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پﻴام وزﻳر ﻣعارف

اﻗرأ باسﻢ ربﻚ
سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧﻌﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و
ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت ،و درود 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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پروردﮔار!
سال ﻧﻮ تﻌﻠﻴﻤﻰ را با ﻧام و ﻳاد تﻮ آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و با بﻠﻨد ﻧﻤﻮدن دست دﻋا
بﻪ تﻮ پﻨاه ﻣﻰبرﻳﻢ واز تـﻮ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣا را پﻨاه دﻫــﻰ و آتﺶ ﻧخﻮت
و ﻏــرور را بـﻪ خرﻣــﻦ اﻋﻤـــال ﻣا در ﻧﻴﻨدازى و آراﻣﺶ سرتاسرى را
در ﻛﺸﻮر ﻣا تأﻣﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻰ.

ﻣﻨاجات
اﻟﻬﻰ ،بﻨﻴاد تﻮحﻴد ﻣا خراب ﻣﻜﻦ و باغ اﻣﻴد ﻣا بﻰآب ﻣﻜﻦ.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر حساب با ﻣاﻳﻪداران است ،ﻣﻦ دروﻳشﻢ و اﮔر با ﻣﻔﻠسان است ،ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ بﻴشﻢ.
اﻟﻬﻰ ،بر سر ﻣا خاك خجاﻟت ﻧثار ﻣﻜﻦ و ﻣا را بﻪ بﻼى خﻮد ﮔرﻓتار ﻣﻜﻦ.
اﻟﻬﻰ ،بﻬشت بﻰتﻮ جاى شادى ﻧﻴست و جز از دوستﻰ تﻮ روى آزادى ﻧﻴست.
اﻟﻬﻰ ،دﻟﻰ ده ﻛﻪ در شﻜر تﻮ جان بازﻳﻢ و جاﻧﻰ ده ﻛﻪ ﻛار آن جﻬان سازﻳﻢ.
اﻟﻬﻰ ،داﻧاﻳﻰ ده ﻛﻪ از راه ﻧﻴﻔتﻢ و بﻴﻨاﻳﻰ ده ﻛﻪ در چاه ﻧﻴﻔتﻢ.
اﻟﻬﻰ ،ﻳﻘﻴﻨﻰ ده ﻛﻪ در آز بر ﻣا باز ﻧشﻮد و ﻗﻨاعتﻰ ده ﻛﻪ حرص ﻣا باز ﻧشﻮد و چشﻢ اﻣﻴد
ﻣا جز بر روى تﻮ باز ﻧشﻮد.
اﻟﻬﻰ ،ﻣﮕﻮى ﻛﻪ چﻪ آورده اﻳد ﻛﻪ دروﻳشاﻧﻴﻢ و ﻣپرس ﻛﻪ چﻪ ﻛرده اﻳد ﻛﻪ رسﻮاﻳاﻧﻴﻢ.
اﻟﻬﻰ ،تحﻘﻴﻘﻰ ده تا از دﻧﻴا بﻴزار و تﻮﻓﻴﻘﻰ ده ﻛﻪ در دﻳﻦ استﻮار شﻮﻳﻢ.
اﻟﻬﻰ ،ﻧﮕاه دار تا پشﻴﻤان ﻧشﻮﻳﻢ و بﻪ راه آر ﻛﻪ سرﮔردان ﻧشﻮﻳﻢ.
اﻟﻬﻰ ،دﻟﻰ ده ﻛﻪ طاعت اﻓزون ﻛﻨد و تﻮﻓﻴﻖ طاعتﻰ ﻛﻪ بﻪ بﻬشت رﻫﻨﻤﻮن ﻛﻨد.
اﻟﻬﻰ ،دﻟﻰ ده ﻛﻪ در آن آتش ﻫﻮا ﻧبﻮد و سﻴﻨﻪﻳﻰ ﻛﻪ در آن آب زرق و رﻳا ﻧبﻮد.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر پرسﻰ حجت ﻧدارﻳﻢ و اﮔر سﻨجﻰ بضاعت ﻧدارﻳﻢ ،اﮔر بسﻮزى طاﻗت ﻧدارﻳﻢ.
ﻣاﻳﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﻠسان بﻰﻣاﻳﻪ و ﻫﻤﻪ از طاعت ،بﻰپﻴراﻳﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣحتاج و بﻰسرﻣاﻳﻪ.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر ﻳﻚ بار ﮔﻮﻳﻰ بﻨدة ﻣﻦ ،از عرش بﮕذرد خﻨدة ﻣﻦ.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر ﻛاسﻨﻰ تﻠخ است از بﻮستان است و اﮔر عبداﷲ ﻣجرم است از دوستان است.
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اﻟﻬﻰ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻨد ﻛﻪ در تﻮ ﻧﮕرﻧد و عبداﷲ ﻣﻰخﻮاﻫد ﻛﻪ تﻮ در وى ﻧﮕرى.
اﻟﻬﻰ ،حجابﻫا از راه ﻣا بردار و ﻣارا بﻪ ﻣا ﻣﮕذار.
اﻟﻬﻰ ،اﮔرچﻪ بﻬشت چشﻢ و چراغ است ،بﻰدﻳدار تﻮ درد و داغ است.
اﻟﻬﻰ ،ﻣﻦ بﻪ حﻮر و ﻗصﻮر ﻧﻨازم ،اﮔر ﻧﻔسﻰ با تﻮ بپردازم از آن ﻫزار بﻬشت برسازم.
اﻟﻬﻰ ،آﻓرﻳدى راﻳﮕان و روزى دادى راﻳﮕان ،بﻴاﻣرز راﻳﮕان ،ﻛﻪ تﻮ خداﻳﻰ ﻧﻪ بازارﮔان.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر ﻛار بﻪ ﮔﻔتار است بر سرﮔﻮﻳﻨدهﮔان تاجﻢ و اﮔر بﻪ ﻛردار است بﻪ شﻬادت
ﻣحتاجﻢ.
ﻣﻨاجاتﻧاﻣﻪ
* ﻣﻨاجات :راز و ﻧﻴاز بﻪ درﮔاه خداوﻧد را ﮔﻮﻳﻨد .ﻣﻨاجاتﻧاﻣﺔ ﻣسجع
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى از شﻬرت بﻪسزاﻳﻰ برخﻮردار است.
ﻧثر ﻣسجع :بﻪ ﻧثرى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در آن جﻤﻠﻪﻫاى ﻗرﻳﻨﻪ ،داراى سجع
باشد .سجع در ﻧثر بﻪ ﻣﻨزﻟﺔ ﻗاﻓﻴﻪ است در شعر .سجع در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى«آواز پرﻧده» است
و عﻤﻮﻣاً «آواز ﻛبﻮتر و ﻓاختﻪ» را ﮔﻮﻳﻨد و بﻪ طﻮر خاص و در اصطﻼح ادبا؛ آوردن
ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻫﻢوزن ﻳا ﻫﻢﻗاﻓﻴﻪ است در پاﻳان جﻤﻠﻪ.
* شﻴخ اﻻسﻼم عبداﷲ بﻦ ﻣحﻤد اﻧصارى ﻫروى در سال  396ﻫـ  .ق .ﻣتﻮﻟد شد .وى
از ﻣحدثان ،ﻣﻔسران ،عارﻓان و شاعران اﻓغاﻧستان و جﻬان اسﻼم در ﻗرن پﻨجﻢ ﻣﻰباشد.
برخﻰ آثار او عبارت اﻧد از :ﻣﻨاجاتﻧاﻣﻪ بﻪ ﻧثر ﻣسجع ،ﻛﻪ ﻣعروفترﻳﻦ ﻧﻮشتﺔ اوست،
رساﻟﺔ دل و جان بﻪ ﻧثر ﻣسجع ،رساﻟﺔ واردات ،ﻛﻨزاﻟساﻟﻜﻴﻦ ﻛﻪ رساﻟﻪﻳﻰ است بﻪ ﻧظﻢ
و ﻧثر ،ﻗﻠﻨدرﻧاﻣﻪ و ﻣحبتﻧاﻣﻪ.
اﻳﻦ عاﻟﻢ بزرگ بعد از ﻳﻚ عﻤر تدرﻳس در سال  481ﻫـ  .ق .در ﻫرات وﻓات ﻳاﻓت
و در ﻣحﻠﺔ ﮔازرﮔاه بﻪ خاك سپرده شد.
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بﻴاﻣﻮزﻳﻢ
 -1ﻣﻨاجات ﻧاﻣﻪ ،ﻳﻜﻰ از ﻣعروفترﻳﻦ ﻧﻮشتﻪﻫاى خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى است ﻛﻪ بﻪ
ﻧثر ﻣسجع ﻧﮕارشﻳاﻓتﻪ است.
 -2شﻴخ اﻻسﻼم عبداﷲ بﻦ ﻣحﻤد اﻧصارى ﻫروى در سال  396ﻫـ ..ق .تﻮﻟد و در سال
 481ﻫـ  .ق .وﻓات ﻳاﻓت.
 -3خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى از ﻣﻔسران ،ﻣحدثان ،عارﻓان و شاعران ﻗرن پﻨجﻢ ﻣﻰباشد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه« ،اﻟف» باشد و در جﻤﻠﻪ بﻪ حﻴث ﻣﻮصﻮف ،ﻣضاف ﻳا
ﻣﻨسﻮب ﻗرار ﮔﻴرد ،پس از اﻟف ﻳﻚ «ى» بﻪ عﻨﻮان عﻼﻣت اضاﻓﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛
اﻣا اﻳﻦ «ى» بﻪ صﻮرت ﻣستﻘﻞ ﻧﻮشتﻪ شده ،ﻫﻴچﮕاه با واژهﻫاى ،ﻗبﻠﻰ و بعدى
خﻮﻳش ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد؛ ﻣاﻧﻨد:
خداى بزرگ ،آشﻨاى دﻳرﻳﻦ ،ﮔداى ﻣتﻜبر(تﻮصﻴﻔﻰ)
ﮔﻞﻫاى باغ ،درﻳاى ﻛابﻞ ،ﻣﻮﻻﻧاى بﻠخ (ﻧسبتﻰ)
تذﻛرة ﻣحﻤﻮد ،ﻣﻬﻤانخاﻧﺔ حﻮﻳﻠﻰ ،آراﻣﮕاه ﻧاصر خسرو (اضاﻓﻰ)
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن شخصﻴت خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى بﻪ
بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ
شاﮔردان دﻳﮕر اﻧتﻘال دﻫد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در
برابر صﻨف آﻣده و ﻓرق ﻣﻴان
حﻤد ،ﻣﻨاجات و ﻧعت را بﻪ
ﻫﻢصﻨﻔﻰﻫاى خﻮد بﻴان ﻛﻨد.
 -3چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد تصﻮﻳر
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻲ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى تان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با در ﻧظرداشت ﻗﻮاعدى ﻛﻪ در بخش «درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ» خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪ
ﻫاىتان ﻳﻚ ﻣتﻦ خﻮب بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى بﻴشتر بﻪ ﻧﮕارش چﻪ ﻧﻮع ﻧثر شﻬرت دارد؟
 -2خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى ﻛﻰ بﻮد؟
 -3آﻳا خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى ﮔذشتﻪ از ﻣﻨاجاتﻧاﻣﻪ ،ﻛتابﻫاى دﻳﮕرى ﻫﻢ دارد؟
ﻧام ببرﻳد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1ﻳــﻚ ﻣﻘاﻟــﻪ در بارة خﻮاجــﻪ عبداﷲ اﻧصارى بﻨﻮﻳســﻴد ﻛــﻪ ﻗﻮاعد خﻮاﻧده شــدة
«درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ» در آن تطبﻴﻖ شده باشد.
 -2اﻳﻦ ﻣﻨاجات را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
اﻟﻬﻰ ،بﻨﻴاد تﻮحﻴد ﻣا خراب ﻣﻜﻦ و باغ اﻣﻴد ﻣا بﻰآب ﻣﻜﻦ.
اﻟﻬﻰ ،اﮔر ﻛاسﻨﻰ تﻠخ است از بﻮستان است و اﮔر عبداﷲ ﻣجرم است ا زدوستان است.
 -3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

دوم

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ ﺷاﮔرد ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ تﺸرﻳحاتﺶ
جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد:

 -1ﻧﻌت را از ﻧﻈر ﻟﻐﻮى و اﺻﻄﻼحﻰ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

-2پﻴراﻣﻮن ﻣﻌجزة ﺷﻖ اﻟﻘﻤر چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟

 -3براى سﻌادت دارﻳﻦ ،پﻴروى از پﻴﻐﻤبر

دﻫﻴد.

ﺿرورى است .تﻮﺿﻴح

 -4در ﻣﻮرد آثار و ﺷرح حال سﻌدى ﻣﻌﻠﻮﻣات دﻫﻴد.

ﻧﻌت
ﻛـــــرﻳﻢاﻟسجـــــا ﻳا جﻤﻴﻞاﻟشﻴﻢ
اﻣــــام رســــﻞ ،پﻴشــــﻮاى سبﻴﻞ
ﻳتﻴﻤــــﻰ ﻛﻪ ﻧاﻛرده ﻗرآن درست
چﻮ عزﻣش برآﻫﻴخت شﻤشﻴر بﻴـﻢ
چﻮ صﻴتش در اﻓـــــــﻮاه دﻧﻴا ﻓتاد
شبﻰ برﻧشست از ﻓﻠﻚ برﮔـذشت
چﻨــــــان ﮔرم در تﻴﻪ ﻗربت بـراﻧد
بــــدو ﮔﻔت ســاﻻر بﻴتاﻟحــرام
بﮕﻔتا ﻓــــراتــــر ﻣجاﻟــــﻢ ﻧﻤاﻧـد
اﮔـــــر ﻳﻚ ســـر ﻣﻮ ﻓـــراتر پرم
چﻪ ﻧعت پسﻨدﻳده ﮔــــﻮﻳﻢ تــﻮ را
خداﻳت ثﻨا ﮔﻔت و تبجﻴــﻞ ﻛــرد
چﻪ وصﻔت ﻛﻨد سعدى ﻧاتﻤـــــام

ﻧبـــــــﻰاﻟبــــراﻳا شﻔﻴـــع اﻻﻣﻢ()1
اﻣﻴﻦ خــــــــدا ،ﻣﻬبط جبـــــرئﻴﻞ
ﻛتبخـــــاﻧﺔ چﻨد ﻣﻠت بشست()2
بﻪ ﻣعجـــــز ﻣﻴان ﻗﻤر زد دو ﻧﻴﻢ()3
تزﻟــــــزل در اﻳﻮان ﻛسرى ﻓتاد()4
بﻪ تﻤﻜﻴﻦ و جاه از ﻣﻠﻚ برﮔذشت
ﻛﻪ در سدره جبـرئﻴﻞ از او باز ﻣاﻧد
ﻛﻪ اى حاﻣــﻞ وحﻰ ،برتر خرام()5
بﻤــــــاﻧـــدم ﻛـﻪ ﻧﻴروى باﻟﻢ ﻧﻤاﻧد
ﻓــــــــــروغ تجﻠـــــﻰ بسﻮزد پرم
عﻠﻴﻚ اﻟسﻼم اى ﻧبـــﻰ اﻟﻮرى()6
زﻣﻴﻦ بﻮس ﻗدر تﻮ جبـــــرئﻴﻞ ﻛرد
عﻠﻴﻚ اﻟصﻠــــــﻮة اى ﻧبــﻰ اﻟسﻼم
سعدى
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سﻌدى :ﻣشرفاﻟدﻳﻦ ﻣصﻠح بﻦ عبداﷲ سعدى شﻴرازى ،شاعر بزرگ
و ﻧﻮﻳسﻨدة ﮔراﻧﻘدر در سالﻫاى اول سدة ﻫﻔتﻢ ﻫجرى ﻗﻤرى در شﻴراز
بﻪ دﻧﻴا آﻣد .خاﻧﻮادة وى از عاﻟﻤان دﻳﻨﻰ بﻮدﻧد .وى در جﻮاﻧﻰ بﻪ بغداد
رﻓت و در ﻣدرسﺔ ﻧظاﻣﻴﻪ و ﻣدرسﻪﻫاى دﻳﮕر درس خﻮاﻧد و بﻪ تﻜﻤﻴﻞ عﻠﻮم پرداخت.
وى سﻔرﻫاى زﻳادى ﻛرده است؛ از آن جﻤﻠﻪ بﻪ عراق ،شام و حجاز ﻣساﻓرت داشت.
در اواسط سدة ﻫﻔتﻢ و در زﻣان سﻠطان اتابﻚ ابﻮبﻜر بﻦ سعد بﻦ زﻧﮕﻰ (688 -623
ﻫـ  .ق ).سعدى بﻪ شﻴراز باز ﮔشت و در سال  655ﻫجرى ﻗﻤرى ،ﻛتاب ﻣعروف خﻮد
«بﻮستان» ﻳا «سعدىﻧاﻣﻪ» را بﻪ ﻧظﻢ ﻧﮕاشت و ﻧﻴز اثر ﻣشﻬﻮر دﻳﮕر خﻮد «ﮔﻠستان» را در
بﻬار  656ﻫجرى ﻗﻤرى تصﻨﻴف ﻛرد .از آثار دﻳﮕر سعدى ﻣﻰتﻮان بﻪ غزلﻫا ،ترجﻴع
بﻨد ،رباعﻰﻫا ،ﻣﻘاﻟﻪﻫا و ﻗصﻴدهﻫاى عربﻰ» او اشاره ﻛرد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﻛﻠﻴات وى جﻤع
شده است .بﻪ عﻨﻮان ﻣثال ﻛتاب ﮔﻠستان وى داراى ﻫشت باب ﻣﻰباشد؛ﻛﻪ بﻪ ترتﻴب
عبارتﻨد از :در سﻴرت پادشاﻫان ،در اخﻼق دروﻳشان ،در ﻓضﻴﻠت ﻗﻨاعت ،در ﻓﻮاﻳد
خاﻣﻮشﻰ ،در عشﻖ وجﻮاﻧﻰ ،در ضعف و پﻴرى ،در تأثﻴر تربﻴت و در آداب صحبت».
وﻓات سعدى بﻴﻦ سالﻫاى( 691و  694ﻫـ  .ق ).در شﻴراز اتﻔاق اﻓتاد و در ﻫﻤان جا ﻧﻴز
بﻪ خاك سپرده شد.
« -1ﻛرﻳﻢاﻟسجاﻳا جﻤﻴﻞاﻟشﻴﻢ ﻧبﻰاﻟبراﻳا شﻔﻴعاﻻﻣﻢ» او (پﻴغﻤبر) داراى اخﻼق ﻧﻴﻚ و
عادات پسﻨدﻳده است .پﻴاﻣبر خداست بر اﻣت و شﻔاعتﻛﻨﻨدة ﮔروهﻫاى ﻣردم است.
 -2پﻴاﻣبرى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز وحﻰ بر او تﻤام ﻧشده بﻮد ،با رساﻟت خﻮد ،ﻫﻤﺔ ادﻳان را ﻣﻨسﻮخ
ﻛرد.
 -3چﻮن تصﻤﻴﻢ بﻪ اﻧذار ﻣشرﻛان ﮔرﻓت ،با ﻣعجزة خﻮد ﻣاه را بﻪ دو ﻧﻴﻢ ﻛرد .ﻣصراع
دوم اشاره است بﻪ شﻖاﻟﻘﻤر :شﮕاﻓتﻦ ﻣاه ﻛﻪ از ﻣعجزات پﻴغﻤبر اسﻼم در برابر
درخﻮاست ﻣﻨﻜران است.
اع ُة َوا ْﻧ َش َّق ا ْل َق َﻤ ُر» آن ساعت ﻧزدﻳﻚ آﻣد و ﻣاه آسﻤان
الس َ
سﻮرة ﻗﻤر آﻳﺔ « :1إِ ْقتَ َرب َ ِت َّ
شﮕاﻓتﻪ شد.
 -4تزﻟزل در اﻳﻮان ﻛسرى ﻓتاد :اﻳﻮان ﻣداﻳﻦ ،ﻛاخ بزرگ ساساﻧﻴان در تﻴسﻔﻮن ﻛﻪ
بخشﻰ از آن ﻫﻨﻮز باﻗﻰ است و در رواﻳات آﻣده است ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻮﻟد پﻴاﻣبر اسﻼم
حﻮادثﻰ روى داد و از آن جﻤﻠﻪ ،شﮕاف برداشتﻦ اﻳﻮان ﻛسرى بﻮد؛ بﻪ تعبﻴرى دﻳﮕر
در ﻗدرت ساساﻧﻴان خﻠﻞ راه ﻳاﻓت.
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 -5حاﻣﻞ وحﻰ :جبرئﻴﻞ اﻣﻴﻦ و ساﻻر بﻴت اﻟحرام ،پﻴاﻣبر اﻛرم
 -6ﻧبﻰاﻟﻮرى :پﻴاﻣبر و ﻓرستادة خدا بر ﻣردم (ورى :ﻣردم)

است.

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه« ،اﻟف» باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ بازﻫﻢ در ﻣﻴان
واژه و پسﻮﻧد ،ﻳﻚ «ى» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ «ى» ﻫﻤﻴشﻪ با واژهﻫاى پس از خﻮد
باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد جﻤع «آن» ﻧاﻧﻮا+ى+ان= ﻧاﻧﻮاﻳان ،ﮔداﻳان ،بﻴﻨاﻳان.
پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر «ى» :آشﻨا  +ى  +ى = آشﻨاﻳﻰ ،پارساﻳﻰ ،دﻟرباﻳﻰ.
پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ «ى» درﻳا  +ى  +ى = درﻳاﻳﻰ ،ﻛاپﻴساﻳﻰ.
ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه «اﻟف» باشد ،در پﻴﻮﻧد تصغﻴر «ك» در ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد
ﻳﻚ «گ» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ با واژة بعد از خﻮد باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ
شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :زﻳباﮔﻚ ،جﻮﻻﮔﻚ ،ﮔﻴراﮔﻚ.

بﻴاﻣﻮزﻳﻢ
 -1ﻧعت :ثﻨا و صﻔت پﻴاﻣبر خدا را ﮔﻮﻳﻨد.
 -2سعدى در جﻮاﻧﻰ بﻪ بغداد رﻓت و آﻧجا در ﻣدرسﺔ ﻧظاﻣﻴﻪ و درسﮕاهﻫاى دﻳﮕر درس
خﻮاﻧد و بﻪ تﻜﻤﻴﻞ عﻠﻮم پرداخت.
 -3بﻮستان و ﮔﻠستان از ﻧﻮشتﻪﻫا و آثار ﮔراﻧﻘدر و ﻣعروف سعدى است.
 -4پﻴاﻣبر خدا با رساﻟت خﻮد ﻫﻤﺔ ادﻳان را ﻣﻨسﻮخ ﻛرد.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن شخصﻴت ﮔراﻣﻰ پﻴاﻣبر خداوﻧد
بﻪ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده ،ﻧتﻴجﻪ را بﻪ
دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده پﻴراﻣﻮن ﻧعت شﻴخ سعدى بﻪ ﻫﻤصﻨﻔﻰﻫاى
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خﻮد ﻣعﻠﻮﻣات دﻫد.
 -3چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد تصﻮﻳر
زﻳر دو دو دﻗﻴﻘﻪ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد:

امﻼ و نگارش

-1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با در ﻧظرداشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان ﻣﻘاﻟﻪﻳﻰ پﻴراﻣﻮن
ﻧعت پﻴاﻣبر خداوﻧد بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1سعدى در ﻛدام ﻧﻮع سخﻦ ﻳد طﻮﻻ دارد؟ واضح سازﻳد.
 -2در ﻣﻮرد ﻧعت پﻴاﻣبر خداوﻧد چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -3آثار شﻴخ سعدى را ﻧام ببرﻳد.
 -4بﻴت پﻨجﻢ ﻧعت شرﻳف را شرح دﻫﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1بﻪ روﻳت ﻣتﻦ ﻧعت ،ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ اﻳﻦ درس را ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛرده ،بﻴان دارﻳد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد.
تا تﻮ ﻧاﻧﻰ بﻪ ﻛف آرى و بﻪ غﻔﻠت ﻧخﻮرى
ابر و باد و ﻣﻪ و خﻮرشﻴد و ﻓﻠﻚ درﻛارﻧد
 -3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.

8

درس

سﻮم

ﺷاﮔردان بﻪ پرسﺶﻫاى زﻳر پاسخﻫاى ﻣﻨاسب ارائﻪ بدارﻧد:
 -1پﻴاﻣبر ﻣحبﻮب اسﻼم جاﻳﮕاه واژة «ادب» را چﮕﻮﻧﻪ تﺼﻮﻳر ﻓرﻣﻮده
اﻧد؟
 -2ﻓرق بﻴﻦ «ادب» و «ادبﻴات» چﻴست؟
 -3وﻳژهﮔﻰﻫاى ادب اسﻼﻣﻰ ﻛدامﻫا اﻧد؟

ادبﻴات از دﻳدﮔاه اسﻼم
واژة «ادب» ﻣعاﻧﻰ و تعبﻴرﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ دارد .عدهﻳﻰ آنرا تأدﻳب و تﻬذﻳب داﻧستﻪ
و برخﻰ ﻫﻢ ﻣعارف و تجربﻪﻫاى اﻧساﻧﻰ ﮔﻔتﻪ اﻧد و ﻧﻴز ﻛﻠﻤﺔ ادب بﻪ ﻣعﻨاى تأدﻳب و
آﻣﻮزش اﻧسان و تﻮجﻴﻪ بﻪ سﻮى خﻮبﻰﻫا و زﻳباﻳﻰﻫاى ﻛﻼﻣﻰ ،ﻛردارى و دعﻮت بﻪ
اﻣﻮر خﻴر و ارزشﻫاى عاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
پﻴاﻣبر ﻣحبﻮب اسﻼم جاﻳﮕاه واژة «ادب» را چﻪ زﻳبا و شﻴﻮا بﻴان ﻓرﻣﻮده اﻧد« :ﻫﻤاﻧا ﻗرآن
ادبﮕاه خداوﻧد بر روى زﻣﻴﻦ است؛ پس از اﻳﻦ بﻴاﻣﻮزﻳد ».بار دﻳﮕر و در ﻫﻤﻴﻦ باب
پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم جاﻳﮕاه «ادب» را چﻨﻴﻦ بﻪ اوجﮕاه ﻣﻰﻛشاﻧﻨد« :پروردﮔارم ﻣرا ادب
آﻣﻮخت ،پس تأدﻳب ﻣرا ﻧﻴﻜﻮ ﮔرداﻧﻴد ».اﻳﻦ است ﻓراخﻨاى ﻛﻠﻤﺔ «ادب و ادبﻴات» در
ﻗاﻣﻮس اسﻼم.
و ﻫﻢ ﻣعﻨاى ﻟغﻮى «ادب» داﻧش ،ﻓرﻫﻨﮓ ،ﻣعرﻓت ،روش پسﻨدﻳده ،خﻮى خﻮش و
«آداب» جﻤع ﻛﻠﻤﺔ «ادب» است و «عﻠﻢ ادب» بﻪ داﻧشﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با تسﻠط بر
آن ،شخصﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد درست شعر بﮕﻮﻳد و ﻧثر زﻳبا بﻨﻮﻳسد ،سخﻦ درست و ﻧادرست و
زشت و زﻳبا را تﻔﻜﻴﻚ دﻫد .واژة ﻣرﻛب «ادبﻴات» بﻪ عﻠﻮﻣﻰ اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣربﻮط
بﻪ «ادب» باشد ﻛﻪ ﻗدﻣا اﻳﻦ عﻠﻮم را صرف ،ﻧحﻮ ،ﻟغت ،اشتﻘاق ،ﻣعاﻧﻰ ،بﻴان ،بدﻳع،
عروض و ﻗاﻓﻴﻪ و بﻬره ﻳاﻓتﻦ از ﻫر عﻠﻢ بﻪ ﻗدر حاجت ،داﻧستﻪ اﻧد .ادبﻴات بﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻧچﻪ
در بارة عﻠﻮم و ﻣساﻳﻞ ادبﻰ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨد ﻧﻴز تبﻴﻴﻦ شده است.
و ﻫﻤﻴﻦسان «ادب» بﻪ طﻮر عام بر ﻣجﻤﻮع ﻣعارف اﻧساﻧﻰ اطﻼق ﻣﻰﮔردد؛ اﻣا بﻪ صﻮرت
خاص ،ادب و ﻳا ادبﻴات بﻪ ﻛﻼﻣﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تعبﻴر ﻛﻨﻨدة اﻓﻜار ،احساسات و
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تجارب اﻧساﻧﻰ در ﻗاﻟب ﻫﻨرى ﻣؤثر باشد .واژة «ادب» ﻫﻤراه با ﻛاروان تارﻳخ اﻧساﻧﻰ
راه دور و درازى را پﻴﻤﻮده است و ﻓراز و ﻓرود و ﻣد و جزرﻫاﻳﻰ را تجربﻪ ﻛرده تا بﻪ
روزﮔار ﻣا رسﻴده است .در حال حاضر ﻫرﮔاه ﻛﻠﻤﺔ «ادب» بﻪ ﮔﻮش رسﻴد ،بﻪ صﻮرت
عام ذﻫﻦ اﻧسان را بﻪ تراوشﻫاى ذﻫﻨﻰ در عرصﺔ «شعر و ﻧثر» و «ﻧثر ادبﻰ» رﻫﻨﻤﻮن
ﻣﻰسازد.
صاحبﻧظران عرصﺔ ادب دو عﻨصر اساسﻰ را در تعرﻳف و ﻣﻔﻬﻮم ادب ضرورى
ﻣﻰداﻧﻨد ﻛﻪ عبارت اﻧد از« :ﻣﻔﻜﻮره» و «ﻗاﻟب ﻓﻨﻰ» و ﻳا «ﻣضﻤﻮن» و «شﻜﻞ ﻫﻨرى».
برخﻰ ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان و اﻧدﻳشﻤﻨدان ،ادب اسﻼﻣﻰ را عبارت از «تعبﻴر ﻫﻨرى بازتاب
زﻧدهﮔﻰ ،ﻫستﻰ و اﻧسان بر وجدان ادﻳب از خﻼل جﻬان بﻴﻨﻰ اسﻼم» تعرﻳف ﻧﻤﻮده
اﻧد .ﻫرﮔاه خﻮاستﻪ باشﻴﻢ ﻧﮕاه ﮔذراﻳﻰ بﻪ جاﻳﮕاه و سﻴر حرﻛت ادب اسﻼﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ،
ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ:
وﻗتﻰﻛﻪ خﻮرشﻴد اسﻼم طﻠﻮع ﻛرد ،ادبﻴات عرب بﻪ خصﻮص در ﻓﻨﻮن شعر و خطابﻪ
بﻪ اوج خﻮد رسﻴده بﻮد .شعر و خطابﻪ در اﻧسان عربﻰ چﻨان تأثﻴر عﻤﻴﻖ داشت ﻛﻪ بر
روح و روان و حرﻛات و سﻜﻨات زﻧدهﮔﻰ وى چﻴره شده بﻮد؛ بﻨابر حﻜﻤت و ﻣشﻴت
خداوﻧد ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ خاطر اثبات اعجاز ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ،شعرا و ﻓصحاى عرب را بﻪ
آوردن سﻮرتﻰ ﻣاﻧﻨد ﻗرآن ﻓراخﻮاﻧد ﻛﻪ از آن عاجز آﻣدﻧد .جر ﻛشﻴدن سخﻨﻮران و
ﻓصحاى عرب اﮔر از ﻳﻚ طرف تأﻛﻴد و تأﻳﻴد بر صدق ﻧبﻮت پﻴاﻣبر خاتﻢ بﻮد از جاﻧب
دﻳﮕر ﻧشاﻧﺔ ارج و اﻫﻤﻴت بزرﮔﻰ بﻮد ﻛﻪ اسﻼم براى سخﻦ بﻠﻴغ ،ﻛﻼم ﻓصﻴح و ادبﻴات
بﻠﻨد و برتر ﻗاﻳﻞ ﻣﻰباشد و چﻪ شرﻓﻰ براى ادب ،بزرگتر ازﻳﻦ ﻛﻪ ﻗرآن خﻮد اوج و
ﻗﻠﺔ ﻓصاحت و بﻼغت و بﻨﻴادى است براى ادب عاﻟﻰ و برتر.
خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم دستﻮر داد با سﻼح سخﻦ و ﻳا «ﻛﻠﻤﺔ ﻗرآن» بﻪ جﻬاد
ﻴرا) (سﻮرة اﻟﻔرﻗان:آﻳﺔ  )52ترجﻤﻪ :با (سﻼح) ﻗرآن
ﻣشرﻛﻴﻦ بپردازد ( َو َجا ِﻫ ْد ُﻫﻢ ب ِ ِﻪ ِج َﻬا ًدا َﻛب ِ ً
بﻪ جﻬادى بزرگ با آنﻫا جﻬاد ﻛﻦ .با درك تأثﻴر شعر و ﻓﻨﻮن سخﻦ در حﻴات ﻓﻜرى و
اجتﻤاعﻰ عرب ،شعرا و خطباى پﻴاﻣبر در صحﻨﻪﻫاى ﻣﻘابﻠﻪ و ﻣبارزه با ﻫﻤتاﻫاىشان
دست باﻻﻳﻰ را ﻧصﻴب ﮔردﻳدﻧد؛ تا آﻧجا ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣبارزة ﻓﻜرى و ادبﻰ (شعر و خطابﻪ)
اﻗرع بﻦ حابس زعﻴﻢ ﻫﻴأت ﻗبﻴﻠﺔ بزرگ تﻤﻴﻢ چﻨﻴﻦ اعﻼم اعتراف ﻧﻤﻮد« :ﻳﻘﻴﻨاً اﻳﻦ ﻣرد
(پﻴاﻣبر ) ﻣﻨصﻮر و تأﻳﻴد شده است؛ زﻳرا خطﻴب وى سخﻨﮕﻮتر از خطﻴب ﻣا ،و شاعر او
شاعرتر از شاعر ﻣاست» و ﻳﻜجا با ﻗﻮم خﻮد بﻪ دﻳﻦ اسﻼم ﻣشرف ﮔردﻳد.
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بدﻳﻦ ترتﻴب شعر و ادب در عﻬد ﻧبﻮى و دوران خﻠﻔاى راشدﻳﻦ در ساﻳﺔ تعاﻟﻴﻢ اسﻼم
و اخﻼق اﻳﻤان ،حرﻛت ﻧﻤﻮد و در سﻴﻨﻪﻫاى شعرا و ادباى صدر اسﻼم ،وصف و ﻧعت
پﻴاﻣبر  ،رثاى شﻬداى اسﻼم ،اﻓتخار بﻪ ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد و دﻳﮕر اشﻜال شعر
و ادب اﻧعﻜاس و تجﻠﻰ ﻳاﻓت .در اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ ﻣضاﻣﻴﻦ و عﻨاوﻳﻦ دوران جاﻫﻠﻰ شعر
و ادب ﻣبﻨﻰ بر اﻓتخار بﻪ جاه و ﻣال ،ﻧژاد و ﻗبﻴﻠﻪ ،ﻫجﻮ و ذم ﻧاﻣﻴﻤﻮن ،غزل ﻓاحش
و عرﻳان ،ﻧاپدﻳد ﮔردﻳده جاى خﻮد را بﻪ ﻣﻜارم اخﻼق و ارزشﻫاى واﻻى اﻧساﻧﻰ
واسﻼﻣﻰ ﮔذاشت .ادب و ﻫﻨر با ﻣاﻳﻪﻫاى اﻧساﻧﻰ واﻻ در داﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮن و پر برﻛت
تﻤدن اسﻼﻣﻰ راه رشد پﻴﻤﻮد و بر تارك تارﻳخ اسﻼم و تﻤدن بشرى چﻨان ﻣطﻠﻮب
و برجستﻪ درخشﻴد ﻛﻪ سخﻦ ﮔﻔتﻦ از ﻣﻔاخر و دستآوردﻫاى اﻧساﻧﻰ در عرصﻪﻫاى
ﻓرﻫﻨﮓ و ﮔﻨجﻴﻨﻪﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ بدون پرداخت بﻪ ادب و ﻫﻨر اسﻼﻣﻰ ﻧاﻣﻤﻜﻦ و دشﻮار
است؛ اﻣا اﻳﻦ راه و رسﻢ بﻪ ﻣرور زﻣان و با ظﻬﻮر ﻓتﻨﻪﻫاى ﻛشﻨده در برﻫﻪﻫاﻳﻰ از زﻣان
دچار اختﻼل و اﻧحراف شد .ﻛاروان شعر و ادب اسﻼﻣﻰ با تاثر پذﻳرى از بحرانﻫاى
تارﻳخ از سﻴر درست بازﻣاﻧد و ﮔرد و غبار تﻮﻓانﻫاى روزﮔار حرﻛت اﻳﻦ ﻛاروان را
ﻣختﻞ ﻛرد .با بﻪ ضعف ﮔراﻳﻴدن ادبﻴات اسﻼﻣﻰ ،ﻫﻨر و ادب در بسﻴارى از ﻣﻮارد از
ارزشﻫاى واﻻى اﻧساﻧﻰ تﻬﻰ ﮔشتﻪ و ادب و ﻫﻨر ﻣﻨحرف وارد ﻣﻴدان شد ﻛﻪ تا ﻫﻨﻮز
بسﻴارى از جرﻳانﻫاى ادبﻰ در ﻛشﻮرﻫاى اسﻼﻣﻰ در تارﻳﻜﻰ و ﮔﻤراﻫﻰ راه ﻣﻰپﻴﻤاﻳد.
اﻛﻨﻮن با ﮔذشت بﻴشتر از ﻳﻚﻫزارو چﻬارصد سال ،ﻛاروان شعر و ادب در عرصﻪﻫاى
ﻣختﻠف ،در سرزﻣﻴﻦﻫاى ﻣختﻠف با زبانﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن از جﻤﻠﻪ در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا
اﻓغاﻧستان ضرورت بﻪ تجدﻳد ﻧظر و ﻧﻘد دارد تا ﻣسﻴر خﻮد را باز ﻳابد.
ظﻬﻮر اﻧجﻤﻦﻫاى ادبﻰ در سطﻮح ﻣﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳﻜﻰ از پدﻳدهﻫاى ﻣثبت در جﻬان
ادبﻴات ﻣعاصر است؛ در اﻳﻦ راستا تشﻜﻴﻞ اﻧجﻤﻦ جﻬاﻧﻰ ادبﻴات اسﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻧخبﻪ ترﻳﻦ
ادبا ،شعرا ،ﻧاﻗدان ،داستان و ﻧاول ﻧﻮﻳسان ،و اﻧدﻳشﻤﻨدان عرصﻪﻫاى ادبﻴات را بﻪ حﻴث
اعضاى خﻮد دارد خدﻣات ﻣﻔﻴدى را در شﻨاساﻳﻰ ،ﻧشر و ﮔسترش ادبﻴات اسﻼﻣﻰ بﻪ
زبانﻫاى ﻣختﻠف دﻧﻴا اﻧجام داده است.
برخﻰ از وﻳژهﮔﻰﻫاى ادب اسﻼﻣﻰ
عصرﻫاى اخﻴر ،بﻪ خصﻮص آغاز ﻗرن بﻴستﻢ شاﻫد ظﻬﻮر ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ ﻣختﻠﻔﻰ
بﻮد؛ از ﻗبﻴﻞ ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ تﻘﻠﻴدى ﻳا ﻛﻼسﻴسﻢ ،روﻣاﻧتﻴسﻢ ،رﻳاﻟﻴسﻢ ،سﻤبﻮﻟﻴسﻢ،
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اﮔزﻳستاﻧسﻴاﻟﻴزم ،ﻛﻮسﻤﻮپﻮﻟﻴتﻴسﻢ ،ﻫﻨر براى ﻫﻨر و دﻳﮕران ﻛﻪ ﻫر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﻜتبﻫاى
ادبﻰ وﻳژهﮔﻰﻫا و خصﻮصﻴتﻫاى ﻓﻜرى خاص خﻮد را دارا بﻮده تعبﻴر ﻛﻨﻨدة اﻓﻜار و
ﻧظرات ﻣﻜاتب ﻓﻜرى و ﻓﻠسﻔﻰ خاصﻰ ﻣﻰباشﻨد؛ زﻳرا ادب و ﻫﻨر ﻗاﻟب و وسﻴﻠﻪﻳﻰ است
براى ﻧشر عﻘاﻳد ،اﻧدﻳشﻪﻫا و ﻓﻠسﻔﻪﻫاى ﻣختﻠف و ﻫر ادﻳب و ﻫﻨرﻣﻨد آنرا بﻪ خاطر ﻧشر
و ﮔسترش ﻓﻜر و ﻧظر خﻮﻳش بﻪ ﻛار ﻣﻰﮔﻴرد ،و چﻪ بسا ﻛﻪ ﻓﻜر ﻣﻨحرف و اخﻼق آﻟﻮده
و ﻓاسد از ﻻبﻪﻻى ﻓرآوردهﻫاى ﻫﻨرى و ادبﻰ ،جﻮاﻣع و اﻧسانﻫا را بﻪ ﻟجﻨزارﻫاى ﻓساد و
تباﻫﻰ ﻛشاﻧده است .از ﻧظر ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان و اﻧدﻳشﻤﻨدان اسﻼم ،ادبﻴات اسﻼﻣﻰ ﻧﻴز صﻔات
و خصﻮصﻴتﻫاى خاص خﻮد را دارد ﻛﻪ با اﻳﻦ وﻳژهﮔﻰﻫا و خصﻮصﻴات از ساﻳر
ﻣﻜاتب ادبﻰ ﻣتﻤاﻳز ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ وﻳژهﮔﻰﻫا و خصﻮصﻴات از ﻓﻜر و عﻘﻴدة اسﻼﻣﻰ
سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد تا صﻔت ادبﻴات اسﻼﻣﻰ را ﻛسب ﻧﻤاﻳد .ادب اسﻼﻣﻰ صﻔات و
خصﻮصﻴات و وﻳژهﮔﻰﻫاى زﻳاد دارد ﻛﻪ بﻪ برخﻰ از آنﻫا اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
اول -اﻟتزام ﻋﻘﻴدتﻰ و اخﻼﻗﻰ
ﻧخستﻴﻦ وﻳژهﮔﻰ و خصﻮصﻴت ادبﻴات اسﻼﻣﻰ «ﻣﻠتزم بﻮدن» است؛ بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ
ادب اسﻼﻣﻰ ادب ﻣﻠتزم وﻣبتﻨﻰ بﻪ عﻘﻴدة اسﻼﻣﻰ بﻮده دﻳدﮔاه آن بﻪ اﻧسان ،حﻴات،
ﻫستﻰ ،جﻤال و زﻳباﻳﻰ بﻪ اساس جﻬان بﻴﻨﻰ اسﻼﻣﻰ استﻮار ﻣﻰباشد.
دوم – رساﻟت و ﻫدﻓﻤﻨدى
ادبﻴات اسﻼﻣﻰ داراى ﻣﻘصﻮد و غاﻳتﻰ است ﻛﻪ اﻳﻦ خصﻮصﻴت از حﻘﻴﻘت اسﻼم
سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد .بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻓرد ﻣسﻠﻤان خﻮﻳشتﻦ را باﻻتر از آن ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ
از وى ﮔﻔتار و ﻳا ﻛردار و رﻓتارى سرزﻧد ﻛﻪ ﻣﻘصﻮد و ﻓاﻳدهﻳﻰ در وراى آن وجﻮد
ﻧداشتﻪ باشد .ادﻳب ﻣسﻠﻤان ﻧﻤﻰپسﻨدد ﻛﻪ وﻗت خﻮﻳش را ضاﻳع سازد ،استعداد و
طاﻗت خﻮد را بﻪ ﻫدر دﻫد ،و ﻳا اوﻗات بﻨدهﮔان خدا و طاﻗت و تﻮان اﻳشان را بدون
ثﻤر ضاﻳع ﻧﻤاﻳد.
سﻮم – تﻜاﻣﻞ و ﻓراﮔﻴرى
اسﻼم بﻪ ﻧﻔس و روان اﻧساﻧﻰ دﻳد ﻫﻤﻪجاﻧبﻪ و ﻓراﮔﻴر دارد و بﻪ اعتبار اﻳﻦﻛﻪ اﻧسان
ﻣرﻛب از جسﻢ و روح ،ﻫر دو است؛ بﻨاً ادب اسﻼﻣﻰ اﻧسان را از ﻫﻤﻪ جﻮاﻧبش ﻣﻮرد
تﻮجﻪ و ارزﻳابﻰ ﻗرار ﻣﻰدﻫد تا در وى اﻧسجام و تﻮازن و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻰ اﻳجاد ﻧﻤاﻳد و
ﻛشﻤﻜش و تﻨاﻗض و دوﮔاﻧﮕﻰ را از او دور سازد.
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چﻬارم -واﻗﻊﮔراﻳﻰ
ﻣﻨظﻮر از واﻗع بﻴﻨﻰ و واﻗعﮔراﻳﻰ اسﻼﻣﻰ ﻧسبت بﻪ اﻧسان ،روش ﻣﻜتب ادبﻰ واﻗعﻰ
رﻳاﻟﻴسﻢ غربﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ اﻧسان را در ساحﺔ ﻛﻮچﻚ و تﻨﮕﻨاى ﻣادﻳت ﻣحدود و ﻣحصﻮر
ساختﻪ واﻗعﻴت بزرگ حﻴات اﻧسان را با عﻤﻖ و طﻮل و زﻣان و ﻣﻜان وى ﻓراﻣﻮش
ﻧﻤاﻳد؛ بﻠﻜﻪ واﻗعﮔراﻳﻰ ادب اسﻼﻣﻰ اﻧسان را با ضعف و ﻧﻘص و سﻘﻮطش بﻪ حﻴث
ﻧﻘاط ضعف و ﻧاپسﻨد اﻧسان در ﻧظر ﮔرﻓتﻪ؛ اﻣا اﻳﻦ حاﻻت را ﻣاﻧﻨد ادب واﻗعﻰ غربﻰ،
داﻳﻤﻰ و ﻫﻤﻴشﻪﮔﻰ ﻧداﻧستﻪ بﻪ تﻘدﻳس و ترسﻴخ آن ﻧﻤﻰپردازد؛ زﻳرا از دﻳد ادبﻴات
اسﻼﻣﻰ حاﻻت ضعف و اﻧحراف بشرى ﻗابﻞ تدارك و تﻜاﻣﻞ ﻣﻰباشد و ادب و ﻫﻨر
درﻳﻦ راستا ﻧﻘش سازﻧده و بﻨﻴادﻳﻦ دارد.
پﻨجﻢ -ﻣثبتﮔراﻳﻰ و سازﻧدهﮔﻰ
خصﻮصﻴت اساسﻰ دﻳﮕر ادب اسﻼﻣﻰ ﻣثبتﮔراﻳﻰ و ﻓعاﻟﻴت رو بﻪ ارتﻘاى اﻧسان است
ﻛﻪ اﻳﻦ خاصﻴت از ﻣبادى اصﻠﻰ اسﻼم ﻣاﻳﻪ ﻣﻰﮔﻴرد؛ زﻳرا اسﻼم ضعف ،ﻟغزش ،سﻘﻮط
و ارتﻜاب ﮔﻨاه را براى اﻧسان ﻣﻰپذﻳرد؛ چﻨاﻧﻜﻪ آﻓرﻳدﮔارش او را وصف ﻧﻤﻮده ( َوخُ ﻠِﻖَ
ﻧسا ُن َض ِعﻴ ًﻔا) (سﻮرة اﻟﻨساء :آﻳﺔ  )28ﻳعﻨﻰ :ﻫﻤاﻧا اﻧسان ،ضعﻴف آﻓرﻳده شده؛ اﻣا با
اﻹِ َ
ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻧﻘاﻳص و ضعفﻫا ،باز ﻫﻢ ادب اسﻼﻣﻰ اﻧسان را بﻪ سﻠبﻴت و تسﻠﻴﻢ شدن در
برابر ضعف و ﻧاتﻮاﻧﻰ دعﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ ادب اسﻼﻣﻰ در چﻨﻴﻦ حاﻻتﻰ با روحﻴﺔ
اﻟتزام و ﻣثبتﮔراﻳﻰ دست اﻧسان را ﻣﻰﮔﻴرد و او را از ﮔﻮدالﻫاى ﻳأس و ضعف و
ﻛساﻟت بﻪ سﻮى اﻣﻴد ،ﻗﻮت ،حرﻛت و سعادت رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻰسازد.
ششﻢ -ادب براى ادب
«ادب براى ادب» و ﻳا «ﻫﻨر براى ﻫﻨر» را بﻪ رسﻤﻴت ﻧﻤﻰشﻨاسد؛ بﻠﻜﻪ ﻫﻨر و ادب را براى
خﻴر و ﻓضﻴﻠت و تعﻬد و اخﻼق و خدﻣتﮔزارى اﻧسان و جاﻣعﻪ ﻣﻰداﻧد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
شعراى ﻣؤﻣﻦ و ﻣتعﻬد و با رساﻟت را از ﻗطار شعراى ﻫرزهﮔﻮ و بﻰﻫﻮﻳت و بﻰﻣاﻫﻴت
اﻟصاﻟ ِ َح ِ
ات َو َذ َﻛ ُروا
ﻳﻦ آ َﻣﻨ ُﻮا َو َع ِﻤﻠُﻮا َّ
جدا ساختﻪ ﻣﻮرد ستاﻳش ﻗرار ﻣﻰدﻫد( :إ َِّﻻ اﻟ َّ ِذ َ
ﻳﻦ َظﻠَ ُﻤﻮا أَ َّي ﻣُﻨ َﻘﻠَ ٍ
ب ﻳَﻨ َﻘﻠِبُﻮنَ ) (سﻮرة
ﻠﻢ اﻟ َّ ِذ َ
ﻴرا َواﻧتَ َص ُروا ﻣِﻦ ب َ ْع ِد َﻣا ُظﻠ ِ ُﻤﻮا َو َسﻴَ ْع ُ
اﷲ َ َﻛث ِ ً
اﻟشعراء :آﻳﺔ  )227ترجﻤﻪ :ﻣﮕرﻛساﻧﻰ (شاعراﻧﻰ دروغﮕﻮ و ﮔﻤراه ﻧﻴستﻨد) ﻛﻪ اﻳﻤان
آورده و ﻛارﻫاى شاﻳستﻪ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد و خدا را بسﻴار ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد ،وبﻪ ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﻮرد ستﻢ واﻗع ﻣﻰشﻮﻧد بﻪ دﻓاع (از خﻮﻳشتﻦ و ﻣؤﻣﻨان) بر ﻣﻰخﻴزﻧد؛ آنﻫا ﻛﻪ ستﻢ
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ﻛردﻧد بﻪ زودى ﻣﻰداﻧﻨد ﻛﻪ بازﮔشت شان بﻪ ﻛجاست!
پﻴاﻣبر زﻳباﻳﻰ سخﻦ و حﻜﻤت شعر را ستﻮده احساس اعجاب و ﻫﻴجان خﻮﻳش
را در برابر تأثﻴر شعر وسخﻦ ابراز ﻓرﻣﻮدﻧد( :ان ﻣﻦ اﻟبﻴان ﻟسحرا) ﻳعﻨﻰ برخﻰ سخﻨان
تأثﻴرات جادوﻳﻰ دارد و (ان ﻣﻦ اﻟشعر ﻟحﻜﻤﺔ) ﻳعﻨﻰ در برخﻰ از اشعار حﻜﻤت
ﻧﻬﻔتﻪ است؛ چﻨاﻧچﻪ شاعران خﻮﻳش را دعﻮت ﻧﻤﻮدﻧد تا از شعر و ادب براى دﻓاع از
ارزشﻫاى اسﻼم و حاﻛﻤﻴت جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ ﻛار بﮕﻴرﻧد و در اﻳﻦ راستا براى تشﻮﻳﻖ
ﻓرﻣﻮد ﻛﻪ با شعر بﻪ ﻣﻘابﻠﺔ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ و اطراف آن در
حسان بﻦ ثابت
ﻗرن اول ﻫجرى ﻣﻰزﻳستﻨد ،برخﻴزد و روح اﻻﻣﻴﻦ (جبرئﻴﻞ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم) ﻫﻤﻮاره پشتﻴبان
او خﻮاﻫد بﻮد .اﻳﻦ است ﻫﻨر و ادب اسﻼﻣﻰ ﻛﻪ با ﻣضﻤﻮن و ﻣحتﻮا و دﻻﻟت و ﻣعﻨاﻳش
با ساﻳر ﻣﻜاتب ادبﻰ و ﻫﻨرى تﻤاﻳز پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد.
خﻮشبختاﻧﻪ شعر و ادب اسﻼﻣﻰ از ﻗرون ﻣتﻤادى در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا اﻓغاﻧستان ،رﻳشﻪﻫاى
عﻤﻴﻖ دواﻧده و بر جاﻣعﺔ اﻓغاﻧﻰ تأثﻴر عﻤﻴﻘﻰ بر جاى ﮔذاشتﻪ است .در جاﻣعﺔ ﻣا در ادوار
ﻣختﻠف ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان و شعراﻳﻰ ﻗد عﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ در روشﻨﻰ رﻫﻨﻤاﻳﻰﻫا و ارشادات
اسﻼﻣﻰ حاﻟت ﻣﻮجﻮد جاﻣعﻪ را بﻪ بررسﻰ ﮔرﻓتﻪ ،راه خﻴر و ﻓﻼح را بﻪ ﻣردم ﻧشان داده،
ظﻠﻢ ظاﻟﻤان و عﻤﻠﻜرد ﻧارواى حﻜﻤراﻧان را تﻘبﻴح ﻧﻤﻮده اﻧد .بر ﻧسﻞ جﻮان اﻓغاﻧستان
است تا با چﻨﻴﻦ وﻳژﮔﻰﻫا ،ارزشﻫا ،ﻣعﻴارﻫا و تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى ﻫﻨرى و ادبﻰ خﻮد را رشد و
تﻘﻮﻳت بخشﻨد و ﻛاروان سرﮔردان ﻫﻨر و ادبﻴات ﻛشﻮر را بﻪ ﻣسﻴر اصﻠﻰ اش برﮔرداﻧﻨد.
ﻫجﻮم ﻓرﻫﻨﮕﻰ جﻬاﻧﻰ و تﻘﻠﻴد ﻧاپسﻨد از ﻫﻨر و ادبﻴات بﻴﮕاﻧﻪ ﻓضاى ادبﻰ ﻣا را تﻴره و تار
ساختﻪ و ادبﻴات اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ اسﻼﻣﻰ را بﻪ ابتذال ﻣﻰﻛشاﻧد .با ﮔذشت روزﻫا و سالﻫا
ﻣضاﻣﻴﻦ ،عﻨاوﻳﻦ و ﻣﻮضﻮعات ﻫﻨر و ادب تﻨﮓتر ﻣﻰشﻮد و ﻧسﻞ جﻮان ﻛشﻮر غﻴر از
ﻣضاﻣﻴﻦ و عﻨاوﻳﻦ ﻣبتذل و ﻣﻜرر چﻴز دﻳﮕرى را براى رشد ﻣﻮاﻫب ادبﻰ و ﻫﻨرى خﻮد
ﻧخﻮاﻫد دﻳد .ﻫﻨر و ادبﻴات اسﻼﻣﻰ اﻓﻖﻫاى جدﻳدى را بﻪ پﻬﻨاى زﻣﻴﻦ و آسﻤان ،اﻧسان و
جﻬان ،دﻧﻴا و آخرت بﻪ روى ﻓرﻫﻴختﻪﮔان ادب و ﻫﻨر باز ﻣﻰسازد؛ پس بر ﻧﻮ ﻧﻬاﻻن عﻠﻢ
و عرﻓان و ﻓرزﻧدان ادب دوست ﻣﻴﻬﻦ است تا استعداد ادبﻰ و ﻫﻨرى خﻮد را بﻴازﻣاﻳﻨد و
چﻮن ستارهﮔان در آسﻤان عﻠﻢ ،ﻣعرﻓت ،ﻫﻨر و ادب ﻣﻠتزم و ﻣتعﻬد بدرخشﻨد.
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ﻫﻨر براى ﻫﻨر
در اواخر ﻗرن ﻧزدﻫﻢ ﻣﻔﻜﻮرة ادبﻰ «ﻫﻨر براى ﻫﻨر» بر ضد ﻣﻜتب ادبﻰ
روﻣاﻧتﻴسﻢ ظﻬﻮر ﻛرد .بﻪ عﻘﻴدة پﻴروان اﻳﻦ ﻣﻜتب شاعر بﻪ ﻫﻴچ وجﻪ
ﻧﻤﻰخﻮاﻫد شعرش داراى اﻣﻴد و آرزو و خﻮاﻫشﻰ باشد؛ ﻓﻘط براى ﻫﻨر ﻣحض احترام ﻗاﻳﻞ
است و بﻪ زﻳباﻳﻰ شﻜﻞ و طرز بﻴان اﻫﻤﻴت ﻣﻰدﻫد .بﻪ عﻘﻴدة پﻴروان اﻳﻦ طرز ﻓﻜر «شعر
ﻧباﻳد بخﻨداﻧد و ﻧﻪ بﮕرﻳاﻧد؛ بﻠﻜﻪ باﻳد ﻓﻘط زﻳبا باشد و ﻫدف خﻮد را در خﻮد بجﻮﻳد».
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 -1ﻛﻠﻤﺔ «ادب» در برﮔﻴرﻧدة ﻣعاﻧﻰ و دﻻﻟتﻫاى ﻣتعدد و ﻣتﻨﻮع راجع بﻪ تأدﻳب و
تﻬذﻳب ﻧﻔس و ﻓراﮔﻴرى ﻣعارف و تجارب اﻧساﻧﻰ ﻣﻰباشد.
 -2عﻠﻢ «ادب» بﻪ داﻧشﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با تسﻠط برآن ،شخص ﻣﻰتﻮاﻧد درست شعر
بﮕﻮﻳد و ﻧثر زﻳبا بﻨﻮﻳسد.
 -3صاحب ﻧظران عرصﺔ ادب ،دو عﻨصر اساسﻰ را در تعرﻳف و ﻣﻔﻬﻮم ادب ضرورى
ﻣﻰداﻧﻨد ﻛﻪ عبارت اﻧد از« :ﻣﻔﻜﻮره» و «ﻗاﻟب ﻓﻨﻰ» ﻳا «ﻣضﻤﻮن» و «شﻜﻞ ﻫﻨرى».
 -4پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم ﻓرﻣﻮده اﻧد« :ﻫﻤاﻧا ﻗرآن ادبﮕاه خداوﻧد بر روى زﻣﻴﻦ است؛
پس از اﻳﻦ دعﻮت بﻴاﻣﻮزﻳد).
و دوران خﻠﻔاى راشدﻳﻦ در ساﻳﺔ تعاﻟﻴﻢ اسﻼم و
 -5شعر و ادب در عﻬد ﻧبﻮى
اخﻼق اﻳﻤان حرﻛت ﻧﻤﻮد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

واژهﻫاي عربﻲ جرأت ،ﻣﻠجأ ،تأدﻳﻪ ،ﻣأخذ ،تأثﻴر ،تأدﻳب ،تأخﻴر ،تأﻳﻴد ،تأﻛﻴد،
ﻣأﻣﻮر و اﻣثال اﻳﻦﻫا ،در زبان دري بﻪ ﻫﻤﻴﻦ شﻜﻞ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮﻧد.
با درﻧظرداشت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت دستﻪبﻨدى ﻣذﻛر و ﻣﻮﻧث در زبان درى ،بﻬتر
است واژهﻫاى ﻣعﻠﻤﻪ ،شاعره ،رئﻴسﻪ ،ﻣدﻳره ،حاجﻴﻪ و ...را با حذف « ت تأﻧﻴث
{ ة }» ،بﻪ شﻜﻞ ﻣعﻠﻢ ،شاعر ،رئﻴس ،ﻣدﻳر ،حاجﻰ و ...ﻧﻮشتﻪ و با ﻧشاﻧﺔ درى جﻤع
بﻨدﻳﻢ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣعﻠﻢ /ﻣعﻠﻤان ،شاعر /شاعران ،رئﻴس /رئﻴسان ،ﻣدﻳر /ﻣدﻳران ،حاجﻰ/
حاجﻴان و....
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و در ﻣﻮرد جاﻳﮕاه ادب در اسﻼم و ﻧﻘش آن در
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زﻧدهﮔﻰ باﻫﻢ بحث وﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.
 -2سﻪ تﻦ از شاﮔردان پﻴراﻣﻮن چﮕﻮﻧﮕﻰ شعر و ادب در عﻬد پﻴاﻣبر اسﻼم و
خﻠﻔاى راشدﻳﻦ دربرابر صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -3شاﮔردان در ﻣﻮرد اﻳﻦﻛﻪ ادبﻴات بعد از اسﻼم با ادبﻴات دورة جاﻫﻠﻴت چﻪ تﻔاوت
پﻴدا ﻧﻤﻮد؟ باﻫﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ ،بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2با ﻧظر داشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ درباﻻ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان ﻳﻚ ﻣتﻦ
بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ﻫﻔت سطر ﻛﻢ ﻧباشد و حد اﻗﻞ پﻨج ﻛﻠﻤﻪ از آﻧچﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در آن
بﻪ ﻛار رﻓتﻪ باشد.
« -1ادب» اﻧسان را از چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ باز ﻣﻰدارد؟
« -2ادب» بﻪ طﻮر عام بر چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ اطﻼق ﻣﻰﮔردد؟
 -3واژة «ادب» از ﻛدام دو عﻨصر اساسﻰ در تعرﻳف ادبﻴات حاﻳز اﻫﻤﻴت ﻣﻰباشد؟
 -4بﻪ ﻧظر شﻤا ﻓصاحت و بﻼغت ﻛﻼم و شعر ،بر ذﻫﻦ اﻧسان چﻪ تأثﻴر ﻣﻰﮔذارد؟
 -5تﻴﻮرى «ادب براى ادب» چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
 -6بﻪ ﻛدام ﻧﻮع ﻓرآوردﻫاى ادبﻰ ،ﻫﻨر و ادب ﻣبتذل ﮔﻔتﻪ شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
 -7ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،بﻪ خاطر چﻰ شعرا و ﻓصحاى عرب را بﻪ آوردن آﻳتﻰ ﻣاﻧﻨد ﻗرآن ﻓرا
خﻮاﻧد ﻛﻪ از آن عاجز آﻣدﻧد؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1شاﮔردان با ﻫﻤﻜارى و رﻫﻨﻤاﻳﻰ استاد ﻣضﻤﻮن در ﻣﻮرد جاﻳﮕاه ادب در اسﻼم و
خصﻮصﻴات عﻤدة آن ﻣﻘاﻟﻪﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ ﻛﻢ از ﻳﻚ صﻔحﻪ ﻧباشد.
 .2ابﻴات آتﻰ را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
عاجز ﻧﻔس ﻓروﻣاﻳﻪ چﻪ ﻣـردى چـﻪ زﻧـﻰ
ﻻف سرپﻨجﻪﮔﻰ و دعـﻮى ﻣردى بﮕـذار
ﻣردى آن ﻧﻴست ﻛﻪ ﻣشتﻰ بزﻧﻰ بر دﻫﻨﻰ
ﮔرت از دسـت برآﻳـد دﻫﻨـﻰ شﻴرﻳﻦ ﻛـﻦ
سعدى

 -3شاﮔردان ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻧد.
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درس

درس اﻣروز تﻮسط ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان طﻮرى ﻣعرﻓﻰ
شﻮد ﻛﻪ تشرﻳحاتش جﻮابﮔﻮى پرسشﻫاى زﻳر باشد:
 .1بﻴدل ﻛﻰ بﻮد و درﻛدام زﻣان ﻣﻰزﻳست ؟
 .2ﻣﻬﻤترﻳﻦ آثار او چﻪ ﻧام دارد؟
 .3چرا درك ﻣﻔاﻫﻴﻢ شعرى اوﻣشﻜﻞ است؟ شﻤا شعر او را چطﻮر
ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد ؟

چﻬارم

ابﻮاﻟﻤﻌاﻧﻰ ﻣﻴرزا ﻋبداﻟﻘادر بﻴدل
ابﻮاﻟﻤعاﻧﻰ ﻣﻴرزا عبداﻟﻘادر بﻴدل بزرﮔترﻳﻦ شاعر غزلسراى عرﻓاﻧﻰ و ﻓﻠسﻔﻰ ﻓرزﻧد ﻣﻴرزا
عبداﻟخاﻟﻖ درسال  1054ﻫـجرى ﻗﻤرى درشﻬرعظﻴﻢآباد پتﻨﻪ درﻫﻨدوستان چشﻢ بﻪ جﻬان
ﮔشﻮد .ﻧسبت او بﻪ ﻗبﻴﻠﺔ «ارﻻس» بدخشان اﻓغاﻧستان ﻣﻰرسد .خاﻧﻮادة او ﻫﻤﻪ سپاﻫﻰپﻴشﻪ
و ﻧظاﻣﻰﻣسﻠﻚ بﻮدﻧد .اﻳﻦ ﻛﻪ چﻪ زﻣان ،چرا و چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴاﻛاﻧش بﻪ سرزﻣﻴﻦ ﻫﻨد ﻣﻬاجرت
ﻛرده بﻮدﻧد ،ﻧاﻣعﻠﻮم و در پردهﻳﻲ از ابﻬام اســت« .عبداﻟﻘادر» ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز بﻴش از
چﻬار و ﻧﻴﻢ ســال ﻧداشت پدرش را از دست داد و درســاﻳﺔ سرپرستﻲ وتربﻴت ﻛاﻛاﻳش
«ﻣﻴرزا ﻗﻠﻨدر» ﻛﻪ خﻮد از صﻮﻓﻴان باصﻔا بﻮد ﻣﻜتب و ﻣدرسﻪ را رﻫا ﻛرد وتحت آﻣﻮزش
ﻣعﻨﻮي وي ﻗرار ﮔرﻓت .او در ﻛﻨار «ﻣﻴرزا ﻗﻠﻨدر» با ﻣباﻧﻲ تصﻮف آشﻨاﻳﻲ ﻻزم پﻴدا ﻛرد؛
ﻫﻢچﻨﻴﻦ در اﻳﻦ راه از اﻣداد و دســتﮕﻴري «ﻣﻮﻻﻧا ﻛﻤال» دوســت و پﻴشﻮاى ﻣعﻨﻮي پدر
بﻬرهﻫا برد.
« بﻴدل» ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ سﻴزده سال بﻴشتر ﻧداشت بﻪ ﻣدت سﻪ ﻣاه با سپاه «شجاع» ﻳﻜﻲ
از ﻓرزﻧدان شاه جﻬان در ترﻫت ( سرزﻣﻴﻨﻲ در شﻤال پتﻨﻪ) بﻪ سر برد و از ﻧزدﻳﻚ
شاﻫد درﮔﻴريﻫاي خﻮﻧﻴﻦ ﻓرزﻧدان شاه جﻬان بﻮد ،پس ازآن ﻧزاعﻫاي خﻮﻧﻴﻦ داخﻠﻲ
ﻓروﻛش ﻛرد و اورﻧﮓزﻳب ﻓرزﻧد دﻳﮕر «شاه جﻬان» صاحب ﻗدرت سﻴاسﻲ در ﻫﻨد
شد ،بﻴدل ﻫﻤراه با ﻣاﻣاي خﻮد «ﻣﻴرزا ظرﻳف» درسال  1071بﻪ شﻬر «ﻛتﻚ» ﻣرﻛز
اورﻳسﻪ بﻪ دﻳدار «شاه ﻗاسﻢ ﻫﻮاﻟﻠﻬﻲ» رﻓت و اﻳﻦ سال از ﻣﻬﻤترﻳﻦ وﻗاﻳع زﻧدهﮔﻰ وى
بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .وى سﻪ سال در اورﻳسﻪ از ﻓﻴﻮض ﻣعﻨﻮي شاه ﻗاسﻢ بﻬره برد.
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بﻴدل چﻬرهﻳﻲ خﻮشاﻳﻨد و جثﺔ ﻧﻴروﻣﻨد داشت ،ﻓﻦ ﻛشتﻲ را ﻧﻴﻚ ﻣﻰداﻧست و ورزشﻫاي
طاﻗتﻓرســا از ﻣعﻤﻮﻟﻲترﻳﻦ ﻓعاﻟﻴتﻫاي جســﻤﻲ او بﻮد .در ســال  1075ﻫـ  .ق .بﻪ دﻫﻠﻲ
رﻓــت ،ﻫﻨﮕام اﻗاﻣت در دﻫﻠﻲ داﻳﻢاﻟصﻮم بﻮد و آن چﻨــان ﻛﻪ خﻮد در چﻬارعﻨصر ﻧﻘﻞ
ﻛرده است ،بﻪ سبب تزﻛﻴﺔ درون و تحﻤﻞ اﻧﻮاع رﻳاضتﻫا و ﻣﻮاظبت بر عبادات ،درﻫاي
اشــراق بر جان و دﻟش ﮔشﻮده شده بﻮد و ﻣشــاﻫدات روحاﻧﻲ بﻪ وي دست ﻣﻰداد ،در
ســال  1076ﻫـ  .ق .با «شــاه ﻛابﻠﻲ» آشﻨا شــد ،دﻳدار با شــاه ﻛابﻠﻲ تأثﻴري عﻤﻴﻖ بر او
ﮔذاشــت .و در ﻫﻤﻴﻦ سال درﻓراق اوﻟﻴﻦ ﻣربﻲ ﻣعﻨﻮﻳش ﻣﻴرزا ﻗﻠﻨدر بﻪ ﻣاتﻢ ﻧشست ،وي
درسال 1078ﻫـ  .ق .سراﻳش ﻣثﻨﻮي «ﻣحﻴط اعظﻢ» را بﻪ پاﻳان رساﻧد .اﻳﻦ ﻣثﻨﻮي درﻳاي
عظﻴﻤﻲ اســت ﻟبرﻳز از تأﻣﻼت و حﻘاﻳﻖ عرﻓاﻧﻲ .دو ســال بعد ،ﻣثﻨﻮي «طﻠسﻢ حﻴرت» را
ســرود و بﻪ ﻧــﻮاب عاﻗﻞ خان رازي ﻛﻪ از حاﻣﻴان او بﻮد ﻫدﻳــﻪ ﻛرد .تﻼش ﻣعاش او را
بﻪ خدﻣت درســپاه شﻬزاده «اعظﻢ شاه» پســر اورﻧﮓ زﻳب باز ﮔرداﻧد؛ اﻣا پس از ﻣدت
ﻛﻮتاﻫﻲ ،چﻮن از او تﻘاضاي ﻣدﻳحﻪ ﻛردﻧد ،از خدﻣت ســپاه اســتعﻔا داد .بﻴدل در سال
 1096ﻫـــ  .ق .بﻪ دﻫﻠــﻲ رﻓت و ﻣﻘدﻣات ﻳﻚ زﻧدهﮔﻰ تﻮأم بــا آراﻣش و عزﻟت را در
دﻫﻠﻲ ﻓراﻫﻢ ﻛرد .زﻧدهﮔﻰ شــاعر بزرگ در اﻳﻦ سالﻫا بﻪ تأﻣﻞ و تﻔﻜر و سراﻳش شعر
ﮔذشــت و ﻣﻨزل او ﻣﻴعادﮔاه عاشﻘان ،شــاعران و اﻫﻞ ﻓﻜر و ذﻛر بﻮد ،در ﻫﻤﻴﻦ سالﻫا
بﻮد ﻛﻪ بﻴدل بﻪ تﻜﻤﻴﻞ ﻣثﻨﻮي «عرﻓان» پرداخت .با وجﻮد تشﻨج و درﮔﻴريﻫاي سﻴاسﻲ
دربﻴﻦ ســران سﻴاسﻲ ﻫﻨد و شﻮرشﻫاي ﻣﻨطﻘﻪﻳﻲ و آشــﻔتﻪﮔﻰ اوضاع ،شاعر عارف تا
آخرﻳﻦ روز زﻧدهﮔﻰ خﻮد از تﻔﻜرات ﻧاب عرﻓاﻧﻲ و آﻓرﻳﻨشﻫاي ﻫﻨري باز ﻧﻤاﻧد.
بﻴدل آخرﻳﻦ آﻳﻴﻨﺔ تابان شعر عارﻓاﻧﻪ بﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر وجﻮدش در تارﻳخ چﻬارم صﻔر
1133ﻫـ  .ق .بﻪ خاﻣﻮشﻲ ﮔراﻳﻴد.

آثار بﻴدل
از بﻴدل بﻪ جز از دﻳﻮان غزﻟﻴاتش آثار ارزشﻤﻨد دﻳﮕري ﻧﻴز در دست است ﻛﻪ بﻴشتر از
ﻧﻮد ﻫزاربﻴت را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻣﻬﻤترﻳﻦ آنﻫا ﻗرار زﻳر است:
1ـ ﻣثﻨﻮي عرﻓان 2ـ ﻣثﻨﻮي ﻣحﻴط اعظﻢ  3ـ ﻣثﻨﻮي رﻗعات  4ـ ﻣثﻨﻮي طﻠسﻢ حﻴرت
 5ـ رباعﻴات  6ـ چﻬارعﻨصر  7ـ رﻗعات  8ـ ﻧﻜات  9ـ طﻮر ﻣعرﻓت و...
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زبان شﻌر بﻴدل
در شعر بﻴدل بار ادبﻲ و ﻣعﻨاﻳﻲ ﻛﻠﻤات بﻪ سرحد ﻛﻤال خﻮد رسﻴده است و ﻫﻢچﻨﻴﻦ
ﻣﻮارد جدﻳدي ﻧﻴز بﻪ آن اﻓزوده شده و زبان ﻧﻴز در عﻴﻦ اﻳجاز و در ظاﻫر اجﻤال است.
بﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﻲ ﻛﻪ خﻮاﻧﻨدة شعر او براي آن ﻛﻪ ﻓﻬﻢ درستﻲ از شعر وي داشتﻪ باشد ،ﻻزم
است بﻪ اﻧدازة ﻛاﻓﻲ از سﻨت شعر درى ﻣطﻠع و بﻪ اصﻮل اساسﻲ عرﻓان اسﻼﻣﻲ آﮔاه
باشد .شعر بﻴدل ﻫﻤچﻮن جﻨﮕﻠﻲ بزرگ و ﻧاشﻨاختﻪ است ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻗدم بﻪ بﻴﻨﻨدة آن
حس حﻴرت و شﮕﻔتﻲ دست ﻣﻰدﻫد و چﻮن پا بﻪ داخﻞ آن ﻣﻰﮔذارد دچار غربت و
اﻧدوه و ترس ﻣﻰشﻮد و در واﻗع ﻣدتﻲ طﻮل ﻣﻰﻛشد تا با شاخ و برگ و اﻧﻮاع درختان
و پرﻧدهﮔان و راهﻫاﻳﻲ ﻛﻪ درآن است آشﻨا شﻮد؛ اﻣا چﻮن ﻣختصر اﻧس و اﻟﻔتﻲ با آن
پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ،بﻪ شﻮر و اشتﻴاق در صدد ﻛشف ﻧاشﻨاختﻪﻫاﻳش بر ﻣﻰآﻳد.
بﻴدل شاعري است باتخﻴﻞ تخﻠﻴﻘﻰ ،ﻛشف روابط بارﻳﻚ دربﻴﻦ ﻣﻮضﻮعات ﮔﻮﻧاﮔﻮن
و طرح ﻣساﻳﻞ پﻴچﻴدة عرﻓاﻧﻲ بﻪ شاعراﻧﻪترﻳﻦ زبان ،و ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﻧﻮآوري شاعر درﻣساﻳﻞ
زباﻧﻲ و سبﻜﻲ ،دﻗتﻲ وﻳژه وذﻫﻨﻲ ورزﻳده را ازﻣخاطب براي ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ودرك ﻟذت
ازشعر وي ،طﻠب ﻣﻲﻛﻨد.
بﻴدل شاعري با حﻜﻤت وتﻔﻜر ﻗدسﻲ است .او غﻴراز غزﻟﻴاتش ﻛﻪ ﻫر ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ
ﻣجسﻢ ازشعر ﻧاب اﻧد ،در ﻣثﻨﻮيﻫاي«ﻣحﻴط اعظﻢ»« ،عرﻓان»« ،طﻠسﻢ حﻴرت»« ،طﻮر
ﻣعرﻓت» بﻪ تبﻴﻴﻦ اﻧدﻳشﻪﻫاي عرﻓاﻧﻲ خﻮد پرداختﻪ است .در ﻣﻴان اﻳﻦ ﻣثﻨﻮيﻫا دو ﻣثﻨﻮي
«ﻣحﻴط اعظﻢ» و «عرﻓان» از ﻗدر و شأن وﻳژهﻳﻲ برخﻮردار اﻧد ،ﻣثﻨﻮي ﻣحﻴط اعظﻢ را
شاعر در روزﮔار جﻮاﻧﻲ خﻮد سروده است.
وﻳژهﮔﻰﻫاى شﻌر بﻴدل
از ﻣﻬﻢترﻳﻦ وﻳژهﮔﻲﻫاي شعر« بﻴدل » ﻣﻰتﻮان بﻪ بارﻳﻚاﻧدﻳشﻲ ،خﻴالاﻧﮕﻴزي ،بﻪ
ﻛارﮔﻴري ترﻛﻴبات ﻧﻮ ،تشخﻴص بخشﻴدن بﻪ چﻴزﻫاي بﻲجان ،بﻬرهﮔﻴري از ﻧﻤادﻫا و
تﻠﻤﻴحات ،استﻔاده از شﻴﻮهﻫاى شاعران ﮔذشتﻪ ،سادهﮔﻰ بﻴان و تازهﮔﻰ زبان شعري
تﻮصﻴف طبﻴعت ،بازي با ﻛﻠﻤات و تﻜرار ﻗاﻓﻴﻪ ،تﻨاﻗض و عرﻓان اشاره ﻛرد .ﮔرچﻪ وي
بﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ واﻗف است ﻛﻪ زبان با تﻤام اﻣﻜانﻫا و ﻗابﻠﻴتﻫاﻳش ،ﻫرﮔز تاب ﻣعاﻧﻲ بﻠﻨد
او را ﻧﻤﻲآورد؛ چﻨان ﻛﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳد:
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اى بسا ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ از ﻧاﻣحـرﻣﻰﻫاى زبان با ﻫﻤـﻪ شﻮخﻰ ،ﻣﻘﻴﻢ پردهﻫاى راز ﻣاﻧد
ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از وﻳژهﮔﻰﻫاى شعر « بﻴدل » آن است ﻛﻪ اﻧدﻳشﻪﻫا در ﻻﻳﻪﻫاى ﻣتعدد و
ﻣتﻨﻮع ﻣعﻨاﻳﻰ ،پﻴچﻴده و پﻨﻬان شده است و ﻓﻬﻢ ابعاد شعر وي بدون تﻮجﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ
اﻣﻜان ﻧاپذﻳر خﻮاﻫد بﻮد .شعربﻴدل را باﻳد بارﻫا و بارﻫا خﻮاﻧد؛ چرا ﻛﻪ در ﻫربارخﻮاﻧدن
ﻣعﻨاﻳﻲ دﻳﮕر را ﻣتجﻠﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣشام ﻣخاطب را از عطر شﮕﻔت و غرﻳبﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ از
بﻬار ﮔﻢشده در پردهﻫاي غﻴب وزﻳده است سرشار ﻣﻰسازد.
ازخصﻮصﻴات دﻳﮕر و اﻣتﻴازشعر بﻴدل ﻛثرت ﻛاربرد ترﻛﻴبات بﻜر و تازه در آن
است ﻛﻪ براى درك درست از شعر او ،ﻧاﮔزﻳر باﻳد با شﻴﻮة ﻛاربرد ترﻛﻴبات وى
ﻣأﻧﻮس و آشﻨا بﻮد ،بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ بﻴت:
دﻟﻴﻞ ﻛاروان اشﻜﻢ ،آه سـرد را ﻣـاﻧﻢ اثر پرداز داغﻢ ،حرف صاحبدرد را ﻣاﻧﻢ
ترﻛﻴبﻫاي «ﻛاروان اشﻚ» و« اثر پرداز داغ» ساختﺔ ذﻫﻦ و زبان آﻓرﻳﻨشﮔر بﻴدل
است.
اﻧدﻳشﻪﻫاى ﻓﻠسﻔﻰ بﻴدل
از ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻓﻠسﻔﻲ در شعر بﻴدل ﻣﻰتﻮان بﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم «ﻫستﻲ» و «عدم» اشاره ﻛرد.
برخﻼف بسﻴاري از شاعران ﻛﻪ بﻪ ﻛاربرد ادبﻲ و دو واژه اﻛتﻔا ﻛرده اﻧد ،بﻴدل با
چﻴره دستﻲ و تسﻠط تﻤام برﻣعاﻧﻲ ﻓﻠسﻔﻲ و ﻣباحث ﻣرتبط با «عدم» و «ﻫستﻲ» بﻪ شرح
وبسط شاعراﻧﻪ وﻓﻴﻠسﻮﻓاﻧﺔ اﻳﻦ ﻣﻔاﻫﻴﻢ پرداختﻪ است.
دو دﻳﮕر واژة حﻴرت بﻪ ﻣثابﺔ ﻣﻔﻬﻮم عرﻓاﻧﻲ -ﻓﻠسﻔﻲ ﻧﻘش و جاﻳﮕاه ﻣﻬﻤﻲ در تﻔﻜر
و شــعر بﻴدل دارد .ﻳﻜــﻲ از ﻧﻤادﻫا و اصطﻼحات ﻣتﻨاظر با حﻴرت در شــعر بﻴدل آﻳﻴﻨﻪ
اســت .او چﻨدان بﻪ آﻳﻴﻨﻪ و ﻛاربرد آن در شــعر خﻮد اﻟﻔت داشتﻪ ﻛﻪ او را « شاعر آﻳﻴﻨﻪ
ﻫا» ﻧاﻣﻴده اﻧد؛ ترﻛﻴباتﻲ از ﻗبﻴﻞ :آﻳﻴﻨﻪخاﻧﻪ ،آب آﻳﻴﻨﻪ ،آﻳﻴﻨﻪخﻮ ،آﻳﻴﻨﻪﮔري آﻳﻴﻨﻪپرداز،
آﻳﻴﻨﻪآغﻮش ،آﻳﻴﻨﻪداري ،جﻮﻫر آﻳﻴﻨﻪ ،صﻴﻘﻞ آﻳﻴﻨﻪ ،خاﻧﺔ آﻳﻴﻨﻪ ،آﻳﻴﻨﺔ حسﻦ ،غبار آﻳﻴﻨﻪ،
خﻴال آﻳﻴﻨﻪ ،تﻤثال آﻳﻴﻨﻪ و ...تﻨﻬا بخشــﻲ از آﻳﻴﻨــﻪ پردازيﻫاي ادبﻲ و ﻓﻜري «بﻴدل» بﻪ
شﻤار ﻣﻰرود.
دﻳﮕــر از واژهﻫاي پرﻛاربرد و ﻛﻠﻴدي عرﻓاﻧﻰ -ﻓﻠســﻔﻰ در شــعر بﻴدل واژة «ﻫﻴچ»
اســت .بﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ واژه در ﻧظرﻳﻪ ﻫاي عرﻓاﻧﻲ ،ﻛاربرد ﻣعﻨاﻳﻰ دوﮔاﻧﻪﻳﻲ داشــتﻪ
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اســت :ﻫﻴچ در ﻣعﻨاى عدم ﻳا ﻧﻴســتﻰ و ﻫﻴچ در پﻮچﻰ و بﻴﻬﻮدهﮔﻰ .در ﻣعﻨاي ﻧخست،
ﻣﻔﻬﻮم « ﻫﻴچ» ﻣســاوى است با ﻧﻴستﻰ ساﻟﻚ در ﻧﻔس خﻮﻳش و ﻧﻴﻞ بﻪ وجﻮد ﻣطﻠﻖ؛ اﻣا
در دوﻣﻴــﻦ ﻣعﻨﻰ ،ﻣﻔﻬﻮم «ﻫﻴچ» با ﻣعاﻧﻲ و ﻣﻔاﻫﻴﻤﻲ از ﻗبﻴﻞ بﻰﻣعﻨاﻳﻰ ،پﻮچﻰ ﻣحض و
خﻼ ﻣترادف ﻣﻰباشد .ﻣعﻨاي دﻳﮕري ﻛﻪ عارﻓان از اﻳﻦ اصطﻼح اراده ﻛرده اﻧد و خاﻟﻰ
شــدن از تﻮﻫﻤات «ﻫست و ﻧﻴســت» و رﻫاﻳﻲ از تعﻠﻘات «ﻧﻔس اﻣاره» است ﻛﻪ ﻣﻰتﻮان
آن را ﻫﻴچ اﻧﮕاري عرﻓاﻧﻲ ﻧاﻣﻴد.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم بﻴدل
پﻰ اشﻚ ﻣـﻦ ﻧـداﻧـﻢ بـﻪ ﻛجـا رسﻴـده باشـد
زپﻰات دوﻳدﻧﻰ داشت بـﻪ رﻫﻰ چﻜﻴده باشد
تـب و تـاب ﻣــﻮج بـاﻳـد زغـرور بحـر دﻳـدن
چﻪ رسد بﻪ حاﻟﻢ آن ﻛس ﻛﻪ ترا ﻧدﻳـده بـاشـد
بـﻪ ﻧسﻴـﻤـﻰ از اجـابـت چﻤـﻦ حضـﻮر دارﻳـﻢ
دل چـاك بـال ﻣﻴـزد سحـرى دﻣﻴــده بـاشـد
بﻪ چﻤﻦ زخﻮن بسﻤﻞ ﻫﻤﻪ جا بـﻬـار ﻧـاز اسـت
دم تﻴــغ آن تبـسـﻢ رگ ﮔﻞ بـرﻳـده بـاشـــد
دل ﻣا ﻧداشت چﻴـزى ﻛﻪ تـﻮان ﻧﻤـﻮد صﻴـدش
سـ ِر زﻟﻔـت از خجـاﻟـت چﻘـدر خﻤـﻴـده بـاشـد
چﻪ بﻠﻨدى و چﻪ پستﻰ چﻪ عدم چﻪ ﻣﻠﻚ ﻫستﻰ
ﻧشﻨﻴده اﻳـﻢ جـاﻳـﻰ ﻛـﻪ ﻛـس آرﻣﻴـده بـاشـد
ﻫﻤﻪ ﻛس سراغ ﻣطﻠب بﻪ درى رساﻧد و ﻧـازﻳـد
ﻣﻦ و ﻧاز ﻧﻴﻢجاﻧـﻰ ﻛﻪ بـﻪ ﻟـب رسﻴـده باشـد
بﻪ ﻫزار پـرده « بﻴـدل» ز دﻫان بﻰﻧشـاﻧـش
سخﻨﻰ شﻨﻴده ام ﻣـﻦ ﻛﻪ ﻛسـﻰ ﻧدﻳـده بـاشـد
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ساﻟﻚ :ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ طرﻳﻖ سﻠﻮك صﻮﻓﻴاﻧﻪ بﻪ ﻣﻘام و ﻣرتبتﻰ برسد ﻛﻪ از
اصﻞ و حﻘﻴﻘت خﻮد آﮔاه شﻮد.
ﻧﻔس اﻣاره :اﻣاره بﻪ ﻣعﻨاى بسﻴار اﻣرﻛﻨﻨده است و ﻧﻔس ا َّﻣاره ،ﻳعﻨﻰ
ﻧﻔسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻟذتﻫا و شﻬﻮت جسﻤاﻧﻰ ﻣﻴﻞ ﻛﻨد و ﻗﻠب را بﻪ جﻬت سﻔﻠﻰ بﻜشاﻧد .روح
اﻧساﻧﻰ را بﻪ اعتبار غﻠبﺔ ﻧﻔس حﻴﻮاﻧﻴت ،ﻧﻔس اﻣاره ﮔﻮﻳﻨد.

بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 .1ابﻮاﻟﻤعاﻧﻰ ﻣﻴرزا عبداﻟﻘادر بﻴدل بزرگترﻳﻦ شاعر غزلسراى عرﻓاﻧﻰ و ﻓﻠسﻔﻰ درسال
 1054ﻫـجرى ﻗﻤرى درﻫﻨدوستان چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد.
 .2جز ازدﻳﻮان غزﻟﻴات ،آثاردﻳﮕري از بﻴدل ﻧﻴز در دست است ﻛﻪ بﻴش از ﻧﻮد ﻫزار
بﻴت را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
 .3ﻣﻬﻤترﻳﻦ آثار بﻴدل عبارتﻨد از :طﻮرﻣعرﻓت ،طﻠسﻢ حﻴرت ،ﻣحﻴط اعظﻢ ،چﻬارعﻨصر،
عرﻓان ،رﻗعات ،ﻧﻜات و رباعﻴات.
 .4بارﻳﻚاﻧدﻳشﻲ ،خﻴالاﻧﮕﻴزي ،بﻪﻛارﮔﻴري ترﻛﻴبات ﻧﻮ ،تشخﻴص بخشﻴدن بﻪ چﻴزﻫاي
بﻲجان ،بﻬرهﮔﻴري از ﻧﻤادﻫا و تﻠﻤﻴحات ،استﻔاده ازشﻴﻮهﻫاي شاعران ﮔذشتﻪ سادهﮔﻰ
بﻴان و تازهﮔﻰ زبان شــعري ،تﻮصﻴف طبﻴعت ،بازي با ﻛﻠﻤﻪﻫا وتﻜرار ﻗاﻓﻴﻪ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ
وﻳژهﮔﻲﻫاي شعر«بﻴدل» است.
 .5بﻴدل آخرﻳﻦ آﻳﻴﻨﺔ تابان شعر عارﻓاﻧﻪ بﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر وجﻮدش در تارﻳخ چﻬارم صﻔر
 1133ﻫـ .ق .بﻪ خاﻣﻮشﻲ ﮔراﻳﻴد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه« ،اﻟف» باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك «خﻮد،
خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ» و ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ «تان ،شان ،ﻣان» بﻴاﻳد ،درﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ
«ى» عﻼوه ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا اﻳﻦ«ى» بﻪ صﻮرت ﻣستﻘﻞ ﻧﻮشتﻪ شده ،با واژهﻫاى پسﻴﻦ و پﻴشﻴﻦ
خﻮﻳش ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد؛ ﻣاﻧﻨد:
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خﻮد :باﻻى خﻮد ،ﻛاﻻى خﻮد ،آشﻨا ى خﻮد.
خﻮﻳش :سﻴﻤاى خﻮﻳش ،سﻮداى خﻮﻳش ،ﻓرداى خﻮﻳش.
خﻮﻳشتﻦ :تﻨﻬا ى خﻮﻳشتﻦ ،ﮔﻴراى خﻮﻳشتﻦ ،غﻢﻫاى خﻮﻳشتﻦ.
تان :ﮔﻞﻫاى تان ،صداى تان ،پﻴشﻮاى تان.
شان :غﻮغاى شان ،غذاى شان ،بﻘاى شان.
ﻣان :خداى ﻣان ،ﻧﻮاى ﻣان ،زﻳباى ﻣان.
اﻣا اﮔر حرف پاﻳاﻧﻰ واژه« ،اﻟف» باشد و در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ « -ت»،
«-م» و « -ش» ﻗرارﮔﻴرد ،بازﻫﻢ ﻫﻤان«ى» درﻣﻴان واژه و ضﻤﻴر عﻼوه ﻣﻲشﻮد؛ اﻣا «ى»
باﻳد با ضﻤﻴر بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ زﻳرا اﻳﻦﻫا ضﻤاﻳرﻣتصﻞ اﻧد و خاصﻴت شان
پﻴﻮستﻦ است ،ﻣاﻧﻨد:
ت :ﻛاﻻﻳت ،دستﻬاﻳت ،اداﻳت.
ش :زﻳباﻳش ،ﻣاﻣاﻳش ،بﻬاﻳش.
م :ﮔپﻬاﻳﻢ ،جاﻳﻢ ،ﻛتابﻫاﻳﻢ.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1چﻨد تﻦ از شــاﮔردان بﻪ ترتﻴب در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻰ ،آثار ،وﻳژهﮔﻰﻫاى شــعرى ،زبان
شعرى و اﻧدﻳشﻪﻫاى ﻓﻠسﻔﻰ بﻴدل درﻣﻘابﻞ صﻨف ﻗرارﮔرﻓتﻪ و سخﻨراﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
 .2چﻨد تﻦ از شاﮔردان ،در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم بﻴت زﻳر سخﻨراﻧﻲ ﻛﻨﻨد:
چﻪ بﻠﻨدى و چﻪ پستﻰ چﻪ عدم چﻪ ﻣﻠﻚ ﻫستﻰ
ﻧشﻨﻴده اﻳـﻢ جـاﻳـﻰ ﻛـﻪ ﻛـس آرﻣﻴـده بـاشـد

امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻲﮔﻴرد درﻛتابچﻪﻫاى تان اﻣﻼ ﻛارﻛﻨﻴد.
 .2بادرﻧظرداشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ درباﻻ خﻮاﻧدﻳد ،واژهﻫاى ﻛجا ،ﻣﻴرزا ،صﻔا و رﻫا را
در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك و واژهﻫاى ﻣﻮﻻﻧا ،صﻔا و آشﻨا را در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ
با ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ درجﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ ﻛار برده در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
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 .1سﻪ وﻳژهﮔﻰ عﻤدة شعر بﻴدل را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .2بﻪ ﻧظر شﻤا ﻛدام شاعردﻳﮕر ﻣﻰتﻮاﻧد با «بﻴدل» برابرى ﻛﻨد؟ بﻪ چﻪ دﻟﻴﻞ؟
 .3واژهﻫاى «ﻫستﻰ» و «عدم» چﻪ جاﻳﮕاﻫﻰ را درشعر«بﻴدل» احراز ﻛرده اﻧد؟
 .4براى بارﻳﻚ اﻧدﻳشﻲ ،خﻴالاﻧﮕﻴزي و ترﻛﻴبات ﻧﻮ درشعر بﻴدل ﻳﻚ – ﻳﻚ ﻣثال
بﻴاورﻳد.
 .5ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه« ،اﻟف» باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك «خﻮد،
خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ» چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد ؟ با ارائﺔ ﻣثالﻫا واضح سازﻳد.

کارخاﻧﻪگﻰ

 .1ﻣعﻨﻰ ،ﻣﻔﻬﻮم و شرح ابﻴات زﻳر را درﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش ﻧﻮشتﻪ و دو ترﻛﻴب تازة
ﻛﻠﻤات را از ﻣﻴان ﻫﻤﻴﻦ ابﻴات استخراج ﻧﻤاﻳﻴد؛ ﻫﻤچﻨان اﻳﻦ بﻴتﻫا را حﻔظ ﻧﻤاﻳﻴد:
تب و تـاب ﻣــــــــــﻮج باﻳد زغـــــرور بحـر دﻳـدن
چــــــﻪ رسد بﻪ حاﻟـــــﻢ آن ﻛس ﻛﻪ ترا ﻧدﻳده باشد
بﻪ ﻧسﻴﻤــــــﻰ از اجـــــــابـت چﻤـﻦ حضـﻮر دارﻳـﻢ
دل چـــــاك بال ﻣﻴزد سحـــــــــــرى دﻣﻴـده بـاشـد
 .2ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس پﻨجﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.

24

درس

درس اﻣروز تﻮسط ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان طﻮرى ﻣعرﻓﻰ
شﻮد ﻛﻪ تشرﻳحاتش جﻮابﮔﻮى پرسشﻫاى زﻳر باشد و در
پاﻳان چﻨد شاﮔرد بﻪ سؤالﻫاى زﻳر جﻮاب دﻫﻨد:
 -1استﻘﻼل چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟ استﻘﻼل ﻓردى و اجتﻤاعﻰ چﻴست؟
 -2آﻳا استﻘﻼل حدود و ﻗﻴﻮدى دارد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -3ابﻦ خﻠدون در بارة ﻫرج و ﻣرج چﻪ ﮔﻔتﻪ است؟ شرح دﻫﻴد.
 -4ﻧﻘش تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ در ﻧظﻢ جاﻣعﻪ از چﻪ ﻗرار است؟

پﻨجﻢ

استﻘﻼل ﻓردى و اجتﻤاﻋﻰ
استﻘﻼل و آزادى عبارت از اختﻴار ﻓعﻞ و ﻳا ترك ﻓعﻞ را ﮔﻮﻳﻨد و داشتﻦ حﻖ اﻧجام
ﻫر عﻤﻠﻰ تا حدى ﻛﻪ حﻖ دﻳﮕران ﻣﻮرد تجاوز ﻗرار ﻧﮕﻴرد.
استﻘﻼل ﻓردى عبارت از اختﻴارات ﻓرد در جاﻣعﻪ از ﻟحاظ حﻘﻮق عﻤﻮﻣﻰ است
ﻛﻪ شاﻣﻞ ﻣصؤوﻧﻴت شخصﻰ و ﻣصؤوﻧﻴت ﻣﻨزل و اﻗاﻣتﮕاه و آزادى شغﻞ و اشتغال بﻪ
حرﻓﻪ ،صﻨعت ،تجارت ،آزادى شرﻛت در اجتﻤاعات ﻳا تشﻜﻴﻞ اﻧجﻤﻦﻫا و احزاب
سﻴاسﻰ ،آزادى ﻗﻠﻢ و ﻣطبﻮعات ﻣﻰباشد.
استﻘﻼل و آزادى اجتﻤاعﻰ ،عبارت از رعاﻳت حﻖ اجتﻤاعﻰ اﻓراد است ﻛﻪ ﻣردم خﻮاﻫان
آن باشﻨد.
آزادى بﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣطﻠﻖ آن ،ﻣطﻠﻮب ﻫﻴچ اﻳدﻳاﻟﻮژى و ﻣﻜتبﻰ ﻧﻴست؛ وﻟﻰ در ﻣﻔﻬﻮم
پذﻳرﻓتﺔ آن ﻳعﻨﻰ در حدى ﻛﻪ بﻪ حﻘﻮق و آزادىﻫاى دﻳﮕران ﻟطﻤﻪ ﻧزﻧد ،ﻣﻮرد تأﻳﻴد
ﻫﻤﻪ اﻳدﻳاﻟﻮژىﻫاست .ﻣﻬﻤترﻳﻦ آزادىﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حﻘﻮق بشر روى
آن تأﻛﻴد شده عبارت از آزادى بﻴان ،ﻗﻠﻢ ،آزادى اجتﻤاعات و ﻣساﻓرت است .اﻳﻦ
آزادىﻫا در اصﻮل عﻘاﻳد احزاب سﻴاسﻰ و برﻧاﻣﻪ و ﻫدفﻫاى ﻣﻮرد ادعاى اﻛثرﻳت
ﻗرﻳب بﻪ اتﻔاق دوﻟتﻫا ﮔﻨجاﻧﻴده شده و ﻛشﻮرﻫاى عضﻮ سازﻣان ﻣﻠﻞ ﻧﻴز با تصﻮﻳب
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اعﻼﻣﻴﺔ حﻘﻮق بشر آن را پذﻳرﻓتﻪ اﻧد.
اسﻼم ﻛﻪ دﻳﻦ ﻛاﻣﻞ ،شاﻣﻞ و جاﻣع بﻮده و در تﻤام عرصﻪﻫاى حﻴات براى بشر داراى
برﻧاﻣﻪﻫاى ﻣﻨظﻢ و ﻣﻔﻴد ﻣﻲباشد بر آزادى و استﻘﻼل تأﻛﻴد داشتﻪ و چارچﻮب ﻣعﻴﻨﻰ را
براى آن وضع ﻛرده است ﻛﻪ با اجراى آن سعادت دارﻳﻦ ﻧصﻴب بشرﻳت ﻣﻰﮔردد.
خداوﻧد اﻧسان را با ارادة آزاد آﻓرﻳده است و ﻫﻴچﻛس حﻖ ﻧدارد آزادى اراده را
از اﻧسان سﻠب ﻧﻤاﻳد و اﻧسان را بر خﻼف اراده اش بﻪ ﻛارى وا دارد .ﻣعﻨاى استﻘﻼل
ﻓردى ﻫﻤﻴﻦ است ﻛﻪ اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد آزاداﻧﻪ ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮده ،از حﻖ آزادى بﻴان استﻔاده
ﻧﻤاﻳد ،بﻪ اراده و اختﻴار خﻮد شغﻞ ﻗاﻧﻮﻧﻰ و ﻣشروع اﻧتخاب ﻛﻨد.
براى اﻳﻨﻜﻪ آزادىﻫاى ﻓردى در زﻧدهﮔﻰ ﻣردم از تجاوز ﻣصﻮن بﻤاﻧد ،اﻧسانﻫا بﻪ
ﻳﻚ رشتﻪ ﻧﻮرمﻫا و ﻣعﻴارﻫا ضرورت دارﻧد ﻛﻪ در صدر اﻳﻦ ﻣعﻴارﻫا دﻳﻦ ،اخﻼق و ﻗاﻧﻮن
حراست از ﻣﻨاﻓع ﻣﻠﻰ است .اﻳﻦ ﻣعﻴارﻫا در بعضﻰ عرصﻪﻫا اﻳجاب ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ اﻓراد
آزادىﻫاى ﻣطﻠﻖ ﻓردى را ﻛﻨار بﮕذارﻧد و براى ﻗﻮام زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ تﻦ بﻪ حاﻛﻤﻴت
ﻗاﻧﻮن بسپارﻧد .آن اﻓراد جاﻣعﻪ ﻛﻪ از ﻓﻴض وجدان بﻴدار برخﻮردار استﻨد خﻮد حاﻛﻢ
و ﻗاضﻰ خﻮﻳش بﻮده ،دستﮕاهﻫاى حﻤاﻳت ﻧظﻢ و ﻗاﻧﻮن بﻪ تعﻘﻴب آﻧان ﻧﻤﻰباشﻨد؛ اﻣا،
اﻧسانﻫا ﻫﻤﻪ ﻳﻜسان ﻧﻴستﻨد و بعضﻰﻫا از غصب حﻖ دﻳﮕران ﻟذت ﻣﻰبرﻧد و آنﻗدر
حرﻳص و خﻮدخﻮاه ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻨد ﻫﻤﻪ چﻴزﻫاى خﻮب را براى خﻮد بردارﻧد
و ﻫﻤﻪ دشﻮارىﻫا و درد سرﻫا را براى دﻳﮕران بﮕذارﻧد .ﻫﻤﻴﻦ ﻣسأﻟﻪ است ﻛﻪ اﻳجاب
پﻮﻟﻴس و دﻳﮕر تشﻜﻴﻼت اﻣﻨﻴتﻰ را ﻣﻰﻛﻨد.
ابﻦخﻠدون داﻧشﻤﻨد و جاﻣعﻪشﻨاس بزرگ دﻧﻴاى اسﻼم ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ حﻜﻮﻣت ﻧاصاﻟح
ظاﻟﻢ ﻧﻴز بﻬتر از حاﻟت بﻰحﻜﻮﻣتﻰ و ﻫرج و ﻣرج است؛ زﻳرا ﻓﻘدان ﻧظﻢ و ﻗاﻧﻮن ظﻠﻢ
و زور را بر جاﻣعﻪ حاﻛﻢ ﻣﻰسازد و آزادى اجتﻤاعﻰ را صدﻣﻪ ﻣﻰزﻧد .ﻳﻚ حﻜﻮﻣت
ساﻟﻢ براى ﻫر جاﻣعﻪ ﻳﻚ آﻳدﻳال است؛ وﻟﻰ بدبختاﻧﻪ اﻧسانﻫا بدﻳﻦ آﻳدﻳال بﻪ آساﻧﻰ
ﻧرسﻴده اﻧد.
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ﻣسأﻟﺔ استﻔاده از آزادىﻫاى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ تابع رشد ﻓﻜرى بﻮده و ﻣربﻮط بﻪ
جاﻣعﻪ و تعﻠﻴﻢ و تربﻴﺔ اﻓراد ﻧﻴز ﻣﻰباشد .تعﻠﻴﻢ و تربﻴﺔ ساﻟﻢ ،اﻓراد را پﻴش از ﻫر چﻴز با
ﻣﻜﻠﻔﻴتﻫاى ﻗاﻧﻮﻧﻰ و اخﻼﻗﻰ شان آشﻨا ﻣﻰسازد و بﻪ آﻧان ﻣﻰﻓﻬﻤاﻧد ﻛﻪ آزادىﻫاى
ﻓردى و اجتﻤاعﻰ دﻳﮕران از چﻪ ﻗرار است.
رشد درجﺔ آزادىﻫاى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ را ﻫﻴچﮔاه ﻧﻤﻰتﻮان از رشد تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ
در ﻳﻚ ﻛشﻮر جدا ﻛرد .تحﻘﻖ درست آزادىﻫاى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻣﻴسر
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻓراد از حﻘﻮق و آزادىﻫاى ﻫﻢدﻳﮕر بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ آﮔاه باشﻨد و اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴست؛ ﻣﮕر از راه تﻮسعﻪ و تعﻤﻴﻢ تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ و رشد عﻠﻤﻰ و عﻤﻠﻰ اﻓراد جاﻣعﻪ.
اتحادﻳﻪ :واحد ﻣشترﻛﻰ از سازﻣانﻫاى جداﮔاﻧﻪ و ﻳا اﻧجﻤﻨﻰ از
اشخاص حﻘﻴﻘﻰ ﻳا حﻘﻮﻗﻰ براى پﻴﮕﻴرى ﻫدفﻫاى ﻣشترك ﻳا
سازﻣان ﻣتشﻜﻞ از ﻛارﮔراﻧﻰ ﻛﻪ براى حﻔاظت از ﻣﻨاﻓع ﻣشترك
و بﻬبﻮد بخشﻴدن بﻪ شراﻳط ﻛارشان بﻪ آن پﻴﻮستﻪ اﻧد.
جاﻣعﻪ :عبارت از ﮔروه وسﻴع ﻣردم شاﻣﻞ سازﻣانﻫاى ﻣتعدد و ﻣرﻛب از عدة ﻛثﻴرى
زن و ﻣرد و ﻛﻮدك است ﻛﻪ در طﻰ زﻣان طﻮﻻﻧﻰ از اتﻜاى ﻣتﻘابﻞ اجتﻤاعﻰ و ﻧظﻢ
ﮔروﻫﻰ بﻬرهﻣﻨد باشد .جاﻣعﻪﻳﻰ ﻛﻪ وابستﺔ ﻣحﻞ ﻣعﻴﻦ و از جﻮاﻣع دﻳﮕر ،ﻛﻤابﻴش
بﻰﻧﻴاز باشد ،اجتﻤاع خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 -1آزادى ﻓردى اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻧسان بتﻮاﻧد آزاداﻧﻪ ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳد ،از حﻖ آزادى بﻴان
استﻔاده ﻛﻨد و بﻪ اراده و اختﻴار خﻮد شغﻞ ﻗاﻧﻮﻧﻰ و ﻣشروع اﻧتخاب ﻛﻨد.
 -2ابﻦ خﻠدون داﻧشﻤﻨد و جاﻣعﻪشﻨاس بزرگ ﻣﻰﮔﻮﻳد« :حﻜﻮﻣت ﻧاصاﻟح و ظاﻟﻢ ﻧﻴز
بﻬتر از حاﻟت ﻧاحﻜﻮﻣتﻰ و ﻫرج و ﻣرج است؛ زﻳرا ﻓﻘدان ﻧظﻢ و ﻗاﻧﻮن ظﻠﻢ و ستﻢ را بر
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جاﻣعﻪ حاﻛﻢ ﻣﻰسازد و آزادىﻫاى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ را صدﻣﻪ ﻣﻰزﻧد».
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

در زبان عربﻰ «اﻟف ﻣﻘصﻮره» ﻳاﻳﻰ است ﻛﻪ «ى» در پاﻳان واژهﻫا «آ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد،
چﻨﻴﻦ واژهﻫا در اﻣﻼى درى ،ﻣاﻧﻨد اصﻞ عربﻰ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :عﻴسﻰ ،ﻣﻮسﻰ،
ﻣصطﻔﻰ ،ﻣعﻨﻰ ،ﻣرتضﻰ ،ﻳحﻴﻰ ،ﻓتﻰ ،حتﻰ ،ﻣجتبﻰ ،صغرى ،ﻛبرى ،اعﻠﻰ ،ادﻧﻰ ،اﻟﻰ،
اوﻟﻰ.
ﻫرﮔاه واژهﻫا ﻣختﻮم بﻪ «اﻟف ﻣﻘصﻮره» در جﻤﻠﻪﻫا ﻣضاف ،ﻣﻮصﻮف ،ﻣﻨسﻮب و ﻳا در
عبارتﻫا و ساختارﻫاى دستﻮرى دﻳﮕر واﻗع شﻮﻧد« ،ى» بﻪ صﻮرت «اﻟف» (ا ) ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد و ﻗاعدة واژهﻫاى ﻣختﻮم بﻪ «ا» بر آنﻫا تطبﻴﻖ ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد:
عﻴساى ﻣرﻳﻢ
عﻴسﻰ
ﻣﻮساى ﻛﻠﻴﻢاﷲ
ﻣﻮسﻰ
ﻣعﻨاى واژهﻫا ،واژهﻫاى چﻨدﻳﻦ ﻣعﻨاﻳﻰ.
ﻣعﻨﻰ
ﻟﻴﻼى ﻣحصﻞ پﻮﻫﻨتﻮن ﻳا داﻧشﮕاه ،اﻧﮕﻮر اعﻼى ﻛﻮﻫداﻣﻨﻰ.
ﻟﻴﻠﻰ
شﻮراى وزﻳران
شﻮرى
ﻳحﻴاى برﻣﻜﻰ
ﻳحﻴﻰ
ﻫــرﮔاه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا ﻣﻨســﻮب ﻗرار ﮔﻴرﻧــد ،در زبان عربﻰ بﻪ صﻮرت زﻳر ﻧﻮشــتﻪ
ﻣﻰشﻮﻧد:
ﻣﻮسﻮى
ﻣﻮسﻰ
عﻴسﻮى
عﻴسﻰ
ﻣعﻨﻮى
ﻣعﻨﻰ
ﻣصطﻔﻮى
ﻣصطﻔﻰ
اﻣا در اﻣﻼى زبان درى شﻜﻞﻫاى زﻳر را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرﻧد:
ﻣﻮساﻳﻰ
ﻣﻮسﻰ
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عﻴسﻰ
ﻣعﻨا
ﻣصطﻔﻰ

عﻴساﻳﻰ
ﻣعﻨاﻳﻰ
ﻣصطﻔاﻳﻰ
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن آزادىﻫاى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ بﻪ بحث
و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران
اﻧتﻘال دﻫد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده اﻫﻤﻴت آزادى را بﻪ ﻫﻤصﻨﻔﻰﻫاى خﻮد
تﻮضﻴح دﻫد.
 -3چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد ﻧﻘشﺔ زﻳر سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد:
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻲﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى تان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2در بارة اﻫﻤﻴت ﻗاﻧﻮن در جاﻣعﻪ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1آزادى ﻳعﻨﻰ چﻪ؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -2در بارة آزادى ﻓردى و اجتﻤاعﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3جاﻣعﻪ و اجتﻤاع از ﻫﻢ چﻪ ﻓرق دارﻧد؟
 -4آﻳا حﻜﻮﻣت ﻧاصاﻟح از ﻫرج و ﻣرج و اﻧارشﻴسﻢ بﻬتر است ﻳاخﻴر؟ چرا؟ درباره
تبصره ﻛﻨﻴد.
« -5آزادى بﻴان حﻖ ﻣسﻠﻢ ﻫر شﻬروﻧد است ».اﻳﻦ جﻤﻠﻪ را شرح ﻛﻨﻴد.

کار خاﻧﻪگﻰ

 -1با در ﻧظر داشت ﻗﻮاعدى ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ پﻴراﻣﻮن اﻫﻤﻴت آزادى بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
برگ و سازﻛاﻳﻨات از وحدت است

اﻧدرﻳﻦ عاﻟﻢ حﻴات از وحدت است

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

ششﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد:
 -1در بارة ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -2آﻳا ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻫﻤان پﻨچﻪ تﻨتره بﻮده است و چﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰدﻫد.
 -3ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺷاﻣﻞ چﻨد باب است؟ ﻧام ببرﻳد -4 .چﻪ ﻛساﻧﻰ ﻛﻠﻴﻠﻪ
و دﻣﻨﻪ را ترجﻤﺔ ﻣﻨﻈﻮم ﻧﻤﻮده اﻧد؟  -5ﻣﻘﺼﻮد از تأﻟﻴﻒ ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ چﻴست؟
 -6ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ بﻪ ﻛدام ﻧامﻫاى دﻳﮕر در ادبﻴات جﻬان ﻣﻌروف است؟

ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ
ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ ارزشﻤﻨد از داﻧش و
حﻜﻤت است ﻛﻪ ﻣردﻣان خردﻣﻨد ﻗدﻳﻢ ﮔردآورى
ﻛرده اﻧد و براى ﻓرزﻧدان خﻮﻳش بﻪ ﻣﻴراث ﮔذاشتﻪ
و از آن حﻜﻤت عﻤﻠﻰ و آداب زﻧدهﮔﻰ و زبان
ﻣﻰ آﻣﻮختﻨد.
اصﻞﻛتاب بﻪ زبان ساﻧسﻜرﻳت بﻮد ﻛﻪ بﻪ ﻧام پﻨچﻪ
تﻨتره « »panchatantraدر پﻨــج باب ﻓراﻫﻢ آﻣده
است و برزوﻳﺔ طبﻴب ﻣروزى در عصر اﻧﻮشﻴروان خسرو ،پسر ﻗباد پادشاه ساساﻧﻰ آن را
بﻪ پﻬﻠﻮى درآورد و ابﻮاب و حﻜاﻳاتﻰ چﻨد بر آن اضاﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اغﻠب آنﻫا از ﻣآخذ
دﻳﮕر ﻫﻨدى ساﻧسﻜرﻳت بﻮد.
اﻳﻦﻛتــاب ﻛﻪ اﻣروز بــﻪ ﻧامﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻛﻠﻴﻠــﻪ و دﻣﻨﻪ ،اﻧﻮارســﻬﻴﻠﻰ ،عﻴار داﻧش،
ﻫﻤاﻳﻮن ﻧاﻣﻪ و اﻓســاﻧﻪﻫاى بﻴدپاى در ادب جﻬان ﻣعروف اســت ﻛﻪ درى زباﻧان آن را
از ﻫﻨدوســتان آورده و خﻮد چﻨد باب بدان اﻓزوده و بدﻳﻦ صﻮرت تﻨظﻴﻢ و ﻓصﻞبﻨدى
ﻛرده اﻧد؛ ﻫﻤچﻨان در زﻣان ســﻠطان بﻬرامشاه غزﻧﻮى بازﻫﻢ بﻪ زبان درى تﻜثﻴر شد ﻛﻪ
بﻪﻧام ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﺔ بﻬراﻣشاﻫﻰ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
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براى اثبات اﻳﻦ اﻣر ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ از آثار ادبﻰ ساﻧسﻜرﻳت اﻗتباس و ترجﻤﻪ شده
اسﻨاد و ﻣدارك زﻳاد در دست است .عﻨﻮان اصﻠﻰ و ﻛﻠﻰ ﻛتاب از ﻧام دو شغال ﻛﻪ در
حﻮادث باب ﻧخستﻴﻦ ﻓعاﻟﻴت دارﻧد ،ﮔرﻓتﻪ شده است.
ابﻦ ﻧدﻳﻢ ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را 17و  18باب ﻣﻰداﻧد .عبداﷲ بﻦ ﻣﻘﻔع و دﻳﮕران آن را
تﻔسﻴر ﻛرده اﻧد؛ سپس رودﻛﻰ و در سال  1384ﻫـ  .ش .ﻣﻴر بﻬادر واصﻔﻰ بدخشﻰ آن را
بﻪ ﻧظﻢ درى ﻛشﻴده و عﻠﻰ بﻦ داوود و بشر ﻧﻴز آن ﻛتاب را بﻪ شعر عربﻰ درآورده اﻧد.
ابﻦ خﻠﮕان ﻣﻰﮔﻮﻳد :چﻨد تﻦ تأﻟﻴف عربﻰ آن را بﻪ عبداﷲ بﻦ ﻣﻘﻔع ﻧسبت داده اﻧد،
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺔ ﻣؤرخان ﻣعتﻘدﻧد ﻛﻪ عبداﷲ بﻦ ﻣﻘﻔع ﻓﻘط اﻳﻦ ﻛتاب را از پﻬﻠﻮى بﻪ عربﻰ
ترجﻤﻪ ﻛرده است .برخﻰ عﻘﻴده دارﻧد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛتاب بﻪ دستﻮر خسرو اﻧﻮشﻴروان بﻪ
وسﻴﻠﺔ طبﻴبﻰ بﻪ ﻧام برزوى ﻳا برزوﻳﻪ از ﻫﻨدوستان بﻪ ﻛشﻮرﻣا آﻣد و بﻪ زبان پﻬﻠﻮى
ترجﻤﻪ شد .ﻣسعﻮدى ( ﻗرن چﻬارم) آن را بﻪ ﻳﻜﻰ از پادشاﻫان ﻫﻨد ﻧسبت ﻣﻰدﻫد.
ﻓردوسﻰ ﻧﻴز آن را در شاﻫﻨاﻣﻪ تﻜرار ﻣﻰﻛﻨد.
ابﻮ اﻟﻤعاﻟﻰ ﻧصراﷲ بﻦ ﻣحﻤد بﻦ عبداﻟحﻤﻴد ﻣﻨشﻰ ،ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را ﻛﻪ در زﻣان بﻬرام
شاه غزﻧﻮى ترجﻤﻪ ﻛرده ،ﻣﻰﮔﻮﻳد« :ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ پاﻧزده باب است و از آن اصﻞ
ﻛتاب ﻛﻪ ﻫﻨدوان ﻛرده اﻧد ده باب است .و از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان از چﻨد باب ﻧام برد:
 -1باب شﻴر و ﮔاو
 -2باب دوستﻰ ﻛبﻮتر ﻧاﻣﻪرسان
 -3باب ﮔربﻪ و ﻣﻮش
 -4باب شﻴر و شغال
 -5باب بﻮزﻳﻨﻪ و سﻨﮓپشت
 -6باب زاﻫد و ﻣﻬﻤان
آﻧچﻪ درىزباﻧان بدان اﻓزوده اﻧد:
بدون تردﻳد دو باب از ابﻮاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﻛشﻮرﻣا بر آن اﻓزوده اﻧد:
ﻳﻜﻰ داستان ﻣأﻣﻮرﻳت برزوﻳﻪ در ﻫﻨدوستان و دﻳﮕر زﻧدهﮔاﻧﻰ برزوﻳﻪ.
ﻛتاب پﻨچاتﻨترا با ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ شباﻫت تام دارد و باﻳد ﮔﻔت سرﻣشﻖ و ﻣآخذ برزوﻳﻪ
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طبﻴب بﻮده است؛ اﻟبتﻪ حﻮادث اصﻠﻰ ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و دﻳﮕر اﻓساﻧﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در آن
جﻤعآورى شده از ﻫﻨدوستان آﻣده ،وﻟﻰ جﻤع آورى آنﻫا در ﻳﻚ ﻛتاب و شﻜﻠﻰ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻓساﻧﻪﻫا در ﻗاﻟب آن عرضﻪ شده ﻣﻰتﻮاﻧد ابتﻜار برزوﻳﻪ ﻳا بزرﮔﻤﻬر باشد.
پﻨچﻪ تﻨترا :داﻳرة اﻟﻤعارف بزرگ در اﻳﻦ باب ﻣﻰﻧﻮﻳسد:
پﻨچﻪ تﻨترا ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣشﻬﻮر ﻗصﻪﻫاى ﻫﻨدى است ﻛﻪ بﻪ برﻫﻤﻨﻰ و ﻳشﻨﻮﻳﻰ ﻣﻨسﻮب
است .اﻳﻦ ﻣجﻤﻮعﻪ ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن در دست است در اواخر ﻗرن پﻨجﻢ ﻣﻴﻼدى تدوﻳﻦ و
از پﻨج ﻛتاب تشﻜﻴﻞ شده( :پﻨچا= پﻨج ،تﻨترا= اﻧدرز)
جداﻳﻰ دوستان ،بﻪ دست آوردن دوستان ،جﻨﮓ بﻮﻣان و زاغان ،از دست دادن
ﻣزاﻳاى ﻣﻜتب و ﻓاعﻞ اعﻤال ﻧسﻨجﻴده.
ﻛتاب اصﻠﻰ ،بﻪ وسﻴﻠﺔ برﻫﻤﻦ و ﻳشﻨﻮﻳﻰ ﮔردآورى شده ﻛﻪ در ﻗرن سﻮم پس از ﻣﻴﻼد
در ﻛشﻤﻴر ﻣﻰزﻳستﻪ است .اﻳﻦ ﻛتاب شاﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻘدﻣﻪ و پﻨج باب است ﻛﻪ ﻫرﻳﻚ بﻪ
ﻧام «تﻨترا» ﻧاﻣﻴده شده و ﻣﻘصﻮد از آن آﻣﻮختﻦ ﻓﻦ زﻧدهﮔﻰ و حﻜﻤراﻧﻰ بﻪ شاﻫزادهﮔان
است .اﻳﻦ ﻛتاب ،پﻴراستﻪ و آراستﻪ بﻪ ﻣعاﻧﻰ عاﻟﻰ و اﻧﻮاع صﻨاﻳع ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى ﻛﻼم
ﻣﻰباشد و صﻨاﻳع آن چﻨان طبﻴعﻰ آورده شده ﻛﻪ خﻮاﻧﻨده ﻛﻤتر ﻣتﻮجﻪ آن ﻣﻰﮔردد.
ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ترجﻤﻪ و تحرﻳر ﻧصراﷲ ﻣﻨشﻰ از ﻟحاظ اﻧشا و تحرﻳر بﻬتر و برتر از ﻫﻤﻪ
ترجﻤﻪﻫاى دﻳﮕر است .ﻧصراﷲ ﻣﻨشﻰ در اﻳﻦ ﻛتاب ﻛاﻟبد اصﻠﻰ داستان را از ترجﻤﺔ
ابﻦ ﻣﻘﻔع ﻣﻰﮔﻴرد و ﻣاﻧﻨد ﻣعﻤارى ﻫﻨرﻣﻨد ﻛﻪ با ظراﻓت و ﻧازكﻛارى عﻤارتﻰ را بﻪ
اﻧجام ﻣﻰرساﻧد ،با ذوق و طبع سﻠﻴﻢ خﻮد ﻛتاب را از ﻧظر ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ پربارتر ﻣﻰﻛﻨد.
از ﻧظرﻛﻤﻰ ،عﻼوه بر اﻓزودن چﻨد باب ،داستانﻫا را ﮔسترش ﻣﻰدﻫد ،در ﻣﻴان داستان،
عبرتآﻣﻮزىﻫا ﻣﻰﻛﻨد ،ﻫر جا ﻻزم بداﻧد ،تﻤثﻴﻞ و ﻳا تﻠﻤﻴحﻰ ﻣﻰاﻓزاﻳد؛ بﻪ آﻳات
ﻗرآﻧﻰ و احادﻳث ﻧبﻮى استشﻬاد ﻣﻰﻛﻨد اشعار درى و عربﻰ را ﻣتﻨاسب ﻣﻘال ﻣﻰآورد.
از ﻧظر ﻛﻴﻔﻰ ﻧثر ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻣصﻨﻮع است ،اﻣا تصﻨعﻰ ﻧﻴست و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت براى
خﻮاﻧﻨده آنچﻨان ﻛﻪ ﻧثرﻫاى ﻣشابﻪ او دشﻮار است ،دشﻮار ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد .عبارتﻫاى پرﻣغز
و پرﻣعﻨﻰ و ﻣﻮجز ،در سراسر ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻓراوان است .داستانﻫاى ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻣاﻧﻨد
زﻧجﻴرى ﻛﻪ حﻠﻘﻪﻫاﻳش بﻪﻫﻢ پﻴﻮﻧد خﻮرده است؛ بﻪ ﻫﻢ ﻣتصﻞ ﻣﻰباشد.
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ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ :در اصﻞ دو شغال است و اﻳﻦ ﻛتاب ﻣعروف ﻛﻪ اصﻮل
اخﻼق را بﻪ طرز اﻛثر حﻜاﻳتﻫا از زبان وحﻮش بﻴان ﻣﻰﻛﻨد از ﻛتابﻫاى
ﻣشﻬﻮر درى است.
پﻨچﻪ تﻨتره :پﻨچﻪ بﻪ ﻣعﻨاى پﻨچ و تﻨتره بﻪ ﻣعﻨاى اﻧدرز است ،پﻨچﻪ تﻨتره بﻪ ﻣعﻨاى پﻨجاﻧدرز
ﻳا پﻨج ﻛتاب ﻣﻰباشد ﻛﻪ در اواخر ﻗرن پﻨجﻢ ﻣﻴﻼدى تدوﻳﻦ ﻳاﻓتﻪ است.
عبداﷲ بﻦ ﻣﻘﻔع :ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را از پﻬﻠﻮى بﻪ عربﻰ ترجﻤﻪ ﻧﻤﻮده است،
ابﻮ اﻟﻤعاﻟﻰ ﻧصراﷲ بﻦ ﻣحﻤد بﻦ عبد اﻟحﻤﻴد ﻣﻨشﻰ ،ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را از
عربﻰ بﻪ درى ترجﻤﻪ ﻧﻤﻮده است.

بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 .1اصﻞ ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ بﻪ زبان ساﻧسﻜرﻳت بﻮده ﻛﻪ بﻪ ﻧام پﻨچﻪ تﻨتره ﻳاد ﻣﻰشﻮد
و بﻪ ﻣعﻨاى پﻨج اﻧدرز و ﻳا پﻨجﻛتاب ﻣﻰباشد؛ سپس ابﻮاب و حﻜاﻳتﻫاى چﻨد برآن
اﻓزوده شده است.
 .2ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را رودﻛﻰ سﻤرﻗﻨدى و در سال  1384ﻫـ  .ش .ﻣﻴر بﻬادر واصﻔﻰ
بدخشﻰ ترجﻤﺔ ﻣﻨظﻮم ﻧﻤﻮده اﻧد.
 .3ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻛتاب پﻴراستﻪ و آراستﻪ با ﻣعاﻧﻰ و اﻧﻮاع صﻨاﻳع ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى است.
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درست بﻨﻮﻳسسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف اخﻴر واژهﻳﻰ «واو» باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ بازﻫﻢ در ﻣﻴان
واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ «ى» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ با واژة پسﻴﻨش باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ
ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد جﻤع «ان» :ﻣاﻫرو +ى = ﻣاﻫروﻳان ،بدخﻮﻳان ،ﻧﻴﻜﻮﻳان....
پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا «ى» :ﻧﻴﻜﻮ  +ى +ى = ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ،جادوﻳﻰ ،بدخﻮﻳﻰ....
پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر «ى» :ترسﻮ +ى = ترسﻮﻳﻰ ،ﻛاﻣجﻮﻳﻰ ،آرزوﻳﻰ....
پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ«ى» :ﻟﻴﻤﻮ +ى  +ى = ﻟﻴﻤﻮﻳﻰ ،آﻫﻮﻳﻰ
ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه« ،واو» باشد در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧد تصغﻴر «-ك» در ﻣﻴان واژه
و پسﻮﻧد «-گ» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ بعد از واژه باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ
شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :جاروﮔﻚ ،ﻛدوﮔﻚ ،ترسﻮﮔﻚ.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ بﻪ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ
بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده در بارة پﻨچﻪ تﻨتره ﻣعﻠﻮﻣات دﻫد.

امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد ،بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاﻳتان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با درﻧظرداشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان چﻨد ﻛﻠﻤﻪ از پسﻮﻧد
تﻨﻜﻴر «ى» و پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.
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 -1ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ چﻴست؟ دربارة چﻪ بحث ﻣﻰﻛﻨد؟
 -2پﻨچﻪ تﻨتره چﻪ ﻣعﻨا دارد؟
 -3پﻨج باب از ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ چﻪ ﻧﻮع حﻜاﻳتﻫاﻳﻰ را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد؟
 -5چﻪ ﻛساﻧﻰ تا ﻛﻨﻮن ﻛتاب ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را بﻪ ﻧظﻢ درى در آورده اﻧد؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1ﻧﻜات ﻣﻬﻢ درس خﻮاﻧده شده را ﻳادداشت ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
بﻴدل از ﻣعﻨﻰطرازى بر ﻛﻤال خﻮد ﻣﻼف
ﮔرد ساحﻞ باش ،اﻳﻦ ﻣﻮج از ﻣحﻴط دﻳﮕر است
 -3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

ﻫﻔتﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد و ﺷاﮔرد
باﻳد ﻃﻮرى ﺻحبت ﻛﻨدﻛﻪ تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر
باﺷد:
 -1تﻌرﻳﻒ ﻋﻠﻤﻰ و دﻗﻴﻖ ﺷﻌر را بﻴان دارﻳد.
 -2اﻧﻮاع ﺷﻌر را از ﻧﻈر ﻗاﻟب و ﺷﻜﻞ ﻧام ببرﻳد.
 -3در بارة ﻗاﻓﻴﻪ و ردﻳﻒ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ بﮕﻮﻳﻴد.
 -4ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﻘﻄﻊ را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

شﻌر درى از ﻟحاظ ﻗاﻟب شﻌرى
اﻧﻮاع شعر درى را از ﻟحاظ شﻜﻞ و ﻗاﻟب ﻣﻰتﻮان بﻪ دوبخش تﻘسﻴﻢ ﻛرد:
 -1اﻧﻮاع شعر ﻛﻼسﻴﻚ ﻛﻪ عبارت است از :ﻗصﻴده ،غزل ،ﻣثﻨﻮى ،رباعﻰ ،ﻗطعﻪ،
ﻣسﻤط ،ترﻛﻴببﻨد ،ترجﻴعبﻨد ،ﻣستزاد و دوبﻴتﻰ.
 -2اﻧﻮاع شعر ﻣعاصر ﻛﻪ عبارت است از :شعر ﻧﻮ و ﻳا شعر ﻧﻴﻤاﻳﻰ ،شعرسپﻴد....
اﻧﻮاع شﻌر از ﻧﻈرشﻜﻞ
شعر ،ﻛﻼم ﻣﻮزون ،ﻣﻘﻔﻰ و ﻣخﻴﻞ بﻮده ﻛﻪ بﻴان ﻛﻨﻨدة احساسات و عﻮاطف ﻣﻰباشد.
بﻪ عبارت دﻳﮕر ،شعر پﻴﻮﻧد ﮔره خﻮردة ﻧﻬاﻧﻰ ،تعﻘﻞ ،ﻓﻜر و تعطف اﻧسان ﻣﻰباشد.
بﻴت و ﻣﺼراع :ﻣصراع ،در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ و در اصطﻼح حد اﻗﻞ سخﻦ
ﻣﻮزون و ﻧﻴﻤﻰ از ﻳﻚ بﻴت است .بﻴت در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى خاﻧﻪ و در اصطﻼح حد اﻗﻞ
شعر است ﻛﻪ از دو ﻣصراع تشﻜﻴﻞ شده باشد.
ﻗﺼﻴده
ﻗصﻴده شعرى است بر ﻳﻚ وزن و ﻗاﻓﻴﻪ و با ﻣطﻠع ﻣصرع ﻣربﻮط بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر در بارة
ﻣﻮضﻮع و ﻣﻘصﻮد خاص از ستاﻳش ﻳا ﻧﻜﻮﻫش ،تﻬﻨﻴت ﻳا تعزﻳت ،شﻜر ﻳا شﻜاﻳت ،ﻓخر
ﻳا حﻤاسﻪ ،پﻨد و حﻜﻤت و ﻳا ﻣساﻳﻞ اجتﻤاعﻰ و اخﻼﻗﻰ و عرﻓاﻧﻰ ،در حد اﻗﻞ پاﻧزده بﻴت
و بﻪ طﻮر ﻣتﻮسط از بﻴست تا ﻫشتاد بﻴت ﻣﻰباشد .ﻛﻤﻰ ﻳا زﻳادى بﻴتﻫاى ﻗصاﻳد بستﻪﮔﻰ
دارد بﻪ اﻫﻤﻴت ﻣﻮضﻮع ،ﻗدرت و ﻗﻮت طبع شاعر و ﻧﻮع ﻗاﻓﻴﻪ و اوزان شعرى،
ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﻘﻄﻊ :در اصطﻼح شعرا بﻴت اول غزل و ﻗصﻴده را ﻣطﻠع و بﻴت آخر را
ﻣﻘطع ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
حسﻦ ﻣﻄﻠﻊ و حسﻦ ﻣﻘﻄﻊ :اﮔر بﻴت اول غزل ﻳا ﻗصﻴدهﻳﻰ خﻮب و ﻣرغﻮب و زﻳبا
باشد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد داراى «حسﻦ ﻣطﻠع» است .و اﮔر بﻴت آخر آنﻫا ﻣطبﻮع و دﻟپسﻨد شده
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باشد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد داراى «حسﻦ ﻣﻘطع» است.
تشبﻴب ،ﻧسﻴب ،تﻐزل :ﻫر سﻪ ﻟغت در ﻓرﻫﻨﮓﻫا ﻣترادف ﻳﻜدﻳﮕر و بﻪ ﻣعﻨاى غزل
ﮔﻔتﻦ و سخﻦ عاشﻘاﻧﻪ سرودن است .در اصطﻼح شعرا ،پﻴشدرآﻣد اواﻳﻞ ﻗصﻴده است
ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد ﻣﻘدﻣﻪﻳﻰ در بﻴان زﻳباﻳﻰﻫاى ﻣحبﻮب و حﻜاﻳت حال عشﻖ و عاشﻖ ،شﻮر
و شﻮق و ﻟذت وصﻞ ،رﻧج ﻫجر و ﻓراق ،ﻳا وصف ﻣﻨاظر طبﻴعت از ﻛﻴﻔﻴت ﻓصﻮل،
آسﻤان ،زﻣﻴﻦ ،ﻛﻮه ،درﻳا ،دشت و صحرا و اﻣثال آنﻫاست ،آنﮔاه شاعر بﻪ ﻣﻨاسبتﻰ
شﻴرﻳﻦ و ﮔﻴرا و بﻴاﻧﻰ ﻟطﻴف از اﻳﻦ ﻣﻘدﻣﻪ بﻪ اصﻞ ﻣﻘصﻮد ﻗصﻴده :از ﻗبﻴﻞ ﻣدح و
ستاﻳش ﻳا تﻬﻨﻴت و تعزﻳت و ﻧظاﻳر آن ﮔرﻳز ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابر اﻳﻦ تشبﻴب ...در حﻘﻴﻘت
پﻴشاﻫﻨﮓ ﻗصﻴده و زﻣﻴﻨﻪسازى شاعر است براى ورود بﻪ اصﻞ ﻣﻘصﻮد.
تخﻠص در ﻗﺼﻴده :اﻳﻦ تخﻠص بﻪ ﻣعﻨاى ﮔرﻳززدن و ﻣﻨتﻘﻞ شدن از تشبﻴب و پﻴش در آﻣد
است بﻪ اصﻞ ﻣﻘصﻮد ﻗصﻴده .ﻫﻤان طﻮرىﻛﻪ در ضﻤﻦ بﻴان تشبﻴب بدان اشاره شد.
اﻳﻦ ﮔرﻳززدن بﻪ وسﻴﻠﺔ بﻴتﻰ ﻛﻪ آن را «بﻴت تخﻠص ﻧاﻣﻨد ،صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .حال اﮔر شاعر
اﻳﻦ بﻴت را بﻪ زﻳباﻳﻰ و ﮔﻴراﻳﻰ و ﻣﻨاسبت ﻟطﻴف سروده و با ﻣﻬارت و استادى از تشبﻴب بﻪ
اصﻞ ﻣﻮضﻮع ﻗصﻴده خﻮد را رساﻧده باشد؛ بﻪ ﻛار او «حسﻦ تخﻠص» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻗﺼﻴده

ﻧبﻴﻨﻰ بر درخت اﻳﻦ جﻬـــان بار
درخت اﻳﻦ جﻬـان را سﻮى داﻧا
ﻧﻬان اﻧـدر بدان ﻧﻴﻜـــان چﻨاﻧﻨد
ﻣــرا ﮔﻮﻳﻰ «اﮔــر داﻧـا و ُح ّرى
بﻪ زﻧﻬـــار خداﻳﻢ ﻣﻦ بﻪ ﻳﻤﮕان
ﻧﮕﻮﻳد ﻛس ﻛﻪ سﻴﻢ و ﮔﻮﻫر و ﻟعﻞ
اﮔر خـﻮار است و بﻰﻣﻘدار ﻳﻤﮕان
ﻧشد بﻰﻗـدر و ﻗﻴﻤت سﻮى ﻣـردم
اﮔر بار خــــرد دارى ،وﮔر ﻧﻰ
ﻧﻤاﻧـد جز درختﻰ را خــردﻣﻨـد
بﻪ از دﻳﻨار و ﮔﻮﻫر عﻠﻢ و حﻜﻤت

ﻣﮕـــر ﻫشﻴارﻣــرد ،اى ﻣرد ﻫشﻴار
خردﻣﻨد است بار و بﻰخــــرد خار
ﻛﻪ خـــرﻣـــــا در ﻣﻴــان خار بسﻴار
بﻪ ﻳﻤﮕان چﻮن ﻧشﻴﻨﻰ خﻮار و بﻰﻳـار؟»
ﻧﻜــــﻮ بﻨﮕــــر ،ﮔــرﻓتــارم ﻣپﻨدار
بــﻪ سﻨﮓاﻧـــدر ﮔرﻓتارﻧد ﻳا خﻮار
ﻣرا اﻳﻨجــــا بسﻰ عز است و ﻣﻘدار
ز بﻰﻗــدرى صدف ﻟﻮﻟﻮى شﻬـﻮار
سپـﻴــدارى سپـﻴـــــدارى سپﻴـــدار
ﻛﻪ بارش ﮔﻮﻫــر است و برگ دﻳﻨار
ﻛرا دل روشﻦ است و چشﻢ بﻴــدار
ﻧاصر خسرو
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ﻏزل :در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى حدﻳث عشﻖ و عاشﻘﻰ ﮔﻔتﻦ است ،و در اصطﻼح شعرا
اشعارى است ﻛﻪ بر ﻳﻚ وزن و ﻗاﻓﻴﻪ و با ﻣطﻠع ﻣصرع .تعداد ابﻴات آن بﻪ طﻮر ﻣتﻮسط
از پﻨج تا دوازده بﻴت و ﮔاﻫﻰ تا حدود شاﻧزده بﻴت و بﻪ ﻧدرت ﻧزده و بﻴست بﻴت
است؛ اﻣا ﻛﻤتر از پﻨج بﻴت -سﻪ چﻬار بﻴت – را ﻣﻰتﻮان غزل ﻧاتﻤام ﻧاﻣﻴد .غزل تﻨﻬا ،در
ﻣضاﻣﻴﻦ عشﻖ و عاشﻘﻰ سروده ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ است ﻣتضﻤﻦ ﻣضاﻣﻴﻦ اخﻼﻗﻰ
و دﻗاﻳﻖ حﻜﻤت و ﻣعرﻓت و عرﻓان و جزءآن باشد.
از ﻃبﻴب اصﻔﻬاﻧﻰ
بــــﻪ ﻧازى ﻛﻪ ﻟﻴﻠﻰ بﻪ ﻣحﻤﻞ ﻧشﻴﻨد
غﻤـــــت در ﻧﻬانخــــاﻧﺔ دل ﻧشﻴﻨد
ﻛــــﻪ از ﮔرﻳﻪ ام ﻧاﻗﻪ در ﮔﻞ ﻧشﻴﻨد
بﻪ دﻧبال ﻣحﻤـــــﻞ چﻨان زار ﮔرﻳﻢ
چﻪ سازم بﻪ خارى ﻛـﻪ در دل ﻧشﻴﻨد
خﻠد ﮔر بﻪ پا خــارى آسان بر آرم
زباﻣـﻰ ﻛﻪ برخاست بﻪ ﻣشﻜﻞ ﻧشﻴﻨد
ﻣرﻧجان دﻟﻢ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣرغ وحشﻰ
ﮔــــداﻳﻰ بــــﻪ شاﻫﻰ ﻣﻘابﻞ ﻧشﻴﻨد
بﻨازم بـــــــﻪ بــزم ﻣحبت ﻛﻪ آنجا
طبﻴب ،از طﻠب در دو ﮔﻴتﻰ ﻣﻴاسا
ﻛسﻰ چﻮن ﻣﻴـان دو ﻣﻨزل ﻧشﻴﻨد؟
ﻣثﻨﻮى :اشعارى بر ﻳﻚ وزن ،اﻣا ﻫر بﻴت آن داراى ﻗاﻓﻴﺔ ﻣستﻘﻞ است ،ﻳعﻨﻰ دو ﻣصراع
ﻫر بﻴت ﻫﻢ ﻗاﻓﻴﻪ است .چﻮن ﻫر بﻴت آن ﻣستﻠزم دو ﻗاﻓﻴﻪ ﻳا ﻫر دو ﻣصراع ابﻴات ﻣﻘﻔاست،
بﻪ آن ﻣثﻨﻮى ﮔﻔتﻪ اﻧد .تعداد ابﻴات ﻣثﻨﻮى ﻣحدود ﻧﻴست و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از آن براى بﻪ
ﻧظﻢ درآوردن تﻮارﻳخ ،ﻗصص و اﻓساﻧﻪﻫاى طﻮﻻﻧﻰ استﻔاده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻣثﻨﻮى ﻣﻮﻟﻮى
از جــــــــداﻳﻰﻫا شﻜاﻳت ﻣﻰﻛﻨد
بشﻨﻮ از ﻧﻰ چﻮن حﻜاﻳت ﻣﻰﻛﻨد
از ﻧﻔﻴرم ﻣـــرد و زن ﻧاﻟﻴـــــده اﻧد
ﻛـــز ﻧﻴستـــــان تا ﻣـرا ببرﻳده اﻧد
تـا بﮕـــــﻮﻳﻢ شــــرح درد اشتﻴـاق
سﻴﻨﻪ خﻮاﻫﻢ شرحﻪشرحﻪ از ﻓراق
بازجـــــﻮﻳد روزﮔار وصﻞ خﻮﻳش
ﻫرﻛسﻰ ﻛﻮ دور ﻣاﻧد از اصﻞ خﻮﻳش
جﻔت بد حاﻻن و خﻮش حاﻻن شدم
ﻣﻦ بﻪﻫـــر جﻤعﻴتــﻰ ﻧاﻻن شـــدم
از درون ﻣــﻦ ﻧجست اســـرار ﻣــﻦ
ﻫرﻛسﻰ از ظﻦ خــﻮد شد ﻳار ﻣﻦ
ﻟﻴﻚ ﻛس را دﻳد جان د ستﻮر ﻧﻴست
تﻦ زجان و جان ز تﻦ ﻣستﻮر ﻧﻴست
جﻮ شش عشﻘست ﻛاﻧدر ﻣــﻰﻓتـاد
آتش عشﻘست ﻛــــاﻧدر ﻧـﻰ ﻓتاد
ﻫﻤچﻮﻧﻰ دﻣساز و ﻣشتاﻗﻰ ﻛــﻪ دﻳد
ﻫﻤچﻮ ﻧﻰ زﻫرى و تر ﻳاﻗﻰ ﻛﻪ دﻳد
ﻗصﻪﻫاى عشﻖ ﻣجﻨـــــــﻮن ﻣﻰﻛﻨد
ﻧﻰ حــــدﻳث راه پر خﻮن ﻣﻰﻛﻨد
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رباﻋﻰ
شعرى است در دو بﻴت با ﻣطﻠع و ﻣصرع بروزن (ﻻحﻮل وﻻﻗﻮة اﻻ باﷲ) ﻛﻪ رعاﻳت ﻗاﻓﻴﻪ
در دو ﻣصراع بﻴت اول و ﻣصراع چﻬارم اﻟزاﻣﻰ و در ﻣصراع سﻮم اختﻴارى است.
صد بﻮسﻪ زﻣﻬر بر جبﻴﻦ ﻣﻰزﻧدش
جاﻣﻰ است ﻛـــﻪ عﻘﻞآﻓرﻳﻦ ﻣﻰزﻧدش
ﻣــﻰسازد و باز بر زﻣﻴﻦ ﻣﻰزﻧدش
اﻳﻦ ﻛﻮزهﮔــر دﻫـــر ،چﻨﻴﻦ جام ﻟطﻴف
خﻴام
جز ﻣﻦ اﮔــرت عاشﻖ شﻴداست ،بﮕﻮ
ور ﻫﻴچ ﻣرا در دل تﻮ جــــاست ،بﮕﻮ

ور ﻣﻴــــﻞ دﻟت بﻪ جاﻧب ﻣاست بﮕـــﻮ
ﮔر ﻫست بﮕﻮ ،ﻧﻴست بﮕﻮ ،راست بﮕـﻮ
ﻣﻮﻟﻮى

دو بﻴتﻰ
شعرى است در دو بﻴت ﻛﻪ با رباعﻰ در ﻗاﻓﻴﻪبﻨدى ﻳﻜﻰ؛ اﻣا در وزن با آن ﻓرق دارد .بﻪ
عبارت دﻳﮕر ،شعرى است با ﻣطﻠع ﻣصرع ،وﻟﻰ از حﻴث وزن ﻣحدوﻳت رباعﻰ را ﻧدارد.
ﻳعﻨﻰ ﻗاﻓﻴﻪ در ﻫر دو ﻣصراع بﻴت اول و ﻣصراع چﻬارم رعاﻳت شده باشد و آوردن ﻗاﻓﻴﻪ
در ﻣصراع سﻮم اختﻴارى است؛ ﻣثال:
ﻛﻪ ﻫر چﻪ دﻳده بﻴﻨد دل ﻛﻨد ﻳاد
زدست دﻳده و دل ﻫر دو ﻓرﻳاد
زﻧـــﻢ بر دﻳده تا دل ﮔـردد آزاد
بسازم خﻨجـرى ﻧﻴشش ز ﻓﻮﻻد
ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻮع ابﻴاتﻰ است بر ﻳﻚ وزن و ﻗاﻓﻴﻪ بدون ﻣطﻠع ﻣصرع ،ﻛﻪ از اول تا آخر ﻫﻤﻪ ﻣربﻮط بﻪ
ﻳﻜدﻳﮕر ،راجع بﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮضﻮع اخﻼﻗﻰ و حﻜاﻳت شﻴرﻳﻦ با ﻣدح و ﻫجﻮ و تﻬﻨﻴت
و تعزﻳت و اﻣثال آن باشد .حد اﻗﻞ ﻗطعﻪ دو بﻴت و حد اﻛثر پاﻧزده بﻴت است .وﻟﻰ بر
حسب ضرورت تا حدود پﻨجاه بﻴت و بﻴشتر از آن ﻧﻴز ﮔﻔتﻪ اﻧد .در اﻳﻦ صﻮرت ﻓرق آن
با ﻗصﻴده ﻫﻤان است ﻛﻪ ﻗطعﻪ داراى ﻣطﻠع و ﻣصرع ﻧﻴست ،ﻳعﻨﻰ ﻗاﻓﻴﻪ را از آخر بﻴت
اول آغاز ﻛرده و در ﻣصراع اول ﻧﻴاورده اﻧد؛ اﻣا ﻗصﻴده شرط است ﻛﻪ داراى ﻣطﻠع
ﻣصرع باشد .ﻛﻠﻤﺔ ﻗطعﻪ بﻪ ﻣعﻨاى ﻳﻚ پاره از ﻫر چﻴزى است و چﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع شعر شبﻴﻪ
پارهﻳﻰ از ابﻴات ﻗصﻴده است ،آن را «ﻗطعﻪ» ﻧاﻣﻴده اﻧد؛ ﻣثال:
دوست ﻣشﻤـــــار آن ﻛﻪ در ﻧعﻤت زﻧد ﻻف ﻳــارى و برادرخﻮاﻧدهﮔﻰ
دوست آن باشد ﻛﻪ ﮔﻴرد دست دوست در پرﻳشانحاﻟــﻰ و درﻣاﻧدهﮔﻰ
سعدى
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ترجﻴﻊبﻨد و ترﻛﻴببﻨد
آن است ﻛﻪ از چﻨد ﻗسﻤت اشعار ﻣختﻠف تشﻜﻴﻞ شده باشد ،ﻫﻤﻪ در وزن ﻳﻜﻰ و در ﻗاﻓﻴﻪ
ﻣختﻠف ،بﻪ اﻳﻦ شرح ﻛﻪ چﻨد بﻴت بر ﻳﻚ وزن و ﻗاﻓﻴﻪ ﻣخاﻟف باشد؛ ﻫﻤچﻨان اﻳﻦ عﻤﻞ را
چﻨد بار تﻜرار ﻛﻨﻨد ،طﻮرى ﻛﻪ در ﻓﻮاصﻞ ﻫﻤﺔ بخشﻫا بﻴتﻰ ﻣﻨﻔرد آﻣده باشد.
پس ﻫرﮔاه ﻳﻚ بﻴت را در ﻓﻮاصﻞ عﻴﻨاً تﻜرار ﻛرده باشﻨد آن ﻧﻮع شعر را «ترجﻴعبﻨد» و
اﮔر ابﻴات ﻓﻮاصﻞ با ﻳﻚدﻳﮕر ﻓرق داشتﻪ باشد ،آن ﻧﻮع شعر را «ترﻛﻴببﻨد» خﻮاﻧﻨد.
زباغ اى باغبان ﻣا را ﻫﻤﻰ بﻮى بﻬار آﻳد ﻛﻠﻴد باغ ﻣا را ده ﻛﻪ ﻓـــردا ﻣان بﻪ ﻛار آﻳد
ﻛﻠﻴد باغ را ﻓردا ﻫــزاران خــــﻮاستار آﻳد تﻮ ﻟختﻰ صبر ﻛﻦ چﻨدانﻛﻪ ﻗﻤرى بر خﻴار آﻳد
بدﻳﻦ شاﻳستﻪﮔﻰ جشﻨﻰ بدﻳﻦ باﻳستﻪﮔﻰ روزى
ﻣﻠﻚ را در جﻬـان ﻫر روز ،جشﻨـﻰ باد و ﻧﻮروزى
ﻣسﻤﻂ
ﻧﻮعﻰ از ﻗصﻴده ﻳا اشعارى است ﻫﻢوزن ،ﻣرﻛب از بخشﻫاى ﻛﻮچﻚ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در
وزن و عدة ﻣصراعﻫا ﻳﻜﻰ و در ﻗﻮاﻓﻰ ﻣختﻠف باشد؛ ﻣثﻼ :در ابتدا پﻨج ﻣصراع بر ﻳﻚ
وزن و ﻗاﻓﻴﻪ بﮕﻮﻳﻨد و در آخر ﻣصراعﻫا ﻳﻚ ﻣصراع دﻳﮕر بﻴﻔزاﻳﻨد ﻛﻪ در وزن ﻣشترك
وﻟﻰ در ﻗاﻓﻴﻪ ﻣتﻔاوت باشد .از ﻣجﻤﻮع آن شش ﻣصراع ﻳﻚ بخش تشﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
آن را بﻪ اصطﻼح شعرا ،ﻳﻚ رشتﻪ از ﻣسﻤط ﮔﻮﻳﻨد و در رشتﺔ دوم باز پﻨج ﻣصراع بر
ﻳﻚ ﻗاﻓﻴﻪ بﮕﻮﻳﻨد ﻛﻪ با رشتﺔ اول در وزن ﻳﻜﻰ و در ﻗاﻓﻴﻪ ﻣختﻠف باشد؛ اﻣا ﻣصراع
ششﻢ را بر ﻫﻤان وزن و ﻗاﻓﻴﻪ بﻴاورﻧد ﻛﻪ در آخر رشتﺔ اول بﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻛبﻚ ﻓرو رﻳختﻪ ،ﻣشﻚ بﻪ سﻮراخ ﮔﻮش
ﻛرده ﮔﻠﻮ پر ز باد ،ﻗﻤرى سﻨجاب پﻮش
در دﻫﻦ ﻻﻟﻪ ﻣشﻚ ،در دﻫﻦ ﻧخﻞ ﻧﻮش
بﻠبﻠﻜان باﻧشاط ،ﻗﻤرﻳﻜان با خـــروش
وزﻣـــــﻪ اردﻳبﻬشت ﻛــرده بﻬشت برﻳﻦ
سﻮسﻦ ﻛاﻓﻮربﻮى ،ﮔﻠبـﻦ ﮔﻮﻫر ﻓروش
ﻣستزاد
ﻣســتزاد بﻪ شــعرى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشــﻮد ﻛــﻪ در آخر ﻫــر ﻣصــراع از «رباعﻰ» ﻳــا «غزل» و
«ﻗطعﻪ پارة ﻣصراع ﻳا جﻤﻠﻪﻳﻰ از ﻧﻮع ﻧثر ﻣﻮزون ﻣســجع اﻓزوده ﮔردد ،ﻛﻪ از ﻟحاظ ﻣعﻨا
با آن ﻣصرع ﻣربﻮط است؛ ﻣاﻧﻨد ﻣستزاد زﻳر از ابﻮسعﻴد ابﻰ اﻟخﻴر:
اﻳﻦ است شرﻳعت
از دوست پﻴـام آﻣد ﻛاراستﻪ ﻛﻦ ﻛار
اﻳﻦ است طرﻳﻘت
ﻣﻬــر دل پﻴش آر و ﻓضﻮل از ره بردار
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ﮔر حـاجت خﻮد بـرى بﻪ درﮔاه خـدا
با صدق و صﻔـا
زﻧﻬار ﻣبر حـــاجت خـــﻮد در بر خﻠﻖ
بــــا جاﻣﺔ دﻟﻖ

حاجـــات تﻮ را ﻛﻨد خــداوﻧد روا
بﻰ چــﻮن و چرا
ﻛز خﻠﻖ ﻧﻴاﻳد ﻛرم و جﻮد و عطا
بﻰ شرك و رﻳا
سﻨاﻳﻰ

شﻌر ﻣﻌاصر
اﻳﻦ اصطﻼح بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ اشعارى ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﻗرن اخﻴر خارج از اسﻠﻮب ﻣتﻘدﻣان سروده شده
است ،اطﻼق ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰتﻮان شعر ﻣعروف عﻠﻰ اﻛبر دﻫخدا را ﻣثال آورد:
بﮕـــذاشت ز سر سﻴاهﻛارى
اى ﻣرغ سحر ،چﻮن اﻳﻦ شب تار
رﻓت از سر خﻔتﻪﮔان حﻤارى
وز ﻧﻔخــﺔ روحبخش اسحــــــار
بعد از دﻫخدا ،برخﻰ از شاعران ﻣعاصر؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣﻠﻚ اﻟشعرا بﻬار و ابﻮاﻟﻘاسﻢ ﻻﻫﻮتﻰ
و دﻳﮕر شاعران ﻣتجدد بﻪ ساختﻦ دوبﻴتﻰﻫاى پﻴﻮستﻪ (رباعﻰ) پرداختﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻗطعﺔ
«ﻛبﻮتران ﻣﻦ» اثر ﻣﻠﻚ اﻟشعرا بﻬار ﻛﻪ بﻨد ﻧخستﻴﻦ آن چﻨﻴﻦ است:
بدن ﻛاﻓﻮر ﮔﻮن ،پاﻫا چﻮ شﻨﮕرف
بﻴاﻳﻴد اى ﻛبـــــــﻮترﻫاى دﻟخﻮاه
بﻪ ﮔـــرد ﻣﻦ ﻓرودآﻳﻴد ،چﻮن برف
بپـــــرﻳد از ﻓــــــراز بام و ﻧاﮔاه
در ﻫﻤان ﻫﻨﮕام ﻛﻪ اﻳﻦ دستﻪ از شاعران با ﻣﻮازﻳﻦ عروضﻰ ﻗدﻳﻢ در حد اعتدال سرﮔرم
تحﻮﻟﻰ بﻮدﻧد ،ﻧﻴﻤا ﻳﻮشﻴج در ﻣجﻠﺔ ﻣﻮسﻴﻘﻰ ( 1318ﻫـ  .ش ).بﻪ ﻧشر شعرﻫاﻳﻰ پرداخت
ﻛﻪ در آنﻫا عﻼوه بر تازهﮔﻰ در بﻴان ،تشبﻴﻬات ،استعارات و ﻣﻮازﻳﻦ عروضﻰ شعر
درى ﻧﻴز بﻪ شﻴﻮة ﻗدﻳﻢ رعاﻳت ﻧشده بﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ شعرﻫا در سالﻫاى پس از ﻣاه اسد
 1320ﻫـ  .ش .طرﻓداراﻧﻰ ﻳاﻓت ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع راﻳج شعر اﻣروز درى است
و اصطﻼحاً آن را «شعر ﻧﻮ» و ﮔاﻫﻰ «شعر ﻧﻴﻤاﻳﻰ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ ﻳعﻨﻰ شعرى ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ
از وزنﻫاى عروضﻰ ﻗدﻳﻢ سروده ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا شاعر برحسب ﻧﻴاز ﻣعﻨﻮى در ﻛﻮتاﻫﻰ
و درازى ﻣصراعﻫا و ﻫﻢچﻨﻴﻦ در بﻪﻛار بردن ﻗاﻓﻴﻪ ،آزاد است .بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ بخشﻰ
از ﻗطعﺔ «ﻣﻬتاب» ﻧﻴﻤا ﻳﻮشﻴج در زﻳر ﻧﻘﻞ ﻣﻰشﻮد:
ﻣــــﻰتراود ﻣﻬتاب
ﻣﻰدرخشد شبتاب
ﻧﻴست ﻳﻚدم شﻜﻨد خﻮاب بﻪ چشﻢ ﻛس و ﻟﻴﻚ،
غﻢ اﻳﻦ خﻔتﺔ چﻨد،
خﻮاب در چشﻢ ترم ﻣﻰشﻜﻨد
ﻧﻮعﻰ دﻳﮕرى از شاخﻪﻫاى تحﻮل شعر درى ﻛﻪ در آن وزن بﻪ طﻮر ﻣطﻠﻖ رعاﻳت
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ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ بﻴشتر ﻛﻮشش در اﻧتخاب ﻛﻠﻤﻪ و تﻮجﻪ بﻪ تخﻴﻞ و اﻧدﻳشﻪ است ﻛﻪ بﻪ
«شعر سپﻴد» ﻣعروف شده است.
عروض :ﻣﻴزان شعر ،جزء اخﻴر از ﻣصراع اول بﻴت ،اعارﻳض جﻤع و ﻧﻴز بﻪ
ﻣعﻨاى ﻧاحﻴﻪ ،ﻛراﻧﻪ و ﮔﻮشﻪ ،راه در ﻛﻮه ،و ﻧام عﻠﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ آن بﻪ
اوزان شعر و تغﻴﻴرات آن پﻰ ﻣﻰبرﻧد.
عرﻓان :شﻨاختﻦ ،شﻨاختﻦحﻖتعاﻟﻰ ،خداشﻨاسﻰ
بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 -1شعر ﻛﻼم ﻣﻮزون ،ﻣﻘﻔﻰ و ﻣخﻴﻞ بﻮده ﻛﻪ بﻴان ﻛﻨﻨدة احساسات و عﻮاطف ﻣﻰباشد.
ﻳا بﻪ عبارت دﻳﮕر ،شعر پﻴﻮﻧد ﮔرهخﻮردة ﻧﻬاﻧﻰ ،تعﻘﻞ ،ﻓﻜر و تعطف اﻧسان ﻣﻰباشد.
 -2اﻧﻮاع شعر درى از ﻟحاظ ﻗاﻟب شعرى عبارت است از :ﻗصﻴده ،غزل ،ﻣثﻨﻮى ،رباعﻰ
ﻗطعﻪ ،ﻣسﻤط ،ترﻛﻴببﻨد ،ترجﻴع بﻨد ،ﻣستزاد و دوبﻴتﻰ.
 -3شعر ﻧﻮ ،شعرى را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از وزنﻫاى عروضﻰ سروده شﻮد؛ اﻣا شاعر بر حسب
ﻧﻴاز ﻣعﻨﻮى در ﻛﻮتاﻫﻰ و درازى ﻣصراعﻫا و ﻫﻢچﻨﻴﻦ در بﻪ ﻛار بردن ﻗاﻓﻴﻪ آزاد است.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫر ﮔاه حرف آخر واژهﻳﻰ «واو» باشد ،ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال اسﻨادى(استﻢ ،استﻴﻢ،
استﻰ ،استﻴد ،است ،استﻨد و اﻧد ) « ،اﻟف » از آغاز ﻫﻤﺔ اﻳﻦﻫا ،بﻪ استثﻨاى (اﻧد) ،حذف
ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
استﻢ :ﻧﻴﻜﻮستﻢ
استﻴﻢ ،بدخﻮستﻴﻢ
استﻰ :خﻮبروستﻰ
استﻴد :ﻛاﻣجﻮستﻴد
است :جادوست
استﻨد :ﻣاﻫروستﻨد
اﻣا اﻟف آغازﻳﻦ ( اﻧد ) بﻪ «ى» ﻣبدل ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧاﻣجﻮﻳﻨد ،ترسﻮﻳﻨد ،ﻧﻴﻜﻮﻳﻨد.
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کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن اﻧﻮاع شعر از ﻧظر ﻗاﻟب بﻪ بحث و
ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران
اﻧتﻘال دﻫﻨد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده ﻓرق
رباعﻰ و دو بﻴتﻰ را تﻮضﻴح دﻫد.
 -3چﻨد تﻦ از شاﮔردان ،اﻳﻦ تصﻮﻳر را با ﻣﻮضﻮع
ﻓراغت از ﻣﻜتب ارتباط داده در ﻣﻮرد آن در
برابر صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاﻳتان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2درس درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ را اساس ﻗرار داده ،چﻨد واژة دﻳﮕر بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1از اﻧﻮاع شعر از ﻟحاظ ﻗاﻟب ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2ﻗاﻓﻴﻪ و ردﻳف را تعرﻳف و با ارائﺔ ﻣثال شعرى واضح سازﻳد.
 -3در بارة ﻣطﻠع و ﻣﻘطع چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -4ﻣسﻤط و ﻣستزاد را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -5در بارة شعر ﻣعاصر ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1در ﻣﻮرد شعر ﻧﻮ ﻣطاﻟب تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده روز آﻳﻨده در صﻨف ﻗرائت ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اﻳﻦ بﻴتﻫا را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
از درخــــــﻮﻳشخـــدا را بﻪ بﻬشتﻢ ﻣﻔـرست ﻛﻪ سر ﻛﻮى تﻮ از ﻛﻮن و ﻣﻜان ﻣا را بس
طبع چﻮن آب و غزلﻫاى روان ﻣا را بس
حاﻓظ ،از ﻣشرب ﻗسﻤت ﮔﻠﻪ بﻰاﻧصاﻓﻰ است
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درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد:
 .1سخﻨراﻧﻰ چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
 .2چرا سخﻨراﻧﻰ را باﻳد تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ؟
 .3وﻳژهﮔﻰﻫاى ﮔﻔتار و سخﻦ ﻛدام است؟

ﻫشتﻢ

آﻳﻴﻦ سخﻨراﻧﻰ
از روزي ﻛﻪ اﻧسان بﻪ ﻧﻴروي اعجاباﻧﮕﻴز ﻛﻼم پﻲ برد ،ﻫﻤﻴشﻪ ﻣاﻳﻞ بﻮده ﻛﻪ بتﻮاﻧد در
ﻣﻴان جﻤع بﻪ خﻮبﻲ صحبت ﻛﻨد و با ﻗدرت ﻛﻼم ،دﻳﮕران را تحت تأثﻴر ﻗراردﻫد؛ اﻣا
ﻣﻮاﻧع زﻳادي ﻫﻢ وجﻮد دارد ﻛﻪ بعضﻰﻫا را ازصحبت ﻛردن براي دﻳﮕران باز ﻣﻴدارد.
بسﻴار ﻣشاﻫده شده ﻛﻪ اشخاص ﻓعال وپرتﻼش بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻧتﻮاﻧستﻪ اﻧد حاصﻞ
ﻓعاﻟﻴتﻫاي خﻮد را با بﻴاﻧﻲ رسا و شﻴﻮا براي ﻣخاطبان طرح ﻛﻨﻨد ،در ﻛارﻫاي خﻮد
ﻣﻮﻓﻘﻴت چﻨداﻧﻲ ﻧداشتﻪ اﻧد .واضح است ﻛﻪ اﮔر ﻳﻚ سخﻨران ،ﻛﻼم ﻓصﻴح ،بﻠﻴغ و
اثرﮔذار ﻧداشتﻪ باشد ،ﻧﻤﻲتﻮاﻧد آنچﻨان ﻛﻪ باﻳد و شاﻳد در عرصﻪﻫاي رﻗابت ،ﻧﻘد
پرسش و پاسخ وﮔزارشدﻫﻲ ﻣﻮﻓﻖ باشد.
سخﻦﮔﻔتﻦ و بﻴان ﻣطﻠﻮب ،ﻛارى است ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻧﻮعﻲ در ﻧاﻳﻞ آﻣدن بﻪ اﻫداف
و پﻴشبرد برﻧاﻣﻪﻫاي شﻤا ﻛﻤﻚ شاﻳاﻧﻲ ﻛﻨد .شاﻳد براي تان پﻴش آﻣده باشد ﻛﻪ با
سخﻨﻲ ﻣﻨاسب ،تاثﻴرﮔذار و پرجاذبﻪ ،عدهﻳﻲ را با ﻧظر و خﻮاستﺔ خﻮد ﻣﻮاﻓﻖ و ﻫﻤراه
ﻛرده باشﻴد و چﻪ بسا ﮔاﻫﻲ اتﻔاق اﻓتاده ﻛﻪ بﻪ خاطر ﻧداشتﻦ ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم وعدم ارتباط
ﻣطﻠﻮب ،ﻧتﻮاﻧستﻪ اﻳد در اﻳﻦ ﻛار تﻮﻓﻴﻖ چﻨداﻧﻲ داشتﻪ باشﻴد.
درﻫرحال زبان ،ﮔﻔتار و سخﻦ ،ﻣﻮﻫبتﻲ است ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد در عرصﻪﻫاي ﻣختﻠف
زﻧدهﮔﻰ ،ﻛار وحﻴات ﻓردى ،ﮔروﻫﻰ و اﻗتصادى شﻤا دﻳﮕرﮔﻮﻧﻲﻫاى ﻗابﻞ تﻮجﻬﻰ
اﻳجاد ﻛﻨد .پس براى اﻳﻦ ﻛﻪ بتﻮاﻧﻴد اﻳﻦ ﻣﻮﻫبت را بﻪ ﮔﻮﻧﺔ شاﻳستﻪ بﻪ ﻛار ﮔﻴرﻳد،
درﻗدم ﻧخست باﻳد وﻳژهﮔﻰﻫاى ﮔﻔتار و سخﻦ را داﻧستﻪ و پس از آن بﻴاﻣﻮزﻳد ﻛﻪ
خصﻮصﻴت ﻳﻚ سخﻨراﻧﻰ اثربخش ﻛدام است.
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وﻳژهﮔﻲﻫاي ﮔﻔتار و سخﻦ
ﻳﻚ سخﻨران خﻮب ،وﻗتﻰ ﻣﻮﻓﻖ است ﻛﻪ سخﻨاﻧش از وﻳژهﮔﻰﻫاى زﻳر برخﻮردار باشد:
 .1تﻜﻴﻪ بر ﻣﻨطﻖ و پاﻳﻪﻫاي عﻠﻤﻲ داشتﻪ باشد.
 .2از روي احساسات و بغض ﻧباشد.
 .3ﻣﻨﻔعﻼﻧﻪ و ﻳا از روي عصباﻧﻴت و تعجﻴﻞ ﻧباشد.
 .4ﻣﻨﻘطع ،برﻳدهبرﻳده و ﻧاﻣﻔﻬﻮم ﻧباشد
 .5بﻪ خاطر خﻮشﻲ اﻳﻦ و آن و ﻳا بﻪ خاطر دشﻤﻨﻲ با ﻛسﻲ بﻪ زبان ﻧﻴاﻳد.
 .6بﻴﻬﻮده ،پراﮔﻨده و بﻲپروا و بﻲادباﻧﻪ ﻧباشد.
 .7شﻔاف ،صرﻳح ،ساده و بﻲ پﻴراﻳﻪ و درعﻴﻦ حال ﻣستحﻜﻢ ،ﻣاﻧدﮔار و جاﻣع و ﻣاﻧع باشد.
 .8بﻲروح وﮔﻨﮓ ﻧباشد.
وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻨراﻧﻰ اثربخش
براى اﻳﻦ ﻛﻪ شﻤا سخﻨران خﻮبﻰ باشﻴد و سخﻨراﻧﻰ تان از اثربخشﻰ خاصﻰ برخﻮردار
باشد ،رعاﻳت ﻧﻜات زﻳر را ﻓراﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴد:
 .1ﻗبﻞ ازﻫﻤﻪ ،براى سخﻨرانشدن جرأت و اعتﻤاد بﻪ ﻧﻔس را درخﻮﻳش بپروراﻧﻴد
وترس ،تردد و دودﻟﻰ را از خﻮد دور سازﻳد.
 .2پﻴش ازشروع سخﻨراﻧﻰ ،ذﻫﻦ تان را آﻣادة ﻣﻮﻓﻘﻴت ﻛﻨﻴد و بپذﻳرﻳد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻰشﻮﻳد.
 .3باﻳد دﻗﻴﻖ بداﻧﻴد ﻛﻪ در اطراف چﻪ ﻣﻮضﻮعﻰ ﻣﻰخﻮاﻫﻴد صحبت ﻛﻨﻴد .پس از
تعﻴﻴﻦ ﻣﻮضﻮع ،برﻣعﻠﻮﻣات خﻮﻳش در ﻣﻮرد آن ﻣﻮضﻮع بﻴﻔزاﻳﻴد.
 .4ﻣﻮضﻮعاتﻰ راﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴد در سخﻨراﻧﻰ بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳﻴد ،پﻴش ازپﻴش ﻣﻨظﻢ
و ﻣرتب ﻛﻨﻴد.
 .5از چﻨد تﻦ ﻫﻤصﻨﻔان ،دوستان و ﻳا اعضاى خاﻧﻮادة تان بخﻮاﻫﻴد ﻛﻪ بﻪ عﻨﻮان شﻨﻮﻧده
در ﻣﻘابﻞ شﻤا ﻧشستﻪ و بﻪ سخﻨراﻧﻰ شﻤا ﮔﻮش دﻫﻨد .ﻫرﻣﻮﻗعﻰ ﻛﻪ ﻓرصت دست داد اﻳﻦ،
ﻛاررا تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد.
 .6ﻫﻴچ وﻗت ﻣتﻦ سخﻨراﻧﻰ تان را ﻛﻠﻤﻪ بﻪ ﻛﻠﻤﻪ و خط بﻪ خط حﻔظ ﻧﻜﻨﻴد؛ بﻠﻜﻪ
ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ و اساسﻰ آن را بﻪ خاطر بسپارﻳد.
 .7ﻣﻮضﻮع صحبت خﻮد را با آﻧچﻪ ﻛﻪ شﻨﻮﻧدهﮔان در زﻧدهﮔﻰ با آن روبرو استﻨد،
ارتباط دﻫﻴد.
 .8از بﻪ ﻛار بردن واژهﻫاى ثﻘﻴﻞ و ﻧاﻣأﻧﻮس ،جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻮد روز و اصطﻼحات ﻓﻨﻰ
و تخصصﻰ خﻮددارى ﻛﻨﻴد.
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 .9در ﻫﻨﮕام سخﻨراﻧﻰ ،حﻮاس خﻮد را ازﻣحرﻛات ﻣﻨﻔﻰ ﻛﻪ شﻤا را آشﻔتﻪ ﻣﻰسازد،
دور ﻧﮕﻪدارﻳد.
 .10دربارة چﻴزى حرف بزﻧﻴد ﻛﻪ از طرﻳﻖ تجربﻪ ﻳا ﻣطاﻟعﻪ ،حﻖ حرف زدن دربارة
آن را بﻪ دست آورده اﻳد.
 .11ﻛﻮشش ﻛﻨﻴد درﻫرﻫﻔتﻪ ﻳا دو ﻫﻔتﻪ ﻳﻚ بار ،ﻣﻮضﻮعﻰ را اﻧتخاب ﻛرده ﻛتابﻫاى
ﻣربﻮط بﻪ آن ﻣﻮضﻮع را ﻣطاﻟعﻪ ﻛﻨﻴد.
 .12در ابتداي سخﻨراﻧﻲ ﻳﻚ زﻧدهﮔﻴﻨاﻣﺔ ﻣختصر وﻣﻔﻴد ازخﻮد براي حاضران ارائﻪ
دﻫﻴد .اﻳﻦ ﻛار باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣخاطبان شﻤا را بﻴشتر باور ﻛﻨﻨد.
 .13سخﻨراﻧﻲ براي ﻳﻚ جﻤع ﻛﻮچﻚ وﻛﻢتعداد بﻪ ﻣراتب بدون دردسر ازﻳﻚ
سخﻨراﻧﻲ باتعداد زﻳادي ازﻣخاطبان است .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد باﻳستﻲ با استﻔاده از
حرﻛات دست ،اﻳﻤا و اشاره و ادارة ﻣﻨاسب زﻣان ،ﻛارسخﻨراﻧﻲ را بﻪ پﻴش برد.
 .14ﻣﻤﻜﻦ است در بخش پرسش و پاسخ و ﻳا درخﻼل سخﻨراﻧﻲ عدهﻳﻲ پرسشﻫاي
غﻴرﻣعﻤﻮل داشتﻪ باشﻨد .باﻳد ﻣراﻗب باشﻴد ﻛﻪ در دام آنﻫا ﮔرﻓتار ﻧشﻮﻳد ،چﻮن در آن
صﻮرت ،ﻣجﻠس از دست شﻤا خارج خﻮاﻫد شد .دراﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد بﻬتر است اول
تﻜﻠﻴف را روشﻦ و بﻴان ﻛﻨﻴدﻛﻪ بﻪ پرسشﻫاي خارج از ﻣﻮضﻮع و ﻳا درﻻبﻪﻻي برﻧاﻣﺔ
سخﻨراﻧﻲ پاسخ ﻧخﻮاﻫﻴد داد.
 .15باآوردن ﻣثالﻫاي ﻣﻠﻤﻮس ،ﻛاربردي و روزﻣره ،جﻤﻼت ،اشعار ،ضرباﻟﻤثﻞﻫاي
ﻣعروف ،خاطرات جذاب ،تجارب ﮔذشتﻪ ،ﻳاﻓتﻪﻫاي عﻠﻤﻲ و ...ﮔﻪﮔاه ﻓضاي سخﻨراﻧﻲ
را تﻠطﻴف ﻛﻨﻴد ،تا سخﻨراﻧﻰ تان ﻛساﻟتآور وخستﻪﻛﻨﻨده ﻧباشد .براى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗدرت
و تﻮاﻧاﻳﻰ اﻳﻦ ﻛار در وجﻮد شﻤا تﻘﻮﻳت ﻳابد ،ﻣطاﻟعﺔ ﻫﻤﻴشﻪﮔﻰ ﻛتابﻫاى ﻣختﻠف را
از ﻳاد ﻧبرﻳد.
 .16ﻣطاﻟب خﻮد را در حد اﻣﻜان خﻼصﻪ وﻛﻮتاه بﮕﻮﻳﻴد وبراي اﻳﻦ ﻛار ﻳادداشتﻫاي
ﻛﻮچﻜﻲ حاوي سرﻓصﻞ وﻛﻠﻤات ﻛﻠﻴدي سخﻨراﻧﻲ تﻬﻴﻪ وآﻣاده ﻛﻨﻴد ،تا روﻧد سخﻨراﻧﻲ
و ارائﺔ ﻣطاﻟب روال ﻣعﻘﻮل وخﻮشاﻳﻨدي داشتﻪ باشد.
 .17ﻫرﮔﻮﻧﻪ حرﻛات حاضران را زﻳرﻧظر داشتﻪ باشﻴد .ﻣﻤﻜﻦ است ﻫرحرﻛت آﻧان
پﻴاﻣﻲ بﻪ دﻧبال داشتﻪ باشد؛ ﻣث ً
ﻼ :اﮔر آنﻫا زﻳاد بﻪ ساعت خﻮد ﻣﻰبﻴﻨﻨد ،ﻳا بر روي
چﻮﻛﻰ بﻪ طﻮر ﻣتداوم جابﻪجا ﻣﻰشﻮﻧد و ﻳا ﻛارﻫاﻳﻲ ﻣشابﻪ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد ،بﻪ طﻮر
احتﻤاﻟﻰ بدﻳﻦ ﻣعﻨا است ﻛﻪ :اﻟف) خستﻪ شده اﻧد؛ ب) وضعﻴت تﻨﻔس وﻫﻮاي ﻣﻜان
برﮔزاري ﻣﻨاسب ﻧﻴست؛ ج) شﻤا بﻴش از وﻗت تعﻴﻴﻦشده ،صحبت ﻛرده اﻳد؛ د) ﻣطاﻟب
سخﻨراﻧﻰ دﻳﮕر جاذبﻪ و پذﻳرش ﻻزم را ﻧدارﻧد.
 .18در بﻴﻦ سخﻨراﻧﻲ پراﻧرژي و پﻮﻳا باشﻴد .درحﻘﻴﻘت روح شادابﻲ و ﻧشاط را بﻪ
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حاضران اﻧتﻘال بدﻫﻴد و آنﻫا را ﻣتﻤاﻳﻞ ﻛﻨﻴد تا پاﻳان ﻫﻤراه شﻤا باشﻨد.
 .19ﻣﻴﻜروﻓﻮن ﻫﻤانﻗدرﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد درﻛﻴﻔﻴت ﻛار شﻤا اثرخﻮب داشتﻪ باشد،
ﻫﻤانﻗدرﻫﻢ ﻣﻰتﻮاﻧد آزاردﻫﻨده و اذﻳتﻛﻨﻨده باشد؛ پس باﻳد ﻣراﻗب ﻣﻴﻜروﻓﻮن
باشﻴد.
 .20ﻧﻮع بﻪ ﻛارﮔﻴري و ﻫﻨر استﻔاده از دستﻫا و ﻗدرت آنﻫا در ﻓﻬﻢ و اﻧتﻘال ﻣطاﻟب
خﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ است.
 .21ﻧﻮع پﻮشش و ﻟباس ﻫﻢ بﻲتاثﻴر در ارائﺔ سخﻨراﻧﻲ ﻧﻴست .ﻟباسﻫاي رﻧﮓ و رو
رﻓتﻪ ،پرچﻴﻦ و چروك و ﻧاصاف ،آراﻳش ﻣﻮى و روى و ...ﻫرﻛدام عﻮاﻣﻠﻲ اﻧد ﻛﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛار شﻤا را تحت اﻟشعاع ﻗرار دﻫﻨد.
 .22ﮔاﻫﻲ ﻣﻰتﻮان از ﻧﻤاﻳش سﻼﻳد و برﻧاﻣﻪﻫاى ﻛﻤپﻴﻮترى؛ ﻣاﻧﻨد :پاورپاﻳﻨت شعر،
داستانﻫايﻛﻮتاه و وساﻳﻞ سﻤعﻲ وبصري براي اﻧتﻘال بﻬتر ﻣطاﻟب استﻔاده ﻛرد .برعﻼوه
جدولﻫاى اعداد و ارﻗام و تختﺔ سﻴاه و سﻔﻴد ﻫﻢ بﻪ شﻤا ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد.
 .23ﻓضا و شراﻳط حاﻛﻢ برجﻠسﺔ سخﻨراﻧﻲ را بﻪ خﻮبﻲ ارزﻳابﻲ ﻛﻨﻴد .اﮔر احساس
ﻛردﻳد ﻛﻪ شﻨﻮﻧدهﮔان ظرﻓﻴت حرفﻫاي شﻮخﻲ و ﻣزاح را ﻧدارﻧد ،از شﻮخﻰ با آﻧان
پرﻫﻴز ﻛﻨﻴد .ﻫﻤﻴشﻪ ﻣﻤﻜﻦ است عدهﻳﻰ ﻣاجراجﻮ درﻣجﻠس سخﻨراﻧﻲ وجﻮد داشتﻪ
باشﻨد .باﻳد بتﻮاﻧﻴد آنﻫا را اداره ﻛﻨﻴد تا اوضاع را بر ﻫﻢ ﻧزﻧﻨد.
 .24در پاﻳان سخﻨراﻧﻰ ،ﻳﻚ چﻜﻴده درچﻨد خط ازﻣﻮضﻮع وﻣحتﻮاي سخﻨراﻧﻲ ارائﻪ
دﻫﻴد .سعﻲ ﻛﻨﻴد ازعﻠﻢ رواﻧشﻨاسﻲ ،جاﻣعﻪشﻨاسﻲ و ﻣردم شﻨاسﻲ براي ارائﺔ سخﻨراﻧﻲ
بﻬتر بﻬره بﮕﻴرﻳد .ﻛﻮشش ﻛﻨﻴد ﻛﻪ صحبت خﻮد را با شﻮخﻰ پاﻳان دﻫﻴد.
 .25بزرگ ﻛردن خﻮد را درﻛﻮچﻚ پﻨداشتﻦ و تحﻘﻴر دﻳﮕران ﻧبﻴﻨﻴد .اﻓﻜار عﻤﻮﻣﻲ
ﻗاضﻲ و داور خﻮبﻲ در ﻣﻮرد سخﻨان و اﻫداف شﻤا استﻨد.
 .26ﻫرﻗدر شتاب و تعجﻴﻞ در بﻴان ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت بﻴشتر باشد ،اﻣﻜان اشتباه ﻫﻢ
بﻴشتر ﻣﻰشﻮد؛ پس شﻤرده و با اعتﻤاد بﻪ ﻧﻔس صحبت ﻛﻨﻴد.

براى اﻳﻦ ﻛﻪ سخﻨراﻧﻰ اثر بﻴشترى در شﻨﻮﻧدهﮔان داشتﻪ باشد ،ﻧﻪتﻨﻬا ﻣﻮارد
ذﻛرشدة باﻻ داراى اﻫﻤﻴت اﻧد ،بﻠﻜﻪ وﻗت برﮔزاري سخﻨراﻧﻲ ،ﻣﻜان
برﮔزاري سخﻨراﻧﻲ ،تﻨظﻴﻢ وساﻳﻞ ،ﻣﻮﻗعﻴت برﮔزارﻛﻨﻨدهﮔان و شرﻛت
ﻛﻨﻨدهﮔان(ﻣخاطبان) را ﻧﻴز ﻧﻤﻰتﻮان از ﻳاد برد.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﻳﻚ سخﻨران خﻮب وﻗتﻰ درﻛارخﻮد ﻣﻮﻓﻖ است ﻛﻪ وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻦ ﮔﻔتﻦ را
ﻣدﻧظر داشتﻪ باشد.
 .2براى سخﻨران شدن جرأت و اعتﻤاد بﻪ ﻧﻔس را درخﻮﻳش بپروراﻧﻴد وترس ،تردد و
دودﻟﻰ را از خﻮد دور سازﻳد.
 .3ﻫﻴچ وﻗت ﻣتﻦ سخﻨراﻧﻰ تان را ﻛﻠﻤﻪ بﻪ ﻛﻠﻤﻪ و خط بﻪ خط حﻔظ ﻧﻜﻨﻴد؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻔاﻫﻴﻢ
ﻛﻠﻰ و اساسﻰ آن را بﻪ خاطر بسپارﻳد.
 .4ﻛﻮشش ﻛﻨﻴد درﻫرﻫﻔتﻪ ﻳا دوﻫﻔتﻪ ﻳﻚ بار ،ﻣﻮضﻮعﻰ را اﻧتخاب ﻛرده ﻛتابﻫاى
ﻣربﻮط بﻪ آن ﻣﻮضﻮع را ﻣطاﻟعﻪ ﻛﻨﻴد و ازدوستان وآشﻨاﻳان تان بخﻮاﻫﻴدﻛﻪ بﻪ سخﻨراﻧﻰ
شﻤا ﮔﻮش ﻓرا دﻫﻨد.
ﻣطاﻟب خﻮد را تا حد ﻣﻤﻜﻦ خﻼصﻪ وﻛﻮتاه بﮕﻮﻳﻴد و براي اﻳﻦ ﻛار ﻳادداشتﻫاي
ﻛﻮچﻜﻲ حاوي سرﻓصﻞ وﻛﻠﻤات ﻛﻠﻴدي سخﻨراﻧﻲ تﻬﻴﻪ وآﻣاده ﻛﻨﻴد.
 .5چﻬرة بشاش ،احترام و رعاﻳت ادب وﻛراﻣت اﻧساﻧﻲ ،استﻔاده از ضرباﻟﻤثﻞﻫاى
دﻟﻨشﻴﻦ و درك روحﻴات ،عﻮاطف و تﻤاﻳﻼت شﻨﻮﻧدهﮔان ،ﻧﻜات با اﻫﻤﻴتﻲ استﻨد ﻛﻪ
ﻧباﻳد ازآنﻫا غﻔﻠت ﻛرد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف اخﻴر واژه« ،واو» باشد؛ ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك (خﻮد ،خﻮﻳش،
خﻮﻳشتﻦ) و ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ«تان ،شان ،ﻣان» ،بازﻫﻢ درﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ«ى» عﻼوه
ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا اﻳﻦ«ى» ﻧﻴز بﻪ صﻮرت ﻣستﻘﻞ ﻧﻮشتﻪ شده ،با ضﻤاﻳر پسﻴﻦ خﻮﻳش ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد؛
ﻣاﻧﻨد:
خﻮد :سﻮى خﻮد ،جادوى خﻮد ،ﻧﻴﻜﻮى خﻮد.
خﻮﻳش :آبروى خﻮﻳش ،ﮔﻠﻮى خﻮﻳش ،بﻮى خﻮﻳش.
خﻮﻳشتﻦ :آرزوى خﻮﻳشتﻦ ،آبروى خﻮﻳشتﻦ ،تﻜاپﻮى خﻮﻳشتﻦ.
تان :شﻔتاﻟﻮى تان ،ﻛدوى تان ،بازوى تان.
شان :ترازوى شان ،چاﻗﻮى شان ،ﻧاجﻮى شان.
ﻣان :ﻫﻴاﻫﻮى ﻣان ،بازوى ﻣان ،ﮔﻠﻮى ﻣان.
ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه «واو» باشد و ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ «ت»« ،م» و
«ش» ﻗرارﮔﻴرد ،بازﻫﻢ ﻫﻤان «ى» در ﻣﻴان واژه و ضﻤﻴر عﻼوه ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا «ى» باﻳد با
ضﻤﻴر بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
49

ت :ﮔﻴسﻮﻳت ،ابروﻳت ،آﻫﻮﻳت.
ش :آرزوﻳش ،سﻮﻳش ،بازوﻳش.
م :آرزوﻳﻢ ،آبروﻳﻢ ،ﻣاﻫروﻳﻢ.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮﻛﻨﻨد؛ سپس ازﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر در
برابر صﻨف حاضر شده ،ﻧﻤاﻳﻨدة ﮔروه اول دربارة «وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻦ وﻛﻼم» و
ﻧﻤاﻳﻨدة ﮔروه دوم در ﻣﻮرد«وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻨران خﻮب؛ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
 .2چﻨد تﻦ از شاﮔردان ،در ﻣﻮرد تصﻮﻳر زﻳر در برابر صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.

امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاىتان بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در ﻣﻮرد «ضرورت سخﻨراﻧﻰ» ﻳﻚ ﻣتﻦ ﻫﻔتسطرى بﻨﻮﻳسﻴد.

 .1وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻦ و ﻛﻼم را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .2اﮔر حرف آخرى واژه« ،واو» باشد ،ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ «ت»« ،م» و «ش»
چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثالﻫاﻳﻰ خارج از ﻛتاب درسﻰ واضح سازﻳد.
 .3پﻨج ﻣشخصﻪ از وﻳژهﮔﻰﻫاى سخﻨراﻧﻰ ﻣؤثر را بﻴان ﻛﻨﻴد.
.4براى اﻳﻦ ﻛﻪ سخﻨران خﻮبﻰ شﻮﻳﻢ ،چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ را باﻳد اﻧجام دﻫﻴﻢ؟
کارخاﻧﻪگﻰ

 .1در ﻣﻮرد « آداب سخﻨراﻧﻰ» ﻣﻘاﻟﻪﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطرﻛﻢ ﻧباشد.
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
جﻮﻫر اﻳﻦ تﻴغ جز پﻴچ و خﻢ اﻧدﻳشﻪ ﻧﻴست
دستﮕاه ﻣعﻨﻰ ﻧازك ،سخﻦ را زﻳﻮر است
بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻧﻬﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

ﻧﻬﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد:
 -1ﻋﻠﻢ ﻣﻌاﻧﻰ را تﻌرﻳﻒ ﻛﻨﻴد.
 -2ﻓرق ﻣﻴان وﺻﻞ و ﻓﺼﻞ چﻴست؟ بﻴان دارﻳد.
 -3در بارة اﻳجاز واﻃﻨاب چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -4ﻓرق ﻣﻴان خبر و اﻧﺸاء را واﺿح سازﻳد.
 -5چﻪ چﻴزى پﻴراﻣﻮن ﻣﻄابﻘت ﻛﻼم با ﻣﻘتﻀاى حال بحث ﻣﻰﻛﻨد؟

ﻋﻠﻢ ﻣﻌاﻧﻰ
«ﻣعاﻧﻰ» جﻤع ﻣعﻨﻰ است و ﻣﻨظﻮر از«ﻣعﻨﻰ» در اﻳﻦ عﻠﻢ« ،ﻣﻘصﻮد» و «غرض» است و بﻪ
ﮔﻔتﺔ عﻠﻤاى عﻠﻢ بﻼغت ،عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ عﻠﻤﻰ است ﻛﻪ در آن از ﻣطابﻘت ﻛﻼم با ﻣﻘتضاى
حال بحث ﻣﻰشﻮد.ﻛﻼم ﻣعﻤﻮﻻً دو ﻣعﻨﻰ دارد ،ﻳﻜﻰ ﻣعﻨاى عرﻓﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم براى آن
وضع شده و ﻣعﻨاى اصﻠﻰ و اوﻟﻰ آن است ،و دﻳﮕر ﻣعﻨاﻳﻰ است ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨدة بﻠﻴغ در ﻧظر
ﻣﻰﮔﻴرد تا بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻟطﻴف سخﻦ را ﻣتﻨاسب با حال و ﻣﻘام و شأن ﻣخاطب بﻴان ﻛﻨد.
در عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ بﻴشتر بﻪ ﻣعاﻧﻰ ثاﻧﻮى تﻮجﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ سبب سازﮔارى ﻛﻼم
با ﻣﻘتضاى حال و تأثﻴر و رسﻮخ آن در ﻧﻔس شﻨﻮﻧده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣث ً
ﻼ :اﻗتضاى اﻣر اﻳجاز
است و اﻗتضاى ﻣدح اطﻨاب ،ﻳا براى شﻨﻮﻧدة عارف اشارهﻳﻰ ﻛاﻓﻰ است و براى عاﻣﻰ
و ﻧاآشﻨا سخﻦ ﻣشروح و ﻣﻔصﻞ ﻣﻨاسب است .اﮔر ذﻫﻦ شﻨﻮﻧده خاﻟﻰ است و احساس
ﻣثبت ﻳا ﻣﻨﻔﻰ خاصﻰ ﻧسبت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣﻮردﻧظر ﻧدارد ،سخﻦ باﻳد بﻰتأﻛﻴد ،ادا شﻮد؛
اﻣا اﮔر شﻨﻮﻧده تردﻳدى ﻧسبت بﻪ ﻣﻮضﻮع دارد ﻳا ﻣﻨﻜر آن است ،تأﻛﻴد ،ﻣﻨاسب و
ضرورى است.
عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ را بﻪ صﻮرتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ تعرﻳف ﻛرده اﻧد .سﻜاﻛﻰ آن را چﻨﻴﻦ تعرﻳف ﻣﻰﻛﻨد:
(( ﻗﻮاعدى است ﻛﻪ بﻪ واسطﺔ آن ،احﻮال ﻟﻔظ شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ احﻮاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب
آنﻫا ،ﻟﻔظ با ﻣﻘتضاى حال برابرى ﻛﻨد)).
ﻫﻤﻴﻦ تعرﻳف بﻪ صﻮرتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن؛ اﻣا با ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣآخذ دﻳﮕر آﻣده است
ﻛﻪ ﻣاحصﻞ آن ،اﻳﻦ است:
((عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ ،عﻠﻢ بﻪ اصﻮل و ﻗﻮاعدى است ﻛﻪ بﻪ ﻳارى آن ﻛﻴﻔﻴت ﻣطابﻘﺔ ﻛﻼم با
ﻣﻘتضاى حال و ﻣﻘام شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻣﻮضﻮع آن اﻟﻔاظﻰ است ﻛﻪ رساﻧﻨدة ﻣﻘصﻮد
ﻣتﻜﻠﻢ باشد ،وﻓاﻳدة آن آﮔﻬﻰ بر اسرار بﻼغت در ﻧظﻢ و ﻧثر )).در اﻳﻦ عﻠﻢ در حﻘﻴﻘت،
ﻳﻚ طرف ﻗضﻴﻪ ﮔﻮﻳﻨده است و طرف دﻳﮕر ﻣخاطب ﻳا شﻨﻮﻧده ،و ﻗسﻤت ﻣﻬﻢ عﻠﻢ
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ﻣعاﻧﻰ ﻣربﻮط است بﻪ احﻮال شﻨﻮﻧده ﻳا ﻣخاطب ،ﻫﻤچﻮن آﮔاﻫﻰ ﻳا عدم آﮔاﻫﻰ
ﻣخاطب ،حال و حﻮصﻠﺔ او ،پذﻳرش ﻳا اﻧﻜار ﻳا عﻨاد او...
اﻳﻦ ﻓﻦ را بﻪ چﻨد ﻣبحث تﻘسﻴﻢ ﻛرده اﻧد:
 -1اسﻨاد خبرى
 -2احﻮال ﻣسﻨداﻟﻴﻪ
 -3احﻮال ﻣسﻨد
 -4اﻧشا
 -5ﻗصرو حصر
 -6ﻓصﻞ و وصﻞ
 -7اﻳجاز ،اطﻨاب ،ﻣساوات
ﮔاه در سخﻦ جﻤﻠﻪﻫاﻳﻰ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣعﻨاى حﻘﻴﻘﻰ خﻮد بﻪ ﻛار ﻧرﻓتﻪ اﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ :بﻪ
پسرى ﻛﻪ تﻠﻮﻳزﻳﻮن را دستﻛارى ﻣﻰﻛﻨد ﻣﻰﮔﻮﻳﻴد « :آﻓرﻳﻦ! خرابش ﻛﻦ!» اﻳﻦ جﻤﻠﻪ
از ﻟحاظ دستﻮرى ﻣﻔﻬﻮم اﻣرى دارد؛ اﻣا ﻣﻘصﻮد شﻤا اﻣر ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻧﻬﻰ است؛ ﻳعﻨﻰ
«دست ﻣزن! خراب ﻣﻰشﻮد».
در اﻳﻨجا جﻤﻠﻪ را در ﻣعﻨاى ﻧﻬﻰ بﻪﻛار برده اﻳد ،و ﻳا بﻪ دوستﻰ ﻛﻪ عازم سﻔر است ،و
چﻴزى بﻪ حرﻛت ﻗطار ﻧﻤاﻧده است ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد «:ﻗطار رﻓت» و ﻣراد شﻤا اﻳﻦ است ﻛﻪ
«عجﻠﻪ ﻛﻦ ﻗطار ﻣﻤﻜﻦ است برود» ﻣﻰبﻴﻨﻴد ﻛﻪ چﻨﻴﻦ جﻤﻼتﻰ در اﻳﻦ «ﻣﻮﻗعﻴت»ﻫا در
ﻣعﻨاى واﻗعﻰ خﻮد بﻪ ﻛار ﻧﻤﻰروﻧد؛ بﻠﻜﻪ ﻣعﻨاى ثاﻧﻮﻳﺔ آنﻫا ﻣﻮرد ﻧظر است.
جابﻪجاﻳﻰ و ﻳا حذف اجزاى جﻤﻠﻪ ﻧﻴز در ﻣعﻨاى جﻤﻠﻪﻫا تغﻴﻴراتﻰ اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد ،بﻪ اﻳﻦ
سﻪ جﻤﻠﻪ دﻗت ﻛﻨﻴد:
 -1ﻧجﻴب دﻳﻮان بﻴدل را از ﻛتابخاﻧﻪ اﻣاﻧت ﮔرﻓت.
 -2دﻳﻮان بﻴدل را ﻧجﻴب از ﻛتابخاﻧﻪ اﻣاﻧت ﮔرﻓت.
 -3از ﻛتابخاﻧﻪ ،ﻧجﻴب دﻳﻮان بﻴدل را اﻣاﻧت ﮔرﻓت.
اﻳﻦ سﻪ جﻤﻠﻪ اﮔر چﻪ از عﻨاصر و احدى تشﻜﻴﻞ شده اﻧد؛ اﻣا ﻣعاﻧﻰ آنﻫا با ﻫﻢ
تﻔاوت دارد .و در ﻫر جﻤﻠﻪ تﻜﻴﺔ ﮔﻮﻳﻨده بربخشﻰ از سخﻦ است .تﻔاوتﻫاى ﻣعﻨاﻳﻰ
ﻛﻪ در اثر جابﻪجاﻳﻰ عﻨاصر جﻤﻠﻪ و حذف و ﻗصر آنﻫا اﻳجاد ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ ﻣعاﻧﻰ
ثاﻧﻮى جﻤﻼت ﻣﻮضﻮع عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ است .عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ(ﻣعﻨﻰشﻨاسﻰ) داﻧشﻰ است ﻛﻪ بﻪ
بررسﻰ ﻣعاﻧﻰ ثاﻧﻮى جﻤﻼت و تغﻴﻴرات ﻣعﻨاﻳﻰ ﻛﻼم ﻣﻰپردازد .از ﻣﻮضﻮعات دﻳﮕر
اﻳﻦ عﻠﻢ بررسﻰ تعﻘﻴد (ﮔره خﻮردهﮔﻰ و پﻴچﻴدهﮔﻰ) سخﻦ ،اﻳجاز و اطﻨاب (ﻛﻮتاﻫﻰ
و درازى)حذف و ﻗصر و شراﻳط آنﻫاست.
ﻓاﻳدة عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ در اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣا را با اﻣﻜاﻧات پﻨﻬان و ﻓراوان زبان آشﻨا ﻣﻰسازد.
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اسﻨاد خبرى
ﻛﻼﻣﻰ است ﻛﻪ احتﻤال درستﻰ و ﻧادرستﻰ و ﻳا بﻪ تعبﻴر دﻳﮕر احتﻤال صدق و ﻛذب
در آن ﻣﻰرود.
ﻣسﻨداﻟﻴﻪ
ﻣسﻨداﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻳا بخشﻰ از جﻤﻠﻪ است ﻛﻪ ﻓعﻞ ،صﻔت ﻳا حاﻟتﻰ را بﻪ آن ﻧسبت ﻣﻰدﻫﻨد؛
ﻣث ً
ﻼ :وﻗتﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد« :ﻧجﻴب آﻣد»« ،ﻧجﻴب» ﻣسﻨداﻟﻴﻪ است ،چﻮن ﻓعﻞ آﻣدن بﻪ او
استﻨاد داده شده است .ﻳا وﻗتﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :خدا بزرگ است .در اﻳﻦ جا «خدا» ﻣسﻨداﻟﻴﻪ،
«بزرگ» ﻣسﻨد ،و است ﻓعﻞ ربطﻰ است ﻛﻪ ﻣسﻨداﻟﻴﻪ و ﻣسﻨد را با ﻫﻢ ارتباط ﻣﻰدﻫد.
اسﻨاد :پﻴﻮﻧدى است ﻛﻪ بﻴﻦ ﻣسﻨد اﻟﻴﻪ و ﻣسﻨد وجﻮد دارد؛ ﻣثال:
و ﮔر ﻧاخدا جـــــاﻣﻪ برتﻦ درد
خدا ﻛشتﻰ آنجا ﻛﻪ خﻮاﻫد برد
اﻧشا :اﻧشا در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى اﻳجاد ﻛردن و در اصطﻼح ،آوردن جﻤﻼت است بﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻳﻰ ﻛﻪ در آن احتﻤال صدق ﻳا ﻛذب ﻧرود.
درآن سﻴﻨﻪ دﻟﻰ ،وان دل ﻫﻤﻪ سﻮز
اﻟﻬـــــﻰ سﻴﻨﻪﻳﻰ ده آتشاﻓروز
ﻗﺼر ﻳا حﺼر :ﻗصر و حصر ﻫر دو بﻪ ﻣعﻨاى وﻳژه ﻛردن و حبس و ﻣﻨحصر ﻛردن
است و در اصطﻼح عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ ،آن است ﻛﻪ حﻜﻢ ﻳا صﻔتﻰ را بﻪ ﻛسﻰ ﻳا چﻴزى
ﻣﻨحصر ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣث ً
ﻧﻴست» صﻔت «جﻮاﻧﻤرد بﻮدن» را
ﻼ« :جﻮاﻧﻤردى جز ﻣحﻤد
ﻣﻨحصر بﻪ ﻣحﻤد ﻛرده اﻳﻢ.
ﻓﺼـﻞ و وصـﻞ :ﻓصــﻞ در ﻟغــت بــﻪ ﻣعﻨاى ﮔسســتﻪﮔﻰ اســت و وصﻞ بــﻪ ﻣعﻨاى
پﻴﻮســتﻪﮔﻰ؛ اﻣا در اصطﻼح عﻠﻤاى بﻼغت ،ﻓصﻞ آن است ﻛﻪ دو جﻤﻠﻪ را از ﻳﻜدﻳﮕر
جدا ﻛﻨﻨد و ﻣﻴاﻧﺔ آنﻫا حرف پﻴﻮﻧدى ﻧباشد ،و وصﻞ آناست ﻛﻪ جﻤﻠﻪﻳﻰ را بﻪ جﻤﻠﺔ
دﻳﮕر ﻳا ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ را بﻪ ﻛﻠﻤﺔ دﻳﮕر بﻪ وسﻴﻠﺔ حرف پﻴﻮﻧد ،بزﻧﻨد.
ﻣﻬﻤترﻳﻦ و با ارزشترﻳﻦ حرف پﻴﻮﻧد در بﻼغت ،حرف «و» است و اﻟبتﻪ ارزش بﻼغﻰ
ﻓصﻞ و وصﻞ در اﻳﻦ است ﻛﻪ عﻠت آنرا بداﻧﻴﻢ و ﻧازك ﻛارىﻫاى آن را درﻳابﻴﻢ
ﻣث ً
ﻼ:
ابر و باد و ﻣﻪ و خﻮرشﻴد و ﻓﻠﻚ در ﻛارﻧد تا تﻮ ﻧاﻧﻰ بﻪ ﻛف آرى و بﻪ غﻔﻠت ﻧخﻮرى
سعدى

تﻦ ﮔﻮر تﻮست ،خشﻢ ﻣﮕﻴر از حدﻳث ﻣﻦ زﻧﻬار ﻛﻪ خشﻤﮕﻴر ﻧباشد سخﻦ پذﻳر
ﻧاصر خسرو

ﻣساوات :اصﻞ در سخﻦ بر ﻣساوات و برابرى ﻧﻬاده شده است و ﻣساوات ﻫﻨﮕاﻣﻰ
است ﻛﻪ ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ برابر باشﻨد .دﻗت در برابر ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ و پرﻫﻴز از آوردن اﻟﻔاظ
حشﻮ و زاﻳد سبب روشﻨﻰ ،رساﻳﻰ و اثربخشﻰ بﻴشتر ﻣعﻨﻰ ﻣﻰشﻮد و ﮔاه سخﻦ را
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تاحد سﻬﻞ ﻣﻤتﻨع باﻻ ﻣﻰبرد و در اﻳﻦ صﻮرت است ﻛﻪ ﻣساوات ،جﻨبﺔ ﻫﻨرى ،بﻼغﻰ و
زﻳباشﻨاختﻰ بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد ،براى ﻣثال:
ﻛﻪ باشد ﻣـــــرا از تﻮ روزى جداﻳﻰ
دل ﻣﻦ ﻫﻤـــﻰ داد ﮔﻮﻳﻰ ﮔﻮاﻫﻰ
ﻧﻪ چﻨدان ﻛــﻪ ﻳﻚسﻮ ﻧﻬﻰ آشﻨاﻳﻰ
جداﻳﻰ ﮔﻤــان برده بﻮدم و ﻟﻴﻜﻦ
ﮔﻨاﻫﻢ چﻪ بﻮده است؟ جز بﻰﮔﻨاﻫﻰ
بﻪ جرم چﻪ راﻧدى ﻣرا از درخﻮد؟
اﻳجاز :بﻴان ﻣعﻨﻰ است در ﻛﻮتاهترﻳﻦ ﻟﻔظ ،و بﻪ عبارت دﻳﮕر آوردن ﻟﻔظ اﻧدك است
براى ﻣعﻨاى بسﻴار ﻛﻪ اﻟبتﻪ باﻳد بﻪ رساﻳﻰ سخﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨد.
ﻛزﻳﻦ برتر اﻧدﻳشﻪ برﻧﮕذرد
بﻪ ﻧام خداوﻧد جان و خرد
در ﻣصراع اول اﻳﻦ بﻴت ،بﻰآﻧﻜﻪ ﻣعﻨﻰ و ﻣﻔﻬﻮم آسﻴب ببﻴﻨد ،برخﻰ از واژهﻫا حذف
شده است؛ ﻣث ً
ﻼ ﻣﻰتﻮان اﻳﻦ ﻣصراع را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ تعبﻴر و تﻔسﻴر ﻛـــــــرد :ﻛـــــﻼم
خﻮد را ((بﻪ ﻧام خداوﻧد جان و خرد)) آغاز ﻣﻰﻛﻨﻢ.
اﻃﻨاب :در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى دراز ساختﻦ و طﻮﻻﻧﻰ ﻛردن است ،و در اصطﻼح ،آوردن
اﻟﻔاظ بسﻴار براى بﻴان ﻣعﻨاى اﻧدك ،بﻨابر ﻣﻘتضاى حال ﻣخاطب و ﻣﻘام و ﻣﻮضﻮع ﻛﻼم.
با دوستان ﻣـــروت با دشﻤﻨان ﻣدارا
آساﻳش دوﮔﻴتﻰ تﻔسﻴر اﻳﻦ دو حرف است

سﻜاﻛﻰ :سراجاﻟدﻳﻦ ابﻮ ﻳعﻘﻮب ﻳﻮسف خﻮارزﻣﻰ ،از ادباى ﻣعروف عربﻰ
زبان ﻗرن ششﻢ وﻫﻔتﻢ( 626-555ﻫـ.ق .ﻣؤﻟف ﻛتاب «ﻣﻔتاح اﻟعﻠﻮم» بﻮد،
وى در اﻧﻮاع عﻠﻮم ادبﻰ وبﻪ وﻳژه عﻠﻮم بﻼغﻰ ﻣتبحر بﻮد.

بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 -1عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ عﻠﻤﻰ است ﻛﻪ در آن از ﻣطابﻘت ﻛﻼم با ﻣﻘتضاى حال بحث ﻣﻰشﻮد.
 -2در عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ بﻴشتر بﻪ ﻣعاﻧﻰ ثاﻧﻮى تﻮجﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣث ً
ﻼ :اﻗتضاى اﻣر اﻳجاز است و
اﻗتضاى ﻣدح اطﻨاب.
 -3عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ را بﻪ چﻨد ﻣبحث تﻘسﻴﻢ ﻛرده اﻧد :اسﻨاد خبرى ،احﻮال ﻣسﻨداﻟﻴﻪ ،احﻮال
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ﻣسﻨد ،اﻧشا ،ﻗصر و حصر ،ﻓصﻞ و وصﻞ ،ﻣساوات ،اﻳجاز و اطﻨاب.
 -4بﻪ عبارت دﻳﮕر عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ ،عﻠﻢ ﻣعﻨﻰشﻨاسﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ بررسﻰ ﻣعاﻧﻰ ثاﻧﻮى
جﻤﻼت و تغﻴﻴرات ﻣعﻨاﻳﻰ ﻛﻼم ﻣﻰپردازد.
 -5خبر :ﻛﻼﻣﻰ است ﻛﻪ احتﻤال صدق و ﻛذب در آن ﻣﻰرود.
 -6اﻧشا :اﻧشا در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى اﻳجـــاد ﻛردن است و در اصطـــﻼح ،آوردن جﻤﻠﻪ بﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻳﻰ ﻛﻪ در آن احتﻤال صدق ﻳا ﻛذب ﻧرود.
در آن سﻴﻨﻪ دﻟﻰ ،وان دل ﻫﻤﻪ سﻮز
اﻟﻬﻰ سﻴﻨﻪﻳﻰ ده آتشاﻓروز

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف اخﻴر واژه(( ،ى)) باشد و در جﻤﻠﻪ بﻪ حﻴث ﻣﻮصﻮف ،ﻣضاف ﻳا
ﻣﻨسﻮب ﻗرار ﮔﻴرد ،در ﻣﻴان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا و واژهﻫاى بعدىشان ،ﻣاﻧﻨد صاﻣتﻫا،
چﻴزى عﻼوه ﻧشده و تغﻴﻴر و تبدﻳﻠﻰ در حروف شان روﻧﻤا ﻧﻤﻰﮔردد؛ اﻣا باﻳد از
واژهﻫاى بعدى شان جدا ﻧﻮشتﻪ شﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
زﻧدهﮔﻰ آرام ،صراحﻰ زﻳبا ،روى سرخ(ﻣﻮصﻮف)
ﻣثﻨﻮى ﻣﻮﻟﻮى ،ﻛاﻓﻰ ﻻﻻ ،ﮔادى پﻬﻠﻮان(ﻣﻨسﻮب)
ﻗاضﻰ وجدان ،ﻣستﻰ چشﻤان ،تﻼﻓﻰ ﮔﻨاه(ﻣضاف)

کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1در اﻳﻦ ﻗسﻤت شاﮔردان با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد و ﻧتﻴجﻪ را ﻳﻚ ﻧﻔر شان بﻪ دﻳﮕران
اﻧتﻘال دﻫد.
 -2شاﮔردان ،درس را از ﻧظر ﻣحتﻮا ﻣﻮرد بررسﻰ ﻗرار دﻫﻨد.
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاىتان بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2در بارة ﻣﻔﻬﻮم بﻴت در ﻛتابچﻪﻫاىتان
ﻳﻚ ﻣتﻦ بﻨﻮﻳسﻴد.

هر آنکه ز دانش برد توشــــه یﻰ
جهانﻰ است بنشسته در گوشه یﻰ
ادیب پشاوری

 -1عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ را از ﻧظر ﻟغت و اصطﻼح
بﻴان دارﻳد.
 -2ﻓرق اﻣﻼ و اﻧشا را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -3عﻠﻢ ﻣعاﻧﻰ چﻪ ﻣﻮضﻮعاتﻰ را ﻣﻮرد بحث ﻗرار ﻣﻰدﻫد؟ واضح سازﻳد.
 -4آﻳا اﻳجاز و اطﻨاب تﻨﻬا بﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻮتاه سخﻨﻰ و دراز سخﻨﻰ است؟ ﻳا اﻳﻦﻛﻪ بﻪ
ﻣﻘتضاى حال ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بر عﻜس ﻧﻴز باشﻨد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -5شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن ﻗصر ﻳا حصر و ﻳا ﻓصﻞ و وصﻞ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد
و از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ شاﮔرد بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدهﮔﻰ دﻳﮕران خﻼصﺔ ﮔﻔتﮕﻮﻫاى شان را بﻴان دارﻧد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1درس درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ را اساس ﻗرار داده چﻨد واژة ﻣختﻮم با (ى) را ﻛﻪ در جﻤﻠﻪ بﻪ
حﻴث ﻣﻮصﻮف ،ﻣضاف ﻳا ﻣﻨسﻮب ﻗرار ﮔﻴرد جدا از ﻣثالﻫاى ﻛتاب بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
آساﻳش دوﮔﻴتﻰ تﻔسﻴر اﻳﻦ دو حرف است با دوستــان ﻣـروت با دشﻤﻨــان ﻣدارا
حاﻓظ

 -3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را بخﻮاﻧﻴد و براى درس جدﻳد آﻣاده شﻮﻳد.
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درس
درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ جﻮابﮔﻮى
پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در آخر سؤالﻫاى آتﻰ از چﻨد ﺷاﮔرد پرسﻴده ﺷﻮد.
 -1اﻣﻴر ﻋﻠﻰ ﺷﻴر ﻧﻮاﻳﻰ ﻛﻪ بﻮد؟
 -2او را چرا ذواﻟﻠساﻧﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 -3ﻣجﻤﻮع آثار او را ﻧام ببرﻳد.
 -4خﻤسﺔ ﻧﻮاﻳﻰ ﺷاﻣﻞ ﻛدام ﻛتابﻬاست و بﻪ پﻴروى ﻛدام ﺷاﻋر ﻣﻌروف
سروده ﺷده است؟
 -5حاک ة اﻟﻠﻐتﻴﻦ پﻴراﻣﻮن چﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ بحث ﻣﻰﻛﻨد؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -6پﻴراﻣﻮن ﻛارﻧاﻣﻪﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ و اجتﻤاﻋﻰ اﻣﻴر ﻋﻠﻰ ﺷﻴر ﻧﻮاﻳﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

دﻫﻢ

اﻣﻴر ﻋﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ
اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ در سال  844ﻫـ  .ق .در ﻫرات ﻣتﻮﻟد
شد .او در چﻬار ساﻟﻪﮔﻰ تعﻠﻴﻤات ابتداﻳﻰ خﻮد را آغاز و
در ده ساﻟﻪﮔﻰ بﻪ شعرسراﻳﻰ پرداخت و بﻪ دو زبان ترﻛﻰ
و درى شعر ﻣﻰسرود و بدﻳﻦ ﻣﻨاسبت بﻪ شاعر ذواﻟﻠساﻧﻴﻦ
ﻣعروف است .خﻮد او در باب اشعار ترﻛﻰ و درى خﻮﻳش
ﻗطعﻪﻳﻰ دارد ﻛﻪ شاﻳستﺔ ذﻛر است:
ﻓارسﻰ ﻫﻢ ﻟعﻞ و ُدرﻫاى ثﻤﻴﻦ ﮔر بﻨﮕرى
ﻣعﻨﻰ شﻴرﻳﻦ و رﻧﮕﻴﻨﻢ بﻪ ترﻛﻰ بﻰحد است
زاﻧـﻜﻪ باشد اغﻨﻴا اﻳﻦ ﻧﻘـدﻫا را ﻣشترى
ﮔﻮﻳﻴا در راست بـازار سخﻦ بﮕـشﻮده ام
زﻳﻦ دﻛانﻫا ﻫر ﮔدا ﻛاﻻ ﻛجا خﻮاﻫد خرﻳد ﻳﻚ طرف دﻛان ﻗﻨادى و ﻳﻚ سﻮ زرﮔرى
عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ شاعر ،ادﻳب ،ﻣؤرخ ،ﻣﻮسﻴﻘﻰدان ،وزﻳر داﻧشﻤﻨد ،ﻛاردان و از جﻤﻠﺔ
اعﻴان دورة تﻴﻤﻮرﻳان ﻫرات بﻮد .وى از ترﻛان چغتاﻳﻰ بﻮد و ﻧﻴاﻛاﻧش در دستﮕاه
تﻴﻤﻮرﻳان ﻫرات حرﻣت و حشﻤت ﻓراوان ﻛسب ﻛرده بﻮدﻧد .ﻧﻮاﻳﻰ در ﻣشﻬد ،تﻮس
ﻫرات و ﻣاوراءاﻟﻨﻬر بﻪ خﻮاﻧدن عﻠﻮم ﻣتداول عصر خﻮد از جﻤﻠﻪ عروض ،ﻗرائت ،ﻓﻘﻪ
و ﻧحﻮ پرداخت .در آغاز حﻜﻢرواﻳﻰ سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا بﻪ ﻣﻨصب اﻣارت دﻳﻮان اعﻠﻰ
ﻳا ﻣُﻬردارى حضﻮر؛ سپس بﻪ وزارت رسﻴد .سﻠطان در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر با وى ﻣشﻮرت ﻣﻰﻛرد
و بدون ﻧظر او بﻪ ﻫﻴچ ﻛارى ﻧﻤﻰپرداخت و اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ ﻟﻘب (اﻓتخارى)
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ﻣﻘرب حضرت سﻠطان ﻧاﻳﻞ ﮔردﻳده و جاه و عزت ﻓراوان ﻳاﻓتﻪ بﻮد.
ﻧﻮاﻳﻰ پس از اســتعﻔا از ﻣشــاغﻞ دربارى و وزارت بﻪ ﻛســب داﻧش و ﻣطاﻟعات ادبﻰ و
تأﻟﻴف ﻛتب و ﻧظﻢ اشــعار و تربﻴت ارباب ﻓضﻞ و ﻛﻤــال پرداخت .با اﻳﻦ ﻫﻤﻪ تا پاﻳان
عﻤر بر ســﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا ﻧﻔﻮذ ﻓراوان داشــت؛ چﻨانﻛﻪ باﻳﻘرا بر اثر راى و تدبﻴر او
تﻮاﻧســت بر تﻤاﻣﻰ ﻧﻘاط خراسان ،ﻣاوراءاﻟﻨﻬر و ﻓارس تســﻠط ﻳابد .عﻠﻰ شﻴر ﻫﻢچﻨان
در ﻛﻤال عزت و احترام در دربار سﻠطان حسﻴﻦ ﻣﻰزﻳست .تشﻮﻳﻖ و ترغﻴب عﻠﻰ شﻴر
ﻧﻮاﻳﻰ در پﻴشــرﻓت و ﻛﻤال ﻧﻘاشﻰ و خطاطﻰ ،ﻫﻨر ﻣﻮســﻴﻘﻰ ،ﻧﻮﻳسﻨدهﮔﻰ و شاعرى،
تذﻫﻴــبﻛارى و رﻳاضﻴات و حرﻓﻪﻫاى زرﮔرى ،ســﻔاﻟﻰ ،خﻴاطﻰ و جز آنﻫا در دورة
تﻴﻤﻮرﻳان ﻫرات تأثﻴر ﻓراوان داشــتﻪ و ﻧﻮاﻳﻰ در برابر حــﻮادث روزﮔار پﻨاﻫﮕاه خﻮبﻰ
براى ﻫﻨرﻣﻨدان بﻮد .اغﻠب شاعران و ﻧﻮﻳسﻨده ﮔان روز ﮔارش بﻪ ﻣدح او پرداختﻪ و آثار
شان را براى او پﻴشﻜش ﻛرده اﻧد.
ﻫﻤچﻨان ﻧﻮاﻳﻰ 370بﻨاى خﻴرﻳﻪ از جﻤﻠﻪ ﻣدرسﻪ ،ﻛتابخاﻧﻪ ،پﻞ ،خاﻧﻘاه ،ﻣسجد ،بﻨاى
ﻣﻘابر و ﻣزارات ،شﻔاخاﻧﻪ ،ﻛارواﻧسرا ،ﮔرﻣابﻪ و ﻳﻚ ﻧﻬر بزرگ بﻪ طﻮل ﻫﻔتاد ﻛﻴﻠﻮﻣتر
از تﻮس تا ﻣشﻬد اعﻤار ﻛرده است .از آباداﻧﻰﻫاى ﻣشﻬﻮرش ﻣﻰتﻮان از ﻧﻬر اخﻼصﻴﻪ
واﻗع اﻧجﻴﻞ ،خاﻧﻘاه اخﻼصﻴﻪ ،شﻔائﻴﻪ ﻛﻪ در آن طب و حﻜﻤت ﻣﻰآﻣﻮختﻨد ،ﻧظاﻣﻴﺔ
ﻫرات ،ﻣسجد جاﻣع اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ،داراﻟحﻔاظ و ترﻣﻴﻢ ﻣسجد چﻬارسﻮق ﻫرات و
بازسازى ﻣسجد جاﻣع ﻫرات ﻧام برد.
اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ در سال  906ﻫـ  .ق .در شﻬر ﻫرات وﻓات ﻳاﻓت.
دوﻟتشاه سﻤرﻗﻨدى ،ﻫﻤاماﻟدﻳﻦ خﻮاﻧدﻣﻴر و سام ﻣﻴرزاد و ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﻣعاصر و ﻫﻢعصر
اﻣﻴر ،در ﻣﻮرد او ﻧﻮشتﻪ اﻧد و در حبﻴباﻟسﻴر ،روضة اﻟصﻔا ،بﻬارستان جاﻣﻰ و ﻣﻘدﻣﺔ
سﻨﮕﻼخ و دﻳﮕر آثار آن دوره آﻣده است .اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻣردى بﻮده است وارستﻪ ،بﻠﻨد
ﻫﻤت ،بذﻟﻪﮔﻮ ،عﻠﻢ دوست ،عاشﻖ و دﻟباختﺔ داﻧش و ﻫﻨر.
بﻴشتر اوﻗاتش را بﻪ ﻣطاﻟعﻪ و تحﻘﻴﻖ و تأﻟﻴف و تصﻨﻴف و ﻳا ﻣجاﻟست و ﻣباحثﻪ با داﻧشﻤﻨدان،
عرﻓا و شعرا ﻣصروف ﻣﻰداشتﻪ و حتﻰ شبﻫا در ﻛﻨار باﻟﻴﻨش تا صبح شﻤع ﻣﻰسﻮختﻪ و
دوات و ﻗﻠﻢ و ﻛاغذ حاضر داشتﻪ تا اﮔر بﻴدار شﻮد و ﻣعﻨﻰ و ﻣطﻠبﻰ بﻪ خاطرش برسد،
ﻳاد داشت ﻛﻨد.
بﻪ ﮔﻔتﺔ صاحب ﻗاﻣﻮس اﻻعﻼم ،ﻛتابخاﻧﺔ بﻰﻧظﻴرى در ﻫرات ﻓراﻫﻢ آورده بﻮده ﻛﻪ در
آن بﻪ روى عﻤﻮم داﻧشجﻮﻳان و پژوﻫﻨدهﮔان داﻧش ﮔشﻮده بﻮده است و ﻳﻜﻰ از ﻛساﻧﻰ
ﻛﻪ از آن ﻛتابخاﻧﻪ بﻬرة واﻓر برده خﻮاﻧدﻣﻴر ﻣؤرخ شﻬﻴر ﻣﻰباشد.
ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ عﻠﻢ و ادب ،ﻛتاب و ﻫﻨر عﻼﻗﻪ داشتﻪ و ثروت بﻰﻛراﻧش را در راه تﻬﻴﺔ
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ﻛتاب و تأﻟﻴف آثار تازه و ﻳا اعﻤار ﻣدارس و ﻣساجد و ﮔردشﮕاهﻫاى عﻤﻮﻣﻰ ﻣصرف
ﻣﻰﻛرده است.
پﻴﻮستﻪ عدة ﻛثﻴرى از خطاطان ،خﻮش ﻧﻮﻳسان ،ﻣصﻮران و صحاﻓان ﻧاﻣدار در ﻛتابخاﻧﺔ
اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ ﻣشغﻮل ﻧسخﻪ بردارى از ﻛتب ﻧاﻳاب بﻮده اﻧد و ﮔروﻫﻰ از داﻧشﻤﻨدان
و ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﻧﻴز با ﻣساعدت ﻣاﻟﻰ و ﻣعﻨﻮى اﻣﻴر بﻪ تأﻟﻴف و تصﻨﻴف آثار تازه اشتغال
داشتﻪ اﻧد.
اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ پس از ﻓراغت از تحصﻴﻞ با ﮔذشت اﻧدك زﻣاﻧﻰ در سﻦ 35
ساﻟﻪﮔﻰ از سﻤرﻗﻨد بﻪ ﻫرات رﻓتﻪ (  876ﻫـ.ق ).و ﻣدت سﻰ سال تا ( )906ﻫـ.ق .در
دستﮕاه سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا بﻪ شغﻞ دﻳﻮاﻧﻰ اشتغال داشتﻪ ،و در طﻰ اﻳﻦ سﻰ سال تﻮﻓﻴﻖ
ﻳاﻓتﻪ است بﻴش از شصت ﻫزار بﻴت شعر بسراﻳد و بﻴش از سﻰ جﻠد آثار ﻣﻨثﻮر و ﻣﻨظﻮم
تأﻟﻴف و تصﻨﻴف ﻛﻨد.
اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر بﻪ زبان ﻣادرى خﻮد ترﻛﻰ چغتاﻳﻰ عﻼﻗﺔ واﻓر داشتﻪ و با اطﻼعات ﻧسبتاً
وسﻴع و عﻤﻴﻖ در زبان و ادبﻴات درى ،ﻣﻰﻛﻮشﻴد ﻛﻪ زبان ﻣادرى خﻮد ترﻛﻰ چغتاﻳﻰ
را ﻧﻴز رشد و وسعت بخشد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨظﻮر بﻪ تأﻟﻴف و تصﻨﻴف آثار ﻣتعدد و برجستﻪ
دست ﻳازﻳد و در ﻛار خﻮد تﻮﻓﻴﻖ ﻳاﻓت .آثار درى اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻣحدود است و دﻳﻮان
غزﻟﻴات و ﻳﻚ ﻗصﻴده و تعدادى ﻧاﻣﺔ درى از اﻣﻴر بﻪجا ﻣاﻧده است .او در آثار ﻓارسﻰ
 درى اش تخﻠص «ﻓاﻧﻰ» را برﮔزﻳده است.اﻣﻴرعﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ(ﻓاﻧﻰ) از ترﻛان درىزبان است .ﻧﻴاﻛاﻧش ﻫﻤﻪ از بزرگﻣردان
چغتاﻳﻰ بﻮده اﻧد و خﻮد او ﮔذشتﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ بﻪ شعر درى عشﻖ ﻣﻰوزرﻳد ،بﻪ زبان و
ادبﻴات درى عاشﻘاﻧﻪ و صادﻗاﻧﻪ خدﻣت ﻣﻰﻛرد.
آثار اﻣﻴر ﻋﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ
اﻟف :خﻤسﻪ  -1حﻴرتاﻻبرار  -2ﻓرﻫاد و شﻴرﻳﻦ  -3ﻟﻴﻠﻰ و ﻣجﻨﻮن  -4سد سﻜﻨدرى
 -5سبعﺔ سﻴاره
ب) دﻳﻮانﻫا  -6غراﻳب اﻟصغر  -7ﻧﻮادراﻟشباب  -8بداﻳع اﻟﻮسط  -9ﻓﻮائد اﻟﻜبر
ج) آثار دﻳﮕر  -10تذﻛرة ﻣجاﻟس اﻟﻨﻔاﻳس  -11سراج اﻟﻤسﻠﻤﻴﻦ  -12اربعﻴﻦ ﻣﻨظﻮم
 -13ﻧظﻢ اﻟجﻮاﻫر  -14ﻣحبﻮب اﻟﻘﻠﻮب  -15تارﻳخ ﻣﻠﻮك عجﻢ  -16ﻧسائﻢ اﻟﻤحبﻪ
 -17تارﻳخ اﻧبﻴا  -18رساﻟﺔ عروضﻴﻪ  -19خﻤسة اﻟﻤتحﻴرﻳﻦ  -20ﻣحاکﻤة اﻟﻠغتﻴﻦ
 -21ﻣﻨشأت ترﻛﻰ  -22ﻗصﺔ شﻴخ صﻨعان  -23ﻣﻔردات در ﻓﻦ ﻣعﻤا  -24ﻣﻨاجات ﻧاﻣﻪ
 -25ﻣﻴزان اﻻوزان  -26ﻣثﻨﻮى ﻟسان اﻟطﻴر ترجﻤﺔ ﻣﻨطﻖ اﻟطﻴر شﻴخ عطار  -27حاﻻت
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پﻬﻠﻮان ﻣحﻤد ابﻮسعﻴد  -28حاﻻت سﻴد حسﻦ اردشﻴر  -29ترجﻤﺔ ﻧﻔحات اﻻﻧس -30
ترجﻤﺔ ﻧثراﻟﻠئاﻟﻰ  -31بداﻳع اﻟﻠغﻪ.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم اﻣﻴر ﻋﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ
آﻣد بﻬار دﻟﻜش و ﮔﻞﻫاى تر شﮕﻔت
دل از صباحت رخ خﻮبت ﮔشاده شد
ﻣﻰآﻳـد از ﮔﻞ چﻤﻦ عشﻖ بﻮى خﻮن
ﮔر خﻨده زد ز ﮔرﻳﺔ چشﻤﻢ عجب ﻣدان
ساﻗﻰ بﻬار شد ،ﻗــدحﻢ رﻳزﻟب بﻪ ﻟب
زان ﻧخﻞ ﻧاز خﻨده بﻪ عشاق و وصﻞ ﻧﻰ

دﻟﻬــــا از آن ﻧشاط ز ﮔﻞ بﻴشتر شﮕﻔت
ﻣاﻧﻨد غﻨچـﻪﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ وﻗت سحر شﮕﻔت
ﮔﻮﻳا ﻛـﻪ غﻨچﻪﻫاش زخﻮن جﮕر شﮕﻔت
چﻮن ابر اشﻚ رﻳخت ﮔﻞ تازه بر شﮕﻔت
خاصﻪ ﻛﻪ از شﮕﻮﻓﻪ چﻤﻦ سر بﻪ سر شﮕﻔت
ﻫﻤچﻮن ﮔﻠـﻰ ﻛﻪ از شجر بﻰثﻤر شﮕﻔت

ﻓاﻧﻰ عجب ﻣدان اﮔر آن ﮔﻞ شﮕﻔتﻪ است
از اشﻚ ابر سان تـــﻮ ﻧشﮕﻔت اﮔر شﮕﻔت
ذواﻟﻠساﻧﻴﻦ :اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ دو زبان ترﻛﻰ و درى شعر ﻣﻰسرود،
بﻨابرآن بﻪ شاعر ذواﻟﻠساﻧﻴﻦ ﻣﻠﻘب ﮔردﻳد.
تذک ة اﻟشعرا :اﻳﻦ ﻛتاب شرح حال ﻗرﻳب  105تﻦ از شعراى درىزبان
را در بر دارد .دوﻟتشاه بﻦ عﻼء اﻟدوﻟﺔ سﻤرﻗﻨدى از اﻣﻴر زاده ﮔان و رجال و اعﻴان و
پدرش از ﻧدﻣاى شاﻫرخ و خﻮد در ﻫرات از ﻣﻘربان ابﻮاﻟغازى سﻠطان حسﻴﻦ و اﻣﻴر عﻠﻰ
شﻴرﻧﻮاﻳﻰ و ﻣعاصر ﻣﻮﻻﻧا جاﻣﻰ بﻮده است و اسﻢ و ﻣدح و ﻓضاﻳﻞ ﻫر سﻪ تﻦ را در
اواخر اﻳﻦ ﻛتاب آورده و اﻳﻦ تذﻛره را بﻪ ﻧام عﻠﻰ شﻴر ﻛرده؛ زﻳرا تأﻟﻴف آن بﻪ تشﻮﻳﻖ
و پشتﻴباﻧﻰ اﻳﻦ وزﻳر داﻧشﻤﻨد بﻮده است.
حبﻴب اﻟسﻴر :حبﻴب اﻟسﻴر تارﻳخ عﻤﻮﻣﻰ ﻣعروﻓﻰ است ﻛﻪ غﻴاثاﻟدﻳﻦ بﻦ ﻫﻤاماﻟدﻳﻦ
خﻮاﻧد ﻣﻴر تأﻟﻴف ﻛرده ﻛﻪ وﻗاﻳع را از ابتداى تارﻳخ بشر تا ( )930ﻫـ  .ق .آورده ،ﻛﻪ در
سﻪ جﻠد ﻣﻰباشد و بﻪ ﻣﻨاسبت احتﻮاى تﻔصﻴﻞ اواﻳﻞ ﻛار و شرح سﻠطﻨت شاه اسﻤاعﻴﻞ
ﻛﻪ ﻣؤﻟف ﻣعاصر او بﻮده است داراى اﻫﻤﻴت است.
بﻬارستان :بﻬارستان اثرىاست ﻛﻪ جاﻣﻰ آن را براى پسرش ﻳﻮسف ضﻴاءاﻟدﻳﻦ تأﻟﻴف
ﻛرده است و بﻪ سبﻚ ﮔﻠستان ﻣرﻛب از حﻜاﻳات ﻟطﻴف و ﻧﻜات ظرﻳف است و اشعار
ﻣﻠﻴح ﻧﻴز دارد و ذﻛر شﻤارهﻳﻰ از شعرا و ﻓضﻼ در آن آﻣده است.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 -1اﻣﻴر عﻠﻴشﻴر ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ تارﻳخ ﻫﻔدﻫﻢ رﻣضان اﻟﻤبارك سال  844ﻫـ  .ق .در ﻫرات
تﻮﻟد شد.
 -2ﻧﻮاﻳﻰ بﻴش از  30ﻛتاب را بﻪ زبانﻫاى ترﻛﻰ و درى بﻪ رشتﺔ تحرﻳر درآورد.
 -3ﻧﻮاﻳﻰ در راه تﻬﻴﺔ ﻛتاب ،تأﻟﻴف و تصﻨﻴف ،اعﻤار ﻣساجد و ﻣدارس ،شﻔاخاﻧﻪ ﻫا ،حﻔر
چاهﻫا ،اعﻤار پﻞﻫا ،باغﻫا و ﮔردشﮕاهﻫاى عﻤﻮﻣﻰ تﻮجﻪ جدى ﻣبذول داشتﻪ است.

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه ﻳﻰ« ،ى» باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ باز ﻫﻢ در
ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ «ى» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ «ى» ﻫﻤﻴشﻪ با پسﻮﻧد بعدى باﻳد
بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر «ى» صﻮﻓﻰ ِ +ى+ى = صﻮﻓﻰﻳﻰ ،ﻛابﻠﻰﻳﻰ ،شادىﻳﻰ.
پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ «ى» داﻳﻜﻨدى ِ
+ى+ى= داﻳﻜﻨدىﻳﻰ ،دوشﻰﻳﻰ.
ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه «ى» باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ حرف دﻳﮕرى
در ﻣﻴان آنﻫا عﻼوه ﻧﻤﻰشﻮد؛ اﻣا ﻫﻤﻴشﻪ با اﻳﻦ پسﻮﻧدﻫا بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد جﻤع «ان» :ﻣﻔتﻰ  +ان= ﻣﻔتﻴان ،ﮔردﻳزﻳان ،ﻣﻨطﻘﻴان
پسﻮﻧد جﻤع «ﻫا» ﻛشتﻰ +ﻫا= ﻛشتﻰﻫا ،بﻠﻨدىﻫا ،سادﮔﻰﻫا
پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا «ى» صﻮﻓﻰ  +ى= صﻮﻓﻴﻰ ،حاجﻴﻰ
ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه «ى» باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧد تصغﻴر «ك» ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد
ﻳﻚ «گ» عﻼوه ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ با ﻧشاﻧﺔ تصغﻴر باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ اﻣا
با اصﻞ واژه ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔادىﮔﻚ ،ﮔدىﮔﻚ ،خاﻧﻪﮔﻚ.
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کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن
شخصﻴت و ﻛارﻧاﻣﻪﻫاى اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ بحث
و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ
صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده در بارة
آثار ﻧﻮاﻳﻰ بﻪ ﻫﻤصﻨﻔﻰﻫاى خﻮد ﻣعﻠﻮﻣات دﻫد.
 -3در ﻣﻮرد تصﻮﻳر ﻣﻘابﻞ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻴد.

موالنا نور الدين عبدالرحمن جام

امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاىتان بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با استﻔاده از پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر (ى) چﻨد واژه خارج از واژهﻫاى درس «درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ» بﻨﻮﻳسﻴد.
 -1اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر در اشعار ترﻛﻰ و درى خﻮد ﻛدام تخﻠصﻫا را بﻪ ﻛار ﻣﻰبرد؟
 -2پﻨج اثر عﻤدة ﻧﻮاﻳﻰ را ﻧام ببرﻳد.
 -3ﻧﻮاﻳﻰ در چﻨد ساﻟﻪﮔﻰ بﻪ تحصﻴﻞ و در چﻨد ساﻟﻪﮔﻰ بﻪ سرودن شعر آغاز ﻛرد؟
 -4ﻧﻮاﻳﻰ درﻛجا تﻮﻟد شد :اﻟف :در سﻤرﻗﻨد ب :در ﻫرات ج :در دوشﻨبﻪ د :در ﻛابﻞ
جﻮاب درست را حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻴد:
کار خاﻧﻪگﻰ

 -2عﻼوه بر خﻤسﺔ ﻧﻮاﻳﻰ دﻳﮕر از ﻛدام خﻤسﻪﻫاى شاعران آﮔاﻫﻰ دارﻳد ،ﻧام ببرﻳد.
 -3اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
ﻧﻴست ﻣﻤﻜﻦ جز بﻪ ﻗرآن زﻳستﻦ
ﮔرتﻮ ﻣﻰخﻮاﻫﻰ ﻣسﻠﻤان زﻳستﻦ
اﻗبال
 -4ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد.
 .1ﺷراب چﻴست؟
 .2ﺷراب بﻪ ﻛدام ﻗسﻤتﻫاى بدن اﻧسان ﺿرردارد؟
 .3ﻣﻌﻀﻼت اجتﻤاﻋﻰ و اﻗتﺼادى اﻟﻜﻮل درچﻴست؟

ﻳازدﻫﻢ

اﺿرار ﻣشروبات اﻟﻜﻮﻟﻰ (شراب)
ﻳﻜﻰ ازﮔﻨاﻫان ﻛبﻴره درشرﻳعت اسﻼﻣﻰ ،ﻧﻮشﻴدن ﻣشروبات اﻟﻜﻮﻟﻰ است .خداوﻧد ﻣتعال
در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰﻓرﻣاﻳد :ترجﻤﻪ « :اى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤان آورده اﻳد! شراب و ﻗﻤار و بتﻫا
و تﻴرﻫاى ﻗرعﻪ ،پﻠﻴد و از عﻤﻞ شﻴطاﻧﻨد؛ پس از آنﻫا دورى ﮔزﻳﻨﻴد ،باشد ﻛﻪ رستﮕار
شﻮﻳد .ﻫﻤاﻧا شﻴطان ﻣﻰخﻮاﻫد با شراب و ﻗﻤار ﻣﻴان شﻤا دشﻤﻨﻰ وﻛﻴﻨﻪ اﻳجاد ﻛﻨد و شﻤا را
از ﻳاد خدا و از ﻧﻤاز باز دارد؛ پس آﻳا شﻤا دست برﻣﻰدارﻳد؟ سﻮرة ﻣائده /آﻳت » 91 – 90
با خﻮاﻧدن اﻳﻦ آﻳات ﻣتبرﻛﻪ ،سؤال ﻣطرح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شراب چﻴست ،برصحت اﻧسان
چﻪ ضرر دارد ،ساﻳﻨس جدﻳد دربارة آن چﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد؟
شراب ﻳﻜﻰ از زﻳاﻧبارترﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣخدر براى صحت وسﻼﻣتﻰ است .ﻧخستﻴﻦ اثر زﻳان
آور اﻟﻜﻮل ﻣتﻮجﻪ ﻣغز وسﻴستﻢ اعصاب ﻣرﻛزى اﻧسان است .ﻧﻮشﻴدن ﻧﻮشابﻪﻫاى
اﻟﻜﻮﻟﻰ در ابتدا ﻣﻮجب ﻧﻮعﻰ آراﻣش ﻛاذب و اﻓراطﻰ ﻣﻰﮔردد؛ وﻟﻰ پس ازﻣدتﻰ
اثرات واﻗعﻰ آن ازجﻤﻠﻪ :ﻧاﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ درحرﻛات عضﻼت ،اختﻼل در تصﻤﻴﻢﮔﻴرى،
آسﻴب اعﻤال حرﻛﻰ و ﻣﻬارتﻰ ،ﻛﻨدى ﻓعاﻟﻴتﻫاى دﻣاغﻰ و ﻓﻜرى ،تشدﻳد حاﻟت
تﻬاجﻤﻰ و پرخاشﮕرى ،درﻫﻢ و برﻫﻢ حرف زدن ،سﻮزش ﻗﻠب ،پرحرﻓﻰ ،دوتا دﻳدن
اشﻴا و اﻓراد ،ضعف ﻗرﻧﻴﻪ و اعصاب چشﻢ بﻪ ظﻬﻮر ﻣﻰرسد.
بزرﮔترﻳﻦ خطر اﻟﻜﻮل آن است ﻛﻪ سﻴستﻢ اعصاب اﻧسان را بﻪ تدرﻳج ﻣعتاد ﻣﻰسازد؛
زﻳرا ﻣﻘداري ﻛﻪ درﻣرحﻠﺔ اول حاﻟت ﻧشئﻪ را بﻪ بار ﻣﻰآورد ،در دﻓعات دوم و سﻮم اثر
ﻣطﻠﻮب ﻧﻤﻲ بخشد و براي بﻪ دست آوردن ﻫﻤان حاﻟت اوﻟﻲ ،شخص غﻠط ﻓﻜر ﻣﻰﻛﻨد
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ﻣﻘدار آن را بﻪ دو ﻳا سﻪ چﻨد اﻓزاﻳش ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ باﻻخره اعتﻴاد بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد.
تأثﻴر اﻟﻜﻮل برﻛروﻳات خﻮن :خﻮن در بدن اﻧسان دو وظﻴﻔﻪ دارد :ﻛروﻳات سرخ
خﻮن آﻛسﻴجﻦ را از شش جذب و ﻛاربﻦداياﻛساﻳد را دﻓع ﻣﻰﻛﻨد وﻛروﻳات سﻔﻴد
درﻣﻘابﻞ باﻛترﻳاﻫا و ﻣﻜروبﻫاﻳﻲ ﻛﻪ درجسﻢ داخﻞ ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻣﻘاوﻣت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر
ﻳﻚ ﻗطره خﻮن را در ﻣﻘداري آب ﻛﻪ ( )٪1اﻟﻜﻮل داشتﻪ باشد بﻴﻨدازﻳﻢ ،رﻧﮓ سرخ
آن بﻪ زردي ﻣﻰﮔراﻳد و ﻧشاط وﻓعاﻟﻴت ﻗبﻠﻰ خﻮد را ازدست ﻣﻰدﻫد .ﻣعﻨاي اﻳﻦ عﻤﻠﻴﻪ
درجسﻢ اﻧسا ِن زﻧده اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻟﻜﻮل خﻮن را از جذب ﻧﻤﻮدن آﻛسﻴجﻦ ﻻزم بﻪ
وجﻮد باز ﻣﻰدارد و اختﻨاق ﻛروﻳات خﻮن را بار ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ ﻧتﻴجﺔ آن خستﻪﮔﻰ
عضﻼت وﻛاﻫش ﻣﻘاوﻣت جسﻢ در برابر اﻧﻮاع ﻣﻜروبﻫاست.
تأثﻴر اﻟﻜﻮل بر ﻗﻠب و شرﻳانﻫا :اﻟﻜﻮل بﻪ ﻧسبت ( )٪1درخﻮن ،سبب ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ ﻧبض اﻧسان در ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ده بار بﻴشتر بتپد .با تداوم شرابﻧﻮشﻰ ،شخص ﻣعتاد بﻪ
اﻟﻜﻮل بﻪ تصﻠب شراﻳﻴﻦ -خصﻮصاً شرﻳان تاجﻲ ﻛﻪ ﻣغذي ﻗﻠب است -ﻣبتﻼ ﻣﻰشﻮد و
تصﻠب شرﻳان تاجﻲ ،اﻧسان را در ﻣعرض سﻜتﺔ ﻗﻠبﻲ ﻗرار ﻣﻰدﻫد .بدﻳﻦ جﻬت ﻧخستﻴﻦ
ﻧصﻴحت داﻛتر براي ﻣرﻳضان ﻣصاب بﻪ تصﻠب شراﻳﻦ و تﻜان ﻗﻠبﻲ ،ترك ﻗطعﻰ
سﮕرت و اﻟﻜﻮل بﻪ طﻮر داﻳﻢ است.
تأثﻴر اﻟﻜﻮل بر جﮕر :استعﻤال اﻟﻜﻮل سبب پﻴداﻳش «پﻮﻛﻰ جﮕر» ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ بﻴﻤارى
در اروپا و اﻣرﻳﻜا اﻧتشار زﻳاد دارد؛ اﻣا در ﻣﻤاﻟﻚ اسﻼﻣﻲ خﻴﻠﻲ ﻛﻢ بﻪ ﻧظر رسﻴده است.
ﻫرﮔاه شرابﻧﻮشﻰ اداﻣﻪ ﻳابد ،حجرات زﻧدة جﮕر ﻳﻜﻲ پس ازدﻳﮕرى حﻴات خﻮد را
از دست ﻣﻰدﻫﻨد و باعث خرابﻲ ﻗسﻤتﻰ از جﮕر ﻣﻰﮔردﻧد ،ﻛﻪ ﻫﻤان ﻗسﻤت بﻪ شﻜﻞ
اسﻔﻨجﻰ درآﻣده و اﻧﻜشاف آن باعث بروز ﻣرض« پﻮﻛﻰ جﮕر» ﻣﻲﮔردد .اﻳﻦ ﻣرض
ﻣرگﻫاي ﻧا بﻪﻫﻨﮕام را بﻪ دﻧبال دارد.
اﻟﻜﻮل و ﻧﻘص وﻳتاﻣﻴﻦﻫا :ﻳﻜﻰ از عﻮارض تجزﻳﺔ اﻟﻜﻮل دربدن ،تخرﻳب وﻳتاﻣﻴﻦ
 B6است ﻛﻪ در ﻧتﻴجﺔ آن ﻓرد ،دچار ﻛﻢخﻮﻧﻰ ،خستﻪﮔﻰ ،تﻤرﻛز ضعﻴف ،سستﻰ و
بﻰحاﻟﻰ ﻣﻰﮔردد .اﻟﻜﻮل ﻳﻚ ﻣادة ادرارآور است و ﻣﻰتﻮاﻧد سبب ﻛﻢآبﻰ سﻠﻮلﻫاى
بدن شﻮد .با دﻓع ادرار ،ﻫﻤراه با آب ،وﻳتاﻣﻴﻦﻫا و ﻣﻮاد ﻣعدﻧﻰ از جﻤﻠﻪ وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى B
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و  ،Cﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ ،ﻛﻠسﻴﻢ و پتاسﻴﻢ از بدن خارج ﻣﻰشﻮﻧد .اعراض ﻓﻘدان وﻳتاﻣﻴﻦﻫاي B
و  Cﻧخست بﻪ شﻜﻞ ﻟرزش دستﻫا ،ﻛﻼﻟت زبان ،ضعف عضﻼت وحساسﻴت پﻮست
ظاﻫر ﻣﻰشﻮد .اﮔر بازﻫﻢ اﻳﻦ وﻳتاﻣﻴﻦﻫا تﻮسط اﻟﻜﻮل از بﻴﻦ برده شﻮد ،ﻣﻨجر بﻪ ﻓﻠج
شدن دستﻬا ،پاﻫا و ورم ﻗﻠب ﻣﻰﮔردد.
ت ُاثﻴر اﻟﻜﻮل بر شخﺼﻴت اﻧسان :درﮔزارشﻲ ﻛﻪ از طرف« اﻧجﻤﻦ ﻣبارزه با اﻟﻜﻮل»
در اﻧﮕﻠستان تﻬﻴﻪ شده ،آﻣده است« :در اثر تحﻘﻴﻘاتﻰ ﻛﻪ بر 18600شخص ﻣعتاد بﻪ
اﻟﻜﻮل صﻮرت ﮔرﻓت ،چﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪ بﻪ دست آﻣد :استعﻤال اﻟﻜﻮل بﻪ طﻮر دوامدار از
شخصﻴت اﻧسان ﻣﻰﻛاﻫد و سبب پﻴداﻳش ُﻛﻨد ذﻫﻨﻲ ،ضعف اراده ،خشﻢ سرﻳع و اوﻫام
و خﻴاﻻت ﻣﻰﮔردد .بدﻳﻦ سبب ﻧﻤﻲتﻮان درﻣساﻳﻞ ﻣاﻟﻲ ،اجتﻤاعﻰ و رﻫبرى بﻪ چﻨﻴﻦ
ﻓردى اعتﻤاد ﻧﻤﻮد؛ ﻫﻤچﻨان اعتﻤاد بﻪ سخﻨان و وعدهﻫاي شخص ﻣعتاد بﻪ اﻟﻜﻮل
ﻛارياست خطا؛ ﻫرچﻨد ﻛﻪ وى در حاﻟت عادي باشد».
ﻣﻌﻀﻼت اجتﻤاﻋﻲ و اﻗتﺼادي اﻟﻜﻮل :درﻛشﻮرﻫاي اسﻼﻣﻲ ،اﻟﻜﻮل ﻣعضﻠﺔ ﻗابﻞ
تﻮجﻬﻲ را اﻳجاد ﻧﻨﻤﻮده است و اﻳﻦ بﻪ برﻛت دستﻮر ﻗاطعﻲ است ﻛﻪ شرﻳعت اسﻼﻣﻰ
درﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ صادر ﻧﻤﻮده؛ اﻣا درﻛشﻮرﻫاي دﻳﮕر بﻪ وﻳژه در ﻗارهﻫاى اروپا و اﻣرﻳﻜا،
ﻣعضﻼت اجتﻤاعﻲ و اﻗتصادي اﻟﻜﻮل بسﻴار چشﻢﮔﻴر است.
در بسﻴارى از شﻬرﻫاي پﻴشرﻓتﺔ اروپاﻳﻲ و اﻣرﻳﻜاﻳﻲ ،دهﻫا اﻧجﻤﻦ ﻣبارزه با ﻣشروبات
اﻟﻜﻮﻟﻲ و شﻔاخاﻧﻪﻫاﻳﻰ اﻳجاد شده ﻛﻪ بﻪ عﻼج اشخاص داﻳﻢ اﻟخﻤر ﻣﻰپردازﻧد.

ﻳﻦ آ َﻣﻨ ُﻮا ْ إِﻧ َّ َﻤا
خداوﻧد در ســﻮرة اﻟﻤائده آﻳــﺔ  91-90ﻣﻴﻔرﻣاﻳد :ﻳَا أَﻳُّ َﻬا اﻟ َّ ِذ َ
اب َو َ
اﻟْخَ ﻤر َواﻟْﻤﻴ ِســر َو َ
اﻷ ْز َ
س ِّﻣ ْﻦ َع َﻤﻞِ َّ
اجتَﻨِبُﻮ ُه ﻟ َ َعﻠَّ ُﻜ ْﻢ
ﻧص ُ
اﻷ َ
اﻟشﻴ ْ َطا ِن ﻓَ ْ
ﻻ ُم ِر ْج ٌ
ُْ َْ ُ
َ
ُ
ت ُ ْﻔﻠ ِ ُحﻮنَ ( )90إِﻧ َّ َﻤا ﻳُرِﻳ ُد َّ
ــع بَﻴْﻨَﻜ ُﻢ اﻟ ْ َعدَ ا َو َة َواﻟْبَغ َْضاء ﻓِﻲ اﻟْخَ ْﻤ ِر
ــﻴ َطا ُن أن ﻳُﻮﻗ ِ َ
اﻟش ْ
َواﻟ ْ َﻤﻴ ْ ِس ِر َوﻳَ ُصدَّ ُﻛ ْﻢ َعﻦ ِذ ْﻛ ِر ِّ
اﻟص َ
ﻼةِ ﻓَ َﻬ ْﻞ أَﻧتُﻢ ُّﻣﻨتَ ُﻬﻮنَ ()91
اﷲ َو َعﻦِ َّ
ترجﻤﻪ :اى ﻣؤﻣﻨان جز اﻳﻦ ﻧﻴســت ﻛﻪ شراب و ﻗﻤار و ﻧشاﻧﻪاى ﻣعبﻮدان باطﻞ و تﻴرﻫاى
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ﻓال پﻠﻴدي است از ﻛردار شﻴطان پس احتراز ﻛﻨﻴد از وى تا بﻮد ﻛﻪ شﻤا رستﮕار شﻮﻳد
( )90جز اﻳﻦ ﻧﻴســت ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد شــﻴطان ﻛﻪ بﻴﻨدازد در ﻣﻴان شﻤا دشﻤﻨﻰ و ﻧاخﻮشﻰ
بﻪ ســبب شــراب و ﻗﻤار و باز دارد شــﻤا را از ﻳاد خدا و از ﻧﻤاز پس آﻳا اﻟحال شﻤا باز
اﻳستادﮔاﻧﻴد ()91
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1از ﻧظر ساختار طبﻲ ﻫﻤﻪ ﻧﻮشابﻪﻫاﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘدار ﻣعﻴﻦ اﻳتاﻧﻮل () Ethanol
بﻮده و حاﻟت ﻧشئﻪ را بﻪ بار آورﻧد ،درجﻤﻠﺔ ﻣشروبات اﻟﻜﻮﻟﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳﻨد.
 .2از ﻧظر شرﻳعت اسﻼﻣﻰ شراب بﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮشابﻪﻫاﻳﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ در وجﻮد اﻧسان
حاﻟت ﻧشئﻪ اﻳجاد ﻛﻨد.
 .3بزرﮔترﻳﻦ خطر اﻟﻜﻮل آن است ﻛﻪ دﻧﻴا و آخرت اﻧسان را خراب ﻣﻰسازد و سﻴستﻢ
اعصاب اﻧسان را بﻪ تدرﻳج ﻣعتاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 .4شاﻳع ترﻳﻦ اختﻼل سﻴستﻢ عصبﻰ ،آسﻴب ﻗرﻧﻴﻪ و اعصاب چشﻢ است.
 .5اﻟﻜﻮل بﻪ ﻧسبت ( )٪1درخﻮن ،سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧبض در ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ده بار بﻴشتر بتپد.
 .6استعﻤال اﻟﻜﻮل سبب پﻴداﻳش (پﻮﻛﻰ جﮕر) ﻣﻰﮔردد.
 .7ﻳﻜﻰ از عﻮارض تجزﻳﺔ اﻟﻜﻮل دربدن ،تخرﻳب وﻳتاﻣﻴﻦ B6است.
 .8اســتعﻤال اﻟﻜــﻮل بﻪ طﻮر دواﻣدار از شــخصﻴت اﻧســان ﻣﻰﻛاﻫد و ســبب پﻴداﻳش
ُﻛﻨد ذﻫﻨﻲ ،ضعف اراده ،خشﻢ سرﻳع و اوﻫام و خﻴاﻻت ﻣﻰﮔردد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف اخﻴر واژه« ،ى» باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال اسﻨادى ﻳا ﻣعاون «استﻢ
استﻴﻢ ،استﻰ ،استﻴد ،استﻨد و اﻧد»« ،اﻟف» از آغاز اﻳﻦﻫا حذف ﻧشده برجاى خﻮﻳش باﻗﻰ
ﻣﻲﻣاﻧد؛ اﻣا درتﻠﻔظ ،حرﻛت اﻟف ﻧخستﻴﻦ اﻳﻦ واژهﻫا بﻪ «ى» داده ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
استﻢ :زابﻠﻰ استﻢ  /ﻗرغﻪﻳﻰ استﻢ.
استﻴﻢ :اﻓغاﻧستاﻧﻰ استﻴﻢ  /ﻓرزهﻳﻰ استﻴﻢ.

66

استﻰ :اﻳراﻧﻰ استﻰ  /سرچشﻤﻪﻳﻰ استﻰ.
استﻴد :ﻣﻨطﻘﻰ استﻴد  /پاﻳﻤﻨارى استﻴد.
استﻨد :ﻛارﻳزى استﻨد  /بﻠﻮچﻰ استﻨد.
اﻧد :ﮔردﻳزى اﻧد  /شرﻗﻰ اﻧد.
اﻣا اﻟف « است» ﻛﻪ ﻓعﻞ ﻣﻔرد شخص سﻮم ﻣﻰباشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى
ﻳادشده حذف شده ،وﻓعﻞ با واژه پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
است :ﻣعﻨﻮﻳست  /طبﻴعﻴست.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان در ﻣﻮرد اضرار اجتﻤاعﻰ و اﻗتصادى اﻟﻜﻮل باﻫﻢ بحث ﻧﻤﻮده وﻓﻬرستﻰ
تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻨد؛ سپس ﻫرشاﮔرد ،دو  -دو ﻣﻮرد آن را با ارائﺔ ﻣثالﻫا ﻣﻔصﻞ شرح دﻫد.
 .2چﻨد تﻦ از شاﮔردان تصﻮﻳر زﻳر را با ﻣﻮضﻮع «شراب و تصادم» ارتباط داده ،در ﻣﻮرد
آن در برابر صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
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امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ ،بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ درﻛتابچﻪﻫاىتان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 « .2دوﻟت چﻪ تدابﻴرى را درﻣبارزه عﻠﻴﻪ شراب روى دست بﮕﻴرد؟ » درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣتﻨﻰ
درﻫﻔت سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 .1شرابﻧﻮشﻰ چﻪ ﻣعضﻼت اجتﻤاعﻰ را بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
 .2اﻟﻜﻮل بر سﻴستﻢ عصبﻰ و شخصﻴت اﻧسان چﻪ تأثﻴر ﻣﻰﮔذارد؟
 .3ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه« ،ى» باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال اسﻨادى «استﻢ،
استﻴﻢ ،استﻰ ،استﻴد ،استﻨد و اﻧد» ،چﮕﻮﻧﻪ باﻳد ﻧﻮشتﻪ شﻮد؟
 .4بﻪ ﻧظر شﻤا ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻧﻜات اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ باﻳد در ﻧﻮشتﻦ رعاﻳت شﻮد ،ﻛدامﻫاست؟

کار خاﻧﻪگﻰ

 .1در ﻣﻮرد اضرار استﻔاده از ﻣشروبات اﻟﻜﻮﻟﻰ ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
ﻛدام شﻴشﻪ ﻛﻪ آخر ﻧزد بﻪ سﻨﮓ شراب
حـذرﻛﻨﻴـد ز اﻧجام عﻴـش اﻳـﻦ ﻣحﻔـﻞ
بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس دوازدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.

68

درس

دوازدﻫﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد.
 .1رﻣان چﻴست؟
 .2رﻣان بﻪ ﮔﻮﻧﺔ اﻣروزى درچﻪ زﻣاﻧﻰ بﻪ وجﻮد آﻣد؟
 .3رﻣان با رﻣاﻧس چﻪ رابﻄﻪ دارد؟
ُ .4دن ﻛﻴﺸﻮت چﻴست؟

پ

ُرﻣان چﻴست؟
داستان ﻳا ﻧاول (  ) Novelرواﻳتﻰ است ﻣﻨثﻮر ﻛﻪ ﻣبتﻨﻰ بر جعﻞ وخﻴال؛ اﮔر طﻮﻻﻧﻰ
باشد ،آن را ُرﻣان و اﮔر ﻛﻮتاه بﻮد ،آنرا داستان ﻛﻮتاه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .در ابتدا ُرﻣان ،شعر
رواﻳتﻰ بﻮد و بعد بﻪ تدرﻳج بﻪ ﻧثر ﮔراﻳﻴد و عﻤﻮﻣﻴت بﻴشتر ﻳاﻓت.
ﻧاول اصطﻼح اﻧﮕﻠﻴسﻰ است و ﻣعادل آن در اﻛثر زبانﻫاى اروپاﻳﻰ ُرﻣان است .اصﻞ
واژة اﻧﮕﻠﻴسﻰ ﻧاول ،واژة اﻳتاﻟﻴاﻳﻰ« ﻧاوﻻ» بﻪ ﻣعﻨاى ﻣطﻠب ﻛﻮچﻚ تازه است .ﻧاوﻻ ﻛﻪ
در ﻗرن چﻬاردﻫﻢ در اﻳتاﻟﻴا ﻣرسﻮم بﻮد ،ﻧﻮعﻰ ﻗصﺔ ﻛﻮتاه ﻣﻨثﻮر است ﻛﻪ ﻣعروفترﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﺔ آن « ﻗصﻪﻫاى دﻛاﻣرون» اثر « بﻮﻛاچﻴﻮ » است.
از اجداد دﻳﮕر ُرﻣان اﻣروزى ،رواﻳات «پﻴﻜارسﻚ» است ﻛﻪ درﻗرن شاﻧزدﻫﻢ در
اسپاﻧﻴا ﻣرسﻮم بﻮد و ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ ازاﻳﻦ شﻴﻮه ،درآثار«ﻣارك تﻮﻳﻦ» بﻪ چشﻢ ﻣﻰخﻮرد.
پﻴﻜارسﻚ ﻣشتﻖ از ﻛﻠﻤﺔ ﻫسپاﻧﻮى«پﻴﻜار» ،بﻪ ﻣعﻨاى تذوﻳر و ﻣحﻴﻞ است و پﻴﻜارسﻚ
صﻔتﻰ بﻮده براى داستانﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در ان بﻪ بررسﻰ اعﻤال پﻴﻜارﻫا ﻣﻰپرداختﻨد.
ﻣعروفترﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳﻦ سبﻚُ ،رﻣان« ُدن ﻛﻴشﻮت» اثر«سرواﻧتس» (ﻧﻮﻳسﻨدة ﻫسپاﻧﻮى)
است ﻛﻪ آن را در خﻼل سالﻫاى( )1605تا () 1615م .ﻧﻮشتﻪ است .پﻴش از اﻳﻦ ُرﻣان
ﻫﻴچ اثرى درچﻨﻴﻦ ﻗاﻟب ﻫﻨرى ادبﻴات جﻬان پﻴدا ﻧﻤﻰشﻮد .در اﻳﻦ داستان ﻣعروف،
ﻣردى حﻴﻠﻪﮔر ﻣﻰخﻮاﻫد ﻫﻨﻮز با آرﻣانﻫاى اشراﻓﻰ -ﻛﻪ دﻳﮕر در زﻣان او ﻣﻨسﻮخ شده
است -زﻧدهﮔﻰ ﻛﻨد .در ُرﻣان « ُدن ﻛﻴشﻮت» تﻮ ّﻫﻢ و واﻗعﻴت بﻪ ﻧحﻮ استاداﻧﻪﻳﻰ در
ﻣﻘابﻞ ﻳﻚدﻳﮕر ﻧﻤﻮدار شده است.
بﻪ ﻫرحال ُرﻣان ،ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﺔ ُرﻣاﻧس ﮔرﻓتﻪ شده ،ﻣﻬﻤترﻳﻦ و ﻣعروفترﻳﻦ شﻜﻞ تبﻠﻮر
ﻳاﻓتﺔ ادبﻰ روزﮔار ﻣاست .ﻗبﻞ از ُرﻣان« ُدن ﻛﻴشﻮت» ،حﻤاسﻪﻫاى ﻣﻨثﻮر وﻣﻨظﻮم و
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ﻟطﻴﻔﻪﻫا و حﻜاﻳات برسبﻴﻞ تﻤثﻴﻞ ،ﻗصﻪﻫاى عاﻣﻴاﻧﻪ واساطﻴر و اﻓساﻧﻪﻫاى بسﻴارى چﻮن«
اﻳﻠﻴاد و ادﻳسﻪ» و ﻧﻮع ُرﻣاﻧسﻫا ﻣﻮجﻮد بﻮد ﻛﻪ ازﻧظر ﻣعﻨﻰ وﻛﻴﻔﻴت ساختارى با ُرﻣان
بﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣروزى آن تﻔاوت بسﻴار داشت.
ُرﻣاﻧس چﻴست؟
اصطﻼح ُرﻣاﻧس در اواﻳﻞ سدهﻫاى وسطﻰ بﻪ ﻣعﻨاى ﻛتابﻫاﻳﻰ بﻮد ﻛﻪ از ﻻتﻴﻦ ترجﻤﻪ
و ﻳا بﻪ زبانﻫاى ﻣحﻠﻰ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻴشد و ﻧﻴز زبانﻫاى ﻣحﻠﻰ جدﻳد ﻣشتﻖ شده از زبان ﻻتﻴﻦ
را ُرﻣاﻧس ﻣﻰﮔﻔتﻨد؛ ﻫﻤچﻨان درﻗرون ﻧخستﻴﻦ ،وﻗاﻳع غﻴرعادى ،صحﻨﻪﻫاى عجﻴب و
غرﻳب ،ﻣاجراﻫاى شﮕﻔت اﻧﮕﻴز و عشﻖﻫاى احساساتﻰ وپرشﻮر واعﻤال سﻠحشﻮراﻧﻪ را
بﻪ ﻧام ُرﻣاﻧس ﻳاد ﻣﻰﻛردﻧد.
شﻜﻞ ُرﻣاﻧس ،تحت تأثﻴر ﻗصﻪﻫاى « ﻫزار وﻳﻚ شب» بﻪ وجﻮد آﻣد و درﻗرن دوازدﻫﻢ
در ﻓراﻧسﻪ روﻧﻖ ﮔرﻓتﻪ از اﻳﻦ ﻛشﻮر بﻪ ﻛشﻮرﻫاى غربﻰ دﻳﮕر ﻧﻴز راه ﻳاﻓت.
ُرﻣاﻧس ،جﻬان با شﻜﻮه و باعظﻤت غﻴرواﻗعﻰ و خﻴالپردازاﻧﻪ را بﻪ ﻧﻤاﻳش ﻣﻰﮔذارد
و برخﻼف حﻤاسﻪ ،تﻨﻬا بﻪ جﻨﮓ و ﻣﻴدانﻫاى ﻛارزار اختصاص ﻧدارد؛ بﻠﻜﻪ بﻴشتر
ﻗصﻪﻫاى خﻴاﻟﻰ است ﻛﻪ جﻨبﺔ سرﮔرم ﻛﻨﻨده دارد و بﻪ ﻗﻬرﻣانﻫاى اصﻴﻞ زادهﻳﻰ
اختصاص ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ از واﻗعﻴتﻫاى زﻧدهﮔﻰ روزﻣره دور بﻮده بﻪ ﻣاجراﻫاى عاشﻘاﻧﺔ
اغراقآﻣﻴز دﻟبستﻪ اﻧد و در راه رسﻴدن بﻪ ﻣحبﻮب ،بﻪ اعﻤال جسﻮراﻧﻪ دست ﻣﻰزﻧﻨد و
با جادوﮔران و شخصﻴتﻫاى شرور ﻣﻰجﻨﮕﻨد.
ﻗصﻪﻫا عﻤر طﻮﻻﻧﻰ دارﻧد و تارﻳخ پﻴداﻳش آنﻫا تﻘرﻳباً ﻫﻤان اﻧدازه ﻗدﻳﻤﻰ است ﻛﻪ
تارﻳخ زﻧدهﮔﻰ بشر؛ اﻣا شﻜﻞ و روال تازة ادبﻰ ﻛﻪ ﻣا در ُرﻣان ﻣجسﻢ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ،ﻳعﻨﻰ
آﻓرﻳﻨش داستاﻧﻰ ﻣﻨثﻮر و طﻮﻻﻧﻰ با تاﻛﻴد بر اصاﻟت و تجربﻴات و تخﻴﻼت ﻓردى و
شخصﻰ ،ﻫرﮔز ﮔذشتﺔ طﻮﻻﻧﻰ ﻧداشتﻪ است و تارﻳخ پﻴداﻳش و طﻠﻮع آن در ﻓرﻫﻨﮓ
ادبﻰ جﻬان از سﻪ ﻗرن تجاوز ﻧﻤﻰﻛﻨد .در حﻘﻴﻘت وﻗتﻰ آدﻣﻰ شﻨاسﻨاﻣﻪ و ﻫﻮﻳت ﻓردى
خﻮد را پﻴدا ﻛردُ ،رﻣان ﻧﻴز تﻮﻟد ﻳاﻓت.
ﻗصﻪﻫاى ﻗدﻳﻤﻰ بﻴشتر بﻪ ﻣطﻠﻖﮔراﻳﻰ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻛﻠﻰ تﻮجﻪ داشتﻨد .ﻗﻬرﻣانﻫاى
ﻗصﻪﻫا ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى صﻔات بد و خﻮب اﻧساﻧﻰ بﻮدﻧد .شخصﻴتﻫا در اﻳﻦ آثار بﻪ دو ﮔروه
ﻣتﻔاوت و ﻣتﻤاﻳز تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشدﻧد :ﮔروه آسﻤاﻧﻰ با ﻫﻤﻪ صﻔات وخصاﻳﻞ پسﻨدﻳده
وﮔروه اﻫرﻳﻤﻨﻰ با ﻫﻤﻪ رذاﻟتﻫا ،پستﻰﻫا وپﻠﻴدىﻫا .درﮔﻴرى اﻳﻦ دوﮔروه باعث پدﻳد
آﻣدن ﻣاجراﻫا ،ﻗصﻪﻫا و ُرﻣاﻧسﻫا ﻣﻰشد.
از اواخر ﻗرن ﻫﻔده جﻬان بﻴﻨﻰ اﻧسان در غرب از جﻬانبﻴﻨﻰ ﻗﻬرﻣان جدا شد .شﻨاخت
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اﻓراد از ﻣساﻳﻞ تغﻴﻴر ﻳاﻓت وﻣﻮضﻮع ُرﻣانﻫا ﻧﻴز از اﻳﻦ دﻳﮕرﮔﻮﻧﻰﻫاى تازة ﻓردى ﻣاﻳﻪ
ﮔرﻓت .براى اوﻟﻴﻦ بار خصﻮصﻴات عاطﻔﻰ و دروﻧﻰ و تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ روحﻰ بﻪ ادبﻴات
راه ﻳاﻓت و ُرﻣان بﻪ ﻣعﻨاى واﻗعﻰ و اﻣروزى آن بﻪ وجﻮد آﻣد.
درتعرﻳف ُرﻣان ﮔﻔتﻪ اﻧد :رواﻳت ﻣﻨثﻮر داستاﻧﻰ است ﻛﻪ سروﻛارش با ﻣاجراﻫا و
احساسات آدمﻫاى خﻴاﻟﻰ وتصﻮرى است ،بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮرﻛﻪ از طرﻳﻖ تﻮصﻴف عﻤﻞ و
ﻓﻜر ،ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰﻫاى زﻧدهﮔﻰ و شخصﻴت آدﻣﻰ را تصﻮﻳر ﻛﻨد.
ُرﻣان از ﻟحاظ زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮضﻮع ،اﻗسام ﮔﻮﻧاﮔﻮن دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤترﻳﻦ آنﻫا عبارت اﻧد از:
ُ .1رﻣان تارﻳخﻰ :ﻛﻪ در آن ﻗﻬرﻣاﻧان و حﻮادث ﻣﻬﻢ تارﻳخﻰ بﻪ ﻛارﮔرﻓتﻪ شده و
ﻧﻮﻳسﻨده بﻪ ﻣﻘتضاى ذوق وسﻠﻴﻘﺔ خﻮﻳش در حﻮادث و شخصﻴت ﻗﻬرﻣاﻧان تغﻴﻴرات ﻛﻢ
و بﻴش ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ زاﻳﻴدة تخﻴﻞ اوست ،وارد آورده است.
ُ .2رﻣان روستاﻳﻰُ :رﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ زﻧدهﮔﻰ ،آرزوﻫا و تخﻴﻼت شباﻧان و ﻣردم
روستاﻧشﻴﻦ را ﻧﻘاشﻰ و تحﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨد.
ُ .3رﻣان آﻣﻮزشﻰ :در چﻨﻴﻦ ُرﻣان ﻳﻜﻰ از ﻣﻮضﻮعات عﻠﻤﻰ و آﻣﻮزشﻰ ﻣاﻧﻨد
ﻣﻮضﻮعات ﻓﻠسﻔﻰ ،جغراﻓﻴاﻳﻰ وغﻴره در ﻟباس داستاﻧﻰ ﻛﻪ پرداختﺔ ذﻫﻦ ﻧﻮﻳسﻨده است
ﻣﻮرد بحث ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد.
ُ .4رﻣان ﻃﻨزى :عبارت است از ُرﻣاﻧﻰ ﻛﻪ عادت و اخﻼق و رﻓتار جارى عادى
ﻣردم را با بﻴاﻧﻰ ﻧﻴشدار و خﻨدهآور تﻮجﻴﻪ و تحﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨد .طبﻴعﻰ است ﻛﻪ ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ
ﻗبﻴﻞ ُرﻣانﻫا ﻛﻤتر از ﻣﻴان ﻣطاﻟب جدى ﻳا غﻢ اﻧﮕﻴز اﻧتخاب ﻣﻰشﻮد.
ُ .5رﻣان ﻫجﻮآﻣﻴز :در اﻳﻦ ُرﻣان در ضﻤﻦ حﻜاﻳتﻰ ﻛﻪ در واﻗع صﻮرت استعارى
ﻣﻘصد اصﻠﻰ ﻧﻮﻳسﻨده است ،عادات و اخﻼق و سجاﻳاى ﻣردم عصر ﻣﻮرد ﻧظر ﻧﻮﻳسﻨده،
ﻣﻮرد اﻧتﻘاد ﻫجﻮآﻣﻴز ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد.
ُ .6رﻣان ﻣﻜاتبﻪﻳﻰُ :رﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ وﻗاﻳع آن در ضﻤﻦ ﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻴﻦ ﻗﻬرﻣاﻧان
داستان رد وبدل ﻣﻰشﻮد جرﻳان دارد و خﻮاﻧﻨده با خﻮاﻧدن چﻨد ﻧاﻣﻪ از داستان آﮔاﻫﻰ
حاصﻞ ﻣﻰﻛﻨد.
ُ .7رﻣان ﻋاﻃﻔﻰ :ﻛﻪ ﻗسﻤت عﻤدة آن عبارت است از تحﻠﻴﻞ احساسات و عﻮاطف
شخصﻰ و دروﻧﻰ ﻗﻬرﻣان داستان.
ُ .8رﻣان رواﻧﻰ :ﻛﻪ در آن حﻮادث عﻤده و ﻣﻬﻤﻰ وجﻮد ﻧدارد و زﻣﻴﻨﺔ اصﻠﻰ داستان
چﻴزى جز تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ احساسات ﻗﻬرﻣاﻧان بر ﻣبﻨاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ روانشﻨاسﻰ ﻧﻴست.
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ُ .9رﻣان ﻓرﻫﻨﮕﻰ :ﻛﻪ در آن عادات ،رسﻮم ،اخﻼق و سجاﻳاى ﻣردم جاﻣعﻪ ﻣﻮرد
تﻮجﻪ و بحث ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد.
ُ .10رﻣان حادثﻪﻳﻰُ :رﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ در آن شرح ﻣساﻓرتﻫاى آﻣﻴختﻪ با حﻮادث،
ﻳا وﻗاﻳع خﻴاﻟﻰ و وﻫﻤﻰ با ﻣعﻠﻮﻣات جغراﻓﻴاﻳﻰ ﻳا تارﻳخﻰ آﻣﻴختﻪ شده باشد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ
اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻣحصﻮل ادبﻴات غرب است؛ اﻣا در ﻛشﻮر ﻣا اﻓغاﻧستان بعد از ﻓعاﻟﻴتﻫاى
ﻓرﻫﻨﮕﻰ ﻧﮕارشﻰ ﻣحﻤﻮد طرزى عﻤدتاً داستان ﻛﻮتاه و رﻣان بﻪ ادبﻴات راه پﻴدا ﻛرد و
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﻣحدود در زﻣﻴﻨﻪ ﻛار ﻛرده اﻧد.
بﻮﻛاچﻴﻮ« :جﻮواﻧﻰ بﻮﻛاچﻴﻮ» ﻳﻜﻰ از چﻬرهﻫاى برجستﺔ تارﻳخ ادبﻴات
اﻳتاﻟﻴاست .او ﻣتﻮﻟد سال  1313ﻣﻴﻼدى و ﻣتﻮﻓﻰ سال 1373م است.
بﻮﻛاچﻴﻮ را در ﻛﻨار داﻧتﻪ ﻳﻜﻰ از اصﻼحﮔران زبان اﻳتاﻟﻴاﻳﻰ ﻣﻰداﻧﻨد.
ﻫﻢچﻨﻴﻦ او از ﻣﻘاﻣات دوﻟتﻰ شﻬرﻓﻠﻮراﻧس بﻮد.
شﻬرت بﻮﻛاچﻴﻮ بﻪ سبب ﻣجﻤﻮعﺔ ﻗصﻪﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ او درﻛتاب بسﻴارﻣعروف خﻮد
«دﻛاﻣرون» ﮔردﻫﻢ آورده است .بﻮﻛاچﻴﻮ بﻨا بر ﮔﻔتﺔ خﻮدش ﻗصﻪ ﻧﻮﻳسﻰ را از ﻫﻔت
ساﻟﻪﮔﻰ آغاز ﻛرد و درطﻮل عﻤرخﻮد شﻴﻔتﺔ ﻣساﻓرت و تﻔحص در آداب ،رسﻮم و
روحﻴات ﻣردم بﻮد.
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1داستان ﻳا ﻧاول (  ) Novelرواﻳتﻰ است ﻣﻨثﻮر ﻛﻪ ﻣبتﻨﻰ بر جعﻞ وخﻴال باشد .اﮔر
طﻮﻻﻧﻰ باشد ،آن را ُرﻣان و اﮔر ﻛﻮتاه باشد ،داستان ﻛﻮتاه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
 .2ﻧاوﻻ ﻧﻮعﻰ ﻗصﺔ ﻛﻮتاه ﻣﻨثﻮر را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻣعروفترﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ آن « ﻗصﻪﻫاى
دﻛاﻣرون» اثر « بﻮﻛاچﻴﻮ » است.
 .3اصطﻼح ُرﻣاﻧس در اواﻳﻞ سدهﻫاى ﻣﻴاﻧﻪ بﻪ ﻣعﻨاى ﻛتابﻫاﻳﻰ بﻮد ﻛﻪ از ﻻتﻴﻦ
ترجﻤﻪ و ﻳا بﻪ زبانﻫاى ﻣحﻠﻰ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشد و ﻧﻴز زبانﻫاى ﻣحﻠﻰ جدﻳد ﻣشتﻖ شده از
زبان ﻻتﻴﻦ را ُرﻣاﻧس ﻣﻰﮔﻔتﻨد.
ُ .4رﻣاﻧس ﻗصﻪﻫاى خﻴاﻟﻰ است ﻛﻪ جﻨبﺔ سرﮔرم ﻛﻨﻨده دارد و بﻪ ﻗﻬرﻣانﻫاى اصﻴﻞ
زادهﻳﻰ اختصاص ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ از واﻗعﻴتﻫاى زﻧدهﮔﻰ روزﻣره دور بﻮده بﻪ ﻣاجراﻫاى
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عاشﻘاﻧﺔ اغراقآﻣﻴز دﻟبستﻪ و در راه رسﻴدن بﻪ ﻣحبﻮب ،بﻪ اعﻤال جسﻮراﻧﻪ دست ﻣﻰزﻧﻨد
و با جادوﮔران و شخصﻴتﻫاى شرور ﻣﻰجﻨﮕﻨد.
 .5از اواخر ﻗرن ﻫﻔده براى اوﻟﻴﻦ بار خصﻮصﻴات عاطﻔﻰ و دروﻧﻰ ،تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ
روحﻰ بﻪ ادبﻴات راه ﻳاﻓت و ُرﻣان بﻪ ﻣعﻨاى واﻗعﻰ و اﻣروزى آن بﻪ وجﻮد آﻣد.
ُ .6رﻣــان رواﻳــت ﻣﻨثــﻮر داستاﻧﻰاســت ﻛــﻪ ســروﻛارش بــا ﻣاجراﻫا و احساســات
آدمﻫــاى خﻴاﻟﻰ وتصﻮرى اســت ،بــﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮرﻛــﻪ از طرﻳﻖ تﻮصﻴــف عﻤﻞ و ﻓﻜر
زﻧدهﮔﻰ و شخصﻴت آدﻣﻰ را تصﻮﻳر ﻛﻨد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه« ،ى» باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك (خﻮد ،خﻮﻳش،
خﻮﻳشتﻦ) ،ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ (ت ،ش ،م) و(تان ،شان ،ﻣان) ،ﻣطابﻖ بﻪ ﻗﻮاعد زﻳر ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد:
در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ«ت»« ،م» و «ش» ،ﻣﻴان واژه و ضﻤﻴرحرﻓﻰ عﻼوه
ﻧشده ،با اﻳﻦ ضﻤاﻳر بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
ت :ﮔادﻳت ،بربادﻳت ،شادﻳت.
م :پﻴروزﻳﻢ ،آزادﻳﻢ ،ﮔرﻓتارﻳﻢ.
ش :وﻳراﻧﻴش ،پاﻳاﻧﻴش ،ﻣﻬﻤاﻧﻴش.
در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳرﻣشترك(خﻮد ،خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ) و ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ(تان،
شان ،ﻣان) ،بازﻫﻢ ﻣﻴان واژه و ﻳﻜﻰ از ضﻤاﻳر ﻳادشده ،حرﻓﻰ عﻼوه ﻧﻤﻰشﻮد؛ اﻣا واژة
اصﻠﻰ از اﻳﻦ ضﻤاﻳرجدا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
خﻮد :زﻧدهﮔﻰ خﻮد ،تﻨﻬاﻳﻰ خﻮد ،شادى خﻮد.
خﻮﻳش :آزادى خﻮﻳش ،ﻣستﻰ خﻮﻳش ،شادابﻰ خﻮﻳش.
خﻮﻳشتﻦ :بﻴﻨاﻳﻰ خﻮﻳشتﻦ ،جﻮاﻧﻰ خﻮﻳشتﻦ ،بربادى خﻮﻳشتﻦ.
تان :ﮔرﻓتارى تان ،پﻴرى تان ،خستﻪﮔﻰ تان.
شان :ستﻤﮕارى شان ،اﻓتادهﮔﻰ شان ،چربﻰ شان.
ﻣان :دوستﻰ ﻣان ،دشﻤﻨﻰ ﻣان ،ﻫﻤﻜارى ﻣان.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد .ﮔروه اول آﻧچﻪ ازﻧام رﻣانﻫاى
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان اﻓغان را ﻛﻪ شﻨﻴده اﻧد و ﮔروه دوم ﻧام رﻣانﻫاى ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان خارجﻰ
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را بر روى ﻛاغذ بﻨﻮﻳسﻨد؛ سپس از ﻫرﮔروه ﻳﻚ
ﻧﻔر دربرابر صﻨف حاضر شده ،ﻧام آن رﻣانﻫا را
باصداى بﻠﻨد بخﻮاﻧد.
 .2شاﮔردان ،اﻳﻦ تصﻮﻳر را با ﻣﻮضﻮع «رﻣان روستاﻳﻰ»
ارتباط داده ،چﻨد تﻦ شان در ﻣﻮرد آن در برابر
صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪخﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2با در ﻧظرداشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ در باﻻ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان ﻳﻚ ﻣتﻦ بﻨﻮﻳسﻴد
ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ ﻧباشد و پﻨج ﻛﻠﻤﻪ از ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در آن بﻪ ﻛار رﻓتﻪ
باشد.

 .1ﻧاول چﻴست و ﻣشخصات آن ﻛدامﻫا اﻧد؟
 .2اصطﻼح ُرﻣاﻧس چﻪ ﻣعﻨاﻳﻰ را اﻓاده ﻣﻰﻛﻨد؟
ُ .3رﻣان بﻪ ﻣعﻨاى واﻗعﻰ و اﻣروزى آن در ﻛدام زﻣان بﻪ وجﻮد آﻣد؟
 .4رﻣان را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .5ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه{ ،ى} باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك (خﻮد،
خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ) ،چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 .6اﻧﻮاع رﻣان را ﻧام ببرﻳد.
 .7رﻣان تارﻳخﻰ و رﻣان حادثﻪﻳﻰ از ﻫﻢدﻳﮕر چﻪ تﻔاوت دارﻧد؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1تﻔاوتﻫاى عﻤده ﻣﻴان رﻣانﻫاى آﻣﻮزشﻰ ،طﻨزى و ﻓرﻫﻨﮕﻰ را درحد اﻗﻞ ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
پﻴش از اﻧجام تﻤاشا ﻫﻤﻪ اﻓساﻧﻪ شﻤار

دﻳدﻧﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ آخر بﻪ شﻨﻴدن ﻧرسد

بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس سﻴزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

سﻴزدﻫﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد.
 -1چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ را چرا بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣسﻤﻰ ﻛرده اﻧد؟
 -2در بارة ﻧﻈاﻣﻰ ﻋروﺿﻰ سﻤرﻗﻨدى چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -3ﻧﻈﻢ و ﻧسﻖ دربار بﻪ ﻛدام چﻬار ﻋﻀﻮ بستﻪﮔﻰ دارد؟ بﻴان دارﻳد.
 -4اسﻠﻮب ﻧﮕارش چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ از چﻪ ﻗرار است؟

 -5چﻬارﻣﻘاﻟﻪ از حﻴث سﻼﻣت اﻧﺸا و ﻃرز سخﻦ و اسﻠﻮب بﻴان در ﻛدام ردﻳﻒ ﻗرار
داﺷتﻪ و با ﻛدام ﻛتابﻫاى ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫﻤسرى ﻛﻨد؟

چﻬارﻣﻘاﻟﻪ
اﻳﻦ ﻛتاب ﻣﻬﻢ طﻮرىﻛﻪ از ﻧام آن پﻴداست ﻣرﻛب از چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ :بﻪ ترتﻴب زﻳر (در ﻣاﻫﻴت
عﻠﻢ دبﻴرى ،در ﻣاﻫﻴت عﻠﻢ شعر ،در ﻣاﻫﻴت عﻠﻢ ﻧجﻮم و در ﻣاﻫﻴت عﻠﻢ طب) ﻧﮕاشتﻪ
شده و ﻣؤﻟف آن ابﻮاﻟحسﻦ احﻤد سﻤرﻗﻨدى ﻣﻠﻘب بﻪ ﻧظاﻣﻰ عروضﻰ است .ﮔذشتﻪ از
اﻳﻦﻛﻪ وى استاد بﻼغت و اﻧشاى درى بﻮد ،در عﻠﻢ ادب ﻣﻬارت داشت و خﻮد ﻧﻴز شعر
ﻣﻰﮔﻔت؛ چﻨانﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛتاب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از اشعار او دﻳده ﻣﻰشﻮد.
تأﻟﻴف چﻬارﻣﻘاﻟﻪ در حدود ()550ﻫـ.ق .بﻪ عﻤﻞ آﻣده و آن بﻪ ﻧام ابﻮاﻟحسﻦ حساماﻟدﻳﻦ
عﻠﻰ شاﻫزادة غﻮرى اتحاف شده است.
چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ را ﻣﻰتﻮان از حﻴث ســﻼﻣت اﻧشا و طرز سخﻦ و اسﻠﻮب عبارات در ردﻳف
اول آثار ﻣﻨثﻮر درى شــﻤرد و ﻧﻤﻮﻧﻪ و سرﻣشــﻖ ﻧثر درى ﻣحســﻮب داشت و ﻫﻤدوش
تارﻳخ بﻴﻬﻘﻰ و ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ پﻨداشت.
بخشﻰ از ﻣحتﻮاى ﻛتاب را شرح حاﻻت و اشعار و ﻣﻘاﻻت شﻤارى از شعرا و ﻓضﻼى
ﻣعروف آن زﻣان تشــﻜﻴﻞ داده اســت «ﻧام اصﻠﻰ چﻬارﻣﻘاﻟﻪ (ﻣجﻤع اﻟﻨﻮادر) ﻣﻰباشــد،
از اﻳﻦﻛــﻪ ﻣشــتﻤﻞ بر چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ ﻣﻰباشــد ،بﻪ ﻧام چﻬار ﻣﻘاﻟﻪ ﻣعروف ﮔردﻳده اســت.
چﻬارﻣﻘاﻟﻪ در ســال( 552 /551ﻫـ  .ق ).تأﻟﻴف شــده اســت .ﻧظاﻣﻰ خﻮد شــاعر بﻮد و
اشــعارش در ﻛتابﻫــاى چﻬارﻣﻘاﻟﻪ ،ﻟباب اﻻﻟبــاب ،تارﻳخ ﮔزﻳده ،تذﻛرة اﻟشــعراى
دوﻟتشــاه ســﻤرﻗﻨدى ﻣﻮجﻮد اســت .ﻛتاب ﻣجﻤع اﻟﻨﻮادر ﻳا چﻬارﻣﻘاﻟﻪ ﻣشتﻤﻞ بر ﻳﻚ
ﻣﻘدﻣﻪ و چﻬارﻣﻘاﻟﻪ اســت ﻛﻪ ﻧظﻢ و ﻧسﻖ دربار بﻪ اﻳﻦ چﻬار عﻨصر بستﻪﮔﻰ داشت ﻛﻪ
براى تحﻜﻴﻢ و تﻘﻮﻳت حﻜﻤرواﻳان ﻣﻮجﻮدﻳت چﻬار شخص ﻓﻮق اﻟذﻛر ضرورى بﻮد.
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ﻧﮕارﻧــده ،ﻣﻘاﻟﺔ خﻮد را با دﻳباچﻪﻳﻰ آغاز ﻣﻰﻛﻨد ﻛــﻪ ﻣﻮضﻮع را بﻪ ﻣعرﻓﻰ ﻣﻰﮔﻴرد و
در آخر ﻫر ﻣﻘاﻟﻪ ده حﻜاﻳت بﻴان ﮔردﻳده اســت ﻛﻪ ﻧظرات او را ﻣﻮرد تأﻳﻴد ﻗرار داده
و ﻣعﻠﻮﻣات تارﻳخﻰ زﻳادى بﻪدســت ﻣﻰآﻳد ،در ﻣﻘاﻟﺔ دوم از شــعراى ﻗدﻳﻢ دورهﻫاى
ساﻣاﻧﻰ ،غزﻧﻮى ،سﻠجﻮﻗﻰ ،غﻮرى و دﻳاﻟﻢ ﻧام برده شده و از جﻤﻠﻪ اﻓراد ﻣتذﻛره چﻮن:
رودﻛﻰ ،عﻨصرى ،ﻓرخﻰ ،ﻣعزى ،ﻓردوسﻰ ،ازرﻗﻰ ،رشﻴدى ،ﻣسعﻮد سعدسﻠﻤان را ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮده و در بارة ﻛﻼم شان تبصره ﻛرده است .در ﻣﻘاﻟﺔ سﻮم در بارة عﻤر خﻴام ﻣعﻠﻮﻣات
ﻣﻬﻢ ارائﻪ ﮔردﻳده است.
اسﻠﻮب ﻧﮕارش
اسﻠﻮب ﻧﮕارش چﻬارﻣﻘاﻟﻪ ،ساده ،سﻠﻴس ،روان و صرﻳح است ،ضرباﻟﻤثﻞﻫا را بﻪ
ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻮزون بﻪﻛار برده و ﻫر واژه را ﻣطابﻖ ﻣﻮﻗع و ﻣحﻞ استعﻤال ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻳجاز و
اطﻨاب از حدود خﻮد تجاوز ﻧﻜرده است .تﻨﻬا در دﻳباچﻪ و در آغاز ﻣﻘاﻟﻪﻫا اصطﻼحات
ﻓﻠسﻔﻰ ،طبﻴعﻰ ،ﻧجﻮم و طب را بﻪ ﻛار برده است .اﻟﻔاظ و ﻛﻠﻤات عربﻰ را در ﻣدح
پادشاﻫان ،اﻣرا و اشخاص در عبارتﻫاى ﻣﻘﻔا ،ﻣﻮزون و ﻣسجع بﻪﻛار برده است؛ اﻣا
ﻧاخﻮشاﻳﻨدﻧﻴست .چﻬارﻣﻘاﻟﻪ را ﻣﻰتﻮان بﻪ سﻴاستﻨاﻣﻪ ،ﻗابﻮسﻨاﻣﻪ و تارﻳخ ﻣسعﻮدى و
تذﻛرة اﻻوﻟﻴاى عطار ،تارﻳخ ﮔزﻳده و ﻣﻨشأآت ﻗاﻳﻢ ﻣﻘام ﻣشابﻪ داﻧست.
* سﻴاست ﻧاﻣﻪ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ آثار ادبﻰ زبان ﻓارسﻰ در دورة سﻠجﻮﻗﻰ
تأﻟﻴف ابﻮ عﻠﻰ حسﻦ بﻦ عﻠﻤﻰ بﻦ اسحﻖ طﻮسﻰ ﻣﻠﻘب بﻪ ﻧظام اﻟﻤﻠﻚ
است ﻛﻪ آن را بﻪ دستﻮر ﻣﻠﻚشاه سﻠجﻮﻗﻰ تأﻟﻴف ﻛرده است.
* ﻗابﻮسﻨاﻣﻪ تأﻟﻴف عﻨصر اﻟﻤعاﻟﻰ ﻛﻴﻜاووس بﻦ سﻜﻨدر بﻦ ﻗابﻮس بﻦ
وشﻤﮕﻴر از اﻣﻴران زﻳادى است ﻛﻪ آن را در سال  475ﻫجرى ﻗﻤرى در ﻧصﻴحت بﻪ
ﻓرزﻧد خﻮد ﮔﻴﻼﻧشاه ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ﻛﻪ داراى چﻬﻞ و چﻬار باب است.
* تارﻳخ بﻴﻬﻘﻰ (تارﻳخ ﻣسعﻮدى) تأﻟﻴف ابﻮاﻟﻔضﻞ ﻣحﻤد بﻦ حسﻴﻦ بﻴﻬﻘﻰ؛ از تﻮارﻳخ
ﻣعتبر دورة غزﻧﻮﻳان است .در اصﻞ اﻳﻦ ﻛتاب تارﻳخ آل سبﻜتﮕﻴﻦ ﻧام داشتﻪ و سﻰ جﻠد
بﻮده است .تﻨﻬا ﻗسﻤتﻰ از اﻳﻦ تارﻳخ بزرگ در دست است ،بﻪ ﻧام «تارﻳخ ﻣسعﻮدى» ﻛﻪ
حاوى سﻠطﻨت ﻣسعﻮد بﻦ ﻣحﻤﻮد سبﻜتﮕﻴﻦ و تارﻳخ خﻮارزم از زوال دوﻟت آل ﻣأﻣﻮن
و تصرف وﻻﻳت اﻳشان بﻪ دست سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮى و حﻜﻮﻣت آﻟتﻮن تاش تا غﻠبﺔ
سﻼجﻘﻪ ﻣﻰباشد.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 -1چﻬارﻣﻘاﻟﻪ را ﻣﻰتﻮان از حﻴث سﻼﻣت اﻧشا و طرز سخﻦ و اسﻠﻮب عبارت در ردﻳف
اول آثار ﻣﻨثﻮر درى شﻤرد و ﻧﻤﻮﻧﻪ و سرﻣشﻖ زبان درى ﻣحسﻮب داشت و ﻫﻤدوش
تارﻳخ بﻴﻬﻘﻰ و ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ پﻨداشت.
 -2اسﻠﻮب ﻧﮕارش عﻤﻮﻣﻰ چﻬارﻣﻘاﻟﻪ ،ساده ،سﻠﻴس ،روان و صرﻳح است.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه «ﻫاى غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ» باشد و در جﻤﻠﻪ بﻪ حﻴث ﻣﻮصﻮف
ﻣضاف ﻳا ﻣﻨسﻮب ﻗرار ﮔﻴرد ،بر باﻻى «ﻫـ » ﻳﻚ «ء = ﻳاى ابتر» بﻪ عﻨﻮان ﻛسرة اضاﻓﻪ
ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻛتابچﺔ سﻔﻴد ،ستارة درخشان ،پردة رﻧﮕارﻧﮓ (ﻣﻮصﻮف).
خاﻧﺔ احﻤد ،خاﻟﺔ ﻣحﻤﻮد ،ﻗصﺔ ﻓرﻫاد( ﻣﻨسﻮب).
ستارة اﻗبال ،ﻗبﻠﺔ آﻣال ،ﻛعبﺔ ﻣراد ( ﻣضاف).

کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن ﻛتاب
چﻬارﻣﻘاﻟﻪ بﻪ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه
ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال
دﻫد.
 -2ﻳــﻚ تــﻦ از شــاﮔردان در برابــر صﻨــف
آﻣــده در بــارة اســﻠﻮب ﻧﮕارشچﻬارﻣﻘاﻟــﻪ ﻳــا
ﻣجﻤعاﻟﻨﻮادر ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دارد.
 -3چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد تصﻮﻳر ﻣﻘابﻞ سخﻨراﻧﻰ
ﻛﻨﻨد.
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2چﻬارﻣﻘاﻟﻪ در ردﻳف ﻛدام ﻛتابﻫا ﻗرار دارد؟ در اﻳﻦ باره چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1چرا چﻬارﻣﻘاﻟﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣسﻤا ﮔردﻳده است؟
 -2درباره ﻧظاﻣﻰ عروضﻰ سﻤرﻗﻨدى چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -3چﻬارﻣﻘاﻟﻪ را با ﻛدام ﻛتابﻫاى ﻣعروف دﻳﮕر ﻣﻰتﻮان ﻫﻢسﻨﮓ داﻧست؟
 -4آﻳا چﻬارﻣﻘاﻟﻪ براى حﻔظ حاﻛﻤﻴت و دوﻟتﻤدارى ضرورى است ؟تﻮضﻴح دﻫﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ راجع بﻪ ﻧﻮﻳسﻨدهﮔﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ در آن ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد تطبﻴﻖ
ﻳاﻓتﻪ باشد.
 -3اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
َّ
ﻟﻴس ﻟﻼﻧسان اﻻﻣا سعﻰ
ﻣﻦ طرﻳﻖ سعﻰ ﻣﻰآرم بجا
ﻣﻮﻟﻮى
 -4ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ داشتﻪ باشﻴد.
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درس

چﻬاردﻫﻢ

ﺷاﮔردان بﻪ پرسﺶﻫاى آتﻰ پاسخ ارائﻪ بدارﻧد:
1ـ ﻣحتﻮاى آثار پﻮﻫاﻧد حبﻴبﻰ را چﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋات تﺸﻜﻴﻞ داده است؟
2ـ سالﻫاى تﻮﻟد و وﻓات دو چﻬرة ﻓرﻫﻨﮕﻰ را ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد؟
3ـ ﻣحتﻮاى آثار جﻤﺸﻴد ﺷﻌﻠﻪ را چﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋات تﺸﻜﻴﻞ داده است؟
4ـ آﻳا حبﻴبﻰ و ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻪ ﻫﻢﻋﺼر ﻫﻢ بﻮده اﻧد ,با ﻫﻢ ﻣﻼﻗاتﻰ داﺷتﻪ اﻧد؟

دو چﻬرة ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ
پﻮﻫاﻧد ﻋبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ و جﻤشﻴد شﻌﻠﻪ
پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ ﻳﻜﻰ از چﻬرهﻫاى
ﻣعاصر ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ بﻮده ﻛﻪ ﻣحﻘﻖ و
تارﻳخ ﻧﻮﻳس بﻪ زبانﻫاى درى و پشتﻮى
ﻛشﻮر ﻣحبﻮب ﻣا اﻓغاﻧستان است ،حبﻴبﻰ
در سال()1289ﻫـ  .ش .در شﻬر ﻛﻨدﻫار
دﻳده بﻪ جﻬان ﮔشﻮد .تعﻠﻴﻤات خﻮد را
حبﻴبﻰ
شعﻠﻪ
در ﻛﻨدﻫار بﻪ پاﻳان رساﻧﻴد و در ﻫﻤان
جا بﻪ حﻴث ﻣعاون جرﻳدة «طﻠﻮع اﻓغان»
و پس از آن بﻪ حﻴث ﻣدﻳر و ﮔرداﻧﻨدة آن جرﻳدة وزﻳﻦ تﻘرر حاصﻞ ﻧﻤﻮد و طﻠﻮع
اﻓغان را ده سال رﻫبرى ﻛرد .در جرﻳان عﻬدهدارى استاد حبﻴبﻰ آن جرﻳده از وضعﻴت
ژورﻧاﻟستﻴﻚ خﻴﻠﻰ عاﻟﻰ برخﻮردار بﻮد.
داﻧشﻤﻨد و ﻣحﻘﻖ پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ پس از آن بﻪ حﻴث ﻣعاون رﻳاست ﻣستﻘﻞ
ﻣطبﻮعات در ﻛابﻞ ﻣﻘرر شد .با تأسﻴس ﻓاﻛﻮﻟتﺔ زبان و ادبﻴات در پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ،
ﻣﻮصﻮف در آن ﻓاﻛﻮﻟتﻪ استاد شد و بﻪ رتبﻪ عﻠﻤﻰ پﻮﻫاﻧد رسﻴد.
پﻮﻫاﻧد حبﻴبﻰ در سال  1327ﻫـ  .ش .از طرف ﻣردم ﻛﻨدﻫار بﻪ حﻴث عضﻮ شﻮراى
ﻣﻠﻰ ﻛشﻮر اﻧتخاب ﮔردﻳد؛ ﻫﻨﻮز دورة وﻛاﻟت در پارﻟﻤان را بﻪ پاﻳان ﻧرساﻧﻴده بﻮد ﻛﻪ
بﻪ سبب اختﻼﻓات با حﻜﻮﻣت وﻗت از ﻛشﻮر بﻴرون رﻓت؛ ﻣدتﻰ در شﻬر ﻛراچﻰ بﻪ
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ﻓعاﻟﻴت عﻠﻤﻰ و ادبﻰ پرداخت و دوباره بﻪ اﻓغاﻧستان برﮔشت.
پﻮﻫاﻧد حبﻴبﻰ ،ﻣدتﻰ رئﻴس اﻧجﻤﻦ تارﻳخ و ﻣشاور ﻓرﻫﻨﮕﻰ صدارتعظﻤﻰ بﻮد .اﻳﻦ
داﻧشﻤﻨد ،تارﻳخﻧﻮﻳس ،شاعر و ﻧﻮﻳسﻨدة ﻛشﻮر تا آخرﻳﻦ روزﻫاى حﻴات ،وﻗت خﻮد
را صرف ﻓعاﻟﻴتﻫاى عﻠﻤﻰ ،ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ ﻛرد .عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ پس از ساﻟﻴان دراز
اﻳﻔاى وظاﻳف استادى ،تحﻘﻴﻖ و پژوﻫش در بخش تارﻳخ ،ﻓرﻫﻨﮓ و ادبﻴات درى و
پشتﻮى ﻛشﻮر ﻣا اﻓغاﻧستان بﻪ تارﻳخ  20ثﻮر  1363ﻫـ  .ش .جﻬان ﻓاﻧﻰ را پدرود ﮔﻔت
و بﻪ ابدﻳت پﻴﻮست.
عﻼوه بر تأﻟﻴف و ﻧﮕارش دهﻫا اثر ذىﻗﻴﻤت چاپ شده بﻪ زبان پشتﻮ ،آثار و تأﻟﻴﻔات
ﮔراﻧبﻬاﻳﻰ بﻪ زبان درى ﻧﻴز تأﻟﻴف ﻧﻤﻮده است ،ﻛﻪ برخﻰ از آنﻫا را ﻧام ﻣﻰبرﻳﻢ:
تارﻳخچﺔ سبﻚﻫاى شعر پشتﻮ بﻪ زبان درى.
ترجﻤﺔ پتﻪ خزاﻧﻪ بﻪ زبان درى.
ظﻬﻴراﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بابر(زﻧدهﮔﻰ و شخصﻴت او).
تارﻳخچﺔ خط در اﻓغاﻧستان.
اﻓغاﻧستان بعد از اسﻼم.
ﻧﮕاﻫﻰ بﻪ سﻼﻣان و ابسال جاﻣﻰ.
ﻫﻔتﻛتﻴبﺔ ﻗدﻳﻢ.
زﻧدهﮔﻴﻨاﻣﺔ بﻮعﻠﻰسﻴﻨا.
تارﻳخ ﻣختصر اﻓغاﻧستان در دو جﻠد.
شﻨاختﻨاﻣﺔ ﻣﻴا ﻓﻘﻴر اﷲ جﻼلآبادى.
جﻨبش ﻣشروطﻴت در اﻓغاﻧستان.
پﻨجاه ﻣﻘاﻟﻪ.
ده ﻫزار ﻟغت ﻓارسﻰ بﻪ پشتﻮ.
ﻣجﻤﻮعﺔ شعرى زﻳر عﻨﻮان«درد دل و پﻴام عصر».
اﻓغان و اﻓغاﻧستان.
داستان ﻛﻮتاه«صﻨدوق جﻮاﻫر» در بارة دﻳﻮارﻫاى شﻴر دروازه و آسﻤاﻳﻰ.
پﻮﻫاﻧد حبﻴبﻰ عﻼوه بر اﻳﻦﻫا و تأﻟﻴﻔات زﻳاد و ارزشﻤﻨد بﻪ زبانﻫاى درى و پشتﻮ ،اﻳراد
دهﻫا بﻴاﻧﺔ عﻠﻤﻰ و تارﻳخﻰ ،در سﻴﻤﻴﻨارﻫا و ورﻛشاپﻫاى ﻣﻠﻰ و ﻣﻨطﻘﻪﻳﻰ و بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ،
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بﻪ ﻧﮕارش صدﻫا ﻣﻘاﻟﺔ عﻠﻤﻰ ﻣبادرت جستﻪ بﻮدﻧد.
جشﻤﻴد شعﻠﻪ شخصﻴت دﻳﮕر ﻓرﻫﻨﮕﻰ ،شاعر و ادﻳب ﻣعاصر زبان درى ﻛشﻮر عزﻳز
ﻣا اﻓغاﻧستان است ﻛﻪ در سال( )1287ﻫـ  .ش .در چاهآب وﻻﻳت تخار دﻳده بﻪ جﻬان
ﮔشﻮد ،از داﻣﻼ عبداﻟﻜرﻳﻢ ،ﻣدرس ﻣدرسﺔ سر حﻮض چاهآب و آشﻨاﻳﻰ با آثار ﻣﻴرزا
عبداﻟﻘادر بﻴدل ،خﻮاجﻪ شﻤساﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد حاﻓظ ،شﻴخ ﻣصﻠحاﻟدﻳﻦ سعدى و دﻳﮕران
سﻮاد ابتداﻳﻰ را آﻣﻮخت .در دورة اﻣاﻧﻰ در چاهآب و خانآباد ﻣرﻛز وﻻﻳات ﻗطغﻦ
و بدخشان ،آﻣﻮزش دﻳد؛ سپس بﻪ ﻣعﻠﻤﻰ و ادارة ﻣﻜتب پرداخت و ﻳﻜﻰ از شاعران
ﻣعاصر ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
ﻛﻠﻴات چاپ شدة وى ﻛﻪ حاوى ﻫشتصد صﻔحﻪ ﻣﻰباشد ،ﮔﻮاه تﻮاﻧﻤﻨدى وى در
سراﻳش شعر است.
جرﻳاﻧات سﻴاسﻰ و چرخشﻫاى ﻗدرت حاﻛﻤﻴت در دوران حﻴاتش در ﻛار و زﻧدهﮔﻰ
وى تغﻴﻴراتﻰ را ﻣتبارز ساخت؛ اﻣا ﻣاﻣﻮرﻳتﻫاى دوﻟتﻰ را ﻧﻴز عﻬده دار بﻮد .وى بﻪ
حﻴث وﻛﻴﻞ ﻣﻨتخب ﻣردم در ﻟﻮﻳﻪ جرﮔﺔ سال  1312ﻫـ  .ش .اشتراك ورزﻳد؛ پس از
ﻛﻨارهﮔﻴرى از وظاﻳف رسﻤﻰ بﻪ پﻴشﺔ ﻛشاورزى پرداخت.
جﻤشﻴد شعﻠﻪ بﻪ شعر و سخﻦ دسترسﻰ ﻛاﻣﻞ داشتﻪ است .اشعار وى پرسﻮز و ﮔداز
است .او در سراﻳش شعر از سبﻚ ﻫﻨدى پﻴروى ﻣﻰﻛرد .وى در وﻻﻳات تخار ،ﻛﻨدز
و ﻛابﻞ بﻪ ﻓعاﻟﻴتﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ پرداختﻪ و ﻧسﻞ جﻮان ﻣعاصر خﻮد را در ﻫﻤان
وﻻﻳات بﻪ ﻛسب عﻠﻢ و داﻧش و خدﻣت بﻪ ﻣﻴﻬﻦ خﻮﻳش اﻓغاﻧستان تشﻮﻳﻖ و ترغﻴب
ﻧﻤﻮده است .ﻣﻮصﻮف در ﻣاه دﻟﻮ()1374ﻫـ .ش .در زادﮔاه خﻮد جﻬان ﻓاﻧﻰ را وداع
ﮔﻔت.
از جﻤشﻴد شعﻠﻪ ﻛﻠﻴات شعرى( )800صﻔحﻪﻳﻰ ،تارﻳخ پﻬﻠﻮاﻧان چاهآب ،ﻳادداشتﻫاى
زﻧدان ،جﻬاد ﻣﻠت بخارا و حﻮادث ﻟﻘﻰ در شﻤال ﻫﻨدوﻛش ،تﻔسﻴر سﻮرة واﻟعصر و
تارﻳخ ادﻳبان بدخشان ﻛﻪ ﻫﻤﻪ چاپ شده بﻪ ﻳادﮔار ﻣاﻧده است.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از شعر جﻤشﻴد شعﻠﻪ:
از عﻬــــــد آﻓرﻳﻨشﻢ آزاد زﻳستـــــــﻢ
خﻮرشﻴد و ﻣـﻪ ﮔﻮاه ﻛﻪ در زﻳر آسﻤان
ﻛﻮه ثبات و غﻴـــــــرت و ﻣرداﻧﮕﻴستﻢ
ﻣﻰدان ﻛـــﻪ در ﻣﻘابﻞ ﻧﻴرﻧﮓ حـادثات
ﮔر ﻛابﻠــــــﻰ و بﻠخﻰ و ﮔر غزﻧﻮﻳستﻢ
از جﻴــــب اتحـــاد ﻳﻜﻰ سر ﻛشﻴده ام
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پشتﻮن ﻣﮕﻮ ،ﻫزاره ﻣدان ،تاجﻴﻜﻢ ﻣخﻮان
روبﻪ ﻧﻴـــــﻢ ﻛﻪ در تﻠﻚ بﻨدهﮔﻰ شﻮم
از زﻧدهﮔﻰ حـــــﻼوت دﻳﮕر ﻧبرده ام
عﻤرﻳست تا ﻣﻨادى تﻮحﻴـــــد ﻣﻰزﻧﻴﻢ
آن بﻪ ﻛﻪ ﻫﻤچـــﻮ شعﻠﻪ بﻪ ﻧام ﻧﻜﻮ روم

ﻳﻚ جﻮﻫرم بﻪ روح و بﻪ پﻴﻜر ﻳﻜﻴستﻢ
ﻳعﻨﻰ ﻛــــﻪ شﻴـــر بﻴــشﺔ آزادهﮔﻴـستـﻢ
جز آن ﻛﻪ ﻣـــرد بﻮدم و ﻣـرداﻧﻪ زﻳستﻢ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ عاشﻖ وطـــــﻦ از بﻬر چﻴستﻢ
آخــــــر ازﻳﻦ دو روزه جﻬان رﻓتﻨﻴستﻢ

زبان ﻣادرى پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ ،زبان پشتﻮ بﻮده؛ وﻟﻰ ﻳﻜﻰ از ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان
ﻣﻬﻢ زبان درى ﻧﻴز ﻣﻰباشد و بعضﻰ از ﻛتابﻫا و ترجﻤﻪﻫاى خﻮد را بﻪ زبان درى
ﻧﮕاشتﻪ است ﻛﻪ تﻮسط دﻳﮕران آن تأﻟﻴﻔات و ترجﻤﻪﻫا ﻧﻴز بﻪ زبان پشتﻮ برﮔرداﻧﻴده
شده است.
جرﻳدة طﻠﻮع اﻓغان :جرﻳدة طﻠﻮع اﻓغان بﻪ ﻣحررى و ﻣدﻳرﻳت عبداﻟعزﻳز خان در
ﻗﻨدﻫار از ﻣﻴزان سال( )1300ﻫـ  .ش .بﻪ زبانﻫاى درى و پشتﻮ بﻪ ﻧشرات آغاز ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
از جاﻧب دوﻟت تأسﻴس شده بﻮد ،اﻣا در ﻧشر ﻣطاﻟب و ﻣﻔاﻫﻴﻢ از آزادى ﻛاﻓﻰ برخﻮردار
بﻮد و در بعضﻰ ﻣﻮارد بﻪ اﻧتﻘاد ﻧﻴز ﻣﻰپرداخت و ﻫﻢ در روشﻦﻛردن اذﻫان عاﻣﻪ ﻧﻘش
ﻣﻮثر را اﻳﻔا ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻧشرﻳﻪ در زﻣان سﻠطﻨت اﻣﻴر اﻣان اﷲ خان بﻪ ﻧشر ﻣﻰرسﻴد .پﻮﻫاﻧد
عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ در سال()1310ﻫـ  .ش .ﻣدﻳر اﻳﻦ جرﻳده شد.
سﻼﻣان و ابسال جاﻣﻰ :داستان ﻣﻨظﻮﻣﻰ است از ﻫﻔتاورﻧﮓ جاﻣﻰ ﻛﻪ ظاﻫرا ً آنرا
در سال  885ﻫـ  .ق .بﻪ ﻧام سﻠطان ﻳعﻘﻮب ترﻛﻤﻦ آق ﻗﻮﻳﻨﻠﻮ ساختﻪ است.
ﻗطغﻦ بﻪ وﻻﻳات ﻛﻨدز ،تخار و بغﻼن ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشد و وﻻﻳات ﻓعﻠﻰ بغﻼن ،ﻛﻨدز،
تخار و بدخشان داراى ﻳﻚ تشﻜﻴﻞ ادارى بﻪ ﻧام رﻳاست تﻨظﻴﻤﻴﻪ بﻮده و ارﮔان ﻧشراتﻰ
آن«اتحاد» ﻧام داشت ﻛﻪ بعدﻫا اﻳﻦ ﻧشرﻳﻪ بﻪ بغﻼن ﻣﻨتﻘﻞ ﮔردﻳد ﻛﻪ تا اﻣروز بﻪ ﻧشرات
خﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫد.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

1ـ پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ ﻳﻜﻰ از چﻬرهﻫاى ﻣعاصر ﻓرﻫﻨﮕﻰ ،ادبﻰ و ﻣحﻘﻖ و تارﻳخ
ﻧﻮﻳس بﻪ زبانﻫاى درى و پشتﻮی ﻛشﻮر ﻣحبﻮب ﻣا اﻓغاﻧستان بﻮده است .بﻪ ﻫر دو زبان
آثار ﮔراﻧبﻬاﻳﻰ از وى باﻗﻰ ﻣاﻧد.
2ـ عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ داﻧشﻤﻨدى بﻮد ﻛﻪ جرﻳدة«طﻠﻮع اﻓغان» را ده سال اداره ﻛرد.
3ـ با تأسﻴس پﻮﻫﻨ％ی ادبﻴات در پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ حبﻴبﻰ با اخذ رتبﺔ عﻠﻤﻰ پﻮﻫاﻧد در آﻧجا
رسﻴد.
4ـ پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ در سال( )1289ﻫـ.ش .تﻮﻟد شد و در سال( )1363با زﻧدهﮔﻰ
وداع ﻛرد.
5ـ جﻤشﻴد شعﻠﻪ در سال()1287ﻫـ.ش .تﻮﻟد شد و در سال( )1374با زﻧدهﮔﻰ وداع ﻛرد.
6ـ شعﻠﻪ عﻼوه برﻛﻠﻴات شعرى آثار تارﻳخﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز بﻪ زبان درى ﻧﻮشتﻪ است.
7ـ جﻤشﻴد شعﻠﻪ پس از چﻨد ﻣاﻣﻮرﻳت و اشتراك در ﻟﻮﻳﻪ جرﮔﻪﻫاى ﻛشﻮر ،بﻪ ﻛشاورزى
ﻣصروف بﻮد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف اخﻴر واژه(( ،ﻫاى غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ )) باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ،
بازﻫﻢ در ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ (( ى )) عﻼوه ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ با واژة پسﻴﻨش
باﻳد بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر(ى) :ﻓرزاﻧﻪ  +ى  +ى = ﻓرزاﻧﻪﻳﻰ ،دﻳﻮاﻧﻪﻳﻰ ،ستارهﻳﻰ.
پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ ( ى ) ﻓرزه  +ى  +ى = ﻓرزهﻳﻰ ،ﻗرغﻪﻳﻰ.
ﻫرﮔاه حرف آخرى واژه(( ،ﻫاى غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ )) باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧدﻫاى زﻳرﻳﻦ،
((ﻫــاى غﻴر ﻣﻠﻔــﻮظ)) بﻪ جاى خﻮﻳش باﻗــﻰ ﻣاﻧده ؛ پس از آن ﻳــﻚ (( گ )) عﻼوه
ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
پسﻮﻧد جﻤع ((آن)) :ﻫﻤساﻳﻪ  +گ  +ان = ﻫﻤساﻳﻪﮔان ،بﻴﮕاﻧﻪﮔان ،رﻓتﻪﮔان.
پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨﻰ (ى) :اﻓسرده  +گ  +ى = اﻓسردهﮔﻰ ،تازهﮔﻰ ،دﻳﻮاﻧﻪﮔﻰ.
ﻫرﮔاه حرف آخر واژه(( ،ﻫاى غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ)) باشد ،در پﻴﻮﻧد با پسﻮﻧد تصغﻴر((ك))
در ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ (( گ)) عﻼوه ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ با ﻧشاﻧﺔ تصغﻴر باﻳد بﻪ
صﻮرت پﻴﻮستﻪ ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :خاﻧﻪﮔﻚ ،اﻓساﻧﻪﮔﻚ ،ﻗصﻪﮔﻚ.
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کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

1ـ شاﮔردان بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن شخصﻴت و زﻧدهﮔﻴﻨاﻣﺔ دو چﻬرة ﻓرﻫﻨﮕﻰ
و ادبﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس خﻮاﻧده اﻧد بحث و صحبت ﻧﻤاﻳﻨد؛ سپس ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫر ﻳﻚ از
ﮔروهﻫا در ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده ،ﻣعﻠﻮﻣات خﻮد را با
ﻫﻤصﻨﻔان شرﻳﻚ بسازﻧد.
2ـ دو شاﮔرد بﻪ ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده پﻴراﻣﻮن تأﻟﻴﻔات و
ﻧﻮشتﻪﻫاى حبﻴبﻰ و شعﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻨد.

امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ ﻗرائت ﻣﻰﻛﻨد ،شاﮔردان
بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
 .2ﻧامﻫاى آثار و تأﻟﻴﻔات پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ
و جﻤشﻴد شعﻠﻪ را در ورقﻫاى جداﮔاﻧﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.

1ـ آثار پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ داراى چﮕﻮﻧﻪ ﻣحتﻮا بﻮده و بﻪ چﻨد زبان تاﻟﻴﻔات دارد؟
2ـ ﻣحتﻮاى آثار باﻗﻰﻣاﻧدة جﻤشﻴد شعﻠﻪ را بﻴشتر چﻪ چﻴزى تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟
3ـ وجﻮه اشتراك ﻓعاﻟﻴتﻫاى اﻳﻦ دو چﻬرة ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ ﻣعاصر را در چﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟

کارخاﻧﻪگﻰ

1ـ در بارة تأﻟﻴﻔات پﻮﻫاﻧد عبداﻟحﻰ حبﻴبﻰ و جﻤشﻴد شعﻠﻪ تبصرهﻳﻰ ﻧﻮشتﻪ ﻧﻤﻮده بﻴاورﻳد.
2ـ درس بعدى را دﻗﻴﻖ ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤاﻳﻴد تا آﻣادة ارائﺔ پاسخ بﻪ پرسشﻫاى استاد خﻮد
باشﻴد.
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درس

پاﻧزدﻫﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .درپاﻳان ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت چﻴست ؟  .2وﻇاﻳﻒ ﻣا ،در برابر اﻓراد داراى ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت چﻴست؟
.3ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت ﻛدام است ؟  .4ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻠﻮﻻن چﻴست ؟

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴت
براساس ﻣعﻴارﻫاي عﻠﻤﻲ ،ﻣعﻠﻮﻟﻴت عبارت است از وضعﻴت ﻓردي ﻛﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘص،
ﻓﻘدان ﻳا عدم تﻮازن در زﻣﻴﻨﻪﻫاي جسﻤﻲ ،رواﻧﻲ ،ذﻫﻨﻰ و حسﻰ ،حﻴﻦ اﻧجام ﻓعاﻟﻴتﻫاﻳﻲ
ﻛﻪ بﻪ طﻮر طبﻴعﻲ از ﻫراﻧسان اﻧتظار ﻣﻲرود ،ﻣحدودﻳت دارد ﻳا ﻧاتﻮان است.ﻣعﻠﻮل
جسﻤﻰ بﻪ ﻓردى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻳا چﻨد عضﻮ؛ ﻣاﻧﻨد :دستﻫا ،پاﻫا ،ﻟﮕﻦ
خاصره ،ستﻮن ﻓﻘرات و ﮔردن داراى ﻧﻘص باشد .طﻮرى ﻛﻪ ﻗادر بﻪ اﻧجام بخشﻰ از
ﻓعاﻟﻴتﻫـــاى عادى تﻮسط آن اعضـــا ﻧباشد ،و آن شاﻣـــﻞ اﻧــــﻮاع ﻓﻠجﻫـــــا ،عدم
تﻮازن در اسﻜﻠﻴتبﻨدى ،اختﻼﻻت بﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ (بﻴﻤاران ﻗﻠبﻰ ،ﻛﻠﻴﻮى ،رﻳﻮى و…) و
سالﻣﻨدان ﻣﻰباشد؛ اﻟبتﻪ درﻣجﻤﻮع ﻫﻤﺔ اﻳﻦﻫا عﻴب ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻧﻮعﻲ تﻔاوت است.
تﻔاوتﻲ ﻛﻪ ﻓرد ﻣعﻠﻮل را از دﻳﮕران جدا ﻣﻰسازد ،چﻴز ﻣطﻠﻮب و خﻮشاﻳﻨدي ﻧﻴست؛
زﻳرا بﻴشتر تﻮاﻧاﻳﻲ او را براي اﻧجام بعضﻲ ﻓعاﻟﻴتﻫاي طبﻴعﻲ ﻣحدود ﻣﻲﻛﻨد .از اﻳﻦ رو
بﻬتر استﻛﻪ عﻠﻞ و عﻮاﻣﻞ اﻳجاد آن شﻨاختﻪ شﻮد و تا حد ﻣﻤﻜﻦ از وﻗﻮع آن پﻴشﮕﻴري
بﻪ عﻤﻞ آﻳد .عﻤدهترﻳﻦ عﻠﻞ وعﻮاﻣﻞ ﻣعﻠﻮﻟﻴت عبارتﻨد از :عدم تﻮازن ژﻧتﻴﻜﻰ ،عﻮارض
دوران بارداري ﻣادران و زاﻳﻤانﻫاي غﻴرطبﻴعﻲ ،بﻴﻤاريﻫاي ﻣﻜروبﻲ ،استﻔادة خﻮدسراﻧﻪ
از دواﻫا ،ضربﻪ و تصادم ﻧاشﻲ از جﻨﮓ ،اﻧﻮاع ﻣاﻳﻦﻫا و ﻣﻬﻤات ﻣﻨﻔجرﻧاشده و اﻧﻮاع
ساﻧحﺔ طبﻴعﻲ وغﻴرطبﻴعﻲ ﻛﻪ اﻛثر آنﻫا ﻗابﻞ اجتﻨاب و جﻠﻮﮔﻴرى اﻧد .اﻣا واﻗعﻴتﻫا ﻧشان
ﻣﻰدﻫد ،ﻛﻪ با وجﻮد ﻫﻤﺔ دستاوردﻫاي عﻠﻤﻲ و تﻮسعﺔ تﻜﻨاﻟﻮژي ،ﻣعﻠﻮﻟﻴت ﻫﻤچﻨان
عارضﻪﻳﻲ پاﻳدار است و اﻣﻜان براﻧدازي آن از ﻣﻴان ﻧﻮع بشر ﻫﻨﻮز ﻓراﻫﻢ ﻧشده است.
ﻫر چﻨد تﻔاوت ﻳا ﻧﻘص و عدم تﻮازن ﻣﻮجﻮد در ﻓرد ﻣعﻠﻮل ،بﻴشتر پاﻳدار و درﻣﻮاردي
غﻴرﻗابﻞ ﻣعاﻟجﻪ است؛ اﻣا ﻣﻴزان ﻧاتﻮاﻧﻲ ﻳا ﻛﻢتﻮاﻧﻲ ﻣعﻠﻮﻻن ،بستﻪ بﻪ شدت و ضعف
عﻮاﻣﻞ ﻣعﻠﻮﻟﻴت ،ﻣﻰتﻮاﻧد تخﻔﻴف ﻳابد ﻳا بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ جبران شﻮد.
اﻳﻦ اﻓراد حﻖ دارﻧد ﻫﻢﻣاﻧﻨد دﻳﮕران از حﻘﻮق ساﻳر اتباع ﻛشﻮر ﻣستﻔﻴد شﻮﻧد؛ اﻣا
بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧاﻣﻨاسب بﻮدن ﻓضاﻫا و ﻣحﻴطﻫاى شﻬرى و ﻣﻮاﻧع ﻓرﻫﻨﮕﻰ ازﻛﻢترﻳﻦ حﻘﻮق
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خﻮد بﻰبﻬره اﻧد .طﻮرى ﻛﻪ با دﻳدة ترحﻢ ﻧﮕرﻳستﻦ بسﻴارى از اﻓراد جاﻣعﻪ و ﻳا شﻨﻴدن
اصطﻼحات و واژهﻫاى ﻣﻨﻔﻰ و ﻣبتذل از اشﻜال ﻣعﻠﻮﻟﻴت ،آنﻫا را آزار ﻣﻰدﻫد.
از ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣشﻜﻼت ﻣعﻠﻮﻻن درجاﻣعﺔ ﻣا ،بﻴﻜارى است ﻛﻪ خﻮد ﻣﻮجب بروز
ﻣشﻜﻼت روحﻰ ،رواﻧﻰ و بﻴش ازﻫﻤﻪ عدم اعتﻤاد بﻪ ﻧﻔس ﻣﻰشﻮد .جاﻣعﻪشﻨاسان
ثابت ﻛرده اﻧدﻛﻪ ﻣشﻜﻼت رواﻧﻰ ﻳﻚ ﻓردﻣعﻠﻮل ﻛﻪ زاﻳﻴدة عدم آﻣﻴزش او با ﻣحﻴط
اطراف است ،سبب ﮔﻮشﻪﮔﻴرى آن ﻓرد ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد تأثﻴرات جبرانﻧاپذﻳرى
برجاﻣعﻪ و ﻣﻨاسبات حاﻛﻢ بر آن داشتﻪ باشد.
اﻓراد ﻣعﻠﻮل براى برطرف ﻛردن ﻧﻴازﻫاى ﻣادى و در دست ﮔرﻓتﻦ اﻣﻮر زﻧدهﮔﻰ
خﻮﻳش ،ﻻزم است بﻪ خﻮد ﻣتﻜﻰ باشﻨد تا بتﻮاﻧﻨد جﻠﻮ دﻟسﻮزىﻫاى بﻴﻬﻮدة اﻓراد دﻳﮕر
را بﮕﻴرﻧد و اﻳﻦ اﻣر از طرﻳﻖ اشتغال و استﻘﻼل ﻣاﻟﻰ آﻧان اﻣﻜان پذﻳر ﻣﻰشﻮد .درپﻬﻠﻮى
آن ،ﻣعﻠﻮﻻن باﻳد در دسترسﻰ بﻪ تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ و شرﻛت ﻛاﻣﻞ در زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ،
از اﻣﻜاﻧاتﻰ برابر بﻬرهﻣﻨد شﻮﻧد؛ زﻳرا ﻗراردادن ﻛﻮدﻛان ﻣعﻠﻮل درﻛﻨار ﻛﻮدﻛان ساﻟﻢ
ﻧﻪ تﻨﻬا بﻪ پذﻳرش تﻔاوت در ﻗدرت حرﻛت ،ﻛﻪ ﻣﻴان آنﻫا وجﻮد دارد ،ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد
و تحﻤﻞ و احترام ﻣتﻘابﻞ را اﻓزاﻳش ﻣﻰدﻫد؛ بﻠﻜﻪ اصﻞ عادى ساختﻦ ﻣعﻠﻮﻟﻴت را ﻧﻴز
تحﻘﻖ ﻣﻰبخشد .ﻣتاسﻔاﻧﻪ با آن ﻛﻪ در حال حاضر ﻣعﻠﻮﻻن در جاﻣعﺔ ﻣا تعداد ﻗابﻞ
تﻮجﻬﻰ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻛﻢترﻳﻦ اﻣﻜاﻧات و تسﻬﻴﻼ ت براى زﻧدهﮔﻰ ،رﻓت و
آﻣد ،تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ ،تﻔرﻳح و ورزش آﻧان ﻓراﻫﻢ ﻧﮕردﻳده است .براى ﻣعﻠﻮﻻن زﻧدهﮔﻰ
درخاﻧﺔ راحت ﻛاﻓﻰ ﻧﻴست .آنﻫا باﻳد بتﻮاﻧﻨد بدون ﻛﻤﻚ دﻳﮕران بﻪ ﻣحﻞ ﻛارخﻮد
بروﻧد ،بﻪ ﻣﻜتب ﻳا ﻛﻠپ ورزشﻰ ﻣراجعﻪ ﻛﻨﻨد ﻳا حداﻗﻞ بﻪ تﻤاشاى ﻣسابﻘات ورزشﻰ
بروﻧد و در ﻓضاى باز ﮔردش ،و تﻔرﻳح ﻛﻨﻨد.
بﻨابراﻳﻦ با درﻧظرداشت اﻳﻦ ﻛﻪ اشخاص داراى ﻣعﻠﻮﻟﻴت ،جزﻳﻰ از اجتﻤاع ﻣا استﻨد و ﻣاﻧﻨد
ساﻳر اﻧسانﻫا حﻘﻮق و ﻣﻜﻠﻔﻴتﻫاﻳﻰ دربرابر جاﻣعﻪ دارﻧد ،ﻣا ﻧﻴز در برابر آنﻫا ﻣﻜﻠﻔﻴتﻫا و
ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى اسﻼﻣﻰ و اﻧساﻧﻰ دارﻳﻢ ،ﻛﻪ برخﻰ از آن ﻣسؤوﻟﻴتﻫا را چﻨﻴﻦ برﻣﻰشﻤارﻳﻢ:
بﻠﻨد بردن سطح آﮔاﻫﻰ عاﻣﻪ ﻧسبت بﻪ حﻘﻮق و تﻮاﻧﻤﻨدىﻫاى اشخاص داراى ﻣعﻠﻮﻟﻴت.
ﻫﻤﻜارى با اشخاص داراى ﻣعﻠﻮﻟﻴت در وﻗت ضرورت شان.
دادن حﻖ اوﻟﻴت در استﻔاده از بسﻫا ،باﻧﻚﻫا ،ﻧاﻧﻮاﻳﻰﻫا ،ﻣغازهﻫا وساﻳر بخشﻫاى خدﻣات عاﻣﻪ.
سﻬﻴﻢ ساختﻦ آنﻫا درساﻳر ﻓعاﻟﻴتﻫاى اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ ،ﻓرﻫﻨﮕﻰ و اﻗتصادى.
اﻳجاد زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻛارى ﻣﻨاسب ،ﻣطابﻖ با تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى شان.
حﻔظ احترام و عدم استﻔادة ﻛﻠﻤات ﻣﻨﻔﻰ بﻴاﻧﮕر اﻧﻮاع ﻣختﻠف ﻣعﻠﻮﻟﻴتﻫا در برابر اﻳشان.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﻣعﻠﻮﻟﻴت عبارت است از وضعﻴت ﻓردي ﻛﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘص ،ﻓﻘدان ﻳا ﻧاﻫﻨجاري در
زﻣﻴﻨﻪﻫاي جسﻤﻲ ،رواﻧﻲ ،ذﻫﻨﻰ و حسﻰ ،در اﻧجام برخﻰ از ﻓعاﻟﻴتﻫا ﻣحدودﻳت دارد
ﻳا ﻧاتﻮان است.
 .2عﻮاﻣﻞ ﻣعﻠﻮﻟﻴت عبارتﻨد از :ﻧاﻫﻨجاريﻫاي ژﻧتﻴﻜﻰ ،عﻮارض دوران بارداري ﻣادران
و زاﻳﻤانﻫاي غﻴرطبﻴعﻲ ،بﻴﻤاريﻫاي ﻣﻜروبﻲ ،استﻔادة خﻮدسراﻧﻪ از دواﻫا ،ضربﻪ و
تصادم ﻧاشﻲ از جﻨﮓ ،اﻧﻮاع ﻣاﻳﻦﻫا و ﻣﻬﻤات ﻣﻨﻔجرﻧاشده و اﻧﻮاع ساﻧحﻪﻫاى طبﻴعﻲ
وغﻴرطبﻴعﻲ.
 .3از ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣشﻜﻼت ﻣعﻠﻮﻻن درجاﻣعﺔ ﻣا ،بﻴﻜارى است.
 .4ﻣعﻠﻮﻻن باﻳد در دسترسﻰ بﻪ زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ ،از اﻣﻜاﻧاتﻰ برابر بﻬرهﻣﻨد شﻮﻧد.
 .5اشخاص داراى ﻣعﻠﻮﻟﻴت ،جزﻳﻰ از اجتﻤاع ﻣا استﻨد و ﻣاﻧﻨد ساﻳر اﻧسانﻫا حﻘﻮق و
ﻣﻜﻠﻔﻴتﻫاﻳﻰ دربرابر جاﻣعﻪ دارﻧد ،ﻣا ﻧﻴز دربرابر آنﻫا ﻣﻜﻠﻔﻴتﻫا و ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى
اسﻼﻣﻰ و اﻧساﻧﻰ دارﻳﻢ.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخر واژه{ ،ﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ} باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال
اسﻨادى(استﻢ ،استﻴﻢ ،استﻰ ،استﻴد ،است ،استﻨد و اﻧد){ ،اﻟف} ازآغاز اﻳﻦﻫا حذف
ﻧشده ،بﻪ شﻤﻮل ( اﻧد ) ،برجاى خﻮﻳش باﻗﻰ ﻣﻲﻣاﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
ام :ﻓرزاﻧﻪام
استﻢ :ﻓرزاﻧﻪ استﻢ
اﻳﻢ :ﻫسﻤاﻳﻪاﻳﻢ
استﻴﻢ :ﻫﻤساﻳﻪ استﻴﻢ
اى :اﻓسردهاى
استﻰ :اﻓسرده استﻰ
اﻳد :ﻣستاﻧﻪاﻳد
استﻴد :ﻣستاﻧﻪ استﻴد
است :بﻴﮕاﻧﻪاست
است :بﻴﮕاﻧﻪ است
اﻧد :بﻰخاﻧﻪاﻧد
استﻨد :بﻰخاﻧﻪ استﻨد
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده ،ﮔروه اول در ﻣﻮرد« ﻧﻴازﻫاى ﻣعﻠﻮﻻن» و ﮔروه دوم
در ﻣﻮرد « وظاﻳف دوﻟت و اجتﻤاع دربرابرﻣعﻠﻮﻻن» باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد؛ سپس ﻧتﻴجﻪ را
ازﻫرﮔروه ﻳﻚ تﻦ شان بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
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 .2شاﮔردان ،اﻳﻦ تصﻮﻳر را با ﻣﻮضﻮع « تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى ﻣعﻠﻮﻻن » ارتباط داده ،چﻨد تﻦ شان
در برابر صﻨف سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در ﻣﻮرد « وظاﻳف جاﻣعﻪ دربرابر ﻣعﻠﻮﻻن» ﻳﻚ ﻣتﻦ ﻫﻔت سطرى بﻨﻮﻳسﻴد ،ﻛﻪ در ان
حد اﻗﻞ سﻪ بار ،واژهﻫاى ﻣختﻮم با {ﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ} در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال اسﻨادى
ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشد.

 .1ﻣعﻠﻮﻟﻴت چﻴست؟ اﻧﻮاع آن ﻛدام است و ﻣعﻠﻮﻟﻴت جسﻤﻰ بﻪ چﻪ ﻧﻮع آن ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .2عﻮاﻣﻞ ﻣعﻠﻮﻟﻴت را صرف ﻧام ببرﻳد.
 .3ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣشﻜﻞ ﻣعﻠﻮﻻن درجاﻣعﺔ ﻣا چﻴست و راهﻫاى حﻞ آن ﻛدام است؟
 .4وظاﻳف جاﻣعﻪ و دوﻟت دربرابر ﻣعﻠﻮﻻن چﻴست ؟
 .5ﻫرﮔاه حرف آخر واژه{ ،ﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ} باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با اﻓعال اسﻨادى
چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد ؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1در ﻣﻮرد « راهﻫاى حﻞ ﻣشﻜﻼت ﻣعﻠﻮﻻن» ﻣتﻨﻰ در ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
از ﻫرﻛﻪ ﻫﻤسر تﻮ ﻧباشد ﻓزون ﻣباش
با عاجـزان ﻓروتﻨﻰ آثار عزت اسـت
بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس شاﻧزدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.

88

درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮕﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .درپاﻳان ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد.
 .1ﮔارسﻴا ﻣارﻛﻴز ﻛﻪ بﻮد ؟  .2او چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ را دربخﺶ ادبﻴات
اﻧجام داده است ؟
 .3او در ﻛجا و درﻛدام سال تﻮﻟد ﻳاﻓت ؟  .4او درﻛدام بخﺶﻫا ﻛارﻛرده است ؟
 .5چرا او برﻧدة جاﻳزة ﻧﻮبﻞ ﺷد ؟
 .6ﺷﻤا ﺷخﺼﻴت او را چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد ؟

شاﻧزدﻫﻢ

ﮔابرﻳﻴﻞ ﮔارسﻴا ﻣارﻛﻴز
ﮔابرﻳﻴﻞﮔارسﻴا ﻣارﻛﻴز ﻧﻮﻳسﻨده ،ژورﻧاﻟﻴست ،ﻧاشر،
روزﻧاﻣﻪ ﻧﮕار و ﻓعال سﻴاسﻰ برازﻧدة اﻣرﻳﻜاي جﻨﻮبﻲ،
در ششﻢ ﻣارچ سال 1928ﻣﻴﻼدى ،دردﻫﻜدة آرﻛاتاﻛاى
ﻛشﻮرﻛﻮﻟﻤبﻴا چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد .واﻟدﻳﻨش تربﻴت او
را بﻪ عﻬدة پدرﻛﻼﻧش« ﻧﻴﻜﻮﻻﻣارﻛﻴز» ،ﻛﻪ ﻳﻚ اﻓسر
ﻧظاﻣﻰ بﻮد ،ﮔذاشتﻨد و او اﻳﻦ ﻛار را بﻪ بﻬترﻳﻦ وجﻪ
اﻧجام داد.
ﮔابرﻳﻴﻞﻣارﻛﻴز اوﻟﻴﻦ ﻧﻮشتﻪﻫاﻳش را در روزﻧاﻣﺔ
«جﻮوﻧتﻮد» ،ﻛﻪ ﻣخصﻮص شاﮔردان ﻣﻜاتب بﻮد ﻣﻨتشرﻛرد و ﻧخستﻴﻦ داستاﻧش زﻳر
عﻨﻮان «سﻮﻣﻴﻦ استعﻔا» درسال  1947ﻣﻴﻼدى بﻪ ﻧشر رسﻴد؛ ﻫﻤچﻨان وى در ﻫﻤﻴﻦ سال بﻪ
تحصﻴﻞ رشتﺔ حﻘﻮق و ژورﻧاﻟﻴزم در «داﻧشﮕاه ﻣﻠﻰ بﻮﮔﻮتا» پرداخت .ﻧخستﻴﻦ ﻣجﻤﻮعﺔ
داستاﻧﻰ اش درسال  1940ﻣﻴﻼدى بﻪ ﻧشر رسﻴد ودرسال 1955ﻣﻴﻼدى ﻧخستﻴﻦ ﻧاول او
زﻳر عﻨﻮان «تﻮﻓان برگﻫا» بﻪ دسترس عﻼﻗﻪﻣﻨدان ﻗرارﮔرﻓت .بزرگترﻳﻦ اثرش «صد
سال تﻨﻬاﻳﻲ » عﻨﻮان دارد ﻛﻪ در خﻼل سﻪ سال آن را بﻪ پاﻳان رساﻧﻴده است .اﻳﻦ رﻣان ﻛﻪ
بﻪ او شﻬرت و آوازة جﻬاﻧﻲ بخشﻴد ،بﻪ عﻘﻴدة اﻛثر ﻣﻨتﻘدان ،شاﻫﻜار او بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳد.
وى درسال  1982ﻣﻴﻼدى براى ﻫﻤﻴﻦ رﻣان ،برﻧدة جاﻳزه ﻧﻮبﻞ ادبﻴات شﻨاختﻪ شد.
ﻣارﻛﻴز درسال  1999ﻣﻴﻼدى بﻪ ﮔﻮﻧﺔ رسﻤﻰ ﻣرد سال اﻣرﻳﻜاى ﻻتﻴﻦ شﻨاختﻪ شد
و در سال  2000ﻣﻴﻼدى ﻣردم ﻛﻮﻟﻤبﻴا با ارسال ﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ ،ازوى خﻮاستار پذﻳرش
رﻳاستجﻤﻬﻮرى ﻛﻮﻟﻤبﻴا ﮔردﻳدﻧد ،ﻛﻪ او ﻧپذﻳرﻓت .تاﻛﻨﻮن آثار او بﻪ بﻴشتر از ﻫژده
زبان زﻧدة دﻧﻴا ترجﻤﻪ شده است.
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اﻳﻨﻚ ﻗسﻤتﻰ از داستان ﮔارسﻴا ﻣارﻛﻴز را بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:
ﻣﻴخﻮاستﻢ ﻓﻘﻂ تﻴﻠﻔﻮن ﻛﻨﻢ
بعد از ظﻬر ﻳﻜﻲ از روزﻫاي باراﻧﻲ ﻣاه اپرﻳﻞ « ،ﻣارﻳا ﻟﻴﻮز سرﻓاﻧتز» ﻣﻰخﻮاست ،خﻮد را بﻪ
شﻬر« بارسﻠﻮﻧا» برساﻧد .ازبخت بد ،ﻣﻮتر ﻛراﻳﻴش در وسط ﻳﻚ دشت خراب شد.
ﻣارﻳا زن ﻣﻜســﻴﻜﻮﻳﻲ  27ســاﻟﻪ ،با ﻣردي ﻛﻪ شغﻞ شــعبدهبازي داشت ،ازدواج ﻧﻤﻮده
بﻮد .او در اﻳﻦ روز باراﻧﻲ ،پس ازدﻳدار باخﻮﻳشاوﻧداﻧش ،ﻣﻲرﻓت تا با شﻮﻫرش ﻣﻠحﻖ
شــﻮد .پس ازﻳﻚ ساعت اشــارهﻫاي بﻲﻧتﻴجﻪ بﻪ ﻣﻮترﻫا وﻻريﻫاي باربرىﻳﻲ ﻛﻪ ﻣثﻞ
تﻨد باد ازجﻠﻮش ﻣﻰﮔذشــتﻨد ،باﻻخره راﻧﻨدة ﻳﻚ سروﻳس ﻛﻬﻨﻪ وﻓرسﻮده براﻳش دل
ســﻮختاﻧده وﮔﻔتﻪ بﻮدﻛﻪ بﻴشــتر از چﻨد ﻛﻴﻠﻮﻣتر بﻪ پﻴش ﻧخﻮاﻫــد رﻓت و ﻣارﻳا براﻳش
جﻮاب داده بﻮد« :ﻓرﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨد ،ﻣﻦ صرف بﻪ ﻳﻚ تﻴﻠﻔﻮن ضرورت دارم» .راســت ﻫﻢ
ﻣﻰﮔﻔت .باﻳد بﻪ شﻮﻫرش اطﻼع ﻣﻰداد ﻛﻪ پﻴش ازساعت ﻫﻔت شام ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻪ خاﻧﻪ
برسد.
در بﻴﻦ سروﻳس ،خاﻧﻤﻲ با شﻜﻞ و شﻤاﻳﻞ ﻳﻚ ﻧظاﻣﻲ؛ اﻣا با ژستﻫا و حرﻛات ﻣﻬرباﻧاﻧﻪ
و ﻣﻼﻳﻢ ،ﻣارﻳا را درپﻬﻠﻮي خﻮد ﻧشاﻧد و براﻳش ﻳﻚ ﻛﻤپﻞ و ﻳﻚ روﻳپاك داد .ﻣارﻳا
سروصﻮرت خﻮد را با آن اﻧدﻛﻲ خشﻚ ﻛرد و ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ روي خﻮد را ﻣﻰﮔشتاﻧد،
دﻳد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ راﻛبﻴﻦ خﻮد را در ﻣﻴان ﻛﻤپﻞﻫا پﻴچﻴده و خﻮابﻴده اﻧد .ﻣارﻳا ﻫﻢ ﻛﻪ زﻳر
تأثﻴر ﻓضاي آرام ﻣﻮتر رﻓتﻪ بﻮد ،خﻮد را روي چﻮﻛﻲ جﻤع وجﻮر ﻛرد وذﻫﻦ و خﻴاﻟش
را بﻪ ﻫﻴاﻫﻮي باران سپرده بﻪ خﻮاب رﻓت .وﻗتﻲ ازخﻮاب بﻴدار شد ،دﻳد ﻛﻪ سﻴاﻫﻲ شب
ﻫﻤﻪ جا پخش شده وتﻮﻓان شدﻳد چﻨد ساعت پﻴش ،بﻪ ﻳﻚ باران سرد و آرام تبدﻳﻞ
شده است .ﻫﻴچ براﻳش ﻣعﻠﻮم ﻧبﻮد ﻛﻪ چﻘدردﻳر خﻮابﻴده و بﻪ ﻛجا رسﻴده است؛ وﻟﻲ
زن پﻬﻠﻮﻳﻰاش درحال آﻣادهباش ،ﻫﻮشﻴار و بﻴدار ﻧشستﻪ بﻮد .ﻣارﻳا از زن پرسﻴد « :ﻛجا
رسﻴدﻳﻢ؟ ...درﻛدام ﻣﻨطﻘﻪ ﻫستﻴﻢ؟» زن براﻳش جﻮاب داد« :حاﻻﻣﻴرسﻴﻢ» .باﻵخره
ﻣﻮتر سروﻳس درﻣحﻮطﺔ حﻮﻳﻠﻲ ﻳﻚ عﻤارت ﻛﻬﻨﻪ ﻛﻪ بﻪ ﻳﻚ صﻮﻣعﺔ ﻗدﻳﻤﻲ شباﻫت
داشت و با درختﻫاي بﻠﻨدي احاطﻪ شده بﻮد ،داخﻞ شد و زن ﻧظاﻣﻲ پﻮش با ﻟﻬجﺔ
خشﻨﻲ شروع ﻛرد بﻪ پاﻳﻴﻦ ﻛردن راﻛبﻴﻦ .ﻣارﻳا ﻓﻜرﻛردﻛﻪ شاﻳد اﻳﻦ زنﻫا راﻫبﻪ باشﻨد؛
اﻣا وﻗتﻲ ﻣتﻮجﻪ شد ﻛﻪ چﻨدﻳﻦ زن دﻳﮕر با ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﻧظاﻣﻲ دراﻧجا ﻣﻨتظر استﻨد ،بﻪ اشتباه
خﻮد پﻲ برد...
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﮔابرﻳﻴﻞﮔارسﻴاﻣارﻛﻴز ﻧﻮﻳسﻨده ،ژورﻧاﻟﻴست ،ﻧاشر ،روزﻧاﻣﻪ ﻧﮕار و ﻓعال سﻴاسﻰ
برازﻧدة اﻣرﻳﻜاي جﻨﻮبﻲ ،درششﻢ ﻣاه ﻣارچ سال 1928ﻣﻴﻼدى ،در دﻫﻜدة آرﻛاتاﻛاى
ﻛشﻮرﻛﻮﻟﻤبﻴا چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد.
 .2ﻧخستﻴﻦ ﻣجﻤﻮعﺔ داستاﻧﻰ اش درسال  1940بﻪ ﻧشر رسﻴد ودرسال  1955ﻧخستﻴﻦ
ﻧاول او زﻳرعﻨﻮان «تﻮﻓان برگﻫا» بﻪ دسترس عﻼﻗﻪﻣﻨدان ﻗرارﮔرﻓت.
 .3بزرگترﻳﻦ اثر او « صد سال تﻨﻬاﻳﻲ » عﻨﻮان دارد .اﻳﻦ رﻣان ﻛﻪ بﻪ او شﻬرت و آوازة
جﻬاﻧﻲ بخشﻴد درسال  1982ﻣﻴﻼدى برﻧدة جاﻳزه ﻧﻮبﻞ ادبﻴات شﻨاختﻪ شد.
 .4تاﻛﻨﻮن آثار او بﻪ بﻴش از ﻫژده زبان زﻧدة دﻧﻴا ترجﻤﻪ شده است.
 .5ﻣارﻛﻴز در سال  1999ﻣﻴﻼدى بﻪ ﮔﻮﻧﺔ رسﻤﻰ ﻣرد سال اﻣرﻳﻜاى ﻻتﻴﻦ شﻨاختﻪ شد.
 .6ﻳﻚ سال پس ازآن ،ﻣردم ﻛﻮﻟﻤبﻴا با ارسال ﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ ،ازوى خﻮاستار پذﻳرش رﻳاست
جﻤﻬﻮرى ﻛﻮﻟﻤبﻴا ﮔردﻳدﻧد ،ﻛﻪ او ﻧپذﻳرﻓت.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف آخر واژه{ ،ﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ} باشد ،در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳر ﻣشترك
«خﻮد ،خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ» ،ضﻤاﻳر اضاﻓﻰ «ت ،ش ،م » و « تان ،شان ،ﻣان» ،ﻣطابﻖ بﻪ
ﻗﻮاعد زﻳر ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد:
در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با پسﻮﻧدﻫاى اضاﻓﻰ « ت ،م ،ش » ،ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد ﻳﻚ{اﻟف}
عﻼوه ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
 ت :خاﻧﻪ ات ،خﻨده ات ،ﮔﻔتﻪ ات. م :ﮔرﻳﻪ ام ،جاﻣﻪ ام ،دوباره ام. ش :ﻧاﻣﻪ اش ،ﻛتابچﻪ اش ﻛراﻧﻪ اش.در ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ با ضﻤاﻳرﻣشترك«خﻮد ،خﻮﻳش ،خﻮﻳشتﻦ» و ضﻤاﻳراضاﻓﻰ«تان،
شان ،ﻣان» ،ﻣﻴان واژه و ﻳﻜﻰ ازضﻤاﻳر ﻳادشده ،ﻳﻚ ﻛسرة اضاﻓﻪ بﻪ شﻜﻞ{ء = ﻫﻤزه}
ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
 خﻮد :جاﻣﺔ خﻮد ،ﮔردة خﻮد ،ﻧﻮشتﺔ خﻮد. خﻮﻳش :ﮔﻔتﺔ خﻮﻳش ،پردة خﻮﻳش ،خاﻧﺔ خﻮﻳش. خﻮﻳشتﻦ :خاﻣﺔ خﻮﻳشتﻦ ،سرودة خﻮﻳشتﻦ ،ﻛردة خﻮﻳشتﻦ. -تان :ﻧاﻣﺔ تان ،ﻗصﻴدة تان ،ﻛتابچﺔ تان.

91

 شان :خﻨدة شان ،ﮔرﻳﺔ شان ،ﻣﻮﻳﺔ شان. ﻣان :روﻳﺔ ﻣان ،طبﻠﺔ ﻣان ،دﻳدة ﻣان.کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1درﻳﻦ ﻗسﻤت شاﮔردان باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد و سﻪ تﻦ شان برداشتﻫاى ذﻫﻨﻰ و عاطﻔﻰ
خﻮد را از داستان«ﻣﻰخﻮاستﻢ ﻓﻘط تﻴﻠﻔﻮن ﻛﻨﻢ» ،دربرابر صﻨف بﮕﻮﻳﻨد.
 .2شاﮔردان در بارة تصاوﻳر سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

امﻼ و نگارش

وﻳﻜتﻮر ﻫﻮﮔﻮ

تﻮﻟستﻮى

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2شﻤا ﻛدام اثر ازﻛدام ﻧﻮﻳسﻨدة اﻓغان را شاﻳستﺔ درﻳاﻓت جاﻳزة ﻧﻮبﻞ ﻣﻰداﻧﻴد ،و بﻪ چﻪ
دﻟﻴﻞ؟ درﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣتﻨﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻛﻤتر از ﻫﻔت سطر ﻧباشد.

 .1چرا ﻣردم ﻛﻮﻟﻤبﻴا بﻪ «ﻣارﻛﻴز» ﻧاﻣﻪ ﻧﻮشتﻨد ،ﻛﻪ عﻬده دار رﻳاست جﻤﻬﻮرى ﻛشﻮر شﻮد؟
 .2از داستاﻧﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ،چﻪ آﻣﻮختﻴد؟ ﻣﻔصﻞ شرح دﻫﻴد.
 .3شخصﻴت ادبﻰ و اجتﻤاعﻰ «ﻣارﻛﻴز» را با شخصﻴت ادبﻰ و اجتﻤاعﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨدة
اﻓغان بﻪ طﻮر ﻣﻘاﻳسﻮى بﻴان ﻛﻨﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد و پﻴراﻣﻮن آن چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
اوج دوﻟت سﻔﻠﻪطبعان را دو روزى بﻴش ﻧﻴسـت
خاك اﮔر اﻣروز برچـرخ است ﻓـردا زﻳـر پاسـت
بﻴدل
 .2ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫﻔدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز بعدى آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .درپاﻳان ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1بﻪ ﻧﻈر ﺷﻤا ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ چﻴست و چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﺷاﻣﻞ آن ﻣﻰﺷﻮد ؟
 .2ﻛدام ﻋﻮاﻣﻞ در بﻪ ﻣﻴان آﻣدن ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ ﻧﻘﺶ بازى ﻣﻰﻛﻨﻨد ؟
 .3ﺷﻤا ﻛدام ﻳﻚ از ﻣﻜاتب ادبﻰ را ﻣﻰپسﻨدﻳد و چرا ؟

ﻫﻔدﻫﻢ

ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ
درﻣﻘﻮﻟﻪﻫــاى ادبﻰ و ﻫﻨــرى ،ﻣﻜتب
عبارت اســت از راه ،روش ،ســبﻚ و
شــﻴﻮهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﻗﻮاعد ﻣشخص
بــﻮده و آﻓرﻳﻨــش آثار ادبــﻰ ﻳا ﻫﻨرى
برﻣبﻨــاى پﻴــروى از آن ﻗﻮاعد شــﻜﻞ
ﮔــــرﻓتﻪ باشــد .در اﻳﻦ درس بﻪ شرح
روﻧــد پﻴداﻳش ،تﻜـــاﻣــﻞ و زوال آن
عــده از ﻣﻜتبﻫاي ادبــﻲ ﻣﻰپردازﻳﻢ
ﻛﻪ درجرﻳــان دﻳﮕرﮔﻮﻧﻴﻬاي اجتﻤاعﻲ
اروپا پدﻳد آﻣده و ﻧﻤاﻳﻨدة ﻧﻴاز جاﻣعﻪ در دورة خاص خﻮد بﻮده اﻧد:
اوﻟﻴﻦ ﻣﻜتب ادبﻲ اروپا درﻗرن شــاﻧزدﻫﻢ ﻳعﻨﻲ در اوج ﻧﻬضت رﻧســاﻧس و اوﻣاﻧﻴســﻢ
پدﻳد آﻣده ،در ﻗرن ﻫﻔدﻫﻢ ﮔسترش ﻳاﻓتﻪ وداراي اصﻮﻟﻲ ﻣدون شده است .اﻳﻦ ﻣﻜتب
ﻛﻼسﻴسﻴزم ﻧاﻣﻴده ﻣﻲشﻮد.
ﻛﻼسﻴســﻴزم :بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل آثار ادبﻲ ﻛﻬﻦ و ﻗبﻮل شدة ﻫر ﻛشﻮر را ﻛﻪ داراي اصﻮل
و ﻗﻮاعد ﻣدون و پذﻳرﻓتﻪ شــده باشــد ،با صﻔت ﻛﻼسﻴﻚ ﻣشــخص ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ وﻟﻲ در
شﻨاخت ﻣﻜتبﻫاي ادبﻲ اروپا ،آثار ادبﻲ ﻛﻼسﻴﻚ ،بﻪ آثاري ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣتعﻠﻖ
بﻪ ﻣﻜتب ﻛﻼسﻴسﻴزم باشد.
ﻫﻨــر ﻛﻼسﻴســﻴزم اصﻠﻲ درحﻘﻴﻘــت ﻫﻤان ﻫﻨر ﻳﻮﻧــان و روم ﻗدﻳﻢ اســت ،ﻛﻪ در ﻗرن
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شاﻧزدﻫﻢ دراﻳتاﻟﻴا و اســپاﻧﻴا؛ سپس درﻗرن ﻫﻔدﻫﻢ درﻓراﻧسﻪ ،بﻪ دﻧبال ﻧﻬضت اوﻣاﻧﻴسﻢ،
سرﻣشــﻖ ﻗــرار ﮔرﻓت ،و ﻫﻨرﻣﻨــدان ﻓراواﻧﻲ آثارشــان را بﻪ پﻴــروي از ﻗﻮاعد ثابت و
ﻣشــخصﻲ ﻛﻪ از ادبﻴات ﻳﻮﻧان و روم ،بﻪ وﻳژه از ﻧظرات ارســطﻮ اﻗتباس شده بﻮد پدﻳد
آوردﻧد .درﻧظرﻛﻼسﻴﻚﻫا ،ﻫﻨر اصﻠﻲ شــاعر ﻳا ﻧﻮﻳسﻨده ،رعاﻳت دﻗﻴﻖ اصﻮل وﻗﻮاعد
ﻛﻼسﻴســﻴزم بﻮد .ﻗﻮاعد ﻛﻼسﻴســﻴزم عبارت بﻮد از :تﻘﻠﻴد از آثار خردﻣﻨداﻧﻪ ،تﻮجﻪ بﻪ
طبﻴعت ،پاﻳبﻨدي بﻪ اصﻮل ﻣذﻫبﻲ واخﻼﻗﻲ ،رعاﻳت خﻮشاﻳﻨدي وآﻣﻮزﻧدهﮔﻰ ،روشﻨﻲ
و سادهﮔﻰ و حﻘﻴﻘتﻧﻤاﻳﻲ اثر ،و وجﻮد ﻫﻤاﻫﻨﮕﻲ درآن وحﻔظ وحدت ﻣﻮضﻮع ،زﻣان
و ﻣﻜان .در دورة ﻛﻼسﻴﻜﻬا ﻫﻨر بﻪ طبﻘﺔ اعﻴان و اشراف اختصاص داشت .ﻧﻤاﻳﻨده ﮔان
ﻣعــروف اﻳﻦ ﻣﻜتب عبارت بﻮدﻧد از«ﻣﻴﻠتﻮن» « ،ﻓراﻧســﻴس بﻴﻜﻦ» و «بﻦ جاﻧســﻮن» در
اﻧﮕﻠستان و «ورﻧﻲ» و «راسﻴﻦ» درﻓراﻧسﻪ.
رﻣاﻧتﻴزم :ﻧﻬضت رﻣاﻧتﻴﻚ در اواخر ﻗرن ﻫژدﻫﻢ و آغاز ﻗرن ﻧزدﻫﻢ پا بﻪ پاي اﻧﻘﻼب
صﻨعتﻲ پدﻳد آﻣد .پﻴروان اﻳﻦ ﻣﻜتب ﻣعتﻘد بﻮدﻧد ﻛﻪ شﻜﻞﻫا ،سﻨتﻫا و ﻗﻴد و بﻨدﻫاي
ﻣﻜتب ﻛﻼسﻴﻚ ،شاعر و ﻧﻮﻳسﻨده را از درك درست طبﻴعت و ﻟذت بردن از آن و
بﻴان وتﻮصﻴف صحﻴح باز ﻣﻲدارد .آنﻫا ﻗﻮاعد و ﻗاﻟبﻫاي ﻛﻬﻦ را درﻫﻢ شﻜستﻨد
و بﻪ جاي اﻫﻤﻴت دادن بﻪ عﻘﻞ و ﻣﻨطﻖ ،ﻫﻨر را بر پاﻳﺔ احساس ،تخﻴّﻞ ،تصﻮر ،عشﻖ،
ذوق ،ﻗرﻳحﻪ و بﻴان آزاداﻧﺔ احساس بﻨﻴان ﻧﻬادﻧد و ﻫﻨر را در راه خدﻣت بﻪ ﻣردم بﻪ ﻛار
ﮔرﻓتﻨد .بعدﻫا اﻳﻦ ﻧﻬضت برﻣﻮسﻴﻘﻲ و ﻧﻘاشﻲ ﻧﻴز اثر ﮔذاشت.
رﻣاﻧتﻴزم ازﻛﻠﻤﺔ« ُرﻣان» ﮔرﻓتﻪ شده است .تا ﻗرن ﻳازدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،ﻣﻮضﻮعات ادبﻲ،
ﻣاجراﻫاي پﻬﻠﻮاﻧﻲ شﻮاﻟﻴﻪﻫا و ﻣردان شﻤشﻴرزن ،وﻛارﻫاي شﮕﻔتاﻧﮕﻴز وخارق اﻟعاده
بﻪ زبان روﻣﻲ بﻮد ،ﻛﻪ رﻣان ﻧاﻣﻴده ﻣﻲشد؛ وﻟﻲ ﻛﻼسﻴﻚﻫا آثارخﻮد را بﻪ زبان ﻻتﻴﻨﻲ
ﻣﻰﻧﻮشتﻨد .از اﻳﻦ رو پﻴروان ﻣﻜتب رﻣاﻧتﻴزم ﻛﻪ ﻣخاﻟف ﻣﻜتب ﻛﻼسﻴﻚ بﻮدﻧد ،خﻮد
را رﻣاﻧتﻴﻚ ﻧاﻣﻴدﻧد.
رﻣاﻧتﻴﻚﻫا تﻨﻬا بﻪ زﻳباﻳﻰ تﻮجﻪ ﻧداشتﻨد؛ بﻠﻜﻪ بﻪ شرح و بﻴان وتﻮصﻴف حاﻻت
ﻗﻬرﻣان وتﻤاﻳﻼت و آرﻣانﻫاي او ﻧﻴز ﻣﻰپرداختﻨد .ﻧﻤاﻳﻨدهﮔان ﻣﻬﻢ ﻣﻜتب رﻣاﻧتﻴﻚ
عبارت بﻮدﻧد از«:ژان ژاك روسﻮ» « ،شاتﻮبرﻳان»« ،وﻳﻜتﻮرﻫﻮﮔﻮ»« ،ﻻﻣارتﻴﻦ»« ،آﻟﻔرد
دوﻣﻮسﻪ» « ،ﻣادام استاﻧدال» و « آﻟﻔرد دووﻳﻨﻴﻲ» درﻓراﻧسﻪ« ،شﻴﻠر» و«ﮔﻮﻳتﻪ» در آﻟﻤان،
« باﻳرون» دراﻧﮕﻠستان و « ﻟُرﻣاﻧتﻮف» و « پﻮشﻜﻴﻦ» در روسﻴﻪ.
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رﻳاﻟﻴزم :ﻣﻜتب رﻳاﻟﻴزم در اواسط ﻗرن ﻧزدﻫﻢ بﻪ عﻨﻮان واﻛﻨشﻲ دربرابر ﻣﻜتب رﻣاﻧتﻴزم
پدﻳد آﻣد .رﻳاﻟﻴزم ﻳعﻨﻲ واﻗعﮔراﻳﻲ.
بﻨﻴانﮔذار اﻳﻦ ﻣﻜتب «باﻟزاك» ﻓراﻧسﻮي است« .چارﻟز دﻳﻜﻨز» از اﻧﮕﻠستان ،و
«داستاﻳﻮسﻜﻲ» و « تﻮﻟستﻮي» از روسﻴﻪ ،از ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﻧاﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻜتب اﻧد.
ﻧاتﻮراﻟﻴزم :طرﻓداران اﻳﻦ ﻣﻜتب بﻪ اﻳﻦ اﻣر باور دارﻧد ﻛﻪ طبﻴعت آﻧچﻨانﻛﻪ دﻳده
و درك ﻣﻰشﻮد در آثار ادبﻰ و ﻫﻨرى شان اﻧعﻜاس داده شﻮد و بﻪ صﻴﻘﻞ ﻧﻤﻮدن
واﻗعﻴتﻫاى بﻴرون ذﻫﻦ اﻧسان پرداختﻪ ﻧشﻮد.
سﻤبﻮﻟﻴزم :سﻤبﻮﻟﻴزم ازواژة « سﻤبﻮل» بﻪ ﻣعﻨاي ﻧﻤاد ،ﮔرﻓتﻪ شده است سﻤبﻮﻟﻴستﻫا
ﮔروﻫﻲ از شاعران ﻓراﻧسﻮي بﻮدﻧد ﻛﻪ در اواخر ﻗرن ﻧزدﻫﻢ ،در برابر ﻣﻜتب رﻳاﻟﻴزم و
ﻧاتﻮراﻟﻴزم بﻪ پا خاستﻨد .آنﻫا از شﻴﻮة بﻴان صرﻳح در شعر خﻮدداري ﻣﻰﻛردﻧد و اﻓﻜار
وعﻮاطف خﻮد را با اشارات رﻣزي و استعاري و سﻤبﻮﻟﻴﻚ (ﻧﻤادﻳﻦ) بﻴان ﻣﻰداشتﻨد.
اﻳﻦ ﻧﻬضت بعدﻫا درﻫﻨرﻫاي دﻳﮕر ﻧﻴز راﻳج شد .آنﻫا درآثارخﻮد بﻪ خﻮاب وخﻴال و
رؤﻳا و رازﻫاي ﻧﻬﻔتﺔ روان ،و اﻧدﻳشﻪ ﻫاي دور ودراز تﻮجﻪ داشتﻨد.
سﻤبﻮﻟﻴستﻫا شاعران ﻧااﻣﻴد و بدبﻴﻦ بﻮدﻧد ،و اﻳﻦ حاﻟت در اﻧتخاب ﻣﻮضﻮع و
چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﻮصﻴف در شعر آنﻫا آشﻜار است.
سﻤبﻮﻟﻴستﻫا ،پدﻳــدهﻫا و اشﻴا را چﻴزي ثابت و خـــــارج از تصـــــﻮر دروﻧﻲ شان
ﻧﻤﻲ پﻨداشتﻨد .آنﻫا ﻣعتﻘد بﻮدﻧد ﻛﻪ واﻗعﻴت اشﻴا ﻫﻤان درﻛﻲ است ﻛﻪ ﻣا بﻪ واسطﺔ
حﻮاس خﻮد از آنﻫا در درون ذﻫﻦ خﻮد دارﻳﻢ.
سﻤبﻮﻟﻴستﻬا زبان شعر را درﻫﻢ رﻳختﻨد وﻛﻮشﻴدﻧد ﻛﻪ شعرشان ﻣاﻧﻨد ﻣﻮسﻴﻘﻲ با ﻛﻤﻚ
وزن و آﻫﻨﮓ ،احساسات وعﻮاطﻔﻲ را ﻛﻪ با زبان ﻣعﻤﻮل ﻧﻤﻰتﻮان بﻴان داشت ،بﻪ
خﻮاﻧﻨده اﻟﻘا ﻛﻨﻨد .بدﻳﻦ ترتﻴب آنﻫا درشﻜﻞ شعر و درترﻛﻴب وﻛاربرد ﻛﻠﻤات و وزن
شعر ،آزادي ﻧاﻣحدودي ﻗاﻳﻞ بﻮدﻧد.
«ﻣﻮرﻳس ﻣترﻟﻴﻨﮓ»« ،ادﮔارآﻟﻦ پﻮ» و «شارل بﻮدﻟر» از ﻧﻤاﻳﻨدهﮔان ﻣعروف اﻳﻦ
ﻣﻜتب استﻨد.
ﻣﻜتبﻫاي دﻳﮕر ادبﻲ ﻛﻪ بعد از ﻣﻜتب سﻤبﻮﻟﻴسﻢ پدﻳد آﻣده اﻧد بﻪ ترتﻴب عبارت اﻧد از:
سﻮرﻳاﻟﻴزم ،اﻣپرسﻴﻮﻧﻴزم ،پارﻧاسﻴزم ،دادﻳزم ،ورﻳزم ،ﻓﻮتﻮرﻳزم ،ﻧاتﻮرﻳزم ،و ﻳﻮﻣاﻧﻴزم.
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ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ اروپاﻳﻰ ،با ﻣﻜتب ﻛﻼسﻴﻚ آغاز ﻣﻰشﻮد و اساسﻰترﻳﻦ
تعرﻳﻔﻰ ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻜتب ارائﻪ ﻣﻰشﻮد« ،بازﮔشت بﻪ ﻫﻨرﻗدﻳﻢ ﻳﻮﻧان و روم
بﻪ تبع ﻧﻬضت ﻳﻮﻣاﻧﻴزم و رﻧساﻧس است».
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﻣﻜتب عبارت است از راه ،روش سبﻚ و شﻴﻮهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﻗﻮاعد ﻣشخص بﻮده
و آﻓرﻳﻨش آثار ادبﻰ ﻳا ﻫﻨرى برﻣبﻨاى پﻴروى از آن ﻗﻮاعد شﻜﻞ ﮔرﻓتﻪ باشد.
 .2اوﻟﻴﻦ ﻣﻜتب ادبﻲ اروپا در ﻗرن شاﻧزدﻫﻢ ﻳعﻨﻲ در اوج ﻧﻬضت رﻧساﻧس پدﻳد آﻣده،
در ﻗرن ﻫﻔدﻫﻢ ﮔسترش ﻳاﻓتﻪ وداراي اصﻮﻟﻲ ﻣدون شده است.
 .3رﻣاﻧتﻴستﻫا ﻣعتﻘد بﻮدﻧد ﻛﻪ شﻜﻞﻫا ،سﻨتﻫا وﻗﻴد و بﻨدﻫاي ﻣﻜتب ﻛﻼسﻴﻚ،
شاعر و ﻧﻮﻳسﻨده را از درك درست طبﻴعت و استﻔاده ازآن و بﻴان و تﻮصﻴف صحﻴح
باز ﻣﻲدارد .آنﻫا ﻗﻮاعد و ﻗاﻟبﻫاي ﻛﻬﻦ را درﻫﻢ شﻜستﻨد و بﻪ جاي اﻫﻤﻴت دادن بﻪ
عﻘﻞ وﻣﻨطﻖ ،ﻫﻨر را بر پاﻳﺔ احساس ،تخﻴﻞ ،تصﻮر ،عشﻖ ،ذوق ،ﻗرﻳحﻪ و بﻴان آزاداﻧﺔ
احساس بﻨﻴان ﻧﻬادﻧد.
 .4رﻳاﻟﻴزم ﻳعﻨﻲ واﻗعﮔراﻳﻲ .ﻫﻨرﻣﻨد رﻳاﻟﻴست درآﻓرﻳﻨش اثر خﻮد جﻬان را آن چﻨان ﻛﻪ
ﻫست باز ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،ﻧﻪ آن چﻨان ﻛﻪ باﻳد باشد.
 .5ﻣﻜتب ﻧاتﻮراﻟﻴزم (طبﻴعت ﮔراﻳﻲ) در اواخر ﻗرن ﻧزدﻫﻢ پدﻳد آﻣد .دراﻳﻦ ﻣﻜتب
ﻧﻮﻳسﻨده در اثر خﻮد بﻪ تﻘﻠﻴد طبﻴعت ﻣﻲپردازد.
 .6سﻤبﻮﻟﻴزم از واژة «سﻤبﻮل» بﻪ ﻣعﻨاي ﻧﻤاد ،ﮔرﻓتﻪ شده است .سﻤبﻮﻟﻴستﻫا ﮔروﻫﻲ
از شاعران ﻓراﻧسﻮي بﻮدﻧد ﻛﻪ در اواخر ﻗرن ﻧزدﻫﻢ ،در برابر ﻣﻜتب رﻳاﻟﻴزم و ﻧاتﻮراﻟﻴزم
بﻪ پا خاستﻨد .آنﻫا از شﻴﻮة بﻴان صرﻳح درشعر خﻮدداري ﻣﻲﻛردﻧد ،و اﻓﻜار و عﻮاطف
خﻮد را با اشارات رﻣزي و استعاري و سﻤبﻮﻟﻴﻚ (ﻧﻤادﻳﻦ) بﻴان ﻣﻰداشتﻨد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

تعرﻳف اﻟف ﻣﻘصﻮره :درعربﻲ«اﻟف ﻣﻘصﻮره» ﻳاﻳﻲ «ى» است درپاﻳان واژهﻫا ،ﻛﻪ
«آ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد .چﻨﻴﻦ واژهﻫا در اﻣﻼي دري ،ﻣاﻧﻨد اصﻞ عربﻲ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛
ﻣاﻧﻨد :عﻴسﻲ ،ﻣﻮسﻲ ،ﻣصطﻔﻲ ،ﻣعﻨﻲ ،ﻣرتضﻲ ،ﻳحﻴﻲ ،ﻓتﻲ ،حتﻲ ،ﻣجتبﻲ ،صغري،
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ﻛبري ،اعﻠﻲ ،ادﻧﻲ ،اﻟﻲ ،اوﻟﻲ.
تعرﻳف تﻨﻮﻳﻦ :تﻨﻮﻳﻦ ،ﻧﻮن ساﻛﻨﻲ است ﻛﻪ درپاﻳان اسﻤاي عربﻲ درﻣﻲآﻳد و تﻠﻔظ
ﻣﻲشﻮد؛ اﻣا ﻧشاﻧﺔ صداي«ن»ﻧﻮشتﻪ ﻧﻤﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :صراحتاً ،ﻣجازاً ،اصطﻼحاً و....
بﻨا برﻗاعدة ﻛﻠﻲ وراﻳج ،درپاﻳان واژة ﻣﻮرد ﻧظر ،ﻳﻚ «اﻟف» ﻣﻲاﻓزاﻳﻴﻢ و باﻻي آن
ﻼ ،اجﻤاﻻً ،احتﻤاﻻً ،اساساً ،حتﻤاً ،ﻗسﻤاً ،عﻴﻨاً ،رأساً ،ﻣث ً
«دو زبر» ﻣﻲﻧﻮﻳسﻴﻢ؛ ﻣاﻧﻨد :اص ً
ﻼ،
ابداً ،ﻓﻮراً ،ﻣختصراً ،حﻘﻴﻘتاً ،ﻧسبتاً ،ﻣﻮﻗتاً ،ذاتاً ،عجاﻟتاً ،ﻧدرتاً.
در زبان عربﻰ درپاﻳان واژهﻫاى ﻣختﻮم بﻪ ﻫﻤزه ،اﻟﻔﻰ اﻓزوده و ﻧشاﻧﺔ تﻨﻮﻳﻦ را برسرآن
ﻣﻲﮔذارﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :استثﻨاء اً ،جزء ا ً و ابتداء اً؛ اﻣا درزبان درى ،اﻟف حذف شده و ﻧشاﻧﺔ
تﻨﻮﻳﻦ « دوزبر » برسرﻫﻤزه ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
استثﻨا ًء
 استثﻨاءجز ًء
 جزءابتدا ًء
 ابتداءچﻮن تﻨﻮﻳﻦ وﻳژه زبان عربﻰ ﻣﻰباشد در زبان درى بﻪ جاى تﻨﻮﻳﻦ ﻣﻰتﻮان واژهﻫا را
چﻨﻴﻦ ﻧﮕاشت :در اصﻞ ،بﻪ طﻮر اجﻤاﻟﻰ ،بﻪ طﻮر احتﻤاﻟﻰ ،بﻪ طﻮر اساسﻰ ،بﻪ طﻮر
حتﻤﻰ ،بﻪ طﻮر ﻣثال و ...
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

شاﮔردان در دوﮔروه ﻣﻘابﻞ ﻫﻢ ﻗرارﮔرﻓتﻪ و در ﻣﻮرد پرسشﻫاى زﻳر باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ
ﻛﻨﻨد؛ سپس ازﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻧتﻴجﺔ بحث را بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد:
 -1اوﻟﻴﻦ ﻣﻜتب ادبﻰ اروپاﻳﻰ در ﻛجا و چﻪ وﻗت بﻪ وجﻮد آﻣد؟
 -2روﻣاﻧﻴستﻫا چﮕﻮﻧﻪ عﻘﻴده داشتﻨد؟
 -3در بارة ﻣﻜتب رﻳاﻟﻴزم چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -4ﻣﻜتب ﻧاتﻮراﻟﻴزم چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻜتب است؟
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2چﻨد ﻛﻠﻤﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻣختﻮم بﻪ اﻟف ﻣﻘصﻮره و ﻣختﻮم با تﻨﻮﻳﻦ باشد.
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 .1ﻣﻜتب چﻴست و ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ چﻪ ﻣعﻨاﻳﻰ را اﻓاده ﻣﻰﻛﻨد؟
 .2ﻧخستﻴﻦ ﻣﻜتب ادبﻲ اروپا چﻪ وﻗت بﻪ وجﻮد آﻣده ،درﻛدام عﻬد ﮔسترش ﻳاﻓتﻪ و
داراي ﻛدام اصﻮﻟﻲ ﻣدون شده است؟
 .3ﻛﻼسﻴسﻢ چﻴست و آثار ﻛﻼسﻴﻚ بﻪ چﻪ ﻧﻮع آثارى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .4رﻣاﻧتﻴستﻫا در تخﻠﻴﻖ آثار ادبﻰ ﻣعتﻘد بﻪ چﻪ چﻴزى بﻮدﻧد؟
 .5رﻳاﻟﻴزم چﻴست و ﻫﻨرﻣﻨد رﻳاﻟﻴست درآﻓرﻳﻨش اثر خﻮد بﻴشتر بﻪ چﻪ چﻴزى تﻮجﻪ دارد؟
 .6اﻟف ﻣﻘصﻮره چﻴست و چﮕﻮﻧﻪ باﻳد ﻧﻮشتﻪ شﻮد ؟
 .7سﻤبﻮﻟﻴزم چﻴست و شﻴﻮة بﻴان آن چﮕﻮﻧﻪ است؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1تﻔاوتﻫاى عﻤده ﻣﻴان ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ ﻛﻼسﻴسﻴزم و رﻣاﻧتﻴزم را درحد اﻗﻞ ﻳﻚ
صﻔحﻪ شرح دﻫﻴد ؟
 .2اﻳﻦ ابﻴات را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
بﻠبـﻞ بـﻪ ﻫـرزه سـرﻧﻜﻨـﻰ داستـان ﻣـا
ﮔﻞﻫـا تﻤــــام پﻨـبـﺔ ﮔـﻮش تغـاﻓـﻞ اﻧـد
بـا تـﻴـر احتـﻴــاج ﻧـدارد ﻛﻤــان ﻣــا
وضع خﻤﻮش ﻣا زسخﻦ دﻟﻨشﻴﻦ تر است
بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس ﻫژدﻫﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

ﻫژدﻫﻢ

ﺷاﮔردان بﻪ پرسﺶﻫاى آتﻰ پاسخ دﻫﻨد:
 -1ازدواج چﻴست؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -2پﻴاﻣبر خدا دربارة ﻧﻜاح چﻪ ﻓرﻣﻮده اﻧد؟
 -3آﻳا در ﻧﻜاح رﺿاﻳت دختر و پسر باﻟﻎ ﺷرط است؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -4ﻣحدث بزرگ اﻣام بخارى رحمة اﷲ ﻋﻠﻴﻪ در بارة پﻴﻮﻧد ازدواج چﻪ ﮔﻔتﻪ
است؟
 -5ازدواج اجبارى در جاﻣﻌﻪ سبب بروز ﻛدام ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻰﮔردد؟
تﻮﺿﻴحدﻫﻴد.

ازدواجﻫاى اجبارى
اﷲ ﻣتعال پﻴﻮﻧد ازدواج را از ﻧشاﻧﻪﻫا و آﻳات خﻮد در روى زﻣﻴﻦ خﻮاﻧده و در ﻣﻮرد اﻳﻦ
رشتﺔ ﻣﻘدس و ﻣبارك در سﻮرة اﻟروم ،آﻳﻪ  21ﻓرﻣﻮده است :ترجﻤﻪ :و از ﻧشاﻧﻪﻫاى
خداوﻧد اﻳﻦ است ﻛﻪ از جﻨس خﻮدتان ﻫﻤسراﻧﻰ براى شﻤا آﻓرﻳد تا در ﻛﻨار آﻧان
آراﻣش ﻳابﻴد و در ﻣﻴان تان ﻣؤدت و دوستﻰ و رحﻤت ﻗرار داد .بدون شﻚ درﻳﻦ
چﻴزﻫا ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ است براى ﮔروﻫﻰ ﻛﻪ تﻔﻜر ﻣﻰﻛﻨﻨد.
بﻪ ارتباط تﻔسﻴر و ﻓﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ چﻨد ﻧﻘطﻪ در خﻮر دﻗت و
تأﻣﻞ است:
 ازدواج ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى عﻠﻢ و ﻗدرت خداوﻧد است ﻛﻪ تﻔﻜر و اﻧدﻳشﻪ دراسرار و حﻜﻤتﻫا و ﻓﻮاﻳد آن باعث عﻤﻖ شﻨاخت و ﻣعرﻓت خداوﻧد و تﻘﻮﻳت اﻳﻤان
ﻣﻰشﻮد.
 تأﻛﻴد و تصرﻳح بر اﻳﻦﻛﻪ زن و ﻣرد ﻫر دو از ﻳﻚ جﻨس بﻮده و از ﻧظر اﻧساﻧﻴت ﻳعﻨﻰخصاﻳص و حﻘﻮق اﻧساﻧﻰ باﻫﻢ برابر اﻧد.
 ازدواج ﻧظام و ﻗاﻧﻮﻧﻴت اﻟﻬﻰ است ﻛﻪ از طرف خداوﻧد تشرﻳع شده و ازﻳﻦ سببداراى ﻗدسﻴت و جاﻳﮕاه ﻣﻬﻢ است.
 ﻫدف از ازدواج رسﻴدن اﻧسانﻫا (زن و ﻣرد) بﻪ آراﻣش رواﻧﻰ ،اجتﻤاعﻰ و حتﻰاﻗتصادى ﻣﻰباشد .زﻧدهﮔﻰ آرام و پر از سعادت و اطﻤﻴﻨان و استﻘرار در ﮔرو پﻴﻮﻧد
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ازدواج است.
 اساس و بﻨﻴاد پﻴﻮﻧد ﻣبارك و ﻣﻴﻤﻮن ازدواج ﻣؤدت ،ﻣحبت ،دوستﻰ ،رأﻓت ،رحﻤتو دﻟسﻮزى ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ خاﻧﻢ و شﻮﻫر است .ازدواجﻰ را ﻛﻪ ﻓاﻗد اﻳﻦ عﻨاصر بﻨﻴادﻳﻦ و
ﻣﻬﻢ باشد از ﻧظر ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻧﻤﻰتﻮان ازدواج ﻛاﻣﻞ و ﻣﻮﻓﻖ خﻮاﻧد.
بﻪ خاطر ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴت حﻴاتﻰ ازدواج است ﻛﻪ دﻳﻦ اسﻼم پﻴروان خﻮد را بﻪ ازدواج و
تشﻜﻴﻞ خاﻧﻮاده اﻣر ﻧﻤﻮده و در آﻳات ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و احادﻳث ﻧبﻮى بر ضرورت پﻴﻮﻧد
ازدواج تأﻛﻴد جدى صﻮرت ﮔرﻓتﻪ است.
پﻴاﻣبر ازدواج را راه و روش ﻳعﻨﻰ سﻨت خﻮﻳش خﻮاﻧده و ﻓرﻣﻮده اﻧد :ﻧﻜاح و
ازدواج از سﻨت و روش ﻣﻦ است و ﻫرﻛسﻰ سﻨت ﻣﻦ را ترك ﻛﻨد از جﻤﻠﺔ اتباع و
پﻴروان ﻣﻦ ﻧﻴست.
چﻮن ازدواج از جﻤﻠﺔ ﻣﻬﻤترﻳﻦ عﻘﻮد بﻪ شﻤار ﻣﻰرود و در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از آن بﻪ «ﻣﻴثاق
غﻠﻴظ» ﻳعﻨﻰ پﻴﻤان بسﻴار ﻣستحﻜﻢ و ﻗﻮى ﻳاد شده است؛ بﻨابراﻳﻦ در ﻓﻘﻪ اسﻼﻣﻰ بﻪ
رضاﻳت ﻫر دو طرف عﻘد ازدواج ﻳعﻨﻰ زن و ﻣرد در صﻮرتﻰ ﻛﻪ عاﻗﻞ باشﻨد تﻮجﻪ و
اﻫتﻤام جدى صﻮرت ﮔرﻓتﻪ است و عﻘدى ﻛﻪ در آن رضاﻳت ﻳﻜﻰ از عاﻗدان ﻣﻮجﻮد
ﻧباشد ﻓاﻗد اعتبار شرعﻰ است.
ﻣحدث بزرگ اﻣام بخارى (رح) در صحﻴح بخارى بابﻰ را چﻨﻴﻦ عﻨﻮان ﮔذارى ﻛرده
است« :اﮔر پدرى دخترش را در حاﻟﻰ بﻪ ازدواج بدﻫد ﻛﻪ او (دختر) راضﻰ ﻧﻴست
ﻧﻜاح او ﻣردود است».
رواﻳت ﻛرده است ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
در حدﻳثﻰ بُرﻳده بﻦ عبداﷲ از ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عاﻳشﻪ
آﻣده و ﮔﻔت ﻛﻪ پدرش وى را بر خﻼف رضا
صحابﻪﻫا ﻧزد ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عاﻳشﻪ
و رغبت او بﻪ ازدواج با پسر ﻛاﻛاﻳش وادار ﻣﻰﻛﻨد .حضرت عاﻳشﻪ بﻪ دختر ﮔﻔت:
«صبر ﻛﻨد تا پﻴاﻣبر تشرﻳف بﻴاورﻧد» وﻗتﻰ پﻴاﻣبر تشرﻳف آوردﻧد پدر دختر را
ﻧزد خﻮد خﻮاستﻪ بﻪ او اﻣر ﻛردﻧد تا دخترش را بﻪ ازدواج باﻛسﻰ ﻛﻪ رضاﻳت ﻧدارد
ﻣجبﻮر ﻧسازد.
پس از آن دختر بﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم ﮔﻔت :ﻛﻪ با ازدواج با پسر ﻛاﻛاﻳش ﻣﻮاﻓﻖ است و
خاطرﻧشان ساخت ﻛﻪ براى آن اﻳﻦ ﻛار را ﻛرد تا ﻫﻤﻪ بداﻧﻨد ﻛﻪ ﻛسﻰ دخترش را بﻪ
زور بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ دختر بﻪ او راضﻰ ﻧﻴست بﻪ ﻧﻜاح داده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
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وجﻮد اﻛراه و اجبار در ازدواج عﻼوه از باطﻞ ساختﻦ عﻘد ازدواج ،سبب ﻣﻰشﻮد تا
اﻫداف ،ﻓﻮاﻳد و اغراضﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال براى ازدواج و ﻛاﻧﻮن خاﻧﻮاده تشرﻳع
ﻓرﻣﻮده است بﻪ دست ﻧﻴاﻳد؛ زﻳرا ازدواجﻰ ﻛﻪ از روى جبر و زور صﻮرت ﮔرﻓتﻪ باشد
ﻫﻴچﮔاﻫﻰ باعث بﻪ ﻣﻴان آﻣدن ﻓضاى ﻣؤدت ،ﻣحبت ،و رحﻤت و دﻟسﻮزى بﻴﻦ زن و
شﻮﻫر ﻧشده بر عﻜس ﻣخاﻟﻔت ،دﻟسردى ،بغض ،ﻛﻴﻨﻪ ،و ساﻳر پدﻳدهﻫاى ﻣﻨﻔﻰ را بﻴﻦ
زن و شﻮﻫر بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد ﻛﻪ سبب ﻓروپاشﻰ ﻛاﻧﻮن خاﻧﻮاده ﻣﻰﮔردد.
از آثار و پﻴاﻣدﻫاى ﻣﻨﻔﻰ و خطرﻧاك جبر و اﻛراه در ازدواج ﻧتاﻳج ﻧاﮔﻮار رابطﺔ سرد
و تﻴرة ﻫﻤسران بر ﻓرزﻧدان است ﻛﻪ بﻪ خاطر وجﻮد جار و جﻨجالﻫاى داﻳﻤﻰ ﻣﻴان
واﻟدﻳﻦ از عطﻮﻓت و شﻔﻘت و بر آورده شدن ضرورتﻫاى ﻣادى و رواﻧﻰ ﻛﻪ براى
تربﻴت ساﻟﻢ آﻧان ﻣبرم و حﻴاتﻰ ﻣﻰباشد ،ﻣحروم ﻣاﻧده با روان و ذﻫﻦ پر از عﻘده بار
ﻣﻰآﻳﻨد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ زﻧدهﮔﻰ آﻳﻨدة آﻧان تﻮأم با ﻣشﻜﻼت زﻳادى براى خﻮد آﻧان و
دﻳﮕران خﻮاﻫد بﻮد.
بدون شﻚ ﻓرزﻧدان بﻪ ﻓضاى ﮔرم پر از ﻣحبت و صﻤﻴﻤﻴت و رحﻤت و شﻔﻘت
خاﻧﻮادهﮔﻰ ﻧﻴاز دارﻧد و تﻨﻬا خاﻧﻮادهﻫا و واﻟدﻳﻨﻰ ﻗادر بﻪ تﻘدﻳﻢ ﻓرزﻧدان صاﻟح و ساﻟﻢ
بﻪ جاﻣعﻪ اﻧد ﻛﻪ رابطﺔ پدر و ﻣادر و ساﻳر اعضاى خاﻧﻮاده در آن خاﻧﻮاده ﻣستحﻜﻢ و
ﻣﻤﻠﻮ از اصﻞ ﻗرآﻧﻰ باشد.
ضرر دﻳﮕر وجﻮد اﻛراه و اجبار در ازدواج اﻳﻦاست ﻛﻪ اﮔر اﻳﻦ پدﻳدة ﻣﻨﻔﻰ و غﻴر
اسﻼﻣﻰ در جاﻣعﻪ شﻴﻮع پﻴدا ﻛﻨد سبب بروز ﻣشﻜﻼت و ﻧاﻫﻨجارىﻫاى اجتﻤاعﻰ
ﻓراوان براى جاﻣعﻪ و ﻧﻬادﻫاى ﻣربﻮط بﻪ آن در تﻤام عرصﻪﻫاى زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ بﻪ آن سبب است ﻛﻪ از ﻧظر عﻠﻢ جاﻣعﻪشﻨاسﻰ خاﻧﻮادة واحد ﻫستﺔ اساسﻰ تشﻜﻴﻞ
جاﻣعﻪ بﻮده و بﻪ صﻮرت ﻣثبت و ﻣﻨﻔﻰ بر روﻧد اجتﻤاعﻰ تأثﻴر ﮔذار است .بسﻴارى از
ﻣشﻜﻼت و ﻧا بساﻣاﻧﻴﻬاى اجتﻤاعﻰ رﻳشﻪ در ﻣشﻜﻼت خاﻧﻮادهﮔﻰ داشتﻪ وحﻞ آنﻫا
بدون حﻞ ﻣشﻜﻼت خاﻧﻮادهﻫا ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻴسر ﻧﻤﻰباشد.
با اﻳﻘان ﻣﻰتﻮان اسباب بسﻴارى از ﻣشﻜﻼت و ﻧابساﻣاﻧﻰﻫاى اجتﻤاعﻰ در جاﻣعﺔ اﻓغاﻧستان
ﻣاﻧﻨد :دشﻤﻨﻰ ،خصﻮﻣت ،جﻨﮓ ،ﻣخاﻟﻔتﻫاى ذات اﻟبﻴﻨﻰ و حتﻰ عﻮاﻣﻞ برخﻰ از جراﻳﻢ
خطرﻧاك را در ازدواجﻫاى اجبارى و پﻴاﻣدﻫاى ﻧاﮔﻮار آن جستجﻮ ﻛرد.
وجﻮد ازدواجﻫاى اجبارى ﻳﻜﻰ از ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ بعضﻰ جﻮاﻣع اﻧساﻧﻰ است
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ﻛﻪ ﻣتأسﻔاﻧﻪ ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا اﻓغاﻧستان ﻧﻴز در ﻣﻮاردى با آن دچار بﻮده و بسﻴارى از
خاﻧﻮادهﻫا از آن رﻧج ﻣﻰبرﻧد .زﻧان بﻨابر عﻮاﻣﻞ و اسباب ﻣختﻠف آسﻴب پذﻳرترﻳﻦ ﻗشر
جاﻣعﻪ ﻣصدوم از ازدواج اجبارى بﻮده بﻴشتر از زﻧان از پﻴاﻣدﻫاى زﻳانبار اﻳﻦ ﻣرض
اجتﻤاعﻰ ﻣتضرر ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧاﻓذ ﻛشﻮر ﻧﻴز از ساﻟﻴان دراز بﻪ اﻳﻦسﻮ بر ﻣﻤﻨﻮعﻴت اجبار در ازدواج با صراحت
تاﻛﻴد دارد؛ ﻣﮕر بﻨابر عﻮاﻣﻞ ﻣختﻠف ،بﻪ خصﻮص عدم آﮔاﻫﻰ برخﻰ از ﻣردم از احﻜام
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ ،ضعف اﻟتزام و پابﻨدى بﻪ احﻜام دﻳﻨﻰ ،وجﻮد رسﻢ و رواجﻫاى خراﻓﻰ
و ﻣخاﻟف با دﻳﻦ اسﻼم و تعﻠﻴﻤات اﻧسانساز آن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در بعضﻰ ﻣﻮارد رضاﻳت دختر
ﻳا پسر باﻟغ در اﻣر ازدواج و عﻘد ﻧﻜاح در ﻧظر ﮔرﻓتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ﻛﻪ پﻴاﻣدﻫاى ﻧاﮔﻮار آن بر
زﻧدهﮔﻰ ﻗرباﻧﻴان اﻳﻦ چﻨﻴﻦ ازدواجﻫا بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ ﻣشﻬﻮد بﻮده و سرﻧﻮشت صدﻫا جﻮان
اعﻢ از ﻣرد و زن را بﻪ سﻮى تارﻳﻜﻰ و تباﻫﻰ سﻮق ﻣﻰدﻫد.
ﻣبارزه با پدﻳدة شﻮم ازدواج اجبارى ﻣاﻧﻨد ﻣبارزه با ساﻳر اﻣراض و ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ
رساﻟت وﻣسؤوﻟﻴت دوﻟت ،اﻓراد و خاﻧﻮاده ﻫا ،رساﻧﻪﻫا و ﻣؤسسات تعﻠﻴﻤﻰ و ﻣﻨابر
ﻣساجد و تﻜاﻳا ﻣﻰباشد .درﻳﻦ ارتباط ﻧﻘش و ﻣسؤوﻟﻴت عﻠﻤاى دﻳﻨﻰ ،داﻧشﻤﻨدان،
ﻓرﻫﻨﮕﻴان و اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و اﻧدﻳشﻪ بسﻴار جدى و ﻣﻬﻢ است.
ﻧﻘطﺔ بسﻴار ﻣﻬﻢ و جﻮﻫرﻳﻰ ﻛﻪ باﻳد بﻪ ارتباط راﻫﻜارﻫاى ﻣبارزه با ازدواجﻫاى اجبارى
بﻪ حﻴث ﻳﻚ پدﻳدة ﻣﻨﻔﻰ اجتﻤاعﻰ و غﻴر اسﻼﻣﻰ بﻪ آن تﻮجﻪ ﻛرد اﻳﻦاست ﻛﻪ باﻳد
ﻓرﻫﻨﮓ ﻧاب و اصﻴﻞ اسﻼﻣﻰ در جاﻣعﻪ عام شﻮد و ﻧسﻞﻫاى اﻣروز و ﻓرداى ﻛشﻮر ﻣا
اعﻢ از زﻧان و ﻣردان بر بﻨﻴاد اﻳﻤان ،عﻘاﻳد ،احﻜام و ارزشﻫاى ﻧاب اسﻼﻣﻰ بﻪ صﻮرت
ﻣتﻮازن و بﻪ دور از اﻓراط و تﻔرﻳط تربﻴت ﮔردﻧد .در ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴﺔ ﻛشﻮر ﻣا بﻪ سﻪ
اصﻞ ﻣﻬﻢ اصﻼح ﻓرد ،خاﻧﻮاده و جاﻣعﻪ ،در روشﻨﻰ احﻜام و تعﻠﻴﻤات و ارزشﻫاى
دﻳﻦ اسﻼم بﻪ حﻴث ﻧظام و ﻗاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ و ﻫﻤﻪ جاﻧبﺔ زﻧدهﮔﻰ ،تﻮجﻪ جدى و ﻣﻨاسب
بﻪ عﻤﻞ آﻣده است.
وﻗتﻰ ﻛﻪ آﮔاﻫﻰ ،ﻓرﻫﻨﮓ ،اخﻼق وتربﻴت اسﻼﻣﻰ درجاﻣعﻪ تروﻳج ﻳاﻓتﻪ پابﻨدى بﻪ
احﻜام و ارزشﻫاى واﻻى اﻧساﻧﻰ اسﻼم بﻪ حﻴث ﻧظام و ﻗاﻧﻮن زﻧدهﮔﻰ عام شﻮد بدون
تردﻳد ﻣظاﻟﻢ ،ﻣﻔاسد ،ﻧاﻫﻨجارىﻫا و اﻧحراﻓات از جاﻣعﻪ رخت بر ﻣﻰبﻨدد و جاﻳﻰ براى
اﻣراض اجتﻤاعﻰ از جﻤﻠﻪ ازدواجﻫاى اجبارى باﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣاﻧد.
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اﻳﻦ ﻛار از راه تشرﻳﻚ ﻣساعﻰ ﻣخﻠصاﻧﻪ بﻴﻦ ﻣﻠت و دوﻟت و ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ ﻣﻴان ﻧﻬادﻫاى
تعﻠﻴﻤﻰ ،تربﻴتﻰ و اجتﻤاعﻰ و رساﻧﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با اخﻼص و جدﻳت براى خﻴر و بﻬبﻮد ﻣﻠت
ﻛار و ﻣسؤوﻻﻧﻪ و ﻣثبت عﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد.

 -1ابﻮ عبداﷲ ﻣحﻤد بﻦ اسﻤاعﻴﻞ بخارى روز جﻤعﻪ سﻴزدﻫﻢ شﻮال سال 194
ﻫجرى ﻗﻤرى در بخارا دﻳده بﻪ جﻬان ﮔشﻮد؛ وى جﻬت ﻓراﮔﻴرى عﻠﻢ و
جﻤعآورى احادﻳث بﻪ ﻛشﻮرﻫاى ﻣصر ،حجاز ،شام و عراق سﻔر ﻛرد.
اﻣام بخارى ششصد ﻫزار حدﻳث را جﻤعآورى ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ حدود چﻬار ﻫزار
حدﻳث را در ﻛتاب صحﻴح ثبت ﻛرده است و در ﻣدت  16سال صحﻴح اﻟبخارى را
تﻜﻤﻴﻞ ﻛرده و بﻪ عﻤر  62ساﻟﻪﮔﻰ چشﻢ از جﻬان پﻮشﻴد.
 -2عاﻳشﻪ ا ُم اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ دختر ابﻮبﻜر صدﻳﻖ بﻮد ﻛﻪ پﻴاﻣبر در سﻦ پﻨجاه ساﻟﻪﮔﻰ
با او ازدواج ﻛرد.
اﻣﻬات اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ
حضرت بﻰبﻰ عاﻳشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا از جﻤﻠﺔ با ذﻛاوتترﻳﻦ و ﻫﻮشﻴارترﻳﻦ
ُ
شﻤرده ﻣﻰشد و از ﻫﻤﺔ آنﻫا بﻪ سﻨت و حدﻳث پﻴاﻣبر آﮔاهتر بﻮد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت
بسﻴارى از بزرﮔان اصحاب وﻗتﻰ دربارة بعضﻰ احﻜام دچار اشﻜال ﻣﻰشدﻧد .آنرا از
عاﻳشﻪ(رض) ﻣﻰپرسﻴدﻧد و پﻴاﻣبر بر حاﻓظ بﻮدن عﻠﻢ و حدﻳث او ﮔﻮاﻫﻰ داده است.
 -3ب ُ َرﻳده بﻦ حصﻴب بﻦ عبداﷲ بﻦ حارث از ساﻛﻨﻴﻦ ﻣدﻳﻨﻪ بﻮد پﻴش از غزوة بدر بﻪ
ابﻮ عبداﷲ ﻣسﻠﻢ ﻣشﻬﻮر بﻮد ،در صﻠح حدﻳبﻴﻪ حضﻮر داشت .از ﻣدﻳﻨﻪ بﻪ بصره رﻓت و
از آﻧجا غرض جﻬاد عازم خراسان ﮔردﻳد؛ و در سال  63ﻫجرى ﻗﻤرى در ﻣرو وﻓات
ﻛرد.
 -4صحابﻴات :زﻧاﻧﻰ ﻛﻪ در صحبت رسﻮل اﻛرم حضﻮر داشتﻨد .جﻤع ﻛﻠﻤﺔ«صحابﻴﻪ»
است ﻳعﻨﻰ زﻧﻰ ﻛﻪ از جﻤﻠﺔ اصحاب بﻮد؛ وﻟﻰ در زبان عربﻰ چﻮن تﻔﻜﻴﻚ واژهﻫاى
ﻧشاندﻫﻨدة اﻧاث و ذﻛﻮر وجﻮد دارد ،ازﻳﻦرو زن و ﻣرد را ﻣاﻧﻨد زبان درى صحابﻰ ﻳا
صحابﻪ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨد و جﻤع آن ﻫﻢ بﻪ «ات» از ﻫﻤﻴﻦ رو شده است.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 _1ازدواج ،ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﺔﻫاى عﻠﻢ و ﻗدرت خدا است ﻛﻪ تﻔﻜر و اﻧدﻳشﻪ در اسرار
و حﻜﻤتﻫا و ﻓﻮاﻳد آن باعث عﻤﻖ شﻨاخت و ﻣعرﻓت خداوﻧد و تﻘﻮﻳت اﻳﻤان
ﻣﻰشﻮد.
 _2تأﻛﻴد و تصرﻳح براﻳﻦﻛﻪ زن و ﻣرد ﻫر دو از ﻳﻚ جﻨس بﻮده و از ﻧظر اﻧساﻧﻴت ﻳعﻨﻰ
خصاﻳص و حﻘﻮق اﻧساﻧﻰ با ﻫﻢ برابر اﻧد.
 _3اساس و بﻨﻴاد پﻴﻮﻧد ﻣبارك و ﻣﻴﻤﻮن ازدواج ﻣؤدت ،ﻣحبت ،دوستﻰ ،رحﻤت و
دﻟسﻮزى ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ زن و شﻮﻫر است .ازدواجﻰ را ﻛﻪ ﻓاﻗد اﻳﻦ عﻨاصر بﻨﻴادﻳﻦ و ﻣﻬﻢ
باشد از ﻧظر ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻧﻤﻰتﻮان ازدواج ﻛاﻣﻞ و ﻣﻮﻓﻖ خﻮاﻧد.
 _4از آثار و پﻴاﻣدﻫاى ﻣﻨﻔﻰ و خطرﻧاك جبر و اﻛراه در ازدواج ﻧتاﻳج ﻧاﮔﻮار رابطﺔ
سرد و تﻴرة ﻫﻤسران بر ﻓرزﻧدان است ﻛﻪ بﻪ خاطر وجﻮد جارو و جﻨجالﻫاى داﻳﻤﻰ
ﻣﻴان واﻟدﻳﻦ از عطﻮﻓت و شﻔﻘت و برآورده شدن ضرورتﻫاى ﻣادى و رواﻧﻰ ﻛﻪ براى
تربﻴت ساﻟﻢ آﻧان ﻣبرم و حﻴاتﻰ ﻣﻰباشد ،ﻣحروم بﻤاﻧﻨد.
 _5وجﻮد ازدواجﻫاى اجبارى ﻳﻜﻰ از ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ بعضﻰ جﻮاﻣع اﻧساﻧﻰ است
ﻛﻪ ﻣتأسﻔاﻧﻪ ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا اﻓغاﻧستان ﻧﻴز در ﻣﻮاردى با آن دچار بﻮده و بسﻴارى از
خاﻧﻮادهﻫا از آن رﻧج ﻣﻰبرﻧد.

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه واژهﻫاى ﻣختﻮم بﻪ «اﻟف ﻣﻘصﻮره» در جﻤﻠﻪﻫا ﻣضاف ،ﻣﻮصﻮف ،ﻣﻨسﻮب و ﻳا
در عبارتﻫا و ساختارﻫاى دستﻮرى دﻳﮕر واﻗع شﻮﻧد «ى» بﻪ صﻮرت اﻟف «ا» ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد و ﻗاعدة واژهﻫاى ﻣختﻮم بﻪ «ا» بر آنﻫا تطبﻴﻖ ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد:
عﻴساى ﻣرﻳﻢ
عﻴسﻰ
ﻣﻮساى ﻛﻠﻴﻢ اﷲ
ﻣﻮسﻰ
ﻣعﻨاى واژهﻫا ،واژهﻫاى چﻨدﻳﻦ ﻣعﻨاﻳﻰ
ﻣعﻨﻰ
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ﻟﻴﻼى ذﻛﻰ
ﻟﻴﻠﻰ
شﻮراى وزﻳران
شﻮراى
ﻳحﻴاى برﻣﻜﻰ
ﻳحﻴﻰ
ﻫر ﮔاه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا ﻣﻨسﻮب ﻗرار ﮔﻴرﻧد ،در زبان عربﻰ بﻪ صﻮرت زﻳر ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد:
ﻣﻮسﻮى
ﻣﻮسﻰ
عﻴسﻮى
عﻴسﻰ
ﻣعﻨﻮى
ﻣعﻨﻰ
ﻣصطﻔﻮى
ﻣصطﻔﻰ
و اﻣا در اﻣﻼى زبان درى اشﻜال زﻳرﻳﻦ را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرﻧد:
ﻣﻮساﻳﻰ
ﻣﻮسﻰ
عﻴساﻳﻰ
عﻴسﻰ
ﻣعﻨاﻳﻰ
ﻣعﻨﻰ
ﻣصطﻔاﻳﻰ
ﻣصطﻔﻰ
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 _1شاﮔردان بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد ﮔروه اول پﻴراﻣﻮن ازدواج و ﮔروه دوم پﻴراﻣﻮن
ازدواجﻫاى اجبارى بﻪ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف
آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
 _2چﻨد تﻦ از شاﮔردان پﻴراﻣﻮن عﻮاﻣﻞ ﻧاﮔﻮار ازدواجﻫاى اجبارى صحبت ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 _1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاىتان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 _2با در ﻧظر داشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ در باﻻ خﻮاﻧدﻳد ،ﻣتﻨﻰ را بﻨﻮﻳسﻴد.
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 _1در بارة ازدواجﻫاى اجبارى ،ﻣحﻤد
 _2ضرر اﻛراه و اجبار در ازدواج چﻴست؟
 _3ازدواج و اﻫﻤﻴت آن در زﻧدهﮔﻰ را چﮕﻮﻧﻪ ﻓﻬﻤﻴده اﻳد؟
 _4اسﻼم چﻪ حﻘﻰ را در ﻣﻮرد اختﻴار ﻫﻤسر براى ﻓرزﻧدان اعطاء ﻛرده است؟ بﻴان دارﻳد.
 _5وجﻮد اﻛراه و اجبار در ازدواج عﻼوه از باطﻞ ساختﻦ عﻘد ازدواج ﻛدام ﻣساﻳﻞ دﻳﮕر
را در پﻰ دارد؟
چﻪ ﻓرﻣﻮده اﻧد؟

کارخاﻧﻪگﻰ

 -1در بارة ﻓﻮاﻳد ازدواج در زﻧدهﮔﻰ ،ﻣتﻨﻰ در ﻳﻚ صﻔحﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻛــــﻪ ﻣعﻨﻰ بﻤاﻧد ز صﻮرت بﻪ جاى
اﮔر ﻫﻮشﻤﻨدى بﻪ ﻣعﻨﻰ ﮔراى
سعدى
 -2ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

ﻧزدﻫﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در پاﻳان ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 -2او در ﻛدام زﻣان ﻣﻰزﻳست؟
 -1احﻤد ﺷاه بابا ﻛﻪ بﻮد؟
 -3او در ﻛجا و در ﻛدام سال وﻓات ﻳاﻓت؟  -4ﻣﻬﻤترﻳﻦ آثار او چﻪ ﻧام دارد؟
 -5ﺷﻤا اﺷﻌار درى احﻤد ﺷاه بابا را
چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

احﻤدشاه بابا و ﻧﻤﻮﻧﻪ شﻌر درى آن
احﻤد شاه بابا ،در سال  1101ﻫـ  .ش .تﻮﻟد و
بعد از  25سال سﻠطﻨت در سال  1151ﻫـ.ش .بﻪ
عﻤر پﻨجاه ساﻟﻪﮔﻰ وﻓات ﻳاﻓت.
احﻤد شــاه بابا ﻣرد ﻣتدﻳﻦ بﻮد .او بﻪ عرف و
عادات پسﻨدﻳدة ﻣﻠﻰ احترام داشت.
احﻤد شاه بابا بعد از پادشاه شدن ،ثابت ﻛرد
ﻛﻪ آﮔاه از اوضاع داخﻠﻰ ﻛشﻮر و ﻣطﻠع از
اوضاع سﻴاســﻰ و ﻧظاﻣــﻰ ﻣﻤاﻟﻚ ﻫﻤجﻮار
اﻓغاﻧستان اســت و ﻫﻢ ﻗادر است ﻛﻪ از اﻳﻦ
اوضاع بﻪ ﻧﻔع اﻓغاﻧستان استﻔاده ﻛﻨد .شراﻳط
داخﻠﻰ و اوضــاع ﻣﻤاﻟﻚ ﻫﻤجﻮار ﻧﻴز براى
تشﻜﻴﻞ ﻳﻚ دوﻟت ﻣستﻘﻞ در اﻓغاﻧستان ﻣساعد بﻮد.
احﻤد شــاه بابا را بﻪ واسطﻪ خدﻣات ،اخﻼق و تﻘﻮاى شخصﻰ او پدر ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد؛ زﻳرا
احﻤد شــاه بابا تﻨﻬا پادشاﻫﻰ بﻮد ﻛﻪ در اﻓغاﻧستان تاج بر سر ﻧﻤﻰﻧﻬاد ،دستار ﻣﻰبست و
بﻪ طﻮر ﻣســتﻘﻴﻢ با ﻣردم در تﻤاس ﻣﻰشــد ،با تﻮاضع و پﻴشاﻧﻰ ﮔشاده سخﻦ ﻣﻰزد ،در
حﻞ و ﻓصﻞ ﻗضاﻳا اﻧصاف را ﻣدﻧظر ﻣﻰﮔرﻓت.
در عﻴﻦ حال از ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ خﻮد ﮔذاشــتﻪ بﻮد ،جدى از آن پﻴروى ﻣﻰﻧﻤﻮد .او در ﻫﻴچ

107

جﻨﮕﻰ از ﻣﻘابﻞ دشــﻤﻦ ﻓرار ﻧﻜرده بﻮد و در برابر اﻫاﻟﻰ ﻛشــﻮر ﻣتﻮاضع و ﻣﻼﻳﻢ بﻮد.
خشــﻮع و خﻤﻴدن را در تشرﻳﻔات ،تحرﻳﻢ ﻧﻤﻮد .او خاﻧﻮاده و اﻗارب خﻮد را از ﻣداخﻠﻪ
و اشــتراك در اﻣﻮر دوﻟت دور ﻧﮕﻪداشــت ،او ﻫشت پسر داشــت بﻪ ﻧامﻫاى (سﻠﻴﻤان،
تﻴﻤﻮر ،شﻬاب ،سﻨجر ،ﻳزدان ،سﻜﻨدر ،داراب و پروﻳز).
احﻤد شــاه بابا ﻣصارف دربار را ﻛﻤتر ﻛرد و ﻣعاش ﻛارﻛﻨان دوﻟت و سپاه را سر وﻗت
ﻣﻰپرداخت .دﻓاتر ﻣاﻟﻰ ،ﻣعاش ،دخﻞ و خرچ دوﻟت وسﻴع و ﻣﻨظﻢ بﻮد .او ﻫﻢچﻨﻴﻦ در
پاﻳتخت دواﻳرى تشﻜﻴﻞ ﻛرد؛ از ﻗبﻴﻞ وزارت (در ﻣﻨزﻟﻪ صدارت) دﻳﻮان اعﻠﻰ (وزارت
ﻣاﻟﻴﻪ) ،خزاﻧﻪدارى دﻓتر ضبط بﻴﮕﻰ (اﻣﻨﻴﻪ و ﻛﻮتﻮاﻟﻰ) و غﻴره.
ﻣﻘام ادبﻰ احﻤد شاه بابا
احﻤد شاه بابا عﻠﻰرغﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ ﻣرد سﻴاسﻰ ،ﻧظاﻣﻰ و ﻓاتح و ﻛشﻮر ﮔشا بﻮد؛ با شعر
و ادب ﻧﻴز عﻼﻗﻪﻣﻨدى واﻓر داشت و عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان و ﻫﻨرﻣﻨدان را حﻤاﻳت ﻣﻰﻛرد.
عدة زﻳادى از عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان در دربار وى جﻤع شده ﻫر شام پﻨجشﻨبﻪ دعﻮت ﻣجﻠﻞ
ترتﻴب و ﻣحﻔﻞ عﻠﻤﻰ بر پا ﻣﻰﻛرد .تﻤام دورة جﻮاﻧﻰ حﻴاتش در ﻣﻴدان جﻨﮓ سپرى
شد .احﻤد شاه از اﻳام پادشاﻫﻰ تا زﻣان وﻓاتش ﻣشغﻮل اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜت دارى بﻮد؛ وﻟﻰ
با آنﻫﻢ در ادب و ادبﻴات دسترسﻰ ﻛاﻣﻞ داشت و بﻪ ﻫر دو زبان درى و پشتﻮ شعر
ﻣﻰﮔﻔت ﻛﻪ اﻳﻨﻚ در زﻳر ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از شعر درى او را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
چﻮ بر ﻣﻦ تﻴر ﻣژﮔان ﻣﻰزﻧد آن شـﻮخ ﮔﻠﮕﻮﻧﻢ

چﻮ ﻻﻟﻪ داغ بر دل تا سرا پا غرق در خﻮﻧﻢ

زسﻮز دل ﻫﻤﻰ بارم شب و روز اشﻚ حسرت را

ز خــــﻮن دل ﻧشستﻪ بر ﻛﻨار رود جﻴحﻮﻧﻢ

ز سﻮز آتش عشﻘت ﻛﻪ چﻮن اﻓروخت بر دلﻫا

زبسسﻮزددﻟﻢﻫرﮔزﻧﻤﻰداﻧﻢﻛﻪﻣﻦچﻮﻧﻢ

ﻧﻤــــﻰپرسﻰزﻣـــﻦاﻣا ببﻴﻦحـــالدلوجاﻧﻢ

ﻛﻪ از غﻴرت ﻓتـاده بر زﻣﻴﻦ چﻮن بﻴد ﻣجﻨﻮﻧﻢ

بﻪﮔردﮔﻨجروﻳتچـــــــﻮنبدﻳدماژدردلﻫا

ﻫﻤﻰ سﻮزم ﻫﻤﻰ ﻧاﻟﻢ ﻧداﻧﻢ خﻮﻳشتﻦ چﻮﻧﻢ

وﻟﻰ«احﻤد»زتﻮ دارد ﻫﻤﻴﻦﻳﻚآرزوىخـﻮد

بﻪ دﻳدارت رسﻢ ﻣاﻧد زﮔرﻳﻪ چشﻢ جﻴحﻮﻧﻢ
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 -1احﻤد شاه بابا در سال  1101ﻫـ  .ش .تﻮﻟد و بعد از  25سال سﻠطﻨت و در سال 1151
ﻫـ  .ش .بﻪ عﻤر پﻨجاه ساﻟﻪﮔﻰ وﻓات ﻳاﻓت.
 -2او در ضﻤﻦ ﻛشﻮردارى بﻪ شعر و ادب ﻧﻴز عﻼﻗﻪ داشت و بﻪ ﻫردو زبان درى و پشتﻮ
شعر ﻣﻰسرود.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

در زبان درى واژهﻫاى اسﻤعﻴﻞ ،اسحﻖ ،ابراﻫﻴﻢ ،رحﻤﻦ و اﻣثال آن را باﻳد با «اﻟف»
ﻳعﻨﻰ :اسحاق ،اسﻤاعﻴﻞ ،ابراﻫﻴﻢ و رحﻤان بﻨﻮﻳسﻴﻢ.
ﻛﻠﻤاتﻰ ،ﻣثﻞ :زﻛﻮة ،صﻠﻮة(صﻼت) ،ﻣشﻜﻮة ،ت ة و حﻴﻮة ،باﻳد بﻪ ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
تﻠﻔظ ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻧﻮشتﻪ شﻮﻧد ،ﻳعﻨﻰ :زﻛات ،صﻼت ،ﻣشﻜات ،تﻮرات ،و حﻴات.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن شخصﻴت و ﻛارﻧاﻣﻪﻫاى احﻤدشاه
بابا بﻪ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ
را بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻧﻤاﻳد.
-2چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد تصﻮﻳر
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

ﻣرﻗد احﻤدشاه بابا در ﻗﻨدﻫار
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2سﻮاﻧح احﻤد شاه بابا را در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1احﻤد شاه بابا بﻪ اجراى چﻪ ﻛارﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ شﻬرت داشت؟
 -2در ﻣﻮرد دﻳاﻧت و شجاعت احﻤد شاه بابا چﻪ آﻣﻮختﻪ اﻳد؟ ارائﻪ دارﻳد.
 -3احﻤد شاه بابا در ﻛدام سال تﻮﻟد شد؟ چﻨد سال حﻜﻮﻣت ﻛرد و سر اﻧجام در چﻨد
ساﻟﻪﮔﻰ وﻓات ﻳاﻓت؟

کارخاﻧﻪگﻰ

 -1ﻧﻘش احﻤد شاه بابا را در تشﻜﻴﻞ اﻓغاﻧستان ﻛﻨﻮﻧﻰ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
بــﻪ صﻮرت درش ﻫﻴچ ﻣعﻨﻰ ﻧبﻮد
ﻛرا داﻧش و جﻮد و تﻘـــﻮى ﻧبﻮد
سعدى

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

بﻴستﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در آخر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد.
 .1آرﺷﻴﻒ چﻴست؟
 .2آرﺷﻴﻒ ﻣﻠﻰ اﻓﻐاﻧستان درﻛدام زﻣان بﻪ ﻣﻴان آﻣده است؟
 .3آرﺷﻴﻒ ﻣﻠﻰ درﻛجاست و چﻨد بخﺶ دارد؟
 .4در آرﺷﻴﻒ ﻣﻠﻰ چﻪ چﻴزﻫا ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰﺷﻮد؟
 .5بﻪ ﻧﻈرﺷﻤا ﻣﻬﻤترﻳﻦ اثر ﻣﻮجﻮد درآرﺷﻴﻒ ﻣﻠﻰ ﻛدام است؟

آرشﻴﻒ ﻣﻠﻰ اﻓﻐاﻧستان
«آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» ادارهﻳﻰ است ﻛﻪ ﻫﻢزﻣان با « ﻣﻮزﻳﻢ ﻣﻠﻰ» اﻳجاد ﮔردﻳده و در
آن اسﻨاد تارﻳخﻰ از ﻗبﻴﻞ ﻓرﻣانﻫا ،وثاﻳﻖ ،ﻗباﻟﻪ ﻫا ،ﻧﻜاحﻨاﻣﻪ ﻫا ،روزﻧاﻣﻪ ﻫا ،عﻜسﻫا،
اسﻨاد دوﻟتﻰ ،حﻜﻤﻨاﻣﻪﻫا ،ﻣصﻮبات تارﻳخﻰ ،اﻗرارﻧاﻣﻪﻫا ،ﻣعاﻫدات دوﻟتﻴﻦ ،تصاوﻳر
آزادىخﻮاﻫان وآثار ﻧادر چاپﻰ ﻧﮕﻪدارى ﻣﻰشﻮد.
آثار اوﻟﻰ ﻛﻪ درﻣﻮزﻳﻢ ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشد ،ﻧسخﻪﻫاﻳﻰ از ﻗرآنﻛرﻳﻢ ،تﻔاسﻴر
وﻛتبﻰ را احتﻮا ﻣﻰﻛرد ،ﻛﻪ با خط زﻳبا ﻧﮕاشتﻪ شده و داراى ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻴﻨاتﻮرى و
جدولﻫاى طﻼﻛارى شده بﻮد .با ﮔذشت زﻣان آثار دﻳﮕرى ﻧﻴز جﻤعآورى شد ،ﻛﻪ
باعث غﻨاﻣﻨدى « ﻣﻮزﻳﻢ ﻣﻠﻰ» و « آرشﻴف ﻣﻠﻰ» ﮔردﻳد.
در واﻗع ﻣﻨبع آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان ﻛتابخاﻧﻪﻳﻰ است ﻛﻪ در زﻣان اﻣﻴر حبﻴب اﷲ خان
تﻨظﻴﻢ و در زﻣان شاه غازى اﻣان اﷲ بﻪ ﻛتابخاﻧﺔ ﻣﻠﻰ ﻣبدل ﮔشت .دراﻳﻦ زﻣان ﻧسخﻪﻫا و
اسﻨاد دست ﻧﻮﻳس و خطاطﻰشده جﻤعآورى ﮔردﻳد و بﻨﻴاد «ﻛتابخاﻧﺔ خطﻰ اﻓغاﻧستان» در
ﻣﻨزل پﻨجﻢ وزارت اطﻼعات و ﻓرﻫﻨﮓ ﮔذاشتﻪ شد و درسال 1352ﻫـ  .ش .بﻪ «آرشﻴف
ﻣﻠﻰ» ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳده ساختﻤان دﻳﮕرى براى آن اختصاص ﻳاﻓت.
اﻳﻦ ساختﻤان ﻛﻪ خﻮد ﻳﻚ اثر تارﻳخﻰ است ،در زﻣان پادشاﻫﻰ اﻣﻴر عبداﻟرحﻤﻦخان
در ﻣحﻮطﺔ باغ چرمﮔرى ﻛابﻞ بﻨا ﻳاﻓتﻪ ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ بﻬترﻳﻦ باغﻫاى شﻬر ﻛابﻞ بﻪ شﻤار
ﻣﻰرﻓت و پس از اعﻤار جادة ساﻟﻨﮓ ،در زﻣان رﻳاست جﻤﻬﻮرى ﻣحﻤد داوودخان،
درﻛﻨار آن جاده ﻗرار ﮔرﻓت.
ﮔرچﻪ تارﻳخ دﻗﻴﻖ ساخت اﻳﻦ بﻨا آشﻜار ﻧﻴست؛ اﻣا ﻧظر بﻪ رواﻳاتﻰ بﻨاى آن پس از اعﻤار
بستان ســراى ﻛابﻞ ،ﻳعﻨﻰ درسال 1310خﻮرشﻴدى بﻪ ﻣﻨظﻮر دﻓترﻛار شاﻫزاده حبﻴب اﷲ
خان ساختﻪ شد.
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«آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» بﻪ طﻮر رسﻤﻰ در سال  1356ﻫـ  .ش.
ﮔشاﻳش ﻳاﻓت و با ثبت آن در ﻳﻮﻧسﻜﻮ ،شﻬرت جﻬاﻧﻰ را
ﻛسب ﻧﻤﻮد.
آرشﻴف ﻣﻠﻰ داراى دوبخش عﻤدة ﻧسخ خطﻰ و اسﻨاد
تارﻳخﻰ است ﻛﻪ در تاﻻر ﻧسخ خطﻰ آن پﻴراﻣﻮن پاﻧزده
ﻫزار جﻠد ﻛتاب پشتﻮ ،درى ،عربﻰ و بعضﻰ از ﻧسخﻪﻫاى خطﻰ زبانﻫاى دﻳﮕر ،دست
ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ از ﻗرآنﻛرﻳﻢ در چﻨدﻳﻦ ﻧسخﻪ ،رساﻟﻪ ﻫا ،دﻳﻮانﻫا ،ﻛتب ادبﻰ ،تارﻳخﻰ،
ﻓﻠسﻔﻰ ،و ﻗطعﻪ خطﻫا ﻣﻮجﻮد است.
تاﻻر اسﻨاد تارﻳخﻰ آرشﻴف ﻣﻠﻰ ،شاﻣﻞ ﻳﻜصد و شصت ﻫزار ﻗطعﻪ سﻨد تارﻳخﻰ از ﻗبﻴﻞ
ﻓرﻣانﻫا ،وثاﻳﻖ ،ﻗباﻟﻪﻫا ،ﻧﻜاحﻨاﻣﻪﻫا ،روزﻧاﻣﻪﻫا ،عﻜسﻫا ،اسﻨاد دوﻟتﻰ ،حﻜﻤﻨاﻣﻪﻫا،
ﻣصﻮبات تارﻳخﻰ ،اﻗرارﻧاﻣﻪﻫا ،ﻣعاﻫدات دوﻟتﻴﻦ ،تصاوﻳر آزادىخﻮاﻫان وآثار ﻧادر چاپﻰ
ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻗدﻳﻢترﻳﻦ ﻓرﻣان ﻣتعﻠﻖ بﻪ سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا (ﻗرن ﻧﻬﻢ ﻫجرى) و تازهترﻳﻦ
آن ﻓرﻣان تﻮزﻳع زﻣﻴﻦ ﻣتعﻠﻖ بﻪ سال  1357خﻮرشﻴدى است؛ ﻫﻤچﻨان ﻓراﻣﻴﻦ احﻤد شاه
بابا ،تﻴﻤﻮرشاه و دﻳﮕر شاﻫان ﻧﻴز در آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰﮔردد.
درآرشﻴف ﻣﻠﻰ ﻧسخﻪﻳﻰ از ﻗرآنﻛرﻳﻢ وجﻮد دارد ﻛﻪ تعداد ﻣجﻤﻮعﻰ صﻔحات آن بﻪ
سﻰ صﻔحﻪ ﻣﻴرسد و درﻫرورق آن ﻳﻚ پارة ﻛاﻣﻞ ﻗرآن عظﻴﻢ اﻟشأن با ﻫﻨرخط ﻫﻔت ﻗﻠﻢ،
خطاطﻰ و با آب طﻼ ﻫرصﻔحﺔ آن تذﻫﻴبﻛارى شده است .دﻳدن اﻳﻦ ﻧسخﻪ و تﻮجﻬﻰ
ﻛﻪ درخطاطﻰ و ﮔﻨجاﻧﻴدن ﻳﻚ پارة ﻛاﻣﻞ درﻫرورق آن بﻪ عﻤﻞ آﻣده است ،اﻧسان را بﻪ
حﻴرت واﻣﻴدارد.
از جﻤﻠﻪ ﻧسخـــــﻪﻫاى دﻳﮕرخطﻰ ﻗران ﻛرﻳﻢ ﻛﻪ درآرشﻴف ﻣﻠﻰ ﻧﮕﻪدارى ﻣﻰشﻮﻧد،
ﻧسخﻪﻳﻰ ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ بر پﻮست آﻫﻮ با خط ﻣﻴخﻰ ﻧﻮشتﻪ شده است .زﻣان ﻧﻮشتﻦ آن
خﻠﻴﻔﺔ سﻮم ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻨسﻮب ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻤچﻨان ﻧسخﻪﻫاى
بﻪ دورة حضرت عثﻤان
خطﻰ و ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻴﻨاتﻮرى دوران تﻴﻤﻮرى ﻧﻴز در آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان ﻣﻮجﻮد است.
از جﻤﻠﻪ عﻜسﻫاى ﻗدﻳﻤﻰ از عصر اﻣﻴر شﻴرعﻠﻰ خان تا اﻳﻦ اواخر در آرشﻴف ﻧﮕﻬدارى
ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻤچﻨان اوﻟﻴﻦ باﻧﻚﻧﻮت ﻛاغذى ﻛﻪ در دوران اعﻠﻴحضرت اﻣان اﷲ خان راﻳج
ﮔردﻳد در آرشﻴف ﻣﻠﻰ ﻣحﻔﻮظ ﻣﻰباشد.
در اﻳﻦ اواخر وزارت اطﻼعات و ﻓرﻫﻨﮓ اﻓغاﻧستان ،دو اثر دست ﻧﻮشتﺔ تارﻳخﻰ دﻳﮕر
را از ﻳﻚ ﻛتابﻓروش شﻬر ﻛابﻞ خرﻳدارى ﻛرده و بﻪ آرشﻴف ﻣﻠﻰ سپرده است .اثر
ﻧخستﻴﻦ ،جﻠد چﻬارم سراج اﻟتﻮارﻳخ ،دستﻨﻮﻳس خﻮد ﻣؤﻟف (ﻓﻴض ﻣحﻤد ﻛاتب ﻫزاره)
بﻮده ﻛﻪ تاحال چاپ ﻧﮕردﻳده است و اثر دوﻣﻰ اسﻨاد و ﻣﻜاتﻴب رسﻤﻰ تبادﻟﻪ شده بﻴﻦ
اﻣﻴرعبداﻟرحﻤان(خان) (پادشاه اﻓغاﻧستان) و حﻜﻮﻣت اﻧﮕﻠستان در ﻧﻴﻢ ﻗارة ﻫﻨد ﻣﻰباشد.
112

ﻳﻮﻧسﻜﻮ :ﻧﻬاد تربﻴتﻰ ،عﻠﻤﻰ و ﻓرﻫﻨﮕﻰ سازﻣان ﻣﻠﻞ ﻣتحد ،ﻳﻜﻰ از دﻓاتر
تخصصﻰ است ﻛﻪ درسال  1945ﻣﻴﻼدى تشﻜﻴﻞ شد .ﻫدف اﻳﻦ سازﻣان
ﻛﻤﻚ بﻪ صﻠح و اﻣﻨﻴت در جﻬان از راه ﻫﻤﻜارى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در زﻣﻴﻨﻪﻫاى
آﻣﻮزشﻰ ،عﻠﻤﻰ و ﻓرﻫﻨﮕﻰ ﻣﻰباشد و  191ﻛشﻮر عضﻮ ﻳﻮﻧسﻜﻮ ﻫستﻨد .ﻣﻘر
آن در پارﻳس پاﻳتخت ﻓراﻧسﻪ است و دﻓترﻫاﻳﻰ در ﻛشﻮرﻫاى ﻣختﻠف دارد.
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

« .1آرشﻴف» ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ است ﻓراﻧسﻮى ﻛﻪ ﻣعﻨاى آن :ثبت و حﻔظ اطﻼعات ،اسﻨاد
وعﻤﻠﻜردﻫاي ﻣربﻮط بﻪ ﮔذشتﻪ ،بﻪ ﻣﻨظﻮر استﻔاده در حال و آﻳﻨده است.
« .2آرشــﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» ادارهﻳﻰ اســت ﻛﻪ در آن اسﻨاد تارﻳخﻰ از ﻗبﻴﻞ ﻓرﻣانﻫا،
وثاﻳﻖ ،ﻗباﻟﻪﻫا ،ﻧﻜاحﻨاﻣﻪﻫا ،روزﻧاﻣﻪﻫا ،عﻜسﻫا ،اســﻨاد دوﻟتﻰ ،حﻜﻤﻨاﻣﻪﻫا ،ﻣصﻮبات
تارﻳخﻰ ،اﻗرارﻧاﻣﻪﻫا ،ﻣعاﻫدات دوﻟتﻴﻦ ،تصاوﻳر آزادىخﻮاﻫان وآثار ﻧادر خطﻰ چاپﻰ
ﻧﮕﻪدارى ﻣﻰشﻮد.
« .3آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» درسال  1356ﻫـ  .ش .بﻪ طﻮر رسﻤﻰ ﮔشاﻳش ﻳاﻓت و با
ثبت آن درسازﻣان ﻳﻮﻧسﻜﻮ ،شﻬرت جﻬاﻧﻰ را ﻛسب ﻧﻤﻮد.
 .4آرشﻴف ﻣﻠﻰ داراى دو بخش عﻤدة ﻧسخ خطﻰ و اسﻨاد تارﻳخﻰ است.
ساﻟﻮن اسﻨاد تارﻳخﻰ آرشﻴف ﻣﻠﻰ ،شاﻣﻞ ﻳﻜصد و شصت ﻫزار ﻗطعﻪ سﻨد تارﻳخﻰ و
ساﻟﻮن ﻧسخ خطﻰ دربرﮔﻴرﻧدة پاﻧزده ﻫزار جﻠد رساﻟﻪ ،دﻳﻮان ،ﻛتب ادبﻰ ،تارﻳخﻰ،
ﻓﻠسﻔﻰ ،و دستﻧﻮﻳس است.
 .5ﻗدﻳﻢترﻳﻦ ﻓرﻣان ﻣﻮجﻮد در« آرشﻴف ﻣﻠﻰ» ﻣتعﻠﻖ بﻪ سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا (ﻗرن ﻧﻬﻢ
ﻫجرى) و تازهترﻳﻦ آن ﻓرﻣان تﻮزﻳع زﻣﻴﻦ ﻣتعﻠﻖ بﻪ سال  1357خﻮرشﻴدى است.
 .6درآرشﻴف ﻣﻠﻰ ،ﻧسخﻪﻳﻰ از ﻗرآنﻛرﻳﻢ وجﻮد دارد ﻛﻪ بر پﻮست آﻫﻮ با خط
خﻠﻴﻔﺔ سﻮم ﻣسﻠﻤاﻧان
ﻣﻴخﻰ ﻧﻮشتﻪ شده و زﻣان ﻧﻮشتﻦ آن بﻪ دورة حضرت عثﻤان
ﻣﻨسﻮب ﻣﻰشﻮد.
 .7اوﻟﻴﻦ باﻧﻚﻧﻮت ﻛاغذى ﻛﻪ در دوران اعﻠﻴحضرت غازى اﻣان اﷲ خان راﻳج ﮔردﻳد،
در آرشﻴف ﻣﻠﻰ ﻣحﻔﻮظ ﻣﻰباشد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻛﻠﻤﻪﻫاﻳﻲ ﻛﻪ درعربﻲ بﻪ صﻮرت ﻗراءة ،دﻧاءة ،اساءة ،براءة و ...ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،در زبان
درى باﻳد بﻪ صﻮرت ﻗرائت ،دﻧائت ،اسائت برائت و ...ﻧﻮشتﻪ شﻮﻧد.
واژهﻫاي عربﻲ ﻫﻢوزن « تﻔعﻴﻞ » باﻳد با دو{ى}ﻧﻮشتﻪ شﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :تعﻴﻴﻦ ،تﻤﻴﻴز ،تغﻴﻴر.
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کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده ،ﮔروه اوﻟﻰ در
ﻣﻮرد « اﻫﻤﻴت آرشﻴف ﻣﻠﻰ» و ﮔروه دوم در ﻣﻮرد
ﻣﻮزﻳﻢ ﻣﻠﻰ
اﻳﻦ ﻛﻪ «چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان از خراب شدن آثار آرشﻴف
ﻣﻠﻰ جﻠﻮﮔﻴرى ﻧﻤﻮد؟» باﻫﻢ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد؛
سپس ﻧتﻴجﻪ را از ﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔرشان بﻪ دﻳﮕران در برابر صﻨف بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
 .2چﻨد تﻦ از شاﮔردان در ﻣﻮرد «ارزش ﻣﻠﻰ و تارﻳخﻰ» تصﻮﻳر باﻻ در برابر صﻨف
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در بارة «اﻫﻤﻴت تارﻳخﻰ آرشﻴف ﻣﻠﻰ» ﻣتﻨﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ،ﻛﻪ ﻛﻤتر از ﻫﻔت سطر ﻧباشد.
 .1آرشﻴف چﻴست و چﻪ ﻣعﻨاﻳﻰ را اﻓاده ﻣﻰﻛﻨد؟
 .2در « آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد؟
 « .3آرشﻴف ﻣﻠﻰ اﻓغاﻧستان» درچﻪ زﻣاﻧﻰ اﻳﻦ ﻧام را بﻪ خﻮد ﮔرﻓت و درﻛدام سال بﻪ طﻮر
رسﻤﻰ ﮔشاﻳش ﻳاﻓت؟
 .4آرشﻴف ﻣﻠﻰ داراى چﻨد بخش است؟ ﻧام ببرﻳد.
 .5آرشﻴف اسﻨاد تارﻳخﻰ ،چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ را درخﻮﻳش جا داده است؟
 .6ﻗدﻳﻢترﻳﻦ و تازهترﻳﻦ ﻓرﻣان ﻣﻮجﻮد در« آرشﻴف ﻣﻠﻰ» ﻣتعﻠﻖ بﻪ ﻛدام زﻣان است؟
 .7واژهﻫاى دﻧاءة ،براءة ،تعﻴﻦ را در زبان درى ،باﻳد چﮕﻮﻧﻪ بﻨﻮﻳسﻴﻢ؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1در بارة آرشﻴف ﻣﻠﻰ ﻣعﻠﻮﻣات تان را در چﻨد سطر بﻨﮕارﻳد.
 .2اﻳﻦ ابﻴات را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
زﻣاﻧﻪ را سﻨد و دﻓـترى و دﻳﻮاﻧﻴـست
حدﻳث ﻧﻴﻚ و بد ﻣا ﻧﻮشتﻪ خﻮاﻫد شد
بﻬاى خـار وخس آشﻴـاﻧﻪ وﻳراﻧﻴـست
ﻫـــــزار ﻛاخ بﻠﻨـد ار بﻨـا ﻛﻨـد صﻴـاد
پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ﻳﻜﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
و ﻳﻜﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در اخﻴر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1ﻋروض را تﻌرﻳﻒ ﻛﻨﻴد.
 .2ﻋﻠﻢ ﻋروض چﻪ چﻴزى را بﻪ ﻣا ﻣﻰآﻣﻮزاﻧد؟
 .3ﻣﺸﻬﻮرترﻳﻦ بحرﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ درى زباﻧان در ان بسﻴارﺷﻌر سروده اﻧد،
ﻧام ببرﻳد.

ﻋﻠﻢ ﻋروض
وزن درشعرﻛﻼسﻴﻚ درى ،ﻳﻜﻰ از ارﻛان ﻣﻬﻢ و اساسﻰ آن بﻪ شﻤارﻣﻰرود ،ﻛﻪ
تعﻴﻴﻦ وتثبﻴت آن بﻪ وسﻴﻠﺔ شﻤارش ﻫجاﻫا و حروف ساﻛﻦ وﻣتحرك واژهﻫا صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد؛ اﻣا اﻳﻦ ﻛار جز بﻪ ﻛﻤﻚ و ﻳارى « عﻠﻢ عروض » ﻣﻴسرﻧﻴست.
وجﻮد وزن درشعر ﻛﻼسﻴﻚ ﻣا ،اﻳﻦ وﻳژهﮔﻰ را بﻪ شعر بخشﻴده است ﻛﻪ سخﻦ ازﻧﻮعﻲ
آﻫﻨﮓ برخﻮردار شﻮد و ﻧشاﻧﺔ وجﻮد آﻫﻨﮓ ﻣﻮسﻴﻘﻲ ﻣﻨظﻢ درشعرﻫﻢ ازترتﻴب و تﻮاﻟﻲ
ﻣﻨظﻢ ﻫجاﻫا وﻗطع ﻣﻨظﻢ صدا درﻣﻘاطع ﻫﻤﮕﻮن آواﻳﻲ است ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧظﻢ و ترتﻴب
صداﻫا بﻪ ﻓاصﻠﻪﻫاي ﻣعﻴﻦ زﻣاﻧﻲ ﻧﻮعﻲ ﻣﻮسﻴﻘﻲ را بﻪ وجﻮد آورده است.
براى درﻳاﻓت وزن شعر ،ﻧاچارﻳﻢ ﻣصراعﻫاى شعر را تﻘطﻴع عروضﻰ ﻛﻨﻴﻢ وﻳا بﻪ عبارت
دﻳﮕر آن را بﻪ چﻨد پارچﻪ تﻘسﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ؛ اﻣا ﻗبﻞ از آغاز بﻪ آﻣﻮختﻦ روش تﻘطﻴع ،بازﻫﻢ
ﻧاﮔزﻳرﻳﻢ از چﻨد ﻧﻜتﺔ ﻣﻬﻢ آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻛﻨﻴﻢ:
عﻠﻢ عروض درﻣجﻤﻮع از ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ اوزان ﻗاﻧﻮنﻣﻨد وپذﻳرﻓتﻪشده بحث ﻣﻰﻛﻨد
ﻛﻪ ﻫرﻳﻚ آن را بﻪ ﻧام« بحر» ﻣﻰشﻨاسﻨد .تعداد ﻣجﻤﻮعﻰ اﻳﻦ بحرﻫاى عروضﻰ در
زبان درى بﻪ ﻧزده بحرﻣﻰرسد ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ شاﻧزده بحر آن را داﻧشﻤﻨدان زبان عربﻰ بﻨا
ﻧﻬاده اﻧد و سﻪ بحر دﻳﮕر را درى زباﻧان بدان اﻓزوده اﻧد .ﻫﻤﺔ اﻳﻦ بحرﻫا از ﻗاﻟبﻫاى
ﻣخصﻮصﻰ تشﻜﻴﻞ شده اﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻧام « ارﻛان ﻳا اﻓاعﻴﻞ و ﻳا تﻔاعﻴﻞ عروضﻰ» ﻳاد
ﻣﻰشﻮﻧد و تعداد اﻳﻦ«تﻔاعﻴﻞ» ﻳا تﻔعﻠﻪﻫا بﻪ ﻫشت ﻣﻰرسد ،ﻛﻪ بﻪ شرح زﻳر است:
ﻮﻻت.
 .1ﻓ ُ ُعﻮﻟُﻦ  .2ﻓا ِعﻠُﻦ َ .3ﻣ َﻔا ِعﻴﻠُﻦ  .4ﻓا ِعﻼت ُﻦ  .5ﻣُستَﻔ ِعﻠُﻦ  .6ﻣُتَﻔا ِعﻠُﻦ  .7ﻣُﻔا َعﻠَتُﻦ َ .8ﻣﻔ ُع ُ
ﻫرﻳﻚ ازﻳﻦ تﻔعﻠﻪﻫا از دو بخش تشﻜﻴﻞ ﻳاﻓتﻪ اﻧد :سبب و وتد.
سبب :درﻟغت رﻳسﻤان را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عروضﻴان ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ را ﻣﻰﻧاﻣﻨد ﻛﻪ
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از دوحرف تشﻜﻴﻞ ﻳاﻓتﻪ باشد .حال اﮔرحرف دوم ﻛﻠﻤﻪ ساﻛﻦ باشد ،آن را« سبب
خﻔﻴف» ﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :سر ،ﮔﻞ ،غﻢ .و اﮔر حرف دوم ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴز ﻣتحرك باشد ،آن را
بﻪ ﻧام « سبب ثﻘﻴﻞ» ﻣﻰشﻨاسﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :رﻣﻪ ،ﮔﻠﻪ( .در عﻠﻢ عروض« ،ﻫـ »غﻴرﻣﻠﻔﻮظ و
«و» ﻣجﻬﻮل بﻪ شﻤارش ﻧﻤﻰآﻳﻨد).
وتد :درﻟغت ﻣﻴخ خﻴﻤﻪ ودراصطﻼح عروض ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ از سﻪ حرف تشﻜﻴﻞ
شده باشد .اﮔرحرف سﻮم آن ساﻛﻦ باشد« ،وتد ﻣجﻤﻮع» ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :دﻫﻦ،
شرف ،سبد؛ اﻣا اﮔر حرف دوﻣﻰ ساﻛﻦ باشد ،در آن صﻮرت «وتد ﻣﻔروق» ﻧام دارد؛
ﻣاﻧﻨد :ژاﻟﻪ و ﻻﻟﻪ.
عاﻟﻤﻰ را ﻛرد ﻣشﻜﻴﻦ بﻮى زﻟف آشﻨاﻳﻰ
باز در پﻮشﻴد ﮔﻴتﻰ تازه و رﻧﮕﻴﻦ ﻗباﻳﻰ
ﻓاعــﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ
ﻓاعﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ ﻓاعﻼتﻦ
در زبان عربﻰ عدد ( )8را ثﻤاﻧﻴﻪ وﻫرچﻴزى را ﻛﻪ از ﻫشــت جزء ﻳا رﻛﻦ
تشﻜﻴﻞ شده باشــد«ﻣُثَ َﻤﻦ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ ﻫﻤچﻨان اشــعارچﻬاررﻛﻨﻰ«ﻣربع»
واشعار شش رﻛﻨﻰ بﻪ ﻧام «ﻣسدس» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮﻧد.
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1وزن درشعرﻛﻼسﻴﻚ درى ،ﻳﻜﻰ از ارﻛان ﻣﻬﻢ و اساسﻰ آن بﻪ شﻤارﻣﻰرود ،ﻛﻪ
تعﻴﻴﻦ وتثبﻴت آن بﻪ وسﻴﻠﺔ شﻤارش ﻫجاﻫا و حروف ساﻛﻦ و ﻣتحرك واژهﻫا صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد.
 .2وجﻮد وزن درشعر ﻛﻼسﻴﻚ ،اﻳﻦ وﻳژهﮔﻰ را بﻪ شعر بخشﻴده است ﻛﻪ سخﻦ از
ﻧﻮعﻲ آﻫﻨﮓ و ﻣﻮسﻴﻘﻰ برخﻮردار شﻮد.
 .3عﻠﻢ عروض از ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ اوزان ﻗاﻧﻮنﻣﻨد وپذﻳرﻓتﻪ شده بحث ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫرﻳﻚ
آن اوزان بﻪ ﻧام« بحر» ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
 .4تعداد ﻣجﻤﻮعﻰ بحرﻫاى عروضﻰ در زبان درى بﻪ ﻧزده بحر ﻣﻰرسد ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ
شاﻧزده بحر آن را داﻧشﻤﻨدان زبان عربﻰ بﻨا ﻧﻬاده اﻧد و سﻪ بحر دﻳﮕر را درىزباﻧان بدان
اﻓزوده اﻧد.
 .5سبب در ﻟغت رﻳسﻤان را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عروضﻴان ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ را ﻣﻰﻧاﻣﻨد ﻛﻪ از
دوحرف تشﻜﻴﻞ ﻳاﻓتﻪ باشد.
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 .6وتد در ﻟغت ﻣﻴخ خﻴﻤﻪ و در اصطﻼح عروض ،ﻛﻠﻤﻪﻳﻰ است ﻛﻪ از سﻪ حرف
تشﻜﻴﻞ شده باشد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ترﻛﻴبات عربﻲ ﻣستعﻤﻞ در زبان دري جدا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
ان شاء اﷲ ،عﻦ ﻗرﻳب ،ﻣعﻫذا ،ﻣعذﻟﻚ ،ﻣﻦ جﻤﻠﻪ ،عﻠﻲ ﻫذا ،ﻣﻦ بعد؛ اﻣا اﮔر «اﻟف
وﻻم عربﻰ» درﻣﻴان آنﻫا ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشد ،بﻪ ﻫﻤان شﻜﻞ عربﻰ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
عﻨداﻟﻤطاﻟبﻪ ،عﻨداﻟطﻠب ،ﻣعاﻟخﻴر ،عﻠﻰاﻟدوام.
ﻫرﮔاه واژة « ابﻦ» درآغاز و پﻴش از اسﻢ خاص آﻳد ،چﻨﻴﻦ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد :ابﻦ سﻴﻨا،
ابﻦ بطﻮطﻪ ،ابﻦ رشد ،ابﻦ احﻤد ،ابﻦ زﻳد .و اﻣا اﮔر « ابﻦ» در بﻴﻦ دو اسﻢ خاص آﻳد،
{ا}آن درﻧﻮشتﻪ حذف ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣحﻤد بﻦ احﻤد دﻗﻴﻘﻲ بﻠخﻲ ،عﻴسﻲ بﻦ ﻣرﻳﻢ،
ﻳحﻴﻲ بﻦ خاﻟد برﻣﻜﻲ ،حﻤزه بﻦ حسﻦ اصﻔﻬاﻧﻲ ،حﻤزه بﻦ عﻠﻲ.
ﻧﻮشتﻦ واژهﻫاي عربﻲ بﻠﻮي ،تﻘﻮي ،ﻗﻮي ،ﻣبتﻠﻲ ،ﻣصﻔﻲ و ﻣستثﻨﻲ در زبان دري
با{اﻟف} ﻣرجح داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :بﻠﻮا ،تﻘﻮا ،ﻗﻮا ،ﻣبتﻼ ،ﻣصﻔا ،ﻣستثﻨا.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1در ﻣﻮرد ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ درس باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤﻮده؛ سپس ﻧتﻴجﻪ را ﻳﻚ ﻧﻔر در ﻣﻘابﻞ
صﻨف ﻗرار ﮔرﻓتﻪ بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
 .2چﻨد شاﮔرد در برابر صﻨف ﻗرار ﮔرﻓتﻪ دربارة اﻳﻦ تصﻮﻳر و پﻴﻮﻧد آن با عﻠﻢ عروض
دو – دو دﻗﻴﻘﻪ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
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امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش
بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2بادر ﻧظر داشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ درباﻻ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان ﻣتﻨﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از
ﻫﻔت سطر ﻛﻢ ﻧباشد و حد اﻗﻞ پﻨج ﻛﻠﻤﻪ از آﻧچﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در آن بﻪ ﻛار رﻓتﻪ باشد.

 .1تعﻴﻴﻦ و تثبﻴت وزن شعر در زبان درى چﮕﻮﻧﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟
 .2در شعر ﻛﻼسﻴﻚ ﻣا ،چﻪ چﻴزى سبب شده ﻛﻪ سخﻦ از ﻧﻮعﻲ آﻫﻨﮓ و ﻣﻮسﻴﻘﻰ برخﻮردار
شﻮد؟
 .3عﻠﻢ عروض را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .4سبب و وتد از ﻳﻜدﻳﮕر چﻪ تﻔاوت دارﻧد؟
 .5واژة « ابﻦ» و ترﻛﻴبات عربﻲ ﻣستعﻤﻞ در زبان دري چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟ ﻣثال
دﻫﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1بﻴت زﻳر را اساس ﻗرار داده در رابطﻪ چﻨد سطرى بﻨﻮﻳسﻴد.
شﻜﻮه تاج سﻠطاﻧﻰ ﻛﻪ بﻴﻢ جان در و درج است
ﻛﻼﻫﻰ دﻟﻜش است اﻣا بﻪ ترك سر ﻧﻤﻰارزد

 .2اﻳﻦ بﻴتﻫا را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
ساحﻞ اﻓتاده ﮔﻔــت ﮔـرچﻪ بسﻰ زﻳستﻢ
ﻣﻮج ز خﻮد رﻓتﻪﻳﻰ تﻨد خراﻣﻴد و ﮔﻔت

ﻫﻴچ ﻧـﻪ ﻣعﻠـﻮم شد آه ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻴستﻢ
ﻫستﻢ اﮔـر ﻣـﻰروم ﮔـر ﻧـروم ﻧﻴستﻢ
عﻼﻣﻪ اﻗبال
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و دوم را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
و دوم

ﺷاﮔردان بﻪ پرسﺶﻫاى آتﻰ پاسخﻫاى ﻣﻨاسب دﻫﻨد:
 -1در بارة داﻧﺶ و اﻫﻤﻴت آن چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -2سﻨاﻳﻰ ﻏزﻧﻮى در بارة داﻧﺶ و ﻫﻨر چﻪ ﮔﻔتﻪ است؟
 -3سﻨاﻳﻰ ﻏزﻧﻮى در ﻛدام سال تﻮﻟد و در ﻛدام سال وﻓات ﻛرد تﻮﺿﻴح
بدﻫﻴد؟

داﻧش و ﻫﻨر
جــــــان بﻰعﻠـــــﻢ تﻦ بﻤﻴراﻧـد

شــــاخ بﻰبـــار دل بﮕﻴــــــراﻧد

عﻠــــﻢ باشد دﻟﻴــــﻞ ﻧعﻤت و ﻧاز

خُ ﻨــﻚ آنرا ﻛﻪ عﻠﻢ شد دﻣسـاز

روزﮔــــارﻧد اﻫـــﻞ عﻠـــﻢ و ﻫﻨر

سﻴﻨﻪ شان چرخ و ﻧﻜتـﻪ شان اختر

ﮔـــــﻮش سﻮى ﻫﻤﻪ سخﻦﻫا دار

آﻧچــــﻪ زو بــﻪ درون جان بﻨﮕار

حجــت اﻳـزد است در ﮔــــردن

خــــــﻮاﻧــدن عﻠﻢ و ﻛار ﻧاﻛردن

ﻧﻴﻚ ﻧــــادان در اصـﻞ ﻧﻴﻚ ﻣﻨﻪ

بــــد داﻧــــا ز ﻧﻴــــﻚ ﻧــادان بﻪ

ﻛــــار بﻰعﻠــــﻢ بار و بر ﻧدﻫــد

تخـــــﻢ بﻰﻣغــز بس ثﻤر ﻧدﻫـد

آن جـﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔرد غﻔﻠت ﮔشت

آن ﻧﻪ عﻤر آن ﻓضـﻮل بﻮد و ﮔذشت

ﻣـــــرد عــــاﻗــﻞ ز ﻟﻬــﻮ پرﻫﻴزد

زﻳﻦ چﻨﻴﻦ عﻤـــــر عﻘﻞ بﮕـرﻳزد

جــــز بـــﻪ تدبﻴر پﻴر ﻛــار ﻣﻜﻦ

پﻴر داﻧش ﻧــــﻪ پﻴر چــرخ ﻛﻬــﻦ
***
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بﻴخ اﻗبال ﻛﻪ چﻮن سرزﻧــد از باغ ﻫﻨر

ﮔر چﻪ پژﻣرده شﻮد بار ﻗبــﻮل آرد بر

دوﻟت با ﻫﻨران را ﻓﻠــــﻚ ﻣرد اﻓـﮕﻦ

زﻧد آسﻴب و ﻟﻴـــﻜﻦ ﻧﻜﻨـد زﻳر و زبر

ﮔﻮشﻤاﻟﻰ دﻫد اﻳام و ﻟﻴﻜـﻦ ﻧﻪ بﻪ خشﻢ

تا ﻫﻨــــر با خرد آﻣﻴختﻪ ﮔـردد ز عبر

ﻛﻰ ز دوران ﻓﻠﻚ طعﻤﻪ تشﻮﻳر شﻮد

ﻫر ﻛـــرا بﻬــــر ﻫﻨر بخت بپرورد ببر

از ﻗﻔا خﻮردن اﻳام چﻪ ﻧﻨﮓ آﻳد وعار

ﻛﻪ ﻫﻢ اسباب بزرﮔﻴست ﻫﻢ آﻳات خطر

ﻛار چﻮن راست بﻮد ﻣرد ﻛجا ﮔﻴرد ﻧام

از چﻨﻴﻦ حادثﻪﻫا ﻣردان ﮔردﻧد سﻤر

شﻴر پر زور ﻧﻪ از پاﻳﺔ خﻮارﻳست بﻪ بﻨد
سﮓ طﻤــاع ﻧﻪ از بﻬر عزﻳزﻳست بﻪ در
حﻜﻴﻢ ابﻮاﻟﻤجد ﻣجدود بﻦ آدم سﻨاﻳﻰ در ﻣدﻳﻨةاﻻوﻟﻴاى غزﻧﻰ در
ﻳﻚ خاﻧﻮادة عﻠﻤﻰ وعرﻓاﻧﻰ درسال  473ﻫـ .ق .چشﻢ بﻪ جﻬان ﮔشﻮد.
تحصﻴﻼتش را در ﻣدارس عاﻟﻰ آنجا بﻪ اتﻤام رساﻧﻴده و بر تﻤام داﻧشﻫاى
ﻣعﻤﻮل و ﻣتداول زﻣان خﻮد دست ﻳاﻓت و در سال  545ﻫـ .ق .ﻣطابﻖ  529ﻫـ.ش .وﻓات
ﻳاﻓت.
 -1خُ ﻨﻚ - :خﻮب و خﻮش ،خجستﻪ ،خﻮشا.
« -1عﻠﻢ ﻛز بﻬر باغ و راغ بﻮد

ﻫﻤچﻮ ﻣر دزد را چراغ بﻮد»

ﻫرﮔاه عﻠﻢ و داﻧش بﻪ خاطر زﻳباﻳﻰﻫاى ظاﻫرى و زودﮔذر دﻧﻴا ﻓراﮔرﻓتﻪ شﻮد ﻣاﻧﻨد
دزدى ﻛﻪ چراغ بر دست ﮔرﻓتﻪ پﻰ ﻣﻘصﻮد خﻮد رود.

بﻴاﻣﻮزﻳﻢ
 -1حﻴﻜﻢ سﻨاﻳﻰ غزﻧﻮى در سال  473ﻫـ .ق .در ﻣدﻳﻨة اﻻوﻟﻴاى غزﻧﻰ دﻳده بﻪ جﻬان
ﮔشﻮد.
 -2بﻴت سﻮم (روزﮔارﻧد اﻫﻞ عﻠﻢ و ﻫﻨر ) ...ﻳعﻨﻰ ﻣردﻣان داﻧشﻤﻨد و با ﻫﻨر سﻴﻨﻪ شان
ﻣاﻧﻨد آسﻤان بزرگ و ﻣﻤﻠﻮ از داﻧاﻳﻰ است و سخﻨان اﻳشان ﻣثﻞ ستارهﻫا ﻛﻪ در شب بﻪ
آسﻤان زﻳباﻳﻰ بخشﻴده اﻧد روشﻨﻰ بخش است.
 -3بﻴت پﻨجﻢ (حجت اﻳزد است در ﮔردن ) ...دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻣا عﻠﻢ ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ آناست
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ﻛﻪ در عﻤﻞ ﻛردن بﻪ آن بﻜﻮشﻴﻢ و آن ﻛارى را ﻛﻪ پروردﮔار ﻣا اﻣر ﻛرده است آن
را اﻧجام دﻫﻴﻢ و چﻴزﻫاى را ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻛرده از آن پرﻫﻴز ﻛﻨﻴﻢ.
 -4بﻴت دوازدﻫﻢ ( بﻴخ اﻗبال ﻛﻪ چﻮن سر زﻧد از باغ ﻫﻨر )...ﻧﻬاﻟﻰ ﻛﻪ از باغ ﻫﻨر سر
زﻧد ﮔرچﻪ بر اثر حﻮادث روزﮔار پژﻣرده ﻫﻢ شﻮد باز ﻫﻢ ثﻤر خﻮب ﻣﻰدﻫد ﻳعﻨﻰ اﮔر
اﻧسان ﻫﻨرﻣﻨد بﻪ اثر ﻧاﻣﻼﻳﻤات روزﮔار بﻪ ﻣشﻜﻞ دست تﻨﮕﻰ ﻫﻢ دچار ﮔردد و باﻻخره
بﻪ وسﻴﻠﻪ ﻫﻨر و ﻛﻤاﻟش بار دﻳﮕر بﻪ خﻮشبختﻰ ﻣﻰرسد.
 -5بﻴت پاﻧزدﻫﻢ ( ﻛﻰ ز دوران ﻓﻠﻚ طعﻤﺔ تشﻮﻳر شﻮد )...ﻫر ﻛسﻰ ﻛﻪ در باغ ﻫﻨر
تربﻴت ﻳاﻓت و بﻪ بخت و اﻗبال رسﻴد ﻫﻴچﮔاه از دوران ﻳا ﮔردش روزﮔار روى
شرﻣسارى را ﻧﻤﻰبﻴﻨد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻫرﮔاه حرف پاﻳاﻧﻰ واژه« ،اﻟف» باشد ،در ﻫﻢﻛﻨارى با اﻓعال اسﻨادى(استﻢ ،استﻴﻢ،
استﻰ ،استﻴد ،است ،استﻨد و اﻧد) ،اﻟف از آغاز ﻫﻤﺔ اﻳﻦﻫا بﻪ استثﻨاى(اﻧد) حذف
ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
" استﻢ :تﻨﻬا ستﻢ،

استﻴﻢ :جدا ستﻴﻢ،

استﻰ ،داﻧاستﻰ،

استﻴد :بﻴﻨاستﻴد،

است :جﻮﻳاست استﻨد :ﮔﻮﻳاستﻨد.
اﻣا اﻟف آغازﻳﻦ (اﻧد) بﻪ «ى» ﻣبدل ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :پﻴداﻳﻨد ،زﻳباﻳﻨد ،ﮔﻴراﻳﻨد.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن
ﻣﻔﻬﻮم بﻴتﻫاى (چﻬارم و ششﻢ) صحبت ﻛﻨﻨد؛
سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و
ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨد.
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 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده ﻣﻔﻬﻮم شعر داﻧش و ﻫﻨر را بﻪ صﻮرت
ﻣختصر شرح دﻫد.
امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨــﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣــﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣــﻼ در ﻛتابچﻪﻫاىتان
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با در ﻧظر داشت و رعاﻳت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻰ ﻛﻪ در باﻻ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻛتابچﻪﻫاى تان
ﻳﻚ ﻣتﻦ بﻨﻮﻳسﻴد.

 -1جان بﻰعﻠﻢ تﻦ بﻤﻴراﻧد

شاخ بﻰبار دل بﮕﻴراﻧد

ﻣﻨظﻮر شاعر از بﻴت ﻓﻮق چﻴست؟
 -2ﻛﻠﻤﺔ خُ ﻨﻚ در بﻴت دوم چﻪ ﻣعﻨا دارد؟
 -3در بارة ﻣﻔﻬﻮم شعر داﻧش و ﻫﻨر چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -4ﻳﻚ بﻴت از شعر داﻧش و ﻳﻚ بﻴت از شعر ﻫﻨر را با ﻫﻢ ارتباط داده ﻣعﻨا ﻛﻨﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1شاﮔردان در ﻣﻮرد عﻠﻢ و داﻧش ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
عﻠﻢ چﻨدان ﻛﻪ بﻴشتر خﻮاﻧﻰ چﻮن عﻤﻞ در تﻮ ﻧﻴست ﻧاداﻧﻰ
سعدى
 -3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در آخر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1ژاﻧر چﻴست؟ ﻣﻔﻬﻮم آنرا در ﻳﻚ داستان بﻴان دارﻳد.
 .2آثار ادبﻰ را با چﻪ ﻣﻌﻴارﻫاﻳﻰ ارزﺷﻴابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد ؟
 .3ژاﻧرﻫاى ادبﻰ بﻪ چﻨد دستﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧد ؟
 .4در ادبﻴات درى برروى ﻛدام ژاﻧر ﻛﻤترﻛارﺷده است ؟
 .5ﻗدﻳﻢترﻳﻦ اثر ژاﻧرﻫاى ﻧﻤاﻳﺸﻰ درﻛﺸﻮر ﻣا چﻪ ﻧام دارد و ﻣﻮﺿﻮع آن چﻴست ؟

بﻴست
و سﻮم

ژاﻧرﻫا ﻳا اﻧﻮاع ادبﻰ
ﻣﻔﻬﻮم ژاﻧر ،برﮔرﻓتﻪ ازﻛﻠﻤﺔ ﻓراﻧسﻮى و اصﻞ واژة ﻻتﻴﻨﻰ ( )Genusبﻪ ﻣعﻨاى ﻧﻮع،
دستﻪ و ﮔﻮﻧﻪ است .در بررسﻰﻫاى ادبﻰ ،اصطﻼح ژاﻧر بﻪ اشﻜال ﻣختﻠف بﻪ ﻛار
ﻣﻰرود تا بﻪ تﻤاﻳز ﻣﻴان اﻧﻮاع آثار ادبﻰ وتعﻴﻴﻦ اﻗسام آن برحسب شﻜﻞ ،ﻣﻮضﻮع و
وﻳژهﮔﻰﻫاى ﻓﻨﻰ اشاره ﻛﻨد :ﻧﻮع ﻧﻤاﻳشﻰ(حﻤاسﻰ ،تغزﻟﻰ ودراﻣاتﻴﻚ) ،ﻧﻮع رابطﻪ با
واﻗعﻴت(داستاﻧﻰ ،غﻴرداستاﻧﻰ) ،ﻧﻮع پﻰرﻧﮓ(ﻛﻤﻴدى ،تراژﻳدى) ،ﻣاﻫﻴت وﻣحتﻮا(رﻣان
تارﻳخﻰ ،رﻣان ﻣاجراﻳﻰ ) و ....تا پﻴش از ﻗرن بﻴستﻢ ﻧامﻫاى ژاﻧرى بﻪ عﻨﻮان ردهﻫاى عام
براى دستﻪبﻨدى شﻤار زﻳادى ازﻣتﻮن ،ﻛاربرد ﮔستردهﻳﻰ داشت؛ بﻪ وﻳژه اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ در طبﻘﻪبﻨدى و ارزش ﮔذارى ادبﻴات اﻳﻔا ﻛرده بﻮد.
تﻘسﻴﻢ بﻨدى ادبﻴات بﻪ «ژاﻧرﻫاى ادبﻰ» ازدوران ﻳﻮﻧان باستان ﻣعﻤﻮل بﻮده است .ژاﻧرﻫاى
اصﻠﻰ ﻛﻪ درآن دوران براى شعر ﻗاﻳﻞ بﻮدﻧد ،عبارت از :حﻤاسﻪ ،شعرغﻨاﻳﻰ ،ﻛﻤﻴدى،
ﻫجﻮ و تراژﻳدى .اﻣروز عﻼوه برتﻘسﻴﻢ بﻨدىﻫاﻳﻰ ﻛﻪ از دوران ﮔذشتﻪ براى شعر در
ﻧظرﮔرﻓتﻪ شده بﻮد ،ﻧثر ﻧﻴز بﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧاﮔﻮن؛ ﻣاﻧﻨد :رﻣان ،داستان ﻛﻮتاه ،ﻧﻤاﻳشﻨاﻣﻪ،
ﻣﻘاﻟﻪ ،طﻨز ،شرح حال و ...تﻘسﻴﻢ بﻨدى شده است و بﻪ طﻮرﻛﻠﻰ ﻫرﻳﻚ از اﻧﻮاع سﻨتﻰ
و شاخﻪﻫاى ﻓرعﻰ آن درشعر و اﻧﻮاع ﻣختﻠف ﻧثر ،ژاﻧر ادبﻰ جداﮔاﻧﻪﻳﻰ بﻪ شﻤار
ﻣﻰآﻳﻨد.
در ادبﻴات ﻗدﻳﻢ درى ،ﻫﻴچ ﻳﻚ ازتﻘسﻴﻢبﻨدىﻫاى سﻨتﻰ وجدﻳد ژاﻧرﻫاى ادبﻰ،
ﻣعﻤﻮل و راﻳج ﻧبﻮده است .شعر تﻨﻬا برحسب شﻜﻞ ظاﻫرى و طرز ﻗرارﮔرﻓتﻦ ﻗاﻓﻴﻪﻫا
و اغﻠب بدون تﻮجﻪ بﻪ ﻣﻮضﻮع و ﻣحتﻮاى آن تﻘسﻴﻢ بﻨدى شده است .اﻳﻦ ﻗاﻟبﻫا
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عبارتﻨد از :ﻗصﻴده ،غزل ،ﻗطعﻪ ،ﻣسﻤط ،ترﻛﻴببﻨد ،ترجﻴعبﻨد ،رباعﻰ ،دوبﻴتﻰ ،ﻣثﻨﻮى،
ﻣستزاد ،بحرطﻮﻳﻞ و ﻓرد .اﻳﻦ تﻘسﻴﻢبﻨدى عﻼوه برآن ﻛﻪ حﻮزة ﻧثر را دربر ﻧﻤﻰﮔﻴرد،
ﻣعﻤﻮﻻً براساس ﻣﻮضﻮع و ﻣحتﻮا ﻧﻴست و بﻴشتر بر پاﻳﺔ تعداد تﻘرﻳبﻰ بﻴتﻬا و ﻧﻴز طرز بﻪ
ﻛارﮔرﻓتﻦ ﻗاﻓﻴﻪ در آنﻫا ﻣشخص ﻣﻰﮔردد.
حال ﻛﻪ ﻛاستﻰﻫاى تﻘسﻴﻢبﻨدى ادبﻴات درى آشﻜارشد ،باﻳد بﻪ دﻧبال اﻟﮕﻮى دﻳﮕرى
باشﻴﻢ تا بتﻮاﻧﻴﻢ تﻤاﻣﻰ آثار ادبﻰ ﮔذشتﺔ خﻮد (اعﻢ از ﻧظﻢ و ﻧثر) را ،با تﻮجﻪ بﻪ آن،
ﻣﻮرد بررسﻰ و تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ ﻗرار دﻫﻴﻢ .شاﻳد تﻘسﻴﻢبﻨدى آثار ادبﻰ بر «ژاﻧرﻫاى
ادبﻰ» جاﻣعترﻳﻦ اﻳﻦ روشﻫا باشد؛ زﻳرا «ژاﻧرﻫاى ادبﻰ» حد و ﻣرز خاصﻰ ﻧﻤﻰشﻨاسد
وآثار ادبﻰ را تﻨﻬا از دﻳدﮔاه ﻣحتﻮا و بار عاطﻔﻰ تﻘسﻴﻢبﻨدى ﻣﻰﻛﻨد و از سﻮى دﻳﮕر
اﻳﻦ روش برﻫﻤﻪ آثار ادبﻰ جﻬان ﻗابﻞ تطبﻴﻖ است .اﻟبتﻪ ﻳادآورى اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ ﻧﻴز ضرورى
است ﻛﻪ تعﻴﻴﻦ حد و ﻣرز دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ژاﻧرﻫا و ﻗرار دادن آثار ادبﻰ درى در آن ،اﻣرى است
ﻧسبﻰ و دراﻳﻦ اﻣر ،تﻨﻬا روح غاﻟب اثر در ﻧظرﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :شاﻫﻨاﻣﺔ ﻓردوسﻰ
ﻣاﻳﻪﻫاﻳﻰ از شعر تعﻠﻴﻤﻰ و غﻨاﻳﻰ و حتا ﻧﻤاﻳشﻰ را با خﻮد دارد و ﻳا غزلﻫاى«بﻴدل» ﻛﻪ
در ﻧﻮع غﻨاﻳﻰ دستﻪبﻨدى ﻣﻰشﻮد ،با رﮔﻪﻫاﻳﻰ از تعﻠﻴﻢ آﻣﻴختﻪ است و شعرﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ
ﻧظﻴر بﻮستان سعدى ﻧﻴز با جﻠﻮهﻫاﻳﻰ از ﻧﻮع غﻨاﻳﻰ ﻫﻤراه است .از اﻳﻦ رو در تﻘسﻴﻢبﻨدى
اﻳﻦ آثار ﻓﻘط روح ﻛﻠﻰ حاﻛﻢ بر ﻳﻚ اثر ادبﻰ در ﻧظرﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 .1ژاﻧرحﻤاسﻰ :حﻤاسﻪ درﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى دﻻورى ،شجاعت و رجز است و در
اصطﻼح ،اثرى است ﻛﻪ در آن از جﻨﮓﻫا و دﻻورىﻫاى ﻗﻬرﻣاﻧان سخﻦ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣضاﻣﻴﻦ حﻤاسﻰ بﻪ صﻮرت داستانﻫاى تﻮأم با اعﻤال پﻬﻠﻮاﻧﻰ و خﻮارق عادات
وﻛارﻫاى شﮕﻔت اﻧﮕﻴز رواﻳت ﻣﻰشﻮد .ﻗﻬرﻣاﻧان روﻳدادﻫاى حﻤاسﻰ ،بﻴشتر ابرﻣردان
ﻧاﻣجﻮﻳﻰ استﻨد ﻛﻪ براى ﻛسب اﻓتخارات و حﻔظ استﻘﻼل ﻳﻚ ﻣﻠت ﻣﻰﻛﻮشﻨد و ﻧبرد
ﻣﻰﻛﻨﻨد و جﻨﮓﻫاى آﻧان ﻧﻮعﻰ ﻧبرد ﻣﻴان خﻴر و شر است ﻛﻪ بﻪ صﻮرت جرﻳان داﻳﻤﻰ
در بستر حﻮادثﻰ جاﻟب و عبرتآﻣﻮز بﻪ سﻮى سرﻧﻮشتﻫاى حتﻤﻰ بﻪ پﻴش ﻣﻰرود.
حﻤاسﻪﻫا بﻪ طﻮرﻛﻠﻰ بﻪ صﻮرت ﻣﻨظﻮﻣﺔ(شعر) است .با اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،حﻤاسﻪﻫاﻳﻰ ﻧﻴز بﻪ ﻧثر
بﻪ وجﻮد آﻣده است .براى ﻣثال ﻣﻰتﻮان بﻪ شاﻫﻨاﻣﺔ ابﻮﻣﻨصﻮرى اشاره ﻛرد ﻛﻪ بﻪ ﻧثر
ﻧﻮشتﻪ شده است .بﻪ جز شاﻫﻨاﻣﺔ ﻓردوسﻰ ،ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاى حﻤاسﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز در ﻗﻠﻤرو
ادبﻴات پدﻳد آﻣده ﻛﻪ ﻫرچﻨد بﻪ ﻟحاظ ارزش حﻤاسﻰ و پرداخت ﻫﻨرى بﻪ پاﻳﺔ شاﻫﻨاﻣﺔ
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ﻓردوسﻰ ﻧﻤﻰرسﻨد؛ اﻣا ذﻛرﻧام برخﻰ از آﻧان خاﻟﻰ از ﻟطف ﻧﻴست ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان
بﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاى حﻤاسﻰ«ﮔرشاسبﻨاﻣﺔ اسدى طﻮسﻰ»« ،بﻬﻤﻦﻧاﻣﻪ»« ،ﻓراﻣرزﻧاﻣﻪ» و«برزو
ﻧاﻣﻪ» اشاره ﻛرد.
 .2ژاﻧر ﻏﻨاﻳﻰ :غﻨا درﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ســرود ،ﻧغﻤﻪ وآواز خﻮش و طرب اﻧﮕﻴز اســت
و اثر غﻨاﻳﻰ بﻪ شــعر و ﻧثرى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ ﮔزارشﮕرعﻮاطف واحساسات شخصﻰ
شاعر ازعشﻖ ،دوستﻰ ،رﻧج ،ﻧاﻣرادى و ﻫرآﻧچﻪ روح آدﻣﻰ را ﻣتأثر ﻣﻰﻛﻨد ،باشد .اﻳﻦ
احساسات و اﻧدﻳشــﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد عاشﻘاﻧﻪ ،دﻳﻨﻰ ،ﻓﻠســﻔﻰ ﻳا اجتﻤاعﻰ باشﻨد .غزلﻫاى
عاشــﻘاﻧﻪ ،آثارعرﻓاﻧــﻰ ،آثارﻫجﻮ آﻣﻴز ﻳا طﻨــز ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣدﻳحﻪ ،ﻧعتﻴــﻪ ،ﻣرثﻴﻪ و تﻮصﻴف
طبﻴعت ﻫﻤﻪ ژاﻧرغﻨاﻳﻰ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮﻧد .در ادب درى ،از ﻧخستﻴﻦ دوران پﻴداﻳش آن
تا بﻪ اﻣروز ،ژاﻧرﻫاى غﻨاﻳﻰ چﻪ در ﻗاﻟبﻫاى شــعر و ﻧثر و چﻪ در اﻧﻮاع شعرﻧﻮ بﻪ وجﻮد
آﻣده است.
اصطﻼح «غﻨاﻳﻰ» بﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاى داستاﻧﻰ عاشﻘاﻧﻪ ﻛﻪ جﻨبﺔ رواﻳتﻰ دارﻧد و شاعر در آنﻫا از
احساســات و اﻧدﻳشﻪﻫاى ﻗﻬرﻣاﻧان داستان ســخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳد ،ﻧﻴزاطﻼق ﻣﻰشﻮد .ﻣﻨظﻮﻣﻪﻫاى
داستاﻧﻰ از ﻗبﻴﻞ« وﻳس و راﻣﻴﻦ» اثر ﻓخراﻟدﻳﻦ اسعد ﮔرﮔاﻧﻰ ،خسرو وشﻴرﻳﻦ ،ﻟﻴﻠﻰ و ﻣجﻨﻮن
ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻮى و ...در شــﻤار شــعر غﻨاﻳﻰ ﻣحسﻮب ﻣﻰشــﻮﻧد .از ﻣعروفترﻳﻦ شاعران و
ﻧﻮﻳســﻨدهﮔاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ خﻠﻖ آثار غﻨاﻳﻰ پرداختﻪ اﻧد ﻣﻰتﻮان از حاﻓظ ،سعدى ،جاﻣﻰ ،سﻨاﻳﻰ،
ﻣﻮﻻﻧا ،ﻧظاﻣﻰ و غﻴره ﻧام برد ،ﻛﻪ ﻣعاصران ﻧﻴز چﻨﻴﻦ آثارى اﻳجاد ﻛرده اﻧد.
 .3ژاﻧرتﻌﻠﻴﻤﻰ :آن اســت ﻛﻪ ﻫدف آﻓرﻳﻨﻨدة آن ،آﻣﻮزش اخﻼق وتعﻠﻴﻢ اﻧدﻳشﻪﻫاى
ﻓﻠســﻔﻰ ،عرﻓاﻧﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،دﻳﻨﻰ ﻳا عﻠﻮم وﻓﻨﻮن باشد .در زبان درى ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻓراواﻧﻰ
از اﻧﻮاع ﻣختﻠف ژاﻧرتعﻠﻴﻤﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻴشترﻳﻦ سﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﻳژة شعرﻫاﻳﻰ
است ﻛﻪ ﻣحتﻮاى اخﻼﻗﻰ وﻓﻠسﻔﻰ دارﻧد.
آثار اغﻠب شــعراى غﻴردربارى ،سرشــار از زﻣﻴﻨﻪﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ اســت .ﻛساﻳﻰ ﻣروزى،
ﻧاصرخســرو بﻠخﻰ ،ابﻮاﻟﻔضﻞ بﻴﻬﻘﻰ ،شــﻴخ ﻓرﻳداﻟدﻳﻦ عطار ،ﻣﻮﻻﻧاجﻼلاﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد
بﻠخﻰ ،ﻣﻠﻚ اﻟشعرا ﻗارى عبداﷲ ،اســتاد بﻴتاب ،حﻴدرى وجﻮدى ،عبداﻟرازق ﻓاﻧﻰ و...
آثار ﻓراواﻧﻰ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻓرﻳده اﻧد .بخش عﻤدهﻳﻰ از آثارﻣتصﻮﻓﻪ و اشــعارعرﻓاﻧﻰ ،با
تعﻠﻴﻢ ﻫﻤراه اســت و درشــﻤار آثار تعﻠﻴﻤﻰ بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد؛ اﻣا بزرﮔترﻳﻦ اثرتعﻠﻴﻤﻰ،
«بﻮستان» سعدى است ﻛﻪ ازطرف شاعران ﻣتعدد ﻣﻮرد تﻘﻠﻴد ﻗرارﮔرﻓتﻪ است.
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 .4ژاﻧـر ﻧﻤاﻳشـﻰ :ﻫﻨرﻧﻤاﻳش را «ﻣادر ﻫﻤﺔ ﻫﻨرﻫا» ﻧاﻣﻴــده اﻧد؛ زﻳرا در آن ﻫﻤﺔ ﻫﻨرﻫا
حضﻮر دارﻧد و تشــرﻳﻚ ﻣســاعﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد .شعر ،ﻣﻮسﻴﻘﻰ ،ﻧﻘاشــﻰ ،حرﻛات ﻣﻮزون،
ﻣعﻤــارى و ...ﻫرﻛــدام بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ ﻳﻚ ﻫﻨرﻛاﻣﻞ بﻪ شــﻤار ﻣﻰروﻧد؛ اﻣــا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ بﻪ
عرصﺔ ﻫﻨرﻧﻤاﻳش وارد ﻣﻰشــﻮﻧد ،بﻪ عﻨﻮان ﻳﻚ عﻨصر تشــﻜﻴﻞ دﻫﻨــدة اﻳﻦ ﻫﻨر اﻧجام
وظﻴﻔﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ﻣحﻘﻘان ســابﻘﺔ ﻧﻤاﻳش در ســرزﻣﻴﻦ ﻣا را تا ســﻪ ﻗرن ﻗبﻞ از ﻣﻴﻼد رﻳشــﻪﻳابﻰ ﻛرده و
شــﻮاﻫدى برحضﻮر اﻳﻦ ﻫﻨربﻪ شﻜﻞ ابتداﻳﻰ آن ارائﻪ ﻛرده اﻧد .از جﻤﻠﻪ بﻪ تعزﻳﻪ ﻧاﻣﻪ و
ﻧﻤاﻳشﻨاﻣﻪﻳﻰ بﻪ ﻧام«اﻳاتﮕار زرﻳران» اشاره ﻣﻰﻛﻨﻨد .اﻳاتﮕار زرﻳران(ﻳادﮔار زرﻳر) اثرى
بﻮده اســت ﻣﻨظﻮم با ﻣﻮضﻮع جﻨﮓﻫاي«زرﻳر» و برادرش ﮔشتاســپ (پادشــاه ﻛاوي
بﻠخﻲ) با ارجاســپ تﻮراﻧﻲ خﻴﻮﻧﻲ ،ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاســتﻨد دودﻣان سﻠطﻨت بﻠخﻲ را از ﻗبﻮل
آﻳﻴﻦ اوستاﻳﻲ ﻣﻨصرف سازﻧد .در ﻧتﻴجﻪ جﻨﮕﻲ سخت ﻣﻴان طرﻓﻴﻦ درﮔرﻓت وﮔشتاسپ
و طرفداراﻧش بر دشﻤﻦ غﻠبﻪ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻧد.
اﻳﻦ اثر در ﻗرن ششﻢ ﻣﻴﻼدي از صبغﺔ اصﻠﻲ خﻮﻳش برﮔرداﻧده شده و صﻮرت پﻬﻠﻮي
ساساﻧﻲ بﻪ آن داده شده است .از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت تا ﻫﻤﻴﻦ اواخر تصﻮرﻣﻲرﻓت ،ﻛﻪ اﻳﻦ اثر
ﻳﻚ رساﻟﺔ ﻣﻨثﻮر است؛ اﻣا پس از تحﻘﻴﻘات و پژوﻫشﻫا وﻛاوشﻫاي ژرف و داﻣﻨﻪ
دار ،در ﻓرجام «بﻦ وﻧﻴست» – زبانشﻨاس ﻓراﻧسﻮي– بﻪ اثبات رساﻧﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ اثر در
اصﻞ ﻣﻨثﻮر ﻧﻪ؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻨظﻮم بﻮده و ﻗداﻣت تارﻳخﻲ آن بﻪ سﻪ ﻗرن ﻗبﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻰرسد،
ﻛﻪ بعدﻫا ـ در ﻗرن ششﻢ ﻣسﻴحﻲ ـ آن را بﻪ پﻬﻠﻮي ساساﻧﻲ برﮔردان ﻧﻤﻮده اﻧد ،ﻛﻪ با
پﻴراﻳﺔ ساساﻧﻲ شﻜﻞ ﻧخستﻴﻦ خﻮد را از دست داده و در اثر تداخﻞ وتﻨاﻗص واژهﻫا،
ابﻴات ﻫﻔت ﻫجاﻳﻲ آن ،شﻜﻞ ﻧثر را بﻪ خﻮد اختﻴار ﻧﻤﻮده است.
ﻧخستﻴﻦ وجﻪ ﻣشخصﺔ ژاﻧر ﻧﻤاﻳشﻰ ،سادهﮔﻰ و بﻰپﻴراﻳﻪﮔﻰ در بﻴان و زبان است.
سرودهﻫاى ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ ژاﻧر ﻛﻪ بﻴشتر از زبان ﻣداحان ،روضﻪخﻮاﻧان و تعزﻳﻪ خﻮاﻧان
شﻨﻴده ﻣﻰشﻮد ،اغﻠب بﻪ زبان ساده و ﻧزدﻳﻚ بﻪ زبان عاﻣﻴاﻧﻪ است .اﻳﻦ ﻧﻮع سرودهﻫا
بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻫﻤﮕاﻧﻰ در وزنﻫاى عروضﻰ بﻮده و بحرﻫاﻳﻰ ﻛﻪ براى آنﻫا اﻧتخاب شده،
بحرﻫاى ﻛﻮتاه است .در ﻣتﻦﻫاى ﻗدﻳﻤﻴترﮔﻔتﮕﻮﻫا و ﻫﻢچﻨﻴﻦ رواﻳت داستان بﻪ صﻮرت
ﻗطعﻪﻫاى چﻨد بﻴتﻰ تﻨظﻴﻢ شده ﻛﻪ طﻮل آنﻫا ﻣتﻔاوت و بﻴشتر در ﻗاﻟب ﻣسﻤط ،ﻣثﻨﻮى،
ﻣستزاد و ﮔاه بحر طﻮﻳﻞ است.
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بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﻣﻔﻬﻮم ژاﻧر ،برﮔرﻓتﻪ ازﻛﻠﻤﺔ ﻓراﻧسﻮى و اصﻞ واژة ﻻتﻴﻨﻰ ( )Genusبﻪ ﻣعﻨاى ﻧﻮع،
دستﻪ و ﮔﻮﻧﻪ است .در بررسﻰﻫاى ادبﻰ ،اصطﻼح ژاﻧر بﻪ اشﻜال ﻣختﻠف بﻪ ﻛار ﻣﻰرود
تا بﻪ تﻤاﻳز ﻣﻴان اﻧﻮاع آثار ادبﻰ وتعﻴﻴﻦ اﻗسام آن برحسب شﻜﻞ ،وﻳژهﮔﻰﻫاى ﻓﻨﻰ و
ﻣﻮضﻮع اشاره ﻛﻨد.
 .2حﻤاسﻪ در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى دﻻورى ،شجاعت و رجز است و در اصطﻼح ،اثرى است
ﻛﻪ در آن از جﻨﮓﻫا و دﻻورىﻫاى ﻗﻬرﻣاﻧان سخﻦ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 .3غﻨا درﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى سرود ،ﻧغﻤﻪ وآواز خﻮش وطرب اﻧﮕﻴز است و اثر غﻨاﻳﻰ بﻪ
شعر و ﻧثرى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﮔزارشﮕرعﻮاطف واحساسات شخصﻰ شاعر از عشﻖ،
دوستﻰ ،رﻧج ،ﻧاﻣرادى و ﻫرآﻧچﻪ روح آدﻣﻰ را ﻣتأثر ﻣﻰﻛﻨد ،باشد.
 .4ژاﻧرتعﻠﻴﻤﻰ آن است ﻛﻪ ﻫدف آﻓرﻳﻨﻨدة آن ،آﻣﻮزش اخﻼق وتعﻠﻴﻢ اﻧدﻳشﻪﻫاى
ﻓﻠسﻔﻰ ،عرﻓاﻧﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،ﻣذﻫبﻰ ﻳا عﻠﻮم و ﻓﻨﻮن باشد.
 .5ﻧخستﻴﻦ وجﻪ ﻣشخصﺔ ژاﻧر ﻧﻤاﻳشﻰ ،سادهﮔﻰ و بﻰپﻴراﻳﻪﮔﻰ در بﻴان و زبان است.
سرودهﻫاى ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ ژاﻧر ﻛﻪ بﻴشتر از زبان ﻣداحان ،روضﻪخﻮاﻧان و تعزﻳﻪخﻮاﻧان
شﻨﻴده ﻣﻰشﻮد ،اغﻠب بﻪ زباﻧﻰ ساده و ﻧزدﻳﻚ بﻪ زبان عاﻣﻴاﻧﻪ است.

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

اعداد ترﻛﻴبﻲ ،تاحد ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻜجا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻫﻔتصد ،ششﻬزار ،پﻨجصد؛
اﻣا در جاﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜان پﻴﻮستﻦ آن ﻧباشد ،در آن صﻮرت جدا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
بﻴست وچﻬار ،ﻫشتصد وﻳﻚ ،دو ﻫزار و ﻳازده؛ ﻫﻤچﻨان اﮔرپﻴش از عدد دوﻣﻲ« ،ﻫـ»
غﻴرﻣﻠﻔﻮظ ﻗرار داشت در آن صﻮرت ﻧﻴز جدا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :سﻪ صد.
واحدﻫاي شﻤارش ،تﻮزﻳﻦ و ﻣﻘﻴاس جدا ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻫﻔت سﻴرﮔﻨدم،
سﻪ چارك ﻛشﻤش ،ﻫشت پاو زعﻔران ،ﻳﻚ داﻧﻪ ﻗﻠﻢ ،شش دست درﻳشﻲ ،ﻣﻠﻲﮔرام،
ﻣﻠﻲﻟﻴتر ،ﻛﻴﻠﻮﮔرام ،ساﻧتﻲﻣتر و....
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کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان در ﻣﻮرد ژاﻧر حﻤاسﻰ در ﮔروهﻫا با ﻫﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻧتﻴجﻪ را ﻳﻚ ﻧﻔر بﻪ
دﻳﮕران بﻴان ﻧﻤاﻳد.
 -2چﻨد شاﮔرد بﻪ ﻧﻮبت در بارة ژاﻧر ﻧﻤاﻳشﻰ سخﻨراﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در ﻣﻮرد «ﻧظاﻓت ﻛﻮچﻪﻫا و سركﻫا» ﻣتﻨﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ در آن اعداد ترﻛﻴبﻰ و
واحدﻫاى شﻤارش حد اﻗﻞ پﻨج – پﻨج بار آﻣده و از ﻫﻔت سطر ﻛﻢ ﻧباشد.

 .1ژاﻧر را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و ﻣﻮارد ﻛاربرد آن را ﻧام ببرﻳد.
 .2حﻤاسﻪ چﻴست و در ادبﻴات بﻪ ﻛدام ﮔﻮﻧﻪ آثار ،حﻤاسﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 .3آثارغﻨاﻳﻰ چﮕﻮﻧﻪ آثارى را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 .4در ﻣﻮرد ژاﻧرتعﻠﻴﻤﻰ و ژاﻧرﻧﻤاﻳشﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 .5اعداد ترﻛﻴبﻰ ،واحدﻫاي شﻤارش ،تﻮزﻳﻦ و ﻣﻘﻴاس چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟ ﻣثال دﻫﻴد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم « بﻴدل» ( درس چﻬارم ﻫﻤﻴﻦ ﻛتاب) را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده ﻧظرات خﻮﻳش را
در ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ آن شعر ﻣربﻮط بﻪ ﻛدام ژاﻧر ادبﻰ ﻣﻰشﻮد.
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
دم تﻴغ است «بﻴدل» راه بارﻳﻚ سخﻦ سﻨجﻰ زبان خاﻣـﻪ ﻫﻢ شﻖ داد ازحرف آﻓـرﻳﻨـﻰﻫـا
بﻴدل
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و چﻬارم را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در اخﻴر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1ﻧﻘد چﻴست ؟  .2ﻓرق بﻴﻦ ﻧﻘد و اﻧتﻘاد چﻴست ؟
 .3ﻧﻘد ادبﻰ چﻪ ﻓاﻳده دارد ؟  .4اﻧﻮاع ﻧﻘد را ﻧام ببرﻳد.

بﻴست
و چﻬارم

ﻧﻘد ادبﻰ
ﻧﻘد درﻟغت جداﻛردن دﻳﻨار و درﻫﻢ ،سره از ﻧاسره وتﻤﻴﻴزﻛردن خﻮب از بد و برﮔزﻳدن
بﻬترﻳﻦ چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد .تﻮضﻴح اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳامباستان پﻮل در ﻣجﻤﻮع دوﻧﻮع بﻮد .پﻮل ﻧﻘره
(درﻫﻢ) وپﻮل طﻼ (دﻳﻨار) .ﮔاﻫﻰ دردﻳﻨار تﻘﻠب ﻣﻰﻛردﻧد و بﻪ آن ﻣس ﻣﻰآﻣﻴختﻨد،
ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت عﻴار طﻼ پاﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻣد .ازﻳﻦ رو جداﻛردن سره از ﻧاسره را ﻧﻘد
ﻧاﻣﻴده اﻧد؛ اﻣا در اصطﻼح ادب ،ﻧﻘد عبارت است از تشخﻴص ﻣحاسﻦ و ﻣعاﻳب سخﻦ
و ﻧشان دادن بد و خﻮب ﻳﻚ اثرادبﻲ.
درﮔذشتﻪﻫا ﻣراد از ﻧﻘد بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل اﻳﻦ بﻮده است ﻛﻪ ﻣعاﻳب اثرى را بﻴان ﻛﻨﻨد؛
اﻣا در دوران جدﻳد ﻣراد از ﻧﻘد ادبﻰ ﻧشاندادن ﻣعاﻳب اثر ﻧﻴست (ﻫر چﻨد ﻣﻤﻜﻦ است
بﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻫﻢ اشاراتﻰ داشتﻪ باشد)؛ زﻳرا ﻧﻘد ادبﻰ بﻪ بررسﻰ آثار درجﻪ ﻳﻚ و ﻣﻬﻢ
ادبﻰ ﻣﻰپردازد و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آثار بﻴش از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘاط ضعف ﻣﻬﻢ باشد ﻧﻘاط ﻗﻮت
ﻣطرح است .ﻟذا ﻧﻘاد ادبﻰ ﻣﻰﻛﻮشد با تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ آن اثر ادبﻰ ،ﻧخست ساختار و
ﻣعﻨاى آن را براى خﻮاﻧﻨدهﮔان روشﻦ ﻛﻨد و در ﻗدم دوم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ را ﻛﻪ باعث اعتﻼى
آن اثر ادبﻰ شده است تﻮضﻴح دﻫد؛ ﻟذا ﻧﻘد ادبﻰ از ﻳﻚ سﻮ بﻪﻛارﮔرﻓتﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ادبﻰ
در تﻮضﻴح اثر ادبﻰ است و ازسﻮى دﻳﮕر ﻛشف روشﻫاى تازه و ﻣﻤتازى است ﻛﻪ
در آن اثر وجﻮد دارد.
در ﻣﻮرد ﻧﻘد ادبﻰ آن ﻗدر سخﻦ ﮔﻔتﻪ اﻧد ﻛﻪ اﻣروز ﻳﻜﻰ از شاخﻪﻫاى ﻣطاﻟعات ادبﻰ،
ﻧﻘدشﻨاسﻰ و بحث در ﻣﻮرد خﻮد ﻧﻘد است .عﻴب اثرى را ﮔﻔتﻦ ،اثرى را وصف ﻛردن،
تجزﻳﻪ وتحﻠﻴﻞ اثر ادبﻰ ،دﻳﮕرﮔﻮﻧﻪ خﻮاﻧدن اثرى ،تأثر خﻮد را از اثرى بﻴان ﻛردن و...
اﻣا ﻫﻤﺔ اﻳﻦﻫا از ﻳﻚسﻮ در ﻫر دورهﻳﻰ ﻓرق ﻣﻰﻛﻨد و از سﻮى دﻳﮕر بستﻪﮔﻰ بﻪ ﻓﻠسﻔﻪ
ﻳا سﻠﻴﻘﺔ ﻣﻨتﻘد دارد؛ طﻮر ﻣثال( :ﻣﻴشﻞ ﻓﻮﻛﻮ) ﻧﻘد را چﻨﻴﻦ تعرﻳف ﻛرده است« :ﻛار
ﻧﻘد ،آشﻜار ساختﻦ ﻣﻨاسبات اثر با ﻣؤﻟف ﻧﻴست و ﻧﻴز ﻗصد ﻧدارد تا از راه ﻣتﻮن ،اﻧدﻳشﻪ
ﻳا تجربﻪﻳﻰ را بازسازى ﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد اثر را در ساختار ،شﻜﻞ ذاتﻰ و بازى
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ﻣﻨاسبات دروﻧﻴش تحﻠﻴﻞ ﻛﻨد».
خﻮاﻧﻨــدهﮔان بﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨتﻘدان ادبﻰ ﻣعﻴارﻫاﻳﻰ را بﻪ دســت ﻣﻰآورﻧد ﻛﻪ آثار واﻻ را
بشﻨاسﻨد و بدﻳﻦ ترتﻴب بﻪ آثار سطحﻰ تﻮجﻬﻰ ﻧﻜﻨﻨد و اﻳﻦ باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ جرﻳانﻫاى
ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ادبﻰ درﻣســﻴر درســت خﻮد حرﻛت ﻛﻨﻨد و صاحبان ذوق ،اﻧدﻳشﻪ ،رأى و
ﻧبﻮغ ﻣﻘام شاﻳستﺔ خﻮد را باز ﻳابﻨد.
ﻣﻨتﻘد درتجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞﻫاى خﻮد عﻠﻞ برجستﻪﮔﻰ آثار را براى ﻣردم تﻮضﻴح ﻣﻰدﻫد
و در اﻳﻦ صﻮرت ﮔﻮﻳﻰ غﻴرﻣستﻘﻴﻢ بﻪ ﻣردم ﻣﻰﻓﻬﻤاﻧد ﻛﻪ چﻪ آثارى ﻓاﻗد ارزش است.
درﻧتﻴجﻪ در ﻛشﻮرﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻘد ادبﻰ رواج و اﻫﻤﻴت بﻴشترى دارد وضع ﻧﻮﻳسﻨده وشاعر
ﻧشر ﻣطبﻮعات و جرﻳانﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ درستﻰ پﻴش ﻣﻰروﻧد.
ﻣﻨتﻘد ادبﻰ باﻳد دﻗﻴﻖ بﻪ عﻠﻮم ادبﻰ آشﻨا باشد تا از آنﻫا بﻪ عﻨﻮان ابزارى در تجزﻳﻪ
و تحﻠﻴﻞ عﻮاﻣﻞ عﻠﻮ اثر ادبﻰ بﻬرهﮔﻴرد .ﻣﻨتﻘد ادبﻰ عﻼوه بر آشﻨاﻳﻰ با بخشﻫاى
ﻣختﻠف ﻧﻘد ادبﻰ وعﻠﻮم ادبﻰ ،باﻳد ﻓرد ﻛتاب خﻮاﻧدهﻳﻰ باشد و با بسﻴارى از داﻧشﻫاى
دﻳﮕر چﻮن سﻴاست ،دﻳﻦ ،ﻣذﻫب ،جاﻣعﻪشﻨاسﻰ ،ﻓﻠسﻔﻪ ،روانشﻨاسﻰ و تارﻳخ آشﻨا
باشد؛ زﻳرا آثار بزرگ ادبﻰ برخﻼف آﻧچﻪ اﻣروز ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻓﻘط بﻪ ﻟحاظ ادبﻰ بﻮدن
آنﻫا ﻧﻴست ﻛﻪ شﻬرت و ﻗبﻮل ﻣﻰﻳابﻨد؛ بﻠﻜﻪ بسﻴار ﻧﻜات بارﻳﻚ دﻳﮕرى ﻧﻴز وجﻮد
دارد ،ﻛﻪ در تعﻴﻴﻦ ارزش ﻳﻚ اثر ﻧﻘش بازى ﻣﻰﻛﻨد .بﻪ ﻗﻮل اﻟﻴﻮت« :ﻣعﻴارﻫاى ادبﻰ
ﻓﻘط ﻣشخص ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ اثرى ادبﻰ است؛ وﻟﻰ عظﻤت ﻳﻚ اثر تﻨﻬا با ﻣعﻴارﻫاى ادبﻰ
ﻣشخص ﻧﻤﻰشﻮد .آﻳا اﻫﻤﻴت شاﻫﻨاﻣﻪ ﻓﻘط بﻪ ﻟحاظ ﻣساﻳﻞ ادبﻰ است؟
اﻫﻤﻴت و ﻓاﻳدة ﻧﻘد ادبﻲ
 .1ﻧﻘد ادبﻲ اﻣﻜان درك ﻧﻜتﻪﻫاي بدﻳع و ﻟطﻴف آثار را ﻓراﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨد .در ﻧتﻴجﻪ
خﻮاﻧﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻣطاﻟعﺔ آثار ادبﻲ بﻬرهﮔﻴرد و ﻟذت ببرد.
 .2ارزش واﻗعﻲ آثار ادبﻲ را آشﻜار ﻣﻰﻛﻨد و ﻣشخص ﻣﻰسازد ﻛﻪ رعاﻳت چﻪ ﻗﻮاعد
و اصﻮﻟﻲ سبب شده تا اثري ﻣﻮرد ﻗبﻮل واﻗع شﻮد و ﻳا وجﻮد چﻪ عﻮاﻣﻠﻲ سبب شده تا
اثري ﻣﻮرد بﻲاعتﻨاﻳﻲ ﻗرارﮔﻴرد.
 .3ﻧﻘد ادبﻲ ،وﻗتﻲ ﻣﻔﻴد و داراى ارزش و اﻫﻤﻴت خﻮاﻫد بﻮد ﻛﻪ بﻰطرﻓاﻧﻪ و دور از
اغراض باشد.
 .4ﻧﻘد ادبﻲ ،ﮔذشتﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ سازﻧده و داراي اﻫﻤﻴت ﻓراوان است ،ﮔاﻫﻲ خﻮد ،ﻧﻮعﻲ
آﻓرﻳﻨش ﻫﻨري ﻧﻴز بﻪ شﻤار ﻣﻰرود.
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اﻧﻮاع ﻧﻘد ﻳا ﻣﻜتبﻫاى ﻧﻘادى
ﻧﻘد ساختارى
ﻧﻘد ساختارى بﻪ ﻧﻘدى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻣربﻮط بﻪ شﻜﻞ ظاﻫر و صﻮرتﻫاى عﻴﻨﻰ
ﻳﻚ اثر ادبﻰ باشد وآن خﻮد ﻧﻴز داراى ﮔﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ است بﻪ شرح زﻳر:
 .1ﻧﻘد ﻟغﻮى :بررسﻰ و ارزﻳابﻰ ﻛاربرد زبان و اصﻮل و ﻗﻮاعد آن در ﻳﻚ اثر ادبﻰ
است و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع آثار ادبﻰ (ﻧظﻢ وﻧثر) را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد.
 .2ﻧﻘد ﻓﻨﻰ :بررسﻰ چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ ﻛاربرد ﻓﻨﻮن بﻼغﻰ درشعر ،ﻧثر ﻛﻪ ﻣﻴزان ارزش و
اعتبار آنﻫا است.
 .3ﻧﻘد زﻳباشﻨاسﻰ :بررسﻰ جﻮﻫر ﻫﻨر ،بﻪ دور از ﻣحتﻮاى خاص آن است .رﻳشﻪ و
اساس اﻳﻦ شﻴﻮة ﻧﻘادى را ﻣﻰتﻮان در ﻧظرﻳﻪﻫاى «ﻛاﻟرﻳج» اﻧﮕﻠﻴسﻰ و «ادﮔار آﻟﻦ پﻮى»
آﻣرﻳﻜاﻳﻰ درﻳاﻓت.
ﻧﻘد ﻣﻌﻨاﻳﻰ
ﻧﻘد ﻣعﻨاﻳﻰ بﻪ ﻧﻘدى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با ﻣحتﻮا و درونﻣاﻳﺔ اثر ادبﻰ ارتباط دارد و آن
ﻧﻴز داراى ﮔﻮﻧﻪﻫاى زﻳرﻳﻦ است:
 .1ﻧﻘد اخﻼﻗﻰ :از ﻗدﻳﻤﻰترﻳﻦ شﻴﻮهﻫاى ﻧﻘد ادبﻰ است .درﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻘد ارزشﻫاى
اخﻼﻗﻰ ،اصﻞ و ﻣﻼك ﻧﻘادى شﻤرده ﻣﻰشﻮد .اﻓﻼطﻮن در شعر و دراﻣﻪ بﻪ تأثﻴر اخﻼﻗﻰ
واجتﻤاعﻰ اثر تﻮجﻪ ﻣﻰﻛﻨد و ارسطﻮ ﻧﻴز ﻣعتﻘد است ﻛﻪ ﻫدف شعر باﻳد تصﻔﻴﻪ و تزﻛﻴﺔ
ﻧﻔس باشد .در اروپا ،اﻫﻞ ﻛﻠﻴسا در ﻗرون وسطﻰ شعر را بﻪ سببﻰ ﻛﻪ درخدﻣت اخﻼق
ﻧبﻮده ،غذاى شﻴطان و ﻣاﻳﺔ ﻓساد و ضﻼﻟت ﻣﻰداﻧﻨد.
 .2ﻧﻘد اجتﻤاﻋﻰ :عبارت است از ﻧشان دادن ارتباط ادبﻴات با جاﻣعﻪ و تأثﻴر جاﻣعﻪ در
ادبﻴات و ﻫﻢچﻨﻴﻦ تأثﻴر ادبﻴات برجاﻣعﻪ( .ﻣﻴپﻮﻟﻴت تِﻦ) از ﻣﻨتﻘدان ﻣشﻬﻮر ﻧﻘد اجتﻤاعﻰ
است و ادبﻴات را ﻣحصﻮل سﻪ عاﻣﻞ (زﻣان ،ﻣحﻴط اجتﻤاعﻰ و ﻧژاد) ﻣﻰداﻧد.
 .3ﻧﻘد تارﻳخﻰ :اﮔر ﻣﻨتﻘدى براى تحﻠﻴﻞ اثر ادبﻰ ،حﻮادث ﻳا اﻣﻮر ﻣربﻮط بﻪ تارﻳخ
را ﻣﻮرد بررسﻰ ﻗرار دﻫد و بﻪ بحث در باب حﻴات شاعر و ﻧﻮﻳسﻨده و ﻣعاصران او و
ﻳا روابط او با ﻫﻢعصران و ﻳا احﻴاﻧاً بﻪ تحﻘﻴﻖ در باب اسﻨاد و ﻣدارك و چﻨد و چﻮن
صحت و سﻘﻢ ﻧسخﻪ ﻳا ﻧسخ ﻛتاب و چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ وجﻮد تحرﻳف وتصحﻴف وتصحﻴح
اثر وجستجﻮى اشارات وحﻮادث تارﻳخﻰ و بﻪ بحثﻫاﻳﻰ ازﻳﻦ ﻗبﻴﻞ بپردازد ،بﻪ ﻧﻘد
تارﻳخﻰ پرداختﻪ است.

131

 .4ﻧﻘد رواﻧشﻨاسﻰ :درﻳﻦ شﻴﻮه ،ﻧﻘاد سعﻰ ﻣﻰﻛﻨد جرﻳان باطﻨﻰ واحﻮال دروﻧﻰ
شاعر وﻧﻮﻳسﻨده را درك و بﻴان ﻧﻤاﻳد و ﻗدرت و استعداد ﻫﻨرى و ذوق و ﻗرﻳحﺔ او را
سﻨجﻴده ،ﻧﻴروى عﻮاطف و تخﻴﻼتش را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد و ازﻳﻦ راه تأثﻴرى را ﻛﻪ ﻣحﻴط و
جاﻣعﻪ و سﻨتﻫا وﻣﻮارﻳث درتﻜﻮﻳﻦ اﻳﻦ جرﻳانﻫا دارﻧد ﻣطاﻟعﻪ ﻛﻨد.
در دورهﻫاي ﻣا ﻗبﻞ اسﻼﻣﻲ ،شعرا و ادباي عرب عادت داشتﻨد ،ﻛﻪ
درسﻮق عﻜاظ ﮔردﻫﻢ ﻣﻰآﻣدﻧد و بﻪ خﻮاﻧش اشعار ،ﻗصاﻳد و سرودهﻫاي
خﻮﻳش ﻣﻰپرداختﻨد .آﻧﮕاه برﮔزﻳدهترﻳﻦ اشعارشان از زﻳر ذرهبﻴﻦ ﻣﻨتﻘدان
ادبﻲ ﻛﻪ خﻮد بزرﮔترﻳﻦ استادان عرصﺔ شعر وادب آن روزﮔار بﻪ شﻤار
ﻣﻰرﻓتﻨد ﻣﻰﮔذشت و اﮔر داوران بر ﻗﻮت و پختﻪﮔﻰ آن شعر ﻧظر ﻣﻰداشتﻨد ،پس
آن شعر را با آب طﻼ ﻧﻮشتﻪ و بر دﻳﻮار ﻛعبﻪ ﻣﻰآوﻳختﻨد ،ﻛﻪ اﻳﻦ خﻮد ﻧشاﻧﺔ عظﻤت و
بزرﮔﻲ شاعر و ﻣاﻳﺔ ﻣباﻫات و اﻓتخار ﻗبﻴﻠﺔ وي بﻮد.
اﻟبتﻪ درطﻮل تارﻳخ ،صرف ﻫﻔت پارچﻪ شعر تﻮاﻧستﻪ ﻛﻪ خﻮد را بﻪ دﻳﻮار ﻛعبﻪ بﻴاوﻳزد،
ﻛﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ آن اشعار را بﻪ ﻧام «سبعﺔ ﻣعﻠﻘﻪ» ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد و اﻳﻦ ﻫﻔت پارچﻪ شعر،
ﻗﻮﻳترﻳﻦ و ﻧخبﻪترﻳﻦ آثار درعرصﺔ شعر ﻛﻼسﻴﻚ عرب بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ،ﻛﻪ تاﻛﻨﻮن
صدﻫا رساﻟﻪ و ﻛتاب و ﻣجﻠدات در شرح و تﻔسﻴر و تﻮصﻴف و بﻴان ظراﻳف و ﻗﻮت
ادبﻲ آنﻫا بﻪ رشتﺔ تحرﻳر در آﻣده است.
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1ﻧﻘد درﻟغت جداﻛردن دﻳﻨار و درﻫﻢ و سره از ﻧاسره و تﻤﻴﻴزﻛردن خﻮب از بد و
برﮔزﻳدن بﻬترﻳﻦ چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد.
 .2در ﮔذشتﻪﻫا ﻣراد از ﻧﻘد اﻳﻦ بﻮده است ﻛﻪ ﻣعاﻳب اثرى را بﻴان ﻛﻨﻨد؛ اﻣا در دوران
جدﻳد ﻧﻘد ادبﻰ بﻪ بررسﻰ آثار درجﻪ ﻳﻚ وﻣﻬﻢ ادبﻰ ﻣﻰپردازد و بﻴش از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣتﻮجﻪ ﻧﻘاط ضعف باشد ،ﻣتﻮجﻪ ﻧﻘاط ﻗﻮت است.
 .3خﻮاﻧﻨدهﮔان بﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨتﻘدان ادبﻰ ﻣعﻴارﻫاﻳﻰ بﻪ دست ﻣﻰآورﻧد ﻛﻪ آثار واﻻ را
بشﻨاسﻨد و بﻪ آثار سطحﻰ تﻮجﻬﻰ ﻧﻜﻨﻨد و اﻳﻦ باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ جرﻳانﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ و
ادبﻰ در ﻣسﻴر درست خﻮد حرﻛت ﻛﻨﻨد.
 .4ﻣﻨتﻘد ادبﻰ باﻳد دﻗﻴﻘاً بﻪ عﻠﻮم ادبﻰ آشﻨا باشد تا از آنﻫا بﻪ عﻨﻮان ابزارى در تجزﻳﻪ
و تحﻠﻴﻞ عﻮاﻣﻞ عﻠﻮ آن اثر ادبﻰ بﻬرهﮔﻴرد.
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 .5ﻧﻘد ادبﻲ ،ﻣاﻧع از آن ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﮔزاﻓﻪ ﮔﻮﻳان وﻣدعﻴان دروغﻴﻦ بتﻮاﻧﻨد آثار بﻲ
ارزش خﻮد را بﻪ جﻮﻳﻨدهﮔان آثاربرجستﺔ ادبﻰ عرضﻪ ﻛﻨﻨد.
 .6ﻧﻘد ادبﻲ ،وﻗتﻲ ﻣﻔﻴد و داراى ارزش و اﻫﻤﻴت خﻮاﻫد بﻮد ﻛﻪ بﻰطرﻓاﻧﻪ و دور از
اغراض باشد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

ﻧﻮشتﻦ اعداد ترتﻴبﻰ (  ) 19 – 11بﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫاى زﻳر ﻧادرست است:
 .1ﻳازده ﻫﻢ ،دوازده ﻫﻢ ،سﻴزده ﻫﻢ ،چﻬارده ﻫﻢ ،پاﻧزده ﻫﻢ ،شاﻧزده ﻫﻢ ،ﻫﻔده ﻫﻢ،
ﻫژده ﻫﻢ ،ﻧزده ﻫﻢ.
 .2ﻳازده ام ،دوازده ام ،سﻴزده ام ،چﻬارده ام ،پاﻧزده ام ،شاﻧزده ام ،ﻫﻔده ام ،ﻫژده ام،
ﻧزده ام.
زﻳرا آن ﻛﻪ بﻪ « -م» پسﻮﻧدى باﻳد بپﻴﻮﻧدد ،ﻫﻤان «ه» آخرى عدد است ،و عﻼوه ﻧﻤﻮدن
ﻳﻚ «ه» ﻳا «اﻟف» دﻳﮕر ﻧﻪ ﻣﻮردى دارد و ﻧﻪ ضرورتﻰ؛ پس باﻳد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اعداد را
ﻫﻤﻴشﻪ با صﻮرت درست آن؛ ﻳعﻨﻰ :بﻪ شﻜﻞ ﻳازدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ ،سﻴزدﻫﻢ ،چﻬاردﻫﻢ،
پاﻧزدﻫﻢ و ...ﻧﻮشت.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده ،درﻣﻘابﻞ ﻫﻢ ﻗرارﮔﻴرﻧد و در ﻣﻮرد پرسشﻫاى
زﻳر باﻫﻢ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد؛ سپس ازﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر ،ﻣﻮارد اتﻔاق ﻧظرﻫا و ﻧﻔر
دﻳﮕر ﻣﻮارد اختﻼف ﻧظرﻫاى شان را
بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫﻨد.
وظﻴﻔﺔ ﻣﻨتﻘد در بررسﻲ ﻳﻚ اثر
ادبﻲ چﻴست؟
چرا ﻧﻘد تارﻳخﻲ بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ ﻗادر بﻪ
درك و تحﻠﻴﻞ واﻗعﻲ ﻳﻚ شاﻫﻜار
ادبﻲ ﻧﻴست؟ با ذﻛر دﻻﻳﻞ واضح
سازﻳد.
 .2تصﻮﻳر ﻣﻘابﻞ را با ﻣﻮضﻮع «تراﻛﻢ
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ﻧﻔﻮس» ارتباط داده ،در ﻣﻮرد آن سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻴد.
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨــﻰ را ﻛﻪ درﻛتاب رﻫﻨﻤاى ﻣعﻠﻢ آﻣده اســت ،باخﻮاﻧش ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ ،بﻪ صﻮرت
اﻣﻼ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در ﻣﻮرد «وظاﻳف ﻣﻨتﻘد ادبﻰ» ﻣتﻨﻰ در ﻫﻔت سطر بﻨﻮﻳسﻴد ،ﻛﻪ حد اﻗﻞ سﻪ بار اعداد
ترتﻴبﻰ در آن بﻪ ﻛار رﻓتﻪ باشد.

 .1بﻪ ﻧظرشخصﻰ شﻤا ﻧﻘد ادبﻲ چﮕﻮﻧﻪ باﻳد باشد؟
 .2تﻔاوتﻫاى عﻤده ﻣﻴان ﻧﻘد ساختارى و ﻧﻘد ﻣعﻨاﻳﻰ را شرح دﻫﻴد؟
 .3از اﻧﻮاع ﻧﻘد ادبﻲ ﻛدام ﻳﻚ ﻣربﻮط بﻪ شﻜﻞ ظاﻫر اثر است و ﻛدام ﻳﻚ با ﻣحتﻮا ﻳا
درونﻣاﻳﺔ اثر ارتباط دارد؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1ﻳﻚ داستان ﻛﻮتاه ازﻳﻚ ﻧﻮﻳسﻨدة اﻓغان را زﻳر ﻧﻘد اخﻼﻗﻰ ﻗرارداده و ﻧتﻴجﺔ آن را
در حد اﻗﻞ ﻳﻚ صﻔحﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻦ ابﻴات را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
بﻰبﻬاﻳﻰ وﻟﻴﻚ از تﻮ بﻬاست
داﻧشا چـﻮن درﻳغﻢ آﻳﻰ از آﻧﻚ
بﻰادب با ﻫزار ﻛس تﻨﻬاست
باادب را ادب سپــــاه بس است
شﻬﻴد بﻠخﻰ
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و پﻨجﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
و پﻨجﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .دراخﻴر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1ادبﻴات ﻗرن سﻴزدﻫﻢ و چﻬاردﻫﻢ از ﻳﻜدﻳﮕر چﻪ تﻔاوت دارد ؟
 .2درﻗرن چﻬاردﻫﻢ ﻛدام اﻧﻮاع ادبﻰ در ادبﻴات ﻣا راه ﻳاﻓت ؟
 .3ﻧخستﻴﻦ داستان ﻛﻮتاه تﻮسﻂ ﻛﻪ ﻧﻮﺷتﻪ ﺷد و چﻪ ﻋﻨﻮان داﺷت ؟

ادبﻴات درى درﻗرون  13و 14
سدة سﻴزدﻫﻢ ﻫجرى ﻗﻤرى از روزﮔاران پرآشﻮب و بﻰساﻣان تارﻳخ ﻛشﻮرﻣا داﻧستﻪ
ﻣﻰشﻮد .در ﻣﻴان دو اﻧجام اﻳﻦ سده ،ﻳعﻨﻰ در درازاى سالﻫاى ()1300 – 1201
سرزﻣﻴﻦ ادبخﻴز و ﻫﻨر پرور ﻣا بﻪ ﻗدرتﻫا تبدﻳﻞ شده بﻮد و در سدة سﻴزدﻫﻢ با ﻫﻤﻪ
آشﻔتﻪ حاﻟﻰ و ﻓرورﻳختﻪﮔﻰ ﻧظام اجتﻤاعﻰ و بﻰتﻔاوتﻰ اختﻴارﻣﻨدان جاﻣعﻪ ،بﻪ ﻣسأﻟﺔ
ﻓرﻫﻨﮓ و ادب ،ﻛساﻧﻰ وجﻮد داشتﻨد ﻛﻪ راجع بﻪ اﻳﻦ اﻣرسترگ ﻣﻰاﻧدﻳشﻴدﻧد و از ﻫر
اﻣﻜان و ﻣجاﻟﻰ براى آﻓرﻳﻨش آثار ادبﻰ ،سﻮد ﻣﻰﮔرﻓتﻨد و ﻧﮕﻬدارى ﻣﻴراث ﮔراﻧبﻬاى
ﮔذشتﻪﮔان را وجﻴبﺔ خﻮد ﻣﻰداﻧستﻨد.
با ﻳﻚ بررسﻰ ابتداﻳﻰ ﻣﻰتﻮان ﻣﻠتﻔت شدﻛﻪ در اﻣتداد سدة سﻴزدﻫﻢ ،بﻴش ازسﻪ صدتﻦ
اﻓراد ﻣتﻔﻜر و صاحب ﻧظر و با ﻓضﻴﻠت بﻪ سر ﻣﻰبرده اﻧد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داراى ﻗرﻳحت و
طبﻴعت و اﻫﻞ سخﻦ و ادب بﻮده و آثارى ازخﻮﻳش برجاى ﻧﻬاده اﻧد؛ اﻟبتﻪ ﻣﻰتﻮان
ﻳادآور شد ﻛﻪ ﻧسبت ﻧابﻪساﻣاﻧﻰ وضع اجتﻤاعﻰ وعدم شراﻳط ﻻزم براى رشد و پرورش
اﻫﻞ ﻓضﻞ و ادب ،آثار بﻴشتر اﻳﻦ اﻓراد از تﻮاﻧاﻳﻰ بﻴان وﻫﻨر زباﻧﻰ بﻬرة چﻨداﻧﻰ ﻧدارﻧد؛
اﻣا ﻫرﻛدام ادبﻴات ﻣارا غﻨا ﻣﻰبخشد و در بررسﻰ ادب اﻳﻦ عصر ،ﻧﻤﻰتﻮان آنﻫا را
ﻧادﻳده اﻧﮕاشت.
ازﻳﻦ سخﻦســراﻳان آثــار زﻳادى برجاى ﻧﻤاﻧده و ﻣﻘدارى از آﻧﻬــا ﻛﻪ ﻣﻮرد اعتﻨا تﻮاﻧد
بــﻮد ،براثر حﻮادث ﻣتﻮاﻟﻰ ودردﻧاك ســدة ســﻴزدﻫﻢ از ﻣﻴان رﻓتﻪ و ﻧابﻮد شــده اﻧد و
بخشــﻰ دﻳﮕر از آن ،شاﻳد بﻪ صﻮرت شخصﻰ درتصرف ﻛسان و در ﻣﻴان صﻨدوقﻫا و
جاﻫاى اﻣﻦ ﻣحﻔﻮظ باشــد ﻛﻪ شﻨاساﻳﻰ آنﻫا ﻧﻴز بﻪ سادهﮔﻰ ﻣﻴسر و ﻣﻘدور بﻮده ﻧتﻮاﻧد
و بﻰﮔﻤــان بــﻪ عﻠت اﻳﻦ ازﻣﻴان روى و ﻧابﻮدى آثار ،ﻫﻮﻳت وﻧشــان شــﻤارى از پدﻳد
آورﻧدهﮔان آنﻫا ﻧﻴز درحجاب ﻧﻴســتﻰ پﻮشــﻴده ﻣاﻧده اســت و آﻧچﻪ اﻣروز ازآن ﻫﻤﻪ
ﻧﻮشتﻪﻫا در دسترس است ،بخشﻰ و برشﻰ از ﻳﻚ ﻣﻴراث عظﻴﻢ و پربﻬا است.
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درﻣﻴان آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ تﻤاﻣﻰ ﻳا بﻴشتر آثارشان از ﮔزﻧد روﻳدادﻫاى ﻧﻴستﻰآور در اﻣان ﻣاﻧده
است ،چﻬرهﻫاى درخشان و ﻧامﻫاى ﻣاﻧدﮔارى ﻫﻢ دﻳده ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ ﻧام و ﻛارشان
ادب زﻣان را رﻧﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰدﻫد و آبرو ﻣﻰبخشد.
از شاﻳستﻪﮔﻰ بﻪ دور ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ چﻬرهﻫا و ﻧامﻫا بﻪ حﻴث ﻧﻤاﻳاﻧﮕران سزاوار ادب
درى در سدة سﻴزدﻫﻢ بﻪ شﻤار آورده شﻮﻧد :ﻣﻴرزا ﻣحﻤد ﻧبﻰ دبﻴر ﻣتخﻠص بﻪ واصﻞ،
ﻣﻴر ﻣجتبﻰ اﻟﻔت ،ﻣحﻤد ﻣحسﻦ دبﻴر ،ادﻳب پﻴشاورى ،جﻨﻴداﷲ حاذق ،عبداﻟﻮاحد
صدرصرﻳر ،ﻟعﻞ ﻣحﻤد عاجز ،ﻣحﻤد ﻧبﻰ احﻘر ،حبﻴب اﷲ آخﻨدزاده ﻳا ﻣحﻘﻖ ﻗﻨدﻫارى،
ﻣﻬردل ﻣشرﻗﻰ ،عبداﻟﻮاسع طبﻴب ،وﻟﻰ طﻮاف ﻛابﻠﻰ ،ﮔﻞ ﻣحﻤد اﻓغان ،ﻣﻴر ﻫﻮتﻚ
اﻓغان ،حﻤﻴد ﻛشﻤﻴرى ،ﻛﻠب عﻠﻰ شرر جغتﻮﻳﻰ ،غﻼم ﻣحﻤد طرزى ،ﻣﻴر ظﻬﻮراﻟدﻳﻦ
ظﻬﻮراﻧصارى و اﻣثال اﻳﻦﻫا.
اﻣا ادبﻴات سدة چﻬاردﻫﻢ در ﻣﻘاﻳسﻪ با ادبﻴات سدة سﻴزدﻫﻢ شﮕﻮﻓا و پربار بﻮده است.
در دﻫﻪﻫاى وسطﻰ اﻳﻦ سده ،تﻜﻠﻔات ﻣصﻨﻮع و ﻣﻨشﻴاﻧﺔ سدة ﮔذشتﻪ در شعر و ﻧثر
ﻛﻨارﮔذاشتﻪ شده و سادهﻧﻮﻳسﻰ آغاز ﻣﻰﻳابد ،اﻧﻮاع دﻳﮕر ادبﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :داستان ﻛﻮتاه،
طﻨز ،شعر ﻧﻮ و اﻧدﻛﻰ بعدتر رﻣانﻧﻮﻳسﻰ در ادبﻴات راه بازﻣﻰﻛﻨد و ﻣعاﻧﻰ و ﻣﻔاﻫﻴﻢ
ﻧﻮ در شعر ﮔﻨجاﻧﻴده ﻣﻰشﻮد .ﻫرچﻨد تعدادى از شعرا باز ﻫﻢ بﻪ تﻘﻠﻴد از ﮔذشتﻪﮔان،
شعرﻫاﻳﻰ با ﻫﻤان ساخت و رﻳخت ﻗدﻳﻢ ﻣﻰسراﻳﻨد.
دراﻳﻦ دوره شــاعران دﻳﮕرى دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻟبتﻪ تﻤام تﻮجﻪ خﻮد را ﻣعطﻮف بﻪ غزلسراﻳﻰ
و ﻗصﻴدهســراﻳﻰ و ﻣثﻨﻮى ســراﻳﻰ ﻧﻜرده اﻧد؛ اﻣا بخش ﻗابﻞ تﻮجﻪ آثارشــان در ﻫﻤان
ﻗاﻟبﻫا ســروده شده اســت؛ اﻣا وﻗتﻰ ﻛﻪ شــعر اﻳﻦ دستﻪ شــاعران را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ زبان
و تعبﻴرﻫــا و باﻓتﻫــاى زباﻧﻰ ،اﻗاﻟﻴــﻢ ﻓﻜرى ،تصﻮﻳرﻫا در بســا ﻣﻮارد شــﻴﻮة ﻧﮕرش
درغــزل و ﻗصﻴده طــرف جاﻣعﻪ و طرف طبﻴعت طرف ﻓرد ﻓرد اﻧســانﻫا تﻔاوت دارد.
بــا رعاﻳــت تﻤام ﻣﻮازﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻓرزاﻧﻪﮔان ﮔذشــتﺔ ﻣــا براى غزل ﻳا بــراى ﻗصﻴده تعﻴﻴﻦ
ﻛــرده بﻮدﻧــد و حــدود و ثغﻮرخاصﻰ بﻪ وجﻮد آورده بﻮدﻧد .اســﻨاد دســت داشــتﻪ
ﻧشــان ﻣﻰدﻫﻨد در اﻓغاﻧســتان ســﻪ شــاعر ،اوﻟﻴﻦ ﻣردﻣاﻧﻰ استﻨد ﻛﻪ ﻧخســتﻴﻦ شعرﻫاى
ﻧﻮ را دراﻓغاﻧســتان ســرودﻧد .ﻧخســتﻴﻦ شــاعر اســتاد خﻠﻴــﻞ اﷲ خﻠﻴﻠﻰ اســت ،با اﻳﻦ
شعر ﻣعروﻓش:
شب اﻧدر داﻣﻦ ﻛﻮه ـ درختان سبز و اﻧبﻮه
ستاره روشﻦ و ﻣﻬتاب
در پرتﻮ ﻓشاﻧﻰ
شب عشﻖ و جﻮاﻧﻰ
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شاعر دوﻣﻰ استاد ﻣحﻤد ﻳﻮسف«آﻳﻴﻨﻪ» است ﻛﻪ او ﻧﻴز دو شعر دارد :ﻳﻜﻰ«بﻬار ﻛابﻞ» و
شعر دﻳﮕرش در بارة استﻘﻼل است ،و شاعر سﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﻓتح ﻣحﻤد ﻣﻨتظر.
در ﻣﻮرد طﻨز باﻳد ﮔﻔت تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣاشﻴﻦ چاپ در اﻓغاﻧستان وجﻮد ﻧداشت و
حتﻰ خﻮاﻧدن روزﻧاﻣﻪ و تحصﻴﻞ درﻣﻜاتب اﻣرى عام ﻧشده بﻮد ،ازطﻨز بﻪ ﮔﻮﻧﺔ پذﻳرﻓتﻪ
شدة اﻣروزى آن خبرى ﻧبﻮد .در شﻬرﻫا و روستاﻫاى اﻓغاﻧستان ﻫزاران ﻛتاب خطﻰ چاشﻨﻰ
زﻧدهﮔﻰ ﻓرﻫﻨﮕﻰ ﻣردم بﻮد .در ﻣدارس دﻳﻨﻰ و ﻣساجد در ﻛﻨار عﻠﻮم دﻳﻨﻰ ،بﻮستان
وﮔﻠستان سعدى ،دﻳﻮان حاﻓظ و بﻬارستا ِن جاﻣﻰ تدرﻳس ﻣﻰشد؛ ﻫﻤﻴﻦسان شﻬﻨاﻣﻪخﻮاﻧﻰ
و ﻣثﻨﻮىخﻮاﻧﻰ در شبﻫاى زﻣستان ﻳﻜﻰ از عادات ﻣردم بﻮد .بعدﻫا حاجﻰ اسﻤاعﻴﻞ سﻴاه
ﻫراتﻰ و شاﻳﻖ جﻤال ،با وصف حاﻛﻤﻴت ساﻧسﻮر ،تﻮاﻧستﻨد طﻨز ﻣﻨظﻮم را رواج بدﻫﻨد.
سپس ضﻴاء ﻗارﻳزاده ،عبداﻟصبﻮر غﻔﻮرى ،ﻣﻴﻨﻪ ور ،غﻼم عﻠﻰ اُﻣﻴد ،شاﻳﻖ جﻤال ،شﻴرعﻠﻰ
ﻗاﻧﻮن ،طاﻟب ﻗﻨدﻫارى ،ﻧاصر ﻧصﻴب ،و دهﻫا شاعر دﻳﮕر تﻼش ﻛردﻧد ،تا با اﻧعﻜاس دادن
ﻣشﻜﻼت زﻧدهﮔﻰ و ﻧاﻫﻨجارىﻫاى اجتﻤاعﻰ طﻨز ﻣﻨظﻮم بﻴاﻓرﻳﻨﻨد.
و اﻣا سرﮔذشت داستان ﻛﻮتاه غﻴر ازﻳﻦ است .در ﻧخستﻴﻦ اثر داستاﻧﻲ«جﻬاد اﻛبر» از
ﻣﻮﻟﻮي ﻣحﻤد حسﻴﻦ ﻛﻪ در چﻨدﻳﻦ شﻤارة پﻴﻬﻢ ﻣجﻠﺔ «ﻣعرف ﻣعارف» بﻪ ﻧشر ﻣﻲرسﻴد،
با وجﻮد پﻴشرﻓت ﻧسبﻲ ،ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻲ از رواﻳات و ﻗصص ﻗدﻳﻢ و آثـارﻛﻬﻦ و باستاﻧﻲ
و استﻔاده از اﻣثﻠﻪ و حدﻳث و شعر و واژهﻫاي عربﻲ و استشﻬاد و صﻨعت ﻣرسﻞ دﻳده
ﻣﻰشﻮد .در دوﻣﻴﻦ داستان دري «تصﻮﻳرعبرت» پﻴشرﻓت زباﻧﻲ چشﻤﮕﻴر است .در اﻳﻦ
اثر تﻮصﻴف وﮔﻔتﮕﻮﻫا ساده ،زﻧده و جاﻧدار است .از ﻧثر ساده و ﻣﻮجز استﻔاده شده و از
اصطﻼحات و تعبﻴرﻫاي عاﻣﻴاﻧﻪ بﻬرهﻫا جستﻪ است« .جشﻦ استﻘﻼل بﻮﻟﻴﻮﻳا» اثر ﻣرتضﻲ
احﻤد ﻣحﻤدزاﻳﻲ و«ﻧداي طﻠبﺔ ﻣعارف» از ﻣحﻴﻲ اﻟدﻳﻦ اﻧﻴس ﮔرچﻪ از ﻧظر شﻜﻞ و
ﻣحتﻮا سﻨتشﻜﻦ استﻨد و با زبان و سبﻜﻲ تازه ﻧﮕارش ﻳاﻓتﻪ و پدﻳدة ﻧﻮﻳﻨﻲ بﻪ شﻤار
ﻣﻲآﻳﻨد؛ وﻟﻰ با ادبﻴات ﻛﻬﻦ پﻴﻮﻧد شان را حﻔظ ﻛرده اﻧد و بﻪ خﻮبﻲ از ﻳﻚ ﻣرحﻠﺔ
ﮔذراي ادبﻲ اجتﻤاعﻲ ﻧﻤاﻳﻨدهﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
دراﻳﻦ دوره ﻧثرساده و ﻓصﻴح در ادبﻴات داستاﻧﻲ رواج ﻣﻰﮔﻴرد زبان داستاﻧﻲ از پﻴشرﻓت
ﻻزم بشارت ﻣﻰدﻫد و روحﻴات و آﻣال ﮔروهﻫاي ﻣختﻠف اجتﻤاعﻲ را صريحتر وﻫﻨري
ترسﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨد .ﻧﻤﻮﻧﺔ آن ،آثار سﻠﻤان عﻠﻲ جاغﻮري ،عزﻳزاﻟرحﻤﻦ ﻓتحﻲ ،ﻧجﻴب اﷲ
تﻮرواﻳاﻧا ،ﻣحﻤد شﻔﻴع رﻫﮕذر ،ﻣحﻤد عثﻤان صدﻗﻲ ،ﻣحﻤد حﻴدر ژوبﻞ ،ﻣحﻤد حسﻴﻦ
غﻤﻴﻦ ،عبداﻟغﻔﻮر برشﻨا ،عﻠﻲ احﻤد ﻧعﻴﻤﻲ ،ﻣﻴر ﻣحﻤد صدﻳﻖ ﻓرﻫﻨﮓ ،ﻣاﮔﻪ رحﻤاﻧﻲ و
آثار ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان دﻳﮕر اﻳﻦ دوره است.
بﻪ ﻫر صﻮرت ﻧثر داستاﻧﻲ در اﻳﻦ دوره داراي خصاﻳص زﻳر ﻣﻰباشد:
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 .1ﻛﻠﻤات وواژهﻫاي ﻓارسﻲ دري آن بر عربﻰ غﻠبﺔ ﻛﻠﻲ دارد.
 .2ﻓﻴصدى ﻧاچﻴز ﻟغات عربﻰ و بﻘﻴﻪ دري خاﻟص است.
 .3ﻟغات درى آن بﻴشتر ساده وروان است و واژهﻫاﻳﻲ بﻪ ﻛاربرده شده ﻛﻪ درﮔﻔتﮕﻮﻫاي
روزاﻧﻪ رواج ﻛاﻣﻞ داشتﻪ است.
 .4از ﻣﻮازﻧﻪ ،ﻣترادﻓات ،سجع و دﻳﮕرصﻨاﻳع ادبﻲ خاﻟﻰ است.
تعرﻳف طﻨز :ادبﻴاتﻰ ﻛﻪ درآن عﻴﻮب ﻓردى و اجتﻤاعﻰ در پﻮشش
ظراﻓت و خﻨدة ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻪ بﻪ تصﻮﻳر ﻛشﻴده شده و ﮔﻮﻳﻨده ،اصﻼح اﻳﻦ
عﻴﻮب و دﮔرﮔﻮن سازى اعﻤال و اﻓﻜار اﻧسانﻫا را ﻫدف خﻮﻳش ﻗرار
داده باشد ،ادبﻴات طﻨزﮔﻮﻧﻪ است.

بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1حاﻟت ادبﻰ اﻓغاﻧستان چﻪ ﻧظﻢ و چﻪ ﻧثر دراﻳﻦ دورة ﻓترت ادبﻰ ﻳا سدة سﻴزدﻫﻢ رو بﻪ
ضعف و سﻘﻮط ﻣﻰرﻓت .غزلﻫا بﻪ تﻘﻠﻴد ﻣتأخرﻳﻦ اﻛثر بسﻴار سست و ﻗصاﻳد ﻛﻢپاﻳﻪ
و ﻛﻢﻣاﻳﻪ سروده ﻣﻰشد.
 .2اﻣا ادبﻴات سدة چﻬاردﻫﻢ شﮕﻮﻓا و پربار بﻮده است .دراﻳﻦ سده ،تﻜﻠﻔات ﻣصﻨﻮع و
ﻣﻨشﻴاﻧﺔ سدة ﮔذشتﻪ در شعر و ﻧثرﻛﻨارﮔذاشتﻪ شده و سادهﻧﻮﻳسﻰ آغاز ﻣﻰﻳابد ،اﻧﻮاع
دﻳﮕر ادبﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :داستان ﻛﻮتاه ،طﻨز ،شعرﻧﻮ و رﻣانﻧﻮﻳسﻰ در ادبﻴات راه باز ﻣﻰﻛﻨد و
ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻧﻮ در شعر ﮔﻨجاﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.
 .3در اﻓغاﻧستان سﻪ شاعر ،اوﻟﻴﻦ ﻛساﻧﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ شعرﻫاى ﻧﻮ را سرودﻧد.
ﻧخستﻴﻦ شاعر استاد خﻠﻴﻞ اﷲ خﻠﻴﻠﻰ ،دوﻣﻰ ﻣحﻤد ﻳﻮسف «آﻳﻴﻨﻪ» و شاعر سﻮﻣﻰ ﻓتح
ﻣحﻤد ﻣﻨتظر است.
 .4ﻧثر داستاﻧﻲ در اﻳﻦ دوره داراي خصاﻳص زﻳر ﻣﻰباشد :ﻛﻠﻤات و واژهﻫاي دري آن
برعربﻰ غﻠبﺔ ﻛﻠﻲ دارد؛ ﻓﻴصدى ﻧاچﻴز ﻟغات عربﻰ و بﻘﻴﻪ دري خاﻟص است؛ ﻟغات درى
آن غاﻟباً ساده و روان بﻮده و واژهﻫاﻳﻲ بﻪ ﻛار برده شده ﻛﻪ در ﮔﻔتﮕﻮﻫاي روزاﻧﻪ رواج
ﻛاﻣﻞ داشتﻪ است؛ از ﻣﻮازﻧﻪ و ﻣترادﻓات و سجع و دﻳﮕرصﻨاﻳع ادبﻲ خاﻟﻰ است.
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درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر (ﻧﻜره) در پﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى پاﻳان ﻳاﻓتﻪ با اﻟف ﻣﻤدوده ،اﻟف ﻣﻘصﻮره،
واو« ،ى» وﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ ،با دو «ى» و بﻪ شﻜﻞ «ﻳﻰ» ﻧﻮشتﻪ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
با اﻟف ﻣﻤدوده :آشﻨا  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى «پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر» = آشﻨاﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣﻦ
اﻳﻦ ﻛتاب را از آشﻨاﻳﻰ بﻪ عارﻳت ﮔرﻓتﻪ ام.
با اﻟف ﻣﻘصﻮره :در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا ،ﻳاى آخر واژه بﻪ اﻟف ﻣﻤدوده ﻣبدل ﮔردﻳده
و ﻗاعدة اﻟف ﻣﻤدوده بران تطبﻴﻖ ﻣﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :شﻮرى  -ى  +ا ( = شﻮرا )  +ى
(ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى «پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر» = شﻮراﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :درتصﻮﻳب اﻳﻦ ﻗطعﻨاﻣﻪ ،شﻮراﻳﻰ
دست داشتﻪ است.
با واو :اﮔر پﻴش از«و» حرﻓﻰ ﻣضﻤﻮم ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشد ،در آن صﻮرت پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر
را باﻳد بﻪ شﻜﻞ «ﻳﻰ» ﻧﻮشت؛ ﻣاﻧﻨد :ﻫﻨدو  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى (پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر) =
ﻫﻨدوﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻫﻨدوﻳﻰ بﻪ ﻣعبد خﻮﻳش رﻓت.
اﻣا اﮔر پﻴش از{و}حرﻓﻰ ﻣﻔتﻮح ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشد ،در آن صﻮرت تﻨﻬا پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر بﻪ
پاﻳان واژه عﻼوه ﻣﻲشﻮد و براى ﻧﻮشتﻦ ﻳاى ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ ضرورتﻰ ﻧﻤﻰاﻓتد؛ ﻣاﻧﻨد:
رﻫرو  +ى (پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ) = رﻫروى؛ ﻣاﻧﻨد :رﻫروى از سﻘﻮط درخت ﻛﻨارجاده
ﻣرا آﮔاه ساخت.
باﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ :خاطره  +ى(ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى(پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر) = خاطرهﻳﻰ؛
ﻣاﻧﻨد :ﻣﻦ از آن روزﮔار ،خاطرهﻳﻰ بﻪ ﻳاد دارم.
با ى :حاجﻰ  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى (پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر) = حاجﻰﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :اﻳﻦ
تسبﻴح را حاجﻰﻳﻰ بﻪ ﻣﻦ بخشﻴده است.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان بﻪ دوﮔروه تﻘسﻴﻢ شده باﻫﻢ بحث و ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد .ﮔروه اول ادبﻴات ﻗرن
سﻴزدﻫﻢ وﮔروه دوم ادبﻴات ﻗرن چﻬاردﻫﻢ را با ادبﻴات ﻣعاصر ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻨد؛ سپس از
ﻫرﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔرشان ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
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 .2شاﮔردان اﻳﻦ تصﻮﻳر را با ﻣﻮضﻮع «اﻓغاﻧستان در
ﻣسﻴر تارﻳخ» ارتباط داده ،چﻨد تﻦ شان در برابر صﻨف
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 .1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد
بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2در ﻣﻮرد «تحﻮﻻت ادبﻰ ﻗرن چﻬاردﻫﻢ» ﻣتﻨﻰ درحد
اﻗﻞ ﻫﻔت سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 .1حاﻟت ادبﻰ اﻓغاﻧستان درسدة سﻴزدﻫﻢ چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟
 .2در ادبﻴات سدة چﻬاردﻫﻢ چﻪ تحﻮﻻتﻰ روﻧﻤا ﮔردﻳد؟
 .3ﻧخستﻴﻦ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ دراﻓغاﻧستان شعرﻧﻮ سرودﻧد ،چﻪ
ﻛساﻧﻰ بﻮدﻧد؟ ﻧام ببرﻳد.
 .4پسﻮﻧد تﻨﻜﻴر درپﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى پاﻳان ﻳاﻓتﻪ با ﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ ،چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد؟
کارخاﻧﻪگﻰ

 .1اﻳﻦ بﻴت را اساس ﻗرار داده در ﻣﻮرد چﻨد سطرى بﻨﻮﻳسﻴد:
خﻨﻚ ﻧﻴﻚبختﻰ ﻛﻪ درﮔﻮشﻪﻳﻰ بﻪ دست آرد از ﻣعرﻓت تﻮشﻪﻳﻰ
 .2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
خﻤﻰ بﻪ دوش ادب بﻨد و سﻴرعزت ﻛﻦ زآسﻤان بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧردبان ﻫﻼل ﮔذشت
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ششﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ
بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
و ششﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد و در اخر ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 -1چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان ﻛﺸﻮر را تﻮسﻌﻪ و ترﻗﻰ داد؟  -2ﻧﻘﺶ جﻮاﻧان را
در اﻧﻜﺸاف و پﻴﺸرﻓت ﻛﺸﻮر چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
 -3جﻮاﻧان چﮕﻮﻧﻪ خﻮد را آﻣادة بازسازى ﻛﺸﻮر ﻛﻨﻨد؟
 -4جﻮاﻧان از چﻪ ﻇرﻓﻴتﻫاﻳﻲ برخﻮردار اﻧد؟
 -5بر ﺿد جﻬﻞ و ﻓﻘر چﻪ باﻳد ﻛرد؟
 – 6باﻳد روى ﻛدام ﻗﺸر اجتﻤاﻋﻰ سرﻣاﻳﻪﮔذارى ﺻﻮرت ﮔﻴرد؟

ﻧﻘش جﻮاﻧان در اﻧﻜشاف و ترﻗﻰ ﻛشﻮر
بــا تﻮجﻪ بﻪ اﻳــﻦ ﻛﻪ جﻮاﻧان از ظرﻓﻴتﻫــاى باﻟﻘﻮه و باﻟﻔعﻞ ﻓراواﻧــﻰ ،ﻫﻤاﻧﻨد تربﻴت و
ﻣســؤوﻟﻴت پذﻳرى ،اﻧرژى و تﻮاﻧاﻳﻰ ،وجدان ﻛارى ،ســازﮔارى اجتﻤاعﻰ و ﻣشارﻛت
پذﻳرى ﻓعال برخﻮردارﻧد و جاﻣعﻪ ســرﻣاﻳﻪﻫاى اﻧســاﻧﻰ و عﻠﻤﻰ دارﻧد .سرشت جﻮاﻧان
چﻮن زﻣﻴﻨﻰ غﻨﻰ و پاك ﻣﻰباشــد ﻛﻪ اﻣﻜان رشــد ﻫرﮔﻮﻧﻪ بذرى در آن وجﻮد دارد.
اﻣروز ﻧبض ﻛشﻮر و پﻴشرﻓت و تﻮسعﺔ جاﻣعﻪ بﻪ دست جﻮاﻧان آﮔاه و سختﻛﻮش رﻗﻢ
خﻮاﻫد خﻮرد ﻛﻪ با جدﻳت و دراﻳت ،زﻣﻴﻨﻪﻫاى ســربﻠﻨدى و ترﻗﻰ و پﻴشرﻓت ﻛشﻮر را
ﻓراﻫﻢ ﻣﻰســازﻧد و بﻪ تﻮﻓﻴﻖ و تأﻳﻴد اﻟﻬﻰ در صﻨﻮف درسﻰ و ﻣحاﻓﻞ عﻠﻤﻰ ،ﻓرﻫﻨﮕﻰ،
اجتﻤاعــﻰ و ...با تعاﻣﻞ و ﻧشــاط ﻓراوان حضﻮر ﻓعال و ﻣســتﻤر داشــتﻪ و در اﻓﻖ آﻳﻨدة
ﻛشﻮر ،ﻳﻚ اﻓغاﻧستان آباد و پرﻧعﻤت را ترسﻴﻢ خﻮاﻫﻨد ﻛرد.
ﻳﻜﻰ از راهﻫاى پﻴشرﻓت و ترﻗﻰ ﻛشﻮرﻫا سرﻣاﻳﻪﮔذارى بﻪ خاطر تربﻴت و آﻣﻮزش
جﻮاﻧان و ﻧسﻞ آﻳﻨدة شان ﻣﻰباشد .ﻧسﻞ جﻮان بﻪ عﻨﻮان ﻧﻴروى ﻓعال و ﻣتحرك ،پرتﻼش
و بااحساس ﻣﻰتﻮاﻧد ﻧﻘش خﻮبﻰ در تﻮسعﻪ و پﻴشرﻓت ﻳﻚ جاﻣعﻪ داشتﻪ باشد .با پاﻳان
ﻳاﻓتﻦ سﻪ دﻫﻪ ﻧااﻣﻨﻰ در اﻓغاﻧستان و بﻪ وجﻮد آﻣدن زﻣﻴﻨﺔ تحصﻴﻞ ،جﻮاﻧان ﻛشﻮر روز بﻪ
روز بﻪ رشد و اﻧﻜشاف ﻛشﻮر ،عﻼﻗﻪﻣﻨد بﻪ تأسﻴس ﻣراﻛز ﻓرﻫﻨﮕﻰ و ﻳا اﻗدام بﻪ اﻳجاد
اﻧجﻤﻦﻫا و اتحادﻳﻪﻫاى جﻮاﻧان در عرصﻪﻫاى سﻴاسﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،ﻓرﻫﻨﮕﻰ و اﻗتصادى
ﻛشﻮر بﻴشتر ﻓعال ﮔردﻳده اﻧد.
اﻓغاﻧستان بﻪ جﻮاﻧان ﻧﻴاز دارد .جﻮاﻧان ﻣتﻘاب ً
ﻼ در عرصﻪﻫاى ﻳاد شده با ﻫﻤت اﻧد و
پشتﻛار دارﻧد .جﻮاﻧان اﻧد ﻛﻪ صﻠح در ﻛشﻮر تأﻣﻴﻦ خﻮاﻫد شد و ﻛشﻮر بﻪ پﻴشرﻓت
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و سعادت خﻮاﻫد رسﻴد .جﻮاﻧان باﻳد در تﻨظﻴﻢ ،اﻧسجام ،وحدت و ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ خﻮﻳش و
ساﻳر اﻗشار و طبﻘات جاﻣعﻪ بﻜﻮشﻨد .ﻣﻠﻰ بﻴﻨدﻳشﻨد ،باتﻔاﻫﻢ و احترام بﻪ ﻧظرات ﻳﻜدﻳﮕر
با تبادل اﻓﻜار و اﻧدﻳشﻪﻫاى شان بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻫﻢآﻫﻨﮕﻰ ﻣﻴان شان تﻼش ورزﻧد تا اﻓغاﻧستان
را آباد سازﻧد .جﻮاﻧان و ﻧﻮجﻮاﻧان چشﻤﺔ جﻮشان ﻧﻴرو و استعداد استﻨد ،جﻮان ﻳعﻨﻰ
آﻳﻨده .جﻮان خﻮب براى ﻳﻚ ﻛشﻮر پﻴشرﻓتﻪ؛ ﻳعﻨﻰ آﻳﻨدة خﻮب .جﻮاﻧان و ﻧﻮجﻮاﻧان ﻣا
اﻫﻞ ﻓﻜر ﻛردن ،درﻳاﻓتﻦ و تحﻠﻴﻞ ﻛردن باﻳد باشﻨد اﻳﻦ ﻫﻢ اﻣتﻴاز دﻳﮕرى است .جاﻣعﺔ
ﻣا بحﻤداﷲ از ﻣﻴﻠﻮنﻫا جﻮان دختر و پسر برخﻮردار است ،اﻳﻦ ﻣاﻳﺔ اﻓتخار براى ﻣردم
ﻣا است باﻳد بﻪ وجﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ جﻮان اعﻢ از دختر و پسر ،بباﻟﻴﻢ و اﻓتخار ﻛﻨﻴﻢ و جﻮاﻧان
ﻫﻢ باﻳد بﻪ ﻛشﻮر شان و بﻪ ﻣردم شان بباﻟﻨد و آﻳﻨده را بسازﻧد .آﻳﻨده با حرف ساختﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ با ﻛار ﻫﻮشﻤﻨداﻧﻪ و ﻣؤﻣﻨاﻧﻪ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .جﻮاﻧان باﻳد ﻛار ﻛﻨﻨد،
آنﻫﻢ ﻛار ﻫﻮشﻤﻨداﻧﻪ و برخﻮردار از ﻧﻴروى اﻳﻤان ،عﻤﻞ صاﻟح ،عشﻖ و عﻼﻗﻪ بﻪ ﻣﻴﻬﻦ
و تأﻣﻴﻦ وحدت ﻣﻠﻰ و ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ و پشتﻛار و ﻣساعﻰ و تﻼشﻫاى خستﻪﮔﻰ ﻧاپذﻳر
شباروزى براى عبﻮر از دشﻮارىﻫا.
جﻮاﻧان باﻳد در تﻮسعﻪ و پﻴشرﻓت و بازسازى ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻢ و سازﻧدة شان را اﻳﻔا
ﻧﻤاﻳﻨد ،صﻠح و اﻣﻨﻴت داﻳﻤﻰ و سرتاسرى را در ﻛشﻮر تأﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨد ،بر ضد جﻬﻞ و ﻓﻘر
و ساﻳر ﻣﻔاسد اجتﻤاعﻰ و اخﻼﻗﻰ دست بﻪ ﻣبارزة ﻣستﻤر و بﻰاﻣان بزﻧﻨد .اﻳﻦ ﻧﻴروﻫا
در سالﻫاى طﻼﻳﻰ عﻤر خﻮد ﻗرار دارﻧد و خداى ﻣتعال ﻫﻢ با جﻮاﻧان ﻣسﻠﻤان و ﻣتعﻬد
ﻛﻤﻚ خﻮاﻫد ﻛرد و اﻳﻦ ﻓرصت ﻣﻬﻢ و ارزشﻤﻨد را ﻧباﻳد از دست بدﻫﻴﻢ .جﻮاﻧان
ﻫﻤﻴشﻪ در جاﻣعﺔ خﻮد صادق بﻮده اﻧد و صداﻗت را دوست داشتﻪ اﻧد.
وظﻴﻔﺔ جﻮاﻧان است ﻛﻪ عﻠﻰرغﻢ ﻣﻮاﻧع و تﻮﻓانﻫا و حﻮادث و ﻣشﻜﻼت بﻪ
ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى خﻮد عﻤﻞ ﻛﻨﻨد و از زﻳر بار ﻣسؤوﻟﻴت و اﻣاﻧتدارى شاﻧﻪ خاﻟﻰ ﻧﻜﻨﻨد و
در راه اعﻤار و بازسازى ﻛشﻮر ﮔام بردارﻧد.
 -1باﻟﻘﻮه :بﻪ ﻗﻮت ،بﻪ حاﻟت ﻗﻮت ،اثرى ﻛﻪ در چﻴزى ﻛﻪ پﻨﻬان باشد و
ﻫﻨﻮز بروز ﻧﻜرده باشد ،ﻣﻘابﻞ باﻟﻔعﻞ.
 -2باﻟﻔعﻞ :ﻓع ً
ﻼ ،اﻛﻨﻮن و در حال حاضر ،ﻣﻘابﻞ باﻟﻘﻮه.
بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 -1جﻮاﻧان از ظرﻓﻴتﻫاى باﻟﻘﻮه و باﻟﻔعﻞ ﻓراواﻧﻰ ﻣاﻧﻨد :تربﻴت و ﻣسؤوﻟﻴتپذﻳرى،
وجدان ﻛارى ،سازﮔارى اجتﻤاعﻰ و ﻣشارﻛتپذﻳرى ﻓعال برخﻮردار اﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ
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سﻬﻢ باﻻﻳﻰ در شﻜﻞدﻫﻰ سرﻣاﻳﻪﻫاى اﻧساﻧﻰ و عﻠﻤﻰ داشتﻪ باشﻨد.
 -2سرشت جﻮاﻧان چﻮن زﻣﻴﻨﻰ ،غﻨﻰ و پاك ﻣﻰباشد ﻛﻪ اﻣﻜان رشد ﻫر ﮔﻮﻧﻪ بذرى
از آن وجﻮد دارد.
 -3پﻴشرﻓت و تﻮسعﺔ جاﻣعﻪ بﻪ دست جﻮاﻧان آﮔاه و سختﻛﻮش رﻗﻢ خﻮاﻫد خﻮرد ﻛﻪ با
جدﻳت و دراﻳت زﻣﻴﻨﺔ رشد و اﻧﻜشاف ﻛشﻮر را ﻓراﻫﻢ ﻣﻰسازﻧد.
 -4جﻮاﻧان در تﻤام عرصﻪﻫاى ﻓرﻫﻨﮕﻰ ،اﻗتصادى ،سﻴاسﻰ ،اجتﻤاعﻰ و اعﻤار و بازسازى
ﻛشﻮر ﻧﻘش سازﻧده اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا «ى» در پﻴﻮستﻦ با ﻣصﻮتﻫا و «ﻫاى» غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ سﻪ شﻜﻞ زﻳرﻳﻦ
را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد:
 -1در پﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى پاﻳان ﻳاﻓتﻪ با اﻟف ﻣﻤدوده ،اﻟف ﻣﻘصﻮره و «واو» با دو «ى»
و بﻪ شﻜﻞ «ﻳﻰ» ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
بﻴﻨا  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسط)  +ى (پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا) = بﻴﻨاﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :او بﻴﻨاﻳﻰ خﻮﻳش
را دو باره ﻳاﻓت.
با اﻟف ﻣﻘصﻮره :در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا ،ﻳاى پاﻳاﻧﻰ واژه بﻪ اﻟف ﻣﻤدوده ﻣبدل
ﮔردﻳده و ﻗاعدة اﻟف ﻣﻤدوده بر آن تطبﻴﻖ ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد:
ﻟﻴﻠﻰ ى = ا (ﻟﻴﻼ)  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسط)  +ى (پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا) = ﻟﻴﻼﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻟﻴﻼﻳﻰ
از ﻫر خﻮبروﻳﻰ بر ﻧﻤﻰآﻳد.
با واو :اﮔر پﻴش از «و» حرﻓﻰ ﻣضﻤﻮم ﻗرار ﮔرﻓتﻪ باشد ،در آن صﻮرت پسﻮﻧد
اسﻢ ﻣعﻨﻰ را باﻳد بﻪ شﻜﻞ «ﻳﻰ» ﻧﻮشت؛ ﻣاﻧﻨد:
خﻮشبﻮ +ى ( ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسط)  +ى ( پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨﻰ ) = خﻮشبﻮﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :خﻮشبﻮﻳﻰ
ﮔﻼب ﻣرا بﻪ ﻳاد سرزﻣﻴﻦ ﻛﻮدﻛﻰﻫاﻳﻢ ﻣﻰاﻧدازد.
اﻣا اﮔر پﻴش از «و» حرﻓﻰ ﻣﻔتﻮح ﻗرار ﮔرﻓتﻪ باشد ،در آن صﻮرت تﻨﻬا پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨﻰ بﻪ
پاﻳان واژه عﻼوه ﻣﻰشﻮد و براى ﻧﻮشتﻦ «ى» ﻣﻴانوﻧد واسط ضرورتﻰ ﻧﻤﻰاﻓتد؛ ﻣاﻧﻨد :خسرو+
ى ( پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبﻰ) = خسروى؛ ﻣاﻧﻨد :خسروي از ﻫر شﻬﻨشاﻫﻰ ﻧﻤﻰآﻳد پدﻳد.
 -2ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا «ى» با واژهﻫاى ﻣختﻮم با «ﻫاى» غﻴر ﻣﻠﻔﻮظ «ﻫاى»
پاﻳاﻧﻰ واژه بﻪ «گ» تبدﻳﻞ ﻧﻤﻲشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
زﻧده  +گ  +ى (پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا) زﻧدهﮔﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :زﻧدهﮔﻰ بدون عشﻖ ﻫﻴچ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧدارد.
 -3ﻫﻨﮕام پﻴﻮستﻦ پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨا «ى» با واژهﻫاى ﻣختﻮم بﻪ «ى» ﻣﻴان واژه و پسﻮﻧد
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حرف دﻳﮕرى عﻼوه ﻧﮕردﻳده ،بﻪ صﻮرت پﻴﻮستﻪ با واژه ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا ﻫﻨﮕام
خﻮاﻧدن ،با ﻓشار بﻴشترى تﻠﻔظ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
حاجﻰ  +ى ( پسﻮﻧد اسﻢ ﻣعﻨﻰ ) = حاجﻴﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :حاجﻴﻰ تﻨﻬا با طﻮاف ﻛعبﻪ حاصﻞ ﻧشﻮد.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن ﻧﻘش جﻮاﻧان در جاﻣعﻪ و ﻛشﻮر بﻪ
بحث و ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ سپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔر
ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده پﻴراﻣﻮن صﻠح
و اﻣﻨﻴت و تأﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨدهﮔان آن ﻣعﻠﻮﻣات ﻣﻨاسب ارائﻪ ﻛﻨﻨد.
 -3چﻨد تﻦ از شاﮔردان در ﻣﻮرد تصﻮﻳر باﻻ سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت
اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2با در ﻧظر داشت ﻗﻮاعد اﻣﻼﻳﻲ ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد ،ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ در آن ﻧﮕارش «ﻳﻰ» ﻣصدرى
آﻣده باشد ،بﻨﻮﻳسﻴد.
 -1ﻧﻘش جﻮاﻧان را در جاﻣعﻪ چﮕﻮﻧﻪ ارزﻳابﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -2بﻴشترﻳﻦ اﻧﻘﻼب و دﮔرﮔﻮﻧﻰ را ﻛدام ﻧسﻞ در جاﻣعﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورﻧد؟
 -3در ﻣﻮرد ﻛاربرد درست «ى» ﻣصدرى با ارائﻪ ﻣثالﻫا ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -4جﻮاﻧان چﮕﻮﻧﻪ در جاﻣعﻪ و ﻛشﻮرشان اﻓتخار ﻣﻰآﻓرﻳﻨﻨد؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1در بارة ﻧﻘش جﻮاﻧان در ﻛشﻮر ﻣعﻠﻮﻣات ﻣﻔصﻠﻰ بﻨﮕارﻳد.
 -2اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
خرد دست ﮔﻴرد بﻪ ﻫر دو سراى
خرد رﻫﻨﻤاى و خرد دﻟﮕشاى
ﻓردوسﻰ
 -4ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بعدى را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
ﻫﻔتﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد .در اخﻴر ﻣﻌرﻓﻰ ،ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫا از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 .1دﻛتﻮر جاوﻳد ﻛﻰ بﻮد ؟  .2ﻛارﻛردﻫاى او درﻛدام ﻋرﺻﻪﻫا ﻗابﻞ
اﻫﻤﻴت است ؟  .3او در ﻛجا درس خﻮاﻧد و درﻛجا وﻓات ﻳاﻓت ؟
 .4او چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ را اﻧجام داد ؟  .5او بﻪ ﻛدام درجات ﻋﻠﻤﻰ دست ﻳاﻓت ؟
 .6ﻧﻈرﻳﺔ ﺷخﺼﻰ ﺷﻤا در ﻣﻮرد او چﻴست ؟

دﻛتﻮر ﻋبداﻻحﻤد جاوﻳد
دﻛتﻮر عبداﻻحﻤد جاوﻳد ،ﻓرزﻧد ﻣﻴرزا عبد اﻟصﻤد خان ،درﻧﻬﻢ
جدى سال  1305ﻫـ  .ش .درﻣحﻠﺔ «پاﻳانچﻮك» ﻛابﻞ زاده شد؛
اﻣا بﻴشــتر اﻳام ﻛﻮدﻛﻰ و ﻧﻮجﻮاﻧﻰ را در ﻣحﻠﺔ«رﻳﻜاخاﻧﻪ» ﻛابﻞ
ﮔذراﻧﻴد و بﻪ اﻳﻦ سبب ،بﻬترﻳﻦ خاطرات دورة زﻧدهﮔﻰ خﻮد را
از ﻫﻤﻴﻦ ﻣحﻠﻪ داشت.
جاوﻳــد دوران آﻣﻮزشﻫــاى ابتداﻳــﻰ را در ﻣﻜتب شــﻤاره 2
وﻣتﻮسطﻪ و ﻟﻴسـﻪ را در ﻣﻜتب حبﻴبﻴﻪ بﻪ پاﻳان رساﻧﻴد .او در شاﻧزده
ســاﻟﻪﮔﻰ بﻪ سرودن شعر آغاز ﻛرد؛ اﻣا در آن زﻣان اثرى ﻣﻨتشر
ﻧﻜرد .ﻣدتﻰ بعد اﻳﻦ وادى را رﻫا ﻛرد و بﻪ تحﻘﻴﻖ و پژوﻫش روى آورد.
در ســال 1322ﻫـ  .ش .شــاﻣﻞ پﻮﻫﻨ％ی ادبﻴات پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ شــد و پس از ﻳﻚ سال
تحصﻴﻞ با اســتﻔاده از ﻳﻚ بــﻮرس تحصﻴﻠﻰ بﻪ اﻳران رﻓت و در رشــتﺔ حﻘﻮق و عﻠﻮم
سﻴاســﻰ در داﻧشﮕاه تﻬران ﻣشغﻮل بﻪ تحصﻴﻞ شد .عﻼﻗﺔ ﻓراوان او بﻪ ادبﻴات ،سبب شد
ﻛﻪ ﻫﻤزﻣان در دو رشتﺔ حﻘﻮق و ادبﻴات بﻪ تحصﻴﻼت خﻮد درتﻬران اداﻣﻪ دﻫد.
وى درسال  1329ﻫـ  .ش .پس از بﻪ دست آوردن ﻟﻴساﻧس از داﻧشﮕاه تﻬران ،بﻪ ﻫﻤراﻫﻲ
شادروان«اســتاد سعﻴد ﻧﻔﻴسﻲ» بﻪ اﻓغاﻧســتان بازﮔشت و بﻪ تدرﻳس ﻣشغﻮل شد .در سال
 1331ﻫـ  .ش .دوباره بﻪ تﻬران بر ﮔشــت و ﻣﻮﻓﻖ شد ﻛﻪ دﻛتﻮراى ادبﻴات ﻓارسﻰ را از
داﻧشﮕاه تﻬران بﻪ دست آورد.
در سال 1345ﻫـ  .ش .بﻪ حﻴث استاد زبان دري ،بﻪ داﻧشﮕاه تاشﻜﻨد رﻓت ﻛﻪ تا سال
1348ﻫـ  .ش .تدرﻳس زبان را در تاشﻜﻨد اداﻣﻪ داد.
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استاد جاوﻳد ،عﻤر ﮔراﻧﻤاﻳﻪ اش را بﻲدرﻳغ در راه تتبع و پژوﻫش جﻬت روشﻦ ساختﻦ
ﻫﻮﻳت ﻣﻠﻲ و ﻓرﻫﻨﮕﻲ ﻛشﻮر صرف ﻛرد .پﻴﻮستﻪ تﻼش ﻣﻰورزﻳد ﻛﻪ از ﻻبﻪﻻي ﻣتﻮن
و ﻧصﻮص تارﻳخﻲ و با اعتبار حﻘاﻳﻖ اﻧﻜارﻧاپذﻳر عﻠﻤﻲ را بﻪ دست آورد .در راه رسﻴدن
بﻪ اﻳﻦ ﻫدف واﻻ و اﻧساﻧﻲ از دشﻮاريﻫا ﻧﻬراسﻴد؛ زﻳرا باور داشت ﻛﻪ پاسداري از
ﻫﻮﻳت ﻓرﻫﻨﮕﻲ ﻣﻠتﻫا ،ضاﻣﻦ استﻘﻼل و آزادي آنﻫا است.
استاد جاوﻳد اﻓزون بر زبان ﻣادرى( ،ﻓارسﻰ درى) بﻪ زبانﻫاى پشتﻮ ،اﻧﮕﻠﻴسﻰ ،عربﻰ،
ﻓراﻧسﻮى و تا حدودى بﻪ زبان روسﻰ آشﻨا بﻮد و ترجﻤﻪﻫاﻳﻰ از اﻧﮕﻠﻴسﻰ و پشتﻮ بﻪ درى
دارد.
وﻇاﻳﻒ رسﻤﻰ
دﻛتﻮرعبداﻻحﻤد جاوﻳد در اﻓغاﻧستان ﻣﻘام و ﻣدارج عﻠﻤﻲ را ﻳﻜﻲ پﻲ دﻳﮕر بﻪ دست آورد.
در ســال 1340ﻫـ.ش .ﻣﻮﻓﻖ بﻪ ﻛســب رتبﺔ عﻠﻤﻲ پﻮﻫاﻧد ﮔردﻳد .در سال 1365ﻫـ  .ش .از
سﻮى اﻛادﻣﻰ عﻠﻮم اﻓغاﻧستان بﻪ عﻨﻮان اﻛادﻣﻴسﻴﻦ و در سال 1366ﻫـ  .ش .از سﻮى وزارت
اطﻼعات وﻛﻠتﻮر ،ﻟﻘب «ﻛارﻣﻨد شاﻳســتﺔ ﻓرﻫﻨﮓ» را حاصﻞ ﻛرد.
از دﻳﮕر ﻓعاﻟﻴتﻫاى رســﻤﻰ و عﻠﻤﻰ دﻛتﻮر عبداﻻحﻤــد جاوﻳد ،ﻣﻰتﻮان از عضﻮﻳت
وى در شــﻮراى بررســﻰ ﻛتب درســﻰ وزارت ﻣعارف ،عضﻮﻳت در اﻧجﻤﻦ دوســتﻰ
اﻓغاﻧستان و ســازﻣان ﻣﻠﻞ ﻣتحد ،عضﻮ ﻟﻮﻳﻪ جرﮔﻪ ،عضﻮ اﻓتخارى اﻧجﻤﻦ ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان
اﻓغاﻧســتان ،عضﻮ اﻧجﻤﻦ دوستﻰ اﻓغاﻧستان و ﻓﻠسطﻴﻦ ﻧام برد .رﻳاست پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ ﻧﻴز
از ﻓعاﻟﻴتﻫاى دﻳﮕر اســتاد جاوﻳد است .در زﻣان رﻳاست او ،ﻧﻮآورىﻫاى چشﻤﮕﻴرى
در ﻓضاى پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ بﻪ وجﻮد آﻣد .اﻧتشــار ﻣجﻼت پﻮﻫﻨتﻮﻧﻰ ﻳا داﻧشــﮕاﻫﻰ ،چاپ
ﻛتابﻫاى عﻠﻤﻰ ،تاســﻴس پﻮﻫﻨ％ی ﻫﻨرﻫاى زﻳبا و تﻮسعﺔ ﻛتابخاﻧﺔ پﻮﻫﻨتﻮن ﻳا داﻧشﮕاه
از ﻣﻬﻤترﻳﻦ دستاوردﻫاى دﻛتﻮر جاوﻳد حساب ﻣﻰﮔردد.
استاد جاوﻳد در سال  1367ﻫـ  .ش .از اﻓغاﻧستان بﻪ پاﻛستان رﻓت و بعد در ﻟﻨدن،
اﻗاﻣت اختﻴار ﻧﻤﻮد .در سالﻫاى حضﻮر در خارج از اﻓغاﻧستان ﻫﻢ دست از ﻓعاﻟﻴتﻫاى
ﻓرﻫﻨﮕﻰ برﻧداشت .حضﻮر و سخﻨراﻧﻰ وى در دهﻫا سﻴﻤﻴﻨار ﻛﻪ درﻛشﻮرﻫاى ﻣختﻠف
در زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن برﮔزار شد ،از ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻛارﻫاى اﻳﻦ استاد بﻮد.
سراﻧجام استاد عبداﻻحﻤد جاوﻳد ،در شاﻣﮕاه چﻬارشﻨبﻪ  9اسد سال  1381ﻫـ  .ش .بر
اثر بﻴﻤارى سرطان در سﻦ ﻫﻔتاد و پﻨج ساﻟﻪﮔﻰ در شﻬر ﻟﻨدن وﻓات ﻳاﻓت .پﻴﻜر استاد
را بﻪ ﻛابﻞ ﻣﻨتﻘﻞ ﻛردﻧد و در روز  13اسد ﻫﻤان سال در شﻬداى صاﻟحﻴﻦ شﻬرﻛابﻞ بﻪ
خاك سپرده شد.
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آثار و ﻧﻮشتﻪﻫاى استاد جاوﻳد
از پروﻓﻴسﻮر دﻛتﻮر عبداﻻحﻤد جاوﻳد ،آثار ﻓراواﻧﻲ بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻛتاب و رساﻟﻪ ،ﻣﻘاﻻت ،و
سخﻨراﻧﻲﻫا در داخﻞ و خارج ﻛشﻮر برجا ﻣاﻧده است .ﻧﮕرشﻲ برﻛارﻛردﻫاي استاد ﻧشان
ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻴشترﻳﻦ آثار برجا ﻣاﻧده از او بﻪ ﮔﻮﻧﺔ سخﻨراﻧﻲ و بﻴاﻧﻴﻪﻫاﻳﻲ است ﻛﻪ بﻪ ﻣﻨاسبتﻫاي
ﻣختﻠف در سﻴﻤﻴﻨارﻫا و سﻤپﻮزﻳﻢﻫاي ﻣﻠﻲ و بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارائﻪ ﻛرده است .بﻪ وﻳژه در سالﻫاي
اخﻴر عﻤر ﻛﻪ در ﻫجرت بﻮد ،طﻲ ده سال از  1367ﻫـ  .ش .تا  1377ﻫـ  .ش .بﻴش از 80
سخﻨراﻧﻲ در ﻣحاﻓﻞ و ﻣجاﻟس ﻣختﻠف داشتﻪ است ﻛﻪ ﮔردآوري و چاپ آن ،ﻣجﻤﻮعﺔ
ﮔرانارجﻲ را ﻓرادست ﻣﻰآورد.
از دﻛتﻮر جاوﻳد دهﻫا ﻛتاب و رساﻟﻪ بﻪ جا ﻣاﻧده و صدﻫا ﻣﻘاﻟﻪ از وى در داخﻞ و خارج
از ﻛشﻮر بﻪ چاپ رسﻴده است ﻛﻪ عﻨاوﻳﻦ زﻳر شاﻣﻞ آنﻫا ﻣﻰشﻮد:
ﻧﻮروز خﻮش آﻳﻴﻦ ،اوستا ،راﻳحﺔ صﻠح در ﻓرﻫﻨﮓ ﻣا ،ﻣدارا و ﻣروت در ادبﻴات ﻓارسﻲ،
آثار برﮔزﻳدة دري ،اﻓساﻧﻪﻫاي ﻗدﻳﻢ شﻬرﻛابﻞ ،ﻧﮕاﻫﻲ بﻪ اشعار دري خﻮشحال خان
ختﻚ ،ﻗرائت دري صﻨﻮف ﻫﻔتﻢ ،ﻫشتﻢ و ﻧﻬﻢ ،جغراﻓﻴاي اﻓغاﻧستان ،تارﻳخ ادبﻴات
دري ،تحﻘﻴﻖ در اﻣﻼ و اﻧشاي ﻓارسﻲ و چﻨدﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ دﻳﮕر براى ﻓاﻛﻮﻟتﺔ ادبﻴات
پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ.
ﻫﻢچﻨﻴﻦ از استاد ﻣﻘاﻻت ﻓراواﻧﻰ در داخﻞ و خارج ﻛشﻮر بﻪ ﻧشر رسﻴده ،ﻛﻪ بﻪ ﮔﻮﻧﺔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ چﻨدى از آﻧﻬا را ﻧام ﻣﻰبرﻳﻢ :آرﻳاﻧا ،خراسان و اﻓغاﻧستان ،آشﻨاﻳﻲ با بﻴدل ،اﻓساﻧﺔ
بابﻪ ﻧﻮروز ،اﻓغاﻧستان ﻣﻬد پﻴداﻳش زبان دري ،درود بر زن درود بر ﻣادر ،سرﮔذشت
تاج اﻟتﻮارﻳخ و ﮔسترة ادب دري درجاﻣعﺔ ترﻛﻲزباﻧان.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻧثر دﻛتﻮر ﻋبداﻻحﻤد جاوﻳد
در ﻛابﻞ از ﻗدﻳﻢ ﻳﻚ ﻣاه پﻴشتر از ﻓرارسﻴدن ﻧﻮروز ﻣردم بﻪ پﻴشﻮاز بﻬار و پذﻳراﻳﻰ از
سال ﻧﻮ ﻫر جﻤعﻪ بﻴرون شﻬر ﻣﻰروﻧد و با جﻤعشدن در ﻣحﻞ خاص بﻪ سﻴر و ﮔردش
و شﻮر و سرور ﻣﻰپردازﻧد و با پختﻦ غذاﻫاﻳﻰ ﻣاﻧﻨد سبزى ،ﻣاﻫﻰ و جﻠبﻰ و تﻬﻴﺔ اﻧﻮاع
سرﮔرﻣﻰﻫا از ﻧﻮروز خﻮش آﻳﻴﻦ استﻘبال ﻣﻰﻛﻨﻨد...
ﻧام ﻗدﻳﻢ باغ بابر ﻫﻢ«باغ ﻧﻮروزى» بﻮد .از زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻨابر وصﻴت بابر جﻨازة او را از
آﮔره بﻪ ﻛابﻞ آوردﻧد و درﻳﻦ باغ دﻓﻦ ﻛردﻧد ﻣعروف بﻪ باغ بابر شد .از دﻳﮕر جاﻫاﻳﻰ
ﻛﻪ ﻣردم در روز ﻧﻮروز جﻤع ﻣﻰشﻮﻧد داﻣﻨﺔ ﻛﻮه خﻮاجﻪ صﻔا ست ،با درختﻫاى
خﻮشرﻧﮓ ارغﻮاﻧش ،و ﻫﻢ باغ ﻣعروف چﻬﻠستﻮن با شﮕﻮﻓﻪﻫاى عطرآﮔﻴﻦ باداﻣش.
ﻣردم در اﻳام بﻬار دستﻪ دستﻪ دراﻳﻦ باغ بﻪ خصﻮص ﻣﻮسﻢ شﻜﻮﻓﺔ بادام و ﮔﻞ ارغﻮان
ﻣﻰآﻳﻨد و در ساﻳﺔ ﻓرحبخش درختان ﻣﻰﻧشﻴﻨﻨد .ﻛباب داشﻰ ﻣﻰپزﻧد و ﻗﻴﻤاقچاى را
147

با ﻛﻠچﻪﻫاى ﻧﻤﻜﻴﻦ و ﻳا شﻴرﻳﻦ ﻧﻮش جان ﻣﻰﻛﻨﻨد.
از ﻗدﻳﻢ درشﻬر ﻛابﻞ بﻪ پﻴشﻮاز بﻬار ﻛﻮچﻪﻫا ،خﻴابانﻫا و جادهﻫا را از ﻓراز تا ﻓرود پاك
ﻣﻰﻛردﻧد؛ خاﻧﻮادهﻫا خاﻧﻪ تﻜاﻧﻰ ﻣﻰﻛردﻧد .بﻪ خصﻮص اجاق و دﻳﮕدان آشپزخاﻧﻪ را
رﻧﮓ ﻣﻰﻛردﻧد ،تا برﻛت آورد ....اﻫاﻟﻰ شﻬر ،پﻴش از تارﻳﻜﻰ ،چراغ روشﻦ ﻣﻰﻛردﻧد
و دوﻛاﻧداران دﻛانﻫاى خﻮد را چراغان ﻣﻰﻛردﻧد؛ آذﻳﻦ ﻣﻰبستﻨد و بﻪ اﻧﻮاع آﻳﻴﻨﻪ و
ﻗاﻟﻴﻨچﻪ ﻣﻰآراستﻨد .خﻮب بﻪ ﻳاد دارم ،رستﻪﻫاى دﻛانﻫاى چارچتﻪ ،شﻮربازار و بازار
ارگ ،چارسﻮ ،و ﻳا چارسﻮق ،را ﻛﻪ با اﻧﻮاع آﻳﻴﻨﻪﻫاى بﻠﻮر ،ﻣﻨظرهﻫا ،تصﻮﻳرﻫا ،ﻗاﻟﻴﻨچﻪ
ﻫا ،سﻮزﻧﻰﻫا ،چﻠچراغﻫا و حتﻰ ﻛشﻜﻮل و تبرزﻳﻦ و پﻮست پﻠﻨﮓ آراستﻪ ﻣﻰﮔردﻳد،
و ﻗﻨارىﻫاى خﻮشآواز پشت ﻣﻴﻠﻪﻫاى ﻗﻔس چﻬچﻪ ﻣﻰزدﻧد .دﻛانداران با شربتﻫاى
خﻮشﻤزه و شﻴرﻳﻨﻰﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن و ﻛﻠچﻪﻫاى ﻧﻮروزى و حتﻰ ﻫﻔت ﻣﻴﻮه و اﻳراد ﻣطاﻳبﻪﻫا
و شﻮخﻰﻫا از آشﻨاﻳان و دوستان پذﻳراﻳﻰ ﻣﻰﻛردﻧد .شبﻫا با شﻤع و ﻣشعﻞ ،ﻓاﻧﻮس و
ﻣﻬتابﻰ ﻫﻤﻪ جا روشﻦ ﻣﻰبﻮد .از ﻣدتﻫا پﻴش ،شﻴرﻳﻨﻰپزﻫا ،ﻛﻠچﻪپزﻫا ،ﻧخﻮد پزﻫا ،ﻧﻘﻞ
و بادام ،حﻠﻮاى ﻣغزى ،سﻮﻫاﻧﻚ ،حﻠﻮاى پشﻤﻚ و شﻴرپﻴره درست ﻣﻰﻛردﻧد .سبزى
ﻓروشﻫا اﻧﻮاع سبزى ترﻛارى ،بﻪ خصﻮص سبزىپاﻟﻚ را ﻛﻪ ﻧشاﻧﺔ سرسبزى و خرﻣﻰ
« ﻧﻮروز خﻮش آﻳﻴﻦ» ﻧﻮشتﺔ دﻛتﻮرجاوﻳد
بﻮد بﻪ ﻣشترﻳان عرضﻪ ﻣﻰﻛردﻧد.
بخﻮاﻧﻴﻢ و بداﻧﻴﻢ

 .1دﻛتﻮر احﻤد جاوﻳد ،ﻓرزﻧد ﻣﻴرزا عبد اﻟصﻤد خان ،در ﻧﻬﻢ جدى سال  1305ﻫـ  .ش.
در ﻣحﻠﺔ «پاﻳانچﻮك» ﻛابﻞ زاده شد.
 .2آﻣﻮزشﻫاى ابتداﻳﻰ را در ﻣﻜتب شﻤاره  ، 2ﻣتﻮسطﻪ و ﻟﻴسـﻪ را در ﻣﻜتب حبﻴبﻴﻪ بﻪ
پاﻳان رساﻧﻴده دﻛتﻮراى ادبﻴات ﻓارسﻰ را از داﻧشﮕاه تﻬران بﻪ دست آورد.
 .3استاد جاوﻳد اﻓزون بر زبان ﻣادرى(ﻓارسﻰ درى) بﻪ زبانﻫاى پشتﻮ ،اﻧﮕﻠﻴسﻰ ،عربﻰ،
ﻓراﻧسﻮى و تا حدودى بﻪ زبان روسﻰ آشﻨا بﻮد و ترجﻤﻪﻫاﻳﻰ از اﻧﮕﻠﻴسﻰ و پشتﻮ بﻪ درى
دارد.
 .4در ســال  1340ﻫـ  .ش .رتبﺔ عﻠﻤﻲ پﻮﻫاﻧد ﻳا پروﻓﻴســﻮري را حاصﻞ ﻛرد .در ســال
 1365از ســﻮى اﻛادﻣﻰ عﻠﻮم اﻓغاﻧستان بﻪ عﻨﻮان اﻛادﻣﻴسﻴﻦ و در سال  1366ﻫـ.ش .از
سﻮى وزارت اطﻼعات وﻛﻠتﻮر ،ﻟﻘب«ﻛارﻣﻨد شاﻳستﺔ ﻓرﻫﻨﮓ» را بﻪ دست آورد.
 .5استاد جاوﻳد در سال  1367ﻫـ  .ش .اﻓغاﻧستان را ترك ﻛرد .ﻣدتﻲ در پاﻛستان و بعد در ﻟﻨدن
ﻣﻘﻴﻢ شد.
 .6از دﻛتﻮر جاوﻳد دهﻫا ﻛتاب و رساﻟﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧﻮروز خﻮش آﻳﻴﻦ ،اوستا ،راﻳحﺔ صﻠح در
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ﻓرﻫﻨﮓ ﻣا و ...بﻪ جا ﻣاﻧده و صدﻫا ﻣﻘاﻟﻪ از وى در داخﻞ و خارج از ﻛشﻮر بﻪ چاپ رسﻴده است.
درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

در ﻣﻮرد ﻧﻮشتﻦ پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ « -ى» درپﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى پاﻳان ﻳاﻓتﻪ بﻪ اﻟف
ﻣﻤدوده ،اﻟف ﻣﻘصﻮره ،واو ،وﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ ،ﻧﻴز ﻗاعدة ﻛﻠﻰ آن اســت ﻛﻪ بﻪ شــﻜﻞ
(ﻳﻰ) ﻧﻮشتﻪ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
با اﻟف ﻣﻤدوده
ﻛاﻧادا  +ى(ﻣﻴاﻧﻮﻧد واســطﻪ)  +ى(پســﻮﻧد صﻔت ﻧســبتﻰ) = ﻛاﻧاداﻳــﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :اﻳﻦ ﻣرد
ﻛاﻧاداﻳﻲ در اصﻞ زادة ﻛشﻮر ﻟﻬستان است.
با اﻟف ﻣﻘصﻮره
درﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫا ،ﻳاى پاﻳاﻧﻰ واژه بﻪ اﻟف ﻣﻤدوده ﻣبدل ﮔردﻳده و ﻗاعدة اﻟف ﻣﻤدوده
بران تطبﻴﻖ ﻣﻲشــﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻟﻴﻠﻰ -ى  +ا (= ﻟﻴﻼ)  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واســطﻪ)  +ى (پســﻮﻧد
صﻔت ﻧسبتﻰ) = ﻟﻴﻼﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣاﻫرو جﻠﻮة ﻟﻴﻼﻳﻰ داشت.
با واو
اﮔر پﻴش از«و» حرﻓﻰ ﻣضﻤﻮم ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشــد ،در آن صﻮرت ﻳاى پســﻮﻧدى را باﻳد
بﻪ شــﻜﻞ «ﻳﻰ» ﻧﻮشــت؛ ﻣاﻧﻨد :جادو +ى(ﻣﻴاﻧﻮﻧد واســطﻪ) +ى(پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ) =
جادوﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :جادوه ،جادو +ﻳﻰ.
اﻣــا اﮔر پﻴش از«و» حرﻓﻰ ﻣﻔتﻮح ﻗرارﮔرﻓتﻪ باشــد ،در آن صﻮرت تﻨﻬا پســﻮﻧد صﻔت
ﻧســبتﻰ بﻪ پاﻳــان واژه عﻼوه ﻣﻰشــﻮد وبراى ﻧﻮشــتﻦ ﻳــاى ﻣﻴاﻧﻮﻧد واســطﻪ ضرورتﻰ
ﻧﻤﻰاﻓتد؛ ﻣاﻧﻨد :خسرو  +ى (پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ) = خسروى؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣا در جادة خسروى
باﻫﻢ ﻣﻼﻗات ﻛردﻳﻢ.
باﻫاى غﻴرﻣﻠﻔﻮظ
ﻗﻬﻮه  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واســطﻪ)  +ى (پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ) = ﻗﻬﻮهﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣﻦ باﻻپﻮش
ﻗﻬﻮهﻳﻰ خﻮد را ﮔﻢ ﻛرده ام.
با «ى»
پﻠخﻤرى  +ى (ﻣﻴاﻧﻮﻧد واسطﻪ)  +ى (پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ) = پﻠخﻤرىﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد:
درﻣسابﻘات پﻬﻠﻮاﻧﻰ اﻣسال ،ﻳﻚ پﻬﻠﻮان پﻠخﻤرىﻳﻰ بﻪ ﻣﻘام اول دست ﻳاﻓت.
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 .1شاﮔردان در ﻣﻮردشخصﻴت دﻛتﻮر جاوﻳد باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤﻮده و واضح سازﻧد ﻛﻪ
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وجﻮد اﻳﻦ چﻨﻴﻦ اشخاص درجاﻣعﻪ باعث چﻪ
چﻴزى ﻣﻰشﻮد؛ سپس ﻧتﻴجﻪ را ﻳﻚ ﻧﻔرشان
بﻪ دﻳﮕران اﻧتﻘال دﻫد.
.2شاﮔردان تصﻮﻳر ﻣﻘابﻞ را با ﻣﻮضﻮع «بﻬار»
ارتباط داده ،چﻨد تﻦ شان در ﻣﻮرد آن
سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.

امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش
بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2با درﻧظرداشت ﻗﻮاعدى ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮشتﻦ خﻮاﻧدﻳد ،درﻛتابچﻪﻫاى تان ﻣتﻨﻰ
بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ حد اﻗﻞ دوﻧﻮع از آن ﻗﻮاعد در آن بﻪ ﻛار رﻓتﻪ باشد.
 .1داﻛتر عبداﻻحﻤد جاوﻳد ﻛﻰ بﻮد ،درﻛجا درس خﻮاﻧد و ﻛدام رتبﻪﻫاى عﻠﻤﻰ را
ازﻛجا بﻪ دست آورد؟
 .2او بﻪ جز از اﻓغاﻧستان ،دﻳﮕر درﻛدام ﻛشﻮر بﻪ چﻪ ﻛارى ﻣشغﻮل شد؟
 .3استاد جاوﻳد اﻓزون بر درى و پشتﻮ برﻛدام زبانﻫاى دﻳﮕر تسﻠط داشت؟
 .5پﻨج اثر چاپ شده و پﻨج ﻣﻘاﻟﺔ او را ﻧام ببرﻳد.
 .6پسﻮﻧد صﻔت ﻧسبتﻰ« -ى» درپﻴﻮستﻦ با واژهﻫاى پاﻳان ﻳاﻓتﻪ بﻪ اﻟف ﻣﻤدوده وﻫاى
غﻴرﻣﻠﻔﻮظ بﻪ چﻪ شﻜﻞ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
کار خاﻧﻪگﻰ

 .1در بارة شخصﻴت عﻠﻤﻰ داﻛتر عبداﻻحﻤد جاوﻳد ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻦ ابﻴات را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
وﻗت جاوﻳد است وخﻮرجاوﻳد ﻧﻴست
اصﻞ وﻗت ازﮔردش خﻮرشﻴد ﻧﻴست
صــــــاحـب تـابـاﻧـﻰ جـاوﻳــد شــﻮ
درجﻬــان روشﻦتـر از خﻮرشﻴـد شـﻮ
عﻼﻣﻪ اﻗبال
 .3ﻣتﻦ ﻛاﻣﻞ درس بﻴست و ﻫشتﻢ را خﻮاﻧده و براى ﻣعرﻓﻰ آن در روز آﻳﻨده آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻳد.
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درس

بﻴست
ﻫشتﻢ

درس اﻣروز تﻮسﻂ ﻳﻚ تﻦ از ﺷاﮔردان ﻃﻮرى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
تﺸرﻳحاتﺶ جﻮابﮔﻮى پرسﺶﻫاى زﻳر باﺷد و در اخﻴر ﻫﻤﻴﻦ
سؤالﻫاى از چﻨد ﺷاﮔرد دﻳﮕر پرسﻴده ﺷﻮد:
 -1ﻓرخﻰ ﻛﻰ بﻮد؟  -2ﻗﺼﻴدة ﻣﻌروف «سﻮﻣﻨات» از ﻛدام ﺷاﻋر ﻧام
آور است؟  -3ﻓرخﻰ ﻗﺼﻴده سراى ﻛدام دربار بﻮد؟
 -4پﻴراﻣﻮن سبﻚ و ذوق ﻓرخﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣختﺼر تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -5دﻳﻮان ﻓرخﻰ ﺷاﻣﻞ چﻨد ﻫزاربﻴت بﻮده و در ﻛدام ﻳﻚ از ﻗاﻟبﻫاى
ﺷﻌرى آن را سروده است؟  -6ﻓرخﻰ ﮔذﺷتﻪ از ﺷاﻋرى دﻳﮕر
در ﻛدام ﻓﻦ استاد بﻮده است؟

ﻓرخﻰ
ازشعراى بزرگ دربار سﻠطان ﻣحﻤﻮد و سﻠطان ﻣحﻤد غزﻧﻮى ﻓرزﻧد ابﻮاﻟحسﻦ عﻠﻰ بﻦ
جﻮﻟﻮغ ﻣتخﻠص بﻪ ﻓرخﻰ اســت .او ذوق ﻟطﻴف و ﻗرﻳحﺔ خﻮب و آواز خﻮش داشــت
و چﻨﮓ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻰزد .در شــعر بﻪ وﻳژه ﻗصﻴده را خﻮب ســاختﻪ و ازآن ﻓﻦ طرز خاصﻰ
بﻪ وجﻮد آورده اســت .ﻓرخﻰ ،از صﻠّﻪ و اﻧعــام ابﻮاﻟﻤظﻔر احﻤد بﻦ ﻣحﻤد اﻣﻴر چغاﻧﻴان
آﮔاه ﮔشت ،ﻗصد دربار او ﻛرده ﻫﻤراه ﻛارواﻧﻰ شد و ﻗصﻴدهﻳﻰ در وصف شعر خﻮد
وﻣدح اﻣﻴر ﮔﻔت چﻮن بﻪ چغاﻧﻴان رســﻴد اﻣﻴر براى داغ ﻛردن ﻛرهﮔان بﻪ داغﮕاه رﻓتﻪ
بﻮد .پس ﻓرخﻰ ﻗصﻴدة خﻮد را بﻪ خﻮاجﻪ عﻤﻴد اســعد ﻛﻪ پﻴشﻜار ابﻮاﻟﻤظﻔر بﻮد عرضﻪ
داشــت و او ﻓرخﻰ را با خﻮد بﻪ داغﮕاه برد و در ضﻤﻦ از او درخﻮاست ﻧﻤﻮد تا شعرى
در وصف داغﮕاه بسراﻳد و او ﻫﻤان شب ﻗصﻴدة ﻣعروف داغﮕاه را ﻧظﻢ ﻛرد ﻛﻪ ﻣطﻠع
آن اﻳﻦ است:
چﻮن پرﻧد ﻧﻴﻠﮕﻮن بر روى پﻮشد ﻣرغزار پرﻧﻴان ﻫﻔترﻧﮓ اﻧدر سر آرد ﻛﻮﻫسار
روز دﻳﮕر ﻗصﻴده را پﻴش اﻣﻴر خﻮاﻧد.اﻣﻴر شعرشﻨاس بﻮد و از اﻳﻦ ﻗصﻴده حﻴرت ﻛرد و
شاعر را بﻨﻮاخت و صﻠﺔ ﻓراوان بخشﻴد.
بعد ﻓرخﻰ بﻪ دربار سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮى روى ﻧﻬاد و سﻠطان ﻣحﻤﻮد ﻧﻴز او را ﻫﻤچﻨان
ﮔراﻣﻰ داشت و او بﻪ دربار پادشاه ﻣﻘام بﻠﻨد ﻳاﻓت و داراى ثروت شد وجاه و جﻼل
پﻴدا ﻛرد؛ چﻨاﻧﻜﻪ خﻮد در ﻗصﻴدهﻳﻰ ﮔﻮﻳد:

151

با ضﻴعـــــت آبـــــادم و با خـاﻧﺔ آباد
ﻫﻢ با رﻣﺔ اسپﻢ وﻫـــــــﻢ با ﮔﻠﺔ ﻣﻴش
ساز سﻔرم ﻫست و ﻧﻮاى حضرم ﻫست
از ساز ﻣــــــرا خﻴﻤﻪ چﻮ ﻛاشاﻧﺔ ﻣاﻧﻰ

با ﻧعﻤــــت بسﻴارم و با آﻟت بسﻴار
ﻫﻢ باصﻨﻢ چﻴﻨﻢ و ﻫﻢ بابت ﻓرخار
اسپان سبﻜبـــار و ستﻮران ﮔراﻧبار
وز ﻓرش ﻣرا خاﻧﻪ چﻮ بتخاﻧﺔ ﻓرخار

ﻓرخﻰ ﻗسﻤت عﻤدة ﻗصاﻳد خﻮد را در بارة شاﻫان غزﻧﻮى سروده ،سﻠطان ﻣحﻤد و
پسراﻧش ابﻮ احﻤد ﻣحﻤﻮد و ﻣسعﻮد و برادرش اﻣﻴر ﻳﻮسف و وزراء و ﻧدﻣاى آﻧان را
ﻣدح ﻛرده و از آن جﻤﻠﻪ در ستاﻳش ابﻮ احﻤد ﻣحﻤد ﮔﻔتﻪ است:
چﻬار چﻴز ﮔزﻳﻦ بﻮد خسروان را ﻛار ﻧشاط ﻛردن چﻮﮔان وبزم ورزم وشﻜار
ﻣﻠــــﻚ ﻣحﻤد ﻣحﻤﻮد آﻣـد و بﻔزود برآن چﻬـــــار بتﻮﻓﻴﻖ ﻛرد ﮔار ،چﻬار
ﻧﮕاهداشتﻦ عﻬـــــد و برﻛشﻴدن حﻖ بـــزرگ داشتﻦ دﻳﻦ و راستﻰ ﮔﻔتـــار
دﻳﻮان ﻓرخﻰ بﻴشتر از ﻧﻪ ﻫزار بﻴت دارد و ﮔذشتﻪ از ﻗصاﻳد حاوى ،غزلﻫا و ﻗطعﻪﻫا
و ترجﻴعبﻨد و رباعﻰﻫا است .ﻣعاصران و اخﻼف ﻓرخﻰ ﻣاﻧﻨد :عﻨصرى و رشﻴداﻟدﻳﻦ
وطﻮاط و دﻳﮕران او را ستﻮده اﻧد .ﻓرخﻰ ﮔذشتﻪ از شاعرى در عروض و ﻧﻘداﻟشعر
استاد بﻮده و ﻛتابﻰ در اﻳﻦ عﻠﻢ با اسﻢ ترجﻤان اﻟبﻼغﻪ تأﻟﻴف ﻧﻤﻮده و آن بﻪ ﻣرور زﻣان
از ﻣﻴان رﻓتﻪ است؛ و ﻟﻰ رشﻴداﻟدﻳﻦ وطﻮاط آن را دﻳده و در تأﻟﻴف ﻛتاب حداﻳﻖ
اﻟسحر خﻮد از آن استﻔاده ﻛرده است .ﻓرخﻰ در سال  429ﻫـ .ق .وﻓات ﻳاﻓتﻪ است.
سبﻚ و ذوق ﻓرخﻰ :ﻓرخﻰ ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد عﻨصرى غاﻟب ﻗصاﻳد و ﻣداﻳح خﻮد را با
وصف بداﻳع طبﻴعت شروع ﻛرده و در تغزل ﻗدرت ﻧشان داده است.
بﻪ طﻮر ﻛﻠﻰ اﻳﻦ شاعر در ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ ﻣﻬارت بﻪسزا داشتﻪ و تشبﻴﻬات ﻟطﻴف و طبﻴعﻰ بﻪ
ﻛار برده و از تعﻘﻴد و تﻜﻠف اجتﻨاب ورزﻳده و بﻴشتر اشعار را ساده و شﻴرﻳﻦ سروده است.
براى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان ﻗصﻴدهﻳﻰ را ﻛﻪ با وصف ابر شروع ﻣﻰﻛﻨد ﻣتذﻛر شد ﻛﻪ در عبارات
و تشبﻴﻬات آن صﻔت سخﻦ پردازى شاعر ﻫﻮﻳداست و ﻣطﻠع آن ﻗصﻴده اﻳﻦ است:
برآﻣد ﻧﻴﻠﮕـــﻮن ابرى ز روى ﻧﻴﻠﮕـــﻮن درﻳا
چﻮ راى عاشﻘان ﮔردان چﻮ طبع بﻰدﻻن شﻴدا
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چﻮ ﮔردان ﮔشتﻪ سﻴﻼبﻰ ﻣﻴــــان آب آسﻮده
چﻮ ﮔردان ﮔردبادى تﻨـد ﮔردى تﻴره اﻧدورا
ببارﻳد و ز ﻫﻢ بﮕسست وﮔردان ﻛشت بر ﮔردون
چـــــﻮ پﻴﻼن پراﮔﻨده ﻣﻴــــان آبﮕﻮن صحرا
تﻮ ﮔﻔتﻰ ﮔرد زﻧﮕـــــــار است بر آﻳﻴﻨﺔ چﻴﻨﻰ
تﻮ ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻮى سﻨجابست بر پﻴروزهﮔﻮن دﻳبا
بﻪسان ﻣرغـــــزار سبزرﻧﮓ اﻧدر شده ﮔردش
بﻴﻚ ساعت ﻣﻠﻮن ﻛرده روى ﮔﻨبـــد خضرا
تﻮ ﮔﻔتﻰ آسﻤان درﻳاست از سبزى و بر روﻳش
بﻪپرواز اﻧدر آورده است ﻧاﮔﻪ بچﻪﮔان عﻨﻘا
ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ استاد در اﻳﻦ چﻨد بﻴت طبﻴعت را سخﻦ ﻣﻰﻧﮕارد :تﻮدهﻫاى ابر را ﻣاﻧﻨد رأى
عاشﻘان و طبع دلباختﻪﮔان ﮔردان و شﻴدا ﻣﻰبﻴﻨد و آنﻫا را بﻪ سﻴﻼبﻰ ﻛﻪ ﻣﻴان آب
ساﻛﻦ آﻳد بﻪ ﮔردبادى ﻛﻪ بﻪ ﻫﻮا بر خﻴزد ﻳا بﻪ ﻣرغزار ﮔردﻧده و بچﻪﮔان عﻨﻘا ﻛﻪ بر
روى درﻳا بﻪپرواز درآﻳﻨد تحشﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
برخﻰ از اشعار ﻓرخﻰ ﻣعاﻧﻰ تارﻳخﻰ دارد ،زﻳرا وى ﻧدﻳﻢ سﻠطان ﻣحﻤﻮد ودر بسﻰ از
سﻔرﻫاى ﻫﻨد با وى بﻮد .ازﻳﻦ رو از جﻨﮓﻫا و ﻓتﻮحات سﻠطان ،در ﻗصاﻳد خﻮد سخﻦ
بﻪ ﻣﻴان آورده است:
ﻓساﻧﻪ ﮔشت و ﻛﻬﻦ شد حدﻳث اسﻜﻨدر سخﻦ ﻧﻮآرﻛﻪ ﻧﻮرا حﻼوتﻴست دﮔر
ﻓرخﻰ از ﻗصﻴدهﮔﻮﻳان درجﻪ اول درى است ،در سخﻦ تﻮاﻧاست ،طبعش روان و ﻗصاﻳدش
صرﻳح و آسان است و پﻴچﻴدهﮔﻰ و ﻣعاﻧﻰ پﻴچﻴدة ﻓﻠسﻔﻰ ﻧدارد؛ بﻠﻜﻪ شعرش ﻧﻤاﻳﻨدة ذوق و
ﻗرﻳحﻪ است .ﻟحﻦ وزن و ﻣﻮسﻴﻘﻰ شﻨاسﻰ او در آﻫﻨﮓ و پﻴﻮﻧد ﻧظﻢ او ﻣؤثر بﻮده و سخﻨش را از
ﻫرﮔﻮﻧﻪ تعﻘﻴد بر ﻛﻨار داشتﻪ است.
تارﻳخ وﻓات ﻓرخﻰ را سال 429ﻫجرى ﻧﻮشتﻪ اﻧد.

عﻠﻢ عروض :ﻣﻴزان سخﻦ ﻣﻨظﻮم است و آن عﻠﻤﻰ است ﻛﻪ از وزن اشعار
بحث ﻣﻰﻛﻨد.
از اﻳﻦ رو آن را «عﻠﻢ عروض» ﻧاﻣﻴده اﻧد ﻛﻪ اشعار را بدان عرضﻪ دارﻧد
تا وزن ساﻟﻢ از غﻴر ساﻟﻢ و درست از ﻧادرست ﻣتﻤاﻳز ﮔردد .بﻨاى اوزان عروضﻰ ،ﻣاﻧﻨد
وزنﻫاى صرﻓﻰ بﻪ حروف ﻓا ،عﻴﻦ وﻻم (ﻓعﻞ) ﻧﻬاده شده است.

153

درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ

پسﻮﻧدﻫاى ﻓاعﻠﻰ در پﻴﻮﻧد با واژهﻫاى پﻴشﻴﻦ شان بﻪ صﻮرت زﻳر ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد:
با حروف پﻴﻮﻧد ﻧا پذﻳر و (ﻫاى) ﻧا ﻣﻠﻔﻮظ
با حروف پﻴﻮﻧد پذﻳر
پسﻮﻧد
خرﻳدار ،پدﻳدار ،برخﻮردار
خﻮاستار
ار
شﻨﻮا ،ﮔﻴرا ،پذﻳرا
ﮔﻮﻳا ،بﻴﻨا ،داﻧا
اﻟف
دوان ،سﻮزان ،خﻨدان
خﻮاﻫان ،جﻮشان ،خروشان
ان
حﻘﻪباز ،سرباز ،چترباز
ﻧﻴرﻧﮓباز رﻳسﻤانباز
باز
ﻣرزبان ،بادبان ،آسﻴابان
پاسبان ،باغبان ،ﻛشتﻴبان
بان
بادبر ،ﻧﻤابر ،ﻧاﻣﻪبر
رﻫبر ،رﻧجبر
بر
 ،شﻜارچﻰ ،جارچﻰ
ﻓرشچﻰ ،پستچﻰ ،ﻗابچﻰ
چﻰ
آﻣﻮزﮔار
ستﻤﮕار ،خدﻣتﮕار ،ﻛاﻣﮕار
ﮔار
دادﮔر ،زرﮔر ،ﻛارﮔر
ستﻤﮕر ،آﻫﻨﮕر ،سﻴﻤﮕر
ﮔر
دزدﮔﻴر ،ﻣارﮔﻴر ،بﻬاﻧﻪﮔﻴر
پﻴامﮔﻴر ،راﻫﮕﻴر ،ﻛﻔﮕﻴر
ﮔﻴر
دارﻧده ،ﮔزﻧده
ﮔﻮﻳﻨده ،بخشﻨده ،جﻬﻨده
ﻧده
ﻣزدورﻛار ،بستﻪﻛار
ستﻤﻜار ،ﻓراﻣﻮشﻜار ،ﮔﻨاﻫﻜار
ﻛار
کار گروﻫﻰ و سخﻨراﻧﻰ

 -1شــاﮔردان بﻪ چﻨد ﮔروه تﻘســﻴﻢ شﻮﻧد و پﻴراﻣﻮن شعر و شــاعرى ﻓرخﻰ بﻪ بحث و
ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد؛ ســپس از ﻫر ﮔروه ﻳﻚ ﻧﻔــر ﻣﻘابﻞ صﻨف آﻣده و ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دﻳﮕران
اﻧتﻘال دﻫﻨد.
 -2ﻳﻚ تﻦ از شاﮔردان در برابر صﻨف آﻣده دربارة ﻣﻤدوح ﻓرخﻰ(سﻠطان ﻣحﻤﻮد
غزﻧﻮى) و ﻓتﻮحات وى ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻨد.
 -3چﻨد شاﮔرد در ﻣﻮرد تصﻮﻳر صﻔحﺔ بعدى سخﻨراﻧﻰ ﻛﻨﻨد.
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امﻼ و نگارش

 -1ﻣتﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ صﻮرت اﻣﻼ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2در بارة شخصﻴت ادبﻰ ﻓرخﻰ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
بﻴاﻣﻮزﻳﻢ

 -1دﻳﻮان ﻓرخﻰ بﻴشتر از ﻧﻪ ﻫزار بﻴت دارد و ﮔذشتﻪ از ﻗصاﻳد حاوى غزﻟﻴات ،ﻗطعات،
ترجﻴع بﻨد و رباعﻴات است.
 -2ﻓرخﻰ ﮔذشتﻪ از شاعرى در عروض و ﻧﻘد اﻟشعر استاد بﻮده و ﻛتابﻰ در اﻳﻦ عﻠﻢ بﻪ
اسﻢ «ترجﻤان اﻟبﻼغﻪ» تأﻟﻴف ﻧﻤﻮده است.
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 -1سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮى را چرا بتشﻜﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 -2در ﻣﻮرد ﻗصﻴدة ﻣشﻬﻮر سﻮﻣﻨات ﻓرخﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -3دﻳﻮان ﻓرخﻰ حاوى چﻨد ﻫزار بﻴت است؟
 -4ﻓرخﻰ ﮔذشتﻪ از شعر بﻪ ﻓﻦ عروض و ﻧﻘداﻟشعر ﻫﻢ دسترسﻰ داشت .ﻧظر شﻤا
چﻴست؟
 -5ﻓرخﻰ در ﻛدام سال تﻮﻟد و در ﻛدام سال وﻓات ﻳاﻓت؟
کار خاﻧﻪگﻰ

 -1اﻳﻦ بﻴت را بﻪ حاﻓظﻪ بسپارﻳد:
ﻓساﻧﻪ ﮔشت و ﻛﻬﻦ شد حدﻳث اسﻜﻨدر سخﻦ ﻧﻮ آر ﻛﻪ ﻧﻮ را حﻼوتﻴست دﮔر
 -2درسﻫاى ﮔذشتﻪ را تﻜرار ﻧﻤﻮده و خﻮد را آﻣادة اﻣتحان ﻧﻤاﻳﻴد.
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واژه نامﻪ

آ

آذین زیب ،زینت ،آرایش ،زیور
زیب ،زینت ،زیور
آرایه
آرمان آرزو ،امید
جمع امل به معناى :امید ،آرزو
آمال
آمیخته درهم ساختن و مخلوط کردن دو یا چند
چیز باهم
نشانهها عﻼمتها و جمع آن آیه است
آیات
آشفته پریشان ،شوریده ،مضطرب ،سرگردان
اﻟف
ابتذال بﻰارزش ،مبتذل
بزرگ ،کﻼن ،نیرومند
اَبَر
ابهام پوشیده سخن گفتن ،پیچیده و غامض
کردن سخن
اتباع پیروى کردن ,از پﻰ رفتن.
احاطه گرداگرد چیزى را گرفتن
اختﻼل بﻰ سرو سامانﻰ ،درهم و برهم شدن،
بﻰنظم شدن
اختناق خفه شدن ،گلوگیرشدن ،بندآمدن نفس
اختر ستاره ،بخت و طالع و اقبال ،علم
ادراک
اسباب
استشهاد:
اشتغال
اشراف
اشراق
اطﻼق
اعتﻼ
اعتیاد
اعجاب
اعجاز
اعراض
اعم
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درک کردن ،دریافتن ،فهمیدن ،پﻰ بردن
جمع سبب و سایل
شاهد آوردن ازقول یا گفتة کسﻰ در نوشتة خود
کارکردن ،مشغول شدن ،به کارى
پرداختن
جمع شریف به معناى بلند پایهگان ،نجبا
درخشیدن ،تابیدن ،روشن شدن
استعمال کلمهیﻰ به معناى مخصوص
خواه به طریق حقیقت و یا مجاز
بلند شدن ،برترى یافتن ،بلندى ،برترى
عادت کردن ،خوگرفتن
به حیرت واداشتن ،کسﻰ را به شگفت آوردن
انجام دادن کارى که دیگران از آن عاجز باشند.
عﻼیم ،نشانهها
شامل ،فراگیر ،همهگانﻰ

اعیان بزرگان ،بزرگواران
اغراق مبالغه و افراط در توصیف یا بدگویﻰ
کسﻰ ،گزافگویﻰ
افراط زیادهروى کردن.
اقتضا لزوم ،درخور بودن ،مناسب بودن
اکراه کسﻰ را بهزور و ستم به کارى واداشتن.
خﻼف میل او.
التزام به امرى عهده دار شدن کارى ,مﻼزم شدن.
یاد دادن ،آموختن
القا
نمونه ،طرح
الگو
امﻼح جمع مِلح ،به معناى نمکها ،منرالها
اوهام جمع وهم به معناى :خیال ،پندار ،در دل
گذشتن
ایجاز کوتاه و مختصر کردن سخن
ایقان یقین کردن ,باور کردن.
اشاره کردن ،نشان دادن با انگشت
ایما
ب
جوان
بالغ
برازنده شایسته ،ﻻیق ،زیبنده
برهه قسمتﻰ از وقت و زمان ،روزگار
بسمل هرحیوانﻰ که آن را ذبح کرده و سر بریده
باشند و یا با شمشیر نیم کشته
باشند و یا نیمهجان
بصري منسوب به بصر :آنچه که از طریق چشم
درک شود
رسا ،فصیح ،کسﻰ که داراى زبان رسا باشد
بلیغ
بهت حیرانﻰ ،شِ گِفتﻰ
سود ،نفع ،فایده
بهره
پ
پذیره قبول و استقبال ،جلو رفتن و پیشواز
پژوهشگر :محقق ،پژوهشکننده ،کسﻰ که تحقیق مﻰکند
رونده ،دونده
پویا
پیرایه زینت ،زیور ،آرایش
پیشواز استقبال ،دم روى آمدن،
پیکر جسم ،جسد ،تن ،هیکل
ت
تأخّ ر عقب انداختن ،پس ماندن ،دیرشدن

تأدیب تربیت کردن ،تنبیه کردن
تمایز
تاﻻر سالون ،اتاق بزرگ
تناقض
تأمل اندیشه کردن ،فکرکردن ،درنگ کردن
تهوع
تبلور به شکل بلور درآمدن ،شفاف شدن
دنبال کردن ،درپﻰ چیزى رفتن ،جستجو توالي
تتبع
کردن ،تفحص
تحت الشعاع :زیر پرتو ،آنچه که در اثر پیدایش توأم
توفیق
چیزى دیگر از رونق افتاده باشد.
تحریف تغییر و تبدیل کردن ،برخﻰ ازحروف یک
توهم
کلمه را عوض کردن.
تحقیر حقیرشمردن ،خوار داشتن ،کوچک کردن تکلف
تحلیل تجزیه کردن ،حل کردن ،گشودن
تذهیب طﻼکارى ،هنرتزیین اوراق کتاب با آب تکوین
تهذیب
طﻼ و ﻻجورد
ترسیخ راسخ ساختن ،ثابت ساختن ،قوى ساختن
تزریق داخل کردن محلول در زیرپوست بدن ،ثغور
پیچکارى کردن ،دوا چکانیدن
جسورانه
تزکیه پاکیزه کردن ،بﻰآﻻیش کردن
جعل
تسمم زهرآگین شدن ،با زهر آلوده شدن
تشریع بیان کردن و نمودار ساختن راه یا
شریعت.
چاشنﻰ
تشریک شریک کردن ،شرکت دادن
تشویر اشاره کردن ،آشوب و اضطراب،
چرخ
شرمسارى.
تصحیح صحیح کردن ،درست کردن ،بﻰغلط
حجب
ساختن یک نوشته
تصحیف :خطا خواندن ،خطا کردن در نوشتن ،تغییر حریم
دادن کلمه با کم کردن یا زیاد ساختن نقطه حجت
تصلب سخت شدن ،محکم شدن
حسب
تعجیل شتاب کردن ،شتافتن ،عجله کردن
حکمت
تعزیه عزادارى کردن ،سوگوارى کردن
حماسه
تفریط کوتاهﻰ کردن در کارى.
تفکر قدسي :اندیشة روحانﻰ ،افکار ملکوتﻰ
خوارق
تقدم پیش بودن ،جلو رفتن ،پیشﻰ گرفتن
دست و پا زدن ،کوشش و تﻼش
تقﻼ
تلطیف لطیف کردن ،زیبا و دلپسند نمودن
تلمیح اشاره کردن به قصه یا مثلﻰ مشهور یا داعﻰ

آوردن اصطﻼحات علمﻰ در شعر
جداکردن ،متفرق کردن ،از همدیگرتفاوت داشتن
مخالف چیزى با چیزى ,ضد یک دیگر.
قﻰ ،استفراق ،دلبدشدن ،انقﻼب معده
پﻰ درپﻰ قرارگرفتن ،پشت سرهم بودن،
یکﻰ پس از دیگرى
باهم ،همراه
موافق ،دست یافتن به کارى ،موافقت داده
شده از جانب خداوند
گمان بردن ،وهم داشتن ،خیال و گمان
رنج و سختﻰ برخود نهادن ،کارى به
مشقت و خﻼف عادت کردن
به وجود آوردن ،هستﻰ دادن ،آفریدن
پاکیزه کردن ،خالص کردن
ث
جمع ثغر به معناى :سرحد ،مرز ،دربند
ج
باجسارت ،بﻰباکانه
تقلب کردن ،ساختن سند یاچیزى دیگر
برخﻼف حقیقت
چ
چیزى که به اندازة چشیدن باشد ،قدرى
ازخوراک که براى مزه بچشند
آسمان ،فلک ،روزگار عصر وزمان
ح
شرم ،حیا ،پوشاندن ،پنهان کردن
پیرامون و گرداگرد
برهان ،دلیل ،آنچه به آن دعوى یا مطلبﻰ
را ثابت کنند.
قدر ،اندازه ،شماره ،اساس
راستﻰ و درستﻰ امرى .کﻼم موافق حق.
شجاعت ،دلیرى ،دﻻورى
خ
جمع خارق به معناى آنچه که خﻼف
عادات مردم باشد
د
طلب کننده ،خواهنده ،دعوت کردن
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قاضﻰ ،حکم کردن میان دو نفر
داور
دایم الخمر :بادهپرست ،کسﻰ که همیشه شراب
مﻰنوشد و نشه است.
دایم الصوم :کسﻰ که همیشه روزه داشته باشد.
انبار ،محل ذخیره کردن.
دیپو
ر
رأفت رحمت و مهربانﻰ
مرغزار ،صحرا ،دامن کوه ،دامنه سبز کوه
راغ
که وصل به صحرا باشد.
گریستن بر مرده و شعر گفتن در بارة
رثا
مرگ کسﻰ با اظهار دلسوزى.
شعرى که به هنگام جنگ براى مفاخرت
َر َجز
خوانند.
صف ،قطار ،دسته ،درجه
رده
رستگار آسوده ،نجات یافته ،آزاد
روال نظم ،اسلوب ،ترتیب ،جریان
روایت نقل کردن خبر یا حدیث و سخن ازکسﻰ،
حکایت
روند روش ،رفتار ،طریقه
ریوى منسوب به ریه به معناى شُ ش (عضوى از بدن)
ز
زﻻل گوارا ،صاف ،خوشگوار
زوال ناپایدارى ،نیستﻰ و نابودى ،آفت ،بﻼ
ژ
ژست وضع رفتار و حرکات ،طرز حرکت و اعمال شخص
س
سانسور تفتیش و مراقبت درمطالب کتب و جراید
به وسیلة دولت
سبیل راه آشکار ،طریق
سترگ بزرگ ،عظیم ،قوىهیکل ،تنومند
سجایا جمع سجیه به معناى :طبع ،خُ لق ،خوى
سده دورة صد ساله ،قرن ،صد سال
سقم مرض ،بیمارى ،نادرست بودن ،ناصحیح
بودن
سﻼله نسل ،نطفه ،خﻼصه
سمر شب و سیاهﻰ ،دهر ،روزگار ،قصه و
افسانهیﻰ که در شب بگویند.
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سمعي
سنت
سوانح
سور
ُسوق
شبانان
شتاب
شرور
شوالیه
شیوا
شیوع
صومعه
ضخیم
ضﻼلت
طراوت
طرب
عار
عارى
عبر
عرصه
عزلت
عقود
عقیم

منسوب به سمع :آنچه که از طریق گوش
درک شود
طریقه ,سیرت ,قول و فعل پیامبر
و صحابه بر
آنچه پیغمبر
اسﻼم
آن عمل کرده باشند.
جمع سانحه به معناى واقعه ،حادثه ،هرچیز
ناگهانﻰ ،رویداد
جشن ،ضیافت ،مهمانﻰ ،عروسﻰ
بازار ،جاى خرید و فروش
ش
چوپانان ،نگهبانان گوسفندان
عجله و تندى ،چاﻻکﻰ و سرعت
جمع شر ،بدکار ،صاحب شر
نجیب زادهیﻰ که درگروه اسپسواران
قرون وسطﻰ پذیرفته شده بود.
بلیغ ،فصاحت ،بﻼغت
آشکار شدن .ظاهر و هویدا.
ص
مکانﻰ بر سرکوه یا جایﻰ بلند که راهب یا
عابد ،جهت عبادت آنجا به سربرد
ض
کﻼن ،بزرگ ،ستبر ،هنگفت
گمراه شدن ،گمراهﻰ
ط
تر وتازه شدن ،شادابﻰ
شاد شدن ،شادمانﻰ ،اهتزاز و جنبش از اثر
شادى و نشاط
ع
عیب و ننگ
برهنه ،لخت ،فاقد ،مبرا
عبرت ،پند ،پندى که از نظر کردن در
احوال دیگران حاصل شود.
فضا ،میدان ،ساحه
گوشهنشینﻰ ،دورى و کنارهگیرى ازمردم
جمع عقد.
نازا ،زن یا مردى که از او فرزند به وجود
نیاید

بلندترین چیز ،برترین چیز ،بلندى یافتن
عل ّو
عوارض جمع عارضه به معناى پیشآمد ،بیمارى،
حادثه ،مرض
غ
غنامندى توانگرى ،دولتمندى ،پربار شدن
غفلت فراموش کردن ،ازیاد بردن ،بﻰخبرى.
ف
فترت ضعف ،سستﻰ ،کسالت ،زمان میان دونوبت
تب
بلندى ،باﻻى مقابل نشیب و فرود
فراز
فرکانسي :اهتزاز صدا
فرهیخته :ادب آموخته ،ادیب ،علمآموخته ،عالم
فرود زیر ،نشیب ،پایین ،مقابل فراز
فصیح کسﻰ که خوب سخن بگوید و کﻼمش
بدون پیچیدهگﻰ باشد.
فقدان گم کردن ،از دست دادن ،گم شدن
فوران جوشیدن یا جهیدن آب ازچشمه
فیوض جمع فیض به معناى خیر و برکت
ق
قدسیت پاکﻰ ,پاک شدن .منزه بودن.
قرنیه بخش شفاف پردة صلبیه ،که درجلو چشم
قرار دارد
قریحه طبع ،ذوق ،ادراک ،قدرت طبیعﻰ در
سرودن شعر و کتابت
قریحت طبیعت ،ادراک ،طبیعت شاعرى و
نویسندهگﻰ
پشت گردن و در فارسﻰ به معنﻰ دنبال و
قفا
پشت سر نیز مﻰگویند.
ک
قصر ،عمارت بزرگ و عالﻰ که داراى
کاخ
چندین اتاق باشد.
کانون مرکز
کﻼلت خسته شدن؛ مانده شدن
کلیوى منسوب به کلیه به معناى گرده (عضوى ازبدن)
گ
گزند آسیب ،آزار ،آفت
گسترده پهن کرده ،منبسط ،فراگیر

ل
بازى ،آنچه مایة سرگرمﻰ باشد.
لهو
م
مات و مبهوت :حیران ،سرگشته ،سرگردان
مآخذ جمع مأخذ به معناى سرچشمه ،منبع ،جاى
اخذ شده از آن.
مأنوس انسگرفته ،آشنا
مایل میل کننده ،گراینده به چیزى
مباهات فخرکردن ،نازیدن به کسﻰ یا چیزى
مبتذل پیش پا افتاده ،بﻰارزش ،خوار و ناپسند،
بﻰقدر و قیمت
بنا کرده شده ،پایه و بنیان ،اساس
مبنا
متانت نیرومندى ،وقار ،محکم بودن ،استواربودن
مترادف دو یا چند کلمه که درصورت مختلف و
درمعنﻰ یکسان باشند.
متروک ترک شده ،واگذاشته
متصوفه متصوفان ،گروه صوفیان
متعدد بسیار ،بﻰشمار ،چیزى که بسیار باشد
متناظر نگرنده به هم ،نزدیک به هم
متوالﻰ پیاپﻰ ،پشت سرهم ،پﻰ در پﻰ
متون جمع متن به معناى عبارات اصلﻰ کتاب،
رساله و مکتوب ،مقابل حاشیه
مثمن هشترکنﻰ ،هشتتایﻰ ،هشتجزئﻰ
مجال داشتن وقت و فرصت ،جوﻻن کردن ،جوﻻنگاه
محاسن جمع ُحسن به معناى نیکویﻰ و خوبﻰ
محتوا چیزى که چیز دیگرى را دربر دارد
محدث کسﻰ که حدیث نقل کند ,کسﻰ که
سخنان پیغمبر را روایت کند ،عالم به
علم حدیث.
محرک تحریککننده ،جنباننده
محوطه زمینﻰ که دور آن دیوار کشیده شده باشد
َم َحک سنگﻰ که طﻼ و نقره را به آن مﻰمالند و
عیار آن را آزمایش مﻰکنند.
محیل حیلهگر ،فریبکار
مدارج جمع مدرج و مدرجه به معناى درجهها،
پایهها ،مراتب
مدون تدوین شده ،فراهم آمده ،گردآورى شده،
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جمعآورى شده
مرثیه شعر یا سخنﻰ که درسوگوارى و یا مدح
میت خوانده مﻰشود.
مساعﻰ کوششها ،تﻼشها ،سعﻰها
مستمر دوامدار ،دوامیافته ،دایم
مسوده نامهیﻰ که نوشته شود تا بعد اصﻼح و
پاک نویس کنند
مشتاق آرزومند ،مایل و راغب به چیزى
مشتق جدا شده ،کلمهیﻰ که از کلمة دیگرى جدا
و ساخته شده باشد.
مشروبات :نوشیدنﻰها ،آنچه ازمایعات که نوشیده
شود
مشیت اراده و خواست خداوند
مصاب مصیبتزده ،سختﻰدیده ،مشقتکشیده
مصوبات جمع مصوبه به معناى قسمتﻰ از قانون
مضحک خندهآور
مظاهر جمع مظهر به معناى دیدنﻰ ،جاى ظهور،
پشتیبان
معاصرت طبق زمان ساختن
معایب جمع معاب به معناى عیبها و بدىها
معترضه جملة خارج از موضوع که میان کﻼم وارد شود
معضﻼت مشکﻼت ،دشوارىها
معطوف بازگردانده ،مورد توجه واقع شده ،کلمهیﻰ
که به کلمة ماقبل عطف شود
مغذي غذا دهنده ،تغذیه کننده ،پرورنده
مفروق جدا ازهم ،پراگنده شده ،جدا کرده
مقاطع جمع مقطع به معناى محل قطع و برش
مقبول قبولشده ،پذیرفتهشده ،پسندیده شده.
مقتضﻰ خواهش شده ،طلب شده ،درخواست شده
مقتضیات :شایستهها ،حاجات ،ضرورتها
مقوله سخنﻰ که بار بار گفته شده باشد ،سخن
گفته شده ،گفتار
مﻼک اصل هرچیز ،مایه ،معیار
ملحق پیوسته ،وابسته ،متصل
ملموس قابل لمس ،لمس شده ،قابل درک و دریافت
ممتد پﻰ در پﻰ ،پشت در پشت ،پیاپﻰ
منثور سخن غیرمنظوم ،پراگنده ،متفرق

161

منسوخ ازبین برده شده ،باطل شده ،ردکرده شده
منفعل اثرپذیرفته ،شرمنده ،شرمسار
مواریث جمع میراث
مواهب بخششها
موجز مختصر ،کوتاه ،سخن کوتاه و مختصر
مودت دوستﻰ کردن.
موهبت بخشش ،آنچه که به کسﻰ ببخشند
مکاتیب جمع مکتوب به معناى نوشته
ن
کمیاب ،آنچه کم به دست آید
نادر
ناهنجاري :عدم تناسب ،بﻰتناسب بودن ،نامتناسب
نخبه برگزیده
اصل و نسب ،تبار
نژاد
نسخ جمع نسخه به معناى مطلبﻰ که از روى
کتاب نوشته باشند.
نصوص جمع نص به معناى کﻼم صریح و آشکار
که داراى یک معنﻰ باشد.
سره کننده و جدا کنندة خوب از بد
نقاد
نکبت مصیبت ،رنج ،بیچارهگﻰ
نماینده ،نشانه ،عﻼمه
نماد
نهضت جنبش ،حرکت ،قیام
و
وادى گشادهگﻰ میان دو کوه ،دره
واکنش عکس العمل
باﻻ ،بلند ،بلندمرتبه
واﻻ
وثایق جمع وثیقه به معناى سند
ویترین قفسة شیشهیﻰ قطﻰمانند
ویرایش پیراستن ،منظم کردن ،بﻰعیب ساختن
ﻫـ
هسته قسمت مرکز اتم .و همچنان دانة میان
میوه مثل دانة زردآلو.
همگون همانند ،همرنگ ،شبیه
هول خوف ،ترس ،هراس
هویت هستﻰ ،وجود ،حقیقت ،شناسنامه
هیاهو غوغا ،جار وجنجال ،داد وفریاد
فراست ،کیاست ،زیرکﻰ و هوشیارى
هنر
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 -8اﻧصارى ،خﻮاجﻪ عبداﷲ ﻣﻨاجاتﻧاﻣﻪ ،اﻧتشارات ﻓرﻫﻨﮓ و ﻗﻠﻢ ،تﻬران ،اﻳران 1386ﻫـ.ش.
 -9باتــرا ،وﻳجﻲ و پراﻣد ،اﻧدﻳشﻪﻫاي خﻮب براي ﻫﻤﻪ ،ﻫﻴبت ا ...اســدي (ترجﻤﻪ) ،اﻧتشارات آســتان ﻗدس
رضﻮي ،چاپ اول  1381ﻫـ.ش.
 -10بــارز ،دﻛتر عابدﻳﻦ ،ﮔﻔتارﻫاﻳــﻰ در زﻣﻴﻨﺔ جاﻣعﻪ ،ﻓرﻫﻨﮓ ،آزادى و تعﻠﻴــﻢ و تربﻴت ،اﻧتشارات :بﻨﮕاه
اﻧتشارات ﻣﻴﻮﻧد چاپ اول  1386ﻫـ .ش
 -11باﻧﻮ شــﻜﻔتﻪ ،دﻛتر صغرى ،شــرح احﻮال و آثار ﻓارســﻰ اﻣﻴر عﻠﻴشﻴر ﻧﻮاﻳﻰ ﻣتخﻠــص بﻪ ﻓاﻧﻰ تحﻘﻴﻖ و
ﻧﮕارش ،:چاپ اول  1387ﻫـ  .ش .ﻧاشر :اﻧتشارات بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻟﻬدى
-12بخشﻰ عﻠﻰآﻗا ،اﻓشارى راد ﻣﻴﻨﻮ ،ﻓرﻫﻨﮓ عﻠﻮم سﻴاسﻰ ،تﻬران :چاپار ،چاپ دوم 1386ﻫـ.ش.
 -13بﻠخﻰ ،ﻣحﻤد حﻨﻴف حﻨﻴف ،پر طاووس ﻳا شعر ﻓارسﻰ در آرﻳاﻧا ،بﻪ ﻛﻮشش ،اسداﷲ حﻨﻴف ،چاپ دوم  1381ﻫـ  .ش.
 -14بﻴتاب ،ﻣﻠﻚ اﻟشعرا ،ﻣﻔتاح اﻟغﻤﻮض ﻗاﻓﻴﻪ و عروض ،چاپ اول ،از ﻧشرات ﻓاﻛﻮﻟتﺔ ادبﻴات ،پﻮﻫﻨتﻮن
ﻛابﻞ ،ﻛابﻞ ،اﻓغاﻧستان 1333 ،ﻫـ.ش.
 -15بﻴدل (ابﻮاﻟﻤعاﻧﻰ) ،ﻛﻠﻴات بﻴدل ،جﻠد اول (غزﻟﻴات) ،ﻣطبعﺔ وزارت ﻣعارف ،ﻛابﻞ 1342 ،ﻫـ.ش.
 -16تﻬاﻧﻮى ،عﻼﻣﻪ اشرف عﻠﻰ ،ازدواج اسﻼﻣﻰ ،ترجﻤﻪ عﻼﻣﻪ ﻣحﻤد ابراﻫﻴﻢ داﻣﻨﻰ ،اﻧتشارات صدﻳﻘﻰ،
چاپ پﻨجﻢ 1385ﻫـ.ش.
 -17جاوﻳد ،احﻤد (دﻛتﻮر) ،عارف عزﻳز (بﻪ ﻛﻮشش) ،ﻧﻮروز خﻮشآﻳﻴﻦ ،چاپ دوم ،اﻧجﻤﻦ ﻓرﻫﻨﮓ
اﻓغاﻧستان ،ﻛابﻞ ،اﻓغاﻧستان 1384 ،ﻫـ.ش.
 -18جﻤشﻴد ،دﻛتﻮر جﻤراد بﻪ ﻛﻮشش ،ﻛﻠﻴات اشعار جﻤشﻴد شعﻠﻪ ،اﻧتشارات شﻬر آﻓتاب ،تﻬران ،چاپ اول 1379ﻫـ  .ش.
 -19حسﻴﻨﻰ ،رضا سﻴد حسﻴﻨﻰ ،ﻣﻜتبﻫاى ادبﻰ ،چاپ ﻧﻬﻢ ،اﻧتشارات ﻧﻴﻞ ،اﻧتشارات ﻧﮕاه ،تﻬران 1366 ،ﻫـ.ش.
 -20حﻘاﻧﻰ زﻧجاﻧﻰ ،حسﻴﻦ ،حﻘﻮق خاﻧﻮاده در اسﻼم ،اﻧتشارات داراﻟتبﻠﻴغ اسﻼﻣﻰ ،تﻬران
 -21خبره زاده ،دﻛتﻮر عﻠﻰ اصغر ﮔزﻳده ادب ﻓارسﻰ ،ﻣؤسسﺔ اﻧتشارات ﻧﮕاه تﻬران 1371ﻫـ  .ش.
 -22د احﻤد شاه بابا دﻳﻮان ،ﻣﻘدﻣﺔ حبﻴب اﷲ رﻓﻴع ،سال اﻧتشار 1378ﻫـ  .ش.
 -23دﻛر ،برت ،ﻣدﻳرﻳت ﻓراﻳﻨد ارتباطات ﻣﻮثر ،دﻛتر بﻬزاد رﻣضاﻧﻲ (ترجﻤﻪ) ،اﻧتشارات ﻧشر داﻳره ،چاپ
اول تابستان  1379ﻫـ.ش.
 -24دﻳﻮان حضرت ﻣﻴرزا عبداﻟﻘادربﻴدل ،چاپ ﻣطبعﺔ حروﻓﻰ ﻣاشﻴﻦخاﻧﻪ ،ﻛابﻞ1334 ،
 -25رادپﻮر ،ﻓاطﻤﻪ و دﻳﮕران راﻫﻨﻤاى درس ﻫﻨر ،اﻧتشارات ادارة ﻛﻞ چاپ و تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ ،چاپ
اول  1385ﻫـ.ش

162

 -26رزﻣجﻮ ،دﻛتﻮر حسﻴﻦ ،ﻣباﻧﻰ آﻣﻮزش زبان و ادبﻴات ﻓارسﻰ ،ﻧاشر :زبان و ادبﻴات ﻓارسﻰ ،داﻧشﻜدة
خاورشﻨاسﻰ ،داﻧشﮕاه پﻨجاب ،ﻻﻫﻮر.
 -27رزﻣجﻮ ،دﻛتﻮرحسﻴﻦ ،ﻣباﻧﻰ آﻣﻮزش زبان و ادبﻴات ﻓارسﻰ ،بﻪ ﻛﻮشش دﻛتر آﻓتاب اصغر و غﻼم
ﻣعﻴﻦاﻟدﻳﻦ ﻧظاﻣﻰ ،اﻧتشارات پﻮﻫﻨتﻮن پﻨجاب
 -28رساﻟﺔ اﻟجﻬاد (ﻣجﻠﺔ شﻬرﻳﺔ) ،تصدرﻫا جﻤعﻴﺔ اﻟدعﻮة اﻻسﻼﻣﻴﺔ ،اﻻعداد ( 37 ،35 ،31رجب ،ذ و اﻟﻘعدة،
اﻟﻤحرم) ،طرابﻠس ،اﻟجﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟشعبﻴﺔ اﻟﻠﻴبﻴﺔ1394 ،ﻫـ.ش.
 -29سعدى ،شﻴخ ﻣصﻠحاﻟدﻳﻦ شﻴرازى ،بﻮستان ، ،تصحﻴح ﻣحﻤد عﻠﻰ ﻓروغﻰ ،چاپ ﻫشتﻢ  ،1378ﻫـ.ش.
تﻬران :اﻧتشارات اﻣﻴر ﻛبﻴر.
 -30سﻨﮕرى ،دﻛتر ﻣحﻤد رضا و دﻳﮕران ،ﻓارسﻰ اول راﻫﻨﻤاﻳﻰ -خﻮاﻧدن ،اﻧتشارات شرﻛت چاپ و ﻧشر
ﻛتابﻫاى درسﻰ اﻳران ،چاپ اول 1385ﻫـ .ش
 -31شﻔﻖ ،دﻛتﻮر رضازاده تارﻳخ ادبﻴات اﻳران ،؛ چاپ اول 1369ﻫـ.ش .چاپخاﻧﺔ آرﻣان ،اﻧتشارات آﻫﻨﮓ.
 -32شﻤﻴسا ،دﻛترسﻴروس ،بﻴان و ﻣعاﻧﻰ ،چاپ ﻫشتﻢ ،اﻧتشارات ﻓردوس ،تﻬران 1383 ،ﻫـ.ش.
 -33شﻤﻴسا ،سﻴروس (دﻛتر) ،اﻧﻮاع ادبﻰ ،چاپ دوم ،اﻧتشارات ﻓردوس ،تﻬران ،اﻳران 1373 ،ﻫـ.ش.
 -34صادﻗﻰ ،جﻤال ﻣﻴر ،ﻗصﻪ ،داستان ﻛﻮتاه ،رﻣان ،چاپ اول ،اﻧتشارات ﻛﻤﻴتﺔ دوﻟتﻰ ،ﻛابﻞ ،اﻓغاﻧستان 1365 ،ﻫـ.ش.
 -35طﻮسﻰ ،خﻮاجﻪ ﻧصﻴراﻟدﻳﻦ ،دﻛترجﻠﻴﻞ تجﻠﻴﻞ (تصحﻴح و اﻫتﻤام) ،ﻣعﻴاراﻻشعار ،چاپ اول ،ﻧشرجاﻣﻰ،
اﻧتشارات ﻧاﻫﻴد ،تﻬران ،اﻳران 1369 ،ﻫـ.ش.
 -36عطاﻳﻰ ،ابراﻫﻴﻢ ،ﻧﮕاه ﻣختصرى بﻪ تارﻳخ ﻣعاصر اﻓغاﻧستان ،ﻧاشر :ﻣرﻛز ﻧشراتﻰ ﻣﻴﻮﻧد ،ﻛتابخاﻧﺔ سبا.
 -37عﻠﻮى ﻣﻘدم ،ﻣحﻤد و اشرف زاده ،رضا ،ﻣعاﻧﻰ وبﻴان :تﻬران ،سازﻣان ﻣطاﻟعﻪ و تدوﻳﻦ ﻛتب عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ
داﻧشﮕاهﻫا ( سﻤت) .چاپ ششﻢ 1384ﻫـ.ش.
 -38غبار ،ﻣﻴرغﻼم ﻣحﻤد ،اﻓغاﻧستان درﻣسﻴرتارﻳخ ،چاپ اول ،ﻣطبعﺔ دوﻟتﻰ ،ﻛابﻞ ،اﻓغاﻧستان 1346 ،ﻫـ.ش.
 -39غﻼم ،ﻣحﻤد ،ﻫﻨر و ادب ﻓارسﻰ ،چاپ پﻨجﻢ ،اﻧتشارات ﻣدرسﻪ ،تﻬران ،اﻳران 1386 ،ﻫـ.ش.
 -40ﻓرخارى ،احﻤد ﻳاسﻴﻦ ،درست بﻨﻮﻳسﻴﻢ ( ﻓرﻫﻨﮓ اﻣﻼى زبان درى ) ،چاپ اول ،اﻧجﻤﻦ ﻫﻨر وادبﻴات
اﻓغاﻧستان ،اﻧتشارات سعﻴد ،ﻛابﻞ ،اﻓغاﻧستان1387 ،ﻫـ.ش.
 -41ﻓرخارى ،اﻟحاج ﻣﻮﻟﻮى غﻼم ﻣحﻤد ،رجال ﻣعاصر ،حاجﻰ عﻴﻦاﻟدﻳﻦ (عﻴﻨﻰ)( ،زﻳرطبع).
 -42ﮔﻴﻼﻧﻰ ،احﻤد سﻤﻴعﻰ و دﻳﮕران ،زبان ﻓارسﻰ سال دوم دورة رﻫﻨﻤاﻳﻰ تحصﻴﻠﻰ ،ﻧاشر :شرﻛت چاپ
وﻧشر ﻛتابﻫاى درسﻰ ،اﻳران-تﻬران ،چاپ چﻬاردﻫﻢ1387ﻫـ.ش.
 -43ﮔﻴﻼﻧﻰ ،احﻤد سﻤﻴعﻰ ،ﻧﮕارش و وﻳراﻳش ،تﻬران :سازﻣان ﻣطاﻟعﻪ و تدوﻳﻦ ﻛتب عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ داﻧشﮕاهﻫا
(سﻤت) چاپ پﻨجﻢ  1383ﻫـ.ش .سازﻣان چاپ و اﻧتشارات وزارت ﻓرﻫﻨﮓ وارشاد اسﻼﻣﻰ اﻳران.
 -44ﮔﻴﻮى ،دﻛتﻮر سﻴد حسﻦ احﻤدى ،زبان و ﻧﮕارش ﻓارسﻰ ،سازﻣان ﻣطاﻟعﻪ و تدوﻳﻦ ﻛتب عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ
داﻧشﮕاﻫﻰ (سﻤت) چاپ پﻨجﻢ زﻣستان  1371ﻫـ.ش.
-45ﻣاحﻮزى ،ﻣﻬدى ،بﻪ ﻛﻮشش ،بر ﮔزﻳدة ﻧظﻢ و ﻧثر ﻓارسﻰ ،چاپ اول 1369ﻫـ .ش
 -46ﻣحﻤد غﻼم ،ﻫﻨر و ادب ﻓارسﻰ ،اﻧتشارات ﻣدرسﻪ ،چاپ پﻨجﻢ  1386ﻫـ.ش
 -47ﻣﻘدم ،دﻛترﻣحﻤد عﻠﻮى و دﻛتر رضا اشرف زاده ،ﻣعاﻧﻰ و بﻴان ،چاپ ششﻢ ،سازﻣان ﻣطاﻟعﻪ و تدوﻳﻦ
ﻛتب عﻠﻮم اﻧساﻧﻰ داﻧشﮕاهﻫا ،تﻬران 1384 ،ﻫـ.ش.
 -48ﻣﻮدودى ،سﻴدابﻮاﻻعﻠﻰ ،حجاب ،ترجﻤﺔ پﻮﻫاﻧد ﻧعﻤت اﷲ شﻬراﻧﻰ ،اﻧتشارات داراﻟعروبﻪ لدعﻮة اﻻسﻼﻣﻴﺔ
ﻻﻫﻮر ،چاپ اول 1988م.
 -49ﻣﻮﻟﻮى ،عباس عﻠﻰ ،صﻨاﻳع ادبﻰ ،چاپ اول ،چاپخاﻧﺔ اتحاد ،تﻬران ،اﻳران 1359 ،ﻫـ  .ش.
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