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پيام وزير معارف
اقرأ باسم ربك

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

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

مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
نهادهاى تعليمى دولتى و خصوصى در صدر برنامه هاى 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 به عنوان تربيت كننده گان نسل آينده، در سراسر كشور احترامانه تقاضا 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تفكر  و  ملى  دينى،  ارزش هاى  با  و آگاه  فعال  نسل  پرورش  و  تربيت  در  و  نورزيده  دريغ  تالشى 
انتقادى بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز 
كنند، كه در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته 

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

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

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

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

وزير معارف 
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درس 

    اول 

مناجات

الهى، بنياد توحيد ما خراب مكن و باغ اميد ما بى آب مكن.

الهى، اگر حساب با مايه داران است، من درويشم و اگر با مفلسان است، من از همه بيشم.

الهى، بر سر ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بالى خود گرفتار مكن.

الهى، بهشت بى تو 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 سينه يى 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 بى مايه و همه از طاعت، بى پيرايه و همه محتاج و بى سرمايه.

الهى، اگر يك بار گويى بندة من، از عرش بگذرد خندة من.

الهى، اگر كاسنى تلخ است از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است از دوستان است.

پروردگار!   
 سال نو تعليمى را با نام و ياد تو آغاز مى نماييم و با بلند نمودن دست دعا 
به تو پناه مى بريم واز تـو مى خواهيم  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.
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الهى، همه مى خواهند كه در تو نگرند و عبداهللا مى خواهد كه تو در وى نگرى.

الهى، حجاب ها از راه ما بردار و مارا به ما مگذار.

الهى، اگرچه بهشت چشم و چراغ است، بى ديدار 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 خدا يى  نه بازارگان.

به شهادت  به كردار است  اگر  و  تاجم  بر سرگوينده گان  به گفتار است  اگر كار  الهى، 

محتاجم.    

                                                                                     مناجات نامه

  * مناجات: راز و نياز به درگاه خداوند> را گويند. مناجات نامة مسجع 
خواجه عبداهللا انصارى از شهرت به سزايى برخوردار است.

نثر مسجع: به نثرى گفته مى شود كه در آن جمله هاى 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 اصطالح ادبا؛ آوردن 

كلمه هاى هم وزن يا هم قافيه است در پايان جمله.
* شيخ االسالم عبداهللا بن محمد انصارى هروى در سال 396 هـ . ق. متولد شد. وى 
از محدثان، مفسران، عارفان و شاعران افغانستان و جهان اسالم در قرن پنجم مى باشد.  
برخى آثار او عبارت اند از: مناجات نامه به نثر مسجع، كه معروف ترين نوشتة اوست، 
رسالة دل و جان به نثر مسجع، رسالة واردات، كنزالسالكين كه رساله يى است به نظم 

و نثر، قلندر نامه و محبت نامه.
 اين عالم بزرگ بعد از يك عمر تدريس در سال 481 هـ . ق. در هرات وفات يافت 

و در محلة گازرگاه به خاك سپرده شد.
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1- مناجات نامه، يكى از  معروف ترين نوشته هاى خواجه عبداهللا انصارى است كه به 
نثر مسجع نگارش يافته  است.

2- شيخ االسالم عبداهللا بن محمد انصارى هروى در سال 396 هـ.. ق. تولد و در سال 
481 هـ . ق. وفات يافت.

3- خواجه عبداهللا انصارى از مفسران، محدثان، عارفان و شاعران قرن پنجم مى باشد.

 
درست بنويسيم

�هرگاه حرف آخرى واژه، »الف« باشد و در جمله به حيث موصوف، مضاف يا  t
منسوب قرار گيرد، پس از الف يك »ى« به عنوان عالمت اضافه نوشته مى شود؛ 
بعدى  و  قبلى  واژه هاى،  با  هيچگاه  شده،  نوشته  مستقل  صورت  به  »ى«  اين  اما 

خويش نمى پيوندد؛ مانند:
�خداى بزرگ، آشناى ديرين، گداى متكبر)توصيفى( t

�گل هاى باغ، درياى كابل، موالناى بلخ )نسبتى( t
�تذكرة محمود، مهمان خانة حويلى، آرامگاه ناصر خسرو )اضافى(  t

کار گروهى و سخنرانى

1-  شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت خواجه عبداهللا انصارى به 

بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به 

شاگردان ديگر انتقال دهد.

در  شاگردان  از  تن  يك   -2

ميان  فرق  و  آمده  صنف  برابر 

به  را  نعت  و  مناجات  حمد، 

هم صنفى هاى خود بيان كند.

3- چند شاگرد در مورد تصوير 

سخنرانى كنند.

بياموزيم
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امال و نگارش 

تان  امال در كتابچه هاى  به صورت  به خوانش مى گيرد  معلم گرامي  را كه  متنى   -1

بنويسيد.

كتابچه  در  خوانديد،  بنويسيم«  »درست  بخش  در  كه  قواعدى  نظرداشت  در  با   -2

هاى تان يك متن خوب بنويسيد.

1- خواجه عبداهللا انصارى بيشتر به نگارش چه نوع نثر شهرت دارد؟ 

2- خواجه عبداهللا انصارى كى بود؟

مناجات نامه، كتاب هاى ديگرى هم دارد؟  از  انصارى گذشته  3- آيا خواجه عبداهللا 

نام ببريد.

کار خانه گى

 1- يــك مقالــه در بارة خواجــه عبداهللا انصارى بنويســيد كــه قواعد خوانده  شــدة

 »درست بنويسيم« در آن تطبيق شده باشد.

2- اين مناجات را به حافظه بسپاريد:

الهى، بنياد توحيد ما خراب مكن و باغ اميد ما بى آب مكن.

الهى، اگر كاسنى تلخ است از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است ا زدوستان است.

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

بگيريد.
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كـــــريم السجـــــا يا جميل الشيم

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 ســاالر بيت الحــرام

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

نبـــــــى البــــرايا شفيـــع االمم)1(

امين خــــــــدا، مهبط جبـــــرئيل

كتب خـــــانة 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

الورى)6( نبـــى  اى  السالم   عليك 

 زمين بوس قدر تو جبـــــرئيل كرد

عليك الصلــــــوة اى نبــى السالم

 درس امروز توسط يك شاگرد معرفى شود كه تشريحاتش 
   جواب گوى پرسش هاى زير باشد:  

  1- نعت را از نظر لغوى و اصطالحى توضيح دهيد.
2-پيرامون معجزة شق القمر چه مى دانيد؟

3- براى سعادت دارين، پيروى از پيغمبر� ضرورى است. توضيح 
دهيد.

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

درس

دوم

نعت

سعدى
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بزرگ  شاعر  شيرازى،  سعدى  عبداهللا  بن  مصلح  مشرف الدين  سعدى: 
و نويسندة گرانقدر در سال هاى 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 مدرسه هاى 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 )623- 688 
هـ . ق.( سعدى به شيراز باز گشت و در سال 655 هجرى قمرى، كتاب معروف خود 
»بوستان« يا »سعدى نامه« را به نظم نگاشت و نيز اثر مشهور ديگر خود »گلستان« را در 
بهار 656 هجرى قمرى تصنيف كرد. از آثار ديگر سعدى مى توان به غزل ها، ترجيع 
بند، رباعى ها، مقاله ها و قصيده هاى عربى« او اشاره كرد كه همه در كليات وى جمع 
شده است. به عنوان مثال كتاب گلستان وى داراى هشت باب مى باشد؛كه به ترتيب 
فوايد  در  قناعت،  فضيلت  در  درويشان،  اخالق  در  پادشاهان،  سيرت  در  از:  عبارتند 
خاموشى، در عشق وجوانى، در ضعف و پيرى، در تأثير تربيت و در آداب صحبت.« 
وفات سعدى بين سال هاى)691 و 694 هـ . ق.( در شيراز اتفاق افتاد و در همان جا نيز 

به خاك سپرده شد.
1- »كريم السجايا جميل الشيم نبى البرايا شفيع االمم« او )پيغمبر( داراى اخالق نيك و 
عادات پسنديده است. پيامبر خداست بر امت و شفاعت كنندة گروه هاى مردم است. 

2- پيامبرى كه هنوز وحى بر او تمام نشده بود، با رسالت خود، همة اديان را منسوخ 
كرد.

3- چون تصميم به انذار مشركان گرفت، با معجزة خود ماه را به دو نيم كرد. مصراع 
برابر  در  اسالم  پيغمبر  معجزات  از  كه  ماه  شگافتن  شق القمر:  به  است  اشاره  دوم 

درخواست منكران است. 
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر« آن ساعت نزديك آمد و ماه آسمان  سورة قمر آية 1: »إِْقتََربَِت السَّ

شگافته شد. 
تيسفون كه  در  بزرگ ساسانيان  مداين، كاخ  ايوان  فتاد:  ايوان كسرى  در  تزلزل   -4
پيامبر اسالم  تولد  باقى است و در روايات آمده است كه هنگام  از آن هنوز  بخشى 
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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5- حامل وحى: جبرئيل امين و ساالر بيت الحرام، پيامبر اكرمH است. 
6- نبى الورى: پيامبر و فرستادة خدا بر مردم )ورى: مردم( 

درست بنويسيم
�tهرگاه حرف آخرى واژه، »الف« باشد، در پيوند با پسوندهاى زيرين بازهم در ميان 
با واژه هاى پس از خود  واژه و پسوند، يك »ى« عالوه مى شود كه اين »ى« هميشه 

بايد به صورت پيوسته نوشته شود مانند: 
�tپسوند جمع »آن« نانوا+ى+ان= نانوايان، گدايان، بينايان.

�tپسوند تنكير »ى«: آشنا + ى + ى = آشنايى، پارسايى، دلربايى.
�tپسوند صفت نسبتى »ى« دريا + ى + ى = دريايى، كاپيسايى. 

�tهرگاه حرف آخرى واژه »الف« باشد، در پيوند تصغير »ك« در ميان واژه و پسوند 
يك »گ« عالوه مى شود كه هميشه با واژة بعد از خود بايد به صورت پيوسته نوشته 

شود؛ مانند: زيباگك، جوالگك، گيراگك.

1- نعت: ثنا و صفت پيامبر خدا> را گويند. 
2- سعدى در جوانى به بغداد رفت و آنجا در مدرسة نظاميه و درسگاه هاى ديگر درس 

خواند و به تكميل علوم پرداخت. 
3- بوستان و گلستان از نوشته ها و آثار گرانقدر و معروف سعدى است. 

4- پيامبر خدا با رسالت خود همة اديان را منسوخ كرد.

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان 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. 
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون نعت  شيخ سعدى به همصنفى هاى 

بياموزيم
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خود معلومات دهد. 
3- چند شاگرد در مورد تصوير 

زير دو دو دقيقه سخنرانى كنند:

امال و نگارش
امال در كتابچه هاى خود  به صورت  به خوانش مى گيرد  1-متنى را كه معلم گرامى 

بنويسيد. 
پيرامون  مقاله يى  تان  اماليى كه خوانديد، در كتابچه هاى  با در نظرداشت قواعد   -2

نعت پيامبر خداوند> بنويسيد. 

1- سعدى در كدام نوع سخن يد طوال دارد؟ واضح سازيد.
2- در مورد نعت پيامبر خداوند> چه مى دانيد؟  

3- آثار شيخ سعدى را نام ببريد.
4- بيت پنجم نعت شريف را شرح دهيد.

کار خانه گى

1- به رويت متن نعت، قواعد اماليى اين درس را مقايسه كرده، بيان داريد. 
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد. 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند    تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد. 
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 درس 

سوم

ادبيات از ديدگاه اسالم

واژة »ادب« معانى و تعبير هاى گوناگونى دارد. عده يى آن را تأديب و تهذيب دانسته 
و برخى هم معارف و تجربه هاى انسانى گفته اند و نيز كلمة ادب به معناى تأديب و 
آموزش انسان و توجيه به سوى خوبى ها و زيبايى هاى كالمى، كردارى و دعوت به 

امور خير و ارزش هاى عالى مى باشد. 
پيامبر محبوب اسالم 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 اسالم جايگاه »ادب« را چنين به اوجگاه مى كشانند: »پروردگارم مرا ادب 
آموخت، پس تأديب مرا نيكو گردانيد.« اين است فراخناى كلمة »ادب و ادبيات« در 

قاموس اسالم.
و  پسنديده، خوى خوش  معرفت، روش  فرهنگ،  دانش،  »ادب«  لغوى  معناى  هم  و 
»آداب« جمع كلمة »ادب« است و »علم ادب« به دانشى گفته مى شود كه با تسلط بر 
آن، شخصى مى تواند درست شعر بگويد و نثر زيبا بنويسد، سخن درست و نادرست و 
زشت و زيبا را تفكيك دهد. واژة مركب »ادبيات« به علومى اطالق مى شود كه مربوط 
بديع،  بيان،  اشتقاق، معانى،  اين علوم را صرف، نحو، لغت،  باشد كه قدما  »ادب«  به 
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 همين سان »ادب« به طور عام بر مجموع معارف انسانى اطالق مى گردد؛ اما به صورت 
خاص، ادب و يا ادبيات به كالمى گفته مى شود كه تعبير كنندة افكار، احساسات و 

شاگردان به پرسش هاى زير پاسخ هاى مناسب ارائه بدارند:
1- پيامبر محبوب اسالم جايگاه واژة »ادب« را چگونه تصوير فرموده 

اند؟
2- فرق بين »ادب« و »ادبيات« چيست؟
3- ويژه گى هاى ادب اسالمى كدام ها اند؟
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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 جزر هايى را تجربه كرده تا به 
روزگار ما رسيده است. در حال حاضر هرگاه كلمة »ادب« به گوش رسيد، به صورت 
ادبى« رهنمون  »نثر  و  نثر«  و  »شعر  تراوش هاى ذهنى در عرصة  به  را  انسان  عام ذهن 

مى سازد.
ضرورى  ادب  مفهوم  و  تعريف  در  را  اساسى  عنصر  دو  ادب  عرصة  صاحب نظران 

مى دانند كه عبارت اند از: »مفكوره« و »قالب فنى« و يا »مضمون« و »شكل هنرى«.
بازتاب  هنرى  »تعبير  از  عبارت  را  اسالمى  ادب  انديشمندان،  و  نويسنده گان  برخى 
نموده  تعريف  بينى اسالم«  از خالل جهان  اديب  بر وجدان  انسان  زنده گى، هستى و 
اند. هرگاه خواسته باشيم نگاه گذرايى به جايگاه و سير حركت ادب اسالمى نماييم، 

مى بينيم:
وقتى كه خورشيد اسالم 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 زنده گى وى چيره شده بود؛ بنابر حكمت و مشيت 
خداوند> قرآن كريم به خاطر اثبات اعجاز كالم 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 اسالم براى سخن بليغ، كالم فصيح و ادبيات 
بلند و برتر قايل مى باشد و چه شرفى براى ادب، بزرگ تر ازين كه قرآن خود اوج و 

قلة فصاحت و بالغت و بنيادى است براى ادب عالى و برتر.
خداوند متعال به پيامبر گرامى اسالم دستور داد با سالح سخن و يا »كلمة قرآن« به جهاد 
مشركين بپردازد )َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا( )سورة الفرقان:آية 52( ترجمه: با )سالح( قرآن 
به جهادى بزرگ با آن ها جهاد كن. با درك تأثير شعر و فنون سخن در حيات فكرى و 
اجتماعى عرب، شعرا و خطباى پيامبر� در صحنه هاى مقابله و مبارزه با همتاهاى شان 
دست بااليى را نصيب گرديدند؛ تا آنجا كه در يك مبارزة فكرى و ادبى )شعر و خطابه( 
اقرع بن حابس زعيم هيأت قبيلة بزرگ تميم چنين اعالم 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 اسالم مشرف گرديد.



 11

بدين ترتيب شعر و ادب در عهد نبوى و دوران خلفاى راشدين در ساية تعاليم اسالم 
و اخالق ايمان، حركت نمود و در سينه هاى شعرا و ادباى صدر اسالم، وصف و نعت 
پيامبر�، رثاى شهداى اسالم، افتخار به نعمت هاى خداوند> و ديگر اشكال شعر 
اين مرحله مضامين و عناوين دوران جاهلى شعر  انعكاس و تجلى يافت. در  و ادب 
فاحش  ناميمون، غزل  ذم  و  قبيله، هجو  و  نژاد  مال،  و  به جاه  افتخار  بر  مبنى  ادب  و 
انسانى  واالى  ارزش هاى  و  اخالق  مكارم  به  را  ناپديد گرديده جاى خود  عريان،  و 
بركت  پر  و  ميمون  دامن  در  واال  انسانى  مايه هاى  با  هنر  و  ادب  گذاشت.  واسالمى 
تمدن اسالمى راه رشد پيمود و بر تارك تاريخ اسالم و تمدن بشرى چنان مطلوب 
و برجسته درخشيد كه سخن گفتن از  مفاخر و دست آورد هاى انسانى در عرصه هاى 
فرهنگ و گنجينه هاى فرهنگى بدون پرداخت به ادب و هنر اسالمى ناممكن و دشوار 
است؛ اما اين راه و رسم به مرور زمان و با ظهور فتنه هاى كشنده در برهه هايى از زمان 
دچار اختالل و انحراف شد. كاروان شعر و ادب اسالمى با تاثر پذيرى از بحران هاى 
تاريخ از سير درست بازماند و گرد و غبار توفان هاى روزگار حركت اين كاروان را 
مختل كرد. با به ضعف گراييدن ادبيات اسالمى، هنر و ادب در بسيارى از موارد از 
ارزش هاى واالى انسانى تهى گشته و ادب و هنر منحرف وارد ميدان شد كه تا هنوز 
بسيارى از جريان هاى ادبى در كشور هاى اسالمى در تاريكى و گمراهى راه مى پيمايد. 
اكنون با گذشت بيشتر از يك هزارو چهارصد سال، كاروان شعر و ادب در عرصه هاى 
ما  عزيز  در كشور  از جمله  زبان هاى گوناگون  با  مختلف  در سرزمين هاى  مختلف، 

افغانستان ضرورت به تجديد نظر و نقد دارد تا مسير خود را باز يابد.
ظهور انجمن هاى ادبى در سطوح ملى و بين المللى يكى از پديده هاى مثبت در جهان 
ادبيات معاصر است؛ در اين راستا تشكيل انجمن جهانى ادبيات اسالمى كه نخبه ترين 
ادبا، شعرا، ناقدان، داستان و ناول نويسان، و انديشمندان عرصه هاى ادبيات را به حيث 
اعضاى خود دارد خدمات مفيدى را در شناسايى، نشر و گسترش ادبيات اسالمى به 

زبان هاى مختلف دنيا انجام داده است.

برخى از ويژه گى هاى ادب اسالمى 
مختلفى  ادبى  مكتب هاى  ظهور  شاهد  بيستم  قرن  آغاز  خصوص  به  اخير،  عصر هاى 
سمبوليسم،  رياليسم،  رومانتيسم،  كالسيسم،  يا  تقليدى  ادبى  مكتب هاى  قبيل  از  بود؛ 
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اگزيستانسياليزم، كوسموپوليتيسم، هنر براى هنر و ديگران كه هر يكى از اين مكتب هاى 
ادبى ويژه گى ها و خصوصيت هاى فكرى خاص خود را دارا بوده تعبير كنندة افكار و 
نظرات مكاتب فكرى و فلسفى خاصى مى باشند؛ زيرا ادب و هنر قالب و وسيله يى است 
براى نشر عقايد، انديشه ها و فلسفه هاى مختلف و هر اديب و هنرمند آن را به خاطر نشر 
و گسترش فكر و نظر خويش به كار مى گيرد، و چه بسا كه فكر منحرف و اخالق آلوده 
و فاسد از البه الى فرآورده هاى هنرى و ادبى، جوامع  و انسان ها را به لجنزار هاى فساد و 
تباهى كشانده است. از نظر نويسنده گان و انديشمندان اسالم، ادبيات اسالمى نيز صفات 
ساير  از  خصوصيات  و  ويژه گى ها  اين  با  كه  دارد  را  خود  خاص  خصوصيت هاى  و 
مكاتب ادبى متمايز مى گردد. اين ويژه گى ها و خصوصيات از فكر و عقيدة اسالمى 
و   صفات  اسالمى  ادب  نمايد.  كسب  را  اسالمى  ادبيات  صفت  تا  مى گيرد  سرچشمه 

خصوصيات و ويژه گى هاى زياد دارد كه به برخى از آن ها اشاره مى نماييم:

اول- التزام عقيدتى و اخالقى
معنى كه  اين  به  است؛  بودن«  »ملتزم  اسالمى  ادبيات  نخستين ويژه گى و خصوصيت 
انسان، حيات،  به  به عقيدة اسالمى بوده ديدگاه آن  ادب اسالمى ادب ملتزم ومبتنى 

هستى، جمال و زيبايى به اساس جهان بينى اسالمى استوار مى باشد.

دوم – رسالت و هدفمندى
اسالم  حقيقت  از  خصوصيت  اين  كه  است  غايتى  و  مقصود  داراى  اسالمى  ادبيات 
سرچشمه مى گيرد. به اين معنى كه فرد مسلمان خويشتن را باالتر از آن مى داند كه 
از وى گفتار و يا كردار و رفتارى سرزند كه مقصود و فايده يى در وراى آن وجود 
و  استعداد  سازد،  ضايع  را  خويش  وقت  كه  نمى پسندد  مسلمان  اديب  باشد.  نداشته 
طاقت خود را به هدر دهد، و يا اوقات بنده گان خدا و طاقت و توان ايشان را بدون 

ثمر ضايع نمايد.

سوم – تكامل و فراگيرى
انسان  اين كه  اعتبار  به  و  دارد  فراگير  و  همه جانبه  ديد  انسانى  روان  و  نفس  به  اسالم 
مركب از جسم و روح، هر دو است؛ بناً ادب اسالمى انسان را از همه جوانبش مورد 
و  نمايد  ايجاد  همنوايى  و  توازن  و  انسجام  وى  در  تا  مى دهد  قرار  ارزيابى  و  توجه 

كشمكش و تناقض و دوگانگى را از او دور سازد.
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چهارم- واقع گرايى
واقعى  ادبى  انسان، روش مكتب  به  نسبت  اسالمى  واقع گرايى  و  بينى  واقع  از  منظور 
رياليسم غربى نيست كه انسان را در ساحة كوچك و تنگناى ماديت محدود و محصور 
فراموش  مكان وى  و  زمان  و  و طول  با عمق  را  انسان  بزرگ حيات  واقعيت  ساخته 
نمايد؛ بلكه واقع گرايى ادب اسالمى انسان را با ضعف و نقص و سقوطش به حيث 
نقاط ضعف و ناپسند انسان در نظر گرفته؛ اما اين حاالت را مانند ادب واقعى غربى، 
ادبيات  از ديد  به تقديس و ترسيخ آن نمى پردازد؛ زيرا  ندانسته  دايمى و هميشه گى 
اسالمى حاالت ضعف و انحراف بشرى قابل تدارك و تكامل مى باشد و ادب و هنر 

درين راستا نقش سازنده و بنيادين دارد.

پنجم- مثبت گرايى و سازنده گى
خصوصيت اساسى ديگر ادب اسالمى مثبت گرايى و فعاليت رو به ارتقاى انسان است 
كه اين خاصيت از مبادى اصلى اسالم مايه مى گيرد؛ زيرا اسالم ضعف، لغزش، سقوط 
و ارتكاب گناه را براى انسان مى پذيرد؛ چنانكه آفريدگارش او را وصف نموده )َوُخلَِق 
اإلِنَساُن َضِعيًفا( )سورة النساء: آية 28( يعنى: همانا انسان، ضعيف آفريده شده؛ اما با 
همة اين نقايص و ضعف ها، باز هم ادب اسالمى انسان را به سلبيت و تسليم شدن در 
برابر ضعف و ناتوانى دعوت نمى كند؛ بلكه ادب اسالمى در چنين حاالتى با روحية 
انسان را مى گيرد و او را از گودال هاى يأس و ضعف و  التزام و مثبت گرايى دست 

كسالت به سوى اميد، قوت، حركت و سعادت رهنمون مى سازد.

ششم- ادب براى ادب
»ادب براى ادب« و يا »هنر براى هنر« را به رسميت نمى شناسد؛ بلكه هنر و ادب را براى 
خير و فضيلت و تعهد و اخالق و خدمت گزارى انسان و جامعه مى داند. قرآن كريم 
شعراى مؤمن و متعهد و با رسالت را از قطار شعراى هرزه گو و بى هويت و بى ماهيت 
َوَذَكُروا  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا  َِّذيَن  ال )إِالَّ  مى دهد:  قرار  ستايش  مورد  ساخته  جدا 
يَنَقلِبُوَن( )سورة  مُنَقلٍَب  أَيَّ  َظلَُموا  َِّذيَن  ال َوَسيَْعلُم  ُظلُِموا  َما  بَْعِد  َوانتََصُروا مِن  َكثِيًرا  اهللاَ 
الشعراء: آية 227(  ترجمه: مگركسانى )شاعرانى دروغگو و گمراه نيستند( كه ايمان 
آورده و كارهاى شايسته انجام مى دهند و خدا را بسيار ياد مى كنند، وبه هنگامى كه 
مورد ستم واقع مى شوند به دفاع )از خويشتن و مؤمنان( بر مى خيزند؛ آن ها كه ستم 
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كردند به زودى مى دانند كه بازگشت شان به كجاست!

هيجان خويش  و  اعجاب  احساس  را ستوده  زيبايى سخن و حكمت شعر  پيامبر� 

را در برابر تأثير شعر وسخن ابراز فرمودند: )ان من البيان لسحرا( يعنى برخى سخنان 

حكمت  اشعار  از  برخى  در  يعنى  لحكمة(  الشعر  من  )ان  و  دارد  جادويى  تأثيرات 

نهفته است؛ چنانچه شاعران خويش را دعوت نمودند تا از شعر و ادب براى دفاع از 

ارزش هاى اسالم و حاكميت جامعة اسالمى كار بگيرند و در اين راستا براى تشويق 

حسان بن ثابت/ فرمود كه با شعر به مقابلة مشركين كه در مكه و اطراف آن در 

قرن اول هجرى مى زيستند، برخيزد و روح االمين )جبرئيل عليه السالم( همواره پشتيبان 

او خواهد بود. اين است هنر و ادب اسالمى كه با مضمون و محتوا و داللت و معنايش 

با ساير مكاتب ادبى و هنرى تمايز پيدا مى كند.

خوشبختانه شعر و ادب اسالمى از قرون متمادى در كشور عزيز ما افغانستان، ريشه هاى 

عميق دوانده و بر جامعة افغانى تأثير عميقى بر جاى گذاشته است. در جامعة ما در ادوار 

مختلف نويسنده گان و شعرايى قد علم نموده اند كه در روشنى رهنمايى ها و ارشادات 

اسالمى حالت موجود جامعه را به بررسى گرفته، راه خير و فالح را به مردم نشان داده، 

افغانستان  نسل جوان  بر  اند.  نموده  تقبيح  را  نارواى حكمرانان  ظلم ظالمان و عملكرد 

است تا با چنين ويژگى ها، ارزش ها، معيار ها و توانايى هاى 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 اسالمى را به ابتذال مى كشاند. با گذشت روزها و سال ها 

مضامين، عناوين و موضوعات هنر و ادب تنگ تر مى شود 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 اسالمى افق هاى جديدى را به پهناى زمين و آسمان، انسان و 

جهان، دنيا و آخرت به روى فرهيخته گان ادب و هنر باز مى سازد؛ پس بر نو نهاالن علم 

و عرفان و فرزندان ادب دوست ميهن است تا استعداد ادبى و هنرى خود را بيازمايند و 

چون ستاره گان در آسمان علم، معرفت، هنر و ادب ملتزم و متعهد بدرخشند.
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  هنر براى هنر
ادبى  مكتب  ضد  بر  هنر«  براى  »هنر  ادبى  مفكورة  نزدهم  قرن  اواخر  در 
وجه  هيچ  به  شاعر  مكتب  اين  پيروان  عقيدة  به  كرد.  ظهور  رومانتيسم 
نمى خواهد شعرش داراى اميد و آرزو و خواهشى باشد؛ فقط براى هنر محض احترام قايل 
است و به زيبايى شكل و طرز بيان اهميت مى دهد. به عقيدة پيروان اين طرز فكر »شعر 

نبايد بخنداند و نه بگرياند؛ بلكه بايد فقط زيبا باشد و هدف خود را در خود بجويد«.

و  تأديب  به  راجع  متنوع  و  متعدد  و داللت هاى  معانى  برگيرندة  در  »ادب«  1- كلمة 
تهذيب نفس و فراگيرى معارف و تجارب انسانى مى باشد.

2- علم »ادب« به دانشى گفته مى شود كه با تسلط برآن، شخص مى تواند درست شعر 
بگويد و نثر زيبا بنويسد.

3- صاحب نظران عرصة ادب، دو عنصر اساسى را در تعريف و مفهوم ادب ضرورى 
مى دانند كه عبارت اند از: »مفكوره« و »قالب فنى« يا »مضمون« و »شكل هنرى«.

4- پيامبر بزرگوار اسالم فرموده اند: »همانا قرآن ادبگاه خداوند بر روى زمين است؛ 
پس از اين دعوت بياموزيد.(

5- شعر و ادب در عهد نبوى � و دوران خلفاى راشدين در ساية تعاليم اسالم و 
اخالق ايمان حركت نمود.

درست بنويسيم
تأكيد،   تأييد،  تأخير،  تأديب،  تأثير،  مأخذ،  تأديه،  ملجأ،  جرأت،  عربي  واژه هاي  � �t

مأمور و امثال اين ها، در زبان دري به همين شكل نوشته مي شوند. 
بهتر  درى،  زبان  در  مونث  و  مذكر  دسته بندى  موجوديت  عدم  درنظرداشت  با  �t
تأنيث  ت   « حذف  با  را  و...  حاجيه  مديره،  رئيسه،   شاعره،  معلمه،  واژه هاى  است 
} 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

1- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در مورد جايگاه ادب در اسالم و نقش آن در 

بخوانيم و بدانيم
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زنده گى باهم بحث وگفتگو كنند.
و  اسالم�  پيامبر  عهد  در  ادب  و  شعر  چگونگى  پيرامون  شاگردان  از  تن  سه   -2

خلفاى راشدين دربرابر صنف سخنرانى نمايند.
3- شاگردان در مورد اين كه ادبيات بعد از اسالم با ادبيات دورة جاهليت چه تفاوت 

پيدا نمود؟ باهم مباحثه نمايند.
 

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى، به خوانش مى گيرد  امال بنويسيد.

متن  يك  تان  كتابچه هاى  در  خوانديد،  درباال  كه  اماليى  قواعد  داشت  نظر  با   .2
بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد و حد اقل پنج كلمه از آنچه خوانديد، در آن 

به كار رفته باشد. 

1- »ادب«  انسان را از چه چيز هايى باز مى دارد؟
2- »ادب« به طور عام بر چه چيز هايى اطالق مى گردد؟

3- واژة »ادب« از كدام دو عنصر اساسى در تعريف ادبيات حايز اهميت مى باشد؟
4- به نظر شما فصاحت و بالغت كالم و شعر، بر ذهن انسان چه تأثير مى گذارد؟

5- تيورى »ادب براى ادب« چه معنى دارد؟
6- به كدام نوع فرآوردهاى ادبى، هنر و ادب مبتذل گفته شده مى تواند؟

7- قرآن كريم، به خاطر چى شعرا و فصحاى عرب را به آوردن آيتى مانند قرآن فرا 
خواند كه از آن عاجز آمدند؟

کار خانه گى

 1- شاگردان با همكارى و رهنمايى استاد مضمون در مورد جايگاه ادب در اسالم و 
خصوصيات عمدة آن مقاله يى بنويسند كه كم از يك صفحه نباشد.

2. ابيات آتى را به حافظه بسپاريد:
الف سرپنجه گى و دعـوى مردى بگـذار    عاجز نفس فرومايه چه مـردى چـه زنـى
گرت از دسـت برآيـد دهنـى شيرين كـن    مردى آن نيست كه مشتى بزنى بر دهنى

                  سعدى
3- شاگردان متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيرند. 
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درس
 

 چهارم

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر  بيدل 

ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگترين شاعر غزل سراى عرفانى و فلسفى فرزند ميرزا 

عبدالخالق درسال 1054 هـجرى قمرى درشهرعظيم آباد پتنه درهندوستان چشم به جهان 

گشود. نسبت او به قبيلة »ارالس«  بدخشان افغانستان مى رسد.  خانوادة او همه سپاهى پيشه 

و نظامى مسلك بودند. اين كه چه زمان، چرا و چگونه نياكانش به سرزمين هند مهاجرت 

كرده بودند، نامعلوم و در پرده يي 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 الزم پيدا كرد؛ 

هم چنين در اين راه از امداد و دســتگيري »موالنا كمال«  دوســت و پيشواى معنوي پدر 

بهره ها برد.

با سپاه »شجاع« يكي   ماه  به مدت سه  نداشت  بيشتر  بيدل« هنگامي كه سيزده سال   «  

نزديك  از  و  برد  سر  به  پتنه(  شمال  در  سرزميني   ( ترهت  در  جهان  شاه  فرزندان  از 

شاهد درگيري هاي خونين فرزندان شاه جهان بود، پس ازآن نزاع هاي خونين داخلي 

فروكش كرد و اورنگ زيب فرزند ديگر »شاه جهان« صاحب قدرت سياسي در هند 

مركز  »كتك«  شهر  به   1071 درسال  ظريف«  »ميرزا  خود  ماماي  با  همراه  بيدل  شد، 

 اوريسه به ديدار »شاه قاسم هواللهي« رفت و اين سال از مهمترين وقايع زنده گى وى 

به شمار مى رود. وى سه سال در اوريسه از فيوض معنوي شاه قاسم بهره برد. 

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

        1. بيدل كى بود و دركدام زمان مى زيست ؟ 
       2. مهمترين آثار او چه نام دارد؟ 

     3. چرا درك مفاهيم شعرى اومشكل است؟ شما شعر او را  چطور
    ارزيابى مى كنيد ؟ 
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بيدل چهره يي خوشايند و جثة نيرومند داشت، فن كشتي را نيك مى دانست و ورزش هاي 

طاقت فرســا از معمولي ترين فعاليت هاي جســمي او بود. در ســال 1075 هـ . ق. به دهلي 

رفــت، هنگام اقامت در دهلي دايم الصوم بود و آن چنــان كه خود در چهارعنصر نقل 

كرده است، به سبب تزكية درون و تحمل انواع رياضت ها و مواظبت بر عبادات، درهاي 

اشــراق بر جان و دلش گشوده شده بود و مشــاهدات روحاني به وي دست مى داد، در 

ســال 1076 هـ . 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 تأمالت و حقايق عرفاني. دو ســال بعد، مثنوي »طلسم حيرت« را 

ســرود و به نــواب عاقل خان رازي كه از حاميان او بود هديــه كرد. تالش 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 

1096 هـــ . ق. به دهلــي رفت و مقدمات يك زنده گى توأم بــا آرامش و عزلت را در 

دهلي فراهم كرد. زنده گى شــاعر بزرگ در اين سال ها به تأمل و تفكر و سرايش شعر 

گذشــت و منزل او ميعادگاه عاشقان، شــاعران و اهل فكر و ذكر بود، در همين سال ها 

بود كه بيدل به تكميل مثنوي »عرفان«  پرداخت. با وجود تشنج و درگيري هاي سياسي 

دربين ســران سياسي هند و شورش هاي منطقه يي و آشــفته گى اوضاع، شاعر عارف تا 

آخرين روز زنده گى خود از تفكرات ناب عرفاني و آفرينش هاي هنري باز نماند.

صفر  چهارم  تاريخ  در  وجودش  نور  كه  بود  عارفانه  شعر  تابان  آيينة  آخرين  بيدل 

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 مى دهد كه مهمترين آن ها قرار زير است: 

1ـ مثنوي عرفان 2ـ مثنوي محيط اعظم 3 ـ مثنوي رقعات 4 ـ مثنوي طلسم حيرت

5 ـ رباعيات 6 ـ چهارعنصر 7 ـ رقعات  8 ـ نكات 9 ـ 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 هم چنين 

موارد جديدي نيز به آن افزوده شده و زبان نيز در عين ايجاز و در ظاهر اجمال است. 

به گونه يي كه خوانندة شعر او براي آن كه فهم درستي از شعر وي داشته باشد، الزم 

است به اندازة كافي از سنت شعر درى مطلع و به اصول اساسي عرفان اسالمي آگاه 

باشد. شعر بيدل همچون جنگلي بزرگ و ناشناخته است كه در اولين قدم به بينندة آن 

حس حيرت و شگفتي دست مى دهد و چون پا به داخل آن مى گذارد دچار غربت و 

اندوه و ترس مى شود و در واقع مدتي طول مى كشد تا با شاخ و برگ و انواع درختان 

و پرنده گان و راه هايي كه درآن است آشنا شود؛ اما چون مختصر انس و الفتي با آن 

پيدا مى كند، به شور و اشتياق در صدد كشف ناشناخته هايش بر مى آيد.

�tبيدل شاعري است باتخيل تخليقى، كشف روابط باريك دربين موضوعات گوناگون 
و طرح مسايل پيچيدة عرفاني به شاعرانه ترين زبان، و همچنين نوآوري شاعر درمسايل 

زباني و سبكي،  دقتي ويژه وذهني ورزيده را ازمخاطب براي فهم دقيق ودرك لذت 

ازشعر وي، طلب مي كند.

آيينة  او غيراز غزلياتش كه هر يك  با حكمت وتفكر قدسي است.  �tبيدل شاعري 
مجسم ازشعر ناب اند، در مثنوي هاي»محيط اعظم«، »عرفان«، »طلسم حيرت«، »طور 

معرفت« به تبيين انديشه هاي عرفاني خود پرداخته است. در ميان اين مثنوي ها دو مثنوي 

»محيط اعظم« و »عرفان« از قدر و شأن ويژه يي برخوردار اند، مثنوي محيط اعظم را 

شاعر در روزگار جواني خود سروده است. 

ويژه گى هاى شعر بيدل
به  به باريك انديشي، خيال انگيزي،  �tاز مهم ترين ويژه گي هاي شعر» بيدل « مى توان 
كارگيري تركيبات نو، تشخيص بخشيدن به چيزهاي بي جان، بهره گيري از نمادها و 

تلميحات، استفاده از شيوه هاى شاعران گذشته، ساده گى بيان و تازه گى 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 امكان ها و قابليت هايش، هرگز تاب معاني بلند 

او را نمي آورد؛ چنان كه خود مى گويد:
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     اى بسا معنى كه از نامحـرمى هاى زبان     با همـه شوخى، مقيم پرده هاى راز ماند

�tيكى ديگر از ويژه گى هاى شعر » بيدل « آن است كه انديشه ها در اليه هاى 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 گم شده در پرده هاي غيب وزيده است سرشار مى سازد.

تازه در آن  و  بكر  تركيبات  بيدل كثرت كاربرد  امتيازشعر  و  �tازخصوصيات ديگر 
وى  تركيبات  كاربرد  شيوة  با  بايد  ناگزير  او،  شعر  از  درست  درك  براى  كه  است 

مأنوس و آشنا بود، به عنوان نمونه در اين بيت: 

دليل كاروان اشكم، آه سـرد را مـانم      اثر پرداز داغم، حرف صاحب درد را مانم

بيدل  زبان آفرينش گر  و  پرداز داغ« ساختة ذهن  اثر  و»  »كاروان اشك«  تركيب هاي 

است.

انديشه هاى فلسفى بيدل 
�tاز مفاهيم فلسفي در شعر بيدل مى توان به دو مفهوم »هستي« و »عدم« اشاره كرد. 
با  بيدل  اند،  اكتفا كرده  واژه  و دو  ادبي   به كاربرد  از شاعران كه  بسياري  برخالف 

چيره دستي و تسلط تمام برمعاني فلسفي و مباحث مرتبط با »عدم« و »هستي« به شرح 

وبسط شاعرانه وفيلسوفانة اين مفاهيم پرداخته است.

�tدو ديگر واژة حيرت به مثابة مفهوم عرفاني- فلسفي نقش و جايگاه مهمي در تفكر 
و شــعر بيدل دارد. يكــي از نمادها و اصطالحات 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: آيينه خانه، آب آيينه، آيينه خو، آيينه گري آيينه پرداز، 

آيينه آغوش، آيينه داري، جوهر آيينه، صيقل آيينه، خانة آيينه، آيينة حسن، غبار آيينه، 

خيال آيينه، تمثال آيينه و... تنها بخشــي از آيينــه پردازي هاي ادبي و فكري »بيدل« به 

شمار مى رود.

�tديگــر از واژه هاي پركاربرد و كليدي عرفانى- فلســفى در شــعر بيدل واژة »هيچ « 
اســت. به طور كلي اين واژه در نظريه هاي عرفاني، كاربرد معنايى دوگانه يي داشــته 
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اســت: هيچ در معناى عدم يا نيســتى و هيچ در پوچى و بيهوده گى. 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  بى معنايى، پوچى محض و 

خال مترادف مى باشد. معناي ديگري كه عارفان از اين اصطالح اراده كرده اند و خالى 

شــدن از توهمات »هست و نيســت« و رهايي از تعلقات »نفس اماره« است كه مى توان 

آن را  هيچ انگاري عرفاني ناميد.

نمونة كالم  بيدل 
پى اشك مـن نـدانـم بـه كجـا رسيـده باشـد

زپى ات 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

سـِر 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 نيم جانـى كه بـه لـب رسيـده باشـد

به هزار پـرده » بيـدل« ز دهان بى نشـانـش

سخنى شنيده ام مـن كه كسـى نديـده بـاشـد
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بياموزيم

سالك: كسى كه به طريق سلوك صوفيانه به مقام و مرتبتى برسد كه از 

اصل و حقيقت خود آگاه شود.

يعنى  امَّاره،  نفس  و  است  امركننده  بسيار  معناى  به  اماره  اماره:  نفس 

نفسى كه به لذت ها و شهوت جسمانى ميل كند و قلب را به جهت سفلى بكشاند. روح 

انسانى را به اعتبار غلبة نفس حيوانيت، نفس اماره گويند. 

1. ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگ ترين شاعر غزل سراى عرفانى و فلسفى درسال 

1054 هـجرى قمرى درهندوستان چشم به جهان گشود.

2. جز ازديوان غزليات، آثارديگري از بيدل نيز در دست است كه بيش از نود هزار 

بيت را تشكيل مى دهد.

3. مهمترين آثار بيدل عبارتند از: طورمعرفت، طلسم حيرت، محيط اعظم، چهارعنصر، 

عرفان، رقعات، نكات و رباعيات.

4. باريك انديشي، خيال انگيزي، به كارگيري تركيبات نو، تشخيص بخشيدن به چيزهاي 

بي جان، بهره گيري از نمادها و تلميحات، استفاده ازشيوه هاي شاعران گذشته ساده گى 

بيان و تازه گى زبان شــعري، توصيف طبيعت، بازي با كلمه ها وتكرار قافيه از مهمترين 

ويژه گي هاي شعر»بيدل« است.      

تابان شعر عارفانه بود كه نور وجودش در تاريخ چهارم صفر  بيدل آخرين آيينة   .5

1133 هـ. ق. به خاموشي گراييد.  

درست بنويسيم
�tهرگاه 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« عالوه مى شود؛ اما اين»ى« به صورت مستقل نوشته شده، با واژه هاى پسين و پيشين 
خويش نمى پيوندد؛ مانند: 
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t خود: باالى خود، كاالى خود، آشنا ى خود.
t خويش: سيماى خويش، سوداى خويش، فرداى خويش.

t خويشتن: تنها ى خويشتن، گيراى خويشتن، غم هاى خويشتن.
t تان: گل هاى تان، صداى تان، پيشواى تان.
t شان: غوغاى شان، غذاى شان، بقاى شان.

t مان: خداى مان، نواى مان، زيباى مان.
�tاما 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 عالوه مي شود؛ اما »ى« 
بايد با ضمير به صورت پيوسته نوشته شود؛ زيرا اين ها ضمايرمتصل اند و خاصيت شان 

پيوستن است، مانند: 

t ت: كااليت، دستهايت، ادايت.
t ش: زيبايش، مامايش، بهايش.
t م: گپهايم، جايم، كتاب هايم.

کار گروهى و سخنرانى

1. چند تن از شــاگردان به ترتيب در مورد زنده گى، آثار، ويژه گى هاى شــعرى، زبان 
شعرى و انديشه هاى فلسفى بيدل درمقابل صنف قرارگرفته و سخنرانى نمايند.

2. چند 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     

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مي گيرد دركتابچه هاى تان امال كاركنيد.

2. بادرنظرداشت قواعد اماليى كه درباال خوانديد، واژه هاى كجا، ميرزا، صفا و رها را 
در هنگام پيوستن با ضماير مشترك و واژه هاى موالنا، صفا و آشنا را در هنگام پيوستن 

با ضماير اضافى درجمله هاى مناسب به كار برده در كتابچه هاى خويش بنويسيد.
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1. سه ويژه گى عمدة شعر بيدل را بيان كنيد.
2. به نظر شما كدام شاعرديگر مى تواند با »بيدل« برابرى كند؟ به چه دليل؟

3. واژه هاى »هستى« و »عدم« چه جايگاهى را درشعر»بيدل« احراز كرده اند؟
مثال  – يك  بيدل يك  نو درشعر  تركيبات  باريك  انديشي، خيال انگيزي و  براى   .4

بياوريد.
5. هرگاه حرف پايانى واژه، »الف« باشد، در هنگام پيوستن با ضماير مشترك »خود، 

خويش، خويشتن« چگونه نوشته مى شود ؟ با ارائة مثال ها واضح سازيد.

  

کارخانه گى

1. معنى، مفهوم و شرح ابيات زير را دركتابچه هاى خويش نوشته و دو تركيب تازة 
كلمات را از ميان همين ابيات استخراج نماييد؛ همچنان اين بيت ها 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

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

    پنجم

استقالل فردى و اجتماعى

استقالل 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. 

از لحاظ حقوق عمومى است  فرد در جامعه  اختيارات  از  استقالل فردى عبارت 

كه شامل مصؤونيت شخصى و مصؤونيت منزل و اقامتگاه و آزادى شغل و اشتغال به 

حرفه، صنعت، تجارت، آزادى شركت در اجتماعات يا  تشكيل انجمن ها و احزاب 

سياسى، آزادى قلم و مطبوعات مى باشد. 

 استقالل 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 آزادى هاى ديگران لطمه نزند، مورد تأييد 

ايديالوژى هاست. مهمترين آزادى هايى كه در اعالمية جهانى حقوق بشر روى  همه 

بيان، قلم، آزادى اجتماعات و مسافرت است. اين  آن تأكيد شده عبارت از آزادى 

آزادى ها در اصول عقايد احزاب سياسى و برنامه  و هدف هاى مورد ادعاى  اكثريت 

قريب به اتفاق دولت ها گنجانيده شده و كشور هاى عضو سازمان ملل نيز با تصويب 

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى  
        شود كه تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد و در 

      پايان  چند شاگرد به سؤال هاى زير جواب دهند:
     1- استقالل چه معنى دارد؟  استقالل فردى و اجتماعى چيست؟

   2- آيا استقالل حدود و قيودى دارد؟  توضيح دهيد.
3- ابن خلدون در بارة هرج و مرج چه گفته است؟ شرح دهيد.

4- نقش تعليم و تربيه در نظم جامعه از چه قرار است؟
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اعالمية حقوق بشر آن را پذيرفته اند. 

          اسالم كه دين كامل، شامل و جامع بوده و در تمام عرصه هاى حيات براى بشر داراى 

برنامه هاى منظم و مفيد مي باشد  بر آزادى و استقالل تأكيد داشته و چارچوب معينى را 

براى آن وضع كرده است كه با اجراى آن سعادت دارين نصيب بشريت مى گردد.

   خداوند> انسان را با ارادة آزاد آفريده است و هيچ كس حق ندارد آزادى اراده را 

از انسان سلب نمايد و انسان را بر خالف اراده اش به كارى وا دارد. معناى استقالل 

فردى همين است كه انسان مى تواند آزادانه ابراز نظر نموده، از حق آزادى بيان استفاده 

نمايد، به اراده و اختيار خود شغل قانونى و مشروع انتخاب كند. 

براى اينكه آزادى هاى فردى در زنده گى مردم از تجاوز مصون بماند، انسان ها به 

يك رشته نورم ها و معيار ها ضرورت دارند كه در صدر اين معيار ها دين، اخالق و قانون 

حراست از منافع ملى است. اين معيار ها  در بعضى عرصه ها ايجاب مى كند كه افراد 

آزادى هاى مطلق فردى را كنار بگذارند و براى قوام زنده گى اجتماعى تن به حاكميت 

بيدار برخوردار استند خود حاكم  از فيض وجدان  افراد جامعه كه  قانون بسپارند. آن 

و قاضى خويش بوده، دستگاه هاى حمايت نظم و قانون به تعقيب آنان نمى باشند؛ اما، 

نيستند و بعضى ها از غصب حق ديگران لذت مى برند و آن قدر  انسان ها همه يكسان 

حريص و خود خواه مى شوند كه مى خواهند همه چيزهاى خوب را براى خود بردارند 

و همه دشوارى ها و درد سر ها را براى ديگران بگذارند. همين مسأله است كه ايجاب 

پوليس و ديگر تشكيالت امنيتى را مى كند.

   ابن خلدون دانشمند و جامعه شناس بزرگ دنياى اسالم مى گويد كه حكومت ناصالح  

ظالم نيز بهتر از حالت بى حكومتى و هرج و مرج است؛ زيرا فقدان نظم و قانون ظلم 

و زور را بر جامعه حاكم مى سازد و آزادى اجتماعى را صدمه مى زند. يك حكومت 

سالم براى هر جامعه يك آيديال است؛ ولى بدبختانه انسان ها بدين آيديال به آسانى 

نرسيده اند.
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به  بوده و مربوط  تابع رشد فكرى  از آزادى هاى فردى و اجتماعى  استفاده     مسألة 

جامعه و تعليم و تربية افراد نيز مى باشد. تعليم و تربية سالم، افراد را پيش از هر چيز با 

مكلفيت هاى قانونى و اخالقى شان آشنا مى سازد و به آنان مى فهماند كه آزادى هاى 

فردى و اجتماعى ديگران از چه قرار است.

    رشد درجة آزادى هاى فردى و اجتماعى را هيچ گاه نمى توان از رشد تعليم و تربيه 

در يك كشور جدا كرد. تحقق درست آزادى هاى فردى و اجتماعى هنگامى ميسر 

مى شود كه افراد از حقوق و آزادى هاى هم ديگر 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 سازمان هاى جداگانه و يا انجمنى از 

اشخاص حقيقى يا حقوقى براى پيگيرى هدف هاى 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 سازمان هاى متعدد و مركب از عدة كثيرى 

زن و مرد و كودك است كه در طى زمان طوالنى از اتكاى متقابل اجتماعى و نظم 

كمابيش  ديگر،  جوامع  از  و  معين  محل  وابستة  كه  جامعه يى  باشد.  بهره مند  گروهى 

بى نياز باشد، اجتماع خوانده مى شود.

1- آزادى 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.

2- ابن خلدون دانشمند و جامعه شناس بزرگ مى گويد: »حكومت ناصالح و ظالم نيز 

بهتر از حالت ناحكومتى و هرج و مرج است؛ زيرا فقدان نظم و قانون ظلم و ستم را بر 

بياموزيم
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جامعه حاكم مى سازد و آزادى هاى فردى و اجتماعى را صدمه مى زند«.

درست بنويسيم

در زبان عربى »الف مقصوره« يايى است كه »ى« در پايان واژه ها »آ« خوانده مى شود، 

چنين واژه ها در امالى درى، مانند اصل عربى نوشته مى شوند؛ مانند: عيسى، موسى، 

مصطفى، معنى، مرتضى، يحيى، فتى، حتى، مجتبى، صغرى، كبرى، اعلى، ادنى، الى، 

اولى.

هرگاه واژه ها مختوم به »الف مقصوره« در جمله ها مضاف، موصوف، منسوب و يا در 

عبارت ها و ساختارهاى دستورى ديگر واقع شوند، »ى« به صورت »الف« )ا ( نوشته     

مى شود و قاعدة واژه هاى مختوم به »ا« بر آن ها تطبيق مى گردد؛ مانند:

عيساى مريم عيسى   

موساى كليم اهللا موسى  

معناى واژه ها، واژه هاى چندين معنايى. معنى   

ليالى محصل پوهنتون يا دانشگاه، انگور اعالى كوهدامنى. ليلى   

شوراى وزيران  شورى   

يحياى برمكى يحيى   

 هــرگاه اين گونه واژه ها منســوب قرار گيرنــد، در زبان عربى به صورت زير نوشــته 

مى شوند:

موسوى  موسى   

عيسوى  عيسى   

معنوى  معنى   

مصطفوى مصطفى   

اما در امالى زبان درى شكل هاى زير را به خود مى گيرند:

موسايى موسى   
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عيسايى  عيسى   

معنايى  معنا   

مصطفايى مصطفى   

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون آزادى هاى فردى و اجتماعى به بحث 

و گفتگو بپردازند؛ سپس از هرگروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران 

انتقال دهد.

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده اهميت آزادى را به همصنفى هاى خود 

توضيح دهد.

3- چند شاگرد در مورد نقشة زير سخنرانى كنند:
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امال و نگارش

تان  امال در كتابچه هاى  به صورت  به خوانش مي گيرد  معلم گرامى  را كه  متنى   -1

بنويسيد.

2- در بارة اهميت قانون در جامعه چند سطر بنويسيد.

1- آزادى يعنى چه؟ توضيح دهيد.

2- در بارة آزادى فردى و اجتماعى چه مى دانيد؟ بيان كنيد.

3- جامعه و اجتماع از هم چه فرق دارند؟

ياخير؟ چرا؟ درباره  است  بهتر  انارشيسم  و  از هرج و مرج  ناصالح  آيا حكومت   -4

تبصره كنيد.

5- »آزادى بيان حق مسلم هر شهروند است.« اين جمله را شرح كنيد.

کار خانه گى

1- با در نظر داشت قواعدى كه خوانديد يك مقاله پيرامون اهميت آزادى بنويسيد.

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

    برگ و سازكاينات از وحدت است           اندرين عالم حيات از وحدت است

                    

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

بگيريد.
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درس

    ششم

كليله و دمنه

كتاب كليله و دمنه مجموعه يى ارزشمند از دانش و 

حكمت است كه مردمان خردمند قديم گردآورى 

كرده اند و براى فرزندان خويش به ميراث گذاشته 

زبان  و  زنده گى  آداب  و  عملى  حكمت  آن  از  و 

مى آموختند.

   اصل كتاب به زبان سانسكريت بود كه به نام پنچه 

تنتره »panchatantra« در 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 آن ها از مآخذ 

ديگر هندى سانسكريت بود.

  اين كتــاب كه امروز بــه نام هاى گوناگون كليلــه و دمنه، انوارســهيلى، عيار دانش، 

همايون نامه و افســانه هاى 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 فصل بندى 

كرده اند؛ همچنان در زمان ســلطان بهرام شاه غزنوى بازهم به زبان درى تكثير شد كه 

به نام كليله و دمنة بهرامشاهى نيز ياد مى شود.

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

     1- در بارة كليله و دمنه چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
    2- آيا كليله و دمنه همان پنچه تنتره بوده است و چه معنى مى دهد.                                                                                                                                          

   3- كليله و دمنة فعلى شامل چند باب است؟ نام ببريد. 4- چه كسانى كليله 
و دمنه را ترجمة منظوم نموده اند؟ 5- مقصود از تأليف كليله و دمنه چيست؟                           
6- كليله و دمنه به كدام نام هاى ديگر در ادبيات جهان معروف است؟                                                                              
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اقتباس و ترجمه شده  ادبى سانسكريت  از آثار  امر كه كليله و دمنه  اين  اثبات  براى 

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 18 باب مى داند. عبداهللا بن مقفع و ديگران آن را 

تفسير كرده اند؛ سپس رودكى و در سال 1384 هـ . 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 مى گويد: چند تن تأليف عربى آن را به عبداهللا بن مقفع نسبت داده اند، 

ليكن همة مؤرخان معتقدند كه عبداهللا بن مقفع فقط اين كتاب را از پهلوى به عربى 

به  انوشيروان  به دستور خسرو  اين كتاب  ترجمه كرده است. برخى عقيده دارند كه 

پهلوى  زبان  به  و  آمد  به كشورما  هندوستان  از  برزويه  يا  برزوى  نام  به  طبيبى  وسيلة 

نسبت مى دهد.  پادشاهان هند  از  به يكى  را  قرن چهارم( آن   ( ترجمه شد. مسعودى 

فردوسى نيز آن را در شاهنامه تكرار مى كند.

  ابو المعالى نصراهللا بن محمد بن عبدالحميد منشى، كليله و دمنه را كه در زمان بهرام 

شاه غزنوى ترجمه كرده، مى گويد: »كتاب كليله و دمنه پانزده باب است و از آن اصل 

كتاب كه هندوان كرده اند ده باب است. و از جمله مى توان از چند باب نام برد:

1-  باب شير و گاو

2-  باب دوستى كبوتر نامه رسان

3-  باب گربه و موش 

4-  باب شير و شغال

5-   باب بوزينه و سنگ پشت

6-  باب زاهد و مهمان

آنچه درى زبانان بدان افزوده اند:

بدون ترديد دو باب از ابواب كليله و دمنه را  نويسنده گان كشورما  بر آن افزوده اند: 

يكى داستان مأموريت برزويه در هندوستان و ديگر زنده گانى برزويه.

  كتاب پنچاتنترا با كليله و دمنه شباهت تام دارد و بايد گفت سرمشق و مآخذ برزويه 
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آن  در  كه  افسانه هايى  ديگر  و  دمنه  و  كليله  اصلى  حوادث  البته  است؛  بوده  طبيب 

جمع آورى شده از هندوستان آمده، ولى جمع آورى آن ها در يك كتاب و شكلى كه 

اين افسانه ها در قالب آن عرضه شده مى تواند ابتكار برزويه يا بزرگمهر باشد.

  پنچه تنترا: دايرة المعارف بزرگ در اين باب مى نويسد:

منسوب  يشنويى  و  برهمنى  به  است كه  هندى  مشهور قصه هاى  تنترا مجموعة  پنچه   

است. اين مجموعه كه هم اكنون در دست است در اواخر قرن پنجم ميالدى تدوين و 

از پنج كتاب تشكيل شده: )پنچا= پنج، تنترا= اندرز(

دادن  دست  از  زاغان،  و  بومان  جنگ  دوستان،  آوردن  دست  به  دوستان،  جدايى    

مزاياى مكتب و فاعل اعمال نسنجيده.

   كتاب اصلى، به وسيلة برهمن و يشنويى گردآورى شده كه در قرن سوم پس از ميالد 

در كشمير مى زيسته است. اين كتاب شامل يك مقدمه و پنج باب است كه هريك به 

نام »تنترا« ناميده شده و مقصود از آن آموختن فن زنده گى و حكمرانى به شاهزاده گان 

است.  اين كتاب، پيراسته و آراسته به معانى عالى و انواع صنايع لفظى و معنوى كالم 

مى باشد و صنايع آن چنان طبيعى آورده شده كه خواننده كمتر متوجه آن مى گردد. 

كليله و دمنه ترجمه و تحرير نصراهللا منشى از لحاظ انشا و تحرير بهتر و برتر از همه 

ترجمه هاى ديگر است. نصراهللا منشى در اين كتاب كالبد اصلى داستان را از ترجمة 

ابن مقفع مى گيرد و مانند معمارى هنرمند كه با ظرافت و نازك كارى عمارتى را به 

انجام مى رساند، با ذوق و طبع سليم خود كتاب را از نظر كمى و كيفى پربارتر مى كند. 

از نظركمى، عالوه بر افزودن چند باب، داستان ها را گسترش مى دهد، در ميان داستان، 

آيات  به  مى افزايد؛  تلميحى  يا  و  تمثيل  بداند،  الزم  جا  هر  مى كند،  عبرت آموزى ها 

قرآنى و احاديث نبوى استشهاد مى كند اشعار درى و عربى را متناسب مقال مى آورد. 

از نظر كيفى نثر كليله و دمنه مصنوع است، اما تصنعى نيست و به همين جهت براى 

خواننده آن چنان كه نثرهاى مشابه او دشوار است، دشوار نمى نمايد. عبارت هاى پرمغز 

و پرمعنى و موجز، در سراسر كليله و دمنه فراوان است. داستان هاى كليله و دمنه مانند 

زنجيرى كه حلقه هايش به هم پيوند خورده است؛ به هم متصل مى باشد.
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اين كتاب معروف كه اصول  و  كليله و دمنه: در اصل دو شغال است 

اخالق را به طرز اكثر حكايت ها از زبان وحوش بيان مى كند از كتاب هاى 

مشهور درى است.

پنچه تنتره: پنچه به معناى پنچ و تنتره به معناى اندرز است، پنچه تنتره به معناى پنج اندرز 

يا پنج كتاب مى باشد كه در اواخر قرن پنجم ميالدى تدوين يافته است.

  عبداهللا بن مقفع: كسى كه كتاب كليله و دمنه را از پهلوى به عربى ترجمه نموده است، 

ابو المعالى نصراهللا بن محمد بن عبد الحميد منشى،  كسى كه كتاب كليله و دمنه را از 

عربى به درى ترجمه نموده است.

1. اصل كتاب كليله و دمنه به زبان سانسكريت بوده كه به نام پنچه تنتره ياد مى شود 

و به معناى پنج اندرز و يا پنج كتاب مى باشد؛ سپس ابواب و حكايت هاى چند برآن 

افزوده شده است. 

2. كتاب كليله و دمنه را رودكى سمرقندى و در سال 1384 هـ . ش. مير بهادر واصفى 

بدخشى ترجمة منظوم نموده اند.

3. كليله و دمنه كتاب پيراسته و آراسته با معانى و انواع صنايع لفظى و معنوى است.

بياموزيم 
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درست بنويسسيم 

�tهرگاه حرف اخير واژه يى »واو« باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين بازهم در ميان 
واژه و پسوند يك »ى« عالوه مى شود كه هميشه با واژة پسينش بايد به صورت پيوسته 

نوشته شود؛ مانند:
�tپسوند جمع »ان«: ماهرو+ ى = ماهرويان، بدخويان، نيكويان....

�tپسوند اسم معنا »ى«: نيكو + ى+ ى = نيكويى، جادويى، بدخويى....
�tپسوند تنكير »ى«: ترسو+ ى = ترسويى، كامجويى، آرزويى....

�tپسوند صفت نسبتى»ى«: ليمو+ ى + ى = ليمويى، آهويى
�tهرگاه حرف پايانى واژه، »واو« باشد در پيوند با پسوند تصغير »-ك« در ميان واژه 
نوشته  پيوسته  به صورت  بايد  واژه  از  بعد  پسوند »-گ« عالوه مى شود كه هميشه  و 

شود؛ مانند: جاروگك، كدوگك، ترسوگك.

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان 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.

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در بارة پنچه تنتره معلومات دهد.

 
امال و نگارش

كتابچه هايتان  در  امال  صورت  به  مى گيرد،  خوانش  به  گرامى  معلم  كه  را  متنى   -1

بنويسيد.

2- با درنظرداشت قواعد اماليى كه خوانديد، در كتابچه هاى تان چند كلمه از پسوند 

تنكير »ى« و پسوند صفت نسبتى بنويسيد.
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1- كليله و دمنه چيست؟ دربارة چه بحث مى كند؟

2- پنچه تنتره چه معنا دارد؟

3- پنج باب از كتاب كليله و دمنه را نام بگيريد.

4- كتاب كليله و دمنه چه نوع حكايت هايى را بيان مى كند؟

5- چه كسانى تا كنون كتاب كليله و دمنه را به نظم درى در آورده اند؟

کار خانه گى

1- نكات مهم درس خوانده شده را يادداشت نماييد.

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

  بيدل از معنى طرازى بر كمال خود مالف       

    گرد ساحل باش، اين موج از محيط ديگر است                                                                                                          

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

بگيريد.
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درس 

    هفتم

شعر درى از لحاظ قالب شعرى 
      انواع شعر درى را از لحاظ شكل و قالب مى توان به دوبخش تقسيم كرد:

از: قصيده، غزل، مثنوى، رباعى، قطعه،  انواع شعر كالسيك كه عبارت است   -1
مسمط، تركيب بند، ترجيع بند، مستزاد و دوبيتى.

2- انواع شعر معاصر كه عبارت است از: شعر نو و يا شعر نيمايى، شعرسپيد.... 
انواع شعر از نظرشكل

شعر، كالم موزون، مقفى و مخيل بوده كه بيان كنندة احساسات و عواطف مى باشد.

به عبارت ديگر، شعر پيوند گره  خوردة نهانى، تعقل، فكر و تعطف انسان مى باشد.

بيت و مصراع: مصراع، در لغت به معناى يك لنگه و در اصطالح حد اقل سخن 
موزون و نيمى از يك بيت است. بيت در لغت به معناى خانه و در اصطالح حد اقل 

شعر است كه از دو مصراع تشكيل شده باشد.
قصيده

بارة  به يكديگر در  با مطلع مصرع مربوط  قافيه و  قصيده شعرى است بر يك وزن و 
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 اخالقى و عرفانى، در حد اقل پانزده بيت 
و به طور متوسط از بيست تا هشتاد بيت مى باشد. كمى يا زيادى بيت هاى قصايد بسته گى 

دارد به اهميت موضوع، قدرت و قوت طبع شاعر و نوع قافيه و اوزان شعرى، 
    مطلع و مقطع: در اصطالح شعرا بيت اول غزل و قصيده را مطلع و بيت آخر را 

مقطع مى گويند. 
حسن مطلع و حسن مقطع: اگر بيت اول غزل يا قصيده يى خوب و مرغوب و زيبا 
باشد، مى گويند داراى »حسن مطلع« است. و اگر بيت آخر آن ها مطبوع و دلپسند شده 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان معرفى شود و شاگرد
     بايد طورى صحبت كندكه تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير 

باشد:
     1- تعريف علمى و دقيق شعر را بيان داريد. 

2- انواع شعر را از نظر قالب و شكل نام ببريد. 
  3- در بارة قافيه و رديف چه مى دانيد؟ بگوييد. 

  4- مطلع و مقطع را توضيح دهيد.
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باشد، مى گويند داراى »حسن مقطع« است.
  تشبيب، نسيب، تغزل: هر سه لغت در فرهنگ ها مترادف يكديگر و به معناى غزل 
گفتن و سخن عاشقانه سرودن است. در اصطالح شعرا، پيش درآمد اوايل قصيده است 
بيان زيبايى هاى محبوب و حكايت حال عشق و عاشق، شور  مانند مقدمه يى در  كه 
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 آن هاست، آن گاه شاعر به مناسبتى 
و  مدح  قبيل  از  قصيده:  مقصود  اصل  به  مقدمه  اين  از  لطيف  بيانى  و  گيرا  و  شيرين 
ستايش يا تهنيت و تعزيت و نظاير آن گريز مى نمايد؛ بنابر اين تشبيب... در حقيقت 

پيشاهنگ قصيده و زمينه سازى 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 طورى كه در ضمن بيان تشبيب بدان اشاره شد.
   اين گريززدن به وسيلة بيتى كه آن را »بيت تخلص نامند، صورت مى گيرد. 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« مى گويند.

نمونة قصيده

مگـــر هشيارمــرد، اى مرد هشيار نبينى بر درخت اين جهـــان بار 
خردمند است بار و بى خــــرد خار درخت اين جهـان را سوى دانا  

كه خـــرمـــــا در ميــان خار بسيار  نهان انـدر بدان نيكـــان چنانند  
به يمگان چون نشينى خوار و بى يـار؟« مــرا گويى »اگــر دانـا و ُحّرى  
نكــــو بنگــــر، گــرفتــارم مپندار به زنهـــار خدايم من به يمگان  
بــه سنگ انـــدر گرفتارند يا خوار نگويد كس كه سيم و گوهر و لعل 
مرا اينجــــا بسى عز است و  مقدار اگر خـوار است و  بى مقدار يمگان  
ز بى قــدرى صدف لولوى شهـوار نشد بى قـدر و قيمت سوى مـردم   

سپـيــدارى سپـيـــــدارى سپيـــدار اگر بار خــــرد دارى، وگر نى  
كه بارش گوهــر است و برگ دينار نمانـد جز درختى را خــردمنـد 
كرا دل روشن است و چشم بيــدار به از  دينار و گوهر علم و حكمت  

ناصر خسرو                  
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شعرا  اصطالح  در  و  است،  گفتن  عاشقى  و  عشق  حديث  معناى  به  لغت  در  غزل: 
اشعارى است كه بر يك وزن و قافيه و با مطلع مصرع. تعداد ابيات آن به طور متوسط 
بيت  بيست  و  نزده  ندرت  به  و  بيت  شانزده  تا حدود  و گاهى  بيت  دوازده  تا  پنج  از 
است؛ اما كمتر از پنج بيت- سه چهار بيت – را مى توان غزل ناتمام ناميد. غزل تنها، در 
مضامين عشق و عاشقى  سروده نمى شود؛ بلكه ممكن است متضمن مضامين اخالقى 

و دقايق حكمت و معرفت و عرفان و جزءآن باشد.

از طبيب اصفهانى
بــــه نازى كه  ليلى به محمل نشيند    غمـــــت در نهان خــــانة 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 آن جا  

                                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 افسانه هاى طوالنى استفاده مى شود؛ مانند:
 مثنوى مولوى

    بشنو از نى چون حكايت مى كند   از جــــــــدايى ها شكايت مى كند
    كـــز نيستـــــان تا مـرا ببريده اند              از نفيرم  مـــرد و زن ناليـــــده اند
تـا بگـــــويم شــــرح درد اشتيـاق     سينه خواهم شرحه شرحه از فراق   
بازجـــــويد روزگار وصل خويش     هركسى كو دور ماند از اصل خويش        
جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم     من به هـــر جمعيتــى ناالن 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 مــى فتـاد     آتش عشقست كــــاندر نـى فتاد  
همچونى دمساز و مشتاقى كــه ديد    همچو نى زهرى و تر ياقى كه ديد  
قصه هاى عشق مجنـــــــون مى كند    نى حــــديث راه پر خون مى كند  
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رباعى 
شعرى است در دو بيت با مطلع و مصرع بروزن )الحول والقوة اال باهللا( كه رعايت قافيه 

در دو مصراع بيت اول و مصراع چهارم الزامى و در مصراع سوم اختيارى است.
صد بوسه زمهر بر جبين مى زندش جامى است كـــه عقل آفرين مى زندش 
مــى سازد و باز بر زمين مى زندش اين كوزه گــر دهـــر، چنين جام لطيف  

                                     خيام

ور ميــــل دلت به جانب ماست بگـــو جز من اگــرت عاشق شيداست، بگو 
گر هست بگو، نيست بگو، راست بگـو ور هيچ مرا در دل تو جــــاست، بگو 
               مولوى

دو بيتى 
شعرى است در دو بيت كه با رباعى در قافيه بندى 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 فوالد  

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 اخالقى 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 

پاره يى از ابيات قصيده است، آن را »قطعه« ناميده اند؛ مثال:
دوست مشمـــــار آن كه در نعمت زند     الف يــارى و برادرخوانده گى 
دوست آن باشد كه گيرد دست دوست     در پريشان حالــى و درمانده گى

سعدى    
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ترجيع بند و تركيب بند
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 بخش ها بيتى منفرد آمده باشد.
   پس هرگاه يك بيت را در فواصل عيناً تكرار كرده باشند آن نوع شعر را »ترجيع بند« و 

اگر ابيات فواصل با يك ديگر فرق داشته باشد، آن نوع شعر را »تركيب بند« 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 چندان كه قمرى بر خيار آيد

                      بدين شايسته گى جشنى بدين بايسته گى روزى 
                      ملك را در جهـان هر روز، جشنـى باد و نوروزى

مسمط
نوعى از قصيده يا اشعارى است هم وزن، مركب از بخش هاى كوچك كه همه در 
وزن و عدة مصراع ها يكى و در قوافى مختلف باشد؛ مثال: در ابتدا پنج مصراع بر يك 
وزن و قافيه بگويند و در آخر مصراع  ها يك مصراع ديگر بيفزايند كه در وزن مشترك 
ولى در قافيه متفاوت باشد. از مجموع آن شش مصراع يك بخش تشكيل مى شود كه 
آن را به اصطالح 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:
كرده گلو پر ز باد، قمرى سنجاب پوش               كبك فرو ريخته، مشك به سوراخ گوش
بلبلكان بانشاط، قمريكان با خـــروش  در دهن الله مشك، در دهن نخل نوش
سوسن كافوربوى، گلبـن گوهر فروش               وزمـــــه ارديبهشت كــرده بهشت برين

 
مستزاد

 مســتزاد به شــعرى گفته مى شــود كــه در آخر هــر مصــراع از »رباعى« يــا »غزل« و 
»قطعه پارة مصراع يا جمله يى 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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حاجـــات تو را كند خــداوند روا  گر حـاجت خود بـرى به درگاه خـدا 
بى چــون و چرا  با صدق و صفـا     

كز خلق نيايد كرم و جود و عطا زنهار مبر حـــاجت خـــود در بر خلق 
بى شرك و ريا  بــــا جامة دلق     

           سنايى
شعر معاصر

اين اصطالح به مجموعة اشعارى كه در نيم قرن اخير خارج از اسلوب متقدمان سروده شده 
است، اطالق مى شود. در اين زمينه مى توان شعر معروف على اكبر دهخدا را  مثال آورد:
بگـــذاشت ز سر سياه كارى  اى مرغ سحر، چون اين شب تار     
رفت از سر خفته گان حمارى وز نفخــة روح بخش اسحــــــار     

   بعد از دهخدا، برخى از شاعران معاصر؛ مانند: ملك الشعرا بهار و ابوالقاسم الهوتى 
و ديگر شاعران متجدد به ساختن دوبيتى هاى 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 كبـــــــوتر هاى 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 )1318 هـ . ش.( به نشر شعرهايى پرداخت 
كه در آن ها عالوه بر تازه گى در بيان، تشبيهات، استعارات و موازين عروضى شعر 
درى نيز به شيوة قديم رعايت نشده بود. اين گونه شعر ها در سال هاى پس از ماه اسد 
1320 هـ . ش. طرفدارانى يافت كه اكنون يكى از انواع رايج شعر امروز درى است 
و اصطالحاً آن را »شعر نو« و گاهى »شعر نيمايى« مى گويند؛ يعنى شعرى كه در يكى 
از وزن هاى عروضى قديم سروده مى شود؛ اما شاعر برحسب نياز معنوى در كوتاهى 
و درازى مصراع ها و هم چنين در به كار بردن قافيه، آزاد است. به عنوان نمونه بخشى 

از قطعة »مهتاب« نيما يوشيج در زير نقل مى شود:
مــــى تراود مهتاب
مى درخشد شبتاب

نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك، 
غم اين خفتة چند، 

خواب در چشم ترم مى شكند
رعايت  مطلق  طور  به  وزن  آن  در  كه  درى  شعر  تحول  شاخه هاى  از  ديگرى  نوعى 
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نمى شود؛ 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 مى برند.
عرفان: شناختن، شناختن حق تعالى، خداشناسى

1- شعر كالم موزون، مقفى و مخيل بوده كه بيان كنندة احساسات و عواطف مى باشد. 
يا به عبارت ديگر، شعر پيوند گره خوردة نهانى، تعقل، فكر و تعطف انسان مى باشد.

2- انواع شعر درى از لحاظ قالب شعرى عبارت است از: قصيده، غزل، مثنوى، رباعى 
قطعه، مسمط، تركيب بند، ترجيع بند، مستزاد و دوبيتى.

3- شعر نو، شعرى را گويند كه در يكى از وزن هاى عروضى سروده شود؛ اما شاعر بر حسب 
نياز معنوى در كوتاهى و درازى مصراع ها و هم چنين در به كار بردن قافيه آزاد است.

درست بنويسيم
t هر گاه حرف آخر واژه يى »واو« باشد، هنگام پيوستن با افعال اسنادى)استم، استيم، 
استى، استيد، است، استند و اند (، » الف « از آغاز همة اين ها، به استثناى )اند(، حذف 

مى شود؛ مانند:

t  استم: نيكوستم
t  استيم، بدخوستيم

t  استى: خوبروستى 
t  استيد: كامجوستيد

t  است: جادوست
t  استند: ماهروستند

اما الف آغازين ) اند ( به »ى« مبدل مى شود؛ مانند: نامجويند، ترسويند، نيكويند.

بياموزيم



 44

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان 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.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده فرق 

رباعى و دو بيتى را توضيح دهد.
3- چند تن از شاگردان، اين تصوير را با موضوع 
در  آن  مورد  در  داده  ارتباط  مكتب  از  فراغت 

برابر صنف سخنرانى كنند.

امال و نگارش
كتابچه هايتان  در  امال  صورت  به  مى گيرد  خوانش  به  گرامى  معلم  كه  را  متنى   -1

بنويسيد.
2- درس درست بنويسيم را اساس قرار داده، چند واژة ديگر بنويسيد.

1- از انواع شعر از لحاظ قالب نام بگيريد.
2- قافيه و رديف را تعريف و با ارائة مثال شعرى واضح سازيد.

3- در بارة مطلع و مقطع چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
4- مسمط و مستزاد را تعريف كنيد.

5- در بارة شعر معاصر معلومات دهيد.

کار خانه گى

1- در مورد شعر نو مطالب تهيه نموده روز آينده در صنف قرائت نماييد.
2- اين بيت ها را به حافظه بسپاريد:

از  در خــــــويش خـــدا  را  به بهشتم مفـرست          كه سر كوى تو از كون و مكان ما را  بس
حافظ،  از   مشرب قسمت گله بى انصافى است           طبع چون آب و غزل هاى روان ما را  بس 



 45

درس

   هشتم

آيين سخنرانى

    از روزي كه انسان به نيروي اعجاب انگيز كالم پي برد، هميشه مايل بوده كه بتواند در 

ميان جمع به خوبي صحبت كند و با قدرت كالم، ديگران را تحت تأثير قراردهد؛ اما 

موانع زيادي هم وجود دارد كه بعضى ها را ازصحبت كردن براي ديگران باز ميدارد.

اند حاصل  نتوانسته  كه  دليل  اين  به  وپرتالش  فعال  اشخاص  كه  مشاهده شده  بسيار 

بياني رسا و شيوا براي مخاطبان طرح كنند، در كارهاي خود  با  فعاليت هاي خود را 

بليغ و  اند. واضح است كه اگر يك سخنران، كالم فصيح،  موفقيت چنداني نداشته 

نقد  بايد و شايد در عرصه هاي رقابت،  نمي تواند آن چنان كه  باشد،  نداشته  اثرگذار 

پرسش و پاسخ وگزارشدهي موفق باشد.

سخن گفتن و بيان مطلوب، كارى است كه مى تواند به نوعي در نايل آمدن به اهداف 

با  باشد كه  آمده  پيش  تان  براي  شاياني كند. شايد  برنامه هاي شما كمك  پيشبرد  و 

سخني مناسب، تاثيرگذار و پرجاذبه، عده يي را با نظر و خواستة خود موافق و همراه 

كرده باشيد و چه بسا گاهي اتفاق افتاده كه به خاطر نداشتن نفوذ كالم وعدم ارتباط 

مطلوب، نتوانسته ايد در اين كار توفيق چنداني داشته باشيد.

مختلف  عرصه هاي  در  مى تواند  كه  است  موهبتي  سخن،  و  گفتار  زبان،   درهرحال 

زنده گى، كار وحيات فردى، گروهى و اقتصادى شما ديگرگوني هاى قابل توجهى 

به كار گيريد،  به گونة شايسته  را  موهبت  اين  بتوانيد  اين كه  براى  ايجاد كند. پس 

بياموزيد كه  از آن  بايد ويژه گى هاى گفتار و سخن را دانسته و پس  درقدم نخست 

خصوصيت يك سخنرانى اثربخش كدام است. 

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

       1. سخنرانى چه اهميت دارد؟ 
     2. چرا سخنرانى را بايد تمرين كنيم؟
3. ويژه گى هاى گفتار و سخن كدام است؟
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ويژه گي هاي گفتار و سخن
يك سخنران خوب، وقتى موفق است كه سخنانش از ويژه گى هاى زير برخوردار باشد:

1. تكيه بر منطق و پايه هاي علمي داشته باشد.
2. از روي احساسات و بغض نباشد.

3. منفعالنه و يا از روي عصبانيت و تعجيل نباشد.
4. منقطع، بريده بريده و نامفهوم نباشد

5. به خاطر خوشي اين و آن و يا به خاطر دشمني با كسي به زبان نيايد.
6. بيهوده، پراگنده و بي پروا و بي ادبانه نباشد.

7. شفاف، صريح، ساده و بي پيرايه و درعين حال مستحكم، ماندگار و جامع و مانع باشد.
8. بي روح وگنگ نباشد.

ويژه گى هاى سخنرانى اثربخش
براى اين كه شما سخنران خوبى باشيد و سخنرانى تان از اثربخشى خاصى برخوردار 

باشد، رعايت نكات زير را فراموش نكنيد:
   1. قبل ازهمه، براى سخنران شدن جرأت و اعتماد به نفس را درخويش بپرورانيد 

وترس، تردد و دودلى را از خود دور سازيد.
بپذيريد كه موفق     2. پيش ازشروع سخنرانى، ذهن تان را آمادة موفقيت كنيد و 

مى شويد. 
   3. بايد دقيق بدانيد كه در اطراف چه موضوعى مى خواهيد صحبت كنيد. پس از 

تعيين موضوع، برمعلومات خويش در مورد آن موضوع بيفزاييد.
   4. موضوعاتى راكه مى خواهيد در سخنرانى به ديگران بگوييد، پيش ازپيش منظم 

و مرتب كنيد.
   5. از 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.
   6. هيچ وقت متن سخنرانى تان را كلمه به كلمه و خط به خط حفظ نكنيد؛ بلكه 

مفاهيم كلى و اساسى آن را به خاطر بسپاريد.
   7. موضوع صحبت خود را با آنچه كه شنونده گان در زنده گى با آن روبرو استند، 

ارتباط دهيد.
   8. از به كار بردن واژه هاى ثقيل و نامأنوس، جمله هاى مود روز و اصطالحات فنى 

و تخصصى خوددارى كنيد. 
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     9. در هنگام سخنرانى، حواس خود را ازمحركات منفى كه شما را آشفته مى سازد، 
دور نگه داريد.

   10. دربارة چيزى حرف بزنيد كه از طريق تجربه يا مطالعه، حق حرف زدن دربارة 
آن را به دست آورده ايد.

   11. كوشش كنيد درهرهفته يا دو هفته يك بار، موضوعى را انتخاب كرده كتاب هاى 
مربوط به آن موضوع را مطالعه كنيد.

   12. در ابتداي سخنراني يك زنده گينامة مختصر ومفيد ازخود براي حاضران ارائه 
دهيد. اين كار باعث مى شود كه مخاطبان شما را بيشتر باور كنند. 

ازيك  بدون دردسر  مراتب  به  براي يك جمع كوچك وكم تعداد     13. سخنراني 
از  استفاده  با  بايستي  موارد  گونه  اين  در  است.  ازمخاطبان  زيادي  باتعداد   سخنراني 

حركات دست، ايما و اشاره و ادارة مناسب زمان، كارسخنراني را به پيش برد.
   14. ممكن است در بخش پرسش و پاسخ و يا درخالل سخنراني عده يي پرسش هاي 
غيرمعمول داشته باشند. بايد مراقب باشيد كه در دام آن ها گرفتار نشويد، چون در آن 
اول  است  بهتر  موارد  دراين گونه  شد.  خواهد  شما خارج  از دست  مجلس  صورت، 
تكليف را روشن و بيان كنيدكه به پرسش هاي خارج از موضوع و يا درالبه الي برنامة 

سخنراني پاسخ نخواهيد داد. 
   15. باآوردن مثال هاي ملموس، كاربردي و روزمره، جمالت، اشعار، ضرب المثل هاي 
معروف، خاطرات جذاب، تجارب گذشته، يافته هاي علمي و... گه گاه فضاي سخنراني 
را تلطيف كنيد، تا سخنرانى تان كسالت آور وخسته كننده نباشد. براى اين كه قدرت 
و توانايى اين كار در وجود شما تقويت يابد، مطالعة هميشه گى كتاب هاى مختلف را 

از ياد نبريد. 
   16. مطالب خود را در حد امكان خالصه وكوتاه بگوييد وبراي اين كار يادداشت هاي 
كوچكي حاوي سرفصل وكلمات كليدي سخنراني تهيه وآماده كنيد، تا روند سخنراني 

و ارائة مطالب روال معقول وخوشايندي داشته باشد.
   17. هرگونه حركات حاضران را زيرنظر داشته باشيد. ممكن است هرحركت آنان 
بر روي  يا  مى بينند،  به ساعت خود  زياد  اگر آن ها  مثًال:  باشد؛  داشته  دنبال  به  پيامي 
به طور  انجام مى دهند،  مشابه  يا كارهايي  و  متداوم جابه جا مى شوند  به طور  چوكى 
احتمالى بدين معنا است كه: الف( خسته شده اند؛  ب( وضعيت تنفس وهواي مكان 
برگزاري مناسب نيست؛ ج( شما بيش از وقت تعيين شده، صحبت كرده ايد؛  د( مطالب 

سخنرانى ديگر جاذبه و پذيرش الزم را ندارند.
   18. در بين سخنراني پرانرژي و پويا باشيد. درحقيقت روح شادابي و نشاط را به 
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حاضران انتقال بدهيد و آن ها را متمايل كنيد تا پايان همراه شما باشند.
باشد،  داشته  اثرخوب  شما  كار  دركيفيت  مى تواند  همان قدركه  ميكروفون   .19    
ميكروفون  مراقب  بايد  پس  باشد؛  اذيت كننده  و  آزاردهنده  مى تواند  همان قدرهم 

باشيد.
    20. نوع به كارگيري و هنر استفاده از دست ها و قدرت آن ها در فهم و انتقال مطالب 

خيلي مهم است. 
   21. نوع پوشش و لباس هم بي تاثير در ارائة سخنراني نيست. لباس هاي رنگ و رو 
رفته، پرچين و چروك و ناصاف، آرايش موى و روى و... هركدام عواملي اند كه 

مى توانند كار شما را تحت الشعاع قرار دهند.
   22. گاهي مى توان از نمايش ساليد و برنامه هاى كمپيوترى؛ مانند: پاورپاينت شعر، 
داستان هاي كوتاه و وسايل سمعي وبصري براي انتقال بهتر مطالب استفاده كرد. برعالوه 

جدول هاى اعداد و ارقام و تختة سياه و سفيد هم به شما كمك مى كند.
   23. فضا و شرايط حاكم برجلسة سخنراني را به خوبي ارزيابي كنيد. اگر احساس 
كرديد كه شنونده گان ظرفيت حرف هاي شوخي و مزاح را ندارند، از شوخى با آنان 
داشته  وجود  سخنراني  درمجلس  ماجراجو  عده يى  است  ممكن  هميشه  كنيد.  پرهيز 

باشند. بايد بتوانيد آن ها را اداره كنيد تا اوضاع را بر هم نزنند.
   24. در پايان سخنرانى، يك چكيده درچند خط ازموضوع ومحتواي سخنراني ارائه 
دهيد. سعي كنيد ازعلم روانشناسي، جامعه شناسي و مردم شناسي براي ارائة سخنراني 

بهتر بهره بگيريد. كوشش كنيد كه صحبت خود را با شوخى پايان دهيد.
   25. بزرگ كردن خود را دركوچك پنداشتن و تحقير ديگران نبينيد. افكار عمومي 

قاضي و داور خوبي در مورد سخنان و اهداف شما استند.
   26. هرقدر شتاب و تعجيل در بيان كلمات و جمالت بيشتر باشد، امكان اشتباه هم 

بيشتر مى شود؛ پس شمرده و با اعتماد به نفس صحبت كنيد.

براى اين كه سخنرانى اثر بيشترى در شنونده گان داشته باشد، نه تنها موارد 
مكان  سخنراني،  برگزاري  وقت  بلكه  اند،  اهميت  داراى  باال  ذكرشدة 
برگزاري سخنراني، تنظيم وسايل، موقعيت برگزاركننده گان و شركت 

كننده گان)مخاطبان( را نيز نمى توان از ياد برد.
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1. يك سخنران خوب وقتى دركارخود موفق است كه ويژه گى هاى سخن گفتن را 
مدنظر داشته باشد.

2. براى سخنران  شدن جرأت و اعتماد به نفس را درخويش بپرورانيد وترس، تردد و 
دودلى را از خود دور سازيد.

3. هيچ وقت متن سخنرانى تان را كلمه به كلمه و خط به خط حفظ نكنيد؛ بلكه مفاهيم 
كلى و اساسى آن را به خاطر بسپاريد.

4. كوشش كنيد درهرهفته يا دوهفته يك بار، موضوعى را انتخاب كرده كتاب هاى 
مربوط به آن موضوع را مطالعه كنيد و ازدوستان وآشنايان تان بخواهيدكه به سخنرانى 

شما گوش فرا دهند.
يادداشت هاي  اين كار  براي  بگوييد و  تا حد ممكن خالصه وكوتاه  را  مطالب خود 

كوچكي حاوي سرفصل وكلمات كليدي سخنراني تهيه وآماده كنيد.
از ضرب المثل هاى  استفاده  انساني،  احترام و رعايت ادب وكرامت  5. چهرة بشاش، 
دلنشين و درك روحيات، عواطف و تمايالت شنونده گان، نكات با اهميتي استند كه 

نبايد ازآن ها غفلت كرد.

درست بنويسيم
�tهرگاه 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« عالوه 
مى شود؛ اما اين»ى« نيز به صورت مستقل نوشته شده، با ضماير پسين خويش نمى پيوندد؛ 

مانند: 
�tخود: سوى خود، جادوى خود، نيكوى خود.

�tخويش: آبروى خويش، گلوى خويش، بوى خويش. 
�tخويشتن: آرزوى خويشتن، آبروى خويشتن، تكاپوى خويشتن.

�tتان: شفتالوى تان، كدوى تان، بازوى تان.
�tشان: ترازوى شان، چاقوى شان، ناجوى شان.

�tمان: هياهوى مان، بازوى مان، گلوى مان.
�tهرگاه حرف پايانى واژه »واو« باشد و هنگام پيوستن با ضماير اضافى »ت«، »م« و 
»ش« قرارگيرد، بازهم همان »ى« در ميان واژه و ضمير عالوه مى شود؛ اما »ى« بايد با 

ضمير به صورت پيوسته نوشته شود؛ مانند: 

بخوانيم و بدانيم
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�tت: گيسويت، ابرويت، آهويت.
�tش: آرزويش، سويش، بازويش.

�tم: آرزويم، آبرويم، ماهرويم.
کار گروهى و سخنرانى

نفر در  ازهرگروه يك  باهم گفتگوكنند؛ سپس  به دوگروه تقسيم شده  1. شاگردان 
و  وكالم«  سخن  »ويژه گى هاى  دربارة  اول  گروه  نمايندة  شده،  حاضر  صنف  برابر 

نمايندة گروه دوم در مورد»ويژه گى هاى سخنران خوب؛ سخنرانى كنند.
2. چند تن از شاگردان، در مورد تصوير زير در برابر صنف سخنرانى نمايند.

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.

2. در مورد »ضرورت سخنرانى« يك متن هفت سطرى بنويسيد.

1. ويژه گى هاى سخن و كالم را بيان كنيد.
2. اگر حرف آخرى واژه، »واو« باشد، هنگام پيوستن با ضماير اضافى »ت«، »م« و »ش« 

چگونه نوشته مى شود؟ با مثال هايى خارج از كتاب درسى واضح سازيد.
3. پنج مشخصه از ويژه گى هاى سخنرانى مؤثر را بيان كنيد.

4.براى اين كه سخنران خوبى شويم، چه كارهايى را بايد انجام دهيم؟

کارخانه گى
1. در مورد » آداب سخنرانى« مقاله يى بنويسيد كه از ده سطركم نباشد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
جوهر اين تيغ جز پيچ و خم انديشه نيست دستگاه معنى نازك، سخن را زيور است 

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

علم معانى
    »معانى« جمع معنى است و منظور از»معنى« در اين علم، »مقصود« و »غرض« است و به 
گفتة علماى علم بالغت، علم معانى علمى است كه در آن از مطابقت كالم با مقتضاى 
حال بحث مى شود.كالم معموالً دو معنى دارد، يكى معناى عرفى كه كالم براى آن 
وضع شده و معناى اصلى و اولى آن است، و ديگر معنايى است كه گويندة بليغ در نظر 

مى گيرد 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 مى گيرد كه سبب سازگارى كالم 
با مقتضاى حال و تأثير و رسوخ آن در نفس شنونده مى شود؛ مثًال: اقتضاى امر ايجاز 
است و اقتضاى مدح اطناب، يا براى شنوندة عارف اشاره يى 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 بى تأكيد، ادا شود؛ 
و  مناسب  تأكيد،  است،  منكر آن  يا  دارد  به موضوع  نسبت  ترديدى  اگر شنونده  اما 

ضرورى است. 
     علم معانى را به صورت هاى گوناگونى تعريف كرده اند. سكاكى آن را  چنين تعريف مى كند: 

     )) قواعدى است كه به واسطة آن، احوال لفظ شناخته مى شود؛ احوالى كه به سبب 
آن ها، لفظ با مقتضاى حال برابرى كند.((

همين تعريف به صورت هاى گوناگون؛ اما با يك مفهوم در مآخذ ديگر آمده است 
كه ماحصل آن، اين است: 

با  به يارى آن كيفيت مطابقة كالم  به اصول و قواعدى است كه  ))علم معانى، علم 
الفاظى است كه رسانندة مقصود  مقتضاى حال و مقام شناخته مى شود. موضوع آن 
متكلم باشد، وفايدة آن آگهى بر اسرار بالغت در نظم و نثر.(( در اين علم در حقيقت، 
يك طرف قضيه گوينده است و طرف ديگر مخاطب يا شنونده، و قسمت مهم علم 

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

    1- علم معانى را تعريف كنيد. 
2- فرق ميان وصل و فصل چيست؟ بيان داريد.

3- در بارة ايجاز واطناب چه مى دانيد؟ 
4- فرق ميان خبر و انشاء را واضح سازيد.

5- چه چيزى پيرامون مطابقت كالم با مقتضاى حال بحث مى كند؟
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آگاهى  عدم  يا  آگاهى  همچون  مخاطب،  يا  شنونده  احوال  به  است  مربوط  معانى 
مخاطب، حال و حوصلة او، پذيرش يا انكار يا عناد او...

اين فن را به چند مبحث تقسيم كرده اند:
1- اسناد خبرى

2- احوال مسنداليه
3- احوال مسند

4- انشا
5- قصرو حصر

6- فصل و وصل
7- ايجاز، اطناب، مساوات

   گاه در سخن جمله هايى مى بينيم كه در معناى حقيقى خود به كار نرفته اند؛ مثًال: به 
پسرى كه تلويزيون را دست كارى مى كند مى گوييد: » آفرين! خرابش كن!« اين جمله 
از لحاظ دستورى مفهوم امرى دارد؛ اما مقصود شما امر نيست؛ بلكه نهى است؛ يعنى 

»دست مزن! خراب مى شود.« 
در اينجا جمله را در معناى نهى به كار برده ايد، و يا به دوستى كه عازم سفر است، و 
چيزى به حركت قطار نمانده است، مى گويند:» قطار رفت« و مراد شما اين است كه 
»عجله كن قطار ممكن است برود« مى بينيد كه چنين جمالتى در اين »موقعيت« ها در 

معناى واقعى خود به كار نمى روند؛ بلكه معناى ثانوية آن ها مورد نظر است.
جابه جايى و يا حذف اجزاى جمله نيز در معناى جمله ها تغييراتى ايجاد مى كند، به اين 

سه جمله دقت كنيد: 
1- نجيب ديوان بيدل را از كتابخانه امانت گرفت.
2- ديوان بيدل را نجيب از كتابخانه امانت گرفت.

3- از كتابخانه، نجيب ديوان بيدل را امانت گرفت.
      اين سه جمله اگر چه از عناصر و احدى تشكيل شده اند؛ اما معانى آن ها با هم 
تفاوت دارد.  و در هر جمله تكية گوينده بربخشى از سخن است. تفاوت هاى معنايى 
كه در اثر جابه جايى عناصر جمله و حذف و قصر آن ها ايجاد مى شود؛ هم چنين معانى 
ثانوى جمالت موضوع علم معانى است. علم معانى)معنى شناسى( دانشى است كه به 
بررسى معانى ثانوى جمالت و تغييرات معنايى كالم مى پردازد. از موضوعات ديگر 
اين علم بررسى تعقيد )گره خورده گى و پيچيده گى( سخن، ايجاز و اطناب )كوتاهى 

و درازى(حذف و قصر و شرايط آن هاست.
    فايدة علم معانى در اين است كه ما را با امكانات پنهان و فراوان زبان آشنا مى سازد.
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اسناد خبرى
كالمى است كه احتمال درستى و نادرستى و يا به تعبير ديگر احتمال صدق و كذب 

در آن مى رود. 
مسنداليه

مسنداليه كلمه يا بخشى از جمله است كه فعل، صفت يا حالتى را به آن نسبت مى دهند؛ 
مثًال: وقتى گفته مى شود: »نجيب آمد«، »نجيب« مسنداليه است، چون فعل آمدن به او 
استناد داده شده است. يا وقتى مى گوييم: خدا بزرگ است. در اين جا »خدا« مسنداليه، 
»بزرگ« مسند، و است فعل ربطى است كه مسنداليه و مسند را با هم ارتباط مى دهد. 

اسناد: پيوندى است كه بين مسند اليه و مسند وجود دارد؛ مثال: 
و گر ناخدا جـــــامه برتن درد خدا كشتى آن جا كه خواهد برد 

به  است  جمالت  آوردن  اصطالح،  در  و  كردن  ايجاد  معناى  به  لغت  در  انشا  انشا: 
گونه يى كه در آن احتمال صدق يا كذب نرود.

درآن سينه دلى، وان دل همه سوز       الهـــــى سينه يى ده آتش افروز      
قصر يا حصر:  قصر و حصر هر دو به معناى ويژه كردن و حبس و منحصر كردن 
چيزى  يا  به كسى  را  يا صفتى  كه حكم  است  آن  معانى،  علم  اصطالح  در  و  است 
را  بودن«  »جوانمرد  صفت  نيست«  محمد�  جز  »جوانمردى  مثًال:  كنيم؛  منحصر 

منحصر به محمد� كرده ايم.
 فصـل و وصـل: فصــل در لغــت بــه معناى گسســته گى اســت و وصل بــه معناى 
پيوســته گى؛ اما در اصطالح علماى بالغت، فصل آن است كه دو جمله را از يكديگر 
جدا كنند و ميانة آن ها حرف پيوندى نباشد،  و وصل آن است كه جمله يى را به جملة 

ديگر يا كلمه يى را به كلمة ديگر به وسيلة حرف پيوند، بزنند.
مهمترين و با ارزش ترين حرف پيوند در بالغت، حرف »و« است و البته ارزش بالغى 
بدانيم و نازك كارى هاى آن را دريابيم  اين است كه علت آن را  فصل و وصل در 

مثًال:
تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى     ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند  

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

                    ناصر خسرو
نهاده شده است و مساوات هنگامى  برابرى  و  بر مساوات  اصل در سخن  مساوات: 
است كه لفظ و معنى برابر باشند. دقت در برابر لفظ و معنى و پرهيز از آوردن الفاظ 
را  گاه سخن  و  مى شود  معنى  بيشتر  اثربخشى  و  رسايى  روشنى،  سبب  زايد  و  حشو 
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تاحد سهل ممتنع باال مى برد و در اين صورت است كه مساوات، جنبة هنرى، بالغى و 
زيباشناختى به خود مى گيرد، براى مثال: 

كه باشد مـــــرا از تو روزى جدايى          دل من همـــى داد گويى گواهى 
         جدايى گمــان برده بودم و ليكن          نه چندان كــه يك سو نهى آشنايى
         به جرم چه راندى مرا از درخود؟   گناهم چه بوده است؟ جز بى گناهى 

ايجاز: بيان معنى است در كوتاه ترين لفظ، و به عبارت ديگر آوردن لفظ اندك است 
براى معناى بسيار كه البته بايد به رسايى سخن كمك كند.

  به نام خداوند جان و خرد     كزين برتر انديشه برنگذرد
در مصراع اول اين بيت، بى آنكه معنى و مفهوم آسيب ببيند، برخى از واژه ها حذف 
تفسير كـــــــرد: كـــــالم  و  تعبير  اين گونه  را  اين مصراع  مثًال مى توان  است؛  شده 

خود را ))به نام خداوند جان و خرد(( آغاز مى كنم.
اطناب: در لغت به معناى دراز ساختن و طوالنى كردن است، و در اصطالح، آوردن 
الفاظ بسيار براى بيان معناى اندك، بنابر مقتضاى حال مخاطب و مقام و موضوع كالم. 

آسايش دوگيتى تفسير اين دو حرف است      با دوستان مـــروت با دشمنان مدارا

سكاكى: سراج الدين ابو يعقوب يوسف خوارزمى، از ادباى معروف عربى 
زبان قرن ششم وهفتم)555-626 هـ.ق. مؤلف كتاب »مفتاح العلوم« بود، 

وى در انواع علوم ادبى وبه ويژه علوم بالغى متبحر بود.

1- علم معانى علمى است كه در آن از مطابقت كالم با مقتضاى حال بحث مى شود. 
2- در علم معانى بيشتر به معانى ثانوى توجه مى شود؛ مثًال: اقتضاى امر ايجاز است و 

اقتضاى مدح اطناب.
3- علم معانى را به چند مبحث تقسيم كرده اند: اسناد خبرى، احوال مسنداليه، احوال 

بخوانيم و بدانيم
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مسند، انشا، قصر و حصر، فصل و وصل، مساوات، ايجاز و اطناب.

4- به عبارت ديگر علم معانى، علم معنى شناسى را گويند كه به بررسى معانى ثانوى 

جمالت و تغييرات معنايى كالم مى پردازد.

5- خبر: كالمى است كه احتمال صدق و كذب در آن مى رود. 

6- انشا: انشا در لغت به معناى ايجـــاد كردن است و در اصطـــالح، آوردن جمله به 

گونه يى كه در آن احتمال صدق يا كذب نرود.

در آن سينه دلى، وان دل همه سوز الهى سينه يى ده آتش افروز      

درست بنويسيم
يا  به حيث موصوف، مضاف  و در جمله  باشد   ))ى((  واژه،  اخير      هرگاه حرف 

منسوب قرار گيرد، در ميان اين گونه واژه ها و واژه هاى بعدى شان، مانند صامت ها، 

از  بايد  اما  نمى گردد؛  رونما  شان  حروف  در  تبديلى  و  تغيير  و  نشده  عالوه  چيزى 

واژه هاى بعدى شان جدا نوشته شوند؛ مانند: 

�tزنده گى آرام، صراحى زيبا، روى سرخ)موصوف( 
�tمثنوى مولوى، كافى الال، گادى پهلوان)منسوب( 

�tقاضى وجدان، مستى چشمان، تالفى گناه)مضاف( 

کار گروهى و سخنرانى

به ديگران  نفر شان  را يك  نتيجه  و  با هم گفتگو كنند  اين قسمت شاگردان  1- در 
انتقال دهد.

2- شاگردان، درس را از نظر محتوا مورد بررسى قرار دهند.
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امال و نگارش

1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.
2- در بارة مفهوم بيت در كتابچه هاى تان 

يك متن بنويسيد.

1- علم معانى را از نظر لغت و اصطالح 
بيان داريد.

2- فرق امال و انشا را توضيح دهيد. 
3- علم معانى چه موضوعاتى را مورد بحث قرار مى دهد؟ واضح سازيد. 

يا اين كه به  به معناى كوتاه سخنى و دراز سخنى است؟  تنها  4- آيا ايجاز و اطناب 
مقتضاى حال مى توانند بر عكس نيز باشند؟ توضيح دهيد.

5- شاگردان به گروه ها  تقسيم شوند و پيرامون قصر يا حصر و يا فصل و وصل گفتگو نمايند 
و از هر گروه يك شاگرد به نماينده گى ديگران خالصة گفتگوهاى شان را بيان دارند.

کار خانه گى

1- درس 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 مثال هاى كتاب بنويسيد.

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
         آسايش دوگيتى تفسير اين دو حرف است  با دوستــان مـروت با دشمنــان مدارا 

               حافظ
3- متن كامل درس بعدى را بخوانيد و براى درس جديد آماده شويد.

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

ادیب پشاوری
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درس

 دهم

 امير على شير نوايى

     امير على شير نوايى در سال 844 هـ . ق. در هرات متولد 
شد. او در چهار ساله گى تعليمات ابتدايى خود را آغاز و 
در ده ساله گى به شعر سرايى پرداخت و به دو زبان تركى 
و درى شعر مى سرود و بدين مناسبت به شاعر ذواللسانين 
معروف است. خود او در باب اشعار تركى و درى خويش 

قطعه يى دارد كه شايستة ذكر است: 

معنى شيرين و رنگينم به تركى بى حد است              فارسى هم لعل و ُدر هاى ثمين گر بنگرى 
گوييا در راست بـازار سخن بگـشوده ام    زانـكه باشد  اغنيا اين نقـد ها را مشترى 
زين دكان ها  هر گدا  كاال  كجا خواهد خريد   يك طرف دكان قنادى و يك سو  زرگرى 

      على شير نوايى شاعر، اديب، مؤرخ، موسيقى دان، وزير دانشمند، كاردان و از جملة 
دستگاه  در  نياكانش  و  بود  تركان چغتايى  از  بود. وى  هرات  تيموريان  دورة  اعيان  
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 حكم روايى سلطان حسين بايقرا به منصب امارت ديوان اعلى 
يا مُهردارى حضور؛ سپس به وزارت رسيد. سلطان در همه امور با وى مشورت مى كرد 
و بدون نظر او به هيچ كارى نمى پرداخت  و  امير على شير نوايى به لقب )افتخارى( 

سروده شده است؟ 
5- محاکمة اللغتين پيرامون چه موضوعى بحث مى كند؟ توضيح دهيد.

6- پيرامون كارنامه هاى فرهنگى و اجتماعى امير على شير نوايى چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.

   درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه جواب گوى 
      پرسش هاى زير باشد. در آخر سؤال هاى آتى از چند شاگرد پرسيده شود.

      1- امير على شير نوايى كه بود؟ 
     2- او را چرا ذواللسانين مى گويند؟

   3- مجموع آثار او را نام ببريد. 
4- خمسة نوايى شامل كدام كتابهاست و به پيروى كدام شاعر معروف 
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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؛ چنان كه بايقرا بر اثر راى و تدبير او 
توانســت بر تمامى نقاط خراسان، ماوراءالنهر و فارس تســلط يابد.  على شير هم چنان 
در كمال عزت و احترام در دربار سلطان حسين مى زيست. تشويق  و ترغيب على شير 
نوايى در پيشــرفت و كمال نقاشى و خطاطى، هنر موســيقى، نويسنده گى  و شاعرى، 
تذهيــب كارى و رياضيات و حرفه هاى زرگرى، ســفالى، خياطى و جز آن ها 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. 
بناى  بناى خيريه از جمله مدرسه، كتابخانه، پل، خانقاه، مسجد،  همچنان نوايى370  
مقابر و مزارات، شفاخانه، كاروانسرا، گرمابه و يك نهر بزرگ به طول هفتاد كيلومتر 
از توس تا مشهد اعمار كرده است. از آبادانى هاى مشهورش مى توان از نهر اخالصيه 
نظامية  انجيل، خانقاه اخالصيه، شفائيه كه در آن طب و حكمت مى آموختند،  واقع 
و  هرات  چهارسوق  مسجد  ترميم  و  دارالحفاظ  شير،  على  امير  جامع  مسجد  هرات، 

بازسازى مسجد جامع هرات نام برد. 
امير على شير نوايى در سال 906 هـ . ق. در شهر هرات وفات يافت.

دولتشاه سمرقندى، همام الدين خواندمير و سام ميرزاد و نويسنده گان معاصر و هم عصر 
مقدمة  و  بهارستان جامى  الصفا،  روضة  و در حبيب السير،  اند  نوشته  او  مورد  امير، در 
سنگالخ و ديگر آثار آن دوره آمده است. امير على شير مردى بوده است وارسته، بلند 

همت، بذله گو، 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 مى داشته و حتى شب ها در كنار بالينش تا صبح شمع مى سوخته 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 االعالم، كتابخانة بى نظيرى در هرات فراهم آورده بوده كه در 
آن به روى عموم دانشجويان و پژوهنده گان دانش گشوده بوده است و يكى از كسانى 

كه از آن كتابخانه بهرة وافر برده خواندمير مؤرخ شهير مى باشد. 
تهية  راه  در  را  بى كرانش  ثروت  و  داشته  عالقه  هنر  و  كتاب  ادب،  و  علم  به  نوايى 
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كتاب و تأليف آثار تازه و يا اعمار مدارس و مساجد و گردشگاه هاى عمومى مصرف 
مى كرده 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 نويسنده گان 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 
ساله گى از سمرقند به هرات رفته ) 876 هـ.ق.(  و مدت سى سال تا )906( هـ.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 عالقة وافر داشته و با اطالعات نسبتاً 
وسيع و عميق در زبان و ادبيات درى، مى كوشيد 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 به جا مانده است. او در آثار فارسى 

- درى اش تخلص »فانى« را برگزيده است.
بزرگ مردان  از  همه  نياكانش  است.  درى زبان  تركان  از  نوايى)فانى(  شير  اميرعلى 
چغتايى بوده اند و خود او گذشته از اين كه به شعر درى عشق مى وزريد، به زبان و 

ادبيات درى عاشقانه و صادقانه خدمت مى كرد.
آثار امير على شير نوايى

الف: خمسه 1- حيرت االبرار 2- فرهاد و شيرين 3- ليلى و مجنون 4- سد سكندرى  
5- سبعة سياره

ب( ديوان ها 6- غرايب الصغر 7- نوادرالشباب 8- بدايع الوسط 9- فوائد الكبر
ج( آثار ديگر 10- تذكرة مجالس النفايس 11- سراج المسلمين 12- اربعين منظوم
13- نظم الجواهر 14- محبوب القلوب 15- تاريخ ملوك  عجم 16- نسائم المحبه 

17- تاريخ انبيا  18- رسالة عروضيه 19- خمسة المتحيرين 20- محاکمة اللغتين 
21- منشأت تركى 22- قصة شيخ صنعان 23- مفردات در فن معما 24- مناجات نامه 
25- ميزان االوزان 26- مثنوى لسان الطير ترجمة منطق الطير شيخ عطار 27-  حاالت 
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پهلوان محمد ابوسعيد 28- حاالت سيد حسن اردشير 29- ترجمة نفحات االنس 30- 
ترجمة نثراللئالى  31- بدايع اللغه. 

نمونة كالم امير على شير نوايى 
دلهــــا از آن نشاط ز گل بيشتر شگفت آمد بهار دلكش و گل هاى تر شگفت 
مانند غنچـه يى كه به وقت سحر شگفت دل از صباحت رخ خوبت گشاده شد 
گويا كـه غنچه هاش  زخون جگر شگفت مى آيـد از گل چمن عشق بوى خون  
چون ابر اشك ريخت گل تازه بر شگفت گر خنده زد ز گرية چشمم عجب مدان  
خاصه كه از شگوفه چمن سر به سر  شگفت ساقى بهار شد، قــدحم ريزلب به لب  
همچون گلـى كه از شجر بى ثمر شگفت زان نخل ناز خنده  به عشاق و وصل نى 

      

ذواللسانين: امير على شير نوايى به دو زبان تركى و درى شعر مى سرود، 
بنابرآن به شاعر ذواللسانين ملقب گرديد. 

تذکرة الشعرا: اين كتاب شرح حال قريب 105 تن از شعراى درى زبان 
را در بر دارد. دولتشاه بن عالء 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 موالنا 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 غياث الدين بن همام الدين 
خواند مير تأليف كرده كه وقايع را از ابتداى تاريخ بشر تا )930( هـ . ق. آورده، كه در 
سه جلد مى باشد و به مناسبت احتواى تفصيل اوايل كار و شرح سلطنت شاه اسماعيل 

كه مؤلف معاصر او بوده است داراى اهميت است.
بهارستان: بهارستان  اثرى است 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 شماره يى از شعرا و فضال در آن آمده است.

فانى عجب مدان اگر آن گل شگفته است
از اشك ابر سان تـــو نشگفت اگر شگفت 
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1- امير عليشير نوايى به تاريخ هفدهم رمضان المبارك  سال 844 هـ . ق.  در هرات 

تولد شد. 

2- نوايى بيش از 30 كتاب را به زبان هاى تركى و درى به رشتة تحرير درآورد. 

3- نوايى در راه تهية كتاب، تأليف و تصنيف، اعمار مساجد و مدارس، شفاخانه ها، حفر 

چاه ها، اعمار پل ها، باغ ها و گردشگاه هاى عمومى توجه جدى مبذول داشته است. 

درست بنويسيم
�tهرگاه حرف آخرى واژه يى، »ى« باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين باز هم در 
ميان واژه و پسوند يك »ى« عالوه مى شود، كه اين »ى« هميشه با پسوند بعدى بايد 

به صورت پيوسته نوشته شود؛ مانند: 

�tپسوند تنكير »ى« صوفى + ِى+ى = صوفى يى، كابلى يى، شادى يى.
�tپسوند صفت نسبتى »ى« دايكندى +ِى+ى= دايكندى يى، دوشى يى.

زيرين حرف ديگرى  پسوند هاى  با  پيوند  باشد، در  واژه »ى«  پايانى  �tهرگاه حرف 
نوشته  پيوسته  صورت  به  پسوند ها  اين  با  هميشه  اما  نمى شود؛  عالوه  آن ها  ميان  در 

مى شود؛ مانند: 

�tپسوند جمع »ان«: مفتى + ان= مفتيان، گرديزيان، منطقيان
�tپسوند جمع »ها« كشتى+ ها= كشتى ها، بلندى ها، سادگى ها

�tپسوند اسم معنا »ى« صوفى + ى= صوفيى، حاجيى 
�tهرگاه حرف آخرى واژه »ى« باشد،  در پيوند با پسوند تصغير »ك« ميان واژه  و پسوند 
يك »گ« عالوه مى شود، كه هميشه با نشانة تصغير بايد به صورت پيوسته نوشته شود؛ اما 

با اصل واژه  نمى پيوندد؛ مانند: گادى گك، گدىگك، خانه گك.

بخوانيم و بدانيم



 62

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان به چند گروه تقسيم  شوند و پيرامون 
شخصيت و كارنامه هاى امير على شير نوايى به  بحث
 و گفتگو بپردازند؛ سپس از هرگروه يك نفر مقابل

 صنف آمده و نتيجه را به ديگران انتقال دهد. 
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در بارة 

آثار نوايى به همصنفى هاى خود معلومات دهد. 
3- در مورد تصوير مقابل سخنرانى كنيد. 

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.
2- با استفاده از پسوند تنكير )ى( چند  واژه خارج از واژه هاى درس »درست بنويسيم« بنويسيد.

1- امير على شير در اشعار تركى و درى خود كدام تخلص ها را به كار مى برد؟ 
2- پنج اثر عمدة نوايى را نام ببريد. 

3- نوايى در چند ساله گى به تحصيل و در چند ساله گى به سرودن شعر آغاز كرد؟
4- نوايى دركجا تولد شد: الف: در سمرقند  ب: در هرات  ج: در دوشنبه   د: در كابل 

 جواب درست را حلقه كنيد:

کار خانه گى

2- عالوه بر خمسة نوايى ديگر از كدام خمسه هاى شاعران آگاهى داريد، نام ببريد. 
3- اين بيت را به حافظه بسپاريد: 

       گرتو مى خواهى مسلمان زيستن    نيست ممكن جز به قرآن زيستن 
           اقبال

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

موالنا نور الدين عبدالرحمن جامی
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درس

 يازدهم

 اضرار مشروبات الكولى )شراب(

يكى ازگناهان كبيره درشريعت اسالمى، نوشيدن مشروبات الكولى است. خداوند متعال 

در قرآن كريم مى فرمايد: ترجمه: » اى كسانى كه ايمان آورده  ايد! شراب و قمار و بت ها 

و تيرهاى قرعه، پليد و از عمل شيطانند؛ پس از آن ها دورى گزينيد، باشد كه رستگار 

شويد. همانا شيطان مى خواهد 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 برمى داريد؟ سورة مائده/ آيت 90 – 91 « 

با خواندن اين آيات متبركه، سؤال مطرح مى شود كه شراب چيست، برصحت انسان 

چه ضرر دارد، ساينس جديد دربارة آن چه مى گويد؟

شراب يكى از زيانبارترين مواد مخدر براى صحت وسالمتى است. نخستين اثر زيان 

نوشابه هاى  نوشيدن  است.  انسان  مركزى  اعصاب  وسيستم  مغز  متوجه  الكول  آور 

افراطى مى گردد؛ ولى پس ازمدتى  ابتدا موجب نوعى آرامش كاذب و  الكولى در 

اثرات واقعى آن ازجمله: ناهماهنگى درحركات عضالت، اختالل در تصميم گيرى، 

تشديد حالت  فكرى،  و  دماغى  فعاليت هاى  مهارتى، كندى  و  اعمال حركى  آسيب 

تهاجمى و پرخاشگرى، درهم و برهم حرف زدن، سوزش قلب، پرحرفى، دوتا ديدن 

اشيا و افراد، ضعف قرنيه و اعصاب چشم به ظهور مى رسد. 

بزرگترين خطر الكول آن است كه سيستم اعصاب انسان را به تدريج معتاد مى سازد؛ 

زيرا مقداري كه درمرحلة اول حالت نشئه را به بار مى آورد، در دفعات دوم و سوم اثر 

مطلوب نمي بخشد و براي به دست آوردن همان حالت اولي، شخص غلط فكر مى كند 

     درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. 

       1.  شراب چيست؟
   2. شراب به كدام قسمت هاى بدن انسان ضرردارد؟
3. معضالت اجتماعى و اقتصادى الكول درچيست؟  
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مقدار آن را به دو يا سه چند افزايش مى دهد كه باالخره اعتياد به وجود مى آيد.

تأثير الكول بركرويات خون: خون در بدن انسان دو وظيفه دارد: كرويات سرخ 
خون آكسيجن را از شش جذب و كاربن داي اكسايد را دفع مى كند وكرويات سفيد 

درمقابل باكترياها و مكروب هايي كه درجسم داخل مى شوند، مقاومت مى نمايد. اگر 

يك قطره خون را در مقداري آب كه )1٪( الكول داشته باشد بيندازيم، رنگ سرخ 

آن به زردي مى گرايد و نشاط وفعاليت قبلى خود را ازدست مى دهد. معناي اين عمليه 

به  از جذب نمودن آكسيجن الزم  الكول خون را  اين است كه  انساِن زنده  درجسم 

آن خسته گى  نتيجة  كه  مى آورد،  بار  را  اختناق كرويات خون  و  مى دارد  باز  وجود 

عضالت وكاهش مقاومت جسم در برابر انواع مكروب هاست.

به نسبت )1٪( درخون، سبب مى شود  الكول  تأثير الكول بر قلب و شريان ها: 
كه نبض انسان در يك دقيقه ده بار بيشتر بتپد. با تداوم شراب نوشى، شخص معتاد به 

الكول به تصلب شرايين- خصوصاً شريان تاجي كه مغذي قلب است- مبتال مى شود و 

تصلب شريان تاجي، انسان را در معرض سكتة قلبي قرار مى دهد. بدين جهت نخستين 

قطعى  ترك  قلبي،  تكان  و  شراين  تصلب  به  مصاب  مريضان  براي  داكتر  نصيحت 

سگرت و الكول به طور دايم است. 

تأثير الكول بر جگر: استعمال الكول سبب پيدايش »پوكى جگر« مى گردد. اين بيمارى 
در اروپا و امريكا انتشار زياد دارد؛ اما در ممالك اسالمي خيلي كم به نظر رسيده است.

هرگاه شراب نوشى ادامه يابد، حجرات زندة جگر يكي پس ازديگرى حيات خود را 

از دست مى دهند و باعث خرابي قسمتى از جگر مى گردند، كه همان قسمت به شكل 

اسفنجى درآمده و انكشاف آن باعث بروز مرض» پوكى جگر« مي گردد. اين مرض 

مرگ هاي نا به هنگام را به دنبال دارد.

الكول و نقص ويتامين ها: يكى از عوارض تجزية الكول دربدن، تخريب ويتامين
B6 است كه در نتيجة آن فرد، دچار كم خونى، خسته گى، تمركز ضعيف، سستى و 

بى حالى مى گردد. الكول يك مادة ادرارآور است و مى تواند سبب كم آبى سلول هاى 

 B بدن شود. با دفع ادرار، همراه با آب، ويتامين ها و مواد معدنى از جمله ويتامين هاى
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 B مگنيزيم، كلسيم و پتاسيم از بدن خارج مى شوند. اعراض فقدان ويتامين هاي ،C و

و C نخست به شكل لرزش دست ها، كاللت زبان، ضعف عضالت وحساسيت پوست 

ظاهر مى شود. اگر بازهم اين ويتامين ها توسط الكول از بين برده شود، منجر به فلج 

شدن دستها، پاها و ورم قلب مى گردد.

تُاثير الكول بر شخصيت انسان: درگزارشي كه از طرف» انجمن مبارزه با الكول« 
به  معتاد  بر18600 شخص  تحقيقاتى كه  اثر  »در  تهيه شده، آمده است:  انگلستان  در 

الكول صورت گرفت، چنين نتيجه به دست آمد: استعمال الكول به طور دوام دار از 

شخصيت انسان مى كاهد و سبب پيدايش ُكند ذهني، ضعف اراده، خشم سريع و اوهام 

و خياالت مى گردد. بدين سبب نمي توان درمسايل مالي، اجتماعى و رهبرى به چنين 

الكول  به  معتاد  شخص  وعده هاي  و  سخنان  به  اعتماد  همچنان  نمود؛  اعتماد  فردى  

كاري است خطا؛ هرچند كه وى در حالت عادي باشد.« 

معضالت اجتماعي و اقتصادي الكول: دركشورهاي اسالمي، الكول معضلة قابل 
توجهي را ايجاد ننموده است و اين به بركت دستور قاطعي است كه شريعت اسالمى 

درين زمينه صادر نموده؛ اما دركشورهاي ديگر به ويژه در قاره هاى اروپا و امريكا، 

معضالت اجتماعي و اقتصادي الكول بسيار چشم گير است. 

در بسيارى از شهرهاي پيشرفتة اروپايي و امريكايي، ده ها انجمن مبارزه با مشروبات 

الكولي و شفاخانه هايى ايجاد شده كه به عالج اشخاص دايم الخمر مى پردازند.

ََّما  َِّذيَن آَمنُواْ إِن خداوند > در ســورة المائده آيــة 90-91 ميفرمايد: يَا أَيَُّها ال

يَْطاِن فَاْجتَنِبُوُه لََعلَُّكْم  الَْخْمُر َوالَْميِْســُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ

ــْيَطاُن أَن يُوقِــَع بَيْنَُكُم الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاء فِي الَْخْمِر  ََّما يُِريُد الشَّ تُْفلُِحوَن )90( إِن

َالةِ فََهْل أَنتُم مُّنتَُهوَن )91( ُكْم َعن ِذْكِر اهللاِّ َوَعِن الصَّ َوالَْميِْسِر َويَُصدَّ

ترجمه: اى مؤمنان جز اين نيســت كه شراب و قمار و نشانه اى معبودان باطل و تير هاى 
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فال پليدي است از كردار شيطان پس احتراز كنيد از وى تا بود كه شما رستگار شويد 

)90( جز اين نيســت كه مى خواهد 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(

 ) Ethanol( ايتانول 1. از نظر ساختار طبي همه نوشابه هايي كه داراي مقدار معين 

بوده و حالت نشئه را به بار آورند، درجملة مشروبات الكولى به شمار مى آيند.

2. از نظر شريعت اسالمى شراب به همه نوشابه هايى گفته مى شود، كه در وجود انسان 

حالت نشئه ايجاد كند.

3. بزرگترين خطر الكول آن است كه دنيا و آخرت انسان را خراب مى سازد و سيستم 

اعصاب انسان را به تدريج معتاد مى نمايد.

4. شايع ترين اختالل سيستم عصبى، آسيب قرنيه و اعصاب چشم است.

5. الكول به نسبت )1٪( درخون، سبب مى شود كه نبض در يك دقيقه ده بار بيشتر بتپد.

6. استعمال الكول سبب پيدايش )پوكى جگر( مى گردد.

7. يكى از عوارض تجزية الكول دربدن، تخريب ويتامينB6 است.

 8. اســتعمال الكــول به طور دوامدار از شــخصيت انســان مى كاهد و ســبب پيدايش 

ُكند ذهني، ضعف اراده، خشم سريع و اوهام و خياالت مى گردد. 

درست بنويسيم

�tهرگاه حرف اخير واژه، »ى« باشد، در هنگام پيوستن با افعال اسنادى يا معاون »استم 
استيم، استى، استيد، استند و اند«، »الف« از آغاز اين ها حذف نشده برجاى خويش باقى 

مي ماند؛ اما درتلفظ، حركت الف نخستين اين واژه ها به »ى« داده مي شود؛ مانند: 

�tاستم: زابلى استم / قرغه يى استم.
�tاستيم: افغانستانى استيم / فرزه يى استيم.

بخوانيم و بدانيم
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�tاستى: ايرانى استى / سرچشمه يى استى.
�tاستيد: منطقى استيد / پايمنارى استيد.
�tاستند: كاريزى استند / بلوچى استند.

�tاند: گرديزى اند / شرقى اند.
واژه هاى  با  پيوستن  هنگام  در  مى باشد،  مفرد شخص سوم  فعل  است« كه   « الف  اما 

يادشده حذف شده، وفعل با واژه پيوسته نوشته مي شود؛ مانند: 

�tاست: معنويست / طبيعيست.

کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان در مورد اضرار اجتماعى و اقتصادى الكول باهم بحث نموده وفهرستى 

تهيه نمايند؛ سپس هرشاگرد، دو - دو مورد آن را با ارائة مثال ها مفصل شرح دهد.

2. چند 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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امال و نگارش

دركتابچه هاى تان  امال  صورت  به  مى گيرد  خوانش  به  گرامى،  معلم  كه  را  متنى   .1

بنويسيد.

2. » دولت چه تدابيرى را درمبارزه عليه شراب روى دست بگيرد؟ « درين مورد متنى 

درهفت سطر بنويسيد.

1. شراب نوشى چه معضالت اجتماعى را به بار مى آورد؟

2. الكول بر سيستم عصبى و شخصيت انسان چه تأثير مى گذارد؟

»استم،  اسنادى  افعال  با  پيوستن  هنگام  در  باشد،  »ى«  واژه،  آخرى  هرگاه حرف   .3

استيم، استى، استيد، استند و اند«، چگونه بايد نوشته شود؟

4. به نظر شما مهمترين نكات اماليى كه بايد در نوشتن رعايت شود، كدام هاست؟

کار خانه گى

1. در مورد اضرار استفاده از مشروبات الكولى يك مقاله بنويسيد.

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

كدام شيشه كه آخر نزد به سنگ شراب حـذركنيـد ز انجام عيـش ايـن محفـل 

                بيدل

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

بگيريد.



 69

 درس

دوازدهم

پ

ُرمان چيست؟
داستان يا ناول ) Novel ( روايتى است منثور كه مبتنى بر جعل وخيال؛ اگر طوالنى 
باشد، آن را ُرمان و اگر كوتاه بود، آن را داستان كوتاه  مى گويند. در ابتدا ُرمان، شعر 

روايتى بود و بعد به تدريج به نثر گراييد و عموميت بيشتر يافت. 
ناول اصطالح انگليسى است و معادل آن در اكثر زبان هاى اروپايى ُرمان  است. اصل 
واژة انگليسى ناول، واژة ايتاليايى» ناوال« به معناى مطلب كوچك تازه است. ناوال كه 
در قرن چهاردهم در ايتاليا مرسوم بود، نوعى قصة كوتاه منثور است كه معروف ترين 

نمونة آن » قصه هاى دكامرون« اثر » بوكاچيو « است. 
در  شانزدهم  درقرن  كه  است  »پيكارسك«  روايات  امروزى،  ُرمان  ديگر  اجداد  از 
ازاين شيوه، درآثار»مارك توين« به چشم مى خورد.  اسپانيا مرسوم بود و نشانه هايى 
پيكارسك مشتق از كلمة هسپانوى»پيكار«، به معناى تذوير و محيل است و پيكارسك 
مى پرداختند.  پيكارها  اعمال  بررسى  به  ان  در  كه  داستان هايى  براى  بوده  صفتى 
معروف ترين نمونة اين سبك، ُرمان» ُدن كيشوت« اثر»سروانتس« )نويسندة هسپانوى( 
است كه آن را در خالل سال هاى)1605( تا )1615 (م.  نوشته است. پيش از اين ُرمان 
پيدا نمى شود. در اين داستان معروف،  ادبيات جهان  هيچ اثرى درچنين قالب هنرى 
مردى حيله گر مى خواهد هنوز با آرمان هاى اشرافى- كه ديگر در زمان او منسوخ شده 
است- زنده گى كند. در ُرمان »ُدن كيشوت«  توّهم و واقعيت به نحو استادانه يى در 

مقابل يك ديگر نمودار شده است.
به هرحال ُرمان، كه از كلمة ُرمانس گرفته شده، مهمترين و معروف ترين شكل تبلور 
و  ومنظوم  منثور  ُدن كيشوت«، حماسه هاى  ُرمان»  از  قبل  ماست.  ادبى روزگار  يافتة 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
        تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. 

     1. رمان چيست؟
2. رمان به گونة امروزى درچه زمانى به وجود آمد؟

3. رمان با رمانس چه رابطه دارد؟
4. ُدن كيشوت چيست؟                                    



 70

لطيفه ها و حكايات برسبيل تمثيل، قصه هاى عاميانه واساطير و افسانه هاى بسيارى چون» 
ايلياد و اديسه« و نوع ُرمانس ها موجود بود كه ازنظر معنى وكيفيت ساختارى با ُرمان 

به مفهوم امروزى آن تفاوت بسيار داشت.
ُرمانس چيست؟

اصطالح ُرمانس در اوايل سده هاى وسطى به معناى كتاب هايى بود كه از التين ترجمه 
و يا به زبان هاى محلى نوشته ميشد و نيز زبان هاى محلى جديد مشتق شده از زبان التين 
را ُرمانس مى گفتند؛ همچنان درقرون نخستين، وقايع غيرعادى، صحنه هاى عجيب و 
غريب، ماجرا هاى شگفت انگيز و عشق هاى احساساتى وپرشور واعمال سلحشورانه را 

به نام ُرمانس ياد مى كردند. 
شكل ُرمانس، تحت تأثير قصه هاى » 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 خيال پردازانه را به نمايش مى گذارد 
بيشتر  بلكه  ندارد؛  اختصاص  كارزار  ميدان هاى  و  به جنگ  تنها  برخالف حماسه،  و 
زاده يى  اصيل  قهرمان هاى  به  و  دارد  كننده  سرگرم  جنبة  كه  است  خيالى  قصه هاى 
اختصاص مى يابد كه از واقعيت هاى زنده گى روزمره دور بوده به ماجراهاى عاشقانة 
اغراق آميز دلبسته اند و در راه رسيدن به محبوب، به اعمال جسورانه دست مى زنند و 

با جادوگران و شخصيت هاى شرور مى جنگند. 
قصه ها عمر طوالنى دارند و تاريخ پيدايش آن ها تقريباً همان اندازه قديمى است كه 
تاريخ زنده گى بشر؛ اما شكل و روال تازة ادبى كه ما در ُرمان مجسم مى بينيم، يعنى 
با تاكيد بر اصالت و تجربيات و تخيالت فردى و  آفرينش داستانى منثور و طوالنى 
شخصى، هرگز گذشتة طوالنى نداشته است و تاريخ پيدايش و طلوع آن در فرهنگ 
ادبى جهان از سه قرن تجاوز نمى كند. در حقيقت وقتى آدمى شناسنامه و هويت فردى 

خود را پيدا كرد، ُرمان نيز تولد يافت. 
قهرمان هاى  داشتند.  توجه  كلى  نمونه هاى  و  مطلق گرايى  به  بيشتر  قديمى  قصه هاى 
قصه ها، نمونه هاى صفات بد و خوب انسانى بودند. شخصيت ها در اين آثار به دو گروه 
پسنديده  وخصايل  صفات  همه  با  آسمانى  گروه  مى شدند:  تقسيم  متمايز  و  متفاوت 
وگروه اهريمنى با همه رذالت ها، پستى ها وپليدى ها. درگيرى اين دوگروه باعث پديد 

آمدن ماجراها، قصه ها و ُرمانس ها مى شد. 
از اواخر قرن هفده جهان بينى انسان در غرب از جهان بينى قهرمان جدا شد. شناخت 
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افراد از مسايل تغيير يافت وموضوع ُرمان ها نيز از اين ديگرگونى هاى 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. 
و  ماجراها  با  سروكارش  كه  است  داستانى  منثور  روايت  اند:  گفته  ُرمان  درتعريف 
احساسات آدم هاى خيالى وتصورى است، به اين منظوركه از طريق توصيف عمل و 

فكر، گوناگونى هاى زنده گى و شخصيت آدمى را تصوير كند. 
ُرمان از لحاظ زمينه و موضوع، اقسام گوناگون دارد كه مهمترين آن ها عبارت اند از:

1. ُرمان 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.
مردم  و  شبانان  تخيالت  و  آرزوها  زنده گى،  كه  است  ُرمانى  روستايى:  ُرمان   .2

روستانشين را نقاشى و تحليل مى كند.
مانند  آموزشى  و  علمى  موضوعات  از  يكى  ُرمان  چنين  در  آموزشى:  ُرمان   .3
موضوعات فلسفى، جغرافيايى وغيره در لباس داستانى كه پرداختة ذهن نويسنده است 

مورد بحث قرار مى گيرد.
4.  ُرمان طنزى: عبارت است از ُرمانى كه عادت و اخالق و رفتار جارى عادى 
مردم را با بيانى نيشدار و خنده آور توجيه و تحليل مى كند. طبيعى است كه موضوع اين 

قبيل ُرمان ها كمتر از ميان مطالب جدى يا غم انگيز انتخاب مى شود.
5. ُرمان هجوآميز: در اين ُرمان در ضمن حكايتى كه در واقع صورت استعارى 
مقصد اصلى نويسنده است، عادات و اخالق و سجاياى مردم عصر مورد نظر نويسنده، 

مورد انتقاد هجوآميز قرار مى گيرد.
6. ُرمان مكاتبه يى: ُرمانى است كه وقايع آن در ضمن نامه هايى كه بين قهرمانان 
داستان رد وبدل مى شود جريان دارد و خواننده با خواندن چند نامه از داستان آگاهى 

حاصل مى كند.
7. ُرمان عاطفى: كه قسمت عمدة آن عبارت است از تحليل احساسات و عواطف 

شخصى و درونى قهرمان داستان.
8. ُرمان روانى:  كه در آن حوادث عمده و مهمى وجود ندارد و زمينة اصلى داستان 

چيزى جز تجزيه و تحليل احساسات قهرمانان بر مبناى قوانين روان شناسى نيست.
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9. ُرمان فرهنگى: كه در آن عادات، رسوم، اخالق و سجاياى مردم جامعه مورد 
توجه و بحث قرار مى گيرد.

10. ُرمان حادثه يى: ُرمانى است كه در آن شرح مسافرت هاى آميخته با حوادث، 
يا وقايع خيالى و وهمى با معلومات جغرافيايى يا تاريخى آميخته شده باشد كه همة 
فعاليت هاى  از  بعد  افغانستان  ما  اما در كشور  ادبيات غرب است؛  انواع محصول  اين 
فرهنگى نگارشى محمود طرزى عمدتاً داستان كوتاه و رمان به ادبيات راه پيدا كرد و 

نويسنده گان محدود در زمينه كار كرده اند. 

ادبيات  تاريخ  برجستة  از چهره  هاى  يكى  بوكاچيو«  »جووانى  بوكاچيو: 
است.   1373م  سال  متوفى  و  ميالدى   1313 سال  متولد  او  ايتالياست. 
مى دانند.  ايتاليايى  زبان  اصالح گران  از  يكى  دانته  كنار  در  را  بوكاچيو 

هم چنين او از مقامات دولتى شهرفلورانس بود.
شهرت بوكاچيو به سبب مجموعة قصه هايى است كه او دركتاب بسيارمعروف خود 
»دكامرون« گردهم آورده  است. بوكاچيو بنا بر گفتة خودش قصه نويسى را از هفت 
ساله گى آغاز كرد و درطول عمرخود شيفتة مسافرت و تفحص در آداب، رسوم و 

روحيات مردم بود.

1. داستان يا ناول ) Novel ( روايتى است منثور كه مبتنى بر جعل وخيال باشد. اگر 
طوالنى باشد، آن را ُرمان و اگر كوتاه باشد، داستان كوتاه  مى گويند.

قصه هاى   « آن  نمونة  معروف ترين  كه  گويند  را  منثور  كوتاه  قصة  نوعى  ناوال    .2
دكامرون« اثر   » بوكاچيو « است.

التين  از  كه  بود  كتاب هايى  معناى  به  ميانه  سده هاى  اوايل  در  ُرمانس  اصطالح    .3
ترجمه و يا به زبان هاى محلى نوشته مى شد و نيز زبان هاى محلى جديد مشتق شده از 

زبان التين را ُرمانس مى گفتند.
4. ُرمانس قصه هاى خيالى است كه جنبة سرگرم كننده دارد و به قهرمان هاى اصيل 
زاده يى اختصاص مى يابد كه از واقعيت هاى زنده گى روزمره دور بوده به ماجراهاى 

بخوانيم و بدانيم



 73

عاشقانة اغراق آميز دلبسته و در راه رسيدن به محبوب، به اعمال جسورانه دست مى زنند 
و با جادوگران و شخصيت هاى شرور مى جنگند.

5. از 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.

6. ُرمــان روايــت منثــور داستانى اســت كــه ســروكارش بــا ماجراها و احساســات 
 آدم هــاى خيالى وتصورى اســت، بــه اين منظوركــه از طريق توصيــف عمل و فكر 

زنده گى 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 مي شود: 
 در هنگام پيوستن با ضماير اضافى»ت«، »م« و »ش«، ميان واژه و ضميرحرفى عالوه 

نشده، با اين ضماير به صورت پيوسته نوشته مي شود؛ مانند: 
t ت: گاديت، برباديت، شاديت.
t م: پيروزيم، آزاديم، گرفتاريم.

t ش:  ويرانيش، پايانيش، مهمانيش.
�t در هنگام پيوستن با ضمايرمشترك)خود، خويش، خويشتن( و ضماير اضافى)تان، 
شان، مان(، بازهم ميان واژه و يكى از ضماير يادشده، حرفى عالوه نمى شود؛ اما واژة 

اصلى از اين ضمايرجدا نوشته مي شود؛ مانند: 
t خود: زنده گى خود، تنهايى خود، شادى خود. 

t  خويش: آزادى خويش، مستى خويش، شادابى خويش.
t خويشتن: بينايى خويشتن، جوانى خويشتن، بربادى خويشتن.

t تان: گرفتارى تان، پيرى تان، خسته گى تان. 
t  شان: ستمگارى شان، افتاده گى شان، چربى شان. 

t مان: دوستى مان، دشمنى مان، همكارى مان. 

کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان به دوگروه تقسيم شده باهم گفتگو كنند. گروه اول آنچه ازنام رمان هاى 
نويسنده گان خارجى  رمان هاى  نام  دوم  و گروه  اند  شنيده  كه  را  افغان  نويسنده گان 
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را بر روى كاغذ بنويسند؛ سپس از هرگروه يك 
نفر دربرابر صنف حاضر شده، نام آن رمان ها را 

باصداى بلند بخواند.
2. شاگردان، اين تصوير را با موضوع »رمان روستايى« 
برابر  ارتباط داده، چند تن شان در مورد آن در 

صنف سخنرانى كنند.

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسيد.

2. با در نظرداشت قواعد اماليى كه در باال خوانديد، در كتابچه هاى تان يك متن بنويسيد 
كه از پنج سطر كم نباشد و پنج كلمه از قواعد اماليى كه خوانديد، در آن به كار رفته 

باشد. 

1. ناول چيست و مشخصات آن كدام ها اند؟
2. اصطالح ُرمانس چه معنايى را افاده مى كند؟

3. ُرمان به معناى واقعى و امروزى آن در كدام زمان به وجود آمد؟
4. رمان را تعريف كنيد.

5. هرگاه حرف آخرى واژه، }ى{ باشد،  در هنگام پيوستن با ضماير مشترك )خود، 
خويش، خويشتن(، چگونه نوشته مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

6. انواع رمان را نام ببريد.
7. رمان تاريخى و رمان حادثه يى از هم ديگر چه تفاوت دارند؟

کار خانه گى

1. تفاوت هاى عمده ميان رمان هاى آموزشى، طنزى و فرهنگى را درحد اقل ده سطر بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

پيش از انجام تماشا همه افسانه شمار  ديدنى نيست كه آخر به شنيدن نرسد
                  بيدل

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

سيزدهم

چهارمقاله
اين كتاب مهم طورى كه 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 
اين كه وى استاد بالغت و انشاى درى بود، در علم ادب مهارت داشت و خود نيز شعر 

مى گفت؛ چنان كه در همين كتاب نمونه هايى از اشعار او ديده مى شود. 
تأليف چهارمقاله در حدود )550(هـ.ق. به عمل آمده و آن به نام ابوالحسن حسام الدين 

على شاهزادة غورى اتحاف شده است. 
چهار مقاله را مى توان از حيث ســالمت 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 حاالت و اشعار و مقاالت شمارى از شعرا و فضالى 
معروف آن زمان تشــكيل داده اســت »نام اصلى چهارمقاله )مجمع النوادر( مى باشــد، 
از اين كــه مشــتمل بر چهار مقاله مى باشــد، به نام چهار مقاله معروف گرديده اســت. 
چهارمقاله در ســال)551/ 552 هـ . ق.( تأليف شــده اســت. نظامى خود شــاعر بود و 
اشــعارش در كتاب هــاى چهارمقاله، لباب االلبــاب، 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 بسته گى داشت كه 
براى تحكيم  و تقويت حكمروايان موجوديت چهار شخص فوق الذكر ضرورى بود. 

5- چهارمقاله از حيث سالمت انشا و طرز سخن و اسلوب بيان در كدام رديف قرار 
داشته و با كدام  كتاب هاى مشهور مى تواند همسرى كند؟

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. 

     1- چهار مقاله  را چرا به اين نام مسمى كرده اند؟ 
2- در بارة نظامى عروضى سمرقندى چه مى دانيد؟ 

3- نظم و نسق دربار به كدام چهار عضو بسته گى دارد؟ بيان داريد.
4- اسلوب نگارش چهار مقاله از چه قرار است؟ 
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نگارنــده، مقالة خود را با ديباچه يى آغاز مى كند كــه موضوع را به معرفى مى گيرد و 
در آخر هر مقاله ده حكايت بيان گرديده اســت كه نظرات او را مورد تأييد قرار داده 
و معلومات تاريخى زيادى به دســت مى آيد، در مقالة دوم از شــعراى قديم دوره هاى 
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 كالم شان تبصره كرده است. در مقالة سوم در بارة عمر خيام معلومات 

مهم ارائه گرديده است. 

اسلوب نگارش
به  را  است، ضرب المثل ها  و صريح  روان  نگارش چهارمقاله، ساده، سليس،  اسلوب 
گونة موزون به كار 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 مقاله ها اصطالحات  
فلسفى، طبيعى، نجوم و طب را به كار برده است. الفاظ و كلمات عربى را در مدح 
پادشاهان، امرا و اشخاص در عبارت هاى مقفا، موزون و مسجع به كار برده است؛ اما 
و  مسعودى  تاريخ  و  قابوسنامه  سياستنامه،  به  مى توان  را  چهارمقاله  ناخوشايندنيست. 

تذكرة االولياى عطار، تاريخ گزيده و منشأآت قايم مقام مشابه دانست.

  
نامه از مهمترين آثار ادبى زبان فارسى در دورة سلجوقى   * سياست 
تأليف ابو على حسن بن علمى بن اسحق طوسى ملقب به نظام الملك 

است كه آن را به دستور ملك شاه سلجوقى تأليف كرده است.
* قابوسنامه تأليف عنصر المعالى كيكاووس بن سكندر بن قابوس بن 
وشمگير از اميران زيادى است كه آن را در سال 475 هجرى قمرى در نصيحت به 

فرزند خود گيالنشاه 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 واليت ايشان به دست سلطان محمود غزنوى و حكومت آلتون تاش تا غلبة 

سالجقه مى باشد.
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1- چهارمقاله را مى توان از حيث سالمت 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.
2-  اسلوب نگارش عمومى چهارمقاله، ساده، سليس، روان و صريح است. 

درست بنويسيم
موصوف  به حيث  جمله  در  و  باشد  ملفوظ«  غير  »هاى  واژه  آخرى  هرگاه حرف  �t
مضاف يا منسوب قرار گيرد، بر باالى »هـ « يك »ء = ياى ابتر« به عنوان كسرة اضافه 

نوشته مى شود؛ مانند: 
�tكتابچة سفيد، ستارة درخشان، پردة رنگارنگ  )موصوف(.

�tخانة احمد، خالة محمود، قصة فرهاد) منسوب(.
�tستارة اقبال، قبلة آمال، كعبة مراد ) مضاف(. 

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان 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. 
صنــف  برابــر  در  شــاگردان  از  تــن  يــك   -2
يــا  نگارش چهار مقالــه  اســلوب  بــارة  در   آمــده 

مجمع النوادر معلومات ارائه دارد. 
سخنرانى  مقابل  تصوير  مورد  در  شاگرد  چند   -3

كنند.

بخوانيم و بدانيم



 78

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسيد.

2- چهارمقاله در رديف كدام كتاب ها قرار دارد؟ در اين باره چند سطر بنويسيد.

1- چرا چهارمقاله  به اين نام مسما گرديده است؟ 
2- درباره نظامى عروضى سمرقندى چه مى دانيد؟ 

3- چهارمقاله را با كدام كتاب هاى معروف ديگر مى توان هم سنگ دانست؟ 
4- آيا چهارمقاله براى حفظ حاكميت و دولتمدارى ضرورى است ؟توضيح دهيد.

کار خانه گى

1- يك مقاله راجع به نويسنده گى بنويسيد كه در آن قواعد اماليى كه خوانديد تطبيق 
يافته باشد.

3- اين بيت را به حافظه بسپاريد: 
ليس لالنسان االَّما سعى من طريق سعى مى آرم بجا    

        مولوى
4- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى داشته باشيد.
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درس

چهاردهم

دو چهرة فرهنگى و ادبى

پوهاند عبدالحى حبيبى و جمشيد شعله

شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ ارائه بدارند:
1ـ محتواى آثار پوهاند حبيبى را چه موضوعات تشكيل داده است؟

2ـ سال هاى 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 هم عصر هم بوده اند, با هم مالقاتى داشته اند؟

پوهاند عبدالحى حبيبى يكى از چهره هاى 

معاصر فرهنگى و ادبى بوده كه محقق و 

تاريخ نويس به زبان هاى درى و پشتوى 

كشور محبوب ما افغانستان است، حبيبى 

در سال)1289(هـ . ش. در شهر كندهار 

را  تعليمات خود  به جهان گشود.  ديده 

همان  در  و  رسانيد  پايان  به  كندهار  در 

جا به حيث معاون جريدة »طلوع افغان« 

به حيث مدير و گردانندة آن جريدة وزين تقرر حاصل نمود و طلوع  از آن  و پس 

افغان را ده سال رهبرى كرد. در جريان عهده دارى استاد حبيبى آن جريده از وضعيت 

ژورنالستيك خيلى عالى برخوردار بود.

به حيث معاون رياست مستقل  از آن  پوهاند عبدالحى حبيبى پس  دانشمند و محقق 

كابل،  پوهنتون  در  ادبيات  و  زبان  فاكولتة  تأسيس  با  شد.  مقرر  كابل  در  مطبوعات 

موصوف در آن فاكولته استاد شد و به رتبه علمى پوهاند رسيد.

به حيث عضو شوراى  از طرف مردم كندهار  پوهاند حبيبى در سال 1327 هـ . ش. 

ملى كشور انتخاب گرديد؛ هنوز دورة وكالت در پارلمان را به پايان نرسانيده بود كه 

به سبب اختالفات با حكومت وقت از كشور بيرون رفت؛ مدتى در شهر كراچى به 

شعله حبيبى
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فعاليت علمى و ادبى پرداخت و دوباره به افغانستان برگشت.

پوهاند حبيبى، مدتى رئيس انجمن تاريخ و مشاور فرهنگى صدارت عظمى بود. اين 

دانشمند، تاريخ نويس، شاعر و نويسندة كشور تا آخرين روزهاى حيات، وقت خود 

را صرف فعاليت هاى 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 20 ثور 1363 هـ . ش. جهان فانى را پدرود گفت 

و به ابديت پيوست.

عالوه بر تأليف و نگارش ده ها اثر ذى قيمت چاپ شده به زبان پشتو، آثار و تأليفات 

گرانبهايى به زبان درى نيز تأليف نموده است، كه برخى از آن ها را نام مى بريم:

t تاريخچة سبك هاى شعر پشتو به زبان درى.
t ترجمة پته خزانه به زبان درى.

t ظهير الدين محمد بابر)زنده گى و شخصيت او(.
t تاريخچة خط در افغانستان.

t افغانستان بعد از اسالم.
t نگاهى به سالمان و ابسال جامى.

t هفت كتيبة قديم.
t زنده گينامة بوعلى سينا.

t تاريخ مختصر افغانستان در دو جلد.
t شناختنامة ميا فقير اهللا جالل آبادى.

t جنبش مشروطيت در افغانستان.
t پنجاه مقاله.

t ده هزار لغت فارسى به پشتو.
t مجموعة شعرى زير عنوان»درد دل و پيام عصر«.

t افغان و افغانستان.
t داستان كوتاه»صندوق جواهر« در بارة ديوارهاى شير دروازه و آسمايى.

پوهاند حبيبى عالوه بر اين ها و تأليفات زياد و ارزشمند به زبان هاى درى و پشتو، ايراد 

ده ها  بيانة علمى و تاريخى، در سيمينارها و وركشاپ هاى ملى و منطقه يى 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)1287( هـ . ش. در چاه آب واليت تخار ديده به جهان 

گشود، از دامال عبدالكريم، مدرس مدرسة سر حوض چاه آب و آشنايى با آثار ميرزا 

عبدالقادر بيدل، خواجه شمس الدين محمد حافظ، شيخ مصلح الدين سعدى و ديگران 

سواد ابتدايى را آموخت. در دورة امانى در چاه آب و خان آباد مركز واليات قطغن 

و بدخشان، آموزش ديد؛ سپس به معلمى و ادارة مكتب پرداخت و يكى از شاعران 

معاصر كشور مى باشد.

كليات چاپ شدة وى كه حاوى هشت صد صفحه مى باشد، گواه توانمندى وى در 

سرايش شعر است.

جريانات سياسى و چرخش هاى قدرت حاكميت در دوران حياتش در كار و زنده گى 

به  بود. وى  دار  نيز عهده  را  ماموريت هاى دولتى  اما  متبارز ساخت؛  را  تغييراتى  وى 

حيث وكيل منتخب مردم در لويه جرگة سال 1312 هـ . ش. اشتراك ورزيد؛ پس از 

كناره گيرى 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 مى كرد. وى در واليات تخار، كندز 

و كابل به فعاليت هاى فرهنگى و ادبى پرداخته و نسل جوان معاصر خود را در همان 

واليات به كسب علم و دانش و خدمت به ميهن خويش افغانستان تشويق و ترغيب 

نموده است. موصوف در ماه دلو)1374(هـ .ش. در زادگاه خود جهان فانى را وداع 

گفت.

از جمشيد شعله كليات شعرى)800( صفحه يى، تاريخ پهلوانان چاه آب، يادداشت هاى 

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.

نمونه يى از شعر جمشيد شعله:

از عهــــــد آفرينشم آزاد زيستـــــــم خورشيد و مـه گواه كه در زير آسمان  

كوه ثبات و غيـــــــرت و مردانگيستم مى دان كـــه در مقابل نيرنگ حـادثات  

گر كابلــــــى و بلخى و گر غزنويستم از جيــــب اتحـــاد يكى سر كشيده ام  
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يك جوهرم به روح و به پيكر يكيستم پشتون مگو، هزاره مدان، تاجيكم مخوان 

يعنى كــــه شيـــر بيــشة آزاده گيـستـم روبه نيـــــم كه در تلك بنده گى شوم  

جز آن كه مـــرد بودم و مـردانه زيستم از زنده گى حـــــالوت ديگر نبرده ام  

اين گونه عاشق وطـــــن از بهر چيستم عمريست تا منادى توحيـــــد مى زنيم 

آخــــــر ازين دو روزه جهان رفتنيستم آن به كه همچـــو شعله به نام نكو روم  

نويسنده گان  از  يكى  ولى  بوده؛  پشتو  زبان  حبيبى،  عبدالحى  پوهاند  مادرى  زبان  �t
زبان درى  به  را  ترجمه هاى خود  و  از كتاب ها  بعضى  و  نيز مى باشد  زبان درى  مهم 
برگردانيده  پشتو  به زبان  نيز  تأليفات و ترجمه ها  نگاشته است كه توسط ديگران آن 

شده است.
به محررى و مديريت عبدالعزيز خان در  افغان  افغان:  جريدة طلوع  �tجريدة طلوع 
قندهار از ميزان سال)1300( هـ . ش. به زبان هاى 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 مى پرداخت و هم در روشن كردن اذهان عامه نقش 
موثر را ايفا نمود. اين نشريه در زمان سلطنت امير امان اهللا خان به نشر مى رسيد. پوهاند 

عبدالحى حبيبى در سال)1310(هـ . ش. مدير اين جريده شد.
�tسالمان و ابسال جامى: داستان منظومى است از هفت اورنگ جامى كه ظاهراً آن را 

در سال 885 هـ . ق. به نام سلطان يعقوب تركمن آق قوينلو ساخته است.
بغالن، كندز،  فعلى  و واليات  بغالن گفته مى شد  و  تخار  به واليات كندز،  �tقطغن 
تخار و بدخشان داراى يك تشكيل ادارى به نام رياست تنظيميه بوده و ارگان نشراتى 
آن»اتحاد« نام داشت كه بعدها اين نشريه به بغالن منتقل گرديد كه تا امروز به نشرات 

خود ادامه مى دهد.
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1ـ پوهاند عبدالحى حبيبى يكى از چهره هاى معاصر فرهنگى، ادبى و محقق و تاريخ 
نويس به زبان هاى 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)1289( هـ.ش. تولد شد و در سال)1363( با زنده گى 
وداع كرد.

5ـ جمشيد شعله در سال)1287(هـ.ش. تولد شد و در سال)1374( با زنده گى وداع كرد.
6ـ شعله عالوه بركليات شعرى آثار تاريخى ديگرى نيز به زبان درى نوشته است.

7ـ جمشيد شعله پس از چند ماموريت و اشتراك در لويه جرگه هاى كشور، به كشاورزى 
مصروف بود.

          

درست بنويسيم
t هرگاه حرف اخير واژه، )) هاى غير ملفوظ (( باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين، 
با واژة پسينش  بازهم در ميان واژه و پسوند يك )) ى (( عالوه مى شود كه هميشه 

بايد به صورت پيوسته نوشته شود؛ مانند: 
t پسوند تنكير)ى(: فرزانه + ى + ى = فرزانه يى، ديوانه يى، ستاره يى.

t پسوند صفت نسبتى ) ى ( فرزه + ى + ى = فرزه يى، قرغه يى.
�tهرگاه حرف آخرى واژه، )) هاى غير ملفوظ (( باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين، 
 )) هــاى غير ملفــوظ(( به جاى خويش باقــى مانده ؛ پس از آن يــك )) گ (( عالوه 

مى شود؛ مانند:
�tپسوند جمع ))آن((: همسايه + گ + ان = همسايه گان، بيگانه گان، رفته گان.
�tپسوند اسم معنى )ى(: افسرده + گ + ى = افسرده گى، تازه گى، ديوانه گى.

�tهرگاه حرف آخر واژه، )) هاى غير ملفوظ(( باشد، در پيوند با پسوند تصغير))ك(( 
�tدر ميان واژه و پسوند يك )) گ(( عالوه مى شود، كه هميشه با نشانة تصغير بايد به 

صورت پيوسته نوشته شود؛ مانند: خانه گك، افسانه گك، قصه گك.

بخوانيم و بدانيم
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کار گروهى و سخنرانى

1ـ شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت و زنده گينامة دو چهرة فرهنگى 
و ادبى كه در اين درس خوانده اند بحث و صحبت نمايند؛ سپس نمايندة هر يك از 

گروه ها در مقابل صنف آمده، معلومات خود را با 
همصنفان شريك بسازند.

2ـ دو شاگرد به مقابل صنف آمده پيرامون تأليفات و 
نوشته هاى حبيبى و شعله معلومات دهند.

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى قرائت مى كند، شاگردان 

به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسند.
2. نام هاى آثار و تأليفات پوهاند عبدالحى حبيبى 

و جمشيد شعله را در ورق هاى جداگانه بنويسند.

1ـ آثار پوهاند عبدالحى حبيبى داراى چگونه محتوا بوده و به چند زبان تاليفات دارد؟
2ـ محتواى آثار باقى ماندة جمشيد شعله را بيشتر چه چيزى تشكيل مى دهد؟

3ـ وجوه اشتراك فعاليت هاى اين دو چهرة فرهنگى و ادبى معاصر را در چه مى بينيد؟

کارخانه گى

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

باشيد.
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درس

 پانزدهم

معلوليت
    براساس  معيارهاي  علمي، معلوليت  عبارت  است از وضعيت  فردي   كه  به  دليل  نقص ، 
فقدان  يا عدم توازن در زمينه هاي  جسمي ، رواني، ذهنى و حسى، حين انجام  فعاليت هايي  
است.معلول  ناتوان   يا  دارد  محدوديت   مي رود،  انتظار  هرانسان   از  طبيعي   طور  به   كه  
لگن  پاها،  مانند: دست ها،  چند عضو؛  يا  يك  در  كه  مى شود  گفته  فردى  به  جسمى 
انجام بخشى از  به  باشد. طورى كه قادر  خاصره، ستون فقرات و گردن داراى نقص 
فعاليت هـــاى عادى توسط آن اعضـــا نباشد، و آن شامـــل انــــواع فلج هـــــا، عدم 
توازن در اسكليت بندى، اختالالت بيولوژيكى )بيماران قلبى، كليوى، ريوى و…( و 

سال مندان مى باشد؛ البته  درمجموع همة اين ها عيب  نيست ؛ بلكه  نوعي  تفاوت  است .
     تفاوتي  كه  فرد معلول  را از ديگران  جدا مى سازد، چيز مطلوب  و خوشايندي  نيست ؛ 
زيرا بيشتر توانايي  او را براي  انجام  بعضي  فعاليت هاي  طبيعي  محدود مي كند. از اين  رو 
بهتر است كه  علل  و عوامل  ايجاد آن  شناخته  شود و تا حد ممكن  از وقوع  آن  پيشگيري  
به  عمل  آيد. عمده  ترين  علل  وعوامل  معلوليت  عبارتند از: عدم توازن ژنتيكى ، عوارض  
دوران  بارداري  مادران  و زايمان هاي  غيرطبيعي ، بيماري هاي  مكروبي ، استفادة خود سرانه 
از دواها، ضربه  و تصادم  ناشي  از جنگ، انواع ماين ها و مهمات منفجرناشده  و انواع  
سانحة طبيعي  وغيرطبيعي  كه  اكثر آن ها قابل  اجتناب  و جلوگيرى  اند. اما واقعيت ها نشان  
 مى دهد، كه  با وجود همة  دستاوردهاي  علمي  و توسعة  تكنالوژي ، معلوليت  همچنان  
عارضه يي  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 كم تواني  معلوالن ، بسته  به  شدت  و ضعف  

عوامل  معلوليت ، مى تواند تخفيف  يابد يا به طور كامل جبران  شود.
اما  اتباع كشور مستفيد شوند؛  از حقوق ساير  دارند هم مانند ديگران  افراد حق  اين   
به دليل نامناسب  بودن فضاها و محيط هاى شهرى و موانع فرهنگى ازكم ترين حقوق 

     درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. درپايان معرفى، همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود: 
     1. معلوليت چيست ؟  2. وظايف ما، در برابر افراد داراى معلوليت چيست؟ 

   3.عوامل معلوليت كدام است ؟      4. مهمترين مشكالت معلوالن چيست ؟
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خود بى بهره  اند. طورى كه با ديدة ترحم نگريستن بسيارى از افراد جامعه و يا شنيدن 
اصطالحات و واژه هاى منفى و مبتذل از اشكال معلوليت، آن ها را آزار مى دهد.

بروز  موجب  خود  كه  است  بيكارى  ما،  درجامعة  معلوالن  مشكالت  مهمترين  از 
جامعه شناسان  مى شود.  نفس  به  اعتماد  عدم  ازهمه  بيش  و  روانى  روحى،  مشكالت 
ثابت كرده اندكه مشكالت روانى يك فردمعلول كه زاييدة عدم آميزش او با محيط 
اطراف است، سبب گوشه گيرى آن فرد مى شود، كه مى تواند تأثيرات جبران ناپذيرى 

برجامعه و مناسبات حاكم بر آن داشته باشد.
زنده گى  امور  گرفتن  دست  در  و  مادى  نيازهاى  كردن  برطرف  براى  معلول  افراد 
خويش، الزم است به خود متكى باشند تا بتوانند جلو دلسوزى هاى بيهودة افراد ديگر 
را بگيرند و اين امر از طريق اشتغال و استقالل مالى آنان امكان پذير مى شود. درپهلوى 
آن، معلوالن بايد در دسترسى به تعليم و تربيه و شركت كامل در زنده گى اجتماعى، 
از امكاناتى برابر بهره مند شوند؛ زيرا قراردادن كودكان معلول دركنار كودكان سالم 
نه تنها به پذيرش تفاوت در قدرت حركت، كه ميان آن ها وجود دارد، كمك مى كند 
و تحمل و احترام متقابل را افزايش مى دهد؛ بلكه اصل عادى ساختن معلوليت را نيز 
قابل  تعداد  ما  معلوالن در جامعة  با آن كه در حال حاضر  متاسفانه  تحقق مى بخشد. 
و  رفت  زنده گى،  براى  تسهيال ت  و  امكانات  كم ترين  مى دهند،  تشكيل  را  توجهى 
آمد، تعليم و تربيه، تفريح و ورزش آنان فراهم نگرديده است. براى معلوالن زنده گى 
درخانة راحت كافى نيست. آن ها 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 انسان ها حقوق و مكلفيت هايى دربرابر جامعه دارند، ما نيز در برابر آن ها مكلفيت ها و 
مسؤوليت هاى اسالمى و انسانى داريم، كه برخى از آن مسؤوليت ها را چنين برمى شماريم: 
�tبلند بردن سطح آگاهى عامه نسبت به حقوق و توانمندى هاى اشخاص داراى معلوليت.

�tهمكارى با اشخاص داراى معلوليت در وقت ضرورت شان.
�tدادن حق اوليت در استفاده از بس ها، بانك ها، نانوايى ها، مغازه ها وساير بخش هاى خدمات عامه.

�tسهيم ساختن آن ها درساير فعاليت هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى.
�tايجاد زمينه هاى كارى مناسب، مطابق با توانايى هاى شان.

�tحفظ احترام و عدم استفادة كلمات منفى بيانگر انواع مختلف معلوليت ها در برابر ايشان. 
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1. معلوليت  عبارت  است از وضعيت  فردي   كه  به  دليل  نقص ، فقدان  يا ناهنجاري  در 
زمينه  هاي  جسمي ، رواني، ذهنى و حسى، در انجام  برخى از فعاليت ها محدوديت  دارد 

يا ناتوان  است .
2.  عوامل  معلوليت  عبارتند از: ناهنجاري هاي  ژنتيكى ، عوارض  دوران  بارداري  مادران  
و  دواها، ضربه   از  استفادة خودسرانه  بيماري هاي  مكروبي ،  غيرطبيعي ،  زايمان هاي   و 
تصادم  ناشي  از جنگ، انواع ماين ها و مهمات منفجرناشده  و انواع  سانحه هاى طبيعي  

وغيرطبيعي .
3.  از مهمترين مشكالت معلوالن درجامعة ما، بيكارى است.

4. معلوالن بايد در دسترسى به زنده گى اجتماعى، از امكاناتى برابر بهره مند شوند.
5. اشخاص داراى معلوليت، جزيى از اجتماع ما استند و مانند ساير انسان ها حقوق و 
مسؤوليت هاى  و  مكلفيت ها  آن ها  دربرابر  نيز  ما  دارند،  جامعه  دربرابر  مكلفيت هايى 

اسالمى و انسانى داريم.

درست بنويسيم
افعال  با  پيوستن  هنگام  در  باشد،  غيرملفوظ{  }هاى  واژه،  آخر  حرف  هرگاه  �t
اسنادى)استم، استيم، استى، استيد، است، استند و اند(، }الف{ ازآغاز اين ها حذف 

نشده، به شمول ) اند (، برجاى خويش باقى مي ماند؛ مانند: 
ام: فرزانه ام �tاستم: فرزانه استم  

ايم: هسمايه ايم �tاستيم: همسايه استيم  
اى: افسرده اى �tاستى: افسرده استى  
ايد: مستانه ايد �tاستيد: مستانه استيد  

است: بيگانه است �tاست: بيگانه است  
اند: بى خانه اند �tاستند: بى خانه استند  

کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان به دوگروه تقسيم شده، گروه اول در مورد» نيازهاى معلوالن« و گروه دوم 
در مورد » وظايف دولت و اجتماع دربرابرمعلوالن« باهم گفتگو كنند؛ سپس نتيجه را 

ازهرگروه يك تن شان  به ديگران انتقال دهد.

بخوانيم و بدانيم
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2. شاگردان، اين تصوير را با موضوع » توانايى هاى معلوالن « ارتباط داده، چند تن شان 
در برابر صنف سخنرانى كنند. 

امال و نگارش
به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود  1. متنى را كه معلم گرامى 

بنويسيد.
2. در مورد » وظايف جامعه دربرابر معلوالن« يك متن هفت سطرى بنويسيد، كه در ان 
حد اقل سه بار، واژه هاى مختوم با }هاى غيرملفوظ{ در هنگام پيوستن با افعال اسنادى 

قرارگرفته باشد.

1. معلوليت  چيست؟ انواع آن كدام است و معلوليت جسمى به چه نوع آن گفته مى شود؟
2. عوامل  معلوليت  را صرف نام ببريد. 

3. مهمترين مشكل معلوالن درجامعة ما چيست و راه هاى حل آن كدام است؟
4. وظايف جامعه و دولت دربرابر معلوالن چيست ؟

5. هرگاه حرف آخر واژه، }هاى غيرملفوظ{ باشد، در هنگام پيوستن با افعال اسنادى 
چگونه نوشته مى شود ؟ 

کار خانه گى
1. در مورد » راه هاى حل مشكالت معلوالن« متنى در ده سطر بنويسيد. 

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:
با عاجـزان فروتنى آثار عزت اسـت     از هركه همسر تو نباشد فزون مباش
                   بيدل
3. متن كامل درس شانزدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد. 
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درس

شانزدهم

گابرييل گارسيا ماركيز
ناشر،  ژورناليست،  نويسنده،  ماركيز  گابرييل گارسيا 
جنوبي،  امريكاي  برازندة  سياسى  فعال  و  روزنامه  نگار 
در ششم مارچ سال 1928ميالدى، دردهكدة آركاتاكاى 
كشوركولمبيا چشم به جهان گشود. والدينش تربيت او 
افسر  يك  كه  نيكوالماركيز«،  پدركالنش»  عهدة  به  را 
بهترين وجه  به  را  اين كار  او  و   بود، گذاشتند  نظامى  

انجام داد. 
روزنامة  در  را  نوشته هايش  اولين  گابرييل ماركيز   

زير  داستانش  نخستين  و  منتشركرد  بود  مكاتب  شاگردان  مخصوص  كه  »جوونتود«، 
عنوان »سومين استعفا« درسال 1947 ميالدى به نشر رسيد؛ همچنان وى در همين سال به 
تحصيل رشتة حقوق و ژورناليزم در »دانشگاه ملى بوگوتا« پرداخت. نخستين مجموعة 
داستانى اش درسال 1940 ميالدى به نشر رسيد ودرسال 1955ميالدى نخستين ناول او 
زير عنوان »توفان برگ ها« به دسترس عالقه مندان قرارگرفت. بزرگ ترين اثرش »صد 
سال تنهايي « عنوان دارد كه در خالل 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 مى آيد. 

وى درسال 1982 ميالدى براى همين رمان، برندة جايزه نوبل ادبيات شناخته شد. 
شد  شناخته  التين  امريكاى  سال  مرد  رسمى  گونة  به  ميالدى   1999 درسال  ماركيز 
پذيرش  خواستار  ازوى  نامه هايى،  ارسال  با  كولمبيا  مردم  ميالدى   2000 سال  در  و 
رياست جمهورى كولمبيا گرديدند، كه او نپذيرفت. تاكنون آثار او به بيشتر از هژده 

زبان زندة دنيا ترجمه شده است.

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

     سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود. 
    1. گارسيا ماركيز كه بود ؟     2. او چه كارهايى را دربخش ادبيات 

انجام داده است ؟
3. او در كجا و دركدام سال تولد يافت ؟  4. او دركدام بخش ها كاركرده است ؟

5. چرا او برندة جايزة نوبل شد ؟          
6. شما شخصيت او را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟



 90

اينك قسمتى از داستان گارسيا ماركيز را به گونة نمونه مى خوانيم:
ميخواستم فقط تيلفون كنم 

 بعد از ظهر يكي از روزهاي باراني ماه اپريل، » ماريا ليوز سرفانتز« مى خواست، خود را به 
شهر» بارسلونا« برساند. ازبخت بد، موتر كراييش در وسط يك دشت خراب شد. 

ماريا زن مكســيكويي 27 ســاله، با مردي كه شغل شــعبده بازي داشت، ازدواج نموده 
بود. او در اين روز باراني، پس ازديدار باخويشاوندانش، مي رفت تا با شوهرش ملحق 
شــود. پس ازيك ساعت اشــاره هاي بي نتيجه به موترها والري هاي باربرى يي كه مثل 
تند باد ازجلوش مى گذشــتند، باالخره 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 نمي كند، من صرف به يك تيلفون ضرورت دارم«. راســت هم 
مى گفت. بايد به شوهرش اطالع مى داد كه پيش ازساعت هفت شام نمي تواند به خانه 

برسد. 
در بين سرويس، خانمي با شكل و شمايل يك نظامي؛ اما با ژست ها و حركات مهربانانه 
و ماليم، 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 مى گشتاند، 
ديد كه همة راكبين خود را در ميان كمپل ها 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 پهلويى اش درحال آماده باش، هوشيار و بيدار نشسته بود. ماريا از زن پرسيد: » كجا 
باآلخره  »حاالميرسيم«.  داد:  جواب  برايش  زن  هستيم؟«   منطقه  دركدام  رسيديم؟... 
موتر سرويس درمحوطة حويلي يك عمارت كهنه كه به يك صومعة قديمي شباهت 
داشت و با درخت هاي بلندي احاطه شده بود، داخل شد و زن نظامي پوش با لهجة 
خشني شروع كرد به پايين كردن راكبين. ماريا فكركردكه شايد اين زن ها 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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سياسى  فعال  و  روزنامه  نگار  ناشر،  ژورناليست،  نويسنده،  گابرييل گارسياماركيز   .1
برازندة امريكاي جنوبي، درششم ماه مارچ سال 1928ميالدى، در دهكدة آركاتاكاى 

كشوركولمبيا چشم به جهان گشود.
2. نخستين مجموعة داستانى اش درسال 1940 به نشر رسيد ودرسال 1955 نخستين 

ناول او زيرعنوان »توفان برگ ها« به دسترس عالقه مندان قرارگرفت. 
3. بزرگ ترين اثر او » صد سال تنهايي « عنوان دارد. اين رمان كه به او شهرت و آوازة 

جهاني بخشيد درسال 1982 ميالدى برندة جايزه نوبل ادبيات شناخته شد. 
4. تاكنون آثار او به بيش از هژده زبان زندة دنيا ترجمه شده است.

5. ماركيز در سال 1999 ميالدى به گونة رسمى مرد سال امريكاى التين شناخته شد. 
6. يك سال پس ازآن، مردم كولمبيا با ارسال نامه هايى، 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 مي شود: 

�tدر هنگام پيوستن با پسوند هاى اضافى » ت، م، ش «، ميان واژه و پسوند يك}الف{ 
عالوه مي شود؛ مانند: 

-  ت: خانه ات، خنده ات، گفته ات. 
-  م: گريه ام، جامه ام، دوباره ام. 

-  ش: نامه اش، كتابچه اش كرانه اش.
با ضمايرمشترك»خود، خويش، خويشتن« و ضمايراضافى»تان،  پيوستن  �tدر هنگام 
شان، مان«، ميان واژه و يكى ازضماير يادشده، يك كسرة اضافه به شكل}ء = همزه{ 

نوشته مي شود؛ 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. 

بخوانيم و بدانيم
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-  شان: خندة شان، گرية شان، موية شان.
-  مان: روية مان، طبلة مان، ديدة مان.

کار گروهى و سخنرانى

1.  درين قسمت شاگردان باهم گفتگو كنند و سه تن شان برداشت هاى ذهنى و عاطفى 
خود را از داستان»مى خواستم فقط تيلفون كنم«، دربرابر صنف بگويند.

2. شاگردان در بارة تصاوير سخنرانى كنند. 

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسيد.

2. شما كدام اثر ازكدام نويسندة افغان را شايستة دريافت جايزة نوبل مى دانيد، و به چه 
دليل؟ درين مورد، متنى بنويسيد كه كمتر از هفت سطر نباشد.

1. چرا مردم كولمبيا به »ماركيز« نامه نوشتند، كه عهده دار رياست جمهورى كشور شود؟
2. از داستانى كه خوانديد، چه آموختيد؟ مفصل شرح دهيد.

3. شخصيت ادبى و اجتماعى »ماركيز« را با شخصيت ادبى و اجتماعى يك نويسندة 
افغان به طور مقايسوى بيان كنيد. 

کار خانه گى
1. اين بيت را به حافظه بسپاريد و پيرامون آن چند سطر بنويسيد.

      اوج دولت سفله طبعان را دو روزى بيش نيسـت
                                             خاك اگر امروز برچـرخ است فـردا زيـر پاسـت 

                                                      بيدل
2. متن كامل درس هفدهم را خوانده و براى معرفى آن در روز بعدى آماده گى بگيريد.

تولستوى ويكتور هوگو
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 درس 

  هفدهم

مكتب هاى ادبى

ادبى و هنــرى، مكتب  درمقوله هــاى 

عبارت اســت از راه، روش، ســبك و 

شــيوه هايى 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 مكتب هاي ادبــي مى پردازيم 

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 

كالسيسيزم ناميده مي شود. 

كالسيســيزم: به طور معمول آثار ادبي كهن و قبول شدة هر كشور را كه داراي اصول 

و قواعد مدون و پذيرفته شــده  باشــد، با صفت كالسيك مشــخص مى كنند؛ ولي در 

شناخت مكتب هاي ادبي اروپا، آثار ادبي كالسيك، به آثاري گفته مى شود كه متعلق 

به مكتب كالسيسيزم باشد. 

هنــر كالسيســيزم اصلي درحقيقــت همان هنر يونــان و روم قديم اســت، كه در قرن 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه
        تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. درپايان معرفى، همين 

        سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود: 
    1.  به نظر شما مكتب هاى ادبى چيست و چه چيزهايى شامل آن مى شود ؟

   2. كدام عوامل در به ميان آمدن مكتب هاى ادبى نقش بازى مى كنند ؟
3. شما كدام يك از مكاتب ادبى را مى پسنديد و چرا ؟
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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. درنظركالسيك ها، هنر اصلي شــاعر يا نويسنده، رعايت دقيق اصول وقواعد 

كالسيســيزم بود. قواعد كالسيســيزم عبارت بود از: تقليد از آثار خردمندانه، توجه به 

طبيعت، پايبندي به اصول مذهبي واخالقي، رعايت خوشايندي وآموزنده گى، روشني 

و ساده گى و حقيقت نمايي اثر، و وجود هماهنگي درآن وحفظ وحدت موضوع، زمان 

و مكان. در دورة كالسيكها 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 انقالب 
صنعتي پديد آمد. پيروان اين مكتب معتقد بودند كه شكل ها، سنت ها و قيد و بندهاي 

مكتب كالسيك، شاعر و نويسنده را از درك درست طبيعت و لذت بردن از آن و 

قالب هاي كهن را درهم شكستند  قواعد و  باز مي دارد. آن ها  بيان وتوصيف صحيح 

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 شواليه  ها و مردان شمشيرزن، وكارهاي شگفت انگيز وخارق العاده 

به زبان رومي بود، كه رمان ناميده مي شد؛ ولي كالسيك ها آثارخود را به زبان التيني 

مى نوشتند. از اين رو پيروان مكتب رمانتيزم كه مخالف مكتب كالسيك بودند، خود 

را رمانتيك ناميدند. 

حاالت  وتوصيف  بيان  و  شرح  به  بلكه  نداشتند؛  توجه  زيبايى  به  تنها  رمانتيك ها 

قهرمان وتمايالت و آرمان هاي او نيز مى پرداختند. نماينده گان مهم مكتب رمانتيك 

عبارت بودند از:»ژان ژاك روسو«، » شاتوبريان«، »ويكتورهوگو«، »المارتين«، »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 واقع گرايي. 

و  انگلستان،  از  ديكنز«  »چارلز  است.  فرانسوي  »بالزاك«  مكتب  اين  بنيان گذار 

»داستايوسكي« و » تولستوي« از روسيه، از نويسنده گان نامي اين مكتب  اند. 

دارند كه طبيعت آنچنان كه ديده  باور  امر  اين  به  اين مكتب  ناتوراليزم: طرفداران 
نمودن  صيقل  به  و  شود  داده  انعكاس  شان  هنرى  و  ادبى  آثار  در  مى شود  درك  و 

واقعيت هاى بيرون ذهن انسان پرداخته نشود.

سمبوليزم: سمبوليزم ازواژة » سمبول« به معناي نماد، گرفته شده است سمبوليست ها 
گروهي از شاعران فرانسوي بودند كه در اواخر قرن نزدهم، در برابر مكتب رياليزم و 

ناتوراليزم به پا خاستند. آن ها از شيوة بيان صريح در شعر خودداري مى كردند و افكار 

وعواطف خود را با اشارات رمزي و استعاري و سمبوليك )نمادين( بيان مى داشتند. 

اين نهضت بعدها درهنرهاي ديگر نيز رايج شد. آن ها درآثارخود به خواب وخيال و 

رؤيا و رازهاي نهفتة روان، و انديشه  هاي دور ودراز توجه داشتند. 

و  موضوع  انتخاب  در  حالت  اين  و  بودند،  بدبين  و  نااميد  شاعران   سمبوليست ها 

چگونه گى توصيف در شعر آن ها آشكار است. 

سمبوليست ها، پديــده ها و اشيا را چيزي ثابت و خـــــارج از تصـــــور دروني شان 

نمي  پنداشتند. آن ها معتقد بودند كه واقعيت اشيا همان دركي است كه ما به واسطة 

حواس خود از آن ها در درون ذهن خود داريم. 

سمبوليستها زبان شعر را درهم ريختند وكوشيدند كه شعرشان مانند موسيقي با كمك 

به  داشت،  بيان  نمى توان  معمول  زبان  با  كه  را  وعواطفي  احساسات  آهنگ،  و  وزن 

خواننده القا كنند. بدين ترتيب آن ها درشكل شعر و درتركيب وكاربرد كلمات و وزن 

شعر، آزادي نامحدودي قايل بودند. 

اين  معروف  نماينده گان  از  بودلر«  »شارل  و  پو«  »ادگارآلن  مترلينگ«،  »موريس 

استند.  مكتب 

مكتب هاي 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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مكتب هاى ادبى اروپايى، با مكتب كالسيك آغاز مى شود و اساسى ترين 

تعريفى كه ازاين مكتب  ارائه مى شود، »بازگشت به هنرقديم يونان و روم 

به تبع نهضت يومانيزم و رنسانس است.« 

1. مكتب عبارت است از راه، روش سبك و شيوه هايى كه داراى قواعد مشخص بوده 

و آفرينش آثار ادبى يا هنرى برمبناى پيروى از آن قواعد شكل گرفته باشد.

2. اولين مكتب ادبي اروپا در قرن شانزدهم يعني در اوج نهضت رنسانس پديد آمده، 

در قرن هفدهم گسترش يافته وداراي اصولي مدون شده است.

بند هاي مكتب كالسيك،  بودند كه شكل ها، سنت ها وقيد و  3.  رمانتيست ها معتقد 

شاعر و نويسنده را از درك درست طبيعت و استفاده ازآن و بيان و توصيف صحيح 

باز مي دارد. آن ها قواعد و قالب هاي 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.

4. رياليزم يعني واقع گرايي. هنرمند رياليست درآفرينش اثر خود جهان را آن چنان كه 

هست باز مي نمايد، نه آن چنان كه بايد باشد.

پديد آمد. دراين مكتب  نزدهم  قرن  اواخر  )طبيعت گرايي( در  ناتوراليزم  5. مكتب 

نويسنده در اثر خود به تقليد طبيعت مي پردازد.

6.  سمبوليزم از واژة »سمبول« به معناي نماد، گرفته شده است. سمبوليست ها گروهي 

از شاعران فرانسوي بودند كه در اواخر قرن نزدهم، در برابر مكتب رياليزم و ناتوراليزم 

به پا خاستند. آن ها از شيوة بيان صريح درشعر خودداري مي كردند، و افكار و عواطف 

خود را با اشارات رمزي و استعاري و سمبوليك )نمادين( بيان مى داشتند. 

درست بنويسيم
�tتعريف الف مقصوره: درعربي»الف مقصوره« يايي »ى« است درپايان واژه ها، كه 
»آ« خوانده مى شود. چنين واژه ها در امالي دري، مانند اصل عربي نوشته مى شوند؛ 

صغري،  مجتبي،  حتي،  فتي،  يحيي،  مرتضي،  معني،  مصطفي،  موسي،  عيسي،  مانند: 

بخوانيم و بدانيم
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كبري، اعلي، ادني، الي، اولي.

��tتعريف تنوين: تنوين، نون ساكني است كه درپايان اسماي عربي درمي آيد و تلفظ 
مي شود؛ اما نشانة صداي»ن«نوشته نمي شود؛ مانند: صراحتاً، مجازاً، اصطالحاً و.... 

باالي آن و  مي افزاييم  »الف«  نظر، يك  مورد  واژة  درپايان  ورايج،  برقاعدة كلي   بنا 

»دو زبر« مي نويسيم؛ مانند: اصًال، اجماالً، احتماالً، اساساً، حتماً، قسماً، عيناً، رأساً، مثًال، 

ابداً، فوراً، مختصراً، حقيقتاً، نسبتاً، موقتاً، ذاتاً، عجالتاً، ندرتاً.

در زبان عربى درپايان واژه هاى مختوم به همزه، الفى افزوده و نشانة تنوين را برسرآن 

مي گذارند؛ مانند: استثناء اً، جزء اً و ابتداء اً؛ اما درزبان درى، الف حذف شده و نشانة 

تنوين » دوزبر « برسرهمزه نوشته مي شود؛ مانند: 

استثناًء �- استثناء   t
جزًء �- جزء   t

ابتداًء �- ابتداء   t
چون تنوين ويژه زبان عربى مى باشد در زبان درى به جاى تنوين مى توان واژه ها را 

طور  به  اساسى،  طور  به  احتمالى،  طور  به  اجمالى،  طور  به  اصل،  در  نگاشت:  چنين 

حتمى، به طور مثال و ...

کار گروهى و سخنرانى

�tشاگردان در دوگروه مقابل هم قرارگرفته و در مورد پرسش هاى زير باهم گفتگو 
كنند؛ سپس ازهرگروه يك نفر نتيجة بحث را به ديگران انتقال دهد:

1- اولين مكتب ادبى اروپايى در كجا و چه وقت به وجود آمد؟

2- رومانيست ها چگونه عقيده داشتند؟

3- در بارة مكتب رياليزم چه مى دانيد؟

4- مكتب ناتوراليزم چگونه مكتب است؟

  

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسيد.

2. چند كلمه بنويسيد كه مختوم به الف مقصوره و مختوم با تنوين باشد.
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1. مكتب چيست و مكتب هاى ادبى چه معنايى را افاده مى كند؟

2. نخستين مكتب ادبي اروپا چه وقت به وجود آمده، دركدام عهد گسترش يافته و 

داراي كدام اصولي مدون شده است؟

3. كالسيسم چيست و آثار كالسيك به چه نوع آثارى گفته مى شود؟

4. رمانتيست ها در تخليق آثار ادبى معتقد به چه چيزى بودند؟

5.  رياليزم چيست و هنرمند رياليست درآفرينش اثر خود بيشتر به چه چيزى توجه دارد؟

6. الف مقصوره چيست و چگونه بايد نوشته شود ؟

7.  سمبوليزم چيست و شيوة بيان آن چگونه است؟

کار خانه گى

1. تفاوت هاى عمده ميان مكتب هاى ادبى كالسيسيزم و رمانتيزم را درحد اقل يك 

صفحه شرح دهيد ؟

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد: 

گل هـا تمــــام پنـبـة گـوش تغـافـل انـد    بلبـل بـه هـرزه سـرنكنـى داستـان مـا

وضع خموش ما زسخن دلنشين تر است      بـا تـيـر احتـيــاج نـدارد كمــان مــا

                 بيدل

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

 هژدهم

ازدواج هاى اجبارى

اهللا متعال پيوند ازدواج را از نشانه ها و آيات خود در روى زمين خوانده و در مورد اين 

رشتة مقدس و مبارك در سورة الروم، آيه 21 فرموده است: ترجمه: و از نشانه هاى 

آنان  كنار  در  تا  آفريد  براى شما  همسرانى  از جنس خودتان  كه  است  اين  خداوند 

بدون شك درين  قرار داد.  تان مؤدت و دوستى و رحمت  ميان  يابيد و در  آرامش 

چيز ها نشانه هايى است براى گروهى كه تفكر مى كنند.

نقطه در خور دقت و  اين آية مباركه چند  ارتباط تفسير و فوايد و آموختنى هاى  به 

تأمل است:

در  انديشه  و  تفكر  كه  است  قدرت خداوند>  و  علم  نشانه هاى  از  يكى  ازدواج   -

اسرار و حكمت ها و فوايد آن باعث عمق شناخت و معرفت خداوند و تقويت ايمان 

مى شود.

- تأكيد و تصريح  بر اين كه زن و مرد هر دو از يك جنس بوده و از نظر انسانيت يعنى 

خصايص و حقوق انسانى باهم برابر اند.

- ازدواج نظام و قانونيت الهى است كه از طرف خداوند> تشريع شده و ازين سبب 

داراى قدسيت و جايگاه مهم است.

اجتماعى و حتى  به آرامش روانى،  انسان ها )زن و مرد(  ازدواج رسيدن  از  - هدف 

اقتصادى مى باشد. زنده گى آرام و پر از سعادت و اطمينان و استقرار در گرو پيوند 

شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ دهند:
    1- ازدواج چيست؟ توضيح دهيد.

    2- پيامبر خدا دربارة نكاح چه فرموده اند؟
  3- آيا در نكاح رضايت دختر و پسر بالغ شرط است؟ توضيح دهيد.

4- محدث بزرگ امام بخارى رحمة اهللا عليه در بارة پيوند ازدواج چه گفته 
است؟

5- ازدواج اجبارى در جامعه سبب بروز كدام عوامل و مشكالت مى گردد؟ 
توضيح دهيد.
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ازدواج است.

- اساس و بنياد پيوند مبارك و ميمون ازدواج مؤدت، محبت، دوستى، رأفت، رحمت 

و دلسوزى متقابل بين خانم و شوهر است. ازدواجى را كه فاقد اين عناصر بنيادين و 

مهم باشد از نظر قرآن كريم نمى توان ازدواج كامل و موفق خواند.

به خاطر همين اهميت حياتى ازدواج است كه دين اسالم 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.

و  نكاح  اند:  فرموده  و  يعنى سنت خويش خوانده  و روش  راه  را  ازدواج  پيامبر� 

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 مى رود و در قرآن كريم از آن به »ميثاق 

به  اسالمى  فقه  بنابراين در  است؛  ياد شده  قوى  و  بسيار مستحكم  پيمان  يعنى  غليظ« 

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 

به ازدواج بدهد كه او )دختر( راضى نيست  است: »اگر پدرى دخترش را در حالى 

نكاح او مردود است«.

در حديثى بُريده بن عبداهللا از ام المؤمنين عايشه2 روايت كرده است كه يكى از 

صحابه ها نزد ام المؤمنين عايشه2 آمده و گفت كه پدرش وى را بر خالف رضا 

و رغبت او به ازدواج با پسر كاكايش وادار مى كند. 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 نمى تواند.
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وجود اكراه و اجبار در ازدواج عالوه از باطل ساختن عقد ازدواج، سبب مى شود 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 

هيچ گاهى باعث به ميان آمدن فضاى مؤدت، محبت، و رحمت و دلسوزى بين زن و 

شوهر نشده بر عكس مخالفت، دلسردى، بغض، كينه، و ساير پديده هاى منفى را بين 

زن و شوهر به وجود مى آورد كه سبب فروپاشى كانون خانواده مى گردد.

از آثار و پيامد هاى منفى و خطرناك جبر و اكراه در ازدواج نتايج ناگوار رابطة سرد 

ميان  دايمى  و جنجال هاى  به خاطر وجود جار  است كه  فرزندان  بر  تيرة همسران  و 

والدين از عطوفت و شفقت و بر آورده شدن ضرورت هاى مادى و روانى كه براى 

تربيت سالم آنان مبرم و حياتى مى باشد، محروم مانده با روان و ذهن پر از عقده بار 

مى آيند كه در نتيجه زنده گى آيندة آنان توأم با مشكالت زيادى براى خود آنان و 

ديگران خواهد بود.

شفقت  و  رحمت  و  صميميت  و  محبت  از  پر  گرم  فضاى  به  فرزندان  شك  بدون 

خانواده گى نياز دارند و تنها خانواده ها 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 اين است كه اگر اين پديدة منفى و غير 

اجتماعى  ناهنجارى هاى  و  مشكالت  بروز  سبب  كند  پيدا  شيوع  جامعه  در  اسالمى 

مى شود.  زنده گى  عرصه هاى  تمام  در  آن  به  مربوط  نهاد هاى  و  جامعه  براى  فراوان 

اين به آن سبب است كه از نظر علم جامعه شناسى خانوادة واحد هستة اساسى تشكيل 

جامعه بوده و به صورت مثبت و منفى بر روند اجتماعى تأثير گذار است. بسيارى از 

مشكالت و نا بسامانيهاى اجتماعى ريشه در مشكالت خانواده گى داشته وحل آن ها 

بدون حل مشكالت خانواده ها ممكن و ميسر نمى باشد.

با ايقان مى توان اسباب بسيارى از مشكالت و نابسامانى هاى اجتماعى در جامعة افغانستان 

مانند: دشمنى، خصومت، جنگ، مخالفت هاى ذات البينى و حتى عوامل برخى از جرايم 

خطرناك را در ازدواج هاى اجبارى و پيامد هاى ناگوار آن جستجو كرد.

است  انسانى  جوامع  بعضى  اجتماعى  مشكالت  از  يكى  اجبارى  ازدواج هاى  وجود 
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از  بسيارى  و  بوده  دچار  آن  با  مواردى  در  نيز  افغانستان  ما  عزيز  متأسفانه كشور  كه 

خانواده ها از آن رنج مى برند. زنان بنابر عوامل و اسباب مختلف آسيب پذيرترين قشر 

جامعه مصدوم از ازدواج اجبارى بوده بيشتر از زنان از پيامد هاى زيان بار اين مرض 

اجتماعى متضرر مى شوند.

قوانين نافذ كشور نيز از ساليان دراز به اين سو بر ممنوعيت اجبار در ازدواج با صراحت 

تاكيد دارد؛ مگر بنابر عوامل مختلف، به خصوص عدم آگاهى برخى از مردم از احكام 

شريعت اسالمى، ضعف التزام و پابندى به احكام دينى، وجود رسم و رواج هاى خرافى 

و مخالف با دين اسالم و تعليمات انسان ساز آن، هنوز هم در بعضى موارد رضايت  دختر 

يا پسر بالغ در امر ازدواج و عقد نكاح در نظر گرفته نمى شود كه پيامد هاى ناگوار آن بر 

زنده گى قربانيان اين چنين ازدواج ها به طور كامل مشهود بوده و سرنوشت صدها جوان 

اعم از مرد و زن را به سوى تاريكى و تباهى سوق مى دهد.

مبارزه با پديدة شوم ازدواج اجبارى مانند مبارزه با ساير امراض و مشكالت اجتماعى 

منابر  و  تعليمى  مؤسسات  و  رسانه ها  ها،  خانواده  و  افراد  دولت،  ومسؤوليت  رسالت 

دانشمندان،  دينى،  علماى  مسؤوليت  و  نقش  ارتباط  درين  مى باشد.  تكايا  و  مساجد 

فرهنگيان و اهل قلم و انديشه بسيار جدى و مهم است.

نقطة بسيار مهم و جوهريى كه بايد به ارتباط راهكار هاى مبارزه با ازدواج هاى اجبارى 

به حيث يك پديدة منفى اجتماعى و غير اسالمى به آن توجه كرد اين است كه بايد 

فرهنگ ناب و اصيل اسالمى در جامعه عام شود و نسل هاى امروز و فرداى كشور ما 

اعم از زنان و مردان بر بنياد ايمان، عقايد، احكام و ارزش هاى ناب اسالمى به صورت 

متوازن و به دور از افراط و تفريط تربيت گردند. در نظام تعليم و تربية كشور ما به سه 

اصل مهم اصالح فرد، خانواده و جامعه، در روشنى احكام و تعليمات و ارزش هاى 

دين اسالم به حيث نظام و قانون مكمل و همه جانبة زنده گى،  توجه جدى و مناسب 

به عمل آمده است.

به  پابندى  يافته  ترويج  درجامعه  اسالمى  وتربيت  اخالق  فرهنگ،  آگاهى،  كه  وقتى 

احكام و ارزش هاى واالى انسانى اسالم به حيث نظام و قانون زنده گى عام شود بدون 

ترديد مظالم، مفاسد، ناهنجارى ها و انحرافات از جامعه رخت بر مى بندد و جايى براى 

امراض اجتماعى از جمله ازدواج هاى اجبارى باقى نمى ماند.
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اين كار از راه تشريك مساعى مخلصانه بين ملت و دولت و هماهنگى ميان نهاد هاى 

تعليمى، تربيتى و اجتماعى و رسانه هايى كه با اخالص و جديت براى خير و بهبود ملت 

كار و مسؤوالنه و مثبت عمل مى كنند.

  1- ابو عبداهللا محمد بن اسماعيل بخارى روز جمعه سيزدهم شوال سال 194 

هجرى قمرى در بخارا ديده به جهان گشود؛ وى جهت فراگيرى علم و 

جمع آورى احاديث به كشورهاى مصر، حجاز، شام و عراق سفر كرد.

از جمله حدود چهار هزار  امام بخارى ششصد هزار حديث را جمع آورى نمود كه 

حديث را در كتاب صحيح ثبت كرده است و در مدت 16 سال صحيح البخارى را 

تكميل كرده و به عمر 62 ساله گى چشم از جهان پوشيد.

2- عايشه اُم المؤمنين دختر ابوبكر صديقW بود كه پيامبر� در سن پنجاه ساله گى 

با او ازدواج كرد.

حضرت بى بى عايشه رضى اهللا عنها از جملة با ذكاوت ترين و هوشيارترين امهاُت المؤمنين 

شمرده مى شد و از همة آن ها به سنت و حديث پيامبر� آگاه تر بود. به همين جهت 

از  بزرگان اصحاب وقتى دربارة بعضى احكام دچار اشكال مى شدند. آن را  از  بسيارى 

عايشه)رض( مى پرسيدند و پيامبر بر حافظ بودن علم و حديث او گواهى داده است.

3- بَُريده بن حصيب بن عبداهللا بن حارثW از ساكنين مدينه بود پيش از غزوة بدر به 

ابو عبداهللا مسلم مشهور بود، در صلح حديبيه حضور داشت. از مدينه به بصره رفت و 

از آنجا غرض جهاد عازم خراسان گرديد؛ و در سال 63 هجرى قمرى در مرو وفات 

كرد.

4- صحابيات: 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 واژه هاى 

نشان دهندة اناث و ذكور وجود دارد، ازين رو زن و مرد را مانند زبان درى صحابى يا 

صحابه نمى گويند و جمع آن هم به »ات« از همين رو شده است.
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1_ ازدواج، يكى از نشانة هاى علم و قدرت خدا> است كه تفكر و انديشه در اسرار 

ايمان  تقويت  و  معرفت خداوند>  و  شناخت  عمق  باعث  آن  فوايد  و  و حكمت ها 

مى شود.

2_ تأكيد و تصريح براين كه زن و مرد هر دو از يك جنس بوده و از نظر انسانيت يعنى 

خصايص و حقوق انسانى با هم برابر اند.

بنياد پيوند مبارك و ميمون ازدواج مؤدت، محبت، دوستى، رحمت و  3_ اساس و 

دلسوزى متقابل بين زن و شوهر است. ازدواجى را كه فاقد اين عناصر بنيادين و مهم 

باشد از نظر قرآن كريم نمى توان ازدواج كامل و موفق خواند.

4_ 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 جارو و جنجال هاى دايمى 

ميان والدين از عطوفت و شفقت و برآورده شدن ضرورت هاى مادى و روانى كه براى 

تربيت سالم آنان مبرم و حياتى مى باشد، محروم بمانند.

5_ وجود ازدواج هاى اجبارى يكى از مشكالت اجتماعى بعضى جوامع انسانى است 

از  بسيارى  و  بوده  دچار  آن  با  مواردى  در  نيز  افغانستان  ما  عزيز  متأسفانه كشور  كه 

خانواده ها از آن رنج مى برند.

 

درست بنويسيم

هرگاه واژه هاى مختوم به »الف مقصوره« در جمله ها مضاف، موصوف، منسوب و يا 

در عبارت ها و ساختارهاى دستورى ديگر واقع شوند »ى« به صورت الف »ا« نوشته 

مى شود و قاعدة واژه هاى مختوم به »ا« بر آن ها تطبيق مى گردد؛ مانند:

عيساى مريم عيسى   

موساى كليم اهللا  موسى  

معناى واژه ها، واژه هاى چندين معنايى  معنى   

بخوانيم و بدانيم
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ليالى ذكى ليلى   

شوراى وزيران  شوراى  

يحياى برمكى يحيى   

هر گاه اين گونه واژه ها منسوب قرار گيرند، در زبان عربى به صورت زير نوشته مى شوند:

موسوى موسى   

عيسوى  عيسى   

معنوى معنى   

مصطفوى مصطفى   

و اما در امالى زبان درى اشكال زيرين را به خود مى گيرند:

موسايى  موسى   

عيسايى عيسى   

معنايى  معنى   

مصطفايى مصطفى   

کار گروهى و سخنرانى

1_ شاگردان به دو گروه تقسيم شوند گروه اول پيرامون ازدواج و گروه دوم پيرامون 

ازدواج هاى اجبارى به بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف 

آمده و نتيجه را به ديگران بيان نمايند.

2_ چند تن از شاگردان پيرامون عوامل ناگوار ازدواج هاى اجبارى صحبت كنند.

امال و نگارش
كتابچه هاى تان  در  امال  به صورت  مى گيرد  به خوانش  گرامى  معلم  كه  را  متنى   _1

بنويسيد.
2_ با در نظر داشت قواعد اماليى كه در باال خوانديد، متنى را بنويسيد.
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1_ در بارة ازدواج هاى اجبارى، محمد� چه فرموده اند؟

2_ ضرر اكراه و اجبار در ازدواج چيست؟

3_ ازدواج و اهميت آن در زنده گى را چگونه فهميده ايد؟

4_ اسالم چه حقى را در مورد اختيار همسر براى فرزندان اعطاء كرده است؟ بيان داريد.

5_ وجود اكراه و اجبار در ازدواج عالوه از باطل ساختن عقد ازدواج كدام مسايل ديگر 

را در پى دارد؟

کارخانه گى

1- در بارة فوايد ازدواج در زنده گى، متنى در يك صفحه بنويسيد.

كــــه معنى بماند ز صورت به جاى اگر هوشمندى به معنى گراى    

                                                                                                         سعدى

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

نزدهم

 احمدشاه بابا و نمونه شعر درى آن 
   احمد شاه بابا، در سال 1101 هـ . ش. تولد و 

بعد از 25 سال سلطنت در سال 1151 هـ.ش. به 

عمر پنجاه ساله گى 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، اخالق و تقواى شخصى او پدر مى خواندند؛ زيرا 

احمد شــاه بابا تنها پادشاهى بود كه در افغانستان تاج بر سر نمى نهاد، دستار مى بست و 

به طور مســتقيم با مردم در تماس مى شــد، با تواضع و پيشانى گشاده سخن مى زد، در 

حل و فصل قضايا انصاف را مدنظر مى گرفت.

در عين حال از قوانينى كه خود گذاشــته بود، جدى از آن پيروى مى نمود. او در هيچ 

    درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
       تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در پايان همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
     1- احمد شاه بابا كه بود؟          2- او در كدام زمان مى زيست؟

 3- او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟    4- مهمترين آثار او چه نام دارد؟
 5- شما اشعار درى احمد شاه بابا را 

 چگونه ارزيابى مى كنيد؟       
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جنگى از مقابل دشــمن فرار نكرده بود و در برابر اهالى كشــور متواضع و ماليم بود. 

خشــوع و خميدن را در تشريفات، تحريم نمود. او خانواده و اقارب خود را از مداخله 

و اشــتراك در امور دولت دور نگه داشــت، او هشت پسر داشــت به نام هاى )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 

مى پرداخت. دفاتر مالى، معاش، دخل و خرچ دولت وسيع و منظم بود. او هم چنين در 

پايتخت دوايرى تشكيل كرد؛ از قبيل وزارت )در منزله صدارت(  ديوان اعلى )وزارت 

ماليه(، خزانه دارى دفتر ضبط بيگى )امنيه و كوتوالى( و غيره.

مقام ادبى احمد شاه بابا

 احمد شاه بابا على رغم اين كه يك مرد سياسى، نظامى و فاتح و كشور گشا بود؛ با شعر 

و ادب نيز عالقه مندى وافر داشت و علما و دانشمندان و  هنرمندان را حمايت مى كرد. 

عدة زيادى از علما و دانشمندان در دربار وى جمع شده هر شام پنجشنبه دعوت مجلل 

ترتيب و محفل علمى بر پا مى كرد. تمام دورة جوانى حياتش در ميدان جنگ سپرى 

شد. احمد شاه از ايام پادشاهى تا زمان وفاتش مشغول امور مملكت دارى بود؛ ولى 

با آن هم در ادب و ادبيات دسترسى كامل داشت و به هر دو زبان درى و پشتو شعر 

مى گفت كه اينك در زير نمونه يى از شعر درى او را نقل مى كنيم:

 چو  بر من تير مژگان مى زند آن شـوخ گلگونم       چو الله 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 دل ها      زبس سوزد دلم هرگز نمى دانم كه من چونم

نمــــى پرسى زمـــن اما  ببين حـــال دل و جانم    كه از غيرت فتـاده بر زمين چون بيد مجنونم 

به گرد گنج رويت چـــــــون بديدم اژدر دل ها      همى سوزم همى نالم ندانم خويشتن چونم 

ولى » احمد« ز تو  دارد  همين يك آرزوى خـود     به ديدارت رسم ماند زگريه چشم جيحونم 
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1- احمد شاه بابا در سال 1101 هـ . ش. تولد و بعد از 25 سال سلطنت و در سال 1151 

هـ . ش.  به عمر پنجاه ساله گى وفات يافت.

2- او در ضمن كشوردارى به شعر و ادب نيز عالقه داشت و به هردو زبان درى و پشتو 

شعر مى سرود.

درست بنويسيم
��tدر زبان درى واژه هاى اسمعيل، اسحق، ابراهيم، رحمن و امثال آن را بايد با »الف« 

يعنى: اسحاق، اسماعيل، ابراهيم و رحمان بنويسيم.

مثل: زكوة، صلوة)صالت(، مشكوة، تورية و حيوة، بايد به همان گونه كه  �tكلماتى، 
تلفظ مى شوند، نوشته شوند، يعنى: زكات، صالت، مشكات، تورات، و حيات.

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت و كارنامه هاى احمدشاه 

بابا به بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه 

را به ديگران بيان نمايد.

2-چند شاگرد در مورد تصوير 

سخنرانى كنند.

                                  

            مرقد احمدشاه بابا در قندهار 

بخوانيم و بدانيم
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود بنويسيد.

2- سوانح احمد شاه بابا را در چند سطر بنويسيد.

1- احمد شاه بابا به اجراى چه كارنامه هايى شهرت داشت؟

2- در مورد ديانت و شجاعت احمد شاه بابا چه آموخته ايد؟ ارائه داريد.

3- احمد شاه بابا در كدام سال تولد شد؟ چند سال حكومت كرد و سر انجام در چند 

ساله گى وفات يافت؟

کارخانه گى

1- نقش احمد شاه بابا را در تشكيل افغانستان كنونى توضيح دهيد.

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

         كرا دانش و جود و تقـــوى نبود    بــه صورت درش هيچ معنى نبود

              سعدى

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

                      
     آرشيف ملى افغانستان

»آرشيف ملى افغانستان«  اداره يى است كه هم زمان با » موزيم ملى« ايجاد گرديده و در 
آن اسناد تاريخى از قبيل فرمان ها، وثايق، قباله  ها، نكاحنامه  ها، روزنامه  ها، عكس ها، 
تصاوير  دولتين،  معاهدات  اقرارنامه ها،  تاريخى،  مصوبات  حكمنامه ها،  دولتى،  اسناد 

آزادى خواهان وآثار نادر چاپى نگه دارى مى شود.
 آثار اولى كه درموزيم ملى افغانستان نگهدارى مى شد، نسخه هايى از قرآن كريم، تفاسير 
و  ميناتورى  لوحه هاى  داراى  و  نگاشته شده  زيبا  با خط  احتوا مى كرد، كه  را  وكتبى 
جدول هاى طالكارى شده بود. با گذشت زمان آثار ديگرى نيز جمع آورى شد، كه 

باعث غنامندى » موزيم ملى« و » آرشيف ملى« گرديد. 
در واقع منبع آرشيف ملى افغانستان كتابخانه يى است كه در زمان امير حبيب اهللا خان 
تنظيم و در زمان شاه غازى امان اهللا به كتابخانة ملى مبدل گشت. دراين زمان نسخه ها و 
اسناد دست نويس و خطاطى شده جمع آورى گرديد و بنياد »كتابخانة خطى افغانستان«  در 
منزل پنجم وزارت اطالعات 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 عبدالرحمن خان 
در محوطة باغ چرم گرى كابل بنا يافته كه از جمله بهترين باغ هاى شهر كابل به شمار 
مى رفت 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 درسال1310 خورشيدى به منظور دفتركار شاهزاده حبيب  اهللا  

خان ساخته شد. 

       درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
       تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در آخر معرفى، همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود. 
     1. آرشيف چيست؟ 

   2. آرشيف ملى افغانستان دركدام زمان به ميان آمده است؟ 
 3. آرشيف ملى دركجاست و چند بخش دارد؟ 

 4. در آرشيف ملى چه چيزها نگهدارى مى شود؟
5. به نظرشما مهمترين اثر موجود درآرشيف ملى كدام است؟ 
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»آرشيف ملى افغانستان« به طور رسمى در سال 1356 هـ . ش. 
گشايش يافت و با ثبت آن در يونسكو، شهرت جهانى را 

كسب نمود. 
اسناد  و  خطى  نسخ  عمدة  دوبخش  داراى  ملى  آرشيف 
پانزده  پيرامون  تاريخى است كه در تاالر نسخ خطى آن 

هزار جلد كتاب پشتو، درى، عربى و بعضى از نسخه هاى خطى زبان هاى ديگر، دست 
نوشته هايى از قرآن كريم در چندين نسخه، رساله  ها، ديوان ها، كتب ادبى، تاريخى، 

فلسفى، و قطعه خط ها موجود است. 
تاالر اسناد تاريخى آرشيف ملى، شامل يكصد و شصت هزار قطعه سند تاريخى از قبيل 
حكمنامه ها،  دولتى،  اسناد  عكس ها،  روزنامه ها،  نكاحنامه ها،  قباله ها،  وثايق،  فرمان ها، 
مصوبات تاريخى، اقرارنامه ها، معاهدات دولتين، تصاوير آزادى خواهان وآثار نادر چاپى 
مى گردد كه قديم ترين فرمان متعلق به  سلطان حسين بايقرا )قرن نهم هجرى( و تازه ترين 
آن فرمان توزيع زمين متعلق به سال 1357 خورشيدى است؛ همچنان فرامين احمد شاه 

بابا، تيمورشاه و ديگر شاهان نيز در آرشيف ملى افغانستان نگهدارى مى گردد.
درآرشيف ملى نسخه يى از قرآن كريم 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 طال هرصفحة آن تذهيب كارى 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.
نگه دارى مى شوند،  قران كريم كه درآرشيف ملى  از جمله نسخـــــه هاى ديگرخطى 
نسخه يى  نيز وجود دارد كه بر پوست آهو با خط ميخى نوشته شده است. زمان نوشتن  آن 
به دورة حضرت عثمان. خليفة سوم مسلمانان  منسوب مى شود؛ همچنان نسخه هاى 

خطى و لوحه هاى ميناتورى دوران تيمورى نيز در آرشيف ملى افغانستان موجود است. 
از جمله عكس هاى قديمى از عصر امير شيرعلى خان تا اين اواخر در آرشيف نگهدارى 
مى شود؛ همچنان اولين بانك نوت كاغذى كه در دوران اعليحضرت امان اهللا خان رايج 

گرديد در آرشيف ملى محفوظ مى باشد. 
در اين اواخر وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان، دو اثر دست نوشتة تاريخى ديگر 
را از يك كتاب فروش 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 مى باشد.
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يونسكو: نهاد تربيتى، علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد، يكى از دفاتر 
تخصصى است كه درسال 1945 ميالدى تشكيل شد. هدف اين سازمان 
كمك به صلح و امنيت در جهان از راه همكارى بين المللى در زمينه  هاى 
آموزشى، علمى و فرهنگى مى باشد و 191 كشور عضو يونسكو هستند. مقر 

آن در پاريس پايتخت فرانسه است و دفترهايى در كشورهاى مختلف دارد.

اسناد  اطالعات،  حفظ  و  ثبت  آن:  معناى  كه  فرانسوى  است  كلمه يى  »آرشيف«   .1
وعملكردهاي مربوط به گذشته، به منظور استفاده در حال و آينده است.

2. »آرشــيف ملى افغانستان«  اداره يى اســت كه در آن اسناد تاريخى از قبيل فرمان ها، 
وثايق، قباله ها، نكاحنامه ها، روزنامه ها، عكس ها، اســناد دولتى، حكمنامه ها، مصوبات 
تاريخى، اقرارنامه ها، معاهدات دولتين، تصاوير آزادى خواهان وآثار نادر خطى چاپى 

نگه دارى مى شود.

3. »آرشيف ملى افغانستان« درسال 1356 هـ . ش. به طور رسمى گشايش يافت و با 
ثبت آن درسازمان يونسكو، شهرت جهانى را كسب نمود.

4.  آرشيف 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 
تاريخى،  ادبى،  ديوان، كتب  هزار جلد رساله،  پانزده  نسخ خطى دربرگيرندة  سالون 

فلسفى، و دست نويس است. 
5. قديم ترين فرمان موجود در» آرشيف ملى« متعلق به  سلطان حسين بايقرا )قرن نهم 

هجرى( و تازه ترين آن فرمان توزيع زمين متعلق به سال 1357 خورشيدى است.
خط  با  آهو  پوست  بر  كه  دارد  وجود  قرآن كريم  از  نسخه يى   ملى،  درآرشيف   .6
ميخى نوشته شده و زمان نوشتن آن به دورة حضرت عثمان. خليفة سوم مسلمانان  

منسوب مى شود.
7.  اولين بانك نوت كاغذى كه در دوران اعليحضرت غازى امان اهللا خان رايج گرديد، 

در آرشيف ملى محفوظ مى باشد. 

درست بنويسيم
�tكلمه هايي كه درعربي به صورت قراءة، دناءة، اساءة، براءة و... نوشته مى شوند، در زبان 

درى بايد به صورت قرائت، دنائت، اسائت برائت و... نوشته شوند. 
�tواژه هاي عربي هم وزن » تفعيل « بايد با دو}ى{نوشته شوند؛ مانند: تعيين، تمييز، تغيير.

بخوانيم و بدانيم
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کار گروهى و سخنرانى 

1. شاگردان به دوگروه تقسيم شده، گروه اولى در 
مورد » اهميت آرشيف ملى« و گروه دوم در مورد 
اين كه »چگونه مى توان 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.
برابر صنف  در  باال  تاريخى« تصوير  و  ملى  »ارزش  مورد  از شاگردان در  تن  2. چند 

سخنرانى كنند.

امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خويش بنويسيد.

2. در بارة »اهميت تاريخى آرشيف ملى« متنى بنويسيد، كه كمتر از هفت سطر نباشد.

1. آرشيف چيست و چه معنايى را افاده مى كند؟
2. در » آرشيف ملى افغانستان« چه چيز هايى نگهدارى مى شود؟

3. » آرشيف ملى افغانستان« درچه زمانى اين نام را به خود گرفت و دركدام سال به طور 
رسمى گشايش يافت؟

4. آرشيف ملى داراى چند بخش است؟ نام ببريد.
5.  آرشيف اسناد تاريخى، چه چيزهايى را درخويش جا داده است؟

6. قديم ترين و تازه ترين فرمان موجود در» آرشيف ملى« متعلق به كدام زمان است؟
7. واژه هاى  دناءة، براءة، تعين را در زبان درى، بايد چگونه بنويسيم؟

کار خانه گى
1. در بارة آرشيف ملى معلومات تان را در چند سطر بنگاريد.

2. اين 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

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

موزيم ملى
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 درس

بيست
 و يكم

علم عروض
كه  شمارمى رود،  به  آن  اساسى  و  مهم  اركان  از  يكى  درى،  درشعركالسيك  وزن 
تعيين وتثبيت آن به وسيلة شمارش هجاها و حروف ساكن ومتحرك واژه ها صورت 

مى گيرد؛ اما اين كار جز به كمك و يارى » علم عروض « ميسرنيست. 
وجود وزن درشعر كالسيك ما، اين ويژه گى را به شعر بخشيده است كه سخن ازنوعي 
آهنگ برخوردار شود و نشانة وجود آهنگ موسيقي منظم درشعرهم ازترتيب و توالي 
ترتيب  و  نظم  اين  است، كه  آوايي  منظم صدا درمقاطع همگون  منظم هجاها وقطع 

صداها به فاصله هاي معين زماني نوعي موسيقي را به وجود آورده است. 
براى دريافت وزن شعر، ناچاريم مصراع هاى 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: 
�tعلم عروض درمجموع از يك سلسله اوزان قانون مند وپذيرفته شده بحث مى كند 
اين بحرهاى عروضى در  نام» بحر« مى شناسند. تعداد مجموعى  به  كه هريك آن را 
زبان درى به نزده بحرمى رسد 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 قالب هاى 
ياد  عروضى«  تفاعيل  يا  و  افاعيل  يا  اركان   « نام  به  كه  اند  شده  تشكيل  مخصوصى 

مى شوند و تعداد اين»تفاعيل« يا تفعله ها به هشت مى رسد، كه به شرح زير است: 

1. فُُعولُن 2. فاِعلُن 3. َمَفاِعيلُن 4. فاِعالتُن 5. مُستَفِعلُن 6. مُتَفاِعلُن 7. مُفاَعلَتُن  8. َمفُعوالُت. 
هريك ازين تفعله ها از دو بخش تشكيل يافته اند: سبب و وتد. 

كه  مى نامند  را  كلمه يى  عروضيان  اصطالح  در  و  گويند  را  ريسمان  درلغت  سبب: 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در اخير معرفى، همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
    1. عروض را تعريف كنيد.

   2. علم عروض چه چيزى را به ما مى آموزاند؟
3. مشهورترين بحرهايى را كه درى زبانان در ان بسيارشعر سروده اند، 

نام ببريد.                                     
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باشد، آن را» سبب  باشد. حال اگرحرف دوم كلمه ساكن  يافته  از دوحرف تشكيل 
خفيف« گويند؛ مانند: سر، گل، غم. و اگر حرف دوم كلمه نيز متحرك باشد، آن را 
به نام » سبب ثقيل« مى شناسند؛ مانند: رمه، گله.   )در علم عروض، »هـ «غيرملفوظ و 

»و« مجهول به شمارش نمى آيند.( 
وتد:  درلغت ميخ خيمه ودراصطالح عروض كلمه يى را گويند كه از سه حرف تشكيل 
شده باشد. اگرحرف سوم آن ساكن باشد، »وتد مجموع« ناميده مى شود؛ مانند: دهن، 
شرف، سبد؛ اما  اگر حرف دومى ساكن باشد، در آن صورت »وتد مفروق« نام دارد؛ 

مانند: ژاله و الله. 
عالمى را كرد مشكين بوى زلف آشنايى باز در پوشيد گيتى تازه و رنگين قبايى  
فاعالتن  فاعالتن     فاعالتن  فاعــالتن   فاعالتن    فاعالتن    فاعالتن فاعالتن 

در زبان عربى عدد )8( را ثمانيه وهرچيزى را كه از هشــت جزء يا ركن 
تشكيل شده باشــد»مُثََمن« مى گويند؛ همچنان اشــعارچهارركنى»مربع« 

واشعار شش ركنى به نام »مسدس« خوانده مى شوند. 

1. وزن درشعركالسيك درى، يكى از اركان مهم و اساسى آن به شمارمى رود، كه 
تعيين وتثبيت آن به وسيلة شمارش هجاها و حروف ساكن و متحرك واژه ها صورت 

مى گيرد.
از  به شعر بخشيده است كه سخن  اين ويژه گى را  2. وجود وزن درشعر كالسيك، 

نوعي آهنگ و موسيقى برخوردار شود.
3. علم عروض از يك سلسله اوزان قانون مند وپذيرفته شده بحث مى كند كه هريك 

آن اوزان به نام» بحر« ياد مى شود.
4.  تعداد مجموعى بحرهاى عروضى در زبان درى به نزده بحر مى رسد كه از جمله 
شانزده بحر آن را دانشمندان زبان عربى بنا نهاده اند و سه بحر ديگر را درى زبانان بدان 

افزوده اند.
5. سبب در لغت ريسمان را گويند و در اصطالح عروضيان كلمه يى را مى نامند كه از 

دوحرف تشكيل يافته باشد.

بخوانيم و بدانيم
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سه حرف  از  كه  است  كلمه يى  عروض،  اصطالح  در  و  خيمه  ميخ  لغت  در  وتد   .6
تشكيل شده باشد. 

درست بنويسيم
�tتركيبات عربي مستعمل در زبان دري جدا نوشته مى شوند؛ مانند: 

ان شاء اهللا، عن قريب، مع هذا، مع ذلك، من جمله، علي هذا، من بعد؛ اما اگر »الف 
والم عربى« درميان آن ها قرارگرفته باشد، به همان شكل عربى نوشته مى شوند؛ مانند: 

عندالمطالبه، عندالطلب، مع الخير، على الدوام.
�tهرگاه واژة » ابن« درآغاز و پيش از اسم خاص آيد، چنين نوشته مى شود: ابن سينا، 
ابن بطوطه، ابن رشد، ابن احمد، ابن زيد. و اما اگر » ابن« در بين دو اسم خاص آيد، 
}ا{آن درنوشته حذف مى شود؛ مانند: محمد بن احمد دقيقي بلخي، عيسي بن مريم، 

يحيي بن خالد برمكي، حمزه بن حسن اصفهاني، حمزه بن علي.
��tنوشتن واژه هاي عربي بلوي، تقوي، قوي، مبتلي، مصفي و مستثني در زبان دري 

با}الف{ مرجح دانسته مى شود؛ مانند: بلوا، تقوا، قوا، مبتال، مصفا، مستثنا.

کار گروهى و سخنرانى

1. در مورد مفاهيم كلى درس باهم گفتگو نموده؛ سپس نتيجه را يك نفر در مقابل 
صنف قرار گرفته به ديگران انتقال دهد.

2. چند شاگرد در برابر صنف قرار گرفته دربارة اين تصوير و پيوند آن با علم عروض 
دو – دو دقيقه سخنرانى كنند.
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امال و نگارش
1. متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خويش 

بنويسيد.
2. بادر نظر داشت قواعد اماليى كه درباال خوانديد، در كتابچه هاى تان متنى بنويسيد كه از 

هفت سطر كم نباشد و حد اقل پنج كلمه از آنچه خوانديد، در آن به كار رفته باشد. 

1. تعيين و تثبيت وزن شعر در زبان درى چگونه صورت مى گيرد؟
2. در شعر كالسيك ما، چه چيزى سبب شده كه سخن از نوعي آهنگ و موسيقى برخوردار 

شود؟
3. علم عروض را تعريف كنيد.

4. سبب و وتد از يكديگر چه تفاوت دارند؟
مثال  نوشته مى شوند؟  ابن« و تركيبات عربي مستعمل در زبان دري چگونه   « 5. واژة 

دهيد.

کار خانه گى

1. بيت زير را اساس قرار داده در رابطه چند سطرى بنويسيد.
شكوه تاج سلطانى كه بيم جان در و درج است   

               كالهى دلكش است اما به ترك سر نمى ارزد
2. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد:

ساحل افتاده گفــت گـرچه بسى زيستم     هيچ نـه معلـوم شد آه كه من كيستم
موج ز خود رفته يى تند خراميد و گفت     هستم اگـر مـى روم گـر نـروم نيستم
                         عالمه اقبال
3. متن كامل درس بيست و دوم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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    شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ هاى مناسب دهند:
    1- در بارة دانش و اهميت آن چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.

                   2- سنايى غزنوى در بارة دانش و هنر چه گفته است؟
3- سنايى غزنوى در كدام سال تولد و در كدام سال وفات كرد توضيح   

                         بدهيد؟

دانش و هنر

شــــاخ بى بـــار دل بگيــــــراند    جــــــان بى علـــــم تن بميرانـد   

ُخنــك آن را كه علم شد دمسـاز    علــــم باشد دليــــل نعمت و ناز   

سينه شان چرخ و نكتـه شان اختر    روزگــــارند اهـــل علـــم و هنر   

آنچــــه زو بــه درون جان بنگار    گـــــوش سوى همه سخن ها دار   

خــــــوانــدن علم و كار ناكردن     حجــت ايـزد است در گــــردن   

بــــد دانــــا ز نيــــك نــادان به     نيك نــــادان در اصـل نيك منه  

تخـــــم بى مغــز بس ثمر ندهـد     كــــار بى علــــم بار و بر ندهــد   

آن نه  عمر آن فضـول بود و گذشت     آن جـوانى كه گرد غفلت گشت   

زين چنين عمـــــر عقل بگـريزد    مـــــرد عــــاقــل ز لهــو پرهيزد   

پير دانش نــــه پير چــرخ كهــن      جــــز بـــه تدبير پير كــار مكن   

***   

گر چه پژمرده شود بار قبــول آرد بر    بيخ اقبال كه چون سرزنــد از باغ هنر  

زند آسيب و ليـــكن نكنـد زير و زبر    دولت با هنران را فلــــك مرد افـگن  

   گوشمالى دهد ايام و ليكـن نه به خشم  تا هنــــر با خرد آميخته گـردد ز عبر

هر كـــرا بهــــر هنر بخت بپرورد ببر    كى ز دوران فلك طعمه تشوير شود  

درس

 بيست
 و دوم
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    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 حادثه ها مردان گردند سمر

                  شير پر زور نه از پاية خواريست به بند 

                  سگ طمــاع نه از بهر عزيزيست به در

در  غزنى  مدينةاالولياى  در  سنايى  آدم  بن  مجدود  ابوالمجد  حكيم 

به جهان گشود.  هـ. ق. چشم  يك خانوادة علمى وعرفانى درسال 473 

تحصيالتش را در مدارس عالى آن جا به اتمام رسانيده و بر تمام دانش هاى 

معمول و متداول زمان خود دست يافت و در سال 545  هـ. ق. مطابق 529 هـ.ش. وفات 

يافت.

 1- ُخنك: - خوب و خوش، خجسته، خوشا.

همچو مر دزد را چراغ بود«  1- »علم كز بهر باغ و راغ بود  

هرگاه علم و دانش به خاطر زيبايى هاى ظاهرى و زودگذر دنيا فراگرفته شود مانند 

دزدى كه چراغ بر دست گرفته پى مقصود خود رود.

1- حيكم سنايى غزنوى در سال 473 هـ. ق. در مدينة االولياى غزنى ديده به جهان 

گشود.

2- بيت 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 ستاره ها كه در شب به 

آسمان زيبايى بخشيده اند روشنى بخش است.

3- بيت پنجم )حجت ايزد است در گردن... ( دليل اين كه ما علم مى آموزيم آن است 

بياموزيم
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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 چيز هاى را كه نهى كرده از آن پرهيز كنيم.

4- بيت 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 مى دهد يعنى اگر 

انسان هنرمند به اثر ناماليمات روزگار به مشكل دست تنگى هم دچار گردد و باالخره 

به وسيله هنر و كمالش بار ديگر به خوشبختى مى رسد.

5- بيت پانزدهم ) كى ز دوران فلك طعمة تشوير شود...( هر كسى كه در باغ هنر 

روى  روزگار  گردش  يا  دوران  از  هيچ گاه  رسيد  اقبال  و  بخت  به  و  يافت  تربيت 

شرمسارى را نمى بيند. 

درست بنويسيم

�tهرگاه حرف پايانى واژه، »الف« باشد، در هم كنارى با افعال اسنادى)استم، استيم، 
حذف  استثناى)اند(  به  اين ها  همة  آغاز  از  الف  اند(،  و  استند  است،  استيد،  استى، 

مى شود؛ مانند:

بيناستيد،  استيد:  �t داناستى،  استى،  �t ستيم،  جدا  استيم:  �t ستم،  تنها  استم:  �t"
�tاست: جوياست �tاستند: گوياستند.

اما الف آغازين )اند( به »ى« مبدل مى شود؛ مانند: پيدايند، زيبايند، گيرايند.

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و پيرامون 

مفهوم بيت هاى )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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2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده مفهوم شعر دانش و هنر را به صورت 

مختصر شرح دهد.

امال و نگارش

1- متنــى را كه معلم گرامــى به خوانش مى گيرد به  صورت امــال در كتابچه هاى تان 

بنويسيد.

2- با در نظر داشت  و رعايت قواعد اماليى كه در باال خوانديد، در كتابچه هاى تان 

يك  متن بنويسيد.

شاخ بى بار دل بگيراند 1- جان بى علم تن بميراند   

 منظور شاعر از بيت فوق چيست؟

2- كلمة ُخنك در بيت دوم چه معنا دارد؟

3- در بارة مفهوم شعر دانش و هنر چه مى دانيد؟

4- يك بيت از شعر دانش و يك بيت از شعر هنر را با هم ارتباط داده معنا كنيد.

کار خانه گى

1- شاگردان در مورد علم و دانش يك مقاله بنويسند.

 2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

    علم چندان كه بيشتر خوانى       چون عمل در تو نيست نادانى 

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

بگيريد.
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 درس

بيست
و سوم

ژانر ها يا انواع ادبى
مفهوم ژانر، برگرفته ازكلمة فرانسوى و اصل واژة التينى )Genus( به معناى نوع، 
كار  به  مختلف  اشكال  به  ژانر  اصطالح  ادبى،  بررسى هاى  در  است.  گونه  و  دسته 
اقسام آن برحسب شكل، موضوع و  انواع آثار ادبى وتعيين  به تمايز ميان  تا  مى رود 
ويژه گى هاى فنى  اشاره كند: نوع نمايشى)حماسى، تغزلى ودراماتيك(، نوع رابطه با 
واقعيت)داستانى، غيرداستانى(، نوع پى رنگ)كميدى، تراژيدى(، ماهيت ومحتوا)رمان 
تاريخى، رمان ماجرايى ( و.... تا پيش از قرن بيستم نام هاى ژانرى به عنوان رده هاى عام 
به ويژه اين مفهوم  براى دسته بندى شمار زيادى ازمتون، كاربرد گسترده يى داشت؛ 

نقش مهمى در طبقه بندى 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 عالوه برتقسيم بندى هايى كه از دوران گذشته براى شعر در 
نمايشنامه،  مانند: رمان، داستان كوتاه،  انواع گوناگون؛  به  نيز  نثر  بود،  نظرگرفته شده 
مقاله، طنز، شرح حال و... تقسيم بندى شده است و به طوركلى هريك از انواع سنتى 
شمار  به  جداگانه يى  ادبى  ژانر  نثر،  مختلف  انواع  و  درشعر  آن  فرعى  شاخه هاى  و 

مى آيند.
ادبى،  ژانرهاى  وجديد  سنتى  ازتقسيم بندى هاى  يك  هيچ  درى،  قديم  ادبيات  در 
معمول و رايج نبوده است. شعر تنها برحسب شكل ظاهرى و طرز قرارگرفتن قافيه ها 
قالب ها  اين  است.  بندى شده  تقسيم  آن  محتواى  و  به موضوع  توجه  بدون  اغلب  و 

              درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
             تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در آخر معرفى، همين 

               سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود: 
             1. ژانر چيست؟ مفهوم آن را در يك داستان بيان داريد.

         2. آثار ادبى را با چه معيارهايى ارزشيابى مى كنند ؟
3. ژانرهاى ادبى به چند دسته تقسيم مى شوند ؟

4. در ادبيات درى برروى كدام ژانر كمتركارشده است ؟
5. قديم ترين اثر ژانرهاى نمايشى دركشور ما چه نام دارد و موضوع آن چيست ؟
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عبارتند از: قصيده، غزل، قطعه، مسمط، تركيب بند، ترجيع بند، رباعى، دوبيتى، مثنوى، 
مستزاد، بحرطويل و فرد. اين تقسيم بندى عالوه برآن كه حوزة نثر را دربر نمى گيرد، 
معموالً براساس موضوع و محتوا نيست و بيشتر بر پاية تعداد تقريبى بيتها و نيز طرز به 

كارگرفتن قافيه در آن ها مشخص مى گردد. 
حال كه كاستى هاى تقسيم بندى 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، 
»ژانرهاى  بر  ادبى  آثار  تقسيم بندى  قرار دهيم. شايد  تحليل  و  تجزيه  و  بررسى  مورد 
ادبى« جامع ترين اين روش ها باشد؛ زيرا »ژانرهاى ادبى« حد و مرز خاصى نمى شناسد 
وآثار ادبى را تنها از ديدگاه محتوا و بار عاطفى تقسيم بندى مى كند 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 مى شود؛ مانند: شاهنامة فردوسى 
مايه هايى از شعر تعليمى و غنايى و حتا نمايشى را با خود دارد و يا غزل هاى»بيدل« كه 
در نوع غنايى دسته بندى مى شود، با رگه هايى از تعليم آميخته است و شعرهاى تعليمى 
نظير بوستان سعدى نيز با جلوه هايى از نوع غنايى همراه است. از اين رو در تقسيم بندى 

اين آثار فقط روح كلى حاكم بر يك اثر ادبى در نظرگرفته مى شود. 

در  و  است  رجز  و  شجاعت  دالورى،  معناى  به  درلغت  حماسه  ژانرحماسى:   .1
اصطالح، اثرى است كه در آن از جنگ ها و دالورى هاى قهرمانان سخن گفته مى شود. 
عادات  خوارق  و  پهلوانى  اعمال  با  توأم  داستان هاى  صورت  به  حماسى  مضامين 
وكارهاى شگفت انگيز روايت مى شود. قهرمانان رويدادهاى حماسى، بيشتر ابرمردان 
نامجويى استند كه براى كسب افتخارات و حفظ استقالل يك ملت مى كوشند و نبرد 
مى كنند و جنگ هاى آنان نوعى نبرد ميان خير و شر است كه به صورت جريان دايمى 

در بستر حوادثى جالب و عبرت آموز به سوى سرنوشت هاى حتمى به پيش مى رود. 
حماسه ها به طوركلى به صورت منظومة)شعر( است. با اين همه، حماسه هايى نيز به نثر 
به وجود آمده است. براى مثال مى توان به شاهنامة ابومنصورى اشاره كرد كه به نثر 
نوشته شده است. به جز شاهنامة فردوسى، منظومه هاى 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 نمى رسند؛ اما ذكرنام برخى از آنان خالى از لطف نيست كه از جمله مى توان 
»فرامرزنامه« و»برزو  »بهمن نامه«،  اسدى طوسى«،  منظومه هاى حماسى»گرشاسبنامة  به 

نامه« اشاره كرد. 
2. ژانر غنايى: غنا درلغت به معناى ســرود، نغمه وآواز خوش و طرب انگيز اســت 
و اثر غنايى به شــعر و نثرى گفته مى شــود كه گزارشگرعواطف واحساسات شخصى 
شاعر ازعشق، دوستى، رنج، نامرادى و هرآنچه روح آدمى را متأثر مى كند، باشد. اين 
احساسات و انديشــه ها مى توانند عاشقانه، دينى، فلســفى يا اجتماعى باشند. غزل هاى 
عاشــقانه، آثارعرفانــى، آثارهجو آميز يا طنــز گونه، مديحه، نعتيــه، مرثيه و توصيف 
طبيعت همه ژانرغنايى محسوب مى شوند. در ادب درى، از نخستين دوران پيدايش آن 
تا به امروز، ژانرهاى غنايى چه در قالب هاى شــعر و نثر و چه در انواع شعرنو به وجود 

آمده است.
اصطالح »غنايى« به منظومه هاى داستانى عاشقانه كه جنبة روايتى دارند و شاعر در آن ها از 
احساســات و انديشه هاى قهرمانان داستان ســخن مى گويد، نيزاطالق مى شود. منظومه هاى 
داستانى از قبيل» ويس و رامين« اثر فخرالدين اسعد گرگانى، خسرو وشيرين، ليلى و مجنون 
نظامى گنجوى و... در شــمار شــعر غنايى محسوب مى شــوند. از معروف ترين شاعران و 
نويســنده گانى كه به خلق آثار غنايى پرداخته اند مى توان از حافظ، سعدى، جامى، سنايى، 

موالنا، نظامى و غيره نام برد، كه معاصران نيز چنين آثارى ايجاد كرده اند.

3. ژانرتعليمى: آن اســت كه هدف آفرينندة آن، آموزش اخالق وتعليم انديشه هاى 
فلســفى، عرفانى، اجتماعى، دينى يا علوم وفنون باشد. در زبان درى نمونه هاى فراوانى 
از انواع مختلف ژانرتعليمى وجود دارد كه بيش ترين سهم در اين زمينه ويژة شعرهايى 

است كه محتواى اخالقى وفلسفى دارند.
آثار اغلب شــعراى غيردربارى، سرشــار از زمينه هاى تعليمى اســت. كسايى مروزى، 
ناصرخســرو بلخى، ابوالفضل بيهقى، شــيخ فريدالدين عطار، موالناجالل الدين محمد 
بلخى، ملك الشعرا قارى عبداهللا، اســتاد بيتاب، حيدرى وجودى، عبدالرازق فانى و... 
آثار فراوانى دراين زمينه آفريده اند. بخش عمده يى از آثارمتصوفه و اشــعارعرفانى، با 
تعليم همراه اســت و درشــمار آثار تعليمى به حساب مى آيد؛ اما بزرگترين اثرتعليمى، 

»بوستان« سعدى است كه ازطرف شاعران متعدد مورد تقليد قرارگرفته است. 
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4. ژانـر نمايشـى: هنرنمايش را »مادر همة هنرها« ناميــده اند؛ زيرا در آن همة هنرها 
حضور دارند و تشــريك مســاعى مى كنند. شعر، موسيقى، نقاشــى، حركات موزون، 
معمــارى و... هركــدام به تنهايى يك هنركامل به شــمار مى روند؛ امــا هنگامى كه به 
عرصة هنرنمايش وارد مى شــوند، به عنوان يك عنصر تشــكيل دهنــدة اين هنر انجام 

وظيفه مى كنند. 
محققان ســابقة نمايش در ســرزمين ما را تا ســه قرن قبل از ميالد ريشــه يابى كرده و 
 شــواهدى برحضور اين هنربه شكل ابتدايى آن ارائه كرده اند. از جمله به تعزيه نامه و 
نمايشنامه يى به نام»اياتگار زريران« اشاره مى كنند.  اياتگار زريران)يادگار زرير( اثرى 
بوده اســت منظوم با موضوع جنگ هاي»زرير« و برادرش گشتاســپ )پادشــاه كاوي 
بلخي( با ارجاســپ توراني خيوني، كه مى خواســتند دودمان سلطنت بلخي را از قبول 
آيين اوستايي منصرف سازند. در نتيجه جنگي سخت ميان طرفين درگرفت وگشتاسپ 

و طرف دارانش بر دشمن غلبه حاصل نمودند. 
اين اثر در قرن ششم ميالدي از صبغة اصلي خويش برگردانده شده و صورت پهلوي 
ساساني به آن داده شده است. از همين جهت تا همين اواخر تصورمي رفت، كه اين اثر 
يك رسالة منثور است؛ اما پس از تحقيقات و پژوهش ها وكاوش هاي ژرف و دامنه 
اثبات رسانيد كه اين اثر در  – زبان شناس فرانسوي– به  دار، در فرجام »بن ونيست« 
اصل منثور نه؛ بلكه منظوم بوده و قدامت تاريخي آن به سه قرن قبل از ميالد مى رسد، 
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 واژه ها، 

ابيات هفت هجايي آن، شكل نثر  را به خود اختيار نموده است. 
است.  زبان  و  بيان  در  بى پيرايه گى  و  ساده گى  نمايشى،  ژانر  مشخصة  وجه  نخستين 
سروده هاى مربوط به اين ژانر كه بيشتر از زبان مداحان، روضه خوانان و تعزيه خوانان 
شنيده مى شود، اغلب  به زبان ساده و نزديك به زبان عاميانه است. اين نوع سروده ها 
به گونة همگانى در وزن هاى عروضى بوده و بحرهايى كه براى آن ها انتخاب شده، 
بحرهاى كوتاه است. در متن هاى قديميترگفتگو ها و هم چنين روايت داستان به صورت 
قطعه هاى چند بيتى تنظيم شده كه طول آن ها متفاوت و بيشتر در قالب مسمط، مثنوى، 

مستزاد و گاه بحر طويل است. 
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1. مفهوم ژانر، برگرفته ازكلمة فرانسوى و اصل واژة التينى )Genus( به معناى نوع، 

دسته و گونه است. در بررسى هاى ادبى، اصطالح ژانر به اشكال مختلف به كار مى رود 

تا به تمايز ميان انواع آثار ادبى وتعيين اقسام آن برحسب شكل، ويژه گى هاى فنى و 

موضوع اشاره كند.

2. حماسه در لغت به معناى دالورى، شجاعت و رجز است و در اصطالح، اثرى است 

كه در آن از جنگ ها و دالورى هاى قهرمانان سخن گفته مى شود.

3.  غنا درلغت به معناى سرود، نغمه وآواز خوش وطرب انگيز است و اثر غنايى به 

شعر و نثرى گفته مى شود كه گزارشگرعواطف واحساسات شخصى شاعر از عشق، 

دوستى، رنج، نامرادى و هرآنچه روح آدمى را متأثر مى كند، باشد.

انديشه هاى  ژانرتعليمى آن است كه هدف آفرينندة آن، آموزش اخالق وتعليم    .4

فلسفى، عرفانى، اجتماعى، مذهبى يا علوم و فنون باشد.

5.  نخستين وجه مشخصة ژانر نمايشى، ساده گى و بى پيرايه گى در بيان و زبان است. 

سروده هاى مربوط به اين ژانر كه بيشتر از زبان مداحان، روضه خوانان و تعزيه خوانان 

شنيده مى شود، اغلب  به زبانى ساده و نزديك به زبان عاميانه است.

درست بنويسيم  

�tاعداد تركيبي، تاحد ممكن يكجا نوشته مى شوند؛ مانند: هفتصد، ششهزار، پنجصد؛ 
اما در جايي كه امكان پيوستن آن نباشد، در آن صورت جدا نوشته مى شوند؛ مانند: 

بيست وچهار، هشتصد ويك، دو هزار و يازده؛ همچنان اگرپيش از عدد دومي، »هـ« 

غيرملفوظ قرار داشت در آن صورت نيز جدا نوشته مى شود؛ مانند: سه صد.

سيرگندم،  مانند: هفت  مى شوند؛  نوشته  مقياس جدا  و  توزين  واحدهاي شمارش،  �t
سه چارك كشمش، هشت پاو زعفران، يك دانه قلم، شش دست دريشي، ملي گرام، 

ملي ليتر، كيلوگرام، سانتي متر و.... 

بخوانيم و بدانيم
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کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان در مورد ژانر حماسى در گروه ها با هم مباحثه نموده، نتيجه را يك نفر به 

ديگران بيان نمايد.

2- چند شاگرد به نوبت در بارة ژانر نمايشى سخنرانى نمايند.

امال و نگارش
1-  متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت  امال  در كتابچه هاى خويش بنويسيد.

و  تركيبى  اعداد  آن  در  كه  بنويسيد  متنى  و سرك ها«  »نظافت كوچه ها  مورد  در   .2

واحد هاى شمارش حد اقل پنج – پنج بار آمده و از هفت سطر كم نباشد.

 

1. ژانر را تعريف نموده و موارد كاربرد آن را نام ببريد.

2. حماسه چيست و در ادبيات به كدام گونه آثار، حماسى مى گويند؟

3. آثارغنايى چگونه آثارى را مى گويند؟

4. در مورد ژانرتعليمى و ژانرنمايشى چه مى دانيد؟

5. اعداد تركيبى، واحدهاي شمارش، توزين و مقياس چگونه نوشته مى شوند؟ مثال دهيد.

کار خانه گى

1. نمونة كالم » بيدل« ) درس چهارم همين كتاب( را مطالعه نموده نظرات خويش را 

در ده سطر بنويسيد كه آن شعر مربوط به كدام ژانر ادبى مى شود. 

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

        دم تيغ است »بيدل« راه باريك سخن سنجى          زبان خامـه هم شق داد ازحرف آفـرينـى هـا

                  بيدل

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

بگيريد.
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درس 

بيست 
و 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 ايام باستان پول در مجموع دونوع بود. پول نقره 
)درهم( وپول طال )دينار(. گاهى دردينار تقلب مى كردند و به آن مس مى آميختند، 
نقد  ناسره را  از  ازين رو جداكردن سره  پايين مى آمد.  اين صورت عيار طال  كه در 
ناميده اند؛ اما در اصطالح ادب، نقد عبارت است از تشخيص محاسن و معايب سخن 

و نشان دادن بد و خوب يك اثرادبي.
درگذشته ها مراد از نقد به طور معمول اين بوده است كه معايب اثرى را بيان كنند؛ 
اما در دوران جديد مراد از نقد ادبى نشان دادن 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 مى پردازد و در اين گونه آثار بيش از اين كه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت 
مطرح است. لذا نقاد ادبى مى كوشد با تجزيه و تحليل آن اثر ادبى، نخست ساختار و 
معناى آن را براى خواننده گان روشن كند و در قدم دوم قوانينى را كه باعث اعتالى 
آن اثر ادبى شده است توضيح دهد؛ لذا نقد ادبى از يك سو به كارگرفتن قوانين ادبى 
در توضيح اثر ادبى است و ازسوى ديگر كشف روش هاى تازه و ممتازى است كه 

در آن اثر وجود دارد. 
در مورد نقد ادبى آن قدر سخن گفته  اند كه امروز يكى از شاخه هاى 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 اين ها از يك سو در هر دوره يى فرق مى كند و از سوى ديگر بسته گى 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  تجربه يى را بازسازى كند؛ بلكه مى خواهد اثر را در ساختار، شكل ذاتى و بازى 

        درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
       تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در اخير معرفى، همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
    1. نقد چيست ؟  2. فرق بين نقد و انتقاد چيست ؟

4. انواع نقد را نام ببريد. 3. نقد ادبى چه فايده دارد ؟  
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مناسبات درونيش تحليل كند.«
خواننــده گان به كمك منتقدان ادبى معيارهايى را به دســت مى آورند كه آثار واال را 
بشناسند و بدين ترتيب به آثار سطحى توجهى نكنند و اين باعث مى شود كه جريان هاى 
فرهنگى و ادبى درمســير درســت خود حركت كنند و صاحبان ذوق، انديشه، رأى و 

نبوغ مقام شايستة خود را باز يابند. 
 منتقد درتجزيه و تحليل هاى خود علل برجسته گى آثار را براى مردم توضيح مى دهد 
و در اين صورت گويى غيرمستقيم به مردم مى فهماند كه چه آثارى فاقد ارزش است. 
درنتيجه در كشورهايى كه نقد ادبى رواج و اهميت بيشترى دارد وضع نويسنده وشاعر 

نشر  مطبوعات و جريان هاى فرهنگى معموالً به درستى پيش مى روند.
ابزارى در تجزيه  به عنوان  از آن ها  تا  باشد  ادبى آشنا  به علوم  بايد دقيق  ادبى  منتقد 
بخش هاى  با  آشنايى  بر  عالوه  ادبى  منتقد  بهره گيرد.  ادبى  اثر  علو  عوامل  تحليل  و 
مختلف نقد ادبى وعلوم ادبى، بايد فرد كتاب خوانده يى باشد و با بسيارى از دانش هاى 
آشنا  تاريخ  و  روان شناسى  فلسفه،  جامعه شناسى،  مذهب،  دين،  سياست،  ديگر چون 
باشد؛ زيرا آثار بزرگ ادبى برخالف آنچه امروز مى گويند فقط به لحاظ ادبى بودن 
آن ها نيست كه شهرت و قبول مى يابند؛ بلكه بسيار نكات باريك ديگرى نيز وجود 
دارد، كه در تعيين ارزش يك اثر نقش بازى مى كند . به قول اليوت: »معيارهاى ادبى 
فقط مشخص مى كند كه اثرى ادبى است؛ ولى عظمت يك اثر تنها با معيارهاى ادبى 

مشخص نمى شود. آيا اهميت شاهنامه فقط به لحاظ مسايل ادبى است؟

 اهميت و فايدة نقد ادبي 
نتيجه  در  مى كند.  فراهم  را  آثار  لطيف  و  بديع  نكته هاي  درك  امكان  ادبي  نقد   .1

خواننده مى تواند از مطالعة آثار ادبي بهره گيرد و لذت ببرد.
2. ارزش واقعي آثار ادبي را آشكار مى كند و مشخص مى سازد كه رعايت چه قواعد 
و اصولي سبب شده تا اثري مورد قبول واقع شود و يا وجود چه عواملي سبب شده تا 

اثري مورد بي اعتنايي قرارگيرد.
3. نقد ادبي، وقتي مفيد و داراى ارزش و اهميت خواهد بود كه بى طرفانه و دور از 

اغراض باشد.
4. نقد ادبي، گذشته از اين كه سازنده و داراي اهميت فراوان است، گاهي خود، نوعي 

آفرينش هنري نيز به شمار مى رود. 
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انواع نقد يا مكتب هاى نقادى
�tنقد ساختارى 

به نقدى گفته مى شود، كه مربوط به شكل ظاهر و صورت هاى عينى  نقد ساختارى 
يك اثر ادبى باشد وآن خود نيز داراى گونه هايى است به شرح زير:  

   1. نقد 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 مى شود.  

   2. نقد فنى:  بررسى چگونه گى كاربرد فنون بالغى درشعر، نثر كه ميزان ارزش و 
اعتبار آن ها است.

   3. نقد زيباشناسى:  بررسى جوهر هنر، به دور از محتواى خاص آن است. ريشه و 
اساس اين شيوة نقادى را مى توان در نظريه هاى »كالريج« انگليسى و »ادگار آلن پوى« 

آمريكايى دريافت. 

�tنقد معنايى 
نقد معنايى به نقدى گفته مى شود كه با محتوا و درون ماية اثر ادبى ارتباط دارد و آن 

نيز داراى گونه هاى زيرين است:  
    1. نقد اخالقى: از قديمى ترين شيوه هاى نقد ادبى است. درين نوع نقد ارزش هاى 
اخالقى، اصل و مالك نقادى شمرده مى شود. افالطون در شعر و درامه به تأثير اخالقى 
واجتماعى اثر توجه مى كند 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 اخالق 

نبوده، غذاى شيطان و ماية فساد و ضاللت مى دانند. 
   2. نقد اجتماعى: عبارت است از نشان دادن ارتباط ادبيات با جامعه و تأثير جامعه در 
ادبيات و هم چنين تأثير ادبيات برجامعه. )ميپوليت تِن( از منتقدان مشهور نقد اجتماعى 

است و ادبيات را محصول سه عامل )زمان، محيط اجتماعى و نژاد( مى داند.

   3. نقد 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 هم عصران و يا احياناً به تحقيق در باب اسناد و مدارك و چند و چون 
صحت و سقم نسخه يا نسخ كتاب و چگونه گى وجود تحريف وتصحيف وتصحيح 
نقد  به  بپردازد،  قبيل  ازين  به بحث هايى  تاريخى و  اثر وجستجوى اشارات وحوادث 

تاريخى پرداخته است. 
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درونى  واحوال  باطنى  جريان  مى كند  سعى  نقاد  شيوه،  درين  روانشناسى:  نقد   .4    
شاعر ونويسنده را درك و بيان نمايد و قدرت و استعداد هنرى و ذوق و قريحة او را 
سنجيده، نيروى عواطف و تخيالتش را تعيين نمايد و ازين راه تأثيرى را كه محيط و 

جامعه و سنت ها ومواريث درتكوين اين جريان ها دارند مطالعه كند. 

كه  داشتند،  عادت  عرب  ادباي  و  شعرا  اسالمي،  قبل  ما  دوره هاي  در 
درسوق عكاظ گردهم مى آمدند و به خوانش اشعار، قصايد و سروده هاي 
خويش مى پرداختند. آنگاه برگزيده ترين اشعارشان از زير ذره بين منتقدان 
ادبي كه خود بزرگترين استادان عرصة شعر وادب آن روزگار به شمار 
مى رفتند  مى گذشت و اگر داوران بر قوت و پخته گى آن شعر نظر مى داشتند، پس 
آن شعر را با آب طال نوشته و بر ديوار كعبه مى آويختند، 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، 
شعر،  پارچه  هفت  اين  و  مى كنند  ياد  معلقه«  »سبعة  نام  به  را  اشعار  آن  مجموعة  كه 
قويترين و نخبه ترين آثار درعرصة شعر كالسيك عرب به شمار مى روند، كه تاكنون 
صدها رساله و كتاب و مجلدات در شرح و تفسير و توصيف و بيان ظرايف و قوت 

ادبي آن ها به رشتة تحرير در آمده است. 

1. نقد درلغت جداكردن دينار و درهم و سره از ناسره و تمييزكردن خوب از بد و 
برگزيدن بهترين چيز را گويند. 

2. در گذشته ها مراد از نقد اين بوده است كه معايب اثرى را بيان كنند؛ اما در دوران 
اين كه  از  بيش  و  مى پردازد  ادبى  ومهم  آثار درجه يك  بررسى  به  ادبى  نقد  جديد 

متوجه نقاط ضعف باشد، متوجه نقاط قوت است.
3. خواننده گان به كمك منتقدان ادبى معيارهايى به دست مى آورند كه آثار واال را 
بشناسند و به آثار سطحى توجهى نكنند و اين باعث مى شود كه جريان هاى فرهنگى و 

ادبى در مسير درست خود حركت كنند.
4.  منتقد ادبى بايد دقيقاً به علوم ادبى آشنا باشد تا از آن ها به عنوان ابزارى در تجزيه 

و تحليل عوامل علو آن اثر ادبى بهره گيرد.

بخوانيم و بدانيم
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5.  نقد ادبي، مانع از آن مى شود كه گزافه گويان ومدعيان دروغين بتوانند آثار بي 
ارزش خود را به جوينده گان آثاربرجستة ادبى عرضه كنند.

6. نقد ادبي، وقتي مفيد و داراى ارزش و اهميت خواهد بود كه بى طرفانه و دور از 
اغراض باشد.

درست بنويسيم
�tنوشتن اعداد ترتيبى ) 11 – 19 (  به گونه هاى زير نادرست است: 

1. يازده هم، دوازده هم، سيزده هم، چهارده هم، پانزده هم، شانزده هم، هفده هم، 
هژده هم، نزده هم.

2.  يازده 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 عالوه نمودن 
اعداد را  اين گونه  بايد  نه ضرورتى؛ پس  نه موردى دارد و  »الف« ديگر  يا  »ه«  يك 
هميشه با صورت درست آن؛ يعنى: به شكل يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، 

پانزدهم و... نوشت. 

کار گروهى و سخنرانى

قرارگيرند و در مورد پرسش هاى  تقسيم شده، درمقابل هم  به دوگروه  1. شاگردان 
نفر  و  نظرها  اتفاق  موارد  نفر،  ازهرگروه يك  باهم بحث و گفتگو كنند؛ سپس  زير 

را  شان  نظرهاى  اختالف  موارد  ديگر 
به ديگران انتقال دهند.

اثر  يك  بررسي  در  منتقد  وظيفة  �t
ادبي چيست؟

�tچرا نقد تاريخي به تنهايي قادر به 
شاهكار  واقعي يك  تحليل  و  درك 
واضح  داليل  ذكر  با  نيست؟  ادبي 

سازيد.
2. تصوير مقابل را با موضوع »تراكم 
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نفوس« ارتباط داده، در مورد آن سخنرانى كنيد.

امال و نگارش
1. متنــى را كه دركتاب رهنماى معلم آمده اســت، باخوانش معلم گرامى، به صورت 

امال بنويسيد.
2. در مورد »وظايف منتقد ادبى« متنى در هفت سطر بنويسيد، كه حد اقل سه بار اعداد 

ترتيبى در آن به كار رفته باشد.

1. به نظرشخصى شما نقد ادبي چگونه بايد باشد؟
2. تفاوت هاى عمده ميان نقد ساختارى و نقد معنايى را شرح دهيد؟

3. از انواع نقد ادبي كدام يك مربوط به شكل ظاهر اثر است و كدام يك با محتوا يا 
درون ماية اثر ارتباط دارد؟

کار خانه گى

1. يك داستان كوتاه ازيك نويسندة افغان را زير نقد اخالقى قرارداده و نتيجة آن را 
در حد اقل يك صفحه بنويسيد.

2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
         دانشا چـون دريغم آيى از آنك  بى بهايى وليك از تو  بهاست
          باادب را ادب سپــــاه بس است  بى ادب با هزار كس تنهاست

             شهيد بلخى 
3. متن كامل درس بيست و پنجم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيريد.
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درس 

بيست 
و پنجم

ادبيات درى درقرون 13 و 14 

سدة سيزدهم هجرى قمرى از روزگاران پرآشوب و بى سامان تاريخ كشورما دانسته 
 )1300  –  1201( سال هاى  درازاى  در  يعنى  سده،  اين  انجام  دو  ميان  در  مى شود. 
سرزمين ادب خيز و هنر پرور ما به قدرت ها تبديل شده بود و در سدة سيزدهم با همه 
آشفته حالى و فروريخته گى نظام اجتماعى و بى تفاوتى اختيارمندان جامعه، به مسألة 
فرهنگ و ادب، كسانى وجود داشتند كه راجع به اين امرسترگ مى انديشيدند و از هر 
امكان و مجالى براى آفرينش آثار ادبى، سود مى گرفتند و نگهدارى ميراث گرانبهاى 

گذشته گان را وجيبة خود مى دانستند. 
با يك بررسى ابتدايى مى توان ملتفت شدكه در امتداد سدة سيزدهم، بيش ازسه صدتن 
اند كه همه داراى قريحت و  به سر مى برده  با فضيلت  افراد متفكر و صاحب نظر و 
البته مى توان  اند؛  نهاده  برجاى  بوده و آثارى ازخويش  اهل سخن و ادب  طبيعت و 
يادآور شد كه نسبت نابه سامانى وضع اجتماعى وعدم شرايط الزم 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 مى بخشد و در بررسى ادب اين عصر، نمى توان آن ها را 

ناديده انگاشت. 
ازين سخن ســرايان 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 صندوق ها و 
جاهاى امن محفوظ باشــد كه شناسايى آن ها نيز به ساده گى ميسر و مقدور بوده نتواند 
 و بى گمــان بــه علت اين ازميان روى و نابودى آثار، هويت ونشــان شــمارى از پديد 
آورنده گان آن ها نيز درحجاب نيســتى پوشــيده مانده اســت و آنچه امروز ازآن همه 

نوشته ها در دسترس است، بخشى و برشى از يك ميراث عظيم و پربها است.

        درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
        تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. دراخير معرفى، همين 

        سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
   1. ادبيات قرن سيزدهم و چهاردهم از يكديگر چه تفاوت دارد ؟

 2. درقرن چهاردهم كدام انواع ادبى در ادبيات ما راه يافت ؟ 
3. نخستين داستان كوتاه توسط كه نوشته شد و چه عنوان داشت ؟ 
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درميان آنانى كه تمامى يا بيشتر آثارشان از گزند رويدادهاى نيستى آور در امان مانده 
نام و كارشان  ماندگارى هم ديده مى شوند كه  نام هاى  است، چهره هاى درخشان و 

ادب زمان را رنگينى مى دهد و آبرو مى بخشد. 
از شايسته گى به دور نمى نمايد كه اين چهره ها و نام ها به حيث نمايانگران سزاوار ادب 
درى در سدة سيزدهم به شمار آورده شوند: ميرزا محمد نبى دبير متخلص به واصل، 
عبدالواحد  حاذق،  جنيداهللا  پيشاورى،  اديب  دبير،  محسن  محمد  الفت،  مجتبى  مير 
صدرصرير، لعل محمد عاجز، محمد نبى احقر، حبيب اهللا آخندزاده يا محقق قندهارى، 
مير هوتك  افغان،  عبدالواسع طبيب، ولى طواف كابلى، گل محمد  مهردل مشرقى، 
افغان، حميد كشميرى، كلب على شرر جغتويى، غالم محمد طرزى، مير ظهور الدين 

ظهورانصارى و امثال اين ها. 
اما ادبيات سدة چهاردهم در مقايسه با ادبيات سدة سيزدهم شگوفا و پربار بوده است. 
نثر  و  در شعر  منشيانة سدة گذشته  و  تكلفات مصنوع  اين سده،  دهه هاى وسطى  در 
كنارگذاشته شده و ساده نويسى آغاز مى يابد، انواع ديگر ادبى؛ مانند: داستان كوتاه، 
طنز، شعر نو و اندكى بعدتر رمان نويسى در ادبيات راه بازمى كند و معانى و مفاهيم 
نو در شعر گنجانيده مى شود. هرچند تعدادى از شعرا باز هم به تقليد از گذشته گان، 

شعرهايى با همان ساخت و ريخت قديم مى سرايند. 
دراين دوره شــاعران ديگرى داريم كه البته تمام توجه خود را معطوف به غزل سرايى 
و قصيده ســرايى و مثنوى ســرايى نكرده اند؛ اما بخش قابل توجه آثارشــان در همان 
قالب ها ســروده شده اســت؛ اما وقتى كه شــعر اين دسته شــاعران را مى خوانيم زبان 
و تعبيرهــا و بافت هــاى زبانى، اقاليــم فكرى، تصوير ها در بســا موارد شــيوة نگرش 
درغــزل و قصيده طــرف جامعه و طرف طبيعت طرف فرد فرد انســان ها تفاوت دارد. 
بــا رعايــت تمام موازينى كه فرزانه گان گذشــتة مــا براى غزل يا بــراى قصيده تعيين 
كــرده بودنــد و حــدود و ثغورخاصى به وجود آورده بودند. اســناد دســت داشــته 
نشــان مى دهند در افغانســتان ســه شــاعر، اولين مردمانى استند كه نخســتين شعرهاى 
 نو را درافغانســتان ســرودند. نخســتين شــاعر اســتاد خليــل اهللا 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 استقالل 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 
بوستان  دينى،  علوم  كنار  در  مساجد  و  دينى  مدارس  در  بود.  مردم  فرهنگى  زنده گى 
وگلستان سعدى، ديوان حافظ و بهارستاِن جامى تدريس مى شد؛ همين سان شهنامه خوانى 
و مثنوى خوانى در شب هاى 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، غالم على اُميد، شايق جمال، شيرعلى 
قانون، طالب قندهارى، ناصر نصيب، و ده ها شاعر ديگر تالش كردند، تا با انعكاس دادن 

مشكالت زنده گى و ناهنجارى هاى 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 مي رسيد، 
با وجود پيشرفت نسبي، نشانه هايي از روايات و قصص قديم و آثـاركهن و باستاني 
و استفاده از امثله و حديث و شعر و واژه هاي عربي و استشهاد و صنعت مرسل ديده 
مى شود. 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 
اصطالحات و تعبيرهاي عاميانه بهره ها جسته است. »جشن استقالل بوليويا« اثر مرتضي 
نظر شكل و  از  انيس گرچه  الدين  از محيي  احمد محمدزايي و»نداي طلبة معارف« 
محتوا سنت شكن استند و با زبان و سبكي تازه نگارش يافته و پديدة نويني به شمار 
مي آيند؛ ولى با ادبيات كهن پيوند شان را حفظ كرده اند و به خوبي از يك مرحلة 

گذراي ادبي اجتماعي نماينده گى مى كنند.
دراين دوره نثرساده و فصيح در ادبيات داستاني رواج مى گيرد زبان داستاني از پيشرفت 
الزم بشارت مى دهد و روحيات و آمال گروه هاي مختلف اجتماعي را صري حتر وهنري 
ترسيم مى كند. نمونة آن، آثار سلمان علي جاغوري، عزيزالرحمن فتحي، نجيب اهللا 
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 نويسنده گان ديگر اين دوره است. 
به هر صورت نثر داستاني در اين دوره داراي خصايص زير مى باشد:
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  1. كلمات وواژه هاي فارسي دري آن بر عربى غلبة كلي دارد.
  2. فيصدى ناچيز لغات عربى و بقيه دري خالص است.

   3.  لغات درى آن بيشتر ساده وروان است و واژه هايي به كاربرده شده كه درگفتگوهاي 
روزانه رواج كامل داشته است.

   4. از موازنه، مترادفات، سجع و ديگرصنايع ادبي خالى است. 

پوشش  در  اجتماعى  و  فردى  عيوب  درآن  كه  ادبياتى  طنز:  تعريف 
ظرافت و خندة هنرمندانه به تصوير كشيده شده و گوينده، اصالح اين 
عيوب و دگرگون سازى اعمال و افكار انسان ها را هدف خويش قرار 

داده باشد، ادبيات طنزگونه است.

1. حالت ادبى افغانستان چه نظم و چه نثر دراين دورة فترت ادبى يا سدة سيزدهم رو به 
ضعف و سقوط مى رفت. غزل ها به تقليد متأخرين اكثر بسيار سست و قصايد كم پايه 

و كم مايه سروده مى شد.
2. اما ادبيات سدة چهاردهم شگوفا و پربار بوده است. دراين سده، تكلفات مصنوع و 
منشيانة سدة گذشته در شعر و نثركنارگذاشته شده و ساده نويسى آغاز مى يابد، انواع 
ديگر ادبى؛ مانند: داستان كوتاه، طنز، شعرنو و رمان نويسى در ادبيات راه باز مى كند و 

مفاهيم نو در شعر گنجانيده مى شود.
نو را سرودند.  اولين كسانى هستند كه نخستين شعرهاى  افغانستان سه شاعر،  3.  در 
نخستين شاعر استاد خليل اهللا خليلى، دومى محمد يوسف »آيينه« و شاعر سومى فتح 

محمد منتظر است.
4. نثر داستاني در اين دوره داراي خصايص زير مى باشد: كلمات و واژه هاي دري آن 
برعربى غلبة كلي دارد؛ فيصدى ناچيز لغات عربى و بقيه دري خالص است؛ لغات درى 
آن غالباً ساده و روان بوده و واژه هايي به كار برده شده كه در گفتگوهاي روزانه رواج 

كامل داشته است؛ از موازنه و مترادفات و سجع و ديگرصنايع ادبي خالى است. 

بخوانيم و بدانيم
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درست بنويسيم
tپسوند تنكير )نكره( در پيوستن با واژه هاى پايان يافته با الف ممدوده، الف مقصوره، 

واو، »ى« و هاى غيرملفوظ، با دو »ى« و به شكل »يى« نوشته مي شود؛ مانند:   
�tبا الف ممدوده: آشنا + ى )ميانوند واسطه( + ى »پسوند تنكير« = آشنايى؛ مانند: من 

اين كتاب را از آشنايى به عاريت گرفته ام. 
�tبا الف مقصوره: در اين گونه واژه ها، ياى آخر واژه به الف ممدوده مبدل گرديده 
+ ى   ) = شورا   ( ا   + مانند: شورى - ى  تطبيق مي شود؛  بران  ممدوده  الف  قاعدة  و 
)ميانوند واسطه( + ى »پسوند تنكير« = شورايى؛ مانند: درتصويب اين قطعنامه، شورايى 

دست داشته است. 
�tبا 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 عالوه مي شود و براى نوشتن ياى ميانوند واسطه ضرورتى نمى افتد؛ مانند: 
رهرو + ى )پسوند صفت نسبتى( = رهروى؛ مانند: رهروى از سقوط درخت كنارجاده 

مرا آگاه ساخت. 

خاطره يى؛   = تنكير(  ى)پسوند   + واسطه(  ى)ميانوند   + خاطره  غيرملفوظ:  با هاى  �t
مانند: من از آن روزگار، خاطره يى به ياد دارم. 

اين  مانند:  حاجى يى؛   = تنكير(  )پسوند  ى   + واسطه(  )ميانوند  ى   + حاجى  ى:  با  �t
تسبيح را حاجى يى به من بخشيده است.

کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان 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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در  »افغانستان  موضوع  با  را  تصوير  اين  شاگردان   .2
مسير تاريخ« ارتباط داده، چند تن شان در برابر صنف 

سخنرانى كنند. 

امال و نگارش
مى گيرد  خوانش  به  گرامى  معلم  كه  را  متنى   .1
بنويسيد. خويش  كتابچه هاى  در  امال  صورت  به 

2. در مورد »تحوالت ادبى قرن چهاردهم« متنى درحد 
اقل هفت سطر بنويسيد. 

1. حالت ادبى افغانستان درسدة سيزدهم چگونه بود؟
2.  در  ادبيات سدة چهاردهم چه تحوالتى رونما گرديد؟

3. نخستين كسانى كه درافغانستان شعرنو سرودند، چه 
كسانى بودند؟ نام ببريد.

نوشته  چگونه  غيرملفوظ،  هاى  با   يافته  پايان  واژه هاى  با  درپيوستن  تنكير  پسوند   .4
مى شود؟

 

کارخانه گى
1. اين بيت را اساس قرار داده در مورد چند سطرى بنويسيد:

به دست آرد از معرفت توشه يى  خنك نيك بختى كه درگوشه يى    
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

زآسمان به همين نردبان هالل گذشت         خمى به دوش ادب بند و سيرعزت كن 
3. متن كامل درس بيست و ششم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى 

بگيريد.
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درس 

بيست 
و ششم

نقش جوانان در انكشاف و ترقى كشور
بــا توجه به ايــن كه جوانان از ظرفيت هــاى بالقوه و بالفعل فراوانــى، همانند تربيت و 
مســؤوليت پذيرى، انرژى و توانايى، وجدان كارى، ســازگارى اجتماعى و مشاركت 
پذيرى فعال برخوردارند و جامعه ســرمايه هاى انســانى و علمى دارند. سرشت جوانان 
چون زمينى غنى و پاك مى باشــد كه امكان رشــد هرگونه بذرى در آن وجود دارد. 
امروز نبض كشور و پيشرفت و توسعة جامعه به دست جوانان آگاه و سخت كوش رقم 
خواهد خورد كه با جديت و درايت، زمينه هاى ســربلندى و ترقى و پيشرفت كشور را 
فراهم مى ســازند 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 راه هاى پيشرفت و ترقى كشورها سرمايه گذارى به خاطر تربيت و آموزش 
جوانان و نسل آيندة شان مى باشد. نسل جوان به عنوان نيروى فعال و متحرك، پرتالش 
و بااحساس مى تواند 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، عالقه مند به تأسيس مراكز فرهنگى و يا اقدام به ايجاد 
انجمن ها و اتحاديه هاى جوانان در عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 

كشور بيشتر فعال گرديده اند.
   افغانستان به جوانان نياز دارد. جوانان متقابًال در عرصه هاى ياد شده با همت اند و 
پشت كار دارند. جوانان اند كه صلح در كشور تأمين خواهد شد و كشور به پيشرفت 

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد و در اخر همين 

       سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
      1- چگونه مى توان كشور را توسعه و ترقى داد؟   2- نقش جوانان را 

     در انكشاف و پيشرفت كشور چگونه ارزيابى مى كنيد؟
  3- جوانان چگونه خود را آمادة بازسازى كشور كنند؟  

 4- جوانان از چه ظرفيت هايي برخوردار اند؟
  5- بر ضد  جهل و فقر چه بايد كرد؟

  6 – بايد روى كدام قشر اجتماعى سرمايه گذارى صورت گيرد؟
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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 انديشه هاى شان به منظور هم آهنگى ميان شان تالش ورزند تا افغانستان 
يعنى  استند، جوان  استعداد  و  نيرو  نوجوانان چشمة جوشان  آباد سازند. جوانان و  را 
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 بحمداهللا از ميلون ها 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 
كنند،  كار  بايد  جوانان  مى شود.  ساخته  مؤمنانه  و  هوشمندانه  كار  با  بلكه  نمى شود؛ 
آن هم كار هوشمندانه و برخوردار از نيروى ايمان، عمل صالح، عشق و عالقه به ميهن 
و تأمين وحدت ملى و هماهنگى و پشت كار و مساعى و تالش هاى خسته گى ناپذير 

شباروزى براى عبور از دشوارى ها.
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 اخالقى دست به مبارزة مستمر و بى امان بزنند. اين نيروها 
در سال هاى طاليى عمر خود قرار دارند و خداى متعال هم با جوانان مسلمان و متعهد 
بدهيم. جوانان  از دست  نبايد  را  ارزشمند  و  مهم  فرصت  اين  و  كمك خواهد كرد 

هميشه در جامعة خود صادق بوده اند و صداقت را دوست داشته اند. 
به  مشكالت  و  حوادث  و  توفان ها  و  موانع  على رغم  كه  است  جوانان  وظيفة       
مسؤوليت هاى خود عمل كنند و از زير بار مسؤوليت و امانت دارى شانه خالى نكنند و 

در راه اعمار و بازسازى كشور گام بردارند.

1- بالقوه: به قوت، به حالت قوت، اثرى كه در چيزى كه پنهان باشد و 
هنوز بروز نكرده باشد، مقابل بالفعل.

2- بالفعل: فعًال، اكنون و در حال حاضر، مقابل بالقوه.
 

مسؤوليت پذيرى،  و  تربيت  مانند:  فراوانى  بالفعل  و  بالقوه  ظرفيت هاى  از  جوانان   -1
بنابراين  اند؛  برخوردار  فعال  مشاركت پذيرى  و  اجتماعى  سازگارى  كارى،  وجدان 

      بياموزيم 
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سهم بااليى در شكل دهى سرمايه هاى انسانى و علمى داشته باشند.
2- سرشت جوانان چون زمينى، غنى و پاك مى باشد كه امكان رشد هر گونه بذرى 

از آن وجود دارد.
3- پيشرفت و توسعة جامعه به دست جوانان آگاه و سخت كوش رقم خواهد خورد كه با 

جديت و درايت زمينة رشد و انكشاف كشور را فراهم مى سازند.
4- جوانان در تمام عرصه هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى و اعمار و بازسازى 

كشور نقش سازنده ايفا مى نمايند.

درست بنويسيم
�tپسوند اسم معنا »ى« در پيوستن با مصوت ها و »هاى« غير ملفوظ سه شكل زيرين 

را به خود مى گيرد:
1- در پيوستن با واژه هاى پايان يافته با الف ممدوده، الف مقصوره و »واو« با دو »ى« 

و به شكل »يى« نوشته مى شود؛ مانند:
��tبينا + ى )ميانوند واسط( + ى )پسوند اسم معنا( = بينايى؛ مانند: او بينايى خويش 

را دو باره يافت.
مبدل  ممدوده  الف  به  واژه  پايانى  ياى  واژه ها،  گونه  اين  در  مقصوره:   الف  با  � �t

گرديده و قاعدة الف ممدوده بر آن تطبيق مى شود، مانند:
ليلى ى = ا )ليال( + ى )ميانوند واسط( + ى )پسوند اسم معنا( = لياليى؛ مانند: لياليى 

از هر خوبرويى بر نمى آيد.
باشد، در آن صورت پسوند  از »و« حرفى مضموم قرار گرفته  ��tبا واو:   اگر پيش 

اسم معنى را بايد به شكل »يى« نوشت؛ مانند: 
  خوشبو+ ى ) ميانوند واسط( + ى ) پسوند اسم معنى ( = خوشبويى؛ مانند: خوشبويى 

گالب مرا به ياد سرزمين كودكى هايم مى اندازد.
اما اگر پيش از »و« حرفى مفتوح قرار گرفته باشد، در آن صورت تنها پسوند اسم معنى به 
پايان واژه عالوه مى شود و براى نوشتن »ى« ميان وند واسط ضرورتى نمى افتد؛ مانند: خسرو+ 

ى ) پسوند صفت نسبى( = خسروى؛ مانند: خسروي از هر شهنشاهى نمى آيد پديد.
2- هنگام پيوستن پسوند اسم معنا »ى« با واژه هاى مختوم با »هاى« غير ملفوظ »هاى« 

پايانى واژه به »گ« تبديل نمي شود؛ مانند:
 زنده + گ + ى )پسوند اسم معنا( زنده گى؛ مانند: زنده گى بدون عشق هيچ مفهومى ندارد.

3- هنگام پيوستن پسوند اسم معنا »ى« با واژه هاى مختوم به »ى« ميان واژه و پسوند 
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هنگام  اما  مى شود؛  نوشته  واژه  با  پيوسته  به صورت  نگرديده،  عالوه  ديگرى  حرف 
خواندن، با فشار بيشترى تلفظ مى شود؛ مانند: 

حاجى + ى ) پسوند اسم معنى ( = حاجيى؛ مانند: حاجيى تنها با طواف كعبه حاصل نشود.

کار گروهى و سخنرانى

1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون نقش جوانان در جامعه و كشور به 
نفر  از هر گروه يك  بپردازند؛ سپس  بحث و گفتگو 

مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان كنيد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون صلح 
و امنيت و تأمين كننده گان آن معلومات مناسب ارائه كنند.
3- چند تن از شاگردان در مورد تصوير  باال  سخنرانى كنند.

 
امال و نگارش

1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت 
امال در كتابچه هاى خويش بنويسيد.

2- با در نظر داشت قواعد اماليي كه خوانديد، متنى را كه در آن نگارش »يى« مصدرى 
آمده باشد، بنويسيد.

1- نقش جوانان را در جامعه چگونه ارزيابى مى كنيد؟ توضيح دهيد.
2- بيشترين انقالب و دگرگونى را كدام نسل در جامعه به وجود مى آورند؟

3- در مورد كاربرد درست »ى« مصدرى با ارائه مثال ها معلومات دهيد.
4- جوانان چگونه در جامعه و كشورشان افتخار مى آفرينند؟

کار خانه گى
1- در بارة نقش جوانان در كشور معلومات مفصلى بنگاريد.

2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
خرد دست گيرد به هر دو سراى        خرد رهنماى و خرد دلگشاى   

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

بيست 
هفتم

دكتور عبداالحمد جاويد

دكتور عبداالحمد جاويد، فرزند ميرزا عبد الصمد خان، درنهم 
جدى سال 1305 هـ . ش. درمحلة »پايان چوك« كابل زاده شد؛ 
اما بيشــتر ايام كودكى و نوجوانى را در محلة»ريكاخانه« كابل 
گذرانيد و به اين سبب، بهترين خاطرات دورة زنده گى خود را 

از همين محله داشت.
جاويــد دوران آموزش هــاى ابتدايــى را در مكتب شــماره 2 
 ومتوسطه و ليسـه را در مكتب حبيبيه به پايان رسانيد. او در شانزده 
ســاله گى 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. عالقة فراوان او به ادبيات، سبب شد 

كه همزمان در دو رشتة حقوق و ادبيات به تحصيالت خود درتهران ادامه دهد.
وى درسال 1329 هـ . 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 
1331 هـ . 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.

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در اخير معرفى، همين 

        سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
     1. دكتور جاويد كى بود ؟       2. كاركردهاى او دركدام عرصه ها قابل 

اهميت است ؟   3. او در كجا درس خواند و دركجا وفات يافت ؟  
 4. او چه كارهايى را انجام داد ؟  5. او به كدام درجات علمى دست يافت ؟  

6. نظرية شخصى شما در مورد او چيست ؟
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استاد جاويد، عمر گرانمايه اش را بي دريغ در راه تتبع و پژوهش جهت روشن ساختن 
هويت ملي و فرهنگي كشور صرف كرد. پيوسته تالش مى ورزيد كه از البه الي متون 
و نصوص تاريخي و با اعتبار حقايق انكارناپذير علمي را به دست آورد. در راه رسيدن 
از  پاسداري  باور داشت كه  زيرا  نهراسيد؛  از دشواري ها  انساني  و  اين هدف واال  به 

هويت فرهنگي ملت ها، ضامن استقالل و آزادي آن ها است.
استاد جاويد افزون بر زبان مادرى، )فارسى درى( به زبان هاى پشتو، انگليسى، عربى، 
فرانسوى و تا حدودى به زبان روسى آشنا بود و ترجمه هايى از انگليسى و پشتو به درى 

دارد.
وظايف رسمى

دكتورعبداالحمد 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 

اطالعات وكلتور، لقب »كارمند شايســتة فرهنگ« را حاصل كرد.
از ديگر فعاليت هاى رســمى و علمى دكتور عبداالحمــد جاويد، مى توان 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 نويسنده گان 
افغانســتان، عضو انجمن دوستى افغانستان و فلسطين نام برد. رياست پوهنتون كابل نيز 
از فعاليت هاى ديگر اســتاد جاويد است. در زمان رياست او، نوآورى هاى چشمگيرى 
در فضاى پوهنتون كابل به وجود آمد. انتشــار مجالت پوهنتونى يا دانشــگاهى، چاپ 
كتاب هاى علمى، تاســيس پوهن％ی هنرهاى زيبا و توسعة كتابخانة پوهنتون يا دانشگاه 

از مهمترين دستاورد هاى دكتور جاويد حساب مى گردد.
لندن،  در  بعد  و  رفت  پاكستان  به  افغانستان  از  . ش.  هـ   1367 سال  در  جاويد  استاد 
اقامت اختيار نمود. در سال هاى حضور در خارج از افغانستان هم دست از فعاليت هاى 
فرهنگى برنداشت. حضور و سخنرانى وى در ده ها سيمينار كه دركشورهاى مختلف 

در زمينه هاى گوناگون برگزار شد، از مهمترين كار هاى اين استاد بود.
سرانجام استاد عبداالحمد جاويد، در شامگاه چهارشنبه 9 اسد سال 1381 هـ . ش. بر 
اثر بيمارى سرطان در سن هفتاد و پنج ساله گى در شهر لندن وفات يافت. پيكر استاد 
را به كابل منتقل كردند و در روز 13 اسد همان سال در شهداى صالحين شهركابل به 

خاك سپرده شد.
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آثار و نوشته هاى استاد جاويد
از پروفيسور دكتور عبداالحمد جاويد، آثار فراواني به گونة كتاب و رساله، مقاالت، و 
سخنراني ها در داخل و خارج كشور برجا مانده است. نگرشي بركاركردهاي استاد نشان 
مى دهد كه بيشترين آثار برجا مانده از او به گونة سخنراني و بيانيه هايي است كه به مناسبت هاي 
مختلف در سيمينارها و سمپوزيم هاي ملي و بين المللي ارائه كرده است. به ويژه در سال هاي 
اخير عمر كه در هجرت بود، طي ده سال از 1367 هـ . ش. تا 1377 هـ . ش. بيش از 80 
سخنراني در محافل و مجالس مختلف داشته است كه گردآوري و چاپ آن، مجموعة 

گران ارجي را فرادست مى آورد. 
از دكتور جاويد ده ها 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 آن ها مى شود: 
نوروز خوش آيين، اوستا، رايحة صلح در فرهنگ ما، مدارا و مروت در ادبيات فارسي، 
آثار برگزيدة دري، افسانه هاي قديم شهركابل، نگاهي به اشعار دري خوشحال خان 
ادبيات  تاريخ  افغانستان،  جغرافياي  نهم،  و  هشتم  هفتم،  دري صنوف  قرائت  ختك، 
دري، تحقيق در امال و انشاي فارسي و چندين كتاب درسى ديگر براى فاكولتة ادبيات 

پوهنتون كابل.
هم چنين از استاد مقاالت فراوانى در داخل و خارج كشور به نشر رسيده، كه به گونة 
نمونه چندى از آنها را نام مى بريم: 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 تركي زبانان.
نمونة نثر دكتور عبداالحمد جاويد

در كابل از قديم يك ماه پيشتر از فرارسيدن نوروز مردم به پيشواز بهار و پذيرايى از 
سال نو هر جمعه بيرون شهر مى روند و با جمع شدن در محل خاص به سير و گردش 
و شور و سرور مى پردازند و با پختن غذاهايى مانند سبزى، ماهى و جلبى و تهية انواع 

سرگرمى ها از نوروز خوش آيين استقبال مى كنند...
از  او را  بابر جنازة  بنابر وصيت  از زمانى كه  بود.  نوروزى«  بابر هم»باغ  باغ  نام قديم 
آگره به كابل آوردند و درين باغ دفن كردند معروف به باغ بابر شد. از ديگر جاهايى 
درخت هاى  با  كوه خواجه صفا ست،  دامنة  مى شوند  نوروز جمع  روز  در  مردم  كه 
خوش رنگ ارغوانش، و هم باغ معروف چهلستون با شگوفه هاى عطرآگين بادامش. 
مردم در ايام بهار دسته دسته دراين باغ به خصوص موسم شكوفة بادام و گل ارغوان 
مى آيند و در ساية فرحبخش درختان مى نشينند. كباب داشى مى پزند و قيماق چاى را 
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با كلچه هاى نمكين و يا شيرين نوش جان مى كنند.
از قديم درشهر كابل به پيشواز بهار كوچه ها، خيابان ها و جاده ها را از فراز تا فرود پاك 
مى كردند؛ خانواده ها خانه تكانى مى كردند. به خصوص اجاق و ديگدان آشپزخانه را 
رنگ مى كردند، تا بركت آورد.... اهالى شهر، پيش از تاريكى، چراغ روشن مى كردند 
و دوكانداران دكان هاى خود را چراغان مى كردند؛ آذين مى بستند و به انواع آيينه و 
قالينچه مى آراستند. خوب به ياد دارم، رسته هاى دكان هاى چارچته، شوربازار و بازار 
ارگ، چارسو، و يا چارسوق، را كه با انواع آيينه هاى بلور، منظره ها، تصويرها، قالينچه 
ها، سوزنى ها، چلچراغ ها و حتى كشكول و تبرزين و پوست پلنگ آراسته مى گرديد، 
و قنارى هاى خوش آواز پشت ميله هاى قفس چهچه مى زدند. دكان داران با شربت هاى 
خوشمزه و شيرينى هاى گوناگون و كلچه هاى نوروزى و حتى هفت ميوه و ايراد مطايبه ها 
و شوخى ها از آشنايان و دوستان پذيرايى مى كردند. شب ها با شمع و مشعل، فانوس و 
مهتابى همه جا روشن مى بود. از مدت ها پيش، شيرينى پزها، كلچه پزها، نخود پزها، نقل 
و بادام، حلواى مغزى، سوهانك، حلواى پشمك و شيرپيره درست مى كردند. سبزى 
فروش ها انواع سبزى تركارى، به خصوص سبزى پالك  را كه نشانة سرسبزى و خرمى 

بود به مشتريان عرضه مى كردند.              » نوروز خوش آيين« نوشتة دكتورجاويد

1. دكتور احمد جاويد، فرزند ميرزا عبد الصمد خان، در نهم جدى سال 1305 هـ . ش. 
در محلة »پايان چوك« كابل زاده شد.

2. آموزش هاى ابتدايى را در مكتب شماره 2 ، متوسطه و ليسـه را در مكتب حبيبيه به 
پايان رسانيده دكتوراى ادبيات فارسى را از دانشگاه تهران به دست آورد.

3. استاد جاويد افزون بر زبان مادرى)فارسى درى( به زبان هاى  پشتو، انگليسى، عربى، 
فرانسوى و تا حدودى به زبان روسى آشنا بود و ترجمه هايى از انگليسى و پشتو به درى 

دارد.
4. در ســال 1340 هـ . ش. رتبة علمي پوهاند يا پروفيســوري را حاصل كرد. در ســال 
1365 از ســوى اكادمى علوم افغانستان به عنوان اكادميسين و در سال 1366 هـ.ش. از 

سوى وزارت اطالعات وكلتور، لقب»كارمند شايستة فرهنگ« را به دست آورد.
5. استاد جاويد در سال 1367 هـ . ش. افغانستان را ترك كرد. مدتي در پاكستان و بعد در لندن 

مقيم  شد.
6. از دكتور جاويد ده ها كتاب و  رساله؛  مانند:  نوروز خوش آيين،  اوستا،  رايحة صلح در 

بخوانيم و بدانيم
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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
�tدر مورد نوشتن پسوند  صفت نسبتى »- ى« درپيوستن با واژه هاى پايان يافته به الف 
ممدوده، الف مقصوره، واو، و هاى غيرملفوظ، نيز قاعدة كلى آن اســت كه به شــكل 

)يى( نوشته شود؛ مانند:   
�tبا الف ممدوده

كانادا + ى)ميانوند واســطه( + ى)پســوند صفت نســبتى( = كانادايــى؛ مانند: اين مرد 
كانادايي در اصل زادة كشور لهستان است. 

�tبا الف مقصوره 
درين گونه واژه ها، ياى پايانى واژه به الف ممدوده مبدل گرديده و قاعدة الف ممدوده 
بران تطبيق مي شــود؛ مانند: ليلى- ى + ا )= ليال( + ى )ميانوند واســطه( + ى )پســوند 

صفت نسبتى(  = لياليى؛ مانند: ماهرو جلوة لياليى داشت.
�tبا 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 عالوه مى شــود وبراى نوشــتن يــاى ميانوند واســطه ضرورتى 
نمى افتد؛ مانند: خسرو + ى )پسوند صفت نسبتى( = خسروى؛ مانند: ما در جادة خسروى 

باهم مالقات كرديم. 
�tبا هاى غيرملفوظ 

قهوه + ى )ميانوند واســطه( + ى )پسوند صفت نسبتى( =  قهوه يى؛ مانند: من باالپوش 
قهوه يى خود را گم كرده ام. 

�tبا »ى« 
مانند:  پلخمرى يى؛   = نسبتى(  صفت  )پسوند  ى   + واسطه(  )ميانوند  ى   + پلخمرى 

درمسابقات پهلوانى امسال، يك پهلوان پلخمرى يى به مقام اول دست يافت. 

کار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان در موردشخصيت دكتور جاويد باهم گفتگو نموده و واضح سازند كه 
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وجود اين چنين اشخاص درجامعه باعث چه 
چيزى مى شود؛ سپس نتيجه را يك نفرشان 

به ديگران انتقال دهد.
2.شاگردان تصوير مقابل را با موضوع »بهار« 
آن  مورد  در  شان  تن  چند  داده،  ارتباط 

سخنرانى كنند.

امال و نگارش
كتابچه هاى خويش  در  امال  به صورت  مى گيرد  به خوانش  معلم گرامى  را كه  متنى   -1

بنويسيد.
متنى  تان  دركتابچه هاى  خوانديد،  نوشتن  مورد  در  كه  قواعدى  درنظرداشت  با   .2

بنويسيد كه حد اقل دونوع از آن قواعد در آن به كار رفته باشد.

1. داكتر عبداالحمد جاويد كى بود، دركجا درس خواند و كدام رتبه هاى علمى را 
ازكجا به دست آورد؟

2. او به جز از افغانستان، ديگر دركدام كشور به چه كارى مشغول شد؟
3. استاد جاويد افزون بر درى و پشتو بركدام زبان هاى ديگر تسلط داشت؟

5. پنج اثر چاپ شده و پنج مقالة او را نام ببريد.
6. پسوند  صفت نسبتى»- ى« درپيوستن با واژه هاى پايان يافته به الف ممدوده و هاى 

غيرملفوظ به چه شكل نوشته مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

کار خانه گى

1. در بارة شخصيت علمى داكتر عبداالحمد جاويد يك مقاله بنويسيد.
2. اين ابيات را به حافظه بسپاريد:

وقت جاويد است وخورجاويد نيست      اصل وقت ازگردش خورشيد نيست 
صــــــاحـب تـابـانـى جـاويــد شــو     درجهــان روشن تـر از خورشيـد شـو 

                          عالمه اقبال
3. متن كامل درس بيست و هشتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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درس  

بيست 
   هشتم

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 مى زد. 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 قصيده يى در وصف شعر خود 
ومدح امير گفت چون به چغانيان رســيد امير براى داغ كردن كره گان 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 هفت رنگ 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 جالل 

پيدا كرد؛ چنانكه خود در قصيده يى گويد:

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
     تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد و در اخير همين 

     سؤال هاى از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
       1- فرخى كى بود؟  2- قصيدة معروف »سومنات« از كدام شاعر نام 

     آور است؟  3- فرخى قصيده سراى كدام دربار بود؟
  4- پيرامون سبك و ذوق فرخى چه مى دانيد؟ به گونه مختصر توضيح دهيد.

5- ديوان فرخى شامل چند هزاربيت بوده و در كدام يك از قالب هاى 
شعرى آن را سروده است؟  6- فرخى گذشته از شاعرى ديگر 

در كدام فن استاد بوده است؟
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       با ضيعـــــت آبـــــادم و با خـانة آباد    با نعمــــت بسيارم و با آلت بسيار
       هم با رمة اسپم وهـــــــم با گلة ميش    هم باصنم چينم و هم بابت فرخار
       ساز سفرم هست و نواى حضرم هست    اسپان سبكبـــار و ستوران گرانبار

        از ساز مــــــرا خيمه چو كاشانة مانى     وز فرش مرا خانه چو بتخانة فرخار

و  محمد  سلطان  غزنوى سروده،  شاهان  بارة  در  را  قصايد خود  عمدة  قسمت  فرخى 
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 
      نگاه داشتن عهـــــد و بركشيدن حق      بـــزرگ داشتن دين و راستى گفتـــار

ديوان فرخى بيشتر از نه هزار بيت دارد و گذشته از قصايد حاوى، غزل ها و قطعه ها 
و ترجيع بند و رباعى ها است. معاصران و اخالف فرخى مانند: عنصرى و رشيدالدين 
نقدالشعر  از شاعرى در عروض و  اند. فرخى گذشته  او را ستوده  وطواط و ديگران 
استاد بوده و كتابى در اين علم با اسم ترجمان البالغه تأليف نموده و آن به مرور زمان 
تأليف كتاب حدايق  و در  را ديده  لى رشيدالدين وطواط آن  و  است؛  رفته  ميان  از 

السحر خود از آن استفاده كرده است. فرخى در سال 429 هـ. ق. وفات يافته است.

با  مانند عنصرى غالب قصايد و مدايح  خود را  نيز  سبك و ذوق فرخى: فرخى 
وصف بدايع طبيعت شروع كرده و در تغزل قدرت نشان داده است.

به طور كلى اين شاعر در لفظ و معنى مهارت به سزا 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 مى توان قصيده يى را كه با وصف ابر شروع مى كند 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 بى دالن شيدا     
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چو گردان گشته سيالبى ميــــان آب  آسوده   
چو گردان گردبادى تنـد گردى تيره اندورا      

بباريد و ز هم بگسست وگردان كشت بر گردون  
چـــــو پيالن پراگنده ميــــان آبگون صحرا     

تو گفتى گرد زنگـــــــار است بر آيينة چينى   
تو گويى موى سنجابست بر پيروزه گون ديبا     

به سان مرغـــــزار سبزرنگ اندر شده گردش   
بيك ساعت ملون كرده روى گنبـــد خضرا     

تو گفتى آسمان درياست از سبزى و بر رويش   
   به پرواز اندر آورده است ناگه  بچه گان عنقا

مى بينيم كه استاد در اين چند بيت طبيعت را سخن مى نگارد: توده هاى ابر را مانند رأى 
عاشقان و طبع دل باخته گان گردان و شيدا مى بيند و آن ها را به سيالبى كه ميان آب 
ساكن آيد به گردبادى كه به هوا بر خيزد يا به مرغزار گردنده و بچه گان عنقا كه بر 

روى دريا به پرواز درآيند تحشيه مى نمايد.
برخى از اشعار فرخى معانى تاريخى دارد، زيرا وى نديم سلطان محمود ودر بسى از 
سفر هاى هند با وى بود. ازين رو از جنگ ها و فتوحات سلطان، در قصايد خود سخن 

به ميان آورده است: 
      فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر    سخن نوآركه نورا حالوتيست دگر 

فرخى از قصيده گويان درجه اول درى است، در سخن تواناست، طبعش روان و قصايدش 
صريح و آسان است و پيچيده گى 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 

هر گونه تعقيد بر كنار داشته است. 
تاريخ وفات فرخى را سال429 هجرى نوشته اند.

علم عروض: ميزان سخن منظوم است و آن علمى است كه از وزن اشعار 
بحث مى كند.

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 

وزن هاى صرفى به حروف فا، عين والم )فعل( نهاده شده است.
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درست بنويسيم
پسوند هاى فاعلى در پيوند با واژه هاى پيشين شان به صورت زير نوشته مى شوند:

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  

حقه باز، سرباز، چترباز  باز   نيرنگ باز ريسمان باز  

مرزبان، بادبان، آسيابان پاسبان، باغبان، كشتيبان   بان   

بادبر، نمابر، نامه بر  رهبر، رنجبر    بر   

، شكارچى، جارچى فرشچى، پستچى، قابچى   چى   

آموزگار ستمگار، خدمتگار، كامگار  گار  

دادگر، زرگر، كارگر  ستمگر، آهنگر، سيمگر   گر   

دزدگير، مارگير، بهانه گير پيام گير، راهگير، كفگير   گير   

گوينده، بخشنده، جهنده   دارنده، گزنده نده  

مزدوركار، بسته كار ستمكار، فراموشكار، گناهكار  كار  

کار گروهى و سخنرانى

1- شــاگردان 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.
برابر صنف آمده دربارة ممدوح فرخى)سلطان محمود  از شاگردان در  تن  2- يك 

غزنوى( و فتوحات وى معلومات دهند.
3- چند شاگرد در مورد تصوير صفحة بعدى سخنرانى كنند.



 155

امال و نگارش

1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خود 

بنويسيد.

2- در بارة شخصيت ادبى فرخى چند سطر بنويسيد.

1- ديوان فرخى بيشتر از نه هزار بيت دارد و گذشته از قصايد حاوى غزليات، قطعات، 

ترجيع بند و رباعيات است.

2- فرخى گذشته از شاعرى در عروض و نقد الشعر استاد بوده و كتابى در اين علم به 

اسم »ترجمان البالغه« تأليف نموده است.

      بياموزيم 
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1- سلطان محمود غزنوى را چرا بت شكن مى گويند؟
2- در مورد قصيدة مشهور سومنات فرخى چه مى دانيد؟

3- ديوان فرخى حاوى چند هزار بيت است؟
شما  نظر  داشت.  دسترسى  هم  نقدالشعر  و  عروض  فن  به  شعر  از  گذشته  فرخى   -4

چيست؟
5- فرخى در كدام سال تولد و در كدام سال وفات يافت؟

کار خانه گى

1- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر       سخن نو آر كه نو را حالوتيست دگر

2- درس هاى گذشته را تكرار نموده و خود را آمادة امتحان نماييد.
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واژه نامه 
آ     

زیب، زینت، آرایش، زیور آذین  
زیب، زینت، زیور آرایه 

آرزو، امید آرمان 
جمع امل به معناى: امید، آرزو  آمال 

درهم ساختن و مخلوط کردن دو یا چند  آمیخته 
چیز باهم

نشانه ها عالمت ها و جمع آن آیه است آیات 
پریشان، شوریده، مضطرب، سرگردان آشفته 

الف
بى ارزش، مبتذل ابتذال  

بزرگ، کالن، نیرومند اَبَر 
غامض  و  پیچیده  گفتن،  سخن  پوشیده   ابهام  

کردن سخن
پیروى کردن, از پى رفتن. اتباع  
گرداگرد چیزى را گرفتن  احاطه 

شدن،  برهم  و  درهم  سامانى،  سرو  بى  اختالل 
بى نظم شدن

خفه شدن، گلوگیرشدن، بندآمدن نفس اختناق 
ستاره، بخت و طالع و اقبال، علم   اختر 

 
درک کردن، دریافتن، فهمیدن، پى بردن ادراک 

جمع سبب و سایل اسباب 
شاهد آوردن ازقول یا گفتة کسى در نوشتة خود استشهاد: 

کارى  به  شدن،  مشغول  کارکردن،  اشتغال 
پرداختن

جمع شریف به معناى بلند پایه گان، نجبا اشراف 
درخشیدن، تابیدن، روشن شدن اشراق 

مخصوص  معناى  به  کلمه یى  استعمال  اطالق 
خواه به طریق حقیقت و یا مجاز

بلند شدن، برترى یافتن، بلندى، برترى اعتال 
عادت کردن، خوگرفتن اعتیاد 

به حیرت واداشتن، کسى را به شگفت آوردن اعجاب 
انجام دادن کارى که دیگران از آن عاجز باشند. اعجاز 

عالیم، نشانه ها  اعراض 
شامل، فراگیر، همه گانى اعم 

بزرگان، بزرگواران اعیان  
بدگویى  یا  توصیف  در  افراط  و  مبالغه  اغراق 

کسى، گزافگویى
زیاده روى کردن. افراط  

لزوم، درخور بودن، مناسب بودن اقتضا 
کسى را به زور و ستم به کارى واداشتن.  اکراه  

خالف میل او.
به امرى عهده دار شدن کارى, مالزم شدن. التزام  

یاد دادن، آموختن  القا 
نمونه، طرح الگو 

جمع ِملح، به معناى نمک ها، منرال ها امالح 
جمع وهم به معناى: خیال، پندار، در دل  اوهام 

گذشتن
کوتاه و مختصر کردن سخن ایجاز 

یقین کردن, باور کردن. ایقان  
اشاره کردن، نشان دادن با انگشت ایما 

ب
جوان  بالغ   

شایسته، الیق، زیبنده برازنده 
قسمتى از وقت و زمان، روزگار برهه 

هرحیوانى که آن را ذبح کرده و سر بریده  بسمل 
باشند و یا با شمشیر  نیم کشته 

باشند و یا نیمه جان  
از طریق چشم  که  آنچه  بصر:  به  منسوب  بصري 

درک شود
رسا، فصیح، کسى که داراى زبان رسا باشد بلیغ 

حیرانى، ِشِگفتى بهت 
سود، نفع، فایده بهره 

پ
قبول و استقبال، جلو رفتن و پیشواز پذیره  

پژوهشگر: محقق، پژوهش کننده، کسى که تحقیق مى کند
رونده، دونده پویا 

زینت، زیور، آرایش پیرایه  
استقبال، دم روى آمدن،  پیشواز  
جسم، جسد، تن، هیکل پیکر  

ت
عقب انداختن، پس ماندن، دیرشدن تأّخر 
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تربیت کردن، تنبیه کردن تأدیب 
سالون، اتاق بزرگ تاالر 

اندیشه کردن، فکرکردن، درنگ کردن تأمل 
به شکل بلور درآمدن، شفاف شدن تبلور 

دنبال کردن، درپى چیزى رفتن، جستجو  تتبع 
کردن، تفحص

پیدایش  اثر  در  که  آنچه  پرتو،  زیر  الشعاع:   تحت 
چیزى دیگر از رونق افتاده باشد.

تغییر و تبدیل کردن، برخى ازحروف یک  تحریف  
کلمه را عوض کردن.

حقیرشمردن، خوار داشتن، کوچک کردن تحقیر 
تجزیه کردن، حل کردن، گشودن تحلیل  

آب  با  کتاب  اوراق  هنرتزیین  طالکارى،  تذهیب  
طال و الجورد

راسخ ساختن، ثابت ساختن، قوى ساختن ترسیخ  
بدن،  زیرپوست  در  محلول  کردن  داخل  تزریق 

پیچکارى کردن، دوا چکانیدن
پاکیزه کردن، بى آالیش کردن تزکیه 

زهرآگین شدن، با زهر آلوده شدن تسمم 
یا  راه  ساختن  نمودار  و  کردن  بیان  تشریع  

شریعت. 
شریک کردن، شرکت دادن تشریک  

اضطراب،  و  آشوب  کردن،  اشاره  تشویر 
شرمسارى.

بى غلط  کردن،  درست  کردن،  صحیح  تصحیح 
ساختن یک نوشته 

خطا  خواندن،  خطا  کردن  در نوشتن،  تغییر  تصحیف: 
دادن کلمه  با  کم کردن یا زیاد ساختن نقطه

سخت شدن، محکم شدن تصلب 
شتاب کردن، شتافتن، عجله کردن تعجیل 

عزادارى کردن، سوگوارى کردن تعزیه  
کوتاهى کردن در کارى.  تفریط  

تفکر قدسي: اندیشة روحانى، افکار ملکوتى
پیش بودن، جلو رفتن، پیشى گرفتن تقدم 

دست و پا زدن، کوشش و تالش تقال 
لطیف کردن، زیبا و دلپسند نمودن تلطیف 

یا  مشهور  مثلى  یا  قصه  به  کردن  اشاره  تلمیح 

آوردن اصطالحات علمى در شعر
جداکردن، متفرق کردن، از هم دیگرتفاوت داشتن تمایز  
مخالف چیزى با چیزى, ضد یک دیگر.  تناقض  

قى، استفراق، دل بدشدن، انقالب معده تهوع 
پى درپى قرارگرفتن، پشت سرهم بودن،  توالي 

یکى پس از دیگرى
باهم، همراه توأم 

موافق، دست یافتن به کارى، موافقت داده  توفیق 
شده از جانب خداوند>

گمان بردن، وهم داشتن، خیال و گمان توهم 
به  کارى  نهادن،  برخود  سختى  و  رنج  تکلف 

مشقت و خالف عادت کردن 
به وجود آوردن، هستى دادن، آفریدن  تکوین 

پاکیزه کردن، خالص کردن تهذیب 
ث

جمع ثغر به معناى: سرحد، مرز، دربند ثغور 
ج

باجسارت، بى باکانه جسورانه 
دیگر  یاچیزى  سند  ساختن  کردن،  تقلب  جعل 

برخالف حقیقت
چ

باشد، قدرى  اندازة چشیدن  به  چیزى که  چاشنى  
ازخوراک که براى مزه بچشند

آسمان، فلک، روزگار عصر وزمان  چرخ 
ح  

شرم، حیا، پوشاندن، پنهان کردن حجب 
پیرامون و گرداگرد حریم 

برهان، دلیل، آنچه به آن دعوى یا مطلبى  حجت 
را ثابت کنند.

قدر، اندازه، شماره، اساس حسب 
راستى و درستى امرى. کالم موافق حق. حکمت  

شجاعت، دلیرى، دالورى حماسه 
خ

خالف  که  آنچه  معناى  به  خارق  جمع  خوارق 
عادات مردم باشد
د

طلب کننده، خواهنده، دعوت کردن داعى 
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قاضى، حکم کردن میان دو نفر  داور 
شراب  همیشه  که  کسى  باده پرست،  الخمر:  دایم 

مى نوشد و نشه است. 
دایم الصوم: کسى که همیشه روزه داشته باشد.

انبار، محل ذخیره کردن.  دیپو 
ر

رحمت و مهربانى  رأفت  
مرغزار، صحرا، دامن کوه، دامنه سبز کوه  راغ 

که وصل به صحرا باشد.
بارة  در  گفتن  شعر  و  مرده  بر  گریستن  رثا 

مرگ کسى با اظهار دلسوزى.
شعرى که به هنگام جنگ براى مفاخرت  َرَجز 

خوانند.
صف، قطار، دسته، درجه رده 
آسوده، نجات یافته، آزاد رستگار 

نظم، اسلوب، ترتیب، جریان روال 
نقل کردن خبر یا حدیث و سخن ازکسى،  روایت 

حکایت
روش، رفتار، طریقه روند 

منسوب به ریه به معناى ُشش )عضوى از بدن( ریوى  
ز 

گوارا، صاف، خوشگوار  زالل 
ناپایدارى، نیستى و نابودى، آفت، بال زوال 

ژ
وضع رفتار و حرکات، طرز حرکت و اعمال شخص ژست 

س   
تفتیش و مراقبت درمطالب کتب و جراید  سانسور 

به وسیلة دولت
راه آشکار، طریق سبیل  

بزرگ، عظیم، قوى هیکل، تنومند  سترگ 
جمع سجیه به معناى: طبع، ُخلق، خوى سجایا 

دورة صد ساله، قرن، صد سال سده 
ناصحیح  بودن،  نادرست  بیمارى،  مرض،  سقم 

بودن
نسل، نطفه، خالصه سالله 

و  قصه  روزگار،  دهر،  سیاهى،  و  شب  سمر 
افسانه یى که در شب بگویند.

منسوب به سمع: آنچه که از طریق گوش  سمعي 
درک شود

پیامبر  فعل  و  قول  سیرت,  طریقه,  سنت   
بر  و صحابه  پیغمبر�  آنچه  اسالم� 

آن عمل کرده باشند. 
جمع سانحه به معناى واقعه، حادثه، هرچیز  سوانح 

ناگهانى، رویداد
جشن، ضیافت، مهمانى، عروسى سور 

بازار، جاى خرید و فروش ُسوق 
ش

چوپانان، نگهبانان گوسفندان شبانان 
عجله و تندى، چاالکى و سرعت شتاب 

جمع شر، بدکار، صاحب شر شرور 
اسپ سواران  درگروه  که  زاده یى  نجیب  شوالیه 

قرون وسطى پذیرفته شده بود.
بلیغ، فصاحت، بالغت شیوا  

آشکار شدن. ظاهر و هویدا. شیوع  
ص

مکانى بر سرکوه یا جایى بلند که راهب یا  صومعه 
عابد، جهت عبادت آنجا به سربرد

       ض
کالن، بزرگ، ستبر، هنگفت ضخیم 

گمراه شدن، گمراهى ضاللت 
      ط

تر وتازه شدن، شادابى طراوت 
شاد شدن، شادمانى، اهتزاز و جنبش از اثر  طرب 

شادى و نشاط
     ع

عیب و ننگ عار 
برهنه، لخت، فاقد، مبرا عارى  

در  کردن  نظر  از  که  پندى  پند،  عبرت،  عبر 
احوال دیگران حاصل شود.

فضا، میدان، ساحه عرصه 
گوشه نشینى، دورى و کناره گیرى ازمردم عزلت 

جمع عقد.  عقود  
نازا، زن یا مردى که از او فرزند به وجود  عقیم  

نیاید
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بلندترین چیز، برترین چیز، بلندى یافتن علوّ 
جمع عارضه به معناى پیش آمد، بیمارى،  عوارض 

حادثه، مرض
غ

غنامندى  توانگرى، دولتمندى، پربار شدن
فراموش کردن، ازیاد بردن، بى خبرى. غفلت 

ف
ضعف، سستى، کسالت، زمان میان دونوبت  فترت 

تب
بلندى، باالى مقابل نشیب و فرود فراز 

فرکانسي: اهتزاز صدا
ادب آموخته، ادیب، علم آموخته، عالم  فرهیخته: 

زیر، نشیب، پایین، مقابل فراز فرود 
کالمش  و  بگوید  سخن  خوب  که  کسى  فصیح 

بدون پیچیده گى باشد.
گم کردن، از دست دادن، گم شدن فقدان 

جوشیدن یا جهیدن آب ازچشمه فوران 
جمع فیض به معناى خیر و برکت فیوض 

ق
پاکى, پاک شدن. منزه بودن.  قدسیت  

بخش شفاف پردة صلبیه، که درجلو چشم  قرنیه  
قرار دارد

در  طبیعى  قدرت  ادراک،  ذوق،  طبع،  قریحه 
سرودن شعر و کتابت

و  شاعرى  طبیعت  ادراک،  طبیعت،  قریحت  
نویسنده گى

پشت گردن و در فارسى به معنى دنبال و  قفا 
پشت سر نیز مى گویند.

ک   
داراى  که  عالى  و  بزرگ  عمارت  قصر،  کاخ  

چندین اتاق باشد.
مرکز  کانون  

خسته شدن؛ مانده شدن کاللت 
منسوب به کلیه به معناى گرده )عضوى ازبدن( کلیوى 

گ   
آسیب، آزار، آفت گزند 

پهن کرده، منبسط، فراگیر گسترده 

ل   
بازى، آنچه مایة سرگرمى باشد. لهو 

م   
مات و مبهوت: حیران، سرگشته، سرگردان

جمع مأخذ به معناى سرچشمه، منبع، جاى  مآخذ 
اخذ شده از آن.
انس گرفته، آشنا مأنوس 

میل کننده، گراینده به چیزى مایل 
فخرکردن، نازیدن به کسى یا چیزى مباهات 

ناپسند،  و  خوار  بى ارزش،  افتاده،  پا  پیش  مبتذل 
بى قدر و قیمت

بنا کرده شده، پایه و بنیان، اساس مبنا 
نیرومندى، وقار، محکم بودن، استواربودن متانت 

و  مختلف  درصورت  که  کلمه  چند  یا  دو  مترادف 
درمعنى یکسان باشند.

ترک شده، واگذاشته متروک 
متصوفان، گروه صوفیان متصوفه 

بسیار، بى شمار، چیزى که بسیار باشد متعدد 
نگرنده به هم، نزدیک به هم متناظر 

پیاپى، پشت سرهم، پى در پى  متوالى 
جمع متن به معناى عبارات اصلى کتاب،  متون 

رساله و مکتوب، مقابل حاشیه
هشت رکنى، هشت تایى، هشت جزئى مثمن 

داشتن وقت و فرصت، جوالن کردن، جوالنگاه مجال 
جمع ُحسن به معناى نیکویى و خوبى محاسن 

چیزى که چیز دیگرى را دربر دارد محتوا 
که  کسى  کند,  نقل  حدیث  که  کسى  محدث  
سخنان پیغمبر� را روایت کند، عالم به 

علم حدیث. 
تحریک کننده، جنباننده  محرک 

زمینى که دور آن دیوار کشیده شده باشد محوطه 
سنگى که طال و نقره را به آن مى مالند و  َمَحک  

عیار آن را آزمایش مى کنند.
حیله گر، فریبکار محیل  

درجه ها،  معناى  به  مدرجه  و  مدرج  جمع  مدارج 
پایه ها، مراتب

تدوین شده، فراهم آمده، گردآورى شده،  مدون 
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جمع آورى شده
یا مدح  یا سخنى که درسوگوارى و  شعر  مرثیه  

میت خوانده مى شود.
کوشش ها، تالش ها، سعى ها مساعى  

دوامدار، دوام یافته، دایم مستمر 
و  اصالح  بعد  تا  شود  نوشته  که  نامه یى  مسوده 

پاک نویس کنند
آرزومند، مایل و راغب به چیزى مشتاق 

جدا شده، کلمه یى که از کلمة دیگرى جدا  مشتق 
و ساخته شده باشد.

نوشیده  که  ازمایعات  آنچه  نوشیدنى ها،  مشروبات: 
شود

اراده و خواست خداوند> مشیت 
مصیبت زده، سختى دیده، مشقت کشیده مصاب 
جمع مصوبه به معناى قسمتى از قانون مصوبات 

خنده آور مضحک 
جمع مظهر به معناى دیدنى، جاى ظهور،  مظاهر 

پشتیبان
طبق زمان ساختن معاصرت 

جمع معاب به معناى عیب ها و بدى ها معایب  
جملة خارج از موضوع که میان کالم وارد شود معترضه 

مشکالت، دشوارى ها معضالت 
بازگردانده، مورد توجه واقع شده، کلمه یى  معطوف 

که به کلمة ماقبل عطف شود
غذا دهنده، تغذیه کننده، پرورنده مغذي 

جدا ازهم، پراگنده شده، جدا کرده مفروق 
جمع مقطع به معناى محل قطع و برش مقاطع 
قبول شده، پذیرفته شده، پسندیده شده.  مقبول  

خواهش شده، طلب شده، درخواست شده مقتضى 
مقتضیات: شایسته ها، حاجات، ضرورت ها

سخنى که بار بار گفته شده باشد، سخن  مقوله 
گفته شده، گفتار

اصل هرچیز، مایه، معیار  مالک 
پیوسته، وابسته، متصل ملحق 

قابل لمس، لمس شده، قابل درک و دریافت ملموس 
پى در پى، پشت در پشت، پیاپى ممتد 

سخن غیرمنظوم، پراگنده، متفرق منثور 

ازبین برده شده، باطل شده، ردکرده شده منسوخ 
اثرپذیرفته، شرمنده، شرمسار  منفعل 

جمع میراث مواریث  
بخشش ها مواهب 

مختصر، کوتاه، سخن کوتاه و مختصر موجز 
دوستى کردن.  مودت  

بخشش، آنچه که به کسى ببخشند موهبت 
جمع مکتوب به معناى نوشته مکاتیب  

ن   
کمیاب، آنچه کم به دست آید نادر 

ناهنجاري: عدم تناسب، بى تناسب بودن، نامتناسب
برگزیده نخبه 

اصل و نسب، تبار نژاد 
جمع نسخه به معناى مطلبى که از روى  نسخ 

کتاب نوشته باشند.
جمع نص به معناى کالم صریح و آشکار  نصوص 

که داراى یک معنى باشد.
سره کننده و جدا کنندة خوب از بد  نقاد 

مصیبت، رنج، بیچاره گى نکبت 
نماینده، نشانه، عالمه نماد 
جنبش، حرکت، قیام نهضت 

و   
گشاده گى میان دو کوه، دره وادى  

عکس العمل واکنش 
باال، بلند، بلندمرتبه واال 

جمع وثیقه به معناى سند وثایق 
قفسة شیشه یى قطى مانند ویترین  

پیراستن، منظم کردن، بى عیب ساختن ویرایش 
هـ   

اتم. و همچنان دانة میان  هسته     قسمت مرکز 
میوه مثل دانة زردآلو.

همانند، همرنگ، شبیه همگون 
خوف، ترس، هراس هول  

هستى، وجود، حقیقت، شناسنامه هویت 
غوغا، جار وجنجال، داد وفریاد هیاهو 

فراست، کیاست، زیرکى و هوشیارى هنر 
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