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

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

سرود ملی
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پيام وزير معارف
اقرأ باسم ربك

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

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

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

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

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

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

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

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

وزير معارف 
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درس اول

 شاگردان عزيز! سال نو تعليمى را با ستايش خداوند> آغاز مي كنيم،  خدايى كه 

آفريدگار جهان است و پروردگار جهانيان و نهايت مهربان. نيازهمه به اوست و بى نياز 

از همه اوست. او كه ما را به فراگيرى دانش دستور داده و با بيان زيبا فرموده است: 

»آيا آن هايى كه مى دانند و آن هايى كه نمى دانند يكسانند؟)1(«. در اين درس شما 

بايک نمونة نيايش منظوم )فارسى سره)2(( آشنا مى شويد، اكنون آيا كسى از ميان 

شما مى تواند بگويدكه:  

1- چرا خداوند> را مى پرستيم و او را ستايش مى كنيم؟

 2- چرا ما خداوند> را بى اندازه مهربان و نهايت با رحم مى دانيم؟

 حمد
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بـه نـام سخـن پــرور باهـنــــر

جـهــانــدار نيـکــوفـر نـامـور

زبــان و  نـام  و  خداونـد دستـور 

 فـر افـزاى آيـيـن دانـشــوران

خدايى که سـوگنـد برخامـه کـرد 

 به خواندن بفـرمود و هم نامه کـرد

ازو يـافـت انديـشـه پيدايشــش

 خـرد پويـه گـارى روان پايشـش

نـوازشگــرو دادگــر، رهنـمـاى 

توانبخش و يکتـاى دانـش فــزاى

خـدايـى کـه درخـرگـة آسمــان 

 زمين آفريـد و مـه و کـهـکشـان

به باالى ايـوان، نگـاريـن سپهــر

 به گيتى برينـش درخشنـده مهـر

کهـکشــان شيــرى  رة  کنــار 

ر اختـر آتـش فـشـان ـَ  هـزاران اَب

خـدايى کـه آراسـت گـردون پيـر

 به بهـرام و ناهيـد و کيـوان و تيـر

اوى  آن  از  امـيـد  و  بـيـم  همـه 

روان و تـن مـا بــه فـرمــان اوى

شـود خـون خامـه اگـــرآب رود

به پايـان نيايـد نـوشتـش درود)3(

سپاس و ستـايش ورا درخور است

کـه او خسـرو و يـاور و داور است

                            »احمدياسين فرخارى«                             
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« يعنى:  åH>ßFá¶ßáÙ=�=Çà¶áÆà?�àfç²ßdßJßÈ�>ßç�åC� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� ß×� ßÀÈådç¶=ßÆ� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� ßÀÈådç¶=�ËåÇßJ ájßÈ� á̧ ßÂ� á̧ à®« 1( اشاره به آية مباركة(

آيا آن ها كه مى دانند وآن ها كه نمى دانند يكسانند؟ )سورة الزمر/ آية 9(

)2( فارسى سره: نوشتة منثور يا منظومى را گويند كه در آن هيچ كلمه و واژه يى از هيچ زبان ديگرى به 

كار نرفته و همه واژه هاى آن فارسى خالص و ُسچه باشد. 

�áÇß¶ßÆ�ÊëEße� àL> ß»å·ß²�ßbß«¿ßI�Áß?� ß̧ áFß®�àf áVßFá¶=�ßbå«ß¿ß¶�ÊëEße� åL> ß»å· ß³ë¶�=âa=ßbåº�àf áVßFá¶=� ßÁ>ß²�áÇç¶�¸à®« 3( اشاره به آية مباركة(

âaßbßº�åÄå·áNåå��>ß¿áÒ=« يعنى: بگو اگر دريا رنگ )قلِم( كلمات پروردگارمن باشد پيش از آن كه كلمات پروردگارم  åQ
تمامى گيرد دريا تمامى پذيرد و گرچه نظير آن را نيز به كمک آوريم. )سورةكهف/ آية 109(
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علمي را كه از آيين جمله بندي و تركيب كلمه ها با همديگر بحث مي كند، نحوگويند. 

درزبان دري، موضوع نحو، جمله وكالم است. هرگاه چند كلمه با همديگر تركيب 

شوند و بيان حكم يا مقصودي را دربارة كسي يا چيزي نمايند، آن را جمله مى گويند؛ 

بنابراين جمله از تركيب فعل، فاعل و مفعول يا مسند، مسنداليه و ادوات مربوط به 

آن ها تشكيل مى شود، جمله دو گونه است: 

1. جملة فعلي 

2. جملة اسمي 

جملة فعلي آن است كه مركب از فعل، فاعل و مفعول باشد. به بيان ديگر، فعل اسنادى 

گذشته  ايام  تأمل  »يک شب  مانند:  نباشد؛  آن  در  )هست(  تأكيدى  فعل  و  )است( 

مي كردم، و بر عمر تلف كرده افسوس مي خوردم، سنگ سراچة دل را به الماس آِب 

ديده مى سفتم« گلستان سعدى  

جملة اسمى آن است كه از مسند، مسنداليه و رابطه تركيب يافته باشد؛ مانند: شيخ 

سعدي، مصنف كتاب گلستان است. در خانه اگر كس هست، يک حرف بس است. 

u فعاليت 1  

1- شاگردان متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنند. 

2- هريک از شاگردان سه بيت از متن شعر را با صداى بلند بخواند. 
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u فعاليت 2 

1. واژه هاى داور، درخور، سوگند و برين را در جمله هاى فعلى به كار ببريد. 

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

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

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

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

2. با كلمه هاى خرگه، درخشنده، كيوان و آيين جمله هاى اسمى بسازيد. 

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

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

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

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

u فعاليت 3 

1. ستايش خداوند> با عبادت او ازهم چه فرق دارد؟ 

2. اين بيت چه معنا دارد؟ 

هر ورقش دفتريست معرفت كردگار برگ درختان سبز درنظر هوشيار   

)سعدى( 

u فعاليت 4 

1. سه بيت از متن درس را به صورت امال در كتابچه هاى خويش بنويسيد. 

2. نظرية خويش را در مورد درس گذشته در پنج سطر بنويسيد. 

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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1. بيت زيرين را به جملة ساده تبديل نموده، در كتابچه هاى خويش بنويسيد و با ذكر 

دليل تذكر دهيد كه جملة فعلى است يا اسمى؟

خدايـى كـه در خـرگـة آسمــان   زمين آفريـد و مـه و كـهـكشـان  

3. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد. 

به پيش خداوند خورشيد و ماه يکـى بنـده ام با تنـى پرگنـاه   

به چيزى دگر نيستم دسترس اميدم به بخشايش تُسـت بس   

فردوسى
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درس دوم

نعت شريف

بزرگ  محمد� پيامبر  ياد  و  خداوند>  نام  با  را  خود  درس  دومين  عزيز،  شاگردان   

خويش آغاز مى كنيم. پيامبرى كه خدا او را برگزيد و كليدهاى دانش و سرچشمه هاى حكمت 

پيامبر�   پس 
استوار هستى.«)1( عظيم  اخالقى  بر  »تو  گفت:  در ستايشش  و  داد  او  به  را 

رسالتش را تبليغ كرد، ماموريتش را آشكار ساخت، بارهاى سنگين نبوت را كه به عهده گرفته 

بود به منزل رسانيد و به خاطر پروردگارش صبر و در راه او جهاد كرد. 

از جملة سپارش هاى نبي اكرم� يكى هم توجه به جوانان است؛ زيرا آبادي و عمران هر 

سرزمين و بزرگى و عظمت هر ملتي در گرو تربيت جوانان فاضل و پاک  انديش است؛ ازين رو 

پيامبر� فرمود: »من به شما سپارش مى كنم كه به نوبالغان و جوانان نيكويى كنيد؛ زيرا آنان 

دلى رقيقتر و قلبى فضيلت پذيرتر دارند.« حال بگوييد: 

1- در بارة پيامبر اكرم� چه مى دانيد؟

2- چرا محمد� را خاتم االنبيا مى گوييم؟

3- چند صفت از صفات محمد� را مى توانيد نام ببريد؟
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تاريـخ بـر دو راهي مرمـوز سـرنـوشت

استاده بود و چشم به ظلمت سپرده بود

»او« آمـد و چراغ هـدايـت به دست او

راه نجـات را بـه دل تيـره گى گشــود

انسان به زير خرمن زنجيـر مى خـزيـد

در بـنــد بـــود گـــردن آزاد آدمــي

خم گشته بود پشت جهان زير بار ظلم

رنگـي نبـود ز آدم و بويـي ز مـردمـي

انسان بـه آستـان خـدايـان مرمـريـن

بـر خاک مى نهــاد سـر پُــر غــرور را

در معبــد زمانـه بـه محــراب قـرن ها 

مي كرد بـوسـه پاي بُـت پول و زور را

بس كاخ هاي مرمر و بس قصرهاي عاج

بـر پشتـه هاى ُجمُجمه ها ايستـاده بود

در بزم ميگسـاري و در خلـوت هـوس

خون كسان به جام خسان جاي باده بود

»او« از حجاز آمد و قرآن به دست او)2(

تاج كرامتــي بـه ســر آدمــي نهــاد

زآواز پاي او همـه زنجيـرهـا شكسـت

بر كاخ هاي سـر به فلـک لـرزه اوفتـاد

محمود فاراني
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.« يعنى: تو بر اخالقى عظيم استوار هستى. ]قلم/آية 4[ æ¼É å� ß¢� æ°à· à]�Î·ß£ß¶� ß́ ç¾åCßÆ« :اشاره به آية مباركة

حجاز: نام قسمتى از سرزمين عربستان سعودى است. چون اين قسمت ميان جلگة پست ساحلى و 

زمين مرتفع نجد حاجز يا حايل واقع شده است، از اين سبب آن را حجاز مي گويند. از شهرهاى مهم 

اين قسمت مكة مكرمه و مدينة منوره مى باشد. 

u عبارت چيست؟

به مثال هاى زير توجه كنيد: 

1- از هنگام سپيده دم

2- گل سرخ

3- قلم پرويز

در مثال هاى باال ديده مى شود كه هريک از عبارت ها از چند كلمه تشكيل شده اند 

و در جاى كلمة واحدى نشسته و معنايى را مى رساند؛ اما اين معنا كامل نمى باشد، 

پس هر ساختمان دستورى كه اين ويژه گى ها را دارا باشد؛ آن را عبارت مى گويند؛ 

بنابراين عبارت را چنين تعريف مى كنيم:  

عبارت، گروهى از كلمه ها است كه جانشين كلمة واحد باشد، يا معناى واحدى را 

بيان كند بدون آن كه آن معنا كامل باشد و اين گروه به تنهايى يک قسمت جمله 

شمرده شود؛ مانند مثال هاى باال. 
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u فعاليت 1 

1- متن درس را خاموشانه  و با سرعت در مدتي مناسب مطالعه كنيد. 

2- هريک از شاگردان چهار بيت از متن شعر را با صداي بلند بخواند. 

u فعاليت 2 

1- با واژه ها يا كلمه هاى مرموز، سرنوشت، جور و خلوت، عبارت بسازيد. 

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

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

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

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

2- از متن درس سه عبارت بيرون نويس كنيد. 

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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u فعاليت 3: 

1- چرا ما پيامبر� راستايش مى كنيم و نعت از حمد چه تفاوت دارد؟ 

2- اين بيت چه معنا دارد؟ 

»او« ازحجاز آمد و قرآن به دست او               تاج كرامتي به سرآدمي نهاد 

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

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

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

u فعاليت 4: 

1- چهار بيت از متن درس را، به انتخاب خود، به نثر برگردانيد. 

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

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

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

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

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

 

1- نام ده تن از پيامبران را در كتابچه هاى تان بنويسيد. 

2- بيت زيرين را به نثر ساده تبديل كنيد و بنويسيد كه شامل چند عبارت است؟

بر كاخ هاي سر به فلک لرزه اوفتاد ز آواز پاي او همه زنجيرها شكست 

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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3- اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

شفِق صالبِت نـام تـو دل شـب دريـده محمــدا

بـه شـب زمانـه پيـام تـو سحـرآفريـده محمـدا    

به رهت نشد که قدم زنم به چه آبـرو زتـو دم زنـم

به کدام خامه رقم زنم به تـو ايـن قصيـده محمـدا                  

عبدالرازق فاني                                              



13

درس سوم

خلق نيكو

انسان خوب و مسلمان بايد با اخالق پيغمبر� آشنا باشد؛ زيرا دين همان 

اخالق نيكو و ُخلق خوش است كه خلق را شكار مى كند و ارزش دين را براى 

انسان مى نماياند؛ اگر بخواهيم با اخالق پيامبر بيشتر آشنا شويم بايد به قرآن 

ـٰی ُخلٍُق َعِظيٍْم«]سورة  ََّك لََعل رجوع كنيم. خداوند> دربارة پيامبر� مي فرمايد: »َوإِن

القلم: آيه 4[ يعنى: تو داراي اخالق بزرگ هستي. 
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ُخلق در لغت خوى و عادت را گويند و در اصطالح عبارت از اعمال نيكي است كه از انسان 

سر مى زند. انسان خوب و مسلمان بايد داراى ُخلق نيكو باشد و از برخورد و رفتار زشت و 

ناپسند بپرهيزد. امام محمد غزالى در كتاب »كيمياى سعادت« خود نگاشته است: »بدان كه 

ـٰی ُخلٍُق َعِظيٍْم.« ََّك لََعل ايزد تعالى بر رسول مقبول� ثنا به ُخلق نيكو گفت كه: َوإِن

ِق« ]المستدرک )الحاكم( نيشاپورى،  پيامبر خدا فرموده است: »بُِعْثُت ِالُتَِّمماَ ماَكاراَم االاَْخالاَ

1224[، من براى اتمام و اكمال مكارم اخالق)1( فرستاده شده ام. كسى نزد رسول خدا آمد 

و پرسيد: »دين چيست؟« آن حضرت� فرمودند: »خلق نيكو.« هم چنين از آن حضرت 

� سؤال شد: »فاضل ترين اعمال)2( چيست؟« گفتند: »خلق نيكو.« از حضرت بى بى  

اناَ ُخُلُقه  عايشة صديقه2 عنها دربارة اخالق پيغمبر� جويا شدند، در پاسخ گفت: كاَ

القرآن. يعنى قرآن، اخالق او بود. يعني هر چه اخالق نيكو در قرآن هست در سيرت 

پيامبر وجود داشته است. شيخ مصلح الدين سعدى چه زيبا سروده است: 

لق را شكار كند)3(         عقل بهتر از اين چه كار كند ُخلق خوش خاَ

و  مكتب  خانواده،  در  و  است)4(  حميده  اخالق  داراى  شرافتمند  و  مسلمان  انسان 

جامعه با هم نوعان خويش مطابق ارشادات الهى و فرامين شريعت غراى محمدى�  

عمل مى كند و در رفاه و آبادانى جامعه سهيم مى شود و در خدمت مخلوق خدا قرار 

مى گيرد و از زشتى و بدخويى مى پرهيزد؛ زيرا اخالق نيكوست كه جامعه و افراد آن را 

به سر منزل سعادت مى رساند. 

ما بايد خلق نيكو را از پيامبر � بياموزيم: 

»پيرزن يهودي يي بود پيامبر خدا را با انداختن خاكستر و خس و خاشاک اذيت 

مي كرد، چند روزي پيامبر� مورد آزار و اذيت پيرزن قرار نگرفتند، پيامبر خدا تعجب 

كردند و از اهل محله جوياي احوال شدند. مردم گفتند: آن پيرزن بيمار است، پيامبر 

خدا به عيادت وى رفت، وقتي پيرزن چشم خود را باز كرد، ديدكه همان پيامبر خدا 

است كه هر روز با ريختن خاكستر و خس و خاشاک بر سر و روي مبارک شان او را 

اذيت مي كرد، همان بود كه كلمة طِيّبه خواند و مسلمان شد. اين است اخالق پيامبر 
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كه حتا دشمنان از ديدن شان تحت تأثير قرار گرفته ايمان مي آوردند. 

1- مكارم اخالق: محاسن اخالق

2- فاضل ترين اعمال: بهترين اعمال، درينجا مراد ازخلق نيكوست. 

3- شكار كند: جلب و جذب كند

4- اخالق حميده: خوي و خصلت ستوده

u جمله

كلمه يا مجموعه يى از كلمه هاست كه بر روى هم داراى معنايى كامل باشد، مانند: 

»راستى، بهترين صفات است.« جمله، حداقل از دو جزء تشكيل مى شود: فعل و 

فاعل؛ مانند،                   . و ممكن است فاعل، همان شناسه )ضمير فاعلى( خود 

فعل و فاعل
فعل باشد. در نتيجه، هر دو جزء در يک كلمه باشد: »بنشينيد«

جمله از حيث مفهوم و معنا چهارگونه است: خبرى، پرسشى، عاطفى و امرى. 

1- جملة خبرى: زلمى آمد.   

2- جملة پرسشى: حميده كجاست؟

3- جملة امرى: كتاب ها را باز كنيد.   

4- جملة عاطفى: چه هواى خوبى! 

جمله از حيث فعل سه گونه است: فعلى، اسنادى و بى فعل. در جملة اسنادى، 

مسند فعل نيست؛ بلكه صفت يا اسم يا  ضمير است: 

حبيب بيمار بود. فردا جمعه است. حميد، اوست. 

آمد
فعل 

عزيز
فاعل
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در جملة بى فعل، يا فعل به قرينه حذف مى شود و يا به حكم ساختمان خاص 

جمله و عرف زبان نمى آيد؛ خداحافظ. ايستادن ممنوع. به راست راست. جمله از 

لحاظ ساختمان و تركيب، دوگونه است: ساده و مركب. 

جملة ساده تنها يک فعل دارد: ديوار شكست. 

من  بشکنى،  و  بردارى  را  قلم  اگر  دارد.  بيشتر  يا  و  فعل  دو  مركب،  جملة 

نمى توانم امال بنويسم. 

u فعاليت 1 

1- شاگردان به درس »ُخلق نيكو« گوش دهند. 

2- »كان خلقه القرآن« قول كيست و چه معنا و مفهومي را افاده مي كند، گفتگو كنيد. 

 

u فعاليت 2

3- متن درس را با صداى بلند و رسا بخوانيد. 

4- معناى لغوى و اصطالحى اخالق را بيان كنيد. 

5- در بارة »ُخلق نيكو« به شكل گروهى گفتگو كنيد. 

u فعاليت 3

6- در بارة مزايا و سجاياى اخالق پيامبر خدا بينديشيد و گفتگو كنيد. 

7- محاسن و مكارم اخالق را از چه كسى بايد آموخت؛ چرا؟

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

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

....................................................................................................................................................................
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8- پيامبر خدا در پاسخ به سؤال »دين چيست؟« چه گفت؟ بينديشيد و توضيح بدهيد. 

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

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

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

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

u فعاليت 4

9- جمله هاى عاطفى، امرى، پرسشى و خبرى را در جمالت زير تشخيص دهيد: 

1- محمود به مكتب مى رود. 

2- به برادرت نامه مى نويسى؟

3- به بازار برو و قلم و كتاب بياور. 

4- چه دشت شاداب و سرسبزى!

10- در بارة شخصيت امام محمد غزالى بحث كنيد و دو كتاب معروف وى را نام ببريد. 

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

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

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

« را در چند سطر بنويسيد.  æ¼É å� ß¢� æ°à· à]�Î·ß£ß¶� ß́ ç¾åCßÆ« معنا و مفهوم آية كريمة

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

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

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

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

خالصة درس »ُخلق نيكو« را بنويسيد.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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شاگردان عزيز، درس امروزما در مورد داستان كوتاه است. درسال هاى گذشته 

شما دانستيدكه داستان كوتاه چه چيزى را مى گويند و مشخصات آن چيست. 

امروز نمونه يى از داستان كوتاه را مى خوانيم تا از يک سو با داستان كوتاه آشنايى 

بيشترحاصل نماييد و از سوى ديگر، نمونة نگارش معاصر را از نظر بگذرانيد. حال، 

آيا در ميان شما كسانى هستند كه بگويند: 

�داستان كوتاه چيست؟  �t
�داستان كوتاه چه ويژه گى هايى دارد؟ �t

درس چهارم

داستان كوتاه
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فرزند رويگر
كورة آتش شعله  ور است و چشمان سياه، رقصيدن زبان هاى سوزان آن  را مى نگرد. دكة 

تاريک از فروغ آن گلگون مى گردد و حصير رويگر را با كوزة آب در كنج آن كلبة محقر جلوه 

مى دهد. 

فرزند رويگر در  دكه را بسته؛ اما چشمان خود را بسته نمى تواند. 

خواب در اين زاوية نيمه ويران نمى آيد و وى را از انديشه هاى دور و دراز نمى رهاند. 

رو به روى كورة سوزان، بر صفة بلندى نشسته پاها را آويخته، دست هاى خسته و پر آبلة 

سياه خويش را در عقب به روى زمين نهاده و بر آن ها تكيه داده و چشمانش چون پاره هاى 

زغال براق در ميان مژه هاى بر گشته، بر آن اخگر فروزان مى نگرد. 

و در سپيدة خاكستر چه مى جويد؟

ُمرواريد بر جبين كشادة گندم گونش مى درخشد، تو گويى در   عرق چون دانه هاى 

خاموشى و سكون نيز به كار دشوارى مى پردازد و يا با حريف توانايى مى ستيزد؛ اگر چه 

كورة آتش در كنار وى است؛ ولى ديده گانش چنان مى نگرد كه به چشم انداز دورى در افق 

و اقصاى صحرا نگران باشد. 

     *   *   *                        

باد سيستان با وزش الينقطع خويش در كوى و بر زن غرش دارد و جدار هاى نازک دكة 

رويگر را مى لرزاند. آواز پاى آخرين دستة شب گردان خاموش مى شود و به جز نالة باد صدايى 

بر نمى خيزد. 

تنها باد، امشب در اين صحرا داورى مى كند، ستون هاى ريگ را از پشتة به پشته يى ديگر 

نقل مى دهد و در هامون موج هاى بلند مى انگيزد. 

                                               *   *   *     

چشمان درخشنده، هنوز به سوى آتش نگران است. 

از ميان زبانه هاى آتش، بيابان هاى بى پايان، كوه هاى بلند و دهكده هاى ويران به نظر 

مى آيد. 
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مردان و زنان كشاورز با چهره هاى ماتم زده و پيكر هاى ناتوان ديده مى شوند. و باز نيزه هاى 

بلند سواران تا زنده، مى درخشد. 

در آن كورة گرم، جهانى جلوه گر است. 

در آن آتش سوزان مناظر مختلفة زنده گانى سجستان نمودار است. 

آتش كورة مرد رويگر، آيينة سكندر بود و جام جهان نماى جمشيد. 

*   *   *     

از اين دنياى بزرگ، وى به كلبه يى اكتفا كرده و از همه كارها به رويگرى پرداخته است، 

زنده گانى، اندودن الوان روشن بر اجسام تاريک نيست و رويگرى پيشة بزرگان نمى باشد تا چند 

ملمعى را زيبا، چركين را پاكيزه و كهنه را نو جلوه دهد.  او براى اعالم حقيقت آفريده شده كاخى 

بر افرازد كه بيچاره گان را پناه باشد، و مشعلى بيفروزد تا آواره گان را به منزل مقصود برساند. 

شايد كلبة صفار نخستين مرحلة مجد و بزرگى باشد؛ اما بايد گامى از آن فرا تر گذارد و 

چون باد غريوندة سيستان، صحارى آن كشور را بپيمايد، دروازة شهر ها را بگشايد و بر قلعة 

زرنج برآيد. تا چند ديار اوجوال نگاه جاه طلبان عرب و عجم گردد. تاكى در كار زارهاى ملوک 

الطوايف خون فرزندان هيرمند به هدر رود. صالح در سيستان هنگامه يى بر پا داشته. 

آن مرد جاه طلب به هر سويى مى تازد؛ گاه حاكميت عرب را مورد حمالتش قرار مى دهد 

و زمانى آسايش دهكده هاى آرام را برهم مى زند. آن مرد سرگردان چون گرد باد صحراى 

سجستان آوارة نا بيناست. 

به هر سو رهسپار مى گردد، آشوبى  مى انگيزد و به هر زمينى قدم گذارد، شورى بر مى خيزد؛ 

دهقانان نمى دانند سرنوشت شان چيست؟

نيز  توفانى  توفان آن سرباز  از  اند؛ ولى  اعمال عرب و سلطة عباسيان خسته شده  از 

هراسانند. 

ديروز طاهر در نيشاپور ديده گان را به خود خيره مى گردانيد. 

مردمان خراسان به سوى وى مى شتافتند و او را رهانندة  خود مى خواندند؛ ولى امروز 

چشم جهان بينش نگران نيست. 
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راد مرد پوشنگ حيات پر شور و پر همهمة خويش را به پايان رسانيده و چنگال مرگ 

طومار زنده گانى با افتخارش را دريده. 

پسران او نيروى جهاندارى ندارند و بر اورنگ خراسان، كوچک مى نمايند. 

هنوز چشمان پسر صفار بكورة فروزان متوجه است. 

عرق از جبينش مى تراود  و نفسش شديد تر مى گردد. 

گمان مى كند، از غرش باد ناله يى به گوش او مى رسد و ندايى مى شنود هر لمحه، آن صدا 

بلندتر مى گردد و باز با آواز باد  خاموش مى شود، لحظه يى نمى گذرد كه تند باد با آواز جهان 

گيرش بار ديگر بر مى خيزد و آن صدا در غلغلة آن هويدا مى گردد. 

فرزند رويگر به خاطر مى آورد كه در كودكى گاه گاه به شبانى مى برآمد و عدة محدود 

گوسفندان پدر را به صحرا مى آورد. 

گاهى عمر و برادرش با وى همراه مى بود و زمانى نهار را در صحرا به وى مى رسانيد. روزى 

تندباد و زيدن گرفت و هوا تاريک شد، سردى بر صحرا مسلط گشت، وى و گوسفندان در 

ريگستان پر ولوله به كنارى خزيده بودند، راه گم كرده و ناگهان آواز نحيف و ناتوانى در غرش 

باد برخاسته و يأسش را به اميد مبدل ساخت. 

بى اختيار با گوسفندان به حركت آمد و به سوى آن آواز رهسپار شد، تا آن كه به عمرو 

رسيد و به هدايت وى به جانب دهكده روانه گرديد و از توفان مرگ رهايى يافت. 

امشب نيز از غرش باد چنان آوازى به گوش مى رسد و وى را به خويشتن مى خواند؛

اما اين بار آواز نحيف و ناتوان عمرو كوچک نيست. 

اين بار ندايى است هيبت ناک، گيرنده و هيجان انگيز، اين بار آوازى است دل گداز، بلند 

و جهان گير و  از همه آواز هاى توفانى بلند تر است. 

بر همهمة بادها و جنبش ريگ ها مسلط گرديده و به هر سويى پراگنده مى شود؛ اين 

صيت جهانگير در هر گوشه و كنارى نفوذ مى نمايد. 

در قلعة پاسبانان هيرمند و قصر امرا در دهكده هاى سجستان و صحارى رود بار و حتا در 

كلبه صفارى به گوش مى رسد. 
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اين ندا، وى را به خود مى خواند. 

او را به ياورى مردمان ديارش دعوت مى نمايد و به ترک دكة رويگرى امر مى دهد. ديگر 

خود دارى محال است و به مقابل اين صداى رستا خيز، مقاومت نمى تواند. بايد بر خيزد كورة 

فروزان را به ديگرى بگذارد و در موجه هاى سجستان توفانى بغلتد. 

چون نا خداى ماهرى سفينة زنده گانى مردم را در اين درياى سهمگين براند و به ساحل 

امن و كنارة آزادى بكشاند. 

تنگناى كلبة رويگر چون نگاه همت عالى و فضاى بى كران آرزو هاى بلند پرواز او نيست. 

عرصة جنبش وى كشور بزرگ و صحارى بى پايان است. 

او آن مردى است كه نداى مردمان اين ديار را جواب گويد و در كار گاه زنده گانى 

به عمل پردازد. 

چون حداد چيره دستى كه آهن سرد را مى كوبد و آتشين مى گرداند و آنگاه از آن 

پاره هاى فروزان نا قوسى بزرگ مى سازد تا ساليان دراز در فضاى بى كران ولوله اندازد. وى نيز 

بايست تودة مردمان متفرق و خاموش را به كتلة متحد و پيوسته مبدل گرداند كه صيتش در 

آفاقى دور دست پراگنده شود و سال ها طنينش را كشاورزان در كناره هاى دجله و خرابه هاى 

مداين بشنوند. 

او بايد افسون برهمنان كابل و غزنه را بشكند و مردمان افسرده و خاكستر نشين آن 

سامان را از زواياى تاريک رهبانيت در ميدان حيات حقيقى و فروغ خورشيد خاورى 

بكشاند. 

او بايد مشعل حقيقت را با دست توانا در بتكدة با ميان رهنمون گرداند تا هر سحرگاهى 

پير و جوان دست نياز به دامان آن اصنام كوه پيكر خاموش دراز ننمايند و از پيراية آن ها خيره 

نگردند. او بايد صحارى سجستان و زابل و اهل كهساران غرچه و كابل  را از عبوديت بيگانه گان 

و پرستش اوهام رهايى بخشد و چون خويشتن آزاد گرداند. 

اين همه كار وى است؛ زيرا تنها آن نداى مرموز را او از غرش باد هاى سيستان مى شنود. 
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1: نجيب اهللا توروايانا: در سال 1281 هـ . ش. در جالل آباد زاده شد و خواهرزادة امير حبيب اهللا 

خان و نواسة امير عبدالرحمن خان است. دورة ثانوى را در ليسة امانى به پايان رسانيد و دكتوراى خود 

را از فرانسه به دست آورد. نجيب اهللا توروايانا از راه گشايان داستان كوتاه نويسى معاصر كشور ماست كه 

در تاريخ ادبيات ما جاى شكوه مندى دارد. 

2: رويگر: در لغت به معناى ِمسگر و لقب يعقوب ليث صفارى است. 

u جملة ندايي 

جمله يى است كه در آن معناى فراخواندن، آواز دادن و يا صداكردن كسى يا   

چيزى باشد. نشانه هاى آن »اى«، »ايا«، »يا« و »هى« است كه درآغاز واژه مي آيند 

و يا »الف« كه در پايان واژه عالوه مى شود و همه معناى جمله را كامل مي كنند؛ 

مانند: 

 اى: اى خدا درد مرا درمان ببخش!
 ايا: ايا مرد شايستة روزگار!

 يا: يارب اسيرصحبت نادان مكن مرا!
 هى: هى بيا همدست و هم پيمان شويم!

 ا: شهريارا بى تو نتوان زيستن!
بايد گفت كه نشانه هاى »ايا«، »يا« و »هى« در گذشته ها مورد استفاده بوده و امروز 

كاربرد چندانى ندارد. 
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u فعاليت 1  

1- متن كامل درس را خاموشانه و با سرعت در مدتى مناسب مطالعه كنيد. 

2- چند شاگرد يک يک پاراگراف از درس را باصداى بلند در برابر همصنفان خويش 

بخوانند. 

3- تعدادى از شاگردان در مورد داستاني كه خوانده شد نظريات شان را ارائه نمايند. 

u فعاليت 2 

1- دو تن از شاگردان مفاهيم اساسى درس را نظر به برداشت خويش دسته بندى 

نموده، شرح دهند. 

2- انديشه هاى برجستة آمده در اين درس را برشمريد. 

3- براى جملة ندايى چند جمله را به حيث نمونه آورده و تلفظ كنيد. 

4- پنج تن از شاگردان يک يک جمله خارج از درس را به حيث مثال براى جملة ندايى 

ارائه كنند. 

u فعاليت 3 

1- شاگردان واژه هايى را كه به نظرشان مشكل مى آيد، بيرون نويس كرده و پس از 

تشريح معانى آن ها در جمله هاى مناسب به كاربرند. 

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

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

..............................................................................................................................................................
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2- برداشت هاى ذهنى و عاطفى خويش را در يک مورد مشابه همين درس با رعايت 

قواعد دستورى آن بيان داريد. 

3- شاگردان مفهوم اين داستان كوتاه را نظر به برداشت خويش بيان دارند. 

u فعاليت 4 

1- هر يک از شاگردان پنج سطر از متن داستان كوتاه را به صورت مشق در كتابچه هاى 

خويش بنويسند. 

2- ترتيب و نظافت در نوشتن را تجربه، تمرين و رعايت كنند. 

1- شاگردان برداشت خود را از داستان فرزند رويگر به عبارت خود بنويسند. 

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

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

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

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

3- اين بيت  را به حافظه بسپاريد: 

هزار خم نکند مست مى پرستان را  

چنان که ذرة خاکى وطن پرستان را     

عبدالرحمن پژواک        
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درس پنجم

امير خسرو دهلوى

امير خسرو دهلوى پسر امير سيف الدين محمود حكيم  شاعر، موسيقى دان و 

دانشمند سرزمين ما است كه در هند زنده گى كرده است. بعضى مؤرخان محل 

تولد اميرخسرو را غوربند افغانستان و برخى »مومن آباد پتياله« دانسته اند؛ آثار 

اميرخسرو را نود و نُه اثر گفته اند و خمسة آن مشهور است كه حاوى هژده هزار 

بيت است و در سه سال سروده شده است. 
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امير خسرو دهلوى پسر اميرسيف الدين محمود حكيم و دانشمند قرن هفتم است. 

آنگاه كه لشكر چنگيز به سرزمين ما به ويژه بلخ يورش آورد، اميرسيف الدين نخواست يوغ 

اسارت را بر گردن كشد)1( لذا متوارى گرديد. چندى در سانچارک و بعد درغوربند پروان 

اقامت گزيد و در اخير، راهى پتيالة هند گرديد و آن جا را مسكن خويش قرار داد. 

بعضى مؤرخان محل تولد اميرخسرو را غوربند و برخى )مؤمن آباد پتياله( دانسته اند. 

وى درسال 651 هـ . ق.  به دنيا آمد. اميرخسرو در جوانى به خواجه نظام الدين اوليا، عارف 

پرآوازة هند پيوست و به سير و سلوک عرفانى پرداخت. اميرخسرو دهلوى دوست و دبير 

دربار هفت تن از شاهان هندى بوده. او ابتدا سلطانى تخلص مى كرد؛ سپس تخلص خسرو 

را انتخاب كرد. وى در شعر به گذشته گان توجه داشت و قصيده را به پيروى مسعود سعد 

و خاقانى، مثنوى را به اسلوب سنايى، داستانسرايى را به شيوة نظامى و غزل را به اقتفاي 

سعدى سروده است. 

اميرخسرو در شعر لحن خاصى داشت كه بعدها شاعران شيوة وي را برگزيده، پرورش 

دادند و امروز آن شيوه مشهور به سبک هندى است. آثار امير خسرو را مجموعاً نود و نه 

اثر گفته اند كه  از آن جمله مشهورترين آن قِران السعدين، نه سپهر و فتاح الفتوح است. 

اميرخسرو »خمسه« هم سروده است كه شامل پنج مثنوى مطلع االنوار، شيرين و خسرو، 

مجنون و ليلى، آيينه سكندرى و هشت بهشت است. او در فن انشا، كتابى نوشته است 

كه رسايل نام دارد. خمسة اميرخسرو در حدود هژده هزار بيت است كه آن را در طى سه 

سال سروده است. 

استاد  بود.  استاد  نيز  موسيقى  هنر  در  نويسنده گى  و  بر شاعرى  اميرخسرو عالوه 

»روى شنكر« موسيقى دان بزرگ هندوستان، اختراع و اكمال آلة موسيقى سه تار را 

توسط اميرخسرو دانسته و به تشريح اجزاى آن در محافل موسيقى پرداخته است. اين 

شاعر نامى به سال 725 هجرى وفات كرده و قبر او نزديک مزار خواجه نظام الدين اوليا 

در دهلى است. از اميرخسرو پسرى به نام احمد به جا ماند كه در فن نقد شعر دسترسى 

داشت. 
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نمونة کالم اميرخسرو

که دارد رفتـنـى را پـاى در بـنـد ز اهل عقـل نپسنـدد خــردمنـد 

کـه فـردا گرددش غيـر خـداونـد نصيـب امـروز بـرگيـر از متاعـى 

لباس زنده گى بر خود مکـن تنـگ        که چون شد پاره نتـوان کرد پيوند

که مالت دين بس است وخير فرزند مخور غـم بهـر فرزنـدى و مـالـى 

به اندک مايه راحت باش و خرسند اگـر خواهـى نبينـى رنـج بسيـار 

نـى خامـه نکـوتـر از نـى قـنـد به صورت خوش مشوکز روى معنا 

که ايشان همچو ما بودند يک چند به رعنايى منـه بـر خاکيـان پـاى 

1- يوغ اسارت را برگردن كشيدن: قبول اسارت و برده گي

2- لباس زنده گى برخود تنگ كردن: غم نداشتن و بز خريدن، خود را به مشكالت انداختن
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u جملة بيانى يا خبرى

آن است كه مقصود را به طور خبر بيان كند و در آن احتمال راست بودن و يا راست 

نبودن رود؛ مانند: پدر و مادرم از سفر آمدند. فردا به مكتب مى روم. جملة بياني يا 

خبري ممكن است مثبت يا منفي باشد؛ مانند: 

انوشيروان، پادشاه دادگر بود. 

دروغگو، رستگار نشود. 

u فعاليت 1

1- شاگردان درس امير خسرو دهلوى را خاموشانه بخوانند. 

2- اميرخسرو عالوه بر شاعري در چه فنوني مهارت داشت؟

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

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

u فعاليت 2

3- خمسة اميرخسرو شامل كدام كتاب هاست؟

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

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

4- مجموعة آثار اميرخسرو به چند تا مى رسد؟ نام ببريد. 

 ..............................................................................................................................................................
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u فعاليت 3

5- در جمله هاى زير جمله هاى بيانى را تشخيص دهيد: 

من به كابل  مى روم. 

حبيب كار نمى كند. 

شاگردان كتاب مى خوانند. 

كى به بازار مى رود؟

كتابت را بخوان. 

u فعاليت 4

6- دربارة انديشة عرفانى اميرُخسرو بينديشيد و به شكل گروهى گفتگو كنيد. 

7- دربارة اميرخسرو يک مقاله بنويسيد كه از ده سطر زياد نباشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8- به متن درس به دقت گوش كنيد. 
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درس امير خسرو را خالصه كنيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سه بند آخر نمونه كالم اميرخسرو را به نثر ساده تبديل كنيد. 

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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درس ششم 

زيان هاى آزمندى

شاگردان عزيز، درس امروز ما زيان هاى آزمندى مى باشد كه برگرفته ازكتاب 

»كيمياى سعادت« نوشتة امام محمد غزالى است. در اين درس برعالوة اين كه شما 

با يک نمونه از متون اخالقى گذشته گان آشنايي مى يابيد، از روش هاى نثرنويسى و 

شيوه هاى نگارشى سدة پنجم هجرى  نيز آگاهى خواهيد يافت؛ اكنون بگوييدكه:   

1- پيش از اين، نام امام غزالى را دركجا و درچه موردى شنيده بوديد؟ 

2- در مورد كتاب كيمياى سعادت چه مى دانيد؟



34

...روايت كرده  اندكه مردى به عيسى'گفت: خواهم كه اندر صحبت تو باشم. با 

وى به هم برفتند، تا به كنارجوى، و سه نان داشتند، مرد يكى بدزديد و عيسى' به 

كنارة جو شده بود؛ چون باز آمد نان نديد، گفت: كه برگرفت؟ گفت: ندانم؛ پس ازآن جا 

بگذشتند، آهويى همى آمد با دو بچه، عيسى' يكى را آواز داد، نزديک وى آمد، وى 

را بكشت و اندر وقت بريان شد و هر دو سير بخوردند؛ پس گفت: زنده شو، زنده شد به 

فرمان خداى تعالى، پس آن مرد را گفت بدان كه خداى تعالى اين معجزه به تو نمود، بگو 

تا نان كجا شد؟ گفت ندانم. ازآن جا برفتند به رودى آب رسيدند. عيسى' دست وى 

بگرفت وهردو بر روى آب بگذشتند، گفت بدان كه خداى اين معجزه به تو نمود، بگو تا نان 

كجا شد؟ گفت ندانم، از آن جا برفتند و به جايى رسيدندكه ريگ بسيار بود، عيسى' 

آن ريگ جمع كرد و گفت به فرمان خداى زر گردد، همه زر شد، پس سه قسمت كرد 

وگفت: يک قسمت مرا و يک قسمت تو را و يک قسمت آن را كه نان دارد، مرد ازحرص 

زركه بديد مقر آمد كه نان من دارم، عيسى' گفت هرسه تو را و به وى بگذاشت و 

برفت، دو مرد فرا راه وى رسيدند و خواستندكه وى را بكشند و زر ببرند، گفت مرا مكشيد 

و هريكى از ما سيكى برگيرد، پس گفتند يكى را بفرستيم تا ما را طعامى آرد. اين مرد 

بشد و طعام خريد و با خويش گفت افسوس باشدكه اين زر ببرند، من زهر اندراين طعام 

كنم تا ايشان بخورند و بميرند و من جمله زر برگيرم، و آن دوكس گفتند چه بودست كه 

زر به وى بايد داد؛ چون بازآيد وى را بكشيم و زرها برگيريم؛ چون بازآمد وى را بكشتند 

و ايشان هردو طعام بخوردند و بمردند، زرها بماند، عيسى'  برآن جا بگذشت زر جمله 

آن جا ديد و هرسه كشته، گفت: يا اصحاب، دنيا چنين باشد از وى حذركنيد؛ پس از اين 

حكايت معلوم شدكه اگر استاد باشد و معزم باشد اولي تر كه اندرمال ننگرد وگرد وى 

نگردد؛ مگر به قدرحاجت كه مار افسا را آخرهالک به دست مار بود.... 
گفت:  كرد؟  خواهى  چه  مرا  گفت:  بگرفت،  گنجشكى  صيادى  كه  است  همچنان 
بكشم و بخورم. گفت: ازخوردن من چيزى نيايد، اگرمرا رها كنى سه سخن به تو آموزم 
بگويم و  آغـاز  كه تو را بهتر از خوردن من، گفت: بگوى، مرغ گفت: يک سخن در 
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يكى آن وقت كه مرا رها كنى و يكى آن وقت كه بركوه شوم، گفت: اول بگوى، گفت: 
هرچه از دست تو بشد بدان حسرت مخور، رها كرد و بردرخت بنشست، گفت: ديگرى 
بگوى، گفت: محال هرگز باور مكن و پريد و برسركوه نشست و گفت اى بدبخت اگر 
مرا بكشتى اندر شكم من دو دانة مرواريد بود هر يكى بيست مثقال، توانگرى شدى 
و حسرت  دريغ  و  دندان گرفت  در  انگشت  مرد  نيافتى.  راه  تو  به  درويشى  كه هرگز 
همى خورد. گفت: بار سوم بگوى، گفت  تو آن دو سخن فراموش كردى سوم چه كنى؟ 
باور مكن، بدان كه پروبال و گوشت  اندوه مخور و گفتم محال  تو را گفتم برگذشته 
من ده مثقال نباشد، اندرشكم من دو مرواريد چهل مثقال چگونه صورت بندد؟ و اگر 
بودى چون از دست تو بشد غم خوردن چه فايده؟ اين بگفت و بپريد؛ و اين مثل براى 
آن گفته همى آيد تا معلوم شود كه چون طمع پديد آيد، همه محاالت باور كنند. و 
ابن السماک گويد: طمع رسنى است برگردن و بندى است برپاى، رسن از گردن خود 

بيرون كن تا بند از پاى برخيزد. 

برگرفته از: كتاب كيمياى سعادت، نوشتة امام محمد غزالى      

u جملة پرسشى    

جمله يى است كه در آن علت واقع شدن حالتي، يا انجام يافتن عملي را ازكسى 

جويا شوند؛ مانند: بهروز به تو چه گفت؟ شما چرا تا هنوز نان نخورده ايد؟  بهزاد 

كجا رفت؟ و.... 

 جملة پرسشى بيشتر نياز به جواب دارد، و هرگاه جواب نزد گوينده و شنونده 

معلوم باشد، غرض گوينده دريافت پاسخ نيست؛ بلكه تأكيد مفهومي است، كه بايد 

درجواب گفته شود. اين گونه جمله ها را جملة پرسشى تأكيدي مي گويند مانند: 

نبندد مرا دست، چرخ بلند كه گفتت برو دست رستم ببند؟   

فردوسى
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جمله هاى پرسشى داراى نشانه هاى زيادى اند، كه همه به شكل قيد درجمله ها آمده 

و به آن جمله ها معناى پرسش مي دهند و همة آن ها در شش دستة زيرين خالصه 

مي شوند: 

1- زماني؛ مانند: كي، چه وقت، چه زمان؛ درجمله هاى: خسروكي آمد؟ بهزاد چه 

وقت رفت؟ البيرونى درچه زمانى مى زيست؟

2- مكاني؛ مانند: مريم كجارفت؟ ابن سينا دركجا وفات يافت؟ كتاب را درچه جايي 

گذاشته ايد؟ 

3- عددي؛ مانند: قيمت اين كتاب چند است؟ سفر شما چند روز طول كشيد؟ 

فارابى چند كتاب نوشته است؟ 

پياده  را چگونه  راه دور  اين  احوال شما چطور است؟ شما  مانند:  4- چگونگي؛ 

مى رويد؟ ليال صراحت چگونه كتابى نوشته است؟ 

5- تعليلى؛ مانند: شما چرا به كابل مى رويد؟، به چه علت شما درس نمي خوانيد؟  

بيهقى به چه كارى مشغول بود؟ 

6- مقدار؛ مانند: شما چقدر نان مى خوريد؟ دركارتان چقدر پيش رفته ايد؟  ابوسعيد 

ابوالخيرچند سال زنده گى كرد؟  

u فعاليت 1 

مطالعه  مناسب  مدتى  در  خاموشانه،  و  با سرعت  را  درس  كامل  متن  شاگردان   -1

كنند. 

2- هريک از شاگردان در حدود سه سطر از متن درس را با صداى بلند و در مقابل 



37

همصنفان خويش بخواند. 

u فعاليت 2  

1- شاگردان خالصه و نتيجة درس را نظر به برداشت خويش بيان دارند. 

2- سه تن از شاگردان برداشت ذهنى و عاطفى خويش را در مورد موضوع همين درس 

و موضوعات مشابه آن، در حدود دو تا سه دقيقه بيان داشته در گفتارخود واژه هاى آمده 

در اين درس را به كارگيرند. 

3- شاگردان برخى از واژه هاى آمده در همين درس را در جمله هاى مختلف استفهامى 

به كاربرند. 

u فعاليت 3 

1- معانى واژه ها و تركيب هاى آمده در درس را با ارائة مثال ها شرح دهيد. 

2- شاگردان براى شش نوع نشانه هاى پرسشى آمده در اين درس، مثال هايى با تشريح 

صوتى آن ارائه بداريد. 

3- شاگردان در دوگروه، مقابل هم قرارگرفته، فوايد و نواقص حرص به مال و حرص به 

دانش را مورد جر و بحث قرار داده و يک نفرشان نتيجه را يادداشت كرده و در پايان بحث 

براي ديگران توضيح نمايد. 

u فعاليت 4  

1- واژه هاى جديد آمده در اين درس را به روى تخته به صورت امال نوشته و آن را 

درجمالت به كاربريد. 

2- پنج سطر از متن درس را به صورت امال دركتابچه هاى خويش بنويسيد. 

3- جمله هاى پرسشى را از متن درس بيرون نويس نموده و براى هريک از آن ها، 

مثال هاى مشابهى به روى تخته ارائه بداريد. 
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و  مورد حرص  داستان كوتاه در  يا يک  و  افسانه  1- شاگردان، يک حكايت، قصه، 

آزمندى را به صورت كتبى يا شفاهى تهيه نموده، آن را در برابر همصنفان خويش با 

صداى بلند ارائه بدارند و پس از آن شاگردان ديگر در مورد نتيجه گيرى و جمع بندى آن 

به گفتگو پرداخته نتيجة آن را يكى شان در يک يا دو سطر بر روى تخته بنويسد. 

2- معانى ابيات زير را آموزگار محترم به شاگردان توضيح داده و به شاگردان وظيفه 

بسپارد كه اين ابيات را به حافظه بسپارند: 

از قناعت هيچکس بيجان نشد     از حريصى هيچ کس سلطان نشـد

نان زخوکان و سگان نبود دريغ   کسب مردم نيست اين باران و ميغ

آن چنان که عاشقى بر رزق زار  هست عاشق رزق هم بر رزق خـوار

موالنا         

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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عياران و كاكه  ها

شاگردان عزيز، در اين درس با عياران و كاكه ها آشنا مى شويد. آيا عيارى را مى شناسيد؟ 

عيار كسى را گويند كه كاكه و جوانمرد بوده، سخى، شجاع، ايمان دار و صادق است. و 

آمادة كار و پيكار و ايثار و قربانى مى باشد و در دفاع از مظلومان و ستمديده گان از  هيچ 

نوع مساعى دريغ نمى ورزد. در اين درس  با جملة امرى نيز آشنا مى شويد. 

درس هفتم
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واژة عيار در زمانه هاى مختلف آن هم در معامله هاى اجتماعى به معناهاى گوناگون به 

كار مى رفته است. آنانى كه قدرتمند، ظالم و ستمگر بودند و از هيچ گونه ظلم در مورد 

هم نوعان خويش دريغ نمى ورزيدند؛ هميشه مورد خشم عياران و كاكه ها و جوان مردان 

قرار مى گرفتند. از نظر مظلومان و ستم ديده گان عيار به حامى و پشتيبان مظلومان گفته 

مى شد؛ همچنان عيار به معناى مرد بسيار حركت كننده، رند، تيزفهم، بــا هوش مى باشد 

و عيار يكى از نام هاى شير نيز است. 

جوان مردى از لحاظ عرفانى داراى سابقة تاريخى است كه به حضرت ابراهيم ادهم)رح( 

مى رسد. فتوت و جوانمردى با تصوف پيوند خيلى نزديک دارد. لفظ فتى در هشت جاى 

قرآن كريم آمده است و از آن مردانه گى و جوان مردى اراده شده است. فتى نزديک به معناى 

عيار و كاكه است. از اوصاف عياران و جوان مردان يكى اين است كه توجه آن ها به امور 

درونى بيشتر از امور بيرونى است. 

اصول اخالق عياران

رازدارى، راستى و صداقت، يارى درمانده گان، عفت و پاكدامنى، فداكارى، عمل به 

قول و وعده، امانت دارى، صبر و شكيبايى، سخاوت، مروت، شجاعت، دين، حيا و عقل 

از اصول اخالق عياران است. 

اعضاى اين گروه و يا دسته ها  از ميان مردم برخاسته و متشكل از قشر نادار جامعه 

و جوانان پرشور و قدرتمند و در عين حال ناراضى از اوضاع بودند. رئيسان اين دسته ها 

يا گروه ها  اين دسته  اهداف  استاد، سرهنگ و پدرعهد مى ناميدند.  پير،  به عناوين  را 

متفاوت بود و منافع منطقه يى و يا محلى خويش را ترجيح مى دادند، و داوطلب عضويت 

مربوط  دعاى  مى داد،  عهدنامه  او  مى شد،  پذيرفته  خاص  شرايط  به  دسته ها  اين  در 

بااليش خوانده مى شد و كمر وى را مى بستند؛ پس از چشيدن نمک و آبى، مراتب سخا، 

صفا و وفا را بر ذمة او مى گذاشتند و پس از پوشيدن جامة مخصوص از اهل »فتوت« 

به شمار مى رفت. 

اين گروه زمانى كه در افغانستان فعال گرديدند نام »عياران« را به خود گرفتند و نظر 
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به شرايط اجتماعى به شكل سياسى درآمدند. كارنامه هاى عياران غرب كشور درسيستان 

از جملة  بود؛ چنان كه يعقوب ليث صفار مؤسس دولت صفارى خود  )نيمروز( مشهور 

عياران بود؛ عياران در كابل به نام »كاكه ها« و در كندهار به نام »جوان« ياد مى شدند. 

بچة آذر، پيروى بچة ادى، كاكه طال، كاكه نقره، كاكه شكور، عزيز لنگرزمين و صوفى 

غنى از مشاهير عياران در قرن نزده و بيستم دركابل بودند. 

تعداد چنين كاكه ها و عياران در افغانستان زياد بود1 جوان مردى، صداقت، قول و زبان، 

ايثار و از خودگذرى جزء الينفک زنده گى شان گرديده بود. جوانان افغان شما هم راه فتوت 

و مردانه گى را در پيش گيريد و از در خدمت به مظلومان پيش آييد و به نسل آينده نيز 

عيارى و فداكارى بياموزيد. در گذشته ما كاكه هاى مشهورى داشتيم؛ چنان كه كاكه هاى 

قرن بيستم رحيم، قيوم، گل و  ميرزا در منطقة كوهدامن مشهور بودند. 

اشتراک كاكه ها در مراسم خوشى و غم ماية افتخار هر مهماندار بود و به كاكه ها عزت 

و احترام خاص قايل بودند. 

كاكه هاى كابل در پايين چوک كابل، شوربازار، مرادخانى و چنداول حلقه هاى جداگانه 

و رئيسان عليحده داشتند و در جنگ هاى تن به تن با حريفان از كشته و يا زخمى  خويش 

نمى ساختند و خود گروه ها و دسته ها در قسمت حل مشكالت  آگاه  را  ادارات دولتى 

خويش اقدام مى كردند و عرض و شكايت به دولت را ننگ و عار مى دانستند. 

كاكه هاى كابل لباس مخصوص به تن مى كردند، دستار دراز تا زانو، پيزار، پيراهن 

تنبان با پاچه هاى نيفه زده به تن مى كردند. 

انجام خدمات مشكل، گشت و گذار در قبرستان ها، كوه ها و  خصلت ديگر كاكه ها 

را  يک ديگر  هميشه  و  بود  مصيبت  از  ناتوانان  و  ضعيفان  دادن  نجات  و  دور  سفرهاى 

درمكالمه »شيربچه« خطاب مى كردند. 

پهلوانى، ورزش، چوب بازى، آب بازى و پياده روى مى آموختند. كاكه ها رفتار مخصوص 

و خرامان داشتند و لباس پاک بر تن مى كردند و پابند ننگ و نام بودند، هنگام مشكالت 

و زحمات صابر و در حفظ اسرار، جاهد بودند. 
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در اواخر قرن بيست كاكه گى در كابل مبتذل شد و كسانى اسم و رسم كاكه گى را 

درپيش گرفتند كه اصًال عاليم و خوى و سيرت كاكه ها را نداشتند. 

كاكه ها در كشورهاى عربى»فتى« در تركيه»آخى« در ماوراء النهر»غازى« و در ايران 

»داش، مشدى« ناميده مى شدند. 

1. كاكه: عيارى كه داراى شجاعت و شهامت بوده و در خدمت مظلومان قرار دارد. 

2. طّواف: كسى كه جهت خدمت به مظلومان هميشه در گشت و گذار بود. 

3. بر ذمة او مى گذاشتند: مسؤوليت را به دوش او مى گذاشتند. 

4. جزء الينفک: بخش جدايى ناپذير. 

5. جوانمردى چيست؟ شيوه، روش و انديشه يى اجتماعى است از آريانا برخاسته و به ساير 

كشورها انتقال يافته است.

u جملة امرى 

جمله يى است كه در آن مفهوم فرمان، دستور، خواهش، توصيه، نهى و بازداشتن 

وجود داشته باشد ؛ مانند: از اين جا برو. آن جا بنشين. به خانة او برويد. در اين باره 

چيزى به كسى مگوييد. بايد برود. نبايد بگوييد. بايد بخوانند. 

در جمله هاى باال برو، بنشين، برويد، مگوييد، برود، بگوييد و بخوانند فعل هاى 

امر استند كه در جمله هاى امرى به كار رفته اند. 
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و  مظلومان  از  و  بوده  شهامت  و  شجاعت  داراى  كه  كسانى اند  كاكه ها  و  عياران 

و  ايستاده گى مى كنند  و  مقاومت  برابر ستم گران  در  و  ستمديده گان حمايت مى كنند 

رازدارى،  حيا، صحت،  مروت،  دين،   مردانه گى،  و  مردى  اوصاف حميده؛ چون:  داراى 

راستى و صداقت، يارى درمانده گان، عفت و پاكدامنى، فداكارى، سخاوت، صبر و استقامت 

مى باشند. رئيسان شان به عناوين پير، استاد، سرهنگ و پدر ياد مى شوند. عياران در هرات 

و كابل  به نام»كاكه ها« و در كندهار به نام »جوان« ياد مى شوند. كاكه هاى كابل لباس 

مخصوص به تن مى كردند، دستار دراز تا زانو، پيزار، پيراهن تنبان و پاچه هاى نيفه زده 

داشتند. 

بچه آذر، پيروى بچة ادى، كاكه طال، كاكه نقره، كاكه شكور، عزيز لنگر زمين و صوفى 

غنى از عياران مشهور در قرن نزدهم و بيستم در كابل بودند. 

u فعاليت 1

1. متن درس را خاموشانه بخوانيد. 

2. شاگردان به درس عياران و كاكه  ها گوش دهند. 

3. عياران و كاكه ها چرا مورد توجه مردم قرار گرفته اند؟
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u فعاليت 2

1. به شكل گروهى دربارة عياران و كاكه هاى افغانستان گفتگو كنيد. 

2. پنج جمله بنويسيد كه در آن جملة امرى به كار رفته باشد. 

u فعاليت 3

1. عياران در واليت ها و كشورهاى مختلف به چه نام هايى معروف اند. 

2. مراتب  سخا، صفا و وفا را از ديدگاه عياران و كاكه ها توضيح دهيد. 

3. اوصاف حميدة عياران و كاكه ها را نام ببريد. 

u فعاليت 4

1. نظر شما در بارة عياران چيست؟ به شكل گروهى گفتگو كنيد. 

2. دربارة خصايل و اوصاف كاكه ها يک مقاله بنويسيد. 

خالصة درس عياران و كاكه ها را در پنج سطر بنويسيد. 

مترادف كلمه هاى زير را بياوريد و در جمله هاى مناسب به كار بريد: 

1. صبر   2. شهامت   3. دستار   4. مخصوص   5. مؤسس 

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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شاگردان عزيز! 
اگر كسى شما را خشمگين كند چه احساس مى كنيد؟ اگر كسى به شما 

هديه و تحفه يى بدهد، عكس العمل تان چيست؟ وقتى كسى را دوست داريد، 

محبت خود را چگونه به او اظهار مى كنيد؟ در اين درس با جملة عاطفى نيز 

آشنا مى شويد. 

درس هشتم

عواطف و احساسات
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عواطف جمع عاطفه  است. عاطفه به معناى گرايش و انعطافى است كه بين فرد و 

موجود مورد توجه وى برقرار مى گردد و از آن به احساس نيز تعبير مى شود. عامل چنين 

گرايشى از يک سو استعدادهاى روانى و حالت انفعالى فرد است و از سوى ديگر، شرايط 

و خصوصيات و جاذبه يى است كه درطرف مقابل وجود دارد. عاطفه و احساس در حيات 

بشر قبل از عقل و ادراک، ظاهر مى شود و به نخستين روزهاى زنده گى باز مى گردد؛ از 

اين رو تأثير عاطفه در عمل نيز از ساير عوامل و انگيزه ها نيرومندتر است و بايد همواره 

تحت كنترول و پرورش ويژه قرار گيرد. 

و  نگرانى ها  ترس ها،  غم ها،  شادى ها،  زنده گى،  در  انسان ها  ما  همة  عزيز،  شاگردان 

آرزوهايى داريم كه به آن عواطف و احساسات مى گويند. 

وقتى مادرى به صورت فرزند خود لبخند مى زند، عواطف و احساسات خود را نسبت 

به او نشان مى دهد. وقتى شما نامه يى به دوستان مى نويسيد و از كسى تشكر مى كنيد، 

كه  است  موفق كسى  انسان  ايد.  داده  نشان  او  به  نسبت  را  احساسات خود  و  عواطف 

احساسات و عواطف خود را درست به كار ببرد، نه  اين كه سركوب كند؛ طور مثال: اگر 

ديگران او را اذيت كرده و خشمگين نمايد، بتواند بر خشم و غضب خود غلبه يابد؛ زيرا 

خشم و غضب مهار عقل را از دست انسان خارج مى كند و ممكن است انسان دست به 

كارى بزند كه بعدها پشيمان شود. عواطف و احساسات در شادى ها و ناخوشى ها هر دو 

نا اميد  بايد كنترول گردد. وقتى ما غمگين مى شويم يا دچار شكست مى شويم نبايد 

شويم؛ بلكه بايد راه عبور از شكست و رسيدن به موفقيت را پيدا كنيم. موالنا جالل الدين 

محمد بلخى مى گويد: 

سوى نوميدى مرو اميدهاست       سوى تاريکى مرو خورشيدهاست 

بزرگى، چه زيبا گفته است: 

چهل كليد داريد، اگرسى ونه كليد،  قفل تان را باز نكرد، نا اميد مشويد، ممكن با آخرين 

كليد دِر تان باز شود. انسان در هر صورت بايد اعتدال را رعايت كند، حتا در محبت و دوستى 
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نيز راه افراط را نپيمايد؛ يعنى در دوستى نبايد آن قدر افراط كنيم كه با از دست دادن آن 

دچار مشكل شويم. 

در محيط خانواده نيز عواطف و احساسات خود را بايد مهار كنيم؛ مثًال: صداى مان 

را در مقابل پدر و مادر بلند نكنيم و كلمه يى را بر زبان نياوريم كه موجب ناراحتى آن ها 

� â×áÇß®�> ß»àç��¸à®ßÆ�> ß» àÂáfßÃá¿ßI�ß×ßÆ� úà?�B ß»àç��¸ à̄ßI�ßØßª :گردد؛ خداوند درقرآن كريم گفته است

â�åfß²<�]االسراء: 23[. 
ترجمه: پس مگو ايشان را اُف و بانگ مزن بر ايشان و بگو با ايشان سخن نيكو. 

و با پدر و مادرمان با خوبى، رأفت، رحمت و مهربانى پيش آييم. و بالوالدين احسانا. و 

با پدر و مادر نيكى كنيم. 

خوشا به حال كسانى كه هميشه عواطف و احساسات شان را كنترول مى كنند! و چه 

انسان هاى خوبى اند آنانيكه با پدر و مادرشان نيكى مى كنند! و حتا اُف را هم بر زبان 

نمى آورند و واى بر حال كسانى كه عواطف و احساسات شان را كنترول نمى كنند و در برابر 

پدر و مادر و ديگران از سختى و زشتى پيش مى آيند و  در نتيجه زنده گى را در خانواده 

و محيط اطراف و اكناف تلخ و ناگوار مى سازند. 

پرورش عاطفى همواره از نظر روان شناسان و مربيان امر مهم تلقى شده است؛ همچنان 

كه آيات و احاديث و روايات و مباحث تربيتى اسالم نيز آن را مورد توجه كامل و دقيق 

قرار مى دهد و رهنمودهاى ارزشمندى را ارائه مى كند. آياتى كه از مودت، محبت و عدالت، 

انعطاف و قساوت، اطمينان و اضطراب، حب و زيبايى و مانند آن سخن مى گويد، مى تواند 

به بعد عاطفى با مفهوم عام آن ناظر باشد. تربيت عاطفى به معناى هدايت و كنترول 

احساسات و شگوفاسازى و بهره گيرى به موقع از آن ها در جهت مطلوب، يعنى خير و 

سعادت انسان است؛ مثًال: تربيت اسالمى رعايت حقوق زن و فرزند و امثال آن را در چهار 

چوب اسالم توصيه مى كند و آن غريزه را در جهت صالح، رشد و كمال انسان به خدمت 

مى گيرد و با عوامل كنترول كننده، مانع خارج شدن از طريق اعتدال مى شود. 
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1- اُف بر زبان نياوردن: يعنى اندک ترين چيزى كه موجب ناراحتى مى شود بر زبان نياورد. 

u جملة عاطفى

از قبيل: تعجب،  يا نويسنده  جمله يى است كه عواطف و احساسات گوينده 

حسرت، مسرت، خطاب، ندا، تأسف، تحسين، تحقير، ترس، آرزو، انزجار، شک و 

ترديد، سوگند، دعا، نيايش و غيره را بيان مى كند؛ مانند: خدايا! مرا ببخش. ايا شاه  

محمود كشورگشاى! پسر! چاى بيار. عجب گل زيبايى! اى كاش همه، قدر آزادى 

را بدانند! پادشاها! بر من مسكين ببخش! شما چقدر خوش ذوق استيد!

u فعاليت 1

1- متن درس را به دقت گوش كنيد. 

2- متن درس را خاموشانه بخوانيد. 

3- عواطف و احساسات را كنترول بايد كرد. چرا؟ توضيح دهيد. 

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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u فعاليت2

1- در مقابل پدر و مادر حتا اف هم نگوييد. يعنى چه؟ گفتگو كنيد. 

2- در بارة اين كه در دوستى اعتدال را رعايت نماييد. به شكل گروهى بحث كنيد. 

u فعاليت 3

1- در زير جمله هاى عاطفى و خطابى را تشخيص دهيد: 

اى عزيز! تو همه انديشه اى. 

عجب گل زيبايى!

اى كاش همه، قدر آزادى را بدانند!

صديقه كتاب مى خواند. 

پرويز خوب مى نويسد. 

چه باغ قشنگى!

اى دوست! با من همكارى كن. 

u فعاليت 4

1- و بالوالدين احساناً را ترجمه و توضيح دهيد. 

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

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

2- دربارة حقوق والدين پنج سطر بنويسيد. 

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................
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1-  خالصة درس عواطف و احساسات را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

2- كلمه هاى زير را معنا و در جمله هاى مناسب به كاربريد: 

1- خشم............................................................................................................................................ 

2- عاطفه..........................................................................................................................................

3- نفرت............................................................................................................................................ 

4- محبت..........................................................................................................................................

5- مهار.............................................................................................................................................. 

6- لبخند........................................................................................................................................... 

7- رأفت............................................................................................................................................ 

8- احسان......................................................................................................................................... 

9- قساوت......................................................................................................................................... 

10- اضطراب................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................
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  شاگردان عزيز، در زمانه هاى قديم مردم از موجودات كوچكى كه دشمن شان 

نمى دانستند  كه  بود  علت  همين  و  نداشتند  آگاهى  هست،  هم  هنوز  تا  و  بود 

چگونه با آن ها مبارزه نمايند. در آن زمانه ها همين دشمنان كوچک به اشكال 

مختلف بر انسان ها حمله ور شده و عدة زيادى را به نابودى مى كشانيدند. اين ها 

انسان ها، حيوانات و حتا گياه ها دارند؛ به چندين گروه و  با  كه دشمنى بزرگ 

دسته، با ساختارهاى مختلف و شيوه هاى تهاجم متفاوت از همديگر، تقسيم شده 

اند. حال حدس بزنيد و جواب بدهيدكه اين موجود كوچک و دشمن بزرگ چه 

چيزى خواهد بود؟

درس نهم 

موجود كوچك، دشمن بزرگ
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موجوات ذره بينى و كوچكى كه هميشه، همه جا و در همه شرايط در اطراف ما 

ناميده  مكروب  مى باشند؛  ما  به  حمله  فرصت  آوردن  به دست  منتظر  و  گرفته  كمين 

مشاهده  چشم  با  را  آن ها  نمى شود  اندكه  كوچک  قدرى  به  موجودات  اين  مى شوند. 

نمود، ازين رو براى مشاهدة آن ها از مكروسكوب استفاده مى شود. هرچند واژة مكروب 

يک اصطالح كلي و غيرعلمي است؛ اما در زبان محاوره  يي بيشتر باكتري ها، ويروس ها، 

فنجي ها، پروتوزواها و انواع ديگرآن راكه سبب توليد امراض گوناگون مى گردند، مكروب 

شيوه هاى  با  را  خود  هستندكه  مختلفى  اشكال  و  انواع  داراى  مكروب ها  مى گويند. 

گوناگون از يک جا به جاى ديگر انتقال مى دهند. آن ها در ميان آب، باد، خاک، هوا، 

مواد غذايي ناپاک، لباس، سبزي هاى ناشسته و خالصه در همه جا وجود دارندكه به 

انتقال  يک، شپش، پشه، حشرات و حيوانات كوچک  باد، خاک، مگس، كاَ وسيلة آب، 

يافته باعث ايجاد امراض گوناگون مى گردند. نوعى از آن ها ويروس نام دارد كه بسيار 

كوچكتر از باكتري هاست و در محيط آزاد زنده نمي ماند. ويروس فقط داخل حجره هاى 

زندة موجودات ديگر مى تواند تكثركند و جانوران وگياهان را مبتال به امراض مختلف 

كه  هستند  بيني  ذره  حجره يى  يک  موجودات  اين  از  ديگرى  گروه  باكتري ها  نمايد. 

پوشش بيروني نسبتاً ضخيمي آن ها را احاطه كرده است. باكتري ها نسبت به ويروس ها 

بزرگتر هستند و غالباْ موجب فعاليت هاي مفيد مي شوند؛ مانند: تخمر خمير نان، تبديل 

كردن شير به ماست، ترش ساختن سركه و ترشى و.... تعداد كمي از آن ها در انسان ها، 

حيوانات و گياهان توليد بيمارى مى كنند؛ به طور كلي بدون فعاليت آن ها، حيات بر 

روي زمين مختل مي گردد. 
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بيشتر مكروب هايى كه توليد بيمارى مى كنند، طفيلى  هستند؛ يعني در بدن جانداران 

مانند  نمى توانند  خودشان  زيرا  مي آورند؛  به دست  غذا  آن ها  از  و  مي  برند  سر  به  ديگر 

گياهان سبز، غذاي مورد نياز شان را بسازند؛ بنابراين بايد غذاي خود را به طور مستقيم يا 

غير مستقيم از موجودات  زندة ديگر به دست آورند؛ پس از آن كه مكروب ها به جاى مناسبي 

از بدن وارد شدند؛ به سرعت تكثر مي كنند و اگر چيزي جلو تكثر آن ها را نگيرد، از راه هاي 

گوناگون به بدن آسيب مي رسانند. يكي از راه ها اين است كه مواد داخلى حجرات بدن را 

به جاى غذا مى خورند؛ مانند: مكروب مالريا كه در كرويات سرخ خون تكثرمي كند و آن ها 

را از بين مي برد. 

منابع انتقال مکروب ها 

نخستين جاهايى كه مكروب هاى مريض كننده  از آن سرچشمه گرفته و وارد بدن 

مي شوند، به نام »منابع انتقال مكروب ها« ياد مى شود. اين منابع به سه دسته تقسيم 

مي شوند: 

1. بعضي از امراض مانند سرخكان و چيچک مخصوص انسان است و در جانداران 

ديگر ديده نمى شود؛  زيرا مكروبى كه زايندة اين گونه امراض است، خود را تنها با شرايط 

بدن انسان توافق داده است؛ پس خود  انسان يگانه منبع اين گونه امراض دانسته مى شود؛  
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بنابراين شرايط انتقال و مبتالشدن به اين گونه امراض وقتى مساعد مى شود كه شخص 

سالم با فردى آلوده و يا وسايلى كه توسط او آلوده شده باشد؛ تماس حاصل نمايد؛ مانند: 

لباس، غذا، بستر و ظرف. 

2. برخى از امراض ديگر كه انسان به آن ها مبتال مى گردد؛ منابع گياهى و حيوانى 

دارند. يعنى اين گونه امراض از طريق جانداران وگياهان آلوده به انسان سرايت مى كند؛ 

يا خوردن  و  نوشيدن آب غيرصحى  اثر  از  و فالجيل  آميب  به مرض  مبتالشدن  مثًال: 

سبزي هاى ناپاک به ميان مى آيد. 

گاهى نيز مكروب از طريق نيش زدن يک حشره به انسان منتقل مى شود؛ مانند: انتقال 

مكروب سالدانه توسط پشة سالدانه و يا نيش زدن كاَيک كه عامل انتقال مكروب طاعون 

از موش به انسان است؛ همچنان پشه، كاَيک، كنه و شپش وقتى يک جاندار آلوده را نيش 

مى زنند و خون آن را مى مكند؛ مكروب را به بدن خود وارد مى كنند؛ سپس هنگامى كه 

همين حشرات فرد سالمى را نيش مى زنند، تعدادى از آن مكروب ها را به بدن وى داخل 

از جملة  يک  بايد گفت كه مگس و مادركاَ آغاز مى يابد.  از همين جا مرض  و  مى سازند 

فعال ترين انواع انتقال دهنده گان امراض اند؛ زيرا هميشه بدن شان از داخل و خارج آلوده 

به مكروب هاست. هنگامى كه باغذا يا ظروف غذاخورى تماس يابند، تعدادى از مكروب ها 

را در آنجا رها مى كنند. كه كمترين عارضة آن تسمم غذايى، فلج اطفال و مرض محرقه 

است. 
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3. سومين منبع انتقال مكروب ها طبيعت و اجسام بيجان است؛ مانند: هوا، خاک، آب، 

باد و.... مثٌال: هنگامى كه به زمين بيفتيم و قسمتى از بدن ما زخمى شود، ممكن است 

مكروب هاى موجود درخاک ازطريق همان قسمت زخمى شده وارد بدن ما شوند و مارا به 

مرض تيتانوس)1( و يا امراض ديگرى مبتال سازند. 

روش هاى دفاعى 

براى اين كه بدن ما از شر مكروب ها در امان بماند و بيماري هاى گوناگون به سراغ ما 

نيايد، راه هايى وجود دارد كه آن را درمجموع به نام »روش هاي دفاعى« ياد مى كنند وآن 

دونوع است: 

1. نخستين نوع آن كه به صورت طبيعى در بدن ما فعال است به نام  »سيستم دفاعى 

بدن« ياد مى شود و آن عبارت است از فعاليت هاى اعضايى در بدن به شرح زير:  

پوست: يكى از وظايف عمدة پوست سالم اين است كه مانع ورود مكروب ها به بدن 

انسان مى شود؛ ازين رو تعداد زيادى از مكروب ها هنگامى كه براى داخل شدن به بدن 

انسان تالش مى كنند، با راه بندان مواجه شده و نمى توانند داخل گردند. 

از پوشش داخلى حفره هاى دهان، بينى،  غشاى مخاطى: غشاى مخاطى عبارت 

حلق و مرى مى باشد كه هميشه با مادة چسپناكى )شبيه آب دهان( پوشيده بوده و 

اين ماده باعث جلوگيرى ورود مكروب ها به بدن مى شود؛ همچنان مكروب هاى ديگرى 

كه از طريق آب و غذا به معده وارد مى شوند، توسط تيزابى كه در معده توليد مى شود 

از بين مى روند. 

کرويات سفيد خون: گاهى برخى از مكروب ها از طريق زخم و از همان جايى كه 

اين صورت  در  بدن مى گردند.  وارد  است،  داده  از دست  را  كارآيى خود  قدرت  پوست 

كرويات سفيد خون، دست به كارشده تعدادى از آن ها مكروب ها را مى خورند و تعداد 

ديگرى به ترشح مواد كشندة مكروب آغاز مى كنند؛ البته مواد يادشده مى تواند بعضى از 

انواع مكروب ها را از بين ببرد نه همة آن ها را. 
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 2. دومين نوع روش هاى دفاعى نيز به دو دسته تقسيم مى شود، وقايوى و معالجوى: 

روش هاى وقايوى: عبارت است از رعايت و تطبيق يک سلسله از برنامه ها جهت 

پيشگيرى از آلوده شدن به انواع مكروب ها. 

 مهمترين راه هاى پيشگيرى از آلوده شدن به انواع مكروب ها قرارذيل است: 

��tتطبيق واكسين)2( هاى مورد نياز بدن مطابق برنامه هاى صحى. 
��tدورى گزيدن از منابع انتقال مكروب ها تا حد ممكن. 

��tاستفاده از مواد مخصوص ضد عفونى كننده درجاهاى الزم. 
يک،  يک، مادركاَ دواپاشى فصلى منازل مسكونى جهت دفع حشراتى؛ از قبيل: كاَ �t

خسک، كنه، شپش و.... 

��tرعايت نظافت و پاكى دقيق درلوازم و اسباب خانه و آشپزخانه به خصوص ظرف هاى 
غذاخورى؛ همچنان شستن دست ها به ويژه هنگام تماس با: دستگيرة دروازة تشناب، 

بانكنوت ها و سكه هاى فلزى، دستگيره سرويس هاى شهرى و.... 

��tتوجه جدى به صحى بودن آب آشاميدنى، مواد غذايى، سبزي ها و ميوه هاى تازه. 
روش هاى معالجوى: آن است كه پس از مصاب شدن به يكى از امراض مكروبى، با 

تجويز داكتر، انتى بيوتيک ها و مواد ضد مكروبى ديگر مورد استفاده قرارگيرد؛ البته انتى 

بيوتيک ها نام گروهى از دواهاست كه گاهى از گياهان، زمانى از مواد كيمياوى و گاهى 

هم از تركيب هردو باهم  درست شده و جهت از بين بردن مكروب ها استفاده مى شود. 

نخستين انتى بيوتيک توسط دانشمندى به نام فلمينگ تهيه شد. او باتحقيق وپژوهش 

از پوپنک سبز )پنى سيليم( ماده يى ساخت كه  نوعى  برروى مكروب ها، و رشد دادن 

خاصيت قوى مكروب كشى در آن موجود بود و آن را پنى سيلين نام گذاشت كه تا امروز 

در درمان بيماري هاى مكروبى از آن استفاده مى شود.  
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1. تيتانوس مرضى است كه باعث انقباض عضالت و تشنجات شديد مى شود؛ ازجمله: 

انقباض دردناک ماهيچه هاى بدن آهسته آهسته دندان ها را روى هم فشرده و دهان بسته 

مى شود. حرارت بدن به 42 درجه مى رسد و نفس بيمار را بند آورده او را مى كشد. 

2. واكسين عبارت از مكروب ضعيف شده يا كشته شدة مكروب هاست كه آن را در 

بدن تزريق مى كنند. وقتي مكروب ها به بدن داخل مى شوند، اين مكروب هاى ضعيف 

افزايش  از بدن برخاسته و مقاومت بدن را  يا كشته به كمک كرويات سفيد به دفاع 

مى دهند. 

همه عكس هاى مكروب ها در اين درس، ده هزاربار بزرگترشده اند. 
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u جملة تمنايى 

به اين جمله ها نگاه كنيد: 

1. كاش جوانى دوباره بر مى گشت!

2. كاشكى سال گذشته درس هاى خود را بهتر مى خواندم!

3. اى كاش! ممكن مى بود كه با دست ها به جاى بال ها پرواز كرد. 

ازمعانى جمله هاى باال در مى يابيم كه گوينده چيزى را تمنا و آرزو كرده است. 

هرچند آن آرزو و تمنا برآورده شدنى باشد يا نباشد، درهرحال بيان آرزوست. 

با نظر داشت مثال هاى باال، جملة تمنايى را چنين تعريف مى كنيم: 

جمله يى كه در آن بيان تمنا و آرزو در مورد كسى يا چيزى باشد، آن را جملة 

تمنايى مى گويند؛ مانند مثال هاى باال و يا در اين بيت: 

دو ديده كاش مرا خاک آن زمين بودى 

                                             كه نعـل توسـن آن شهسـوار مى آيـد

                                                                              »اميرخسرو« 

u فعاليت 1   

با سرعت و خاموشانه درمدتى مناسب مطالعه نموده و واژه هاى   1. متن درس را 

مشكل آن را بيرون نويس كنيد. 

2. هريک از شاگردان يک پاراگراف از متن را با صداى بلند بخواند. 
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u فعاليت 2 

1. جملة تمنايى را تعريف نموده و يک مثال بياوريد. 

مبتدا و خبر را درجمله هاى زير تعيين نموده و بگوييد كه كدام يک از اين دو جمله، 

جملة تمنايي  است؟

برخى از امراض منابع گياهى و حيوانى دارند. 

كاش مكروب مالريا كرويات سرخ خون را از بين نمي برد! 

u فعاليت 3  

1. مهمترين راه هاى پيشگيري از بيماري ها را نام ببريد. 

2. مكروب چيست؟

3.  فايدة مخاط بيني چيست؟

4. كرويات سفيد خون چه وظيفه دارند؟

u فعاليت 4 

1. براى روش هاى وقايوى سه مورد پيشنهادى خود را بنويسيد. 

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

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

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

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

2. به نظر شما سبزي ها و ميوه هاى تازه چگونه شسته شوند؟ كوتاه بنويسيد. 

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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1. در مورد نظافت و پاكى مقاله يى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  اين بيت ها را به حافظه بسپاريد. 

   ميـباش به عمرخود سحرخيز           وزخـواب سحـرگهـان بپرهيـز

   دريـاب سـحـرکـنـارجـو را            پـاکيـزه بشـوى دست و رو را

   کن پاک و تميز گوش و گردن           کاين کار ضرورت است کـردن

   چـون بـا ادب و تمـيـز باشى           پيش همه کـس عزيـز باشـى  

»ايرج ميرزا«
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شاگردان عزيز، 

شما مى دانيدكه در اثر جنگ هاى طوالنى در افغانستان، تعداد زيادى از ماين ها 

و مهمات منفجر ناشده در ساحات مختلفى به جا مانده كه خطرات بسيارى را 

متوجه هم وطنان ما نموده است. در سال هاى گذشته شما با ماين ها، انواع آن، 

شناخت نشانه ها و عاليم آن آشنايي حاصل نموديد. در درس امروز مي خواهيم 

كه از ساحات احتمالى موجوديت آن نيز آگاهى حاصل نموده و مراقب عواقب 

خطرناک آن باشيم. اكنون بگوييد كه: 

1. اگر در جايى با يكى از انواع ماين ها روبه رو شويد، چه مى كنيد؟

2. به نظر شما در چگونه جا هايى امكان دارد ماين وجود داشته باشد؟

3. آيا تا كنون كسى را ديده ايد كه از ماين متضرر شده باشد؟ 

ساحات احتمالى موجوديت ماين ها و مهمات 
منفجر ناشده

درس دهم
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در اثر جنگ هاى طوالنى در افغانستان انواع گوناگون سالح ها و مهمات منفجرناشده 

پراگنده شده اند. ازجملة اين مواد، ماين ها و مهمات منفجر ناشده مى باشند. ديدن و 

تشخيص دادن ماين ها كار آسانى نيست؛ زيرا آن ها اكثر در زير زمين گور شده اند؛ اما 

مهمات منفجر ناشده در روى زمين قرار دارند و شناخت آن ها كار دشوارى نيست؛ پس 

بايد شاگردان عزيز جداً توجه داشته باشندكه به اشياى ناشناخته دست نزنند، سيم هاى 

ناشناخته را كش يا قطع ننمايند و از انداختن سنگ يا اشياى ديگر به طرف ماين ها و 

مهمات منفجر ناشده خوددارى نمايند. انداختن سنگ يا اشياى ديگر به طرف ماين ها 

و مهمات منفجر ناشده بسيار خطرناک بوده و باعث زخمى يا كشته شدن انسان ها و 

حيوانات مى گردد. 

ماين ها و مهمات منفجرناشده، ممكن است در هر جا پيدا شوند. مهمات منفجرناشده 

را مى توان در هرجا، حتا در باغچه ها، زمين هاى زراعتى، سرک ها، مكاتب و غيره جاها 

ديد؛ اما ماين ها اكثر در مناطق ذيل پيدا مى شوند: 

 در راه ها، گذرگاه ها و سرک هايى كه مورد استفاده قرار نگرفته اند. 
 در كنار سرک ها و راه ها 

 در ساحاتى كه جاى دور دادن وسايط نقليه و موترها باشد. 
 در داخل يا كنار پلچک ها، معبر ها و لبه هاى پل ها. 

 در داخل يا كنار تعميرهاى ويرانه و مخروبه. 
 در دروازه و كنج هاى اتاق هاى منازلى كه خالى باشند. 

 در داخل و اطراف چاه ها و ديگر منابع آب. 
 در اطراف پوسته هاى امنيتى و وسايط تخريب شده. 

 در فرورفته گى هاى زمين كه به شكل مخفي گاه قابل استفاده باشد. 
پس از اين درس نتيجه مى گيريم كه ماين ها و مهمات منفجرناشده ممكن است در 

هرجايى پيدا شوند؛ به آن ها دست نزنيد و در صورت مشاهدة آن ها، به دفاتر ماين پاكى 

يا مسؤولين محل خبر بدهيد. 
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جملة تفسيرى 

 مشكل من/ كمى حافظه است. 
 خواستن/ توانستن است. 

 درس ما / دربارة ماين است. 
در جمله هاى باال ديده مى شود كه جمله هاى قسمت دوم، كلمات قسمت اول را 

تفسير كرده اند. »كمى حافظه است« تفسيرى است بر »مشكل من«، 

»توانستن است« كلمة »خواستن« را تفسير نموده و...

پس جملة تفسيرى را چنين تعريف مى كنيم: 

هرگاه يک جمله، كلمه يى را تفسير كند و دربارة آن توضيح دهد؛ آن را جملة   

تفسيرى مى گويند. 

u فعاليت 1   

1. متن درس را با سرعت و خاموشانه درمدتى مناسب مطالعه كنيد. 

2. سپس متن كامل درس را در برابر صنف با صداى بلند بخوانيد. 

u فعاليت 2  

1. واژه هاى متضرر، تشخيص، وسايط و معبر را درجمله هاى تفسيرى به كار ببريد. 

2. ساحات خطرناک چگونه ساحاتى را مى گويند؟

3. درصورت مشاهدة ماين ها و مواد منفجر ناشده چه بايد كرد؟
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u فعاليت 3 

1. فرق بين ساحات خطرناک و ساحات ممكنة وجود ماين چيست؟

2. اين جمله چه معنا دارد؟ 

 انواع گوناگون سالح ها و مهمات منفجرناشده پراگنده شده اند. 
3. شاگردان در دوگروه مقابل همديگر نشسته و هرآن چه كه دربارة ماين ها و مهمات 

منفجرناشده مى دانند، براى يكديگرشان معلومات دهند. 

u فعاليت 4  

1. جمله هاى تفسيرى را از متن درس پيدا كرده و بيرون نويس كنيد. 

در  امال  صورت  به  گرامى تان  معلم  خوانش  با  را  درس  متن  از  پاراگراف  يک    .2

كتابچه هاى تان بنويسيد. 

3. بقية جمالت زير را كامل كنيد: 

نشانه هاى  بايد هميشه  ماين زار سفركنيد،  نزديكى ساحات  در  در صورتي كه شما 

خطر را درنظر داشته باشيد كه نشان دهندة ساحة خطرات ماين و مهمات منفجر ناشده 

مى باشد ....................................................................................................................................

 

1. دربارة ماين ها، مهمات منفجرناشده و ساحات خطرناک و احتمالى مقاله يى بنويسيد 

كه از پنج سطر كم نباشد. 

2. اين بيت را به حافظه بسپاريد: 

ميفگن درخطـر خود را براى امتحان اين جا

                                                              که گرجويي شرف پرهيز ازاين امتحان بادت

»اديب الممالک فراهانى«
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دموكراسي

 شاگردان عزيز! درس امروز ما دربارة دموكراسي است. در اين درس خواهيم 

دانست كه دموكراسي يک فكر و يا يک نقشه براي يک مرحلة زماني محدود نيست؛ 

بلكه يک نظام سياسي همه جانبه است؛ بنابراين ما بايد بدانيم كه دموكراسي 

چيست؟ چه مشخصات و چه شرايطي دارد؟ ويژه گى هاي آن دركشورهاي گوناگون 

به چه شكلي است؟ آيا دموكراسي به معناي آزادي و بى بند و باري است؟ دموكراسي 

و آزادي باهم چه مناسبت دارند؟ و.... 

اكنون شما بگوييد كه: 

1. برداشت شخصي شما از دموكراسي چيست؟

2. آزادي از نظرشما چه مفهوم و معنايي دارد؟ 

درس يازدهم 
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اتوكراسى  مانند:  CRACY ختم مى شوند؛  واژة »كراسى«  با  همه اصطالحاتي كه 

)مطلق گرايي، استبدادي(، پلوتوكراسى )حكومت توانگران، طبقة اشراف( و دموكراسى 

)مردم ساالري( از كلمة قديمي »كراتوس« )KRATOS( مشتق شده اند كه به معناي 

)قدرت( يا )قانون( است. 

اگر بخواهيم دموكراسى را تعريف كنيم، مى گوييم: »دموكراسي توصيف يک روش 

مخصوص حكومتي و توزيع قدرت در آن مى باشد.« 

دموكراسي به معناي حكومت مردم، توسط مردم و براى مردم است. در نظام هاى 

منتخب  كه  و حكومتى  مى كنند  انتخاب  را  كه حكومت ها  هستند  مردم  دموكراسي، 

مردم باشد؛ بايد درخدمت آنان قرار داشته باشد. آزادي ها جزء اساسي هر دموكراسي 

است. هر انسان حق دارد كه فكر و نظر خويش را خواه به طور سخن و سخنراني و يا 

نوشته و تصوير آزادانه بيان كند. هر انسان حق دارد كه انتخاب كند؛ يعني رأي بدهد و 

انتخاب شود؛ يعني مردم به او رأي بدهند. هر فرد حق دارد كه روزنامه، مجله، جريده، 

اما  باشد؛  داشته  صورت خصوصي  به  مكتب  و  شفاخانه  خبرگزاري،  تلويزيون،  راديو، 

بايدمتوجه بودكه همة اين آزادي ها داراي حدود و شرايط است. قانون اساسي و ساير 

قوانين هركشور اين حدود و شرايط را تعيين مى كند؛ مثًال: حق رأي دهي وشرايط رأي 

دهنده و انتخاب كننده و انتخاب شونده را قانون مشخص مى كند؛ البته مرزها و حدود 

آزادي هاى فردى و اجتماعى، برمبناى منافع ملى، نيز توسط قانون تعيين مى گردد. در 

اين مورد قوانين همه كشور ها حكم يكسان ندارد 

موضوع مهم ديگر اين است كه بعضي از مردم، دموكراسي را فقط الزمة نظام هاى 

جمهوري مى دانند، نه شاهي، در اين مورد بايدگفت كه در يک نظام شاهي مشروطه، 

گرچه پادشاهي در يک خانواده از طريق ارث انتقال مى كند؛ ولي هرگاه مردم آزادي 

و  را  حكومت  شورا  و  كنند  انتخاب  شورا  براي  را  نماينده گان شان  كه  باشند  داشته 

رسانه ها  يا  و  كنند  بيان  آزادانه  را  خود  نظر  و  فكر  كه  باشند  داشته  اجازه  همچنين 

و نهادهاي خصوصي ايجاد نمايند و....  پس دموكراسي و جود دارد؛ اما در نظام هاى 
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ندارد و  به وجود مى آيند، آزادي ها وجود  از طريق كودتا  اكثر  به ظاهر جمهوري كه 

انتخابات واقعي صورت نمي گيرد؛ پس در اين صورت نمى توان گفت كه دموكراسي تنها 

از فوت يک  الزمة نظام هاي جمهوري و يا شاهي است. ما نمونه هايى داريم كه پس 

رئيس جمهور، پسر او به قدرت مى رسد؛ پس دموكراسي يک روش است نه نظام، كه 

ممكن است در نظام هاى شاهي يا جمهوري وجود داشته و يا نداشته باشد.  
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u اجزاي اساسي جمله )مبتدا و خبر( 

به اين جمله ها نگاه كنيد: 

��tابن سينا كتاب قانون را نوشت. 
��tمخفى بدخشى  از شاعران بزرگ افغانستان است. 

��tفردا ازخواب كه برخاستم به ديدن مادركالنم خواهم رفت. 
 درجمله هاى باال )ابن سينا(، )مخفى بدخشى( و )فردا ازخواب كه برخاستم( 

مبتدا هستند؛ زيرا اين ها قسمتي از جمله استند كه دربارة خبرگفته شده اند؛ اما 

هنوز ما از خبراصلي و اين كه پس از اين چه اتفاقي خواهد افتاد؛ آگاهي نداريم 

و براي اين كه آگاهي ما كامل شود، نياز به خبر داريم تا منتظر نمانيم و بدانيم 

كه پس از اين چه خواهد شد؛ بنابراين قسمت هاى دوم جمله هاى باال: )كتاب 

قانون را نوشت(، )از شاعران بزرگ افغانستان است( و )به ديدن مادركالنم خواهم 

رفت( خبرنام دارند؛ پس درتعريف آن مى گوييم: 

جمله ها از دو قسمت تشكيل مى شوندكه يكي را مبتدا و ديگري را خبر مي گويند. 

مبتدا قسمتي است از جمله كه دربارة آن خبر مى دهيم و خبر قسمت ديگري 

از جمله است كه در بارة مبتدا گفته مى شود. 

u فعاليت 1  

1. متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتي مناسب مطالعه كرده و واژه هاى 

دشوار را بيرون نويس كنيد. 
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2.  يک پاراگراف متن درس را باصداي بلند درمقابل همصنفان تان بخوانيد. 

u فعاليت 2  

1. شاگردان به دوگروه تقسيم شده دربارة دموكراسي بحث و گفتگو كنند. درپايان 

بحث، يک نفر از هرگروه نتيجة بحث گروه خود را ارائه نمايد. 

2. اين جمله چه معنا دارد؟ با تفصيل و ارائة مثال شرح دهيد: 

دموكراسي به معناي حكومت مردم، توسط مردم و براى مردم است. 

u فعاليت 3  

مبتدا و خبر را درجمله هاى زير مشخص كنيد: 

1. دموكراسي يک روش است نه نظام. 

2. آزادي ها جزء اساسي هر دموكراسي است. 

u فعاليت 4  

1. واژه هاي زير را درجمالت به كاربرده؛ سپس مبتدا و خبر آن را مشخص كنيد و 

در كتابچه هاى خود بنويسيد. 

نظام، مجازات، شورا، رسانه و روش

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

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

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

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

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

تان  امال در كتابچه هاى  به صورت  استاد  با خوانش  را  از متن درس  2. سه سطر 

بنويسيد. 
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1. در مورد آزادي ها در نظام دموكراسي مقاله يي بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد. 

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

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

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

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

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

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

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

2. سه جمله دربارة آزادي، دموكراسي و شورا نوشته، مبتدا و خبر آن را مشخص 

كنيد. 

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

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

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

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

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

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

3. اين بيت را به حافظه بسپاريد. 

       زنده گى جلوة ناموس طبيعت باشد

هرکجا نيست تحول عدمش نام نهيد     



71

مخفى بدخشى

شاگردان عزيز، در اين درس با افكار، شرح حال و نمونة كالم مخفى بدخشى  

شاعر قرن بيستم افغانستان آشنا مى شويد، عالوه بر اين اطالعات بيشترى پيرامون 

جملة خبرى به دست مى آوريد. آيا تاكنون شعرى از مخفى بدخشى را خوانده ايد؟

درس دوازدهم
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بود.  افغانستان  در  درى  زبان  معروف  شاعران  از  بدخشى  مخفى  سّيده   شاه بيگم 

در سال  وى  مى كرد.  تخلص  بدخشى  مخفى  و  سّيده  لقبش  شاه بيگم،  موصوف،  نام 

1255هـ . ش. در شهر ُخلم تولد گرديد. شاه بيگم هنوز دو ساله نشده بود كه پدر خود را 

از دست داد. او در چهار ساله گى به بدخشان برگشت؛ چون امير عبدالرحمان خان از اقامت 

دايم فرزندان شاه محمود عاجز پدر مخفى بدخشى در بدخشان بيم داشت؛ از همين رو 

آنان را به كابل تبعيد نمود و مخفى با خانوادة خويش مدت يک سال در كندز و بعد در 

سال 1300 هـ . ش. به كابل فرستاده شد. او بعد از سه ماه اقامت در كابل به كندهار 

تبعيد گرديد و مدت بيست سال را با خانواده اش در شهر كندهار سپرى كرد. مخفى در 

مكاتب خصوصى دينى به آموزش پرداخت و قرآن كريم، پنج كتاب، حافظ، گلستان و 

بوستان سعدى، كليات بيدل، كافيه، مختصر و بالشمه را كه در مفردات مدارس خصوصى 

 چنان كه خودش گفته است: »من در خوردسالى ذهين 
)1(

آن زمان شامل بود. فراگرفت؛

بودم؛ نزد برادرم ميرمحمود شاه غمگين شروع به درس كردم؛ قرآن كريم را در سه ماه 

به پايان رسانيدم؛ سواد پيدا نمودم؛ يوسف زليخاى جامى و گلستان را درس گرفتم و بعد 

همه كتاب هاى ادبى را خواندم« مخفى در سال 1320هـ . ش.  برادر مهربانش را كه يگانه 

ياور وى بود از دست داد. 

خانوادة مخفى با وفات اميرعبدالرحمان خان و به قدرت رسيدن فرزندانش سرنوشت 

ديگرى پيدا كرد و دگرگونى مثبتى در زنده گى آن ها پديد آمد. سّيده مخفى بدخشى در 

سال هاى اقامت در كابل و يا شايد در كندهار بود كه با سّيدمشرب كه از كودكى با او نامزد 

بود، ديدار داشته و به وى دل باخته بود، هر دو در آتش محبت يكديگر مى سوختند و 

حالت روحى سيدمشرب از درد اشتياق مخفى دگرگون گرديده و غم محبت توأم با تعصب 

و سخت گيرى خانواده گى، او را رنجور كرد با چنين وضعى سيدمشرب را به بدخشان 

 بردند. بيمارى اش در آن جا شدت نمود تا اين كه از شدت اشتياق و هجران محبوب، جان 

به جان آفرين سپرد. خبر مرگ سيدمشرب همچون پيكان، قلب مخفى را نشانه گرفت و 

پاره پاره كرد. 
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مخفى تنهايى ها و غم هايش را در يک رباعى زيبا سروده است:

يک گل نگرفته و زين گلستان رفتم فرياد که از جهان پر ارمان رفتـم 

با داغ دل و ديــدة گـــريان رفتم نگشاده لبى به خنده از جور فلک 

مخفى در زنده گى خود با عفت و پاكدامنى ويژه يى زيسته است. وى كامًال در حجاب 

بود. او جز از محا رم خويش، از ديگران رو مى پوشيد. 

مخفى اين دوره را بيشتر با تالوت قرآن، اداى نمازهاى پنجگانه، نوافل، روزه و عبادت 

سپرى مى كرد. شاه بيگم سّيده مخفى بدخشى به سال 1342 هـ . ش.  در 85 ساله گى 

در بدخشان وفات نمود و در قرية آبايى اش »قره قوزى ارگو« دفن گرديد؛ اكنون با نمونة 

كالم مخفى بدخشى آشنا مى شويم. 

قابل يادآورى است كه شاعر ديگرى در زبان درى به نام زيب النساء مخفى وجود دارد 

كه دختر اورنگ زيب شاه مغولى مى باشد. 
حمد و بسم اهللا

اى قاصـر از اداى صفـاتـت زبـان مــا

               کى در خور ثناى تـو باشـد بيـان مــا

ماکى به ذات خويش چوتصوير مى رسيم 

               تـا از تـو آشـکار نـگـردد نـهـان مـا

از حرص دانه در قفس هستيم ورنه بـود    

               در اوج هفـت چرخ بلنـد آشيـان مــا

نه اليق بهشتيم و نـه در خـور جحيـم            

                ما خود چه ايم تا چه بـود اين و آن مـا

عمر عزيـز در سـر سـوداى خام رفـت  

               دارد متـاع يـأس سـراسـر دکان مــا

ايمان مکن ز »مخفى« بيچاره ات دريـغ        

يا رب دمى که مى برى از تـن روان مـا      



74

1. فراگرفت: آموخت. 

2. جان به جان آفرين سپرد: وفات كرد. 

مخفى بدخشى از شاعران معروف زبان درى است. او بسيار ذهين بود و حفظ قرآن 

كريم را در سه ماه به پايان رسانيد و پنج كتاب، حافظ، بوستان و گلستان سعدى، كليات 

بيدل، كافيه، مختصر و بالشمه را فراگرفت. وى هميشه در حجاب بود و به جز از محارم 

خود از ديگران روى مى گرفت. 

u جملة خبرى

جمله يى است كه در آن مطلبى به صورت خبر مثبت يا منفى بيان گردد. 

1. احمد رفت. 

2. طياره در آسمان پرواز مى كند. 

3. او از خواب بيدار شده است. 

4. شما نامه ننوشتيد. 

5. من امروز به مكتب مى روم. 

6. تو عمرت را بيهوده نمي گذراني. 
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u فعاليت 1

1. شاگردان متن درس را به دقت گوش دهند. 

2. متن درس را بخوانيد. 

u فعاليت 2

3. مخفى چرا به جاهاى مختلف تبعيد گرديد؟ مباحثه كنيد. 

4. دربارة چگونه گى اشعار مخفى مباحثه كنيد. 

u فعاليت 3

5. جمله هاى خبرى در متن را دريابيد. 

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

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

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

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

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

u فعاليت 4

6. چرا مخفى به جز از محارم خويش از ديگران روى مى پوشيد؟ بحث كنيد. 

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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خالصة درس مخفى بدخشى را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نمونة كالم مخفى بدخشى را به نثر ساده تبديل كنيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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  استاد قاسم افغان
  پدر موسيقى افغانستان

شاگردان عزيز، سال گذشته شما با يكى از چهره هاى ماندگار هنرى كشورمان 

اين  از  با يكى ديگر  امروز  نموديد.  )استاد غالم محمدميمنه گى( آشنايى حاصل 

چهره هاى ماندگاركه پدرموسيقى افغانستان لقب يافته است، آشنا خواهيد شد تا 

از يكسو احترام به مقام معنوى اين بزرگان حفظ گردد و از سوى ديگر، زنده گانى 

معنوى شان را سرمشق زنده گى خود قرار دهيد. اكنون از شما مى خواهم بگوييدكه:   

1. آيا پيش از اين در مورد استاد بزرگ چيزى شنيده و يا به كدام آهنگش گوش 

داده ايد؟ 

2. آيا او را مي شناسيد و آهنگ هايش را شنيده ايد؟

3. آيا مى دانيد كه چند نفر از اعضاى خانوادة اين استاد بزرگ از پيشتازان 

عرصة موسيقى كشورما بوده و هنرمند است؟

 درس سيزدهم 
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استاد قاسم افغان فرزند نواب ستارجو، درسال1262 هجري شمسى دركوچة خواجه 

خوردک كابل ديده به جهان گشود. پدرش يكي از سه تار نوازان برجستة ايالت كشمير 

بود كه درسال 1248 هجري شمسى بنابر دعوت امير اعظم خان، پادشاه افغانستان، با 

عده يى از هنرمندان ديگر از شهر هاى الهور، ملتان، دهلي و... وارد افغانستان گرديد و در 

همين جا مسكن گزين شد. قاسم هنوز خيلى كوچک بود كه رموز و فنون دانش موسيقى 

را نزد پدر آموخت، سپس براى فراگيرى بيشتر آن نزد استاد قربانعلي)پدر استاد نتو( و 

استاد پياراخان هندي كه از هند به كابل آمده بود به شاگردى پرداخت. 

وى درسن بيست و يک ساله گي در دربار اميرعبدالرحمان خان راه يافت و در نخستين 

محفل، چنان مورد توجه و دلچسپى پادشاه قرارگرفت كه شاه فرمان داد، ماهانه مبلغ 

دوصد روپية كابلى، كه در آن زمان مبلغ هنگفتى بود؛ از بودجة وزارت دربار به قاسم جوان 

تأديه گردد. در ضمن يک رباب صدف كارى زيبا ازطرف شاه به وى اهدا گرديد. 

پس از آن كه اميرحبيب اهللا خان به تخت شاهى افغانستان تكيه زد، باز هم همين 

قاسم جوان به حيث خوانندة عالي مقام دربار پادشاه برگزيده شد و نظربه رشادت هايى كه 

از خويش نشان داد، امير موصوف خود شخصاً لقب استادى را به وى داد. 

استاد قاسم در زمان پادشاهى امير امان اهللا  خان نيز مطرب دربار بود. درس وطن 

دوستى، استقالل خواهي و حتا سياست را از شاه امان اهللا آموخت و چكيدة  انديشه هاى 

آزاديخواهانة خويش را در قالب آهنگ هاى حماسى و با آواز گيرايش به گوش مردم 

افغانستان  استقالل  استرداد  پيرامون  كه  هنگامي  بزرگان،  قصه هاى  قرار  مي رساند. 

نمايندة فوق العادة  و  بود  لندن و دهلي در جريان  مذاكرات داغي در شهرهاي كابل، 

به  مذاكره  براي  هند،  نايب السلطنة  مشهور،  كيوناري  نواسة  دابز«  »سرهنري  برتانيه 

افغانستان آمده و از طرف امير امان اهللا خان به حضور پذيرفته شد، براى پذيرايى وى 

محافل باشكوهي در قصرهاى دولتى برگزار گرديده و از استاد قاسم خواستند كه در 

دستة  و  قاسم  استاد  وقتي  محافل  از  دريكى  كند.  نغمه سرايي  و  اشتراک  محافل  آن 

هنرمندان و نوازنده گانش شروع به نواختن مى كنند و نمايندة خاص برتانيه با چشمان 
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كبودش به سوي استاد مى نگرد، استاد هم به جانب او ديده مى دوزد و با صداي رسايش 

اين بيت را كه ثبت تاريخ شده است، مى خواند: 

مي زند چشم کبـود تو به مژگان ناخـن 

ترسم اي شوخ ميان من وتو جنگ شود  

اين بيت »سرهنري دابز« را كه با كمال فصاحت به زبان درى سخن مي گفت، خوش 

به سردى  مذاكرات  و  به خود گرفته  را  دپلوماتيک  ناگوار  و شكل يک حادثة  نمى آيد 

مي گرايد. 

در محفل ديگرى، باز هم او را مورد خطاب قرار داده و مي سرايد: 

همين جا صلح کن با ما چه الزم                که درمحشر زما شرمنده باشي

باآلخره درمحفل ديگرى كه در قصر ستور دايرشده بود، وقتي »سرهنري دابز« داخل 

تاالر مى شود، بعد از مصافحه با وزير خارجه و اراكين دولتي و معززين افغاني و خارجي، 

مستقيم به سوي استاد قاسم مى رود و لحظاتي با وي صحبت مى كندكه تا امروز از محتواي 

صحبت آن دو، معلوماتي در دست نيست؛ ولي همه مى بينند كه استاد با »سرهنري دابز« 

به طرف پيانوي بزرگي كه در گوشة تاالر گذاشته شده، مى رود و چيزي را به او شرح 

مي دهد. ناگهان استاد قاسم به سوي حضار مى نگرد و مى گويد: »جناب سفير و نمايندة 

فوق العادة برتانيه مى خواهند يک آهنگ افغاني را به ايشان بياموزانم و من نوت هاى يک 

آهنگ حماسي مان را شرح دادم، كه اينک مى خواهند خودشان آن را باپيانو نواخته و 

زمزمه نمايند. و آن اين است«: 

مکتب ماست جاي استقالل                         سبـق مـا هـواي استقـالل

همه حضار به كف زدن شروع مى كنند و براي استاد قاسم كه مى خواهد معراج وطن 

دوستي خود را ثابت سازد، مرحبا مى فرستند؛ سپس »هنري دابز« مقابل پيانو قرار مى گيرد 

و همين آهنگ حماسي افغاني را مى نوازدكه طرف اعجاب و تحير حضار واقع شده، با كف 

زدن هاي ممتد بدرقه مى گردد. در حقيقت پيام استقالل افغانستان براى نخستين بار از 

حنجرة يک هنرمند طنين انداز گرديده و توسط نمايندة انگليس تأييد مى شود. فرداي آن 
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روز شاه امان اهللا خان، استاد قاسم را به حضورمي پذيرد و در برابر همه اراكين دولتي و 

معززيني كه آن جا حضور دارند، در آغوش پرمهرش مى فشارد و سند اعطاي نشان زمرد  

به نام»مسرت« را به او مى دهد و مي گويد: »در كنار راست نامت كلمة ارجمند )استاد( 

را پدر بزرگوارم، امير صاحب شهيد، گذاشته بودند و من امروز در كنار چپ نامت كلمة 

باشكوه)افغان( را اضافه مى كنم كه سمبول هويت و افتخار همه باشنده گان اين سرزمين 

است.« و از آن روز به بعد همه او را به نام استاد قاسم افغان مى شناسند.  

استاد قاسم در همه عرصه هاى دانش موسيقي از توانايي هاى ويژه يى بر خوردار بود؛ 

چنان كه در سرودن غزل، ترانه و همه انواع آهنگ هاي فلكلوري، از همه استادان معاصر 

خويش پيشى گرفته بود؛ همچنان وى نخستين هنرمندي بود كه قسمت زيادي از آهنگ هاي 

قديمى و فلكلورى وطن را درچوكات مقام هاى موسيقى تنظيم نموده و آن ها را معرفي كرد، 

كه اين شيوه را  استادان ديگر و شاگردانش تعقيب نمودند؛  از اين رو استاد قاسم افغان را كه 

بنيانگذار مكتب موسيقي افغاني است به نام پدر موسيقي افغانستان لقب داده اند. او از خود 

طرز و مكتبي داشت كه تا امروز به نام مكتب استاد قاسم ياد مى شود. 

استاد قاسم افغان شاگردان زيادي در ساحة موسيقي مسلكى و آماتور تربيه نموده 

و به جامعة افغانستان تقديم داشته است كه هر كدام آن ها تا امروز در آسمان موسيقي 

افغانستان مى درخشند؛ مانند: استاد غالم نبي نتو، استاد صابر، استاد رحيم بخش، استاد 

نبي گل، استاد يعقوب قاسمي، استاد يوسف قاسمي، استاد موسي قاسمى، استاد محمد 

عمر رباب نواز، استاد برشنا و ديگران. 

استاد براي آموختن بيشتر بيدل شناسي، غزليات و اشعار عارفانه، دست شاگردي به 

جانب شادروان عبدالعلي مستغني و استاد عبدالحق بيتاب دراز نموده بر عالوه از محضر 

استادان ديگري؛ چون: محمد سرور دهقان، غالم حضرت شايق جمال و صوفي غالم 

نبي عشقري بهره ها بردكه همة اين اندوخته ها در شگوفايي حيات هنري او نقش برازنده 

داشتند. دركنار اين همه، وى اكثر اوقاتش را در مطالعة آثار بزرگان و غزليات و رباعيات 

حافظ، سعدي، بيدل، موالنا و ديگر بزرگان ادب سپري كرده و در راه آموختن شعر و ادب 

و كسب معلومات آفاقي از هر صاحب خرد و دانشمندي استفادة اعظمي مى بردكه گاهى 
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خودش نيز در زمزمه هايش در اين مورد مى سرود: 

نـاله از نـي گريـه از ابـر بهـار آموختـم 

من زهرصاحب خرديک شمه کارآموختم

       استاد قاسم، دو بار در زمان پادشاهى اميرامان اهللا خان، به اخذ مدال الماس نشان 

به نام »ياد گار استقالل« و مدال زمرد نشان ديگرى به نام »مسرت« مفتخرگرديده است؛ 

همچنان درسال 1332 هـ . ش.، زماني كه »رياست راديوكابل« هفتاد مين سالروز تولد 

استاد را جشن گرفته بود، به دريافت نشان مطالي »خد مت« مفتخرشد و درهمان زمان 

به فرمان شاه، براى ستايش از خدمات و مقام ارجمند هنرى و فرهنگى آن بزرگمرد، 

مجسمة برونزى او در مدخل تاالرعمارت جديد راديو افغانستان نصب گرديد. 

       باآلخره استاد قاسم افغان به تاريخ 12 سنبلة 1335 هـ . ش. در كوچة خرابات 

كابل وفات يافت و جنازه اش با مراسم خاصي در شهداي صالحين كابل محترمانه به خاک 

سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامى باد. 

u خبر ترکيبى 

براى  كلمه ها ساخته مى شود.  يا  و  افعال  از  برخى  تركيب  از  كه  است  آن   

شناخت خبر تركيبى به جمله هاى زير دقت نماييد: 

 احمد در دانشگاه )پوهنتون( شامل شد. 
 مشاعره آغاز يافت. 

 برادرمن اول نمره كامياب شد. 
در جمله هاى باال: شامل شد، شروع شد و كامياب شد به حيث خبر تركيبى آمده 

است.   
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u فعاليت 1 

1. شاگردان متن كامل درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنند. 

2.  يک پاراگراف درس را با صداى بلند، در مقابل همصنفان خويش بخوانند. 

3.  هنگام خواندن، جمالت و عباراتي كه در آن خبر تركيبى و خبرساده به كار رفته 

است، مشخص شود. 

u فعاليت 2  

1. برداشت ذهنى و عاطفى خويش را در مورد انديشه هاى آزادي خواهانة استاد قاسم، 

در حدود دو تا سه دقيقه بيان دارند. 

2.  واژه ها و تركيبات جديد آمده در همين درس را درگفتار خويش به كارگيرند. 

u فعاليت 3  

1. معانى واژه ها و تركيب هاى آمده در همين درس را در جمالت ساختة خودشان به 

كار گيرند. 

2.  شاگردان پيام  درس را نظر به برداشت خويش بيان دارند. 

3. براى قواعد دستورى آمده در اين درس، چند نمونه از خود ارائه نمايند. 

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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4. شاگردان در دوگروه برخورد استاد قاسم افغان با »سرهنرى دابز« را مورد بحث 

قرار دهند. 

u فعاليت 4

1. سه تن از شاگردان، در مقابل تختة صنف قرار گرفته و سه تن ديگر، سه – سه واژة 

جديد آمده در اين درس را براى آن ها بخوانند تا آن را به صورت امال بر روى تخته نوشته 

در جمالت به كار برند. 

2.  پنج سطر از متن درس را با خوانش معلم گرامى به صورت امال در كتابچه هاى 

خويش بنويسند. 

3. شاگردان نظرية شان را در مورد همين درس در سه سطر بنويسند. 

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

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

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

4. پنج نمونة خبر تركيبى را از متن درس بيرون آورده و آن را در جمله به كار برند. 

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

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

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

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

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

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

5. شاگردان به صورت دسته جمعى، افكار و انديشه هاى سياسى و هنرى استاد قاسم 

را مورد گفتگو و تحليل قرار دهند و در پايان يكى شان نتيجة حاصله را به ديگران انتقال 

دهد. 
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1. يک تن از شاگردان، زنده گى نامه و كارهاى هنرى وحيد قاسمى )هنرمند معاصر و 

نواسة استاد قاسم( را تهيه نموده، آن را در برابر همصنفان خويش با صداى بلند بخواند 

و پس از آن شاگردان ديگر در مورد كارهاى هنرى او نظريات شخصى خويش را بيان 

نمايند. 

2. شاگردان خالصة زنده گى نامه و آثار عبدالعلى مستغنى، صوفى عبدالحق  بيتاب، غالم  

سرور  دهقان، غالم حضرت شايق جمال و صوفي غالم نبي عشقري را به صورت جداگانه در 

حداقل يک صفحه تهيه نموده و آن را در برابر همصنفان خويش با صداى بلند بخوانند. 

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

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

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

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

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

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

3. معانى بيت هاى زير را آموزگارمحترم به شاگردان توضيح داده و به شاگردان وظيفه 

بسپارد كه اين ابيات  را به حافظه بسپارند. 

خــدا آن ملـتـــى را ســـرورى داد   

که تقديرش به دست خويش بنوشت      

بــه آن ملــت ســـروکارى نــدارد   

که دهقانـش براى ديـگـرى کشـت      

عالمه اقبال 
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شاگردان عزيز! وقتى بخواهيم كه انديشة خود را از طريق نوشتار به ديگران 

انتقال دهيم، ناچاريم درگام نخست نشانه هاى آوايى )الف، ب، پ، ت( را كنارهم 

چيده، از آن واژه بسازيم؛ سپس واژه ها را در پهلوى همديگر قرار داده و از آن جمله 

درست كنيم. پس از آن، جمله ها را با همديگر پيوند داده، مقصد خود را براى 

خواننده بنويسيم، تا خواننده منظور ما را درک كند. همين نوشتن جمله ها دركنار 

همديگر را نثر نويسى مى گويند كه داراى چندين نوع است. حال شما بگوييد: 

1- به نظر شما نثر چند نوع است و چه نام هايى مى تواند داشته باشد؟

2- بهترين نثر از نظرشما بايد داراى چه خصوصياتى باشد؟

انواع نثر درى

درس چهاردهم 
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نثر در لغت به معناى پراگندن و افشاندن است و در اصطالح ادب  به سخنى گفته   

مى شود كه وزن و قافيه نداشته باشد و نويسنده به  وسيلة آن پيام هاى ذهنى خود را به 

خواننده انتقال دهد.  

چون نثر از قيد وزن و قافيه و تخيالت شاعرانه خالي است، به همين سبب كار برد آن 

براي بيان هرگونه فكري مناسب تر از سخن منظوم است و شايد به همين دليل باشدكه 

انواع دانش هاي بشري و انديشه هاى فلسفي، ديني، سياسي، اجتماعي و تربيتي در قالب 

نثر نوشته شده است. 

با توجه به طرز كاربرد كلمات و شيوه هاى بياني، كه نويسنده گان در نوشتن مطالب 

خود دارند، دانشمندان نثر فارسي درى را به انواع زير تقسيم كرده اند: 

1- نثر مرسل يا ساده

نثر مرسل يا ساده، نثري است ساده و روشن با جمالت كوتاه و خالي از واژه هاى 

دشوار عربي؛ كه در آن صنايع لفظي و معنوي و سجع به كار برده نمي شود. در اين نوع 

نثر، نويسنده مقاصد خود را خيلي ساده و بى پيرايه مى نويسد و از استعمال كلمه ها و 

عبارت هاى هماهنگ و واژه ها و اصطالحات پيچيده، دوري مى گزيند. نمونه هاى فراواني 

سعادت،  كيمياى  ناصرخسرو،  سفرنامة  چون:  دركتاب هايى  را  ساده  يا  مرسل  نثر  از 

اسرارالتوحيد، تذكرة االوليا و همچنان در اغلب نوشته هاى نويسنده گان معاصر مى توان 

يافت. 

 :»
)1(

نمونة نثرمرسل از »مقدمة شاهنامة ابومنصوري

»...پس دستور خويش ابومنصورالمعمري را بفرمود تا خداوندان كتب را، از دهقانان 

نامه هاى  اين  آوردن  بفراز  بنشاند  بياورد...و  از شهرها  ديده گان،  و جهان  فرزانه گان  و 

شاهان و كارنامه هاى شان، و زنده گاني هر يكي از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين، 

از كسى كه نخستين اندر جهان او بود كه آيين مردي آورد و مردمان از جانوران پديد 

آورد، تا يزد گرد شهرياركه آخرملوک عجم بود...و اين را نام شاهنامه نهادند تا خداوندان 

دانش اندرين نگاه كنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانه گان...و راندن كار و سپاه 
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آراستن و رزم كردن و شهر گشادن و كين خواستن و شبيخون كردن و آزرم داشتن 

وخواستاري كردن، اين همه را بدين نامه اندر بيابند....« 

2- نثر مصنوع  

در اين نوع نثر، همان گونه كه از نام آن پيداست، نويسنده عالوه بر استفاده از سجع 

و به كار بردن اشعار و شواهد عربي و فارسي، آيات قرآني، احاديث، اصطالحات علمي، 

واژه هاى غيرمستعمل، استعارات و تشبيهات مختلف، كالم خود را به شيوة مصنوعي 

 با پيرايه و ظرايف ادبي و صنايع لفظي مى آرايد. اين نثر به دو دسته تقسيم مى شود: 

يکـ  نثر مسجع يا موزون: نثر مسجع نثرى است كه جمله  ها و عبارت ها در آن داراى  

سجع باشد. و سجع در نثر، مانند قافيه در شعر است. در اين نوع نثر، نويسنده كلمات 

هموزني را به نام سجع به كارمي برد و جمالت نوشتة خويش را با قرينه سازي آهنگين 

انصاري، كشف االسرار،  عبداهللا  آثار خواجه  در  را  نثرمسجع  زيباي  نمونه هاى  مى كند. 

اسرارالتوحيد، كليله ودمنة بهرامشاهي، تذكرة االولياي شيخ فريدالدين عطار، گلستان 

سعدي و غيره، مى توان يافت.  

نمونة  نثرمسجع  از» مقدمة کنزالسالکين«: »عقل گفت: گشاينده در فهمم، زدايندة 

رنگ و  و همم، پا بستة تكليفاتم، شايستة تشريفاتم، گلزار خرد مندانم، افزار هنرمندانم.... 

 عشق گفت: ديوانة جرعة ذوقم، برآورندة شوقم، زلف محبت را شانه ام و زرع مودت را دانه ام.«  

 دو ـ نثر ميانه: نثر نويسنده گان و دبيران دورة غزنوي را به نام نثر ميانه ياد مي كنند؛ 

زيرا اين نوع نثر درپايان دورة نثر مرسل و آغاز نثر فني، به فاصلة نيم قرن، به كارگرفته 

از  را دارد و هم نشانه هايي  نثر مرسل  نثر ميانه، هم ساده گى و استواري  شده است. 

آميخته گى نظم و نثر و ورود لغات عربي و آيات، احاديث نثر فني را به همراه دارد. تاريخ 

بيهقي، سياست نامه و قابوس نامه از نمونه هاى برجستة اين نوع اند. 

نمونة نثر ميانه از »تاريخ بيهقي«: »...ديگر روز به درگاه آمدي و با خلعت نبود، 

اين  قايني، كه  يا  نيشاپوري  قبايي ساخته كرد دستاري  گارگذشته  روز  عادِت  بر  كه 

مهتر را رضي اهللا عنه با  اين جامه  ها ديدندي به  روزگار. و از ثقاِت او شنيدم، چو بو 
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ابراهيم قايني كدخدايش و ديگران، كه بيست و سي قبا بود او را يک  رنگ كه يک سال 

مى پوشيدي و مردمان چنان دانستندي كه يک قباست و گفتندي: سبحان اهللا!....«

3 - نثرفني 

نثر فني نثري است كه مى خواهد به شعر نزديک شود و به اين جهت، هم از نظر زبان 

و فكر و هم از نظر ويژه گى هاى ادبي نمى توان آن را نثر دانست؛ بلكه نثري است شعروار 

كه داراي زبان تصويري و سرشار از آرايه هاى ادبي است. در اين نوع نثر از آيات و احاديث 

و ضرب المثل هاى عربي زياد استفاده مى شود و شعر و نثر باهم مى آميزد. كتاب هايي نظير: 

كليله و دمنه، مقامات حميدي، مرزبان نامه، التوسل الي الترسل، تاريخ و صاف و درة نادره 

نمونه هايى اعلي از نثر متكلف يا فني استند. 

نمونة نثرفني از کتاب »کليله و دمنه«: »...و از تقريب هشت كس حذر واجب 

است: اول آن كه نعمت منعمان را سبک دارد و كفران آن سبک دست دهد. و دوم آن كه 

بى موجبى در خشم شود. سوم آن كه به عمر دراز مغرور باشد و خود را از رعايت حقوق 

بى نياز پندارد. چهارم آن كه راه غدر پيش او گشاده و سهل نمايد. و پنجم آن كه بناى 

كارهاى خود برعداوت نهد و نه برراستى و ديانت. و ششم آن كه در ابواب سهو رشته با 

خويشتن فراخ گيرد و قبلة دل هوا را سازد. و هفتم آن كه بى سببى در مردمان بدگمان 

گردد و بى دليل روشن اهل ثقت را متهم گرداند. هشتم آن كه به قلت حيا مذكور باشد و 

به شوخى و وقاحت مشهور.«

4 – نثرجديد

نثرجديد كمابيش دنبالة همان نثر مرسل يا ساده است كه با روش هاى نو و اصول و 

مبانى جديد در عصر ما به كار گرفته شده است. اين نثركه در افغانستان با نمونه هاى نثر 

روزنامه نگارى محمود طرزى در جريدة سراج االخبار آغاز شده است، با تغييرات و تحوالت 

چندى تا امروز ادامه دارد. 

در اين نوع نثر صنايع ادبى، كلمات دشوار عربى، آيات، احاديث، روايات و امثال و حكم 

به كارگرفته نمى شود و نويسنده آن چه را كه مى خواهد بگويد، با زبان و بيان ساده به رشتة 
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تحرير مى آورد؛ اما تعدادى از واژه ها، اصطالحات و تعبيرات اروپايى در آن راه مى يابد؛ 

همچنان رعايت نشانه هاى نگارشى در اين نوع به وفرت ديده مى شود. 

نمونة نثرجديد از داستان کوتاه »گربة چهارم« نوشتة دکتور اکرم عثمان  

»اتفاقاً در يكى از روزها به گفتة شاعر: ) ابر و باد ومه خورشيد و فلک( دست به دست 

هم داده بودند، تا »توفيق« مهاجركابلى را اذيت نكنند. او بر يكى از دراز چوكي هاي كنار 

جاده نشسته بود و مى كوشيد غم غلط كند! آفتاب از حاشية آهنپوش يک آپارتمان بلند، 

خندان و نوازشگر مى تابيد و قبرغه هاى آزردة توفيق را مى  نواخت. او در زندان، مرض فلج 

و درد مفاصل گرفته بود و همان ناخوشى در تمام روزهاى رهايي چه در كابل، چه در 

پشاور و چه در اين جا چون»دواليا« ـ موجود حيله گر افسانوى ـ بر پُشتش سوار بود و 

آزارش مى داد.« 

5- نثر شکسته يا نثرگفتارى

نثر شكسته آن است كه نوشتار به زبان محاوره و گفتگوي معمولي مردم كوچه و بازار 

نگاشته مى شود و آن گونه كه كلمات در زبان محاوره عامة مردم مخفف مى شود و برخي 

از واژه ها در قياس با صورت مكتوب آن ها مى شكند، در نگارش اين نوع نثر نيز واژه ها 

مى شكند. نويسنده براي نشان دادن چهرة طبيعي و واقعي قهرمانان داستان هاي خود، كه 

غالباً از ميان مردم عام اجتماع انتخاب مى شوند، عين الفاظ، تعبيرات و تكيه كالم هاي شان 

را به لهجة عاميانه درآثار خود مى آورد. 

نمونه هاى نثرشكسته، بيشتر در آثار طنزى و داستانى  معاصرما قابل مشاهده است. 

نمونة نثرشکسته از داستان »چوري هاى سرخ« نوشتة سلطانه موالنا زاده  

»...بچيم! صوب تا شام كل بازاره گشتم و امو چوريا و بوتاي مقبول و قيمتى ره كه 

ديگه هيچكس مثلش نداره برت خريدم. ويا: 

يكو! مادرم ديروز به مام چورياي سرخ آورده كه هيچ مثلش ده بازار نيس.  يكو، ساَ  ساَ

مادرم پيسة زيات به دوكاندار داده و اى ره برم خريده.«
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 :

شاهنامة ابومنصورى: ابومنصورمحمد بن عبداهللا معمري، وزير ابومنصورمحمد بن 

عبدالرزاق )سپهساالر خراسان( بود؛ چون: ابو منصورعبدالرزاق گروهي از تاريخ دانان را 

گردهم آورد، تا شهنامه يي ترتيب و به رشتة تحرير در آورند، ابومنصور معمري را سرپرست 

ايشان تعيين كرد؛ هنگامي كه اين شهنامه به پاية اكمال رسيد، ابومنصورمعمري مقدمه يي 

بر آن نوشت. اين مقدمه، كه خيلي ساده و روان نوشته شده، واژه هاى عربي در آن خيلي 

به ندرت به كار برده شده است. اين اثر كه درسال )346 – هـ. ق.( نوشته شده است، 

نسبت به ساير آثار دست داشته، داراي قدامت بيشتر مى باشد. 

u شمارة جمله ها 

هرگاه بخواهيم عدد جمله ها را دريک متن نوشته شده بدانيم، نخست بايد شمارة 

فعل ها را تعيين كنيم؛ زيرا شمارة جمله از روي شمارة فعل ها به دست مي آيد، و 

در هر عبارت به همان اندازه كه فعل هست، جمله هم هست؛ مانند: »درويشي را 

ضرورتي پيش آمد، گليمي از خانة ياري بدزديد، حاكم فرمود، كه دستش ببرند، 

صاحب گليم شفاعت كرد، كه من او را بحل كردم، گفتا: به شفاعت تو حد شرع 

فرو نگذارم. گفت: آن چه فرمودي، راست گفتي؛ وليكن هركه از مال وقف چيزي 

ازو  حاكم  محتاجانست.  وقف  راست،  درويشان  هرچه  نيايد،  الزم  قطعي  بدزدد، 

دست بداشت. / گلستان سعدى« 

در حكايت باال، شانزده جمله است؛ زيرا داراي شانزده فعل است. و در جايي كه 
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فعل به قرينه حذف شده باشد، نيزجمله حساب مى شود؛ چنانكه در اين عبارت: 

حامد را گفتم كه: تو ازمسعود بزرگتري يا نه؟ گفت: بلى. 

دراين عبارت پنج جمله است؛ زيرا پس ازكلمه هاى يا، نه و )بلى(، فعل به قرينة 

جملة سابق حذف شده است؛ يعني: آيا بزرگترنيستي؟ گفت: بلى؛ يعني: بزرگترم. 

u فعاليت 1  

1. شاگردان متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنند. 

2. هريک از شاگردان يک پاراگراف از متن را با صداى بلند بخواند. 

u فعاليت 2 

1. درنوشتة زير چند جمله وجود دارد؟ هريک را واضح سازيد. 

 زنگ تفريح به صدا درآمد و شاگردان يكى پي ديگرى از صنف ها خارج شدند و 
با عجله و شتاب به طرف حويلى مكتب سرازير شده، در گوشه وكنار حويلي پراگنده 

شدند. 

2. با واژه هاى پيرايه، آيين، معاصر و شعروار چند جمله ساخته؛ سپس شمارة جمله ها 

را در آن تعيين كنيد. 

u فعاليت 3  

1. شاگردان به پنج گروه تقسيم شوند. هرگروه يک نوع نثر را مورد گفتگو قرار داده 

خوبي ها و كاستي هاى آن نوع را به بحث گيرند و نتيجة آن را يک نفر از همان گروه در 

برابر صنف به شاگردان انتقال دهد. 

2. شاگردان در دو گروه مقابل هم قرارگرفته، پاراگراف اول درس چهارم همين كتاب 
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را بخوانند و بگويند كه چه نوع نثر است؟ 

u فعاليت 4  

را خالصه كرده در  نثر  نوع  به پنج گروه تقسيم شوند و هرگروه يک  1. شاگردان 

كتابچه هاى خويش بنويسند. 

2. شاگردان يک نمونه از نثر مسجع در دو سطر بنويسند. 

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

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

1. خالصة آن چه را كه از اين درس ياد گرفته ايد، در هفت سطر بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

2. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

يک روز درس و مشق مکن ترک زينهار     مپسند وقت قيمتى خـود هدر همى

 از هـرخيـال بيُهـده خود را کنارگيـر      مشغول شو به کسب کمال و هنر همى

ايرج ميرزا
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در كتاب درى صنف هشتم، از تاريخ ادبيات درى در قرن پنج و شش هجرى 

قمرى به اختصار ياد شده است، در صنف نهم، تاريخ ادبيات قرن هفت و هشت 

آغاز مى شود، در هجوم  با هجوم مغول ها  اين دوره  قرار مى گيرد.  مورد مطالعه 

مغول ها هزاران نفر از مردم ما كشته شدند و شهرها و بناهاى تاريخى تخريب 

گرديد مردمان بسيارى و از جمله درى زبانان با آن كه رنج هاى فراوان كشيدند، 

توانستند فرهنگ نيم جان خود را با زحمت زياد تا حدودى نجات بخشند. در مورد 

بقاي تجديد حيات ادبيات فارسى درى در اين دوره با اختصار صحبت مى شود.  در 

اين درس با »جايگاه و ترتيب اجزاى جمله« نيز آشنا خواهيد شد. 

ادبيات درى در قرون هفتم و هشتم1   هـ. ق. 

درس 15
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قرن هاى هفتم و هشتم هـ . ق. وحشتناک ترين دوران اين سرزمين است، لشكريان 

چنگيزخان با قتل و تباهى و ويرانى، نه تنها مردمان بى دفاع ما را به شهادت رسانيدند؛ بلكه 

مدنيت را نابود كردند و به رشد و پويايى ادبيات و رونق بازار آن نيز سخت ضربه زدند. 

گرچه مقاومت هاى دليرانه در برابر سپاه مهاجم وى در هرگوشه صورت مى  گرفت؛ ولى 

با شكست سلطان محمد خوارزمشاه و همه فرزندان او، سلطة لشكريان بر همه مناطق 

كامل شد. آن ها مردم بيابانگرد بودند و پس از تسلط بر مناطق ديگر، به تدريج بعضى از 

رسوم و آداب اقوام تابع را پذيرفتند و تحت تأثير آن قرار گرفتند. 

وضع نظامى، سياسى و اجتماعى بر ادبيات اين دوره نيز تأثير فراوان داشت. شعرا وضع 

درد انگيز انحطاط عميق اجتماعى و واژگون شدن همه ارزش هايى دينى و اجتماعى و 

اهميت نداشتن علم و هنر و رواج نامردمى   و ناراستى را به تصوير كشيده اند، سيف فرغانى 

گويد: 

در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود   کامدن من بـسوى ملـک جهـان بود

بر سر خاکى که پايـگاه مـن و تـست      خون عزيـزان بـسان آب روان بـود

رايـت اسـالم سـرشـکسـته ازيـرا       دولت دين پيـر و بخت کفر جوان بود

مردم بى عقل و ديـن گرفـته واليـت      حال بره چون بود چو گرگ شبان بود

ملک شياطين شده به ظلـم و تعـّدى      آن چه به ميـراث از آن آدميـان بـود

حمد خداوند گوى »سيف« و همى کن     شکر که نيک و بد جهان گـذران بود

دردها و بالهايى كه مردم از جور غارتگران كشيدند و نابسامانى هاى دوامدار اجتماعى، 

به صورت شكايت هاى دردانگيز در آثار و اشعار شعرا و نويسنده گان اين دوره مشاهده 

مى شود. در اين شكى نيست كه تعداد زيادى از دانشمندان و رجال شرع و سياست براى 

به دست آوردن مقامات دنيوى، طبقات فاسد و گمراه حاكم، همنوا شدند و در خدمت 

آنان قرار گرفتند و گروهى دردهاى دل را به صورت نصيحت و اندرز و يا شوخى و مطايبه 
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بيان مى داشتند. اكثر شاعران و دانشمندان از گروه اول بودند؛ ولى بعضى ها چون سعدى 

و حافظ از گروه دوم. 

عبيداهللا زاكانى، سخت ترين و تندترين انتقادهاى اجتماعى را در  نظم و نثر آورده و 

وضع زمان خود را به باد انتقاد گرفته و ماهيت رجال دينى و سياسى عصر را در پردة طنز 

و طعنه به مردم نشان داده است. 

بعد از مسلمان شدن يكى از فرزندان هالكو و رسيدن به سلطنت، نامه يى به علماى 

بغداد نوشت و خود را حامى دين اسالم و پيرو شريعت محمدى معرفى كرد. اين امر سبب 

قوت مسلمين و شكست معنوى كفار شد. 

تأثير  نيز  مغول ها  قلوب  بر  آن  زنده گى ساز  تعليمات  و  اسالم  مقدس  دين  باآلخره 

گذاشت و با ايمان آوردن »غازان« امير مغول و امراى او، قدرت و قوت مسلمانان فزونى 

گرفت و دين اسالم دوباره رسميت يافت. غازان خان به سكوت با بت پرستى به مخالفت 

پرداخت2 و با تخريب بت ها و بتخانه ها به بت پرستان امر كرد كه يا به اسالم درآيند و يا 

به سرزمين هاى اصلى خود بازگردند و يا عقايد خود را اظهار نكنند. 

درگيرودار حملة مغول، عده يى از مشايخ بزرگ؛ مانند: شيخ نجم الدين كبرى، شيخ 

فريدالدين عطار به شهادت رسيدند و برخى به پناهگاه هاى فرهنگى جديد؛ مانند: آسياى 

صغير، شام و فارس و كرمان، بالد سند و هند رفتند. مردم مسلمان كه در اثر شكست 
لشكريان مغول، روحية آنان نيز سخت آسيب ديده بود؛ به تصوف روى آوردند. 3

شعر فارسى درى در اين دوره نيز حضور داشت، قصيده ها كم شده بود و غزل فزونى 

مى گرفت، داستان ها نيز گفته شد و نظم عرفانى آميخته با مباحث تربيتى و اجتماعى، 

رواج بيشتر يافت. موالنا جالل الدين محمد بلخى معروف به موالناى رومى، منظومة مفصل 

مجامع عرفانى را سرود كه تا امروز معروف است؛ همچنان شهرت خواهد داشت. 

در كنار سعدى، موالنا، فخرالدين عراقى و ديگران، حافظ شيرازى در پايان اين عهد به 

حيث غزلسراى بسيار معروف تبارز مى كند و شهرت جاويدانى به دست مى آورد. 
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1. تاريخ ادبيات ايران، ذبيح اهللا صفا، ج 3 بخش اول، ص 124 كه صفا از جامع التواريخ نقل كرده 

است. 

2. به مخالفت پرداخت: مخالف شد. 

3. به تصوف روى آوردند: متصوف شدند. 
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u جايگاه و ترتيب اجزاى جمله

هر يک از اركان و اجزاى جمله، جايگاه و ترتيب خاصى دارد؛ چنان كه: 

1. نهاد، معموالً در اول جمله مى آيد. 

خاطره در امتحان ساالنه اول نمره شد. 

2. فعل، هميشه در آخر جمله مى آيد، خواه فعل تام باشد، خواه فعل ربطى. 

فاطمه از مسافرت برگشت. 

طاهره باهوش است. 

3. مسند، پس از نهاد و پيش از فعل ربطى جاى دارد و اگر جمله داراى قيد يا 

متمم هم باشد، مسند پس از آن ها مى آيد. 

هوا گرم است. هوا بسيار گرم است. هوا امروز در تمام افغانستان گرم است. 

4. مفعول، معموالً پس از نهاد )فاعل( و پيش از فعل مى آيد: فاطمه توپ را برد. 

طاهره كتابى خريد. 

5. متمم، يک يا چند كلمه يا عبارتى است كه با يكى از حروف اضافه به جمله 

مى پيوندد و توضيحى به مفهوم فعل مى افزايد و پس از نهاد و پيش از فعل و مسند 

مى آيد. 

حميد به مكتب رفت. حبيب از نجيب كوچكتر است. 

6. منادا، معموالً در آغاز جمله و پيش از نهاد مى آيد، 

خدايا خودت ستمگران و زورگويان را مغلوب گردان!

7. صفت، صفت بيانى معموالً پس از موصوف خود مى آيد و صفت هاى اشاره و 

پرسشى و امثال آن پيش از موصوف، و هر يک از آن ها همراه موصوف خود و به 

حكم نقش و جايگاه آن در جمله مقامى مى   يابند. 
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كتاب خوب، بهترين دوست است. سعيد ديروز اين كتاب را به من داد. 

8. قيد، معموالً جاى قيد در اوايل جمله است؛ چنان كه: 

الف: قيدهاى مكان، كميت )مقدار(، كيفيت، حالت، ترتيب، پرسش و تصديق اغلب 

پس از نهاد مى  آيند. 

ناصر همه جا كتابى همراه دارد. 

نادره خيلى باهوش است. 

طاهره خوب سخنرانى مى كند. 

صادق غمگين نشسته بود. 

حسينه كجا رفته است؟

جليل حتماً به كتابخانه رفته است. 

ب: قيدهاى زمان و ترديد معموالً هم پيش از نهاد مى  آيند و هم پس از آن: 

امروز هوا سرد است. هوا امروز سرد است. 

عزيز شايد امتحان ندهد. شايد عزيز امتحان ندهد. 

قابل يادآورى است كه تقديم و تأخير در جمله ها باعث تأكيد در معناست. 

ج: قيدهاى تمنا، تأسف، تحسين و مسرت معموالً پيش از نهاد جاى دارند: 

كاش همه قدر آزادى را بدانند. 

متأسفانه همه بر ضد ظلم و ستم نمى  خيزند. 

خوشا مردمانى كه در رفاه و امنيت بسر مى  برند. 

u فعاليت 1

1. متن درس را  به دقت گوش كنيد. 

2. متن درس را خاموشانه بخوانيد. 
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3. دربارة تاريخ ادبيات فارسى درى چه مى دانيد؟ به شكل گروهى گفتگو كنيد. 

u فعاليت 2

1. سبک زبان و ادبيات فارسى درى در قرن هفتم و هشتم چگونه بود؟ بحث و گفتگو كنيد. 

2. در اين دوره يک عده از مشايخ چرا به تصوف روى آوردند؟ توضيح دهيد. 

u فعاليت 3

1. شش جمله بنويسيد كه در آن مفعول و متمم به كار رفته باشد. 

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

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

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

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

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

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

2. صفت و قيد با هم چه فرق دارند؟ با مثال ها واضح سازيد. 

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

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

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

u فعاليت 4

1. از متصوفان و غزل سرايان اين دوره نام ببريد. 

2. كلمه هاى زير را معنا و در جمله هاى مناسب به كار بريد: 

مدنيت، مقاومت، انحطاط، نابسامانى، غارت. 

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

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

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

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

1. خالصة متن درس را در کتابچه هاى تان بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. اشعار متن را در کتابچه هاى تان به نثر ساده برگردانيد. 

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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شاگردان عزيز!  در عصر حاضر استعمال دخانيات، به ويژه سگرت، حيثيت 

عادت الزمي زنده گى انسان را به خود گرفته است و مردم درميان دو نوع اعالن 

متناقض در حيرت شديد قرارگرفته اند. شركت هاي توليد دخانيات، راديو، تلويزيون، 

مطبوعات و سينما اعالنات جذابي را در اين مورد پيشكش نموده و مى گويند: »اين 

سگرت، بامزه، نشاط بخش و تسكين دهندة اعصاب است.« در عين زمان، اعالنات 

ديگري از سازمان هاي صحي، داكتران و نشريه هاى طبى به دست مى رسد كه مبين 

اين نكته است: »استعمال سگرت عادت مهلک، ناپسند و مضر به صحت بوده، در 

پيدايش مرض سرطان نقش مهمي دارد.«

تركيب  انواع و  اضرار،  تاريخ،  اين درس  امروز دربارة دخانيات است. در  درس 

دخانيات را قرار ذيل مى خوانيم:

1. به نظر شما دخانيات چيست و چه چيزهايى شامل آن مى شود؟

2. آيا دخانيات مى تواند غم ها و تشويش هاى انسان را از بين ببرد، چرا؟

اضرار دخانيات

درس شانزدهم 
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   دخانيات جمع كلمة»دخانية« است كه از زبان عربي به زبان ما راه يافته است. 

معناي لغوي آن، دود است كه از اثر سوختن و آتش گرفتن مواد به هوا بلند مى شود؛ 

اما در اصطالح به موادي مي گويند كه انسان ها ظاهراً به منظوركسب لذت و ايجاد نوعي 

دگرگوني جسمي و رواني، آن را سوختانده و دود آن را استنشاق مي كنند. دخانيات 

انواع زيادي دارد كه در كشور ما مردم بيشتر با نام سگرت، چلم، تنباكو، چرس، ترياک 

و هيرويين آشنايي دارند. از جملة آن ها چرس، ترياک و هيرويين به نام مواد مخدره 

نيز ياد مي شوند. نسوار دهن و نسوار بيني هم، گرچه سوختانده نمي  شوند؛ اما در جملة 

دخانيات به شمار مي آيند؛ زيرا ضررشان كمتر از موادي نيست كه در باال  نام برديم. 

و  اقتصادي  بى شمار  تحمل هزينه  هاى  و  بسيار  رنج  ماية  مصرف دخانيات، ساالنه 

اجتماعي شده و ميليون ها نفر از مردم جهان را به كام مرگ فرو مي برد. با توجه به 

اين كه درجهان هر نُه ثانيه، يک نفر به دليل استعمال دخانيات مي  ميرد، آثار مصرف 

دخانيات به يک مشكل سرتاسرى تبديل شده است كه متأسفانه در بيشتر موارد، حتا 

خطرهاي صحي آن كمتر به گوش مردم رسانيده مي شود. 
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نيکوتين چيست؟ 

نخستين كسي كه تنباكو را كشف كرد »كريستف كولمب« بود. او زماني كه برقارة 

امريكا گام نهاد، در آن جا اهالي بومي سرخ پوست را ديد كه تنباكو را به كثرت كشت 

و استعمال مى نمودند. سال ها پس از آن؛ يعنى درسال )1559 م. (، هنگامي كه كشتي 

فرانسوي به نام »نيكوت« تنباكو را وارد فرانسه ساخت، اروپاييان با دخانيات آشنا شدند 

و پس از آن دخانيات نام نيكوتين را به خود گرفت.  اما خود اين ماده چيست؟ نيكوتين 

مادة مخدري است كه به طور طبيعى درتنباكو و انواع ديگر دخانيات وجود دارد؛ اين 

ماده انسان را از لحاظ جسمى و روانى وابسته به خويش مى سازد و خطراتى راكه به بار 

مي آورد به مراتب بيشتر ازمواد مضرة ديگر است. 

تأثيرات صحي دخانيات

تحقيقات علمي ثابت نموده است كه  از جملة )1500( حالت سرطاني، به جز از )8( 

حالت، ديگر همه از استعمال دخانيات به ميان مى آيد؛ چنانكه سرطان شش در ميان 

مردان بيشتر از زنان به مشاهده مى رسد. استعمال دخانيات به ويژه نسوار و سگرت، 

نه تنها باعث به ميان آمدن )سرطان ُشش( مى شود؛ بلكه سرطان لب، گلو وحنجره را 

نيز در پى دارد. 

دخانيات و قلب: استعمال دخانيات همة انساج قلب را تخريب و سيستم دوران 

خون را متأثر مى سازد. از جملة مهمترين تأثيرات ناگوار دخانيات برقلب، سرعت ناگهاني 

و شديد ضربان قلب است كه انواع مختلف دارد. بيشتر مصرف كننده گان دخانيات، به 

علت ازكار افتادن شريان هاي خوشه يى، گريبان گير مرگ ناگهاني يا سكتة قلبي و مغزي 

مى شوند. نسبت اين نوع مرگ در معتادان به دخانيات، پنج برابر اشخاصي است كه به 

دخانيات عادت ندارند. 
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دخانيات و جهاز هاضمه: استفاده از دخانيات، به ويژه سگرت و نسوار، مهمترين 

با اعتياد به دخانيات،  عامل ايجاد حوادث سرطاني درجهاز هاضمه نيز مى باشد؛ زيرا 

غده هاى لعابيه و قشر دفاعي دهان و زبان از كار افتاده، زمينة پيدايش و رشد سرطان 

به سرطان  %( مريضان مصاب  نشان داده است كه  )80  آماده مى سازد. احصائيه  را 

ِمري و دهان، معتادان به دخانيات بوده اند. استعمال دخانيات،  تنها به سرطان ِمري، 

زبان و دهان اكتفا ننموده باالي معده نيز تأثيرات ناگوار به جا مي گذارد و تيزاب معده 

را ازدياد مي بخشد. با زياد شدن تدريجي تيزاب معده، التهاب مزمن معده پديد مي آيد 

و معتاد را به انواع اختالالت هضمي دچار مي سازد، باآلخره اين اختالالت به سرطان 

معده مي انجامد. 

دخانيات و جهاز تنفسي: استعمال دخانيات باعث ضخيم شدن پرده هاي بيني، 

انسداد لوله هاى تنفسي و التهاب دركيسه هاى هوايي ُشش مى شود. 

به  نخست  شده  سبب  را  حنجره  مزمن  التهاب  دخانيات  استعمال  همين گونه  به 

شكل )صدا گرفته گي( ظاهر مى شود كه تخريش و سرفة تشنجي را با خود همراه دارد 

و در همين حالت است كه زمينه براي پيدايش و رشد سريع سرطان آماده مي گردد. 

دخانيات، سبب  استعمال  كه  دارند  كامل  اتفاق  نظريه  اين  بر  داكتران  و  دانشمندان 

پيدايش سرطان حنجره نيز مي گردد. مؤسسُه مبارزه با سرطان شهر )تولوز( فرانسه 

ثابت نموده كه )100% ( اشخاص مبتال به سرطان حنجره، مصرف كننده گان دخانيات 

بوده اند. همچنان احصائيه نشان داده كه )90% ( معتادان به دخانيات از اثر سرطان 

ُشش جان خود را از دست داده اند. تعداد قربانيان سرطان ُشش )30( برابر كساني است 

كه به استعمال دخانيات نمي پردازند. 

بايد در جامعه محدوديت هاى ايجاد شود تا اشخاص معتاد به دخانيات در هر شرايط  

اتاق هاي منازل، رستورانت ها، چايخانه ها،  اماكن سربسته؛ مانند:  و محيط به ويژه در 

محيط هاي بستة ديگر همچون تاكسي و سرويس هاي شهري نتوانند سگرت بكشند؛ زيرا 
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دود دخانيات تنها به خود معتاد ضرر نمي رساند؛ بلكه مرگ و مير ناشي از بيماري هاي 

قلبي را براي همسران و فرزندان افراد معتاد به دخانيات 1/3 برابر مى كند. 

جملة مکِمل: به جمله هاى زير نگاه كنيد: 

 وقتى اورا ديدم / از بازار بر مى گشت. 
 اگر او آمد / من مى روم. 

 تا او را صدا كردم / از اين جا فراركرد. 
در جمله هاى باال، قسمت هاى اولى، جمله هاى ناقص استند و جمله هاى دومى 

بر  بازار  از  يعنى:  را تكميل كنند؛  اولى  اند كه معناى جمله هاى  آمده  براى آن 



106

مى گشت )مكمل جملة ناقص: وقتى او را ديدم(، من مى روم )مكمل جملة ناقص: 

اگر او آمد( و از اين جا فرار كرد )مكمل جملة ناقص: تا او را صدا كردم( استند. 

پس جملة مكمل را چنين تعريف مى كنيم:  جملة مكِمل آن است كه كامل كنندة 

جملة ناقص باشد. 

u فعاليت 1   

 1. متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتي مناسب مطالعه كنيد. 

2. يک پاراگراف درس را با صداي بلند درمقابل همصنفان تان بخوانيد. 

u فعاليت 2  

 شاگردان! به دو گروه تقسيم شده در مقابل هم قرارگيريد و در مورد پرسش هاى 

انتقال  به ديگران  را  نتيجة بحث  نفرتان  ازهرگروه يک  باهم گفتگو كنيد؛ سپس  زير 

دهيد. 

1. مهم ترين علت گرايش نوجوانان به مصرف دخانيات چيست؟

در  دخانيات  محصوالت  ديگر  و  سگرت  تبليغات  ممنوعيت  قانون  با  شما  آيا   .2

رسانه هاى جمعى موافقيد، چرا؟

3. شما از ممنوعيت كلي دولت دربارة فروش محصوالت دخانيات حمايت مى كنيد 

يا مخالفت؟  با ذكر داليل واضح سازيد. 
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u فعاليت 3 

به پرسش هاى زير، پاسخ هاى مفصل ارائه كنيد: 

1. چرا دخانيات را به نام »نيكوتين« ياد مى كردند؟

2. آيا كشيدن سگرت مي تواند موجب زخم معده شود، چرا؟

3. چرا نسوار سبب پيدايش سرطان ِمِرى، حنجره، گلو و معده مى شود؟

u فعاليت 4  

امال  به صورت  معلم گرامى تان،  و خوانش  انتخاب  با  را  از متن درس  1. سه سطر 

دركتابچه هاي خويش بنويسيد. 

2. نظرية شخصى خود تان را در مورد دخانيات به گونه يى بنويسيد كه واژه هاى معتاد، 

مهلک، التهاب و انسداد در نوشتارتان به كار رفته باشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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



108

1. به نظرشما دولت و اجتماع چگونه مى توانند مصرف دخانيات را ريشه كن كنند؟ در 

اين مورد مقاله يى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. سه مثال براى جملة مكمل ساخته و دركتابچه هاى تان بنويسيد. 

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

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

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

3. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد. 

گرتنت بيکار و جان بى ورز و دل بى عشق ماند

همچـو مسکينان به فقـر و چـرس و بنگ آماده شـو    

رستى ار با رهـروان رفتى وگـر مانـدى به جاى 

سنـگالخ عمــر را بــا پــاى لـنـگ آمـاده شــو     

»ملک الشعرا بهار«
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مبارزه با سختى ها

مرد بـايد که هـراسان نشود مشکلى نيست که آسان نشود   

شاگردان عزيز! در اين درس با سختى ها  و مبارزه با آن آشنا مى شويد و انواع 

جمله را فرا مى گيريد؛ آيا با مشكالت و سختى هاى  روزگار مقابله بايد كرد، چرا؟

درس 17 
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مبارزه با سختى ها  و پشتكار در كارها، راز موفقيت انسان در زنده گى  است؛ زيرا كارزار 

حيات مملو از فراز و فرودها و آزمايش و امتحان هاست. به سرمنزل مقصود كسى مى رسد كه 

تاب و توان مقابله با سختى هاى  روزگار را داشته باشد؛ چنان كه شيخ سعدى گفته است: 

نابــرده رنـج گنـج ميسر نمى شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد   

همين طور اگر شاگردان درس نخوانند و زحمت نكشند اصًال از نعمت بزرگ علم و 

دانش بهره ور نمي شوند و در نتيجه در امتحان ناكام مى مانند، همين گونه براى رسيدن 

به خدا و سعادت دارين، انسان ها  به نحوى از انحا و به شكلى از اشكال مورد امتحان و 

آزمايش قرار مى گيرند و خداوند به افراد شكيبا و صابر مژده نيک مى دهد: 

ِر  َوبَشِّ َوالثََّمَراِت)ط(  َواألنُفِس  اَألَمَواِل  َن  مِّ َونَْقٍص  َوالُْجوِع  الَْخوْف  َن  مِّ بَِشْيٍء  »َولََنْبُلَونَُّكْم 
ابِِريَن« البقره / 155.  الصَّ

و ميوه ها  نقصان مال ها و جان ها  و  از ترس و گرسنه گى  به چيزى  را  البته شما  و 

بيازماييم و بشارت ده صابران را. 

كسانى كه در ابتال و آزمايش هاى  روزگار، مقاومت و ايستاده گى مى نمايند، سرانجام 

پيروز مى شوند. مشكالت و ضربه ها  موجودات جامد را تباه و نابود مى سازد و از قدرت و 

توانايى آن ها  مى كاهد؛ ولى به موجودات زنده، تحرک بخشيده و نيرومندشان مى سازد، 

مصيبت ها ، مشكالت و سختى ها  براى تكامل و پايدارى بشر خيلى رهگشا و موثر است. 

سختى ها  مقدمة كمال و پيشرفت انسان است و زنده گى كردن در شرايط دشوار و 

ناگوار، آدمى را نيرومند و چابک به بار مى آورد. مصايب و سختى ها ، وقتى نعمت اند كه 

انسان از آن ها بهره جويد و با صبر و شكيبايى و استقامت روح خود را كمال بخشد؛ اما اگر 

انسان در برابر سختى ها  مبارزه ننموده و در برابر آن به زانو درآيد و ناله و شكوه سردهد؛ 

در اين صورت آزمايش و ابتال برايش ناخوشايند است و در كشاكش دهر و روزگار از پا 

مى افتد. اين افراد توان مقابله را از دست مى دهند و خساره ها  و ضررهاى زيادى را متحمل 

مى گردند كه جبران آن خيلى ها  دشوار است. انسان هدفمند و خردمند بايد با مساعى 
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پيگير و تالش هاى خسته گى ناپذير، فتوت و پايمردى خود را عمًال به اثبات برساند و در 

نتيجه مصدر خدمات مفيد و ارزنده براى خود، خانواده، كشور، منطقه و جهان گردد. 

مرد بايد که در کشاکش دهـر                سنگ زيـرين آسيـا باشد

مبارزه با سختي ها و تحمل رنج ها و غم ها راه خردمندان است؛ چنانكه شهيد بلخي چه 

زيبا سروده است: 

اگر غم را چو آتش دود بـودي                   جهان تاريک بودي جاودانه

درين گيتي سراسر گر بگردي               خـردمنـدي نيابي شادمانه

1. سنگ زيرين آسيا باشد: آمادة تحمل هر نوع بار مسؤوليت باشد. 

u جمله

يک يا چند كلمه كه بر روى هم داراى معناى كامل باشد، مانند: 

1.  احمد و محمود با هم به باغ مى روند. 

2. حميد درس مى خواند. 

3. عزيز كى به مكتب مى رود؟

4. چه باغ قشنگى است!

اقسام جمله

جمله اقسام مختلف دارد كه برخى از آن ها را فقط نام مى بريم: 

1. جملة بسيط 2. جملة مركب 3. جملة شرطي 4. جملة معترضه 5. جملة فعلي 

6. جملة اسمي 
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u فعاليت 1

1. به درس مبارزه با سختى ها  گوش فرا دهيد. 

2. درس مبارزه با سختى ها  را خاموشانه بخوانيد. 

3. اقسام جمله را در جمله هاى زير توضيح دهيد: 

1. عزيز درس مى خواند. 

2. وليد به مكتب نمى رود. 

3. كى به بازار مى رود؟

4. پسرم، قلم و كاغذ خود را بياور. 

5. چه آدم مهربانى!

u فعاليت 2

6. رمز پيروزى افراد، اقوام و ملل در چيست؟ به طور گروهى گفتگو كنيد. 

u فعاليت 3

7. در فراز و فرودهاى روزگار براى رسيدن به اهداف چه بايد كرد؟ گفتگو نماييد. 

8. صبر و شكيبايى در زنده گى چه نقشى را ايفا مى كند؟ در پنج سطر توضيح دهيد. 

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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u فعاليت 4

9. آيا تا كنون به سختى و مشكلى در زنده گى تان برخورده ايد؟ در پنج سطر بنويسيد. 

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

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

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

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

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

10. بيت زير را توضيح و تشريح كنيد: 

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد  نابرده رنج، گنج ميسر نمى شود          

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

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

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

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

1. كلمه هاى  زير را معنا و در جمله هاى  مناسب به كار بريد: 

1. مبارزه

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

2. شكوه

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

3. فراز و فرود

 ..............................................................................................................................................................
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4. شكيبا

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

5. فتوت

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

2. خالصة درس مبارزه با سختى ها  را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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شاگردان عزيز، آيا دربارة پيكره هاى بودا در باميان چيزى مى دانيد؟ موجوديت 

اين پيكره ها )مجسمه ها( داللت بر باستانى بودن كشورما مى كند؛  هم چنين باعث 

جلب جهانگردان )سياحان( خارجى مى شود. 

در اين درس با جملة اخبارى نيز آشنا مى شويد. 

درس هژدهم

مجسمه  هاى بودا در باميان 
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واليت باميان در 85 كيلومترى شمال غرب كابل در يكى از دره هاى كوه هندوكش 

واقع است. اين واليت به خاطر داشتن دو پيكره )مجسمة( بزرگ آن، شهرت جهانى دارد. 

مجسمه هاى بزرگ بودا با ارتفاع 53 متر و 35 متر با تنديس هاى كوچكتر در اطراف 

مجسمة بزرگ بر روى صخره هاى سنگ تراشيده شده اند. كار ساختمان اين مجسمه ها 

در قرن دوم ميالدى آغاز و به قولى تا قرن چهارم ميالدى ادامه يافته است. مجسمه هاى 

مذكور به فاصلة 400 متر از هم ديگر فاصله داشته اند. 

از كارهاى كم نظير جهان است. مكانى كه مجسمه هاى  باميان يكى  مجسمه هاى 

بودا در آن قرار دارد، حاوى ديوار نگاره هاى زيبايى است كه نشان دهندة مدنيت گذشتة 

يونانى، رومى و ساسانى است. محققان مى گويند، براى آن ها ثابت شده است كه اولين 

نقاشى هاى رنگ روغنى جهان، صدها سال قبل از نقاشى هاى روغنى اروپا در غارهاى 

حوالى دو مجسمة غول پيكر بود كه در افغانستان كشيده شده است. 

باميان در گذشته يكى از مراكز مهم تمدن بودايى بود و رهبانان زيادى در غارها روى 

تخته سنگ ها، نزديک به دو مجسمة عظيم زنده گى مى كردند. 

گفته مى شود، مجسمة خوابيدة ديگرى نيز در بين دو بت بزرگ زير خاک خوابيده 

است. 

پروفيسور زمريالى طرزى مى گويد: »سياح معروف چينى »هيوان تسونگ« در قرن 

ششم ميالدى از كنار بت هاى بودا در باميان عبور كرده، در كتاب خاطرات خود دربارة يک 

بت خوابيده در مقابل دو مجسمه چسپيده به كوه در باميان سخن گفته است.« طرزى 

مى گويد: 

»تنديس خوابيده يى كه او و محققان خارجى در پى كشف آن اند حدود سه صد متر 

طول دارد. وى مى گويد: اگر مجسمة خوابيده يافت شود، بزرگترين مجسمة جهان خواهد 

بود و به عجايب هفتگانة جهان خواهد افزود.«

دو پيكرة تراشيده شده در ديوارة كوهى در باميان و در قلب كوه هاى هندوكش از 

جمله گنجينه هاى ارزشمند باستانى آسيا بودند. 
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در دوران باستان، افغانستان، گذرگاه كاروان هاى جادة ابريشم بوده است كه امپراتورى 

روم را به هند و چين مرتبط مى ساخته است؛ يكى از توقف گاه هاى اين جاده سرزمين 

پادشاهى كهن »كوشان« بود. باميان به عنوان كانون علمى، فرهنگى، مذهبى، هنرى، 

محل زيارت و اهداى موقوفات مذهبى بود. 

مجسمه هاى بودا در باميان، از نظر فرهنگى و جهانگردى يكى از آثار بزرگ كشور ما بوده 

و از لحاظ توريستى )سياحتى( عوايدى زيادى را براى افغانستان در پى داشته است. 

مجسمه هاى بودا در باميان با ارتفاع 53 متر و 35 متر با تنديس هاى كوچكتر در اطراف بت بزرگ 

بر روى صخره هاى سنگ تراشيده شده است. 

رهبانان: جمع راهب، پارسا و عابد نصارى، ديرنشين، غارنشين، كسى كه در دير به سر ببرد و به 

عبادت مشغول باشد. 

تنديس: تن مانند، پيكر، تمثال. 
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و  بودن  يا  واقع شدن كارى  از  آن  به وسيله  است، كه  اخبارى: جمله يى  جملة 

پذيرفتن حالتى به صورت مثبت يا منفى خبر مى دهيم. 

داوود آمد. 

داوود نيامد. 

محمود شايد امتحان كانكور بدهد. 

محمود شايد امتحان كانكور ندهد. 

عزير غير حاضر است. 

عزيز غير حاضر نيست. 

هوا گرم شد. 

هوا گرم نشد. 

u فعاليت 1

1. متن درس را به دقت گوش كنيد. 

2. پنج جملة اخبارى را از درس انتخاب و در كتابچه هاى تان بنويسيد. 

3. در مورد مجسمه هاى باميان به  شكل گروهى گفتگو كنيد. 

u فعاليت 2

سطر  پنج  در  بوديد؟  شنيده  چيزى  باميان  مجسمه هاى  دربارة  اين  از  قبل  آيا   .4

بنويسيد. 

5. موجوديت مجسمه هاى باميان در افغانستان گويا و دال بر چيست؟

6. مجسمه هاى باميان براى افغانستان و جهان چه اهميت داشته است؟
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u فعاليت 3

7. متن درس را خاموشانه بخوانيد. 

8. پنج جملة اخبارى بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

u فعاليت 4

9. اين فعل ها را توضيح دهيد. 

مى گويند. زنده گى مى كردند. گفته است.  خواهد رفت. مى رود. 

10. به نظر شما حفظ آثار باستانى ضرورى است؛ چرا؟

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

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

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

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

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

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

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

1.  خالصة درس را در هشت سطر بنويسيد. 
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..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

2.  ده فعل از متن انتخاب و در جمله هاى مناسب به كار بريد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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اسباب معيشت

 شاگردان عزيز! درس امروز ما »اسباب معيشت« عنوان دارد. در اين درس 

شما تقويت اقتصاد خانواده و راه هاى رسيدن به رفاه و خوشبختي را از طريق مهار 

نمودن اقتصاد خانواده گى خويش خواهيد آموخت كه به وسيلة رعايت پيشنهادهاي 

معقول و مؤثر صورت مى پذيرد. 

1. براى اين كه اقتصاد خانوادة خود را بتوانيم تقويت كنيم، چه پيشنهاد هايى 

را مى توانيد ارائه كنيد؟

برجا  تأثيراتى  افراد خانواده چه  بر  اقتصادى شود،  فقر  اگر خانواده دچار   .2

خواهد گذاشت؟ 

3. آيا داشتن ثروت و دارايى خودش خوشبختى است و يا جزئى از خوشبختى؟ 

درس نزدهم 
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خانواده، نخستين و ساده ترين ساختار اجتماعي است كه همانند ساير واحدهاي جامعة 

انساني داراي نظم و قانون است. داشتن فرهنگ، اخالق، ادبيات، مناسبات و اقتصاد ويژه 

و...الزمة هرخانواده است؛ به بيان ديگر خانواده زنجيره يي است از سلسلة اجتماع يک 

دهكده، شهرک، شهر و يا كشورى كه در يک سرزمين زيست باهمي دارند و هر عضو 

آن را به نام شهروند ياد مي نمايند. طبيعي است كه هر شهروند يا خانواده بر چگونه گي 

حيات شهروندان و خانواده هاي ديگر تأثير مي گذارد؛ اما اين تأثيرگذاري بيش از همه 

درعرصة اقتصاد مشهود است؛ پس براي اين كه هر خانواده هم در داخل و هم در پيوند 

با ديگرخانواده ها تأثيرگذاري خوب داشته باشد، ناگزير است كه به مسايل دخل وخرج 

و تناسب درآمد و مصرف روزانه، ماهانه و ساالنة خويش آگاهي و نظارت كامل داشته 

باشد. آن هايي كه به اين مسأله بى توجه بوده اند، جز پريشاني، فقر و دربدري حاصلي 

نداشته اند. 

تجربه نشان داده است، خانواده هايي كه درآمد متوسط و مصرف باال دارند؛ وضع شان 

به مراتب بدتر از خانواده هايي است كه عايد متوسط و مصرف حساب شده دارند. 

 از اين كه موضوع تناسب درآمد و مصرف اعضاي خانواده هميشه و پيوسته به عنوان 

يک امر فراگير مطرح است؛ بهتراست كه در اين مورد به طرح هاى متون قديم فارسي، از 

جمله به كتاب معروف كليله و دمنة بهرامشاهي توجه داشته باشيم كه در مورد كسب، 

پيشه، در آمد مال و نحوة مصرف آن چنين روشني انداخته است: 

» بازرگاني بود بسيار مال، و او را فرزندان در رسيدند، و از كسب و حرفت اعراض نمودند، 

و دست اسراف به مال پدر دراز كردند. پدر موعظت و مالمِت ايشان واجب ديد و در اثناي آن 

گفت: اي فرزندان! اهل دنيا جويان سه رتبتند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت؛ اما آن سه 

كه طالبند فراخي معيشت و رفعت منزلت و رسيدن به ثواب آخرت است. هر كه از كسب 

و حرفت اعراض نمايد  نه اسباب معيشت خويش تواند ساخت و نه ديگران را در تعهد تواند 

داشت  و اگر مال به دست آرد و درتثمير آن غفلت ورزد، زود درويش شود. 

رنجش اندر نگاه داشتن است      مال را هر كسي به  دست آرد 
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چنان كه خرج سرمه اگر چه اندک اندک اتفاق افتد؛ آخر فنا پذيرد. 

ســـرانجــام كـــوه اندر آيد ز پاي  چو بر گيري از كوه و ننهي به جاي 

و اگر درحفظ و تثمير جد ننمايد و خرج آن بى وجه كند؛ پشيماني آرد و زبان طعن 

در وي گشاده شود و اگر مواضع حقوق به امساک، نامرعي دارد به منزلت درويشي باشد 

از لذات دنيا محروم و با اين همه، مقادير آسماني و حوادث روزگار آن را در معرض تفرقه 

آرد؛ چون حوضي كه پيوسته آب در وي مى آيد و آن را بر اندازة مدخل، مخرجي نباشد، 

الجرم از جوانب راه جويد و بترابد تارخنة بزرگ افتد و تمامي آن ناچيز گردد؛ پس آن 

فرزندان پند پدر و موعظت او هر چه نيكوتر بشنودند و منافع آن به غايت بشناختند و 

برادر مهتر ايشان روي به تجارت آورده سفري دوردست اختيار كرد....«

مفهومى كه از متن باال حاصل مى شود؛ اين است كه دركنار عرضة كار و اخذ حقوق و 

معاش، داشتن برنامه و تنظيم و اختصاص عايد به مجارى مصرف، از مهمترين راهكارهايى 

است كه يک خانوادة داراى درامد پايين را از تهى دستى و فقر نجات مى دهد. دنياى امروز 

در تمام زمينه ها بيش از همه، دنياى برنامه است؛ فقدان برنامه و عدم رعايت تناسب، 

موجب سقوط بزرگترين و كوچكترين ساختارهاى انسانى است. حتا آموزگارى كه بدون 

رعايت مفردات و پالن درس، به ارائة درس مى پردازد؛ با همة بهره ورى از دانش و فهم 

بازهم نمى تواندكه معلم موفق باشد؛ پس خانواده ها نيز نبايد مسألة تناسب درآمد و مصرف 

را از نظر دور داشته باشند. 

صرفه جويى يكي از راه هايي است كه خانواده ممكن است با رعايت آن خود را از 

احتياج نجات دهد؛ مثًال اعضاي خانواده مى توانند به جاي اسراف در غذا، لباس، مود و 

فيشن، مهمانداري و... ميانه روي را اختياركنند. دوري از رقابت هاي ناسالم پولي و نمايش، 

تنگدستي  و  فقر  از  نجات خانواده ها  اسباب  نيز  اين ها  امثال  و  بى لزوم  مهمانداري هاى 

خواهد بود. 

اقتصاد خانواده  براي  بيكاري و سفرهاي غيرضروري  جنگ و خشونت هم در كنار 

زيانبار است؛ همين گونه تعصب و جلوگيري از آزادي نسوان و گرفتن حق كار برخي از 
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اعضاي خانواده به خصوص زنان و دختران جوان يكي ديگر از عوامل فقر و بدبختي خانواده 

است؛ زيرا تعداد آناني كه كار مي نمايند اندک، و تعداد آناني كه مصرف مى كنند، بيشتر 

از كسانى است كه كار مى كند و اين عدم تناسب كاركنان و مصرف كننده گان، اقتصاد 

خانواده را ضعيف مي سازد؛ همچنين فراموش نشود كه غفلت و تنبلي و عدم اعتماد به 

مغز و بازوي خود و تكيه به امداد ديگران، گهگاه به خاطر قطع ناگهاني يا به جهت ايجاد 

روحية دست  نگري آن در انسان، باعث فقر و تنگدستي خانواده ها مي گردد. تأكيد مى شود 

كه موجوديت اعتياد حتا به سگرت و نسوار هم براي اقتصاد خانواده آسيب فراوان دارد. 

بى توجهي به نظافت نيز موجب شيوع امراض و اختصاص ناگهاني پوِل غذا، لباس و ساير 

ضروريات براي تداوي، اسباب تنگدستي و رنگ زردي اعضاي خانواده مى شود. 

با توجه به مسايل باال، فقر در فرهنگ ملي و جهاني، هميشه ماية حقارت و شرمنده گى 

پنداشته شده است؛ اگر در جوامع مرفه كسي به نام فقير مخاطب قرار گيرد سخت متأثر 

و شاكي خواهد شد؛ بنابراين ايجاب مى نمايد كه ما هم در سطح خانواده و هم در مقياس 

كشور با تنگدستي و فقر كه ماية بدبختي هاست پدرود بگوييم. 

پس چه بايدكرد كه از اين ميراث ننگين فاصله بگيريم؟ جواب روشن است، و آن اين 

كه بايد از تمام ناهنجاري هاي توان فرساي اقتصاد اجتناب نمود. دخل را به اندازة خرج، 

پا را به اندازة گليم و لقمه را به اندازة دهان برابر كنيم. 

بنابراين، الزم است كه رهبري اقتصاد خانواده ها را پدر يا يكي از بزرگان ديگر به عهده 

داشته باشد، تا بار عايت تناسب در آمد و مصرف، از هرگونه اضافه خرجي، اسراف، تبذير و 

در نهايت بى برنامه گى پرهيز شود. در غير آن ما شاهد سعادت خانواده ها نخواهيم بود، اگر 

پدران و مادران، عالقمند آن اند كه گل لبخند بر لبان فرزندان شان نخشكد و اگر فرزندان 

رغبت دارند كه قامت پدران و مادران شان در زير بار سنگين قرض خم نشود؛ مسألة 

تعادل، صرفه جويي و عاقبت انديشي را در همة امور به خصوص در امر اقتصاد خانواده 

رعايت نمايند.  
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u جملة انشايى 

احتمال دادن راست و دروغ  انشايى، برخالف جمالت خبري، در پي  جملة 

نيست؛ بلكه مفهوم را به طور امر، نهي، استفهام، تمنا، ندا و دعا بيان مى نمايد؛ 

مانند: 

درس بخوان.  1. امر:   

به دروغگو اعتماد مكن.  2. نهي:   

آيا نان گرفته ايد؟ 3. پرسشي:  

كاش جواني بر مى گشت! 4. تمنا:   

چه هواي خوبي است! 5. تعجبي:  

پادشاها بر من مسكين ببخش! 6. ندا:   

كه رحمت بر آن تربت پاک باد! 7. دعا:   

u فعاليت 1 

1. شاگردان به گروه ها تقسيم شده، هر گروه، متن را خاموشانه و با سرعت بخوانند و 

در ضمن واژه هاى مشكل آن را بيرون نويس كنند.  

2. از هرگروه يک نفر يک پاراگراف را با صداى بلند بخواند و در پايان هرجمله، يک 

نفر ديگر از همان گروه )به ترتيب نوبت( معناى آن جمله را بيان كند. 

3. شاگردان بيت زير را بخوانند و مفهوم كامل آن را طي چند جملة ساده بيان نمايند: 

مال را هر كسي به دست آرد            رنجش اندر نگاه داشتن است  
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4. شاگردان تشخيص دهندكه از اين سه جملة انشايي كدام پرسشي و كدام ها امري 

و نهيى است: 

 پس چه بايد كرد كه از اين ميراث ننگين فاصله بگيريم؟
 خانواده ها به خاطر جلوگيري از فقر از هر گونه اسراف پرهيز نمايند. 

 درس را خاموشانه بخوانيد. 

u فعاليت 2  

1. شاگردان به دو گروه تقسيم شده در مورد مفهوم اساسي درس بحث نمايند؛ سپس 

يكي از آن ها به نماينده گى از گروه خود نتيجة بحث را به ديگران انتقال دهد. 

2. شاگردان از هر گروه در مورد خوبي هاي اقتصاد خانواده هاى مرفه سخنراني نموده، 

ساير شاگردان در مورد با تشويق و كمک معلم ابراز  نظر نمايند. 

u فعاليت 3   

1. يک تن از شاگردان، متن زير را با صداى بلند بخواند، پس از آن همة شاگردان سه 

سطر ديگر از خودشان در پايان آن بنويسند. 

بيكاري، اعتياد، عدم رعايت پاكي، رقابت هاي ناسالم، سلب حق كار از برخي اعضاي 

خانواده و داليل ديگري كه در متن درس آمده است؛ از عوامل عمدة ضعف اقتصاد خانواده 

است. شماري فكر مى كنند كه خانواده تنها مربوط آن هاست، ديگران حق مداخله و بحث 

را در مورد آن ندارند؛ در حالي كه اين اشتباه است. سعادت و بدبختي خانواده ها بر يكديگر 

تأثير مستقيم دارند. به بيان ديگر، مجموع اين خانواده ها، ملت را مى سازند و اين ملت 

نماينده يي دارد كه نام آن رئيس دولت است. 

بنابراين، ضعف خانواده باعث ضعف و قوت خانواده اسباب قوت ملت و دولت مى گردد. 

پس نبايد اجازه داد كه فقر در خانواده ها حاكم باشد. 
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 .....................................................................................................................................................................

2. محور اساسي درس را چه مفهومي شكل داده است؟

3. چه كسى مى تواند در مورد عيب هاى ضعف اقتصاد خانواده بحث كند؟

4. اقتصاد خانواده چگونه ضعيف مى شود؟
    

u فعاليت 4

با برگشت به متن درس، نخست دو پرسش زير را پاسخ داده، بعد مفهوم دو پاراگراف 

ارائه شدة زيرين را بنويسند: 

1. فقر به شخصيت انسان و خانواده چه آسيب هايى را وارد مى كند؟

2. تفاوت هاي ميان دارا و تنگدست را برشماريد. 

 هر كه از كسب و حرفت اعراض نمايد، نه اسباب معيشت خويش تواند ساخت و نه 
ديگران را در تعهد تواند داشت و اگر مال به دست آورد و در تثمير آن غفلت ورزد؛ زود 

درويش شود. 

 اگر پدران و مادران عالقمند آن اند كه گل لبخند بر لبان فرزندان شان نخشكد و 
اگر فرزندان رغبت دارند كه قامت پدران و مادران شان در زير بار سنگين قرض خم نشود؛ 

مسألة تعادل، تناسب، صرفه جويي و مآل انديشي را در همة امور، به خصوص در امر اقتصاد 

خانواده رعايت نمايند. 
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1. شاگردان در مورد اقتصاد خانواده در كتابچه هاى خود مقاله يي بنويسند كه از شش 

سطر كم نباشد. 

2. نظرية خويش را در مورد درس گذشته در پنج سطربنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

3. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

چو دخلت نيست خرج آهسته تــرکن     

که مـى خواننـد مـالحـان سـرودى

اگـر بـاران بـه کـوهـستـان نـبـارد  

به سالى دجلـه گردد خشـک رودى

سعدى
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شاگردان عزيز، سال گذشته با شاعر معروف و فيلسوف شرق »عالمه دكتور 

محمد اقبال« آشنا شديد و در صنف نهم با شاعر، اديب و نويسندة بزرگ مصري 

»عباس محمود عّقاد« آشنا مى شويد؛ همچنين شما را با جملة »بسيط« آشنا 

مي سازيم. 

درس بيستم         

عباس محمود عّقاد
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نويسندة بزرگ و اديب توانا عباس محمود عّقاد به سال 1889م. در شهر اسوان از 

شهرهاى مصر به دنيا آمد و در سال 1964م. از دنيا رفت و در همان شهر دفن گرديد. 

عّقاد دورة ابتدايى و متوسطه را در سال 1903م. در زادگاه اش به پايان برد.  از همان 

دوران نوجوانى، شخصيت قوى، هوش سرشار و عشق به مطالعه، عّقاد را به سوى جايگاه 

بلندى از علم و معرفت رهنمون ساخت، به گونه يى كه شيخ محمد عبده از آيندة درخشان 

وى خبر داده بود. وى با اعتماد به نفسى كه داشت به پرورش فكر و انديشه خود پرداخت 

انگليسى، آلمانى و فرانسوى،  انديشمندان معاصر و فراگيرى زبان  با  ارتباط  ايجاد  با  و 

مورد توجه بزرگان قرار گرفت؛ عالوه بر آن به مطالعة آثار علمى و ادبى مشاهيرى چون 

تولستوى، نيچه و...پرداخت. در سال 1938م. به عضويت انجمن زبان عربى قاهره درآمد 

و پس از آن به عضويت انجمن زبان عربى دمشق و بغداد انتخاب و در سال 1956 م 

عضو مجلس فنون و ادبيات شد. عّقاد مرد دانشمند بود و در نشرياتى همانند »االهرام« 

انديشه ها يش پخش مى گرديد و در ميان مردم  و  نوشته ها   و...قلم مى زد و  و »البالغ« 

شهرت بسزايى يافت. عّقاد در عرصه ها ى مختلف ادبى فعاليت داشت و نقد و بررسى افكار 

سياسى، اجتماعى و ادبى از جمله كارهاى او به حساب مى آيد او در زمينة شعر و ادبيات 

جديد عربى حرف ها ى تازه داشت. وى تالش مى كرد تا امت را به فطرت پاک و زالل 

خويش برگرداند و آزاد انديشى را در فضاى علمى و فرهنگى جامعه، رواج دهد. »عشق« 

و »طبيعت« از مهم ترين موضوعاتى است كه در اشعار عّقاد جلوه گر است. در »عشق« 

حسن سيرت و زيبايى باطنى مورد  نظر است و در »طبيعت« سخن از عظمت آفرينش 

است. نويسنده گان فراوانى از ويژه گى ها ى شخصيت و انديشة عّقاد سخن گفته و هر كدام، 

گوشه يى از انديشه ها ، رفتار و زنده گى فرهنگى، اجتماعى وى را ستوده اند. عّقاد نگرشى 

جامع به تاريخ گذشته اسالم و دغدغه ها ى امروز بشر دارد. 

عّقاد در كتاب »عبقرية محمد« به زنده گانى پيامبر� و در كتاب »مطلع النور« به 

شرح و توضيح بعثت آن حضرت� پرداخته است. عالوه بر آن، از رجال صدر اسالم 

نيز سخن گفته و در اين زمينه كتاب ها ى »عبقريه الصّديق«، »عبقريه عمر«، »عبقريه 
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ذوالنورين عثمان«، »عبقريه على بن ابى طالب«، »عبقريه الزهرأ« و عبقريه سيدالشهداء 

الحسين بن على را به تحرير درآورده است. 

عّقاد در برخى از آثار خود به خيانت جنايت كاران و استعمارگران در تاريخ معاصر 

پرداخته و در برخى ديگر به نقش سازندة مصلحان سياسى و اجتماعى چون عبدالرحمان 

كواكبى و محمد عبده در رشد و تعالى ملت ها  اشاره كرده است. 

وى هم چنين به تبيين سياسى مسايل بر حسب اقتضاى زمان و پاسخگويى به بخشى 

از نيازهاى دينى و فرهنگى جامعه پرداخته و پيرامون موضوعاتى؛ چون: »جايگاه زن در 

اسالم«، »دموكراسى در اسالم« و »نقش سازنده دين و نقد مخالفان آن« سخن گفته 

است. عّقاد نويسنده يى دانا و توانا بود و مصدر خدمات مفيد و ارزنده به جامعه بشرى 

گرديد. 

عّقاد در زمينة شعر و ادبيات جديد عربى حرف هايي تازه داشت و بيش از يكصد كتاب 

و مقاله پيرامون زبان و ادبيات، موضوعات اجتماعى و نيازهاي مبرم زمان خود نوشت و 

افتخار عضويت انجمن ها ى عربى در كشورهاى مختلف را كسب كرد. 

1. مظاهر طبيعت: جلوه ها  و نشانه ها ى طبيعت.

2. نشأت مى گيرد: سرچشمه مى گيرد.

3. عبقرى: مهمتر و كامل تر، قوى و بزرگ قوم.
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جمله بسيط )ساده(: جمله يى است كه در آن تنها يک فعل به كار رفته باشد، 

مانند: 

1. فريدون ديروز به سفر رفت. 

2. آيا به كابل رسيده است؟

3. به كدام شهر مى رود؟

4. شما هم به مزار شريف برويد. 

5. چه سفرى كرد!

6. چه شهر زيبايى!

7. خدا بزرگ است. 

8. عّقاد مردى دانشمند است. 

9. مكتب باز است. 

10. عّقاد كتاب ها ى فراوان نوشت. 

هر يک از جمله ها ى باال داراى يک فعل است و معناى تمام و كامل را مى رساند؛ 

بنابراين همه جمله ها ى باال بسيط يا ساده اند. 

u فعاليت 1

1. متن درس را به دقت گوش كنيد. 

2. درس را با سرعت و خاموشانه بخوانيد. 

3. درس را با دكلمه بخوانيد. 
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u فعاليت 2

4. به گونة گروهى دربارة شخصيت علمى و  ادبى عّقاد بحث نماييد. 

5. كلمه ها ى اقبال، عّقاد، فطرت، ستوده و گسترش را معنا و در جمله ها ى مناسب به 

كار بريد. 

6. به نظر شما چگونه مى توان به رتبة علمى عّقاد رسيد؟ بينديشيد و به شكل گروهى 

گفتگو كنيد. 

u فعاليت 3

7. تنقيد و تنقيص چه فرقى با هم دارند؟ توضيح بدهيد و به شكل گروهى بحث و 

گفتگو كنيد. 

8. پيام ها ى اين درس را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

9. در زير جمله  هاى بسيط را تشخيص دهيد: 

1. عزيز به ميمنه رفت. 

2. درس ها يت را بخوان تا در امتحان كامياب شوى. 

3. نجيب چرا مى خندد؟

 4. قاصدى كه به راه افتاده بود، رسيد. 

5. بابر، نامه نوشت. 
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u فعاليت 4

10. پنج كلمه از درس را انتخاب كنيد و مترادف آن ها را بنويسيد. 

11. به دور جواب درست حلقه كنيد: 

1. عّقاد از كابل بود، 2. عّقاد از مشهد بود، 3. عّقاد از اسوان بود، 4. عّقاد از بخارا بود. 

2. كتاب عبقريه محمد را..................نوشت. 1- اقبال، 2- محمود عّقاد، 3- محمد عبده، 

4- عبدالرحمان كواكبي

1. در مورد پيام ها ى مشترک اقبال و عّقاد يک مقاله بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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استاد كمال الدين بهزاد

درس بيست ويكم

ازهنـر آيـيـنة مقـدار هركـس روشـن اسـت        

                                      رشتة شمع است »بيدل« موج جوهر تيغ را  
شاگردان عزيز!

در درس هاى گذشته شما با يک تن از بزرگان عرصة هنر در افغانستان آشنا 
شديد. در درس امروز نيز با يک هنرمند نام آور ديگرى از اين سرزمين معرفت 
هنرمندان  از  بسيارى  درميان  او  هنرى  كارنامه هاى  كه  نمود،  خواهيد  حاصل 
جهان شهرتى به سزا دارد. او پديد آورندة يک سبک و يک مكتب خاص هنرى 

است، كه به نام »مكتب بهزاد« شناخته مى شود؛ اكنون ازشما مى پرسيم: 
��از نظر شما، هنر در زنده گى انسان چه نقش دارد؟ �t
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 استاد كمال الدين بهزاد بزرگترين و مشهورترين نقاش رشتة نگارگرى )مينياتورى( 

قرن دهم هجرى بود. استاد او به قولى امير روح  اهللا معروف به ميرک نقاش هراتى )كتابدار 

سلطان حسين بايقرا( و به قول ديگر پير سيد احمد تبريزى بود. 

بهزاد در سال 860 تولد و تا 942 زنده بود. بهزاد در دربار دو امپراطورى تيموريان و 

صفويان كار كرده است.

وى در جوانى نزد امير عليشير نوايى و سپس به دربار سلطان حسين بايقرا تقرب يافت. 

سلطان حسين او را مانى ثانى مى ناميد و استادى او زبانزد همه گان بود. 

پس از برافتادن سلسلة تيموريان به دست شيبانيان؛ همچنان در هرات ماند و بعد از 

تصرف هرات توسط صفويان، شاه اسماعيل صفوى او را جبراً با خود به تبريز برد و به 

رياست كتابخانة سلطنتى منصوب كرد. در دورة شاه طهماسب صفوى نيز دركمال عزت 

و احترام زيسته به اوج شگوفايى هنرى رسيد تا جايى كه شهرتش تا دربار بابر پادشاه 

مغولى هند رسيد. 

سرانجام در اواخر عمر به شهر هرات باز گشت و در همانجا وفات يافت و در قسمت 

شمال غربى شهر هرات مدفون شد. مزار او باسنگ قبر واضح در هرات موجود است. 

بهزاد در تاريخ هنر ما نخستين نقاشى است كه آثارش را امضا كرده است. نقاشى هاى 

او تصوير صحنه هايى از كتاب هاى برجستة ادبى است كه در آغاز، خطاطان برجسته آن را 

مى نوشتند، تذهيب كاران فاصلة خط ها را با طرح هاى گوناگون پر مى كردند و آن گاه استاد 

بهزاد در بخش هايى كه به اين منظور خالى گذاشته بود تصاويرى مناسب نقش مى كرد. 

او در زمينة نگارگرى داراى سبک و مكتب خاصى است كه در شرق و غرب آن را به نام 

»مكتب بهزاد« مى شناسند. اساس اطالعاتى كه از كار او در دست است تصويرهايى است 

كه با امضاى اصيل او در نسخه  يى از بوستان سعدى نقش شده و اينک در كتابخانة ملى 

قاهره درمصر موجود است. 

كارهاى ديگرى كه به بهزاد منسوب است امضاى مطمئنى ديده نمى شود به همين 

جهت، تنها سبک تصويرها )تركيب بى مانند نقش هاى تزيينى با صحنه هاى واقعى( مى تواند 



137

راهنمايى براى بازشناسى كارهاى اصيل او به شمار آيد. در ميان تصويرهاى بى شمارى 

كه در كتاب هاى جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختالف عقيده ميان دانشمندان بسيار 

است؛ اما به هرحال بسيارى از اين تصويرها اگركار خود استاد نباشند وابسته به مكتب او 

هستند. برخى از كتاب هايى كه با تصويرهاى منسوب به بهزاد مزين اند از اين قرارند: 

خمسة امير على شير نوايى �t
گلستان سعدى �t
خمسة نظامى �t

نقاشان هراتى سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شيبانى پرورش 

دادند. كتابى به نام »مهر و مشترى« در بخارا استنساخ شده نمودار آن است كه سبک 

بهزاد در بخارا حفظ شده است. مهاجرت برخى از نقاشان سبب اشاعة سبک بهزاد در 

هندوستان نيز گرديد. 

سبک هنرى بهزاد

هنر ويژة بهزاد را در شيوة به كار گرفتن رنگ هاى درخشان مى دانند. وى بيشتر به 

رنگ هاى سرد در مايه هاى سبز و آبى تمايل داشته؛ اما با به كار بردن رنگ هاى گرم، چون 

نارنجى تند، در آثار خود تعادلى مطبوع ايجاد كرده است. تناسب يک يک اجزا، صحنه 

آثار بهزاد شگفت انگيز است. شاخه هاى پرشگوفه، نقش هاى  يا مجموعه تصوير نيز در 

كاشى ها و فرش هاى زيربافت پرزيور، همه نمودار كمال هنرمندى، ذوق و ظرافت بى مانند 

كار اوست. واقع بينى در هنر بهزاد بيشتر در تصويرهايى به چشم مى خورد كه تنها جنبة 

دربارى ندارد و از زنده گى مردم عادى سرچشمه مى گيرد. آن چه بهزاد را از ديگر نقاشان 

هم زمانش برجسته مى كند حالت چهره ها در كارهاى اوست. هر چهره نمودار شخصيتى 

ويژه و حالتى خاص است كه از زنده گى و حركت سرشار است و با چهره هاى يک نواخت 

نقاشى هاى پيش از او تفاوت دارد. 
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ويژه گى هاى مکتب بهزاد

از ويژه گى هاى مكتب استاد بهزاد مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

1.  درستى و دقت كامل در تصوير. 

2.  نشان دادن صورت اشخاص به نحوى شگرف با استفاده از تركيب انواع رنگ ها. 

3.  ظرافت در ترسيم درختان، گل ها، دورنماها، نمايش پرتو خورشيد و ابر. 

4.  تنوع رنگ ها با ايجاد سازگارى در آن ها. 

5.  روحيه نهفته يى حب الهى و روحانيت خاص. 

6.  چهره گشايى و صورتگرى خراسانى به جاى مغولى كه مكتب هرات را از تأثير هنر 

چينى آزاد كرد. 

تزيينات  ديواره ها، فرش ها، گل ها،  بناها،  ترسيم  در  نگارى  و دقت  كارى  ريزه    .7

مجالس مصور، نگارش آرايش انواع لباس ها و يا ريزه كارى خاص رنگين. 

u جملة مرکب 

وقتى دو ياچند جمله به خاطر بيان يک مفهوم معناى يكديگر را كامل كنند؛ 

جملة مركب ناميده مى شوند؛ مانند: بس كه ديروز كار كردم، خسته شدم. 

جمله هاى مركب، از تركيب جمله هاى ساده ساخته مى شوند و اين جمله هاى 

ساده مى توانند همپايه و هم سطح باشند و نيز ممكن است تابع و پيرو باشند؛ 

مانند: 

1. هوا سرد است و باران مى بارد. 

2. اگر در صنف هاى پيشين درس مى خواندى، حاال مشكلى نمى داشتى. 

در جملة مركب اول، هر دو جمله همپايه و هم سطح مى باشند؛ اما در جملة 

مركب دوم، جملة شرطى سادة نخست؛ پيرو و جملة سادة دوم، پايه است. 
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u فعاليت 1  

هريک از شاگردان يک پاراگراف از متن درس را با صداى بلند بخواند.    .11

چند تن از شاگردان ويژه گى هاى مكتب بهزاد را بيان دارند.    .2

يک تن از شاگردان سبک هنرى بهزاد را شرح دهند.    .3

u فعاليت 2  

واژه هاى منصوب، منسوب و مزين را درجمله هاى مركب به كار ببريد.                    .1

2.   با واژه هاى مصور، تزيينات و روحانيت جمله هاى پيرو ساخته، سپس با ساختن 

جمله هاى پايه، هردو را باهم پيوند دهيد.                                                         

u فعاليت 3 

شاگردان به چند گروه تقسيم شده در مورد خوبي هاى آموزش علم، دانش و هنر؛    .1

زيان هاى غفلت و بى دانشى باهم گفتگو كنند و در پايان از هرگروه يک نفر نتيجة بحث 

خود را به ديگران انتقال دهد. 

دو تن از شاگردان، يكى نقش يک انسان دانشمند و هنرمند و ديگرى نقش يک    .2

انسان تنبل و وظيفه ناشناس را در برابر ديگران تمثيل كنند. 

3.   شاگردان از معلم خود بخواهند كه براي شان يک فكاهى بگويد. 

u فعاليت 4  

با مراجعه به متن درس، جواب پرسش هاى زير را به شكل كوتاه بنويسيد: 

1.   استاد بهزاد كى بود و دركدام زمينه هاى علم و هنر پيشرفت كرد؟ 

چه عوامل و انگيزه ها، باعث شهرت و كمال استاد بهزاد شد؟   .2

مفهوم پاراگراف زير را بنويسيد:    .3
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بسيارى از نگارگران ديگر درطول قرن ها كارهاى او را تقليد كرده اند و نامش 

كار  او  اصلى  تصويرهاى  بازشناسى  اين رو  از  بى شمار گذاشته اند؛  تصويرهاى  بر  را 

او در دست است تصويرهايى است كه  از كار  دشوارى است. اساس اطالعاتى كه 

اينک در كتابخانة  از بوستان سعدى نقش شده و  او در نسخه  يى  با امضاى اصيل 

است.                                                                                                                   موجود  درمصر  قاهره  ملى 

شاگردان در مورد ارزش هايى دانش و هنر و شيوه هاى كسب آن مقاله يى بنويسند    .1

كه از هفت سطر كم نباشد. 

2.   سه نكتة مهم درس را در كتابچه هاى تان بنويسيد.  

اين بيت ها را به حافظه بسپاريد.    .3

دانش وخواسته است نـرگس و گل      كه به يک جاى نشگـفنـد به هـم 

آن كه را دانش است خواسته نيست       و آن را كه خواسته است دانش كم 

                                                                                   شهيد بلخى
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درس بيست و دوم 

شاگردان عزيز! در گذشته ها حقوق طبيعى انسان ها از طرف افراد، اشخاص، 

جوامع مختلف، حكومتها و دولت ها رعايت نمى شد. كرامت انسانى در بسيارى از 

جاها پامال مى گرديد و اين واژه در اصل معنايى نداشت. تا آن كه مفكورة حمايت 

از حقوق انسان ها در جوامع انسانى آهسته آهسته شكل گرفت و مبارزاتى براى 

به  دست آوردن آن به راه افتاد. در نتيجه نخستين بار درسال 1948م. سازمانى 

زير عنوان »كميسيون جهانى حقوق بشر« به شكل رسمى در چوكات سازمان 

ملل متحد ايجاد گرديده و به فعاليت آغاز نمود. حال اگر از شما پرسيده شود كه 

»حقوق بشر« ازنظر شما چيست، چه جوابى ارائه مى داريد؟

كميسيون جهانى حقوق بشر
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تشكيل شده  »بشر«  و  كلمة »حقوق«  دو  از  بشر  پيداست، حقوق  كه  همان گونه 

است. حقوق عبارت است از آن توانايي هايى كه به ارادة اشخاص داده شده است. و بشر 

نمايانگر انسان است؛. اما به طور كلي حقوق بشر عبارت است از حقوق بنيادين و انتقال 

ناپذيري كه براي حيات نوع بشر، اساسي تلقي مى شود. به عبارت ديگر: حقوق بشر 

عبارت است از حق هايى كه الزمة طبيعت انسان است؛ حقوقي كه پيش از پيدايش 

محترم  را  آن  بايد  دولت ها  به همين جهت  است؛  آن  مافوق  و  داشته  وجود  دولت ها 

شمرده و الزم االجرا بدانند؛ همچنين تعريف ديگرى از كتاب معروف فرهنگ فلسفي 

»ولتر« نقل كرده اند كه گفته است: »حقوق بشر يعني آن كه جان و مال آدمي، آزاد 

باشد و او بتواند به زبان و قلم با ديگران سخن بگويد. حقوق بشر يعني آن كه نتوان 

كسي را بدون حضور يک هيأت منصفة متشكل از افراد مستقل، به مجازات محكوم 

كرد؛ يعني آن كه محكوميت جزايى بايد طبق مقررات قانون صورت گيرد... حقوق بشر 

يعني اين كه حقي كه مختص ما انسان هاست و جزء طبيعي ترين حقوق ماست، بدون 

هيچ قيد و بندي رعايت گردد، يعني ما بتوانيم در جهاني كه زنده گى مى كنيم، آزاد 

باشيم و آزادانه به دنبال اهداف خويش به راه افتيم؛ يعني بتوانيم سخنان خويش را از 

تِه دل، بدون هيچ ترسي و با صراحت بر لبان جاري كنيم.« پيداست كه تعريف ولتر از 

حقوق بشر، جنبة جهاني دارد و كدام فرد، قوم، ملت و كشور خاصي مد نظر نيست. 

تاريخچة تصويب اعالمية جهاني حقوق بشر

افكار  از  كه  است،  فرانسه  كبير  انقالب  دستاوردهاي  از  بشر،  حقوق  اعالميه هاى 

متفكران انگليسي، فرانسوى، نظام مشروطة انگلستان و جنبش استقالل طلبانة مردم 

زماني  تنها  سياسي  قدرت  كه  داشت  تأكيد  نكته  اين  بر  و  بود  پذيرفته  تأثير  امريكا 

مشروعيت دارد كه خواست عامة مردم باشد. با توجه به اين اصل، ابتدا متني در 26 

اگست 1789م. به تصويب مجلس فرانسه رسيد، كه به عنوان ديباچة قانون اساسي 

1791م. مورد قبول قرار گرفت؛ سپس متني ديگر در 35 ماده به عنوان ديباچه نوشته 

شد كه عالوه بر حقوق، به مكلفيت هاى بشر نيز نظر داشت؛ بدين ترتيب مسألة حقوق 

و آزادي ها، به زودي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر نيز راه پيدا كرد. 
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اعالمية جهاني حقوق بشر

  پس از جنگ جهانى دوم، بنا بر دعوت آمريكا، شوروي، انگلستان، چين و فرانسه، در 

25 اپريل 1945م. كنفرانسي در شهر سانفرانسيسكوى اياالت متحدة امريكا، با شركت 

پنجاه كشور تشكيل شد. در اين كنفرانس، اساسنامة سازمان ملل متحد به نام »منشور 

ملل متحد« تصويب گرديد. در مادة 68 اين منشور آمده است: »شوراي اقتصادي و 

اجتماعي، در مقام يكي از نهادهاي اصلي سازمان ملل متحد، كميسيون هايي را براي 

مسايل اقتصادي، اجتماعي و ترويج حقوق بشر تأسيس مى كند.« با تأسيس كميسيون 

حقوق بشر، توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي، در ماه فبرورى سال 1946م.  مباحث 

حقوق بشر در اين كميسيون نزديک به دو سال طول كشيد و سرانجام پس از بحث 

و تبادل نظر هاى فراوان، به تاريخ دهم  دسامبر 1948م. بدون هيچ رأي مخالفي به 

تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. اين اعالميه كه داراى 30 ماده است، 

هدف خود را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها قرارداده است؛ تا همة مردم به كمک 

تعليم و تربيه باهم بكوشند و رعايت آن را گسترش دهند؛ برخى از مواد مندرج اعالمية 

مذكور، چنين است: 

مادة اول: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. 

همه داراي عقل و وجدان مى باشند و بايد با يكديگر با شيوة  برادري رفتار كنند. 

مادة سوم:  هر كس حق زنده گى، آزادي و امنيت شخصي دارد. 

مادة دوازدهم: احدي در زنده گى خصوصي، امور خانواده گى، اقامتگاه يا مكاتبات 

خود، نبايد مورد مداخله هاى خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد 

حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخالت و حمالت، مورد حمايت 

قانون قرار گيرد. 
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u جملة آزاد  

خدا ما را مى بيند. 

جان و مال آدمى آزاد باشد. 

حقوق بشر بايد رعايت گردد. 

چنان كه ديده مى شود، جمله هاى باال متعلق به هيچ يک از زمانه  هاى سه گانه 

)گذشته، حال و آينده( نبوده و به جملة ديگرى هم ارتباط ندارند؛ پس جملة آزاد را 

چنين تعريف مى كنيم: آن است، كه مقيد به زمان خاصى نباشد و به جملة ديگرى 

هم ارتباط نداشته باشد. 

u فعاليت 1 

 1. متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنيد. 

2.  يک پاراگراف از متن درس را با صداى بلند در مقابل صنف بخوانيد. 

u فعاليت 2  

1. چند مثال از ساخته هاى خود تان براى جملة آزاد ارائه كنيد. 

2.  مادة اول اعالمية جهانى حقوق بشر را به برداشت خودتان تفسيركنيد. 
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u فعاليت 3  

1. چند مثال براى رعايت نشدن حقوق بشر ارائه كنيد. 

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

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

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

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

2. جملة زير را توضيح داده و بگوييد كه آزادى از نظر شما چيست؟

 حقوق بشر يعني آن كه جان و مال آدمي، آزاد باشد. 
..............................................................................................................................................................

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

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

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

u فعاليت 4  

1. يک پاراگراف از درس را امال دركتابچه هاى خويش بنويسيد. 

2.  نظرية شخصى خودتان را در مورد حقوق بشر درپنج سطر بنويسيد. 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................
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1. در مورد رعايت حقوق بشر مقاله يى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد. 

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

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

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

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

2. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

تيره روزان را در اين منزل به شمعى دست گير

               تا پس از مـردن تـرا باشـد چراغـى بـر مـزار

چـون سبکسـاران زصحـراى قيامـت بگـذرد

هرکه از دوش ضعيفـان بيشتـر برداشـت بـار     

 صائب تبريزى
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رسانه ها يكى از اجزاى اساسى جوامع بشرى استند و از آن جمله رسانه هاى 

تصويرى از پديده هاى عصر جديد است، كه امروز در همه جا و در كشور ما بينندة 

فراوان دارد. امروز، رسانه هاى تصويرى شامل تلويزيون و سينماست و تلويزيون 

بيشتر از سينما عموميت دارد. همه رسانه ها و به خصوص رسانه هاى تصويرى 

داراى جنبه هاى مثبت و منفى اند. 

رسانه هاى تصويرى
 ) تلويزيون، كمپيوتر، سينما و...(

درس بيست و سوم
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رسانه هاى تصويرى در دنياى اطالعات، انقالبى را بر پا كرده است. ساختار و فعاليت 

رسانه هاى تصويرى فقط در اطالع  رسانى خالصه نمى شود؛ بلكه برنامه هاى علمى، تفريحى، 

خانواده گى و نمايش حوادث و رويدادها، درامه ها، سريال ها و فلم هاى مختلف نيز شامل 

كار رسانه هاى تصويرى است. امروز كمپيوتر نيز از رسانه هاى مهم تصويرى است. 

كار همه رسانه  ها و از جمله رسانه هاى تصويرى و تماشاى آن داراى فوايد و مضرات 

است. تماشاى تلويزيون صرف نظر از موضوع و محتواى برنامه ها و فلم ها داراى فوايدى 

است كه به برخى از آن اشاره مى شود: 

بزرگترين منبع گزارش خبر است و اخبار را به صورت مستند و گاه مستقيم پخش 

مى كند. 

برنامه هاى ورزشى را نيز در تلويزيون و گاه مستقيم مى توانيم نگاه كنيم. تلويزيون يک 

درس گاه است و درس هاى قرآن و تجويد آن را مى توان ديد و شنيد و از آن استفاده ها 

كرد. 

ساير علوم را نيز مى توان از تلويزيون و برنامه هاى آموزشى آن فراگرفت و تجربه ها و 

آزمايش ها را ديد و طريقه ها را آموخت. 

همه و به خصوص زنان و دختران مى توانند در آموزش آشپزى، خياطى، نظافت و 

حرفه ها از برنامه هاى تلويزيون استفاده كنند. 

حتا پخش اخبار حوادث ناگوار، مى تواند تأثير مثبت داشته باشد؛ مثًال: خبر يک حادثة 

ترافيكى و ديدن آن چه پس از حادثه اتفاق افتاده است؛ زيرا عبرت آموز خواهد بود و باعث 

جلوگيرى از تكرار حوادث در آينده مي  گردد. 

حوادث خوشگوار برنامه هاى تفريحى، درامه ها و سريال هاى سالم و آموزنده و فلم  هاى 

هنرى و كارتونى مى تواند براى همه اعضاى خانواده به ويژه اطفال سرگرم كننده و دلچسپ 

باشد و چيزهاى مفيدى را از آن بياموزند و...

اما تماشاى تلويزيون، ضررهايى هم دارد كه نبايد آن را ناديده گرفت. 

ديدن همه برنامه ها و مشغول شدن به آن، وقت زياد را در بر گرفته و سبب خلل و 
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يا عقب مانى كارها مى گردد. اين تأثير منفى، شامل حال مأمورين، معلمين، شاگردان، 

اهل كسب و كار و حتا زنان خانه مى شود. بسا ديده شده است كه تماشاى تلويزيون،  

ساعت ها وقت را در بر گرفته و باعث پايين آمدن سوية تعليمى شاگردان شده و آن ها 

نتوانسته اند كه به درس ها و كارهاى خانه گى خود برسند. خانم هاى خانه دار كه به امور 

آشپزى، نظافت و مواظبت و تربية فرزندان اشتغال دارند؛ در اثر تماشاى اكثر برنامه هاى 

تلويزيون، از كارهاى اصلى خانه بازمانده، آشپزى شان مختل شده، از وضع فرزندان به 

تماشاى  نداشته اند؛ چون  را  قبلى  توجه  و  اند  بوده  بى خبر  سال  خورد  فرزندان  ويژه 

تلويزيون وقت بيشتر آن ها را گرفته است. 

 يكى از تأثيرات سوء1 تماشاى درامه ها و فلم هاى جنگى و خيالى تلويزيون، فاسدشدن 

اخالق جوانان و نوجوانان جامعه است. در اكثر كشورها ديده شده است كه جوانان پس 

از ارتكاب جرم2، اعتراف كرده اند كه آن را از برنامه هاى تلويزيون ياد گرفته اند. 

الكولى، خشونت ها و بدرفتارى هاى خانواده گى،   استعمال مواد مخدر و مشروبات 

دزدى و الابالى گرى نيز از دستاوردهاى زيانبار تماشاى برخى از تلويزيون ها است. 

پس مى توان گفت كه رسانه هاى تصويرى در كنار فوايد، داراى مضرات جدى است 

كه دولت و خانواده ها بايد سعى در كنترول آن نمايند. امروز اكثر كانال ها به سنگرهاى 

تهاجم فرهنگى مبدل شده و كشورهاى اسالمى و شرقى را نشانه گرفته اند3. هرگاه 

كانال هاى تلويزيون هاى داخلى اصالح و از خارجى كنترول نشود؛ بنيادهاى اخالقى و 

هويت فرهنگى جامعة ما با خطرات بزرگ مواجه خواهد شد. 

1. تأثيرات سوء: تأثيرات بد. 

2. ارتکاب جرم: انجام كارهاى خالف قانون. 

3. نشانه گرفته اند: هدف قرار داده اند. 
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u جملة مقيد

اگر جمله يى داراى قيد زمان يا مكان يا...باشد آن را جملة مقيد گويند؛ مانند: 

ديروز او را ديدم. حميد خيلى مريض بود. احمد اين جا آمد. محمود آن جا رفت. 

به عبارة ديگر: 

جملة مقيد، آن است كه مقيد به قيد زمان و مكان و تأكيد و امثال آن باشد، مانند: 

ديروز در خانة ما عروسى بود. فردا به صنف خواهم رفت. فريدون، شادمان از مكتب 

به خانه آمد. من هيچ گاه دروغ نخواهم گفت. 

u فعاليت 1

1. متن درس را  به دقت گوش كنيد. 

2. متن درس را خاموشانه بخوانيد. 

3. رسانه هاى تصويرى يعنى چه؟ بحث و گفتگو كنيد. 

u فعاليت 2

1. دربارة فوايد و ضررهاى رسانه هاى تصويرى بحث و گفتگو كنيد. 

2. نقش رسانه هاى تصويرى را در تعليم و تربيت شاگردان بازگو كنيد. 

3. چگونه مى توان از تهاجم فرهنگى، جلوگيرى كرد؟ توضيح دهيد. 
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u فعاليت 3

1. در زير، جمله هاى مقيد را تشخيص دهيد: 

1. حبيب اين جا آمد. 2. هرگز تنبلى نمى كنم. 3. فردا به مدرسه خواهم رفت.

4. پريروز او را ديدم، 5. چه باغ قشنگى!

u فعاليت 4

كلمه هاى زير را معنا و در جمله هاى مناسب به كار بريد: 

1. سريال 2. خلل 3. اشتغال 4. جنايى 5. تهاجم 6. محتوا 7. مواظبت 8. مخدر 

9. كنترول 10. هويت. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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1. دربارة اين تصويرها دو پاراگراف بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................
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درس بيست و چهارم

       درس معـلم ار بــود زمزمة محبتى                   

جمعه به مکتب آورد طفل گريزپا را                                       

شاگردان عزيز!                                                                                                                          

معلم جايگاه مهمى در جامعه دارد و بدون معلم نمى توان به گنجينة علم و 

دانش دست يافت.                                  

معلم بايد با شاگردان مهربان باشد و شاگردان معلمان شان را احترام كنند و از 

آموزه هاى شان در تنوير اذهان خود و بازسازى و نوسازى كشور و جامعه حداكثر 

استفاده نمايند. در اين درس با جملة معترضه نيز آشنا مى شويد.                                  

نامة شاگرد به استادش  
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معلم مهربان و بزرگوارم،                                                                                                                

نخست از همه سالم هاى گرم و تمنيات نيک شاگرد مخلص تان را بپذيريد. ارادتمند 

شما موفقيت هاى روز افزون تان را در امور محوله از بارگاه خداوند يكتاى بى همتا مسألت          

دارد.                                                                                    

استاد محترم و بزرگوارم!                                                                                                                  

شب است و تنها نشسته ام و به روزهايى مى انديشم كه زمزمة دلنشين تو در صنف 

مى پيچيد، زمزمة محبتى كه حتا جمعه ها را براى ما شنبه مى كرد، به قول طالب آملى

درس معلم ار بود زمزمه محبتى         جمعه به مکتب آورد طفل گريز پا را

استاد محترم،                 

يادت هست در صنف چه مى گفتى من هنوز لبخند شيرين تو را به خاطر دارم وقتى 

در را مى گشودى سالم مى كردى حال ما را مى پرسيدى و مثل پدر مهربان سايه محبت 

خود را بر سر ما مى گسترانيدى. تو خورشيد زنده گانى ما بودى و ما را گرما، حرارت 

و روشنى مى بخشيدى استاد گرامى و ارجمند، ما چيزهاى زيادى را از شما آموختيم 

امتنان و شكران  بزرگوارى شما هستيم و اظهار  و مرهون علم و دانش و مرحمت و 

مى نماييم. پيامبر خدا� چه زيبا فرموده است:

»من لم يشكرالناس لم يشكراهللا« كسى كه شكر مردم را به جا نياورد، خدا را هم 

احترام و شكرگزارى  بر  بيامرزد، هميشه  بزرگان، خدايش  از  نيست. يكى  سپاس گزار 

معلم تأكيد مى ورزيد و نور و روشنى  قلوب و ابصار را مرهون منت چون شما استادان 

بزرگوار مى دانست. يكى از دوستان، يادش به خير باد، مى گفت: همة  دار و ندارم مرهون 

معلم گرامى و ارجمندم مى باشد و من مديون معلم محترم خود مى باشم و به ديگران 

نيز توصيه مى كنم كه به سخنان معلم محترم شان گوش فرا دهند و راه و رسم زنده گى 

را از وى فراگيرند. 

به  و  باشيم  متشكر  و  ممنون  گرامى  استادان  شما  از  تا  ماست  بر  ارجمند،  معلم 

آموزه هاى مفيد و ارزندة تان گوش فرا دهيم.     
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از سكندر كبير پرسيدند: پدرت را دوست دارى يا معلمت را؟ او در جواب گفت: 

»پدرم كه تن من مال اوست؛ اما روح من پروردة معلم من است؛ بنابر اين معلم بر 

پدر تقدم دارد.«

استاد ارجمند و گرامى، متشكرم از اين كه در صنف از شما بسيار چيزها را آموختم. 

در صنف گفتى داراى اخالق خوب و حميده باشيد و مهربانى و عطوفت را از دست ندهيد 

و مى گفتى درس بخوانيد كه بدون درس و علم نمى توان به خدا رسيد و نمى توان مصدر 

خدمات مفيد و ارزنده به جامعه و مردم شد، شب ها درس خواندم و بى خوابى كشيدم و 

اكنون نتيجة آن همه نصايح سودمندت را مى بينم. 

معلم عزيز، اكنون كه بزرگ شده ام خوبى هايت را فراموش نمى كنم و يكى از جمله هاى 

زيبايت را نوشتم و چون تابلوى آموزنده و فراموش نشدنى بر ديوار خانه نصب كردم و آن 

اين بود: 

»با ديگران بخنديم بر ديگران نخنديم«

معلم عزيز، هميشه در خاطر من هستى و مى كوشم تا راه و  روش آموزه هايت را دنبال 

كنم. 

1- يکتاى بى همتا: واحد ال شريک 

2- گريز پاى: پاگريز 

3- اظهار امتنان: اظهار تشكر 

4- با ديگران بخنديم بر ديگران نخنديم: در خوشى و شادمانى با ديگران سهيم شويم و هيچ 

كس را مورد هجو و استهزا قرار ندهيم. 
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u جملة معترضه 

جمله يى است كه در ضمن جملة اصلى مى آيد و مفهومى، چون دعا، نفرين، تذكر، 

توضيح و جز آنان را مى رساند؛ اما در مفهوم جملة اصلى نقش ندارد؛ از اين رو 

حذف آن خللى در معنا و پيام جملة اصلى پديد نمى آورد؛ مانند: دو جمله »روانش 

شاد« و »بر خالف آن چه معروف شده« در مثال هاى زير: 

استادم، روانش شاد باد، در فلسفه و عرفان كم نظير بود. عياران و كاكه ها، بر خالف 

آن چه معروف شده، زنده گى فقيرانه داشتند؛  اگر  جمله هاى معترضه را از دو مثال 

باال حذف كنيم دو جملة زير مى ماند كه هر دو كامل و رسا استند: 

استادم در فلسفه و عرفان كم نظير بود. 

عياران و كاكه ها زنده گى فقيرانه  يى داشتند. 

همچنان بهترين نمونه ى جملة معترضه را در شعر سعدى مى بينيد: 

چه خوش گفت فردوسى پاک زاد           كــه رحـمـت بـر آن تربت پـــاک باد 

"ميازار مــورى كه دانه كش است           كه جان دارد و جان شيرين خوش است"
در شعر باال، كه رحمت بر آن تربت پاک باد، جملة معترضه است كه در مفهوم جملة 

اصلى نقش ندارد و حذف آن خللى در معنا و پيام جملة اصلى پديد نمى آورد. 

u فعاليت 1

1 – متن درس را به دقت گوش كنيد. 

2 – احترام معلم واجب است. چرا؟ گفتگو كنيد. 
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u فعاليت 2

1 – متن درس را با دكلمه بخوانيد. 

2 – جمله هاى معترضه در متن درس را شناسايى و بازنويسى كنيد. 

3 – درس معلم ار بود زمزمة محبتى            جمعه به مكتب آورد طفل گريز پا را  

 بيت باال را توضيح داده و به شكل گروهى گفتگو كنيد. 

u فعاليت  3

در زير جمله هاى معترضه را تشخيص دهيد: 

1 – نجيب در امتحان اول نمره شد. 

2 – شريف به مكتب مى رود. 

3 – خبرنگار؛ كه از افشاى نامش خوددارى مى كرد؛ چنين گفت. 

4 – شاگردان معلم شان را احترام مى كنند. 

5 – احمد، حقوق دان ورزيده، نامة سر گشاده يى به رئيس جمهور نوشت. 

u فعاليت 4

چو شمع از پى علم بايد گداخت         كه بى علم نتوان خدا را شناخت   

پيرامون بيت باال مقاله يي بنويسيد كه از ده سطر كم تر نباشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – خالصة متن نامة شاگرد به استادش را بنويسيد. 

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

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

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

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

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

2 – كلمه هاى زير را معنا و در جمله هاى مناسب به كار بريد: 

1 - تمنيات 

2  - مسألت

3 – زمزمه 

4 – حميده 

5 – سودمند

6 – تابلو

7 – نصب

8 – ارادتمند

9 – بى همتا 

10 - محوله
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درس بيست و پنجم 

ملك الشعرا قارى عبداهللا
پدر معارف نوين افغانستان

شاگردان عزيز، در تاريخ ملت ها گاه گاهى بزرگمردانى به ظهور مى رسند كه كار 

و كارنامه هاى شان باعث ايجاد تحوالت بنيادين و عميقى در جامعه مى گردد. در 

درس امروز، زنده گي نامة يكى از همين بزرگ مردان را خواهيم خواند كه كارنامه  

علمى و ادبى او باعث ايجاد تحوالت چشم گيرى در عرصة معارف نوين افغانستان 

شده است. حقيقت اين است كه بسيارى از بزرگ مردان معاصركشور ما به نحوى 

شاگرد مستقيم يا غيرمستقيم او بوده اند. 

اكنون از شما توقع داريم كه بگوييد: 

به نظرشما ملک الشعرا قارى عبداهللا، چه كارهايى را در عرصة معارف افغانستان 

انجام داده باشد كه باعث تغيير و تحول در جامعه شده است؟ 
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سخن را در مورد قاري عبداهللا ملک الشعراي افغانستان، از بيان محمد تقي بهار، 

ملک الشعراي ايران وهم روزگار قاري، آغاز مى كنيم كه بيانگر مرتبه و مقام علمي و 

شاعري قاري است. »بهار« مى گويد: 

کفش برداري کنم در محضر قاري اگر           

بِه که در ايران فروغي جا دهد بر سر مرا

اين عرض ارادت به پيشگاه عارف و سخن گستر توانايي است كه صاحب ذوق لطيف 

و شور و جذبة روحاني بود و هم شاعر برجسته  و اديب و ناقد نكته ياب؛ همچنانكه در 

عالم عرفان و فلسفة اسالمي نيز پايگاهي داشت و از نظر سابقة شعري و پيشوايي و 

استادي، حق او بر ديگرگوينده گان معاصر افغانستان مقدم است. او در زبان عربي تبحر 

 داشت...  از سبک فارسي ايران، افغانستان، هندوستان و هم ما وراء النهر بسيار آگاه بود.        

در يک سخن قاري عبداهللا نخبه ترين شخصيت علمي و ادبي منطقه بود. مصداق اين 

ادعا همان سخني است كه ملک الشعرا »بهار« در ميان جمعي از دانشمندان و اديبان 

ايران اظهار داشت. در روزگاري كه ملک الشعرا قاري عبداهللا مدير مسؤول مجلة »كابل« 

بود، اين مجله به كشورهاى همجوار از جمله ايران فرستاده مى شد، روزي ملک الشعرا 

»بهار« درحالي كه مجلة كابل را در دست داشت وآن را به اديبان و دانشمندان محفل 

نشان مي داد، گفت: »ماهمين اكنون در ايران مجله يى به گونة »كابل« كه شخصيتي 

چون قاري عبد اهللا آن را مديريت كند، نداريم.«

قاري عبداهللا درسال 1247 هـ . ش. در شهر كابل زاده شد. پدرش حافظ قطب 

الدين و پدركالنش حافظ محمد غوث از دانشمندان روزگار خود بودند. قاري عبداهللا 

علوم روز را از پدر و استادان ديگر آموخت، حافظ قرآن گرديد، ادبيات عرب فراگرفت، 

فقه، منطق، كالم و حكمت قديم آموخت و استاد خط نستعليق شد. 

قاري در سن بيست ساله گي با علم و فضل و اخالق خويش شهرتي به هم رسانيد، 

مشاور و امام حبيب اهللا )وليعهد اميرعبدالرحمان خان( گرديد، كه در سفر و حضر با 

او مي بود. وقتي حبيب اهللا، امير شد، قاري را مربي علمي و ادبي يكى از فرزندان خود 
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ساخت و در عهد نادرشاه، درحالي كه از كار متقاعد شده بود، تدريس و آموزش محمد 

ظاهر شاه را كه هنوز شاهزاده بود، به دوش گرفت. 

ــتان است. هنگامى كه مكتب  ــتين آموزگاران مكاتب جديد در افغانس قاري از نخس

حبيبيه، در روزگار اميرحبيب اهللا، در كابل ايجاد شد، قارى عبداهللا نيز در كنار استادان 

ــد. از آن روزگار تا عهد محمد نادرشاه  ــته ش هندي، در آن مكتب به عنوان معلم گماش

بيش از چهل سال وظيفة معلمي را در مكتب حبيبيه، مكتب حربية سراجيه و مكاتب 

عالي ديگر ادامه داد. در خالل همين دوره، مدتي در دارالتأليف وزارت معارف به تأليف 

ــد در عهد نادرخان عضو  ــاگردان معارف پرداخت. پس از تقاع ــح كتب براي ش و تصحي

ــت انجمن و كارهاي  ــال هاي پايانى عمر عالوه بر عضوي ــد. در س ــن ادبي كابل ش انجم

دايرةاملعارف، مشاور شرعي و علمي رياست مستقل مطبوعات نيز بود. 

قاري عبداهللا در قالب هاي مختلفي شعر سروده، از غزل و قصيده و مثنوي گرفته تا 

تركيب  بند و مسّمط و رباعي و دوبيتي و درامة منظوم، كه تركيبي است از قطعات در 

وزن ها و قافيه هاى متنوع و مختلف. غزل هاي قاري عبداهللا از پخته گي و كمال خاصى 

برخوردار است، تا حدى كه او را در شمار چند غزل سراى نيمة اول قرن چهاردهم قرار 

مي دهد. 

روانى  و  عين سالست  در  معانى  پخته گى  و  او صالبت  شعر  ويژه گى هاى  از  يكي 

شعر است، همچنين كاربرد واژه ها، تركيبات و تعبيرات لهجه يى در شعر را مى توان از 

زمرة ويژه گى هاى ديگر شعرِى او دانست، كه از نظر زبان شناسي و مطالعه، در بعضي 

لهجه هاي زبان دري قابل توجه است؛ مانند: به كار بردن »صبا« به جاى »صباح« به 

معناي فردا، كه يک استعمال عاميانه است. 

از سر کوي تو اي بت به خدا خواهم رفت       

رفتنم گر نشد امروز صبا خواهم رفت

 چنان كه ديده مى شود، قاري عبداهللا پايان سبک هندي و سرآغاز سبک جديد و دورة 

بازگشت ادبي و ساده نويسي را در افغانستان نماينده گي مى كند. 
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باكسب استقالل و تأثيرپذيري از جريان تحوالت ادبي در منطقه، گرايش به ساده نويسي 

رونق مى گيرد و دورة بازگشت از ابهام آفرينى، به ساده نويسي آغاز مى گردد كه قاري نيز 

به اين جريان مى پيوندد و خود در اين مورد چنين مى گويد: 

محيط، سبکِ قديمِ من از رواج انداخت     

اگــر چه خامه به سبکِ قديم بود  اديب    

بـلي محيط چنين انقـالب هــا  دارد               

هميشه طرز جهان است اين فراز و نشيب

باآلخره اين مردبزرگ و شاعر و عارف ارجمند افغانستان در روز جمعه، نهم ماه ثور 

1322 هـ . ش.  پس از عمري خدمت فرهنگي و علمي دركابل پدرود هستي گفت؛ اما 

آثار پربهاى فراوان و ارجمندي را به ميراث گذاشت كه جاودانه گي اش را در تاريخ كشور 

مسجل ساخت. 

ملک الشعراى فقيد، به اتفاق آراى جمله فرزندان اين سرزمين، به منزلة برجسته ترين 

شخصيت علمى و ادبى عصرحاضر به شمار رفته است؛ زيرا قارى مرحوم، خدمات سزاوار 

ستايش  بسيارى به معارف و فرهنگ افغانستان انجام داده، كه هيچ گاه فراموِش خاطِر 

درصفحات  هميشه  براى  نيكش  نام  و  شد  نخواهد  مرزوبوم  اين  حق شناس  فرزندان 

جديد تاريخ وطن به خط درشت ثبت خواهد شد. هرچند خود از جهان رفت؛ اما ثمر و 

حاصل عمرش يک طبقة تحصيل يافته و منور مملكت و يک سلسله آثار پربهاى علمى 

و ادبى شان است كه به حيث يک سرماية بى پايان در دست استفادة فرزندان افغانستان 

باقى مانده و نسل امروز و فردا از آن استفاده كرده و به آن افتخار خواهند داشت. 

آثار ملک الشعرا قاري عبداهللا 

خدمتگاران  صميمي ترين  و  پركارترين  سابقه دارترين،  از  عبداهللا  قاري  ملک الشعرا 

معارف و مطبوعات در افغانستان بود كه معارف نوين افغانستان با خدمات او آغاز و ادامه 

يافته است. قاري در 55 سال حيات علمي، با وجود تعليم و تدريس در مكاتب و مدارس 

عالي، آثار فراوانى از خويش بر جا گذاشت. 

وى تنها در موضوع زبان درى و دستورزبان، هژده جلد كتاب درسى براى تدريس در 
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مكاتب افغانستان نوشته است كه پدران و مادران ما از طريق همين كتاب ها خواندن و 

نوشتن را فراگرفته اند. تعداد تأليفات، ترجمه ها و مقاالت او از دوصد نسخه تجاوز  مى كند، 

كه بيشتر شامل مضامينى؛ چون: زبان و ادبيات، تذكره نگارى، تاريخ، جغرافيه، فلسفه، 

منطق، عقايد، نقد ادبى و دايرة المعارف مى شود. از جملة مهمترين آثار او مى توان ديوان 

اشعار، ترجمة منطق امام غزالى، ُرّوات و فقه هاى افغانستان، امال و اصول تنقيط، تاريخ و 

جغرافياى افغانستان و تذكرة شعراى معاصر را نام برد. 

نمونة کالم قارى عبداهللا 

دو اسپـه محمل ليـل و نهـار مى گـذرد

به هـوش بـاش که ايـام کار مى گـذرد

غنيمت است جوانى به فکـرخود پـرداز

و گـرنـه خـرمـى ايـن بهـار مى گذرد

ز دهــر بهــرة عمـرعـزيـز مى يـابـد

کسـى کـه زنده گى او به کار مى گـذرد

بهار رفت و چمن شد خزان و گل افسرد

به گريـه ابـر از اين کوهسـار مى گذرد

هوس به خاطر افسرده جاگرفت مپـرس

کدورتى که به دل زين غبـار مى گـذرد

ترددى که در اين ره پـيـادة شطـرنـج

درين بسـاط گهـى از سـوار مى گـذرد

وطن پرست نهـد برسر وطن سـِرخويش

که گر زسـرنگذشـت از ديـار مى گذرد

زبسکه خرم و دلکش بود هواى وطــن
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نسيـم تـازه از اين کوهسـار مى گذرد

رسد به منـزل مقصـود رهـروى قـارى 

که گل خيال کند گر به خـار مى گـذرد

 
u جملة تام 

قاري عبداهللا علوم روز را از پدر و استادان ديگرآموخت. 

معارف نوين افغانستان با خدمات او آغاز و ادامه يافته است. 

نسيـم تـازه از اين كوهسـار مى گذرد. 

وقتى جمله هاى باال را مى خوانيم، معنا و مفهوم آن را به طور كامل درک مى كنيم و 

منتظر جملة ديگرى نمى مانيم؛ زيرا معناى اين جمله ها همه تمام و كامل است؛ پس 

جملة تام را چنين تعريف مى كنيم: 

جملة تام، جملة ساده يي را گويند، كه معناي آن تمام و كامل باشد، و هرگاه گوينده 

چيز ديگري نگويد، شنونده در انتظار نماند؛ كه آن نيز دو نوع است: 

1. مثبت؛ مانند: دانا به هركاري تواناست. 

2. منفي؛ مانند: حسود به مقصد نمي رسد. 

جملة تام را ) كالم ( يا ) سخن ( نيز مىگويند.   

 
u فعاليت 1  

1.  متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنيد و واژه هاي دشوار 

آن را بيرون نويس كنيد. 

2. هريک از شما يک پاراگراف متن را با صداى بلند در برابر صنف بخوانيد. 
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u فعاليت 2 

1. معناى اين بيت را واضح ساخته و براى آن يک مثال ارائه كنيد. 

رسد به منـزل مقصـود رهـروى قارى 

که گل خيال کند گر به خار مى گذرد

2. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. يک نفر از گروه نخست يک واژة مشكل همين 

درس را تلفظ كند و گروه دوم حروف و معناى آن واژه را بيان كنند؛ سپس گروه دوم عين 

همين كار را انجام دهد. 

u فعاليت 3 

1. براى جملة تام مثبت و منفى، يک يک مثال ارائه كنيد. 

2. سه تن از شاگردان، در مقابل تختة صنف قرار گرفته و سه تن ديگر، سه سه واژة 

جديد آمده در اين درس را براى آن ها بخوانند تا آن را به صورت امال به روى تخته نوشته 

و به كمک همصنفان خود در جمله هاى تام به كاربرند. 

3. پنج تفاوت عمدة كارى، ميان قارى عبداهللا و استاد قاسم افغان را بيان كنيد. 

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

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

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

u فعاليت 4

1. يک پاراگراف كوتاه از متن درس را با خوانش معلم گرامى تان به صورت امال در 

كتابچه هاى خويش بنويسيد. 

2. اگر شما امروز به جاى قارى عبداهللا مى بوديد و در كرسى رياست جمهورى افغانستان 

تكيه مى زديد، چه مى كرديد؟  در پنج سطر بنويسيد. 
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..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

1. بيت زير را به جمله هاى ساده تبديل نموده، در كتابچه هاى خويش بنويسيد؛ سپس 

تعداد جمله هاى تام را در آن نشانى كنيد. 

هوس به خاطر افسرده جاگرفت مپرس       

 کدورتى که به دل زين غبـار مى گذرد

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

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

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

2. از بزرگان خود بپرسيد، هنگامى كه به مكتب مى رفتند، كدام يک از كتاب هاى قارى 

عبداهللا را در كدام صنف مى خواندند و عنوان آن كتاب چه بود.  در صورتى كه فراموش نكرده 

باشند، يک يا دو عنوان از درس هاى آن كتاب را نوشته فردا براى همصنفان خود بخوانيد. 

3. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

اى که دستت مى رسدکارى بکـن     پيـش از آن کز تـو نيـايد هيـچ کار

تـا بـمـانـد نـام نيـکـت پـايـدار نـام نيـک رفتـگان ضايـع مکـن 

سعدى    
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شاگردان عزيز! همان گونه كه باور كامل به بزرگى خداوند> داريم و اين جهان 

تا حد توان به سير و مشاهده و شناخت  انسان ها  بايد ما  بزرگ آفريدة اوست؛ 

تسخير كاينات بپردازيم و به قول موالنا جالل الدين محمد بلخى: 

ليس لالنسان اال مـــا سعى من طريق سعى مى آرم به جا    

از غم و انـدوه مانم بر طـرف دامن مقصـود اگر آرم به کف     

ور نشد از جهد کار من تمام             من در آن معذور باشم و السالم  

شاگردان عزيز، آيا قبل از اين از »شيلر« چيزى خوانده ايد؟ در اين درس با 

جمله هاى ناقص نيز آشنا مى شويد. 

عظمت و بزرگى  جهان

درس بيست و ششم
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دلم مى خواهد بر بال هاى باد بنشينم و آن چه را كه پروردگار جهان از ميان ظلمت و 

آشفته گى پديد آورده، زير پا بگذارم؛ تا مگر روزى به پايان اين درياى بى كران برسم و به 

آن سرزمين كه خداوند، سرحد جهان خلقتش قرار داده، فرود آيم. از هم اكنون دراين 

سفر دور و دراز، ستاره گان را با درخشنده گى جاويدانى خود مى بينم كه راه هزاران ساله 

را در دل افالک مى پيمايند، تا به سرزمين نهايى سفر خود برسند؛ اما بدين حد اكتفا 

نمى كنم1 و همچنان باال مى روم و بدانجا مى رسم كه ديگر ستاره گان فلک را در آن راهى 

نيست؛ دليرانه پا در قلمرو بى پايان ظلمت و خاموشى مى گذارم و به چابكى نور، شتابان 

از آن مى گذرم، ناگهان وارد دنياى تازه مى  شوم كه در آسمان آن ابرها در حركتند و در 

زمينش رودخانه ها به سوى درياها جريان دارند، در يک جادة خلوت رهگذرى به من 

نزديک مى شود؛ مى پرسد: 

اى مسافر بايست!2  با چنين شتاب به كجا مى روى؟" مى گويم: " به سوى آخر دنيا سفر 

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

و ديگر در آن ذى حياتى نفس نمى كشد. " مى گويد: " اوه، بايست؛ بيهوده رنج سفر را بر 

خويش هموار مكن. مگر نمى دانى كه مى خواهى به عالم بى پايان و بى كران قدم گذارى؟" 

اى فكر دور پرواز من! بال هاى عقاب آسايت را از پرواز بازدار و تو اى كشتى تندرو خيال 
من! همين جا لنگر انداز؛ زيرا ترا بيش از اين اجازة سفر نيست. )فريدريش شيلر(3

1. اکتفا نمى کنم: قناعت نمى كنم، كافى نمى دانم. 

2. بايست: توقف كن، ايستاده شو. 

3. فريدريش شيلر: )1759م – 1805 م( شاعر، نمايشنامه نويس، مورخ و فيلسوف آلمانى. 
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u جملة ناقص

هر جملة ساده يى كه معناى آن تمام نباشد، جملة ناقص مى گويند. به عبارت 

ديگر، جملة ناقص، جملة ساده يى است كه به تنهايى مفهوم روشن و رسايى ندارد، 

مانند: 

1. به برادرم گفتم كه كتاب تاريخش را براى من بفرستد. 

در اين مثال جملة: »به برادرم گفتم« جملة ناقص و جمله كتاب تاريخش را براى 

من بفرستد، جمله كامل مى باشد، همين گونه مثال هاى ديگر: 

1. به درمانده گان يارى كن تا خدا> يار و مددگارت باشد. 

2. همين كه به خانه رسيدم مهمانان آمدند. 

3. اگر اجازه بدهند، هفتة آينده به مسافرت خواهم رفت. 

و  آمدند،  يارى كن و در جملة دوم، مهمانان  به درمانده گان  در جملة نخست، 

در جملة سوم، هفته آينده به مسافرت خواهم رفت. جمله ناقص يا اصلى اند و 

جمله هاى: 

1. تا خدا> يار و مددگارت باشد. 

2. همين كه به خانه رسيدم. 

3. اگر اجازه بدهند. 

كه مفهوم علت و زمان و شرط بر مفهوم جملة اصلى مى افزايند. جملة مكمل يا 

تبعى مى گويند. 
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u فعاليت 1

1. متن درس را به دقت گوش كنيد. 

2. دربارة جهان و عظمت آن بحث كنيد. 

u فعاليت 2

3. دربارة پارچه ادبى »شيلر« به شكل گروهى مباحثه كنيد. 

4. متن درس را به شكل دكلمه بخوانيد. 

u فعاليت 3

5. پنج جملة ناقص بنويسيد. 

6. براى كلمات زير متشابه بياوريد و در جمله هاى مناسب به كار بريد. 

خوان، خواست، خوار، حمل، اجل

u فعاليت 4

7. دربارة عظمت و بزرگى جهان مقاله يى بنويسيد كه از ده سطر زياد نباشد. 

پارچة ادبى »شيلر« را به نثر ساده تبديل كنيد. 
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درس بيست و هفتم 

شاگردان عزيز! فرهنگ هر ملت وسيلة عمده يى است براى دريافت هويّت اصلى 

آن ملت، كه از خالل داشته هاى فرهنگى اش مى توان ماهّيت و كيفّيت اصلى و 

ويژة آن را بازشناسى كرد. درسال هاى گذشته، شما گوشه هايى از چيستان ها و 

دوبيتي هاى فولكلورى را خوانديد. دردرس امروز مى خواهيم با ادبيات فولكلورى، 

كه يكى از بخش هاى عمدة فولكلور را تشكيل مى دهد، آشنايي حاصل كنيم. حال 

بگوييد كه: 

1. به نظر شما، ادبيات فولكلورى به چه چيزى مى گويند؟

2. ادبيات فولكلورى با خود فولكلور چه تفاوتى دارد؟

3. چه نام هاى ديگرى را مى توانيد به جاى »ادبيات فولكلورى« به كار ببريد؟ 

ادبيات فولكلور
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 يكي از شاخه هاى فرهنگ عاميانه يا فولكلور، ادبيات عاميانه يا ادب  شفاهي است 
و  امثال  منظوم،  بازي هاي  تصنيف ها،  ترانه ها،  اسطوره ها،  افسانه ها،  كه شامل قصه ها، 
حكم، ضرب المثل ها و چيستان هاي گفتارى است كه از فردي به فرد ديگر يا ازنسلي به 
نسل ديگر منتقل مى شود؛ اين مجموعه، ازجملة مشتركات فرهنگي يک ملت و عامل 

پيوند آن هاست. 
با  پيوندي  هم  عامه  ادبيات  اين رو  از  است،  عامه  مردم  به  متعلق  عامه  فرهنگ  چون 
واقعيت هاي زنده گى عادي مردم دارد. اين نوع ادبيات در واقع بازتاب زنده گى اجتماعي و 
فرهنگي مردم، شيوة كار و توليد آن ها و نشان دهندة رفتار، انديشه، احساس، مذهب، اخالق 
و اعتقادات هر جامعه است كه بعضاً هنوز هم به ثبت و ضبط نرسيده و نوشته نشده است. 
ادبيات عاميانه ، آثارى هست  غالباً شفاهي  وپديد آمده توسط مردماني  بيسواد يا كم 
سواد كه  از جهت  ساختار و محتوا، با ادبيات   مكتوب  زبان درى  متفاوت  است . زبان  ساده ، 
لحن  عاميانه ، حاالت  و انديشه هاى عوام  در اين  ادبيات  نمايان  است؛ فولكلورشناسان، 
ادبيات مردم را به دو بخش: )روايت هاى منظوم و روايت هاى منثور( تقسيم كرده اند: 

روايت هاى منظوم 
شعر فارسى درى در اصل دو گونه است: شعر معيارى كه مخاطبان آن بيشتر طبقة 

باسواد و تحصيل كرده اند و ديگر شعر عاميانه كه طرف توجه عامة مردم است. 
شعر عاميانه از دل شاعراني گمنام برآمده و در هرشكل و نوع آن آيينة روح و انديشة 
ملت ها و ترجمان احساسات پاک و صميمي آن هاست. اين اشعار به وسيلة تصاوير و تشبيهات 
ساده و محسوس و دلپذير و خوش آهنگ در اذهان مردم كوچه و بازار مى نشيند و بر زبان ها 
جارى و زمزمه مى شود. گاه اين ترانه ها و سرودهاي عاميانه و محلي آن چنان معروف 
 مي شوند كه از حوزة جغرافيايي خود پا فراتر گذاشته، در رديف اشعار ملي به شمار مى آيند. 
كى، كوچه باغى، سيغانى، ضرب المثل،        ترانه، دو بيتي، چهاربيتى، سنگردى، بيت ُكرداَ
چيستان و بازي هاي منظوم، گونه هاى مختلف روايت هاي منظوم يا شعرعاميانه به شمار 
مى آيند كه در جامعه كاربرد هاى گوناگوني دارند. از گونه هاي شعر عاميانه در زنده گي 
روزمره، در موقعيت ها و زمان هاي خاص استفاده مى شود، چون مراسم تولد، عروسي، 
اعياد و جشن هاي ديني و ملي و هنگام كار؛ چون:  عزاداري، پرورش كودک، بدرقه، 

رمه چراني، قالين بافي، شالي كوبي، شيردوشي و...يا استراحت.    
 روايت هاي منثور

روايت هاي منثور بيشتر شامل اسطوره ها، قصه ها، افسانه ها، ضرب المثل ها و چيستان ها است. 
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دربارة  كه  استند  ايماني  و  باورى  عقيدتي،  اصول  برگيرندة  در  بيشتر  اسطوره ها 
را  قالب داستان مطالبي  و...در  انسان و حيوان  جهان، بشر، زنده گي، مرگ، خصايص 

ارائه مي دهند. 
افسانه ها و قصه ها نيز بخش ديگرى از روايات منثور ادب عاميانه هستند. در اين نوع 
به خوبي مى توانيم واقعيت هاي زنده گي، اعمال، افكار و عواطف  انساني را پيدا كنيم. 
زبان قصه ها ساده  است و ساختمان آن ها پر رمز و راز.  افسانه ها را مى توان به چهار 

دستة كلي تقسيم كرد: 
1. افسانه هاي خيالي: شامل حوادث و ماجراهاي عجيب با موجودات تخيلى، وهمي 

وجادويي.... 
2. افسانه هاي حقيقي: بيان زنده گي روزمرة مردم است با اندكي مبالغه. 

3. افسانه هاي تاريخي: سرگذشت حيرت آور و شگفت انگيز عياران، پهلوانان، شاهان 
و اميران است. 

4. افسانه هاي شوخى آميز: بيشتر جنبه ي هزل و شوخي دارند. 
دو نوع قصه هاي حيوانات و قصه هاي رمزگونه را نيز مى توان بر چهار نوع باال عالوه نمود. 
انواع  از  نيز  شده اند،  گسترده  مردم  ميان  در  منثوركه  يا  منظوم  ضرب المثل هاي 
رايج ادبيات عاميانه است. اين امثال به علت فصاحت و زيبايي مضمون، مقبول طبع 
عامه واقع مى شود و ميان آنان شايع مى گردد كه با توجه به معاني عميق و باريک، در 
موقعيت هاي مناسب به كار مى رود و در نتيجه به ايجاز كالم كمک مي كند. ضرب المثل ها 
از تركيبي پيچيده و محتوايي سنگين برخوردار است كه آن ها را بيشتر بزرگ ساالن به 

كار مى برند. 
چيستان ها نوع ديگرى از ادبيات عاميانه است كه خصوصيات و كيفياتي از آدم ها، 
حيوانات، گياهان و... را در طبيعت و زنده گى عادي مردم با زبان استعاره، تمثيل، تصوير 

و توصيف بيان مي كنند و پاسخ  و نام آن را جويا مي شوند. 
 بايد گفت كه توجه به فرهنگ شفاهي نه تنها به باروري و غنامند كردن مكتوبات در 
عرصة فرهنگ كمک مي كند؛ بلكه موجب استحكام وضع فرهنگ جارى جامعه مى شود. 
فراز و نشيب  از  بلكه فرهنگ سرزمينى است كه  ادبيات نيست؛  تنها  ادبيات فولكلور 

تاريخ و ذهن مردان و زنان آن سرزمين گذشته و تا زمانة ما ادامه يافته است. 
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u جملة فعلى 
به جملة زير نگاه كنيد: 

ضرب المثل ها با داشتن معانى عميق، به ايجازكالم كمک مى كنند. 
اگرجملة باال را تجزيه كنيم، سه ساختار اساسى دستورى را در آن مى يابيم: 

1. ضرب المثل ها ) فاعل(
2. معانى عميق ) مفعول اولى( 
3. ايجاز كالم ) مفعول دومى(

4. كمک مى كنند )فعل(؛ اما درجملة باال، افعال »است« و »هست«  موجود 
نمى باشد. پس با دريافت مشخصات باال، جملة فعلى را چنين تعريف مى كنيم: 
جملة فعلى آن است كه مركب از فعل، فاعل و مفعول باشد.  به بياني ديگر، فعل 

اسنادى »است« و فعل تأكيدى »هست« در آن نباشد. 

u فعاليت 1  

1. متن درس را با سرعت و خاموشانه درمدتى مناسب مطالعه كنيد. 

2. هريک تان يک پاراگراف  از متن درس را با صداى بلند در مقابل صنف بخوانيد. 

u فعاليت 2 

1. واژه هاى تصنيف، معيارى و شفاهي را درجمله هاى فعلى به كار ببريد. 

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

2. شاگردان به دو گروه تقسيم شده در مورد »اهميت ادبيات فولكلورى و راه هاى 

جمع آورى آن« باهم به گفتگو بپردازند. در پايان، يک نفر از گروه، نتايج بحث را به ديگران 

انتقال دهد. 

3. روايت هاى منثور چيست و چه چيزهايى شامل آن مى شود؟ 

.........................................................................................................................................................
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u فعاليت 3 
1. انواع داستان هاى عاميانه را نام ببريد. 

 ..............................................................................................................................................................
2. چندتن از شاگردان يک يک ضرب المثل گفته و جاهاى كاربرد آن را بيان كنند. 

3. يک تن از شاگردان، يک فكاهى كوتاه فولكلورى را براى ديگران نقل كند؛ سپس 
شاگردان به دوگروه تقسيم شوند و در مورد نتيجه و كاربرد توصيه هاى آن در زنده گى 
روزمره، باهم مشوره كنند؛ پس از آن يک شاگرد از هر گروه، نتيجه را با ارائة مثال به 

شاگردان ديگر انتقال دهد. 
4. آيا ادبيات فولكلورى در ادبيات معيارى راه مى يابد، يا ادبيات معيارى در ادبيات 

فولكلورى؟  
 ...........................................................................................................................................................

u فعاليت 4 
1. يک پاراگراف درس را به صورت امال دركتابچه هاى خويش بنويسيد. 

2. جمله هاى زير را دركتابچه هاى خويش نوشته، فعل، فاعل و مفعول آن را مشخص كنيد: 
 عبدالهادى»داوى« روزنامة امان افغان را در امور نشراتى كمک مى كرد. 
 استاد محمد رحيم »الهام« روش جديد تحقيق دستور زبان را نوشت. 

1. دربارة »ادبيات عاميانه« مقاله يى بنويسيد كه ازپنج سطر كم نباشد. 

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

2. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد. 

جمال و زينت انسان به دانش است و هنر

کـه آدمـى شـرف از دانـش و هنــر دارد

تفاوت بشـر از جانـور بـه معـرفـت اسـت

جز اين چه فخر وفضيلت بـه جانـور دارد

 اديب الممالک فراهانى
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درس بيست و هشتم

شاگردان عزيز!  جريدة سراج االخبار جريده يى بود كه براى تنوير اذهان مردم و 

ايجاد روحية آزادى خواهى و استقالل طلبى و اعمار و بازسازى افغانستان به چاپ 

مى رسيد و محمود طرزى سرمحرر آن جريده بود. آيا دربارة جريدة سراج االخبار 

و سرمحرر آن چيزى مى دانيد؟ هم چنين در اين درس با جملة اسمى نيز آشنا 

مى شويد. 

سراج االخبار
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جريدة سراج االخبار)1( افغانيه بعد از جريدة شمس النهار)2(، دومين جريده يى بود كه 
در سال 1290 هجرى هـ . ش.  در زمان حكومت اميرحبيب اهللا خان نشر گرديد. 

سراج االخبار جريدة مردمى بود و نوشته هاي آن مورد پسند مردم است. اين جريده 
و خارجى،  داخلى  اساسى)سرمقاله(، حوادث  مقالة  موضوع هايى؛ چون:  محتوا  نظر  از 
كليشة ادبيات، ستون هاى اختصاصى؛ چون: علم و فن اخالق، مسافرت و سياحت، دانش 
و حكمت، مطالب عسكرى، موضوعات تاريخى و حقوقى را در بر مى گرفت و از علوم 
و ادب و سياست با روش وشيوة ويژه بحث مى كرد. اين جريده به سرمحررى محمود 
طرزى و همكارى عبدالرحمان لودين و عبدالهادى داوى و ديگران به نشر مى رسيد. 
هدف عمدة سراج االخبار و همكاران قلمى آن روشن سازى اذهان مردم و تبليغ طرز 
فكر جهان قرن بيستم به مردم بود و آن ها را به طلب علم و فراگرفتن دانش و فرهنگ 
جديد، باالبردن سطح آگاهى عمومى، فهم و درک مسايل، نوسازى و بازسازى، اهميت 
تخنيک زراعت، ترقى صنعت، تجارت، دعوت، تشويق و رهنمايى مى كرد. اين جريده، 

طرز تحرير و نگارش ساده و علمى را وارد زبان كرد و سبک نو را رواج داد. 
و  اتحاد  وطن دوستى،  مانند:  حياتى؛  مهم  انديشه هاى  از  االخبار  سراج  مقاله هاى 
آزادى سخن مي گفت و مردم را عليه ظلم و استعمار تشويق نموده و آنان را به آزادى 

خواهى دعوت مى نمود. 
سراج االخبار نه تنها رهنماى فكرى و تربيتى جوانان در داخل كشور بود؛ بلكه در 
گذاشت.  اثر  نيز  منطقه  و  همسايه  كشورهاى  روشنفكر  و  طلب  اصالح  مردمان  افكار 
مطالعه   غور  به  را  آن  مصر  و  تركيه  هند،  فارس،  بخارا، سمرقند،  روشنفكرى  حلقات 

مى كردند و از آن الهام مى گرفتند. 
مستشرقان3( و نويسنده گان، سراج االخبار را بعد از جرايد تركيه در آسيا به درجة 
دوم حساب كرده بودند؛ اما دولت هاى روسية تزارى و هند برتانوى از اثر بخشى روز 

افزون آن در افكار مردم به هراس افتادند و جريده را برضد منافع خود ديدند. 
از اين رو بارها از امير حبيب اهللا خان تقاضاى جلوگيرى نشر مقاله هاى سياسى جريده را 
نمودند؛ اما جوانان دست اندركار جريده، نه تنها زير بار فشارهاى سياسى نرفتند؛ بلكه لحن 
جريده را تند و تندتر ساختند كه اين امر باعث شد تا ورود جريده به هند متوقف گردد. 

پس از نشر شماره ششم سال هشتم دو محرر جريده »عبدالهادى داوى و عبدالرحمان 
لودين« زندانى شدند. محمود طرزى تنها ماند؛ اما همواره تالش مى كرد تا سطح علمى 
جريده را بلند نگه دارد؛ اما دشوارى هاى سراج االخبار گوناگون و به حدى بود كه ديگر 
بود،  نتوانست آن همه دشوارى ها را كه فشار سياسى عمده ترين آن  محرر پركار آن 

تحمل كند؛ ناگزير نشر جريده سراج االخبار افغانيه را متوقف كرد. 
جالب است بدانيد كه درآخرين شمارة جريده، چندين جاى درختم مضامين لفظ »باقى 
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دارد« آمده است؛ اما »باقى داردها« همچنان باقى ماند و سراج االخبار ديگر زير ماشين 
چاپ نرفت)4(. 

1. سراج االخبار: نام جريدة معروف كه اولين شمارة آن در سال 1260نشر شد. 

2. شمس النهار: نام جريده يى كه قبل از سراج االخبار شروع به نشرات كرده بود. 

3. مستشرقان: كسانى كه آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق زمين استند. شرق شناس، 

خاورشناس.

4. زير ماشين چاپ نرفت: چاپ نشد

باقى دارد: ادامه دارد

جملة اسمى، جمله يى است كه از مسند اليه، مسند و رابطه تشكيل شده باشد، مانند: 
1. شيخ سعدى مصنف كتاب گلستان است. 

2. موالنا جالل الدين محمد از بلخ است. 
3. خدا بزرگ است. 

4. سراج االخبار جريدة مردمى بود. 
5. بابر، معلم  است. 

6. فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
در جمله هاى باال كلمه هاى، سراج االخبار، بابر، موالناجالل الدين محمد، شيخ 
سعدى و حديث اسكندر، مسنداليه، بزرگ، از بلخ، جريدة مردمى، معلم، فسانه، 

كهن و مصنف كتاب گلستان مسند و است، گشت و شد، رابطه  اند. 

u فعاليت1

1. شاگردان به متن درس به دقت گوش كنند. 
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2. به شكل گروهى دربارة جريدة سراج االخبار گفتگو كنيد. 

3. سخن معلم را دريابند و بتوانند دوباره بيان نمايند. 

u فعاليت 2

1. در بحث ها و گفتگو ها اشتراک فعال داشته باشيد. 

2. دربارة يكى از روزنامه هاى عصر خود بحث كنيد. 

u فعاليت 3

1. درس را خاموشانه بخوانيد. 

2. متضاد كلمه هاى زير را بنويسيد. 

دوستى، جنگ، شيرين، نرم، سياه

u فعاليت 4

درس را با صداى بلند بخوانيد. 

پيام درس را با رعايت نشانه گذارى در دو سطر بنويسيد. 

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

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

3. شنيده هاى درس را در يک پاراگراف بازنويسى كنيد. 

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

1. درس سراج االخبار را در پنج سطر خالصه كنيد. 

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

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

2. كلمه هاى زير را معنا كنيد و در جمله هاى مناسب به كار بريد. 

استعمار، مطالعه، سبک، حوادث، كليشه

 .......................................................................................................
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واژه نامه 
آ 

آذين: زيب، زينت، زيور
آزرم: شرم، حيا

آسيب: خساره، ضرر. 
آشفته گى: شوريده گى، پريشان حالى. 

آموزه: آموزش، آموخته. 
آيين: راه، روش، طريقه، دين 

آفاق: جمع افق کرانه هاى آسمانى، کشورها. 
آواره: سرگردان، دور از وطن. 

الف
ابر اختر: ابر )بر وزن فنر( به معناى بزرگ و 

اختر به معناى ستاره
ابصار: جمع بصر، چشم و نگاه. 

ابهام: پوشيده گذاشتن، پنهان کردن
اتمام: تمام کردن، به پايان رساندن. 

اجل: مهلت، نهايت مدت چيزى، نهايت زمان 
عمر، زمان مرگ. 

را  چيزى  گرداگرد  گرفتن،  درميان  احاطه: 
گرفتن،  فراگرفتن

تصور  مورد  آن  وقوع  که  پيشامدى  احتمالى: 
باشد. 

احسان: نيكويى. 
اختصار: مختصر کردن، کوتاه کردن. 

پى  فهميدن،  دريافتن،  کردن،  درک  ادراک: 
بردن. 

اذهان: جمع ذهن به معناى هوش
اذيت:  رنج و آزار، گزند، آسيب، شكنجه. 

ارادتمند: مخلص. 
اراکين: جمع )ارکان( به معناى بزرگان و 

سران دولت
به  ُمرده  ازمال  آن چه  بردن،  ميراث  ارث: 

بازمانده گانش مى رسد. 
ارجمند: ارزشمند، با ارزش. 

ازيرا: زيرا، بنابراين. 
استحكام: محكم شدن، استوارشدن

درازى  دست  کردن،  آبادانى  طلب  استعمار: 
دولت هاى  مداخله  و  نفوذ  اعمال  و 
قوى بر دولت هاى ضعيف به بهانه 

آبادى و عمران. 
استقامت: ايستاده گى، و پايدارى. 

فرو  خود  ُشش  و  بينى  در  را  هوا  استنشاق: 
بردن.

اسطوره: افسانه، حكايت، قصه.
به  شدن  سرگرم  شدن،  مشغول  اشتغال: 

کارى. 
اصحاب: دوستان، ياران، هم صحبتان

اضطراب: پريشانى. 
اعجاب: به شگفتي آوردن، به حيرت 

انداختن.
اعراض: روى برگردانيدن، پرهيز کردن، 

دورى کردن.
افراط: زياده روى درکارى. 

اقتضاء: تقاضا، در خور و مناسب. 
اقتفا: پيروى کردن، از پى رفتن. 
اکمال: کامل کردن، تمام کردن. 
اکناف: اطراف، کناره ها، کرانه ها. 

التهاب: ورم کردن، ُپنديدن.
الهام: در دل افگندن، تلقين کردن. 

اماکن: جمع امكنه و مكان به معناى جايها و 
سرزمين ها.

امتنان: منت گذاشتن، سپاس گزار بودن. 
امساک: خوددارى کردن، باز ايستادن

که  کردن  تقرير  را  مطلبى  پرکردن،  امالء:  
ديگرى بنويسد. 

انحطاط: پست شدن، به پستى گراييدن، عقب 
مانده گى. 

انزجار: تنفر و بيزارى. 
انساج: جمع نسج به معناى بافت بيولوژيكى 

انسان.
انسداد: بسته شدن، بند آمدن، مسدود شدن.

از خود  و  آوردن  پديد  آفريدن،  نوشتن،  انشا: 
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چيزى نوشتن. 
انعمال: شدن کار، اثر چيزى پذيرفتن، از چيزى 

يا امرى متأثر شدن. 
انگيزه: سبب، باعث، علت. 

اوان: روح. 
اوراد: جمع ورد به معناى دعا

اوليا:  جمع ولى، به معناى دوستان، دوستداران، 
اولياءاهللا به معناى دوستان خداوند>. 
ايجاز: کوتاه گفتن سخن، کوتاه کردن کالم

يا ذغال  پاره آتش، تكه هيزم  اخگر:  آتش، 
افروخته. 

اصنام: بت ها. 
اَُفق:  دايره که در آن چشم انسان کره زمين 

را ميبيند. 
اقصاى: جمع اقاصى. 

اورنگ: تخت پادشاهى 
الوان: جمع لون به معناى رنگ ها. 

اندودن: اندود کردن ماده که بر چيزى بمالند، 
پوشاندن با آب زر يا نقره. 

ب
باستانى: قديمى.

بانكنوت: پول کاغذى.
بترابد: سرريزه کند، بچكد، لبريزشود.

برازنده: شايسته، اليق.
بروز: پيدا شدن، بيرون آمدن، آشكارشدن.

برين: برترين، باالترين.
بنيادين: اصلى، اساسى.

بهرام: سيارة مريخ.
بى همتا: بى مثل و مانند. 
بيمارى: مريضى، ناخوشى.

برهمنان: از برهمن گرفته شده که کلمه 
هندى است، عالم و پيشواى 

روحانى مذهب برهمائى. 
پ

پايش: ماندگارى، پاييدن.
پوشش: جامه، لباس، قشر.

سرعت  با  تندروى،  حرکت،  گارى:  پويه 

حرکت کردن.
پيرايه: آرايش دادن توسط کم کردن مانند: 

کم کردن موى.
پيرايه: زيب وزينت.

پوشنج، يا فوشنج: شهرک نزديک هرات 
که تا شهر ده فرسنگ داشت ودر 
وادى پر درخت و ميوه واقع بود و 

از آن گروهى از اهل علم بر خاسته 
اند. 

ت
تابلو: نمايش، تصوير، لوحه. 

تأسف: افسوس خوردن. 
تبحر: علم و معرفت بسيار داشتن، بسيار دانا 

شدن.
تبذير: از حد زياد خرج کردن، بيهوده خرج 

کردن.
از  را  کسى  بلدکردن،  نفى  دورکردن،  تبعيد: 
ديگر  به جاى  و  کردن  بيرون  شهر 

فرستادن. 
تجويز: اجازه دادن، روا شمردن.

تحسين: آفرين گفتن، نيک شمردن. 
بر  حاشيه  نوشتن  حاشيه نويسى،  تحشية: 

کتاب. 
تخمر: خميرشدن، خميره شدن

تردد: رفت و آمد کردن، گشت و گذار 
نمودن.

ترشح: تراوش، افشانده شدن.
ترويج: رواج دادن، روا کردن.

تشخيص: شناختن، تعيين کردن ،تمييز کردن. 
تصحيح: درست کردن، صحيح کردن، 

بى غلط کردن کتاب.
تصنيف: نوعى از شعر که براى سرود خوانى 

به کار مى برند.  
تصوف: صوفى شدن، درويشى. 

تصويب: درست دانستن، رأى موافق دادن، 
صواب شمردن.
تعادل: برابرى، همتايى.



182

تعدى: تجاوز.
تعصب: سختى و جانب دارى بى جا. 

تفريط: کوتاهى کردن در کارى. 
تفويض: سپردن، واگذار کردن.

تقليل: کاستن، کم شدن، کاهش.
تكثر: بسيارشدن، زيادشدن.

تلقى: نگرش، دريافتن. 
اجتماعى،  زنده گانى  شهرنشين شدن،  تمدن: 

ترقى. 
تمنا: آرزو. 

تنديس: مجسمه، پيكر، تمثال
تنقير: تميز دادن محاسن و عيوب کالم. 

تنقيص: ناقص کردن، کم کردن. 
توصيه: وصيت کردن، اندرز دادن. 

شرح  ساختن،  آشكار  کردن،  واضح  توضيح: 
و بيان. 

تهاجم: بهه همديگر هجوم کردن. 
تيتر: عنوان فرعى.
تيـر: سيارة عطارد.

ث
ثقات: جمع ثقه، به معناى کسى که به او 

اعتماد کنند.
ثقت: اطمينان، اعتماد.

ج
جوالن: تاخت وتاز، گرديدن، دوره زدن
جهيدن: جست زدن، به اهتزاز درآمدن

جدار – ديوارها
چ

چماق: چوبه  دستى بزرگ.
ح

حاوى: در بردارنده. 
اندازه،  معناي  به  »حد«  کلمة  جمع  حدود: 

مرز.
حذر: پرهيزکردن، دورى کردن.
حرفت: شغل، پيشه، کار، وظيفه.

حسرت: افسوس، دريغ.

حضر: حاضربودن، محل حضور.
حفره: سوراخ، گودال.

حكمت: علم، دانش، دانايى، فلسفه.
حمايت: نگهبانى کردن، پشتيبانى کردن، 

دفاع کردن.
حميده: ستوده، پسنديده. 

حوادث: جمع حادثه، واقعه، ماجرا. 
حداد– آهنگر، آهن فروش، در بان زندانبان. 
خرما  برگ  نى  از  که  فرشى  بوريا،  حصير- 
تنگ  مكان  هم  و  باشد  شده  بافته 

را گويند. 
خ

خيمة  معناى  به  خرگاه  مخفف  خـرگـه: 
بزرگ.

برآشفته،  آلود،  خشم  خشمناک،  خشمگين: 
غضبناک. 

خالل: ميان و فاصلة دوچيز، 
خلقت: فطرت، آفرينش، سرشت. 

خوذ: جمع خوذه به معناى کاله آهنين
خون خامه: در اين کتاب، منظور از رنگ قلم 

است.
د

داور: انصاف دهنده، قاضى، حاکم.
درخشنده: تابان، فروزان.

درخور: سزاوار، شايسته، مناسب 
درود: ثنا و ستايش 

دغدغه: بيم و نگرانى، تشويش 
دکلمه: مطلبى را با صداى بلند و با آب و تاب 

از بر خواندن. 
دموکراسى: مردم ساالرى. 

دوده: خانواده، دودمان
دجله – مشهورترين درياى است که در 

عراق موجود است، دجله و فرات. 
دکه – دکان، کنار، گوشه و در اين جا به 

معناى دکان آهنگرى است. 

ر 
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رأفت: رحمت و مهربانى. 
رجال: مردان، جمع رجل. 

رسانه هاى جمعى: وسيله هايى  که مطلب يا 
خبرى را به صورت دسته جمعى به 
اطالع مردم برساند؛ مانند: راديو و 

تلويزيون. 
رسن: ريسمان، طناب. 

رشادت: شجاعت، دالوريو
رعنايى: زيبايى. 

رمز: راز، پوشيده، نهفته، نهان.
رنج: آزار، درد، محنت. 

ُرّوات: راويان، کسانى که چيزى را روايت 
کنند.

کسى،  از  حديث  يا  خبر  کردن  نقل  روايت: 
بازگفتن.

روحاني: دانشمند دينى، پيشواى مذهبى، 
پارسا، پرهيزگار.

روش: قاعده، قانون، راه، طريقه
رهنمود: رهنمايى، هدايت. 

و  کريم  سخاوتمند،  بخشنده،  سخى،  راد: 
حكيم را هم گويند. 

رهبانيت: گوشه نشينى و ترک دنيا و چشم پوشى 
از لذت هاى آن. 

ز
زمزمه: ترنم کردن، آواز خواندن. 

س
سبک: ريخت، طرز و روش. 

سپرى کردن: تمام کردن، به پايان رساندن. 
سجايا: جمع سجيه، خلق و خوى، طبيعت. 

سخاء: سخى بودن، جود و کرم داشتن. 
 1290 سال  در  که  جريده يى  نام  سراج االخبار: 
ه . در زمان حكومت اميرحبيب اهللا خان 

شروع به نشرات کرد. 
سعادت: خوشبختى، نيک بختى. 

سكو: بلندى يى که با سنگ و خشت سازند. 
تختگاه.

سالست: نرمى، آسانى، روانى.
سلطان: حجت و برهان، تسلط و فرمانروايى و 
در اين جا به معنا فرمانروا و پادشاه. 

سمبول: نشانه، عالمت.
سوگند: قسم )بر وزن قلم(.

سويه: برابر و يک سان، سطح و مستوى. 
سهيم: شريک. 

سياح: توريست، جهان گرد. 
سياست: اداره کردن امور مملكت، رعيت دارى. 

سيف: شمشير. 
سيكى: يک قسمت از سه قسمت 

سپيده: هنگام سحر، سحرگاه، صبح زود. 
سجستان: سگستان، سيستان امروزى. 

سفينه: جمع کشتى و در درى کتاب را گويند 
که مطالب مختلف به خصوص اشعار 
درى جمع گرديده باشد.                                                                                                                     

سلطه: قدرت، توانائى، چيره گى، فرمانروايى. 
ش

شايع: خبرپراگنده و منتشرشده.
شبان: چوپان. 

شفاهي: زبانى، گفتارى.
شكيبا: صبور و بردبار. 

شگفت انگيز: حيرت آور، متحيرکننده 
جريدة  از  قبل  که  جريده يى  شمس النهار: 

سراج االخبار نشرات داشت. 
شورا: مشوره، کنكاش، مجلسي از بزرگان که 

دربارة امري با هم مشوره کنند. 
ص

صخره: سنگ بزرگ و سخت. 
 صراحت: آشكارى، ُرک و راست گفتن، 

روشن صحبت کردن
صفا: پاکيزه گى، روشنى. 

صفاهان: اصفهان: شهريست درمناطق 
مرکزى ايران که پس از تهران 

بزرگترين شهر محسوب مى شود. 
صالبت: محكم شدن، استوارشدن

صوفى: متصوف، پشمينه پوش. 
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صحارى: صحراها، بيابان ها 
صيت: آوازه، نام نيک، ذکر خير، شهرت نيكو. 

ض
ضخيم: بزرگ جثه، کالن، تناور

ط
طره: پيشانى، دستة موى تابيده در کنار پيشانى. 

طفيلى: انگل، پارازيت، مهمان ناخوانده
طمع: حريص شدن، آزمند. 

طنز:  مسخره کردن، طعنه و سرزنش. 
اعمال  از  يكى  کننده،  طواف  بسيار  طواف:  

حج. 
ظلمت: تاريكى. 

طومار – مكتوب دراز، نامه، دفتر. 
ع

عارضه: حادثه، پيشامد، هرچه که وقوع آن 
غيرمنتظره باشد. 

عارف:  شناسنده، دانا، خداشناسى. 
عاطفه: شفقت، مهر و عالقه. 

عبقرى: قوى و بزرگ و شگفت آور. 
عجل: جمع عجله به معنا شتاب. 

عدالت: انصاف، دادگرى. 
عرفان: خداشناسى، شناختن حق تعالى

عليه: بر ضد کسي يا چيزي، به زيان کسي.
عيار: جوانمرد. 

عياران: جوانمردان.
غارت: تاراج، چپاول. 

غول پيكر: غول آسا، بسيار بزرگ و مهيب. 
عجم – غير عرب، ايرانى، ترکى، اروپائى را گويند. 

عمال: کارکنان، کار گزاران، جمع عامل. 
غ

غرچه يا غرجه: غرجستان که به »ج« ويا »چ« 
هم آمده است، که بين غور و هرات 

امروزى را مى گويند. 
ف

فتوت: جوانى، جوانمردى، سخا و کرم. 
فرافزا: افزايش دهنده و بسيارکننده  شان و شوکت 

و شكوه

فراوى: نزد وى، پيش او 
فراخي: وسعت، پهنا، گشاده گى

فراگرفتن: آموختن. 
فسانه: افسانه، قصه، داستان، حكايت. 

ق
قاصر:  کوتاه.

قاين: شهرى است درمرز ايران و افغانستان
قبا: جامة دراز که از قسمت پيش باز باشد، 

چپن، جيلک.
در  است  قريه يى  نام  و  سياه  برة  قوزى:  قره 

ولسوالى ارگوى بدخشان. 
قرينه: دليل، عالمه، نشانه.

قساوت: سنگدلى. 
قشر: پوست، پوشش، جلد

قلوب: دلها، جمع قلب. 
ك

کاکه:  عيار و جوانمرد. 
کانون: مرکز، محل اصلى.

کاينات: موجودات. 
کرامت: بزرگى ورزيدن، جوانمردى کردن. 

کشاکش: کشمكش. 
کليشه: نوشته يا تصويرى که روى چوب يا فلز 

حک کنند براى چاپ کردن. 
کميسيون: هيأت يا انجمنى مرکب از چند نفر 

براى رسيده گى چيزى.
کيفيت :چگونگى، حالت، وضع.

کيـوان: سيارة مشترى.
کالم: گفتار، قول، سخنى که معنايش کامل باشد.

کي: پادشاه، شاهنشاه، کيخسرو.
گ

گداختن: ذوب شدن، آب شدن. 
گنج: خزينة سيم و زر، پول هاى طال و نقره. 

ل
الجرم: ناچار، ناگزير.

لمحه: لحظه، ثانيه، زمانى بسيار اندک.
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م
مؤرخ: تاريخ نويس، تاريخ دان. 

مار افساء: مارگير، کسى که مار را افسون 
مي کند.

ماهيت: حقيقت، سرشت، نهاد و طبيعت چيزى.
با  مقابله  و  نبرد  و  آمدن  ميدان  به  مبارزه: 

يک ديگر. 
مبرم: محكم، ثابت، قاطع و استوار. 

مبين: آشكارکننده، واضح سازنده.
متأسفانه: بدبختانه، از روى افسوس. 

متراکم: انبوه، ِگرد آمده، روى هم جمع شده.
متضرر: زيان ديده، ضرر رسيده. 

متكلف: کارى که به رنج و زحمت انجام پذيرد.
متناقض: چيزى که مخالف و ضد ديگرى 

باشد.
انواع  به  که  آن چه  رنگارنگ،  گوناگون،  متنوع: 

مختلف باشد
مجازات: سزاي بدي را دادن، کيفر

مجسمه: پيكر. 
محارم: جمع محرم، خودى و خويش نزديک و 
حرام  او  با  زناشويى  که  خانواده  عضو 

باشد. 
محاسن: جمع حسن، به معنا خوبى و نيكويى، 

ريش. 
محاالت: چيزهاى ناشدنى، ناممكن ها 

محبت: دوستى. 
محرقه: تب دايمى، تيفوس، تب شديد و 

سوزان. 
محرکه: اشيايى که سبب تحريک و تهييج بدن 

شوند.
احساس  آن  اثر  و  وجود  که  چيزى  محسوس: 

شود
محقق: تحقيق کننده. 

محكوم: کسى که در محكمه برعليه وى حكم 
شود.

محمل :کجاوه، هودج، چيزى که در آن چيزى 
را حمل کنند.

مختل: آشفته و به هم خورده، تباه شده. 
مختل: خلل پيدا کرده، آشفته و بهم خورده. 

مخدر: ُسست کننده، چيزى که توليد ُسستى و 
بى حسى کند.

مخروبه: خراب شده، ويران شده. 
مخفى: پنهان، در اين جا تخلص شعرى شاه بيگم 

مخفى بدخشى. 
پايه ها،  درجه ها،  مدرجه،  و  مدرج  جمع  مدارج: 

منزلت ها. 
مدنيت: شهرنشينى، تمدن و ترقى. 

مرتاض: رياضت کش.
مرتبط: پيوسته. 

مرشد: راهنما.
مرصع: آن چه در آن جواهرنشانده باشند. 

گوهرنشان.
مرهون: گرو داده شده، گرو رفته. 

مزايا: جمع مزيت، برترى. 
مزد: پاداش، اجر. 

مزمن: کهنه، ديرينه، طوالنى.
مسؤوليت: آن چه انسان مسؤول و عهده دار آن 

باشد. 
مسألت: سؤال کردن، خواستن. 

مسجل: سجل کرده شده، ثبت شده.
مشاهير: جمع مشهور. 

مشترقين: کسانى که آشنا و دانا به اوضاع و احوال 
ملل شرق زمين اند. خاورشناس. 

مشروعيت: آن چه موافق شرع باشد، روا 
دانستن، جايز شمردن.

مصافحه :احوال پرسى، دست دادن به يكديگر.
مصداق: گواه راستى، دليلى براى سخن راستى.

مطـرب: به طرب آورنده، نوازنده، آوازخوان. 
مطال: زر اندود، طالکارى شده.

مظاهر: جمع مظهر، جلوه ها. 
معاصر: هم عصر، هم دوره، همزمان. 

معبر: عبورگاه، گذرگاه، جايى که از آن عبورکنند. 
به  که  کسى  ُخوکننده،  گيرنده،  عادت  معتاد: 

چيزى عادت کرده باشد.
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معذور: عذر آورده، داراى عذر. 
معزم: افسونگر، و در اين متن به معناى کسى 

که داراى عزم قوى باشد. 
معيارى: سنجيده شده، برابر، مطابق به اصول.

معيشت: زنده گى، زيست.
مقادير: جمع مقدار به معناى اندازه ) ها(.

مكارم اخالق: اخالق پسنديده، خوى هاى نيک. 
منزلت: درجه، مقام، مرتبه.

منشور: اعالميه، فرمان، نام، سرگشاده، 
نشرشده.

منعم: نعمت دهنده.
مواظب: مراقب، نگهبانى. 

مودت: دوستى کردن، محبت ورزيدن.
موصوف: وصف شده، ستوده شده. 

موفقيت: کاميابى، بهره مندى. 
مهار: زمام، افسار، کنترول. 

مهتر: بزرگتر، کالنتر، رئيس قوم.
مهر: خورشيد، آفتاب.

مهلک: هالک کننده، ُکشنده، نابودکننده.
مهمات: مجموعة لوازم و وسايل نظامى. 

مجد: کوشا، کوشش کننده. 
ملمع: درخشان، رنگارنگ. 

ن
نابسامانى: بى نظمى، بى ترتيبى. 

ناگوار: ناخوش آيند، نامطبوع.
نامرعي: مراعات ناشده، آن چه رعايت نشود.

ناهيـد: سيارة زهره.
نحوه: طريقه، روش.

نخبه: برگزيده، برجسته.
فتحة سين(  و  نون  )به ضم  نسخ  نسخ خطى: 
با  که  رساله يى  يا  کتاب  نسخه:  جمع 

دست نوشته شده باشد. 
نيشابور: شهرى است در شمال شرق ايران.

نظام: طريق و روش حكومت داري.
نفرت: بيزارى. 

نقاشى: صورتگرى، رنگ آميزى. 

نقد:  سره کردن، جداکردن پول خوب از خراب، 
محاسن  يا  و  عيوب  ساختن  ظاهر 

کالم. 
نقيب: بزرگ و سرپرست قوم. 

نيكوفر: دارندة شان و شوکت و شكوه نيک و 
خوب.

ناخدا: مالک کشتى، کشتيبان. 
نحيف: ضعيف و نزار.

نفوذ: اثر کردن و جارى بودن امر و حكم، فرو 
رفتن تير در نشانه. 

و
واژگون: سرنگون. 

ورز: کار پياپى، کشت، کسب و کار،  پيشه. 
وسايط: اسبابى که توسط آن کارى انجام شود. 

وفا: به جا آوردن عهد و پيمان. 
وهمي: خيالى، تصورى، پندارى.

ويژه گى: خصوصيت. 
ه  

هزل: شوخى، مزاح آميز، سخن غيرجدى
هزينه: خرج يا مصرف.

هنگفت: زياد، بسيار.
هويت: شخصيت، ذات، شناخت. 

هيأت منصفه: گروهى از قاضيان که با آشكار 
ساختن حق و باطل انصاف را جارى 

مى سازند.
ى

يــم: دريا، رود. 
يوغ اسارت: يوغ اسيرى و برده گى. 
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