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سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧعﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و
ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت ،و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣعارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ
ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ
خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣعﻠﻢ ،ﻣتعﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از عﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧظام
ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسعﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ
را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتعﻬد بﻪ
اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسعﻪ ﻧظام ﻣعاصر تعﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣعارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣعارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تعﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪعﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان عزﻳز ﻣا ،از ﻫر ﻧﻮع
تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓعال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى
بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز عﻼوه بر تجدﻳد تعﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى ،با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز ﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ
در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ شاﮔردان عزﻳز ،شﻬروﻧدان ﻣؤثر ،ﻣتﻤدن و ﻣعﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ و شﻜﻮﻓا
خﻮاﻫﻨد شد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب ،احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى عﻠﻤﻰ از درس ﻣعﻠﻤان
ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و عﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تعﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تعﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدعا دارم.
با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام ﻣعارف ﻣعﻴارى و تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ ،و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ
داراى شﻬروﻧدان آزاد ،آﮔاه و ﻣرﻓﻪ.
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ﺷاﮔردان ﻋزﻳز،
سال گذشتﻪ درمورد ستاﻳش خداوند مطالبﻰ را آموختﻪ بودﻳد ،اکنون نﻴز
حمدى را کﻪ با توصﻴفﻫاى دلنشﻴن ،زﻳباﻳﻰ خاص ﻳافتﻪ است مﻰخوانﻴدکﻪ
اﻳن شعر از شاعر بزرگ و تواناى شعر و ادب فارسﻰ درى ،سعدى مﻰباشد ،کﻪ
در حکمت ،موعظﻪ و اﻳراد حکم و امثال از ﻫر شاعر فارسﻰ درى زبان موفقتر
است.
ﻫمچنان با «کلمﻪ» آشنا مﻰشوﻳد .حاﻻ بگوﻳﻴد کﻪ:
چرا ﻫر کار نﻴک را با نام خداوند آغاز مﻰکنﻴم؟
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ثـﻨــا و حــﻤد بﻰپـاﻳـان خـــدا را

کـﻪ صﻨـعـش در وجــﻮد آورد ﻣـا را

وز اﻧـعاﻣــت ﻫﻤﻴـدون چشــﻢ دارم

کـﻪ دﻳــﮕر بـاز ﻧســتاﻧـﻰ عــطا را

زاحـسان خـداوﻧـدى عـجب ﻧﻴسـت

اﮔر خـط درکشــﻰ جـرم و خـطا را

خـداوﻧـدا! بـدان تـشـرﻳـف و عــزت

کـﻪ دادى اﻧبـــــﻴاء و اوﻟﻴــــاء را

بﻪ حـق پارساﻳـان کـز در خـﻮﻳــش

ﻧﻴـــﻨدازى ﻣـــﻦ ﻧــاپـــارســا را

خـداﻳـا! ﮔــر تـﻮ ســعدى را بـراﻧـﻰ

شــفﻴـع آرد روان ﻣــــصطـفﻰ را

ﻣحـــﻤد ســﻴد سـادات عــاﻟـﻢ
چـراغ و چـشﻢ ،جﻤـﻠﻪ اﻧــبﻴاء را
سعدى

حمد :در لغت بﻪ معناى ثنا و ستاﻳش است؛ اما در اصطﻼح ادب ،سخن زﻳبا در قالب
شعر و نثر در ستاﻳش خداوند مﻰباشد.
توضﻴح بﻴت چﻬارم و پنجم :خداوندا! بﻪ آن عزت و بزرگﻰ کﻪ بﻪ پﻴغمبران و دوستداران خود
دادى و بﻪ آن حق کﻪ براى پرﻫﻴزگاران دارى ،من ناپرﻫﻴزگار را از نظر خوﻳش نﻴندازى.

در ﻫرکشورى مردم بﻪ زبانﻰ سخن مﻰگوﻳند .در بعضﻰ ازکشورﻫا بﻪ جاى ﻳک زبان ،چند زبان
رواج دارد .بﻴشتر افراد تحصﻴل کرده بﻪ جز زبان مادرى خود ﻳک ﻳا چند زبان دﻳگر را ﻫم ﻳاد
مﻰگﻴرند .ﻫر زبانﻰ از کلمﻪﻫاى بسﻴارى تشکﻴل شده است .وقتﻰ ما مﻰخواﻫﻴم فکرى را بﻴان
کنﻴم ،کلمﻪﻫا را با ﻫم پﻴوند مﻰدﻫﻴم و از بﻪ ﻫم پﻴوستن کلمﻪﻫا جملﻪ درست مﻰکنﻴم .آن گاه
بﻪ وسﻴلﺔ جملﻪ ،آنچﻪ را در ذﻫن دارﻳم بر زبان مﻰآورﻳم .ﻫر زبانﻰ براى خود قاعدهﻫاﻳﻰ دارد و
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آموختن قواعد دستورى ما را از ساختار صرفﻰ و نحوى زبان آگاه مﻰسازد و بﻪ آموختن ﻫر زبان
دﻳگرى ﻳارى مﻰکند و مﻰتوانﻴم زبانﻫاى دﻳگر را بﻪ آسانﻰ فرا بگﻴرﻳم.
مجموع قاعدهﻫاى ﻫر زبانﻰ را در زبان درى دستور ،در عربﻰ صرف و نحو و در برخﻰ زبانﻫاى
اروپاﻳﻰ گرامر مﻰگوﻳند .ما کﻪ بﻪ زبان درى سخن مﻰگوﻳﻴم ،مﻰخوانﻴم و مﻰنوﻳسﻴم ،باﻳد
دستور زبان درى را خوب بﻴاموزﻳم .نخست دستور زبان را تعرﻳف مﻰنماﻳﻴم و بﻪ تعقﻴب آن با
کلمﻪ و اقسام آن آشنا مﻰشوﻳم .دستور زبان عبارت از علم تشرﻳح قواعد ،قوانﻴن و ضابطﻪﻫاى
زبان است.
تﻌرﻳﻒ ﻛﻠﻤﻪ
لفظ معنادار را کلمﻪ گوﻳند کﻪ ﻫمواره داراى معناى لغوى مﻰباشد؛ مانند :کتاب ،قلم ،فرﻳاد و...

* خداوندى را ثنا ،صفت و ستاﻳش مﻰکنﻴم کﻪ ما را آفرﻳد و ﻫستﻰ بخشﻴد ،و
از خداوند مﻰخواﻫﻴم کﻪ نعماتﻰ را کﻪ براى ما اعطا کرده از ما نگﻴرد.کرم و
احسان خداوند عجﻴب نﻴست؛ زﻳرا بخشاﻳنده و مﻬربان است و گناﻫان و خطاﻫاى
بندهﻫاى خود را مﻰبخشد .اى خداى بزرگ! بﻪ آن عزت و بزرگﻰ کﻪ بﻪ پﻴغمبران،
دوستداران و پرﻫﻴزگاران اعطا کردهاى ما را نﻴز از درگﻪات ناامﻴد مگردان!
* دستور زبان علم تشرﻳح قواعد و قوانﻴن زبان است و کلمﻪ لفظ معنادار را گوﻳند
کﻪ داراى معناى لغوى و ﻳا دستورى باشد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
چرا خداوﻧد را ستاﻳش ﻣﻰکﻨﻴد؟
ﻣفﻬﻮم بﻴت زﻳر را تﻮضﻴح دﻫﻴد:
ﻧﻴـﻨدازى ﻣـﻦ ﻧاپـارسـا را
بﻪ حق پارساﻳان کز در خﻮﻳـش
• بﻪ ﻣجﻤﻮع قاعدهﻫاى زباﻧﻰ در زبان فارسﻰ درى ،عربﻰ و زبانﻫاى اروپاﻳﻰ چﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
• شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شده ،در ﻣﻮرد ثﻨا و صفات خداوﻧد باﻫﻢ بحث و ﮔفتﮕﻮ
کﻨﻨد .بعد از ﻫر ﮔروه ﻳک شاﮔرد پﻴش روى صﻨف آﻣده بﻪ دﻳﮕران تﻮضﻴح دﻫد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
• ﻫر کار خﻴر را با ﻧام خداوﻧد آغاز ﻣﻰکﻨﻴﻢ.
• خداوﻧدا! بﻪ کرم و بخشش تﻮ ﻫﻤﻴشﻪ چشﻢ دارﻳﻢ.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
• ﻣتﻦ را خاﻣﻮشاﻧﻪ در ﻣدتﻰ ﻣعﻴﻦ ﻣطاﻟعﻪ کﻨﻴد.
• ﻣتﻦ درس را ﻳﻜبار بﻪ خط خﻮب در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
• با ﻫر ﻳک از اﻳﻦ کﻠﻤﻪﻫا ﻳک جﻤﻠﺔ خبرى و ﻳک جﻤﻠﺔ پرسشﻰ بسازﻳد:
حﻤد ،احسان ،عزت

• در ﻣﻮرد ﻧعﻤتﻫاﻳﻰ کﻪ خداوﻧد
بﻨﻮﻳسﻴد.
خاطرة آغاز سال تعﻠﻴﻤﻰ ،آﻣدن بﻪ صﻨف ﻫفتﻢ و دﻳدن ﻫﻤصﻨفان خﻮد را در روز بعد بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر
بﮕﻮﻳﻴد.
براى ﻣا ارزاﻧﻰ فرﻣﻮده است در کتابچﻪﻫاى خﻮد چﻬار سطر
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درس دوم

ﻧﻌت

ﺷاﮔردان ﻋزﻳز،
نخستﻴن درس ما ثنا و ستاﻳش خداوند بود .دومﻴن درس خود را با ﻳاد محمد
پﻴامبر بزرگ اسﻼم و صفات نﻴک آن حضرت آغاز مﻰکنﻴم .پﻴامبرى کﻪ خداوند
او را براى راﻫنماﻳﻰ بندهگانش برگزﻳد وکلﻴدﻫاى دانش و سرچشمﻪﻫاى حکمت
را بﻪ او بخشﻴد؛ ﻫمچنﻴن با کلمﻪﻫاى مستقل آشنا مﻰشوﻳم.
 دربارة پﻴامبر بزرگ اسﻼم حضرت محمد چﻪ مﻰدانﻴد؟ -چند صفت از صفات محمد را مﻰتوانﻴد نام ببرﻳد؟
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از شرق تا بﻪ غــــرب دﻳار ﻣحﻤد است
ﻣحروم ﻧﻴست ﻫﻴچکس از بحر رحﻤتش
با دشـــﻤﻨان خــﻮى ترحﻢ ﻧﻤﻮده است
ﻫرکس کﻪ بر ﻧبﻮتش اقرارکرده اســـت
دورى ﻧـدارد ازدل اخﻼصـﻤﻨد خـﻮﻳـش
ﻧزد خـدا ﻣراتبش عاﻟﻴست از ﻣﻠـــــک
درحـضرت تﻤﻴـــﻢ بﻪ اخﻼص ﻣﻰروم
ﻫﻤراه ﻫرﮔروه بﻪ جﻬان ﻟطف کرده است
دارى خبر ز ﮔردش ﻧعﻠﻴﻦ شان بﻪ عرش

درشش جــﻬت ﻧسﻴﻢ بﻬار ﻣحﻤــد است
ﻧﻴک وبد ﻫرچﻪ است بﻪ کار ﻣحﻤـد است
ﻫﻤراه بــد ﻧـﻜﻮﻳﻰ شعــار ﻣحﻤد اسـت
در قـاف اﮔــر بﻮد بﻪ جــﻮار ﻣحﻤد است
ﻫرچـﻨد درﻣدﻳــــﻨﻪ ﻣزار ﻣحﻤــد است
ﻫرکس چﻮ وﻳس عاﻟﻴست زار ﻣحﻤد است
داﻧﻢ کﻪ ازصــــحاب کبـار ﻣحﻤد است
عاﻟﻢ خﻮش از ﻣرور و ﻣـدار ﻣحﻤد اسـت
آن شﻤـــﻪﻳﻰ ز قدر و وقار ﻣحﻤد است
عشقرى

در تﻮضﻴح بﻴت :در حضرت تﻤﻴﻢ بﻪ اخﻼص ﻣﻰروم  /داﻧﻢ کﻪ از صحاب کبار ﻣحﻤد است
باﻳد ﮔفت :عشقرى ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻣﻦ برخاک جابر اﻧصار و شﻬداى صاﻟحﻴﻦ بﻪ خﻠﻮص ﻧﻴت ﻣﻰروم؛
زﻳرا ﻣﻰداﻧﻢ کﻪ آنﻫا از اصحاب بزرگ پﻴاﻣبر اﻧد.
بﻮد .ﮔﻮﻳﻨد

وﻳس قرﻧﻰ :کسﻰ بﻮد کﻪ بﻴش از حد عاشق و شﻴفتﺔ دﻳدار حضرت ﻣحﻤد
ﻫﻨﮕاﻣﻰ کﻪ خبر شد در جﻨﮓ «اُحد» دﻧدان آن حضرت شﻬﻴد شد ،تﻤام دﻧدانﻫاى خﻮد را
از بﻴﻦ برد کﻪ اﻳﻦ ﻧشاﻧﺔ بسﻴار بزرگ از ﻣحبت او ﻧسبت بﻪ آن حضرت
آن حضرت

بﻮد .با وجﻮدى کﻪ

را از ﻟحاظ ظاﻫرى ﻧدﻳده بﻮد؛ اﻣا ﻣحبت باطﻨﻰ او در حد باﻻﻳﻰ بﻮد .ﮔروﻫﻰ از

ﻣردم پﻴروان وﻳس اﻧد کﻪ بﻪ ﻧام اوﻳسﻴان ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
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ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣﺴتﻘﻞ
کﻮچﻜترﻳﻦ واحد با ﻣعﻨاى زبان بﻮده و ﻫﻤﻮاره داراى ﻣعﻨاى ﻣستقﻞ و ﻟغﻮى است .کﻪ سﻪ
ﻧﻮع ﻣﻰباشد :ساده ،ﻣشتق و ﻣرکب.
 -1کﻠﻤﺔ ساده :آن است کﻪ تﻨﻬا ﻳک جزء بﻮده و قابﻞ تجزﻳﻪ بﻪ اجزاى ﻣستقﻞ ﻳا ﻧا
ﻣستقﻞ ﻧباشد؛ ﻣاﻧﻨد :زن ،ﻣرد ،ﮔﻞ ،اسپ ،بزرگ ،خﻮب و...
 -2کﻠﻤﺔ ﻣشتق :آن است کﻪ از ﻳک کﻠﻤﺔ آزاد و چﻨد جزء بستﻪ ساختﻪ شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻫﻤسفر ،فروتﻦ ،اﻣروز ،ﻧادار و...
 -3کﻠﻤﺔ ﻣرکب :آن است کﻪ از دو کﻠﻤﺔ آزاد تشﻜﻴﻞ شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :روزﻧاﻣﻪ ،زردآﻟﻮ،
شﻮراﻧﮕﻴز ،سﻴاهچشﻢ و...

دﻳﻦ حضرت ﻣحﻤد شرق تا غرب را در بر ﮔرفتﻪ و از شش طرف ﻧسﻴﻢ بﻬارى دﻳﻦ اسﻼم
ﻣﻰوزد .ﻧﻴک و بد از ﻣﻬرباﻧﻰ و شفقت او ﻣحروم ﻧﻴستﻨد و شعار او ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ و ترحﻢ حتﻰ
با دشﻤﻨان است ،و ﻫر کسﻰ کﻪ بﻪ پﻴغﻤبرى آن حضرت اقرار کرده اﮔر در کﻮه قاف ﻫﻢ
باشد فﻜر ﻣﻰکﻨد کﻪ در پﻬﻠﻮى ﻣحﻤد است.
ﻫرکسﻰ کﻪ ﻣثﻞ وﻳس عاشق و شﻴداى ﻣحﻤد است ،ﻧزد خداوﻧد ﻣرتبﺔ عاﻟﻰ دارد.
آﻳا خبردارى از رفتﻦ آن حضرت بﻪ سفر ﻣعراج؟ آن فقط ذرهﻳﻰ از عزت و سر بﻠﻨدى او
ﻣﻰباشد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
• برداشت تان را از ﻣفﻬﻮم درس بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
• چﻨد صفت ﻧﻴک پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم را از ﻣتﻦ درس بﻴان کﻨﻴد.
• اﻳﻦ بﻴت را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد:
در شش جﻬت ﻧسﻴﻢ بﻬار ﻣحﻤد است
ا ز شرق تا بﻪ غرب دﻳار ﻣحﻤد است
• شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد .در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم ﻧعت و صفات ﻧﻴک حضرت ﻣحﻤد با ﻳﻜدﻳﮕر
بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد .در آخر ﻧتﻴجﺔ بحث را از ﻫر ﮔروه ﻳک ﻧفر بﻪ دﻳﮕران بﻴان کﻨد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
• شعار ﻣحﻤد با دشﻤﻨان و بدان ،ترحﻢ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ است.
• عزت و سربﻠﻨدى و بردهبارى آن حضرت آنقدر زﻳاد است کﻪ رفتﻦ بﻪ عرش خداوﻧدى ﻳا سفر
ﻣعراج ذرهﻳﻰ از آن است.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
• پﻴام اﻳﻦ بﻴت چﻴست؟ بﻨﻮﻳسﻴد:
درقاف اﮔر بﻮد بﻪ جﻮار ﻣحﻤد است
ﻫرکس کﻪ بر ﻧبﻮتش اقرار کرده است
• ﻧعت را دقﻴق بخﻮاﻧﻴد و ﻣفﻬﻮم آن را در چﻬار سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
از چﻬار جﻮاب ﻳﻜﻰ را تأﻳﻴد کﻨﻴد:

ﻣعﻨاى ﻟطف است:
بردهبارى  -رحﻢ کردن

 -ﻣﻬرباﻧﻰ

 -ﻧاﻣﻬرباﻧﻰ

• بﻴتﻫاى اول و دوم نعت را حفظ نموده روز آﻳنده در صنف قرائت نماﻳﻴد.
• واژهﻫاى زﻳر را در جملﻪﻫاى مناسب بﻪ کار ببرﻳد:
شعار ،ﻣدﻳﻨﻪ ،ترحﻢ ،عاﻟﻢ و ﻧﻴک
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درس سﻮم

زبان درى

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى سالﻫاى ﮔذشتﻪ ،شﻤا درباره زبان درى خﻮاﻧدﻳد ،خﻮاﻧدن ،ﻧﻮشتﻦ آن را
فرا ﮔرفتﻴد .درس اﻣروز ﻣا باز ﻫﻢ در ﻣﻮرد زبان درى است .در اﻳﻦ درس شﻤا بﻪﮔﻮﻧﺔ
کﻮتاه با ﻣﻬد زبان درى و زﻣان پﻴداﻳش آن آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ خﻮاﻫﻴد ﻧﻤﻮد .اکﻨﻮن از شﻤا
پرسﻴده ﻣﻰشﻮد:
• بﻪ ﻧظرشﻤا چرا اﻳﻦ زبان را درى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
• درکدام ﻣﻨاطق افغاﻧستان ﻣردم بﻴشتر بﻪ زبان درى تﻜﻠﻢ ﻣﻰکﻨﻨد؟
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در زﻣاﻧﻪﻫاى خﻴﻠﻰ قدﻳﻢ زبان درى را بﻪ ﻧامﻫاى پارتﻰ ،پرثﻮى و پﻬﻠﻮى ﻳاد ﻣﻰکردﻧد؛ اﻣا در
اواﻳﻞ دورة اسﻼﻣﻲ اﻳﻦ زبان را جاﻳﻲ فارسﻲ ،جاﻳﻲ دري و جاﻳﻲ دﻳﮕر فارسﻲ دري ﻣﻰﻧاﻣﻴدﻧد.
داﻧشﻤﻨدان ﻣﻬد پﻴداﻳش و پرورش زبان پارسﻰ درى را بﻠخ و بخارا و سرزﻣﻴﻦﻫاى دو طرف
درﻳاى آﻣﻮ ﻣﻰداﻧﻨد .برخﻰ از داﻧشﻤﻨدان عقﻴده دارﻧد کﻪ زبان درى برخاستﻪ از پﻬﻠﻮى اشﻜاﻧﻰ
است؛ چﻮن ﻣؤسس خاﻧﻮادة باخترى بﻠخ ارشک (اشک) ﻧام داشت ،پس آنﻫا بﻪ ﻧام اشﻜاﻧﻴان
ﻣعروف شدﻧد .شاﻫان اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ ﻣدت ششصد سال در ﻣﻨطقﺔ وسﻴعﻰ کﻪ شاﻣﻞ افغاﻧستان
اﻣروز ،سﻮاحﻞ درﻳاى آﻣﻮ ،فارس ،عراق و آسﻴاى صغﻴر ﻣﻰشد ،اﻣپراتﻮرى بزرﮔﻰ را تشﻜﻴﻞ دادﻧد
و زبان شان ﻣدت شش قرن زبان رسﻤﻰ ،ادارى و ﻣسﻠط در قﻠﻤرو آﻧان بﻮد و حﻴثﻴت زبان رسﻤﻰ
و دربارى را داشت؛ بﻨابر آن بﻪ زبان پﻬﻠﻮى اشﻜاﻧﻰ ﻣسﻤﻰ شد .باﻵخره با از بﻴﻦ رفتﻦ اﻳﻦ
سﻠسﻠﻪ و تحﻮل ،زبانشان ،بﻪ ﻧام پرثﻮى درى ﻳا پارتﻰ درى و سراﻧجام بﻪ پارسﻰ درى ﻣعروف
ﮔردﻳد؛ ﻳعﻨﻰ فارسﻰ در اصﻞ شﻜﻞ تغﻴﻴر ﻳافتﻪ و دﻳﮕرﮔﻮن شدة پرثﻮى ﻳا پارتﻰ است .شﻤار
دﻳﮕرى از داﻧشﻤﻨدان ،زبان فارسﻰ درى را از رﻳشﺔ زبان تخارى ﻣﻰداﻧﻨد .واقعﻴت آن است کﻪ
ﻣردم فرارود (ﻣاوراء اﻟﻨﻬر) ،تخارستان و شﻤال افغاﻧستان و سرزﻣﻴﻦﻫاى آنسﻮى درﻳاى آﻣﻮ در
سدهﻫاى اول و دوم ﻫجرى بﻪ اﻳﻦ زبان سخﻦ ﻣﻰﮔفتﻨد.
با تأ سﻴس دوﻟت صفارى در قرن سﻮم ﻫجرى زبان فارسﻰ درى بﻪ ﮔﻮﻧﺔ تﻮسط ﻳعقﻮب ﻟﻴث صفار
ﻣؤسس دوﻟت صفارى بﻪ جاى زبان عربﻰ زبان رسﻤﻰ قرار داده شد و از آن بﻪ بعد در دربارﻫاى
ساﻣاﻧﻰ ،غزﻧﻮى ،سﻠجﻮقﻰ ،تﻴﻤﻮرى ،ﻣغﻮﻟﻰ ﻫﻨد ،دوﻟت عثﻤاﻧﻰ و آسﻴاى صغﻴر رشد و اﻧﻜشاف
ﻧﻤﻮد و تا اﻣروز حﻴثﻴت زبان رسﻤﻰ و دربارى را دارد کﻪ ﻣدت درازى در حدود بﻴشتر از ﻳک
ﻫزار و پﻨجصد سال را احتﻮا ﻣﻰکﻨد .رفتﻪ رفتﻪ زبان پارسﻰ درى از ﻳﻮﮔﻮسﻼوﻳا و کراﻧﻪﻫاى رود
داﻧﻴﻮب تا ﮔﻨﮕا در سﻮاحﻞ ﻫﻨدوستان ،زبان شعر و ادب ،سﻴاست و تجارت ﮔردﻳد و داﻧشﻤﻨدان،
سخﻨﻮران ،شاعران و فﻴﻠسﻮفان در طﻮل تارﻳخ آثار ﻧظﻢ و ﻧثر فراواﻧﻰ بﻪ اﻳﻦ زبان آفرﻳدﻧد؛ اﻟبتﻪ
ﻣردﻣان و اقﻮام ﻣختﻠف و سﻠطﻨتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻧﻴز در ﮔسترش و شﮕﻮفاﻳﻰ آن کﻮشش بسﻴار
کردﻧد .در ﻣﻮرد اﻳﻦ کﻪ چرا ﻧام اﻳﻦ زبان را «درى» ﮔذاشتﻪ اﻧد ،ﻧظرﻳات ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ وجﻮد دارد.
بعضﻰ آن را بﻪ دره ﻧسبت ﻣﻰدﻫﻨد؛ ﻳعﻨﻰ زبان درهﻳﻰ و زباﻧﻰ کﻪ در درهﻫا تﻮﻟد ﻳافتﻪ و ﻣردم
درهﻫا بدان سخﻦ ﻣﻰﮔفتﻨد .برخﻰ دﻳﮕر آن را بﻪ دربار و درﮔاه ﻧسبت داده اﻧد؛ زﻳرا زبان دربار
پادشاﻫان و زبان طبقﺔ حاکﻢ بﻮده .ﮔروه دﻳﮕري از داﻧشﻤﻨدان آن را ﻣخفف زبان «تخاري»
ﻣﻰداﻧﻨد کﻪ تخاري بﻪ ﻣرور زﻣان بﻪ «تﻬري» ﻣبدل ﮔردﻳده؛ سپس چﻮن ﻳﻜجا شدن حروف
«ت» و «ﻫـ»  -قبﻞ ازحرف «ر»  -در زبان اﻳجاد ثقﻠت ﻧﻤﻮده ،آن را بﻪ«د» ﻣبدل کرده اﻧد،
کﻪ واژة (دري) بﻪ ﻣﻴان آﻣده و ﻧام اﻳﻦ زبان ﮔردﻳده است.
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اﻣروز زبان پارسﻰ درى تﻨﻬا در کشﻮرﻫاى افغاﻧستان ،اﻳران و تاجﻜستان ﻣﻨحصر ﻧﻤاﻧده؛ بﻠﻜﻪ در
بسﻴارى از کشﻮرﻫاى آسﻴاﻳﻰ ،اروپاﻳﻰ و اﻣرﻳﻜاﻳﻰ بﻴشتر از دوصد ﻣﻴﻠﻴﻮن تﻦ ﮔﻮﻳﻨده و شﻨﻮﻧده
داشتﻪ و از شﻤار زبانﻫاى زﻧده و برازﻧدة جﻬان بﻪ شﻤار ﻣﻰرود.
باﻳد ﮔفت کﻪ زبان فارسﻰ درى را در افغاﻧستان بﻪ ﻧام درى ،در اﻳران بﻪ ﻧام فارسﻰ و در
تاجﻜستان بﻪ ﻧام تاجﻜﻰ ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد؛ اﻣا حقﻴقت اﻳﻦ است کﻪ درى ،فارسﻰ و تاجﻜﻰ ﻫﻤان زبان
واحد «فارسﻰ درى» است ،ﻧﻪ سﻪ زبان ﻣختﻠف .و ﻧامﻫاى درى ،فارسﻰ و تاجﻜﻰ ﻧشان دﻫﻨدة
ﻣﻮقعﻴت جغرافﻴاﻳﻰ اﻳﻦ زبان است ،ﻧﻪ بﻴاﻧﮕر اختﻼف رﻳشﻪﻳﻰ آن.

زبان تخارى :زباﻧﻰ کﻪ در تخارســـتان راﻳج بﻮده و تخارستان ﻧاﻣﻰ است کﻪ از قدﻳﻤترﻳﻦ زﻣان
برﻳﻜﻰ از وﻻﻳتﻫاى شرقﻰ آرﻳاﻧا ﮔفتﻪ ﻣﻰشد کﻪ وﻻﻳتﻫاى شﻤاﻟﻰ افغاﻧستان اﻣروزى و قسﻤتﻫاﻳﻰ
از ﻣﻨاطق آن سﻮى درﻳاى آﻣﻮ را در بر ﻣﻰﮔرفت.
صفارى ،ساﻣاﻧﻰ ،غزﻧﻮى ،سﻠجﻮقﻰ ،تﻴﻤﻮرى و دوﻟت عثﻤاﻧﻰ :حﻜﻮﻣتﻫاﻳﻰ بﻮدﻧد کﻪ ﻳﻜﻰ پس از
دﻳﮕر ،دوﻟتﻫاى ﻣستقﻞ و بزرﮔﻰ را تشﻜﻴﻞ دادﻧد و ﻣدتﻰ طﻮﻻﻧﻰ حﻜﻤرواﻳﻰ داشتﻨد.
ﻳﻮﮔﻮسﻼوﻳا :کشﻮرى بﻮد درشرق اروپا کﻪ در سالﻫاى اخﻴر بﻪ پﻨج کشﻮر تقسﻴﻢ شد.
رود داﻧﻴﻮب :درﻳاﻳﻰ است کﻪ درشرق اروپا ﻣﻮقعﻴت دارد.

ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻧاﻣستﻘﻞ
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ ﮔفتﻪ بﻮدﻳﻢ کﻪ کﻠﻤﻪ ﻳا واژه در زبان درى دوﻧﻮع است :ﻳﻜﻰ کﻠﻤﻪﻫاى
ﻣستقﻞ و دﻳﮕرى ﻧاﻣستقﻞ.
کﻠﻤﻪﻫاى ﻧاﻣستقﻞ واژهﻫاﻳﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻣعﻨاى ﻟغﻮى ﻧدارﻧد؛ اﻣا وظﻴفﺔ ﮔراﻣرى دارﻧد .اﻳﻦ
ﻧﻮع کﻠﻤﻪﻫا ﻧﻴز بﻪ دو بخش «ﻧشاﻧﻪﻫاى ساختﻤاﻧﻰ» و «وﻧدﻫا» تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
• را ،و ،کﻪ ،اﮔر ،وﻟﻰ (ﻧشاﻧﻪﻫاى ساختﻤاﻧﻰ)
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ﻣﻰ ،ﻫﻤﻰ ،اﻳد ،ﮔان ،ﮔاه ،ﻣﻨد (وﻧدﻫا)
ﻣثالﻫاﻳﻰ ازﻧشاﻧﻪﻫاى ساختﻤاﻧﻰ:
 -1اوکتاب را خﻮاﻧد.
 -2کرﻳﻢ و زﻟﻴخا آﻣدﻧد.
 -3ﻣﻦ اﻧتظار ﻣﻰکشﻢ؛ اﮔر او ﻧﻴاﻣد خﻮاﻫﻢ رفت.
 -4شﻤا بفرﻣاﻳﻴد ،بﻴاﻳﻴد؛ اﮔر شﮕﻮفﻪ ﻧﻴاﻣد ،اﻧتظار او ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻣاﻧد.
 -5ﻣﻦ کﻪ آﻣدم ،تﻮ آﻧجا باشﻰ.
ﻣثالﻫاﻳﻰ ﻫﻢ از وﻧدﻫا:
 -1غزال بﻪ پﻠخﻤرى ﻣﻰرود.
 -2او ﻧان ﻫﻤﻰخﻮرد.
 -3شﻤا ﻧان خﻮرده اﻳد؟
 -4عﻤر زﻧدهﮔان دراز باد!
 -5درسﻫاى داﻧشﮕاه شروع شده است.
 -6وى خﻴﻠﻰ دردﻣﻨد بﻪ ﻧظر ﻣﻰآﻣد.

زبان درى در دورانﻫاى پﻴشﻴﻦ بﻪ ﻧامﻫاى پارتﻰ ،پرثﻮى و پﻬﻠﻮى و بعدﻫا بﻪ ﻧامﻫاى فارسﻰ و
درى کﻪ ﻣترادف ﻫﻢ اﻧد بﻪکار ﻣﻰرود .داﻧشﻤﻨدان ﻣﻬد پﻴداﻳش آن را بﻠخ و باختر و سرزﻣﻴﻦﻫاى
دو طرف درﻳاى آﻣﻮ ﻣﻰداﻧﻨد .واقعﻴت آن است کﻪ ﻣردم فرارود (ﻣاوراء اﻟﻨﻬر) ،تخارستان ،شﻤال
افغاﻧستان و سرزﻣﻴﻦﻫاى آن سﻮى درﻳاى آﻣﻮ در سدهﻫاى اول و دوم ﻫجرى بﻪ اﻳﻦ زبان سخﻦ
ﻣﻰﮔفتﻨد.
زبان پارسﻰ در افغاﻧستان بﻪ ﻧام درى ،در اﻳران بﻪ ﻧام فارسﻰ و در تاجﻜستان بﻪ ﻧام تاجﻜﻰ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .داﻧشﻤﻨدان ،سخﻨﻮران و فﻴﻠسﻮفان در طﻮل تارﻳخ با ﻣﻮجﻮدﻳت اﻳﻦ زبان آثار ﻧظﻢ و ﻧثر
فراوان آفرﻳدﻧد و رفتﻪ رفتﻪ زبان پارسﻰ درى از ﻳﻮﮔﻮسﻼوى و کراﻧﻪﻫاى رود داﻧﻴﻮب تا سﻮاحﻞ
ﮔﻨﮕا در ﻫﻨدوستان زبان شعر ،ادب ،سﻴاست و تجارت ﮔردﻳد.
کﻠﻤﻪﻫاى ﻧاﻣستقﻞ واژهﻫاﻳﻰ اﻧد در زبان درى کﻪ وظﻴفﺔ دستﻮرى دارﻧد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
زبان درى در ﮔذشتﻪ بﻪ چﻪ ﻧامﻫا ﻳاد ﻣﻰشد؟
داﻧشﻤﻨدان بستر پﻴداﻳش زبان درى را کجا ﻣﻰداﻧﻨد؟
زبان پﻬﻠﻮى اشﻜاﻧﻰ را چرا بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد؟
زبان درى در کدام دوران رشد و اﻧﻜشاف زﻳاد ﻧﻤﻮد؟
اﻣروز در کجاﻫا بﻴشتر بﻪ اﻳﻦ زبان تﻜﻠﻢ ﻣﻰشﻮد؟
در ﻣﻮرد کﻠﻤﺔ «درى» چﻪ ﻧظرﻳات وجﻮد دارد؟
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد و در ﻣﻮرد پﻴداﻳش و دوران رشد زبان درى بحث و
ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد؛ در آخر ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫر ﮔروه ﻧتﻴجﺔ بحث ﮔروه خﻮد را بﻴان کﻨد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
داﻧشﻤﻨدان ،ﻣﻬد پﻴداﻳش و پرورش زبان پارسﻰ درى را بﻠخ و باختر و سرزﻣﻴﻦﻫاى دوطرف
درﻳاى آﻣﻮ ﻣﻰداﻧﻨد.
با تأسﻴس دوﻟت صفارى ،ﻳعقﻮب ﻟﻴث صفار زبان پارسﻰ درى را بﻪ جاى زبان عربﻰ بﻪ حﻴث
زبان رسﻤﻰ و دربارى قرار داد.
اﻣروز زبان فارسﻰ درى تﻨﻬا در کشﻮرﻫاى افغاﻧستان ،اﻳران و تاجﻜستان ﻣﻨحصر ﻧﻤاﻧده؛ بﻠﻜﻪ
در بسﻴارى از کشﻮرﻫاى آسﻴاﻳﻰ ،اروپاﻳﻰ و اﻣرﻳﻜاﻳﻰ ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨده دارد.
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بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را خاﻣﻮشاﻧﻪ بﻪ طﻮر دقﻴق بخﻮاﻧﻴد و ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آن را بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد.
کﻠﻤﻪﻫاى زﻳر را درجﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻳد:
بﻠخ ،ﻣؤسس ،پﻬﻠﻮى ،درى ،پرورش.

جاﻫاى خاﻟﻰ را پرﻛﻨﻴد

داﻧشﻤﻨدان...............زبان...........را بﻠخ و ..........و سرزﻣﻴﻦﻫاى دو طرف.........ﻣﻰداﻧﻨد.
از شﻤار زبانﻫاى ..........و ............جﻬان بﻪ شﻤار ﻣﻰرود.
اﻣروز .............تﻨﻬا در کشﻮرﻫاى ............اﻳران .............ﻣﻨحصر ﻧﻤاﻧده است.

ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ درس را از ﻳاد ﻧﻤﻮده روز آﻳﻨده در برابر شاﮔردان بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
درﻣﻮرد دوران رشد و اﻧﻜشاف زبان پارسﻰ درى و اﻫﻤﻴت آن شش سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬارم

سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ

شاﮔردان ﻋزﻳز،
افغاﻧستان کشﻮرى است کﻪ در قﻠب آسﻴا ﻣﻮقعﻴت دارد .جاﻳﮕاه عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان ﻣشﻬﻮر
است و در جﻬان از شﻬرت خﻮب برخﻮردار ﻣﻰباشد در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ زبان درى
ﻣﻮضﻮعات و ﻣفاﻫﻴﻤﻰ را آﻣﻮختﻴﻢ اکﻨﻮن راجع بﻪ اقﻮام ،رسﻮم و عﻨعﻨات ﻣختﻠف کشﻮر
خﻮﻳش آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
در ﻧقشﻪ کجا را ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟
افغاﻧستان در کجا ﻣﻮقعﻴت دارد؟
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سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ،افغاﻧستان است .افغاﻧستان ﻳک کشﻮر اسﻼﻣﻰ بﻮده و درقﻠب آسﻴا ﻣﻮقعﻴت دارد.
سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ داراى کﻮهﻫاى بﻠﻨد ،ﻫﻮاى ﻣعتدل و چشﻤﻪﻫاى ﮔﻮارا است .در افغاﻧستان اقﻮام
ﻣختﻠف باﻫﻢ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد و ﻫﻤﻪ براى پﻴشرفت و ترقﻰ وطﻦ عزﻳز شان کار ﻧﻤﻮده و تﻼش
ﻣﻰورزﻧد.
سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ،تارﻳخ درخشان و پﻨج ﻫزار ساﻟﻪ دارد .ﻣردﻣان آن شجاع ،دﻟﻴر و ﻣﻬﻤان ﻧﻮاز
استﻨد و ﻫﻤﻮاره در برابر تجاوز بﻴﮕاﻧﻪﮔان با اتحاد و اتفاق ﻣﻰاﻳستﻨد و براى آزادى و استقﻼل
کشﻮر از دل و جان ﻣﻰکﻮشﻨد.
سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ،روزﮔارى ﻣراکز اساسﻰ تعﻠﻴﻢ و تعﻠﻢ در شرق بﻮد؛ بﻪﮔﻮﻧﺔ ﻣثال :از بﻠخ (ام اﻟبﻼد)،
ﻫرات (ﻫرى) ،غزﻧﻰ (غزﻧﻪ) و غﻮر ﻣﻰتﻮان ﻧام برد .بزرگﻣردان ،فﻴﻠسﻮفان و داﻧشﻤﻨدان افتخار
آفرﻳﻦ آن ﻧﻪ تﻨﻬا در ﻣﻨطقﻪ؛ بﻠﻜﻪ در جﻬان از شﻬرت زﻳادى برخﻮردار اﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :ابﻦ سﻴﻨاى
بﻠخﻰ ،رابعﺔ بﻠخﻰ ،ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻰ ،عﻨصرى بﻠخﻰ ،عﻼﻣﻪ سﻴدجﻤالاﻟدﻳﻦ
افغان ،سﻨاﻳﻰ غزﻧﻮى ،ﻣﻮﻻﻧا عبداﻟرحﻤﻦ جاﻣﻰ ،رحﻤان بابا ،خﻮشحال خان ختک ،خﻮاجﻪ عبداﷲ
اﻧصارى ،و صدﻫا تﻦ دﻳﮕر از اﻳﻦ بزرگ ﻣردان کﻪ براى غﻨاﻣﻨدى فرﻫﻨﮓ ،پﻴشرفت و شﮕﻮفاﻳﻰ
سرزﻣﻴﻦ شان ﻫﻤﻮاره کار ﻧﻤﻮده و زحﻤت ﻣﻰکشﻴدﻧد .بر ﻣاست کﻪ باﻫﻢ تﻼش ﻧﻤﻮده و براى
زﻧدهﮔﻰ بﻬتر و فرداى با سعادت از ﻫﻤﻴﻦ حاﻻ درس خﻮاﻧده و با اتفاق ،اتحاد و ﻫﻤبستﻪﮔﻰ
کاﻣﻞ ﻫﻤﻪ اقﻮام در کﻨار ﻫﻢ با روحﻴﺔ وطﻦدوستﻰ ،برادرى ،فضاى صﻠح و آراﻣش را فراﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣصدر خدﻣت براى کشﻮر خﻮد شﻮﻳﻢ.
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اسﻢ
اسﻢ کﻠﻤﻪﻳﻰ است کﻪ بﻪ اﻧسان ،حﻴﻮان ،ﻧبات و ﻳا چﻴزى ،اطﻼق ﻣﻰشﻮد .و ﻳا اﻳﻦ طﻮر ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
تعرﻳف کﻨﻴﻢ کﻪ اسﻢ ﻧام اشﻴا و اشخاص بﻮده و داراى خصﻮصﻴتﻫاى ذﻳﻞ ﻣﻰباشد:
 -1پسﻮﻧد جﻤع را بپذﻳرد.
 -2ﻧشاﻧﺔ افزاﻳش را بپذﻳرد.
 -3پسﻮﻧد ﻧدا را بپذﻳرد.
 -4پسﻴﻨﺔ (را) را بپذﻳرد.
اسﻢ بﻪ اقسام آتﻰ تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد :اسﻢ ذات و ﻣعﻨا ،اسﻢ خاص و عام ،اسﻢ جﻤع و ﻣفرد،
اسﻢ ﻣعرفﻪ و ﻧﻜره ،اسﻢ زﻣان و ﻣﻜان و اسﻢ تصغﻴر.
در ﻣتﻦ درس کﻠﻤﻪﻫاى افغاﻧستان ،سرزﻣﻴﻦ ،کﻮهﻫا ،چشﻤﻪﻫا و وطﻦ اسﻢ اﻧد.

سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ،افغاﻧستان است ،افغاﻧستان ﻳک کشﻮر اسﻼﻣﻰ است و در قﻠب آسﻴا ﻣﻮقعﻴت دارد.
سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ تارﻳخ درخشان و پﻨج ﻫزار ساﻟﻪ داشتﻪ جاﻳﮕاه بزرگ ﻣردان فﻜر و اﻧدﻳشﻪ ،عﻠﻤا و
داﻧشﻤﻨدان ﻣشﻬﻮر بﻮده است کﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا در افغاﻧستان؛ بﻠﻜﻪ در سراسر جﻬان از شﻬرت برخﻮردار
بﻮده اﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :ابﻦ سﻴﻨاى بﻠخﻰ ،ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻰ ،رابعﺔ بﻠخﻰ ،سﻨاﻳﻰ غزﻧﻮى ،عﻼﻣﻪ
سﻴدجﻤال اﻟدﻳﻦ افغان و....
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
 -1افغاﻧستان در کجا ﻣﻮقعﻴت داشتﻪ و چﮕﻮﻧﻪ آب و ﻫﻮا دارد؟
 -2از شﻬرﻫاى ﻣﻬﻢ افغاﻧستان ﻧام ببرﻳد کﻪ روزﮔارى ﻣﻬد عﻠﻢ و داﻧش بﻮده است.
 -3از شخصﻴتﻫاى بزرگ کشﻮر ﻣا کﻪ شﻬرت جﻬاﻧﻰ دارﻧد ﻧام ببرﻳد.
 -4چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ براى وطﻦ خﻮد خدﻣت ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
 -5اسﻢ را تعرﻳف ﻧﻤﻮده ﻣثال بﻴاورﻳد.
 -6اسﻢ بﻪ چﻨد ﻧﻮع تقسﻴﻢ شده است؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -7اﮔر در بارة افغاﻧستان ﻣعﻠﻮﻣات بﻴشتر دارﻳد براى ﻫﻤصﻨفان تان بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -8خﻼصﺔ درس را بﻪ زبان ساده بﻴان کﻨﻴد.
 -9دو دو ﻧفر شاﮔرد در بارة رسﻮم و عﻨعﻨات افغاﻧستان باﻫﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را خﻮاﻧده و ﻧﻜات ﻣﻬﻢ را بﻴرون ﻧﻮﻳس کﻨﻴد.
دربارة وطﻦدوستﻰ ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از پﻨج سطر کﻢ ﻧباشد.
واژهﻫاى درس را در جﻤﻠﻪﻫاى ساده بﻪ کار ببرﻳد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را پرﻧﻤاﻳﻴد.
افغاﻧستان تارﻳخ .............دارد .ﻣردﻣان آن..........و..........اﻧد.
در افغاﻧستان اقﻮام ........با ﻫﻢ ...........ﻣﻰکﻨﻨد.
سﻪ جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ در آن اسﻢ بﻪ کار رفتﻪ باشد.
درس را بﻪ دقت بخﻮاﻧﻴد و زﻳر اسﻢﻫاى آن خط بﻜشﻴد.
جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را خاﻧﻪ پرى ﻛﻨﻴد

سرزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ..............پﻨج ﻫزار .......دارد.
افغاﻧستان ﻳک ..................بﻮده و در ............ﻣﻮقعﻴت دارد.

در بارة اﻳﻦ کﻪ در آﻳﻨده چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد براى سرزﻣﻴﻦ تان ﻣصدر خدﻣت شﻮﻳد چﻨد سطر
بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻧﻜات عﻤده و ﻣﻬﻢ درس را حفظ ﻧﻤﻮده و روز آﻳﻨده در برابر صﻨف بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس پﻨجﻢ

زراﻋت (ﻛشاورزى)

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد سرزﻣﻴﻦ ﻣا افغاﻧستان کﻪ ﻳک کشﻮر زراعتﻰ است چﻴزﻫاﻳﻰ
را داﻧستﻴد .در اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد زراعت و اﻫﻤﻴت آن در کشﻮر آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
ﻫﻤچﻨان با اسﻢ عام آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .قبﻞ از شروع درس بﻪ اﻳﻦ پرسشﻫا پاسخ دﻫﻴد:
 .اﮔر در ﻳک کشﻮر زراعت وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،چﻪ ﻣشﻜﻼت بﻪ بار ﻣﻰآﻳد؟
 .زراعت در اقتصاد ﻳک کشﻮر چﻪ ﻧقش دارد؟
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ترقﻰ بﻪ ﻣﻨزﻟﺔ درختﻰ است کﻪ زراعت رﻳشﺔ آن را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .صﻨعتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،شاخﻪ
و برگ و آراﻣﻰ ﻣﻴﻮة آن ﻣﻰباشد.اﮔر بخﻮاﻫﻴﻢ از اﻳﻦ درخت برخﻮردار باشﻴﻢ و از ﻣﻴﻮة آن سعادت
و آراﻣﻰ بﻴابﻴﻢ ،باﻳد در تقﻮﻳت رﻳشﺔ درخت تﻮجﻪ کﻨﻴﻢ .بﻪ وسﻴﻠﺔ زراعت ﻧﻪ تﻨﻬا براى ﻣردم ﻣﻮاد
خﻮراکﻰ تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ترقﻰ صﻨعت ﻧﻴز بﻪ کشاورزى بستﻪﮔﻰ دارد؛ زﻳرا بﻴشترﻣﻮاد اوﻟﻴﺔ صﻨعت
بﻪ وسﻴﻠﺔ کشاورزى فراﻫﻢ ﻣﻰشﻮد.
جاى خﻮشﻰ است،کشﻮر ﻣا افغاﻧستان سرزﻣﻴﻨﻰ است کﻪ آب و ﻫﻮاى آن براى بار آوردن ﻫرﮔﻮﻧﻪ
زراعت ﻣساعد ﻣﻰباشد؛ اﮔر ﻣا ﻫﻤت بﻪ خرج دﻫﻴﻢ و شﻴﻮهﻫاى زراعت و استعﻤال قﻠبﻪ و کاربرد
افزار ﻣاشﻴﻨﻰ را بﻴاﻣﻮزﻳﻢ ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳک دﻫقان زحﻤتﻜش بار بﻴاﻳﻴﻢ و بﻪ ﻣحصﻮﻻت زراعتﻰ خﻮد
چﻨدﻳﻦ برابر بﻴفزاﻳﻴﻢ.
ﮔرچﻪ از ﻣجﻤﻮع اراضﻰ کشﻮر ﻣا صرف پاﻧزده فﻴصد آن قابﻠﻴت زرع را دارد ﻣتباقﻰ آن ﻳا کﻮﻫستاﻧﻰ
است و ﻳا فاقد آب ،رﻳﮕزار و شﻮرهزار ﻣﻰباشد .با ﻫﻤﻴﻦ وضع ،ﻧباﻳد ،زراعت در کشﻮر را فراﻣﻮش
ﻧﻤاﻳﻴﻢ اراضﻰ قابﻞ زرع فعﻠﻰ ﻣا اﮔر بﻪ وجﻪ احسﻦ ﻣﻮرد کشت قرار ﮔﻴرد ،ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣا را بﻪ خﻮد کفاﻳﻰ
ﻣﻰرساﻧد؛ بﻠﻜﻪ ﻣحصﻮﻻت آن در جﻤﻠﺔ اقﻼم صادراتﻰ ﻣا قرار خﻮاﻫد ﮔرفت.
ﻛشاورز و پرﻧده
بﻪ عﻤـرى داشـتﻰ زرعـﻰ و کشتﻰ
جــﻬان دﻳـده کـــشاورزى بﻪ دشتــﻰ
دل از تـﻴﻤـــار کار آسـﻮده کـردى
بﻪ وقت غﻠﻪ ،خــرﻣـﻦ تــﻮده کــردى
کﻪ تا از کاه ﻣﻰشد ،ﮔﻨدﻣش پـاک
سـتﻢﻫا ﻣﻰکـشـد ازباد و از خـــــاک
بـﻪ ﻫـﻨﮕام شـــﻴارى و حـــصادى
جـفـا از آب وﮔـﻞ دﻳـد خاک و بادى
کﻪ از سرﻣا بﻪ خﻮد ﻟرزﻳـد دﻫـقـان
سحر ﮔاﻫـﻰ ﻫﻮا شـد ســـرد زان سان
شﻜـست از تاک پـﻴرى شـاخسارى
پـدﻳد آورد خاشــــاکـﻰ و خــــــارى
فروزﻳﻨـﻪ زد ،آتـش کـرد روشـــﻦ
ﻧﻬـاد آن ﻫـﻴﻤــﻪ را ،ﻧـزدﻳـک خـرﻣـﻦ
بــﻪ ﻧـاﮔــﻪ طــاﻳـرى آواز سر داد
چﻮ آتــش دود کـرد و شـــعﻠﻪ سـرداد
در اﻳﻦ خرﻣﻦ ﻣرا ﻫﻢ حاصﻠﻰ ﻫست
کﻪ اى برداشتﻪ سﻮد از ﻳﻜﻰ شـــصـت
ﻣبــادا خـــا ﻧــﻤاﻧﻰ را بســﻮزى
ﻧشاﻳد کاتــــش اﻳﻨـــجا برفــــروزى
چـﻨان داﻧﻢ کﻪ ﻣﻰسﻮزد جﻬان را
بســﻮزد ﮔر کــسﻰ اﻳــﻦ آشـــﻴان را
پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ

20

صﻨعت :واژة عربﻰ است بﻪ ﻣعﻨاى کاربرد ﻣﻬارت و سﻠﻴقﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ تقﻠﻴد و ﻳا ابتﻜار صﻨعت بﻪ
ﻣعﻨاى تغﻴﻴر کﻠﻰ ﻣﻰباشد کﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ بشر در ﻣﻮاد طبﻴعﻰ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛ ﻣثال :تبدﻳﻞ ﮔﻨدم بﻪ
آرد ،تبدﻳﻞ پﻨبﻪ ،پشﻢ و ابرﻳشﻢ بﻪ پارچﻪ ،استخراج ﻧفت و فﻠزات و جﻤع آن صﻨاﻳع است.
کشاورز( :کشت  +ا  +ورز) ﻳا کشتورز است کﻪ از آن کشاورز ساختﻪ شده است .ﻣعادل اﻳﻦ واژه
در زبان عربﻰ زارع است .کﻠﻤﺔ کشاورز فارسﻰ درى بﻮده ،کﻠﻤﺔ کشاورزى ﻣعادل کﻠﻤﺔ زارعت
عربﻰ ﻣﻰباشد.
پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ :در سال ( )1285ﻫـ ..ش .در اﻳران ﻣتﻮﻟد و با سپرى ﻧﻤﻮدن ( )35بﻬار زﻧدهﮔﻰ
بﻪ حﻴات پدرود ﮔفت ،وى ﻣعروفترﻳﻦ شاعر زﻣان خﻮد بﻮد ،وى از کﻮدکﻰ بﻪ شعر ﮔفتﻦ ﻟب ﮔشﻮد
در قصاﻳدش از حﻴث اﻟفاظ پﻴرو سبک شاعران قرنﻫاى پﻨجﻢ و ششﻢ بﻪ وﻳژه پﻴرو حﻜﻴﻢ ﻧاصر
خسرو بﻮده است .اشعار وى ساده ،اﻧدﻳشﻪﻫاﻳش ﻧﻮ و ﻣتضﻤﻦ ﻧﻜات اجتﻤاعﻰ ،اخﻼقﻰ و ا ﻧتقادى
بﻮده است تﻤثﻴﻼت ،ﻣﻨاظرات و اﻧدرزﻫاى حﻜﻴﻤاﻧﻪ و تفﻜر او ﻣاﻳﺔ شﮕفتﻰ است.

اسﻢ ﻋام چﻴست؟
اسﻢ عام آن است کﻪ بﻴﻦ افراد ﻫﻢجﻨس ﻣشترک است و بر ﻫر ﻳک از آنﻫا دﻻﻟت کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻣرد ،زن ،پسر ،دختر ،اسپ ،ﮔاو ،باغ ،درخت ،قﻠﻢ و...ﻧاﮔفتﻪ ﻧﮕذرﻳﻢ کﻪ اسﻢ جﻨس را ﻧﻴز اسﻢ
عام ﮔفتﻪ اﻧد کﻪ عبارت از ﻧاﻣﻰ است بر ﻫﻤﻪ افرادى کﻪ ﻣاﻫﻴت ﻣشترک دارﻧد.
اکﻨﻮن در اﻳﻦ جﻤﻠﻪﻫا ﻧامﻫاى عام را ﻣثال ﻣﻰآورﻳﻢ:
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دﻳروز پﻨج جﻠد کتاب خرﻳدم.
ﻫر خاﻧﻪ چﻬار دﻳﻮار دارد.
در صﻨفﻫاى پﻮﻫﻨتﻮن کابﻞ ،دخترﻫا و پسرﻫا درس ﻣﻰخﻮاﻧﻨد.
در باغﻫا ،ﮔﻞﻫا و درختﻫا را باغباﻧان تربﻴﻪ ﻣﻰکﻨﻨد.

زراعت رﻳشﺔ درخت زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا ﻣﻰباشد و ﻧﻴز بﻨﻴاد صﻨعتﻫاست .کشﻮر ﻣا داراى آب و
ﻫﻮاى ﻣساعد بﻪ زراعت ﻳا کشاورزى است .ﻣا با کار ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣحصﻮﻻت زراعتﻰ وطﻦ خﻮد
را افزاﻳش دﻫﻴﻢ.
اسﻢ عام ﻳا اسﻢ جﻨس آن است کﻪ بﻴﻦ افراد ﻫﻢجﻨس ﻣشترک باشد؛ ﻣاﻧﻨد :دختر ،ﮔﻞ.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
دو دو شاﮔرد ﻧزدﻳک تختﺔ صﻨف بروﻧد و در بارة زراعت باﻫﻢ ﻣحاوره کﻨﻨد.
شاﮔردان اﻳﻦ جﻤﻠﻪﻫا را بشﻨﻮﻧد:
افغاﻧستان کشﻮرى است کﻪ در آن اقﻮام ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد .ﻫر قﻮم برادر قﻮم دﻳﮕر
ﻣﻰباشد؛ زﻳرا ﻫﻤﻪ افغان اﻧد و وطﻦ واحد دارﻧد .بﻪ آبادى و ترقﻰ ﻫر وﻻﻳت آن ،ﻫﻤﻪ اقﻮام
سعﻰ و تﻼش ﻣﻰکﻨﻨد .از جﻨﮓ ،و دوام جﻨﮓ افراد ﻫر قﻮم ﻧفرت دارد .آنﻫا ﻣﻰداﻧﻨد کﻪ
صﻠح آبادى و ترقﻰ ﻣﻰآورد و جﻨﮓ تباﻫﻰ را ﻧصﻴب وطﻦ و وطﻦداران ﻣا ﻣﻰسازد.
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شاﮔردان بﻪ اﻳﻦ سؤالﻫا پاسخ دﻫﻨد:
وطﻦ ﻣا افغاﻧستان از ﻧظر قﻮﻣﻰ چﮕﻮﻧﻪ است؟
ﻫر قﻮم بﻪ قﻮم دﻳﮕر چﻪ وجﻮه ﻣشترک دارﻧد؟
در کشﻮرى کﻪ زﻣﻴﻦﻫاﻳش زﻳر پﻮشش زراعت خشخاش قرارﮔﻴرد بﻪ ﻣردم آن چﻪ ضرر
ﻣﻰرساﻧد؟

بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻳک ﻳک بﻴت شعر پروﻳﻦ اعتصاﻣﻰ را شاﮔردان بﻪ ﻧﻮبت بخﻮاﻧﻨد و ﻣعﻠﻢ ﻣحترم تصحﻴح
کﻨد.
براى شاﮔردان اﻣﻼ ﮔفتﻪ شﻮد.
ﻣتضاد اﻳﻦ کﻠﻤﻪﻫا را بﻨﻮﻳسﻴد:
 -1ترقﻰ
 -2سعادت
 -3تﻮاﻧاﻳﻰ
 -4سحر
 -5پاک
ﻧام اشﻴا و افزارى را کﻪ در کشاورزى بﻪ کار ﻣﻰرود ،فﻬرست کﻨﻴد:
.....................-1

............................-2

.....................-3

............................-4

.....................-5

.............................-6
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جاﻫاى خاﻟﻰ را باﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣﻨاسب پر ﻛﻨﻴد:

 -1ﻣا با کار ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ..............زراعتﻰ را افزاﻳش دﻫﻴﻢ.
 -2افغاﻧستان سرزﻣﻴﻨﻰ است کﻪ ............و .............آن براى زراعت ﻣساعد است.
ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ بﻴت را در دوسطر بﻨﻮﻳسﻴد:
بـسﻮزد ﮔـر کسـﻰ اﻳﻦ آشــﻴان را

چﻨان داﻧﻢ کﻪ ﻣﻰسﻮزد جﻬان را

..

در بارة وضعﻴت زراعت کشﻮر چﻨد سطر ﻧﻮشتﻪ ،ساعت بعدى بﻪ صﻨف بﻴاورﻳد.
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درس ششﻢ

تراﻧﺔ بﻬار

شاﮔردان ﻋزﻳز،

فرارسﻴدن ﻣﻮسﻢ بﻬار با تﻤام زﻳباﻳﻰﻫاى آفرﻳﻨش از ﻳکسﻮ و آوردن پﻴام پاﻳان ﮔرفتﻦ
سرﻣاى زﻣستان از سﻮى دﻳﮕر ،براى اﻧسانﻫا از ﻫر جﻬت ﻣاﻳﺔ شادﻣاﻧﻰ و سزاوار جشﻦ
و پاﻳﻜﻮبﻰ است .بﻬار در حقﻴقت بﻴان رﻧﮕارﻧﮓ وجد و سرورى است کﻪ بﻪ ﻫﻤراه ﻧﻮزاﻳﻰ
طبﻴعت ،تﻤاﻣﻰ کاﻳﻨات را در بر ﻣﻰﮔﻴرد و ﻫر ﻣخﻠﻮقﻲ بﻪ تﻨاسب شراﻳط حﻴات ﻣادى و
ﻣعﻨﻮى خﻮد بﻪﮔﻮﻧﺔ وﻳژه آن را برﮔزار ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اکﻨﻮن شﻤا بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
 .1چرا فصﻞ بﻬار را ﻣﻮسﻢ ﻧﻮزاﻳﻰ طبﻴعت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
 .2بﻪ ﻧظر شﻤا فرارسﻴدن بﻬار و ﻧﻮروز را چﮕﻮﻧﻪ باﻳد تجﻠﻴﻞ کﻨﻴﻢ؟
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بﻬار فصﻞ شﮕﻮفاﻳﻰ و دوباره زﻧده شدن طبﻴعت است .کاروانﻫاى پرستﻮ با پروازﻫاى خﻮد در
آسﻤان ،فرا رسﻴدن بﻬار را ﻣژده ﻣﻰدﻫﻨد و ﻣﻮجﻮدات زﻧده را بﻪ جﻨبﻴدن و شﻮر و تحرک تشﻮﻳق
ﻣﻰکﻨﻨد .با آﻣدن بﻬار ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات طبﻴعت شاد ،خرم و سرسبز ﻣﻰشﻮﻧد و زﻧدهﮔﻰ تازهﻳﻰ
را آغاز ﻣﻰکﻨﻨد .اکﻨﻮن کﻪ فصﻞ بﻬار و شادابﻰ و طراوت طبﻴعت فرا رسﻴده است ،بﻬتر است ﻣا
ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد ﻫﻤان باغبان ،کﻤر ﻫﻤت بﻨدﻳﻢ و کﻮشش و تﻼش را فراﻣﻮش ﻧﻜرده دست بﻪ آبادى و
عﻤران خاﻧﻪ ،کﻮچﻪ ،ﻣحﻠﻪ و ﻣﻨطقﺔ خﻮد بزﻧﻴﻢ و باﻵخره کشﻮر خﻮﻳش را ﻣعﻤﻮر و آباد سازﻳﻢ؛ پس
اﻳﻦ وظﻴفﺔ ﻣاست کﻪ دست بﻪ دست بﻬار داده و وطﻦ خﻮد را سرسبز ،شاداب ،خرم و آباد سازﻳﻢ.

چﻮن پـرﻧد ﻧـﻴﻠﮕﻮن بر روى پﻮشـد ﻣـرغـزار
پرﻧﻴان ﻫفـت رﻧـﮓ اﻧدر سر آرد کـﻮﻫسـار
خاک را چﻮن ﻧـاف آﻫـﻮ ﻣشک زاﻳد بﻰقﻴاس
بﻴد را چﻮن پر طﻮطﻰ بـرگ روﻳـد بﻰشﻤار
دوش وقــت صـبحدم بـﻮى بـﻬـار آورد بـاد
حـبذا بـاد شــﻤال و خــرﻣـا بــﻮى بــﻬار
بـاد ﮔـﻮﻳـﻰ ﻣـشک سـﻮده دارد اﻧـدر آستﻴـﻦ
بـاغ ﮔـﻮﻳـﻰ ﻟـعبـتان جـﻠـﻮه دارد بـر کﻨـار
ﻧـسـتـرن ﻟـﻮﻟـﻮى بﻴـضا دارد اﻧـدر ﻣـرسـﻠﻪ
ارغـﻮان ﻟـعﻞ بـدخشﻰ دارد اﻧـدر ﮔـﻮشـﻮار
ﻣـﻞ بـر شـاخ ﮔـﻞ
تا برآﻣـد جـامﻫاى سـرخ ٌ
پﻨجﻪﻫاى دست ﻣردم سر فـرو کــرد از چﻨـار
باغ بﻮقﻠـﻤﻮن ﻟـباس و شاخ بﻮقﻠـﻤﻮن ﻧﻤـاى
آب ﻣـروارﻳـد ﮔــﻮن و ابـر ﻣــروارﻳـد بــار
فرخﻰ
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ﻣشﻚ :ﻣادهﻳﻰ است ﻣعطر کﻪ از کﻴسﻪﻫاى ﻣشﻜﻴﻦ بﻪ اﻧدازة تخﻢ ﻣرغ ﻳا ﻧارﻧج از زﻳر شﻜﻢ
آﻫﻮى ختاﻳﻰ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻣشک دو ﻧﻮع است :ﻳﻜﻰ ﻣشﻜﻰ کﻪ در ﻧافﻪ است و دﻳﮕر ﻣشﻜﻰ کﻪ
از ﻧافﻪ خارج شده بﻪ ﻣﻮاد خارجﻰ آﻣﻴختﻪ باشد .کﻪ ارزش ﻧﻮع اول ﻧسبت بﻪ دوم بﻴشتر است.

اسﻢ خاص
بﻪ جﻤﻼت زﻳر ﻧﮕاه کﻨﻴد:
رابعﺔ بﻠخﻰ از جﻤﻠﺔ شاعر زﻧان بﻠﻨد آوازة قﻠﻤرو شعر و عرفان کشﻮر ﻣاست.
چﻬرة ﻣﻬتاب در زﻳر ابر پﻨﻬان شده است.
برادرم در کاﻧادا زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨد.
در سﻪ جﻤﻠﺔ باﻻ واژهﻫاى «رابعﺔ بﻠخﻰ»« ،ﻣﻬتاب» و «کاﻧادا» اسﻢﻫاى خاص استﻨد؛ زﻳرا وقتﻰ
ﻣا اﻳﻦ اسﻢﻫا را ﻣﻰشﻨﻮﻳﻢ در ذﻫﻦ ﻣا تﻨﻬا ﻳک ﻣﻮجﻮد ﻣعﻠﻮم ﻧقش ﻣﻰبﻨدد؛ اﻣا اﮔر «درخت»
بﮕﻮﻳﻴﻢ ،سؤال ﻣطرح ﻣﻰشﻮد کﻪ کدام درخت؟ پس اسﻢ خاص را چﻨﻴﻦ تعرﻳف ﻣﻰکﻨﻴﻢ :اسﻢ
خاص بﻪ اسﻤﻲ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،کﻪ برﻣﻮجﻮد ﻣعﻠﻮم و ﻣخصﻮصﻲ دﻻﻟت کﻨد؛ ﻳعﻨﻰ وقتﻰ ﻣا آن
اسﻢ را ﻣﻰشﻨﻮﻳﻢ ،صرف ﻳک ﻣﻮجﻮد ﻣعﻠﻮم و ﻣشخص در ذﻫﻦ ﻣا خطﻮر کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ابﻦ سﻴﻨا،
کابﻞ ،ﻣﻬتاب ،افغاﻧستان ،آسﻤان و...
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بﻬار فصﻞ شﮕﻮفاﻳﻰ و دوباره زﻧده شدن طبﻴعت است .با آﻣدن بﻬار ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات طبﻴعت شاد،
خرم و سرسبز ﻣﻰشﻮﻧد و زﻧدهﮔﻰ تازهﻳﻰ را آغاز ﻣﻰکﻨﻨد .اکﻨﻮن کﻪ فصﻞ بﻬار و شادابﻰ و
طراوت طبﻴعت فرا رسﻴده است ،بﻬتر است ﻣا ﻧﻴز کﻮشش و تﻼش را فراﻣﻮش ﻧﻜرده دست بﻪ آبادى
و عﻤران خاﻧﻪ ،کﻮچﻪ ،ﻣحﻠﻪ و ﻣﻨطقﺔ خﻮد بزﻧﻴﻢ و باﻵخره کشﻮر خﻮﻳش را ﻣعﻤﻮر و آباد سازﻳﻢ .اسﻢ
خاص بﻪ اسﻤﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ بر ﻣﻮجﻮد ﻣعﻠﻮم و ﻣخصﻮص دﻻﻟت کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد:کابﻞ ،ﻣﻬتاب و...

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
در بارة بﻬار ،وﻳژهﮔﻰﻫا و تفاوتﻫاى آن با سﻪ فصﻞ دﻳﮕر ﻣباحثﻪ و ﮔفتﮕﻮ کﻨﻴد.
با ﻣطاﻟعﺔ ﻣتﻦ درس سﻪ اسﻢ خاص را از آن استخراج ﻧﻤﻮده و آنﻫا را در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ صﻮرت
شفاﻫﻰ بﻪ کارببرﻳد.
ﻣردم ﻣﻨطقﺔ شﻤا در بﻬار چﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪﻫاﻳﻰ را برپا ﻣﻰسازﻧد؟
ﻣعﻨاى واژهﻫاى ﻧﻴﻠﮕﻮن ،ﻣرغزار ،ﻣشک ،ﻟعﻞ ،بﻮقﻠﻤﻮن و ﻧسترن را بﮕﻮﻳﻴد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
خﻼصﺔ درس را ﻧظر بﻪ برداشت خﻮد در کتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
پﻨج اسﻢ خاص را خارج از ﻣتﻦ درس پﻴدا کرده و آنﻫا را در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ کار برده در
کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

سطرﻫاى شعرى ﻣتﻦ درس را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
اﻳﻦ ابﻴات را حفظ کﻨﻴد.
چشـﻢ واکـﻦ رﻧﮓ اسـرار دﮔـر دارد بﻬـار آﻧچﻪ در وﻫﻤت ﻧﮕﻨجد جﻠـﻮه ﮔر دارد بﻬار
ﻻﻟﻪ داغ و ﮔﻞ ﮔرﻳبانچاک و بﻠبﻞ ﻧﻮحﻪﮔر غﻴر عبرت زﻳﻦ چﻤﻦ دﻳﮕرچﻪ بر دارد بﻬار
بﻴدل
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درس ﻫﻔتﻢ

ﻋاﻳشﺔ دراﻧﻰ

شﻔﻖ را ﻻﻟﻪﮔﻮن دﻳـدم ﻧﻤـاز شام درﮔردون
ﻣﮕـر خﻮرشﻴد را ﻛشتﻪ ﻛـﻪ دارد داﻣﻦ پرخﻮن

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى سال ﮔذشتﻪ با ﻳک تعداد از زﻧان برجستﻪ در عرصﺔ شعر و ادب آشﻨا شدﻳد.
اکﻨﻮن در اﻳﻦ درس با ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از اﻳﻦ چﻬرهﻫا کﻪ در عرصﺔ شعر و ادب ﻣاﻧدﮔار است
آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ ،اﻳﻦ چﻬرة درخشان عاﻳشﺔ دراﻧﻰ است؛ ﻫﻤچﻨان با اسﻢ ﻣفرد و جﻤع آشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳﻢ؛ اکﻨﻮن از شﻤا پرسﻴده ﻣﻰشﻮد کﻪ:
آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد از چﻨد شاعر زن در کشﻮر ﻣا ﻧام ببرﻳد؟
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تارﻳخ ادبﻴات ﻣا شاﻫد شﻬﻜارﻫاى ادبﻰ بﻮده کﻪ در اﻳجاد آن ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣردان؛ بﻠﻜﻪ زﻧان ﻧﻴز ﻧقش تارﻳخﻰ
شان را اﻳفا ﻧﻤﻮده اﻧد .زﻧان کﻪ ﻧﻴﻤﻰ از پﻴﻜر جاﻣعﻪ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .با کارکردﻫاى شان ﻫﻤﻮاره
تﻮانﻣﻨدى شان را درﻫﻤﻪ عرصﻪﻫاى زﻧدهﮔﻰ چﻪ در عرصﺔ اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨﮕﻰ ،اقتصادى و سﻴاسﻰ
بﻪ خرج داده و چرخ اجتﻤاع را دوشادوش ﻣردان بﻪ حرکت آورده ،در روﻧد تﻜاﻣﻠﻰ جاﻣعﻪ با احساسات و
عﻮاطف پاک شان ﻣﻮفقﻴتﻫاى زﻳادى را ﻧصﻴب جاﻣعﺔ بشرى ﻧﻤﻮده اﻧد.
زﻧان ﻣبارز افغان ﻫﻤﻮاره در دفاع از خاک و سرزﻣﻴﻦ شان دوشادوش ﻣردان بﻪ ﻣبارزه پرداختﻪ و
افتخارات زﻳادى را کسب ﻧﻤﻮده اﻧد کﻪ از آن جﻤﻠﻪ ﻣﻰپردازﻳﻢ بﻪ ﻣعرفﻰ ﻳک تﻦ از اﻳﻦ زﻧان قﻬرﻣان
کﻪ عاﻳشﺔ دراﻧﻰ ﻧام دارد.
عاﻳشﺔ دراﻧﻰ از جﻤﻠﺔ شاعران برجستﺔ دورة سدوزاﻳﻰﻫا بﻮد ،کﻪ در تارﻳخ ادبﻴات درى ﻧام جاوداﻧﻰ
از خﻮد بﻪ ﻳادﮔار ﮔذاشتﻪ است .وى دختر ﻳعقﻮب عﻠﻰ خان تﻮپچﻰباشﻰ بﻮد و از قﻮم بارکزاﻳﻰ است.
تارﻳخ تﻮﻟد او دقﻴق ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست؛ اﻣا سال وفاتش را  1235ﻫـ  .ش .ﻣﻰداﻧﻨد.
پدر و جد او در دستﮕاه دوﻟتﻰ احﻤد شاه و تﻴﻤﻮرشاه ﻣﻨصب تﻮپچﻰ باشﻰ را داشتﻪ اﻧد .خاﻧﻮادة او
در اوﻧچﻰ باغباﻧان کابﻞ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکرد .عاﻳشﻪ ،اکثر عﻠﻮم ﻣتداول آن روزﮔار را فرا ﮔرفت و بﻪ
سرودن کﻼم ﻣﻮزون پرداخت.
اشعار او تﻮجﻪ تﻴﻤﻮرشاه را بﻪ خﻮد جﻠب کرد و او را در قطار شاعران دربارش ﻣﻮرد ﻧﻮازش و اعطاى
صﻼت ﮔرانبﻬا قرارداد.
ﮔﻮﻳﻨد روزى در حضﻮر آن پادشاه شاعرپﻴشﻪ و شعردوست شاعران دربارة شفق ،داد سخﻦ ﻣﻰدادﻧد.
اﻳﻦ باﻧﻮى ﮔراﻣﻰ چﻨﻴﻦ تﻮصﻴفﻰ از شفق بﻪ عﻤﻞ آورد:
شفق را ﻻﻟﻪﮔﻮن دﻳدم ﻧﻤاز شام درﮔردون
ﻣﮕر خﻮرشﻴد را کشتﻪ کﻪ دارد داﻣﻦ پرخﻮن
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اﻳﻦ بﻴت حﻴرت اﻧﮕﻴز ﻣﻮرد تحسﻴﻦ قرار ﮔرفت.
دﻳﻮان عاﻳشﺔ دراﻧﻰ ﻣشتﻤﻞ است بر اﻧﻮاع شعر از ﻧظر شﻜﻞ کﻪ در سال  1305ﻫـ  .ش .بﻪ اﻣر اﻣﻴر
عبداﻟرحﻤﻦ خان در کابﻞ بﻪ طبع سﻨﮕﻰ چاپ شد و ﻧسخﻪﻳﻰ از آن ﻣﻮجﻮد است .اﻳﻦ دﻳﻮان حاوى
سﻪ ﻫزار بﻴت ﻣﻰباشد و بﻪ خاطر ساده بﻮدن و روان بﻮدن آن کﻪ در عﻴﻦ حال از استحﻜام ﻧﻴز
برخﻮردار بﻮده و ﻣﻮرد عﻼقﺔ بسﻴارى از ﻣردم قرار دارد .ﻣجﻤﻮع اشعار وى در حدود شش ﻫزار بﻴت است.
دوران پختﻪﮔﻰ و کﻤال عاﻳشﻪ در شعرسراﻳﻰ با روزﮔار فرﻣاﻧرواﻳﻰ شاه ﻣحﻤﻮد ﻣصادف است و اﻳﻦ
اﻣر بارﻫا در اشعار او بازتاب ﻳافتﻪ است .شاه ﻣحﻤﻮد در اشعار عاﻳشﻪ ﮔاﻫﻰ ﻣﻮرد ستاﻳش و زﻣاﻧﻰ
طرف اﻧتقاد واقع ﻣﻰشﻮد و اﻧتقاد او ﻧﻴز دﻻﻳﻠﻰ دارد کﻪ بعد بﻪ آن ﻣﻰپردازﻳﻢ.
اشعار عاﻳشﻪ دو دوره دارد .دورة اول بﻴانﮔر عشق ،خﻮشﻰ و اﻣﻴد بﻪ زﻧدهﮔﻰ است؛ وﻟﻰ ﮔفتار دورة
دوم او سراسر با ﻧاﻟﻪ و فرﻳاد ،شﻜاﻳت و اﻧتقاد ﻣﻼزﻣﻪ است؛ زﻳرا در اﻳﻦ دوره ﻳﮕاﻧﻪ پسرش را کﻪ فﻴض
طﻠب ﻧام داشت در جﻨﮓ کشﻤﻴر درسال  1227ﻫـ ..از دست ﻣﻰدﻫد ،کﻪ اﻳﻦ تﻠخترﻳﻦ حادثﺔ زﻧدهﮔﻰ
اوست .پس از اﻳﻦ واقعﻪ است کﻪ آثارش بﻪ خﻮد رﻧﮓ حزناﻧﮕﻴز را ﻣﻰﮔﻴرد .و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ شاه
ﻣحﻤﻮد در اشعار او ﻣﻮرد اﻧتقاد واقع ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ حادثﻪ سبب شد کﻪ عﻤر دورة دوم زﻧدهﮔﻴش ﻧﻴز
خﻴﻠﻰ کﻮتاه ﮔردد؛ چﻨاﻧچﻪ ﻫشت سال بعد از ﻣرگ پسرش چشﻢ از جﻬان بست.
و اﻳﻨک ﻳک شعر او را بﻪ حﻴث ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم اﻧتخاب ﻧﻤﻮده اﻳﻢ:
ﻣــرا کﻪ دوزخ ســــﻮزان بـــﻮد جﻨـان بﻰتـﻮ
بتا بﻪ ﮔﻠشﻦ جﻨت روم چســان بﻰتﻮ
اﮔـر دﻫـﻨـد بﻪ ﻣـﻦ حشـــﻤت کﻴــان بﻰتـﻮ
قسﻢ کﻪ جز سر کﻮﻳت بﻪ ﻧﻴـﻢ جـﻮ ﻧخـرم
کـــﻪ بـﻮد بﻠبــﻞ شـﻮرﻳـــده در فغــان بﻰتﻮ
سحربﻪ ﻳاد وصاﻟـت شدم بﻪ طرف چﻤــﻦ
ﻧــﮕرکـﻪ ســﻮخت ﻣرا ﻣغز استخــﻮان بﻰتـﻮ
بﻪ پﻴش شﻤع رخـت جان دﻫﻢ چﻮ پروا ﻧﻪ
بـﻬــار عـﻤــر ﮔراﻣـﻰ شــده خــــزان بﻰتﻮ
ﻧز ا کت چـﻤﻦ دﻫـر از ﮔــﻞ روﻳـــت
کــــﻪ ﻧﻴست زﻳﻨت وﻫــﻢ زﻳب ﮔﻠرخان بﻰتﻮ
ﻫزارحﻴف کﻪ بﻰوصـﻞ دوسـت ﻣﻰﮔذرد
بﻪ بــــاد رفـت ﻣـرا جﻤﻠــﻪ خــاﻧﻤـان بﻰتﻮ
شﻜﻴب و طاقت و صبر و قرار و ﻫﻮشﻢ رفت
چــــﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﮔــــذرد ساعت و زﻣــان بﻰتﻮ
شﻮد زبـان سرﻣﻮى وکجـا تﻮاﻧﻢ ﮔــفت
ز ﻫجر و وصﻞ تﻮ ام ﻧﻴست طاقت ﮔفتار
ﮔـداخت عاﻳشﻪ را ﻧﻴز جسﻢ و جان بﻰتﻮ
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شﻬﻜارﻫاى ادبﻰ :آثار بﻰﻧظﻴر ،بزرگ و ﻧﻤاﻳان در سطح جﻬان ،ﻣثﻞ :شﻬﻨاﻣﺔ فردوسﻰ ،بﻴﻨﻮاﻳان
وﻳﻜتﻮر ﻫﻮﮔﻮ وغﻴره.
تﻮپچﻰباشﻰ :کﻼن سربازاﻧﻰ کﻪ پشت تﻮپ قرار ﻣﻰﮔرفت.
تﻴﻤﻮر شاه :پسر احﻤد شاه بابا کﻪ بﻴﻦ سالﻫاى  1793 - 1772ﻣﻴﻼدى پادشاﻫﻰ ﻧﻤﻮده است.

اسﻢ ﻣﻔرد و جﻤﻊ اسﻢ
اسﻢ وقتﻰ ﻣفرد است ،کﻪ بر ﻳک ﻣﻮجﻮد دﻻﻟت کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔﻞ ،آفتاب ،کتاب ،ﻣﻴز وغﻴره.
اسﻢ وقتﻰ جﻤع ﻣﻰﮔردد ،کﻪ بر بﻴش از ﻳک ﻣﻮجﻮد دﻻﻟت کﻨد ،و عﻼﻣت آن در زبان درى  /ان/
و /ﻫا  /است کﻪ بﻪ آخر واژهﻫا ﻣﻰافزاﻳﻨد .در زبان درى بعضﻰ از واژهﻫا را تﻨﻬا با  /ان  /جﻤع
ﻣﻰبﻨدﻧد و برخﻰ را بﻪ /ﻫا /و بعضﻰ دﻳﮕر را بﻪ  /ان /و /ﻫا  /جﻤع کﻨﻨد.
 .جاﻧداران ،را بﻪ  /ان /جﻤع کﻨﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣردان ،زﻧان ،شاﮔردان ،ﻣرغان.
 .جﻤاد ،با /ﻫا /جﻤع بستﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :کتابﻫا ،خﻮبﻰﻫا.
 .ﻧباتات بﻪ  /ان /و /ﻫا /جﻤع شﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :درختان ،درختﻫا.

عاﻳشﻪ دراﻧﻰ از جﻤﻠﺔ شاعران برجستﺔ دورة سدوزاﻳﻰ بﻮد .در بﻴست ساﻟﻪﮔﻰ بﻪ سرودن شعر
پرداخت .از جﻤﻠﺔ شاعران دربار تﻴﻤﻮر شاه بﻮد .در ادبﻴات ﻣﻬارت و شﻬرت زﻳاد حاصﻞ ﻧﻤﻮد .ﻣجﻤﻮع
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اشعارش شش ﻫزار بﻴت است.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
عاﻳشﺔ دراﻧﻰ شاعر کدام دوره است و دﻳﻮان وى حاوى چﻨد ﻫزار بﻴت ﻣﻰباشد؟
اشعار عاﻳشﻪ چﻨد دوره دارد ،ﻫر دوره بﻴاﻧﮕر چﻪ است؟
شعر سراﻳﻰ عاﻳشﻪ در کدام دوران بﻪ پختﻪﮔﻰ رسﻴد؟
زﻧان در تارﻳخ ادبﻴات چﻪ ﻧقشﻰ دارﻧد؟
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد و در بارة زﻧدهﮔﻰ و آثار عاﻳشﺔ دراﻧﻰ و ﻧقــش زﻧان در تارﻳخ
ادبﻴا ت کشﻮر عزﻳز ﻣا بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد .در آخر ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫر ﮔروه ﻧتﻴجﺔ بحث ﮔروه خﻮد را بﻴان
ﻧﻤاﻳد .ﻧتﻴجﺔ بحثﻫا بﻪ صﻮرت سؤال و جﻮاب باشد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
تارﻳخ ادبﻴات ﻣا شاﻫد شﻬﻜارﻫاى ادبﻰ بﻮده کﻪ در اﻳجاد آن زﻧان ﻧﻴز ﻧقش تارﻳخﻰ اﻳفا کرده اﻧد
و در دفاع از خاک و سرزﻣﻴﻦ شان ﻣبارزه کرده و افتخاراتﻰ را کسب ﻧﻤﻮده اﻧد از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ از
عاﻳشﺔ دراﻧﻰ ﻧام ببرﻳﻢ.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
بﻴت زﻳر را دقﻴق بخﻮاﻧﻴد و بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ پﻴام آن چﻴست؟
قسﻢ کﻪ جز سر کﻮﻳت بﻪ ﻧﻴﻢ جﻮ ﻧخرم

اﮔر دﻫﻨد بﻪ ﻣﻦ حشﻤت کﻴان بﻰتﻮ

ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ بﻴت را بﻨﻮﻳسﻴد:
بتا بﻪ ﮔﻠشﻦ جﻨت روم چسان بﻰتﻮ
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ﻣرا کﻪ دوزخ سﻮزان بﻮد جﻨان بﻰتﻮ

از چﻬار جﻮاب ﻳﻜﻰ را تأﻳﻴد ﻛﻨﻴد.

ﻣجﻤﻮع اشعار عاﻳشﻪ در حدود:
اﻟف) سﻪ ﻫزار بﻴت است ( )
ب) ﻫشت ﻫزار بﻴت است ( )
ج) شش ﻫزار بﻴت است ( )
د) چﻬار ﻫزار بﻴت است ( )
عاﻳشﺔ دراﻧﻰ از جﻤﻠﺔ شاعران در بار ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ پادشاﻫان بﻮد:
اﻟف) احﻤد شاه ( )
ب) سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮى ( )
ج) تﻴﻤﻮر شاه (

)

د) اﻣﻴر عﻠﻰ شﻴر ﻧﻮاﻳﻰ ( )

شاﮔردان بﻪ کﻠﻤﻪﻫاى زﻳرتﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻨد و بﻨﻮﻳسﻨد کﻪ چﻪ ﻧﻮع اسﻢﻫا اﻧد .بعد ﻫر کﻠﻤﻪ را در جﻤﻠﺔ
ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻧد:
ﻣردان ،قﻬرﻣان ،شاعر ،زﻧان ،دختر ،باغباﻧان ،کابﻞ ،پادشاه ،ﮔﻞﻫا و جﻬان
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درس ﻫشتﻢ

حﻜاﻳت دل ﻣﻦ دربرابر ﻣادر

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درس ﮔذشتﻪ با عاﻳشﺔ دراﻧﻰ آشﻨا شدﻳد .درس اﻣروز بزرگداشت و تجﻠﻴﻞ از ﻣقام واﻻى
ﻣادر است .ﻣﻮجﻮدى کﻪ شاﻫﻜار آفرﻳﻨش است و خداوﻧد خﻮد بر اطاعت و فرﻣاﻧبردارى او
فرﻣان داده است .در درس اﻣروز ﻣادر را ستاﻳش ﻣﻰکﻨﻴﻢ و ﻣقاﻣش را ارج ﻣﻰﻧﻬﻴﻢ؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ
با اسﻢ بسﻴط آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ؛ اﻣا پﻴش از شروع درس از شﻤا ﻣﻰپرسﻴﻢ:
 اﮔربخﻮاﻫﻴد بﻬترﻳﻦ ﻫدﻳﻪ را بﻪ ﻣادر تان تقدﻳﻢ کﻨﻴد ،چﻪ چﻴزى را اﻧتخاب خﻮاﻫﻴد ﻧﻤﻮد؟ چرا ﻣقام ﻣادر واﻻترﻳﻦ ﻣقامﻫاست؟ -چرا جﻨت زﻳر پاى ﻣادران است؟
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اﻣروز ،روز تﻮست .روز از تﻮ سرودن؛ از تﻮ ﮔفتﻦ؛ و براى تﻮ ﻧﻮشتﻦ؛ اﻣا از تﻮ سرودن و ﮔفتﻦ قﻠﻤﻰ
تﻮاﻧا و ﻫﻨرى بﻰﻫﻤتا ﻣﻰخﻮاﻫد کﻪ ﻣﻦ فاقد آﻧﻢ .تﻮ بزرﮔتر از آﻧﻰ کﻪ قﻠﻢ بشﻜستﻪﻳﻰ چﻮن ﻣﻦ؛
ﻳاراى صعﻮد بﻪ ﻣقام واﻻﻳت را داشتﻪ باشد؛ اﻣا فخر خاکسارى درﮔاﻫت رفﻴعتر از آن است کﻪ
بتﻮاﻧﻢ از ﻟذت آن دل بﻜﻨﻢ .پس با ﻫﻤﻴﻦ قﻠﻢ شﻜستﻪ و با ﻫﻤﻴﻦ واژهﻫاى ﻧارس از تﻮ و بﻪ عشق
تﻮ ﻣﻰ ﻧﻮﻳسﻢ .ﻣادرم اى عزﻳزترﻳﻦ! تﻮ را از آن روز کﻪ بﻨد بﻨد وجﻮدم بﻪ ﻫستﻰ تﻮ بﻨد بﻮد ،از آن
روزى کﻪ تپش قﻠبت تﻨﻬا صداى آرام بخش دوران تﻨﻬاﻳﻰ ﻣﻦ بﻮد .از آن ﻫﻨﮕام کﻪ کار ﻫر صبح و
شام ﻣﻦ شﻤردن ﻧفسﻫاى پر ﻣﻬرت بﻮد ﻣﻰشﻨاسﻢ .تﻮ را از آن ﻧﻴﻤﻪ شبﻫاى پراﻟتﻬاب کﻪ ﻧفس
درﻧفس ﻣﻦ تا صبح سﻼﻣتﻢ بﻴدار ﻣﻰﻧشستﻰ؛ تﻮ را از آن دو چشﻢ پرﻣﻬر و اشتﻴاق و ﻫﻤﻴشﻪ ﻧﮕران
ﻣﻰشﻨاسﻢ .ﻧﻤﻰداﻧﻢ چرا تا اسﻤت را ﻣﻰبرم چشﻢﻫاﻳﻢ بﻪ اشک ﻣﻰﻧشﻴﻨد .ﻧﻤﻰداﻧﻢ چرا تا بﻪ تﻮ
ﻣﻰاﻧدﻳشﻢ بغض ،راه ﮔﻠﻮﻳﻢ را ﻣﻰﮔﻴرد .شاﻳد از آن جﻬت است کﻪ بﻪ ﻳاد ﻣﻰآورم دردﻫاى بﻰپاﻳاﻧت
را؛ چﻬرة خستﻪ ات را؛ چﻴﻦﻫاى عﻤﻴق پﻴشاﻧﻴت را؛ ﻣﻮﻫاى سفﻴد شده ات را؛ و آن خﻨدة ﻣحزون کﻪ
ﻫﻤﻴشﻪ سعﻰ ﻣﻰکﻨﻰ براى آراﻣش ﻣﻦ زﻳﻨت صﻮرتت باشد؛ و آن دستﻫا؛ آن دستﻫاى پرچﻴﻦ
و چروک خستﻪ ات را آه اﮔر ﻣﻰداﻧستﻰ چﻪ ﻟذتﻰ دارد بﻮسﻴدن آن دستﻫاى خستﺔ ﻣﻬربان؛ ﻫرﮔز
ﻣرا از اﻳﻦ ﻟذت ﻣﻨع ﻧﻤﻰکردى .چﻪ کﻨﻢ کﻪ بضاعت بﻴان حق شﻨاسﻰ سزاوارﻧﻪ ات را ﻧدارم .چﻪ
کﻨﻢ کﻪ تﻮشﻪﻳﻰ بﻴش از اﻳﻦ در کﻮﻟﻪ بارم ﻧﻴست .چﻪ کﻨﻢ کﻪ ﻧﻪ کﻼم ﻣﻦ؛ کﻪ اقﻴاﻧﻮس کﻠﻤات ﻫﻢ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ترا وصف کﻨد .پس چﻮن ﻫﻤﻴشﻪ سخاوتﻣﻨداﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلواژهﻫا و سرودهﻫاى ﻧارسﻢ را
بپذﻳر و ﻫﻤاى سعادت ستاﻳشت را بر شاﻧﻪﻫاى ﻟرزاﻧﻢ بﻨشان.
ﮔردون ﻧتﻮان ﮔرفـت جــاى ﻣادر
خﻮرشﻴد و ﻣـﻪ و ستاره و چرخ فﻠک

فردوس برﻳﻦ بـــﻪ زﻳر پـاى ﻣـادر
ﻫر ﻟحـظﻪ کﻨـﻨد اقـتـداى ﻣـــادر

اى ﻣادر! اﮔر قـدر تـﻮ ﻧشـﻨاختﻤــﻰ
ﮔرسـجده روا بدى بـــﻪ پـاى ﻣـادر

پاک ﻫر دو جﻬان خﻮﻳشتﻦ باختﻤﻰ
ﻫـردم بﻪ عبـادت تـﻮ پـرداختﻤـﻰ

سﻠـطان و وزﻳـر و شاه و افسر بﻮدن
حقـا کـﻪ ﻧـﻴرزد بﻪ پشـﻴزى ﻫـرﮔـز

ﻳـا ﻣـاﻟـک صـد خـزﻳﻨﺔ زر بـﻮدن
ﻳک ﻟحظﻪ بـدون ﻣـﻬر ﻣادر بﻮدن
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اسﻢ بسﻴط ﻳا ساده
اسﻤﻲ است کﻪ ﻣتشﻜﻞ از ﻳک کﻠﻤﻪ باشد و داراي جزء دﻳﮕري ﻧباشد؛ ﻣاﻧﻨد :خاﻧﻪ ،ﮔﻞ،
ﻣﻜتب ،آسﻤان ،دﻳﻮار ،آب و...

اﻣروز روز ﻣادر است ،روزى کﻪ باﻳد براى تﻮ بسراﻳﻢ ،بﮕﻮﻳﻢ و بﻨﻮﻳسﻢ؛ اﻣا قﻠﻢ ﻣﻦ از سرودن و
ﮔفتﻦ در ﻣﻮرد تﻮ عاجز است؛ زﻳرا سرودن و ﮔفتﻦ در ﻣﻮرد تﻮ قﻠﻢ تﻮاﻧاﻳﻰ ﻣﻰخﻮاﻫد.
ﻣادرم اى عزﻳز ترﻳﻦ! تﻮ را از آن روز کﻪ بﻨد بﻨد وجﻮدم بﻪ ﻫستﻰ تﻮ بﻨد بﻮد ﻣﻰشﻨاسﻢ ،تﻮ را از
آن دو چشﻢ پر ﻣﻬر و اشتﻴاق و ﻫﻤﻴشﻪ ﻧﮕرانات ﻣﻰشﻨاسﻢ .ﻧﻤﻰداﻧﻢ چرا تا اسﻤت را ﻣﻰبرم
چشﻢﻫاﻳﻢ بﻪ اشک ﻣﻰﻧشﻴﻨد و بغض راه ﮔﻠﻮﻳﻢ را ﻣﻰﮔﻴرد ،شاﻳد بﻪ اﻳﻦ خاطر کﻪ بﻪ ﻳاد ﻣﻰآورم
دردﻫاى بﻰپاﻳاﻧت را ،چﻬرة خستﻪات را ،ﻣﻮﻫاى سفﻴد شده و دستﻫاى پر چﻴﻦ و چروک،
خستﻪ؛ اﻣا ﻣﻬرباﻧت را کﻪ بﻮسﻴدﻧش براﻳﻢ ﻟذت بسﻴار دارد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ جﻤﻠﻪ را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
تﻮ بزرﮔتر از آﻧﻰ کﻪ قﻠﻢ بشﻜستﻪﻳﻰ چﻮن ﻣﻦ؛ ﻳاراى صعﻮد بﻪ بارﮔاه آسﻤاﻧﻴت را داشتﻪ
باشد.
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بﻴت زﻳر را بخﻮاﻧﻴد و بﮕﻮﻳﻴد چﻪ ﻣفﻬﻮم دارد؟
فـردوس بـرﻳﻦ بـﻪ زﻳـر پـاي ﻣـادر
ﮔـردون ﻧتـﻮان ﮔـرفـت جاي ﻣادر
بﻪ ﻧظر شﻤا در ﻣﻴان ﻣادران ،چﻪ کسﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣقام بﻬترﻳﻦ ﻣادر را کسب کﻨد؟
در ﮔروهﻫاى چﻬارﻧفرى در ﻣﻮرد دو پﻴام با ارزش بﻴتﻫاى درس باﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻧتﻴجﻪ
را ﻳک ﻧفر از ﻫر ﮔروه ،پﻴش روى صﻨف آﻣده بﻪ دﻳﮕر ان بﮕﻮﻳد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
بﻬشت زﻳر پاى ﻣادران است.
ﻣادران شﻤع و چراغ خاﻧﻪ اﻧد« .حضرت ﻣحﻤد

»

بخﻮان وبﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را بخﻮاﻧﻴد و واژهﻫاى جدﻳد آن را بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد.
خﻼصﺔ درس را درسﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻣتﻦ درس را بخﻮاﻧﻴد و پﻨج اسﻢ بسﻴط را از آن بﻴرون ﻧﻮﻳس کﻨﻴد.
ﻧام پﻨج شاعر زبان درى را بﻨﻮﻳسﻴد و بﻪ آواز بﻠﻨد بخﻮاﻧﻴد.
از اشﻴاى داخﻞ صﻨف تان پﻨج اسﻢ بسﻴط را پﻴدا کرده و آنﻫا را درجﻤﻠﻪ استعﻤال کﻨﻴد.

دربارة ﻣقام ﻣادر ﻣقاﻟﻪﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از ﻫفت سطر کﻢ ﻧباشد.
ﻣفﻬﻮم رباعﻰ دوم را در چﻬار سطر درکتابچﻪﻫا ى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
اﻳﻦ رباعﻰ را حفظ کﻨﻴد:
اى ﻣادر! اﮔـر قـدر تـﻮ ﻧشـﻨاختﻤـﻰ

پاک ﻫر دو جﻬان خﻮﻳشتﻦ باختﻤﻰ

ﮔر سجـــده روا بدى بﻪ پـاى ﻣـادر

ﻫـر دم بـﻪ عبـادت تـﻮ پـرداختـﻤﻰ
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درس ﻧﻬﻢ

ﻣﻜتب

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى سالﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد اصﻮل و ﻧظﻢ در ﻣﻜتب ﻣطاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻪ بﻮدﻳد،
اکﻨﻮن در اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد ﻣﻜتب و ﻣؤثرﻳت آن در زﻧدهﮔﻰ روزاﻧﻪ و اﻫﻤﻴت آن در
اجتﻤاع آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ؛ ﻫﻢچﻨان اسﻢ ﻣرکب را در ﻻبﻪ ﻻى اﻳﻦ درس ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ .قبﻞ از
شروع درس بﻪ اﻳﻦ پرسشﻫا پاسخ دﻫﻴد:
 .چرا بﻪ ﻣﻜتب ﻣﻰروﻳد؟
 .ﻣﻜتب ﻧرفتﻦ چﻪ ضررﻫاﻳﻰ را در زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
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ﻣﻜتب در ﻟغت ﻣحﻞ کتابت ،جاى خﻮاﻧدن و ﻧﻮشتﻦ ،جاى آﻣﻮختﻦ و درسخﻮاﻧدن ﻣﻰباشد.
ﻣﻜتب جاﻳﻰ است کﻪ فرزﻧدان کشﻮر عزﻳز ﻣا در آن بﻪ آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ و داﻧش ﻣﻰپردازﻧد .در
ﮔذشتﻪ کﻪ تعداد ﻣﻜتبﻫا کﻢ بﻮد اکثر ﻣردم از ﻧعﻤت سﻮاد بﻰبﻬره بﻮدﻧد و با دشﻮارىﻫاى زﻳاد
روبﻪرو ﻣﻰشدﻧد .وقتﻰ ﻣﻜتبﻫاى بﻴشتر اﻳجاد شد ،باب ﻧﻮر و ﻣعرفت بﻴشتر بﻪ روى ﻣردم ﮔشاده
شد کﻪ از آنﻫا کسب فﻴض و سعادت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
فراﮔﻴرى عﻠﻢ وجﻴبﺔ ﻫر ﻣرد و زن ﻣسﻠﻤان است؛ چﻨاﻧﻜﻪ حضرت ﻣحﻤد فرﻣﻮده اﻧد(( :
)) ﻳعﻨﻰ طﻠب عﻠﻢ بر ﻫر ﻣرد و زن ﻣسﻠﻤان فرض است؛ پس بر واﻟدﻳﻦ
است تا فرزﻧدان خﻮد اعﻢ از پسر و دختر را بﻪ ﻣﻜتب بفرستﻨد و آنﻫا را از ﻧعﻤت سﻮاد ﻣحروم ﻧسازﻧد.
وقتﻰ فرزﻧدان بﻪ ﻣﻜتب بروﻧد عﻠﻢ ﻣﻰآﻣﻮزﻧد؛ با ﻧﻮر عرفان ،عﻠﻢ و داﻧش آراستﻪ ﻣﻰ ﮔردﻧد؛ بﻪ سعادت،
پﻴشرفت و ترقﻰ دسترسﻰ پﻴدا ﻣﻰکﻨﻨد ﻧﻴک ﻧام و با عزت حﻴات را بﻪ سر ﻣﻰبرﻧد .ﻫرﮔاه از فﻴض
سﻮاد برخﻮردار باشﻨد زﻧدهﮔﻰ را با بﻪ کار اﻧداختﻦ ﻧﻴروى جسﻤﻰ و فﻜرى بﻬتر و خﻮبتر ﻣﻰسازﻧد.
در تﻤام جﻮاﻣع ﻫرﮔﻮﻧﻪ پﻴشرفت و اﻧﻜشاف را ﻣرﻫﻮن بازوﻫاى تﻮاﻧا و اﻧدﻳشﻪ و فﻜر افراد داﻧا
و فﻬﻤﻴدة خﻮد ﻣﻰداﻧﻨد .طﻮرى کﻪ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،در جﻬان اﻣروز اﻳﻦ تﻼشﻫا بﻴشتر ﮔردﻳده
و کاروان تﻤدن با پدﻳدهﻫاى جدﻳد و شﮕفتاﻧﮕﻴز برقآسا بﻪ پﻴش ﻣﻰرود کﻪ زﻳربﻨاى ﻫﻤﺔ اﻳﻦ
پﻴشرفتﻫا پﻴشرفت عﻠﻢ و داﻧش است.
ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨد در کشﻮرى کﻪ ﻣﻜتب زﻳاد باشد و سطح عﻠﻢ و داﻧش باﻻ بﻮده ،فﻴصدى با سﻮادان
بﻴشتر ﻣﻰباشد و بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه پﻴشرفتﻫاى اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى ،فرﻫﻨﮕﻰ و غﻴره باﻻتر و روز
افزون ﻣﻰﮔردد .از ﻫﻤﻴﻦ سبب در کشﻮر ﻣا عﻼوه بر ﻣﻜاتب دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ ﻣراکز سﻮادآﻣﻮزى
ﻧﻴز اﻳجاد ﮔردﻳده است،کﻪ خﻮشبختاﻧﻪ تعداد زﻳادى شاﮔردان در آن درس ﻣﻰخﻮاﻧﻨد و از فﻴض
عﻠﻢ و داﻧش برخﻮردار ﻣﻰشﻮﻧد.
پس بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴﻢ فردى کﻪ ﻣﻜتب برود ،سﻮاد ﻣﻰآﻣﻮزد ،داﻧش ﻣﻰاﻧدوزد و بﻪ زﻧدهﮔﻰ ﻣرفﻪ
و آرام دست ﻣﻰﻳابد و بﻪ صفت ﻳک شخص باداﻧش ،ﻧﻴﻜﻮکار و ﻣفﻴد در جاﻣعﻪ تبارز ﻣﻰکﻨد؛
چﻨانکﻪ شاعران افغان و شاعران درى ﮔﻮى جﻬان ﻣﻜتب رفتﻦ و فﻮاﻳد آن را در اشعار ﻧاب شان
بﻴان کرده اﻧد:
بر ﻟعـﻞ عرفـــان ،کان است ﻣﻜتب
از فﻴض ﻳزدان پاک اسـت ﻣﻜتب
آب است ﻣﻜتــب ،ﻧان است ﻣﻜتب
بﻰﻣﻜتــــبان را ﻧبـــــﻮد حﻴاتﻰ
عزم است ﻣﻜتـب ،شأن است ﻣﻜتب
سعد است ﻣﻜتب چﻨد است ﻣﻜتب
صدر اﻟدﻳﻦ عﻴﻨﻰ
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ﻣﻜاتب خصﻮصﻰ :ﻣﻜاتبﻰ کﻪ آﻣﻮزش شاﮔردان در آنجا با پرداختﻦ پﻮل صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻣﻜاتب دوﻟتﻰ :ﻣﻜاتبﻰ کﻪ در آنﻫا آﻣﻮزش از طرف دوﻟت راﻳﮕان است.

اسﻢ ﻣرﻛب
اسﻤﻰ است کﻪ بﻴش از ﻳک کﻠﻤﻪ بﻮده و قابﻞ تقسﻴﻢ بﻪ دو بخش ﻳا بﻴشتر باشد؛ ﻣاﻧﻨد :قﻠﻤدان،
کتابخاﻧﻪ ،دﻟتﻨﮓ ،دل افروز...
خﻼصﺔ درس
ﻣﻜتب در ﻟغت ﻣحﻞ کتابت را ﮔﻮﻳﻨد ،ﻣﻜتب جاﻳﻰ است کﻪ عﻠﻢ و داﻧش را در آن ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ
و از ﻧعﻤت سﻮاد برخﻮردار ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
فراﮔﻴرى عﻠﻢ و داﻧش بر ﻫر ﻣسﻠﻤان فرض است؛ پس بر واﻟدﻳﻦ است تا فرزﻧدان خﻮد را اعﻢ
از دختر و پسر بﻪ ﻣﻜتب بفرستﻨد؛ زﻳرا فرزﻧداﻧﻰ کﻪ ﻣﻜتب بروﻧد و عﻠﻢ بﻴاﻣﻮزﻧد ،با ﻧﻮر عرفان،
عﻠﻢ و داﻧش آراستﻪ ﻣﻰﮔردﻧد؛ بﻪ سعادت ،پﻴشرفت و ترقﻰ دسترسﻰ پﻴدا ﻧﻤﻮده ﻧﻴک ﻧام و با
عزت حﻴات بﻪ سر ﻣﻰبرﻧد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣﻜتب بﻪ ﻣعﻨاى چﻴست؟
فرق بﻴﻦ ﻣﻜتب و خاﻧﻪ چﻴست؟
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چرا اﻧساﻧﻰ کﻪ ﻣﻜتب ﻣﻰرود ،ﻣقام و ﻣﻨزﻟت باﻻ دارد؟
ﻣفﻬﻮم بﻴت زﻳر چﻴست؟
جﻤعﻪ بﻪ ﻣﻜتب آورد طفﻞ ﮔرﻳزپاى را
درس ﻣـعﻠـﻢ ار بﻮد زﻣـزﻣﺔ ﻣحبـتﻰ
در ﮔروهﻫاى چﻨدﻧفرى در بارة خﻮبﻰﻫاى ﻣﻜتب رفتﻦ و درس خﻮاﻧدن و زﻳانﻫاى ﻣﻜتب
ﻧرفتﻦ و بﻰسﻮادى باﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد .در اخﻴر ﻧتﻴجﺔ صحبتﻫا را ﻳک ﻳک شاﮔرد از ﻫر ﮔروه
بﻪ ﻫﻤصﻨفان بﻴان کﻨد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
ﻣﻜتب جاى کسب عﻠﻢ و داﻧش است.
ﻣﻜتب براى اﻧسان دروازة ﻧﻮر و ﻣعرفت را باز ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﻧسان درسخﻮان و ﻣﻜتب رو ،در زﻧدهﮔﻰ و جاﻣعﻪ با عزت ﻣﻰباشد.
ﻫرکس باﻳد ﻣﻜتب برود و از باب خﻮشبختﻰ و سعادت برخﻮردار ﮔردد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را بخﻮاﻧﻴد و کﻠﻤﻪﻫاى ﻣشﻜﻞ را بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻧﻤﻮده ﻣعﻨﻰ کﻨﻴد.
بﻴتﻫاى شعر در بارة ﻣﻜتب را حفظ کﻨﻴد.
ﻣتضاد کﻠﻤﺔ (ﻧﻮر) را بﻨﻮﻳسﻴد.
چﻨد اسﻢ ﻣرکب را ﻧام بﮕﻴرﻳد و بﻨﻮﻳسﻴد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را با ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣﻨاسب پر ﻧﻤاﻳﻴد:

ﻣﻜتب بﻪ ﻣعﻨاى ........است.
وقتﻰ فرزﻧدان .........بروﻧد .............ﻣﻰآﻣﻮزﻧد و با ............آراستﻪ شده بﻪ .........و ترقﻰ
دسترسﻰ پﻴدا ﻧﻤﻮده .........و با عزت ............بﻪ سر ﻣﻰبرﻧد.

شاﮔردان در بارة اﻫﻤﻴت و ارزش عﻠﻢ و داﻧش و داشتﻦ سﻮاد ﻳک ﻣقاﻟﺔ شش سطرى بﻨﻮﻳسﻨد.

42

درس دﻫﻢ

خﻮاجﻪ ﻋبداﷲ اﻧصارى(رح)

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ با برخﻰ چﻬرهﻫا در عرصﺔ شعر و ادب آشﻨا شدﻳد .در اﻳﻦ درس با خﻮاجﻪ
عبداﷲ اﻧصارى ﻳﻜﻰ از ﻣعروفترﻳﻦ چﻬرهﻫاى عرفاﻧﻰ قرن چﻬارم ﻫجرى کﻪ در ﻫرات ﻳﻜﻰ از
وﻻﻳات باستاﻧﻰ کشﻮر ﻣﻰزﻳستﻪ است آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اﻳﻦ ﻣرد بزرگ ﻧﻪ تﻨﻬا در عرفان و تعﻠﻴﻤات
اسﻼﻣﻰ دسترسﻰ داشتﻪ؛ بﻠﻜﻪ در سرودن اشعار و ﻧﻮﻳسﻨدهﮔﻰ ﻧﻴز از تﻮاﻧاﻳﻰ خاص برخﻮردار بﻮده
است و خدﻣات بزرﮔﻰ را بﻪ ﻣردم خﻮد و بشرﻳت اﻧجام داده است؛ ﻫﻤچﻨان در اﻳﻦ درس با اسﻢﻫاى
ﻣعرفﻪ و ﻧﻜره آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.

زﻳارت خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصار (رح) در کجا ﻣﻮقعﻴت دارد؟
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خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى شاعر ،عارف و ﻧﻮﻳسﻨدة تﻮاﻧا کﻪ آثارى در درى و عربﻰ بدو ﻣﻨسﻮب است در
ﻣاه شعبان  391ﻫجرى قﻤرى در شﻬر ﻫرات دﻳده بﻪ جﻬان ﮔشﻮد .او داراى ﻫﻮش بﻠﻨد و استعدادى
عاﻟﻰ بﻮد .از کﻮدکﻰ بﻪ زبانﻫاى درى و عربﻰ شعر ﻣﻰسرود .عرفان را در خﻮردساﻟﻰ از پدر آﻣﻮخت،
بعد از اتﻤام تحصﻴﻞ بﻪ سفر در شﻬرﻫاى خراسان پرداخت و از شﻴخ ابﻮاﻟحسﻦ خرقاﻧﻰ کﻪ پﻴر
طرﻳقت بﻮد ،دست پﻴر ﮔرفت و سر اﻧجام بﻪ ﻣرتبﺔ عاﻟﻰ عرفاﻧﻰ و خدا شﻨاسﻰ رسﻴد .خﻮاجﻪ عبداﷲ
اﻧصارى پس از ﻣرگ پدر دوباره بﻪ ﻫرات بر ﮔشت و بﻪ زﻧدهﮔﻰ ﻣشغﻮل شد .از اﻧصارى ﻧاﻣﻪﻫاﻳﻰ
بﻪ دست آﻣده کﻪ با عبارات ساده و ضرباﻟﻤثﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮشتﻪ شده است.
او بﻪ زودى شﻬرت ﻳافت و ساحﺔ داﻧش او فراخ شد و ﻫﻢعصراﻧش را بﻪ حﻴرت اﻧداخت .زﻣاﻧﻰ
ﻧﮕذشت کﻪ اﻧصارى ﻳک شخصﻴت واﻻﻣقام دﻳﻨﻰ در ﻫرات شد و ﻣرﻳدان زﻳادى در حﻠقﺔ ارادت او
در آﻣدﻧد و از پﻨدﻫا و اﻧدرزﻫاى استاد و رﻫبر خﻮد بﻬرهﻣﻨد شدﻧد .خﻮاجﻪ عبداﷲ تعﻠﻴﻤات خﻮد را در
زﻣﻴﻨﺔ تفسﻴر قرآن روح عرفاﻧﻰ بخشﻴده است وﻳﻜتﻦ از شاﮔردان وى اﻳﻦ تفاسﻴر را جﻤع و بﻪ
ﻧام «صدﻣﻴدان» تدوﻳﻦ کرده است .او است کﻪ در تارﻳخ زبان و ادبﻴات درى ﻧثر ﻣﻮزون ﻣسجع
را راﻳج ﻧﻤﻮد و آن را با پارچﻪﻫاى شعرى زﻳﻨت بخشﻴد.
از آثار دﻳﮕر او زاداﻟعارفﻴﻦ ،ﻣحبتﻧاﻣﻪ ،رساﻻت و ﻣﻜاﻟﻤات کﻪ بﻪ ﻧام طبقات صﻮفﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد
ﻣﻰباشد و آخرﻳﻦ اثرش ﻣﻨازلاﻟساﻳرﻳﻦ است .در اشعار خﻮاجﻪ دعﻮت او از ﻣردم بﻴشتر بﻪ آن
است کﻪ فرﻳفتﺔ شﻜﻮه و دبدبﺔ دﻧﻴا ﻧشﻮﻧد و تﻮجﻪ بﻪ روز حساب و آخرت داشتﻪ باشﻨد .ﻣرگ وى
بﻪ سال  480ﻫجرى قﻤرى اتفاق افتاده است .آراﻣﮕاﻫش در داﻣﻨﺔ کﻮه زﻧجﻴر شﻬر ﻫرات بﻪ ﻧام
ﮔازرﮔاه واقع بﻮده و زﻳارتﮕاه خاص و عام ﻣﻰباشد.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم
اى کـــﻪ تﻮ ﻣغرور بخت و دوﻟـت فرخﻨده اى

خـﻮاجﺔ صاحـب سـرﻳر و ﻣفرش افﮕﻨده اى

ﻳاکﻪ خﻮرشﻴدى بﻪ صﻮرت ﻳا کﻪ جﻤشﻴدى بﻪ حـسﻦ

ﻳا چـﻮ زﻫره چﻬره دارى ﻳا چﻮ ﻣﻪ تابﻨده اى

ﻳــا چﻮ قﻴصر ﻫست بر سر تـــاج و افسر ﻣر ترا

ﻳا کﻪ چﻮن عﻴساى ﻣرﻳﻢ تا قﻴاﻣت زﻧده اى

بــــا کﻤاﻻتﻰ کﻪ ﮔـفتﻰ جﻤـــﻠﻪ را درﻳافتــﻰ

با ﻣراداتﻰ کﻪ جسـتﻰ جـﻤﻠﻪ را ﻳـابـﻨده اى

ﻳـــا ﮔرفتﻦ چﻮن سﻜﻨـدر ﻣﻠــت روى زﻣﻴـــﻦ

ﻳا چﻮ قارون صد ﻫزاران ﻣال وﮔﻨج آﮔﻨده اى

ﮔرچــــﻪ شدادى؛ وﻟﻴﻜﻦ ﻧﻴستﻰ اﻳـﻤﻦ زﻣـرگ ﻫﻴچکس ﮔفتﻪ اسـت با تﻮ تا ابد پاﻳﻨــده اى
آسﻤان چـــﻮن ابر ﻧﻴســـان برتـﻮ ﮔرﻳاﻧسـت زار آن زﻣان کز غفﻠت خﻮد ﻫﻤچﻮﮔﻞ درخﻨـده اى
ﮔر اﻣﻴرى ﻫﻢ بﻤـﻴرى پﻴـر اﻧصـــــارى بـــدان خﻮاجﻪﮔﻰ از تﻮ ﻧـزﻳـبد سربﻨﻪ چﻮن بﻨـده اى
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شعبان :ﻣاه ﻫشتﻢ سا ل قﻤرى.
جﻤشﻴد :ﻧام اوﻟﻴﻦ پادشاه بﻠخ باستان (ﻳﻤا).
خرقان :ﻣحﻠﻰ است کﻪ در خراسان اﻣروز ﻣﻮقعﻴت دارد.
قﻴصر :ﻟقب اﻣپراتﻮران روم قدﻳﻢ بﻮد.
سﻜﻨدر :سﻜﻨدر ﻳﻮﻧاﻧﻰ فاتح جﻬان شرق.
قارون :ﻣرد ثروتﻤﻨدى کﻪ در عصر فرعﻮن ﻣﻰزﻳست.
شداد :از پادشاﻫان ظاﻟﻢ اعراب زﻣﻴﻦ بﻮد.

اسﻢ ﻣﻌرﻓﻪ و ﻧﻜره
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ با اسﻢﻫا آشﻨا شدﻳد و حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ بداﻧﻴﻢ کﻪ اسﻢ ﻣعرفﻪ و ﻧﻜره
چﻴست؟ بﻪ ﻣثالﻫاى زﻳر دقت کﻨﻴد:
او داراى ﻫﻮش بﻠﻨد و استعداد عاﻟﻰ بﻮد.
اﻧصارى شاعر ،عارف و ﻧﻮﻳسﻨدة تﻮاﻧاى ﻣا درسال  391ﻫـ  .ق .درشﻬرﻫرات دﻳده بﻪ جﻬان
ﮔشﻮد.
زاداﻟعارفﻴﻦ ،ﻣحبتﻧاﻣﻪ ،رساﻻت و ﻣﻜاﻟﻤات کﻪ بﻪ ﻧام طبقات صﻮفﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد از آثار اوست.
اﮔر بﻪ جﻤﻼت باﻻ دقﻴق شﻮﻳﻢ ،دﻳده ﻣﻰشﻮد کﻪ کﻠﻤﻪﻫاى (او ،زاد اﻟعارفﻴﻦ ،ﻣحبت ﻧاﻣﻪ،
رساﻻت و ﻣﻜاﻟﻤات و طبقات صﻮفﻴﻪ) اسﻢﻫاى ﻣعرفﻪ اﻧد ،پس اسﻢ ﻣعرفﻪ را ﻣﻰتﻮان چﻨﻴﻦ
تعرﻳف کرد:
اسﻢ ﻣعرفﻪ ﻳا شﻨاسا اسﻤﻰ است کﻪ ﻧزد ﮔﻮﻳﻨده و شﻨﻮﻧده ﻣعﻠﻮم و ﻣعﻴﻦ باشد .در زبان درى

45

بﻪ اسﻤﻰ ﻣعرفﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ داراى ﻣشخصات زﻳر باشد:
 -1اسﻢ خاص باشد؛ ﻣاﻧﻨد :افغاﻧستان ،اﻧصارى ،زاداﻟعارفﻴﻦ....
 -2ضﻤﻴر باشد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣﻦ ،تﻮ ،او ،شﻤا....
 -3اسﻤﻰ کﻪ بﻪ اسﻢ خاص ﻳا ضﻤﻴر ﻣضاف شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :قﻠﻢ ﻣسعﻮد ،کتا ب او و....
 -4ﻣشار اﻟﻴﻪ باشد ،ﻳعﻨﻰ بعد ازکﻠﻤﺔ اشاره (اﻳﻦ ﻳا آن) واقع شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :اﻳﻦ شاعر ،آن
ﻧﻮﻳسﻨده و....
 -5اسﻤﻰ کﻪ ﻳکبار ذکرش در کﻼم آﻣده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :دﻳروز ،ﻳک کتاب و ﻳک قﻠﻢ خرﻳدم،
کتاب ﻧزد خﻮاﻫرم و قﻠﻢ ﻧزد برادرم است.
اسﻢ ﻧﻜره :ﻳا غﻴر شﻨاسا اسﻤﻰ است کﻪ در ﻧزد شﻨﻮﻧده ﻧا ﻣعﻠﻮم و ﻣجﻬﻮل باشد .عﻼﻣت آن در
زبان درى (ى) ﻣجﻬﻮل (ﻳﻰ) است ﻣاﻧﻨد :کتابﻰ ،ﻣردى ،خاﻧﻪﻳﻰ ،داﻧاﻳﻰ و...

خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى ﻳﻜﻰ از شاعران و عارفان قرن چﻬارم ﻫجرى است کﻪ در ﻣاه شعبان
 391ﻫـ  .ق .در شﻬر ﻫرات چشﻢ بﻪ جﻬان باز کرده است .او بﻪ زبانﻫاى عربﻰ و درى شعر
سروده است .عرفان را ﻧزد پدرش آﻣﻮختﻪ و از شﻴخ حسﻦ خرقاﻧﻰ دست پﻴر ﮔرفتﻪ است .خﻮاجﻪ
عبداﷲ آثار زﻳاد دارد ،از جﻤﻠﻪ ﻧاﻣﻪﻫاى اوست کﻪ با عبارات ساده و ضرباﻟﻤثﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﻧشاد شده
است و کتابﻫاى دﻳﮕرى بﻪ ﻧامﻫاى صدﻣﻴدان ،ﻣﻨازلاﻟسائرﻳﻦ ،زاداﻟعارفﻴﻦ ،ﻣحبتﻧاﻣﻪ ،رساﻟﺔ
واردات و ﻣﻜاﻟﻤات (طبقات صﻮفﻴﻪ) ﻧﻴز دارد ،خﻮاجﻪ بﻪ حﻴث ﻣرد عاﻟﻰقدر دﻳﻨﻰ ﻫرات ﻣحسﻮب
ﮔردﻳد و ﻣرﻳدان زﻳاد در حﻠقﺔ ارادت او داخﻞ شدﻧد و از پﻨدﻫا و اﻧدرزﻫاى او بﻬره ﻣﻰﮔرفتﻨد.
خﻮاجﻪ بﻪ سال  480ﻫجرى وفات کرده است .آراﻣﮕاﻫش درﮔازرﮔاه شﻬر ﻫرات زﻳارتﮕاه خاص
و عام ﻣﻰباشد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
شاﮔردان درسﻰ را کﻪ ﻣتﻦ آن از طرف ﻣعﻠﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد بﻪ دقت ﮔﻮش کﻨﻨد.
چﻨد شاﮔرد ﻣتﻦ خﻮاﻧده شده را پس از ﻣعﻠﻢ دوباره بخﻮاﻧﻨد و ﻣفاﻫﻴﻢ آن بﻪ کﻤک ﻣعﻠﻢ
تﻮضﻴح شﻮد.
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد ،بعد از خﻮاﻧدن ﻣتﻦ درس ،ﻧظر شان را بﻴان دارﻧد و ﻳک ﻳک
تﻦ بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدهﮔﻰ از ﮔروهﻫا ﻧتاﻳج را اعﻼن ﻧﻤاﻳﻨد .دﻳﮕران بﻪ اﻳﻦ ﻧتاﻳج ابراز ﻧظر و قضاوت کﻨﻨد.
ﻳﻜﻰ از شاﮔردان ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم اﻧصارى را بخﻮاﻧد و دﻳﮕرى در تﻮضﻴح ابﻴات و تفسﻴر واژهﻫاى
آن بپردازد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى تعﻠﻴﻤات خﻮد را در زﻣﻴﻨﺔ تفسﻴر قرآن ﻣجﻴد روح عرفاﻧﻰ بخشﻴده
است.
آثار ﻣشﻬﻮر او زاداﻟعارفﻴﻦ ،صدﻣﻴدان ،ﻣحبت ﻧاﻣﻪ ،رساﻻت ،ﻣﻜاﻟﻤات و ﻣﻨازلاﻟسائرﻳﻦ است.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
شاﮔردان باﻻى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد کﻪ خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى بﻪ چﻪ دﻟﻴﻞ ﻳک شخصﻴت دﻳﻨﻰ و
عرفاﻧﻰ بﻮد و فعاﻟﻴتﻫاﻳﻰ را کﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧجام داده ،ﻧتﻴجﺔ آنﻫا چﻪ بﻮده است.
آﻧچﻪ کﻪ بﻪ ﻧام ﻣﻜاﻟﻤات اﻧصارى خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،سﻨد ﻣﻬﻤﻰ در آﻣﻮزش ﻣﻮضﻮعات عرفاﻧﻰ
است ،شاﮔردان ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ،بﻨﻮﻳسﻨد کﻪ آن را ﻣﻰتﻮان در ﻣقاﻟﻪ ،رساﻟﻪ و ﻳا کتابﻰ پﻴدا کرد.
درست و ﻧادرست
شاﮔردان تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻨد ،جﻤﻠﻪﻫا را خﻮاﻧده در صﻮرت درست بﻮدن آنﻫا در ﻣﻴان قﻮسﻫا عﻼﻣت
(√) و در صﻮرت غﻠط بﻮدن آنﻫا عﻼﻣت ( )Xبﻜشﻨد.
قب ً
ﻼ ﻧام افغاﻧستان خراسان بﻮد) ( .
)
خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى در سال  370ﻫجرى در شﻬر ﻫرات تﻮﻟد شده است( .
)
ﻣﻜاﻟﻤات اﻧصارى بﻪ ﻧام «زاداﻟعارفﻴﻦ» ﻳا د ﻣﻰشﻮد( .
)
پﻴر طرﻳقت خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى شﻴخ حسﻦ خرقاﻧﻰ بﻮد( .
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آخرﻳﻦ اثر عرفاﻧﻰ اﻧصارى کﻪ بﻪ شاﮔرداﻧش تأﻟﻴف کرده است صد ﻣﻴدان ﻧام دارد) ( .

ﻫرﻳک از شاﮔردان صﻨف برداشت شان را از زﻧدهﮔﻰ و آثار خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى در
کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد.
جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را خاﻧﻪپرى کﻨﻴد.
خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى شاعر (

) و ﻳک ﻧﻮﻳسﻨدة تﻮاﻧا بﻮد .او در ﻣاه شعبان سال (

)

در شﻬر ﻫرات تﻮﻟد شده است .اﻧصارى بعد از تﻜﻤﻴﻞ تحصﻴﻞ بﻪ سﻴاحت در شﻬرﻫاى (
پرداخت .خﻮاجﻪ تعﻠﻴﻤات خﻮد را در زﻣﻴﻨﺔ تفسﻴر قرآن ﻣجﻴد روح (

)

) بخشﻴده است.

«زﻳارت خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى در ﻫرات»
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درس ﻳازدﻫﻢ

ﻧﻈاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ و ﻛسب ﻋﻠﻢ و داﻧش

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درس ﮔذشتﻪ از شاعر تﻮاﻧا خﻮاجﻪ عبداﷲ اﻧصارى ﻣطـاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻪ اﻳد .در درس اﻣروز
با ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از چﻬرهﻫاى برجستﻪ و ﻣاﻧدﮔار شعر درى (ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ) آشﻨا خﻮاﻫﻴد شد؛
ﻫﻤچﻨان با صفت و اﻧﻮاع آن آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
 .در ﻣﻮرد ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 .با ﻧام چﻨد شاعر زبان درى آشﻨا استﻴد؟
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حﻜﻴﻢ جﻤال اﻟدﻳﻦ ابﻮ ﻣحﻤد اﻟﻴاس بﻦ ﻳﻮسف بﻦ زکﻰ بﻦ ﻣؤﻳد ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ از داستانسراﻳان
بزرگ و استادان ﻣسﻠﻢ در سرودن شعر تﻤثﻴﻠﻰ و بزﻣﻰ است .او در سال  525ﻫـ  .ق .در شﻬر ﮔﻨجﻪ
ﻣتﻮﻟد شد و ﻫﻤﺔ عﻤر را بﻪ جز سفر کﻮتاﻫﻰ کﻪ بﻪ دعﻮت قزل ارسﻼن بﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﻮاحﻰ ﻧزدﻳک
ﮔﻨجﻪ داشت در وطﻦ خﻮد باقﻰ ﻣاﻧد ،در ﻫﻤﻴﻦ شﻬر وفات کرد و بﻪ خاک سپرده شد؛ چﻨاﻧچﻪ از
اشعار او ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ،فضﻴﻠت ﻧظاﻣﻰ ﻣﻨحصر بﻪ شعر و شاعرى ﻧبﻮده بﻞ از جﻮاﻧﻰ بﻪ فﻨﻮن ادب،
تارﻳخ و قصص عﻼقﻪ داشتﻪ و در تحصﻴﻞ عﻠﻢ ﻫﻤت کرده است .تعﻠق خاطر ﻧظاﻣﻰ بﻪ تصﻮف،
زﻧدهﮔاﻧﻰ وى را بﻴشتر با زﻫد و عزﻟت ﻫﻤراه کرده و اﻳﻦ اﻣر او را از وابستﻪﮔﻰ بﻪ دربارﻫاى سﻼطﻴﻦ
دور کرده است.
ﻣﻬﻤترﻳﻦ اثر ﻧظاﻣﻰ «پﻨج ﮔﻨج» ﻳا «خﻤسﻪ» است کﻪ تعداد ابﻴات آن را تا حدود  20ﻫزار بﻴت
ﻧﻮشتﻪ اﻧد ،کﻪ آثار دﻳﮕر او عبارت اﻧد از :ﻣخزناﻻسرار ،ﻟﻴﻠﻰ و ﻣجﻨﻮن ،خسرو و شﻴرﻳﻦ ،ﻫفت پﻴﻜر و
اسﻜﻨدرﻧاﻣﻪ .قدﻳﻤﻰترﻳﻦ ﻣثﻨﻮى ﻧظاﻣﻰ «ﻣخزناﻻسرار» است و بﻬترﻳﻦ آنﻫا «خسرو و شﻴرﻳﻦ».
سبﻚ ﻧﻈاﻣﻰ
ﻧظاﻣﻰ از شاعراﻧﻰ است کﻪ باﻳد او را در شﻤار ارکان شعر فارسﻰ درى و از استادان ﻣسﻠﻢ اﻳﻦ زبان
داﻧست .وى از آن سخﻦﮔﻮﻳاﻧﻰ است کﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :فردوسﻰ و سعدى تﻮاﻧست بﻪ اﻳجاد و تﻜﻤﻴﻞ سبک
و روشﻰ خاص دست ﻳابد .اﮔر چﻪ داستانسراﻳﻰ در زبان فارسﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧظاﻣﻰ شروع ﻧشده؛ ﻟﻴﻜﻦ
تﻨﻬا شاعرى کﻪ تا پاﻳان قرن ششﻢ تﻮاﻧستﻪ است شعر تﻤثﻴﻠﻰ را بﻪ حد اعﻼى تﻜاﻣﻞ برساﻧد ﻧظاﻣﻰ
است .وى در اﻧتخاب اﻟفاظ و کﻠﻤات ﻣﻨاسب ،اﻳجاد ترکﻴبات خاص تازه ،ابداع ﻣعاﻧﻰ ،ﻣضاﻣﻴﻦ ﻧﻮ و
دﻟپسﻨد ،تصﻮﻳر جزئﻴات با ﻧﻴروى تخﻴﻞ ،دقت در وصف ﻣﻨاظر و تﻮصﻴف طبﻴعت ،اشخاص و بﻪ کار
بردن تشبﻴﻬات ،استعارات ﻣطبﻮع و ﻧﻮ ،در شﻤار کساﻧﻰ است کﻪ بعد از خﻮد ﻧظﻴرى ﻧﻴافتﻪ است.
برجستﻪﮔﻰﻫا و وﻳژهﮔﻰﻫاى شعر ﻧظاﻣﻰ:
 .1تشبﻴﻬات و تﻮضﻴحات او ،زﻳبا ،ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻪ و بسﻴار خﻴال اﻧﮕﻴزﻧد.
 .2در تصﻮﻳر جزئﻴات طبﻴعت و حاﻻت ،بسﻴار تﻮاﻧاست.
 .3اﻧتخاب اﻟفاظ و کﻠﻤات ﻣﻨاسب کﻪ ﻧتﻴجﺔ آشﻜار آن ،ﻣﻮسﻴقﻰ شعر اوست.
 .4اﻳجاد ترکﻴبات خاص ،ابداع و اختراع ﻣعاﻧﻰ و ﻣضاﻣﻴﻦ ﻧﻮ و دﻟپسﻨد.
 .5تازهﮔﻰ ﻣعاﻧﻰ و اﻳجاد ترکﻴبات تازهﻳﻰ کﻪ در شعر ﻧظاﻣﻰ ﻫست ،کﻼم وى را ﮔاﻫﻰ دچار ابﻬام
ﻣﻰکﻨد ،عﻼوه بر اﻳﻦﻫا کثرت واژهﻫاى عربﻰ ،اصطﻼحات عﻠﻮم و اصﻮل و ﻣباﻧﻰ فﻠسفﻪ و ﻣعارف
اسﻼﻣﻰ سخﻦ اﻳﻦ شاعر را دشﻮار و پﻴچﻴده کرده است.
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ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم
ﻛسب ﻋﻠﻢ وداﻧش
ﮔردل ﻧﻬﻰ اى پــــسر بدﻳﻦ پﻨد

از پﻨد پدر شﻮى بروﻣــــــــﻨد

غافﻞ ﻣﻨشﻴﻦ ﻧﻪ وقت بـازﻳــست

وقت ﻫﻨر است و کارسازﻳســــت

داﻧش طــــــــﻠب و بزرﮔﻰ آﻣﻮز

تا بـﻪ ﮔـــــــــردد روزت از روز

ﻣﻰکﻮش بﻪ ﻫرورق کﻪ خــﻮاﻧﻰ

تا جﻤﻠـﻪ ﻣطاﻟـــــــبش بداﻧﻰ

ﻫر چﻴز کﻪ دل بدان ﮔراﻳـــــــد

ﮔرجﻬد کﻨﻰ بﻪ دســـــــت آﻳـد

ﮔفتﻦ زﻣﻦ ،از تﻮ کار بــــــستﻦ

بﻴــﻜار ﻧﻤﻰتﻮان ﻧشـــــــستﻦ
ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ

ﻧظاﻣﻰ درشعر باﻻ ﮔفتﻪ است« :اى فرزﻧد! اﻳﻦ ﻧصﻴحت را قبﻮل کﻦ و از پﻨد و ﻧصﻴحت پدر
بﻰخبر ﻣﻨشﻴﻦ وقت ساعت تﻴرى و بازى ﻧﻴست ،وقت ﻳاد ﮔرفتﻦ کارﻫاست .خرد و داﻧش را
بﻴاﻣﻮز تا کﻪ روزﮔارت خﻮبتر شﻮد .ﻫرچﻴز را کﻪ قﻠب و دﻟت ﻣﻰخﻮاﻫد ﻳا ﻣﻴﻞ بﻪ آن ﻣﻰکﻨد اﮔر
کﻮشش کﻨﻰ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد .از ﻣﻦ ﮔفتﻦ بﻮد کﻪ ﮔفتﻢ ،اکﻨﻮن تﻮ باﻳد بدان عﻤﻞ کﻨﻰ؛ زﻳرا
بﻴﻜار ﻧشستﻦ شاﻳستﻪ و باﻳستﻪ ﻧﻴست».
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صﻔت و اﻧﻮاع آن
تعرﻳف صفت :صفت کﻠﻤﻪ ﻳﻲ است کﻪ حاﻟت وچﮕﻮﻧﻪﮔﻰ اسﻢ را بﻴان ﻣﻰکﻨد .اسﻢ را ﻣﻮصﻮف
ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :پسر خﻮب ،کﻪ «پسر» اسﻢ است و«خﻮب» صفت آن.
صفت اﻧﻮاع زﻳادى دارد کﻪ در اﻳﻦجا از چﻨد ﻧﻮع آن ﻧام ﻣﻰبرﻳﻢ .صفت ﻣطﻠق ﻳا ساده ،صفت
ﻣرکب ،صفت فاعﻠﻲ ،صفت ﻣفعﻮﻟﻲ ،صفت تفضﻴﻠﻲ ،صفت عاﻟﻲ ،صفت ﻧسبتﻰ ،صفت عددي،
صفت اشاري وصفت پرسشﻲ.

ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ شاعر ﻧامدار زبان درى است و ازجﻤﻠﺔ سراﻳﻨدهﮔان شعر در قاﻟب قصﻴده و رباعﻰ
است .خﻤسﻪ ﻳا «پﻨج ﮔﻨج» ﻳﻜﻰ از آثار وى بﻮده کﻪ شﻬرت جﻬاﻧﻰ کسب ﻧﻤﻮده است .در سال
 525ﻫجرى بﻪ دﻧﻴا آﻣده است.
صفت کﻠﻤﻪﻳﻰ است کﻪ حاﻟت اسﻢ را بﻴان ﻣﻰکﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :خﻮب ،بد ،زﻳبا و...
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ در کدام سال و در کجا بﻪ دﻧﻴا آﻣده است؟
آثار ﻣشﻬﻮر ﻧظاﻣﻰ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
بﻴتﻫاى زﻳر را بخﻮاﻧﻴد و بﮕﻮﻳﻴد چﻪ ﻣفﻬﻮم دارﻧد؟
غافﻞ ﻣﻨشﻴﻦ ﻧــﻪ وقت با زﻳست

وقت ﻫﻨر است و کـارسازﻳست

داﻧـــــــش طﻠب و بزرﮔﻰ آﻣﻮز

تا بﻪ ﮔــــــردد روزت از روز

بﻪ ﻧظر شﻤا چﻪ کسﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد شعر بسراﻳد؟
چرا بﻪ ﻧظر شاعر باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ ﻧصﻴحتﻫاى پدر ﮔﻮش بدﻫﻴﻢ؟
بﻪ شاﮔردان ﻫداﻳت دﻫﻴد:

در ﮔروهﻫاى چﻬار ﻧفرى در ﻣﻮرد دو پﻴام باارزش اﻳﻦ شعر باﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻧتﻴجﺔ سخﻨان
را ﻳک ﻧفر ﻧﻤاﻳﻨده ازﻫر ﮔروه پﻴش روى صﻨف بﻴاﻳد بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳد.
بﻴت پﻨجﻢ شعر (کسب عﻠﻢ و داﻧش) را تﻮضﻴح دﻫﻨد.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ کسب عﻠﻢ و داﻧش را بخﻮاﻧﻴد و واژهﻫاى جدﻳد آن را بﻴرونﻧﻮﻳس کﻨﻴد.
خﻼصﺔ زﻧدهﮔﻰﻧاﻣﺔ ﻧظاﻣﻰ ﮔﻨجﻪﻳﻰ را در سﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
دو جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد و در آن صفت را ﻧشان دﻫﻴد.
ﻧام پﻨج شاعر زبان درى را بﻨﻮﻳسﻴد و بﻪ آواز بﻠﻨد بخﻮاﻧﻴد.
ﻣتﻦ درس را بخﻮاﻧﻴد و بﮕﻮﻳﻴد کﻪ کدام قﻮاعد دستﻮرى (اسﻢ و صفت) در آن بﻪ کار رفتﻪ
است .با تعرﻳف و ﻣثالﻫا واضح سازﻳد.
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 .1جدوﻟﻰ در کتابچﻪﻫاى خﻮد رسﻢ کﻨﻴد و داخﻞ آن چﻬار اسﻢ خاص ،اسﻢ عام و صفت را
بﻨﮕارﻳد .سپس آنﻫا را در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ کار ببرﻳد؛ ﻣاﻧﻨد:
صفت

اسﻢ عام

اسﻢ خاص

زﻳبا

شﻬر

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

..........

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

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

.........

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

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

..........

خﻮاجﻪ عبداﷲ

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

 .2ﻣفﻬﻮم شعر را در پﻨج سطر در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس دوازدﻫﻢ

سﻌدى

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ با چﻨد شاعر زبان درى و ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم آنﻫا آشﻨا شدﻳﻢ ،در اﻳﻦ
درس با شاعرى بﻪ ﻧام شﻴخ ﻣشرف اﻟدﻳﻦ ﻣصﻠح ﻣتخﻠص بﻪ (سعدى) آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ کﻪ
در کجا بﻪ دﻧﻴا آﻣده چطﻮر در جﻮاﻧﻰ بﻪ تحصﻴﻞ پرداخت ،آثار ﻣشﻬﻮرش کدامﻫا است،
ﻣﻮضﻮع شعرى او را چﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰداد و در غزلسراﻳﻰ چﻪﮔﻮﻧﻪ شاعر بــــﻮده است؛
ﻫﻢچﻨﻴﻦ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ کﻪ صفت ساده و ﻣرکب چﻴست و چطﻮر ﻣﻰتﻮان آنﻫا را در جﻤﻠﻪ
بﻪ کار برد؟
 -ﻧام کتاب ﻧﻮﻳسﻨده ﻳا شاعرى را کﻪ ﻣطاﻟعﻪ کرده اﻳد بﮕﻮﻳﻴد.
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شﻴخ ﻣشرف اﻟدﻳﻦ ﻣصﻠح ﻣتخﻠص بﻪ «سعدى» در اواﻳﻞ قرن ﻫفتﻢ ﻫجرى ( )606در ﻳک
خاﻧﻮادة ﻣتدﻳﻦ در شﻴراز بﻪ دﻧﻴا آﻣده است.
در آوان جﻮاﻧﻰ بﻪ بغداد رفت و در آﻧجا در ﻣدرسﺔ ﻧظاﻣﻴﻪ بﻪ تحصﻴﻞ دﻳﻨﻰ و ادبﻰ ﻫﻤت
ﮔﻤاشت؛ سپس بﻪ عراق ،شام و حجاز سفر کرد .در سال  656ﻫجرى ﮔﻠستان را در ﻣﻮاعظ
و حﻜﻢ بﻪ ﻧثر فصﻴح و زﻳبا ﻣزﻳﻦ ساختﻪ و آﻣﻴختﻪ با اشعار دلاﻧﮕﻴز بﻪ ﻧام شاﻫزاده «سعد بﻦ
ابﻮبﻜر» در آورده وبﻪ وى تقدﻳﻢ ﻧﻤﻮد .از آن بﻪ بعد بقﻴﺔ عﻤر را در شﻴراز در خاﻧقاه خﻮد زﻳستﻪ
و در سال  694ﻫجرى در ﮔذشت و در ﻫﻤان خاﻧقاه ﻣدفﻮن ﮔردﻳد.
سعدى ﻳﻜﻰ از شعراى بزرگ زبان درى است و در سخﻦ او غزل عاشقاﻧﻪ آخرﻳﻦ حد ﻟطافت و
زﻳباﻳﻰ را دارد و ﻟطﻴف ترﻳﻦ ﻣعاﻧﻰ در سادهترﻳﻦ و فصﻴحترﻳﻦ اﻟفاظ آﻣده است.
در حﻜﻤت و ﻣﻮعظﻪ از بسا شاعران درى زبان ﻣﻮفقتر است .ﮔﻠستان وى ﻧثر بسﻴار زﻳبا و جذاب
دارد .آثار ﻣﻨثﻮر دﻳﮕرش غﻴر از ﮔﻠستان ،ﻣجاﻟس پﻨجﮔاﻧﻪ ،رساﻟﺔ عقﻞ و عشق و تقرﻳرات ثﻼثﻪ است.
ﻧﻤﻮﻧﺔ شﻌر سﻌدى
تــﻦ آدﻣــــﻰ شــرﻳف اســت بﻪ جـان آدﻣﻴـت

ﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟباس زﻳبا ست ﻧشان آدﻣﻴت

اﮔــــر آدﻣﻰ بـﻪ چشﻤست و دﻫان و ﮔﻮش و بﻴﻨﻰ

چـﻪ ﻣــﻴان ﻧقـش دﻳﻮار وﻣﻴان آدﻣﻴت

خﻮر و خﻮاب و خشﻢ و شﻬﻮت شغبست و جﻬﻞ و ظﻠﻤت

حﻴـﻮان خـبر ﻧــدارد ز جﻬان آدﻣـﻴت

بـــﻪ حقـــﻴقت آدﻣﻰ بـــاش وﮔر ﻧﻪ ﻣرغ باشﻴد

کﻪ ﻫﻤﻴﻦ سخﻦ بﮕﻮﻳد بﻪ زبان آدﻣﻴت

ﻣﮕـر آدﻣــﻰ ﻧبﻮدى کـــــﻪ اسﻴر دﻳـﻮ ﻣـــاﻧدى

کﻪ فرشتــﻪ ره ﻧـدارد بﻪ ﻣﻜان آدﻣﻴت

اﮔــر اﻳﻦ درﻧـدهخـــﻮﻳﻰ زطبﻴعتـت بﻤﻴـــرد

ﻫﻤﻪ عﻤر زﻧــده باشﻰ بﻪ روان آدﻣﻴت

رســد آدﻣﻰ بﻪ جاﻳﻰ کـﻪ بﻪ جز خداﻧبﻴﻨد

بﻨﮕر کﻪ تا چﻪ حد اسـت ﻣﻜان آدﻣﻴت

طﻴــران ﻣرغ دﻳـــدى ،تـــﻮ زپــاى بﻨد شـﻬﻮت

بــدر اى ،تــا ببﻴﻨﻰ طﻴران آدﻣــﻴت
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ﮔﻠستان سعدى ﻣﻤﻠﻮ از حﻜﻢ و ﻣﻮاعظ است .ﻳعﻨﻰ ﮔﻠستان سعدى سراسر پﻨد ،اﻧدرز و اخﻼق
است کﻪ اﻟحق ﻣﻰتﻮان سعدى را بﻪ حﻴث ﻣعﻠﻢ اخﻼق و اﻧدرز ﻧاﻣﻴد؛ زﻳرا سعدى ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ
خصﻮص در ﮔﻠستان خﻮد پﻨد ،اخﻼق و اﻧدرز را بﻴشتر بﻪ کار برده است.

صﻔت ساده و ﻣرﻛب

صفت ساده آن است کﻪ حاﻟت اسﻢ را بﻴان ﻣﻰکﻨد و از ﻳک کﻠﻤﻪ ساختﻪ شده است؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧﻴک،
خﻮب ،کﻮشا .و ﻳا در اﻳﻦ بﻴت:
دﻟﻴﻞ خﻮﻳش پس از ﻣرگ ﻫﻢ تﻮﻳﻰ بﻴدل چﻮ شﻤع کشتﻪ کسﻰ جز تﻮ بر ﻣزار تﻮ ﻧﻴست
کﻠﻤﻪﻫاى ﻧﻴک ،خﻮب ،کﻮشا و کشتﻪ صفت ساده اﻧد.
صفت ﻣرکب آن است کﻪ ﻣاﻧﻨد اسﻢ ﻣرکب ،ساختﻤاﻧش از دو کﻠﻤﻪ تشﻜﻴﻞ ﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻣرد پاکدل ،زن خﻮبرو کﻪ :خﻮبرو {خﻮب  +رو = خﻮبرو} و پاکدل {پاک  +دل = پاکدل}
صفت ﻣرکب اﻧد.

شﻴخ ﻣشرفاﻟدﻳﻦ ﻣصﻠح «سعدى» شﻴرازى در اواﻳﻞ قرن ﻫفتﻢ ﻫجرى در ﻳک خاﻧﻮادة ﻣتدﻳﻦ
در شﻴراز بﻪ دﻧﻴا آﻣده است.
آثار ﻣﻨثﻮر وى ﮔﻠستان ،ﻣجاﻟس پﻨجﮔاﻧﻪ ،رساﻟﺔ عقﻞ و عشق و تقرﻳرات ثﻼثﻪ ﻣﻰباشد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻰﻧاﻣﺔ سعدى بﻪ طﻮر ﻣختصر صحبت کﻨﻴد.
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در بارة ﻣفﻬﻮم ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم سعدى در ﮔروهﻫا با ﻫﻢ بحث و ﮔفتﮕﻮ کﻨﻴد و ﻧتﻴجﻪ را ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫر
ﮔروه بﻴان ﻧﻤاﻳد.
سعدى شاعر کدام قرن بﻮد؟
آثار ﻣﻨثﻮر سعدى را ﻧام بﮕﻴرﻳد؟
کتاب ﻣجاﻟس پﻨجﮔاﻧﻪ از کﻰ بﻮد؟
ﻣقصد شاعر از بﻴت زﻳر چﻴست؟
بﻨﮕر کﻪ تا چﻪ حد است ﻣﻜان آدﻣﻴـت
رسد آدﻣﻰ بﻪ جاﻳﻰ کﻪ بﻪ جز خدا ﻧبﻴﻨد
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
سعدى ﻳﻜﻰ از ﻣشﻬﻮرترﻳﻦ شاعران زبان فارسﻰ درى است.
ﮔﻠستان و بﻮستان از جﻤﻠﻪ آثار ﻣشﻬﻮر سعدى ﻣﻰباشد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را در ﮔروهﻫاى کﻮچک خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد.
واژهﻫاى جدﻳد را بخﻮاﻧﻴد و در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ کار ببرﻳد.
شعر «تﻦ آدﻣﻰ شرﻳف است» را با ﻟحﻦ و آﻫﻨﮓ ﻣﻨاسب بخﻮاﻧﻴد و ﻣعﻨا کﻨﻴد.
جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را ﮔسترش دﻫﻴد.
در آوان جﻮاﻧﻰ بﻪ -------------------------------------------------
 ---------------------------------------از آن بﻪ بعد بقﻴﺔ عﻤر خﻮد را درشﻴراز ---------------------------------------------------------
----------------------------ﮔردﻳده است.سﻪ جﻤﻠﻪ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ در آنﻫا صفت ساده و ﻣرکب بﻪ کار رفتﻪ باشد.
شﻤا ﻧسبت بﻪ کدام شاعر عﻼقﻪﻣﻨدى دارﻳد ،در دو سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
تفسﻴر و ﻣعﻨاى اﻳﻦ بﻴت را در دو سطر بﻨﻮﻳسﻴد و صفت ﻣرکب را در آن ﻧشان دﻫﻴد.
ﮔفتﻢ اﻳﻦ شرط آدﻣﻴت ﻧﻴست

ﻣرغ تسبﻴح ﮔﻮى و ﻣﻦ خاﻣﻮش

ﻳﻜﻰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى شعر سعدى را اﻧتخاب کﻨﻴد و در صﻨف با صداى بﻠﻨد بخﻮاﻧﻴد.
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درس سﻴزدﻫﻢ

اﻫﻤﻴت شاﻫراه و جادهﻫا

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد زراعت ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد .درس جدﻳد ﻣا آشﻨاﻳﻰ با
شاﻫراهﻫا وجادهﻫاست کﻪ در ﻫر کشﻮرى از اﻫﻤﻴت خاصﻰ برخﻮردار است .در اﻳﻦ درس
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ کﻪ ارزش و اﻫﻤﻴت شاﻫراهﻫا را از ﻧظر اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ ﻣﻮرد
ﻣطاﻟعﻪ قرار دﻫﻴﻢ؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ با صفت ﻣفعﻮﻟﻰ و فاعﻠﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
 .1آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد چﻨد شاﻫراه کشﻮر را ﻧام ببرﻳد؟
 .2آﻳا زراعت با جادهﻫا و شاﻫراهﻫا ارتباط دارد ،اﮔر دارد چطﻮر؟
 .3آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد کﻪ شاﻫراهﻫا و جادهﻫا در ﻳک کشﻮر داراى چﻪ اﻫﻤﻴتﻰ ﻣﻰباشﻨد؟
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شاﻫراه عبارت از سرکﻫاى ﻣﻬﻢ حﻠقﻪﻳﻰ بﻴﻦ وﻻﻳتﻫا ﻣﻰباشد،کﻪ تﻤام وﻻﻳتﻫاى دورا دور
کشﻮر را با ﻫﻢ وصﻞ ﻣﻰکﻨد .شاﻫراهﻫا و جادهﻫا در ﻳک کشﻮر بﻪ ﻣثابﺔ شاﻫرگﻫا در بدن
ﻣﻰباشﻨد .ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ کﻪ شاﻫرگﻫا در بدن خﻮن را بﻪ تﻤام بدن ﻣﻰرساﻧﻨد ،اﻧسان را زﻧده
ﻧﮕﻬﻤﻴدارﻧد و سبب اداﻣﺔ حﻴات ﻣﻰشﻮﻧد ،شاﻫراهﻫا و جادهﻫا در کشﻮر تﻤام شﻬرﻫا و ﻣﻨاطق را
ﻣتصﻞ ﻣﻰسازﻧد و حﻴات تازه بﻪ جاﻣعﻪ ﻣﻰبخشﻨد .شاﻫراهﻫا از ﻧظر اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨﮕﻰ
و اﻣﻨﻴتﻰ اﻫﻤﻴت بسزاﻳﻰ دارﻧد .در صﻮرتﻰ کﻪ تﻤام شﻬرﻫا و دﻫﻜدهﻫا بﻪ ﻫﻢ وصﻞ باشﻨد و
ارتباط داشتﻪ باشﻨد ،تﻮﻟﻴدات و ﻣحصﻮﻻت ﻳک ﻣﻨطقﻪ بﻪ ﻣﻨطقﺔ دﻳﮕر اﻧتقال ﻳافتﻪ ،سبب رشد
اقتصادى ﻫﻤان ﻣﻨطقﻪ ﻣﻰشﻮﻧد .با ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا بﻪ کﻤترﻳﻦ وقت ﻣحصﻮﻻت زراعتﻰ،
حﻴﻮاﻧﻰ و صﻨاﻳع دستﻰ بﻪ بازارﻫا و ﻣارکﻴتﻫا رسﻴده بﻪ قﻴﻤت ﻣﻨاسب بﻪ فروش ﻣﻰرسﻨد و از
عاﻳد حاصﻠﻪ ضرورﻳات ﻣردم و خاﻧﻮادهﻫا ﻣرفﻮع ﻣﻰﮔردد .زﻧدهﮔﻰ روﻧق و رشد ﻳا فتﻪ سطح آن
باﻻ ﻣﻰرود.
حﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻣردم و اﻧتقال تﻮﻟﻴدات شان در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا در ﻣدت زﻣان کﻮتاﻫﻰ
صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻧﻪ تﻨﻬا در قسﻤت اقتصادى؛ بﻠﻜﻪ در روابط و اﻧتقال فرﻫﻨﮓﻫا ﻧﻴز
ﻣؤثر ﻣﻰباشد .رفت و آﻣد ﻣردم سبب روابط و تحﻜﻴﻢ دوستﻰﻫا بﻴﻦ اقﻮام ﻣختﻠف شده از رسﻢ
و رواجﻫاى ﻳﻜدﻳﮕر آﮔاه ﻣﻰشﻮﻧد .ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ کﻪ روابط فرﻫﻨﮕﻰ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد روابط اجتﻤاعﻰ
استحﻜام ﻳافتﻪ شﻨاخت سراسرى بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛ حتﻰ سبب خﻮﻳشﻰﻫا ﻣﻰﮔردد .طﻮرىکﻪ قب ً
ﻼ
بﻪ آن اشاره شد در پﻬﻠﻮى اﻧﻜشاف روابط اجتﻤاعﻰ ،روابط اقتصادى و اﻧتقال فرﻫﻨﮓﻫا در اثر
رفت و آﻣد و شﻨاخت اقﻮام وسعت ﻣﻰﻳابد و وحدت ﻣﻠﻰ بﻴشتر تقﻮﻳت ﻣﻰشﻮد؛ عﻼوه بر ﻣساﻳﻠﻰ
کﻪ تذکر داده شد ،ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا سبب رشد تجارت در داخﻞ و خارج ازکشﻮر ﻣﻰﮔردد ،پﻮل
تقﻮﻳت ﻣﻰﻳابد و روحﻴﺔ اتﻜا بﻪ خﻮد بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛ ﻫﻢچﻨان کشﻮر بﻪ ﻣﻨطقﺔ تراﻧزﻳت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد .حﻤﻞ و ﻧقﻞ اﻣﻮال تجارتﻰ کشﻮرﻫاى ﻫﻤساﻳﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨطقﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ
عاﻳد بزرﮔﻰ از اﻳﻦ بابت ﻣتﻮجﻪ کشﻮر ﻣا ﻣﻰشﻮد.
شاﻫراهﻫا بﻪ سﻴستﻢ جدﻳد از استﻬﻼک وساﻳﻞ حﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻣﻰکاﻫد و با ﻣصرف کﻤتر اﻣﻮال
اﻧتقال ﻣﻰﻳابد .ﻣﻮاد خام و پختﻪ بﻪ آساﻧﻰ از طرﻳق زﻣﻴﻦ بﻪ خارج از کشﻮر صادر شد ه و واردات
بﻪ قﻴﻤت ﻧازل بﻪ داخﻞ ﻣﻰرسد.
جﻠب و جذب سﻴاحان ﻳﻜﻰ از فاﻳدهﻫاى دﻳﮕرﻳست کﻪ بﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا بستﻪﮔﻰ دارد
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و سبب رشد اقتصادى و اﻧتقال فرﻫﻨﮓﻫا ﻣﻰشﻮد.
پس ﻫﻤﺔ اﻳﻦ پﻴشرفتﻫا زﻣاﻧﻰ جﻨبﺔ عﻤﻠﻰ بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرﻧد کﻪ ﻳک کشﻮر در تﻤام ﻣﻨاطق دور
و ﻧزدﻳک شاﻫراهﻫا و جادهﻫا داشتﻪ باشد ،و اﻳﻦ پﻴشرفت ﻧﻪ تﻨﻬا در شﻬرﻫا ﻣﻨحصر ﻣﻰﻣاﻧد؛ بﻠﻜﻪ
سبب رشد ﻣﻨاطق دور دست و دﻫات ﻧﻴز ﻣﻰشﻮد .بﻪ خصﻮص بخش زراعت و ﻣاﻟدارى بﻴشتر
رشد ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ چﻮن دﻫقاﻧان در دورترﻳﻦ ﻧقطﻪﻳﻰ از کشﻮر تشﻮﻳق ﻣﻰشﻮﻧد تا تﻮﻟﻴدات خﻮد را
بﻠﻨد برده بﻪ بازارﻫا عرضﻪ ﻧﻤاﻳﻨد؛ زﻳرا آنﻫا ﻣﻰداﻧﻨد کﻪ تﻮﻟﻴدات شان ساﻟﻢ و بﻪ وقت کﻢ بﻪ
ﻣارکﻴتﻫا بﻪ فروش ﻣﻰرسد.
پس باﻳد بداﻧﻴﻢ کﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا و سرکﻫا خﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ بﻮده و در تﻤام عرصﻪﻫاى زﻧدهﮔﻰ
اثر ﮔذاشتﻪ ،روﻧق اقتصادى را سبب ﻣﻰشﻮد ،سطح زﻧدهﮔﻰ را باﻻ برده ،آراﻣﻰ و آساﻳش را بﻪ بار
ﻣﻰآورد.
حال با شاﻫراهﻫا و سرکﻫاى کشﻮر خﻮد آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
از جﻤﻠﺔ شاﻫراهﻫاى ﻣﻬﻢ کشﻮر ﻣﻰتﻮان از شاﻫراهﻫاى کابﻞ -کﻨدﻫار ،کﻨدﻫار-ﻫرات ،کابﻞ-
تﻮرخﻢ ،کابﻞ -ﻣزار و کابﻞ-کﻨدز ﻳاد کرد .ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ قدﻣﻰ کﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در کشﻮر برداشتﻪ
شده شاﻫراه حﻠقﻮى ﻣﻰباشد .اﻳﻦ شاﻫراه از کابﻞ آغاز شده و دوباره بﻪ کابﻞ ختﻢ ﻣﻰشﻮد .بﻪ
اﻳﻦ ترتﻴب :کابﻞ –کﻨدﻫار-ﻫرات –بادغﻴس –فارﻳاب –جﻮزجان –بﻠخ و سراﻧجام دوباره بﻪ
کابﻞ ختﻢ ﻣﻰشﻮد .راهﻫاى دﻳﮕرى کﻪ در اﻧتقال اﻣﻮال اﻫﻤﻴت دارد ،جاده دل آرام زرﻧج است
کﻪ افغاﻧستان را با اﻳران و بﻨادر جﻨﻮبﻰ آن با فاصﻠﺔ کﻮتاﻫﻰ وصﻞ ﻣﻰکﻨد؛ ﻫﻢچﻨان جاده کابﻞ
 شﻴرخان بﻨدر و کابﻞ -حﻴرتان تبادﻟﺔ اﻣﻮال تجارتﻰ را با ﻫﻤساﻳﻪﻫاى شﻤاﻟﻰ (تاجﻜستان وازبﻜستان) آسان ساختﻪ است.

وحدت ﻣﻠﻰ :اتحاد اقﻮام و اقشار ﻣختﻠف ﻳک کشﻮر وحدت ﻣﻠﻰ ﻫﻤان کشﻮر است.
سﻴاحان :کساﻧﻰ کﻪ در شﻬرﻫا و کشﻮرﻫاى ﻣختﻠف بﻪ ﮔردش و جﻬانﮔردى ﻣﻰپردازﻧد و از
جاﻫاى تارﻳخﻰ دﻳدن ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
تراﻧزﻳت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ :حﻤﻞ و ﻧقﻞ اﻣﻮال تجارتﻰ از ﻳک کشﻮر بﻪ کشﻮر دﻳﮕر را ﮔﻮﻳﻨد.
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صﻔت ﻓاﻋﻠﻰ و ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
صفت فاعﻠﻰ :کﻠﻤﻪﻳﻰ است کﻪ بر حاﻟت و چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ فاعﻞ ،ﻳعﻨﻰ اﻧجام دﻫﻨدة کارى
دﻻﻟت کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔﻮﻳﻨده ،بﻴﻨا ،پروردﮔار ،شﻨﻮا ،دادﮔر و...
درزبان درى صفت فاعﻠﻰ داراى پسﻮﻧدﻫاى زﻳر ﻣﻰباشد:
( -1ﻧده) کﻪ در آخر فعﻞ اﻣر ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :بافﻨده ،ﮔﻮﻳﻨده ،تابﻨده و...
( -2ان) کﻪ در آخر فعﻞ اﻣر ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :خﻮاﻫان ،خﻨدان ،دوان و...
( -3ا ) کﻪ در آخر فعﻞ اﻣر ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔﻮﻳا ،بﻴﻨا ،داﻧا ،جﻮﻳا و...
( -4ﮔار) کﻪ بﻴشتر در آخر فعﻞ اﻣر و ﻣاضﻰ ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :آﻣﻮزﮔار،آفرﻳدهﮔار و...
( -5کار) کﻪ بﻴشتر در آخر اسﻢ ﻣعﻨا ﻣﻰپﻴﻮﻧدد؛ ﻣاﻧﻨد :ستﻤﻜار ،فراﻣﻮش کار و...
( -6ﮔر ) کﻪ در آخر اسﻢ ﻣعﻨﻰ ﻣﻰپﻴﻮﻧدد؛ ﻣاﻧﻨد :دادﮔر ،ستﻤﮕر ،راﻣشﮕر و...
( -7آر ) کﻪ در آخر فعﻞ ﻣاضﻰ ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :خرﻳدار ،خﻮاستار ،برخﻮردار و...
صفت ﻣفعﻮﻟﻰ :آن است کﻪ بر چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ ﻣفعﻮل ،ﻳعﻨﻰ ﻣﻮجﻮدى کﻪ کار بر روى آن
واقع شده دﻻﻟت ﻣﻰکﻨد ،کﻪ با حذف (ن) اسﻢ فعﻞ و اضافﻪ ﻧﻤﻮدن (ه) غﻴر ﻣﻠفﻮظ ساختﻪ
ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :دست شﻜستﻪ ،در بستﻪ ،سخﻦ ﮔفتﻪ و ﮔﻞ شﮕفتﻪ .کﻪ (شﻜستﻪ ،بستﻪ ،ﮔفتﻪ
و شﮕفتﻪ) صفات ﻣفعﻮﻟﻰ اﻧد.

شاﻫراه ،سرکﻫاى حﻠقﻪﻳﻰ بﻴﻦ وﻻﻳتﻫا را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ تﻤام وﻻﻳتﻫاى دورادور را بﻪ ﻫﻢ وصﻞ
ﻣﻰکﻨد .از ﻧظر اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨﮕﻰ و اﻣﻨﻴتﻰ اﻫﻤﻴت بﻪ سزاﻳﻰ دارد .حﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻣردم،
اﻣﻮال تجارتﻰ و اﻧتقال تﻮﻟﻴدات در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا و جادهﻫا بﻪ آساﻧﻰ اﻣﻜان پذﻳر
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است.
شاﻫراهﻫاى ﻣﻬﻢ کشﻮر عبارت اﻧد از :شاﻫراه کابﻞ-کﻨدﻫار ،کﻨدﻫار-ﻫرات ،کابﻞ-تﻮرخﻢ ،کابﻞ -ﻣزار
و کابﻞ -کﻨدز کﻪ در حﻤﻞ و ﻧقﻞ اﻣﻮال تجارتﻰ و اﻧتقال تﻮﻟﻴدات از اﻫﻤﻴت خاصﻰ برخﻮردار استﻨد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
شاﻫراه را بﻪ چﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
اﻫﻤﻴت اقتصادى شاﻫراهﻫا و را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
شاﻫراهﻫا و جادهﻫا در اﻧﻜشاف روابط اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ چﻪ ﻧقشﻰ دارﻧد؟
شاﻫراهﻫا وجادهﻫا در صادرات و واردات اﻣﻮال چﻪ ﻧقش دارﻧد؟
آﻳا شاﻫراهﻫا و جادهﻫا صرف ﻣربﻮط بﻪ شﻬرﻫا ﻣﻰشﻮﻧد؟
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد .پس از بررسﻰ و تحﻠﻴﻞ در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم درس بﻪ شﻜﻞ
سؤال و جﻮاب ،ﻳک ﮔروه با ﮔروه دﻳﮕر ﻣحاوره ﻧﻤاﻳد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
با ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا بﻪ کﻤترﻳﻦ وقت ﻣحصﻮﻻت زراعتﻰ ،حﻴﻮاﻧﻰ و صﻨاﻳع دستﻰ بﻪ
بازارﻫا و ﻣارکﻴتﻫا ﻣﻰرسد.
شاﻫراهﻫاى کابﻞ-کﻨدﻫار ،کﻨدﻫار-ﻫرات،کابﻞ-تﻮرخﻢ ،کابﻞ-ﻣزار و کابﻞ-کﻨدز از جﻤﻠﺔ
شاﻫراهﻫاى ﻣﻬﻢ کشﻮر بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را دقﻴق بخﻮاﻧﻴد ،بعد در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت اقتصادى و اجتﻤاعﻰ شاﻫراهﻫا و جادهﻫا
شش سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
از کﻠﻤﻪﻫاى داده شده ،کﻪ ﻧاﻣﻨظﻢ اﻧد ،دو جﻤﻠﺔ ﻣﻨظﻢ ترتﻴب ﻧﻤﻮده ،بﻨﻮﻳسﻴد.
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-

اقتصادى ،رشد ،شاﻫراهﻫا ،سبب ،ﻣﻮجﻮدﻳت ،اﻧتقال ،ﻣﻰشﻮد و فرﻫﻨﮓﻫا

-

سﻴستﻢ ،استﻬﻼک ،شاﻫراهﻫا ،جدﻳد ،بﻪ ،حﻤﻞ وﻧقﻞ ،از ،وساﻳﻞ و ﻣﻰکاﻫد

درست /ﻧادرست
شاﻫراهﻫا از ﻧظر اقتصادى اﻫﻤﻴت ﻧدارﻧد( .

)

ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫراهﻫا سبب جﻠب وجذب سﻴاحان ﻣﻰشﻮد( .

)

شاﻫراه کابﻞ-حﻴرتان تبادﻟﺔ اﻣﻮال تجارتﻰ را با ﻫﻤساﻳﻪﻫاى شﻤاﻟﻰ آسان ساختﻪ است) ( .
جاﻫاى خاﻟﻰ را پرﻛﻨﻴد:
شاﻫراه .........از .........ﻣﻬﻢ .......بﻴﻦ وﻻﻳات ﻣﻰباشد.
کشﻮر بﻪ .......تراﻧزﻳت .............تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
شاﻫراه ........زرﻧج ،افغاﻧستان را با ...........و بﻨادر جﻨﻮبﻰ آن با فاصﻠﺔ کﻮتاﻫﻰ ......ﻣﻰکﻨد.

برداشت خﻮد را از درس خﻼصﻪ ﻧﻤﻮده در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
کﻠﻤﻪﻫاى زﻳر را درجﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻳد.
کشﻮر ،ﻣحصﻮﻻت ،اقتصادى ،فرﻫﻨﮕﻰ ،زراعتﻰ ،جادهﻫا ،شاﻫراه و اﻧﻜشاف.
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درس چﻬاردﻫﻢ

آزادى

شاﮔردان ﻋزﻳز،
سال ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد آزادى ﻣطاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻪ بﻮدﻳد ،اکﻨﻮن در اﻳﻦ درس در بارة اﻳﻦکﻪ
آزادى حق ﻫر اﻧسان است ،آزادى فردى و اجتﻤاعﻰ و اﻳجاد احساس احترام بﻪ آزادى را
فرا خﻮاﻫﻴد ﮔرفت؛ ﻫﻢچﻨان با ﻣﻬارتﻫاى ششﮔاﻧﺔ زبان و صفت تفضﻴﻠﻰ آشﻨا خﻮاﻫﻴد
شد .قبﻞ از ارائﺔ ﻣﻮضﻮعات درس بﻪ اﻳﻦ پرسشﻫا پاسخ دﻫﻴد:
 -1چرا ﻫر کس آزادى را دوست دارد؟
 -2از ﻧظر شﻤا آزادى ﻳعﻨﻰ چﻪ؟
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آزادى ﻳک ﻫدﻳﺔ بﻰﻧظﻴر اﻟﻬﻰ است کﻪ ﻧصﻴب اﻧسان شده است ،ﻣا باﻳد بﻪ آزادى و کراﻣت
اﻧساﻧﻰ احترام بﮕذارﻳﻢ .آزادى حق قاﻧﻮﻧﻰ ،طبﻴعﻰ و ﻣشروع ﻫر اﻧسان است .اﻳﻦ حق جزء آزادى
دﻳﮕران و ﻣصاﻟح عاﻣﻪ کﻪ تﻮسط قاﻧﻮن تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﮔردد بﻮده و حدود ﻻﻳتﻨاﻫﻰ ﻧدارد.
ﻫر اﻧسان حق دارد آزاد زﻧدهﮔﻰ کﻨد ،آزادى و کراﻣت اﻧسان طبق قاﻧﻮن از ﻫر ﻧﻮع تعرض
ﻣصؤون است .دوﻟتﻫا بﻪ احترام و حﻤاﻳت آزادى و کراﻣت اﻧسان ﻣﻜﻠف ﻣﻰباشﻨد .روى ﻫﻤﻴﻦ
اصﻞ ﻫر کس حق زﻧدهﮔﻰ و اﻣﻨﻴت شخصﻰ خﻮد را دارد .آزادى ﻳک واژة ﻣقدس است ،ﻫر
اﻧسان آزاد بﻪ دﻧﻴا ﻣﻰآﻳد و باﻳد آزاد زﻧدهﮔﻰ کﻨد ،زﻧدهﮔﻰ ﻳک ﻣﻮﻫبت خداوﻧدى و حق طبﻴعﻰ
اﻧسان است ،ﻫﻴچ کس بدون ﻣجﻮز قاﻧﻮﻧﻰ از حق ﻣحروم ﻧﻤﻰﮔردد .ﻫر اﻧسان حق دارد ﻧظر
خﻮد را آزاداﻧﻪ بﻴان ﻧﻤاﻳد روى ﻫﻤﻴﻦ اساس دوﻟتﻫا ﻧﻴز آزادى بﻴان را حﻤاﻳت ﻣﻰکﻨﻨد ،ﻣا حق
دارﻳﻢ ﻧظر و فﻜر خﻮد را بﻪ وسﻴﻠﺔ ﮔفتار ،ﻧﻮشتﻪ ،تصﻮﻳر و ﻳا وساﻳﻞ دﻳﮕر با رعاﻳت احﻜام قاﻧﻮن
اظﻬار ﻧﻤاﻳﻴﻢ .آزادى و ﻣحرﻣﻴت ﻣرا سﻼت و ﻣخابرات اشخاص از تعرض و ﻣداخﻠﻪ و تفتﻴش
کاﻣ ً
ﻼ ﻣصؤون ﻣﻰباشد؛ ﻣﮕر در حاﻟتﻰ کﻪ قاﻧﻮن حﻜﻢ دﻳﮕرى در ﻣﻮرد داشتﻪ باشد.
در ﻫﻨﮕاﻣﻰکﻪ اکثرﻳت ﻣردم ﻳک جاﻣعﻪ بﻴﻜار و فقﻴر باشﻨد ،در زﻳر بار احتﻴاجات زﻧدهﮔﻰ بﻪ
رﻧج و ﻣصﻴبت ﮔرفتار ﻣﻰشﻮﻧد ،فﻜر ﻣﻰکﻨﻨد ،تا براى پﻴدا کردن ضرورﻳات زﻧدهﮔﻰ بﻪ خدﻣت
دﻳﮕران در آﻳﻨد کﻪ در آن صﻮرت آزادى خﻮد را ﻣحدود ﻣﻰسازﻧد .از ﻫﻤﻴﻦ جاست کﻪ ﮔفتﻪ اﻧد
آزادى در بﻰﻧﻴازى است ،ﻫر قدر ﻧﻴاز کﻤتر باشد آزادى بﻴشتر است .کسﻰ کﻪ چﻴز دﻳﮕرى را بﻪ
آزادى تعﻮﻳض ﻧﻤاﻳد ،ﻣستحق آزادى ﻧﻤﻰباشد .در قاﻧﻮن اساسﻰ جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان
آزادى ﻣﻠﻰ ،فردى و اجتﻤاعﻰ بﻪ ﻫر تبعﺔ افغاﻧستان تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد .آزادى فرد تا زﻣاﻧﻰکﻪ بﻪ
حﻜﻢ ﻣحﻜﻤﺔ با صﻼحﻴت از وى ﮔرفتﻪ ﻧشﻮد ،بﻪ ﻫر تبعﺔ افغاﻧستان تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد .ﻳک ﻧﻮع
آزادى دﻳﮕرى وجﻮد دارد کﻪ بﻪ ﻧام استقﻼل ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﮔاﻫﻰ ﻳک کشﻮر آزاد ﻣﻮرد ﻫجﻮم ﻳک
قدرت دﻳﮕر قرار ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ در آن صﻮرت ﻫﻤﻪ ﻣردم ﻫﻤان کشﻮر استقﻼل ،آزادى و تﻤاﻣﻴت
ارضﻰ خﻮد را از دست ﻣﻰدﻫﻨد .آنﮔاه اکثرﻳت ﻣردم براى استرداد استقﻼل و آزادى خﻮد دست
بﻪ ﻣبارزه ﻣﻰزﻧﻨد کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣبارزه را جﻨبش و ﻣبارزة استقﻼل طﻠبﻰ ﻣﻰﻧاﻣﻨد؛ پس استقﻼل
و آزادى است کﻪ شرط اساسﻰ آن داشتﻦ حاکﻤﻴت ﻣﻠﻰ و تﻤاﻣﻴت ارضﻰ ﻳک کشﻮر است،
ﻣﻮجﻮدﻳت آن کشﻮر را در جاﻣعﺔ جﻬاﻧﻰ تثبﻴت ﻣﻰکﻨد .کشﻮر عزﻳز ﻣا کﻪ ﻳک کشﻮر ﻣستقﻞ و
داراى حاکﻤﻴت ﻣﻠﻰ و تﻤاﻣﻴت ارضﻰ ﻣﻰباشد اﻣروز در شﻤار کشﻮرﻫاى جﻬان جاىﮔاه شاﻳستﺔ
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خﻮد را احراز کرده است .آزادى و آزادهﮔﻰ از ﻫﻢ فرق دارﻧد .چﻪ بسﻴار ﻣردﻣﻰ کﻪ آزادﻧد؛ اﻣا آزاده
ﻧﻴستﻨد و بسا اسﻴراﻧﻰ کﻪ آزاده اﻧد ،آزاد ﻧﻴستﻨد ،آزادى رﻫاﻳﻰ از اسارت دﻳﮕران است و آزادهﮔﻰ
رﻫاﻳﻰ از اسارت خﻮﻳشتــﻦ .آزادى وقــتﻰ حـاصﻞ ﻣﻰشﻮد کﻪ کسﻰ بر کسﻰ دﻳﮕر تسﻠط
ﻧداشتﻪ باشد؛ اﻣا آزادهﮔﻰ با تسﻠط اﻧسان بر خﻮﻳشتﻦ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
در ﻫر صﻮرت آنچﻪ را باﻳد ﻣتﻮجﻪ باشﻴﻢ اﻳﻦ است کﻪ شﻬروﻧدان ﻫر کشﻮر در راه آزادى و
استقﻼل و حاکﻤﻴت ﻣﻠﻰ خﻮﻳش ،آﻣادة جاﻧبازى و اﻳثار باشﻨد.

ﻣجﻮز قاﻧﻮﻧﻰ :آزادى کﻪ در اصﻞ ﻳک ﻫدﻳﺔ اﻟﻬﻰ است ،در سراسر دﻧﻴا شﻜﻞ قاﻧﻮن را بﻪ خﻮد
احراز کرده است ،ﻳعﻨﻰ آزادىﻫا تصﻨﻴف و اجازة قاﻧﻮﻧﻰ حاصﻞ کرده اﻧد.
ﻣحرﻣﻴت ﻣراسﻼت و ﻣخابرات :بشر با استفاده از آزادى بﻴان کﻪ در داخﻞ قاﻧﻮن تﻨفﻴذ ﮔردﻳده
حق دارد ﻧظر و ﻣفﻜﻮرة شخصﻰ خﻮد را ابراز و بﻪ دوستان و آشﻨاﻳان آنرا چﻪ ذرﻳعﺔ ﻧﻮشتﻪ و
چﻪ ذرﻳعﺔ ﻣخابره ابراز ﻧﻤاﻳد و دوﻟت ﻣﻜﻠف است ﻧظرات او را ﻣحرم داﻧستﻪ در آن تصرف و
ﻣداخﻠﻪ ﻧﻜﻨد.
اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر :بعد از ختﻢ جﻨﮓ جﻬاﻧﻰ دوم ﻳک تعداد کشﻮرﻫاى ﻣستقﻞ دور ﻫﻢ
جﻤع شده بﻪ اکثرﻳت آراء اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را بﻪ ﻧشر سپردﻧد؛ ﻣثﻼ ً:در ﻳک ﻣادة آن
چﻨﻴﻦ آﻣده است:
بشر آزاد بﻪ دﻧﻴا آﻣده و باﻳد آزاد زﻧدهﮔﻰ کﻨد وﻳا :آزادى و کراﻣت اﻧساﻧﻰ از تعرض ﻣصؤون است.
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صﻔت تﻔضﻴﻠﻰ
آن را صفت برتر ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد .وصفﻰ است کﻪ شخصﻰ ﻳا چﻴزى را ﻧسبت بﻪ شخصﻰ ﻳا چﻴزى
دﻳﮕر برترى دﻫد .اﻳﻦ صفت با آوردن پسﻮﻧد (-تر) در آخر صفت عادى ساختﻪ ﻣﻰشﻮد
؛ﻣثال :زﻳرک – زﻳرکتر ،زﻳاد -زﻳادتر ،بﻴش -بﻴشتر.
بﻪ جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر دقت کﻨﻴد:
ﻣحﻤﻮد زﻳرکتر از احﻤد است.
او زﻳادتر از خﻮاﻫرش کار ﻣﻰکﻨد.
ﻣزد بﻴشتر از کار بﻴشتر ﻧاشﻰ ﻣﻰشﻮد.

آزادى حق قاﻧﻮﻧﻰ ،طبﻴعﻰ و ﻣشروع ﻫر اﻧسان است ،ﻫر اﻧسان حق دارد آزاد زﻧدهﮔﻰ کﻨد،
زﻧدهﮔﻰ ﻳک ﻣﻮﻫبت خداوﻧدى است ،ﻫﻴچ کس بدون ﻣجﻮز قاﻧﻮﻧﻰ از حق ﻣحروم ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻫر اﻧسان حق دارد ﻧظر خﻮد را آزاداﻧﻪ بﻴان کﻨد ،آزادى و ﻣحرﻣﻴت ﻣراسﻼت و ﻣخابرات
اشخاص از تعرض و ﻣداخﻠﻪ بﻪ طﻮر کاﻣﻞ ﻣحفﻮظ باشد .در قاﻧﻮن اساسﻰ افغاﻧستان آزادىﻫاى
فردى و اجتﻤاعﻰ ﻫر تبعﻪ تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده است .زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻳک کشﻮر ﻣﻮرد ﻫجﻮم ﻳک قدرت
قرار ﻣﻰﮔﻴرد .ﻣردم آن براى استقﻼل طﻠبﻰ ﻣبارزه ﻣﻰکﻨﻨد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
چرا ﻫر اﻧسان حق دارد آزاد زﻧدهﮔﻰ کﻨد؟
«آزادى ﻳک ﻫدﻳﺔ بﻰﻧظﻴر است ».ﻳعﻨﻰ چﻪ؟
چطﻮر ﻧظر خﻮد را آزاداﻧﻪ بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
آزادى و آزادهﮔﻰ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟
د رﻣﻮرد آزادى فردى و اجتﻤاعﻰ در ﮔروهﻫا بحث و ﮔفتﮕﻮ کﻨﻴد .ﻧتﻴجﺔ ﻣباحثﻪ را ﻳک ﻧفر از
ﻫر ﮔروه بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳد.

بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
ﻫر اﻧسان حق زﻧدهﮔﻰ دارد ،بﻪ آزادى و کراﻣت اﻧساﻧﻰ احترام بﮕذارﻳﻢ.
کشﻮر عزﻳز ﻣا ﻳک کشﻮر ﻣستقﻞ و آزاد است.
چﻪ فﻜر ﻣﻰکﻨﻴد آزادى فردى و اجتﻤاعﻰ از ﻧظر شﻤا چﻴست؟ در ﮔروهﻫا ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻴد و
ﻧتﻴجﻪ را ﻳک شاﮔرد از ﻫر ﮔروه بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ را خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد.
پاراﮔراف دوم را دقﻴق بخﻮاﻧﻴد و واژهﻫاى جدﻳد را ﻣشخص کﻨﻴد.
واژهﻫاى جدﻳد را بخﻮاﻧﻴد و ﻣعﻨا کﻨﻴد.
پﻴام اصﻠﻰ درس چﻴست؟ درسﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
واژهﻫاى ﻣﻮﻫبت ،تبعﻪ ،ﻫجﻮم و ﻣجﻮز را در جﻤﻠﻪﻫا بﻪ کار ببرﻳد.
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جاﻫاى خاﻟﻰ را پر ﻛﻨﻴد:

ﻫر اﻧسان ....................بﻪ دﻧﻴا ﻣﻰآﻳد و باﻳد ........................زﻧدهﮔﻰ کﻨد.
زﻧدهﮔﻰ ﻳک .......................خداوﻧدى و حق طبﻴعﻰ .............................است.

برداشت خﻮد را از ﻣتﻦ درس در شش سطر خﻼصﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس پاﻧزدﻫﻢ

اﻧدرزﻫا

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درس ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد آزادىﻫاى فردى ،اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ و غﻴره ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ؛ اﻣا
درس جدﻳد اﻧدرزﻫاست کﻪ بﻴشتر تﻮسط بزرﮔان دﻳﻦ ،حﻜﻤا و داﻧشﻤﻨدان براى راﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣردم
ﮔفتﻪ شده اﻧد و ﻣساﻳﻞ دﻳﻨﻰ ،اخﻼقﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،تربﻴتﻰ و غﻴره را در بر ﻣﻰﮔﻴرﻧد .بزرﮔان ﻣا
پﻴراﻣﻮن آزادى و اﻫﻤﻴت آن پﻨد و اﻧدرزﻫا داده اﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :آزادى آبادى است .قدر آزادى را کﻢ ﻣدان؛
ﻫﻢچﻨﻴﻦ با صفت عاﻟﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
 -1چﻨد اﻧدرز بﻪ ﻳاد دارﻳد؟
 -2اﻧدرزﻫا بر زﻧدهﮔﻰ اﻧسان چﻪ تأثﻴر دارد؟
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 .1خداپرستﻰ آن است کﻪ خﻮدپرستﻰ را رﻫا کﻨﻰ( .شﻤس تبرﻳزى)
 .2زﻳﻨت اﻧسان سﻪ چﻴز است :عﻠﻢ ،ﻣحبت و آزادهﮔﻰ( .افﻼطﻮن)
 .3داﻧا بﻪ کار خﻮد تﻮکﻞ ﻣﻰکﻨد و ﻧادان بﻪ آرزوى خﻮﻳش( .حضرت عﻠﻰ (رض))
 .4کار سرﻣاﻳﺔ سعادت و خﻮشبختﻰ است( .سقراط)
 .5بﻪ جاى ﻧفرﻳﻦ فرستادن بﻪ تارﻳﻜﻰ ،بﻬتر است شﻤعﻰ روشﻦ کﻨﻰ( .کﻨفﻮسﻴﻮس)
 .6اﻣﻴد براى بشر ،ﻣثﻞ بال براى پرﻧدهﮔان است( .وﻳﻜتﻮر ﻫﻮﮔﻮ)
.7

شاخ پر ﻣﻴﻮه سرش بر زﻣﻴﻦ است( .ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻰ)

 .8خﻮشبختترﻳﻦ ﻣردم کسﻰ است کﻪ کردار بﻪ سخاوت بﻴاراﻳد و ﮔفتار بﻪ صداقت.
(ابﻮ عﻠﻰ سﻴﻨاى بﻠخﻰ)
.9

ﻣرگ در راه آزادى ،شرافتﻣﻨداﻧﻪ تر از زﻧدهﮔﻰ در ساﻳﺔ بردهﮔﻰ است( .جبران خﻠﻴﻞ جبران)

 .10قﻮىترﻳﻦ رکﻦ بﻨا ى دوستﻰ ،کتﻤان اسرار دوستان است( .بزرﮔﻤﻬرحﻜﻴﻢ)
 .11در راه رفتﻦ ﻣﻴاﻧﻪ رو باش( .ﻟقﻤان حﻜﻴﻢ)
 .12وفات در ﻧﻴکﻧاﻣﻰ بﻬتر است از حﻴا ت در بدﻧاﻣﻰ( .کﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ)
 .13قدر عافﻴت کسﻰ داﻧد کﻪ بﻪ ﻣصﻴبتﻰ ﮔرفتارآﻳد( .سعدى)
 .14اﮔر بﻪ جاى اسﻠحﻪ با قﻠﻢ بﻪ جﻨﮓ دﻧﻴا ﻣﻰرفتﻴﻢ ﻫﻤﻪ دشﻤﻨان ﻧابﻮد ﻣﻰشدﻧد( .بسﻤارک)
 .15سخﻨﻰ داشتﻪ باش دلپذﻳر ﻳا دﻟﻰ داشتﻪ باش سخﻦ پذﻳر( .ﻣحﻤد حجازى)
 .16ﻫﻨر زﻳﻮر بشر است و بشر زﻳﻮر کﻴﻬان( .ﻧاصر خسرو)
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افﻼطﻮن :در بﻴﻦ سالﻫاى ( 348-428ق .م ).در آتﻦ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکرد .شاﮔرد سقراط بﻮد.
اثرﻣشﻬﻮر او جﻤﻬﻮرﻳت ﻧام دارد .از جﻤﻠﺔ کساﻧﻰ است کﻪ تﻬداب ﻣدﻧﻴت غربﻰ را ﮔذاشتﻪ
است.
سقراط :فﻴﻠسﻮف ﻳﻮﻧاﻧﻰ کﻪ درشﻬر آتﻦ در بﻴﻦ سالﻫاى ( 399-468ق .م ).زﻧدهﮔﻰ
ﻣﻰکرد.
وﻳﻜتﻮرﻫﻮﮔﻮ :ﻧﻮﻳسﻨده و شاعر روﻣاﻧتﻴک فراﻧسﻮى در سال  1802ﻣﻴﻼدى تﻮﻟدشده است .اثر
ﻣعروف وى ﻧاول (بﻴﻨﻮاﻳان) ﻣﻰباشد .وى درسال  1885م .وفات ﻧﻤﻮده است.
بزرگﻣﻬر حﻜﻴﻢ :ﻣعﻠﻢ ﻫرﻣز پسر اﻧﻮشﻴروان بﻮد ﻧظر بﻪ کارداﻧﻰ و ﻟﻴاقت فراواﻧﻰ کﻪ داشت بﻪ
وزارت رسﻴد .برخﻰ ازکتب بﻪ زبان پﻬﻠﻮى و ساﻳر زبانﻫا بﻪ دستﻮر اﻳﻦ و زﻳر ترجﻤﻪ شد.
بسﻤارک :اوﻟﻴﻦ صدراعظﻢ آﻟﻤان کﻪ بﻪ ﻧام صدراعظﻢ آﻫﻨﻴﻦ ﻣشﻬﻮر است .ﻧقش ﻣﻬﻢ او
ﻣتحد ساختﻦ جرﻣﻨﻰ بﻮد .او در سال  1815ﻣﻴﻼدى تﻮﻟد شده و درسال  1898ﻣﻴﻼدى وفات
ﻧﻤﻮده است.

صﻔت ﻋاﻟﻰ
اکﻨﻮن بﻪ تﻮضﻴح صفت عاﻟﻰ ﻣﻰپردازﻳﻢ :از صفت ﻣطﻠق و پسﻮﻧد «-ترﻳﻦ» ترکﻴب شده و
برترى ﻣﻮصﻮفﻰ را برﻫﻤﺔ ﻣﻮصﻮفﻫاى ﻫﻢجﻨس ﻣﻰرساﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
کابﻞ ،بزرﮔترﻳﻦ شﻬر افغاﻧستان است.
ﻧجﻴب ،ﻻﻳقترﻳﻦ شاﮔردان ﻣﻜتب حبﻴبﻴﻪ است.
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در جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر بﻪ کﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ کﻪ زﻳر شان خط کشﻴده شد ه است تﻮجﻪ کﻨﻴد:
خﻮشبختترﻳﻦ ﻣردم کسﻰ است کﻪ کردار بﻪ سخاوت بﻴاراﻳد و ﮔفتار بﻪ صداقت.
قﻮﻳترﻳﻦ رکﻦ بﻨاى دوستﻰ ،کتﻤان اسرار دوستان است.
در جﻤﻠﻪﻫاى باﻻ کﻠﻤﻪﻫاى «قﻮﻳترﻳﻦ» و «خﻮشبختترﻳﻦ» صفت برترﻳﻦ ﻳا عاﻟﻰ ﻣﻰباشﻨد.

اندرزﻫا توسط بزرگان دﻳن ،حکما ،دانشمندان بزرگ جﻬان و علما براى رﻫنماﻳﻰ مردم
گفتﻪ شده اند .انعکاس موضوعات مختلف دﻳنﻰ ،اجتماعﻰ ،اخﻼقﻰ ،تربﻴتﻰ و غﻴره در
آنﻫا ،براى پندآموزى مردم مﻰباشد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
اﻧدرزﻫا تﻮسط چﻪ کساﻧﻰ و براى چﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
ﻣفﻬﻮم اﻧدرزﻫاى شﻤاره دوم و دﻫﻢ را بﻴان کﻨﻴد.
اﻧدرز شﻤاره ﻫفتﻢ چﻪ پﻴاﻣﻰ را در خﻮد دارد؟
ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد ﻳک جﻤﻠﻪ بﮕﻮﻳﻴد کﻪ در آن صفت عاﻟﻰ بﻪ کار رفتﻪ باشد؟
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
اﻧدرزﻫا براى رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣردم ﮔفتﻪ شده اﻧد.
خداپرستﻰ آﻧست کﻪ خﻮدپرستﻰ را رﻫا کﻨﻰ.
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ﻫرچﻴزى را ستﻮﻧﻰ باشد ،ستﻮن دﻳﻦ عﻠﻢ است.
زﻳﻨت اﻧسان سﻪ چﻴز است؛ عﻠﻢ ،ﻣحبت و آزادهﮔﻰ.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
چﻬار اﻧدرز را اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴد و دقﻴق بخﻮاﻧﻴد؛ سپس در ﻣﻮرد ﻫر کدام ﻳک ﻳک سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
پﻴام اﻳﻦ اﻧدرز براى ﻣا چﻴست؟
اﻣﻴد براى بشر ،ﻣثﻞ بال براى پرﻧدهﮔان است.
از چﻬار جﻮاب ﻳﻜﻰ را تأﻳﻴد کﻨﻴد.
ﻣعﻨاى عافﻴت است:
اﻟف) صحت کاﻣﻞ
ب) صحت ﻧا کاﻣﻞ
ج) تﻨدرستﻰ
د) جﻮاب «اﻟف» و «ج» درست است.
ﻣعﻨاى سخاوت است:
اﻟف) دعا کردن
ب) بخشش وکرم
ج) راستﻰ
د) بزرﮔﻮارى
جاﻫاى خاﻟﻰ جﻤﻼت را پرﻛﻨﻴد.

سخﻨﻰ .......دﻟپذﻳر ﻳا ..........داشتﻪ باش...............
قدر .........را کسﻰ ﻣﻰداﻧد کﻪ بﻪ.........ﮔرفتار شﻮد.
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سﻪ جملﻪ بنوﻳسﻴد کﻪ در آنﻫا صفت عالﻰ بﻪ کار رفتﻪ باشد.
مفاﻫﻴم اندرزﻫاى زﻳر را در کتابچﻪﻫاى خود بنوﻳسﻴد.
 اگربﻪ جاى اسلحﻪ با قلم بﻪ جنگ دنﻴا مﻰرفتﻴم ﻫمﻪ دشمنان نابود مﻰشدند. -قوﻳترﻳن رکن بناى دوستﻰ،کتمان اسرار دوستان است.
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درس شاﻧزدﻫﻢ

رادﻳﻮ

شاﮔردان ﻋزﻳز،
سال ﮔذشتﻪ راجع بﻪ بعضﻰ اختراعات؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠفﻮن ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد؛ اکﻨﻮن بﻪ ﻫﻤان سﻠسﻠﻪ
در رابطﻪ بﻪ اختراع رادﻳﻮ ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد و ﻫﻢچﻨان با صفت ﻧسبتﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.

 .1آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد کﻪ از کدام طرﻳق ﻣﻰتﻮان بﻪ زودترﻳﻦ فرصت از اخبار جﻬان آﮔاه شد؟
 .2بﻪ ﻧظر شﻤا کدام ﻧﻮع برﻧاﻣﻪﻫا بﻬتر است از طرﻳق رادﻳﻮ ﻧشر شﻮد؟
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بعد از اﻧﻜشاف تﻠﮕراف بﻰسﻴﻢ ،رادﻳﻮ بﻪ وجﻮد آﻣد .ﻫرتس آﻟﻤاﻧﻰ بﻪ اساس فﻮرﻣﻮلﻫاى رﻳاضﻰ
ثابت کرد کﻪ قﻮة برقﻰ در فضا بﻪ شﻜﻞ اﻣﻮاج اﻧتقال داده شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻣﻰتﻮان
آواز اﻧسان و دﻳﮕر اشﻴا را برقﻰ ﻧﻤﻮده و بﻪ جاﻫاى دور بفرستﻴﻢ .بر اساس ﻫﻤﻴﻦ تجربﻪ تﻠﮕراف
بﻰسﻴﻢ اختراع شد.
بعداً داﻧشﻤﻨد اﻳتاﻟﻮى (ﻣارکﻨﻰ) بر اساس ﻫﻤﻴﻦ تجربﻪ در سال  1890م .رادﻳﻮ را اختراع کرد و
در ﻟﻨدن آن را در ﻣعرض تﻤاشاى عام ﮔذاشت کﻪ در قرن بﻴستﻢ بﻪ سرعت اﻧﻜشاف کرد.
در کشﻮر ﻣا براى ﻧخستﻴﻦ بار در عصر حﻜﻮﻣت غازى اﻣان اﷲ خان در سال  1304ﻫـ.ش.
عطأاﷲ خان را بﻪ ﻣﻨظﻮر آﻣﻮزش در رشتﺔ رادﻳﻮ بﻪ آﻟﻤان فرستادﻧد ،کﻪ درسال  1305ﻫـ.ش .با
چﻨد تﻦ اﻧجﻨﻴران آﻟﻤاﻧﻰ و دستﮕاهﻫاى فرستﻨدة رادﻳﻮ بﻪ وطﻦ برﮔشت.
در افغاﻧستان کار تأسﻴس استدﻳﻮ و ﻣراسﻠﺔ رادﻳﻮﻳﻰ بﻪ زودى آغاز ﻳافت .در ﻣاه ﻣﻴزان 1306
خﻮرشﻴدى رادﻳﻮ ﻣراحﻞ قاﻧﻮﻧﻰ خﻮد را ﮔذشتاﻧد و درﻫﻤﻴﻦ سال ﻣطابق ﻻﻳحﺔ ﻣخصﻮص بﻪ
ﻧشرات آغاز کرد .ﻣدﻳر رادﻳﻮ ﻣحﻤد حسﻦ ﻧام داشت ،ﻧطاق آن سرور ﮔﻮﻳا و ﻫﻨرﻣﻨدان ﻣعروف
چﻮن :استاد قاسﻢ ،استاد غﻼم حسﻴﻦ ،استاد ﻧتﻮ ،قرباﻧعﻠﻰ و د ﻳﮕران آواز ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد ،بعد از
سقﻮط سﻠطﻨت اﻣان اﷲ خان رادﻳﻮ ﻧﻴز دچار سرﻧﻮشت ﻣﻜاتب شده و از ﻣﻴان رفت ،بار دوم در
زﻣان پادشاﻫﻰ ﻣحﻤد ظاﻫر شاه در سال  1319ش .بﻪ ﻧام رادﻳﻮ کابﻞ بﻪ ﻧشرات آغاز کرد و بعد رادﻳﻮ
افغاﻧستان ﻧام ﮔرفت کﻪ تا حال اداﻣﻪ دارد .حاﻻ تعداد زﻳاد رادﻳﻮﻫا در سراسر کشﻮرفعال ﮔردﻳده اﻧد.
رادﻳﻮ در زﻧدهﮔﻰ ﻣا ﻧقش ﻣﻬﻢ را اﻳفا ﻣﻰکﻨد ،از طرﻳق آن بﻪ زودترﻳﻦ فرصت از اخبار سراسر
جﻬان اطﻼع حاصﻞ ﻣﻰکﻨﻴﻢ و از حﻮادث ،تغﻴﻴرات و تحﻮﻻت در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ
اجتﻤاعﻰ با خبر ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
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صﻔت ﻧسبتﻰ
آن است کﻪ کسﻰ ﻳا چﻴزى را بدان ﻧسبت دﻫﻨد .صفت ﻧسبتﻰ در زبان درى داراى پسﻮﻧدﻫاى
زﻳر ﻣﻰباشد:
پسﻮﻧد-/ى /در کﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ کﻪ با حروف کاﻧسﻮﻧاﻧت ختﻢ شده باشﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :بﻠخﻰ ،ﻫراتﻰ،
سﻨﮕﻰ ،چﻮبﻰ...
پسﻮﻧد-/ﻳﻰ /در کﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ کﻪ بﻪ حروف واول ختﻢ شده باشد؛ ﻣث ً
ﻼ :آسﻴاﻳﻰ ،طﻼﻳﻰ ،قﻬﻮهﻳﻰ،
خرﻣاﻳﻰ...
پسﻮﻧد -/ﮔﻰ /در برخﻰ از کﻠﻤﻪﻫاﻳﻰ کﻪ بﻪ {ﻫـ}غﻴر ﻣﻠفﻮظ ختﻢ شﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :خاﻧﻪﮔﻰ،
ﻣﻴﻤﻨﻪﮔﻰ...

رادﻳﻮ را در سال  1890م .داﻧشﻤﻨد اﻳتاﻟﻮى بﻪ ﻧام ﻣارکﻨﻰ اختراع ﻧﻤﻮد و آن را در ﻟﻨدن در ﻣعرض
تﻤاشاى عام ﮔذاشت کﻪ در قرن بﻴستﻢ بﻪ سرعت اﻧﻜشاف کرد.
در کشﻮر ﻣا در زﻣان غازى اﻣان اﷲ خان براى ﻧخستﻴﻦ بار در سال  1306شﻤسﻰ رادﻳﻮ بﻪ
ﻧشرات آغاز کرد؛ سپس در زﻣان ﻣحﻤد ظاﻫر شاه در سال 1319ش .بﻪ ﻧام رادﻳﻮ کابﻞ شروع
بﻪ فعاﻟﻴت ﻧﻤﻮد.
صفت ﻧسبتﻰ آن است کﻪ کسﻰ ﻳا چﻴزى را بدان ﻧسبت دﻫﻨد.
 /ى / ،/ﻳﻰ  / ،/وى  /و  /ﮔﻰ  /ﻣﻰباشد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
رادﻳﻮ را چﻪ کسﻰ اختراع کرد؟
در کشﻮر ﻣا رادﻳﻮ براى ﻧخستﻴﻦ بار در زﻣان سﻠطﻨت کﻰ و در کدام سال بﻪ ﻧشرات آغاز کرد؟
اوﻟﻴﻦ ﻧطاق رادﻳﻮ در کشﻮر ﻣا چﻪ ﻧام داشت؟
رادﻳﻮ چﻪ ﻧقشﻰ در زﻧدهﮔﻰ ﻣا دارد؟
صفت ﻧسبتﻰ را تعرﻳف کﻨﻴد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد و ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آن را ﻳادداشت ﻧﻤاﻳﻴد.
چﻨد تﻦ از شاﮔردان ﻣتﻦ درس را با صداى بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد و کﻠﻤﻪﻫاى آن را درست تﻠفظ ﻧﻤاﻳﻨد.
کﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد ﻣتﻦ را در کتابچﻪﻫاى خﻮد در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻳد.
جﻤﻠﻪﻫا ى زﻳر را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
 ﻣا با استفاده از ...................بﻪ زودترﻳﻦ فرصت از اخبار جﻬان اطﻼع حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ. رادﻳﻮ در سال ....................تﻮسط ......................اختراع ﮔردﻳد. رادﻳﻮ در کشﻮر ﻣا در سال .............بﻪ ................آغاز کرد.چﻨد واژه بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ صفت ﻧسبتﻰ در آنﻫا بﻪ کار رفتﻪ باشد.
با استفاده از پسﻮﻧد ﻧسبتﻰ - /ﮔﻰ  /صفت ﻧسبتﻰ بسازﻳد.

در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت رادﻳﻮ در عصر حاضر چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫﻔدﻫﻢ

ﻛﻮچﻰﻫا

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ رادﻳﻮ و اﻫﻤﻴت آن در زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا آﻣﻮختﻴد کﻪ از طرﻳق آن در ﻣﻮرد
اقﻮام و قباﻳﻞ افغاﻧستان ﻧﻴز شﻨﻴده اﻳد ،ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اقﻮام ،کﻮچﻰﻫا ﻣﻰباشﻨد کﻪ در اﻳﻦ درس شﻤا
با زﻧدهﮔﻰ ،عﻨعﻨات ،رسﻮم ،ﻣساﻳﻞ اقتصادى ،فرﻫﻨﮕﻰ و دﻳﮕر ﻣشخصات آنﻫا آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ
خﻮاﻫﻴد ﻧﻤﻮد؛ ﻫﻢچﻨان با ضﻤﻴر و اقسام آن آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن شﻤا بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
 .1چرا اﻳﻦ قﻮم ﻫﻤﻴشﻪ کﻮچ ﻣﻰکﻨﻨد؟
 .2اﻳﻦ قﻮم بﻴشتر درکدام ﻣﻨاطق زﻧدهﮔﻰ دارﻧد؟

81

افغاﻧستان -ﻫﻢﻣاﻧﻨد بسﻴارى از دﻳﮕرکشﻮرﻫاى جﻬان -کشﻮرى است ﻣتشﻜﻞ از اقﻮام و قباﻳﻞ
ﮔﻮﻧاﮔﻮن با زبانﻫاى ﻣختﻠف ،رسﻢ و رواجﻫاى ﻣتﻨﻮع و شﻴﻮهﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن زﻧدهﮔﻰ.
وجﻮد کﻮهﻫاى سر بﻪ فﻠک و دشﻮار ﮔذر ،دشتﻫاى سﻮزان و بﻰآب و عﻠف ،سرﻣاى شدﻳد،
عدم ﻣﻮجﻮدﻳت وساﻳﻞ و اﻣﻜاﻧات و ﻧبﻮد راهﻫا ،ﻣﻨاطق ﻣختﻠف را از ﻫﻢ جدا ﻧﮕﻬداشتﻪ و ﻣردم
ﻫر ﻣﻨطقﻪ را با خصاﻳﻞ ،زبان و رسﻮم جداﮔاﻧﻪ پرورﻳده است .از شﻤار اقﻮام افغاﻧستان ﻳﻜﻰ ﻫﻢ
کﻮچﻰﻫا اﻧد ،کﻪ تا ﻫﻨﻮز در حاﻟت خاﻧﻪ بﻪ دوشﻰ و کﻮچﻰﮔرى بﻪ سر ﻣﻰبرﻧد .آنﻫا از راه
ﻣاﻟدارى و پرورش حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ؛ چﻮن :ﮔﻮسفﻨد ،بز ،شتر ،خر و اسـپ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد و بﻪ
چراﮔاه ضرورت دارﻧد .چﻮن افغاﻧستان داراى اقﻠﻴﻢ خشک است و در ﻳکسال آن چﻬار فصﻞ
وجﻮد دارد ،چراﮔاهﻫاى سرسبز ﻫﻤﻴشﻪ ﻣﻮجﻮد ﻧﻤﻰباشد ،چراﮔاهﻫاى کﻮﻫستاﻧﻰ از ﻣاه ثﻮر تا
ﻧﻴﻤﺔ تابستان سرسبز اﻧد .در خزان و زﻣستان دشتﻫاى ﻫﻤﻮار و وادىﻫاى جﻨﻮب افغاﻧستان
تا سﻮاحﻞ بحر ﻫﻨد ،بﻠﻮچستان و سﻨد براى ﻣاﻟداران ﻣساعد ﻣﻰﮔردد .از ﻫﻤﻴﻦ رو کﻮچﻰﻫا در
بﻬار و تابستان در داﻣﻨﺔ سﻠسﻠﻪ کﻮهﻫاى بابا و ﻫﻨدوکش از پاﻣﻴر و بدخشان و ﻣرغاب ،بادغﻴس
و باﻣﻴان ﻣﻮاشﻰ خﻮد را بﻪ چرا ﻣﻰبرﻧد و پس از آن بﻪ دشتﻫاى ﻫﻠﻤﻨد ،ارغﻨداب و سﻮاحﻞ
اتک ،پشاور و وزﻳرستان بر ﻣﻰﮔردﻧد .شﻤارى از ﻣردم شﻤال غرب و ﻣﻨاطق کﻮﻫستاﻧﻰ کﻪ بﻪ
پرورش ﻣﻮاشﻰ وکشاورزى سرﮔرم اﻧد ،بﻪ صﻮرت ﻧﻴﻤﻪ کﻮچﻰﻫا زﻧدهﮔﻰ خﻮد را عﻴار کرده اﻧد.
آنﻫا در تابستان بﻪ کﻮﻫستانﻫاى پﻴراﻣﻮن خﻮﻳش ﻳﻜجا با ﻣﻮاشﻰ شان ﻣسﻜﻦ ﮔزﻳﻦ ﻣﻰشﻮﻧد
و در فصﻞ سرﻣا بﻪ روستاﻫاى خﻮﻳش باز ﻣﻰﮔردﻧد .در ﻣﻴان اﻳﻦ ﻣردم تاجکﻫا ،ازبکﻫا،
ترکﻤﻦﻫا ،قزاقﻫا ،عربﻫا ،قرغزﻫا ،پشﻪﻳﻰﻫا ،ﻫزارهﻫا ،اﻳﻤاقﻫا و دﻳﮕر اقﻮام و قباﻳﻞ کشﻮر
وجﻮد دارﻧد .کﻮچﻰﻫا در تﻬﻴﻪ و تﻮﻟﻴد شﻴر ،روغﻦ ،پﻨﻴر ،ﻣسﻜﻪ ،قروت ،ﮔﻮشت ،پشﻢ ،پﻮست و
دﻳﮕر فراوردهﻫاى حﻴﻮاﻧﻰ ﻣﻰکﻮشﻨد .و از اﻳﻦ راه بﻪ اقتصاد کشﻮر ﻣفاد زﻳادى ﻣﻰرساﻧﻨد .آنﻫا
از راه فروش اﻳﻦ تﻮﻟﻴدات ،احتﻴاجات خﻮد را بﻪ دست ﻣﻰآورﻧد .زﻧدهﮔﻰ آزاد و فارغ از قﻴد و بﻨد
ﻣدﻧﻰ ،کﻮچﻰﻫا را ساﻟﻢ و سر سخت بار آورده است .آنﻫا داراى قاﻣتﻫاى رسا ،چشﻤان ﻧافذ
و اﻧدام قﻮى ﻣﻰباشﻨد .در ﻣﻴان کﻮچﻰﻫا زﻧان بﻴشتر از ﻣردان زحﻤت ﻣﻰکشﻨد ،پخت و پز،
بارﮔﻴرى و جﻤعآورى عﻠﻮفﻪ و ﻧﮕﻬدارى حﻴﻮاﻧات بﻪ دوش زﻧان است.
کﻮچﻰﻫا طرز زﻧدهﮔﻰ ﻣخصﻮص خﻮد را دارﻧد .آنﻫا در استفاده از ﻟباس ،خﻮراک و ﻣعاشرت
خﻮﻳش با دﻳﮕر ساکﻨان کشﻮر فرق دارﻧد ،ﻟباس دختران و زﻧان کﻮچﻰ بﻴشتر بﻪ رﻧﮓﻫاى
سﻴاه ،سرخ و ﻻجﻮردى ﻳعﻨﻰ رﻧﮓﻫاى ﮔرم ﻣﻰباشد .پﻴراﻫﻦ و چادرﻫاى آنﻫا با چرﻣﻪکارى و
ﮔﻞدوزى ،زريکارى و ﮔاﻫﻰ با سﻜﻪﻫاى ﻧقرهﻳﻰ تزﻳﻴﻦ ﻣﻰﮔردد .ﻳخﻦﻫاى پﻴراﻫﻦﻫاى جﻮاﻧان
و ﻧﻮجﻮاﻧان ﻧﻴز ﮔﻞدوزى و واسﻜتﻫاى شان چرﻣﻪکارى ﻣﻰشﻮﻧد .کﻼهﻫاى ﮔﻞدوزى شده و
ﻣرغﻮب بﻪ سر ﻣﻲﮔذارﻧد .کﻮچﻰﻫا ﻣاﻧﻨد بسﻴارى از ﻣردم افغاﻧستان ﻣﻬﻤان ﻧﻮاز اﻧد.
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افغاﻧستان تﻨﻬا کشﻮرى ﻧﻴست کﻪ در آن اقﻮام و قباﻳﻞ ﻣختﻠف با زبانﻫاى ﻣختﻠف ،ﻧژادﻫاى ﻣتعدد و
رسﻢ و رواجﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد .در جﻬان کشﻮرﻫاى بسﻴارى وجﻮد دارﻧد کﻪ ﻣتشﻜﻞ از
اقﻮام و قباﻳﻞ ﻣختﻠف اﻧد؛ طﻮر ﻣثال :ساکﻨان کاﻧادا و اﻣرﻳﻜا ﻣتشﻜﻞ از ﻧژادﻫاى فراﻧسﻮى ،اﻧﮕﻠﻴسﻰ،
ﻫسپاﻧﻴاﻳﻰ و سرخپﻮستان بﻮﻣﻰ استﻨد .در اﻳران اقﻮام ترک ،بﻠﻮچ ،فارسُ ،کرد و عرب در کﻨار ﻫﻢ
زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد .پاکستان ﻧﻴز از ﻧظر ساختار اجتﻤاعﻰ ﻣتشﻜﻞ است از اقﻮام پشتﻮن ،بﻠﻮچ ،سﻨدى و
پﻨجابﻰ .در کشﻮر اﻧﮕﻠستان ﻫﻢ اﻧﮕﻠﻴسﻫا و آﻳرﻟﻨدىﻫا با ﻫﻢ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد.

ضﻤﻴر و اﻗسام آن
ضﻤﻴر کﻠﻤﻪﻳﻲ است ،کﻪ جاي اسﻢ را ﻣﻰﮔﻴرد ،و براي رفع تﻜرار اسﻢ استعﻤال ﻣﻰشﻮد؛
ﻣاﻧﻨد :پروﻳز ،خسرو را دﻳد و بﻪ او ﮔفت .درﻳﻦجا «او» بﻪ جاي «خسرو» ﻧشستﻪ است .اﮔر چﻨﻴﻦ
ﻧﻤﻰبﻮد ،ﻣا ﻧاﮔزﻳر بﻮدﻳﻢ کﻪ بﮕﻮﻳﻴﻢ :پروﻳز ،خسرو را دﻳد و بﻪ خسرو ﮔفت .کﻪ درﻳﻦ جﻤﻠﻪ اسﻢ
(خسرو) دوبار تﻜرار ﻣﻰشد« .خسرو» را ﻣرجع ضﻤﻴر ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،و اﻳﻦ ﻫﻤان قرﻳﻨﻪ است ،کﻪ
بﻪ ﻣا ﻣﻰفﻬﻤاﻧد ،ﻣﻨظﻮر از ضﻤﻴر «او» ﻫﻤان «خسرو» است ،و اﮔر«خسرو» ﻧﻤﻰبﻮد ،ضﻤﻴر «او»
ﻣبﻬﻢ و پﻮشﻴده ﻣﻰبﻮد؛ چﻨاﻧﻜﻪ اﮔر ﻣﻲ ﮔفتﻴﻢ :او را دﻳدم .کسﻲ ﻧﻤﻰداﻧست کﻪ «او» کﻴست؛
پس ﻧتﻴجﻪ ﻣﻲﮔﻴرﻳﻢ ،کﻪ ضﻤﻴر احتﻴاج بﻪ ﻣرجعﻲ دارد ،کﻪ باﻳد قبﻞ از آن ذکرشﻮد .اﻧﻮاع ضﻤﻴر:
در زبان دري ،ضﻤﻴرسﻪ ﻧﻮع است - 1 :ضﻤﻴرشخصﻲ  - 2ضﻤﻴر ﻣشترک
 - 3ضﻤﻴراشاره ،کﻪ باز ﻫر ﻳک بﻪ چﻨد دستﺔ دﻳﮕر تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد و در درسﻫاى آﻳﻨده
آنﻫا را خﻮاﻫﻴﻢ خﻮاﻧد.

در افغاﻧستان اقﻮام و قباﻳﻞ ﮔﻮﻧاﮔﻮن با زبانﻫاى ﻣختﻠف و عﻨعﻨات ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
کﻪ از جﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ کﻮچﻰﻫا استﻨد ،آنﻫا از راه ﻣاﻟدارى و پرورش حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ و فروش
ﻣحصﻮﻻت آنﻫا اﻣرار ﻣعاش ﻣﻰکﻨﻨد .زﻧدهﮔﻰ آزاد و فارغ از قﻴد و بﻨد ﻣدﻧﻰ دارﻧد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
فرق ﻣﻴان زﻧدهﮔﻰ کﻮچﻰ و غﻴر کﻮچﻰ چﻴست؟
کﻮچﻰﻫا زﻧدهﮔﻰ خﻮد را از کدام ﻣدرک تأﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
کﻮچﻰﻫا بﻪ کدام ﻧﻮع ﻟباس عﻼقﻪ دارﻧد؟
چﻨد زبان راﻳج در افغاﻧستان را ﻧام ببرﻳد.
چﻨد شاﮔرد ﻣعﻠﻮﻣات خﻮد را در ﻣﻮرد اقﻮام و زبانﻫاى افغاﻧستان بﻪ زبان ساده در برابر صﻨف
بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
شاﮔردان بﻪ دو ﮔروه تقسﻴﻢ شده در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻰ کﻮچﻰﻫا و رسﻢ و رواجﻫاى شان بحث ﻫﻤﻪ
جاﻧبﻪ ﻧﻤاﻳﻨد؛ سپس از ﻫرﮔروه ﻳک ﻧفر ﻧتﻴجﺔ بحث ﮔروه خﻮﻳش را در برابر صﻨف شرح دﻫد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را خﻮاﻧده و ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آن را بﻴرونﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻣفﻬﻮم درس را حد اقﻞ در سﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
کﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد درس را در کتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب پُر ﻛﻨﻴد

 زﻧدهﮔﻰ آزاد و فارغ از ...............کﻮچﻰﻫا را ساﻟﻢ و ............بار آورده است. -در ﻣﻴان کﻮچﻰﻫا ..........بﻴشتر از ...........زحﻤت ﻣﻰکشﻨد.

 -در ﻣﻮرد ﻣشﻜﻼت کﻮچﻰﻫا و راهﻫاى حﻞ آن ﻣقاﻟﻪﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از ده سطر کﻢ ﻧباشد.
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درس ﻫجدﻫﻢ

ﻣاﻳﻦ چﻴست؟

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ دربارة اﻫﻤﻴت شاﻫراهﻫا و جادهﻫا ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ کردﻳد ،اﻣروز
پﻴراﻣﻮن ﻣاﻳﻦﻫا ﻣعﻠﻮﻣات بﻪ دست ﻣﻰآورﻳد کﻪ اﮔر ﻣاﻳﻦﻫا خﻨثﻰ ﻧشﻮﻧد ،اﻣﻨﻴت راهﻫا و
جادهﻫا بﻪ خطر ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻢچﻨان با ضﻤﻴر ﻣشترک آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
 .1آﻳا ﻣاﻳﻦ را از ﻧزدﻳک دﻳده اﻳد؟
 .2آﻳا اﻧفجار ﻣاﻳﻨﻰ را کﻪ سبب تخرﻳب و ساﻳط ﻧقﻠﻴﻪ و تﻠفات جاﻧﻰ و ﻣاﻟﻰ شده باشد،
ﻣشاﻫده کرده اﻳد؟
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افغاﻧستان از شﻤار کشﻮرﻫاﻳﻰ است کﻪ بﻴشترﻳﻦ ﻣاﻳﻦﻫا و ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجر ﻧاشده در آن وجﻮد
دارﻧد و تاکﻨﻮن ﻫﻤﺔ آنﻫا پاکسازى ﻧشده اﻧد ،ﻫﻤﻪ روزه ﻣردم ﻣا در سراسر کشﻮر از آنﻫا آسﻴب
ﻣﻰبﻴﻨﻨد ،تا جاﻳﻰ کﻪ ﻣاﻫاﻧﻪ کﻢ از کﻢ دهﻫا تﻦ از اثر ﻣاﻳﻦﻫا کشتﻪ ﻳا زخﻤﻰ ﻣﻰشﻮﻧد.
افغاﻧستان از سﻪ دﻫﻪ بدﻳﻦسﻮ درﮔﻴر جﻨﮓﻫاى بﻰشﻤار بﻮده است .در ﻧتﻴجﺔ ا ﻳﻦ جﻨﮓﻫا،
سراسر کشﻮر بﻪ ﻣرکز ﻣاﻳﻦﻫا ﻣبدل شده است کﻪ باوجﻮد پاکسازى بسﻴارى از ﻣﻨاطق کشﻮر
از ﻣاﻳﻦﻫا ،باز ﻫﻢ اﻳﻦ دشﻤﻨان ﻣردم افغاﻧستان در بعضﻰ جايﻫا باقﻰ ﻣاﻧده اﻧد.
ﻣاﻳﻦﻫا از ﻧظر ساختﻤان و اﻫداف تخرﻳبﻰ شان بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻰباشﻨد:
 _1ﻣاﻳﻦﻫاى ضد اﻧسان (ضد پرسﻮﻧﻞ)
 _2ﻣاﻳﻦﻫاى ضد وساﻳط
ﻣاﻳﻦﻫاى ضد پرسﻮﻧﻞ (اﻧسان) از چﻮب ،پﻼستﻴک ،آﻫﻦ و دﻳﮕر فﻠزات بﻪ اشﻜال ﮔﻮﻧاﮔﻮن
ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ با اﻧدک فشار دست ﻳا پا ،ﻣﻨفجر و سبب ﻣرگ ﻳا زخﻤﻰ شدن اﻧسانﻫا و
حﻴﻮاﻧات ﻣﻰﮔردﻧد .ﻣاﻳﻦﻫا بﻪ شﻜﻞ رادﻳﻮ ،بﻜس ،قﻠﻢ ،تﻮتﻪﻫاى ﻧﻞ ،ساعت دستﻰ و ﻳا دﻳﻮارى،
زﻳﻮرات ،ساﻣان بازى و دﻳﮕر ساﻣان آﻻت کار آﻣد ،ساختﻪ شده و پخش ﻣﻰﮔردﻧد .بﻪ ﻣجرد
تﻤاس اﻧسان ﻳا حﻴﻮان آنﻫا ﻣﻨفجر ﻣﻰشﻮﻧد و آنچﻪ را کﻪ در ﮔرد و پﻴش شان باشد ،ازبﻴﻦ
ﻣﻰبرﻧد.
افزون بر ﻣاﻳﻦﻫا ،ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجر ﻧاشده؛ چﻮن :راکتﻫا ،بﻤبﻫاى دستﻰ و طﻴاره ،ﻣرﻣﻰﻫاى
ﻣاشﻴﻨدار ،تفﻨﮓﻫا ،تﻮپﻫا ،ﻫاوانﻫا و غﻴره ﻧﻴز در افغاﻧستان ﻣﻮجﻮد اﻧد .اﻳﻦ ﻣﻬﻤات در ﻣﻨاطقﻰ
باقﻰ ﻣاﻧده اﻧد کﻪ ﻣحﻼت بﻮد و باش ﻧظاﻣﻰﻫا ،ﻣﻴدانﻫاى جﻨﮓ ،ترصدﮔاهﻫا ،سﻨﮕر بﻨديﻫا،
قرار ﮔاهﻫا و پﻮستﻪﻫا بﻮده اﻧد.
ﻣﻬﻤات ﻣذکﻮر ﮔاه ﻧاﮔاه سبب ﻣرگ ﻳا زخﻤﻰ شدن کﻮدکان ،ﻧﻮجﻮاﻧان ،کﻼن ساﻻن و حتﻰ
حﻴﻮاﻧات ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻣاﻳﻦﻫا و ﻣرﻣﻰﻫاﻳﻰ کﻪ بر روى زﻣﻴﻦ قرار دارﻧد ،قابﻞ دﻳد و شﻨاخت ﻣﻰباشﻨد؛ اﻣا ﻣاﻳﻦﻫاﻳﻰ
کﻪ در زﻳر خاک پﻨﻬان اﻧد اﻧسانﻫا را ﻫﻤﻴشﻪ غافﻠﮕﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و تﻠفات بسﻴارى را بﻪ بار
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ﻣﻰ آورﻧد کﻪ از آن جﻤﻠﻪ ﻣاﻳﻦﻫاى ضد تاﻧک ﻣﻰباشﻨد.
ﻣاﻳﻦﻫاى ضد تاﻧک بﻪ ژرفاى ﻧﻴﻢ تا ﻳک ﻣتر در جادهﻫاى خاکﻰ و دو جاﻧب سرکﻫاى پختﻪ
دفﻦ ﻣﻰشﻮﻧد .بﻪ ﻣجردى کﻪ تاﻧکﻫا و دﻳﮕر وساﻳﻞ ﻧقﻠﻴﺔ سﻨﮕﻴﻦ از باﻻى شان بﮕذرﻧد؛ آنﻫا
ﻣﻨفجر ﻣﻰشﻮﻧد و وسﻴﻠﺔ ﻣﻮرد ﻧظر را از بﻴﻦ ﻣﻰبرﻧد.
شﻨاخت و کشف اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣاﻳﻦﻫا بدون وساﻳﻞ کشف و سﮓﻫاى تعﻠﻴﻢ دﻳدة ﻣخصﻮص ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴست.
شاﮔردان عزﻳز،
شﻤا باﻳد حﻴﻦ ﮔشت و ﮔذار و بازى عﻼﻣتﻫا و ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ را کﻪ خﻮاﻧدﻳد ،در ﻧظر بﮕﻴرﻳد و بﻪ
ساﻣان و چﻴزﻫاﻳﻰ کﻪ در دشتﻫا ،کﻮهﻫا و جﻨﮕﻞﻫا ﻣﻮجﻮد اﻧد و ﻫﻢچﻨان بﻪ ساحﺔ جﻨﮓزده و
ﻣزارع ﻧشاﻧﻪ و عﻼﻳﻢ ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجر ﻧاشده؛ چﻮن :سﻨﮓﻫا ،دﻳﻮارﻫا و برﻳدهﮔﻰﻫاى سﻨﮕﻰ کﻪ
آبﻰ رﻧﮓ شده ﻧزدﻳک ﻧشﻮﻳد.
سﻨﮓﻫا ،پاﻳﻪﻫا و عﻼﻳﻤﻰ کﻪ با رﻧﮓ سفﻴد ،رﻧﮓ شده ﻧشان دﻫﻨدة ساحﺔ پاک شده از
ﻣاﻳﻦ و ﻣﻬﻤات ﻣﻰباشﻨد.
سﻨﮓﻫا ،دﻳﻮارﻫا و ساحاتﻰ کﻪ با رﻧﮓ سرخ ،رﻧﮓ شده عﻼﻣت خطر ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣاﻳﻦ
راﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد.
برعﻼوة اﻳﻦ ﻧشاﻧﻪﻫا ،عﻼﻳﻢ ﻣحﻠﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد اﻧد کﻪ آنﻫا قرار زﻳر اﻧد:
 .1پاﻳﻪ و ﻧشاﻧﻪﻳﻰ کﻪ ساحﺔ خطرﻧاک را ﻧشان دﻫد.
.2

شاخﻪﻫا و تﻴرﻫاﻳﻰ کﻪ در عرض جادهﻫا قرارداده شده باشﻨد.

 .3دﻳﻮارﻫاى سﻨﮕﻰ کﻪ جاده را بﻨد کرده باشﻨد.
 .4عﻼﻣتﻫاى چﻠﻴپا کﻪ از چﻮب ساختﻪ شده باشﻨد.
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اگر مﻰخواﻫﻴد از خطر مرگ و عﻴبﻰ شدن در امان باشﻴد ،ﻫرگز بﻪ ساحﺔ خطرناک
ماﻳنﻫا و مﻬمات منفجرناشده داخل نشوﻳد؛ زﻳرا خودتان صدمﻪ مﻰبﻴنﻴد و ﻫم شما
باعث انفجار دﻳگر خواﻫﻴد شد .بﻪ ﻳاد داشتﻪ باشﻴد در ساحﻪﻳﻰ کﻪ ﻳک ماﻳن وجود
داشتﻪ باشد ،امکان موجودﻳت ماﻳنﻫاى بﻴشتر ﻫم است .در صورت مواجﻪ شدن بﻪ
قربانﻰ ماﻳن ،ﻫرگز داخل ساحﺔ ماﻳن زار نشوﻳد ،ﻫر چﻪ زودتر بﻪ ماﻳن پاکان ﻳا بزرگان
محل خبر دﻫﻴد و از کمکﻫاى غﻴر مسلکﻰ خود دارى نماﻳﻴد.

ضﻤﻴر ﻣشترك
ضﻤﻴرى است کﻪ براى شخصﻫاى اول ،دوم و سﻮم (ﻣتﻜﻠﻢ ،ﻣخاطب ،و غاﻳب) اعﻢ از ﻣفرد
و جﻤع بﻪﮔﻮﻧﺔ ﻳکسان و ﻣشترک استعﻤال شﻮد و عبارت اﻧد از :خﻮد ،خﻮﻳش و خﻮﻳشتﻦ کﻪ
ﻫر کدام آنﻫا براى ﻣفرد و جﻤع ﻫر سﻪ شخص بﻪ کار برده ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
خﻮد ﮔفتﻢ ،خﻮد ﮔفتﻴﻢ ،خﻮد ﻧﻮشتﻰ ،خﻮد ﻧﻮشتﻴد ،خﻮد رفت ،خﻮد رفتﻨد.
ﻧاﻣﺔ خﻮﻳش ﻧﻮشتﻢ ،ﻧاﻣﻪﻫاى خﻮﻳش ﻧﻮشتﻴﻢ ،ﻧاﻣﺔ خﻮﻳش ﻧﻮشتﻰ ،ﻧاﻣﻪﻫاى خﻮﻳش
ﻧﻮشتﻴد ،ﻧاﻣﺔ خﻮﻳش ﻧﻮشت ،ﻧاﻣﻪﻫاى خﻮﻳش ﻧﻮشتﻨد.
کار خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام دادم ،کارﻫاى خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام دادﻳﻢ ،کار خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام
دادى ،کارﻫاى خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام دادﻳد ،کار خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام داد ،کارﻫاى خﻮﻳشتﻦ را اﻧجام
دادﻧد.
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ﻣاﻳﻦﻫا از ﻧظر ساختﻤان و اﻫداف تخرﻳبﻰ بﻪ دوﮔﻮﻧﻪ اﻧد:
ﻣاﻳﻦﻫاى ضد اﻧسان (ضد پرسﻮﻧﻞ) و ﻣاﻳﻦﻫاى ضد وساﻳط .ﻣاﻳﻦﻫاى ضد تاﻧک :شﻨاخت و
کشف اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣاﻳﻦﻫا بدون وساﻳﻞ کشف و سﮓﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ ﻣخصﻮص ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست.
ﻧشاﻧﻪﻫا و عﻼﻳﻢ ﻣاﻳﻦﻫا و ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجرﻧاشده ،عﻼوه بر ﻧشاﻧﻪﻫاى رسﻤﻰ ﻣاﻳﻦپاکﻰ،
عﻼﻳﻢ ﻣحﻠﻰ دﻳﮕر ﻧﻴز ﻣﻰباشﻨد کﻪ خطرات ﻣاﻳﻦ و دﻳﮕر ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجر ﻧاشده را ﻧشان
ﻣﻰدﻫﻨد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣاﻳﻦﻫاى ضد اﻧسان بﻪ کدام اشﻜال ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
چﻨد ﻧفر روزاﻧﻪ در اثر اﻧفجار ﻣاﻳﻦﻫا در وطﻦ عزﻳز ﻣا کشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
عﻼﻳﻢ و ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣﻬﻤات ﻣﻨفجر ﻧاشده کدامﻫاست؟
کدام ﻣاﻳﻦﻫا در زﻣﻴﻦ کشت و از ﻧظر پﻨﻬان ﻧﮕﻪداشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
شاﮔردان اجرا ﻛﻨﻨد
شاﮔردان درﻣﻮرد اقسام ﻣاﻳﻦﻫا و خطرات آنﻫا در ﮔروهﻫاى ﻣختﻠف با ﻫﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد
و ﻧتﻴجﺔ صحبتﻫا را ﻳک شاﮔرد ازﻫر ﮔروه ﻣقابﻞ صﻨف بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳد.
شاﮔردان با ﻣطاﻟعﺔ درس ﻣاﻳﻦ ،احساس خﻮد را بﻪ ﻫﻢدﻳﮕر بﻴان کﻨﻨد.
در بارة ضﻤﻴر ﻣشترک (خﻮد ،خﻮﻳش و خﻮﻳشتﻦ) چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟ در ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شده
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بحث و ﮔفتﮕﻮ کﻨﻴد و از ﻫر ﮔروه ﻳک ﻧفر ﻳک ﻣثال بﮕﻮﻳد.
چطﻮر ﻣﻰتﻮان ﻣاﻳﻦﻫا را شﻨاساﻳﻰ کرد؟
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را بخﻮاﻧﻴد و واژهﻫاى جدﻳد را بﻴرونﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد.
واژهﻫاى ﻣاﻳﻦ ،اﻧفجار ،دست و کﻮه را در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻳد.
خاﻧﻪ پرى ﻛﻨﻴد.
ﻣاﻳﻦﻫاى ضد اﻧسان از ،.................................،.............................آﻫﻦ و دﻳﮕر.......................
 ......بﻪ اشﻜال ﮔﻮﻧاﮔﻮن ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ با ...............................فشار دست ﻳا پا...........................،
و سبب ..............................و ﻳا زخﻤﻰ شدن اﻧسانﻫا و حﻴﻮاﻧات ﻣﻰﮔردﻧد.

شاﮔردان در ﻣﻮرد جﻠﻮﮔﻴرى از خطرات ﻣاﻳﻦ ﻣقاﻟﻪ ﻳﻰ در ﻫفت سطر در کتابچﻪ ﻫاى
خﻮد بﻨﮕارﻧد.

90

درس ﻧزدﻫﻢ

ضررﻫاى ﻣﻮاد ﻣخدر

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درس ﮔذشتﻪ درﻣﻮرد ﻣاﻳﻦ ،اﻧﻮاع آن و خسارات و تﻠفاتﻰ کﻪ بﻪ بار ﻣﻰآورد ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ
ﻧﻤﻮدﻳد .اکﻨﻮن با ﻳﻜﻰ ازﻣﻮارد دﻳﮕرى کﻪ باعث ضرر و خساره براى اﻧسانﻫا ﻣﻰﮔردد ،آشﻨاﻳﻰ
حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد کﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ،اضرار ﻣﻮاد ﻣخدر است؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ با عدد و اﻧﻮاع آن آشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
.1

ﻣﻮاد ﻣخدر بﻪ چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟

 .2ﻣﻮاد ﻣخدر چﻪ ضررﻫاﻳﻰ را در قبال دارد؟
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ﻣﻮاد ﻣخدرچﻴست؟
ﻣﻮاد ﻣخدر عبارت ازﻣﻮاد ﻧشئﻪآورى است کﻪ ﻣصرف ﻣتداوم آن فعاﻟﻴتﻫاى سﻴستﻢ اعصاب ﻣرکزى
را تغﻴﻴر داده و درصﻮرت استعﻤال پﻰ در پﻰ اعتﻴاد رواﻧﻰ و بدﻧﻰ را سبب ﻣﻰﮔردد .ﻣﻮاد ﻣخدرﻫﻢ بﻪ
صﻮرت طبﻴعﻰ وجﻮد دارد؛ ﻣاﻧﻨد :ترﻳاک کﻪ از بتﺔ خشخاش بﻪ دست ﻣﻰآﻳد و ﻫﻢ بﻪ طﻮر ﻣصﻨﻮعﻰ
و کﻴﻤﻴاوى در ﻻبراتﻮارﻫا ساختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻫﻴروئﻴﻦ ،ﻣﻮروفﻴﻦ ،کﻮکائﻴﻦ وغﻴره.
برخﻰ ازاﻳﻦ ﻣﻮاد ارزش استفادة طبﻰ دارﻧد و درساختﻦ بعضﻰ دواﻫا بﻪ فﻴصدى بسﻴار کﻢ استفاده
ﻣﻰﮔردﻧد ،کﻪ ﻣصرف بﻴش از ضرورت آن و ﻳا بدون اجازة داکتر خطرات جدى و زﻳانآورى را
بﻪ دﻧبال دارد .استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر بﻪ خصﻮص از طرﻳق پﻴچﻜارى بﻪ صحت اﻧسان بسﻴار ﻣضر
و خطرﻧاک ﻣﻰباشد؛ ﻫﻢچﻨان سبب زﻳانﻫاى جدى و خطرﻧاک صحﻰ از قبﻴﻞ ابتﻼ بﻪ اﻣراض
ﻣزﻣﻦ و کشﻨده؛ چﻮن :اﻧﻮاع ﻣختﻠف سرطان ،سﻜتﻪﻫاى قﻠبﻰ ،زردى و غﻴره ﻣﻰﮔردد .ﻣﻮاد ﻣخدر
ﻣشﻜﻼت بﻰشﻤار اجتﻤاعﻰ و اقتصادى؛ از قبﻴﻞ :قتﻞ ،سرقت ،فقر ،ﮔداﻳﻰ و تباﻫﻰ سرﻣاﻳﻪﻫاى
بزرگ بشرى را بﻪ دﻧبال دارد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر را بﻪ خاطر اﻳﻦ کﻪ بﻪ صحت و سﻼﻣت اﻧسان ضرر دارد
و جاﻣعﻪ را بﻪ طرف اﻧحطاط اخﻼقﻰ ﻣﻰکشاﻧد ﻣﻨع قرارداده است و کساﻧﻰ را کﻪ بﻪ قاچاق آن
دست ﻣﻰزﻧﻨد دشﻤﻨان اﻧسان و اﻧساﻧﻴت ﻣﻰداﻧد.
اشخاصﻰ کﻪ بﻪ طﻮر ﻣداوم ﻣﻮاد ﻣخدر را ﻣصرف ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و استعﻤال آن بﻪ عادت ﻫﻤﻴشﻪﮔﻰ
و وابستﻪﮔﻰ رواﻧﻰ آنﻫا ﻣبدل شده است ﻣعتاد ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
در وطﻦ عزﻳز ﻣا افغاﻧستان ﻫﻢ بدبختاﻧﻪ ﻳک تعداد اشخاص ﻣعتاد کﻪ بﻴشتر آﻧان را جﻮاﻧاﻧﻰ بﻴﻦ
سﻨﻴﻦ  15 -35سال تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .وجﻮد دارﻧد کﻪ ﻣردم آنﻫا را بﻪ ﻧام ﻫﻴروئﻴﻨﻰ ﻳا (پﻮدرى)
ﻳا د ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
اشخاص پﻮدرى از جاﻣعﻪ ﻣﻨزوى شده و در ﻧزد افراد جاﻣعﻪ خﻴﻠﻰ ﻣﻨفﻮر و بﻰقدر اﻧد .ﻣردم با آنﻫا بﻪ
حﻴث ﻳک ﻣجرم برخﻮرد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ زﻳرا آنﻫا دشﻤﻨان جسﻢ و جان خﻮد و بار دوش جاﻣعﻪ ﻣﻰباشﻨد؛
اﻣا در حقﻴقت ﻣعتادان ﻣﻮاد ﻣخدر افرادى اﻧد کﻪ بﻨابر ﻣشﻜﻼت رواﻧﻰ ،عدم آﮔاﻫﻰ از اضرار ﻣﻮاد
ﻣخدر ،ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ با اشخاص بﻰبﻨد و بار و ﻣحروﻣﻴتﻫاى اجتﻤاعﻰ و اقتصادى ،ﻧاخﻮاستﻪ بﻪ دام اﻳﻦ
دﻳﻮ خطرﻧاک افتاده اﻧد .اﻳﻦ ﻣسؤوﻟﻴت ﻫﻤﺔ افراد جاﻣعﻪ ،دوﻟت و ﻣؤسسات غﻴردوﻟتﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
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است تا در رفع اﻳﻦ ﻣشﻜﻞ دست بﻪ دست ﻫﻢ داده با ﻣعتادان در حد اﻣﻜان ﻫﻤﻜارى و آنﻫا را
رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻧﻤاﻳﻨد تا از اﻳﻦ بد بختﻰ ﻧجات پﻴداکﻨﻨد.
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ شخص ﻣﻌتاد را تداوى ﻛﻨﻴﻢ؟
ﻧﻜتﺔ اساسﻰ و ﻣﻬﻢ در تداوى فرد ﻣعتاد اﻳﻦ است کﻪ با وى بﻪ حﻴث ﻳک شخص ﻣرﻳض و ﻳک
عضﻮ جاﻣعﻪ کﻪ ﻣحتاج کﻤک است رفتار شﻮد ،ﻧﻪ بﻪ حﻴث ﻳک شخص ﻣجرم ،خطاکار و ﮔﻨﻬﻜارى
کﻪ ﻣستﻮجب ﻣجازات باشد .اﮔر فرد ﻣعتاد بﻪ خاطرآﻣاده شدن بﻪ تداوى و ترک ﻣﻮاد ﻣخدر تشﻮﻳق
ﻧشﻮد و با او روش ﻣبتﻨﻰ بر دشﻤﻨﻰ و ﻳا عدم ﻫﻤﻜارى صﻮرت بﮕﻴرد ،بدون شک کﻪ وى ﻫﻴچﮕاه
حاضر بﻪ ترک اعتﻴا د ﻧخﻮاﻫد شد.
در ﻣﻮرد تداوى ،ﻣراکز درﻣاﻧﻰ باﻳد ﻧﻜات ﻣشخص ترى را ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻨد ،تا براى ﻣردم راﻫﻨﻤا باشد.
اضرار ﻣﻮاد ﻣخدر
استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر زﻳانﻫاى بﻰشﻤار جسﻤﻰ و رواﻧﻰ دارد کﻪ بﻪﮔﻮﻧﺔ ﻣثال شﻤارى از آنﻫا در
زﻳر بﻴان ﻣﻰﮔردﻧد:
ضعﻴف ساختﻦ سﻴستﻢ دفاعﻰ بدن
کﻨدى فعاﻟﻴتﻫاى سﻴستﻢ اعصاب ﻣرکزى
سرعت ضربان قﻠب
سرطان شش و ﮔﻠﻮ
ضعﻴف ﻧﻤﻮدن حﻮاس باصره ،ساﻣعﻪ و ذاﻳقﻪ
باﻻبردن فشار خﻮن
باﻻ بردن چربﻰ خﻮن
سﻜتﺔ قﻠبﻰ
سﻜتﺔ ﻣغزى
اﻳجاد بﻰحاﻟﻰ در شخص ﻣصرف کﻨﻨده
اﻳجاد اختﻼل در سﻴستﻢ تﻨفس
اختﻼﻻت رواﻧﻰ (افسردهﮔﻰ ،پرﻳشاﻧﻰ ،ﮔﻮشﻪﮔﻴرى و ﻧا اﻣﻴدى)
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در ﻣﻮرد استفادة طبﻰ ﻣﻮاد ﻣخدر باﻳد ﮔفت کﻪ :در صﻨعت طب از ﻣﻮاد ﻣخدر با فﻴصدى بسﻴار کﻢ
براى ساختﻦ برخﻰ دواﻫا استفاده ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا باﻳد در ﻣصرف آنﻫا احتﻴاط صﻮرت ﮔﻴرد و طبق
ﻫداﻳت داکتر از آن دواﻫا استفاده شﻮد.
سرطان :ﻣرض کشﻨدهﻳﻰ است کﻪ در جﻬان تا اکﻨﻮن ﻫﻢ براى عﻼج آن داروﻳﻰ کشف ﻧشده
است.
اشخاص پﻮدرى :افرادى کﻪ بﻪ ﻣﻮاد ﻣخدر بﻪ خصﻮص ﻫﻴروﻳﻴﻦ ﻣبتﻼ باشﻨد.

ﻋدد و اﻧﻮاع آن
بﻪ جﻤﻠﺔ زﻳر ﻧﮕاه کﻨﻴد.
در وطﻦ عزﻳزﻣا افغاﻧستان بدبختاﻧﻪ ﻳک تعداد اشخاص ﻣعتاد کﻪ بﻴشتر آﻧان را جﻮاﻧاﻧﻰ بﻴﻦ
سﻨﻴﻦ  15 -35سال تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد وجﻮد دارﻧد.
درﻳﻦ جﻤﻠﻪ « »15و « »35عدد ﻣﻰباشﻨد.
تﻌرﻳﻒ ﻋدد
عدد آن است کﻪ شﻤاره را بﻴان کﻨد ،و چﻴزي را کﻪ شﻤرده شﻮد ﻣعدود ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد:
دوﻣﻴز ،چﻬارچﻮکﻲ ،کﻪ «دو» و «چﻬار» عدد و «ﻣﻴز» و «چﻮکﻲ» ﻣعدود ﻣﻰباشﻨد.
در زبان دري ﻣعدود با عدد در جﻤع و ﻣفرد بﻮدن ﻣطابقت ﻧﻜرده و ﻫﻤﻴشﻪ ﻣفرد ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد:
چﻬارکﻮدک ،پﻨج کبﻮتر ،کﻪ «چﻬارکﻮدکان» و «پﻨج کبﻮتران» ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨد.
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اﻧﻮاع ﻋدد :در زبان دري عدد پﻨج ﮔﻮﻧﻪ است ،کﻪ عبارت اﻧد از -1 :اعداد ترتﻴبﻲ ﻳا وصفﻲ
 -2اعداد اصﻠﻲ  -3اعداد ترکﻴبﻲ  -4اعداد تﻮزﻳعﻲ  -5اعداد کسري

ﻣﻮاد ﻣخدر ﻳا ﻧشئﻪآور فعاﻟﻴتﻫاى سﻴستﻢ اعصاب ﻣرکزى را تغﻴﻴر داده ،سبب اﻣراض ﻣزﻣﻦ
وکشﻨده؛ ﻣثﻞ :اﻧﻮاع ﻣختﻠف سرطان ،سﻜتﻪﻫاى قﻠبﻰ ،باﻻ بردن فشار خﻮن ،اختﻼل در سﻴستﻢ
تﻨفسﻰ و غﻴره شده ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ و اقتصادى؛ ﻣاﻧﻨد :قتﻞ ،سرقت ،فقر ،ﮔداﻳﻰ و غﻴره را
بﻪ دﻧبال داشتﻪ و جاﻣعﻪ را بﻪ سﻮى اﻧحطاط اخﻼقﻰ ﻣﻰکشاﻧد؛ پس ﻣسؤوﻟﻴت ﻫﻤﺔ افراد جاﻣعﻪ
و دوﻟت است تا براى رفع اﻳﻦ ﻣشﻜﻞ ،افراد ﻣعتاد را کﻤک ﻧﻤﻮده بﻪ راه راست رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻧﻤاﻳﻨد
تا از اﻳﻦ بدبختﻰ ﻧجات ﻳابﻨد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣﻮاد ﻣخدر چﻴست؟
در ﻣﻮرد ضررﻫاى ﻣﻮاد ﻣخدر استدﻻل خﻮد را بﮕﻮﻳﻴد.
ﻣﻮاد ﻣخدر چﮕﻮﻧﻪ ﻣشﻜﻼت اقتصادى و اجتﻤاعﻰ را بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
چطﻮر ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ افراد ﻣعتاد را کﻤک کﻨﻴﻢ؟
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
از ضررﻫاى عﻤدة ﻣﻮاد ﻣخدر ﻣبتﻼ شدن بﻪ اﻣراض ﻣزﻣﻦ و کشﻨدهﻳﻰ چﻮن اﻧﻮاع ﻣختﻠف
سرطان ،فشارخﻮن و غﻴره اﻣراض ﻣﻰباشد.
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استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر اختﻼﻻت رواﻧﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :افسردهﮔﻰ ،ﮔﻮشﻪﮔﻴرى و ﻧا اﻣﻴدى را ﻧﻴز در پﻰ دارد.
ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ و اقتصادى؛ ﻣثﻞ :قتﻞ ،سرقت ،فقر ،ﮔداﻳﻰ و تباﻫﻰ ﻧﻴز از پﻴاﻣدﻫاى
استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر است.
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد و در ﻣﻮرد اضرار ،عﻮاقب بد ،ﻣشﻜﻼت اجتﻤاعﻰ و اقتصادى
استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر و راهﻫاى کﻤک و ﻧجات افراد ﻣعتاد با ﻳکدﻳﮕر بحث ﻧﻤاﻳﻨد .در آخر ﻧﻤاﻳﻨدة
ﻫر ﮔروه در برابر صﻨف ﻧتﻴجﺔ بحثﻫاى ﮔروه خﻮد را بﻴان ﻧﻤاﻳد.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را دقﻴق بخﻮاﻧﻴد؛ بعد در ﻣﻮرد زﻳانﻫاى صحﻰ و اجتﻤاعﻰ استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر
پﻨج سطربﻨﻮﻳسﻴد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را پر ﻛﻨﻴد

استعﻤال ﻣﻮاد ﻣخدر بﻪ ..........از طرﻳق .........بﻪ صحت اﻧسان زﻳاد ﻣضر و خطرﻧاک ﻣﻰباشد.
ﻳﻜﻰ از زﻳانﻫاى ﻣﻮاد ﻣخدر ضعﻴف ﻧﻤﻮدن ..........باصره ........و .........است.
ازچﻬارجﻮاب ﻳﻜﻰ را تأﻳﻴد ﻛﻨﻴد:
ﻣﻮاد ﻣخدر ﻳعﻨﻰ:
.1

ﻣﻮاد ﻧشئﻪآور

.2

ترﻳاک

.3

ﻣﻮاد ﻣضر

.4

ﻣﻮاد ﻣفﻴد

ﻣفﻬﻮم درس را خﻼصﻪ ﻧﻤﻮده درچﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
واژهﻫاى زﻳر را در جﻤﻠﻪﻫاى ﻣﻨاسب بﻪ کار ببرﻳد.
ﻣﻮاد ﻣخدر ،ترﻳاک ،ﻻبراتﻮار ،افسردهﮔﻰ و ﮔﻮشﻪﮔﻴر
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درس بﻴستﻢ

رابﻌﺔ بﻠخﻰ

(شاﻋر و ﻋارف ﻗرن چﻬارم)

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ با عاﻳشﺔ دراﻧﻰ و آثار و افﻜار او آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد .درسﻰ را کﻪ
اکﻨﻮن ﻣﻰآﻣﻮزﻳد در بارة شﻨاساﻳﻰ ﻳک عارف و شاعر سدة چﻬارم ﻫجرى است کﻪ در تارﻳخ
ادبﻴات درى بﻪ رابعﺔ بﻠخﻰ ﻣعروف است وﻧﻴز با اعداد اصﻠﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن از شﻤا
پرسﻴده ﻣﻰشﻮد کﻪ:
 .1با ﻧام چﻨد تﻦ از شاعر زﻧان زبان درى آشﻨاﻳﻰ دارﻳد؟ ﻧام ببرﻳد.
 .2درکشﻮرﻣا چرا تعداد شاعر زﻧان کﻤتر از ﻣردان اﻧد؟
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رابعﺔ بﻠخﻰ در ﻣﻴان شاعران زبان و ادبﻴات درى از شﻬرت خاصﻰ برخﻮردار است .پدرش
((کعب)) ﻧام داشت و از کارﻣﻨدان بﻠﻨد رتبﺔ عصر ساﻣاﻧﻰ بﻮد کﻪ در سﻴستان ،قﻨدﻫار و بست
حﻜﻤراﻧﻰ ﻣﻰکردﻧد .پدرش در آﻣﻮزش و پرورش اﻳﻦ شاعر تﻮاﻧا و جﻮان با عﻼقﻪﻣﻨدى خاص
تﻮجﻪ داشت .رابعﺔ جﻮان با داشتﻦ عﻠﻢ ،کﻤال ،جﻤال و سخﻨﻮرى شﻬرت ﻳافت .او ﻣعاصر رودکﻰ
سﻤرقﻨدى ﻣﻠک اﻟشعراى زﻣان ساﻣاﻧﻴان است ،اشعارش در حﻮزة ادبﻰ خراسان آن زﻣان در کﻨار
سرودهﻫاى شاعران ﻣشﻬﻮرى؛ چﻮن :شﻬﻴد بﻠخﻰ ،ابﻮ شﻜﻮر بﻠخﻰ و دقﻴقﻰ بﻠخﻰ عﻼقﻪﻣﻨدان
زﻳاد داشت .ﻳﻜﻰ از حﻮادث ﻣﻬﻢ در زﻧدهﮔﻰ رابعﻪ-کﻪ در تارﻳخ ادبﻴات درى از شﻬرت بس بزرگ
برخﻮردار است و ﻧام او را در دل زﻣاﻧﻪﻫا ﻣاﻧدﮔار و بﻠﻨدآوازه ساختﻪ -عشق ﻧافرجام وى بﻪ بﻜتاش
غﻼﻣﻰ از غﻼﻣان برادرش «حارث» بﻮد کﻪ اﻧجاﻣش بﻪ عشق حقﻴقﻰ پﻴﻮست و برادرش او را
بﻪ بدﮔﻤاﻧﻰ بﻪ شﻬادت رساﻧﻴد.
در بارة ﻣاجراى عشق رابعﻪ و بﻜتاش و اشعار دل اﻧﮕﻴز و عاشقاﻧﺔ او ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان و سخﻨﻮران
از جﻬات ﻣختﻠف ﻧﮕرﻳستﻪ و بحثﻫاى زﻳادى در آن باره داشتﻪ اﻧد؛ چﻨانکﻪ عدهﻳﻰ او را شاعر
شﻴفتﻪ حال و دلدادة عشق بﻜتاش داﻧستﻪ و بﻪ داشتﻦ عشق ﻣجازى ﻣتﻬﻢ ﻣﻰکﻨﻨد؛ وﻟﻰ
عدهﻳﻰ دﻳﮕر از عرفا و صﻮفﻴان عشق رابعﻪ را ﻧﻪ از سر ﻫﻮا و ﻫﻮس؛ بﻠﻜﻪ ﻧاشﻰ از غﻠﻴان عشق
حقﻴقﻰ اﻟﻬﻰ ﻣعرفﻰ کرده و آن را ستﻮده اﻧد؛ قسﻤﻰ کﻪ شﻴخ بزرﮔﻮار ابﻮ سعﻴد ،شﻴخ فرﻳد اﻟدﻳﻦ
عطار و ﻣﻮﻻﻧا عبداﻟرحﻤﻦ جاﻣﻰ در آثار شان عشق رابعﻪ را ﻧﻪ از ﮔﻮﻧﺔ عشق ﻣجازى؛ بﻠﻜﻪ
ﻣحبت واقعﻰ و خداجﻮﻳاﻧﻪ خﻮاﻧده اﻧد و ﻫﻢ او را از سراﻳﻨدهﮔان ﻧخستﻴﻦ اشعار عارفاﻧﻪ در ادبﻴات
فارسﻰ درى ﻣﻰداﻧﻨد کﻪ ﻣتأسفاﻧﻪ از اﻳﻦ شاعر عفﻴفﻪ ،اشعار اﻧدکﻰ در دسترس است و طﻰ ادوار
تارﻳخﻰ از سﻮى ﻫﻨردوستان ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد دﻟچسپﻰ خاص قرار ﮔرفتﻪ و از زباﻧﻰ بﻪ زباﻧﻰ و از
سﻴﻨﻪﻳﻰ بﻪ سﻴﻨﻪﻳﻰ زﻣزﻣﻪ ﻣﻰشده است.
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻼم
چﻤﻦ رﻧﮓ ارژﻧـﮓ ﻣـاﻧـﻰ ﮔرفـت
زبس ﮔﻞ کﻪ در بـاغ ﻣأوى ﮔرفـت
کﻪ ﮔﻞ رﻧﮓ رخسـار ﻟﻴـﻠﻰ ﮔرفـت
ﻣﮕرچشﻢ ﻣجﻨﻮن بﻪ ابر اﻧدر اسـت
سرشﻜﻰ کﻪ در ﻻﻧـﻪ ﻣأوى ﮔرفت
بﻪ َﻣﻰ ﻣاﻧد اﻧـدر عقﻴــقﻴـﻦ قــدح
کﻪ بدبخت شد آنکﻪ دﻧﻴـا ﮔرفـت
قـدح ﮔﻴـر چﻨـدى و دﻧﻴـا ﻣﮕﻴــر
ﻧشـان سـر تـاج کسـرى ﮔرفـت
ســر ﻧـرﮔـس تـازه از زر و سﻴــﻢ
بﻨفشﻪ ﻣﮕـر دﻳـﻦ ترسـﻰ ﮔرفـت
چـﻮ رﻫبـان شد اﻧـدر ﻟباس کبـﻮد
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ﻫﻤچﻨان او زﻳباﻳﻰﻫاى طبﻴعت را چﻨﻴﻦ ﻣﻰستاﻳد:
زﻫـﻰ بادى کﻪ رحﻤــت بــاد بــر بــاد
فشاﻧـد از سﻮسـﻦ و ﮔﻞ سﻴـﻢ و زر بـاد
کﻪ جان افزود خﻮش خﻮش در شجر بـاد
کﻪ ُدر بــارﻳــد ﻫــردم درچﻤــﻦ ابــر
ازﻳــﻦ غﻤــاز صبــح پــرده در بـــاد
ﮔﻞ خـﻮشــبــﻮى ترســﻢ آورد رﻧــﮓ
عـروس بـاغ را شـد جﻠﻮه ﮔـر بـاد
بـراى چـشــﻢ ﻫــر ﻧـااﻫــﻞ ﮔـﻮﻳـﻰ
چـرا افـﮕﻨـد ﮔﻞ را در سـحر بـاد
عجب چﻮن جسﻢ خﻮشتر ﻣﻰرود خﻮاب

اﻋداد اصﻠﻲ
اعدادى را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ خﻮد اصﻞ و اساس اعداد دﻳﮕر استﻨد ،ﻳعﻨﻰ اعداد دﻳﮕر از اﻳﻦﻫا
ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد .اعداد اصﻠﻰ عبارت اﻧد از :ﻳک ،دو ،سﻪ ،چﻬار ،پﻨج ،شش ،ﻫفت ،ﻫشت،
ﻧﻪ ،ده ،بﻴست ،سﻲ ،چﻬﻞ ،پﻨجاه ،شصت ،ﻫفتاد ،ﻫشتاد ،ﻧﻮد ،صد و ﻫزار .اﻳﻦ اعداد را ساده
ﻳا ﻣطﻠق ﻧﻴزﮔﻮﻳﻨد.

رابعﺔ بﻠخﻰ از شاعران و از چﻬرهﻫاى درخشان ادب درى است .او دختر کعب از کارﻣﻨدان بﻠﻨد
رتبﺔ عصر ساﻣاﻧﻰ است .رابعﻪ در جﻮاﻧﻰ با داشتﻦ عﻠﻢ ،کﻤال ،جﻤال و سخﻨﻮرى شﻬرت خاص
ﻳافت.
وى ﻣعاصر ﻣﻠک اﻟشعرا رودکﻰ سﻤرقﻨدى بﻮد .آﻧچﻪ کﻪ ﻧام او را پرآوازه ساختﻪ است ،عشق او بﻪ
بﻜتاشﻧام ،غﻼم برادرش حارث بﻮد کﻪ اﻧجاﻣش بﻪ عشق حقﻴقﻰ و ﻣﻠﻜﻮتﻰ رسﻴده بﻮد .برادرش
بﻪ او بدﮔﻤان شد و او را بﻪ شﻬادت رساﻧﻴد .رابعﻪ اشعار دلاﻧﮕﻴز ،عاشقاﻧﻪ و عارفاﻧﻪ دارد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
شاﮔردان در بارة وﻳژهﮔﻰﻫاى اشعار رابعﺔ بﻠخﻰ ﻣباحثﻪ کﻨﻨد.
شاﮔردان با ﻣطاﻟعﺔ درس رابعﺔ بﻠخﻰ او را چﮕﻮﻧﻪ شخصﻴتﻰ ﻣﻰپﻨدارﻧد؟
چرا رابعﺔ بﻠخﻰ تﻮسط برادرش حارث بﻪ شﻬادت رسﻴد؟
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
اﻳﻦ بﻴت چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
چﻮ رﻫبان شد اﻧـدر ﻟباس کبـﻮد

بﻨفشﻪ ﻣﮕـر دﻳـﻦ ترسـﻰ ﮔرفت؟

بخﻮان و بﻨﻮﻳس
شاﮔردان خﻼصﺔ درس را ﻧظر بﻪ برداشت خﻮد در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد.
شاﮔردان جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد و خاﻧﻪﻫاى خاﻟﻰ آنﻫا را
پرکﻨﻨد:
 رابعﻪ بﻪ ﻟقب ___________ ﻣعروف است و او دختر ____________ ﻣﻰباشد. او ﻫﻢ عصر ___________ ﻣﻠک اﻟشعراى عصر ساﻣاﻧﻰ بﻮد. -رابعﺔ بﻠخﻰ اشعار ___________ و __________ سروده است.

شاﮔردان ﻳک شعر ازﻣتﻦ درس را در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد.
شاﮔردان اﻳﻦ ابﻴات رابعﺔ بﻠخﻰ را حفظ کﻨﻨد.
ﻧشـان سـر تـاج کسـرى ﮔرفـت
سـر ﻧـرﮔـس تـازه از زر و سﻴـﻢ
بﻨـفشﻪ ﻣﮕـر دﻳـﻦ ترسـﻰ ﮔرفت
چﻮ رﻫبان شد اﻧـدر ﻟباس کبــﻮد

100

درس بﻴست و ﻳﻜﻢ

حﻘﻮق بشر

تفﻬﻴﻢ «حقﻮق بشر» بﻪ شاﮔردان وتقﻮﻳت ﻣﻬارتﻫاى زباﻧﻰ و آشﻨاﻳﻰ با اعداد ترتﻴبﻰ،
اﻫداف درس را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
ﻫر اﻧسان حق دارد از فﻴض عﻠﻢ و داﻧش بﻬرهﻣﻨد ﮔردد ،فردى کﻪ ﻣﻜتب برود ،سﻮاد
ﻣﻰآﻣﻮزد و داﻧش ﻣﻰاﻧدوزد؛ پس طﻠب عﻠﻢ بر ﻣرد و زن ﻣسﻠﻤان فرض است.
چرا طفﻠﻰ کﻪ بﻪ خاطر فقر ﻧﻤﻰتﻮاﻧد در ﻣﻜتب درس بخﻮاﻧد ،حقﻮق بشرى وى زﻳر پاشده
است؟
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قبﻞ از آنکﻪ سﻴر تارﻳخﻰ حقﻮق بشر را بﻪ بحث بﮕﻴرﻳﻢ ،ﻻزم است کﻪ ﻣفﻬﻮم حق را بداﻧﻴﻢ.
حق کﻪ جﻤع آن حقﻮق ﻣﻰباشد عبارت است از:
ﻧام خداوﻧد
جﻮاز و صﻼحﻴت
طﻠب
استحقاق
ضد باطﻞ
سراﻧجام حق آن واقعﻴتﻰ است کﻪ فرد صاحب حق ،ﻣستحق دستﻳابﻰ بﻪ آن باشد .تﻤام افراد بشر
بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ اﻧسان استﻨد ،صرف ﻧظر از رﻧﮓ ،جﻨس ،زبان ،ﻧژاد ،ﻣذﻫب و تابعﻴت برخﻮردار از
حقﻮق اﻧساﻧﻰ ﻳا بشرى ﻣﻰباشﻨد.
خداوﻧد

قبﻞ از ﻫﻤﻪ بﻪ اﻧسان کراﻣت ارزاﻧﻰ ﻧﻤﻮده است .اﻧسان حق زﻧدهﮔﻰ ،آزادى ،ﻣاﻟﻜﻴت،

ﮔشت وﮔذار ،آزادى بﻴان ،ﻣساوات و عداﻟت در ﻣﻮرد خﻮد را دارد؛ پس حقﻮق بشر ﻣبﻴﻦ حقﻫاى
طبﻴعﻰ ،شرعﻰ و قاﻧﻮﻧﻰ ﻫر اﻧسان ﻣﻰباشد.
حﻘﻮق بشر چﻴست؟
حقﻮق بشر شاﻣﻞ حقﻮقﻰ است کﻪ ﻳﻜجا با زﻧدهﮔﻰ اﻧسان ﮔره خﻮرده است .بﻪ عبارة دﻳﮕر حقﻮق
بشر عبارت از تﻤاﻣﻰ حقﻮقﻰ است کﻪ اﻧسان بﻪ خاطر بشر بﻮدﻧش ﻣستحق آن داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم حقﻮق اﻧسان را در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف پشتﻴباﻧﻰ ﻧﻤﻮده است .خداوﻧد

بﻪ

اﻧسان کراﻣت اعطا ﻧﻤﻮده است .از اﻳﻦرو اﻧسان برخﻮردار از حق کراﻣت ﻣﻰباشد .باظﻬﻮر دﻳﻦ
ﻣقدس اسﻼم دﻳﮕر ﻧﻪ عرب بر غﻴرعرب ،ﻧﻪ سﻴاه بر سفﻴد و ﻧﻪ سفﻴد برسﻴاه برترى دارد؛ بﻠﻜﻪ
ﻣعﻴار برترى صرف بر تقﻮا و پرﻫﻴز ﮔارى است .بعد از اسﻼم کسﻰ حق ﻧداشت تا دختران خﻮد را در
فرداى تﻮﻟدش زﻧده بﻪ ﮔﻮر کﻨد؛ چﻮن زن ﻧﻴز اﻧسان است و بﻨدة خدا

ﻣﻰباشد.

تبارز حﻘﻮق بشر
دو جﻨﮓ جﻬاﻧﻰ صرف ﻧظر از ساﻳر خسارات ،اضافﻪ از  55ﻣﻴﻠﻴﻮن تﻠفات اﻧساﻧﻰ را با خﻮد داشت کﻪ
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تا اکﻨﻮن تﻼفﻰ آن بﻪ بسﻴارى از کشﻮرﻫا دشﻮارىﻫاى ﻣختﻠف را خﻠق ﻧﻤﻮده است .سر اﻧجام در
دﻫﻢ دساﻣبر (1948م ).اجﻼس ﻣجﻤع عﻤﻮﻣﻰ ﻣﻠﻞ ﻣتحد در قصر شاپﻠﻮى پارﻳس در کشﻮر فراﻧسﻪ
بﻪ خاطر حقﻮق بشر اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ را در ( )30ﻣاده بﻪ تصﻮﻳب رساﻧﻴد کﻪ در واقعﻴت اﻣر بﻪ خﻮاست
کرة زﻣﻴﻦ پاسخ ﻣﻨطقﻰ بﻮد .اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ با  48رأى ﻣﻮافق ،بدون رأى ﻣخاﻟف و
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫا اﻧسان ّ
 8رأى ﻣﻤتﻨع بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد .اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر بﻪ زبانﻫاى ﻣختﻠف کشﻮرﻫاى جﻬان
ترجﻤﻪ شد؛ سپس فﻬرست زبانﻫاﻳﻰ کﻪ اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ بﻪ آنﻫا ترجﻤﻪ ﮔردﻳد ﻧشر شد کﻪ
رقﻢ آن بﻪ ( )70زبان ﻣﻰرسﻴد .بﻪ تعقﻴب اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر سﻪ سﻨد حقﻮق بشرى دﻳﮕر
ﻧﻴز بﻪ تصﻮﻳب رسﻴدﻧد کﻪ تﻜﻤﻴﻞ کﻨﻨدة اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد.
حقﻮق بشر روبﻪ جﻬاﻧﻰ شدن ﻣﻰرود ،طﻮرى کﻪ دوﻣﻴﻦ کﻨفراﻧس جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر در جرﻳان
تحﻮﻻت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و پس از جﻨﮓ سرد در سال (1993م ).کﻪ در شﻬر (وﻳﻦ) کشﻮر اترﻳش تدوﻳر
ﻳافت بﻴاﻧﮕر اﻳﻦ واقعﻴت بﻮد کﻪ باشرکت ( )171کشﻮر تدوﻳر ﻳافت در حاﻟﻰکﻪ در سال ()1948
شﻤار کشﻮرﻫاﻳﻰ کﻪ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را اﻣضا ﻧﻤﻮده بﻮدﻧد از  48کشﻮر باﻻ ﻧﻤﻰرفت.
ﻧاﮔفتﻪ ﻧباﻳد ﮔذاشت کﻪ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر بر چﻬار ستﻮن ﻣستحﻜﻢ استﻮار بﻮده کﻪ عبارت
از اصﻞﻫاى «آزادى ،برابرى ،برادرى و ﻧفﻰ تبعﻴض» اﻧد .اﻳﻦ چﻬار ستﻮن در برﮔﻴرﻧدة حقﻮق و
آزادىﻫاى شخصﻰ ،حقﻮق فرد در ﻣﻨاسباتش باﮔروهﻫاى اجتﻤاعﻰ و دﻧﻴاى بﻴروﻧﻰ ،آزادىﻫاى
ﻣعﻨﻮى ،حقﻮق ﻣدﻧﻰ وسﻴاسﻰ ،حقﻮق اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ ﻣﻰباشﻨد.

حقﻮق ﻣدﻧﻰ :حقﻮقﻰ اﻧد کﻪ شﻬروﻧدان بﻪ ﻣﻮجب قاﻧﻮن اساسﻰ و قﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕر ﻫر کشﻮر از آنﻫا
برخﻮردار اﻧد .آزادى بﻴان و حق رأىدﻫﻰ از جﻤﻠﺔ حقﻮق ﻣدﻧﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد.
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 آزادى بﻴان :ﻳعﻨﻰ اﻳﻦکﻪ ﻫر فرد حق دارد فﻜر خﻮد را بﻪ وسﻴﻠﺔ ﮔفتار ،ﻧﻮشتار ،تصﻮﻳر و ﻳا وساﻳﻞدﻳﮕر با رعاﻳت احﻜام قاﻧﻮن اظﻬار ﻧﻤاﻳد.

اﻋداد ترتﻴبﻰ
عدد ترتﻴبﻰ کﻪ عدد وصفﻰ ﻳا عدد تﻮصﻴفﻰ ﻫﻢ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،عبارت از آن ﻧﻮع عدد است کﻪ
ﻧﻤاﻳشﮕر درجﻪ و ﻣرتبﺔ ﻣعدود (چﻴز شﻤار شدﻧﻰ) ﻳا ﻣﻮصﻮف ﻣﻰباشد .عدد ترتﻴبﻰ ﻳا وصفﻰ داراى
پسﻮﻧدﻫاى  - /ام  - / ،/اﻣﻴﻦ  /و  - /اﻳﻦ  /ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻣﻨزل دوم اپارتﻤان

-

م

دو

 -دوم

-

ﻣﻴﻦ

چﻬار

 -چﻬارﻣﻴﻦ چﻬارﻣﻴﻦ بار است کﻪ او اﻳﻦ جا ﻣﻰآﻳد.

-

ﻳﻦ

اول

 -اوﻟﻴﻦ

اوﻟﻴﻦ بار ﻧﻴست کﻪ وى از کﻨار ﻣﻮضﻮع ﻣﻰﮔذرد.

-

وم

سﻪ

 -سﻮم

سﻮم ﻧﻤره شده بﻮد.

-

ام

سﻰ

 -سﻰ ام

سﻰ ام روز ﻣاه ﻫﻢ غﻴر حاضر شده بﻮد.

حقﻮق بشر عبارت از تﻤاﻣﻰ حقﻮقﻰ است کﻪ اﻧسان بﻪ خاطر بشر بﻮدﻧش ﻣستحق آنﻫا ﻣﻰباشد .افراد
بشر بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ اﻧسان استﻨد صرف ﻧظر از رﻧﮓ ،جﻨس ،زبان ،ﻧژاد ،ﻣذﻫب و تابعﻴت برخﻮردار از
حقﻮق اﻧساﻧﻰ ﻳا بشرى ﻣﻰباشﻨد .اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ داراى چﻬار ستﻮن ﻣﻰباشد کﻪ در اﻳﻦ چﻬار ستﻮن
حقﻮق وآزادىﻫاى شخصﻰ ،حقﻮق فرد با ﮔروهﻫاى اجتﻤاعﻰ ،آزادىﻫاى ﻣعﻨﻮى ،حقﻮق سﻴاسﻰ،
اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى و فرﻫﻨﮕﻰ در ﻧظر ﮔرفتﻪ شده است.
104

عدد ترتﻴبﻰ را تﻮصﻴفﻰ ﻧﻴز ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد وعبارت از عددى است کﻪ ﻧﻤاﻳشﮕر درجﻪ وﻣرتبﺔ ﻣعدود ﻳا
ﻣﻮصﻮف خﻮد ﻣﻰباشد؛ ﻣث ً
ﻼ :اوﻟﻴﻦ روز ،ﻫزارﻣﻴﻦ شب ،صدم ﻣرتبﻪ و...

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
حقﻮق را تعرﻳف کﻨﻴد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم در ﻣﻮرد حقﻮق بشر چﻪ ﮔفتﻪ است؟
اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر چﻪ وقت و بﻮسﻴﻠﺔ کدام ارﮔان تصﻮﻳب شد؟
جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را بشﻨﻮﻳد و اعداد ترتﻴبﻰ آنﻫا را بﻪ حافظﻪ بسپارﻳد.
اسد و خﻮاﻫرش اوﻟﻴﻦ بار است کﻪ پﻨجﻤﻴﻦ ساﻟﮕرد تﻮﻟد شان را جشﻦ ﮔرفتﻨد.
ﮔﻼﻟﻰ در سﻮﻣﻴﻦ طبقﺔ اپارتﻤان زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨد.
شاﮔردان اجرا ﻛﻨﻨد
دربارة حقﻮق بشر ،اعﻼﻣﻴﺔجﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر و تبارز حقﻮق بشر دو دو ﻧفر ﻧزدﻳک تختﻪ رفتﻪ بﻪ
سؤال و جﻮاب بپردازﻳد.
ﻣتﻦ درس را چﻨد شاﮔرد بﻪ ﻧﻮبت پﻴشروي صﻨف بخﻮاﻧﻨد.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
اﻳﻦ کﻠﻤﻪﻫا اﻣﻼ ﮔفتﻪ شﻮﻧد :صﻼحﻴت ،ضد ،باطﻞ ،تحفﺔ اﻟﻬﻰ ،اعطا ،ﻣعﻴار و خسارات
ﻫر شاﮔرد در کتابچﺔ خﻮد تعرﻳف حقﻮق بشر را بﻨﻮﻳسد.
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جاﻫاى خاﻟﻰ را پر ﻛﻨﻴد

حقﻮق بشر حقﻮقﻰ است کﻪ ﻳﻜجا با .....اﻧسان ﮔره خﻮرده است.
اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر با ( ....)48و ( ....)8بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد.
عددﻳﻜﻪ ﻧﻤاﻳشﮕر درجﻪ و ﻣرتبﺔ ......باشد ،ترتﻴبﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.

صحﻴح ترﻳﻦ پاسخﻫا را با ﻧﻮشتﻦ (ص) اﻧتخاب ﻛﻨﻴد:
حق بﻪ ﻣعﻨاى زﻳر ﻣﻰباشد:
اﻟف  -ضد باطﻞ (
ج  -طﻠب (

) ب  -استحقاق (
)

)

د  -ﻫرسﻪ صحﻴح است (

)

شاﮔردان ،آﻧچﻪ از درس ( )21فﻬﻤﻴده اﻧد،با ادبﻴات خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد و ساعت بعد آنرا در ﻣقابﻞ
صﻨف بخﻮاﻧﻨد.
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درس بﻴست و دوم

ضرباﻟﻤثﻞﻫا

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد ﻧصاﻳح و اﻧدرزﻫا کﻪ تﻮسط بزرﮔان و داﻧشﻤﻨدان براى
راﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣردم ﮔفتﻪ شده اﻧد چﻴزﻫاﻳﻰ داﻧستﻴد ،درس جدﻳد در ﻣﻮرد ضرباﻟﻤثﻞﻫاست.
ضرباﻟﻤثﻞﻫا بﻪ سخﻨان بزرﮔان و داﻧشﻤﻨدان ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و از جﻤﻠﺔ ﻣﻮضﻮعات فﻠﻜﻠﻮرى
(فرﻫﻨﮓ و داﻧش عاﻣﻴاﻧﻪ) ﻣﻰباشد .ﻫﻢچﻨﻴﻦ با عدد ترکﻴبﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﻳﻜﻰ دو ضرباﻟﻤثﻞ عاﻣﻴاﻧﻪ بﮕﻮﻳﻴد؟
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ضرباﻟﻤثﻞﻫا عبارت از ﻣفاﻫﻴﻤﻰ اﻧد کﻪ ﻣردم در جرﻳان زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ و بﻪ ﻣﻨاسبتﻫاى
ﻣختﻠف بﻪ زبان ﻣﻰآورﻧد و در آنﻫا پﻨد و اﻧدرز و ﻧصﻴحتﻫا و دﻻﻳﻠﻰ ﻣﻰآﻳد کﻪ رسا و بﻠﻴغ
از حﻜﻤت ﻣﻰباشﻨد ،از آنجا کﻪ ضرباﻟﻤثﻞ در کﻮتاﻫﻰ ﻟفظ و رساﻳﻰ ﻣعﻨﻰ ،کﻨاﻳﻪ و تشبﻴﻪ
ﻧقش عﻤده دارد ،آنرا ﻧسبت بﻪ دﻳﮕر اﻧﻮاع سخﻦ برتر و کﻮتاه تر داﻧستﻪ اﻧد .ﻫﻢ چﻨان ﻣقصﻮد
ازاستعﻤال ضرباﻟﻤثﻞ ،ﻫﻤاﻧا پﻴدا ﻧﻤﻮدن استﻨاد و پشتﻮاﻧﻪ براى سخﻨان خﻮد ﮔﻮﻳﻨده است؛ تا
ﻣطاﻟبش را ﻣﻮجﻪ جﻠﻮه دﻫد.
ضرباﻟﻤثﻞ ﻧﻮع ﻣعﻠﻮم و ﻣشﻬﻮر آفرﻳدهﻫاى ﻣردم است .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻢ در ﮔفتار و ﻫﻢ در ﻧﻮشتار بﻪ
کار ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .ضرباﻟﻤثﻞﻫا جﻬتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن روابط اﻧسانﻫا را بازتاب ﻣﻰدﻫﻨد؛ ﻣاﻧﻨد:
دشﻤﻦ داﻧا بﻪ از ﻧادان دوست.
بز در غﻢ جان کﻨدن و قصاب در غﻢ چربﻮ.
آب اﮔر از سر پرﻳد چﻪ ﻳک ﻧﻴزه چﻪ صد ﻧﻴزه.
ﻣزن بﻪ دروازة کسﻰ با اﻧﮕشت کﻪ ﻧزﻧد بﻪ دروازه ات با ﻣشت.
اﻳﻦ ضرباﻟﻤثﻞﻫا ﻧتﻴجﺔ سالﻫا تجربﻪ و ﻣشاﻫدة زﻧدهﮔﻰ عاﻣﻪ اﻧد .اﻳﻦﻫا ﻫﻤﻪ در حﻜﻤت ،داﻧش،
فضﻞ و خرد و جﻬانبﻴﻨﻰ ﻣردم ،تبﻠﻮر و بازتاب ﻳافتﻪ و ﮔره خﻮرده اﻧد .در اﻳﻦ ضرباﻟﻤثﻞﻫا
تجارب زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻰ و تارﻳخﻰ ﻣردم بﻪ طﻮر عبرتاﻧﮕﻴزى بﻴان ﻣﻰشﻮﻧد.
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در تﻮضﻴح ضرباﻟﻤثﻞ (ﻣزن بﻪ دروازة کسﻰ با اﻧﮕشت کﻪ ﻧزﻧد بﻪ دروازه ات با ﻣشت) باﻳد
ﮔفت :بﻪ کسﻰ ضرر کﻢ ﻫﻢ ﻧرسان کﻪ براﻳت ضرر زﻳاد ﻧرساﻧد.

ﻋدد ترﻛﻴبﻰ
بﻪ اعدادى ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،کﻪ از ترکﻴب دو عدد تشﻜﻴﻞ شده باشﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :دوازده ،بﻴست وچﻬار،
ششصد ،دوﻫزار ،چﻬﻞ وپﻨج و...

ضرباﻟﻤثﻞ سخﻦ کﻮتاه ،ﻣؤجز و پﻨدآﻣﻴز است کﻪ ﻣردم در بﻪ ﻣﻨاسبتﻫاى ﻣختﻠف جﻬت
استحﻜام کﻼم بﻪ زبان ﻣﻰآورﻧد .ﮔﻮﻳﻨده ضرباﻟﻤثﻞ را براى پشتﻮاﻧﺔ سخﻨان خﻮد بﻪ کار ﻣﻰبرد.
در ضرباﻟﻤثﻞﻫا جﻬتﻫاى ﻣختﻠف حﻴات اﻧسانﻫا ،بازتاب داده ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
دشﻤﻦ داﻧا بﻪ از ﻧادان دوست
بز در غﻢ جان کﻨدن ،قصاب در غﻢ چربﻮ
اﻳﻦ ضرباﻟﻤثﻞﻫا ﻧتﻴجﺔ سالﻫا تجربﺔ زﻧدهﮔﻰ استﻨد.
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بشﻨﻮ و بﮕﻮ
شاﮔردان ﻧخست بﻪ صﻮرت دستﻪجﻤعﻰ بﻪ ﻣتﻦ درس کﻪ از طرف ﻣعﻠﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد
ﮔﻮش فرا دﻫﻨد وسپس جﻤﻠﻪﻫاى اساسﻰ وحﻴاتﻰ آنرا ازﻣتﻦ استخراج و بﻪ ﻧﻮبت در صﻨف ارائﻪ
کﻨﻨد.
شاﮔردان دربارة ﻣفﻬﻮم اساسﻰ ضرباﻟﻤثﻞﻫا با ﻫﻢدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
ضرباﻟﻤثﻞﻫا چﮕﻮﻧﻪ صﻨاﻳع بدﻳعﻰ را دارا ﻣﻰباشﻨد؟
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
شاﮔردان خﻼصﺔ درس را بﻪ عبارات خﻮد در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد.
شاﮔردان جﻤﻠﻪﻫاى زﻳر را در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد و جاﻫاى خاﻟﻰ را پر ﻧﻤاﻳﻨد.
) است کﻪ ﻣردم در ﻟحظﻪﻫاى خﻮشﻰ (

 .1ضرباﻟﻤثﻞ سخﻦ (

 .2در ضرباﻟﻤثﻞﻫا جﻬتﻫاى ﻣختﻠف حﻴات (
 .3دشﻤﻦ داﻧا (

) از (

 .4بز در غﻢ (

) ،قصاب در غﻢ (

) ﻣﻰآورﻧد.

) داده ﻣﻰشﻮﻧد.

).
).

ﻫر ﻳک ازشاﮔردان حد اقﻞ پﻨجپﻨج ضرباﻟﻤثﻞ را پﻴدا کرده درصﻨف ارائﻪ دارﻧد.
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درس بﻴست و سﻮم

ﻣﻠﻚ اﻟشﻌراء استاد ﻋبداﻟحﻖ بﻴتاب

شاﮔردان ﻋزﻳز،
دردرسﻫاى ﮔذشتﻪ با چﻨد شاعر زبان درى و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى کﻼم آﻧان آشﻨا شدﻳد ،در اﻳﻦ
درس با شاعر دﻳﮕرى بﻪ ﻧام ﻣﻠک اﻟشعراء استاد عبداﻟحق بﻴتاب آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد ،و خﻮاﻫﻴد
داﻧست کﻪ او در کجا بﻪ دﻧﻴا آﻣده ،چﮕﻮﻧﻪ بﻪ سراﻳش شعر پرداختﻪ ،ﻣﻮضﻮعات شعرى او
را چﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و در عصرش اوضاع شعر و ادبﻴات چﮕﻮﻧﻪ بﻮده است؟ ﻫﻢچﻨان با
اعداد کسرى آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن شﻤا بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
 .1خﻮاﻧدن اشعار و داﻧستﻦ افﻜار او براى ﻣا چﻪ فاﻳده دارد؟
 .2ﻟقب «ﻣﻠک اﻟشعراء» چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد و براى چﻪ کساﻧﻰ داده ﻣﻰشﻮد؟
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ﻣﻠک اﻟشعراء استاد عبداﻟحق بﻴتاب ،عاﻟﻢ ،فاضﻞ و ادﻳب کشﻮر در سال  1265خﻮرشﻴدى در
قصابکﻮچﺔ شﻬر کابﻞ دﻳده بﻪ جﻬان ﮔشﻮد .پدرش ﻣﻼ عبداﻻحد ﻧام داشتﻪ و با شغﻞ عطارى اﻣرار
ﻣعاش ﻣﻰکرد .بﻴتاب در سﻦ ﻫشت ساﻟﻪﮔﻰ پدر را از دست داده و تحت سر پرستﻰ ﻣاﻣاﻫاﻳش ﻣﻼ
عبداﻟغفﻮر آخﻨد زاده و ﻣﻼ عبداﷲ خان کﻪ از عاﻟﻤان ﻣعروف آن زﻣان بﻮدﻧد قرار ﮔرفت .استاد بﻴتاب
بعد از فراﮔﻴرى عﻠﻮم دﻳﻨﻰ ،ﻣﻨطق ،ادبﻴات درى و عربﻰ در جﻮاﻧﻰ بﻪ صفت ﻣعﻠﻢ در ﻳﻜﻰ ازﻣﻜاتب
ابتداﻳﻰ کابﻞ شروع بﻪ تدرﻳس ﻧﻤﻮد .سپس ﻣدت ﻫژده سال در فاکﻮﻟتﺔ ادبﻴات و عﻠﻮم بشرى
پﻮﻫﻨتﻮن کابﻞ بﻪ حﻴث استاد زبان و ادبﻴات درى وظﻴفﻪ اجرا ﻧﻤﻮده و در سال  1344خﻮرشﻴدى
بﻪ حﻴث سﻨاتﻮر در پارﻟﻤان اﻧتصاب شد .اﻳشان ﻣدت پﻨجاه و ﻳک سال از عﻤر خﻮﻳش را در تربﻴﺔ
فرزﻧدان کشﻮر و آﻣﻮزش عﻠﻤﻰ ،ادبﻰ و عرفاﻧﻰ آﻧان سپرى کرده و با شﻮق و عﻼقﺔ فراوان آنﻫا را
ﻳارى رساﻧﻴده اﻧد .در سال 1331خﻮرشﻴدى ﻟقب پر افتخار«ﻣﻠکاﻟشعراء» را کﻤاﻳﻰ ﻧﻤﻮده و ﻧﻴز در
ﻫﻤﻴﻦ سال رتبﺔ عﻠﻤﻰ «پﻮﻫاﻧد» را بﻪ دست آورد.
استاد بﻴتاب در فﻦ شاعرى شاﮔرد ﻣﻠکاﻟشعراء قارى عبداﷲ بﻮد .سرودهﻫاﻳش در سادهﮔﻰ و رواﻧﻰ
دﻟپذﻳرى خاصﻰ داشت .از اﻧﻮاع سخﻦ بﻪ غزل ،قطعﻪ و ﻣخﻤس عﻼقﺔ بﻴشتر داشتﻪ و در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ
قاﻟبﻫا طبعآزﻣاﻳﻰ ﻧﻤﻮده است .وى در سرودهﻫاﻳش بﻴشتر ﻣﻮضﻮعات آزادىخﻮاﻫﻰ ،ﻧﻮعپرورى،
وطﻦدوستﻰ و صﻠحجﻮﻳﻰ را ﮔﻨجاﻧﻴده است؛ ﻫﻢچﻨان بﻪ ﻣساﻳﻞ اخﻼقﻰ ،تربﻴﻮى ،ﻧصاﻳح و اﻧدرزﻫا
در شعرش تأکﻴد فراوان شده است .او ﻧفاق ،دوروﻳﻰ ،بﻴﻜارى ،تﻦپرورى وغفﻠت را ﻫﻤﻪ جا در
شعرش ﻧﻜﻮﻫش کرده است.
بﻴتاب بﻬترﻳﻦ اﻳام زﻧدهﮔﻰ خﻮﻳش را در تأﻟﻴف و تدوﻳﻦ آثار ﮔرانﻣاﻳﺔ ادبﻰ صرف کرد و آثارى؛
ﻣاﻧﻨد :دستﻮر زبان ،بدﻳع ،بﻴان ،ﻣعاﻧﻰ و عروض و قافﻴﻪ را ازخﻮﻳش بﻪ جا ﮔذاشت کﻪ کارﻧاﻣﻪﻫاى
عﻠﻤﻰ اﻳﻦ استاد ﮔرانﻣاﻳﻪ در ﮔﻨجﻴﻨﺔ فرﻫﻨﮕﻰ ﻣا جاىﮔاه جاوﻳدان خﻮاﻫد داشت.
باﻵخره استاد بﻴتاب درسال  1347خﻮرشﻴدى بﻪ عﻤر  82ساﻟﻪﮔﻰ در کابﻞ وفات ﻳافتﻪ و در شﻬداى
صاﻟحﻴﻦ کابﻞ بﻪ خاک سپرده شد.
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ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم

ﻣرغ و ﻗﻔس
قضــا را ﻣـــرغــک بﻴــچـــــارة زار

بﻪ دسـت طفـﻞ شـﻮخﻰ شـد ﮔرفتـار

بﻪ زﻧـــدان قفـس بﻨـﻤـﻮد جاﻳـــــش

فــزوده داﻧـﻪ و آبــﻰ براﻳــــــــش

ﻣراعاتش چﻮ جــــان خﻮﻳـش ﻣﻰکـرد

وﻟﻰ ﻣـرغک تأسف بﻴـش ﻣﻰکـــرد

بﻪ ﻳادش آﻣـدى چـﻮن بــاغ و بـستان

ﻧﻴـاسـﻮدى دﻣـﻰ از شﻮر و افغـــــان

چﻮ ازﻳـاران ﮔﻠـــــشﻦ ﻳـــاد ﻣﻰکرد

فغـان و ﻧـاﻟـــﻪ و فرﻳــــاد ﻣﻰکرد

کسﻰ ﮔفتش کﻪ اﻳﻦ شﻮر و فغان چﻴست؟

فـراغ اﻟبال ﻣﻰباﻳد ترا زﻳســــــت

خداﻳـت خاﻧـــﻪﻳﻰ داده است زﻳبــــا

کﻪ ﻣﻰباشد ستﻮنﻫاﻳــــــش ﻣطﻼ

ز خﻮرد و ﻧـﻮش ﻫـﻢ آﻣــــــاده دارى

دﮔر بﻬر چﻪ داﻳﻢ بــــــﻰقـرارى؟

بـﮕفتا ﻫســت حرفـت جﻤـﻠـﻪ ﻣقبـﻮل

ﻣرا ﻫﻢ ﻟﻴک عـذرى ﻫســت ﻣعقـﻮل

ﻫﻤﻴشﻪ شـﻮر و فـرﻳادم از آن اســــت

کﻪ آساﻳش ﻧﻪ تﻨﻬا آب و ﻧـان اســت

قفس زﻳــــــــبا و آب و ﻧان فـراوان

بﻮد با اﻳﻦ ﻫﻤـﻪ بر ﻣﻦ چــــﻮ زﻧـدان

ﻣــرا در زﻧـدهﮔﻰ اکـــﻨﻮن چـﻪ ﻟـذت

کـﻪ ﮔـردد صـرف ،عﻤـرم دراسـارت

کســﻰ اﻳﻨجـا بــﻮد آســـﻮده احــﻮال

کﻪ بتـﻮان زد بﻪ کام خﻮد پر و بــــال

اﮔـر قﻴـدى بﻪ عــاﻟﻢ ﻣﻰپســـــﻨدى

بﻪ آزادﻳـــــــــــت باﻳد پاىبﻨـدى

غزل :کﻠﻤﺔ غزل درﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى شﻮخﻰ و عشق ورزﻳدن است .چﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع شعر بﻴشتر ﻣشتﻤﻞ
برسخﻨان عاشقاﻧﻪ است ،پس از ﻧظر ﻣﻮضﻮع آن را غزل ﻧاﻣﻴده اﻧد ،و دراصطﻼح شعراى فارسﻰ
درى اشعارى است برﻳک وزن و قافﻴﻪ با ﻣطﻠع .حد ﻣعﻤﻮل وﻣتﻮسط ابﻴات غزل پﻨج تا دوازده بﻴت
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ﻣﻰباشد.
قطعﻪ :کﻠﻤﺔ قطعﻪ بﻪ ﻣعﻨاى ﻳک پاره ازﻫر چﻴزى است؛ چﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع شعر شبﻴﻪ پارهﻳﻰ از ابﻴات
وسط قصﻴده است ،پس آن را قطعﻪ ﻧاﻣﻴده اﻧد.
ﻣخﻤس :ﻧﻮعﻰ از ترکﻴببﻨد است کﻪ ﻣصراعﻫاى آن کﻮچک وکﻮتاه باشد .چﻮن تعداد ﻣصراعﻫا
درﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ شعر بﻪ پﻨج ﻣصراع ﻣﻰرسد ،پس آن را ﻣخﻤس ﻧاﻣﻴده اﻧد .ﻳعﻨﻰ قسﻤت ﻣعﻴﻨﻰ از ﻳک
شعرکﻪ داراى پﻨج ﻣصراع ﻣﻰباشد.

اﻋداد ﻛسري
عدد کسرى آن است کﻪ ﻳک ﻳا چﻨد قسﻤت از عدد اصﻠﻰ را بﻴان ﻣﻰکﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻳک چﻬارم
اﻳﻦ سﻴب را بﻪ برادرت بده و ﻳا :ﻣﻦ ﻧﻴﻢ ﻧان ﻣﻰخﻮاﻫﻢ .اعداد کسرى دوﻧﻮع اﻧد:
 .1سﻤاعﻲ :آن است کﻪ ﻣفﻬﻮم پارهﻳﻲ از عدد صحﻴح را بﻴان کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧﻴﻢ ،ﻧﻴﻤﻪ ،ﻧصف و ﻧصفﻪ.
 .2قﻴاسﻲ :آن است کﻪ عدد اصﻠﻲ را با ﻣتﻤﻢ «ﻳک» بﻴان کﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :سﻪ ﻳک ،چﻬار ﻳک ،ده
ﻳک و صدﻳک.
در زبان دري اﻣروز ،ﻣتﻤﻢ را ﻣقدم داشتﻪ عدد اول را بﻪ صﻮرت ترتﻴبﻲ بﻪ کار ﻣﻲبرﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻳک سﻮم ،ﻳک چﻬارم ،ﻳک دﻫﻢ و ﻳک صدم.
تﻮجﻪ
اعداد تﻮزﻳعﻲ را با اعداد کسري اشتباه ﻧﻜﻨﻴد .فرق اﻳﻦ دو ﻧﻮع عدد آن است ،کﻪ اعداد تﻮزﻳعﻲ
براي تقسﻴﻢ چﻨد واحد ساﻟﻢ بﻪ کار ﻣﻲروﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ :چﻨد واحد را پﻨج پﻨج ﻳا شش شش تقسﻴﻢ
ﻣﻰکﻨﻴﻢ .در حاﻟﻲ کﻪ اعداد کسري وقتﻲ بﻪ کار ﻣﻲروﻧد ،کﻪ ﻳک واحد را بﻪ چﻨد جزء تقسﻴﻢ
ﻧﻤﻮده و بخﻮاﻫﻴﻢ آن را بﻴﻦ عدهﻳﻲ تﻮزﻳع کﻨﻴﻢ؛ ﻣاﻧﻨد( 1/3 :ﻳک بر سﻪ) واحد؛ ﻳعﻨﻰ :ﻳک
قسﻤت از سﻪ قسﻤت.
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ﻣﻠکاﻟشعراء استاد عبداﻟحق بﻴتاب در قصابکﻮچﺔ پﻞ خشتﻰ کابﻞ در ﻳک خاﻧﻮادة روحاﻧﻰ
زاده شد .پرورش و آﻣﻮزش وى را ﻣاﻣاﻫاﻳش بﻪ دوش داشت .ﻣرد قﻬرﻣان و با ﻣتاﻧت بﻮد و
در شاعرى برپاﻳﺔ ﻣﻠکاﻟشعراﻳﻰ رسﻴد .در فﻦ شاعرى شاﮔرد ﻣﻠکاﻟشعراء قارى عبداﷲ بﻮد در
اشعارش ﻣساﻳﻞ صﻠح جﻮﻳﻰ ،آزادى خﻮاﻫﻰ ،ﻧﻮعپرورى و عﻮاطف اﻧساﻧﻰ جا داشت؛ ﻫﻢچﻨان
ﻧﻜﻮﻫش ﻧفاق ،دشﻤﻨﻰ و دوروﻳﻰ دراشعار اﻳﻦ شاعر ﻧﻤاﻳان است.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣﻠک اﻟشعراء بﻴتاب کﻰ بﻮد و چﻪ اﻧدﻳشﻪ داشت؟
چرا استاد بﻴتاب را ﻣﻠک اﻟشعراء ﻣﻰﮔفتﻨد؟
در ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم استاد بﻴتاب طفﻞ بﻪ ﻣرغک چﻪ کرد؟
درﻣتﻦ درس چﻨد عدد آﻣده و از کدام ﻧﻮع اعداد ﻣﻰباشﻨد؟
فرق بﻴﻦ اعداد کسرى و اعداد تﻮزﻳعﻰ را بﻴان کﻨﻴد.
چﻪ فﻜر ﻣﻰکﻨﻴد کﻪ چرا ﻣرغک شﻮر و فغان ﻣﻰکرد؟ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را در ﮔروهﻫاى چﻨد
ﻧفرى ﻣﻮرد بحث و تحﻠﻴﻞ قرار دﻫﻴد و ﻧتﻴجﺔ تحﻠﻴﻞ خﻮد را بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧﻤاﻳﻨدة ﮔروه در برابر
صﻨف بﻪ دﻳﮕر ﻫﻤصﻨفان تان برساﻧﻴد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
اﻳﻦ شاعر ﮔراﻧﻤاﻳﺔ زبان درى در ﻳک خاﻧﻮادة روحاﻧﻰ زاده شد.
وى ﻣدت پﻨجاه و ﻳک سال از عﻤر خﻮﻳش را در تربﻴﺔ فرزﻧدان کشﻮر و آﻣﻮزش عﻠﻤﻰ ،ادبﻰ
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و عرفاﻧﻰ آنﻫا سپرى کرده است.
در سرودهﻫاى اﻳﻦ شاعر بﻴشتر ﻣﻮضﻮعات آزادى خﻮاﻫﻰ ،ﻧﻮع پرورى ،وطﻦ دوستﻰ و
صﻠح جﻮﻳﻰ دﻳده ﻣﻰشﻮد.
بخﻮان وبﻨﻮﻳس
درﻣﻮرد ﻣﻠک اﻟشعراء بﻴتاب پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
سﻪ بﻴت اخﻴر ﻧﻤﻮﻧﺔ کﻼم شاعر را بخﻮاﻧﻴد و درکتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
سﻪ جﻤﻠﻪ را ازﻣتﻦ بﻴرونﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ درآنﻫا عدد آﻣده باشد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را پرﻛﻨﻴد

استاد عبداﻟحق بﻴتاب درفﻦ شاعر ى شاﮔرد .................بﻮد.
ﻣرا در ..........اکـــﻨﻮن چـﻪ ﻟـذت
کـﻪ ﮔـردد صـرف ،عﻤـرم در.......

شاﮔردان شعر ﻣرغ و قفس را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بﻴست و چﻬارم

سبزىﻫا

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد زراعت (کشاورزى) ﻣﻮضﻮعاتﻰ را خﻮاﻧدﻳﻢ و ﻣﻰداﻧﻴﻢ کﻪ
کاشتﻦ سبزىﻫا بخش ﻣﻬﻢ زراعت وکشاورزى را در کشﻮر ﻣا تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .شﻨاخت
اﻧﻮاع ﻣختﻠف سبزىﻫا ،فﻮاﻳد و اﻫﻤﻴت آنﻫا از ﻧﻜات برجستﺔ درس اﻧد؛ ﻫﻢچﻨﻴﻦ با عدد
تﻮزﻳعﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
 .1چﻨد ﻧﻮع سبزى را کﻪ روزﻣره از آنﻫا استفاده ﻣﻰکﻨﻴد ﻧام ببرﻳد.
 .2سبزىﻫا شاﻣﻞ چﻪ چﻴزﻫا ﻣﻰشﻮﻧد؟
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اﻧسانﻫا و حﻴﻮانﻫا جﻬت اداﻣﺔ زﻧدهﮔﻰ خﻮﻳش بﻪ سبزىﻫا ضرورت دارﻧد .چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ آب وﻫﻮا
در رشد وﻧﻤﻮى سبزىﻫا اثر بخش است .ﻫر ﻣﻨطقﻪ ﻧظر بﻪ داشتﻦ اقﻠﻴﻢ ﻣعﻴﻦ ،داراى سبزىﻫاى
ﻣخصﻮص بﻪ خﻮد ﻣﻰباشد .درسرزﻣﻴﻦﻫاى ﮔرم وخشک ،سبزى کﻤتر ﻣﻰروﻳد .در سرزﻣﻴﻦﻫاى
باراﻧﻰ وﮔرم اﻧﻮاع ﮔﻮﻧاﮔﻮن سبزى رشد و ﻧﻤﻮ ﻣﻰکﻨد .در ﻣﻨاطق ﻣعتدل سبزىﻫاى دﻳﮕرى
ﻣﻰروﻳﻨد .درسرزﻣﻴﻦﻫاى سرد وکﻢ حرارت سبزىﻫاى کﻤترى سبز ﻣﻰشﻮﻧد .بدﻳﻦ ترتﻴب در
اقﻠﻴﻢﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن اقسام ﻣختﻠف سبزىﻫا و ﻣﻴﻮهﻫا ﻣﻰروﻳﻨد و رشد و ﻧﻤﻮ ﻣﻰکﻨﻨد.
سبزىﻫا شاﻣﻞ غﻠﻪﻫا ،ﻣﻴﻮهﻫا و ترکارىﻫا ﻣﻰباشﻨد .بخش زﻳادى ازغذاى اﻧسانﻫا را
حﻴﻮانﻫاى عﻠفخﻮار ﻣﻰسازﻧد .سبزىﻫا داراى ﻣﻮاد ﻧشاﻳستﻪ ،قﻨدﻫاى ﻣختﻠف ،پروتﻴﻦﻫا،
وﻳتاﻣﻴﻦﻫا و سﻠﻮﻟﻮزﻫا ﻣﻰباشﻨد .سبزىﻫا ﻫﻢ بﻪﮔﻮﻧﺔ پختﻪ وﻫﻢ بﻪ صﻮرت خام ﻣﻮرد استفادة
اﻧسان قرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
ﮔﻨدم ،جﻮارى ،جﻮ ،برﻧج ،ارزن ،ﻟﻮبﻴا ،ﻧخﻮد ،ﻣاش ،عدس ،جﻮدر وغﻴره داراى پروتﻴﻦﻫا و
وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى زﻳادى ﻣﻰباشﻨد .کﻨجد ،شرشﻢ ،ﮔﻞ آفتاب پرست ،زغر ،پﻨبﻪ داﻧﻪ ،زﻳتﻮن وجﻮارى
ﻧباتات روغﻨﻰ استﻨد کﻪ از آنﻫا روغﻦ ﻧباتﻰ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
کچاﻟﻮ ،بادﻧجان روﻣﻰ ،کاﻫﻮ ،بادرﻧﮓ ،تره ،پﻴاز ،ﮔشﻨﻴز ،کدوﻫاى ﻣختﻠف ،بادﻧجان سﻴاه ،تراﻳﻰ،
ﻣﻠﻰ سرخک ،ترب ،تراتﻴزک ،ﮔﻨدﻧﻪ ،پاﻟک ،ﻧعﻨاع وغﻴره سبزىﻫاﻳﻰ اﻧد کﻪ بعضﻰ از آنﻫا بﻪ
طﻮر پختﻪ و شﻤار دﻳﮕر شان بﻪﮔﻮﻧﺔ خام استفاده ﻣﻰشﻮﻧد .خربﻮزه و تربﻮز ﻣﻴﻮهﻫاﻳﻰ استﻨد کﻪ
ﻫﻤﻪ ساﻟﻪ کشت ﻣﻰشﻮﻧد و بﻬره ﻣﻰدﻫﻨد .اﻧﻮاع ﻣختﻠف خربﻮزه و تربﻮز در وﻻﻳات شﻤاﻟﻰ کشﻮر
ﻣا کشت ﻣﻰشﻮﻧد .در وﻻﻳتﻫاى ﻫﻠﻤﻨد و قﻨدﻫار ﻧﻴز تربﻮز و خربﻮزه بﻬره ﻣﻰدﻫﻨد .برخﻰ از
ﻣﻴﻮهﻫا بﻪ کشﻮرﻫاى ﻫﻤساﻳﻪ و خﻠﻴج ﻧﻴز صادر ﻣﻰشﻮﻧد.
چﻮن افغاﻧستان در وﻻﻳات ﻣختﻠف داراى اقﻠﻴﻢﻫاى ﻣتﻨﻮع است ،اقسام ﮔﻮﻧاﮔﻮن سبزىﻫا در
اﻳﻦ کشﻮر رشد و ﻧﻤﻮ ﻣﻰکﻨﻨد .کﻮهﻫاى ﻫﻨدوکش و بابا کشﻮر را بﻪ دو بخش شﻤاﻟﻰ وجﻨﻮبﻰ
تقسﻴﻢ کرده اﻧد .وﻻﻳات شرقﻰ ،جﻨﻮبﻰ و جﻨﻮب غربﻰ کﻪ بﻪ ﻣﻮازات خط دﻳﻮرﻧد ﻣﻮقعﻴت دارﻧد،
از ﻫﻮاى ﻣرطﻮب و بارﻧدهﮔﻰﻫاى ﻧﻴﻢ قارة ﻫﻨد بﻬرهﻣﻨد ﻣﻰﮔردﻧد .از اﻳﻦ رو آنﻫا بﻴشتر آب و
ﻫﻮاى ﻣرطﻮب و ﮔرم دارﻧد و در زﻣستان ﻧﻴز سبزى در آنجاﻫا رشد و ﻧﻤﻮ ﻣﻰکﻨد .کﻨر ،ﻟغﻤان،
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ﻧﻨﮕرﻫار ،پﻜتﻴا ،پﻜتﻴﻜا ،قﻨدﻫار ،ارزﮔان ،زابﻞ ،فراه و ﻫﻠﻤﻨد از اﻳﻦ شﻤار وﻻﻳات اﻧد.
وﻻﻳات ﻣرکزى؛ چﻮن :کابﻞ ،پروان ،کاپﻴسا ،باﻣﻴان ،ﻟﻮﮔر ،ﻣﻴدان وردک ،غزﻧﻰ ،غﻮر و بادغﻴس
در زﻣستان سرد ،در بﻬار و خزان ﻣعتدل و در تابستان ﮔرم ﻣﻰباشﻨد .در اﻳﻦ وﻻﻳات اقسام
سبزىﻫا و بعضﻰ ﻣﻴﻮهﻫا کشت ﻣﻰشﻮﻧد.
در وﻻﻳات شﻤاﻟﻰ و شﻤالشرقﻰ؛ چﻮن :بدخشان ،تخار ،کﻨدز ،بغﻼن ،سﻤﻨﮕان ،بﻠخ ،جﻮزجان،
سرپﻞ و فارﻳاب چﻮن تابستان ﮔرم و زﻣستان سرد است ،بﻬار و خزان ﻣعتدل دارﻧد و سبزىﻫاى
ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣﻰروﻳﻨد .زﻣستان در برخﻰ از اﻳﻦ وﻻﻳات کﻮتاه و در برخﻰ دﻳﮕر شان دراز است .از
اﻳﻦ رو در بعضﻰ جاﻫا سبزىﻫا دﻳرتر ﻣﻰروﻳﻨد .در کابﻞ و وﻻﻳات سردسﻴر سبزىﻫاى تازه را
از وﻻﻳات ﮔرمسﻴر؛ چﻮن :ﻟغﻤان ،جﻼل آباد ،کﻨر ،قﻨدﻫار ،ﻫﻠﻤﻨد و کشﻮر پاکستان در زﻣستان
وارد ﻣﻰکﻨﻨد .بعضﻰ از سبزىﻫا کشت ﻧﻤﻰشﻮﻧد؛ بﻠﻜﻪ بﻪ صﻮرت خﻮدروى در کﻮهﻫا و درهﻫا
ﻣﻮجﻮد اﻧد ،ﻣردم جﻤعآورى ﻣﻰکﻨﻨد و بﻪ فروش ﻣﻰرساﻧﻨد .از سبزىﻫا داروﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ساختﻪ
ﻣﻰشﻮﻧد و شﻤارى از آنﻫا بﻪ صﻮرت خﻮراکﻰ استفاده ﻣﻰﮔردﻧد.
زﻳره ﻳﻜﻰ از سبزىﻫاﻳﻰ داروﻳﻰ است کﻪ در کشﻮر و خارج از آن ﻣﻮرد استفاده قرار ﻣﻰﮔﻴرد
و بﻪ صﻮرت طبﻴعﻰ در درهﻫا وکﻮهﻫا ﻣﻰروﻳد .شﻴرﻳﻦبﻮﻳﻪ ،کﻮز (ﻟﻨﮕﻮتﻰ) ،شﻴرﻳﻨﻜاه ،زرسرک،
خاکشﻴر ،کاسﻨﻰ و جﻮاﻧﻰ بادﻳان ﻧﻴز از اﻳﻦ شﻤار اﻧد .سﻴچ ،رواش ،چﻜرى ،تاران ،قرﻧﻪ قﻮزى و
سﻤارقﻫا سبزىﻫاﻳﻰ اﻧدکﻪ در فصﻞ بﻬار در کﻮهﻫا سبز ﻣﻰشﻮﻧدکﻪ در اﻳﻦ سالﻫا بﻪ ﻧسبت
خشکساﻟﻰﻫا ،بسﻴارى ازﻳﻦ سبزىﻫا از ﻣﻴان رفتﻪ و ﻳا ساحﺔ رشد شان کاﻫش ﻳافتﻪ است.
ﻻزم است تا وزارت زراعت و ﻣاﻟدارى در ﻣﻮرد تﻜثﻴر ،تروﻳج و ﻧﮕﻬدارى اﻳﻦ ﻧباتات ﻣساعﻰ
ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ بﻪ خرج دﻫد؛ زﻳرا افزاﻳش اﻳﻦ ﻣحصﻮﻻت در غﻨاى اقتصادى ﻣردم وکشﻮر اثر ﻣثبت
دارد.
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سلولوز :جسمﻰ است جامد ،سفﻴد ،بﻰبو و بﻰطعم شبﻴﻪ بﻪ نشاﻳستﻪ ،در آب حل
نمﻰشود ،بﻪ حالت طبﻴعﻰ در سلولﻫاى نباتات وجود دارد و مﻬمترﻳن عنصر ساختمان
گﻴاهﻫاست.
زﻳتون :نوعﻰ از درخت است و سبزى نﻴست .مﻴوة آن بﻪگونﺔ سﻼد مورد استفاده قرار
مﻰگﻴرد و روغن زﻳاد دارد .روغن آن کشﻴده مﻰشود و در غذا بﻪ مصرف مﻰرسد.
کشورﻫاى خلﻴج :در اطراف خلﻴج فارس کشورﻫاﻳﻰ موقعﻴت دارند؛ چون :اﻳران ،دوبﻰ،
ابوظبﻰ ،رأس الخﻴمﻪ و مسقط

ﻋدد تﻮزﻳﻌﻰ
آن است کﻪ براى تقسﻴﻢ واحدﻫا بﻪ ﻧسبت ﻣعﻴﻦ ،بﻪ کار ﻣﻰرود؛ ﻣاﻧﻨد :چﻬار چﻬار و
پﻨج پﻨج؛ ﻣثال :اﻳﻦ سﻴبﻫا را بﻴﻦ پروﻳﻦ ،حسﻦ و بﻬرام چﻬار چﻬار ﻳا پﻨج پﻨج داﻧﻪ
تقسﻴﻢ کﻨﻴد.

سبزىﻫا از شﻤار ﻣﻮاد ضرورى خﻮراکﻰ اﻧسانﻫا وحﻴﻮانﻫا ﻣﻰباشﻨد کﻪ بﻪﮔﻮﻧﺔ خام و پختﻪ
ﻣﻮرد استفادة اﻧسانﻫا قرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد .بعضﻰ از سبزىﻫا در دشتﻫا وکﻮهﻫا بﻪ شﻜﻞ طبﻴعﻰ
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ﻣﻰروﻳﻨد؛ وﻟﻰ اکثر شان در زﻣﻴﻦﻫاى زراعتﻰ کشت ﻣﻰشﻮﻧد .شﻤارى از سبزىﻫا برگﻫاى
شان ،تعداد دﻳﮕر رﻳشﻪﻫاى شان و از ﮔروه سﻮﻣﻰ ساقﻪﻫا و ﻣﻴﻮهﻫاى شان ﻣﻮرد استفاده قرار
ﻣﻰﮔﻴرﻧد .بعضﻰ از سبزىﻫا خصﻠت داروﻳﻰ دارﻧد و بﻪ اﻣراض ﮔﻮﻧاﮔﻮن شفا بخش اﻧد.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
سبزىﻫا داراى کدام ﻣﻮاد ﻣﻰباشﻨد؟
سبزىﻫا شاﻣﻞ چﻪ چﻴزﻫا ﻣﻰباشﻨد؟
سبزىﻫا چﻨد ﻧﻮع اﻧد و چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد استفاده قرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد؟
کدام ﻣﻴﻮهﻫا شاﻣﻞ سبزى اﻧد؟
سبزىﻫاى داروﻳﻰ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.

بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
اﻧسانﻫا و حﻴﻮاﻧات براى اداﻣﺔ زﻧدهﮔﻰ بﻪ سبزىﻫا ضرورت دارﻧد.
سبزىﻫا شاﻣﻞ غﻠﻪﻫا ،ﻣﻴﻮهﻫا و ترکارىﻫا ﻣﻰباشﻨد.
سبزىﻫا داراى وﻳتاﻣﻴﻦﻫا ،پروتﻴﻦﻫا ،قﻨدﻫا و ﻧشاﻳستﻪ ﻣﻰباشﻨد.
چﻮن افغاﻧستان داراى اقﻠﻴﻢ ﻣﻨاسب است؛ بﻨابر آن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧا ﮔﻮن سبزىﻫا و ﻣﻴﻮهﻫا در
اﻳﻦ کشﻮر رشد و ﻧﻤﻮ ﻣﻰکﻨﻨد.
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد و در بارة اﻧﻮاع ﻣختﻠف سبزىﻫا و ﻣﻴﻮهﻫا و فﻮاﻳد آنﻫا
براى صحت و اقتصاد کشﻮر با ﻫﻢدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد .در آخر ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫرﮔروه در
برابر صﻨف خﻼصﺔ بحث ﮔروه خﻮد را بﻴان ﻧﻤاﻳد.
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بخﻮان و بﻨﻮﻳس
درس را در ﮔروهﻫا خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد.
ﻫرﮔروه ﻳک بخش درس را با ﻟحﻦ و آﻫﻨﮓ ﻣﻨاسب درصﻨف بخﻮاﻧد.
ﻫرشاﮔرد دو ،ﻳا چﻨد سبزى را ﻧام بﮕﻴرد.
ﻫرﮔروه ﻣﻮرد استفادة ﻳک سبزى را در صﻨف شرح دﻫد.
شاﮔردان سبزىﻫاﻳﻰ را کﻪ در ﻣحﻴط زﻳست شان بﻴشتر ﻳافت ﻣﻰشﻮﻧد ﻧامﻧﻮﻳس کﻨﻨد
و در صﻨف بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.

شاﮔردان سبزىﻫاﻳﻰ را کﻪ در افغاﻧستان اﻫﻤﻴت اقتصادى دارﻧد و بﻪ خارج صادر ﻣﻰﮔردﻧد
در چﻨد سطر ﻣعرفﻰ کﻨﻨد.
شاﮔردان ﻧباتات طبﻰ (ﮔﻴاﻫان داروﻳﻰ) وطﻦ ﻣا را تا جاﻳﻰ کﻪ با آنﻫا آشﻨاﻳﻰ دارﻧد ﻧام
ﻧﻮﻳس کﻨﻨد و بﻪ کﻤک واﻟدﻳﻦ شان خﻮاص درﻣاﻧﻰ آنﻫا را در کتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳاد داشت
ﻧﻤﻮده و در صﻨف بﻪ دﻳﮕران بخﻮاﻧﻨد.
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درس بﻴست و پﻨجﻢ

اختراﻋات و اﻛتشاﻓات

شاﮔردان ﻋزﻳز،
چﻨان کﻪ ﻣشﻬﻮر است« :ضرورت و احتﻴاج ،ﻣاد ِر اﻳجاد است» .اﻧسان از بدو پﻴداﻳش و
آغاز زﻧدهﮔﻰ ﻣشترک خﻮد تا کﻨﻮن بﻪ غذا ،ﻟباس و ﻣحﻞ بﻮد و باش ضرورت دارد .روى
ﻫﻤﻴﻦ ضرورت بﻮد کﻪ اﻧسانﻫا وساﻳﻞ ابتداﻳﻰ کار؛ ﻣاﻧﻨد :بﻴﻞ ،تبر ،کﻠﻨد ،تﻴر ،قﻠبﻪ و
دﻳﮕر چﻴزﻫا را ساختﻨد و بﻪ کﻤک ﻫﻤﻴﻦ وساﻳﻞ تﻮاﻧستﻨد کﻪ با ﻣحﻴط تﻮافق ﻧﻤﻮده و از
ﻣﻨابع وسﻴع طبﻴعت بﻪ ﻧفع خﻮد استفاده کﻨﻨد؛ اﻣا با وجﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ کارﻫا و ﻣﻮفقﻴتﻫا
تا وقتﻰ کﻪ زﻣﻴﻨﺔ اﻧقﻼب صﻨعتﻰ بزرگ جﻬان ﻣساعد ﻧشده بﻮد در زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا
تغﻴﻴرات بزرﮔﻰ بﻪ وجﻮد ﻧﻴاﻣد .با اختراع ﻧخستﻴﻦ ﻣاشﻴﻦ بخار ،زﻣﻴﻨﺔ ﻳک تحﻮل بزرگ در
زﻧدهﮔاﻧﻰ بشر روﻧﻤا ﮔردﻳده و اﻧقﻼب صﻨعتﻰ جﻬان از ﻫﻤان ﻧقطﻪ آغاز ﻳافت .در پﻬﻠﻮى
اﻳﻦ ﻣﻮضاعات ﻫﻢچﻨان با واحدﻫاى شﻤارش آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن شﻤا بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
 .1از ﻧظرشﻤا اختراعات و اکتشافات چﻪ اﻫﻤﻴتﻰ دارﻧد؟
 .2اختراعات و اکتشافات در زﻧدهﮔﻰ ﻣا چﻪ ﻧقشﻰ را بازى ﻣﻰکﻨﻨد؟
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شاﻳد ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن سال پﻴش بﻮد کﻪ اﻧسانﻫاى ﻧخستﻴﻦ آتش را کشف کردﻧد .پﻴش از اﻳﻦ کشف
آدﻣﻲ ،بتﻪﻫا و جﻨﮕﻞﻫاﻳﻲ را کﻪ بر اثر صاعقﻪ ﻳا تﻮفان بﻪ آتش کشﻴده شده بﻮد ،دﻳده و از برابر
آنﻫا ﮔرﻳختﻪ بﻮده است؛ اﻣا کشف آتش بﻪ عﻨﻮان ﻳک ﻣﻨبع اﻧرژي بشر را قادر ساخت کﻪ دربارة
ﻣزاﻳاي آن اﻧدﻳشﻴده و برترس غرﻳزي خﻮد چﻴره شﻮد؛ پس از کشف آتش او تﻮاﻧست با سﻮزاﻧدن
چﻮب و افروختﻦ آتش ،ﻣأﻣﻦ خﻮد را روشﻦ و ﮔرم کﻨد .با اﻳﻦ کﻪ کشف آتش و استفاده از چﻮب بﻪ
عﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻨبع اﻧرژي ،ﻣﻬﻤترﻳﻦ کشف تارﻳخ بشري ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد؛ وﻟﻲ طﻲ ﻫزاران سال بشر
از چﻮب تﻨﻬا براي ﮔرمکردن خﻮد ،اﻳجاد روشﻨﻲ در شب ،ﮔداختﻦ فﻠزﻫا و ساختﻦ ظروف سفاﻟﻲ و
شﻴشﻪﻳﻲ استفاده کرده است.
در قرون وسطﻰ ،اﻧسان ﻣادة دﻳﮕري را بﻪ ﻧام زغال سﻨﮓ شﻨاخت و از آن بﻪ عﻨﻮان ﻣﻨبع اﻧرژي
استفاده کرد .براي اوﻟﻴﻦ بار در سال  1618ﻣﻴﻼدي جان تاردﻳر (داﻧشﻤﻨد فراﻧسﻮي) شﻴﻮة تﻮﻟﻴد ﮔاز
از زغال سﻨﮓ را براي تﻮﻟﻴد روشﻨﻲ اختراع کرد؛ پس از آن باز ﻫﻢ اﻧسان اﻳﻦ ﻣاده را بﻪ خدﻣت
ﮔرفتﻪ و تﻮاﻧست کﻪ با استفاده ازآن عﻼوه بر ﮔداختﻦ فﻠزات و ساخت شﻴشﻪ و سفاﻟﻴﻨﻪ ،ﻣاشﻴﻦ
بخار را اختراع کﻨد .در سال  1764ﻣﻴﻼدي ﻳک داﻧشﻤﻨد اسﻜاتﻠﻨدي بﻪ ﻧام «جﻴﻤز وات» ﻧخستﻴﻦ
ﻣاشﻴﻦ بخار را اختراع کرد .در اﻳﻦ ﻣاشﻴﻦ ﻣصرف سﻮخت باعث ﻣﻲشد کﻪ چرخﻫاى ﻣاشﻴﻦ بﻪ
حرکت درآﻣده و کار کﻨد .بدﻳﻦ ترتﻴب جاي ﻧﻴروي عضﻼت اﻧسان را بﻪ تدرﻳج ﻣاشﻴﻦ ﮔرفت و راه
رسﻴدن بﻪ دﻧﻴاي جدﻳد را ﻫﻤﻮار کرد.
از ﻣاشﻴﻦ بخار ابتدا براي کشﻴدن آب از ﻣعدن ﻳا چاه استفاده ﻣﻲشد؛ وﻟﻲ بﻪ تدرﻳج از آن بﻪ عﻨﻮان
ﻣﻨبع اﻧرژي براي راه اﻧدازي کشتﻲﻫاى عظﻴﻢ اﻟجثﻪ ،رﻳﻞﻫا و قطارﻫا و ﻧﻴز در فابرﻳﻜﻪﻫاى صﻨعتﻲ
استفاده شد و باﻵخره اﻧسان تﻮاﻧست با تبدﻳﻞ اﻧرژي ،ﻧﻴروي زغال سﻨﮓ را جاﻧشﻴﻦ ﻧﻴرو و زور
بازوي آدﻣﻲ کﻨد.
استفاده از ﻧﻴروي زغال سﻨﮓ در ﻣاشﻴﻦﻫاي بخار اﮔر چﻪ در قرنﻫاي ﮔذشتﻪ براي تﻮﻟﻴد ﻧﻴرو بﻪ
ﻣقدار زﻳاد و ﻣداوم بسﻴار ﻣﻨاسب بﻮد؛ اﻣا بشر بﻪ دﻧبال کارافزارى بﻮد تا کارﻫاﻳﻲ اﻧجام دﻫد کﻪ از
عﻬدة بخار بر ﻧﻤﻲآﻳد.
در دﻫﺔ  1840ﻣﻴﻼدي داﻧشﻤﻨدي اﻧﮕﻠﻴسﻲ بﻪ ﻧام «ژول» اﻧدازهﮔﻴريﻫاي بسﻴاري در اﻳﻦ ﻣﻮرد
اﻧجام داد .او با شﻜﻞﻫاي ﮔﻮﻧاﮔﻮن اﻧرژي ﻣثﻞ ﻧﻮر ،صﻮت ،حرکت ،ﮔرﻣا ،برق و ﻣقﻨاطﻴس کار کرده
و اﻧرژي را از شﻜﻠﻲ بﻪ شﻜﻞ دﻳﮕر و از جاﻳﻲ بﻪ جاي دﻳﮕر تبدﻳﻞ و ﻣﻨتقﻞ ﻣﻲساخت .چﻮن ﻣتﻮجﻪ
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شده بﻮد کﻪ در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ تغﻴﻴرﻫا و جابﻪجاﻳﻲﻫا ﻣقدار کﻞ اﻧرژي ﻫﻴچ وقت تغﻴﻴر ﻧﻤﻲکﻨد.
سالﻫا پس ازآن «ادﻳسﻦ» باتﻜﻤﻴﻞ فرضﻴات و آزﻣاﻳشﻬاى دوامدار خﻮد بﻪ تﻮﻟﻴد برق و بﻪ ﻣﻨبع
عظﻴﻢ اﻧرژي اﻟﻜترﻳﻜﻲ دست ﻳافتﻪ و با اﻧجام فرضﻴﻪﻫا و ﻧتاﻳج تﻜﻤﻴﻠﻲ خﻮﻳش تﻮاﻧست ﻫﻢ برق را
در خدﻣت جاﻣعﻪ قرار دﻫد و ﻫﻢ بﻪ آرزوي صد ﻫزار ساﻟﺔ بشر-کﻪ تبدﻳﻞ شب بﻪ روز بﻮد -دست
ﻳابد کﻪ بﻪ کﻤک آن ﻫزاران وسﻴﻠﺔ دﻳﮕر؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠﮕراف ،تﻠفﻮن ،رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،کﻤپﻴﻮتر و ...اختراع
شده و سﻴر تﻤدن بشر را سرعت بخشﻴد.

واحدﻫاي شﻤارش
ﻣعﻤﻮ ًﻻ براي ﻣعدودﻫاﻳﻲ کﻪ قابﻞ تﻮزﻳﻦ و شﻤارش استﻨد ،پس از عدد اﻟفاظﻲ ﻣﻰآورﻧد کﻪ دﻻﻟت
بر اﻧدازه و ﻣقدار ﻣﻰکﻨﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :سﻪ خروار چﻮب ،پﻨج سﻴر برﻧج و ﻫفت کﻴﻠﻮﮔﻮشت.
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان قرنﻫاي اخﻴر اﻟفاظﻲ را براي بﻴان و تﻤﻴز ﻣعدودﻫا وضع کرده اﻧد ،کﻪ قرارذﻳﻞ
اﻧد:
رأس براي جاﻧﻮران اﻫﻠﻲ؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔاو ،بز و ﮔﻮسفﻨد.
قﻼده براي جاﻧﻮران وحشﻲ؛ ﻣاﻧﻨد :شﻴر ،پﻠﻨﮓ و ﻧﻴز براي سﮓ و پشک.
دستﮕاه براي اﻧﻮاع ﻣاشﻴﻦ آﻻت.
جفت براي ﻟباسﻫاﻳﻲ کﻪ جفت استﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :بﻮت ،جراب و دستﻜش.
تختﻪ براي قاﻟﻴﻦ ،ﮔﻠﻴﻢ و ﻧﻤد.
عراده براي اسﻠحﺔ ثقﻴﻠﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :تاﻧک ،تﻮپ و ﻧﻴزبراي ﻣﻮتر.
حﻠقﻪ براي اشﻴاي ﻣدور؛ ﻣاﻧﻨد :فﻠﻢ ،اﻧﮕشتر و سﻲ دي
ﻧسخﻪ براي ﻣطبﻮعات؛ ﻣاﻧﻨد :روزﻧاﻣﻪ ،جرﻳده وﻣجﻠﻪ.
داﻧﻪ براي ساﻳراشﻴاي قابﻞ شﻤارش؛ ﻣاﻧﻨد :قﻠﻢ،ﮔﻠدان و چﻬارﻣغز.
دستﻪ براي ﮔﻞ و ﮔﻴاه.
فروﻧد براي کشتﻲ و اﻧﻮاع طﻴارهﻫا.
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تﻴر براي اﻧﻮاع ﮔﻠﻮﻟﻪ ،بﻪ جز ازﮔﻠﻮﻟﺔ تﻮپ
درجﻦ براي اشﻴاي ﻫﻤجﻨس و ﻫﻤاﻧﻨد ،ﻣتشﻜﻞ از ﻳک بستﺔ شش
ﻳا دوازده داﻧﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔﻴﻼس ،بشقاب و ﻧظاﻳر آن.
پاﻳﻪ براي رادﻳﻮ و تﻠﻮﻳزﻳﻮن.
سﻴر براي چﻴزﻫاى قابﻞ تﻮزﻳﻦ؛ ﻣاﻧﻨد :ﮔﻨدم ،جﻮ و ارزن.
قرص براي اشﻴاي ﻣدور؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧان و تابﻠﻴت.
ﻣحراب براي ﻣسجد.
ﻣﻴﻞ براي اسﻠحﺔ ﻧارﻳﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :تفﻨﮕچﻪ و تفﻨﮓ.
فﻴر براي اﻧﻮاع ﻣرﻣﻲﻫاي اسﻠحﺔ ثقﻴﻠﻪ و خفﻴفﻪ.
ضرب براى تﻮپ

طﻲ ﻫزاران سال بشر از چﻮب تﻨﻬا براي ﮔرم کردن خﻮد ،اﻳجاد روشﻨﻲ درشب ،ﮔداختﻦ فﻠزﻫا
و ساختﻦ ظروف سفاﻟﻲ و شﻴشﻪﻳﻲ استفاده کرده است.
براي اوﻟﻴﻦ بار در سال  1618ﻣﻴﻼدي جان تاردﻳر (داﻧشﻤﻨد فراﻧسﻮي) شﻴﻮة تﻮﻟﻴد ﮔاز از زغال
سﻨﮓ را براي تﻮﻟﻴد روشﻨﻲ اختراع کرد.
در سال  1764ﻣﻴﻼدي ﻳک داﻧشﻤﻨد اسﻜاتﻠﻨدي بﻪ ﻧام «جﻴﻤز وات» ﻧخستﻴﻦ ﻣاشﻴﻦ بخار
را اختراع کرد.
از ﻣاشﻴﻦ بخار ابتدا براي کشﻴدن آب از ﻣعدن ﻳا چاه استفاده ﻣﻲشد؛ وﻟﻲ بﻪ تدرﻳج از آن
بﻪ عﻨﻮان ﻣﻨبع اﻧرژي براي راهاﻧدازي کشتﻲﻫاى عظﻴﻢ اﻟجثﻪ ،رﻳﻞﻫا و قطارﻫا و ﻧﻴز در
فابرﻳﻜﻪﻫاى صﻨعتﻲ استفاده شد.
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بﻪ کﻤک ﻧﻴروى برق ﻫزاران وسﻴﻠﺔ دﻳﮕر؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠﮕراف ،تﻠفﻮن ،رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،کﻤپﻴﻮتر و...
اختراع شد و سﻴر تﻤدن بشر را سرعت بخشﻴد.

بشﻨﻮ وبﮕﻮ
ﻣﻬﻤترﻳﻦ کشف تارﻳخ بشرى چﻴست؟
قبﻞ از آن کﻪ بشر زغال سﻨﮓ را کشف کﻨد ،بﻪ جاى آن از چﻪ چﻴز و بﻪ چﻪ ﻣقصد استفاده
ﻣﻰکرد؟
در آغاز ﻣاشﻴﻦ بخار براى چﻪ ﻣقاصدى استفاده ﻣﻰشد و بعدﻫا از آن چﻪ کار ﻣﻰﮔرفتﻨد؟
اختراعات و اکتشافات درتحﻮل و تﻜاﻣﻞ جﻮاﻣع بشرى چﻪ ﻧقشﻰ را اﻳفا ﻣﻰکﻨﻨد؟ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع
را درﮔروهﻫاى چﻨد ﻧفرى ﻣﻮرد بحث و تحﻠﻴﻞ قرار دﻫﻴد و ﻧتﻴجﺔ آن را از ﻫر ﮔروه ﻳک ﻧفر
پﻴش روى صﻨف بﻪ دﻳﮕران بﮕﻮﻳد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
پس ازکشف آتش اﻧسان تﻮاﻧست با سﻮزاﻧدن چﻮب و افروختﻦ آتش ،ﻣأﻣﻦ خﻮد را روشﻦ و
ﮔرم کﻨد.
در قرون وسطﻰ ،اﻧسان ﻣادة دﻳﮕري را بﻪ ﻧام زغال سﻨﮓ شﻨاخت و از آن بﻪ عﻨﻮان ﻣﻨبع
اﻧرژي استفاده کرد.
در سال  1764ﻣﻴﻼدي ﻳک داﻧشﻤﻨد اسﻜاتﻠﻨدي بﻪ ﻧام «جﻴﻤز وات» ﻧخستﻴﻦ ﻣاشﻴﻦ بخار
را اختراع کرد.
بﻪ کﻤک برق ﻫزاران وسﻴﻠﺔ دﻳﮕر؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠﮕراف ،تﻠفﻮن ،رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،کﻤپﻴﻮتر و ...اختراع
شده و سﻴر تارﻳخ تﻤدن بشر را سرعت بخشﻴد.
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بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ را بخﻮاﻧﻴد و پﻨج چﻴزى را کﻪ با واحدﻫاى شﻤارش ﻣطابقت ﻣﻰکﻨﻨد ،بﻴرون ﻧﻮﻳس کرده
در جﻤﻠﻪ استعﻤال کﻨﻴد.
در ﻣﻮرد کﻠﻤﻪﻫاى اختراع و اکتشاف سﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
اختراعات جدﻳدى را کﻪ بﻪ ﻳاد دارﻳد فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را پرﻛﻨﻴد

 کشف .......و استفاده از ........بﻪ عﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻨبع اﻧرژي ،ﻣﻬﻤترﻳﻦ ...........تارﻳخ بشريﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد.
 از .............ابتدا براي ...........آب از ..........ﻳا ...........استفاده ﻣﻲشد. اﻧسان تﻮاﻧست با تبدﻳﻞ اﻧرژي ،ﻧﻴروي ..........را جاﻧشﻴﻦ ..........و ..............آدﻣﻲ کﻨد. بﻪ کﻤک .......ﻫزاران وسﻴﻠﺔ دﻳﮕر؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠﮕراف ،تﻠفﻮن ،رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،کﻤپﻴﻮتر وغﻴره .........شده و ....................بشر را سرعت بخشﻴد.

بﻪ اﻧتخاب خﻮدتان در ﻣﻮرد ﻳﻜﻰ ازاختراعات دﻳﮕر ﻣطﻠبﻰ را پﻴدا ﻧﻤاﻳﻴد و درصـﻨف بﻪ دﻳﮕران
بخﻮاﻧﻴد.
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درس بﻴست و ششﻢ

حادثﺔ تراﻓﻴﻜﻰ

شاﮔردان ﻋزﻳز!
در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ اختراعات و اکتشافات ﻣطاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻴد؛ اکﻨﻮن از ﻣﻮضﻮع
بسﻴار ﻣﻬﻢ و حﻴاتﻰ کﻪ براى شاﮔردان ﻣﻜاتب بسﻴار ﻣفﻴد است و در زﻧدهﮔﻰ روزﻣره
بﻴشتر اﻧسانﻫا با آن سر و کار دارﻧد کﻪ قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ ﻣﻰباشد ،آﮔاﻫﻰ ﻣﻰﻳابﻴد .در اﻳﻦ
درس بﻪ ضرورت ﻧشاﻧﻪﮔذارى در ﻧﮕارش ﻧﻴز آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد .اکﻨﻮن شﻤا بﮕﻮﻳﻴد کﻪ:
 .1در بارة قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 .2آﻳا شاﻫد حادثﺔ ترافﻴﻜﻰ بﻮده اﻳد؟
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ترافﻴک در ﻫر کشﻮر داراى تشﻜﻴﻼت ﻣﻨظﻢ بﻮده ،قﻮاعد و دساتﻴر بﻪ خصﻮص خﻮد را دارد و ﻫﻤﻮاره
جﻬت آساﻳش ﻣﻠت سعﻰ و تﻼش ﻣﻰورزد .ترافﻴک افغاﻧستان ﻧﻴز از قﻮاﻧﻴﻦ و ﻣقررات خاص خﻮد
برخﻮردار است کﻪ بر تراﻧسپﻮرت ﻫﻮاﻳﻰ و زﻣﻴﻨﻰ قابﻞ تطبﻴق ﻣﻰباشﻨد.
در افغاﻧستان ترافﻴک شاﻣﻞ وساﻳط تراﻧسپﻮرتﻰ باربرى ،ﻣسافربرى،شخصﻰ ،دوﻟتﻰ و عابران
پﻴادهرو ﻣﻰباشد .جادهﻫاى افغاﻧستان در سالﻫاى قبﻞ تأسﻴس ﮔردﻳده ،بسﻴار خﻮرد و کﻢ عرض
بﻮده و تﻜافﻮى ترافﻴک اﻣروزى را ﻧﻤﻰکﻨﻨد؛ زﻳرا ﻧفﻮس روز بﻪ روز زﻳاد ﮔردﻳده بﻪ خصﻮص در شﻬر
کابﻞ ﻧسبت بﻪ وﻻﻳات دﻳﮕر ﻧفﻮس بﻰحد زﻳاد ﻣﻰباشد؛ از اﻳﻦرو تﻤام ﻣردم باﻳد ﻟﻮاﻳح و ﻣقررات
ترافﻴﻜﻰ را بداﻧﻨد؛ زﻳرا کﻪ ﻫﻤﻮاره در بازارﻫا و ﻣارکﻴتﻫا جﻬت رفع احتﻴاج خﻮد رفت و آﻣد دارﻧد .در
جادهﻫاى شﻬر و پﻴاده روﻫا ،چراغﻫاى ترافﻴﻜﻰ ،عﻼﻳﻢ و اشارات ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشﻨد .ﻣا باﻳد ﻫﻤﻮاره
قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ را ﻣراعات ﻧﻤاﻳﻴﻢ تا زﻧدهﮔﻰ ﻣا از خطر ﻣصؤون باشد .ﻻزم است در اﻳﻦ جا قصﺔ پسرى
بازىﮔﻮش را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ و از آن پﻨد ﮔﻴرﻳﻢ.
ﻣسعﻮد و ﻣحﻤﻮد در ﻳک ﻣﻜتب شاﮔردان صﻨف ﻫفتﻢ بﻮدﻧد ،ﻣحﻤﻮد ﻧسبت بﻪ ﻣسعﻮد پسر بازى
ﮔﻮش و بﻰپروا بﻮد ،بﻪ ﻫداﻳات استادان خﻮد کﻤتر تﻮجــﻪ داشت و چﻨدان بﻪ درس عﻼقﻪﻣﻨد ﻧبﻮد.
درﻳﻜﻰ از روزﻫا بعد از رخصتﻰ ﻣﻜتب بﻪ طرف خاﻧﻪ روان بﻮدﻧد ،ﻣحﻤﻮد بدون آنکﻪ بﻪ چراغﻫاى
ترافﻴﻜﻰ و پﻴاده رو تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳد داخﻞ سرک عﻤﻮﻣﻰ شده و ﻣﻰخﻮاست بﻪ طرف دﻳﮕر جاده برود،
کﻪ ﻧاﮔﻬان ﻣﻮترى بﻪ سرعت آﻣده و با ﻣحﻤﻮد تصادم ﻧﻤﻮده و حادثﻪﻳﻰ را بﻪ بار آورد .درﻳﻦ حادثﻪ
پاى راست و دست چپ وى شﻜست ،اﻳﻦ بﻰپرواﻳﻰ و تﻮجﻪ ﻧﻜردن بﻪ قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ باعث شد تا
ﻣحﻤﻮد در شفاخاﻧﻪ براى ﻣدت زﻳادى بستر باشد و ﻧسبت بﻪ دﻳﮕر ﻫﻢ صﻨفان خﻮد از درس و تعﻠﻴﻢ
عقب بﻤاﻧد ،ﻣسعﻮد بﻪ او ﮔفت کﻪ :ﻫﻤﻴشﻪ ترا ﻧصﻴحت ﻣﻰﻧﻤﻮدم کﻪ بﻪ درسﻫاﻳت کﻮشا باش و
ﻣقررات ﻣﻜتب را ﻣراعات ﻧﻤا؛ اﻣا بﻪ ﮔفتﻪﻫاى ﻣﻦ و ﻣعﻠﻢ صاحبان عﻤﻞ ﻧﻜردى و بﻪ اﻳﻦ حاﻟت
رسﻴدى .شاﮔردان ﻣﻜتب باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ دستﻮر پذﻳر بﻮده ،ﻟﻮاﻳح و ﻣقررات ﻣﻜتب و ترافﻴک را ﻣراعات
ﻧﻤاﻳﻨد تا بﻪ سرﻧﻮشت ﻣحﻤﻮد دچار ﻧشﻮﻧد.
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ترافﻴک :آﻣد ورفت و عبﻮر و ﻣرور وساﻳﻞ ﻧقﻠﻴﻪ و عابران پﻴادهروﻫا.
تراﻧسپﻮرت :حﻤﻞ و ﻧقﻞ.
ضرورت ﻧشاﻧﻪﮔذارى در ﻧﮕارش :ﻧقطﻪﮔذارى از اواخر قرن  19بﻪ تقﻠﻴد از ﻧﻮشتﻪﻫاى اروپاﻳﻰ
در زبان درى راﻳج ﮔردﻳده است .رعاﻳت ﻧقطﻪﮔذارى از ﻳک سﻮ بﻪ ﻧﻮﻳسﻨده کﻤک ﻣﻰکﻨد کﻪ
ﻣطاﻟب و ﻣقاصد خﻮد را بﻪ روشﻨﻰ بﻴان دارد و از طرف دﻳﮕر بﻪ خﻮاﻧﻨده عادت ﻣﻰدﻫد کﻪ ﻧﻮشتﻪ
را بﻪ روش آسانتر و درست تر بخﻮاﻧد و ﻣﻨظﻮر ﻧﻮﻳسﻨده را بﻬتر و روشﻦتر درک کﻨد.
قﻮاعد و ﻣقررات ترافﻴﻜﻰ :ترافﻴک در ﻫر کشﻮر داراى تشﻜﻴﻼت ﻣﻨظﻢ بﻮده ،قﻮاعد و دساتﻴر بﻪ
خصﻮص خﻮد را دارد و ﻫﻤﻮاره جﻬت آساﻳش ﻣﻠت سعﻰ و تﻼش ﻣﻰورزد.
ترافﻴک افغاﻧستان ﻧﻴز از قﻮاﻧﻴﻦ و ﻣقررات خاص خﻮد پﻴروى ﻧﻤﻮده کﻪ باﻻى تراﻧسپﻮرت ﻫﻮاﻳﻰ
و زﻣﻴﻨﻰ قابﻞ تطبﻴق ﻣﻰباشﻨد.
چراغﻫاى ترافﻴﻜﻰ :کﻪ در دو طرف دﻫﻠﻴز ترافﻴﻜﻰ قرار دارﻧد و جرﻳان عبﻮر و ﻣرور را براى
عابران پﻴاده رو و وساﻳط ﻧقﻠﻴﻪ ﻣشخص ﻣﻰسازﻧد ،داراى سﻪ رﻧﮓ اﻧد :زرد ،سرخ و سبز.
رﻧﮓ زرد حاﻟت آﻣادهﮔﻰ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد .رﻧﮓ سرخ حاﻟت تﻮقف را ﻫداﻳت ﻣﻰدﻫد و رﻧﮓ سبز
اﻣر ﻣﻰکﻨد کﻪ عابران حرکت کﻨﻨد.

ﻧشاﻧﻪﮔذارى وضرورت آن
زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻳک شاعر ﻳا ﻧﻮﻳسﻨده ﻣطﻠبﻰ را ﻣﻰخﻮاﻫد در قاﻟب اﻟفاظ برﻳزد ،با احساسﻫاى
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پﻴچﻴدهﻳﻰ رو بﻪ رو ﻣﻰشﻮد .ﻫﻤﻴﻦ احساس در ﻣغز ﻧﻮﻳسﻨده و ﮔﻮﻳﻨده داراى حرکتﻫا و
حاﻟتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣﻰباشد ،کﻪ روى کاغذ ﻫﻢ باﻳد تﻮسط ﻧشاﻧﻪﻫا و عﻼﻳﻢ اﻧعﻜاس ﻳابﻨد.
ﻫﻤﻴﻦ ﻧشاﻧﻪﻫا بﻪ ﻧامﻫاى تﻨقﻴط ( )punctuationو ﻧشاﻧﻪﮔذارى ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
اختراع اﻳﻦ عﻼﻳﻢ و ﻧشاﻧﻪﻫا؛ ﻣاﻧﻨد بسﻴارى از عﻠﻮم از ﻣسﻠﻤاﻧان است .حضرت عثﻤان
زﻣاﻧﻰ کﻪ بﻪ تﻮحﻴد قرآن کرﻳﻢ ﻣبادرت ورزﻳدﻧد ،کاتبان جﻬت رعاﻳت درست خﻮاﻧدن
آﻳات قرآﻧﻰ ،بﻪ ﻳک سﻠسﻠﻪ عﻼﻳﻢ و ﻧشاﻧﻪﻫا؛ چﻮن :ستاره ،ﻫشتضﻠعﻰ ،داﻳرة کﻮچک،
سﻪ ﻧقطﻪ و...دست زدﻧد ،کﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى آن در قدﻳﻤترﻳﻦ ﻧسخ قﻠﻤﻰ قرآن کﻪ در زﻣان
حضرت عثﻤان

بﻪ روى پﻮست آﻫﻮ ﻧﻮشتﻪ شده در ﻣﻮزﻳﻢﻫا ﻣشاﻫده ﻣﻰشﻮﻧد ،کﻪ

از جﻤﻠﻪ در ﻣﻮزﻳﻢ ﻣﻠﻰ سﻮرﻳﻪ زﻳر شﻤارة  1628بﻪ ثبت رسﻴده است.
ﻧشاﻧﻪﻫا و عﻼﻳﻢ بﻪ ﻣرور اﻳام دچار تغﻴﻴرات و تحﻮﻻت ﮔردﻳدﻧد ،کﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ آن اﻣروز در
ﻧسخﻪﻫاى ﻣتداول قرآن کرﻳﻢ بﻪ شﻜﻞ حروف :ط ،ج ،ﻻ ،م و ...بﻪ چشﻢ ﻣﻰخﻮرﻧد.
عﻼﻳﻢ و ﻧشاﻧﻪﻫاى زبان عربﻰ داخﻞ زبان ﻻتﻴﻦ شدﻧد و از آن طرﻳق بار اول در قرن
ﻧﻬﻢ ﻣﻴﻼدى بﻪ اشﻜال و صﻮر ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،در زبانﻫاى اروپاﻳﻰ عرض وجﻮد ﻧﻤﻮدﻧد .پس
از ﮔذشت چﻨدﻳﻦ قرن ،شﻜﻞ ﻣﻨظﻢ و پذﻳرفتﻪشده را بﻪ خﻮد اختﻴار ﻧﻤﻮدﻧد .باﻵخره در
قرن ﻧزدﻫﻢ و اواﻳﻞ قرن بﻴست از طرﻳق زبانﻫاى اروپاﻳﻰ در ﻧثر ﻧﻮشتارى زبانﻫاى ﻣا
راه ﻳافتﻨد.
ﻫدف ﻣﻬﻢ ﻧشاﻧﻪﮔذارى صراحت و وضاحت ﻣفﻬﻮم جﻤﻠﻪ و عبارات است .کاربرد ﻧشاﻧﻪﻫا
و عﻼﻣات در ﻧﮕارش غرض وقفﻪ در آواز و بﻬتر فﻬﻤاﻧدن ﻣقصﻮد است .اﮔر در ﻧﻮشتﻪﻫا
عﻼﻳﻢ ﻧشاﻧﻪﮔذارى بﻪ کار ﮔرفتﻪ ﻧشﻮﻧد و ﻳا اﻳﻦکﻪ سﻬﻮ ،اشتباه و فراﻣﻮشﻰ در استعﻤال
کاﻣﻪ ،سﻴﻤﻴﻜﻮﻟﻦ و ﻧقطﻪ تﻮسط ﻧﮕارﻧده صﻮرت ﮔﻴرد ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻮشتﻪ را بﻰﻣعﻨﻰ سازد.
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ترافﻴک در ﻫر کشور قواعد بﻪ خصوص خود را دارد .در جادهﻫاى شﻬر و پﻴادهروﻫا،
چراغﻫاى ترافﻴکﻰ ،عﻼﻳم و اشارات موجود مﻰباشند .ما باﻳد لواﻳح و مقررات ترافﻴکﻰ را
بدانﻴم و مراعات نماﻳﻴم تا زندهگﻰ ما از خطر مصئون باشد و مانند محمود کﻪ ﻳک پسر
بازى گوش و بﻰپروا بود و بﻪ چراغﻫاى ترافﻴکﻰ توجﻪ نمﻰکرد کﻪ از اثر ﻫمﻴن بﻰپرواﻳﻰ
تصادم نمود و دست و پاﻳش شکست ،دچار اﻳن مشکل نشوﻳم.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
ﻣراعات ﻧﻤﻮدن قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ در زﻧدهﮔﻰ روزﻣره چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
در افغاﻧستان چﻨد ﻧﻮع تراﻧسپﻮرت وجﻮد دارد؟
چﻨد ﻧﻮع تراﻧسپﻮرت را ﻣﻰشﻨاسﻴد؟ ﻳک جﻮاب را اﻧتخاب کﻨﻴد.
اﻟف) ﻫﻮاﻳﻰ

ب) زﻣﻴﻨﻰ

ج) بحرى

د) ﻫرسﻪ درست است.

شاﮔردان اجرا ﻛﻨﻨد

دو ﻳا سﻪ شاﮔرد در بارة قﻮاﻧﻴﻦ ترافﻴﻜﻰ ﻧظرﻳات خﻮد را بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
صﻨف را بﻪ دو ﮔروه تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫر ﮔروه دربارة قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
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بخﻮان وبﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ درس را خﻮاﻧده ،ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آنرا بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻧﻤاﻳﻴد و در بارة قﻮاﻧﻴﻦ ترافﻴک
ﻧظرﻳات خﻮد را بﻨﻮﻳسﻴد.
کﻠﻤﻪﻫاى جدﻳد درس را در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش ﻧﻮشتﻪ و ﻳاد بﮕﻴرﻳد.
جاﻫاى خاﻟﻰ را با کﻠﻤات ﻣﻨاسب پرﻧﻤاﻳﻴد.
 در جادهﻫاى شﻬر ...............پﻴادهروﻫا .................،ترافﻴﻜﻰ ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشﻨد. -افغاﻧستان داراى تراﻧسپﻮرت ...............و ....................ﻣﻰباشد.

در بارة فﻮاﻳد ﻣراعات ﻧﻤﻮدن قﻮاعد ترافﻴﻜﻰ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻫﻔتﻢ

ترحﻢ بر حﻴﻮاﻧات

شاﮔردان ﻋزﻳز،
ترحﻢ بر حﻴﻮاﻧات و تﻮجﻪ جدى براى بقاى ﻧسﻞ حﻴﻮاﻧات و ﻫﻢچﻨان آشﻨاﻳﻰ با پاراﮔراف
اﻫداف درس اﻧد.
 .1حﻴﻮاﻧات براى اﻧسانﻫا چﻪ ﻧفع ﻣﻰرساﻧﻨد؟
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حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ در کﻨار اﻧسانﻫا زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکﻨﻨد و براى آنﻫا ﻣﻨفعت ﻣﻰرساﻧﻨد .از اﻳﻦ جﻬت
حفاظت از حﻴﻮاﻧات و جﻠﻮﮔﻴرى از ﻣحﻮ ﻧسﻞ حﻴﻮاﻧات بﻪ حﻴث ﻳک وظﻴفﻪ در ﻣقابﻞ اﻧسانﻫا
ﻣﻰباشد .در قرآن کرﻳﻢ ،اﻳﻦ کتاب آسﻤاﻧﻰ بر ﻣا اﻣر و ارشاد شده است کﻪ بر حﻴﻮاﻧات ﻣﻬرباﻧﻰ و
ترحﻢ داشتﻪ باشﻴﻢ ،از آنﻫا حﻤاﻳت ﻧﻤاﻳﻴﻢ و از ﮔﻮشت ،شﻴر ،پﻮست و پشﻢ حﻴﻮاﻧات حﻼلﮔﻮشت
استفاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ .بعضﻰ حﻴﻮاﻧات در حﻤﻞ و ﻧقﻞ اﻧسانﻫا را کﻤک ﻣﻰکﻨﻨد.
خداوﻧد بر کساﻧﻰکﻪ بر حﻴﻮاﻧات شفقت ﻧﻤاﻳﻨد و حﻴات حﻴﻮاﻧﻰ را ﻧجات دﻫﻨد ،ﻣﻬربان است
و ﮔﻨاهﻫاى شان را عفﻮ ﻣﻰکﻨد.
در اﻳﻦ شعر فصﻴح و شﻴرﻳﻦ شﻴخ سعدى ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ کﻪ:
بدون از رﻣـق در حـﻴاتـش ﻧــﻴافت
ﻳﻜﻰ در بﻴابان سﮕﻰ تشــﻨﻪ ﻳافت
چﻮ حبﻞ اﻧدر آن بست دستار خﻮﻳش
کﻠﻪ دﻟﻮ کرد آن پسـﻨدﻳـدهکﻴـش
ســــــﮓ ﻧــاتـﻮان را دﻣﻰ آب داد
بﻪ خدﻣت ﻣﻴان بست و بازو ﮔشاد
کـــﻪ داور ﮔـــﻨاﻫــان ازو عفﻮ کرد
خبـــرداد پﻴغﻤبر از حال ﻣــــرد
در حدﻳث شرﻳف آﻣده است کﻪ حﻴﻮاﻧات بر اﻧسانﻫا پﻨج حق دارﻧد.
 -1حﻴﻮاﻧات را بﻴشتر از تﻮان آنﻫا بار ﻧﻨﻤاﻳﻴد.
 -2در جاﻫاى ﻣشﻜﻞ آنﻫا را ﻣجبﻮر بﻪ رفتﻦ ﻧﻜﻨﻴد.
 -3بﻪ خﻮراک حﻴﻮاﻧات رسﻴدهﮔﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4زﻣاﻧﻴﻜﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر رو بﻪ رو ﻣﻰشﻮﻳد از ﻣرکبﻫاى خﻮد پﻴاده شده صحبت ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5حﻴﻮاﻧات را ﻣﻮرد اذﻳت قرار ﻧدﻫﻴد؛ زﻳرا کﻪ حﻴﻮاﻧات ﻧﻴز حﻤد خداوﻧد را بﻪ جا ﻣﻰآورﻧد.
در ﮔذشتﻪﻫا با حﻴﻮاﻧات بﻰرحﻤﻰ صﻮرت ﮔرفتﻪ کﻪ ﻧسﻞ بعضﻰ حﻴﻮاﻧات کاﻣ ً
ﻼ از بﻴﻦ رفتﻪ است
و شﻤارى ﻫﻢ از ﻧزدﻳک ﻣحﻞ زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا خﻮد را دورکرده اﻧد.
اﻣروز ﻧﻴز حﻴﻮاﻧات با خطرﻫاى بزرﮔﻰ ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰباشﻨد ،بﻪ خصﻮص زﻣاﻧﻰکﻪ خاﻧﻪ و ﻣحﻞ بﻮد
و باش آنﻫا تخرﻳب ﻣﻰﮔردد .درجﻬان اﻣروز ﻫﻤاﻧطﻮر کﻪ حﻤاﻳت و ترحﻢ بر حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ ﻣﻬﻢ
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،بشرﻳت را ﻣﻜﻠف بﻪ حﻤاﻳت از حﻴﻮاﻧات وحشﻰ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻨد.
در افغاﻧستان تا اکﻨﻮن تقرﻳب ًا 123ﻧﻮع حﻴﻮان پستاﻧدار و  260ﻧﻮع پرﻧده شﻨاختﻪ شده اﻧد ،کﻪ
در آﻳﻨده شاﻳد بﻪ اﻳﻦ ارقام افزود ﮔردد؛ زﻳرا اقسام دﻳﮕرى از حﻴﻮاﻧات در ارتفاعات ﻫﻨدوکش و
درهﻫاى بﻠﻨد کﻮﻫستانﻫاى ﻣرکزى افغاﻧستان وجﻮد دارﻧد.
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پاراﮔراف
پاراﮔراف چﻪ در چاپ ،چﻪ در ﻧﻮشتﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن اﻣروزى و چﻪ در ﻣﻜتﻮبﻫاى رسﻤﻰ و
خصﻮصﻰ بزرﮔترﻳﻦ اﻫﻤﻴت را داراست.
پاراﮔراف کﻪ ﻧظر بﻪ سطرﻫاى دﻳﮕر ،ﻳک و ﻧﻴﻢ ساﻧتﻰ ﻣتر بﻪ داخﻞ صفحﻪ شروع ﻣﻰشﻮد،
ﮔذشتﻪ از چاپ و تاﻳپ در دستﻧﻮﻳسﻰ ﻧﻴز اﻫﻤﻴت دارد.
پاراﮔراف را در صﻨفﻫاى درسﻰ (سر سطر) و در ﻣطبعﻪﻫا شروع ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،ﻫر پاراﮔراف
کﻪ ﻣفﻬﻮم جداﮔاﻧﻪ و ﻣختص بﻪ خﻮد را ﻣﻰداشتﻪ باشد ،باﻳد از سر سطر شروع شﻮد .از ﻧظر
ﻧشاﻧﻪﮔذارى و تﻨقﻴط ،ﻫر پاراﮔراف ﻣطﻠب کاﻣﻠﻰ را کﻪ ﻣتشﻜﻞ از چﻨدﻳﻦ فﻜر (چﻨدﻳﻦ
جﻤﻠﻪ) است ،ﻧشان ﻣﻰدﻫد.

ترحﻢ بر حﻴﻮاﻧات ﻳک اصﻞ اﻧساﻧﻴت است ،اﻧسانﻫا با درﻧظرداشت اﻳﻦکﻪ حﻴﻮاﻧات ﻫﻢ ﻣخﻠﻮق
خداوﻧد

اﻧد باﻳد با آنﻫا با شفقت و ﻣﻬرباﻧﻰ برخﻮرد ﻧﻤاﻳﻨد .چﻮن تﻤام حﻴﻮاﻧات بﻪ ذات خﻮد

قدرت زﻳباى آفرﻳﻨش خداوﻧد

را ثابت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،از حﻴﻮاﻧات حﻤاﻳت صﻮرت بﮕﻴرد تا از اﻧقراض

ﻧسﻞ آنﻫا جﻠﻮﮔﻴرى بﻪ عﻤﻞ آﻳد ،حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ براى اﻧسانﻫا ﻣفﻴد استﻨد.
پاراﮔراف در درست ﻧﻮﻳسﻰ ﻧﻴز اﻫﻤﻴت دارد کﻪ ﻳک و ﻧﻴﻢ ساﻧتﻰ ﻣتر بﻪ طرف داخﻞ صفحﻪ شروع
ﻣﻰشﻮد .ﻫر پاراﮔراف ﻣحتﻮاى خاص خﻮد را دارد.

137

بﺸﻨﻮ و بﮕﻮ
حضرت محمد در مورد ترحم بر حﻴوانات بﻪ ما چﻪ امر فرموده اند؟
در افغانستان تا کنون چند نوع حﻴوان شناختﻪ شده است؟
مفﻬوم درس را بﻪ زبان ساده بﻴان نماﻳﻴد.
پاراگراف چﻴست؟
شاگردان در مورد اﻫمﻴت حﻴوانات اﻫلﻰ در زندهگﻰ انسانﻫا در گروهﻫا با ﻫم
گفتگو نماﻳند ،ﻳک شاگرد از ﻫرگروه نتﻴجﺔ صحبتﻫا را بﻪ دﻳگران بگوﻳد.
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
ترحم بر حﻴوانات ﻳک اصل انسانﻴت است.
از حﻴوانات حماﻳت صورت بگﻴرد تا از انقراض نسل آنﻫا جلوگﻴرى بﻪ عمل آﻳد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
متن درس را با آواز بلند بخوانﻴد و کلمﻪﻫا را درست تلفظ نماﻳﻴد.
در بارة ترحم بر حﻴوانات مقالﺔ کوتاه بنوﻳسﻴد و در نوشتن ،پاراگراف را در نظر
بگﻴرﻳد.
جاﻫاى خاﻟﻰ جﻤﻠﻪﻫا ى زﻳر را پر ﻧﻤاﻳﻴد

 ................. -1را بﻴشتر از توان آنﻫا بار ننماﻳﻴد.
 -2حﻴوانات را مورد ..................قرار ندﻫﻴد.
 -3بﻪ خوراک ...................رسﻴدهگﻰ شود.
 -4خداوند

برکسانﻰکﻪ بر حﻴوانات ............مﻬربان است.

ﻳک خاطرة تان را کﻪ بر حﻴﻮاﻧﻰ کﻤک کرده و از کار تان خﻮشحال شده باشﻴد در چﻨد سطر
بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻫشتﻢ

حﻔﻆ ﻣحﻴط زﻳست

شاﮔردان ﻋزﻳز،
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد زراعت و سرسبزى ﻣطاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻴد ،اکﻨﻮن در اﻳﻦ درس
با طبﻴعت و چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣراقبت از آن ،حفاظت ﻣحﻴط زﻳست ،استفادة درست از طبﻴعت ،و
وظاﻳف شاﮔردان در زﻣﻴﻨﺔ ﻧﮕﻬدارى ﻣحﻴط ﻣاحﻮل آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد؛ ﻫﻤچﻨان کاﻣﻪ ،سﻴﻤﻰ
کﻮﻟﻦ و ﻧداﻳﻴﻪ را ﻧﻴزخﻮاﻫﻴد شﻨاخت.
قبﻞ از ﻫﻤﻪ بﻪ اﻳﻦ پرسشﻫا پاسخ دﻫﻴد.
 .1چطﻮر پاکﻴزهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست را رعاﻳت کﻨﻴﻢ؟
 .2استفادة صحﻴح از طبﻴعت ﻳعﻨﻰ چﻪ؟
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ﻣحﻴط زﻳست (آب ،خاک وﻫﻮا) ﻳعﻨﻰ ﻣحﻴطﻰ کﻪ اﻧسان و ساﻳر ﻣﻮجﻮدات در آن زﻧدهﮔﻰ
ﻣﻰکﻨﻨد .بشر از آغاز زﻧدهﮔﻰ آزاد آفرﻳده شده تا در ﻳک ﻣحﻴط ساﻟﻢ اجتﻤاعﻰ زﻧدهﮔﻰ ﻧﻤاﻳد.
ﻣحﻴط زﻳست در صحت و سﻼﻣتﻰ ساکﻨان ﻣحﻞ از اﻫﻤﻴت وﻳژهﻳﻰ برخﻮردار ﻣﻰباشد؛ بﻨا بر آن
ﻫﻤﺔ ﻣردم اعﻢ از زن و ﻣرد وظﻴفﻪ دارﻧد کﻪ در حفظ ﻣحﻴط زﻳست خﻮد سﻬﻢ فعال داشتﻪ باشﻨد؛
بﻪ طﻮر ﻣثال :غرس درختان ،کشت ﮔﻞﻫا و سرسبزى چﻤﻦﻫا بﻪ آساﻧﻰ صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد؛
اﻣا آﻧچﻪ ﻣﻬﻢ است ﻧﮕﻬدارى ،آبﻴارى ،حفظ و ﻣراقبت آنﻫاست کﻪ اﻳﻦ کار از ﻳک سﻮ در ذات
خﻮد براى صحت ﻣفﻴد است و از طرف دﻳﮕر ﻣﻮجب رضاى خداوﻧد ﻣﻰﮔردد؛ پس ﻫر خاﻧﻮاده
ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ تعداد اطفال خﻮﻳش در ﻣحﻴط خاﻧﻪ و کﻮچﺔ خﻮد درخت غرس ﻧﻤاﻳد ،و ﻫرﻳک از
اطفال را در ﻧﮕﻬدارى و آبﻴارى درختان غرس شده ﻣﻮظف ﮔرداﻧد؛ چﻨاﻧچﻪ آشﻜار است کﻪ غرس
درختان ،ﮔﻞ و ﮔﻞکارى و سرسبز ساختﻦ ﻣحﻴط (اطراف خاﻧﻪﻫا ،کﻮچﻪﻫا ،تفرﻳحﮔاهﻫا ،دکانﻫا،
جاى کار و )....از ﻳک سﻮ سبب تأﻣﻴﻦ صحت و سﻼﻣتﻰ ﻫﻢوطﻨان ﻣﻰﮔردد و از سﻮى دﻳﮕر
ﻣحﻼت ﻣختﻠف کشﻮر ﻣا را زﻳبا و سرسبز ﻣﻰسازد.
آﻟﻮدهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست بﻪ دو طرﻳق صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻳﻜﻰ آﻟﻮدهﮔﻰ طبﻴعﻰ و دوم تخرﻳب تﻮسط اﻧسانﻫا.
آﻟﻮدهﮔﻰ طبﻴعﻰ بﻪ اثر زﻟزﻟﻪ ،سﻴﻼب ،خشﻜساﻟﻰ ،بﻠﻨد رفتﻦ درجﺔ حرارت ﻫﻮا ،بارانﻫاى دواﻣدار
و غﻴره صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،دﻳﮕر آﻟﻮدهﮔﻰ کﻪ تﻮسط تخرﻳب اﻧسان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؛ ﻣاﻧﻨد :قطع
جﻨﮕﻼت ،شﻜار حﻴﻮاﻧات ،تراکﻢ ﻧفﻮس ،استفاده از ﮔازﻫا و ﻧفتﻫاى بﻰکﻴفﻴت ،تخرﻳب تپﻪﻫاى
سبز ،فقر و تﻬﻰدستﻰ ،ﻧبﻮد جاى ﻣﻨاسب براى زﻧدهﮔﻰ ،افزاﻳش وساﻳط تراﻧسپﻮرتﻰ و بسا عﻮاﻣﻞ
دﻳﮕر کﻪ باعث خرابﻰ وآﻟﻮدهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست ﻣﻰﮔردﻧد و براى اﻧسانﻫا خﻴﻠﻰ زﻳان آور اﻧد.
براى داشتﻦ ﻣحﻴط زﻳست ساﻟﻢ چﻪ باﻳد کرد؟
 -1ﻣحﻴط خاﻧﺔ خﻮد را پاک ﻧﮕﻬدارﻳﻢ.
 -2کثافات را در جاى ﻣعﻴﻦ آن بﻴﻨدازﻳﻢ.
 -3جاى ﻧﮕﻬدارى حﻴﻮاﻧات را پاک ﻧﮕﻬدارﻳﻢ.
 -4ازشﻜستﻦ شاخﻪﻫاى درختﻫا وﮔﻞﻫا جﻠﻮ ﮔﻴرى ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 -5ﻧﻬالﻫاى جدﻳد غرس ﻧﻤﻮده ،حفاظت ،آبﻴارى و ﻣراقبت ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ ﻫﻢچﻨان کارﻫاى ﻣﻨاسب
دﻳﮕر را کﻪ در پاکﻴزهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست تأثﻴر دارﻧد اﻧجام دﻫﻴﻢ.
برعﻼوة پاکﻴزهﮔﻰ خاﻧﻪ باﻳد در حفاظت ﻣحﻴط کﻮچﻪ ،ﻣحﻞ وشﻬر خﻮد ﻧﻴز سﻬﻢ فعال داشتﻪ
باشﻴﻢ؛ ﻣث ً
ﻼ :پﻮست ﻣﻴﻮهﻫا ،سبزىﻫا و دﻳﮕر اشﻴاى باطﻠﻪ را در جﻮىﻫا ،پﻴاده روﻫا ،سرکﻫا و
ﻣحﻴط ﻣاحﻮل خﻮﻳش ﻧﻴﻨدازﻳﻢ .از سﻮختاﻧدن ﻣﻮادى کﻪ سبب آﻟﻮدهﮔﻰ ﻫﻮا ﻣﻰﮔردﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :رابر،
پﻼستﻴک و غﻴره جﻠﻮﮔﻴرى کﻨﻴﻢ و ﻫﻤﻴشﻪ در پاکﻰ ﻣحﻴط خﻮد کﻮشا باشﻴﻢ تا وظاﻳف ﻫﻤﮕاﻧﻰ،
اسﻼﻣﻰ و وطﻨﻰ خﻮد را بﻪ حﻴث ﻳک شاﮔرد خﻮب اﻧجام داده باشﻴﻢ وﻳک ﻣحﻴط سرسبز ،پاک
و دور از ﻫر ﻧﻮع کثافت و آﻟﻮدهﮔﻰ داشتﻪ باشﻴﻢ.
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ﻛاﻣﻪ ﻳا وﻳرﮔﻞ ()،
اﻳﻦ ﻧشاﻧﻪ جﻬت تﻮقف کﻮتاه و خفﻴف در خﻮاﻧدن جﻤﻠﻪ از ﻧظر تغﻴﻴر صﻮت ﻳا تصرﻳح ﻣفﻬﻮم
است کﻪ در ﻣﻮارد زﻳر بﻪ کار برده ﻣﻰشﻮد:
 .ﻫرﮔاه چﻨد واژه ﻳا عبارت پﻬﻠﻮى ﻫﻢ بﻴاﻳﻨد باﻳد تﻮسط (و) عطف بﻪ ﻫﻢ پﻴﻮﻧد ﻳابﻨد در ﻫﻤچﻮ
ﻣﻮارد (و) حذف ﻣﻰشﻮد و بﻪ جاى آن ﻧشاﻧﺔ ( )،ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :پ ،چ ،ژ و گ از
حرفﻫاى خاص فارسﻰ درى اﻧد.
 .پﻴش از جﻤﻠﻪﻫاﻳﻰ کﻪ شرح و تفسﻴر جﻤﻠﻪﻫا و عبارتﻫاى پﻴشﻴﻦ باشﻨد ،ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛
ﻣاﻧﻨد :ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻰ ،کﻪ ﻣردى دﻟﻴر و وطﻦدوست بﻮده ﻫﻤﻮاره اﻧدﻳشﺔ آزادى و استقﻼل
خراسان را بﻪ سر ﻣﻰپروراﻧﻴد .ﻫرﮔاه جﻤﻠﻪﻳﻰ با ﻳﻜﻰ از واژهﻫاى بﻠﻰ ،ﻧﻪ ،خﻴر ،درست و اﻣثال
آنﻫا آغاز شﻮد بعد از آن واژه کاﻣﻪ و در پﻰ آن بقﻴﺔ جﻤﻠﻪ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد:
 .بﻠﻰ ،ﻣﻦ اشعار او را خﻮاﻧدم.
 .ﻧﻪ ،ﻧاسﻨجﻴده ﻧباﻳد عﻤﻞ کرد.
اﻣا اﮔر اﻳﻦ واژهﻫا تﻨﻬا بﻴاﻳﻨد ،پس از آنﻫا ﻧقطﻪ ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
 .داستاﻧت را تﻤام کردى؟
 .بﻠﻰ.
سﻴﻤﻰ ﻛﻮﻟﻦ (؛)
ﻧشاﻧﺔ وقف درﻧﮕﻰ است کﻪ بﻴشتر از کاﻣﻪ وکﻤتر از ﻧقطﻪ باشد و براى جدا کردن فقرهﻫا و
جﻤﻠﻪﻫاﻳﻰ کﻪ پﻰﻫﻢ آﻳﻨد و بﻪ ﻫﻢ ﻣربﻮط باشﻨد؛ وﻟﻰ اﻳجاب ﮔذاشتﻦ ﻧقطﻪ را ﻧﻨﻤاﻳﻨد بﻪ کار
ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :از بد کرداران ﻧفرت دارم؛ از ساده ﻟﻮحان بدم ﻣﻰآﻳد؛ راستان و ﻧﻴﻜﻮ
کاران را دوست دارم.
ﻧداﻳﻴﻪ (!)
اﻳﻦ ﻧشاﻧﻪ بر عﻼوة حاﻟت تعجب و ﻧدا در پاﻳان جﻤﻠﻪﻫاﻳﻰ کﻪ بﻴان کﻨﻨدة ﻳﻜﻰ از حاﻻت
شدﻳد ﻧفساﻧﻰ و عاطفﻰ اﻧد ،ﻧﻴز بﻪ کار ﻣﻰرود؛ ﻣاﻧﻨد :تأکﻴد ،اخطار ،تحسﻴﻦ ،تحقﻴر ،شک،
آرزو و.....؛ ﻣاﻧﻨد:
خداوﻧدا ! ﻣرا در اﻧجام کارﻫاى ﻧﻴک ﻳارى ده.
اى دوست ! بﻴا تا غﻢ فردا ﻧخﻮرﻳﻢ.
141

ﻣحﻴط زﻳست (آب ،خاک و ﻫﻮا) ﻳعﻨﻰ ﻣحﻴطﻰ کﻪ اﻧسان و ساﻳر ﻣﻮجﻮدات در آن زﻧدهﮔﻰ
ﻣﻰکﻨﻨد و حفظ آن در صحت و سﻼﻣتﻰ ساکﻨان آن از اﻫﻤﻴت وﻳژهﻳﻰ برخﻮردار است .آﻟﻮدهﮔﻰ
ﻣحﻴط زﻳست بﻪ دو طرﻳق صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻳﻜﻰ طبﻴعﻰ و دﻳﮕر تﻮسط تخرﻳب اﻧسانﻫا .براى
اﻳﻦکﻪ ﻣحﻴط زﻳست ساﻟﻢ داشتﻪ باشﻴﻢ باﻳد ﻣحﻴط خاﻧﻪ ،کﻮچﻪ ،ﻣحﻞ و شﻬر خﻮد را پاک
ﻧﮕﻬدارﻳﻢ و از آﻟﻮده شدن آنﻫا جﻠﻮﮔﻴرى کﻨﻴﻢ.

بشﻨﻮ و بﮕﻮ
پﻴام اﻳﻦ درس چﻪ بﻮد؟
آﻟﻮدهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست بﻪ چﻨد طرﻳق صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
بﻪ ﻧظر شﻤا پﻴشرفت در بخش ساﻳﻨس و تﻜﻨاﻟﻮجﻰ در آﻟﻮدهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست چﻪ تأثﻴرات را بﻪ
جا ﻣﻰﮔذارد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.
براى داشتﻦ ﻣحﻴط زﻳست ساﻟﻢ و پاک چﻪ باﻳد کرد؟
بﻪ دوستاﻧت بﮕﻮ
ﻫﻤﺔ ﻣردم اعﻢ از زن و ﻣرد وظﻴفﻪ دارﻧد تا در حفظ ﻣحﻴط زﻳست خﻮد سﻬﻢ فعال داشتﻪ باشﻨد.
غرس درختان ،ﮔﻞ و ﮔﻞکارى و سرسبز ساختﻦ ﻣحﻴط خاﻧﻪ ،کﻮچﻪ ،تفرﻳحﮔاه ،جاى کار و غﻴره
از ﻳک سﻮ سبب تأﻣﻴﻦ صحت و سﻼﻣت ﻫﻢوطﻨان ﻣﻰﮔردد و از سﻮى دﻳﮕر ﻣحﻼت ﻣختﻠف کشﻮر
ﻣا را زﻳبا ﻣﻰسازد.
شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شﻮﻧد و در بارة راهﻫاى ﻣفﻴد براى پاکﻴزه ﻧﮕﻬداشتﻦ ﻣحﻴط زﻳست با
ﻳکدﻳﮕر ﮔفتﮕﻮ و بحث ﻧﻤاﻳﻨد؛ در آخر از ﻫر ﮔروه ﻳک ﻧﻤاﻳﻨده ﻧتﻴجﺔ ﮔفتﮕﻮﻫاى ﮔروه خﻮد را بﻪ
دﻳﮕران بﻴان کﻨد.
بخﻮان و بﻨﻮﻳس
ﻣتﻦ را خاﻣﻮشاﻧﻪ بخﻮاﻧﻴد و ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آن را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻴرونﻧﻮﻳس کﻨﻴد.
در ﻣﻮرد راهﻫاى ﻣفﻴد براى حفاظت ﻣحﻴط زﻳست ساﻟﻢ پﻨج جﻤﻠﺔ ﻣﻨاسب در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
از چﻬار جﻮاب ﻳﻜﻰ را تأﻳﻴد ﻛﻨﻴد

قطع جﻨﮕﻼت و تخرﻳب تپﻪﻫاى سبز سبب
اﻟف :پاکﻰ ﻣحﻴط زﻳست ﻣﻰﮔردد.
ج :بقاى حﻴﻮاﻧات وﻧباتات ﻣﻰﮔردد.

ب :آﻟﻮدهﮔﻰ ﻣحﻴط زﻳست ﻣﻰﮔردد.
د :تأﻣﻴﻦ صحت ساﻟﻢ ﻣﻰﮔردد.
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واژهﻧاﻣﻪ
آ
آدﻣﻴت

اﻧسان بﻮدن

آزادهﮔﻰ

آزاد بﻮدن ،جﻮانﻣردى

آساﻳش

آراﻣﻰ

آشﻜار

ﻧﻤاﻳان ،پﻴدا

اﻟﻒ
ابا
اتﻜا
اجﻼس
احراز
احسان
اختراع
اختﻼل
اخﻼص
اذﻳت
ارادت
ارژﻧﮓ

ارﻣغان
استحقاق
استحﻜام
استﻨاد
استﻬﻼک
اسرار
اسﻠحﻪ
اشتﻴاق
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خﻮد دارى کردن
تﻜﻴﻪ کردن بر چﻴزى ،ﻣتﻜﻰ
شدن
باﻫﻢ ﻧشستﻦ براى ﮔفتﮕﻮ
بﻪ دست آوردن
ﻧﻴﻜﻰکردن ،ﻧﻴﻜﻮکارى
بﻪ وجﻮد آوردن چﻴزﻧﻮ
برﻫﻢ خﻮردن
پاک و خاﻟص ،بﻰرﻳا
رﻧج ،آزار ،آسﻴب
احترام و عقﻴده داشتﻦ
ﻧام کتاب ﻣاﻧﻰ کﻪ داراى اﻧﻮاع
ﻧقش و ﻧﮕار بﻮده و بﻪ ﻣﻮجب
آن ادعاى پﻴغﻤبرى کرده است.
ﻫدﻳﻪ ،تحفﻪ
طﻠب کردن حق
ﻣحﻜﻢ شدن ،استﻮارى
پشت دادن ،بﻪ کسﻰ پﻨاه
دادن
از بﻴﻦ رفتﻦ ،ﻧابﻮد شدن
رازﻫا
آﻻت جﻨﮕﻰ ،جﻤع سﻼح
شﻮق داشتﻦ ،آرزوﻣﻨدى

اصحاب
اضرار
اعجاز
اعطا
اعﻼﻣﻴﻪ

اغﻮا
اقتدا
اقﻼم
اقﻠﻴﻢ
اقﻮام
اقﻴاﻧﻮس
اﻟتﻬاب
اﻧتصاب
اﻧحطاط
اکتشاف
اﻧبﻴاء

اﻧعام
اوﻟﻴاء
اﻳﻤﻦ

ب

باب
بازتاب
باصره
باطﻞ

ﻳاران ،ﻫﻤراﻫان
جﻤع ضرر
اﻣر خارقاﻟعاده کﻪ دﻳﮕران از
اﻧجام دادن آن عاجز باشﻨد
بخشش کردن ،بخشﻴدن
ورقﻪﻳﻰ کﻪ از طرف دوﻟت ﻳا
حزبﻰ ﻣﻨتشرشﻮد وﻣطﻠب را بﻪ
اطﻼع عﻤﻮم برساﻧد
فرﻳب دادن
پﻴروى کردن
در ﻟغت جﻤع قﻠﻢ است؛ اﻣا در
اﻳﻦ درس اجﻨاس تجارتﻰ
آب وﻫﻮا
جﻤع قﻮم
بحر ،درﻳاى بزرگ
درد و رﻧج
ﻧصب شدن ،برقرار شدن
بﻪ طرف خرابﻰ رفتﻦ
کشف کردن
پﻴغﻤبران ،جﻤع ﻧبﻰ
بخشش ،بخشﻴدن چﻴزى
بﻪ کسﻰ
دوستداران خدا
در اﻣان بﻮدن
دروازه
اﻧعﻜاس دادن
قﻮة بﻴﻨاﻳﻰ چشﻢ
ﻧاحق ،ضد حق

بحر
بدﻳع
برازﻧده
بغض
بقا
بﻠﻴغ
بﻮقﻠﻤﻮن
بﻴضا

درﻳاى بزرگ
تازه ،ﻧﻮ ،جدﻳد
ﻻﻳق ،شاﻳستﻪ ،ﻧﻴﻜﻮ
کﻴﻨﻪ ،دشﻤﻨﻰ
زﻧدهﮔﻰ ،دوام
رسا ،شﻴﻮا ،زبان آور
رﻧﮕارﻧﮓ
سفﻴد

پارساﻳان
پرﻧﻴان
پﻨد
پﻬﻠﻮى

پرﻫﻴزکاران
پارچﺔ ابرﻳشﻤﻰ ﮔﻞدار
ﻧصﻴحت
ﻧام زبان قﻮم پارت کﻪ در اطراف
درﻳاى آﻣﻮ زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰکردﻧد.
دورادور
جﻠﻮ رفتﻦ ،ترقﻰ ،پﻴشروى
پشت سر ﻫﻢ

تازى
تبلور

عربﻰ
بلورى شدن جسم ،بﻪ
شکل بلور درآمدن
ﻧا آرام شدن ،بﻰقرارى،

پ

پﻴراﻣﻮن
پﻴشرفت
پﻴﻬﻢ

ت

تپش
تپﻴدن
تجاوز
تخرﻳب
تراﻧزﻳت
تراکﻢ
ترسا
تروﻳج

خارج شدن ،حﻤﻠﻪ کردن
از بﻴﻦ بردن
حﻤﻞ و ﻧقﻞ اﻣﻮال تجارتﻰ
زﻳاد شدن
عﻴسﻮى ﻣذﻫب ،ﻣسﻴحﻰ
رواج دادن ،روﻧق دادن

تزﻳﻴن

زﻳنت دادن ،زﻳبا ساختن،
آراستن

تسﻤﻴﻪ
تشرﻳف
تصرﻳح
تصﻮﻳب

ﻧامﮔذارى ،ﻧام ﻧﻬادن
بزرگ داشتﻦ
آشﻜار کردن ،روشﻦ کردن
بﻪ راستﻰ و درستﻰ اﻣرى
حﻜﻢ کردن
دست درازى

تمدن

شﻬرى شدن ،مجازا ً

تﻤﻴﻢ
تﻬﻰ

تربﻴت وادب
ﻳﻜﻰ از اﻧصار
خاﻟﻰ

توالﻰ

مسلسل ،پﻴﻬم ،پﻰ درپﻰ،

تﻮسﻦ
تﻮشﻪ
تﻜافﻮ
تﻜثﻴر

پﻴاپﻰ
سرکش
ذخﻴره
کفاﻳت ﻧﻤﻮدن
زﻳاد کردن

تعرض

ج
جﻬت
جﻬل
جوار
جواز

ظرفﻰ از طﻼ و نقره کﻪ در
آن آب مﻰنوشند.
طرف ،جانب
نادانﻰ
ﻫمساﻳﻪگﻰ ،پﻬلو
اجازه دادن

جام

چرخ فﻠک
چﻠچﻪ

آسﻤان
غچﻰ ،پرستﻮ ،ﻳک ﻧﻮع پرﻧده

چ

ح

حبذا
ّ
حزن اﻧﮕﻴز
حشﻤت
حصادى

خوشا
غﻤﮕﻴﻦ کﻨﻨده
بزرﮔﻰ و عظﻤت
درو کردن
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خ
خدشﻪدار
خسارت
خصاﻳﻞ
عادتﻫا

زﻳان رسﻴده ،ضرر رسﻴده
زﻳان بردن
جﻤع خصﻠت ،خﻮىﻫا،

ژ
ژرف
س

سادات
ستﻮن

د

درخشان
درﻧده
دساتﻴر
دﻟپذﻳر
دﻟﻴر
دﻫر
دﻳار
دﻳﻮ

روشﻦ
وحشﻰ
جﻤع دستﻮر
پسﻨدﻳده
شجاع
دﻧﻴا ،روزﮔار ،زﻣاﻧﻪ
سرزﻣﻴﻦ ،ﻣحﻞ وﻣسﻜﻦ
ﻣﻮجﻮد خﻴاﻟﻰ ،ﻣراد از
آدمﻫاى وحشﻰ صفت

ذاﻳقﻪ

حسﻰ کﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ آن
ﻣزة غذا وﻣﻮاد دﻳﮕر درک
ﻣﻰشﻮد.

رحﻢ
رحﻤت
رﻣق
روحﻴﻪ
روستا
رکﻦ

رحﻢ کردن ،ﻣﻬرباﻧﻰ کردن
ﻣﻬرباﻧﻰ ،شفقت
تاب و تﻮان
احساس
قرﻳﻪ ،دﻫﻜده
عضﻮ عﻤده ،جﻤع آن
ارکان

زار
زﻳﻨت
زﻳﻮر

بﻴچاره
آراﻳش ،زﻳباﻳﻰ
آراﻳش ،زﻳﻨت

ذ
ر

ز
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سخاوت
سعد
سفاﻟﻴﻦ
سقﻮط
سﻠطﻨت
سﻨاتﻮر
سﻴاح
سﻴﻤﻴﻦ

ش

شاﻣعﻪ

شاﻫراه
شاﻫرگ
شرافتﻤﻨد
شغب
شفاﻫﻰ
شفﻴع
شﮕﻮفاﻳﻰ
شﻤﻪ

ص

صادرات
صاعقﻪ

عﻤﻴق
بزرﮔان
چﻮب سخت و بﻠﻨدکﻪ آن را
عﻤﻮدى در زﻳر بﻪ جاى پاﻳﻪ
بﻪ کار ﻣﻰبرﻧد.
بخشش ،کرم
ﻧﻴﻜﻮ ،خﻮب
کاسﻪ و کﻮزة ﮔﻠﻰ
افتادن ،فرود آﻣدن
پادشاﻫﻰ کردن ،حﻜﻮﻣت
کردن ،فرﻣاﻧرواﻳﻰ
ﻧﻤاﻳﻨدة ﻣردم در ﻣجﻠس سﻨا
جﻬانﮔرد
ﻧقرهﻳﻰ
ﻳﻜﻰ از حﻮاس پﻨج ﮔاﻧﺔ اﻧسان
کﻪ بﻮﻫا را درک ﻣﻰکﻨد.
راه وسﻴع ،جادة اصﻠﻰ کﻪ
رفت و آﻣد در آن زﻳاد باشد.
رگ بزرﮔﻰ کﻪ خﻮن را از
قﻠب بﻪ سر و ﻣغز ﻣﻰرساﻧد.
بزرﮔﻮار ،باشرف
فتﻨﻪ و آشﻮب
زباﻧﻰ
شفاعت کﻨﻨده
پربارشدن
ﻣقدار اﻧدکﻰ
اﻣﻮال تجارتﻰ ،کﻪ از کشﻮرى
بﻪ کشﻮر دﻳﮕر ارسال شﻮﻧد.
آتشﻰ کﻪ از رعد و برق شدﻳد
تﻮﻟﻴد شﻮد.

صداقت
صعﻮد
صﻨع

ض
ضرباﻟﻤثﻞ
ط
طاﻳر
طراوت

ظ

راستﻰ ودرستﻰ
باﻻ رفتﻦ
آفرﻳدن
ﻣثال زدن ،ﻣثال ﮔفتﻦ
پرﻧده
شادابﻰ ،تازهﮔﻰ

ظﻠﻤت

تارﻳﻜﻰ

عابرﻳﻦ
عافﻴت
عاﻟﻢ
عجﻢ
عدم
عرش

اشخاص پﻴادهرو
تﻨدرستﻰ ،صحت کاﻣﻞ
دﻧﻴا ،جﻬان
غﻴر عرب را ﮔﻮﻳﻨد.
ﻧابﻮدى ،ﻧﻴستﻰ
بﻠﻨدى ،ﻣعراج

غرس
غﻠﻴان

کاشتﻦ ،ﻧﻬال شاﻧدن
جﻮشﻴدن.

فاقد
فخر
فردوس برﻳﻦ

عدم ﻣﻮجﻮدﻳت ،ﻧبﻮد
باﻟﻴدن ،ﻧازﻳدن
بﻠﻨدترﻳﻦ ﻣقام جﻨت

قاف

قرون وسطﻰ
قﻠﻤداد

ﻧام کﻮه افساﻧﻮى ،کﻪ سﻴﻤرغ
بر فراز آن آشﻴاﻧﻪ داشت.
قرون ﻣﻴاﻧﻪ
ﻣﻨسﻮب کردن ،ﻧاﻣﻴدن

کان
کبار
کبرﻳا

ﻣخزن ،ﻣعدن
بزرگ ،کبﻴر
داراى عظﻤت و بزرﮔﻰ

ﮔران

قﻴﻤتﻰ

ع

غ

ف
ق

ك

گ

ﮔراى
ﮔسترش

ﻣﻴﻞ کﻦ ،روى آور
پخش کردن

ﻻﻫﻮت
ﻻﻳتﻨاﻫﻰ
ﻟطف
ﻟؤﻟؤ

خداوﻧدى ،عاﻟﻢ غﻴب.
بﻰپاﻳان
ﻣﻬرباﻧﻰ
ﻣروارﻳد

ﻣاده
ﻣبتﻨﻰ
ﻣتباقﻰ
ﻣرغزار
ٌﻣﻞ
ﻣؤسس
ُﻣشک

اصﻞ ﻫر چﻴز ،ﻣاﻳﻪ
وابستﻪ بﻪ چﻴزى
باقﻰ ﻣاﻧده
سبزهزار ،چﻤﻨزار
شراب سرخ
بﻨﻴانﮔذار
ﻣادة خﻮشبﻮ کﻪ در ﻧاف آﻫﻮ
تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.

ﻧابﻮد
ﻧارس
ﻧافذ
ﻧبﻮت
ﻧسﻴﻢ
ﻧﻴﻠﮕﻮن

ﻧﻴست
ﻧرسﻴده ،ﻧارسﻴده
ﻧفﻮذ کﻨﻨده ،رسا ،روان
پﻴغﻤبرى
باد ﻣﻼﻳﻢ
آبﻰرﻧﮓ

واردات

آوردن اﻣﻮال تجارتﻰ از ﻳک
کشﻮر بﻪ کشﻮر دﻳﮕر
وظﻴفﻪ
کﻮتاه ،ﻣختصر
فراخﻰ ،ﮔشادهﮔﻰ
سربﻠﻨدى

ل

م

ن

و

وجﻴبﻪ
وجﻴز
وسعت
وقار

ﻫـ

ﻫﻤاى سعادت
ﻫﻤتا
ﻫﻤﻴدون

بخت و اقبال
ﻣثﻞ و ﻣاﻧﻨد
ﻫﻤچﻨﻴﻦ
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 -7ناﻳل ،محقق حسﻴن ،سﻴرى در ادبﻴات سدة سﻴزدﻫم.
 -8عشقرى ،صوفﻰ ،کلﻴات صوفﻰ عشقرى ،چاپ اول ،انتشارات طﻼﻳﻪ ،تﻬران ،اﻳران ،سال  1377ش.
 -9اعتصامﻰ ،پروﻳن ،دﻳوان اشعار ،چاپ اول ،سال  ،1387انتشارات طﻼﻳﻪ.
 -10خطﻴب رﻫبر ،دکتر خلﻴل ،استاد دانشگاه تﻬران ،گلستان ،چاپ چﻬارم ،سال ،1366
انتشارات صفﻰ علﻴشاه ،تﻬران ،اﻳران.
 -11صفا ،ذبﻴح اﷲ ،گنج و گنجﻴنﻪ ،چاپ دوم ،سال  1363ش ،اﻳران ،تﻬران ،چاپخانﺔ
کﻴﻬانک.
 -12ماﻫنامﻪﻫاى (سرطان ،اسد ،سنبلﻪ ،مﻴزان ،عقرب و قوس) سال  ،1386ارگان نشراتﻰ
ادارة ملﻰ حفاظت مﻴحط زﻳست ،کابل ،افغانستان.
 -13زنجانﻰ ،برات ،احوال وآثار و شرح مخزناﻻسرار نظامﻰ گنجوى ،چاپ دانشگاه تﻬران،
2008م.
 –14فرخارى ،احمد ﻳاسﻴن ،فرداى دﻳروزﻳن ،انجمن ﻫنر و ادبﻴات افغانستان ،چاپ اول ،سال
 ،1379تﻬران ،اﻳران.
 -15عمﻴد ،حسن ،فرﻫنگ عمﻴد ،چاپ دوم وسوم ،سال  ،1369چاپخانﺔ سپﻬر ،انتشارات امﻴر
کبﻴر ،تﻬران ،اﻳران.
 -16شﻬنامﺔ فردوسﻰ
 -17فرخارى ،احمد ﻳاسﻴن ،دستور سخن ،شرکت پرﻳس ،چاپ اول ،پاکستان.
 -18دستگردى ،وحﻴد ،رساﻳل جامع خواجﻪ عبداﷲ انصارى ،چاپ پنجم ،چاپخانﺔ مروى،
تﻬران ،اﻳران ،سال  1368ش.
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