﻮجﻮاﻧﻰ بﻪ ﻛسب ﻣعﻠﻮﻣات و تحصﻴﻼت ابتداﻳﻰ ﻣشغﻮل شد ﻛﻪ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣطاﻟعات بسﻴار ﻛرد و اطﻼعات ارزﻧدهﻳﻰ بﻪ دست آورد .فردوسﻰ از جﻮاﻧﻰ طبع
شعر داشت و اشعار بسﻴار سرود ﻛﻪ برخﻰ از ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاﻳش چﻮن«:رزم بﻴژن و ﮔرازان» و
داستان «بﻴژن و ﻣﻨﻴژه» از سرودهﻫاى شاعر در اﻳﻦ زﻣانﻫا ﻣﻰباشد.
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 داستانﻫاى پراﮔﻨده
بر شاﻫﻨاﻣﻪ افزود .وى ﻛﻪ ثروت خاﻧﻮادهﮔﻰ ﻣتﻨاسبﻰ داشت ،ﻛار و زﻧدهﮔﻰ خﻮد را ﻣعطﻮف
بﻪ سرودن شاﻫﻨاﻣﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ راه تﻤام ﻫستﻰ خﻮد را ﻫزﻳﻨﻪ ﻛرد و آن را در سال
 400ﻳا  401ﻫـ  .ق .بﻪ پاﻳان رساﻧﻴد ﻛﻪ در حدود  30ﻳا  35سال را در بر ﮔرفت؛
فردوسﻲ بزرگ ﻣﻰﮔﻮﻳد:
بسﻰ رﻧج بردم در اﻳﻦ سال سﻰ

َع َجﻢ زﻧده ﻛردم بدﻳﻦ پارسﻰ

فردوسﻰ در سرودن شاﻫﻨاﻣﻪ واژهﻫاى سچﻪ و خاﻟص فارسﻰ درى را بﻪ ﻛار برده است و
تقرﻳباً اﻳﻦ اثر ﻣبرى از واژهﻫاى غﻴر فارسﻰ درى است .اﻳﻦ شاﻫﻜار بزرگ در حدود شصت
ﻫزار بﻴت دارد ﻛﻪ بﻪ زبانﻫاى :تازى ،ترﻛﻰ ،فراﻧسﻮى ،آﻟﻤاﻧﻰ ،اﻧﮕﻠﻴسﻰ و اﻳتاﻟﻴاﻳﻰ ترجﻤﻪ
شده است.
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ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم:

خِ َرد
ﻛسﻰ را ﻛﻪ اﻧدﻳشﻪ ﻧـاخـﻮش بﻮد

روان ســراﻳـﻨده را ﻣِـش بـرد
ِ
بدان ﻧـاخﻮشﻰ راى او َﻛـش بﻮد

سـخﻦ چـﻮن برابر شـﻮد بـا خرد
ﻫﻤـﻰ خـﻮﻳشـتﻦ را چﻠﻴپا ﻛـﻨد

بـﻪ پﻴـش خردﻣـﻨد رسـﻮا ﻛـﻨد

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 اﻳز َدست

اﮔر ﻧﻴﻚ باشدت ﻛار ار بﻪ دست

ِـدروى
ﻧـﮕر تا چـﻪ ﻛارى ﻫﻤان ب َ

سخﻦ ﻫر چﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻫﻤان بشﻨﻮى

ُد ُرشتﻰ ز ﻛس ﻧشﻨﻮى ﻧرم ﮔﻮى
سـخﻦ تـا تﻮاﻧﻰ بـﻪ آزرم ﮔﻮى

1ـ طﻮس :ﻳﻜﻰ از شﻬرﻫاى خراسان ﻛﻪ بﻨابر ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣرقد حضرت اﻣام رضا (ع) آن
را بﻪ ﻧام ﻣشﻬد طﻮس ﻧاﻣﻴدﻧد و بعدﻫا ﻣضاف اﻟﻴﻪ حذف شد و ﻣشﻬد جاﻳﮕزﻳﻦ آن ﮔردﻳد.
شﻬر طﻮس تﻮسط ﻣغﻮلﻫا وﻳران شد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز خرابﻪﻫاى آن باقﻴست.
2ـ تازى :عربﻰ ،زبان عربﻰ.
3ـ چﻠﻴپا :صﻠﻴب ،دو چﻮب ﻣتقاطع و ﻧﻴز ﻛﻨاﻳﻪ از ﻣﻮﻳﻰ ﻛﻪ چﻮن چﻠﻴپا باشد ﻳا
ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻣعﻨاى خﻢ شده ﮔفتﻪ شﻮد.
4ـ وﻟﻴﻜﻦ ﻧبﻴﻨد ﻛس آﻫﻮى خﻮﻳش :ﻳعﻨﻰ ﻛسﻰ عﻴب خﻮد را ﻧﻤﻰبﻴﻨد .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 ﻣﻰپذﻳرد ،تقﻠﻴد در ﻣﻮد و فﻴشﻦ ،ﻧﮕارش ،آوازخﻮاﻧﻰ
و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد وجﻮد دارد .شخصﻰ ﻛﻪ داراى جﻬانبﻴﻨﻰ ﻧبﻮده و ذوق و سﻠﻴقﺔ خﻮدش ﻣطرح
ﻧﻴست ،ﻛﻮشش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره تقﻠﻴد ﻛﻨد .اﻳﻦ شخص ُﻣقﻠ ِد در ﻧﮕارش صاحب سبﻚ
بﻪ خصﻮص خﻮد ﻧﻤﻰﮔردد و ﻧﻮآورى و خﻼقﻴت در ﻛارش دﻳده ﻧﻤﻰشﻮد .تقﻠﻴد دو ﻧﻮع
است :ﻳﻜﻰ تقﻠﻴد آﮔاﻫاﻧﻪ(ﻣثبت) و دﻳﮕر تقﻠﻴد ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ(ﻣﻨفﻰ).
تقﻠﻴد آﮔاﻫاﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣؤثرﻳت در ﻛار ﻧﻮﻳسﻨده داشتﻪ باشد و باعث رشد استعداد
شخص ُﻣقﻠ ِد ﮔردد ،بﻪ شرطﻰ ﻛﻪ از شخصﻰ ﻛﻪ تقﻠﻴد ﻣﻰﻛﻨد آن شخص در جاﻣعﻪ
ﻣقام و جاﻳﮕاه خﻮبﻰ داشتﻪ باشد؛ اﻣا تقﻠﻴدﻫاى ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ عﻼوه بر اﻳﻦﻛﻪ استعداد
ُﻣقﻠ ِد را ضربﻪ ﻣﻰزﻧد ،ﻣاﻧع ﻛارﻫاى بعدى ﻳعﻨﻰ پﻴشرفت و خﻼقﻴت وى ﻧﻴز ﻣﻰﮔردد.
ﻫﻴچﮔاﻫﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد داراى جﻬانبﻴﻨﻰ واقعﻰ و دﻳد ﻣﻨطقﻰ ﮔردد و او تقﻠﻴد ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ
ﻧتﻴجﺔ ﻣﻨفﻰ در قبال دارد و قابﻞ قبﻮل براى ﻣردم و جاﻣعﻪ ﻧﻤﻰباشد.

سخﻦ چﻮن برابر شﻮد با خرد

روان سراﻳﻨده راﻣش برد
ِ

ﻣﻨظﻮر شاعر ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ عاقﻼﻧﻪ صحبت ﻣﻰﻛﻨﻨد ،حق ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و حقﻴقت
ﻣﻰجﻮﻳﻨد و آراﻣش وجدان را ﻧصﻴب ﻣﻰﮔردﻧد.
ﻫستﻨد ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بدون فﻜر و دقت و خﻼف حق و حقﻴقت صحبت ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻫﻤﻴشﻪ
دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻧصﻴب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ افراد عذاب وجدان ،رسﻮاﻳﻰ و عذاب آخرت ﻣﻰﮔردد.
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شاﻫﻨاﻣﻪ شاﻫﻜار بزرﮔﻴست از فردوسﻰ بﻪ زبان درى ،ﻛﻪ در حدود شصت ﻫزار بﻴت
دارد و ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ابﻴات با واژهﻫاى اصﻴﻞ و خاﻟص فارسﻰ درى ،در ﻣدت زﻣان  30سال
سروده شده است.
بﻨاﻫاى 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
ﻣﻰباشد .تقﻠﻴد آﮔاﻫاﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣؤثرﻳت در ﻛار ﻧﻮﻳسﻨده داشتﻪ باشد و باعث رشد استعداد
شخص ُﻣقﻠ ِد ﻣﻰﮔردد ،بﻪ شرطﻰ ﻛﻪ از شخصﻰ ﻛﻪ تقﻠﻴد ﻣﻰﻛﻨد آن شخص در جاﻣعﻪ
ﻣقام و ﻣﻨزﻟت خﻮبﻰ داشتﻪ باشد.

u

ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.

 uﻫر ﮔروه برداشت شان را از ﻣفﻬﻮم شعر بﻨﻮﻳسﻨد.
 uتصﻮﻳرﻫاى زﻳر را با دقت ببﻴﻨﻴد و در ﻣﻮرد آنﻫا ﻫر چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد بﻨﻮﻳسﻴد:
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ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
u

با ﻣشﻮره در ﮔروهﻫا در بارة زﻧدﮔﻴﻨاﻣﺔ فردوسﻰ سﻪ شاﮔرد سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

 uﮔروهﻫا در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم و ﻣحتﻮاى شعر بحث ﻛﻨﻨد و در آخر از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد
برداشت ﮔروﻫش را با زبان ساده بﻴان دارد.
 uپس 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

 uفردوسﻰ ﻛﻲ بﻮد و شاﻫﻨاﻣﻪ را در چﻪ ﻣدتﻰ بﻪ اتﻤام رساﻧﻴد؟
 uﻣجﻤﻮع ابﻴات شاﻫﻨاﻣﻪ چﻨد است؟
 uتقﻠﻴد در ﻧﮕارش باعث چﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 uﻣﻨظﻮر شاعر از بﻴت زﻳر چﻴست؟
ﻧﮕر تا چﻪ ﻛارى ﻫﻤان ب ِدروى

سخﻦ ﻫر چﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻫﻤان بشﻨﻮى

 uدر ﻣﻮرد بﻴت زﻳر آنچﻪ ﻣﻰداﻧﻴد در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
ِدروى
ﻧﮕر تا چﻪ ﻛارى ﻫﻤان ب َ

سخﻦ ﻫر چﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻫﻤان بشﻨﻮى

 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ﻫفتﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس بﻴست و ﻫفتﻢ
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ﻛشﻮر عزﻳز و پرافتخار ﻣا افغاﻧستان سرزﻣﻴﻦ عﻠﻢ و فرﻫﻨﮓ است .اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ
زادﮔاه داﻧشﻤﻨدان ،شاعران و ﻧﻮﻳسﻨدهﮔاﻧﻰ است ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد آفتاب درخشان در آسﻤان
شعر و ادب ﻣا ﻣﻰدرخشﻨد.
اقﻮام ﮔﻮﻧاﮔﻮن اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴشﻪ ﻫﻤچﻮن زﻧجﻴرى ﻧاﮔسستﻨﻰ وحدت و
ﻫﻤبستﻪﮔﻰ 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.
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چﻴست آن ﻟعبت ﻛﻪ پروردم ﻣﻨش داﻳﻢ بﻪ جان
خاكﻫاﻳش ﻣشﻜبﻴز و ﻣرغزارش دﻟستـان
از ﻫﻮاى روحبخشش زﻧده دلﻫـاى ﻧـژﻧد
آسﻤان بﻰغبـارش شستﻪ چﻮن روى بتان
جﻮﻳبـارش شاخـﻪﻳﻰ از قـﻠـزم خﻠد برﻳﻦ
دشت و ﻫاﻣﻮﻧش بﻪ سان روضﺔ باغ جﻨان
رودبارش ﻣست و غﻠتان ﻣﻰزﻧد پﻬﻠﻮ بﻪ سﻨﮓ
وز غرﻳﻮش بـر زﻧد غـﻮغا بﻪ سﻮى آسﻤان
بﻮستــاﻧش عطر ﻣﻰپاشد بﻪ ﻫﻨﮕام ربﻴع
ﮔستـراﻧد حـﻠﻪﻫاﻳش را بـﻪ فصﻞ ﻣﻬرﮔان
بﻠبﻞ دستانسراﻳش ﻣﻰﻛﻨد وقت صبﻮح
بر فـراز شـاخساران چـﻤﻦ ﮔـﻮﻫر فـشان
صعﻮهﻫاﻳش ﻣﻰﻛﻨد ﻛار تزرو تﻴزچﻨـﮓ
ﮔـﻮرهﻫاﻳش ﻣﻰﻛﻨد ﻣشق ِﻫژَبـر ﻧﻴستـان
ﻛانﻫـاﻳش بـﻜر افتــاده در زﻳـر زﻣﻴـﻦ
بﻬرهبـردارى ببـاﻳد تـازه اى ﻧسﻞ جـﻮان
ﻫست اﻳﻦ ﻣام وطﻦ دارم بﻪ ﻧاﻣش افتخار
زادﮔاه شﻴـرﻣـردان ﻛـﻬﻦ افغـاﻧـستـان
زادﮔاه ﻧـصر فـارابﻰ ،سﻨــاﻳﻰ ،ﻣــﻮﻟﻮى
زادﮔاه ابـﻦ سﻴﻨـا ،بﻴــدل شﻴــﻮابﻴــان
ﻣـﻮﻟد ﮔﻮﻳﻨـدهﮔان شعـر شﻴـرﻳـﻦ درى
ﻣـﻮﻟد رازى و جـاﻣﻰ ﻫـﻢ ظﻬﻴر ﻧﻜتﻪدان
ﻣـﻮﻟـد دهﻫـا ﻣـفسر ،عـاﻟﻢ عـﻠﻢ حدﻳث
چـﻮن شفﻴق بـﻮ سﻠﻴﻤان ،فاﻧﻰ واﻻ ﻣﻜان
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خاصﻪ اﻳﻦ ﻣرزىﻛــﻪ دارد ﻳاد از ﻫفتاد ﻧسﻞ
ﮔـﻪ بـﻪ ﻧـام فـارﻳاب و ﻣﻴﻤﻨﻪ ﮔﻪ ﮔﻮزﮔان
ﻧـازم اﻳـﻦ ﻣـرز سخﻦپرداز ﻛـز ﻟطف اﷲ
پـرورﻳـده بس رجـال و فاضﻞ صاحبدﻻن
پـرورﻳـده رادﻣرداﻧﻰﻛــﻪ ﻫﻨـﮕام ﻣصاف
بـر ﻛﻨـد از ﻳـﻮز ﻣﻮى و ﻧاخﻦ از شﻴر ژﻳان
سرخرو بادا خـداﻳا قـﻮم عرفـانپرورش
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.
ُمج َمل :ﻛﻼﻣﻰﻛﻪ ﻣعﻨاى آن ﻣحتاج بﻪ شرح و تفصﻴﻞ باشد ،ﻣختصر ،ﻛﻮتاه ،خﻼف
ﻣفصﻞ
تزرو :ﻳا تذرو ،خروس صحراﻳﻰ ،قرقاول ،پرﻧدهﻳﻰ است حﻼلﮔﻮشت ﻛﻪ بﻴشتر در
سﻮاحﻞ بحر خزر پﻴدا ﻣﻰشﻮد .ﻧر آن دم دراز و پرﻫاى خﻮشرﻧﮓ و زﻳبا دارد و ﻣادة آن
ﻛﻮچﻜتر و دﻣش ﻛﻮتاه است.
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سبک در نگارش
ﻛسﻰ ﻛﻪ در ﻧﮕارش داراى جﻬانبﻴﻨﻰ است ﻛﻮشش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ با ذوق و سﻠﻴقﺔ
شخصﻰ خﻮد ﻣﻮضﻮع را اﻧتخاب و با ﻛﻠﻤﻪﻫا و اﻟفاظ زﻳبا و پسﻨدﻳده با تسﻠسﻞ ﻣﻨطقﻰ آن
را بﻨﻮﻳسد .ﻛساﻧﻰﻛﻪ چﻨﻴﻦ خﻮاص دارﻧد ﻣتﻜﻰ بﻪ خﻮد ﻣﻰباشﻨد؛ ﻧﻮآورىﻫا در ﻛار شان
دﻳده ﻣﻰشﻮد و باﻻخره داراى سبﻚ ﻣﻰشﻮﻧد .سبﻚ در ﻧﮕارش اﻧعﻜاس شخصﻴت است .از
بزرﮔترﻳﻦ شعرا و ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان جﻬان ﮔرفتﻪ تا شاﮔردى ﻛﻪ در ﻧﮕارش ﻣشﻜﻞ دارد ،داراى
سبﻚ ﻣﻰباشﻨد .اﻳﻦ شاﮔرد ﻣبتدى پس از تﻤرﻳﻦ زﻳاد ﻣﻰتﻮاﻧد سبﻚ خﻮد را پرورش دﻫد
و احساس خﻮد را در برابر زﻳباﻳﻰﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در طبﻴعت وجﻮد دارد ،بپرورد.

رضﻮاﻧقﻞ تﻤﻨا فرزﻧد ضﻴاءقﻞ در سال  1308ﻫـ  .ش .در شﻬر ﻣﻴﻤﻨﻪ ﻣرﻛز وﻻﻳت
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 اوﻻد وطﻦ روى آورد.
تﻤﻨا اﻳﻦ فرﻫﻴختﻪﻣرد فرﻫﻨﮕﻰ ،اساسات ژورﻧاﻟﻴزم را در ﻳﻚ دورة آﻣﻮزشﻰ در شﻬر
ﻛابﻞ فراﮔرفتﻪ و خدﻣات ارزﻧدهﻳﻰ را در ﻣطبﻮعات ﻛشﻮر اﻧجام داده است.
تﻤﻨا ،عﻼوه بر زبان ازبﻴﻜﻰ بﻪ زبانﻫاى 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 ﻣﻰتﻮان از ﻳﻮسف و زﻟﻴخا ﻧام برد.
ﻣرحﻮم تﻤﻨا در ﻣاه سرطان سال 1389ﻫـ  .ش .بﻪ عﻤر  81ساﻟﻪﮔﻰ بﻪ دﻳار حق
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پﻴﻮست و در شﻬر ﻣﻴﻤﻨﺔ وﻻﻳت فارﻳاب ﻣدفﻮن ﮔشت.
* * *
ﻛسﻰ ﻛﻪ در ﻧﮕارش داراى جﻬانبﻴﻨﻰ است ﻛﻮشش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ با ذوق و سﻠﻴقﺔ
شخصﻰ خﻮد ﻣﻮضﻮع را اﻧتخاب و با ﻛﻠﻤﻪﻫا و اﻟفاظ زﻳبا و پسﻨدﻳده با تسﻠسﻞ ﻣﻨطقﻰ
آن را بﻨﻮﻳسد.

 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﻫر ﮔروه برداشت شان را از سبﻚ ﻧﮕارش بﻨﻮﻳسﻨد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،چﻨد شاﮔرد ﻣفﻬﻮم شعر را با زبان ساده بﻴان ﻛﻨﻨد.
 uﻳﻚ ﻧفر از ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻴﻨاﻣﺔ رضﻮاﻧقﻞ تﻤﻨا سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨد.
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 uﻣﻨظﻮر شاعر از ابﻴات زﻳر چﻴست؟
ﻣـﻮﻟد ﮔـﻮﻳﻨدهﮔان شعر شﻴـرﻳﻦ درى
ﻣـﻮﻟد رازى و جاﻣﻰ ﻫﻢ ظﻬﻴر ﻧـﻜتﻪدان
ﻣﻮﻟد دهﻫا ﻣفسر ،عاﻟﻢ عـﻠﻢ حـدﻳث
چـﻮن شفﻴـق بـﻮ سﻠﻴﻤان ،فاﻧﻰ واﻻ ﻣﻜان
 uاﮔر بخﻮاﻫﻴﻢ در ﻧﮕارش سبﻚ واحدى داشتﻪ باشﻴﻢ چﻪ باﻳد بﻜﻨﻴﻢ؟
 uپﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟

 uﻣفﻬﻮم شعر درس را در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 uﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ﻫشتﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرفﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
 uبﻴت 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 سرافگندهگﻰ است
ملک الشعرا بهار
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تﻤرﻳﻦﻫاى پﻰ در پﻰ و ﻣﻨظﻢ ورزشﻰ ،جسﻢ را ﻧﻴرو ﻣﻰبخشد و باعث اﻧﻜشاف ذﻫﻦ،
رشد بدن و طراوت و شادابﻰ اﻧسان ﻣﻰﮔردد .ورزش تﻦ را ساﻟﻢ و ﻧﻴروﻣﻨد ساختﻪ و
ﻧﻤﻰﮔذارد اﻣراض در وجﻮد اﻧسان جا ﮔﻴرد.
 uتأثﻴر ورزش روى زندهگﻰ خانوادهگﻰ ،اجتماعﻰ و شغلﻰ افراد
ﻣسﻠﻤاً ﻳﻚ شخص ورزشﻜار با تﻨبﻠﻰ و ﻛساﻟت بﻴﮕاﻧﻪ است و عﻼوه بر داشتﻦ ﻫﻴﻜﻞ
ﻣتﻨاسب و زﻳبا از روحﻴﺔ عاﻟﻰ و شادابﻰ ﻧﻴز برخﻮردار است و اﻳﻦ ﻣﻮفقﻴت ،ارتباطات وى
را در زﻧدهﮔﻰ روزﻣره ،چﻪ در خاﻧﻮاده و چﻪ در اجتﻤاع ﻳا ﻣحﻴط ﻛار تضﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨد.
ﻛارفرﻣاﻳان در استخدام افراد ،اﻳﻦ ﻣعﻴارﻫاى ﻣﻬﻢ را در ﻧظر ﻣﻰﮔﻴرﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻳﻚ
شخص ساﻟﻢ و تﻨدرست ،از ﻣﻮقعﻴت و پﻴشرفت شغﻠﻰ بﻬترى ﻧسبت بﻪ افراد چاق و
ﻛﻢتحرك برخﻮردار خﻮاﻫد بﻮد.
 uجلوگﻴرى از ابتﻼ به آلودهگﻰهاى اجتماعﻰ
ﻳﻚ فرد ساﻟﻢ و ورزشﻜار از سﮕرت دورى ﻣﻰﻛﻨد ،چﻮن در ﻣﻰﻳابد با ورزش بﻪ
اﻛسﻴجﻦ بﻴشترى ﻧﻴاز دارد؛ وﻟﻰ سﮕرت ﻳا ﻣﻮاد ﻣخدر بﻪ وضﻮح اﻧرژى وى را ﻛﻢ ﻛرده و
او را ضعﻴف ﻣﻰسازد؛ بﻨابراﻳﻦ خﻮد بﻪ خﻮد براى پﻴشرفت در اﻣﻮر ورزشﻰ خﻮﻳش و براى
اﻧجام تﻤرﻳﻨات ،از اﻳﻦ عﻤﻞ دورى ﻣﻰجﻮﻳد.
در ﻳﻚ ﻣحﻴط ورزشﻰ ساﻟﻢ از افراد ﻣعتاد و آﻟﻮدهﮔﻰﻫا ﻛﻤتر ﻣﻰتﻮان اثرى ﻳافت و
احتﻤال ابتﻼى چﻨﻴﻦ افرادى بﻪ آﻟﻮدهﮔﻰﻫاى 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 ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ورزشﻫاى اﻣروزى تﻨﻬا ﻳﻚ فعاﻟﻴت جسﻤﻰ ساده ﻧﻴستﻨد؛ بﻠﻜﻪ قابﻠﻴتﻫاى پﻴچﻴدة
ﻣغز را در اﻣﻮر ﻣختﻠف از جﻤﻠﻪ ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ ،چاﻻﻛﻰ و سرﻳع بﻮدن ،درست عﻤﻞ ﻛردن و
درست تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻦ تقﻮﻳت ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ بﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ شخص غﻴر ورزشﻜار اﻳﻦ
قابﻠﻴتﻫاى ﻣغز ،خاﻣﻮش ﻣﻰﻣاﻧد و بﻪ تدرﻳج ذﻫﻦ وى تﻨبﻞ و سست ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
افراد ،بﻴشتر تﻤاﻳﻞ دارﻧد در ﻳﻚ ﮔﻮشﻪ بﻨشﻴﻨﻨد و در فﻜر فرو روﻧد.
162

بﻪ طﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻰتﻮان ﮔفت ورزش براى ﻛﻠﻴﺔ اجزاى جسﻢ و ذﻫﻦ ﻣفﻴد بﻮده و در تﻤام
ﻣراحﻞ زﻧدهﮔﻰ اﻧسان تأثﻴر غﻴر قابﻞ اﻧﻜار و بﻪ سزاﻳﻰ دارد.
 uتقوﻳت عملکرد ذهن در ﻳادگﻴرى و هماهنگﻰ
تعرﻳف ورزش تﻨﻬا در افزاﻳش فعاﻟﻴت جسﻤاﻧﻰ خﻼصﻪ ﻧﻤﻰشﻮد .بسﻴارى از ورزشﻫاى
اﻣروزى ﻧظﻴر پﻴﻨﮓ پاﻧﮓ ،اسﻜﻴت ،اسﻜﻰ ،باسﻜتبال ،شﻨا و ...حِ رفﻪﻳﻰ استﻨد و ﻧﻴاز بﻪ
فراﮔﻴرى و حتﻰ ﻣربﻴان ﻣجرب دارﻧد و ﻛار فﻜرى زﻳادى را ﻧﻴز ﻣﻰطﻠبﻨد.
 uجلوگﻴرى از افسردهگﻰ و باﻻ بردن روحﻴۀ عمومﻰ فرد
ورزش باعث از بﻴﻦ رفتﻦ افسردهﮔﻰ و سبب طراوت ،زﻳباﻳﻰ و ﻧشاط اﻧسان ﻣﻰشﻮد.
از طرفﻰ ورزش بﻪ طﻮر طبﻴعﻰ باعث باﻻ بردن سطح ﻫﻮشﻴارى و روحﻴﺔ عﻤﻮﻣﻰ فرد
شده و احساس اﻧرژى و شادابﻰ بﻴشترى براى اﻧجام ﻛارﻫاى روزﻣرة زﻧدهﮔﻰ ،بﻪ شخص
ورزشﻜار اعطا ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ در ﻣﻴان افرادى ﻛﻪ بﻪ طﻮر ﻣﻨظﻢ ورزش ﻣﻰﻛﻨﻨد ،بﻪ ﻧ ُدرت
ﻣﻰتﻮان شخص افسردهﻳﻰ ﻳافت؛ چﻨاﻧچﻪ شاعر بزرگ تقﻰ بﻬار ﮔفتﻪ است:
بﻪ ورزش ﮔراى و سـرافـراز بـاش

ﻛﻪ فرجام سستﻰ سرافﮕﻨدهﮔﻰ است

چگونه داراى سبک شوﻳم؟
ﻧخست تقﻠﻴد ﻧﻜﻨﻴﻢ .ﻧﻮشتﺔ ﻣا باﻳد جﻮابﮕﻮى احتﻴاجات زﻧدهﮔﻰ ُﻣ َتغﻴر و ﻣتحﻮل افراد
باشد ،افﻜار عﻤﻮﻣﻰ را ارتقا دﻫد ،دﻳد اجتﻤاعﻰ ﻣردم را باﻻ 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 حقﻴقتﮔرا باشد و تﻨﻮع و تﻨاسب در بﻴان ﻣﻮضﻮعات
و اﻧتخاب ﻛﻠﻤﻪﻫا و عبارات داشتﻪ باشد.
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اﮔر آرزوﻣﻨد زﻧدهﮔﻰ پر ﻧشاط و خاﻧﻮادة صحتﻤﻨد استﻴد ،در پﻬﻠﻮى اﻳﻦﻛﻪ درس
ﻣﻰخﻮاﻧﻴد 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 ﻣﻰسازد .ورزش باعث افتخار
و سرافرازى اﻧسان ﻣﻰﮔردد ،بﻪ شرط آﻧﻜﻪ تﻨﻬا براى صحتﻤﻨدى و پرورش جان صﻮرت
ﮔﻴرد ،ﻧﻪ براى غرور و تﻜبر ،آزار و اذﻳت ﻣردم.

***
چﮕﻮﻧﻪ داراى سبﻚ شﻮﻳﻢ؟
ﻧﻮشتﻪﻫاى ﻣا باﻳد افراد جاﻣعﻪ را با حﻮادث تازة زﻣان آشﻨا سازد و جﻮابﮕﻮى احتﻴاجات
زﻧدهﮔﻰ آنﻫا باشد.
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 uﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻰخﻮاﻧد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 uدو شاﮔرد ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
 uﻳﻚ شاﮔرد واژهﻫاى جدﻳد درس را روى تختﻪ بﻨﻮﻳسد ،ﻣعﻨﻰ ﻛﻨد و جﻤﻠﻪ بسازد.
 uدر ﻣﻮرد ﻧقش ورزش در صحتﻤﻨدى اﻧسان چﻨد سطر در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.

ﻛار ﮔروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ
 uپس از ﻣشﻮره در ﮔروه ،چﻨد شاﮔرد ﻣفﻬﻮم شعر زﻳر را با زبان ساده بﻴان ﻛﻨﻨد.
بﻪ ورزش ﮔراى و سرافراز باش
u
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از ﻫر ﮔروه دو شاﮔرد ﻳﻚ ﻳﻚ جﻤﻠﺔ زﻳبا در بارة فﻮاﻳد ورزش روى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

 uورزش در زﻧدهﮔﻰ خاﻧﻮادهﮔﻰ ،اجتﻤاعﻰ و شغﻠﻰ افراد چﻪ تأثﻴر دارد؟
 uﻳﻚ شخص ورزشﻜار با ﻳﻚ شخص ﻣعتاد چﻪ تفاوتﻫاﻳﻰ دارﻧد؟
 uچﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان در ﻧﮕارش داراى سبﻚ شد؟
 uدو تﻦ از شاﮔردان در ﻣﻮرد فﻮاﻳد ورزش سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 uبﻴت زﻳر را حفظ ﻛﻨﻴد.
تﻦ زﻧده واﻻ بﻪ ورزﻧدهﮔﻰ است

ﻛﻪ ورزﻧدهﮔﻰ ﻣاﻳﺔ زﻧدهﮔﻰ است
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واژهﻧاﻣﻪ
آب حﻴﻮان
آزرم
آسﻴب
آﻣاج
آﻣﻴختﻪ
ابتﻼ
اِبداع
اجتﻨاب
اختصار
اختصاص
اساطﻴر
اسﻠﻮب
اصاﻟت
اضطراب
اعتدال
اعجاب
اعدا
اعصار
افراط
افﮕﻨدن
افﻼك
اﻟحذر
اﻟﻢ
اﻧباشتﻪ
اﻧحاء
اﻧدوده
اﻧﻬدام
اﻧﻴس
اﻳﻤِﻦ
باب
بادﻳﻪ
ب ِﻜر
بدرقﻪ
بُغض
بقا
بﻠﻴغ
بﻮاﻟﻬﻮس
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آب زﻧدهﮔاﻧﻰ
شرم و حﻴا
صدﻣﻪ ،ضرب ،زخﻢ ﻛﻮب
ﻫدف ،ﻧشاﻧﻪ
درﻫﻢ ﻛرده ،ﻣخﻠﻮط
ﻣبتﻼ شدن ،ﮔرفتار رﻧجﻰ شدن
چﻴز ﻧﻮ آوردن ،اﻳجاد ،اختراع ،آفرﻳﻨش
پرﻫﻴز ﻛردن ،دور شدن
ﻛﻮتاه ﻛردن
خاص ﻛردن ،تخصﻴص دادن
افساﻧﻪﻫا ،جﻤع اسطﻮره
شﻴﻮه ،طرﻳق ،روش
ﻧجابت ،شرافت ،اصﻴﻞ بﻮدن
ﻣﻮج زدن ،تحرك ،پرﻳشانحاﻟﻲ ،آشفتﻪﮔﻲ
ﻣﻴانحال شدن ،ﻣعتدل
در تعجب آوردن
جﻤع عدو ،دشﻤﻨان
جﻤع عصر ،روزﮔار ،زﻣاﻧﻪ
از حد درﮔذشتﻦ ،زﻳادهروى
اﻧداختﻦ ،ﮔستردن ،پﻬﻦ ﻛردن
جﻤع فﻠﻚ ،چرخ ﮔردون ،آسﻤان
خبردار و آﮔاه باش
رﻧج و درد ،دردﻣﻨد شدن
پر ﻛرده
راهﻫا ،روشﻫا ،طرﻳقﻪﻫا ،جﻤع ﻧحﻮه
آﻟﻮده شده ،چرب ﻛرده ،آب طﻼ داده شده ،پﻮشاﻧﻴده شده
وﻳران شدن
ﻣﻮﻧس ،اﻧسﮔرفتﻪ ،خﻮﮔرفتﻪ
در اﻣﻦ و اﻣان
در ،دروازه ،باره ،پﻴراﻣﻮن
صحرا
تازه و دستﻧخﻮرده ،اول ﻫر چﻴز
ﻫﻤراﻫﻰ ،ﻣشاﻳعت ،رﻫبرى و رﻫبر و رﻫﻨﻤا
ﮔرفتﻦ ﮔﻠﻮ ،غصﻪ ،دشﻤﻨﻰ
زﻳست ،زﻧدهﮔاﻧﻰ ،باقﻰ ﻣاﻧدن
خﻮشبﻴان ،شﻴرﻳﻦسخﻦ ،تﻴززبان ،سخﻨﮕﻮى
بسﻴار ﻫﻮس ،خﻮشﮔذران

ب ِﻪ
بﻰپﻴراﻳﻪ
تازش
تأﻣﻞ
تربت
ترجﻴح
ت ََرك
تعبﻴر
تعدﻳﻞ
تعزﻳت
تعقﻞ
تعﻤق
تﻨﮕﻨا
تﻨﻮع
تﻮابع
تﻮبﻴخ
تﻮتﻴا
تﻮشﻪ
تﻬﻰ
جِ ﻨان
جزاﻟت
حبﻞ اﻟﻤتﻴﻦ
حرب
حِ رفﻪ
حرﻣت
حرﻳص
ُحﻠﻪ
حﻤاسﻪ
حﻤد
حﻮت
حﻮر عﻴﻦ
خزف
خصﻢ
خط بطﻼن
خِ طﻪ
ُخﻠد برﻳﻦ
خﻠعت
خﻠﻴﻞ
دى

ﻛﻠﻤﺔ تحسﻴﻦ ،خﻮشا ،خرﻣا
بﻰآﻻﻳش ،بﻰغش ،پاك
تازﻳدن ،تاختﻦ ،دوﻳدن
درﻧﮓ ،دقت ،فﻜر ﻛردن ،اﻧدﻳشﻪ ﻛردن
خاك
افزوﻧﻰ دادن
شﮕاف ،رخﻨﻪ و خﻨدقﻰ ﻛﻪ ﮔرداﮔرد حصار و قﻠعﻪ حفر ﻛﻨﻨد
بﻴان ﻛردن خﻮاب و آﮔاه ﻛردن
ﻛاستﻦ از شدت چﻴزى ،از روى عداﻟت چﻴزى را تقسﻴﻢ ﻛردن
تسﻠﻰ دادن و بﻪ صبر فرﻣﻮدن
فﻜر ﻛردن در ﻛارى
ژرفبﻴﻨﻰ ،دور اﻧدﻳشﻴدن
تﻨﮕﻰ ﻫر چﻴزى ،جاى تﻨﮓ
ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،ﻧﻮع ﻧﻮع شدن
ﻣربﻮطات و حﻴطﻪ ،جزء
سرزﻧش و ﻣﻼﻣت ﻛردن
ﻣادهﻳﻰ است ﻣاﻧﻨد :سرﻣﻪ
طعام ﻣسافران
خاﻟﻰ
جﻤع جﻨت ،بﻬشت
ﻣحﻜﻤﻰ و استﻮارى ،خﻮبﻰ و بزرﮔﻰ
رﻳسﻤان ﻣحﻜﻢ
ﻧبرد ،ستﻴز ،جﻨﮓ
پﻴشﻪ
عزت و احترام
آزپرور ،زﻳادهطﻠب
جاﻣﻪ ،ﻟباس ﻧﻮ ،جاﻣﺔ بﻠﻨدى ﻛﻪ بدن را بپﻮشاﻧد
دﻻورى و دﻟﻴرى ،شجاعت
ثﻨا و صفت خداوﻧد
ﻣاﻫﻰ
زﻧان زﻳبا و سﻴاه چشﻢ
ظرف سفاﻟﻰ
دشﻤﻦ
باطﻞ شدن
سرزﻣﻴﻦ
بﻬشت برﻳﻦ ،دوام ،بقاى ﻫﻤﻴشﻪﮔﻰ
جاﻣﻪﻳﻰ ﻛﻪ شخص بزرﮔﻰ بﻪ ﻛسﻰ بخشد ،جﻤع آن خِ ﻠَع
دوست
روز ﮔذشتﻪ ،دﻳروز
168

ذﻳحﻴات
رأى
ربﻴع
رجال
رداﻟتعبﻴر
رﻧدان
رﻫزﻧان
روزﻧﻪ
زاﻳد
زوزه
ِزه
ُزﻫد
زﻫﻮﻣت
ژرف
ژﻳان
ُسچﻪ
سراسﻴﻤﻪ
سرشت
سﻨان
َسﻬﻞ
شؤون
شاخص
شاﻟﻮده
شاﻣِخ
شرح و بسط
شِ ﮕِفت
شَ َﻤر
صعﻮه
ضﻴافت
طاﻳر قدس
طبﻞ
طعﻨﻪ
طﻠعتش
طﻮاف
عجﻢ
عدم تشابﻪ
عﻨان
عﻴان
غاﻳت
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داراى حﻴات ،زﻧدهجانﻫا
اﻧدﻳشﻪ ،تدبﻴر ،فﻜر
فصﻞ بﻬار
ﻣردان
باز ﮔرداﻧﻴدن تعبﻴر
ﻛﻨاﻳﻪ از بارﻳﻚبﻴﻨان و دقﻴقﻧظران
دزدان
درﻳچﻪ ،سﻮراخ
بسﻴار ،زﻳادتر ،افزوﻧتر
آواز ،ﮔرﻳﻪ و زارى ،ﻧﻮحﻪ
پاداش
ﻧخﻮاستﻦ چﻴزى و ترك ﻛردن آن ،پرﻫﻴزﮔارى
بﻮى بد ،بﻮى ﮔﻮشت ﮔﻨدﻳده
عﻤﻴق
خشﻢآﻟﻮد ،خشﻤﮕﻴﻦ ،تﻨدخﻮ ،درﻧده
خاﻟص و پاك
دستپاچﻪ ،وارخطا
خﻮى ،فطرت ،طبﻴعت
سرﻧﻴزه
آسان
جﻤع شأن ،بﻪ ﻣعﻨاى اﻣﻮر
بﻠﻨد برآﻣده از ﻫر چﻴزى
بﻨﻴاد ،اساس ،پاﻳﻪ
بﻠﻨد و ﻣرتفع
پﻬﻦ شدن ،ﮔسترده شدن
تعجب ،ت ََح ُﻴر
ُ
تاﻻب ،حﻮض خرد و ﻛﻮچﻚ
ﮔﻨجشﻚ ﻛﻮچﻚ ،ﻫر پرﻧدة ﻛﻮچﻚ بﻪ اﻧدازة ﮔﻨجشﻚ
ﻣﻬﻤاﻧﻰ
پرﻧدة ﻣقدس
دﻫﻞ
ﻧﻜﻮﻫش ﻛردن
جﻤاﻟش ،صﻮرتش
ﮔردش
غﻴر عرب
شبﻴﻪ ﻧبﻮدن
ﻟﮕام
آشﻜار
پاﻳان ،ﻧﻬاﻳت

غاﻳﻰ
غرﻳﻮ
غﻤزه
فرﻫﻴختﻪﮔان
فصﻴح
فقﻬا
قرﻳحﻪ
قفا
ُقﻠ ُزم
قﻮت
َﻛش
ﻛﻤﻴﻦ
ﻛﻮﻛب
ﻛﻮﻟﻰ
ﻛﻴش
ﮔراى
ﮔسﻴختﻪﮔﻰ
ﻟ ُ َجﻪ
ﻟَحﻦ
عبت
ﻟُ َ
ﻣات و ﻣبﻬﻮت
ﻣأﻧﻮس
ﻣأوا
ﻣبتدى
ﻣبتذل
بر َﻫﻦ
ُﻣ َ
ﻣبﻴﻦ
ﻣتحﻮل
ﻣتزﻟزل
ﻣتضﻤﻦ
ُﻣ َتغَﻴر
ﻣتﻤاﻳﻞ
ﻣجرب
ﻣجﻤع
ﻣحض
ﻣحﻨت
ﻣخﻴﻠﻪ
ﻣدﻟﻮل
ﻣردود
ﻣروت

ﻧﻬاﻳﻰ
فرﻳاد ،خروش ،باﻧﮓ و فرﻳاد از روى خشﻢ
چشﻢ بر ﻫﻢ زدن ،شﻮخ
ادب آﻣﻮختﻪﮔان
داراى فصاحت ،واضح و روشﻦ
داﻧشﻤﻨدان عﻠﻢ شرﻳعت
قدرت ،تﻮاﻧاﻳﻰ
پس ﮔردن ،پس سر ،سﻴﻠﻰ
درﻳا ﻳا رود بزرگ ،در قدﻳﻢ ﻧام بﻨدرى بﻮد در ساحﻞ بحﻴرة احﻤر
روزى
ﻛﻪ او را
پﻨﻬانﮔاه ،بﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻤترﻳﻦ ﻧﻴز آﻣده است
ستاره ،دستﺔ ﮔﻞ
ﻛﻮچﻰ ،خاﻧﻪ بﻪ دوش
دﻳﻦ و آﻳﻴﻦ
ﮔراﻳﻴدن ،ﻣﻴﻞ ﻛردن
برﻳدهﮔﻰ ،جداشده ،ﮔسﻴختﻦ
عﻤﻴقترﻳﻦ ﻧقطﺔ درﻳا
آواز خﻮش و ﻣﻮزون
بازﻳچﻪ ،اسباب بازى ،دﻟبر و ﻣعشﻮق زﻳبا
حﻴران و سرﮔردان ،درﻣاﻧده
اﻧسﮔرفتﻪ ،دوست شده
ﻣﻨزل ﻛردن ،جاىﮔرفتﻦ ،سﻜﻮﻧت ﻛردن
شروعﻛﻨﻨده و آغازﻛﻨﻨده
پﻴش پا افتاده
برﻫان آورده شده ،دﻟﻴﻞ ،راست و آشﻜار
واضح ،آشﻜار ﻛرده شده
بر ﮔشتﻦ از جاﻳﻰ بﻪ جاﻳﻰ ،ﻣﻨتقﻞ شدن
جﻨبﻨده ،ﻟرزﻧده
ضاﻣﻦ و ﻛفﻴﻞ ،تاواندﻫﻨده
دﮔرﮔﻮن شده
ﻣﻴﻞﻛﻨﻨده ،عﻼقﻪﻣﻨد
باتجربﻪ ،ﻛارآزﻣﻮده
جاىﮔرد آﻣدن ،ﻣجاﻣع جﻤع
ﻫر چﻴز خاﻟص ،آﻣﻴختﻪ ﻧاشده با چﻴزى دﻳﮕرى
بﻼ ،آفت
خﻴال
ﻫداﻳت ،رﻫبرى
رد شده ،طرد شده
ﻣردى ،ﻣرداﻧﻪﮔﻰ
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ﻣستاى
ﻣستﻤﻨدان
ﻣستﻨد
ﻣستﻮر
ﻣسﻠﻢ
ﻣشاﻫﻴر
ﻣشتﻤﻞ
ﻣصاحبت
َﻣصاف
ﻣطاﻳبﻪ
ﻣطﻴع
ﻣعروض
ﻣعطﻮف
ﻣعﻴﻦ
ﻣقتضﻴات
ﻣﻜث
ﻣﻤارست
ﻣﻨﻬا
ﻣﻮاعظ
ﻣﻮﻟد
ﻣﻬرﮔان
َﻣﻬﻞ
ﻣﻬﻴا
ﻧاﻫﻨجار
ﻧار
ﻧاقﻪ
ﻧداﻣت
ﻧ ُدرت
ﻧعت
ﻧعﻞ
ﻧﻤاد
ﻧﻮحﻪ
ﻧﻬان
وضﻮح
وقﻮف
ﻫرزهﮔرد
ﻫزﻳﻨﻪ
ِﻫژَبر
ﻳﻮز
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از ﻣصدر ستﻮدن ،بﻪ ﻣعﻨاى تعرﻳف ﻣﻜﻦ
ﻧﻴازﻣﻨدان ،حاجتﻣﻨدان
چﻴزى ﻛﻪ بر آن استﻨاد ﻛﻨﻨد ،دﻟﻴﻞ و ﻣدرك
پﻮشﻴده ،ﻧﻬان
باور ﻛرده ،قبﻮل شده ،تسﻠﻴﻢ شده
جﻤع ﻣشﻬﻮر
در برﮔﻴرﻧده ،فراﮔﻴر
ﻫﻤصحبت ،ﻫﻤﻨشﻴﻦ
جاى صف بستﻦ و ﻣﻴدان جﻨﮓ ،جﻤع ﻣصف
شﻮخﻰ و ﻣزاح ،خﻮشطبعﻰ
فرﻣاﻧبردار
ظاﻫر شدن ،عرض ﻛردن
ﻣتصﻞ شدن ،پﻴﻮستﻪ ﻛردن
آب روان ،ﻳارىﻛﻨﻨده
جﻤع ﻣقتضﻰ ،خﻮاﻫش شدهﻫا ،تقاضا شدهﻫا
َد َرﻧﮓ ﻛردن ،اﻧتظار
ﻛﻮشﻴدن ،ﻣشخص ﻛردن ،تجربﻪ ﻛردن
ﻛﻢ ﻛردن از آن ،تفرﻳق ﻛردن از آن ،وضع ﻛردن از آن
ﻣﻮعظﻪﻫا ،پﻨدﻫا و ﻧصﻴحتﻫا
جاى تﻮﻟد ،زادﮔاه
ﻣاه ﻣﻬر ،پاﻳﻴز
ﻧرﻣﻰ و آﻫستﻪﮔﻰ
آﻣاده
خشﻦ و ﻧاﻣﻼﻳﻢ ،بر خﻼف طرﻳقﺔ ﻣعﻴﻦ
آتش
شتر
پشﻴﻤاﻧﻰ
ﻛﻢ
وصف ﻛردن ﻛسﻰ ﻳا چﻴزى بﻪ ﻧﻴﻜﻰ ،ستاﻳش ،صفت
پاافزار ،قطعﻪﻳﻰ آﻫﻨﻰ ﻛﻪ بﻪ پاشﻨﺔ ﻛفش ﻳا ُسﻢ چﻬارپا ﻛﻮبﻨد
ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤاﻳﻨده و ظاﻫرﻛﻨﻨده
ﮔرﻳﻪ ﻛردن ،بﻴان ﻣصﻴبت
پﻨﻬان
روشﻨﻰ ،آشﻜار شدن
جﻤع وقف ،واقف ،آﮔاه
آواره ،ﻛسﻰﻛﻪ بﻴﻬﻮده در ﻫﻤﻪ جا ﮔردش ﻣﻰﻛﻨد
خرج
شﻴر درﻧده
حﻴﻮاﻧﻰ است شبﻴﻪ پﻠﻨﮓ؛ اﻣا ﻛﻮچﻜتر از آن

