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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
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 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
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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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افغانستان محفوظ است. خريد و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 
قانونى صورت مى گيرد.
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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 برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
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 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر 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

به نام خداوند داناى راز

به نام خداوند داناى راز

خداوند ناز و خداى نياز 

خدايى كه جهان را آفريد و جهانيان را، خدايى كه انسان را آفريد و خرد 

را و زبان را، خدايى كه زمان را آفريد و زنده گى و مرگ عالميان را، خدايى 

كه عزت را آفريد و زيبايى و آزادى و بهاران را، سزاوار ثنا و ستايش و عبادت 

است. اين تنها انسان نيست كه او را به پاكى و بزرگى و مهربانى ياد مى كند؛ 

»كوه و صحرا و درختان همه در تسبيح اند.« به جاست كه كتاب را با نام او 

باز كنيم و درس را با نام او آغاز. 
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فـضل خـداى را كه تواند شمـار كرد؟    يا كـيست آن كه شكر يكى از هزار كرد

بحـر آفـريد و بّر  و درختـان و آدمـى     خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد

كرد  شاخسار  بر  زمزمه  كه  بلبلى  هر  توحيدگوى او نه بنى آدم است و بس   

كرد  اميدوار  عاقبت  حسن  به  را  ما  بخشنده گـى و سابقة لطف رحمـتش   

كرد پرهيزگار  مردم  جـــاى  فـردوس  پرهـيزگـار باش كـه  دادار  آسمــان    

كرد انتظار  دخل  و  ابله  نكاشت  دانه  هر كو عمل نــكرد و عنايت اميد داشت   

نا بــرده رنـج، گـنج مـيسر نمى شود     مـزد آن گرفت جـان برادر كه كار كرد

بعد از خداى هرچه پرستند هيچ نيست     بى دولت آن كه بر همه، هيچ اختيار كرد

                                                                                                    )سعدى(

توضيح بيت: هر كه او عمل نكرد و عنايت اميد داشت، دانه نكاشت ابله و دخل انتظار 

كرد، بايد گفت: درست است كه دروازة رحمت خداى مهربان گشوده است؛ اما آنانى كه 

هرگز عمل نيك انجام نمى دهند، چگونه انتظار لطف خداوند را دارند؟ مگر آن ها نمى دانند 

كه بدون زرع دانه باز كردن دروازة انبار و انبان، ابلهى است؟ ضرب المثل معروفى داريم 

كه گفته اند: »از تو حركت از خداوند بركت«؛ يعنى كه بدون زحمت و رنج، گنج به  دست 

نمى آيد. 

در صنف هشتم موضوعات دستورى چون: كلمه و انواع آن، فعل و انواع آن، شخص و 

وجوه فعل، قيد و انواع آن، پيشينه و پسينه، عطف، نشانه ها، پيشوندها و پسوندها و انواع 

آن ها، ضمير و انواع آن را به تفصيل خوانديم كه همة آن ها يكى از بخش هاى صرف يا          



3

واژه شناسى را بيان مى كرد و در درس بعدى قبل از ورود به مبحث نحو مرورى خواهيم 

داشت به تعريف دستور و بخش هاى آن. 

 

فضل خداوند در حدى است كه از هزار آن يكى را هم  شمرده نمى توانيم. خالقى كه 

آفتاب و ستاره، شب و روز و زمين، آب و درخت و آدم و... را آفريد، تنها مورد توصيف 

انسان نيست؛ بلكه هر بلبلى كه چهچه  بر شاخسار مى كند، در حقيقت ثناى خداوند را 

مى گويد. 

هرچند سابقة احسان خداوند بركس پوشيده نيست و ياد همان خوبى اولين او ما را 

به نيكى آينده هم اميدوار مى سازد؛ با خبر باش كه خداوند بهشت را براى مردمان پاك 

و پرهيزگار آفريده است. 

u بشنو و بگو

l خداوند> سزاوار ثنا و سپاس است؛ شما داليل آن را بگوييد. 

l »كوه و صحرا و درختان همه در تسبيح اند«، چه معنايى دارد؟

l اين بيت را توضيح نماييد: 

    بعد از خداى هرچه پرستند هيچ نيست

    بى دولت آن كه بر همه، هيچ اختيار كرد

به دوستانت بگو 

l آنانى كه بدون انجام عمل خير، انتظار لطف خداوند را دارند، ابلهانى بيش نيستند. 
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l خداوند بهار و زيبايى و عزت و آزادى را براى انسان آفريده است. 

u بخوان و بنويس

l پيام اين بيت چيست؟

    نابرده رنج، گنج ميسر نمى شود           مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

l هدف از حمد و ثناى بنده به دربار الهى چيست؟

از چهار جواب يکى را تأييد کنيد

كدام يك از ابيات متن خوانده شده  به ضرب المثل تبديل شده است: 

ب( بيت سوم الف( بيت اول    

ج( بيت هفتم            د( بيت هشتم

با استفاده از اين کلمه ها دو جمله بسازيد

شكر، پرهيز، رحمت، بلبل، زمزمه، فردوس، خداوند. 

تحليل و مباحثه 

صنف به چهار گروه تقسيم شود، سه گروه پس از تفكر و تحليل همه جانبه نتيجة 

درس را توسط نماينده هاى خويش در برابر صنف ارائه كنند؛ اما گروه چهارمى به نقد 

نظرات آن ها بپردازند. 

l شعر ستايش خداوند را از بر كرده در صنف قرائت كنيد. 

l پيام بيت زير را در كتابچه هاى تان بنويسيد.

عـــذر بــه درگاه خـــــدا آورد بنده همان به كه ز تقصير خويش 

كس نتــــواند كه به جــــا آورد ورنه  ســزاوار  خــــــداونديش 

سعدى
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درس دوم

نعت پيامبر اكرم �

اى پـــادشــه مسند اقليم تجـالاّ      قصر تو فلک، تکيه گهت عرش معالاّ  )غياثى(

از ديرباز تا كنون مرسوم بوده است كه نويسنده گان و شعراى متعهد، 

كالم خود را با نام خداوند> و درود بر پيامبر اكرم� آغاز مى كردند و 

در حقيقت با اين تمهيد، درهاى رحمت و مغفرت الهى را به روى خويش 

و خواننده گان مى گشودند و آنان را با خود به سر سفرة پربركت نعت رسول 

بهره مند  را  ديگران  و  آن خويشتن  بركت  از  و  مى نشاندند  الهى  و حمد 

مى ساختند. ما نيز اين كتاب را به پيروى آن بزرگواران با حمد آفريدگار 
هستى و نعت پيامبر اكرم� آغاز مى كنيم. 
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امين خــــدا، مهبط )1( جبرئيـــل امـــــام رســـل، پيشــواى سبيل 

كتب خــــانة چند ملت بشست )2(  يتيمى كــــه نا كرده قرآن درست 
تــــزلزل در ايـوان كسرى فتاد )3( چـــو صيتش در افـــواه دنيا فتاد 

به تمكين و جا از ملك برگذشت)4(   شبى بــرنشست؛ از فلك برگذشت 
كه در سدره جبريل از او بـازماند)5( چنـان گرم در تيه قـــــربت براند 
كـــه اى حامل وحى، برتر خرام )6(  بدو گفت ســـاالر بيت الحــــرام 
بمـــاندم؛ كه نيـــروى بالـم نماند بگفتــا فراتر مجالــــم نمـــــاند 
بســـوزدپــــرم تـجـلى  فـــروغ  اگر يـك سـر مــو فــراتـر پــرم 
عليــك السالم اى نبى الــورى)7(  چـه نعت پسنـديـده گـويم تــرا؟   
زمـين بـوس قـدر تو جـبريل كرد خـدايت ثنا گفت و تبجيل كـــرد   
عليــك الصلــوة اى نبى السالم )8( چـه وصـفت كند سعدى نــاتـمام   

چه وصفت کند سعدى ناتمام؟                       عليک الصلوه اى نبى السالم)8(

*  اين نعت از  مشرف الدين سعدى شيرازى )619 هـ.. ش.( است كه از ديباچة بوستان 
وى انتخاب شده است. 

1. مهبط: محل فرود آمدن
2. پيامبرى كه هنوز  نزول وحى بر او تمام نشده بود، با رسالت خود، آثار همة اديان را منسوخ 

كرد. 
3. تزلزل در ايوان كسرى فتاد: ايوان مداين، كاخ بزرگ ساسانيان در تيسفون، كه بخشى 
از آن هنوز باقى است، در هنگام تولد پيامبر اسالم تاق آن شكاف برداشت و فروريخت. به 

تعبير ديگر در قدرت ساسانيان خلل راه يافت. 
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4. اشاره به رفتن پيغمبر اسالم در شب معراج است. تمكين )احترام(، از ملك برگذشتن 
نيز پيشى گرفتن پيامبر� از جبريل امين در سفر معراج را افاده مى كند. 

5. اشاره به رفتن پيامبر به معراج است كه با رسيدن پيامبر�  به سدرة المنتهى، 
جبريل توان رفتن بيشتر را نداشت. 

6. حامل وحى: جبريل امين و ساالر بيت الحرام )مكه( پيامبر اكرم� است. 
مردم  بر  خدا  فرستادة  و  پيامبر  اى  الورى(:  )نبى  اى  باد  تو  بر  درود  و  سالم   .7

)ورى:    مردم( 
8. بيت الحرام: نام كعبة معظمه است. 

9. نعت ذكر نام و اداى احترام به پيامبر اكرم� و ستودن ايشان است كه به طور 
معمول در خطبه ها و ديباچة كتاب ها مى آيد. 

 براى تكرار احسن يك بار ديگر دستور زبان را تعريف مى كنيم: دستور زبان علمى 
است كه به شرح و بيان  قواعد و ساختار و ضوابط صرفى و نحوى زبان مى پردازد. اين 
اشتباه است كه دستور را كسى اين چنين تعريف كند: »علمى است كه با ياد گرفتن 
آن، درست خواندن و درست نوشتن را ياد مى گيريم« در حالى كه ما بسيار اشخاص را 
مى شناسيم كه دستور زبان را فرا گرفته؛ ولى درست خواندن و درست نوشتن را به طور 
كامل ياد ندارد و نيز اشخاصى را مى شناسيم كه دستور زبان را نخــوانده؛ ولى درست 

مى خواند  و درست مى نويسد. 
دستور زبان متشكل از سه بخش است: 
1. آواز يا آواشناسى يا اصوات شناسى. 

2. كلمه يا واژه شناسى كه به نام صرف ياد مى شود. 
3. نحو كه عبارت از مطالعة قواعد و ضوابط و ساختار عبارت ها و جمله ها مى باشد. 
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u بشنو و بگو
1. اين بيت حافظ با كدام بيت از متن درس نزديكى دارد؟

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت   
                                     به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

2. مضمون اين شعر سعدى كه: 
رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند   

       بنگر كه تا چه حد  است مقام آدميت
با كدام بيت متن قرابت مفهومى دارد؟ توضيح دهيد. 

3. چرا نويسنده گان و شعرا به حمد و ستايش خداوند> و نعت حضرت پيامبر� در 
ابتداى كتاب، خود را ملزم مى دانستند؟

4. شاگردان متن نعت شريف را يك، يك بيت توضيح و تفسير كنند. 

u بخوان و بنويس

شاگردان به نوبت پيش تخته رفته ابياتى از نعت را كه معلم محترم مشخص   l

كرده، امال بنويسند. 

شاگردان به نوبت يك، يك بيت نعت را طبق دستور معلم محترم بخوانند.   l

كلمه هاى جديد درس را با معناى آن ها در خانه نوشته براى آن ها يك، يك جمله 
بسازيد. 
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درس سوم

بهار جشن تولد زيبايى، جشن جوانى طبيعت و هنگامة شكوه رستن و شگفتن است. با 
فرا رسيدن بهار و روزهاى بلند آفتابى و آسمان سراسر آبى، بيچاره گى زمستان فرا مى رسد. 
ديگر سردى و سكوت در برابر خورشيد فروردين جز تسليم چارة ندارد. در اين موقع است 
كه طبيعت قباى فرسودة خود را بيرون كرده، ابريشم هفت رنگ بهار را بر تن مى كند. 
خندة گل ها، چهچة پرنده گان خوش آواز، زمزمة جويباران و طراوت چشمه ساران همه و 

همه انسان را حال و هواى ديگر مى بخشند. 

آمد بهار خرم، با رنگ و بوى طيب              با صد هزار زينت و آرايش عجيب
پس از نعت و صفت پيامبر�، امروز  پيرامون بهار و طبيعت سخن مى گوييم. 
از »مصراع رنگين روزگار« از فصلى كه همة ما تا حدى آن را مى شناسيم؛ چرا 
كه هر سال در حد نياز در اختيار داريم؛ پس شما كه بهار خانواده ها استيد و شما 
كه گل هاى شاداب و غنچه هاى ادب، حكمت و معرفت استيد، آماده  ايد كه در 

مورد اين عروس طبيعت چيزى بگوييد يا درباره اش شعرى بخوانيد؟
شايد با هم هم صدا باشيم كه كم توجهى به بهار، بى مهرى با زيبايى است. 

خواهد ارائه  نوبت  به  آن  اركان  و  جمله  نحو،  علم  تعريف  دستور،  بخش   در 
 شد. 

مصراع رنگين روزگار
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در اين فصل طاليى طبيعت، بذرافشانى دهقانان، نسل گيرى شبانان، غوره بندى درختان  
ميوه دار و برنامه ريزى پدران و مادران به خاطر آموزش فرزندان شان لذت و معناى ديگر 

دارد. 
بهار كه همزاد جوانى و همخون سرسبزى است، به انسان نيرو مى بخشد تا محكم بايستد، 

درست فكر كند و با بررسى گذشتة كهنه، آيندة نو را با تمام اميد پذيرايى نمايد. 

استاد فرخى سيستانى در پذيرايى از بهار مى گويد: 
ز باغ اى باغبان مــــا را همى بوى بهار آيد

کليد باغ مـــا را ده که فردامان به کار آيد
چــو اندر باغ تو بلبل به ديدار بهــــار آيد

تو را مهمان ناخوانده به روزى صد هــزار آيد
انسانى به بزرگى موالنا جالل الدين محمد بلخى هم در فصل بهار عروسان چمن را 

فراموش نمى كند: 
آمد بهار اى دوستان منزل سوى بستان کنيم

گرد عروسان چمن خيزيد تا جـــوالن کنيم

قرار  بحـث  مورد  را  آن  اجزاى  و  نظام ساختارى، جمله  كه  است  علمى  نحو: 
مى دهد. به بيان ساده تر: نحو ساختمان عبارت ها، گفته ها، فقره ها و جمله هاى يك 

زبان را معرفى مى نمايد. 
جمله: مجموعه يى از كلمه هاى مستقل و نامستقل است كه به يك ديگر رابطه 

نحوى داشته و داراى معنا و مفهوم تام و كامل باشد. 

همه اجزاى جمله ارزش يك سان ندارند. در ميان اجزاى جمله دو جزء استند 

كه استخوان بندى جمله بر آن ها استوار است و اگر آن ها نباشد، جمله وظيفة 

خود را اجرا كرده نمى تواند؛ پس به چنين اجزاى عمده، اركان جمله مى گويند؛ 
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به مثال ها توجه كنيد: 

ابراهيم آمد.         ابراهيم باهوش است.       ابراهيم كتاب خريد. 

در مثال اول جمله دو ركن دارد: ابراهيم )نهاد(، )آمد( گزاره

در مثال دوم جمله دو  ركن دارد: ابراهيم )نهاد( باهوش است )گزاره(

در مثال سوم  نيز جمله دو ركن دارد: ابراهيم)نهاد( كتاب خريد )گزاره(

اين هم مثال هايى از درس كه اركان اساسى جمله در متن آن ها رعايت شده 

است. 

بهار مى رسد. 

تن  بر  را  بهار  رنگ  هفت  ابريشم  طبيعت  است.  روزگار  رنگين  مصراع  بهار   *

مى كند. 

تا حال مورد  از قديم ترين زمانه ها  انسان است كه  و  بهار جشن مشترك طبيعت 

تجليل قرار دارد. نيكوداشت بهار احترام به جوانى، زيبايى، سرسبزى و بويايى است. بهار 

فصل آغاز روييدن و شگفتن است. 

اركان اساسى جمله عبارت از نهاد و گزاره و يا مسند اليه و مسند مى باشد. 

u بشنو و بگو
l بهار چگونه فصل سال است؟

l چرا بهار را عروس سال مى گويند؟
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l چه شباهت هايى بين جوانان و بهاران وجود دارد؟

به دوستانت بگو
l بهار جشن جوانى طبيعت است. 

l كم توجهى به بهار بى مهرى با زيبايى است. 
l آمدن بهار را اكثر مردمان جهان با برگزارى جشن ها تجليل مى نمايند. 

u بخوان و بنويس
l نوروز كه مژدة بهار است در سرزمين ما چه سابقه يى دارد؟

l رسول اكرم� دربارة نوروز چه گفته اند؟
l پذيرايى از بهار در شعر درى چگونه است؟

جاهاى خالى را پر کنيد: 
l بهار جشن تولد... است. 

l بهار هنگامة رستن و... است. 

تحليل و مباحثه
چه فكر مى كنيد كه خداوند چرا در ميان چهار فصل يكى آن را بهار آفريد، اين 
موضوع را در چهار گروه در صنف مورد بحث و تحليل قرار دهيد و نتيجة تحليل خود 

را به وسيلة نمايندة گروه ارائه كرده و از آن دفاع كنيد. 

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. يك گروه دربارة بهار و گروه ديگر دربارة خزان، 
مقاله هايى آماده كرده، در صنف بخوانند. 
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درس چهارم

حكايت

شاگردان عزيز، در صفحاتى كه از نظرتان گذشت، شما دربارة »بهار، مصراع 
رنگين روزگار« و »نحو و اركان جمله« معلومات حاصل نموديد. 

آيا شما مى دانيد كه انگيزة بسيارى از دانشمندان در كشف حقايق هستى، 
شنيدن حكاياتى بوده كه باعث دگرگونى روحيه و سرنوشت آنان و جهان شده 
است؟ آيا گاهى تجربه كرده ايد كه با خواندن يا شنيدن يك حكايت پر جاذبه چه 
تغييرات در افكار و انديشه هاى تان رخ مى دهد؟ در اين درس به نوع »حكايت و 
كاربرد آن در زبان درى« مى پردازيم و نمونه هايى چند از حكايات درى را مطالعه 

مى نماييم؛ همچنان در اين درس با نهاد و گزاره آشنا خواهيم شد. 
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حکايت چيست؟

حكايت به معناى داستان، قصه و سرگذشت آمده است. در ادبيات  درى حكايت 

نوعى قصة منثور يا منظوم است كه راوى و حكايتگر، آن را به شيوة توصيفى و ساده 

اين كه غير واقعى و تخيلى  يا  اين حكايت مى تواند جنبة واقعى داشته  ارائه مى كند. 

باشد. 

حكايت ها دو جنبه دارند: يا جنبة پند، حكمت، اخالق و عرفان و يا مبين حوادث 

تاريخى اند. موضوع حكايت هم ممكن است دربارة شخصيت هاى تاريخى، رهبران دينى 

و يا عرفانى باشد. حكايت هاى مطايبه آميز اغلب حكايت هاى خنده آور و در عين زمان 

آموزنده مى باشند. 

به حيث  دارد؛  وجود  حكايتى  نظم  و  نثر  از  اعم  زيادى  كتابهاى  درى  ادبيات  در 

مثال: گلستان سعدى، بهارستان جامى، جوامع الحكايات عوفى، لطايف الطوايف عبيد 

 زاكانى و... از آن شمارند. در اين جا با نمونه هايى از حكايات حكمت آميز و پند آموز آشنا 

مى شويم: 

از بهارستان جامى 

حکايت

به  برداشته؛  را  برابر خود  ده  و ملخى  بسته  زورمندى كمر  به  را ديدند كه  مورى 

تعجب گفتند: اين مور را ببينيد كه به اين ناتوانى بارى را به اين گرانى چون مى كشد. 

بازوى حميت  به نيروى همت و  را  بار  اين بشنيد، بخنديد و گفت: مردان  مور چون 

كشند نه به قوت تن و ضخامت بدن. 

حکايت

شترى و درازگوشى همراه مى رفتند؛ به كنار جويى بزرگ رسيدند؛ اول اشتر درآمد؛ 

چون به ميان جوى رسيد، آب تا شكم وى برآمد. درازگوش را آواز داد، در آى كه آب 

تا شكم بيش نيست. درازگوش گفت: راست مى گويى؛ اما از شكم تا شكم تفاوت است؛ 

آبى كه به شكم تو نزديك گشت، از پشت من خواهد گذشت. 
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قطعه

اى برادر، از تو بهتر هيچ کس نشناسدت  

                                      زانچه هستى يک سر مو خويش را افزون منه

گر فزون از قدر تو بستايدت نابخردى 

                                         قدر خود بشناس و پاى از حد خود بيرون منه

از قابوس نامه

حکايت

»گويند روزى افالطون نشسته بود با جمله يى خواص آن شهر، مردى به سالم وى 

درآمد و بنشست و از هر نوعى سخن مى گفت؛ در ميانة سخن گفت: اى حكيم، امروز 

فالن مرد را ديدم كه حديث تو مى كرد و ترا دعا و ثنا مى گفت، كه افالطون حكيم سخت 

بزرگوار است و هرگز چو او كس نباشد و نبوده است. خواستم كه شكر او به تو رسانم. 

اين سخن بشنيد، سر فرو برد و بگريست و سخت دلتنگ شد.  افالطون حكيم چون 

افالطون حكيم گفت: مرا اى خواجه از تو رنجى نرسيد؛ ليكن مصيبتى از اين بزرگتر چه 

باشد كه جاهلى مرا بستايد و كار من او را پسنديده آيد؟ ندانم كه چه كار جاهالنه كرده ام 

كه به طبع او نزديك بوده است و او را خوش آمده است و مرا بستوده تا توبه كنم از آن 

كار. مرا اين غم از آن است كه هنوز جاهلم: كه ستودة جاهالن هم از جاهالن باشند. 

بهارستان: كتابى است به نثر كه موالنا نورالدين عبدالرحمان جامى آن را در قرن 

نهم هجرى به تقليد از گلستان سعدى شيرازى تأليف كرده است. 



16

قابوس نامه: تأليف امير عنصرالمعالى قابوس و شمگير زيارى است كه در سال 475 

هـ . ش. به فرزندش گيالنشاه به گونة نصيحت به نثر تأليف نموده است. 

در اين جا به سه اصطالح دستورى مسند اليه، مسند و رابطه مى پردازيم و با آن ها 

آشنا مى شويم: 

نهاد: آن قسمت جمله را گويند كه دربارة چيزى گفته شود. 

گزاره: آن قسمت جمله را گويند كه دربارة نهاد گفته شده باشد؛ مثال: 

كريم ديروز با برادرش دوان دوان به خانه رفت. 

نهاد                      گزاره

كريمه محصل صنف اول پوهنځی ادبيات است. 

                نهاد                              گزاره

گزارهنهاد 
ديروز با برادرش دوان دوان به خانه رفتكريم

است. كريمه محصل صنف اول پوهن％ی ادبيات

حكايت به معناى داستان، قصه و سرگذشت مى باشد. اين حكايت مى تواند جنبة 

واقعى يا غير واقعى و خيالى داشته باشد. 
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حكايت ها يا موضوعات پند، اخالق و عرفان را بيان مى كند و يا اين كه بيان كنندة 

موضوعات تاريخى اند.

در  است.  گاهى هم ساده  و  دارد  و شوخى  مطايبه  گاهى جنبة  زبان حكايت هم 

ادبيات درى كتاب هاى فراوانى تأليف شده كه داراى حكايت ها مى باشند؛ از شمار آن ها  

گلستان سعدى، بهارستان جامى، جوامع الحكايات عوفى، لطايف الطوايف عبيد زاكانى و 

على ابن حسين فخرالدين صفى معروف اند. 

u بشنو و بگو

l شاگردان در متن درس به حكايتى كه توسط معلم خوانده مى شود، گوش فرا 

دهند. 

l سه تن از شاگردان بعد از معلم، سه حكايت متن را به ترتيب بخوانند و لغات 

آن ها را توضيح دهند. 

شاگردان در موارد زير با هم مباحثه كنند: 

l حكايت چيست؟ كدام اشخاص بيشتر به نگارش حكايات منثور و منظوم فارسى 

پرداخته اند؟

l هدف و نتيجة حكايت افالطون در متن چيست؟ توضيح دهيد. 

l هدف از حكايت هاي مور و اشتر و درازگوش چيست؟ با هم بحث كنيد. 

بخوان و بنويس

l پنج تن از شاگردان به نوبت به پيش روى صنف رفته، مفهوم حكايت در زبان 

درى و هدف از سه حكايت متن را باالى تخته بنويسند. 

l يك تن از شاگردان يك حكايت بخواند و از يك تن ديگر بخواهد كه مفهوم آن 

را روى تخته بنويسد.  
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درست و نادرست

در برابر جواب هاى درست عالمت )ص( بگذاريد: 

1( حكايت ها: 

 الف( دو جنبه دارد؛ مانند: اخالق عرفان و موضوعات تاريخى 

 ب( سه جنبه دارد، مانند: پند، واقعى، خيالى 

 2(  عمده ترين كتاب هاى حكايتى اين ها است: 

الف( گلستان سعدى، بهارستان جامى 

ب( چهار مقاله عروضى سمرقندى، خمسة نظامى گنجوى

شاگردان در كتابچه هاى خود بنويسند: 

1.  يك حكايت تاريخى و يك حكايت شوخى آميز از خود بنويسيد و آن ها را در 

صنف بخوانيد. 

2.  لغات زير را معنا كرده، در جمله هاى مناسب به كار ببريد: 

حميت، نابخرد، حديث، ستودن، عقوبت، وافر، خلعت فاخر
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درس پنجم

شاگردان ارجمند، شايد با هم هم صدا باشيم كه نيمى از انسانيت جوانمردى  
است. حاكميت بر نفس و تبارز اخالق نيك آرزويى است كه در نهاد همة انسان ها 
جوش مى زند و موجود مى باشد. جوانمردى يك صفت عالى انسانى است؛ تنها به 
مردان محدود نمى شود؛ به همين خاطر است كه حافظة تاريخ از حضور زنان فداكار 

و با وقار ستاره باران است. در اين درس شناخت عبارت را نيز پى مى گيريم. 

جوانمردى نصف انسانيت است

عيارى يا جوانمردى يك نهضت اجتماعى و اخالقى بوده كه پيوسته مورد توجه  است. 
انگيزة عيارى در وجود هر انسان خيرانديش و فداكار موجود است؛ اما رعايت معيار و 
موازين آن به خودگذرى و رياضت بسيار ضرورت دارد. اهميت اين گروه در آن است 
كه اخالق گزيدة ايشان در بسيارى از موارد با صفات بزرگان مكتب دين، تقوا و آزاده گى 
هم سويى كامل دارد. توجه به باطن و پاكى نفس، دورى از هوا و هوس و اجتناب از ريا و 
دروغ كه از بهترين صفات عياران است، در تمام حلقه هاى فكرى جوامع انسانى مورد تأييد 
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است. جوانمردان اهل تظاهر و خودنمايى را حقير مى شمارند و اين امر در فرهنگ اسالمى 
ما جاذبة بسيار دارد. لفظ »فتى« در هشت جاى قرآن كريم به معناى جوانمرد، با شهامت 
و شجاع  آمده است. اساساً اسالم و تمام اديانى كه براى راهنمايى بشر نازل شده اند آيين 

درستى، رستگارى و جوانمردى اند. اسالم به روشنى حكم مى كند كه: 
ده گيـر      چو ايستاده اى دست افتاده گير آزا ن  نيک مـردا ره      

عياران در اكثر موارد دندان بر جگر گرفته مالمت و سرزنش را مى پذيرند؛ اما آبرو و 
عزت طرف را نگاه مى دارند. 

داشتن همين اخالق مالمتى  موجب شده است كه بسيارى از گفتنى ها و عملكرد هاى 
پسنديدة  عياران ناگفته و ناديده بماند. برخى از جوانمردان گه گاه مثل ابومسلم خراسانى 
و يعقوب ليث صفار در رأس جنبش ها و دولت هايى هم قرار داشته اند كه عدم يادآورى 
آنان در اين درس دور از صواب است. مگر اين عياران نبودند كه در عهد ابومسلم خراسانى 
در جنگ مرغاب، غور، هرات و تالقان بر نيروهاى مغل يورش برده با از بين بردن آن ها 
حاصل غارت شان را غنيمت گرفته، به فقرا و مساكين و گرسنه گان به طور عادالنه تقسيم 

كردند. 
به هر حال عيار به كسى گفته مى شود كه رازدارى، صداقت، دستگيرى، پاك دامنى، 
فداكارى، وفا، امانت، شكيبايى، نمك شناسى، سخاوت، مروت، دين دارى، حيا و عقل را به 

حيث مقررات و موازين مكتب جوانمردى به بهترين وجه آن رعايت كند. 
عياران كه خود از ميان مردم برخاسته اند، توجه دارند كه اعضاى فرقة خود را از اهالى 
نادار جامعه، از جمع جوانان آگاه و پرشور و نيرومند و نيك نام انتخاب كنند. بزرگان مكتب 
جوانمردى داراى عناوين استاد، سرهنگ و پدر عهد بودند. دلبسته گان  اين اصول تحت 
شرايط خاص پذيرفته مى شدند. يعنى پس از آن كه تحليف مربوط باالى نامزدان عيارى 
اجرا مى شد، با بستن كمر و چشاندن نمك آب و گذاشتن مراتب سخا و صفا، وفا و پوشيدن 

پاى جامة عيارى، برنامة عضويت آن ها در صفوف فتوت آغاز مى گرديد. 
عياران كه در اروپا، تركيه، كشورهاى عربى، ايران و افغانستان به ترتيب به نام هاى 
شواليه، اخى، جوانمرد و عيار خوانده مى شدند، چندين سال قبل در افغانستان نام كاكه به 

آن ها افزوده شده بود. اين جماعت به يك ديگر شيربچه خطاب مى كردند. 
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    ز زهد و نيک نامى عار دارم   من آن عطار دردى خوار مستم
vمالمتى ها مجموعة فكرى اند كه بيشتر به اوصاف ضد روش هاى اجتماعى شناخته 

شده اند؛ اما در نزد عرفا و انسان هاى نخبه، مقامى است كه هر كس را در آن راه نيست. 

عبارت، مجموعه يى دو يا چند كلمة مستقل و نامستقل است كه با يك ديگر رابطة 
نحوى داشته باشند. عبارت جزئى از جمله است كه به دو گروه تقسيم مى شود. 

به چند مثال توجه نماييد: 
شهر كابل، گل سرخ، احمد راننده، سه پرنده،

اين هم مثالى از متن درس: 
... گرفتن راه آزاده و دست افتاده عمق انديشة عيارى است. 

درجملة فوق حد اقل سه عبارت وجود دارد:  راه آزاده، دست افتاده و عمق انديشه. 

u بشنو و بگو
l اگر با آيين جوانمردى موافق استيد، استدالل خود را بگوييد. 

l در كدام موارد، جوانمردى با عرفان و شريعت اسالمى ما وجه يكسان دارد؟
l اين چند مصراع با محتواى درس شما چه رابطه دارد؟

     جام ها را لباب زهر کنيد؛ کشتى ها را در لنگر اندازيد؛
             زنده گى را شکوهى نيست، جوانمردان رفتند. 
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به دوستانت بگو
l خواست اساسى عياران، دستگيرى درمانده گان، بيچاره گان و مظلومان است. 

l رازدارى، صداقت و پاك دامنى سه مشخصة عمده جوانمردان مى باشد. 
l مروت، دين دارى، نمك شناسى از اصول اساسى عياران است. 

uبخوان و بنويس
l جوانمردان اعضاى گروه خود را از جمع چگونه افرادى انتخاب مى كنند؟

l بزرگان مكتب عيارى داراى كدام عناوين و القاب بودند؟
l عياران در اروپا، تركيه، كشورهاى عربى، ايران و افغانستان به كدام نام ها ياد 

مى شدند؟
l شناخت خود را از عبارت در سه مثال مشخص كنيد. 

درست / نادرست
l عياران از هر كارى، دشوارش را به خود نمى پذيرفتند. )     (

l جوانمردان به يك ديگر شيربچه خطاب مى كردند. )               (
جاهاى خالى را پر کنيد: 

l جوانمردان انتخاب............  شب روى و نجات را............... خود مى دانستند. 
l عياران ورزش پهلوانى و.................. را هميشه رعايت مى كردند. 

تحليل و بررسى
پس از بررسى و تحليل درس بگوييد كه اگر جامعة بشرى از داشتن ارزشى به نام 

جوانمردى محروم مى بود چه مشكالتى پيش مى آمد؟

به ترتيب شماره هاى تاق و جفت حاضرى صنف به دو گروه تقسيم شود. شماره هاى 
جفت در مورد آدم هاى جوانمرد و شماره   هاى تاق در مورد انسان هاى ناسپاس در حدود 

هفت سطر بنويسند و در صنف بخوانند. 
v نکته

هر آن سرى كه دارى با دوست در ميان منه؛ چه دانى كه وقتى دشمن گردد و هر 
گزندى كه توانى به دشمن مرسان كه باشد وقتى دوست شود. 
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درس ششم 

بانوى سخنور  و آزاده

عيارى«  و  »جوانمردى  مورد  در  شما  قبلى،  درس  در  عزيز؛  دانش آموزان 
كاكه هاى  و  عياران  شده،  آشنا  »عيارى«  معناى  با  نموديد.  حاصل  معلومات 

معروف كشور و نحوة فعاليت شان را آموختيد. 
 در اين درس مى خواهيم تا شما را با يك تن از شاعر زنان مشهور كشور كه 
در تاريخ و ادبيات معاصر زبان فارسى درى به نام »مخفى بدخشى« شهرت دارد، 

آشنا كنيم. 
آيا شما با نام اين شاعر معروف آشنا بوده  ايد يا خير و يا نمونه هايى از آثار 
او را مطالعه كرده ايد؟ عالوه بر آن در اين درس در زمينة قواعد دستورى زبان 

پيرامون شناسايى »فقره« نكاتى را فراخواهيد گرفت. 

باش شاكر  و  مخفيا  مرسان،  كس  به                    بدى 
بـــه قدر هـــر عمـلى عاقبت جـزايى هست
مخفى

مى شود.  شمرده  درى  فارسى  ادبيات  در  مشهور  چهره هاى  از  بدخشى  مخفى   
پدرش  شد.  زاده  خورشيدى   1255 سال  در  بدخشان  حال  مرفه  خانوادة  يك  در  او 
محمودشاه »عاجز« از امراى سدة اخير بدخشان بود كه به امر امير شيرعلى خان همراه 
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با خانواده اش در شهر تاشقرغان به حال تبعيد زنده گى مى كرد. نام اصلى مخفى »شاه 
بيگم« و لقب خانواده گى اش سيده، و تخلص شعرى و ادبى او »مخفى« بوده است كه 
از همه بيشتر به همين تخلص شعرى خود در حلقه هاى فرهنگى كشور و منطقه به 

شهرت رسيده است. 
مخفى يك و نيم ساله بود كه پدرش در شهر تــاشقرغان وفات كرد و در چهارساله گى 
همراه خانوادة برادرش محمدشاه »غمگين« به بدخشان برگشت؛ ولى عبدالرحمان خان 
وجود خانوادة مخفى را در بدخشان مناسب نديده، آنان را به قندهار تبعيد كرد؛ لهذا 
و  قندهار سپرى كرد  متواتر در  بيست سال  و  كابل  و  مخفى مدتى در واليات كندز 
در عهد امير حبيب اهللا خان فرزند عبدالرحمان خان خانوادة او به كابل خواسته شد 
و همراه برادرش ميرسهراب »سودا« مدت شانزده سال ديگر به طور اجبارى در كابل 

سپرى كردند. 
مخفى تحصيالت ابتدايى را در نزد برادرش غمگين در قندهار به پيش برده و علوم 
دينى، ادبيات عربى و درى را نيز از محضر استادان خصوصى فرا گرفت و هنگامى كه 
در قندهار پانزده ساله بود به شاعرى پرداخته است. او به زبان هاى درى و پشتو شعر 
مى سروده است؛ چنانچه ديده مى شود كه اكثر اعضاى خانوادة وى اعم از پدر، برادران 

و كاكاهايش عالم، اديب و شاعر بودند. 
مخفى در سن كودكى به پسر كاكايش »سيدمشرب« نامزد بود؛ اما متأسفانه قبل 
از آن كه با او ازدواج كند، سيد مشرب وفات كرد و مخفى را در سوگ و اندوه عميقى 
 نشاند؛ چنان كه مخفى بعد از اين واقعة المناك هيچ همسرى انتخاب نكرده و زنده  گى 

را با شعر و مطالعه و عبادت شباروزى به پايان برده است. 
از محتوا و موضوعات گوناگونى برخوردار است؛ چنان كه  باقى ماندة مخفى  اشعار 
حالى كه  در  مى كند؛  حكايت  دنيايى  عاشقانة  هواى  و  حال  از  او  جوانى  دورة  اشعار 
اكثر جنبة عارفانه و صوفيانه دارد. مخفى در  سروده هاى مرحلة كهن سالى وى حد 
هنگام زنده گانى خود با شعرا و ادباى معروف كشور چون استاد خليل اهللا خليلى، شاه 
عبداهللا بدخشى، غالم حبيب نوابى و از ميان زنان كشور با محجوبة هروى وعدة ديگرى 
رابطة خطى و ادبى داشته است. او بر عالوة شعرسرايى در علم تاريخ و هنر نويسنده گى 
نيز مهارت داشته و خوش بختانه برخى از نامه هاى وى خطاب به دوستانش در دست 
است؛ همين طور او از چهره هاى فعال سياسى و نهضت نسوان كشور شناخته مى شود. 
مخفى داراى ديوان شعرى بوده كه رقم ابيات آن تا پنج هزار بيت مى رسد. اشعار او در 



25

مطبوعات كشور اعم از كابل و بدخشان مكرر به چاپ رسيده است. مخفى در شعر، پيرو 
سبك هندى بوده، به شاعران متعدد چون سعدى، حافظ، بيدل، صايب، زيب النساء 
مخفى هندى، محجوبة هروى، برادرش »غمگين« و شمار ديگرى نظر داشته و اشعار 
آنان را نيز پيروى كرده است. او در قالب هاى متنوع شعر چون غزل، قصيده، مخمس، 
قطعه، دوبيتى، رباعى و تك بيت شعر سروده و در ديوان او اشعارى در موارد مادة تاريخ 
و مرثيه زياد است و از اين جهت مخفى را از شاعران مرثيه سرا در شعر معاصر درى 
مى توان به حساب آورد. مخفى در سال 1346 شمسى به عمر 87 ساله گى وفات يافته 

و در روستاى »قره قوزى ارگو« مدفون شده است. 
اينك به يك نمونه از غزل وى نيز آشنا مى شويد: 

ديده ام جـلوه گهى آيينـة روى تـــو بـود ياد باد آن كه گذارم به سر كوى تـو بود 
به سجـود خـم محراب دو ابروى تـو بـود گــــردش قبـله نماى دل ديوانة مــن 
عـاشق سرو روان قــــد دلجوى تـو بـود قمرى دلشده در باغ كـه كوكو مى گفت 
ذرة پرتــوى از عـارض نيكـــوى تـو بود تابش ماه شب افـروز و ضيـاى خورشيد 
دست »مخفى« به خم حلقة گيسوى تو بود شيخ و ترسا به در كعبه و بت خانه شدند 

قره قوزى: روستاى محل زيست مخفى بدخشى در ولسوالى ارگوى بدخشان است؛ 
چون اين محل ترك نشين بوده؛ قره قوزى )به تركى بره سياه( ناميده شده است. 

با آن كه شور و حال عشق دنيايى در شعر مخفى زياد است؛ اما بيشتر اشعار وى از 
جمله اين شعر او جنبة عارفانه دارد: 

شيخ، پير و مرشد و رهبر طريقة تصوفى را مى گويند. 
ترسا، ترسكار، ترسنده، راهب مسيحى، عيسوى مذهب، نصرانى

بعد از مرگ مخفى يك مكتب دخترانه در فيض آباد بدخشان و يك مكتب ديگر در 
خيرخانة كابل به نام »ليسه مخفى بدخشى« نام گذارى شده است. 
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فقره 
به جمله هاى زير توجه كنيد: 

كجا هستى؟ اينجا   .1
چه مى  كنى؟ هيچ   .2

شما وقت تر آمديد؛ اما او ناوقت آمد.    .3
او بسيار كوشيد؛ ليكن موفق نشد.    .4

با اين كه هر يك از جمله هاى باال داراى اركان اساسى »نهاد و گزاره« است؛ اما از 
نگاه معنا غالباً با واحدهاى كلى ديگر در سخن مرتبط مى  باشد كه اين بخش سخن را 

»فقره« مى گويند. 
فقره هاى  به آن ها  دارد كه  فقره وجود  نوع  به طور عمده دو  فارسى درى  زبان  در 
كوچك و فقره هاى بزرگ گفته مى شود. در نمونه هاى باال، جمله هاى 1 و 2 را فقرة 

كوچك و جمله هاى 3 و 4 را فقرة بزرگ مى  گوييم. 

مخفى بدخشى از شاعر زنان و از چهره هاى مبارز در نهضت نسوان كشور شناخته 
مى شود. او به خانوادة ميران مستقل بدخشان تعلق دارد. خانوادة مخفى 37 سال از 
بدخشان دور بودند. مخفى تعليمات خود را نزد برادرش »غمگين« و معلمان خصوصى 
فرا گرفت و علوم دينى و به خصوص ادبيات عربى و فارسى درى را نيز آموخت. وى به 
سبك هندى شعر مى  سرود و از شاعرانى چون سعدى، حافظ، بيدل، مخفى هندى و... 
پيروى مى  نمود. در شعر مخفى مسايل اخالقى و اجتماعى انعكاس يافته؛ ولى بخش 

زياد اشعار او را محتواى عرفانى در بر مى گيرد. 
فقره قسمتى از جمله است كه خودش نيز جمله مى باشد. در زبان فارسى درى به 
 طور عموم دو نوع فقره وجود دارد كه به نام فقره هاى كوچك و فقره هاى بزرگ ياد

 مى شوند. 
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u بشنو و بگو
l شاگردان به طور دسته جمعى به متن درس مخفى بدخشى گوش فرا دهند. 

l شاگردان دو گروه شوند و جمله هاى اساسى از متن درس را استخراج نمايند و به نوبت 
ارائه كنند. 

شاگردان، متن درس را بخش بخش به همصنفان خود بشنوانند. 
u بخوان و بنويس

l شاگردان خالصة درس مخفى بدخشى را به زبان خود در كتابچه هاى شان بنويسند. 
l دانش آموزان جمله هاى  زير را در كتابچه هاى شان بنويسند و خانه هاى خالى آن را پر 

كنند. 
( تخلص  ( و لقب خانواده گى او )      نام اصلى مخفى بدخشى )          

( بوده است.  شعرى و ادبى وى )  
l شاگردان جواب سؤال هاى زير را در كتابچه هاى خويش بنويسند. 

)  l مخفى در شعر از سبك )    ( پيروى مى كرده و به شاعرانى چون )    
 نظر داشته و اشعار آنان را تخميس و استقبال كرده است. 

l مخفى در كجا متولد شده، چرا خانوادة وى از زادگاهش به واليات ديگر كشور تبعيد 
شده اند؟

l  اشعار مخفى از نگاه موضوع به چند بخش تقسيم مى شود؟
l  فقره را تعريف كنيد از متن درس مخفى يك نمونة آن را انتخاب نموده، بنويسيد. 

l دو نمونه شعر مخفى بدخشى را از روى متن در كتابچه هاى خود بنويسيد و يكى از  آن ها را 
حفظ كنيد. 

شاگردان متن درس مخفى بدخشى را با دقت خوانده مانند نكات زير جمله هاى 
اساسى بسازند و آن را حفظ كنند. 

l مخفى بدخشى با سرايش شعر و آثار خود نقش ارزشمندى را در تاريخ ادبيات معاصر 
فارسى درى به جا گذاشته است. 
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l  37 سال زنده گانى مخفى با خانواده اش در تبعيد از زادگاه او؛ در واليات سمنگان، كندهار 
و كابل سپرى شده است. 

l  مخفى در نوجوانى با سيد مشرب پسر كاكاى خود نامزد بود. بعد از مرگ وى هيچ 
همسرى انتخاب نكرد و با تجرد زيست. 

گفتگو و مباحثه
مباحثه  و  گفتگو  بدخشى  مخفى  شعر  خصوصيات  و  زنده گى نامه  مورد  در  شاگردان   l

نمايند. 
l شاگردان عوامل رشد و شهرت فرهنگى مخفى را در چه مسأله يى ارزيابى مى كنند؟ در 

مورد آن مباحثه كنند. 
l چرا مخفى تا پايان زنده گانى خويش ازدواج نكرد؟ علت آن را در چه مى دانيد؟ تبصره 

نماييد. 
l  فقرة كوچك و بزرگ با هم چه فرقى دارند؟ با هم بحث نماييد. 

u شاگردان در كتابچه هاى خويش مطالب زير را بنويسند و خالى گاه هاى آن  را با استفاده 
از متن درس خانه پرى  كنند. 

چون در يك خانوادة فرهنگى زاده شده بود، در )               ( ساله گى به شعرگويى 
و  طبيعت  و وصف  مفاهيم عشق  دارد.  نام   ) پرداخت. ديوان شعر مخفى )      
اما  و  شده  ارائه  جالبى  طرز  به  مخفى   ) زيبايى هاى آن در اشعار مرحلة )  

( دارد.  اشعار در دورة كهن سالى مذكور رنگ )  
مخفى به سبك )          ( شعر مى  سرود و از شاعران مشهور چون)        ( 

پيروى مى كرد. 
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درس هفتم

فيلسوف چراغ به دست

او«  نمونة كالم  و  بدخشى  مورد »مخفى  در  قبلى  عزيز، در درس  شاگردان 

همچنان تعريف »فقره« در دستور، معلومات كسب كرديد. در اين جا به زنده گى نامه 

نيز  ادبيات درى  باستان كه در  يونان  فيلسوفان معروف  از  و سخنان ديوجانس 

شهرت دارد، آگاهى مى يابيد. شما مى دانيد كه مردان بزرگ نه تنها در گفتار و 

با  اقوال خود؛ بلكه در سيرت و رفتارشان نمونة ديگران  اند. شما هم مى توانيد 

تالش و تقوا در آينده مصدر خدمات مفيد و ارزنده شويد و مورد تقليد ديگران 

قرار گيريد. 

عالوه بر آن معلوماتى را پيرامون »فقرة تابع« در اين گفتار حاصل خواهيد 

كرد.  

دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر
کز ديو و دد مـلولم  و انسانم آرزوسـت

                                        مولوي بلخي
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يكى از فيلسوفانى كه در آثار نويسنده گان و شعراى فارسى درى از آن بسيار نام برده 
شده است، ديو جانس )ديوژن( يونانى است. 

او در قرن پنجم پيش از ميالد در سينوپ به دنيا آمد. پدرش وظيفة صرافى داشت. 
ديوجانس در نوجوانى شيفتة تحصيل و آموزش علم بود؛ از اين رو از زادگاه خود به شهر 

آتن آمد و در آن جا به تحصيل پرداخت. 
ديوژن در شرايطى زنده گانى مى كرد كه بى عدالتى، خودخواهى، زراندوزى و ده ها 
معايب اجتماعى ديگر باب روز بود و او كه با اين گونه شرايط مخالف بود، زنده گانى همرنگ 
مردم اختيار كرد؛ چنان كه لباس عادى مى پوشيد و به حداقل غذا قناعت مى كرد و در 
منزل محقر به سر مى برد. او فضيلت انسان را در زيست و زنده گانى ساده و هم سطح مردم 
مى دانست و همواره مخالف تن پرورى و تجمل بود. ديوژن در پيرى به جزيرة ايجنيا به 
غرب آتن رفت و توسط دزدان دريايى اسير شد و در جزيرة كرت به عنوان برده فروخته 
شد. زمانى كه از او پرسيدند چه وظيفه داشته و چه كارى مى تواند انجام دهد، جواب 

مى دهد كه مى توانم حكمرانى كنم. 
او نشانة  بزرگى و  او متعجب مى شوند؛ اما شخصى در پيشانى  مشتريان از سخن 
فضيلت مى بيند و وى را مى خرد و آزادش مى كند و به آموزش فرزندان و امور منزل خود 
مى گمارد. ديوژن اين وظيفه را با صداقت انجام مى دهد، نوشته اند اسكندر كه دربارة 
شهرت ديوجانس حرف هاى بسيار شنيده و فريفتة شخصيت او شده بود روزى بعد از 
جستجو وى را در محل بود و باشش در زير نور آفتاب مى يابد و خود را به او معرفى 
نموده مى گويد كه من اسكندر كبير هستم. فيلسوف جواب مى دهد كه: من ديوجانس 
كلبى هستم. اسكندر مى پرسد كه چه كارى مى توانم برايت انجام دهم. فيلسوف به او 
پاسخ مى دهد كه جلو آفتاب را نگير و سايه ات را كم كن. اسكندر از اين جواب ديوجانس 
متعجب شده، رو به اطرافيان مى كند و مناعت طبع و اعتماد به نفس ديوژن را مى ستايد؛ 

و مى گويد: اگر من اسكندر نبودم، آرزو مى كردم كه ديوجانس باشم. 
چنان كه اشاره شد ديوژن با اعمال و اخالق ثروت مندان و طبقة مرفه جامعة خود 
سخت مخالف بود و رفتار آنان را پيوسته مورد انتقاد قرار مى داد؛ چنان كه او در روز روشن 
چراغ به دست گرفته، در كوچه ها و شهر مى گشت و انسان جستجو مى كرد؛ يعنى انسانى 
كه معرف فضايل عالى بشرى بوده باشد. در ادبيات فارسى درى شعر معروف موالناى بلخى 

به سرگذشت ديوجانس اشاره يى دارد كه گفته است: 
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر         کـــز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
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چنان كه گفته بوديم، فقره ها دوگونه اند؛ فقره هاى كوچك و فقره هاى بزرگ؛ اما 
فقره هاى بزرگ از نگاه ساختمان در زبان فارسى درى دو حالت دارند؛ فقرة آزاد 
يا مستقل و فقرة بسته و نامستقل. فقرة آزاد و مستقل آن است كه ظاهراً از نگاه 
شكل كامل است و مفهوم كامل را انتقال مى دهد؛ مثًال:  »اونيامد؛ زيرا مريض بود« 

كه در اين جا )او نيامد( فقرة آزاد است. 
اما فقرة بسته آن است كه نتوان آن را به صورت مستقل به كار برد. در اين 
فقره ها غالباً نشانه هاى عطف و ربط وجود دارند؛ مثًال، »احمد آمد و محمود رفت«  
كه به فقرة دومى اين جمله )محمود رفت( فقرة  نا مستقل، وابسته و پيرو گفته 

مى شود. 

يكى از فيلسوفان و حكماى يونان باستان كه از او در ادبيات فارسى درى بيشتر ياد 
از  زنده گانى روش ساده يى داشت،  است. ديوجانس در  )ديوژن(  است. ديوجانس  شده 
كبر و جاه طلبى پرهيز مى كرد؛ لباس خشن مى پوشيد و اغلب در منازل محقرانه و بدون 
سرپناه زنده گانى خود را مى گذرانيد و از مناعت طبع و اعتماد به نفس برخوردار بود.  اين 
فيلسوف فضيلت انسان را در زنده گى ساده و عادى مى دانست. گويند روزى اسكندر به 
ديدار او رفت و او اعتناى چندانى به وى نكرد. ديوجانس در روزهاى روشن چراغ به دست 

گرفته و در شهر مى گشت و انسان واقعى و آرمانى جستجو مى كرد. 

u بشنو و بگو
شاگردان به خواندن متن توسط معلم گوش دهند. 
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l سه تن از شاگردان به نوبت درس را در صنف، با صداى بلند بخوانند و ديگران 
گوش دهند. 

l يك نفر دربارة شرح حال و زنده گانى ديوجانس در صنف معلومات ارائه كند. 
u بخوان و بنويس

چند تن از شاگردان به نوبت پيش تخته  رفته، هر يك معلوماتى را كه دربارة اعمال و 
صفات ديوجانس دارند بنويسند. 

اين جمله ها را بخوانيد و بنويسيد: 
l ديوجانس به جامعة هم روزگار خويش به ديدة اعتراض مى نگريست و به همين 

جهت در روز روشن چراغ به دست گرفته و در جستجوى انسان آرمانى بوده است. 
l فقرة بسته و نا مستقل را فقره تابع مى گويند. در اين فقره ها نشانه هاى عطف و 
روابط وجود دارد؛  مثًال: در جملة »احمد آمد و محمود رفت« فقرة دومى »محمود رفت« 

فقرة تابع و پيرو است. 
شاگردان در موارد زير با همديگر بحث كنند: 

l چرا ديوجانس به اسكندر اعتنايى نكرد؟
l  اين شعر موالنا: 

دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر    کز ديو و دد ملولم و انسانــم آرزوست

به داستان زنده گانى ديوجانس چه مشابهت مى تواند داشته باشد؟ در اين مورد بحث 
كنيد. 

 

شاگردان در كتابچه هاى خود وظايف زير را بنويسند: 
l سه جملة اساسى از طرز فكر و روش زنده گانى ديوجانس از متن درس استخراج 

نموده، آن را بنويسند و حفظ كنند. 
l  لغات زير را معنا كرده و در جمله هاى مناسب به كار ببريد: 

فيلسوف، اقوال، سيرت، نخبه،  ديو، دد، ملول
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درس هشتم

استاد خليل اهللا خليلى 

آن نيمـة نان كـه  بـى نوايـى يابد
وان جامـه كه كودك گــدايى يابد
چون لذت فتحى است كه اقليمى را
لشكرشكـنى،جهـان گشـايى يابد

شاگردان ارجمند، با نام استاد خليلى آشنا استيد؟ خليلى كه يكى از شاعران 

معاصر فارسى درى است، به خاطر هنر شاعرى و دانش بسيار، شهرت فراوان دارد. 

امروز با او، هم به حيث نمايندة مكتب خراسانى و هم به عنوان اولين شاعر نوآور 

معاصر فارسى درى آشنا شده، آگاه مى شويم كه اين سخن سراى بزرگ تا چه 

پيمانه پشتوانة روحى عاشقان آزادى بود. در اين درس سعى مى  كنيم كه شناخت  

خود را از جمله هاى پيرو، كامل كنيم. 

1284 سال  در  مستوفى الممالك  خان  محمدحسين  ميرزا  فرزند  خليلى   خليل اهللا 
 هجرى شمسى در باغ شهرآراى كابل به دنيا آمد. هفت ساله بود كه مادر و يازده ساله
با مشكالت زنده گى و محكوميت هاى از دست داد. آغاز جوانى را   بود كه پدرش را 
 سياسى سپرى كرد. بر اساس همين ناگزيرى  ها بود كه سه سال آواره گى و پريشانى
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او بر  افغانستان تحمل كرد. همين كه خشم روزگار   را در كوهستان، كابل و شمال 
شوراى منشى  كابل،  پوهنتون  معاون  شريف،  مزار  مستوفى  حيث  به  يافت،   كاهش 
شاه محمدظاهر  اعليحضرت  ارشد  مشاور  و  مطبوعات  مستقل  رئيس  وزيران،   عالى 

 انجام وظيفه كرد.
 خليلى با دست يافتن به گنجينة بزرگ معنوى )كتابخانة سلطنتى( امكان يافت تا به

 نوشتن كتاب هاى مهمى دست بزند.
 استاد خليلى در اواخر دورة محمدظاهرشاه نخست در عربستان سعودى؛ سپس در
 عراق به حيث سفير ايفاى وظيفه كرد و پس از كودتاى 1357هـ . ش. مدتى را در
 امريكا و اروپا سپرى كرد؛ اما جاذبة وطن و هم وطن او را در صف مهاجران و آواره گان

 كشاند.
 استاد خليلى در سال 1366هـ. ش. در پاكستان چشم از جهان فروبست و در گورستان
بابا نيز در آن جا مدفون است؛ به خاك سپرده  هزار خانى پشاور جايى كه رحمان 

 شد؛ زيرا گفته بود:
چون به غـربت خواهد از من پيک جانان نقد جان

جــا دهيــــدم در کنـــــار تربت آواره گان

گـــــور من در پهلوى آواره گان بهتر که مــن

بى کســــم، آواره ام، بى ميهنم، بى خانمــــان

 سخن سنجان، خليلى را از قصيده سرايان بزرگ معاصر پارسى درى شمرده اند. او
 اولين نيمايى سراى است كه روش هاى قديمى شعر را تا حدى برهم زد.

 شخصيت ادبى استاد خليلى نزد دانشمندان عرب و عجم هم روزگارش مورد تأييد و
 توصيف بوده است.

 اگر به صورت خالصه بگوييم، شعر استاد خليلى مظهر شرف، عزت، عرفان  و آزاده گي  است.
 اوست كه كشورگشايان و قدرت طلبان را در برابر مظلومان و سيه روزان و پابرهنه گان

 حقير مى داند و مى  گويد:
شهرت طلبى، بى هنرى، دونى چند     کردند جهان را به جهـنم ماننـد
کردند به زير پا هزاران سر و دست       تا گردن ُشوم خود برافراخته اند
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* نيما يوشيج نام هنرى على اسفنديارى است، و اين نيما يوشيج كسى است كه 
بر اساس پيشنهاد هاى او شعر نو فارسى درى تحول بزرگ پذيرفت. 

* نيمايى سرايى در افغانستان با شعر استاد خليلى آغاز شد. 

و دارد  وابسته گى  رابطة  )هسته(  پايه  فقرة  با  كه  است  از جمله  بخشى  پيرو:   فقرة 
 توضيحى به جملة هسته مى افزايد. انواع اين وابسته گى بسيار است. پس به مثال ها

 توجه كنيد:
l ليلى كه كتاب هايش را در دست داشت، جانب مكتب رفت. 

در اين جمله »كه كتاب هايش را در دست داشت« فقرة پيرو است. 
تا مفهوم واضح تر  را در متن درس مشخص مى  كنيم  پيرو  در دو مثال زير فقرة 

شود: 
از پيوستن به صف  l استاد خليلى كه در سرايش شعر تعليمى دست باال داشت، پس 

مبارزان كشور به حيث شاعر مبارز ملى شهرت يافت. 
l خليلى كه عاشق صلح و صفاست، قدرت طلبان را در برابر مظلومان و سيه روزان حقير 

مى داند. 
l در جملة اول »كه در سرايش شعر تعليمى دست باال داشت« و در جملة دوم »كه 

عاشق صلح و صفاست« فقرة پيرو استند. 
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استاد خليلى بعد از پيوستن به صف مبارزان به عنوان شاعر مبارز ملى شهرت يافت. وى 
افغانستان است.  اولين نيمايى سراى شعر  هم نمايندة مكتب خراسانى در سدة بيستم و هم 

موصوف به خاطر انديشة واال و موضع انسانى در شعر مورد احترام همه گان قرار دارد. 

u بشنو و بگو 
l خليلى در كدام سال و در كجا به دنيا آمد؟

l براى خليلى در هفت ساله گى و نه ساله گى چه واقعاتى پيش آمد؟
l چه انگيزه باعث شد كه خليلى كتاب هاى ارزشمند بنويسد؟

l كدام انگيزه ها خليلى را از ديار هاى دور به جانب وطن و هم وطن كشانيد؟
l فقرة پيرو با چگونه فقره يى وابسته گى دارد و چرا؟

به دوستانت بگو
l استاد خليلى مهمترين نمايندة مكتب خراسانى در سدة چهاردهم هجرى شمسى است. 

l شمار آثار خليلى به بيش از شصت عنوان مى رسد. 
u بخوان و بنويس 

l استاد خليلى در ادبيات امروز افغانستان چه جايگاهى دارد؟
l شعر خليلى بستر چگونه انديشه هايى است؟

l خليلى در برابر زورگويان چه موضعى داشت؟
l با استفاده از اين واژه ها سه جمله بسازيد: 

خليلى، امروز، شعر، انديشه، عشق، فقرا، زورگويان، مكتب 
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l متضاد اين كلمه ها را بنويسيد: 
) (،   دانشمند )   (، سخت كوش )   با وقار )  

درست / نادرست
) l خليلى تنها يك مبارز بود. )   

) l خليلى شاعر عاطفى و انسان دوست بود. )   
جاهاى خالى را پر کنيد: 

l شعر خليلى مظهر................. و ................. و انسان گرايى است. 
حقير   ................. و  مظلومان  برابر  در  را   ............... قدرت  و  جويان  جنگ  خليلى   l

مى دانست. 
l اكثر دانشمندان هم روزگار خليلى، او را ................. نموده اند. 

از چهار جواب يکى را تأييد کنيد: 
l استاد خليلى: 

     ) (  ب( آزاده بود، )  الف( مبارز بود ) 
) (  د( هر سه صفت را داشت. )  ج( شاعر بود، ) 

l خليلى به خاطر معروف بودن در يكى از زمينه هاى زير، موفق بود: 
) (  ب( ژورناليسم )   الف( سياست، )  

) (  د( ادبيات )   ج( علوم اجتماعى )  
l از فقرة پيرو چه مفهومى در ذهن شما وجود دارد؟ توضيح كنيد. 

l با استفاده از دو اسم زير، دو جمله بسازيد و بعد فقره هاى تابع و هسته يى آن را با 
كشيدن خط نشان دهيد. 

نيما: 
خليلى: 

گفتگو و مباحثه
در شعر پايان، خليلى به زمامدار وقت پيامى دارد؛ شمارى اين پيام را وصف و شمار ديگر 
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رهنمايى مى دانند. شما در مورد بحث و گفتگو كنيد كه پيام محورى شاعر چيست؟ استدالل 
خود را به دقت بنويسيد و در برابر صنف بخوانيد: 

قـــوليست خطا گر گويم عمرت از هزار افـــزون باد   

اين نيست دعــا ور گـــــويم دشمنت واژگون بــاد   

در پيش خــــدا اميد مــــن آن است كه در روز جزا   

ايـن است به جـا نامت به شمار عادالن مقــــرون باد   

را مطابق ذوق  استاد خليلى  رباعى  به كتاب خانة مكتب هر كدام تان يك  از مراجعه  بعد 
انتخاب كنيد و پس از نبشتن آن در كتابچه هاى خويش در صنف بخوانيد. 
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درس نهم 

چهار مقاله

چهار مقاله، بعد از تاريخ بيهقى و  قابوسنامه 
و سـياستنامه خاتم كـتب مـتقدمان است. 

محمدتقى بهار

در درسى كه از نظر شما دانش آموزان عزيز گذشت، با چهرة زبده ترين شاعر، 
نويسنده معاصر كشور، استاد خليل اهللا خليلى آشنا شده و نمونة  شعر او را از نظر 

گذرانديد و در همانجا نيز به »فقرة پيرو« از نگاه دستور آگاهى يافتيد. 
تأليف نظامى عروضى سمرقندى و  با كتاب »چهار مقاله«  اين مبحث  در 
زنده گى نامه و نمونة نثر او آشنا مى شويد. آيا مى دانيد كه در جمع كتاب هاى 
قديم ما »چهار مقاله« از مهمترين كتاب هاى زبان فارسى درى شناخته مى شود؟ 
بيشتر  مقاله  چهار  نام  با  نيز  تحصيلى  بلندتر  درجات  در  و  بعدى  صنوف   در 

روبه رو خواهيد بود. 
همين طور از نگاه دستور »اجزاى جمله را با نمونة آن« در اين مراحل مطالعه 

مى كنيد. 
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كتاب مجمع النوادر معروف به چهار مقالة عروضى، تأليف ابوالحسن نظام الدين احمد 
بن عمر بن على سمرقندى، مشهور به نظامى عروضى از كتاب هاى ادبى بسيار مهم زبان 
فارسى درى است. چون اين اثر حاوى چهار مقاله در موارد ماهيت دبيرى، علم شعر، 
علم نجوم و علم طب مى باشد؛ بنابراين به نام »چهار مقالة عروضى« شهرت يافته است 
كه مؤلف آن را به نام ابوالحسن حسام الدين على، شاهزادة غورى ابن فخرالدين مسعود 

تأليف كرده است. 
اين اثر از حيث ثبت و ضبط برخى مسايل تاريخى و سوانح شخصيت هاى سياسى 
و فرهنگى و نام جايها كه در ساير مآخذ نيامده است، از ارزش فراوان برخوردار است. 
همين طور چهارمقاله از لحاظ درستى انشا و ساده گى و درستى بيان چون ايجاز لفظ و 
كاربرد معنا و شيوايى كالم، وصف كامل، به كار گيرى جمله هاى فراخور مقصود و مقام 

و بيان محاورة عصر مؤلف  از اهميت ويژه يى برخوردار است. 
در مورد شرح حال و زنده گانى نظامى عروضى، مؤلف چهارمقاله نيز معلومات اندكى 
در دست است؛ چنان كه سال هاى تولد و وفات نويسنده معلوم نبوده؛ ولى تذكره ها وى 
را از شمار شعرا و نويسنده گان قرن ششم هجرى خوانده اند. از رؤيت چهارمقاله هم 
معلوم مى شود كه نظامى عالوه بر شعر و نثر در فن طبابت و نجوم نيز مهارت داشته 
معزى  امير  و  نيشاپورى  عمرخيام  چون  ششم  قرن  معروف  شخصيت هاى  با  و  است 
معاصر بوده و حتا از آنان كسب علم كرده است. همين گونه موصوف از معاصران سلطان 
عالء الدين حسين جهانسوز غورى و سلطان سنجر سلجوقى بوده و حتا در جنگى كه 
ميان عالء الدين غورى و سلطان سنجر سلجوقى به وقوع پيوسته، عروضى نيز حضور 

داشته و مدتى را در شهر هرات به صورت مخفى بسر برده است. 
نمونه يى از چهار مقاله            حکايت

اميرى  به  بودى؛  خربنده  مردى  تو  كه  پرسيدند  را  الخجستانى  عبداهللا  بن  احمد 
خراسان چون افتادى؟ گفت: به بادغيس در خجستان روزى ديوان حنظلة بادغيسى 

همى خواندم؛ بدين دو بيت رسيدم: 
مهترى گر به کام شير در است                 شو خطر کن زکام شير بجوى 
يا بزرگـى و عز و  نعمت و جاه                يا چو مـردانت مرگ رويا روى
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داعيه يى در باطن من پديد آمد كه به هيچ وجه در آن حالت كه اندر بودم، راضى 
نتوانستم بود. خران را بفروختم و اسپ خريدم و از وطن خويش رحلت كردم و به خدمت 
على بن الليث شدم، برادر يعقوب بن الليث و عمر و بن الليث، و باز دولت صفاريان در ذروة 
اوج عليين پرواز همى كرد و على برادر كهين بود و يعقوب و عمرو را بر او اقبالى تمام بود 
و چون يعقوب از خراسان به غزنين شد، از راه جبال، على بن الليث مرا از رباط سنگين 
بازگردانيد و به خراسان به شحنه گى اقطاعات فرمود و من از آن لشكر سوارى صد بر راه 
كرده بودم و سوارى بيست از خود داشتم. از اقطاعات على بن الليث يكى كروخ هرى بود 
و دوم خواف نيشاپور. چون به كروخ رسيدم؛ فرمان عرضه كردم. آن چه به من رسيد نفقة 
 لشكر كردم و به لشكر دادم. سوار من سيصد شد. چون به خواف رسيدم و فرمان عرضه كردم؛ 
خواجه گان خواف تمكين نكردند و گفتند ما را شحنه يى بايد باده تن. رأى من بر آن 
جمله قرار گرفت كه دست از طاعت صفاريان باز داشتم و خواف را غارت كردم و به 
روستاى بشيت بيرون شدم و به بيهق در آمدم. دو هزار سوار بر من جمع شد؛ بيامدم 
و نيشاپور بگرفتم و كار من باال گرفت و ترقى همى كرد تا جملة خراسان خويشتن را 
مستخلص گردانيدم. اصل و سبب اين دو بيت شعر بود«. و سالمى اندر تاريخ خويش 
همى آرد كه كار احمد بن عبداهللا به  درجه يى رسيد كه به نيشاپور يك شب سيصد 
هزار دينار و پانصد سر اسپ و هزار تا جامه بخشيد و امروز در تاريخ از ملوك قاهره 
يكى اوست. اصل آن دو بيت شعر بود و در عرب و عجم امثال اين بسيار است؛ اما  بر 

اين يكى اختصار كرديم«. 

مجمع النوادر: نام دگر كتاب چهار مقاله است كه به معناى مجموعة كم ياب و نادر 
و با ارزش تعبير مى شود. 

ديوان رسايل  كاتب كه منشى  بن حسين  ابوالفضل محمد  نوشتة  بيهقى:  تاريخ 
به  باقى مانده است كه  امروز چند مجلد آن  و  بوده  تاريخ سى جلد  اين  بود.  غزنويان 
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حوادث عهد مسعود غزنوى متعلق است و بدين رو به نام تاريخ مسعودى و تاريخ بيهقى 
معروف است. 

طاهر  بن  عبداهللا  معاصر  قرن سوم هجرى  مشهور  شاعران  از  بادغيسى:  حنظلة 
است. 

 عجم: گنگ يا الل، اين كلمه را عرب  ها در برابر غير عرب به خصوص درى زبانان 
استعمال مى كردند. 

اقطاعات: جمع اقطاعه، قطعه يى از زمين خراج كه به لشكريان مى دادند و غلة آن، 
معاش آنان را تأمين مى كرد. 

در درس قبلى شما با »فقرة پيرو« آشنا شديد و هم جمله را دريافتيد. در اين 
جا از اجزاى جمله آگاه خواهيد شد. به طور عام جمله از دو بخش و يا دو جزء 

عمده تشكيل شده است كه به آن ها »نهاد« و »گزاره« گفته اند. 
مثال: عروضى سمرقندى مؤلف كتاب مجمع النوادر معروف به چهار مقاله است. 
در جملة باال »عروضى سمرقندى« نهاد جمله بوده و »مؤلف كتاب مجمع النوادر 
معروف به چهار مقاله است«، گزارة جمله مى باشد كه دربارة عروضى سمرقندى 

پيام يا خبرى را به ما انتقال مى دهد. 

uبشنو و بگو
l دانش آموزان متن درس را كه معلم مى خواند، به دقت گوش كنند و آن را نزد 

خود جدا تكرار نمايند. 
l شاگردان دو گروه شوند و در موارد زير در صنف سخنرانى كنند: 

الف( مؤلف چهار مقاله كى بود؟
ب( شرح نمونة چهار مقاله از روى متن درس 



43

به ديگران بگو
l آن چه شاگردان از متن درس فرا گرفته اند، گروه وار با يك ديگر مباحثه كنند. 

شاگردان جمله هاى اساسى زير را حفظ كرده و با همديگر تكرار كنند: 
نويسنده گان سدة ششم هجرى قمرى است  از شاعران و  عروضى سمرقندى   l
كه در دربار شاهان غور زنده گى مى كرد. اگر چه شاعر بوده؛ ولى بخش نويسنده گى او 

برترى دارد. 
l در متن كتاب چهارمقاله به طور اساسى به شرح چهار موضوع دبيرى )نويسنده گى(، 
شاعرى، نجوم و طبابت پرداخته شده است. كتاب مذكور از لحاظ شيوايى، روانى، ايجاز 

در لفظ و معنا و ثبت يك سلسله مسايل تاريخى در زمان خود قابل اهميت است. 
u بخوان و بنويس

l شاگردان متن درس را به دقت خوانده، نكات پايين را در نظر گيرند: 
الف: بعد از خواندن درس دو جملة اساسى استخراج كرده، آن ها را در كتابچة خود 

بنويسند و حفظ كنند. 
ب: حكايتى را كه از كتاب چهار مقاله در درس آمده است، به دقت بخوانند و نتيجة 

آن را در سه سطر بنويسند. 
درست و نادرست 

l در برابر جواب صحيح عالمت )ص( را بگذاريد. 
چهار مقاله تأليف كدام شخص است: 

الف( نظامى گنجوى             ب( عروضى سمرقندى 
چهار مقاله و مجمع النوادر: 

ب( هر دو يك اثر واحد مى باشند.   الف( كتاب هاى جداگانه  اند        
l چهار مقاله به نام كدام يك از اشخاص زير تأليف شده است: 

الف( سلطان سنجر سلجوقى                ب( ابوالحسن شاهزادة غورى
شاعر اين بيت

شو خطر کن زکام شير بجوى               مهترى گر به کام شير در است  

كى بوده؟ و اين شعر كدام شخص را از خربنده گى به امارت رسانيده است؟ )     (
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گفتگو و مباحثه
شاگردان نتيجة تحليل خود را از درس در سه مورد بنويسند و به همديگر بيان  

كنند. 
l عروضى سمرقندى كى بوده است؟

l چهار مقاله چه نوع كتابى است؟
l هدف از قصة عبداهللا خجستانى و پيام شعر حنظلة بادغيسى چيست؟

l با استفاده از اين واژه ها جمله هاى امرى، خبرى و پرسشى بسازيد: 
چهار مقاله، عبداهللا خجستانى، نظامى عروضى، حنظلة بادغيسى 

 در جمله هاى زير نهاد و گزاره را مشخص كنيد: 
l چون به كروخ رسيدم، فرمان عرضه كردم. 

عروضى سمرقندى از نويسنده گان قرن ششم هجرى محسوب مى شود. 
l چهار مقاله از موضوعات دبيرى، شاعرى، نجوم و طب بحث مى كند. 
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درس دهم

مجسمه هاى باميان

شاگردان ارجمند، شما مى دانيد كه يك كشور به وسيلة كدام افتخارات خود 
با جهان پيوند مى خورد؟ شما مى دانيد كه خوبترين وسيلة شهرت ملت ها  در 
مقياس جهان ارزش هايى علمى، تاريخى، هنرى و باستانى آن ها ست؟ شما از 
اين آگاهى داريد كه سرزمين ما گهوارة يكى از تمدن ها ى بزرگ بشرى است؟

است،  كوشانى  عصر  مدنيت  از  يادگارى  كه  باميان  مجسمه ها ى  با  امروز 
آشنا مى شويم؛ با تنديسه ها يى كه سده  ها ست در قلب كوه پايه ها ى هندوكش 

عظمت تاريخى ملت ما را فرياد مى زنند. 
 در مورد نهاد هم که رکن اساسى جمله است، معلومات  خود را کامل 

مى کنيم. 

مجسمه ها ى باميان كه در شهر باميان بر روى صخره ها ى بزرگ هندوكش تراشيده 
شده  اند، از مهمترين آثار باستانى و هنرى جهان به شمار مى روند. 

كار ساختار مجسمه ها ى باميان حدود دو قرن، يعنى از سدة دوم الى چهارم ميالدى را 
در بر گرفته است. اين تنديسه ها  كه به نام هاى صلصال و شمامه   اند، داراى ارتفاع 55 متر 
و 45 بوده، از يكديگر چهارصد متر فاصله دارند. در محل موقعيت مجسمه ها  ديوارهاى 
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نگاره دار زيبايى به چشم مى آيند كه مدنيت عظيم دورة يونانى، رومى و ساسانى را به 
نمايش مى گذارند. محققان و باستان شناسان باور دارند كه استفاده از رنگ ها ى روغنى حتا 
قبل از اروپا در ديوارهاى مغاره ها ى حوالى اين دو مجسمه كوه پيكر صورت گرفته است. 

شمارى از محققان عقيده دارند كه مجسمة ديگرى به صورت خوابيده در بين اين دو 
تنديسه در زير خاك وجود دارد. به قول دانشمندى، سياح معروف چينى به نام هيوان 
تسنگ در قرن ششم ميالدى پس از درنگ در كنار مجسمه ها ى بودا در باميان، در كتاب 
خاطرات خود دربارة يك بت خوابيده در مقابل دو مجسمة چسپيده به كوه سخن گفته 
است. باستان شناسان مى گويند تنديس خوابيده يى كه پژوهشگران در پى كشف آن اند، 
درحدود صد متر طول دارد. اگر اين مجسمه يافته شود، به حيث بزرگترين مجسمه، به 

عجايب هفتگانة جهان افزوده خواهد شد. 
باميان، هم به عنوان يكى از عمد ه  ترين خطوط جادة ابريشم و هم به حيث يكى از مراكز 
تمدن بودايى از موجوديت اين گنجينه ها ى ارزشمند هنرى و باستانى پيوسته درآمد قابل 
توجهى داشته است. رهبانان و خادمان معابد بودايى و سياحان فراوانى به خاطر بازديد 
اين ارزش هايى تاريخى هنرى به اين دره  ها آمده، زنده گى را روى تخته سنگ ها ى نزديك 

مجسمه هاى  آن تجربه مى كردند. 
باميان چون شاخة جنوبى گذرگاه ابريشم، امپراتورى ها ى بزرگ چين و هند و روم را 
به هم پيوند داده، به مظهر كانون ها ى علمى، فرهنگى مذهبى، هنرى و اهداى موقوفات 
مذهبى آن زمان تبديل شده بود؛ ولى با دريغ و درد كه اين آثار تاريخى كشور ما به انهدام 

مواجه ساخته شد. 

كيلومترى  در 85  بود،  معروف  غلغله  نام شهر  به  دور  در گذشته ها ى  كه  باميان 
شمال غرب كابل در يكى از دره ها ى هندوكش موقعيت دارد. باميان در 2003 ميالدى 
به خاطر آثار فرهنگى ارزشمندش در ادارة بين المللى ميراث هاى فرهنگى جهان ثبت 

گرديده است. 
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نهاد يا مبتدا قسمتى از جمله است كه دربارة آن خبر مى دهيم؛ مثال: 
در جملة »حميد به كتاب خانه رفت« كتاب خانه نهاد است. 

حال نهاد را در جمله ها يى از متن درس با كشيدن خط مشخص مى كنيم تا شناخت 
 مان از موضوع كامل شود: 

مجسمه ها ى باميان از مهمترين آثار باستانى جهان به شمار مى روند. 
سرزمين ما گهوارة يكى از تمدن ها ى بزرگ بشريت است. 

افغانستان به خاطر داشتن آثار باستانيى چون مجسمه ها ى باميان كه نماينده گى از يك 
تمدن  بزرگ مى نمايند، به عنوان يك كشور داراى افتخارات تاريخى و باستانى معروف است. 

توجه  مورد  سو  بدين  قرن ها  از  است،  كوشانى  دورة  يادگار  كه  باميان  مجسمه ها ى 
جهان گردان و سبب تقويت اقتصاد ملى افغانستان بود. افغانستان اگر تنها و تنها همين 
مجسمه ها ى باميان را مى داشت؛ باز هم تاريخ آن باشكوه تر از تاريخ بسيارى از كشورها بود. 

u بشنو و بگو
l مجسمه ها ى باميان يادگار كدام عصر است؟

l مجسمه ها ى باميان در جوار كدام شهر و در چند كيلومترى كابل قرار دارد؟
l تراش اين مجسمه ها  از كدام قرن تا كدام قرن ادامه يافت؟

l اين مجسمه ها  از چه جهت براى مردم افغانستان اهميت دارد؟
l از نهاد چه شناختى داريد؟

به ديگران بگو
l مجسمه ها ى باميان از يكديگر 400 متر فاصله دارند. 
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l اولين بار استفاده از رنگ روغنى، در نگاره ها ى ديوارهاى اطراف مجسمه ها ى باميان 
صورت گرفته است. 

l باستان شناسان مى گويند كه مجسمة ديگرى به صورت افقى در فاصله بين اين دو 
مجسمه در زير خاك وجود دارد. 

u  بخوان و بنويس
l اگر موجوديت آن مجسمة خوابيده بين اين دو مجسمة ايستاده ثابت شود، چه 

احساسى براى شما پيش مى آيد؟
l افغانستان از طريق راه ابريشم كدام امپراتورى ها  را با هم پيوند داده بود؟

* نهاد را در يك جملة كامًال جديد نشان دهيد. 
درست / نادرست: 

l مجسمه ها ى باميان براى مردم افغانستان ارزش باستانى و هنرى دارند. )      (
l كار تراش مجسمه ها ى باميان دو قرن را در بر گرفت. )      (

l آثار باستانى به شكوه تاريخى ملت ها  مى افزايند. )       (
از چهار جواب يکى را تأييد کنيد: 

مجسمه ها ى باميان يادگار تمدن: 
 ) l الف( يونانى است  )                (             ب( كوشانى است) 
) ج( ساسانى است    )          (            د( سامانى است )    

راه ابريشم پيوند دهندة امپراتورى ها ى: 
  ) (   ب( جاپان و چين بود )     l الف( افريقا و اروپا بود )  
(   د( هند و چين و روم بود )   ( ج( آسياى ميانه و شوروى بود)  

خانه ها ى خالى را پر کنيد: 
l مجسمه ها ى باميان در جوار شهر...................... مى باشند. 

l نهاد قسمتى از جمله است كه ...................... دربارة او به ما خبر مى دهد. 

دربارة اهميت تاريخى مجسمه هاى باميان يك مقالة كوتاه بنويسيد. 
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درس يازدهم 

در درس هاى كه گذشت، معلوماتى را دربارة مجسمه هاى باميان، تاريخ 

اعمار و سرنوشت آن ها در مسير تاريخ به دست آورديد. 

در اين جا به شيوه و اصول نشانه گذارى در زبان فارسى درى مى پردازيم؛ 

مفهوم  نوشتن  در  نشانه گذارى  به  توجه  عدم  و  غفلت  كه  مسأله يى  به 

جمله هاى ما را يكسره دگرگون مى كند و شايد هم گه گاهى شما »َشير« 

را »ِشير« و »َسرور« را »ُسرور« خوانده باشيد و از اين جهت اسباب تعجب 

مفهوم  با  اين درس  در  باشيد.  كرده  فراهم  به خويش  نسبت  را  ديگران 

»گزاره« در جمله نيز آشنا خواهيد شد. 

درس يازدهم

نشانه گذارى
   ؛! : .

[ ] ?

( ){ } «»
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نشانه گذارى عبارت است از به كار بردن عالمت ها و نشانه هايى كه خواندن و فهم 

درست مطالب را آسان مى سازد و به ابهام هايى كه ناشى از نبودن عناصر گفتارى در 

نوشته است، كمك مى رساند. 

در زبان فارسى درى نشانه هاى متعددى مروج است كه از ميان آن ها تنها به عاليم 

كامه، شارحه، سميكولن، نقطه، ندائيه، سؤاليه و خط فاصله كه در نوشتن نسبت به ساير 

نشانه ها كاربرد بيشتر دارند، در اين درس پرداخته مى شود: 

1- نقطه ). ( نشانة درنگ يا توقف کامل، در موارد زير مى آيد: 

الف( در پايان جمله هايى كه پرسشى، ندايى و تعجبى نباشند، گذاشته مى شود؛ مانند: 

»تخت رستم در سمنگان است«. 

ب( پس از حرفى كه به صورت نشانة اختصارى يا مخفف باشد، به كار مى رود. مانند: 

مخفى بدخشى در سال 1346 هـ. ق. )هجرى قمرى( يا ج. آل احمد )جالل آل احمد( 

2- کامه يا ويرگول )،( نشانة درنگ کوتاه، در موارد زير به كار مى رود: 

الف( چند واژه يا عبارت كه پهلوى هم بيايند. در همچو موارد »واو« عطف حذف 

مى شود و به جاى آن ها نشانة كامه »،« گذاشته مى شود و پيش از آخرين واژة عطف شده 

»و« نوشته مى شود، مانند: »پ«، »چ«، »ژ« و »گ« از حرف هاى خاص درى است. 

يا شماره هاى 25،20،15 و 30. 

ب( پيش از فقره ها و عبارت هايى كه شرح و تفسير جمله ها و عبارت هاى پيشين 

باشند، گذاشته مى شود؛ نمونه ها: محجوبة هروى، از جمله شاعران خوب ادبيات درى 

شمرده مى شود. 

ج( هرگاه جمله يى با يكى از واژه هاى بلى، نه، نى، خير و امثال اين ها آغاز شده باشد 

پس از آن واژه، كامه آمده؛ سپس بقية جمله نوشته مى شود؛ مانند:  بلى، من اشعار مخفى 

بدخشى را خوانده ام. 

د( براى جدا كردن اجزاى مخفف نشانى و آدرس شخص، يا مرجع و مآخذ يك نوشته 

مانند: 

كابل، مكروريان سوم، بالك 135، آپارتمان 43

سيد اكرام الدين حصاريان، دانشكدة ادبيات، دانشگاه كابل، افغانستان
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هـ( بين دو كلمه كه خواننده به اشتباه آن ها را با كسرة اضافه بخواند؛ مانند: از كثرت 

تشويش، آن شب، خواب به چشمم نيامد. 

و( در مورد خطاب و ندا نيز به كار مى رود: 

دوست عزيزم، برادر مهربانم! 

ز( در ميان دو جمله پايه و پيرو نيز )كامه( مى آيد: رنج نبرى، گنج نيابى

3- سميکولن )کامه نقطه دار( )؛( نشانة درنگ متوسط، به اين نشانه )ويرگول نقطه 

دار( هم گفته مى شود: 

الف( براى جدا كردن فقره هايى كه پى هم آيد و به هم مربوط باشد. 

مانند: مشك آن است كه خود ببويد؛ نه آن كه عطار بگويد. 

ب( در جمله تفسيرى و پيش از كلمه هايى چون: مثًال، زيرا، يعنى، اما، ولى، ليكن، 

مگر، بلكه، به گونة نمونه، چون و غيره. 

4- شارحه يا دو نقطة سر به سر ): ( 

پيش از نقل قول مستقيم گذاشته مى شود: پيامبر اكرم� مى فرمايد: »طلب علم بر 

هر مسلمانى فرض است.«

پس از واژه هايى مانند، چون، به حيث مثال، به گونة نمونه، مثًال و... كه به دنبال آن 

مثال ذكر گردد، گذاشته مى شود. 

هنگام معنا كردن كلمه ها مانند: خيره: بيهوده، گستاخ: بى شرم

5- خط فاصله )-(

الف( در گفتگوى دو نفرى بين اشخاص نمايش نامه و داستان

مادر با تبسم از كودك پرسيد: 

- پدرت را به ياد دارى؟

- اوه، بلى!

ب( به منظور تفسير و توضيح يك واژه يا عبارت؛ مثال: 

ناصر خسرو – شاعر مبارز زبان درى- به سال 481 هـ . در گذشت يا: كلمة »كتاب« 
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دارندة چهار حرف: ك – ت – ا – ب است. 

6- نشانة پرسش يا سؤاليه )؟( الف( در بيان جمله هاى سؤاليه مى آيد: 

شما امروز كجا مى رويد؟

ب( گاهى براى استهزا و نيشخند به كار مى رود: 

اسرائيل از حقوق بشر )؟( پشتيبانى مى كند. 

براى ترديد و شك: 

تاريخ وفات سنايى را 525 )؟( نوشته اند. 

پس از قيدهاى استفهامى مى آيد؛ مثًال چرا؟ چگونه؟ كجا؟ كى؟ 

7- نشانة ندا يا نداييه)!(

خداوندا ! مرا در انجام كارهاى نيك يارى ده. خدايش بيامرزاد!

8- گيومه يا قوس هاى ناخنک يا قوس هاى کوچک نشانة نقل قول )»  «( 

مانند: سعدى گفته است »مشك آن است كه خود ببويد؛ نه آن كه عطار بگويد.«

عاليم و نشانه ها در زبان فارسى درى زياد است كه از جملة آن ها صرف چند مورد 

آن در اين درس آمده است. معلم محترم و شاگردان مى توانند ساير عاليم و نشانه ها را از 

مراجع ديگر جستجو كنند و آن ها را از طريق مطالعة خود فرا گيرند. 

در درس هاى گذشته فهميديم كه جمله عبارت است از تركيب چند كلمه كه ارائه كنندة 

يك معنا مستقل مى باشد؛ بنابراين در اين جمله ها: 

1. خداوند مهربان است. 



53

2. نشانه گذارى از اصول مهم نگارش و نويسنده گى شمرده مى شود. 

به كلمات و عبارت هاى »خداوند« و »نشانه گذارى« نهاد و »مهربان است« و »ازاصول 

نهاد  دربارة  كه  مى شود  گفته  »گزاره«  مى شود«  شمرده  نويسنده گى  و  نگارش  مهم 

جمله هاى فوق به ما خبر مى دهند. 

نقطه گذارى عبارت از به كار بردن عالمت ها و نشانه هايى است كه خواندن و فهم 

درست مطالب را آسان مى كنند. 

در زبان درى به عمل نقطه گذارى در گذشته توجه كمتر صورت مى گرفت و تنها به 

چند مورد از عمل نشانه گذارى از قرن ششم تا قرن دهم هجرى برمى خوريم؛ اما در دو 

قرن اخير با استفاده از نوشته هاى اروپايى ها عملية نشانه گذارى در زبان درى معمول شده 

است. 

u بشنو و بگو

l شاگردان به متن درس كه از سوى معلم خوانده مى شود، با دقت گوش فرا دهند 

و استعمال عاليم و نشانه ها را در تلفظ معلم تعقيب كنند. 

l شاگردان دو گروه شوند و نماينده هاى هر گروه درس را مقايسوى بخوانند و ديگران 

گوش داده، اشتباهات را اصالح كنند. 

* اگر نشانه ها را در جمله ها ننويسم، هدف نويسنده و خواننده را چندان درك نمى كنيم. 

u بخوان و بنويس

شاگردان دو گروه شده، عاليم نقطه گذارى را از شماره 1 تا 8 به همديگر امال بگويند 

و در تختة صنف تمرين كنند. 
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جواب هاى درست را انتخاب کنيد: 

l نشانة درنگ و توقف كامل: 1( كامه )،( 2( سميكولن)كامه نقطه دار()؛(  3( نقطه)0( 

ب(؟                 ج )!( l عالمت نداييه اين هاست:   الف( -       

ج )-( ب): (       نشانه شارحه كدام است؟      الف )؛(           

گفتگو و مباحثه

شاگردان در مورد عاليم و نشانه ها در زبان فارسى درى با هم بحث كنند.  

شاگردان در كتابچه هاى خويش اين وظايف را نوشته، انجام دهند: 

l يك مطلب در يك صفحه بنويسند و در آن نشانه هاى نقطه، شارحه و كامه را به 

كار برده، زير آن خط بكشند. 

l در اين جمله ها، زير »گزاره ها« خط بكشيد: 

الف( احمد كتاب مى خواند. 

هم  برادران  غزالى  محمد  و  احمد  ب( 

بوده اند. 

و  خواننده  هدف  نشانه ها  كاربرد  ج( 

نويسنده را براى ما آسان مى سازد. 
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درس دوازدهم

حقوق پدر و مادر

        اشك مادر گنج گوهرزا شــــــود
        مرد ازان يك قطره چون دريا شود

تقويت نظام  از اصول  نشانه گذارى در درس قبل آشنا شديد، حال  با اصول 

خانواده و حفظ شيرازة جامعه آگاه مى شويم كه بناى آن را احترام پدر و مادر 

مى گذارد. احترام بزرگواران نايابى كه با كسى ديگر قابل مقايسه نيستند؛ و عزت 

خانواده در روشنى نجابت و نوازش آن ها ريشه مى گيرد. 

در بخش دستور با انواع مبتدا و خبر آشنا خواهيم شد. 

منظور از حقوق پدر و مادر، رعايت از آن همة امور اخالقى است كه بايد چنان كه 
شايستة آن هاست، بدون هيچ گونه تخطى به جا آورده شوند؛ اما سؤال اساسى اين جا است 
كه سزاوارترين افراد براى انجام دادن و به جا آوردن اين امر اخالقى و وجدانى قبل از 

فرزندان آن ها كسان ديگر هم مى باشند؟ جواب به آسانى پيدا است كه نه؛ هرگز. 
احترام پدر و مادر به داليل بسيار از كارهايى است كه در رأس وظايف همه انسان ها 



56

قرار دارد؛ اما دو دليِل آن بسيار عمده است: يكى آن كه پدر و مادر در راستاى تعليم و 
تربيت آن ها زحمات  بسيارى را تحمل مى كنند؛ ديگر اين كه به وسيلة احترام پدر و مادر 
و حفظ شيرازة خانواده جامعه مى تواند به تقويت و اصالح نظام خود بپردازد و از بسيارى 
آفات و بالهاى دامن گير در امان بماند. جامعه مى تواند بر خانواده و خانواده به عنوان 

كوچكترين واحد اجتماعى بر جامعه تأثير متقابل داشته باشد. 
در تمام اديان احترام به پدر و مادر به عنوان يك ارزش اخالقى مطرح بوده است. 
همچنان در قرآن مجيد در چندين آية مبارك پس از نام و وجوب عبادت خداوند مهربان، 

نام والدين و ضرورت نيكى كردن به آن ها صراحت كامل دارد. 
پيامبر بزرگوار اسالم، حضرت محمد مصطفى� نيكويى بر پدر و مادر را  از نظر 
اهميت پس از فرايض و پيش از جهاد به عنوان محبوب تريِن كارها در نزد خداوند> 
معرفى كرده  اند. ايشان به روشنى بيان كرده اند كه فرزندان نبايد پدر و مادر خود را به نام 
صدا كنند يا در راه رفتن از آن ها پيشى گيرند و اسباب آزرده گى ايشان را فراهم نمايند. 
روايت است كه اويس قرنى، پس از تالش بسيار فرصت يافت كه روزى به ديدار رسول 
خدا بيايد؛ آن روز تا عصر در انتظار ماند؛ اما به جهت اين كه پيامبر در سفر بودند، قرنى 
موفق به ديدار ايشان نگرديد؛ لذا پيام گذاشت كه چون مادرم تنهاست، حاال مى روم و 
در يك فرصت مناسب به زيارت شما مى آيم؛ اما احترام رسول اكرم� به مقام مادر در 
حدى بود كه به اويس قرنى پيام فرستادند: تا مادرت زنده است، به خاطر ديدار من قبول 

سفر مكن.  
در حديث مبارك است كه بهشت زير پاى مادران است؛ معناى اين جمله اين است كه 
آزار دهنده گان مادران از بهشت محروم اند و  اساس سخن اين است كه فرزندان بى احترام به 
والدين در خانواده، جامعه، مكتب و مدرسه جا نداشته و بى نصيب از خير دين و آخرت اند. 

سپس خانواده ها بايد تربيت فرزندان شان را از آغاز جدى بگيرند تا آن ها در آينده به 
خود و جامعه مفيد واقع شوند.



57

اويس قرنى همان دوست رسول اكرم� است كه در جنگ اُحد آن گاه كه دندان مبارك 
شهيد گرديد، او نيز دندان خود را شكست تا مثل پيامبر شود؛ هم چنين اويس قرنى يگانه 

صحابى يى بود كه تا آخر عمر به ديدار پيغمبر موفق نگرديد. 

به صورت عموم سه نوع مبتدا و خبر وجود دارد: 
مبتدا و خبر ساده  -1

مبتدا و خبر تركيبى  -2
3- مبتدا و خبر متعدد كه شرح اين هر سه را در درس هاى آينده مى خوانيد. 

احترام به حقوق و شخصيت پدر و مادر وظيفة انسانى، دينى و اخالقى تمام انسان ها 
است. احترام والدين؛ مانند: بزرگداشت ايشان و اطاعت از رهنمودهاى آن ها، تواضع و 
فروتنى در مقابل آن ها، كسب رضايت و سعادت آن ها، كامل كنندة شخصيت انسان است. 
جز انسان موجودات ديگر از اين امتيازات برخوردار نيستند. قدردانى بزرگان به خصوص 

پدر و مادر و اطاعت از ايشان موجب حفظ نظام خانواده و سعادت جامعه است. 

u بشنو و بگو
l هدف از حقوق پدر و مادر چيست؟

l  به جا آوردن حقوق والدين قبل از همه وظيفة چه كسانى است؟
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l  اهميت نيكويى به پدر و مادر از نظر رسول گرامى اسالم� چگونه است؟
u به دوستانت بگو

l رسول اكرم� فرمودند: فرزند نبايد پدر و مادر خود را به نام صدا كند. 
l در راه از والدين پيشى گرفتن بى ادبى است. 

l احترام پدر و مادر نشان دهندة برترى انسان از ديگر حيوانات است. 
u بخوان و بنويس

l ضرب المثل »پدر كه غوره بخورد، دندان پسر كند نمى شود« چه معنايى دارد؟
l  فرزندان حق نشناس و ناسپاس، باآلخره چگونه سرنوشتى را دنبال مى نمايند. 

جاهاى خالى را پرکنيد: 
l اشك مادر.................. گوهرزا شود. 

مرد  از آن يك قطره چون.......................... 
l  جامعه حق........................ كه با فرزندان ناسپاس خانواده ها................... باشد. 

l  بهشت.......................... مادران است. 
تحليل و مباحثه

در مورد اين كه چرا بعضى از فرزندان به صورت درست حقوق پدر و مادر را به جا 
نمى آورند، فكر نموده، نتيجة بحث و تحليل را يك نفر به نماينده گى از گروه هاى خويش 
در برابر صنف ارائه نمايند، در كنار آن پيشنهاد هاى خود را به هدف جلوگيرى از ناسپاسى 

فرزندان نافرمان با داليل آن بيان كنند. 

صنف به چهار گروه تقسيم شود. سه گروه به جمع آورى و حفظ اشعار در مورد پدر 
و مادر و يك گروه به جمع آورى ضرب المثل ها در اين مورد بپردازند؛ اما هر چهار گروه 

نتيجة كار خود را در صنف ارائه نمايند. 
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 درس سيزدهم 

لطيفه

شاگردان ارجمند، شما در درسى كه گذشت با »حقوق پدر و مادر« كه از وجايب 
انسانى است آشنا شده، اقسام مبتدا و خبر را هم در دستور فرا گرفتيد. اكنون در 

اين جا نوع ادبى به نام »لطيفه« را با مبتدا و خبر ساده خواهيد آموخت. 
آيا تجربه كرده ايد كه حكايت هاى شوخى آميز چقدر در روان آدمى تأثير فورى 
وارد مى كند و آيا مى دانيد كه در عقب اين سخنان خنده آور حقيقت هاى تلخ 

اجتماعى و سياسى  نهفته است؟ 
پس لطيفه هاى اين درس توجه نموده، مفاهيم آن ها را فرا بگيريد. با مبتدا و 

خبر ساده نيز آشنا خواهيد شد. 
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لطيفه را در زبان انگليسى Joke مى گويند و آن متن كوتاهى است كه راوى براى 
سرگرمى و خندة مخاطب و يا شنونده و خواننده نقل مى كند. هر چند امروزه لطيفه هاى 
زبان درى بيشتر جنبة گفتارى دارند تا نوشتارى؛ اما نمونه هايى از صورت مكتوب آن 
يا  برخى حكايت هاى منظوم  و در  دانا  بهلول  به شكل حكايت هاى  در متن هاى قديم 
منثور سعدى شيرازى، عبيد زاكانى، لطايف الطوايف على فخرالدين صفى و شاعران و       
نويسنده گان ديگر نيز مشاهده مى شود. در اين حكايت هاى كوتاه كه لطيفه گفته مى شود، 
پليدى ها و عيوب طبقات مختلف جامعه با ظرافت و استادى بزرگ نمايى و نقد شده است. 
ناگفته نماند لطيفه ها كه غالباً جنبة طنزى دارند، در ادبيات انتقادى، جايى مهمى را 
احراز مى كنند. اينك در زير چند نمونة منظوم و منثور لطيفه ها را از نظر مى گذرانيم 
برگزيده ديگران  و  صفى  على  فخر الدين  و  زاكانى  عبيد  بلخى،  موالناى  آثار  از   كه 

 ايم. 
از فيه مافيه موالناى بلخى

در انتظار جنازه
جمعى ظرفا به خانة بخيلى رفتند تا از او چيزى اخذ كنند. خواجه از آمدن ايشان خبر 
يافت. غالم را گفت: »بيرون رو و اين جماعت را بگوى كه خواجة من دوش وفات يافته 
است. معذور داريد.« غالم بيرون آمد و پيغام رسانيد. ظرفا گفتند: »خواجه ولى نعمت ما 
بود و در ذمت ما حقوق بسيار دارد. انتظار جنازة او مى بريم تا بيرون آرند و بر او نماز 

گزاريم و به خاك بسپاريم.« 
            

شمار عاقالن!  بهلول را گفتند: »ديوانه گان بصره را بشمار.« گفت: »از حّيز شمار بيرون 
است. اگر گوييد، عاقالن را بشمارم كه معدودى چند بيش نيستند«. 

لطيفه               
مرد ثروت مندى براى خود مقبرة بسيار زيبا ساخت. وقتى كه مقبره آماده شد، از معمار 

پرسيد: »اين ساختمان چه كم دارد؟« معمار پاسخ داد: »وجود شريف شما را.« 
لطيفه            

روزى در جايى خيرات و نذرى مى دادند، از فقيرى كه از همان حوالى مى گذشت، 
پرسيدند اشتها دارى؟ گفت: من در اين جهان جز اشتها ديگر چيزى ندارم. 
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مبتدا و خبر ساده به چه مى گويند؟
مبتدا و خبر ساده آن است كه فاعل و فعل آن متعدد نباشد. 

جمله هاى زير مبتدا و خبر ساده را نشان مى دهد
    نهاد          گزاره يا خبر      

    احمد به گلستان رفت. 
   حسين به كتابخانه رفت. 

در جمله هاى باال احمد و حسين »نهاد« سادة جمله »و به گلستان رفت« و »به كتابخانه 
رفت« خبر ساده يا گزارة سادة جمله گفته مى شوند. 

به لطيفه يا شوخى در زبان هاى اروپايى جوك مى گويند؛ چنان كه حكايتگر آن را براى 
سرگرمى مخاطبان و خواننده گان خويش نقل مى كند. 

 در زبان فارسى درى اغلب لطيفه ها شكل گفتارى داشته و ثبت نشده اند؛ اما لطيفه هاى 
به نام بهلول دانا و مال مشفقى ثبت شده اند؛ همچنان در البه الى آثار بيشتر زبان درى 
اعم از نظم و نثر لطيفه هاى شيرين و آموزنده يى وجود دارند كه هم شادى بخش اند و 
هم عبرت انگيز. چنين لطيفه هايى در آثار مولوى بلخى، سعدى و عبيد زاكانى و ديگران 

فراوان به چشم مى خورند. 

u بشنو و بگو
l شاگردان به متن درسى كه به توسط معلم خوانده مى شود، با دقت گوش فرا دهند. 

l چهار تن از شاگردان درس را به آواز بلند بخوانند و ديگران به آنان گوش دهند. 
l دو تن از شاگردان در موارد: لطيفه چيست؟ محتواى لطيفه هاى زبان درى چگونه 

است، بحث و گفتگو كنند و ديگران معلومات آنان را تكميل كنند. 
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u بخوان و بنويس
l پنج تن از شاگردان به سر صنف رفته، هر يكى عنوان لطيفه يى را در تخته بنويسند 

و دربارة آن به همصنفان شان صحبت كنند. 
l يك تن از شاگردان هدف لطيفه را به ديگران توضيح كند. 

l يك تن از شاگردان در تختة صنف مبتدا و خبر ساده را نوشته، با آوردن يك جمله 
آن را توضيح دهد. 

مباحثه
l شاگردان در مورد پرسش زير با هم به بحث بپردازند. 

l چرا نويسنده گان و سخنرانان اغلب در آثار و سخنرانى هاى شان از لطيفه ها استفاده 
مى كنند؟

آيا حفظ و يادگيرى لطيفهها فايدهيى دارد يا نه؟

شاگردان وظايف زير را در كتابچه هاى خويش بنويسند: 
l دو لطيفه به اختيار خود بنويسند و آن ها را با هم صنفان  بخوانند. 

l شاگردان مى توانند همين حاال به فكر ثبت لطيفه هاى شفاهى شده، آهسته آهسته 
آن ها را ثبت كنند و در آينده به نشر آن ها بپردازند. 

l واژه هاى زير را معنا كرده و در جمله هاى مناسب استعمال كنند: لطيفه، التماس، 
اسپ تازى، مقبره، صرف نان. 

l مبتدا و خبر ساده را تعريف كرده و در سه جمله آن ها را مشخص كنيد. 
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درس چهاردهم 

سخنور دردمند و هدفمند

انسان رسد آن جا که ملک راه ندارد              بر مرتبة عالى انسان نظر انداز

                                                                                          محجوبة هروى

 شاگردان عزيز، در اين درس به زنده گانى و نمونة كالم محجوبة هروى شاعر 

معروف كشور آشنا مى شويد كه سخنش از شور جوانى، درد اجتماعى و بار اخالقى 

طريق  از  شعر،  بانوى  اين  دلپذير  سروده هاى  به  شما  شايد  و  مايه دارد  فراوان 

آوازخوانان كشور آشنا باشيد، يا هم خودتان و دوستان تان ابيات دل انگيز او را در 

خاطر داشته باشيد. 

همچنان در اين جا با »مبتدا و خبر تركيبى« نيز در بخش دستور آشنا خواهيد 

شد. 
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اسم اصلى او بى بى صفورا و تخلص شعريش محجوبه بود. او در يك خانوادة فرهنگى 

در هرات باستانى زاده شد. پدر محجوبه را منشى ابوالقاسم مى گفتند كه شعر مى سرود و 

خط زيبا مى نوشت محجوبة هروى در آوان كودكى به فراگيرى دانش اشتياق زياد داشت و 

تعليمات دينى، ادبيات عربى و خوشنويسى را در حد مناسبى نزد پدر و معلمان خصوصى 

فرا گرفت؛ سپس به مطالعة ديوان شعراى بزرگ چون حافظ، سعدى، موالناى بلخى و 

بيدل پرداخت. و در خردسالى به عنوان شاعر دانشورى در ميان فرهنگيان شهر هرات و 

حوزة  جنوب كشور شهرت يافت. 

محجوبه بعد از مرگ پدر با ميرزا غالم محمد كه يكى از شخصيت هاى با رسوخ هرات 

بود، ازدواج كرد؛ ولى بر اثر سخت گيرى هاى خانواده گى ميان او و شوهرش روابط تيره شد 

و بدين رو وى سال ها در رنج و حرمان مى زيست تا آن كه شوهرش بمرد و محجوبه فرصت 

يافت تا به فعاليت هاى فرهنگى بپردازد و نخست در»ليسة مهرى« در شهر هرات به حيث 

معلم منصوب شد و در آن جا در روزهاى تاريخى و فرهنگى چون روزهاى استقالل و معلم 

و... سهم فعالى داشت. او بنا به دعوت مؤسسة نسوان به كابل آمد و از سوى مستوره شاعرة 

معاصر و ساير زنان آن نهاد اجتماعى مورد پذيرايى قرار گرفت. 

محجوبه از پغمان و مؤسسات فرهنگى كابل بازديد نموده، اشعار دلپذير در وصف كابل 

انشا كرد؛ بدين رو مردم كابل مكتبى را به نام او در اين شهر نامگذارى كردند. وى به 

همين رو به دعوت مردم فارياب به آن واليت نيز رفت و با خوانش شعر و ايراد بيانات پرشور 

تخم محبت و دوستى را در قلوب باشنده گان آن واليت نيز بذر كرد. 

محجوبه به اشعار سخنوران زن چون زيب النساء مخفى هندى، مخفى بدخشى و 

مستورة غورى عالقة زياد داشت، چنان كه شمارى از غزليات آنان را تخميس كرده است. 

همين طور او با شخصيت هاى معروف فرهنگى معاصرش نظير استاد خليل اهللا خليلى، 

ابراهيم خليل، مخفى بدخشى و غالم حبيب نوايى رابطة خطى و شعرى داشته است. 

محجوبه در اشكال شعر فارسى درى طبع آزمايى كرده؛ ولى غزلياتش از شور و شيدايى 

ويژه يى بهره دارد. ديوان شعر محجوبه حاوى پنج هزار بيت است كه گزينه يى از آن به طور 

مكرر در شهر هرات و كابل  به چاپ رسيده است. 

او در سال 1345 خورشيدى با گذراندن 74 سال زنده گى پررنج و اميد دنياى فانى را 



65

وداع گفت و به جاويدانه گان پيوست و در جوار آرامگاه خواجه عبداهللا انصارى مدفون شد. 

محجوبه با آن كه زيبايى هاى طبيعى و حال و هواى زنده گى را به طور دلپذيرى در 

شعرش بازتاب داده است؛ اما از البه الى اشعار او درد متراكم شدة قرون متمادى زنان 

به مشام  مى رسد كه وى نيز يكى از اين دردمندان تاريخ بوده است. شعر محجوبه به 

علت سالست و روانى و داشتن تصاوير زيبا و بار اجتماعى و اخالقى فراوان عالقه مندان 

زياد در كشور و جوامع درى زبان دارد و اين غزل زيبا از اوست: 

يارب آن شوخ، دل آزرده شد، آزارش ده

همچو من، ديدة گريان، دل افگارش ده      

گـرية تلـخ مـرا بيند و خندد شـيرين

                عيش او تلـخ کن و ديدة خونبارش ده

بلکه واقف شـود از واقـعة دلشـده گان

                صبرکم، خاطر محزون؛ غم بسيارش ده

چـون مـرا کـرد گـرفتار بالى اغــيار

                                       ُدورش از يار کن و صحـبت اغيارش ده

تا شود باخبر از جان جـگر سوخته گان

چشم گريان، دل بريان، تن بيمارش ده      

سوخت جان و دل مجروح مرا ز آتش غم

                            به مکافات عمـل، جاى، تو در نارش ده

مست از بادة خواب است، همه شب تا روز

                                       همچو »محجوبه«، شبى ديدة بيدارش ده

در اين درس به مبتدا و خبر تركيبى آشنا مى شويم. 

پيش از آن كه به شرح مبتدا )نهاد( و خبر )گزاره( در جمله بپردازيم و خبر تركيبى را 
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ارائه كنيم. نخست بايد بدانيم كه مبتدا چيست و خبر به چه مى گويند. مبتدا يا نهاد آن 

قسمتى از جمله است كه دربارة آن به ما خبر مى دهند، به حيث مثال: در جملة شمارة 

)1( آمده است كه:. محجوبه هروى شاعر مشهور كشور ماست. در اين جمله محجوبه مبتدا 

يا نهاد است؛ زيرا خبرى دربارة او به ما ارائه شده است. 

و اما خبر يا گزاره چيست؟ گزاره يا خبر آن قسمتى از جمله است كه دربارة نهاد 

)مبتدا( به ما خبر مى دهد. 

بنابراين خبر نهاد همان گزاره است يا گزاره خبر نهاد را مى گويند. 

در مثال باال: محجوبة هروى شاعر مشهور كشور ماست، عبارت »شاعر مشهور كشور 

ماست«، گزاره يا خبر جملة شمارة )1( مى باشد. اگر خبر بيش از يك فعل داشته باشد، به آن 

خبر تركيبى مى گويند؛ به حيث مثال در جملة زير مى توان خبر تركيبى را مشاهده كرد. 

على، مردى كه پير بود، از دنيا رفت. 

محجوبة هروى از شاعران مطرح و مشهور ادبيات معاصر زبان فارسى است. او در واليت 

بادغيس متولد شده و پدرش منشى ابوالقاسم شاعر و خوش نويس بود. محجوبه علوم 

مروج را نزد والدين و معلمان خصوصى فرا گرفت و در نوجوانى به سرايش شعر پرداخت. 

زنده گى خصوصى او با رنج و نابه سامانى هاى خانواده گى همراه بود. 

اشعارمحجوبه زيبا بوده، از روانى و پشتوانة ادبى و فرهنگى بهره ور است و ديوانش 

حدود پنج هزار بيت دارد كه در قالب هاى مختلف شعرى سروده شده است. 

u بشنو و بگو

l شاگردان متن درس محجوبة هروى را كه به وسيلة معلم خوانده مى شود، با دقت 
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گوش كنند و بعد آن را نزد خود بخوانند. 

l دو تن از شاگردان به طور مقايسه يى به نماينده گى از ديگران متن درس را به آواز 

بلند بخوانند و ديگران به آنان گوش فرادهند. 

u بخوان و بنويس

l شاگردان نمونة غزل محجوبه را به حافظه بسپارند و آن را با همصنفان شان زمزمه 

كنند. 

l سه تن از شاگردان در مورد زنده گى نامه، فعاليت فرهنگى و آثار محجوبة هروى 

در صنف سخنرانى كند. 

 l محجوبة هروى از همة امور مهم به تحصيل دانش و آموزش سواد تأكيد زياد

 مى كرد؛ چنان كه مى گفت: 

 سرسبز کن از علم و هنر باغ وطن را      چون نخل برومند به مردم ثمر انداز

l شاگردان، اين بيت محجوبه را روى تختة صنف نوشته، از آن نتيجه گيرى شان را 

ارائه كنند. 

 محجوبه به مطمورة غفلت نتوان بود          با روى نهان برقع غفلت ز سر انداز

l محجوبه هروى به هنر موسيقى سخت تمايل داشت؛ چنان كه او شعرى سرود و به 

ساربان، آوازخوان مشهور داد تا آن را از طريق راديو بخواند و اشعار وى را ساير آواز خوانان 

محلى كشور همراه موسيقى هم اجرا مى كردند. 

گفتگو و مباحثه

l اين كه مى گوييم محجوبه شاعر درد و پرخاش بوده، علل آن را در چه مسايلى 

مى دانيد؟ در اين مورد مباحثه كنيد. 

با كدام شخصيت هاى  و  پذيرفته  تأثير  بيشتر  از كدام شاعران  محجوبة هروى   l

فرهنگى معاصرش رابطة فرهنگى و ادبى داشته است؟ تبادل نظر كنيد. 
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شاگردان در كتابچه هاى خود با استفاده از متن در يكى از موارد زير يك صفحه مطلب 

بنويسند: 

l خاستگاه اجتماعى و خانواده گى محجوبة هروى

l فعاليت هاى فرهنگى محجوبه هروى

l ويژه گى كالم محجوبه هروى

l با استفاده از متن خاليگاه هاى زير را پر كنند. 

( بيت است.  l ديوان محجوبه هروى حاوى )  

l محجوبه هروى از قالب هاى مختلف شعر چون............. استفاده كرده؛ اما )        ( 

او زيبا و از جاذبه هاى پرشور بهره دارد. 

پاسخ درست اين جمله ها را مطابق متن در كتابچه هاى تان بنويسيد: 

الف( آيا محجوبه هروى اشعار محمود طرزى و عبدالهادى داوى را مى پسنديد؟

آن جاها  در  كرده،  بازديد  ننگرهار  و  كندهار  واليت هاى  از  هروى  محجوبه  آيا  ب( 

سخنرانى كرده و اشعارش را به مردم ارائه كرده است؟

ج( آيا مردم تخار يكى از مكاتب شان را به نام محجوبه هروى نامگذارى كرده اند؟
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درس پانزدهم

 چيستان، چيست؟

لعبتى چيست نغز و خاک مزاج              که به آبى ست از جهان خورسنـد

دست بر سر نهـاده، پنــدارى              به سرخـويش مى خـورد سوگند

عزيزان، از اين ابيات دانستيد كه سراينده، با اين نحوة بيان دربارة چه موضوعى 

صحبت مى كند؟ از اين آگاه استيد كه لغز و چيستان اگر مثل معما راه ابهام و 

پيچيده گى را در پيش نگيرد، يكى از شيوه هاى پسنديده است كه با همين ساخت 

و پرداخت خاص مى تواند كه بيشتر از اين با روح و شخصيت كلى شعر رابطة 

نزديك برقرار كند؛ چرا كه شعر هم مثل چيستان بيان غير مستقيم است. 

در ادامة درس با مبتدا و خبر متعدد هم آشنا خواهيم شد. 
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چيستان سخنى است كه در آن گوينده خصوصيات شخص يا چيزى را مى گويد، 
بى آن كه نام او را ذكر كند؛ سپس از شنونده مى پرسد تا نام آن را بگويد و چون اكثراً 
پرسش هاى چيستان با كلمة »چيست آن« آغاز مى شود، نامش را چيستان گذاشته اند؛ 

مانند: 
               چيست آن چيست که در برگ پناهى دارد

                                          جــامــة سـوسنى و سبز کالهـى دارد
               سينه اش چاک نمايند و سرش را ببرند

                                        حيرت است اين که نه جرمى نه گناهى دارد
چيستان گاهى بدون آن كه در آغازش كلمة چيستان ذكر شده باشد، مى آيد؛ 

چيستان اول در دورة مديحه سرايى با تشبيب قصيده يكجا بود. در اين دوره چيستان 
به صورت مستقل هم بيان شده است.  فرخى، منوچهرى، ناصر خسرو، مسعود سعد، امير 
معزى، عبدالواسع جبلى، ابن يمن و... را مى توان از لغز سرايان و لغز خوانان دور اول شعر 
درى ناميد. لغز يا چيستان نسبت به معما سابقة طوالنى دارد. وقتى كه پيچيده گى هاى 
لفظى بيشتر شد معما به ميان آمد. به صورت كل آن چه معما را از لغز يا چيستان جدا 
به حيث يك شعر  مى كند، همان پيچيده گى مفهوم، كوتاهى لفظ و داشتن استقالل 
مستقل است؛ اما چيستان همان گونه كه در آغاز كالم به شكلى خواننده را به خود جلب 
مى كند، در وسط با ارائة توصيف بيشتر به او نيز لذت مى بخشد؛ در حالى كه معما از عهدة 
اين كار بدر شده نمى تواند؛ ولى با وجود اين تفاوت، شاعرانى بوده اند كه لغز خود را معما 

و معماى خود را لغز ناميده اند. 
گرچه چيستان به صورت نثر هم وجود دارد؛ اما چيستان هاى منظوم به خاطر جاذبة 
وزن و عالقة مردم به آهنگ، بيشتر مورد قبول واقع شده در فرهنگ عوام جاى خاص 

يافته است. 
اين هم دو نمونه از چيستان: 

�t  کــــوزه يک رنگ، آبش دورنگ
�t  عجايب صورتى ديدم در اين دشت 
�t  که بى جان در پى جاندار مى گشت 
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l  هفت شاعر لغز سرايى كه در متن ذكر گرديد همه از استادان مكتب خراسانى اند. 
l در دستور درى مبتدا و خبر با نهاد و گزاره يكى مى باشند. 

مبتدا  و خبر  متعدد،  اركان جمله يى  استند كه آن جمله  بيش از دو  فاعل  و فعل  داشته  باشد؛  
مثال: 

 l عده يى از شاعران، جمعى از نويسنده گان دفتر مجله جمع شده، بعد از مباحثه 
آثار خود را ارائه مى كردند. 

 در جملة باال »عده يى از شاعران، جمعى از نويسنده گان و نقاشان، مبتداى متعدد، 
»در دفتر مجله« متمم فعل، »جمع شده بعد از مباحثه، آثار خود را ارائه مى كردند« گزاره 

و يا خبر متعدد مى باشد، با مثالى از متن درس، موضوع روشن تر خواهد شد: 
فرخى، منوچهرى، امير معزى و ابن يمين شاعران بزرگى بودند كه لغز مى سرودند و 

مى خواندند و لذت مى بردند. 
l در اين مثال »فرخى، منوچهرى، امير معزى و ابن يمين« مبتداى متعدد، »شعراى 

بزرگى بودند كه لغز مى سرودند و مى خواندند و لذت مى بردند« خبر متعدد اند. 

 چيستان يكى از موضوع هاى ذوقى و تفننى شعر است كه صورت منثور آن هم در بين 
عوام وجود دارد. چيستان نسبت به معما طوالنى تر، ساده تر و دلپذيرتر بوده، در ادبيات 

شفاهى ما به قوت وجود دارد. 

u بشنو و بگو
l چيستان چگونه سخنى است؟
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l چرا چيستان به همين نام ياد شده است؟
l  نام ديگر چيستان چيست؟

l  آيا چيستان هميشه ضميمة قصيده مى باشد؟ در اين مورد صحبت كنيد. 
به دوستانت بگو

l لغز يا چيستان نسبت به معما سابقة طوالنى دارد. 
l  پيچيده گى مفهوم و كوتاهى لفظ دو صفتى است كه معما را از چيستان جدا مى كنند. 

l چيستان در همان آغاز شنيدن، خواننده را به خود جلب مى كند. 
u بخوان و بنويس

l نظر به كدام خواص مشترك بعضى ها لغز را معما و معما را لغز مى خوانند؟
l چرا مردم به چيستان هاى منظوم عالقة زياد دارند؟

l  عالقه مندان چيستان و افسانه در قديم زياد بودند يا حاال؟
l چيستان سايه را بنويسيد. 

l در دو جمله مبتدا و خبر متعدد را نشان دهيد. 
درست / نادرست

l چيستان پيچيده تر از معماست. )                 (
l چيستان هنوز وارد ادبيات شفاهى نگرديده است. )            (

l مبتدا و خبر متعدد مى باشند كه در آن ها بيش از دو  فاعل و مفعول وجود داشته 
باشد. )            (

تحليل و مباحثه
چه فكر مى كنيد؟ كدام ضرورت چيستان را پديد آورده است؟ در اين مورد بحث و 
تحليل همه جانبه كرده، نتيجه را به وسيلة يك يك نفر از هر گروه در صنف ابراز كنيد. 

 

هر شاگرد روز بعد دو چيستان جديد با خود بياورد و با همان حالوت چيستان گويى 
در برابر صنف مطرح كند. 
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درس شانزدهم 

در درسى كه گذشت شما در بارة مفهوم چيستان و نمونه هاى آن در زبان 
درى و مبتدا و خبر متعدد در دستور زبان آگاهى يافتيد. در اين جا به نوع ادبى 
جالبى به نام »طنز« پرداخته مى شود. شايد شما روزمره به سخنان و اشعار طنز آميز 
برنامه هاى  طريق  از  هم  و  دوستان تان  از سوى  دهنده يى  تكان  زهرخندهاى  و 
رسانه هاى گروهى پيوسته آشنا شده باشيد؛ آيا مى دانيد كه اين مطالب طنزى در 

اصالح و دگرگونى تحوالت جامعة رو به تحول ما چقدر مهم و ارزنده است؟
همين طور اشاره هايى هم در مورد اجزاى غير اساسى جمله به شما خواهيم 

داشت. 

طنز زادة اعتراضى متعالى است که نويسنده گان، آن را زير فشارهاى سياسى و اجتماعى بيان کرده اند. 

طنز چيست؟

 طنز TANZ در لغت به معناى مسخره كردن و طعنه زدن آمده است و در اصطالح 

ادبى، شعر يا نثرى است كه به گونة طعنه و تمسخر زشتى ها و معايب فرد يا جامعه 
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را منعكس مى كند يا اشاره و تنبيهى اجتماعى است كه هدفش اصالح است نه مردم 

آزارى. 

بلكه وسيله يى  اما خنده در طنز هدف نيست؛  طبيعت طنز برخنده استوار است؛ 

است براى نشان دادن كاستى ها و متوجه ساختن مردم و مخاطبان به آن ها. 

برآن  افزون  مى شود.  تقسيم  مستقيم  غير  و  مستقيم  قسم  دو  به  ادبيات  در  طنز 

نوع ديگرى از طنز به نام »زهرخند« است كه جنبة غم انگيز و در عين حال مضحك 

زنده گى را نشان مى دهد. تاريخچة طنز پردازى در غرب از شاعران و نويسنده گان يونان 

از آرخيلوس، آريستو فانس و...  و روم باستان آغاز مى شود كه مهمترين آنان عبارت 

بوده اند. 

در ادبيات فارسى درى طنز به عنوان نوع اثر مستقل ادبى و اصالحگرانه به علت نبود 

انتقادى و اجتماعى نويسنده گان و نيز وابسته گى آنان با دربار هاى دولتى بسيار  ديد 

اندك و كم رنگ است و آن چه هست گفتارها و حكايت هاى طنز آميزى است كه در 

كنار هجو و هزل به وجود آمده است. 

اما در سدة پنجم هجرى برخى از رباعيات فلسفى خيام در مورد اعتراض به جهان 

آفرينش گونة طنز دارد؛ ولى طنز در آثار صوفيه جنبة فلسفى و اجتماعى داشته كه در 

برابر بى عدالتى هاى اجتماعى زمان بيان شده است؛ چنان كه نمونة اين گونه طنزها در 

الهى نامة شيخ فريدالدين عطار بدين مضمون آمده است: »ديوانه يى به نيشاپور مى رفت؛ 

دشتى ديد پر از گاو. پرسيد: اين ها از آن كيست؟ گفتند: از عميد. چون به شهر آمد، 

غالم ديد بسيار، پرسيد: اين غالمان از كيستند؟ گفتند بنده گان عميدند. درون شهر 

سرايى ديد آراسته كه مردم به آن جا مى رفتند و مى آمدند. پرسيد: اين سراى كيست؟ 

گفتند: اين اندازه ندانى كه سراى عميد نيشاپور است؟ ديوانه دستارى به سر داشت 

كهنه و پاره پاره از سر برگرفت، به آسمان پرتاب كرد و گفت؟: اين را هم به عميد 

نيشاپور ده از آن كه همه چيز را به وى داده اى«. 
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كتاب هاى  در  سعدى  طنزى  حكايت هاى  در  مى توان  را  طنزى  ديگر  نمونه هاى 

اما  كرد؛  مشاهده  موالنا  مثنوى  از  حكاياتى  و  حافظ  غزل هاى  و  گلستان  و  بوستان 

بزرگترين شخصيت طنزپرداز قديم درى عبيد زاكانى است كه در آثار منظوم و منثور 

خويش بيشتر به طنز پرداخته است. رسالة صد پند، موش و گربه و...، از نمونه هاى آثار 

طنزى مى باشند؛ چنان كه از حكايت هاى طنزى اوست: »جنازه يى را بر دهى مى بردند. 

درويشى با پسر بر سر راه ايستاده بودند. پسر از پدر پرسيد كه بابا در اين جا چيست؟ 

گفت: آدمى گفت كجا يش مى برند؟ گفت: به جايى كه نه خوردنى باشد و نه پوشيدنى، 

نه نان و نه هيزم، نه آتش، نه زر، نه سيم، نه بوريا، نه گليم. گفت: با با مگر به خانة ما 

مى برندش«. 

از شاعران طنز پرداز ادبيات ما حاجى محمد اسماعيل سياه از شهر هرات شهرت 

آثار متعدد طنزى به وسيلة طنز پردازان معاصر كشور چون  بيشتر دارد همين طور 

جالل نورانى، هارون يوسفى، احسان اهللا سالم، نصير نشاط و ديگران ايجاد شده است 

و اين نوع ادبى با عالقه مندى بيشترى از سوى نويسنده گان و خواننده گان كشور در 

حال رشد و تحول مى باشد. 

براى معلومات بيشتر در زمينة طنز و دگرگونى آن در كشور به آثار منتشرة دانشمندان 

و مصاحبه هاى صاحب نظران كه در مطبوعات چاپ شده است. مراجعه شود. 

در اين بحث با »اجزاى غير اساسى جمله« آشنا مى شويد. كلمه هاى نامستقل كه در 
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پيوند دادن بخش هاى مختلف جمله كاربرد دارد، به نام »اجزاى  غير اساسى جمله« 

ناميده مى شوند. استعمال اين كلمات نامستقل در جمله ها شكل اختيارى دارند و بعضاً 

با حذف آن ها جمله ها مفهوم شان را تغيير نمى دهند. اين كلمات نامستقل شامل: كه، 

را، به، در، براى، تا، زيــرا، اى، بلــكه و مثل اين ها مى باشند كه در جمله هاى زير به 

موارد استعمال چند تاى آن ها پرداخته مى شود؛ به طور مثال به جاى اين كه گفته شود: 

پرويز در خانه است، مى گويند پرويز خانه است. يا به جاى پروين به خانه رفت، گاهى 

گفته مى شود پروين خانه رفت. 

 

طنز در اصطالح ادبى شعر يا نثرى است كه به گونة طعنه و تمسخر، زشتى ها و 

معايب فرد يا جامعه را انعكاس مى دهد. هدف طنز اصالح است نه مردم آزارى. 

در ادبيات فارسى درى طنز به عنوان يك نوع مستقل ادبى بسيار اندك و كم رنگ 

است و آن چه هست، گفتارها و حكايت طنز آميزى است كه در كنار هجو و هزل پديد 

آمده است. 

uبشنو و بگو 

l دانش آموزان متن درس طنز را كه از سوى معلم خوانده مى شود، با توجه گوش 

كنند. 

l بعد از خواندن معلم، متن به وسيلة چهار تن از شاگردان خوانده شود و مفاهيم 

آن به كمك معلم توضيح شود. 
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 به ديگران بگو

l دو تن از شاگردان نمونه هاى طنزى را كه در متن آمده است شفاهى در صنف 

ارائه كنند. 

l دو شاگرد دربارة طنز آماده گى گرفته در صنف بحث و گفتگو كنند. 

l شاگردان در دو گروه تنظيم شوند و طنزهايى را كه به ياد دارند، به همديگر 

بيان كنند. 

uبخوان و بنويس

l يك شاگرد واژة طنز را بر تخته بنويسد و چند شاگرد ديگر به نوبت پيش روى  

صنف آمده، دربارة تعريف طنز، هدف و سابقة آن در ادبيات درى چند جمله بنويسند. 

l دو تن از شاگردان به نماينده گى از دو گروه صنف، چند سطر از برداشت شان را 

دربارة طنز بنويسند و مقايسه يى در صنف ارائه كنند. 

درست و  نادرست

l از سه جواب داده شده صحيح آن را انتخاب كنيد: 

هدف طنز: 1( نيشخند و تمسخر ديگران است. 

             2( ايجاد خنده در ديگران است. 

             3( بيان عيب ها و اصالح جامعه است. 

طنز نويسان مشهور قديم درى اين ها اند: 

1( نظامى گنجه يى             2( امام غزالى                  3( عبيد زاكانى

مباحثه

l دو شاگرد دو نمونة طنز را كه در متن درس از شيخ عطار و عبيد زاكانى آمده 

است، بخوانند و ساير شاگردان نتيجه گيرى شان را پيرامون آن ارائه كنند. 
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l سه شاگرد از سه طنز نويس معاصر كشور، نام گرفته طنزهاي كه ياد دارند ارائه 

كنند. 

يك مقاله در حد يك صفحه دربارة طنز بنويسيد. 

 اجزاى غير اساسى جمله را تعريف كرده، يك مثال بنويسيد. 
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درس هفدهم 

در درس گذشته با طنز و مشخصات آن آشنا شديد، حال با داستان كوتاه كه 
بعد از شعر ظريفترين نوع ادبى است، آشنا مى شويد. داستان كوتاه، هنر جوامع 
از  فصلى  كلمات،  و محدوديت  زبان  كوتاهى  دليل  به  و  است  آشفته  و   پريشان 
بامعنا و جالب و  بايد چنان خالصه و  را تصوير مى كند. داستان كوتاه  زنده گى 
»پشك هايى كه  از كلمات اضافى باشد كه خواننده را مجذوب كند؛ پس  خالى 
آدم مى شونِد« سپوژمى زرياب را با هم مى خوانيم تا ببينيم كه از اين داستان چه 

حاصل مى شود. 
در بخش دستور، از مفعول در جمله نيز آگاه خواهيم شد. 

داستان كوتاه

 داستان كوتاه با اندكى تلخيص، از: سپوژمى زرياب
پشک هايى که آدم مى شوند

شام بود. شام ها هميشه اندوهى را در دل من بيدار مى كنند. به خصوص اگر بيرون از 
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خانه باشم و ببينم كه آفتاب آرام آرام با يك نوع درد و دريغ جايش را به تاريكى مى دهد 
و شهر آرام و سر به زير با همان درد و دريغ در تاريكى و سياهى غرق مى شود. 

-پشك پشك برآمده با چوچه هايش!
رويم را گشتاندم. آواز يعقوب بود، يعقوب شوخترين بچة كوچة ما بود. مادران وقتى او 
را مى ديدند، با احتياط دست كودكان شان را محكمتر مى گرفتند و آهسته در گوش شان 

مى خواندند كه مبادا با يعقوب همبازى شوند. 
يعقوب پسرك هفت هشت ساله يى بود كه پدرش، مادرش را رها كرده بود و رفته بود 
و مادرش هم در حادثه يى مرده بود و او نزد پيرمرد و پيرزنى كه پدر كالن و مادر كالنش 

بودند، به سر مى برد. 
يعقوب با خشونت خاصى با كودكان برخورد مى كرد. حتا اگر پشكى يا سگى را هم در 

كوچه مى ديد، با سنگ و چوب به جانش مى افتاد. 
وقتى فرياد يعقوب بلند شد، دخترانم دامنم را كشيدند و سويى كه يعقوب اشاره كرده 
بود، راه افتاديم. پشك فوالدى رنگ و بزرگ كه گاهى در نزديكى خانة ما مى ديدمش پيدا 
شده بود؛ اما اين بار با شكوهمندى ملكه يى ميان دو چوچة زيبايش نشسته بود. يك بار 
يعقوب به صورت غير ارادى خم شد؛ سنگى را برداشت و سوى چوچه هاى پشك پرتاب 
كرد؛ پشك ميِو خشمناكى كرد و سوى يعقوب ديد؛ همان طور كه سوى يعقوب مى ديد، 
خشمى در چشمان گرد و سبزش تپيد كه پشتم را لرزاند. به ياد باغ وحش افتادم؛ به ياد 

حيوانات باغ وحش افتادم. 
***                                             

 آن روز با اصرار دختر چهارساله و دو ساله ام باغ وحش رفته بوديم. از باغ وحش بدم 
مى آيد و سال ها بود كه پايم را آنجا نگذاشته بودم. به نظرم مى آيد كه باغ وحش مظهر 
از  را  اين كه حيوان هاى خوشبخت  يعنى  است؛  بشر  از خودخواهى گنه كارانة  ديگرى 
جنگل ها و گلشن ها، از دره ها و كوه ها آوردن و پشت ميله هاى آهنين قفس ها انداختن 
و براى شان برنامه تعيين كردن و آنان را خوش بخت انگاشتن؛ و اين همواره برايم غير 
قابل تحمل بوده است و اگر هم شهامت و توانايى اين را ندارم كه باغ هاى وحش سراسر 
زمين را نابود كنم و هر كجا ميلة قفس هست، از بيخ و بُن بركنم و حيوان هاى زبان بسته 
را دوباره راهى جنگل ها و گلشن هاى شان، راهى دره ها و كوه هاى شان كنم، حد اقل اين 
توانايى را دارم كه هيچ گاه به هيچ باغ وحشى قدم نگذارم؛ كنار قفسى نايستم و ناظر نگون 

بختى حيوان زبان بسته يى نباشم. 
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اما آن روز وقتى دختر دو ساله ام با قد يك بلستش با دختر چهار ساله ام همدست شد، 
گردنش را كج كرد و با تضرع گفت: جان جان ما را باغ وحش ببر... 

اين تضرع با آواز چنان زير از حنجرة مخلوق چنان كوچكى، مقاومت چندين ساله ام 
را آب كرد و در آن نيمروز تابستان كه گرما بيداد مى كرد، هر دوشان را پيش انداختم و 

راهى باغ وحش شدم. 
دخترانم سر از پا نمى شناختند، نمى دانستند زودتر كدام سو بدوند و به نظارة كدام 

حيوان بنشينند. 
بعد از ظهر جمعه بود. گرما بيداد مى كرد؛ باغ وحش پر از تماشاگر بود؛ به نظرم آمد كه 
با رفتن باغ وحش آدم قدرت ظالمانه اش را به رخ حيوان هاى داخل قفس مى كشد. رو به 
روى قفس پرنده هاى سبز رنگ، اتاق تاريك و متعفنى نظرمان را جلب كرد. دختر چهار 

ساله ام با خوشحالى فرياد زد: 
 فيل.... مادر! فيل... فيل

پيشتر رفتيم. تن بزرگ و چروكيدة فيلى چشمم را پر كرد. فيل وسط اتاق تاريك، 
بى حركت، انگار صخره يى بود، ايستاده پاهاى عقبيش به زنجير كشيده شده بود. رو به 
رويش توده يى از زردك هاى گنديده قرار داشت. به نظرم آمد كه فيل با اكراه چشمانش را 
بسته است تا زردك هاى گنديده را نبيند. همان طورى كه به پوست چروكيده و چشمان 

بستة فيل مى ديدم، با خود گفتم: 
 چه كسى قرعة فال را به نام اين حيوان زده او را از جنگل هاى وحشى و سرسبز 

هندوستان يا افريقا رانده است و راهى اين اتاق تاريك و سياه ساخته است؟!
دورتر رفتيم. آدم هاى زيادى رو به روى قفسى ايستاده بودند و با رضايت و شادى 
مى خنديدند. به سختى راهى براى خود باز كرديم. قفس ميمون ها بود. ميمون ها حركات 
آدم ها را تقليد مى كردند. اگر آدمى مى خنديد، ميمون هم لبانش را پس مى برد، اگر آدمى 
دستانش را در گوشهايش مى گرفت، ميمون هم دستانش را در گوش هايش مى گرفت. اگر 
آدمى دستانش را روى دهانش مى گرفت، ميمون هم دستانش را روى دهانش مى گذاشت 
و آدم ها سرشار از لذت خويشتن بينى به ميمون ها پارچه هاى نانى يا نيمة زردكى بذل 
مى كردند. ميمون ها لبريز از خوشبختى احمقانه شان پارچه هاى نان و زردك هاى نيمه را 
مى گرفتند و با خوشحالى در دهان مى كردند و مى خوردند و براى تقليد بيشتر و بهتر از 

آدم ها تالش مى كردند. 
به محوطة  و  را كشيدم  نمى كندند. دست شان  از قفس ميمون ها دل  دخترانم هم 
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اين محوطة سرپوشيده صندوق هاى شيشه يى  سرپوشيده يى داخل شديم. در دورادور 
چيده شده بود. درون صندوق ها آب بود و در آن آب ها ماهى هاى بزرگ و كوچك شناور 
بودند. حركات شان با تأنى و آرام بود. به نظرم آمد كه ماهيان در آن محيط تنگ با دريغ 

به دريا مى انديشند. 
از محوطة سرپوشيده برآمديم. 

دخترانم دامنم را كش كردند و در جهتى كه هياهو برپا بود، مرا از دنبال شان كشيدند. 
دختر چهار ساله ام صدا كرد: 

 شير را ببين!
بود.  تابستان بى حالش ساخته  نيمروز  را ديدم كه گرماى  رويم را گشتاندم و شير 
نمى دانم چرا به نظرم آمد كه شير حالت حيوان دانشمند و نجيب و نااميدى را دارد. سر 
بزرگش را روى دستانش گذاشته بود و هر چند لحظه بعد سرش را، تكان مى داد، مگس ها 

اذيتش مى كردند. شير چشمانش را بسته بود. انگار از آدم ها بدش مى آمد. 
آن طرفتر خر را ديدم. به نظرم آمد كه آرامش از سر و رويش مى بارد و به نظرم آمد 
كه شايد تنها موجودى كه در قفس احساس آرامش مى كند، همين خر است. حداقل در 

قفس، پشتش زير بارهاى سنگين و بيرون از توانايي اش زخم بر نمى دارد. 
دخترانم دوان دوان سوى قفس آهوان كشاندندم. 

وسوسة آفرينش، آهوان را حتا تا درون قفس ها دنبال كرده بود و آهوان چوچه داده 
بودند. چوچه هاى شان سبكسر و بى خيال با هيجان و كنجكاوى كه خاص كودكان تمامى 
موجودات روى زمين است، اطراف  ميله هاى قفس را، مى پاييدند. به نظرم آمد كه آهوان 
پير را ياد دره هاى شان آرام نمى گذارد و با دريغ به چوچه هاى شان مى بينند كه با قفس 
خو مى كنند و ياد آن دره ها سال ها بعد ساخت خاطرات چوچه هايشان را چراغان نخواهد 
كرد. به نظرم آمد كه آهوان پير در يافته اند كه جهان براى چوچه هاى شان در قفس آغاز 

شده است. 
چوچه هاى آهو پشت ميله هاى قفس آمدند و با چشمان جادوگر و سياه شان به دخترانم 
چشم دوختند؛ نمى دانم چه الفتى بين چوچه هاى آهو و دخترانم پيدا شد كه دختر دو 

ساله ام صدا كرد: 
 واى واى قند، شيرين

رويم را گشتاندم به آهوى پير ديدم كه يك پهلو لميده بود و يك دستش را زير تنش 
قرار داده بود، نمى دانم در آن نگاه خسته چه بود كه باغ وحش را برايم غير قابل تحمل 
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ساخت. دست دخترانم را كش كردم و دوان دوان سوى در خروجى راه افتاديم. به اعتراض 
دخترانم گوش ندادم و گفتم: 

 بدويم ناوقت شده. 
دختر دوساله ام كه نمى دانم چرا هميشه مرا متهم به دروغ گفتن مى كند، با اعتراض گفت: 

 چرا دروغ ميگى؟ كى ناوقت شده؟ كو؟
يك بار گفتم: اگر نرويم، تاريك مى شود. 

از تاريكى مى ترسند. قدم هاى شان را تيز كردند. پشت شان را هم نديدند. 
از باغ وحش برآمديم و راه خانه را پيش گرفتيم. 

***                                               
متوجه شدم كه دخترانم هنوز سرگرم تماشاى پشك و چوچه هايش اند. شام نزديك 
شده بود. يعقوب از اذيت و آزار موجودات روى زمين خسته شده بود و همان طور كه با 

حسرت پشتش را مى ديد، راهى خانه اش شد. 
وقتى خانه آمديم، دختر كالنم پرسيد: 

 مادر ما آدم استيم يا نى؟
گفتم:  ها. 

 گفت: خوب است آدم آدم باشد. 
مى خواستم بگويم كى ها. به آن شرط كه همة آدم ها آدم باشند؛ اما نگفتم؛ با كنجكاوى 

پرسيدم: چرا؟
گفت: آدم كودكستان مى رود، نان مى خورد.. خانه دارد. 

آهى كشيد و ادامه داد: پشك هاى بيچاره... 
قانع شدم؛ چيزى نگفتم؛ باز دخترم با خودش انديشيد و پرسيد: 

 پشك ها خانه ندارند؟
گفتم:  نى. 

 چرا؟
بى آن كه به عواقب اين پاسخ بينديشم گفتم:  آدم ُدم ندارد، آدم با دو پايش راه مى رود. 

دختر پرسيد:  اگر پشك دم نداشته باشد و با دو پايش راه برود، آدم مى شود؟
با سبك سرى گفتم:  ها
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دخترم ساكت شد و چيزى نگفت. 
***                                               

روزها گذشت و من گاهى از طريق دخترانم از احوال پشك فوالدى رنگ و چوچه هايش 
با خبر مى شدم؛ همچنان اين را هم دريافتم كه دخترم تيورى خود ساختة مرا كه اگر 
پشك ها دم نداشته باشند و با دو پاى شان راه بروند، آدم مى شوند، با يعقوب در ميان 

گذاشته است؛ و دانستم كه يعقوب هم آن را سخت تأييد كرده است. 
***                                               

يك روز نزديك شام بود؛ كسى با مشت هايش به دروازه زد. باز كردم. دختر چهار 
ساله ام بود؛ رنگش سفيد پريده بود. مى لرزيد، دندان هايش به هم مى خوردند. ترسيدم و 

پرسيدم: 
چرا؟ چى شده؟

چوچه هاى پشك آدم شدند؛ بيا ببين. 
كى كى آدم شد؟

چوچه هاى پشك. 
فرياد زدم: چطور؟

يعقوب آدم ساختشان. 
دلم گواهى حادثة بدى را داد. دويده از خانه بر آمدم با دخترم رفتم زير درخت توت. 
دو پشك كوچك در خون خود غوطه مى زدند؛ دم و دو پاى پيشروى شان را يعقوب با 

تبرچه قطع كرده بود تا دم نداشته باشند و با دو پاى شان راه بروند؛ آدم شوند. 
دخترم همان طور كه دندان هايش به هم مى خورد، گفت: 

آدم  راه مى روند،  پاى شان  دو  با  وقتى جور شدند،  جور مى شوند... جور مى شوند... 
مى شوند؛ اين را يعقوب گفته... 

دخترم چيزهايى گفت كه من نشنيدم؛ مى لرزيدم؛ دندان هايم به هم مى خوردند. 
آن شب دخترم به سختى به خواب رفت. از چشمان من هم خواب فرار كرده بود و تا صبح 
فرياد درد انگيز پشك فوالدى رنگ را شنيدم كه در عزاى چوچه هاى آدم شده اش مى گريست. 
پايان

   كابل ا سنبله 1363
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داستان كوتاه مانند ديگر انواع ادبى حال و احوال انسان را به تصوير مى كشد. داستان 

كوتاه اگر زياد كوتاه باشد، به نام »داستان كوتاه كوتاه«، »داستانك« و »داستان خيلى 

كوتاه« ياد مى شود. اساس گذار داستان كوتاه در جهان ادگارآلن پو، نويسندة امريكايى و 

در حوزة زبان فارسى درى سيد محمد على جمالزاده است. اگر بخواهيم كه از ميان تمام 

داستان سرايان موفق معاصر فارسى درى از شش چهرة مهم آن ها نام ببريم، از روى 

و  عثمان  اكرم  زرياب،  رهنورد  علوى، صادق چوبك،  بزرگ  بايد صادق هدايت،  انصاف 

سپوژمى زرياب را ياد نماييم. 

سپوژمى زرياب در سال 1329 خورشيدى در شهر كابل به دنيا آمد؛ در ليسة ماللى و 

ی ادبيات و علوم بشرى پوهنتون كابل درس خواند؛ گواهى نامة ماسترى و دكتراى  پوهن

ادبيات مدرن را از فرانسه به دست آورد. 

مفعول، آن ركن اساسى جمله است كه فعلى يا عملى، باالى آن انجام شده باشد؛ 

مانند: »كتاب« در جملة زير: 

l ابراهيم كتاب خريد. 

دو گونه مفعول وجود دارد: مستقيم و غير مستقيم

مفعول مستقيم آن است كه همراه باپسينة »را« بيايد؛ كلمه و يا »مجله« در اين جمله 

مثال زير، مفعول مستقيم است. 

l احمد مجله را خواند. 

مفعول غير مستقيم آن است كه بدون »را« بيايد؛ مانند كلمة »گل« در جملة زير: 

l ياسمين »گل« خريد. 
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انسان در مسير انحراف سقوط وحشتناك دارد، شخصيت و عزت آدمى وقتى محفوظ 
مى ماند كه برترى خود را در پندار و گفتار و كردار نيك خويش نشان دهد. 

u بشنو و بگو
l چرا داستان كوتاه به زودى از رونق زياد برخوردار شد؟

l چند داستان نويس مشهور دنيا را مى شناسيد؟
l آيا داستان منظوم هم وجود دارد؟

به دوستانت بگو
l چرا تربية يعقوب با ديگران متفاوت بود؟
l چرا سپوژمى زرياب از غروب مى ترسد؟

l چرا فيل با آن همه زور و قوت به زنجير درآمده است؟
u بخوان و بنويس

l چرا نويسندة اين داستان از باغ وحش بدش مى آيد؟
l چرا خر در قفس باغ وحش برخالف شير و آهو و ساير حيوانات راحت و آرام به 

نظر مى آيد؟
تحليل و مباحثه

بعد از بحث و بررسى الزم دو شاگرد محتواى اين درس را به عنوان برداشت نهايى 
گروه هاى خود  ابراز نمايند؛ اما چهار شاگرد ديگر نظريات آن ها را با استدالل نقد نمايند. 

هريك از شاگردان با كمك بزرگ ساالن خانواده يك داستان و قصه را به خاطر سپرده، 
در صنف ارائه نمايند. 
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درس هژدهم

                 تا حال دربارة مقام معلم انديشيده ايد؟
دانشمند هر سه  و  معلم  و  كتاب  بشريت كيست؟  معلم  اولين  كه  مى دانيد 
گنجينة دانش اند؛ اما بايد بدانيم كه برترى معلم در چيست؟ آنچه ما داريم و آنچه 
استادان و شاگردان ما داشته و دارند، از دولت دانش و زحمات معلم است؛ پس در 
اين درس سعى مى نماييم كه مقام، آگاهى، اخالق و جنبه هاى مهم شخصيت معلم 

را در حد ممكن روشن نماييم. 
 نقش پركننده ها را درجمله توضيح خواهيم داد. 

مقام معلم   

به بيان علماى دين سورة »اقراء باسم ربك الذى خلق...« اولين هدايت خداوند بر آخرين 
پيغمبر حضرت محمد مصطفى� است. پيامبر بزرگوار اسالم نيز روشن ساخته اند كه: 
»پروردگار مرا تربيت كرد و نيك در من ادب آموخت و مرا با حسن ادب بار آورد.« اين 



88

سلسلة انتقال معنا و مسؤوليت از پيام آوران آغاز الى روشنگران و معلمان بشريت ادامه 
دارد. 

به همين دليل است كه بشريت، دانشمندان خود را؛ يعنى آنانى را كه تمام  علوم عصر 
را آگاه بودند، با احترام و قدردانى معلم خطاب نموده  اند. معلم اول، دوم و سوم به ترتيب 

القاب علمى ارسطو، فارابى و ابن سيناست كه قله هاى برين دانش  بشر اند. 
اگر به دقت نگاه كنيم، هم اكنون بيرق خوشبختى جاهايى بلند است كه اهالى آن به 

علم و معلم و تعليم و تربيه توجه زياد كرده اند. 
 اولين صفتى كه مقام و منزلت معلم را باال مى برد، علم و دانش است؛ زيرا: 

خاتم ملک سليمان است علم             اين جهان چون صورت و جان است علم
مشخصة يك معلم موفق داشتن اخالق خوب و سجاياى نيك انسانى در بلندترين 
 سطح آن است. خداوند در همه جا تربيت را در كنار تعليم مساوى و موازى قرار داده

 است.  علمى كه با اخالق همراه نباشد؛ زيانش بيشتر از جهل است. در فرهنگ بشرى و 
اسالمى، عالم بى عمل هميشه رانده شده است؛ چنان كه شيخ سعدى گفته است: 
   علـم چندان که بيشتر خوانى    چون عمل در تو نيست نادانى

داشتن نجابت ذاتى و تربيت سالم خانواده ضرورت ديگريست كه در ارتقاى مقام معلم 
تعيين كننده است. 

لطف و مهربانى و درك حاالت روحى  انتخاب روش مناسب تدريس و كمك اخالقى 
به شاگرد معلم را محبوب ساخته، موجب مى شود كه اساس رابطة آن  را احترام و محبت 
به آموزش و مكتب شكل دهد. داشتن ظاهر مناسب و سجاياى عالى و ارائة درس با زبان 

ساده و قابل فهم نيز از عمده ترين وظايف معلم است؛ به جا گفته اند: 
چون سر و کارت به کودک اوفتاد     پس زبان کــودکى بايــد گشاد

وقتى گفته مى شود خداوند> بر همه چيز محيط است، معنايش اين است كه همه 
چيز در حوزه و احاطة اقتدار و آگاهى خداوند عليم> قرار دارد. 

وحى: آن چه از جانب خدا بر پيغمبران رسيده باشد. 
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پرکننده ها: هرگاه معناى فعل توسط كلمه يى كامل شود، آن كلمه را پر كننده يا 
متمم فعل مى گويند؛ مثال: شگوفه از پل گذشت. در اين جمله »شگوفه« فاعل، »از« 
حرف اضافه، »پل« پركننده يا متمم، و »گذشت« فعل است. انواع پركننده ها را در صنوف 
باالتر مى خوانيد. حال در مثالى از متن درس، پركننده ها را با يك خط ظريف مشخص 

مى نماييم تا هدف واضح تر شود: 
�انسان بر زمين خليفة خدا است.  t

�معلم مكلف است كه ارزش هايى علمى و اخالقى را در خود پرورش دهد.  t
�در جملة اول »زمين« و در جملة دوم »خود« پركننده است.  t

بر زمين است؛ پس  پيامبران  ادامة كار  پيشبرد وظيفة مقدس معلمى در حقيقت 
معلمى، هم كار است و هم نوعى رياضت. بعد از خداى بزرگ پيامبران، اوليا و معلمان اند 

كه رسالت مهم روشنگرى را به عهده گرفته اند. 

uبشنو و بگو
* دربارة معلم اول بشريت چه مى دانيد؟

l در تركيب شخصيت يك معلم موفق كدام مشخصه ها نقش اساسى دارند؟
چه كسانى را به نام معلم اول،دوم و سوم ياد كرده اند؟

l چرا مقام معلم بلند است؟
به دوستانت بگو

l انسان به خاطر داشتن علم، خليفة خدا در زمين است. 
l وظيفة هر كه هر چه باشد؛ وظيفة معلم تربيت نسل آدم است. 

l معلم موفق عمده  ترين عامل خوشبختى جامعه است. 
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uبخوان و بنويس
l آیا تربيت خانواده در ارتقاى شخصيت معنوى معلم نقشى دارد؟ توضيح دهيد. 

l معلمان شریف براى چه آرزویى زحمت مى کشند؟

l در جملة »نرگس از گلخانه آمد«؛ پرکننده یا متمم فعل را مشخص نموده، بگویيد 

که به چه دليل پرکننده است؟

l متضاد این کلمه ها را بنویسيد: 

دانا )          (،          عاقل )            (
شريف )            (،    شايسته)            (

l چهار كلمه يى را كه با محتواى درس رابطة بسيار نزديك دارند، رونويس كرده، در 
جمله هايى به كار ببريد كه سزاوار شخصيت و مقام معلم باشند. 

  جاهاى خالى را پر کنيد: 
l  چون سروكارت به................... افتاد پس................... كودكى بايد................... 

  از چهار جواب، يکى آن را تأييد کنيد. 
معلم 

الف( رهبرسياسى است. ب( دانشمند است؛ ج( بى نياز از دانش است. د( دانشمند 
ياددهنده است. 

فارابى
الف( معلم اول است. ب( معلم سوم است. ج( معلم پنجم است. د( هر سه نادرست است. 

تحليل و مباحثه
l بيت زير با محتواى درس چه رابطه دارد: 

چون عمل در تو نيست نادانى           علم چندانكه بيشتر خوانى  
l باآلخره با انتباه از اين مفهوم درس به چه نتيجه رسيده ايد كه معلم كيست؟ بعد 

از تحليل و مباحثه نتيجه را در صنف بيان نماييد. 

شاگردان به كمك بزرگان خانواده در مورد صفات معلم موفق نبشته  يى را آماده كرده، 
در صنف بخوانند. 
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درس نزدهم 

 دير رسيدن بهتر از نارسيدن است.

پوليس ترافيك كيست؟

شاگردان عزيز؛ در درس گذشته، شما از مقام ارجمند معلم و نقش روشنگرانة او 
در حيات جامعه نكاتى سودمند آموختيد. در اين جا به معرفى يكى از سازمان هاى 
امنيتى در كشور مى پردازيم كه نقشى اثربخش را در همكارى با مردم و اجراى 

خدمات ترافيكى و ايجاد نظم ترانسپورتى در شهرها بدوش دارد. 
شاگرد ارجمند؛ آيا در حين رفتن به مكتب و شهرتان گاهى در برابر اشاره هاى 
ترافيكى توقف كرده، خود را به رعايت قوانين كشور، ملزم دانسته ايد يا نه؛ و آيا 

زمانى هم شاهد تخلف از قوانين ترافيكى يا حادثة فاجعه بار  ترافيكى بوده ايد؟
 در اين درس با »انواع جمله از نظر ساخت نحوى« نيز آشنا خواهيد شد. 

 در شرايط كنونى به نسبت تسهيالت زنده گانى شهرى و مدنى، وجود اشتغال و شرايط 
مساعد كارى و تحصيلى، دسترسى به شفاخانه، كلينيك، دكتور و بهبود وضع بهتر امنيتى 
و ساير خدمات اجتماعى، زنده گانى در شهرها، نسبت به اقامت در دهات و روستاها از 

امتيازات و مزيت هاى ويژه يى برخوردار است. 
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در چنين وضعيتى كدام ارگان و اداره يى  وجود دارد تا وظيفة كنترول عبور و مرور 
وسايط و نظارت از راه ها و راهروها را در شهرها و واليات كشور به عهده گيرد و مردم 
را در رعايت خدمات شهرى همكارى نموده، با متخلفان نظم و قانون برخورد قانونى 
نمايد؟ براين اساس كه وظيفه و مسؤوليت خطير ادارة ترافيك و پوليس ترافيك در 

برابر ما بروز مى كند. 
از خدمات شهرى و  با استفاده  آنان  ادارة ترافيك به خاطر آگاهى مردم و آشنايى 
و  موتررو  و سرك هاى  دارد؛ چنان كه شاهراه ها  به دوش  را  مهمى  وظايف  ترانسپورتى 
پياده روها به وسيلة اين اداره با خطوط متنوع سفيد، سرخ و... عالمت گذارى شده، و با 
نصب لوحه ها، عالمت ها و چراغ هاى سبز، سرخ و زرد در چهارراه ها، سرك ها و جاده ها از 
سوى اين اداره به مردم و به خصوص به راننده گان آگاهى هاى ترافيكى و ترانسپورتى ارائه 
شده است. مسؤوالن ترافيكى و پوليس ترافيك، با يونيفورم و وسايطى كه با نشانه ها و آرم 

ترافيكى مشخصى مجهزاند در چهارراهى ها  و خيابان ها به خدمات شهرى مشغول اند. 
از  بايد  آنان  كدام  هر  كه  مى آموزد  راننده گان  و  عابران  به  ترافيكى  خدمات  ادارة 
مسيرها و سرك هاى مشخص خود  استفاده كنند. در موقعى كه چراغ هاى ترافيكى در 
مسير چهارراه ها سرخ مى شود، عالمت توقف وسايط، عبور و مرور مردم را نشان مى دهد 
و با سبز شدن چراغ جاده ها، مردم اجازه و حق عبور و مرور در سرك ها را  مى يابند 
همين طور اشارات ترافيكى به راننده گان مى فهماند كه در شهرها و نقاط مزدحم وسايط 
آن ها به چه اندازة سرعت داشته باشند و در كجا توقف كنند تا از وقوع حوادث ترافيكى 
و تصادمات جلوگيرى شود و اين شعار هميشه گى ترافيك را پيوسته در نظر داشته 

باشند كه: »دير رسيدن بهتر از نارسيدن است«. 
و  وسايط  متخلفان  دستگيرى  و  شناسايى  ترافيك  پوليس  وظايف  از  ديگر  يكى 
است.  ترافيك  مخصوص  محاكم  و  څارنوالی  مقامات  به  مجرمان  معرفى  و  راننده گان 
پوليس ترافيك وظيفه دارد تا زخمى ها و مجروحان تصادمات ترافيكى را به زودترين 
فرصت به شفاخانه ها و كلينيك هاى صحى انتقال دهد و همين گونه در عبور و مرور 

سال خورده گان، مريضان و كودكان از سرك ها و شاهراه هاى عمومى همكارى نمايد. 
اجراى بهتر خدمات ترافيكى در همكارى نزديك با مردم قابل اجرا است و شهروندان 

بايد در همه حال، مسؤوالن ترافيكى و پوليس ترافيك را كمك و يارى رسانند. 
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در اینجا »انواع جمله از نظر ساخت نحوى« را مورد بررسى قرار مى دهيم. جمله از 
نگاه ساختمان نحوى به دو بخش تقسيم شده؛ که به آن ها جملة ساده و جملة مرکب 

گفته مى شود. 
در جمله هاى زیر به ترتيب با انواع فوق آشنا مى شوید: 

1. عدالت یک اصل مقدس و عالى است. )جملة سادة مستقل(

2. تا توانى مى گریز از یار بد )جملة مرکب(

پوليس ترافيک از تطبيق و رعایت قوانين ترافيکى، اعطاى مجوز راننده گى و رعایت 
عالیم و نشانه هاى ترافيکى، استفادة درست از سرک هاى موتررو و پياده روها به وسيلة 
مردم و راننده گان نظارت نموده و در شناسایى و دستگيرى متخلفان قوانين ترافيکى کمک 
مى کند. همين طور پوليس ترافيک در انتقال مجروحان و زخمى هاى حوادث ترافيکى به 

شفاخانه ها و کلينيک ها کمک مى رساند و مساعدت به سال خورده گان، مریضان و اطفال 
در سرک ها و شاهراه ها از وظایف دیگرى مسؤوالن و پوليس ترافيک شمرده مى شود. 

uبشنو و بگو
شاگردان متن درس را با دقت بخوانند و خود و همصنفان شان را از وظایف ترافيک 

و مقررات آن آگاه سازند. 
دو نفر از شاگردان به نوبت در موارد: 

l وظایف و مسؤوليت هاى پوليس ترافيک و ادارة ترافيکى،
l تخلفات ترافيکى چيست و چه پيامدهاى را  در قبال دارد،

آماده گى گرفته، در صنف مباحثه نمایند و سایر شاگردان صحبت آنان را تکميل کنند.
 



94

u بخوان و بنويس
وظيفه  اهميت  و  ترافيكى  مورد خدمات  در  در چندسطر  مطلب  يك  دانش آموزان 

پوليس ترافيك بنويسند. 
شاگردان با استفاده از كلمه ها و عبارت هاى ذيل جمله هايى بسازند كه در آن ها وظايف 

ترافيك و پوليس ترافيك مشخص شده باشد: 
l كنترول وسايط و عراد ه جات، تعقيب و شناسايى متخلفان عالمت گذارى شاهراه ها 
و سرك ها، وسايط و عراده جات، عالمت توقف، چراغ سرخ، چراغ سبز، كمك به عابران، 

مريضان، اطفال. 
l دانش آموزان چهار جملة شعارگونه كه وظايف ترافيك را مشخص كنند بنويسند 

و با همديگر مبادله نمايند. 
اين جمله ها را خوانده و مفهوم آن ها را به خاطر بسپاريد: 

l با ازدياد نفوس، وسايط و عراده جات در شهرها و واليات وظيفة ترافيك و خدمات 
ترافيكى اهميت بيشترى كسب مى كند. 

l پوليس ترافيك بدون همكارى مردم قادر به تطبيق وظايف و مقررات ترافيكى و 
كنترول آن نخواهد بود. 
u گفتگو و مباحثه

l شاگردان معلوماتى را كه دربارة ترافيك و پوليس ترافيك فراگرفته اند با همديگر 
در ميان بگذارند. 

l مفهوم اين شعارهاى مشهور ترافيكى چيست؟ شاگردان دربارة آن ها با همديگر بحث 
كنند. دير رسيدن بهتر از نارسيدن است. و يا سرعت زياد؛ رفتن به استقبال مرگ است. 

شاگردان در کتابچه هاى خویش وظایف زیر را انجام دهند: 
با استفاده از عناوین زیر مى توانند به  طور اختيارى یک مقالة یک صفحه یى بنویسيد. 

1. افزایش نفوس و مشکل ترافيک
2. نقض مقررات ترافيکى و پيامد آن
3. نقش مردم در بهبود وضع ترافيکى

4. عالیم و اشارات ترافيکى
لغات ذیل را در جمله هاى مناسب استعمال کنيد. 

 ترافيک، تصادف، تصادم، مجرم، عالیم خطير، بروز، عابران، عبور و مرور. 
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درس بيستم         

گهرهاى درخشان و گرانبها

    نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
               جـــوانان سعادتمند، پنـد پير دانا را
                           حافظ

كه  باشيد  معلمان تان شنيده  و  بزرگان  والدين،  از  ارزشمندى  شايد سخنان 
در زنده گانى بسيار كارساز و راه گشا بوده و توانسته است تا شما را از گرفتاريها و 

ناراحتا هاى فكرى و خفقان آور زنده گى آزاد سازد. 
ارزش معنوى آن كالم به نظر شما تا چه اندازه يى بوده است؟ در جامعه بشرى از 
اينگونه سخنان ارجناك فراوان وجود دارد كه رعايت آن ها مى تواند مسير زنده گانى 

انسانى را تغيير دهد و يا انسان را از گمراهى به شاهراه خوشبختى هدايت كند. 
به اين نوع جمله هاى كوتاه  و حكمت آموز و سرنوشت ساز؛ بزرگان علم و تجربه 
اندرز گفته اند كه در جمله هاى كوتاه و قصار بيان شده است. در اين درس با شمارى 

از آن ها آشنا خواهيم شد. و هم جمله ساده را مورد مطالعه قرار مى دهيم. 

 اصطالح و واژة اندرز درگذشته به سخنانى گفته مى شد كه رهبران دينى براى پيروان 

خود و شاهان و وزرا براى درباريان و يا عامة ملت، حكما و دانشمندان براى اهل علم و تودة 

مردم و پدران براى فرزندان خود ابراز نموده و آن ها را به انجام برخى رفتارهاى اخالقى و 
پرهيز از اعمال نادرست سفارش مى نمودند؛ بنابراين پند و اندرز هر دو محصول تجربه هاى 



96

ذهنى و عملى آدمى است؛ چنان كه انسان مسايل مختلف زنده گى و مخاطره انگيز را با 
قبول مشكالت و رنج هاى فراوان طى ساليان درازى تجربه كرده و آن ها را به حيث اصول 
اخالقى، اجتماعى و تجربى خوب و بهتر در قالب كلمات و آموزه هاى شيرين به ديگران 

منتقل نموده است. 
اندوخته هاى خويش مى تواند  از تجربه ها و  انسان است كه  تنها  چنان كه مى بينيم 
نتيجه گيرى نموده و آن ها رابا فرزندان و نسل هاى آينده و بعد از خودش انتقال دهد، در 

حالى كه ساير حيوانات و موجودات جهان هرگز از اين موهبت الهى برخوردار نيستند. 
در ادبيات و شعر فارسى درى سخنان حكمت آميز و اندرزگونه از حنظلة بادغيسى 
آغاز شده و شاعران و نويسنده گان متعدد در آثار خويش ادبيات اندرزى و تعليمى درى را 
تحول بخشيده اند و گنجينه هاى ارزشمند از سخنان حكمت آميز نظرى و عملى را به طور 

منثور و منظوم ايجاد كرده اند كه رهگشاى زنده گانى ماست. 
چنان كه حديث حضرت محمد� است: 

اگر فرزندان خود را ادب آموزيد، از صدقه دادن در هر روز بهتر است. 
و به قول فردوسى: 

نباشد همى نيك و بد پايدار              همان به كه نيكى بود يادگار 
در اين جا درب دانش و تجارب حكما و دانشمندان جهان را مى گشاييم و سخنان 

دلپذير شان را مورد مطالعه قرار مى دهيم. 
1. اى فرزند، آگاه باش! اگر بى نوا باشى، ادب تو را ثروتى است و اگر در تنهايى و غربت 

مانى، تو را يارى وفادار.                                                 لقمان حكيم 
 2. ايمان ضرورت زنده گى است، بدبخت كسى است كه به هيچ چيز معتقد نيست. 

                                                                                      ويكتور هوگو 
3. انسان هاى بزرگ مانند كوه استند هرچه به آن ها نزديكتر مى شويد، عظمت آن ها بيشتر 

نمايان مى شود.                                                                               گوته آلماني
4. نااميدى  نخستين گاميست كه بشر به سوى گور بر مى دارد.           ناپليون                                                                                  

6. آدم هاى ترسو، روزى هزار بار  مى ميرند، اما شجاعان فقط يك بار مى ميرند. 
                                                                                                          شكسپير 

7. آن كس كه اراده و استقامت دارد، روى شكست را نمى بيند. 
                                                                                  موريس ميترلنگ  

8. خوبى را به نيكى پاداش بده و بدى را به عدالت.                     كنفوسيوس 
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جملة ساده چيست؟

جملة ساده، جمله  يى است كه داراى يك فعل باشد. اگر جملة ساده داراى مفهوم 

مستقل و كاملى باشد به آن جملة مستقل گويند. 

مثال: عدالت يك اصل مقدس و عالى است؛ ولى اگر جملة ساده معناى تمام و مستقل 

نداشته باشد به  آن جملة ناقص گويند. مانند: هر چه بر خود نمي پسندي... 

مانند: هرچه بر خود نمى پسندى... 

پندها و اندرزها كه امروزبه گونة كلمه هاى كوتاه و قصار بيان مى شوند، در حقيقت 

برابر رويدادهاى مختلف  عصاره و محصول تجربه هاى طوالنى دانش بشرى ملت ها در 

زنده گانى آنان خوانده مى شوند كه از نسلى به نسلى به ميراث مانده است. 

بنابراين هيچ ملتى نيست كه عارى از سخنان حكمت آميز و آموزنده علمى و اخالقى 

باشد و فرهنگ و ادب جهانى از اين سخنان پر و مشحون است و ادبيات فارسى درى هم 

گوهرهاى گران بهايى از اين نكته هاى علمى و تعليمى را در خود دارد كه از اهميت فوق 

العادة تعليمى و تربيتى به گونة نظرى و عملى برخوردار است. 

u بشنو و بگو

l شاگردان به متن كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود با دقت گوش داده و مفهوم 

پند و اندرز را فرا گيرند. 

l شاگردان دو گروه شوند و هر يك جملة كوتاه از سخنان بزرگان را قرائت كند و به 
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ديگران توضيح دهند. 

u بخوان و بنويس

l يك شاگرد اصطالح پند و اندرز را بر تخته بنويسد و دربارة آن صحبت كند و 

ديگران نيز صحبت هاى او را تكميل كنند. 

l دو تن از شاگردان به دلخواه خود پيرامون سخنان بزرگان در صنف بحث وگفتگو 

نمايند. 

بنويسد و آن را در صنف  هر شاگرد يك صفحه دربارة يك موضوع حكمت آميز   l

قرائت نمايد. 

گفتگو و مباحثه

پند و اندرز چيست و چگونه به وجود آمده است؟ شاگردان در مورد تاريخچة  آن 

بحث كنند. 

شاگردان درباره اين نكته ها باهم بحث كنند: 

l بهترين چيزى كه به بنده عطا شده است خوش خلقى است.      حضرت پيامبر اكرم�

l ارجمند ترين مردم كسانى استند كه ادب دارند.             حضرت على/

l هيچ چيز را نبايد به عدالت ترجيح داد.                           سقراط

در كتابچه هاى خود مطالب زير را بنگاريد و آن ها را حل كنيد. 

l يك يك جملة كوتاه دربارة علم، مقام انسان، ادب و اخالق از متن انتخاب كرده و 

آن ها را شرح كنيد. 

l دو سخن حكيمانه به نثر و نظم بنويسيد. 

l با استفاده از متن درس دو جمله ساده )مستقل، ناقص( بنويسيد. 
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درس بيست ويكم

درس قبلى نصايح بزرگان بود، باور داريم كه در جمع نصايح بزرگان حفظ نظافت 
جايگاه خاص دارد و امروز به موضوع نظافت كه جان و مال و ملك و شهر ما در گرو 

آن است، مى پردازيم و خوبى هاى پاكى و بدى هاى ناپاكى را مشخص مى نماييم. 
درس دستور هم به جملة پيوسته اختصاص يافته است كه آن را با مثال مشخص 

مى نماييم. 

نظافت و پاكى 

نظافت و پاكى از مهمترين صفت هاى آدمى است. انسان پاك مورد قبول همه و حتا 
بارگاه الهى است. وقتى در حديث شريف مى خوانيم كه نظافت جزء ايمان است يا وقتى 
مى بينيم كه در اداى فرايض پنج گانه طهارت شرط اساسى است، بايد بدانيم كه پاكى در 

دين اسالم چه جايگاه بلندى دارد. 
پاك نگه داشتن جان، مال، خانه، مكتب، شهر و كشور وظيفة هر عضو جامعه است. 
مناسب نخواهد بود كه كسى، خانواده يى يا شهرى به آلوده گى و ناپاكى معروف باشد. 
شمارى كه مى خواهند بى نظافتى را پديدة ناشى از فقر معرفى نمايند، بهانة بى معنايى ارائه 
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مى كنند؛ زيرا كه تنگدستى دليل ناپاكى و كهنه گى توجيه آلوده گى شده نمى تواند. تمام 
آفت هايى چون مرض، مرگ، جنون و بى عزتى از همين ناپاكى سرچشمه مى گيرد. عدم 
توجه درست به نظافت، حفظ صحت و محيط زيست انسان را حقير و بدبخت مى نمايد. 
نظافت چيزى است كه حتا حيوانات هم آن را رعايت مى كنند؛ پس كسانى كه مى توانند 

پاك باشند؛ اما نمى خواهند، پيش از همه به انسانيت خود جفا مى كنند. 
فراموش نكنيم كه پاكى تنها جنبة ظاهرى ندارد. انسان به پاكى قلب، صفاى روح 
و ذهن مملو از مهر و دوستى هم ضرورت دارد. به همين لحاظ است كه انسان متعهد 
و مسؤول تالش مى نمايد تا محيط انسانى خود را از بدآموزى ها، كژانديشى ها و ديگر 
فسادهاى فكرى و اخالقى نجات دهد. جنايت، قتل، غارت، بيداد، وحشت و فرهنگ گريزى 
و تعصب نتيجة ناپاكى فكرى و آلوده گى روا نيست؛ لذا ايجاب مى نمايد كه انسان ذهن 
خود را چون جامه و خانة خود پاك كند و اين پاكى فكرى و روحى است كه در كنار پاكى 
جسمى و ظاهرى انسان را به سوى سالمتى، آرامش و خوشبختى برده، از تمام بى قدرى ها 

نجات مى بخشد. 
گذشته از اين ها يك عابد چگونه الزم مى بيند كه بدون رعايت پاكى جسمى و روحى 
به خانة خدا رفته، براى اهللا> سجده كند. انسان وقتى وارد يك جماعت  مى شود، بايد 
آن محيط را از هر دو بال )آلوده گى ظاهرى و باطنى( در امان داشته باشد؛ در غير اين 

دروازه هاى بهشت به روى او گشوده نخواهد شد. 
 

در جملة پيوسته )هم پايه( نشانة توازن فقره ها عبارت است از: 
الف( سمى كولن )؛(، واو عطف )و(، يا، نه... در ميان فقره ها

ب( هم... هم، يا... يا، چه... چه، نه.... نه در آغاز فقره ها
ج( سپس، بعداً، بعد از آن، آنگاه، يا اين كه در يكى از فقره ها

د( هم، بعد از نهاد در فقرة دومى
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جملة پيوسته يا هم پايه آن است كه از دو فقرة متوازن تركيب شده باشد؛ يعنى اهميت 
معنوى آن ها يكسان و مساوى باشد. در جملة پيوسته )هم پايه( نشانة دستورى توازن 

فقره ها فراوان است كه در صنوف باالتر مى خوانيد؛ حال به مثال ها توجه نماييد: 
نمى رفت، نمى نشست. 

هم ارزش نوشتن را داشت، هم ارزش خواندن را
اين هم مثالى نزديك به محتواى  متن درس: 

يك لباس در عين آن كه كهنه است، مى تواند كه پاك باشد و يك خانه در عين آن كه 
ِگلى است، مى تواند كه تميز باشد. 

در مثال هاى اول و دوم فقره هايى كه به وسيلة كامه )،( از هم جدا شده اند، جمله هاى                                
پيوستة متوازن استند؛ اما در مثال سوم فقره هايى كه به وسيلة واو )و( عطف از هم جدا 

شده اند، جمله هاى پيوسته گسترده مى باشند. 

نظافت يكى از صفات نيك آدمى است. در كنار عقل، نطق، خداشناسى و... مى تواند  
ثابت كنندة برترى انسان نسبت به موجودات ديگر  باشد. نظافت جزء ايمان و ركن اساسى 
فرهنگ بشرى است. انسان ناپاك محروم لطف جامعه مى باشد. ناپاكى اسباب تحقير و 
اهانت انسان را فراهم مى كند؛ اما توجه داشته باشيم كه پاكى دو جنبه دارد: يكى جنبة 
ظاهرى يا جسمى و ديگر جنبة باطنى و روانى كه انسان مكلف است هر دو را به صورت 

جدى رعايت كند. 

u بشنو و بگو
* نظافت در فرهنگ اسالمى ما چه جايگاهى دارد؟
l پاكى چند جنبه دارد؟ نام گرفته توضيح دهيد. 
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l از جملة پيوسته چه شناختى داريد؟
u به دوستانت بگو

l انسان پاك محبوب جامعه و مقبول درگاه خداوند است. 
l يك عامل عمده و انكار ناپذير بى نظافتى، تنبلى است. 

l فقره هاى جملة پيوسته متوازن و داراى اهميت يك سان اند. 
u بخوان و بنويس

l آفت ها و ضررهاى بى نظافتى را نام ببريد. 
l چرا شمارى بى نظافتى را نتيجة فقر مى دانند؟ 

l پاك نگه داشتن جان و مال و مسكن و مكتب و شهر كشور وظيفه چه كسانى است؟
l در مورد نظافت سه ضرب المثل بنويسيد. 

l با استفاده از واژه هاى نظافت، انسان، شهر، جامعه، فرهنگ، عزت و صحت دو 
جمله بنويسيد. 

l در دو مثال، جملة پيوسته را مشخص نماييد. 
درست / نادرست

l مناسب نخواهد بود كه كسى، خانواده يى يا شهرى به ناپاكى معروف باشد. )     (
l تنگدستى دليل ناپاكى و كهنه گى توجيه آلوده گى نيست. )          ( 

عدم توجه به نظافت، انسان را بى فرهنگ، حقير و بدبخت مى نمايد. )               (
جاهاى خالى را پر کنيد: 

l انسان بيش از همه به................ قلب،................... روح ضرورت دارد. 
l ايجاب مى نمايد كه انسان............... خود را چون جامه و.............. خود پاك كند. 

l جملة پيوسته آن است كه از.................. ساخته شده باشد. 
تحليل و مباحثه

چه فكر مى كنيد؟ ديگر چه راهى وجود دارد تا  نظافت و بهداشت در محيط زيست 
تقويت شود؟ پس از تحليل و مباحثه، ديدگاه مشترك گروه ها، توسط نماينده گان آن ها  با 

دو نفر شاگرد ابراز شود. 

بخشى از شاگردان در مورد فوايد نظافت و بخشى ديگر در مورد ضررهاى بى نظافتى، 
در خانه هشت سطر بنويسند و آن را در برابر صنف بخوانند. 
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درس بيست و دوم 

وحدت ملى كليد خوشبختى است

سر به هم آورده ديدم برگ هاى غنچه را 
اجتمــــاع دوستان يک دلم آمد به ياد

مى دانيد كه وحدت ملى كليد خوشبختى ملت هاست؟
گاهى به اين فكر هم شده ايد كه عمده ترين عامل بدبختى مردمان درمانده و 

قامت شكسته، نداشتن وحدت ملى است؟
شما كه در درس هاى گذشته فوايد نظافت را به درستى درك كرده ايد، حاال چه 
فكر مى كنيد؟ مراعات پاكى و اخالق شهروندى در امر هم سويى، ارائة  بهتر فرهنگ 

مشترك و وحدت ملى نقشى دارد؟
اكنون به هدف استفادة بيشتر از خوبى هاى يگانه گى و وحدت، سعى مى نماييم 

كه به مفهوم ملت و راه هاى رسيدن به وحدت ملى بيشتر آشنا شويم. 
پيگيرى فقرة پيرو بخشى از درس است كه به نوبت بدان هم مى پردازيم. 
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داراى فرهنگ،  يا مردمانى است كه  اتحاد مردم  و  يگانه گى  از  وحدت ملى عبارت 
زبان، دين، منافع، سجايا و سرزمين مشترك باشند؛ اما هيچ يك از مشخصه هاى يادشده 
به تنهايى نمى توانند اساس ساختار ملت را فراهم نمايند؛ به گونة مثال اگر زبان را كه از 
مهمترين عناصر سازندة ملت است، در نظر بگيريم، به خوبى در مى يابيم كه بسيارى از 
مردمان جهان داراى زبان واحد اند؛ اما ملت واحد نيستند. زبان ملى و رسمى انگلستان و 

آمريكا انگليسى است؛ ولى آن ها دو ملت جدا استند. 
در تركيب ساختار ملت رابطة خونى و نژادى زياد مهم نيست. ملت مى تواند از تركيب 
اقوام و نژادهاى گوناگون هم پديد آيد. به شرط آن كه هويت ملى افراد جامعه را چگونه گى 

مناسبت آن با قانون تعيين نمايد نه پيوند آنان با خاك و خون. 
به هر صورت، وحدت ملى كه نياز ضرورى ملت هاست؛ مى تواند در تطبيق يكسان 
آراء،  به  احترام  توزيع عادالنة درآمد ملى،  فراگير، رعايت همه جانبة دموكراسى،  قانون 
وجدان و ارادة مردم و اعتقاد و اعتنا به دين و ارزش هايى مقدس دينى ريشه هاى خود 
را محكم نمايد؛ هم چنين پيشرفت متوازن معارف، تقسيم عادالنة قدرت، توجه يكسان 
به فرهنگ و زبان هاى ملى و رسمى، سركوب روحية خودپرورى و مهمتر ازهمه نابودى 

اسباب بى عدالتى و ظلم موجب مى شود كه وحدت ملى در جامعه نيرومند گردد. 
ايجاد وحدت ملى در جوامع يك مليتى آسان تر است تا جوامع چند مليتى، و اين 
كار ساده يى نيست. آرمان وحدت ملى خواهان ظرفيت بزرگ و وجدان بيدار است. هنوز 

پيشرفته ترين كشورهاى جهان در اين مورد با احتياط برخورد مى نمايند. 
دين مقدس اسالم چون آيين عدالت، مبدأ و منشاى پيدايش همة انسان ها را يكى 
دانسته، تأكيد مى كند كه مومنان برادران هم  اند؛ پس در بين شان صلح و برادرى و برابرى 
را برقرار نمايند. اين مفهوم در فرهنگ اسالمى و ادبيات ملى ما هم پيوسته مورد تأييد و 

ستايش بوده است. چنان كه شاعر بزرگ فارسى درى ميرزا عبدالقادر بيدل گفته است: 
اختالف رنگ بيــدل در لباس افتــــاده است

ورنه يك سان است خون در پيكر طاووس و زاغ
از جانب ديگر خون معيار شناسايى حيوان و انديشه اصل شناسايى انسان است؛ چه انسان 
موجود معنويست و به وسيلة همين معنا و گفتار است كه از ديگر حيوانات برتر مى شود؛ حضرت 

موالنا جالل الدين محمد بلخى چه زيبا گفته است: 
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اى برادر تو همــان انديشه اى    ما بقى تو استخوان و ريشه اى
پس هر نوع خودبينى و خودستايى فردى، گروهى و قومى حكم دشمنى با ارزش هايى دينى را 
دارد. از جانب ديگر معيار قراردادن رنگ و خون و قوم و نژاد، انسان را حقير مى سازد؛ شاعر و متفكر 

اسالم، عالمه اقبال الهورى مى فرمايد: 
نـه افغانيم و نه ترک و تتاريــم    چمن زاديم و از يک شاخساريـم
تمـييز رنگ و بو بر ما حرام است    کـــه مـا پروردة يک نوبهـاريم

اما، طرف ديگر مسأله اين است كه در جهان، سرزمينى وجود ندارد كه در آن تنها و تنها 
يك قبيلة خاص زنده گى نمايد؛ تنوع و تكثر در تمام ملت ها ديده مى شود؛ پس الزم است كه 
همة اقوام با توجه به اهميت و پيچيده گى موضوع، با همديگرپذيرى و حق شناسى به اشتراكات  
برابرى  يكديگر فضاى  ارزش هايى  به  احترام  با  و  بينديشند  است  ملى  كنندة وحدت  كامل  كه 
يك  ملى  وحدت  به  رسيدن  آرزوى  كه  چرا  نمايند؛  حفظ  كاملتر  چه  هر  باشكوه  را  وحدت   و 
برنامة ملى است و در مورد چنين برنامه يى هيچ كس نمى تواند به هيچ عنوانى خود را كنار بكشد؛ 
در  تا  است  هر شهروند الزم  براى  پس  نمى شود؛  بلند  دست  يك  از  عوام صدا  به سخن  زيرا 
 جهت رسيدن به وحدت ملى كه ضامن رفاه، عزت، اقتدار و اعتبار ملت هاست؛ يك نفس آرام 

نماند. 

دموکراسى:  به معناى حكومت مردم توسط مردم، براى مردم يعنى مردم ساالرى 
است كه متكى بر آن باشنده گان يك سرزمين بر اساس ارادة خود در تعيين سرنوشت شان 

سهم سازنده مى گيرند. 
منافع ملى: عبارت از ارزش هايى مشترك يك جامعه است؛ مانند: اقتدار، اقتصاد، 

استقالل، وطن، عزت، تاريخ، فرهنگ، هنر و امثال اين ها

جملة تابع: آن است كه همراه جملة هسته يا پايه براى بيان توضيح، تفسير و علت 
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جملة هسته بيايد. اين جمله حداكثر با فعل شرطى آورده مى شود؛ مثال: 
خاك است جاى سفله اگر بر فلك رود. 

در دو مثال آتى، جمله هاى پيرو در متن درس نشان داده شده است: 
وحدت ملى در جوامع يك مليتى آسانتر است تا جوامع چندمليتى. 

همة اقوام با توجه به اهميت و پيچيده گى موضوع با همديگرپذيرى و حق شناسى روى 
اشتراكات كه كامل كنندة وحدت ملى است، بينديشند. 

در جملة اول »تا جوامع چند مليتى« و در جملة دوم »كه كامل كنندة وحدت ملى 
است« جمله هاى تابع مى  باشند. 

وحدت ملى: ضرورت تمام مردمان و اقوامى است كه در نتيجة داشتن سرزمين، 
فرهنگ، زبان، دين، سجايا، قانون و منافع مشترك پديد مى آيد. موجوديت قانون فراگير، 
رعايت منافع ملى، و محو خشم و خشونت و بى عدالتى و برترى خواهى وحدت ملى را 
تقويت مى كند. وحدت ملى كه حافظ رفاه، شرف و اعتبار ملت ها است؛ در نتيجة كار، 

مبارزه و سهم گيرى همة مردم پديد مى آيد. 

u بشنو و بگو 
l وحدت ملى را تعريف نماييد. 

l كدام مسايل در ايجاد وحدت ملى تعيين كننده است؟
l در تشكيل ملت، رابطة خونى و نژادى اهميت دارد يا نه؟

l آيا يكى از عناصر عمدة شكل دهندة ملت به تنهايى مى تواند اساس ساختار ملت 
را فراهم نمايد؟

l مگر وحدت ملى در كشورهاى چند مليتى آسانتر است؟
l از دين به عنوان يك وسيلة مهم وحدت ملى مى توان استفاده كرد؟
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به دوستانت بگو
l ما به صلح و وحدت ملى بسيار نياز داريم. 

l عدالت حافظ وحدت ملى است. 
l به خاطر ايجاد و تحكيم وحدت ملى بايد هر شهروند فداكارى نمايد. 

l طرح نژاد،  خون،  قوم، رنگ و پوست، وحدت ملى را آسيب مى رساند. 
l جملة پيرو در خدمت جملة هسته يا پايه است. 

u بخوان و بنويس 
l اگر در يك كشور وحدت ملى نباشد؛ چه بدبختى يى پيش مى آيد؟

l براى رسيدن به وحدت ملى افراد جامعه هم مسؤوليتى دارند؟
داشتن نفع و نقص مشترك در ميان باشنده گان يك سرزمين موجب چه انگيزه هايى   l

مى شود؟
l چه فكر مى كنيد كه جز مفاهيم باال جهت رسيدن به وحدت ملى، راه هاى ديگرى هم 

وجود دارد؟
l اين بيت حضرت سعدى با درس شما چه رابطه يى دارد: 

    بنى آدم اعضاى يکديگرند       که در آفرينش ز يک گوهرند
با استفاده از اين واژه ها جمله بسازيد: 

سجايا، وحدت، ملى، منافع، قانون، دموكراسى، عدالت، دين
l متضاد اين كلمه ها را بنويسيد. 

 ،) (،        جنت )   (، عدالت )  (، نفع )   دوستى )  
،) (، وحدت )   دارايى )  

l چگونه رابطه يى بين جملة پيرو و هسته  موجود است؟
درست / نادرست 

) l فرهنگ مشترك در ايجاد وحدت ملى اهميت بسيار دارد. )  
) l پيوند خونى در تشكل ملت تعيين كننده است. ) 

) l ايجاد وحدت ملى در كشورهاى چند مليتى آسانتر است. )  
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جاهاى خالى را پر کنيد: 
l ملت داراى مشخصه هاى مهم......................... 

ملى،................،  اقتدار  مانند:  ملتهاست؛  مشترك  ارزش هايى  مجموعة  ملى  منافع   l

آزادى،...................، هنر و......................... 
l بسيارى از ملت هاى جهان داراى................... واحد اند، ولى ملت واحد نيستند. 

l تطبيق يك سان فراگير، عملى نمودن درست....................... و مهم دانستن منافع................ 
از چهارجواب يکى را تأييد کنيد

براى تحكيم وحدت ملى داشتن مشتركات زير ضروري است: 
الف( سرزمين، ب( فرهنگ، ج( منافع، د( هر سه

l براى ايجاد وحدت ملى موجوديت ارزش هايى زير حتمى است: 
الف( قانون فراگير، ب( عدالت كامل، ج( محو تبعيض، د( هر سه

l براى گسترش وحدت ملى يكى از چهار راهكار زير حتمى است: 
الف( تحكم و فشار، ب( اغماض از ظلم، ج( توجه به منافع گروهى، د( نابودى هر سه

تحليل و مباحثه
بيت زير را با كمك معلم در پيوند با وحدت ملى مورد بحث، گفتگو و مناقشه قرار 

دهيد. 
عرض ماو من چـه دارد جز به روى هم زدن 

موج اين دريا شکست شيشة يکديگر است

عرض ما و من چه دارد جز به روى هم زدن
موج اين دريا شكست شيشة يك ديگر است

شاگردان بعد از تفكر و مشوره با بزرگان خانواده، نوشتة كوتاهى دربارة وحدت ملى و 
فوايد آن آماده نموده، در پيش روى صنف بخوانند. 
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درس بيست و سوم

نقش وسايل ارتباط جمعى در آگاهى مردم

دانش آموزان ارجمند، در درس گذشته شما به مفهوم »وحدت ملى و عناصر 

سازندة« آن در جامعه آشنا شديد. در اين درس به »وسايل ارتباط جمعى و نقش 

آن در بيدارى ذهنيت عامه« پرداخته مى شود. بدون شك هر يكى از شما به اهميت 

رسانه هاى جمعى در جريان زنده گى روزمرة تان آگاهى داريد كه تيلفون هاى همراه 

)موبايل( و انترنيت فاصلة انسان ها را در كشورهاى جهان به كوتاه ترين حد آن 

تقليل بخشيده است همين طور تلويزيون. ماهواره و مطبوعات هر كدام چه نقشى 

را در ارتقاى دانش و اطالعات عامة مردم ايفا مى كنند؟

در اين جا  از »جملة مركب« در دستور زبان نيز آگاه خواهيد شد. 
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 وسایل ارتباط جمعى که به عنوان رسانه ها نيز مسما اند، نقش ارزنده یى را در امر 

اطالع رسانى از جریان ها و حوادث سياسى، اجتماعى و فرهنگى ميان مردم انجام مى دهند 

و در بيدارى شعور سياسى و باال بردن سطح آگاهى مردم یک جامعه نيز نقش مهمى 

دارند. در شرایط کنونى که تحوالت شگرفى از نگاه علمى در حيات مادى و معنوى 

انسان ها رونما شده است، به موازات آن نيز وسایل ارتباط همه گانى و رسانه هاى خبرى 

در رشد و شگوفایى جوامع انسانى و مدنى نقش فعال و برازنده یى را به عهده دارند و 

مانند آیينة تمام نما در انعکاس رویدادهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى یک جامعه عمل 

مى کنند. 

در جهان امروزى به تمام وسایل و تجهيزاتى که یک فکر و اندیشه را مستقيم یا 

غيرمستقيم به افکار عامة مردم منتقل مى کنند، وسایل جمعى و یا رسانه هاى همه گانى و 

گروهى مى گویند. این وسایل از جهت نحوة کار و وظایفى که در جهت اطالع دهى و 

آگاهى ميان مردم انجام مى دهند، با همدیگر متفاوت اند؛ چنان که اجزاى این وسایل به 

رسانه هاى گفتارى، نوشتارى و تصویرى دسته بندى مى شوند. 

و  لوحه ها  اعالنات،  کتب،  مجله ها،  روزنامه ها،  مانند:  مطبوعات  یا  چاپى  نشریات 

پالکارت ها را رسانه هاى نوشتارى مى گویند و دستگاه هایى چون رادیو، تيپ ریکاردر، 

و تيلفون را  رسانه هاى گفتارى. سينما، تياتر، تلویزیون کمپيوتر و انترنت نيز در جمع 

یافته،  نگاه کيفيت کارى تکامل  از  تا روز  رسانه هاى تصویرى قرار مى گيرند که روز 

قرار مى دهند؛ چنان که دیده مى شود موبایل همراه و  ساحات وسيع را تحت پوشش 

شبکة جهانى انترنت مردم جهان را باهم پيوند داده است. امروز هر کسى که به تيلفون 

همراه دسترسى داشته باشد، مى تواند با دوستان خویش در هر نقطه یى از جهان تماس 

حاصل کند. شبکة جهانى انترنت نيز گنجينة بزرگ علمى  بشریت خوانده مى شود که 

انسان را مى تواند با تمام دست آوردهاى دانش بشرى در سراسر جهان آشنا کند. در 

مجموع رسانه ها و اطالعات جمعى همه گانى سراسر جهان را با هم نزدیک نموده و از 
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همين جهت جهان را به »دهکدة جهانى« مبدل ساخته است. امروز رسانه هاى جمعى 

از نظر نقشى که در جامعه دارند، به حيث »قوة چهارم« در ساختار یک جامعه ناميده 

مى شوند که مى توانند به عنوان آلة فشار و انتقاد از عملکردهاى ارگان ها و مسؤوالن در 

ساختار یک جامعه و افشاى اعمال نادرست آن ها فضاى مناسبى را براى تکامل اذهان 

مردم فراهم کنند و یا این که در جهت مخالف آن در اغوا و فریب ذهنيت  یک جامعه از 

آن ها استفاده نمایند. 

در کشور ما دولت هاى گذشته براى فرمانروایى بر مردم داراى وسایل جمعى خبرى، 

به طور غالب در خدمت رژیمهاى دولتى  این رسانه ها  اما  بودند؛  تصویرى و گفتارى 

قرار داشتند. اکنون که دولت مبتنى بر دموکراسى در کشور پى ریزى گردیده و تحوالت 

مثبتى در عرصه هاى حيات سياسى، اقتصادى، فرهنگى و مدنى در افغانستان رونما شده، 

تغييرات اميدوارکننده یى نيز در زمينة رشد رسانه هاى جمعى خصوصى در کنار رسانه هاى 

دولتى به وجود آمده است که مردم مى توانند از خدمات و مزیت هاى این وسایل جهت 

اعتالى جامعة مدنى و تحکيم نظام مبتنى بر قانون و شایسته ساالرى و نفى استبداد و 

خشونت استفاده نمایند و از این طریق به گسترش سازمان هاى مدنى در ميان مردم و 

سهم دهى مستقيم شان در اداراة دولت بپردازند. 

در این درس به توضيح »جملة مرکب« پرداخته مى شود. 

جملة مركب: جمله یى را گویند که بيش از یک فعل داشته باشد و از دو یا چند جملة 

ساده که معناى یک دیگر را کامل مى کنند، تشکيل یافته باشد. 

اغلب »جمله هاى مرکب« از دو جمله تشکيل شده است که به آن ها جملة اصلى یا 

پایه و جمله تابع یا پيرو مى گویند. 

در جملة شمارة )1(: تا توانى از یار بد بپرهيز
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عبارت »تا توانى« را جملة پيرو و از »يار بد بپرهيز« را جملة »پایه« مى گویند. 

وسایل اطالعات جمعى که به آن رسانه هاى جمعى و همه گانى گفته مى شود، نقش 

اساسى و مهمى را در ارتقاى آگاهى عامه ایفا مى کنند. این وسایل مانند آیينة قدنمایى 

کنار  در  آگاه ساخته،  جامعه  سياسى  و  فرهنگى  اجتماعى،  تحوالت  تمام  از  را  انسان 

دولت ها مى توانند به حيث یک آلة فشار و منتقد آن ها و یا »قوة چهارم« در جامعه عمل 

کنند. 

وسایل اطالعات جمعى به اجزایى چون رسانه هاى گفتارى، نوشتارى و تصویرى 

تلویزیون،  سينما،  تيلفون،  رادیو،  مطبوعات،  آن ها؛ چون  یکى  که هر  تقسيم مى شوند 

کمپيوتر و غيره را در برمى گيرند. 

با رشد و تحول رسانه هاى جمعى امروز جهان به دهکدة کوچکى مبدل شده و زمينة 

پيوند و ارتباط تا دورترین نقاط جهان به وسيلة این وسایل فراهم گردیده است. 

u بشنو و بگو

l دانش آموزان متن درس را به دقت بخوانند و در مورد »وسایل ارتباط جمعى« و 

نقش آن در جامعه با همدیگر ابراز نظر کنند. 

l سه تن از شاگردان در مورد سه عنصر اصلى وسایل ارتباط جمعى و رسانه یى چون: 

l رسانه هاى گفتارى

l رسانه هاى نوشتارى
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l رسانه هاى تصویرى

در صنف به بحث و گفتگو بپردازند و دیگران در غنامندى موضوع، آنان را کمک 

نمایند. 

* دانش آموزان کلمات زیر را از نگاه ارتباط شان در زیر رسانه هاى گفتارى، نوشتارى 

و تصویرى جابه جا کنند. 

تلویزیون، روزنامه، کتاب، تيلفون، انترنت، فيلم، سينما، مجله، رادیو، اعالنات، کمپيوتر

u بخوان و بنويس

شاگردان متن درس را بخوانند و جمله هاى اساسى را از آن استخراج کرده، حفظ کنند. 

جمله هاى ذیل را بخوانيد و مفهوم آن ها را به خاطر بسپارید: 

l در اثر گسترش وسایل اطالعات جمعى و رسانه هاى گروهى، جهان امروز به 

دهکدة کوچکى مبدل شده است. 

l در جهان کنونى رسانه ها چشم و گوش مردم بوده، مانند آیينة قدنما، انسان را از 

تمام تحوالت اجتماعى، فرهنگى و سياسى جهان و جامعه آگاه مى سازند. 

گفتگو و مباحثه

l شاگردان معلوماتى را که دربارة اطالعات وسایل ارتباط جمعى فراگرفته اند،  به 

یکدیگر توضيح دهند. 

l اجزاى رسانه هاى جمعى کدام ها اند؟ در مورد آن ها با همدیگر صحبت و مباحثه 

کنيد. 

l  شاگردان در کتابچه هاى خود وظایف زیر را بنویسند و عملى نمایند: 
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l چرا وسایل ارتباط جمعى را رسانه هاى گروهى نيز مى گویند؟

l رسانه هاى تصویرى به کدام ابزار اطالق مى شوند؟

l رسانه هاى گفتارى را نام بگيرید. 

l تبليغات در روشن کردن و یا انحراف افکار عمومى جامعه چه نقش مثبت و منفى 

را مى تواند ایفا کند؟ به طور کوتاه توضيح دهيد. 
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درس بيست و چهارم

اميرخسرو  دهلوى

دانش آموزان ارجمند، پيش از اين شما پيرامون »اطالعات جمعى و نقش آن 
در امر اطالع رسانى و تنوير جامعه« معلومات كسب نموديد. در اين جا توجه تان 
را به فراگيرى سلسله اطالعات دربارة اميرخسرو، يكى از معروفترين چهره هاى 
فرهنگى و علمى كشور و شبه قارة هند معطوف مى داريم؛ شخصيتى كه نه تنها در 
عرصة شعر و ادب؛ بلكه در عرصة عرفان، تاريخ نگارى، موسيقى خراسانى و هندى 
از شهرت كم مانند برخوردار است؛ آيا گاهى شما به نقش شخصيت هاى نخبه در 
رشد و تحول علم و دانش بشرى توجه كرده ايد؟ آيا مى دانيد كه اميرخسرو عالوه بر 
شعر و ادب فارسى چه تغييرات را در شعر و موسيقى هندى نيز وارد كرده است؟

همچنان در اين درس با انواع جمله از نظر مفهوم آشنا مى شويم. 

اى بدرمـانده گى پناه همــــــه کــرم تست عذرخواه همــــــه 
اميرخسرو
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ابوالحسن اميرخسرو مشهور به دهلوى )729/652 هـ . ق. ( یکى از عارفان، شاعران و 

دانشمندان بزرگ حوزة ادبى زبان فارسى درى در شبه قارة هندوستان شمرده مى شود. 

به  )مربوط  ترکان الچين  زاده گان  بزرگ  از  اميرسيف الدین محمود،  در خانوادة  او 

نهرین بدخشان قدیم و بغالن امروز( چشم به جهان گشوده است. 

پدر اميرخسرو از بيم حملة مغول از زادگاهش بلخ فرار نموده و به هند پناهنده شده 

و درمحلة »مومن آباد« شهر »پتياله« که بر کنار رود گنگ قرار دارد، اقامت اختيار مى کند 

و از جانب سلطان شمس الدین التتمش به حکومت پتياله منصوب مى شود. 

او در آن جا ازدواج مى  نماید که اميرخسرو محصول آن ازدواج و دومين فرزند خانوادة 

محمود بوده است. 

اميرخسرو در هند به تحصيل پرداخته و علوم متداول را از حوزه هاى علمى آن جا فرا 

مى گيرد؛ به طورى که عالوه بر دانستن ادبيات ترکى، عربى و فارسى درى به زبان و ادب 

هندى نيز آشنایى عميق پيدا کرده و آثارى نيز بدان زبان نوشته است. 

اميرخسرو از سوى شاهان دهلى شغل امارت یافته، از همين جهت به »اميرخسرو« 

مشهور شده است و بيشتر هم شاهان دهلى را در شعر وصف کرده است. 

اميرخسرو به حلقة ارادت یکى از مرشدان معروف هند به نام شيخ نظام الدین اوليا 

مى  پيوندد و اشعار پرجاذبة در وصف او مى  سراید. 

او در شعر از سنایى غزنه يى، خاقانى شروانى، نظامى گنجه يى و سعدى شيرازى 

پيروى کرده و به ویژه در غزل پيرو سبک سعدى بوده است. 

امير در شعر سبک تازه یى داشته که بعداً به سبک هندى معروف شده است. او در 

علم تاریخ نویسى و موسيقى خراسانى، هندى و به ویژه در آهنگ سازى و آوازخوانى نيز 

مهارت تمام داشته است؛ چنان که نغمه هایى را که شمارشان به سيزده مى رسد، با آلة »سه 

تار« موسيقى از اختراع او مى  خوانند. 

امير خسرو با ایجاد ترکيب هاى تازه در شعر بر غناى زبان فارسى درى  افزوده است؛ 

چنان که به همين جهت او را »طوطى هند«، »خسرو شاعران«، »طوطى شکرمقال« »برهان 

الفضال« و... لقب داده اند. 
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جامى تأليفات اميرخسرو را 92 کتاب نوشته و رقم اشعارش را نيز بيشتر از چهارصدهزار 

بيت خوانده است که فعًال در حدود یک صدهزار بيت آن در دست است. 

قصاید  اميرخسرو طوالنى است و در قصيده سرایى به خاقانى شروانى و در مثنوى سرایى 

نيز به سبک نظامى گنجوى نظر دارد؛ چنان که به تقليد از »خمسة« نظامى مثنوى »پنج 

گنج« را سروده است که مشتمل بر منظومه هاى مطلع االنوار، شيرین و خسرو، مجنون 

و ليلى، آیينة اسکندرى و هشت بهشت مى شود. اميرخسرو در سال 729 هـ. ق. وفات 

نموده و در جوار آرامگاه مرشدش، نظام الدین اوليا مدفون شده است. 

امروز منم به مهر پيوند / خاموشى تو همى دهد پند

 

طوطى شکر مقال: یعنى طوطى شکر گفتار، لقب اميرخسرو دهلوى

برهان الفضال: حجت دانشمندان و لقب اميرخسرو

مطلع االنوار: طلوع روشنى ها و نام یکى از منظومه هاى اميرخسرو دهلوى

شده  نوشته  نثر  به  که  اميرخسرو  کتب  از  یکى  نام  ثروت ها  کليد  الفتوح:  خزاين 

است. 

رسايل االعجاز: رساله هاى تعجب آور، نام رسالة اميرخسرو دهلوى

در درس قبل شما »جملة مركب« را خوانديد. در اين جا با »انواع جمله از نظر مفهوم« 

آگاه مى  شويد. جمله از نظر مفهوم و چگونه گى بيان آن به چهار نوع جملة خبرى، جملة 

پرسشى، جملة عاطفى و جملة امرى تقسيم مى شود. 

به اين جمله ها توجه كنيد: 

اميرخسرو مشهور به دهلوى از شاعران مشهور زبان فارسى درى است.    .1

آيا آثار اميرخسرو را خوانده ايد؟   .2
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به به! چه اشعار زيبايى.    .3

ديوان اشعار اميرخسرو را به من بده.    .4

به  زيرا در آن خبرى  را جملة خبرى گويند؛   )1( باال، جمله شمارة  در جمله  هاى 

خواننده و شنونده انتقال مى  يابد. 

جملة )2(، جملة پرسشى نام دارد؛ زيرا در اين جمله از موضوع و مطلبى پرسيده و 

سؤال شده است. در اول اينگونه جمله  ها غالباً كلمات پرسشى آيا، چگونه، چرا، چه وقت، 

چطور، كجا، كى و... مى  آيد و گاهى هم بدون كلمة پرسش جمله را استعمال مى كنند. 

جملة )3( جملة عاطفى گفته مى شود؛ زيرا جملة عاطفى جمله   يى است كه در آن 

احساسات و عواطف چون تعجب و تحسين، تأسف و آرزو بيان مى  گردند و كلمات تعجب 

نظير به به، افسوس، مرحبا، دريغ و درد، كاشكى، خوشا و غيره در آن كاربرد دارند. 

جملة )4( را جملة امرى گويند؛ چنان كه در اين جمله خواهش يا فرمان و يا دستورى 

بيان شده است. 

اميرخسرو دهلوى مشهور به دهلوى از دانشمندان و شاعران بزرگ زبان درى در هندوستان 

است. او عالوه بر تبحر در دانش هاى دينى در علم نجوم و هنر شعرسرايى و موسيقى هم 

مهارت زياد داشت. او به خواجه نظام الدين اوليا از بزرگان عرفانى هند عالقة زياد داشت و 

او را در اشعارش وصف كرده است. امير از هشت ساله گى به شعر سرايى پرداخته و در شعر 

درى و موسيقى خراسانى و هندى ابتكارات انجام داده است. 
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u بشنو و بگو

l  شاگردان در موارد شرح حال و سوانح مختصر اميرخسرو دهلوى با هم مباحثه 

نمايند. 

l چهار تن از دانش آموزان در زمينة آثار اميرخسرو صحبت كنند و ديگران صحبت 

آنان را تكميل نمايند. 

u بخوان و بنويس

l شاگردان متن درس  را بخوانند و با همديگر بحث وگفتگو كنند. 

را  بخوانند و معناى آن  را  اميرخسرو  نمونه هاى شعرى  نوبت  به  آموزان  دانش   l

بنويسند. 

مباحثه

شاگردان در موارد زير بحث و تبادل نظر نمايند: 

l چرا اميرخسرو را به دو محل جداگانه )بلخ و دهلى( منسوب مى كنند؟

l چرا به اميرخسرو »طوطى هند« مى گويند؟

l  اميرخسرو در موسيقى چه نوآورى هايى انجام داده است؟

l هر يكى از دانش آموزان برداشت خود را از سوانح و شرح حال اميرخسرو در چند 

سطر در كتابچه هاى خويش بنويسند. 

l جاهاى خالى را مطابق متن درسى پر كنيد: 

(، از عرفاى مشهور هند عالقة زياد داشت.  الف( اميرخسرو به )   

نام  است؟  داشته  زير گرايش  از شعراى  يكى  به كدام  انواع شعر درى  در  امير  ب( 
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بگيريد. 

( در مثنوى سرايى )       (  ( در قصيده )   در غزل )  

 ) در شعر عرفانى )  

در جمله هاى  و  كنيد  معنا  را  آن ها  كرده،  فهرست  را  زير  لغات  كتابچه هاى تان  در 

مناسب استعمال نماييد: 

 امير، مريد، ابتكار، منثور، منظوم، پند، آرامگاه، مرشد
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درس بيست و پنجم 

طبيعت زيبا و ضرورت نگهدارى آن

شاگردان ارجمند، در اين درس شما را به موضوع »طبيعت زيبا و نگهدارى از 

آن« متوجه مى سازيم. آيا شما گاهى هم به زيبايى محيط و طبيعت پيرامون 

 خويش انديشيده ايد يا خير؟ و آيا سرزمين و فضايى را كه زنده گى شما به آن

بسته گى داشته و همة خواست هاى مادى و معنوى تان را تأمين مى كند، 

شايستة مواظبت و نگهدارى مى دانيد يا نه؟

عالوه برآن با »جملة پرسشى« هم در اين درس آشنا خواهيم شد. 

  برگ درختان سبز در نظر هــوشيار 
هر ورقش دفتريست معرفت کردگار
سعدى
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طبيعت وديعة خداوندى است كه براى استفاده و  آرامش انسان، حيوان و نبات آفريده 
شده است. در طبيعت؛ آسمان، ستاره گان، مهتاب، زمين، هوا، كوه ها، دره ها، ريگستان ها، 
درياهاى خروشان، مزارع و دشت هاى سرسبز، جنگل هاى انبوه، چراگاه هاى پر آب و علف، 
منابع زيرزمينى چون طال، نقره، مس، آهن و ساير عناصر گوناگون وجود دارد كه همة 
آن ها در جهان آفرينش از زيبايى هاى غيرقابل وصف برخوردارند و همة آن ها از طرف 
پروردگار عالميان به خاطر رفاه و آسايش انسان آفريده شده و در اختيار او قرار گرفته است 
تا آدمى با نيروى فكرى و علمى و كار سازنده و هدفمند خويش طبيعت را مطيع و مسخر 

خود كند و از سفرة رنگين آن به حد توان خويش و به طرز مطلوب استفاده نمايد. 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارنـد 

تا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى
همــه از بهـر تو سرگشته و فرمان بردار 

شــرط انصاف نباشد که تو فرمان نبرى
بنابراين بر فرزند آدم است تا به خاطر حفظ و نگهداشت طبيعت و محيط زيست خود 
توجه و تالش هميشه گى كند و اجازه ندهد تا مزارع طبيعى، مجارى آب، جنگل ها و 

زمين هاى زراعتى به نحوى تخريب شده و از ميان برود. 
خداوند> را سپاس گزاريم كه به ما كشور زيبا و طبيعت دلپذير بخشيده است كه از 

ويژه گى ها و امتيازات طبيعى و جغرافيايى زيبا و دلپذير برخوردار است. 
پس بياييد اين طبيعت زيبا و دوست داشتنى ميهن ما را با كار و تالش خسته گى ناپذير 

زيباتر و بارورتر ساخته، آن ها را از خطر نابودى و تلف شدن حتمى نگهدارى كنيم. 

جمله پرسشى چيست؟ قابل يادآورى است كه جمله از نظر مفهوم و چگونه گى بيان 
امرى.  و جملة  عاطفى  پرسشى، جملة  مانند جملة خبرى، جملة  است.  نوع  آن چهار 
شما در درس هاى قبلى به جمله  هاى خبرى، عاطفى و امرى آگهى يافتيد. در اين جا به 
توضيح جملة پرسشى پرداخته مى  شود: جملة پرسشى جمله يي است كه در آن از موضوع 
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و مطلبى پرسيده مى  شود در اول جمله پرسشى غالباً كلمات پرسشى آيا، چگونه، چرا، 
چه وقت، چطور، كجا، كى و غيره مى  آيد و در آخر جمله پرسشى حتماً عالمت سؤاليه  

مى  آيد: مثال ها
1. آيا به مدرسه مى  روى؟  

2. آيا طبيعت زيباست؟
3. چرا به كابل نرفتى؟

4. چگونه محيط زيست را نگهدارى كنيم؟

طبيعت از عطاياى خداوند> است. جهان پيرامون ما اعم از آسمان و زمين، دريا و 
خشكى،  ابر و جنگل همه و همه جزء طبيعت هستند كه اطراف ما را احاطه كرده اند. 
از مناظر دلكش و  او تغذيه نموده،  از سفرة رنگين  از طبيعت تأمين مى شود و  انسان 
زيبايى هاى آن در فصل هاى مختلف سال استفاده كرده، از آن لذت مى برد؛ پس بر ماست 
تا فضاى طبيعى سرزمين خود را با كار و تالش فراوان زيباتر سازيم و در جهت نگهدارى 
آن هرگز غفلت و درنگى به خود راه ندهيم؛ زيرا خداوند> طبيعت را جهت بهره ورى 

معقول آدمى آفريده است. 

u بشنو و بگو
l دو نفر از شاگردان به نماينده گى از ديگران، پديده هاى طبيعى را كه در درس ذكر 

نشده، فهرست كنند و در صنف قرائت نمايند. 
l يك نفر از دانش آموزان دربارة محيط زيست و مواظبت از آن در صنف بحث و 

گفتگو كنند و ديگران به او گوش دهند و معلومات وى را به نوبت تكميل نمايند. 
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u بخوان و بنويس
l  دانش آموزان با استفاده از محتواى درس يك مقاله، در چند سطر بنويسند و آن 

را با متن درس مقايسه كنند. 
l شاگردان جمله هاى زير را بخوانند و با استفاده از متن، جاهاى خالى آن ها را در 

كتابچه هاى شان پر كنند. 
( را براى خود آفريده است. تا او را  ( و )   خداوند جهان را به )  

( وى را نمايند.  ( و شكر )   بشناسند و او را )  
خود   ) l براى اين كه انسان خوب و بهتر زنده گانى نمايد، بايد )   

را نگهدارى كند. 
l جمله از نظر مفهوم چند نوع است؟ با مثال در تخته صنف توضيح كنيد. 

l  دانش آموزان متن درس را بخوانند و جمله هاى اساسى را از آن استخراج نموده و 
آن ها را در كتابچه هاى شان بنويسند و حفظ نمايند. 

مباحثه
l شاگردان آن چه را از درس فرا گرفته اند، با همديگر بحث و گفتگو نمايند. 

l از پيداوار عمدة طبيعى كشور نام گرفته، محالت توليدى آن ها را به حساب واليت 
هاى افغانستان معرفى  كنيد. 

از  به معرفى بخش هايى  به طور دقيق مطالعه كرده، و در چند سطر  را  متن درس 
طبيعت بپردازيد كه در درس مذكور ذكر نشده باشند. 

l لغات زير را معنا نموده، در جمله  هاى  مناسب استعمال كرده، در كتابچه هاى 
خويش بنويسيد. 

وديعه، مخازن، مواهب، عطايا، گوارا، مشكور، ممنون، كفران نعمت. ملوث
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درس بيست و ششم

درس گذشته طبيعت زيبا بود، حتمى چيزهاى خوبى را ياد گرفته ايد. اگر 

بپرسيم كه از ديد شما چه چيزهايى اين طبيعت و زنده گى زيبا را در نظر انسان 

زشت مى سازد، به ساده گى خواهيد گفت كه جنگ، فقر، مواد مخدر و امثال اين ها؛ 

اما باور داشته باشيد كه بار بدبختى اعتياد در جامعه از تمام سيه روزى ها بيشتر 

است. به همين سبب درس امروز به معرفى مواد مخدر، معتادان و مشكالت ناشى 

از اين ها اختصاص يافته است. 

همچنين در بخش دستور با جملة بيانى آشنا خواهيم شد. 

اضرار مواد مخدر
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مواد مخدر، مجموع پديده هاى نشئه آور و تخدير كننده را گويند. مخدرات انسان را 
به سوى اعتياد يا وابسته گى زيان آور مى كشاند؛ يعنى انسان در نتيجة استفادة تدريجى 
يا مقطعى از نوعى تركيبات طبيعى خطرناك چون )ترياك، هرويين، مورفين، كوكايين 
و شراب( از جهت جسمى و روانى به شدت به آن ها عادت كرده، در نهايت باعث بدبختى 

خود و مشكل جامعه مى گردد. 
مواد نشئه آور با گذشت هر روز شخص معتاد را بيشتر از پيش عالقه مند و نيازمند 
خويش مى سازد. تكرار استفاده، افزايش تدريجى مقدار مواد و تمايل شديد بدان نشان 
مى دهد كه مصرف كننده از وابسته گان هميشه گى و حرفه يى مواد مخدر است. ضرب المثل 
معروف است كه هيچ معتادى روز اول معتاد شدن خود را به خاطر ندارد و اين يك واقعيت 
انكار ناپذير است. هيچ وابستة اعتياد در آغاز با عزم و ارادة معتاد شدن دست به اين كار 
نزده است. شخص وابسته در اول يا خواسته است كه آزمايش كند و ببيند كه چه اتفاقى 
پيش مى آيد و يا الزم ديده است كه دوست و يا دوستان نا اهل خود را تنها نگذارد و يا 
كودكى مربوط به يك خانوادة معتاد بوده است و تا كه چشم باز كرده است، خود را معتاد 
يافته است. به هر صورت انسان يك وقتى متوجه مى شود كه چون موجود دست و پا 

بسته يى در چنگ اين بالى آدمخوار در آمده است. 
عادت به مواد مخدر در جملة تهديدهاى عمدة بشر به حساب مى آيد. رو آوردن به مواد 
مخدر زمينه ساز از بين بردن سالمت جامعه، سقوط ارزش هايى اخالقى و فرهنگى يك 

كشور است. استفاده از چنين وسيله هاست كه ريشة فساد و تباهى را عميق مى نمايد. 
در طول تاريخ به اثبات رسيده است كه اعتياد به مخدرات در داخل يك كشور به 
صورت اغلب از سوى مخالفان آن گسترش داده مى شود؛ چرا كه اين خطرناك ترين شيوة 
حمله بر دشمن است؛ بدين وسيله است كه قدرت دفاعى، شهامت و حراست از نواميس 

ملى و تماميت ارضى از باشنده گان يك سرزمين گرفته مى شود. 
دانستن آن چه بسيار ضرورى است، اين است كه معتادان را مريضان جامعة خود بدانيم 
و آنان را از اين غم بزرگ به سوى بهبود و نجات دعوت كنيم؛ پس براى اين هدف بايد 
آگاه باشيم كه شيوة دفاع از مبتال شدن به اين مرض شامل سه بخش است كه با رعايت 
آن مى توانيم هم مريض معتاد و هم جامعة انسانى را از خطر و آسيب محفوظ بداريم و 

آن سه شيوه دفاع عبارت اند از: 
l وقايه يا پيش گيرى از اعتياد به مواد مخدر
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l تداوى يا درمان
l توان بخشى و تعليم و تربية دوباره

بايد توجه داشته باشيم كه در اجراى هر سه نوع دفاع از معتاد به مواد مخدر افراد، 
خانواده، جامعه، دولت، سازمان هاى غير دولتى و نهادهاى امداد رسانى ملى و بين المللى 

مسؤوليت مساوى دارند چرا كه: 
                  اگر بينى كه نابينا و چاه است

                                            وگر خاموش بنشينى گناه است

هدف از استفادة تدريجى آن است كه شخص معتاد به ترتيب، مسلسل و منظم به صورت 
روزمره از مواد مخدر استفادة ناجايز نمايد؛ اما استفادة مقطعى آن است كه شخص وابسته 

به صورت لحظه يى و غير منظم خود را مورد تخدير قرار دهد. 

جملة بيانى يا خبرى آن است كه پيام يا خبرى را برساند؛ مانند: 
l غزال امسال در صنف خود، اول نمره شد. 

در اين جمله، خبر اول نمره شدن غزال بيان شده است و بس. 
مثال هايى از متن: 

l مواد مخدر انسان را به سوى اعتياد يا وابسته گى زيان آور مى كشاند. 
از پيش مشتاق و  را بيشتر  با گذشت هر روز، شخص معتاد  مواد نشئه آور 

نيازمند خود مى سازد. 

u بشنو و بگو
l مواد مخدر چگونه پديده يى است؟ توضيح نماييد. 
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l دربارة اعتياد تدريجى و مقطعى چه مى دانيد؟
l معتاد شدن به مخدرات چه ضررهاى را در پى دارد؟

l چه نوع جمله يى را خبرى مى گويند؟
u بخوان و بنويس

l افراد چگونه به مواد مخدر وابسته مى شوند؟
l چرا اعتياد يكى از تهديدهاى عمدة جامعة بشرى است؟

l چه فكر مى كنيد؟ به چه داليل استفاده از اين ماده ناجايز بدترين عامل فساد و 
تباهى شناخته شده است؟

l چه فكر مى كنيد؟چه طور ممكن است كه يك كودك معتاد شود؟
l با ارائة دو مثال جملة بيانى را معرفى نماييد. 

درست / نادرست
l ترياك از جملة مخدرات طبيعى است. )            (

l هرويين، مورفين و كوكايين از جملة مخدرات مصنوعى ا ند. )                   (
l استفاده از مواد نشئه آور انسان را مهم، عيار و با وقار مى سازد. )                  ( 

l يكى از راه هاى اعتياد داشتن دوستان بد است. )                     (
u جاهاى خالى را پر کنيد

l دانستن آن چه بسيار ضرورى است اين است كه معتادان را...................... بدانيم. 
l سه شيوة دفاع از مبتال شدن به مواد مخدر عبارت اند از 

 وقايه يا........................... 
 .............................         

تحليل و مباحثه
در مورد جلوگيرى از اعتياد به مخدرات بحث و تحليل همه جانبه نموده، چند پيشنهاد 

جديد، سازنده و باز دارنده را ارائه نماييد. 

صنف به دو گروه تقسيم شود. يك گروه در مورد مواد مخدر و گروه ديگر در مورد شخص 

معتاد يك يك صفحه به عنوان كارخانه گى بنويسند و روزبعد در پيش روى صنف بخوانند. 
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درس بيست و هفتم 

شما در درس گذشته با مواد مخدر و جملة بيانى آشنا شديد، حاال با مورچة 

زحمتكش و جملة امرى آشنا مى شويد. 

ديگر  دنياى  وارد  را  انسان  مورچه ها،  زنده گى  به چگونه گى  عميق  نگاه  يك 

مى كند. 

مورچه را كوچك نشماريم كه در هر امر آفرينش حكمتى هست. 

مورچة زحمت كش
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مورچه موجود كوچكى است كه جز سرماى زمستان، در ديگر فصل هاى سال  در روى 

زمين همانند انسان هاى فعال مصروف كار و مبارزه با مشكالت زنده گى است. از اولين 

صفات مورچه همين وظيفه شناسى و زحمتكشى و دور انديشى آن است. مورچه نه تنها 

آذوقة بهار، تابستان و خزان را، كه خوراك موسم زمستان خود را نيز تهيه نموده در زير 

زمين جابه جا مى نمايد تا در سرماى زمستان محتاج نشود و به همين خاطر است كه 

گفته اند مورچه و زنبور عسل بهترين مرجع پند انسان هاى تنبل استند.  اتفاق مورچه ها 

خصوصيت ديگرى است كه موفقيت آن ها را تضمين مى نمايد؛ چنان كه گفته اند: 

               مورچه گان را چو بود اتفاق

                                                    شير ژيان را بدرانند پوست

معروف است كه روزى تيمور، از جنگ شكست خورده و خسته برگشته، در گوشه يى 

مأيوس نشسته بود، متوجه شد كه مورچه يى يك دانة خيلى بزرگتر از خود را مى خواهد 

از يك نقطة پايين به يك جاى بلند انتقال دهد؛ اما موفق نمى شود. هر بار كه دانه را بلند 

مى كند، به خاطر عدم تناسب وزن و توان مورچه، دانه به زمين مى افتد؛ مگر مورچه بدون 

خسته گى باز به برداشتن آن همت مى نمايد. تيمور حساب مى كند كه شصت و شش 

بار دانه مى افتد ولى مورچه باز آن را باال مى كند تا اين كه در نوبت شصت و هفتم موفق 

مى شود آن را به خانة خود ببرد. از همان جا و از همان همت و استقامت مور، تيمور روحيه 

و نيرو مى گيرد و تازه وارد جنگ مى شود تا آن گاه كه به جهان گشايى مى رسد. 

مورچه با وجود بى آزارى از آزار و آسيب انسان ها در امان نيست و به همين خاطر 

طعنه زنان مى گويد: 

           من آن مورم که با پايم بمالند

                                                           نه زنبورم که از دستم بنالند

به خاطر همين مظلوميت مورچه است كه حكيم ابوالقاسم فردوسى مى گويد: 

       ميازار مورى که دانه کش است

                                            که جان دارد و جان شيرين خوش است



131

مورچه ها داراى نظام خاص و توان كشاورزى هم استند؛ به طرزى كه دانه هايى را كه 

قابليت نمو در سايه را دارند، با خود به زير زمين برده، نگاه مى كنند. آن دانه ها با گرفتن 

نم از زمين نمو مى كنند و مورچه ها از آن ها غذا مى گيرند. 

جملة امرى آن است كه خواهش، فرمان يا دستورى را بيان كند؛ مانند: 

كتابم را بده. 

اين هم مثالى از متن: 

l ميازار مورى كه دانه كش است. 

در هر دو مثال فوق، لحِن جمله، امرى است. 

مورچه گان موجودات فعال، زحمت كش، دورانديش، با همت، متحد و بى ضرر اند. آن ها 

با اين خصوصياتى كه دارند، مانند زنبوران عسل براى انسان هاى تنبل درس قابل فهمى 

ارائه مى نمايند؛ پس آزار مورچه گان گناه است. 

u بشنو و بگو

مورچه گان در زمستان چگونه زنده گى مى نمايند؟

l در مورد صفات مورچه گان چه مى دانيد؟
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l مورچه گان چه وقت مى خواهند كه آسيب برسانند؟

l جملة امرى را تعريف كامل نموده، مثال هايى بياوريد. 

به دوستانت بگو

l مورچه گان موجودات داراى اتحاد و اتفاق استند. 

l مورچه مظلومانه مى گويد: من آن مورم كه  با پايم بمالند. 

u بخوان و بنويس

l سه صفت كامًال مشخص مورچه را بنويسيد. 

l هدف شاعر از آوردن اين بيت چيست؟

            من آن مورم که با گردون ستيزد

           نگر يک قطره با جيحون ستيزد

l از قصة مور و تيمور چه ياد گرفته ايد؟ بيان نماييد. 

l شناخت تان را از جملة امرى با دو مثال روشن نماييد. 

l فرق بين جملة ندايى و امرى در چيست؟ با يك يك مثال مشخص نماييد. 

جاهاى خالى را پر کنيد: 

l مورچه گان مانند.................... ى فعال مصروف كار و پيكار با مشكالت.................. 

هستند. 

l  .................. و زنبور عسل بهترين آموزگاران..................... استند. 

تحليل و مباحثه

حاال كه به آخر درس نزديك مى شويد، از اين درس كدام مفهوم اساسى را گرفته ايد؟ 

در اين مورد نتيجة تحليل ها و مباحثه هاى خود را بيان نماييد و به هم صنفان خود اجازه 

دهيد كه نظرات شما را نقد نمايند. 

صنف به دو گروه تقسيم شود. يك گروه دربارة مورچه و گروه ديگر دربارة بلبل يك 

يك صفحه بنويسند. 
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درس بيست و هشتم

صبر و شكيبايى

تندى مکن برادر همسرنوشت من                  دگر ميازماى در آتش سرشت من

باالترين خصلت هاست؛ صبر گشايندة  بارها شنيده ايد كه صبر  عزيزان! 

درها و پوشانندة عيب هاست؛ صبر قاصد خدا و رمز گشايش كارهاست؛ ليكن 

شايد هرگز موضوع را در حد الزم جدى نگرفته ايد؛ اما به ياد داشته باشيد، 

اگر شكيبايى در زنده گى و فرهنگ بشرى مهم نمى بود، اين ضرب المثل ها 

از يك نسل به نسل ديگر و از يك قوم به قوم ديگر انتقال نمى يافت. شما 

در درس گذشته دانستيد كه مورچه با تمام كوچكى يى كه دارد، به نيروى 

زحمت و همت خود يك موجود خودكفا و بااستغناست، حال در اين درس، 

هر چند مختصر، از مزاياى شكيبايى و تحمل آگاه شده، با جملة خطابى آشنا 

مى شويد.  
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استقامت و ايستاده گى در برابر سختى ها و ناماليمت هاى روزگار را صبر ناميده اند و 
اين كارى است كه در فرهنگ بشرى مورد قدردانى و تحسين قرار دارد. 

بردبارى مانند سخاوت، شجاعت، وفا، راستگويى، صداقت و.... از صفات برگزيده يى 
به موضوعى كه پيش  با توجه  اما  انسان مى شود؛  برترى  است كه داشتن آن موجب 
مى آيد، يكى از اين فضيلت ها نسبت به ديگرى ارزش بيشتر پيدا مى كند؛ مثال: اگر 
تقابل انسان با قهر طبيعت در يك صحراى خشك و سوزان اتفاق افتد، طبيعى است 
كه آن جا، شكيبايى فضيلت دارد؛ اما اگر در همين صحرا خطر رويارويى با دزد و يا 
باال  و دالورى  ارزش شجاعت  يقين  به  آيد،  پيش  آدمخوار  و خزنده گان  درنده گان  با 
مى رود؛ زيرا اگر در چنين مواردى انسان با شهامت و تدبير دست به شمشير و نابودى 
دشمن نزند، خود نابود خواهد شد؛ ولى آن چه در اين ميان اهميت بيشتر دارد، اين 
است كه صبر بدون شجاعت و شجاعت بدون صبر ممكن نيست؛ اين ها الزمة هم اند 
و يكى بدون ديگري معناى كامل نمى يابد. از جانب ديگر همه اين تجربه را داريم و 
مى بينيم آنانى كه در برابر ضربات شكننده، با بردبارى تاب ايستاده گى را داشته باشند، 

توان وارد كردن ضربات بر مخالف را نيز دارند. 
گفتنى است كه شكيبايى، تنها مقاومت در برابر شكنجه هاى جسمى نيست؛ بلكه 
ايستادن و سينه سپر كردن در مقابل فشارهاى روحى، جنگ هاى روانى، سرزنش ها، 
ناميده مى شود. شكيبايى كه ركن  نيز صبر  نااميدى ها،  و ساير  و كور شوها  دور شو 
دروغ، خودنمايى،  غرور، خودخواهى،  كبر،  با  است، هرگز  ايمان  اساسى  و جزء  فضل 
شهوت، حرص، طمع، خشم، ماجراجويى، سبك سرى و ديگر آفات و بالها و رذايل پيوند 
آرام حركت مى كنند.  رودخانة  مثل يك  و غم  در شادى  انسان هاى صابر  نمى خورد. 
و  خام  موجودات  اين  نمى شود؛  درك  زودى  به  و  آسانى  به  شكست شان  و  پيروزى 
احساساتى اند كه نه تحمل شكست را دارند و نه ظرفيت پيروزى را، و به همين خاطر 

است كه گفته اند: 
           زديگ پخته گان نايد صدايى

                                                       خروش از مردمان خام خيزد
شكيبايى با ايمان، ارادة قوى و اعتماد به نفس رابطة استوار دارد. 

ابٌِريَِن ترجمه: »خداوند با صابران  اين كه در كالم اهللا مجيد آمده است:ِ انَّ اهللا َمَع الصَّ
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ابٌِريَِن ترجمه: »خداوند> شكيبايان را دوست دارد«، نشان  است« يا و اَُهللا يُِحبُّ الصَّ
مى دهد كه اهل بردبارى و تحمل در دين اسالم از چه جايگاهى برخورداراند. 

انسان و كسب شخصيت  از عمده ترين داليل كمال و پيروزى  شكيبايى و تحمل 
قهرمانان اوست. اين موضوع در ادبيات فارسى درى نيز پرورش زياد ديده است؛ به طور 

مثال: حكيم سنايى غزنوى در سدة پنجم مى گويد: 
خشم را زير آر در دنيا که در چشم صفت

                                         سگ بود آن جا کسى کاين جا نباشد سگ سوار
هم چنين انورى خراسانى در سدة ششم خورشيدى مى گويد: 

تا در اين دورى ز دارويى و دردى چاره نيست
صبر کــن چندانکه اين دوران دونان بگذرد

 همين گونه حضرت حافظ در قرن هشتم مى گويد: 
يوسف گم گشته باز آيد به کنعان غم مخـور         کلبة احزان شـود روزى گلستان غم مخور

دور گردون گر دو روزى بر مــراد ما نرفت          دايمايک سان نباشد حال دوران غم مخور

در بيابان گر به شوق کعبه خواهى زد قدم                    سرزنش ها گر کند خار مغيالن غم مخـور

توانايى   و  بزرگى  نمايانگر  صبر  انسانى،  نيك  گرايشهاى  تمام  و  جوانمردى  آيين  در 
است. 

آن  به  فراوانى  ضرب المثل هاى  كه  است  شكيبايى  خوب  پيامدهاى  به  توجه  با 
اختصاص يافته است؛ مردمان از روى تجربه مى گويند كه صبر گلى است كه در هر 
باغ نمى رويد؛ اما اگر روييد، زيبايى را زيادتر مى كند؛ پس به جاست كه هم صدا با مردم 

شويم و بگوييم: صبر تلخ است، ولى بر شيرين دارد. 

خشم را زير آر در دنيا که در چشم صفت      سگ بود آن جا کسى کاين جا نباشد سگ سوار

معنايش اين است كه صابر باش و قهر را زير پا كن و در نزد خود بى مقدار بساز؛ چرا 

كه از منظِر صفات اخالقى، آن كسى كه در اين دنيا برسگ نفس و خشم خود سوار 

)مسلط( نشود، در آن جهان در شمار سگ مى آيد. 
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جملة ندايه يا خطابى آن است كه مفهومى را به صورت خطاب به شنونده يا خواننده 

برساند. در جملة خطابى مانند جملة ندايى لحن، احساس و عاطفه شدت بيشتر دارد. 

در آخر يا وسط جملة خطابى عالمت نداييه به كار مى رود؛ مانند: 

اى مردم! صبر ايوب الزم است تا بر مشكالت پيروز شويم. 

اين هم مثالى ديگر: 

....... و تو اى فرعون! از ما انتقام گرفته نمى توانى، پروردگارا، ما را شكيبايى ده !

صبر كه بهترين خصلت ها و پوشانندة عيب هاست، با خشم و ماجراجويى و دروغ و 

ترس هرگز سر سازش ندارد. شكيبايى  از اركان اساسى شجاعت و اجزاى دين است. 

u بشنو و بگو

l كوتاه ترين تعريفى كه از شكيبايى داريد، كدام است؟

l چه پيوندى ميان صبر، وفا و صداقت وجود دارد؟

l فرق شجاعت و شكيبايى را با ارائة مثال روشن نماييد. 

به دوستانت بگو

l از جملة خطابى چه شناختى داريد؟

l صبر رمز گشايش كارهاست. 

صبر مقاومت در برابر حوادث و فشارهاى جسمى و روحى است. 
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u بخوان و بنويس
l چرا پيروزى و شكست انسان هاى صابر به زودى درك نمى شود؟

داشته  وجود  رابطه يى  صبر  و  نفس  به  اعتماد  قوى،  ارادة  بين  مى كنيد  فكر  آيا   l
باشد؟

l با كدام دليل مى گوييد كه انسان هاى بردبار و شكيبا در دين اسالم مورد احترام اند؟
l تا حال؛  چند مورد را متوجه شده ايد كه در نتيجة صبر كردن، شخص يا خانواده يى 

خوشبخت شده باشد؟
درست / نادرست

l شكيبايى سختى هاى دنيا را كم نمى كند. )                    (
l مفهوم صبر در ادبيات فارسى درى پرورش بسيار ديده است. )                (

l خداوند با صابران است. )                 (
جاهاى خالى را پر کنيد: 

صبر          نمى يافت.  انتقال  ديگران  از  اين ضرب المثل ها  نمى بود،  مهم  شكيبايى  اگر   l
......................... هاى دنيا را كم مى كند. 

l تندى مكن برادر.................... من
l پيروان تمام.................... از شكيبايى چون صفت................... انسان ياد نموده اند. 

تحليل و مباحثه
باآلخره دريافت تان از صبر چگونه است؟ بعد از بحث و تحليل زياد به نماينده گى از 
هر گروه، يك يك شاگرد نتيجه را اعالن كنند و ساير شاگردان در آن مورد، قضاوت 
كنند؛ هم چنين دو نفر از شاگردان شخصيت يك انسان صبور و يك انسان احساساتى 

و پرخاشگر را تمثيل نمايند. 

در مورد صبر ايوب كه به يك ضرب المثل جهانى تبديل شده است،  معلومات نموده، 

در صنف توضيح دهيد. 



138

واژه نامه 
آ

آذوقه: خوراك
آراء: }ع{)اِ فا( ج. رأى؛ رأى ها، انديشه ها 

آرامگاه: آرامگه، جاى آرميدن، محل آسايش، مجازاً به معناى گور و مقبره هم آمده 
آرايش: )ا مص( زيب، زينت، زيور، آرايش در اصل زينت به افزايش است، پيرايش، تعبيه، 

تجهيز، رسم، آيين، نهاد، ادب، تصنع، ظاهر سازى
آزار )اِ( رنج، عذاب، شكنجه، اذيت، تعب، مشقت، كين، كينه، عداوت، رنجيده گى، اندوه و غم، 

آزمايش: )اِ مص(. آزمودن و آزماييدن( آزمون، امتحان، ورزش، رياضت، مشق و تمرين
آشفته: )ا مفـ( پريشان، شوريده، مضطرب، مختل، بى نظم، بى نسق، دچار هرج و مرج، 

درهم و برهم، متفرق، پراگنده، خشمگين، به هيجان آمده، رنجيده، سرگردان
آفات: جمع آفت }ع{ آن چه ماية فساد و تباهى گردد، آسيب، بال، زيان

آوا: }= آواز{ )ا( آواز، بانگ، صوت، صيت، شهرت، عقيده، رأى، آواى سرد: گفتار زشت. 
آيين: رسم، روش، ادب، معمول، متداول، مرسوم. شيوه، آهنگ، صفت،كردار، اندازه، حد، 
نهاد، فطرت، جشن، زيب و زينت، فرو شكوه،  قانون. اسباب، سبيعت،  عدد، شمار، قاعده و 

كيش، شريعت
الف

ابتکار: اول چيزى را دريافتن، چيز تازه پيدا كردن، انجام دادن كارى كه سابقه نداشته باشد. 
ابله: )ص(كم خرد، گول، نادان، بى تميز،  بى مغز

ابن: }ع{ )ص( زادة نرينه از آدمى، فرزند نرينه، پسر، ج ابناء، بنون، بنين
ابهام: }ع{)مص م( پوشيده گذاشتن، مجهول گذاشتن، پيچيده گى، بسته گى، پوشيده گى، 

تاريكى، 
 اتفاق: }ع{)مص ل( باهم يكى شدن، يكى گشتن، پشتى كردن، متفق شدن، سازگارى 

كردن، موافقت كردن؛ با هم نزديك شدن ضد نفاق )ا مص( اجماع، تطابق، حادثه، واقعه،
اجتناب: }ع{ )مص م( احتراز، پرهيز، پرهيز كردن، دور شدن

احاطه: }= حاطت، ع، احاطة{ )مص م( گرد چيزى بر آمدن، چيزى يا جايى را فرا گرفتن 
و در ميان گرفتن، درك كردن چيزى به طور كامل و تمام

احزان: }ع{)اِ( ج. حزن، غم ها، اندوه ها، كلبة احزان
احمر: }ع{ )ص( سرخ، تأنيث آن حمراء است

اختصاص: }ع{ )مص م( خاص كردن، خاص گردانيدن به چيزى، برگزيدن، گزين كردن. 
اخالق: }ع{)اِ( ج. خلق، خوى ها، عادات. يكى از شعب حكمت عملى است و آن دانش 

بدونيك خويها و تدبير انسان است براى نفس خود
ارجمند: )ص مر( با ارج، با ارزش، صاحب قيمت، ثمين، گران بها، پربها، نفيس، با قدر
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صاحب قدر و منزلت، بزرگوار، بلند مرتبه، با اعتبار، گرانمايه، شريف، عزيز، گرامى، ضد 
خوار، درخور سزاوار، اليق، قابل، شايسته، ارزنده، نجيب، اصيل، دانا، هوشيار، خردمند

رشد  به  رشيدتر،  حق،  به  راهبرتر  يابنده تر،  راست  راه  رشد(  تفضيـ.  )ص  }ع{  ارشد: 
رسيده تر، بزرگتر، مسن تر، )نظ( بزرگتر و سر كردة هر واحد  نظامى، ارشد اوالد: آن كه در 
ميانة فرزندان رشيد تر و با هوش تر از همه باشد. فرزند بزرگتر، فرزند نخستين كه از ديگر 

فرزندان بزرگتر و سالمندتر است. 
ارض: }ع{)اِ( زمين )كره( خاك، غبرا، ج. اراضى، ارضيين 

ارکان: )ا( ج. جمع ركن، مبنا ها، پايه ها، ستونها، عنصر ها، طبع هاى چهارگانه، مولودهاى 
ماده هاى چهارگانه باد و خاك و آب و آتش، پنج قسمت سپا و لشكر: مقدمه، قلب، ميمنه و 

ميسره و ساقه 
كشى  لشكر  اسالم  خاطر  به  عرب ها  وقتيكه  يعنى  تازنده  يا  عربى:  اسپ  تازى:  اسپ 

مى كردند و باالى اسپ ها سوار شده به دشمن حمله مى كردند 
تقيد،  عدم  شدن،  توانگر  خواستن،  بى نيازى  خواستن،  توانگرى  ل(  }ع{)مص  استغنا: 

بى قيد بودن
 استقامت: }ع{استقامه)مص ل( راست ايستادن، راست شدن، درست شدن، پايدارى، 

ثبات، پافشارى، بها كردن، قيمت كردن. 
اسرار: }ع{ )ا( ج سر، راز ها، نهانى ها، سرها، آشكار كردن رازها

اسوه: نمونه
اصرار}ع{)مص ل( پاى افشردن، پافشارى كردن، پايدارى در امرى 

اصول: )1( ريشه ها، بنياد ها، بيخ ها، نژاد ها، تبار ها، گوهر ها، هفده آواز اصلى در موسيقى 
قديم ايرانى، علوم شرعى كه از چهار اصل تشكيل مى شود: كتاب، سنت، اجماع، قياس است. 
اعتراض: }ع{)مص ل( خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ايراد گرفتن. تعرض كردن، 
پيش آمدن. )اِ مص( واخواست، واخوهى. )دربديع( آن است كه شاعر در اثناى بيت لفظى براى 
اتمام شعر بياورد كه معناى براى آن محتاج نباشد و آن را »حشو« گويند و برسه قسم است: 

مليح، متوسط و قبيح؛ ج اعتراضات 
اعتنا: }ع{ )مص م( اهتمام ورزيدن به كارى، توجه داشتن به امرى يا كسى، فكر، انديشه، توجه

اعتياد: }ع{)مص م( عادت كردن، خو گرفتن، خوگيرشدن، عادت،خوى،ج. اعتيادات
اغلب: }ع{)ص تفض( بيشتر، اكثر،چيره تر، غالب تر

اغيار: جمع غير، بيگانه گان، ديگران 
افسانه: }=فسانه= افسانه{ )ا( سرگذشت، قصه، داستان مثل

افواه: سخنى كه زبان زد عام باشد
اقليم: )معر( )ا( ناحيه يى از كرة زمين، قطعه يى از كرة ارض كه از حيث آب و هوا و اوضاع 
طبيعى از قطعات ديگر ممتاز باشد. قدما زمين را به هفت اقليم ياد كرده اند. كشور، مملكت، 

واليت، جمع اقاليم
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اقوال: جمع قول 
اکراه: }ع{)مص م. ( نا خوش داشتن، ناپسند داشتن، كسى را به زور به كارى واداشتن، 

به ستم بر كارى واداشتن )اِ( نا خواست، فشار، زور
امام ُرسل: پيشواى پيغمبران، پيشوا، رهبر ُرسل

امان: }ع{ )مص ل( بى بيم شدن، )ا مص( بى ترسى، ايمنى، حفاظت، عنايت، زنهار، پناه
امداد}ع{)مص م( يارى كردن، يارى دادن، مدد كردن، كمك، اعانت

انتقام: }ع{)مص ل( كينه كشيدن، كينه خواستن، كين توفتن، كينه توزى؛ ج. انتقامات 
اندوه: = }انده{ غم، غصه، گرفته گى دل، گرفته گى خاطر، حزن، اسف، تأسف، ج. اندوه ها، اندهان

انگار: )انگاردن، انگاشتن( تصور، پندار، كارناتمام، طرح، انگاره. )اِ فا( در تركيب به معنا 
»انگارنده« آيد يعنى پندارنده، تصور كننده، سهل انگاره)ند، اِمر( فرش كن و آن به جاى ادات 

تشبيه به كار رود؛ گويى، پندارى
انگاشتن}=نگاردن{)مص م( )انگاشت، انگارد، خواهد انگاشت، انگارنده، انگاشته، انگارش( 

انيس: }ع{ انس گيرنده، خوى گيرنده، همدم، دالرام، هم صحبت
اوج: )ا( بلندى، باال، فراز، بلند ترين نقطه، درجه اعلي، بلند ترين درجة كوكب مخصوصاً 
خورشيد،  بلند ترين نقطة ارتفاع آواز، شعبه يى از »عشاق« شعبة سيزدهم از شعب بيست و 

چارگانة موسيقى ايرانى )قديمى(
اهالى: }ع{ )ا( ج اهل، مردمان، كسان، ساكنان )جايى و محلى( 

ايفا: }ع، ف ايفا{ )مص م( به سر آوردن وعده، با پايان بردن وعده و پيمان، وفا كردن، 
حق كسى را تمام دادن

ب
باستان: )ص. امر( قديم، گذشته، ديرين، ديرينه

باليدن: بالودن، نمو، بزرگى )مص( )باليد، بالد، خواهد باليد، ببال، بالنده( نمو كردن، نشو 
و نما كردن، رشد كردن، فخر كردن، مباهات كردن 

بحر: دريا
بذل: }ع. {)ص م. ( بخشيدن، دادن)اِ مص( بخشش

: خشكى، دشت، بيابان و...  براّ
برتر: )ص تفض( باالتر، بلندتر) از نظر مادى و معنا(، اعلى

بُرقع: چادرى، روى بند، نقاب 
بروز: نشان دادن، ظاهر ساختن، ظاهر 

برين: )ص نسبته( اعلى، سپهر برين، عرش برين، باد برين: بادصبا
بال: }ع. ف. بال( )اِ( آزمايش، امتحان، سختى، گرفتارى، رنج، مصيبت، آفت. بدبختى كه 

بدون انتظار و بى سبب بر كس وارد آيد. ظلم و ستم، بسيار زرنگ، محيل، حيله گر
بالغت: }ع، بالغة{ )مص ل( بليغ شدن، شيوا سخن گرديدن )ا مص( چيره زبانى، شيوا سخنى، 

بلوغ، آوردن كالم مطابق اقتضاى مقام به شرط فصاحت. يكى از مباحث علم معانى است
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بُن: )اِ( بيخ، بنياد 
 بن دامان: پايين دامان. انقياد، فرمانبردارى، اطاعت، رغبت تمام، كمال ميل، ذخيره پس 

انداز، قصد و اراده
بنا: }ع{ )مص م( بر آوردن، ساختن، عمارت، ساختمان، هر نوع ساختمان كه براى سكونت و 
استفادة انسان و حيوان و جا دادن اشيا به كار رود. ج ابنيه، قرار، بر قرارى، بنياد، اساس، شكل. 

بى نوا )ص مر( بى چيز، تهيدست، بيچاره، ناتوان، در مانده، عاجز 
بى نيازى: )ص مر(  توانگرى، غنامندى، ضد نياز مندى

بيت احزان: )اِ خ( خانة  يعقوب در هنگام دورى يوسف&
نام  اين  بيت الحرام: خانة كعبه، چون داخل شدن در آن براى مشركان حرام بوده به 

خوانده شده است
دريا،  دو  يعنى  تثنيه  اسم  نهرين،  چيز،  دو  فاصلة  وسط،  ميان،  جدايى،  مص(  )ا  بين: 

بين النهرين، بين دو دريا
پ

محقق،  مستفسر،  جوينده،  كننده،  جستجو  كننده،  پژوهش  فاعلى(  )صفت  پژوهشگر: 
متجسس كار آگاه، مفتش، خردمند، دانا، زيرك، پژوهندة اختر، ستاره شناس

پشتوانه: }پشتوان{ )امر( پشتيبان، )بانك( سپردة بانكى، براى تعيين اعتبار، مقدار طال و 
نقره و جواهر و مانند آن كه بانك ملى جهت انتشار پول در خزانة بانك نگهدارى مى نمايد. 

پند: نصيحت، اندرز
پندار: )ا( گمان، ظن، وهم، سؤظن، بدگمانى، فكر، انديشه، خود را بزرگ پنداشتن خود 

بينى، خودپسندى
پير: )صفت ص، ا( سالخورده، كالن سال، مسن، معمر، شيخ، مقابل جوان، برنا، ديرينه، 

كهنه، قديم، مراد، مرشد
پيشدادى: كسى كه در پيش قانون گذارد و دادگرى كند

پيشواى سبيل: پيشوا، سركرده، پيشرو، راهنما، مقتدا، امام
پيک: }پياده رونده؛ قاصد = فيج، معر{ كسى كه مأمور رساندن بارها و نامه هاى پستى 

از جايى به جايى ديگر است
ت

تأنى: درنگ كردن، به آهسته گى و آرامي كاري را انجام كردن، آهسته گى 
تباهى: )فساد، ضايع شدن، نابودى(

تبجيل: )ع( )مص. م( بزرگ داشتن، بزرگ شمردن، احترام كردن )ا مص( بزرگداشت، ج تبجيالت
تبحر: مسلط بودن، وارد شدن

تجلى: نمودار شدن، پديد آمدن، هويدا گرديدن،پيدايش، تابش، روشنى
تجنيس: هم جنس و هم صدا 

تحسين: }ع{ ) مص م( آفرين گفتن، نيك شمردن، نيكو كردن،، زيبا ساختن)ا مص( 
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تعريف، تمجيد، آفرين، ج م تحسينات  
تحمل: }ع{)مص ل( برتافتن، تاب داشتن، شكيب داشتن، توانايى، طاقت، فروتن، قبول 

رنج و مشقت؛ ج. تحمالت
تخدير: }ع{)مص م( كرخ كردن، كرخت گردانيدن، سست گردانيدن، پرده كردن، پنهان 

كردن، بى حس كردن؛ ج تخديرات. 
تخطى: }ع{ )مص ا( در گذشتن، گذشتن، آن سو شدن، تجاوز كردن، گذشتن از حد 

خود، گام زدن، ج تخطيات. 
تدريجى: }ع{)مص ل( درجه به درجه پيش رفتن، پايه بپايه باالرفتن، آهسته آهسته 

كارى كردن، اجراى امرى اندك اندك؛ ج. تدريجات
تربت: }ع{ تربة )ا( خاك، گور، قبر، مقبره، آرامگاه

تسبيح: )مص م( خدا را به پاكى ياد كردن، نيايش خداى كردن، سبحان اهللا گفتن، )اسم 
مص( ذكر خدا، ياد خداى

تصادم: بهم كوفتن، سخت به هم خوردن، برخورد سخت
صورتگرى  )امص(،  كردن  نقش  كشيدن،  را  چيزى  يا  كسى  صورت  م(  }ع{)ص  تصوير: 
صورت سازى، نقش، ج. تصويرات، تصاوير. نمايش اشكال برروى صفحه يى مستوى)صفحة تصوير( 
فروتنى؛ ج.  )ا مص(  التماس كردن.  زارى كردن،  فروتنى كردن،  تضرع: }ع{)مص ل( 

تضرعات
تضمين: }ع{)مص م( برعهده گرفتن تاوان، ضامن شدن، در پناه خود در آوردن. در ظرفى قرار 

دادن چيزى را. در علم بديع آوردن مصراع، بيت و ابياتى از شعر ديگران در ضمن شعر خود
تطهير: جمع تطهيرات، پاك كردن، پاكيزه ساختن، شستن، پاكى، طهارت

مص(  )ا  ورزيدن،  عشق  گفتن،  عاشقانه  شعر  كردن،  غزل سرايى  ا(  )مص  }ع{  تغزل: 
غزل سرايى، عشق ورزى، ج: تغزالت

از  گرفتن  بسيار  بسيارى جستن،  م(  زياد شدن،)مص  بسيار شدن،  }ع{)ص ل(  تکثر: 
چيزى، بسيارى. ج. تكثرات

تلخيص:  خالصه كردن، مختصر كردن كالم. )امص( خالصه گويى، ج. تلخيصات
التماس: جستن، خواهش، خواهش تضرع آميز

تمايل: }ع{)مص ل. ( گراييدن، ميل كردن، اظهار ميل و رغبت. به يك سوى كج شدن. 
)اِ مص( گرايش، ميل. عاطفه، احساس؛ تماليات

تمدن: }ع{ )مص ل( شهر نشين شدن، به اخالق و آداب شهريان خو گرفتن همكارى 
افراد يك جامعه در امور اجتماعى، اقتصادى، دينى، سياسى و غيره حضارت؛ جمع. تمدن ها

تمکين: پابر جا كردن، نيرو و قدرت دادن، به كسى توانايى دادن كه به امرى يا چيزى 
دست يابد، قبول كردن و پذيرفتن فرمان كسى

تمهيد: گسترانيدن، هموار كردن، مقدمه چيدن، آسان ساختن، آماده كردن
بازشناسى،  مص(  )ا  دادن  برترى  كردن،  جدا  بازشناختن،  م.(  تمييز{)مص  تميز}ع. 
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بازشناخت، امتياز،تشخيص،پاكيزه، پاك
تناسب: }ع{)مص ل( با هم نسبت داشتن، نسبت يافتن با يك ديگر خويش هم بودن، 
وجود داشتن نسبت و رابطه ميان دو كس يا دو چيز، خويشاوندى  سازگارى، موافقت. بيان 

تساوى دو نسبت را در رياضى تناسب گويند. ج. تناسبات
تنبيه: بيدار كردن، هوشيار ساختن، ادب كردن 

تندى =تند رونده) ص فا. ( آن كه در حركت و رفتن سريع باشد، ضد كند روى، بى باكى، 
بى پروايى، خشمناكى، چابكى، چاالكى، قهر و غضبناك

تنديسة: }=تندس=تندسيه=تندسه{ )ا مر( صورت، تصوير، تمثال، مجسمه، پيكر، جثه، 
كالبد، قالب

توجيه}ع{)مص م( كس را به سوى ديگرى فرستادن.  روى كسى يا چيزى را به سويى 
برگرداندن. توضيح دادن مطلبى. )مص ل( روى آوردن به سوى چيزى، روى آورى، توضيح، 

ج. توجيهات
توحيد: )مص م( يكتا كردن، يگانه كردن، خدا> رايگانه دانستن. )امص( اقرار به يگانه گى 

خدا>. 
تهداب: اساس، بنياد، اول هر چيز، ابتداى هر كارى و هر چيزى

تهديد: }ع{)مص م( ترسانيدن، بيم دادن،  جمع. تهديدها 
تيسفون: شهر قديم در غرب ايران و در سواحل شرقى كه پايتخت ساسانيان بود و اعراب 

آن را مداين مى گفتند
تيورى: )اِ. ( معتقدات منظم و مرتب، فرضيه: تيورى سياسى. مجموعه معلوماتى كه بعض 

امور و حوادث را تشريح كند: تيورى حرارت و غيره... 
ث

ثنا: )اسم(: آفرين، تمجيد، تعريف، تحسين، مدح، ستايش، شكر و سپاس
ج

گرى،  جادو  )اِ( سحر، ساحرى،  افسونگر.  كننده،  افسون  كند،  جادو  آن كه  )ص.(  جادو: 
چشم معشوق، دلفريب، محيل، مكار 

جاذبه: }ع جاذبة{ )افا( مؤنث جاذب، در فزيك نيرويى كه همة اجسام را به طرف مركز 
زمين مى كشد

جبار: }ع{ )ص( قاهر، مسلط، متكبر، پادشاهان مستبد، يكى از صفات خداى تعالى است
جبل: }ع{ )ا( كوه، ج جبال، اجبال

جديت: }ع{ )مص جع( سعى، كوشش
جزع: }ع{)مص ل( بى صبرى كردن، ناشكيبايى كردن، زارى كردن، زارى، بيتابى، بى صبرى 

جوار: }ع{ )ا. ( همسايه گى، نزديكى، پناه، زنهار
جوالن: }ع{ )مص م( گشتن، گرد باد آمدن، گرديدن، دور زدن، تاختن، تاخت و تاز 

هر سنگ  باشد؛  ذات  به  قايم  آن چه  هر چيز،  و خالصة  اصل  )ا(  گوهر{  }معر،  جوهر: 
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گرانبها جوهر، مانند ياقوت، الماس و... هر يك از احجار كريمه در علم كيميا بعضى اسيد ها را   
به نام جوهر خوانند مانند جوهر سركه... 

ح
حاتم: به معناى زاغچه و نام مردى از قبيلة طى ) طا ( كه در سخا و كرم معروف بود. 

حديث: )ع( )ص( تازه، جديد، نو، ج. حداث، حدثأ، حديث و قديم: نو و كهن، هر چه كه از 
آن خبر دهند و نقل كنند، خبر، سخن، خبرى كه از رسول� تازه نقل كنند؛ ج. احاديث

علم حديث: علم به خبر ها و اقوالى كه از رسول� روايت شده است
حراست: }ع{حراسه ) اِ مص( نگاهبانى، پاسبانى، حفاظت

حسن: )ا. مص( زيبايى، جمال، نيكويى، رونق، فروغ، خوشى، خوبى
براى تعظيم   پايتخت.   نزديكى. پيشگاه، درگاه.  )اِ( قرب، حضور،  }ع. حضره{  حضرت: 

پيغمبران و ائمه و شاهان و بزرگان آيد: حضرت قدس،حضرت رسول.... 
حرص: }ع{)اِ( آز،آزمندى، ضد قناعت است و آن به دست آوردن نعمت زياد و آرزوى زوال 

نعمت غير است و يا طلب شى است به كوشش زياده از حد
حقير: }ع{ )ص( كوچك، ذليل، خوار، زبون

درستى،  و  راستى  بردبارى،  حلم،  دانش،  علم،  داد،  عدل،  مص(  )ا  حكمة  )ع(  حکمت: 
صواب، كالم موافق حق، پند، اندرز، معرفت حقايق اشيا به قدر توان بشرى، فلسفه، حكمت 

عملى، علم به احوال اشيا و موجوداتى كه وجود آن ها تحت حيطه و قدرت بشر است
حميت: مردانه گى، مروت، غيرت، رشك

حيا: }ع، ف حيا{ )ا مص( شرم، آزرم، پرهيز و خودداري از امر از بيم مالمت

خ
خاتم النبيين: آخرين پيغمبران، لقب حضرت محمد�

خادم: }ع{ )افا، ا( خدمت كننده، خدمت گزار، مستخدم، ج خدام، خدم، خادمين، خواجه، 
كسى كه مقيم خانقاه باشد و خدمت اهل اهللا و واردان در خانقاه را كند و خدمت مرشد را 

به  عهده گيرد
خرام: رفتار آهسته، از روى ناز و وقار و زيبايى، به معناى نويد و مژده و شادى و شادمانى 

هم گفته شده 
خرم: )ص( شاد، شادمان، خندان، )اسم( ماه دهم از سال شمسى، دى، روز هشتم، از هر 
ماه شمسى، مقام و پرده يى است در موسيقى قديم، گياهى است از تيرة مركبيان كه برگ هاى 

آن در طب قديم مستعمل بود
خروش: }= اخرش=خرش، خروشيدن{ بانگ و فرياد 

خشم: غضب، قهر، غيظ
خشونت: }ع. خشونه{) امص. ( درشتى، ناهموارى، مقابل نرمى، تندخويى، درشتخويى 

خصلت: }ع خصله{ خوى، صفت )خواه نيك باشد يابد( عادت؛ ج. خصال، خصايل
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خطبه: }ع{ خطبة )ا( سخنرانى، سخنورى، وعظ، موعظه، نصيحت خلق، مقدمة كتاب، ج خطب 
خطير: بزرگ، مهم 

خلعت فاخر: جامة زيبا و گران بها  و بزرگى كسى براى كس ديگر ببخشد. 
خلق: }ع{ خوى، عادت، سجيه، ج اخالق

خليفه: }عربى{)خليفه()ص. اِ. (؛ جانشين، قايم مقام. جانشين پيغمبر، پيشواى مسلمانان 
كسى كه به مقام خالفت رسيده. جانشين قطب و مرشد، ارشد مريدان شاگرد ارشد در مدارس 

و مكتب هاى قديمى، مبصر، كمك استاد، جمع خلفا
از  يكى  مركز  كه  ثابتى  ستارة  هر  آفتاب،  )راخ(  )امر(  خوردرخشنده،  )قد(  خورشيد: 

منظومه هاى شمسى باشد
دادار: )ص مهر( عادل، داد دهنده، آفريننده، بخشاينده، خدا، خالق

دخل: )مص( داخل شدن، در آمدن، مداخله، دخالت در امرى، خرده گيرى، وجهى كه در 
نتيجه شغل و كارى به دست آورند، در آمد

درب: درگاه، دروازه عمومى
درخواست: )مص خم( در خواستن، خواستن، خواهش )امر( نوشته يى كه در آن چيزى 

خواسته يا پيشنهاد شود
درنگ: )ا( توقف، سكون، آهسته گى، كندى، تأخير، دير كرد

دريغ: )اِ( افسوس، اسف، حسرت، دريغ داشتن كلمه يى كه در حسرت و افسوس استعمال 
شود، دريغا! فسوسا!

دستور: )امر( صاحب دست و مسند، وزير، روحانى زردشتى }= دستورى{ رخصت، اجازه، 
قانون، آيين، روش، برنامه، يكى از رشته هاى ادبيات كه از انواع كلمه بحث كند. چوب كندة 
درازى كه به عرض بر باالى كشتى مى انداختند و ميزان كشتى را نگاه مى داشتند. چوبى كه 

در پس در اندازند تا گشوده نگردد
دون: }ع{ )ص( پست، فرومايه، سفله، )ق( پايين، فرود، مقابل فوق 

ده: )ا( آبادى كوچك در خارج شهر، روستا، راه به ده بردن، به مقصد رسيدن 
 ذروة اوج عليين: باال ترين نقطة كه در جنت است

ر
رأس: }ع{ سر، كله

راستا: )ا( راستى، مقابل كجى و انحراف، جانب راست مقابل چپ، راستاى كسى، راستاى، 
در حق او، در بارة وى، امتداد

رانده: )اِلف( به رفتن وا داشته. به حركت انداخته) مركوب( بيرون كرده، مطرود، نفى بلند 
شده، تبعيد شده

راهى }=رهى{)ص نسب( رونده، راه رونده، راه نشين، غالم، بنده، چاكر
رحمت: )مص ل( مهربانى كردن، شفقت ورزيدن، بخشودن، عفو كردن، )مص( مهربانى، 

شفقت بخشايش، عفو
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ردا: جامه، باالپوش، هر لباسى كه روى لباس هاى ديگر بر تن كنند؛ جمع ردايه، جالب،   
عجيب، نيكو و خوشايند.  دور كردن، راندن، )شهرى و جاى( 

رذايل: }ع{)اِ( ج. رذيله؛ پستى ها، فرو مايه گى ها، ناكسى ها
رستگارى: )حا مص( خالص، نجات، رهايى نور رستگارى: در ميان مالحان خليج فارس 
معمول بود كه به هنگام خطر مشعل يا چراغى را مى افروختند براى طلب امداد كه آن را نور 

رستگارى مى گفتند
رستن: }= رهيدن{ )مص ا( رها شدن، نجات يافتن، خالص گشتن
رفاه: }ع{)ا مص( تن آسانى، آسودگى، آسايش. سازوارى، سازگارى

رفو: دوخت، دوخت پاره گى ها و سوراخ هاى پارچه و جامه به نوعى كه به سهولت معلوم نشود
رکن: }ع{ )ا( ستون، ستونى كه چيز ديگر بدان تكيه كند، عمود، جزو بزرگتر از هر چيز، 
عضو عمده، كار بزرگ، امر عظيم، بزرگ، سرور، رئيس قوم، ج: اركان، هر يك از بخش هاى 

چارگانة قوماندانى عمومى
روايت: }ع{ رواية )مص م( نقل كردن مطلب، خبر يا حديث، باز گفتن سنت از پيغمبر 
و امام بى واسطه يا با واسطه، يكى از شعب علوم ادبى عرب و آن گردآوردن نقل اشعار و امثال 

و لغات و اخبار است، داستان، حديث
رهبان: }ع{ )ص( آن كه در ترس از خدا مبالغه كند، زاهد، ترسا؛ ج رهابين، رهابنه، رهبانون 

ريا: )مص م( به نيكوكارى تظاهر كردن، خود را پاكدامن جلوه دادن، دورويي
ز

زمرد: )ا( يكى از سنگهاى قيمتى به رنگ سبز و آن هر چه بزرگتر باشد گران بها تر است، 
قدما مى پنداشتند كه نظر به زمرد چشم افعى را كور كند

زمزمه: )معر، زمزمة، قس زمزم( )مص ل( ترنم كردن، تغنى كردن، )ا. ( نغمه، سرور... 
زيان: )اِ( ضرر)يا مادى يا معنوى( خسارت، ضد سود و نفع، آسيب، صدمه، نقصان

زير: )ق( پايين، تحت، مقابل زبر، باال، فوق. پايين، تحت، مقابل روى، زبر)اِ( قسمت تحتانى 
چيزى، ته، پايين؛ مقابل زبر، باال، فوق

ژ
ژيان: )ص. ( خشم آلود، خشمگين، غّضبناك، درنده، سبع 

س
ساحر: }ع{)اِفا( سحر كننده، جادو كننده، جادوگر، افسونگر؛ ج ساحرون، ساحرين، سحار 

سبک سرى: )ص مر.( خوارى فرومايه گى، بى وقارى، بى تمكينى، سفاهت، ابلهى، مجرد، 
بى تعلق

سپر: }1 سپر{ آلتى فلزى يا چرمى كه در قديم به هنگام جنگ براى دفاع سر و اعضاى 
بدن مى پوشاندند تا ضربت شمشير و نيزة دشمن به بدن اصابت نكند

سپرى: )ص( تمام، كامل، به آخر رسيده، تمام كرده شده
ستودن: مدح كردن، تمجيد كردن، ستايش كردن
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سجايا: }ع{ جمع سجيه. سجيه به معناى خلق، خوى، عادت، طبيعت 
سجده: }ع. سجده{ )مص ل( نهادن نماز گزار هفت عضو خود)پيشانى، دوكف دست، دو 
سرزانو، دوشست با( را بر زمين با شرايط مخصوص و خواندن ذكر هاى الزم. عمل مذكور  را 

انجام دادن به عنوان تعظيم پادشاه يا امير
كرم  بخشش،  مص(  )ا  داشتن،  كرم  داشتن،  بخشش  ل(  )مص  سخاوه{  }ع.  سخاوت: 

مروت: }ع. مروة= مرؤة{ )ا، مص( مردى، مردانه گى، خداوند مروت = صاحب مردانه گى 
سدره: سدرة المنتهى درختى است در بهشت 

سرشت: )ا( فطرت، طينت، نهاد، خوى، خلق، طبيعت
سرهنگ: }= سرآهنگ{ )امر( )نظ. قد( فرمانده قشون، سردار، دگروال، مباشر، پيشكار، 

پهلوان، مبارز
سزاوار: )صفت مركب(: اليق، مناسب، شايسته و... 

سفير: )ا( فرستاده، پيام آور، رسول، اصالح كننده ميان دو قوم، ميانجى، آن كه به نماينده گى 
دولت و مملكتى در مملكت ديگر امور مربوط به كشور خود را انجام دهد؛ ج سفراء، سفير 

كبير: عاليترين ايفا نمايندة يك كشور در كشور ديگر
سقوط: }ع{ )مص ل( افتادن، فرود آمدن بر زمين، ريزش، ريختن 

سالمت: }ع. سالمه{)مص ل( بى گزند شدن، بى عيب شدن، رهايى رستگارى. خالص از 
بيمارى، شفاء ارامش، صلح 

سوسنى: گياهي است پيازدار داراي برگ هاي باريك و دراز و گل هاى زيبا و خوشبو به 
رنگ زرد، كبود يا سفيد

سوگ: غم و اندوه
سوگ: مصيبت، عزا، غم و اندوه 

سياح: }ع{ )ص( آن كه در شهر ها و كشور ها به سياحت پردازند، جهانگرد
سيره: سرگذشت

ش
شاداب: }= شاد آب{ )ص مر( پر آب، سيراب، آبدار، تازه، طرى، شاد، شادان، شادمان، 

مسرور، چراگاه سبز
شبان: )ا( نگهبان گلة گوسفند و گاو، چوپان، راعى، شبان وادى ايمن: موسى'

شحنه: پاسبان مشهور و برزن، نگهبان
شرار: }ع{ )ا( پاره يى از آتش كه به هوا جهد؛ جرقه، شرر )واحدآن شراره( 

شراره: )ا( جز و بندى كتاب، ته بندى كتاب و دفتر و غيره، بخية مخصوصى كه صحاف بر دو طرف 
ته كتاب زند. از هم گسيختن )پاشيدن( 

شرف: }ع{ )ا مص( علو، مجد، بزرگوارى، بزرگى، بلندى نسب
شکوه: شأن، شوكت، بزرگى، حشمت، مهابت، هيبت، قوت، توانايى

شکيبايى: )مص( بردبارى، صبورى
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شگفت انگيز: شگفت انگيز: تعجب آورنده، تحير كننده، شگفت ماندن: متحير ماندن  
ص

صابر: }ع{ ) اِفا( صبر كننده، بردبار، شكيبا؛ ج. صابرون و صابران. يكى از نام هاى خداوند>
صخره: }ع. صخرة{ )ا( سنگ بزرگ سخت، خرسنگ، صخرة حمأ: سنگ سخت

بى آميخته گى،  خلوص،  گرديدن،  خالص  شدن،  ويژه  ل(  )مص  صراحة{  }ع،  صراحت: 
روشنى، آشكارى، صريح گفتن مقابل كنايه گويى

صرف نان: خوردن نان 
حال،  بيان  مص(  )اِ  ستودن.  گفتن.  را  چيزى  يا  كسى  چگونگى  صفته{  }ع.  صفت: 
چگونه گى،كيفيت)اِ( نشان، نشانه، پيشه، شغل. معنا، واقع، باطن، شكل، گونه، طريقه، سيرت، 

خوى و خصلت. در دستور: كلمه اى كه حالت و چگونه گى چيز يا كسى را برساند
صيت: آوازه، نام و ذكر خبر، شهرت نيكو 

ض 
ضربات: }ع ضرباته{ ج ضربت) اِ مر( يك بار زدن، )مص م( زدن ) اِ( زخم، كوب

ط
 طبيعت: }ع، طبيعة{ )ا( سرشتى كه مردم بر آن آفريده شده، نهاد، فطرت، خلق و خوى، 

هر يك از چهار عنصر، وضع اختصاصى و مزاجى يك فرد، مزاج و طبايع، قوة مدبرة
طبيعى: }ع{)ص نسب. ( منسوب به طبيعت، مربوط به طبيعت، جبلى، ذاتى، فطرى ضد 

مصنوعى. امرى كه مقتضاى طبع باشد. چيزيكه مستند به ذات شى باشد
طراوت: }ع، طراوة = طراءة{ )مص م( تر و تازه شدن، )ا مص( ترى، تازه گى، شادابى 

طريقت: }ع طريقة{ )ا( روش، راه، مسلك، مذهب، سيرت، تزكية باطن، مقابل شريعت 
كه تزكية ظاهر است و آن طريقى است كه سالكان را به خدا> رساند، و حقيقت، اهل طريق، 

رهرو طريقت، صوفى
طاليه: پيشدار، واحدى از سر بازان كه در پيش عده يى قوى فرستند تا از كم و كيف 

دشمن آگاهى يابند،، ج، طاليه گان، طاليه ها
طمع: }ع{)مص ل( آزمند گرديدن، حريص شدن، اميد داشتن، انتظار، حرص، اميدوارى. 

طيب: )ص( پاك، پاكيزه، طاهر، خوب، نيكو، حالل، روا، خوشبوى، معطر 
ظ

ظرفيت: }ع{)مص جعـ( گنجايش، استعداد، قوه، قابليت... 
ظريف: }ع{ )ص( زيرك، خوش طبع، نكته سنج، بذله گوى، زيبا، خوشگل ج. ظرفاء

ع
عابرين: مردم، عبور كننده گان از جاده و سرك

عار: }ع{)ا( عيب، ننگ، رسوايى، ج اعيار
عاقبت: )ا( پايان هر چيز، انجام، آخر، انتها، نتيجه، حاصل، ماحصل
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مص(  )اسم  خداى  كردن  طاعت  كردن،  بنده گى  كردن،  پرستش   ) م.  )مص  عبادت: 
پرستش، طاعت خداى

عبور و مرور: رفت و آمد
عجم: }ع{ )ص( غير عرب 

عدم: }ع{ )ا مص( نيستى، نابودى؛ مقابل هستى، وجود
عرفان: )مصدر. م( شناختن، معرفت، شناختن حق تعالى، معرفت حق )به مفهوم عام( 
وقوف به دقايق و رموز چيزى است، )به مفهوم خاص( يافتن اشيا به طريق كشف و شهود و 
به اين جهت تصوف يكى از جلوه هاى عرفان است. در اصل تصوف يكى از شعب و جلوه هاى 

عرفان است
عصاره: شيره و شربت 

عطايا: جمع عطيه، بخشش ها، انعام ها 
عقوبت: شكنجه، عذاب، جزاى كار بد، گناه 

عاليم: نشانه ها، عالمت ها 
علم: }ع{ )مص م( دانستن، يقين كردن )ا مص( معرفت، دانش، مقابل ظن، جهل، يقين

عليک الصلوة: درود بر تو باد، اى پيغمبر�
ا،  اج.  آتش.  باد، خاك،  آب،  قدما:  عنصر  اربعه: چهار  عناصر  عنصر؛  ج.  }ع{)اِ(  عناصر: 

قسمت، بخش
عنايت: )مص ل. م. ( آهنگ كردن، قصد كردن، حفظ كردن، توجه نمودن، مورد توجه 

قرار دادن، احسان كردن، انعام كردن، )1. مص( قصد، توجه، اهتمام، احسان، انعام
)مص م( شناختن امرى را، حفظ كردن، نگهبانى كردن، تفقد كردن، وفا كردن،  عهد: 

وعده، سوگند، قسم، پيمان، شرط، ميثاق. دوره، زمان، روزگار
عيار: )مص م( اندازه كردن )پيمانه( امتحان كردن كيل تا صحت آن معلوم گردد چاشنى 

زر و سيم، ترازوى زرو سيم سنج، امتحان، آزمايش، سنگ محك
غ

غارت: }ع. غاره{ )اِ( چپاول كردن، به تاراج بردن؛ ج. غارات
غربت: }ع، غربة{ )مص ا( دور شدن از شهر و ديار، غريب گشتن )ا مص( دورى از وطن، 

غريبى، غيبت
غفلت: فراموش كردن، بى خبر گشتن، ندانستن چيزى

ف
فاخر: }ع{ )افا( نازنده، فخر كننده )ص( هر چيز نيكو، عالى، گران بها، گرانمايه، خرماى 

بزرگ بى دانه غور. 
فتى: فتا، }ع{ )ص( جوان شدن، جوانى، جوانمردى، سخي و كريم 

فراگير: گرفتن، اخذ كردن، تعرف كردن گرفته شده، اخذ شده، تعرف شده، احاطه شده، 
محاصره شده، در برگرفته شده، شامل شده، آموخته شده، گسترش داده شده، پر شده، عادت 
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گرفته شده  
فردوس: باغ، بوستان، بهشت

فروردين: }=فرودين، در لغت به معناى فرود هاى پاكان )ا( ماه اول سال شمسى و آن 
مدت توقف آفتاب است در برج حمل و مدت آن را اكنون 31 روز گيرند. نام روز نزدهم از هر 

ماه شمسى )فروردين روز({
فساد: }ع{)مص ل( تباه شدن، نابود شدن، از بين رفتن، متالشى شدن، آشوب، زيان، 

گزند، كينه، دشمنى، ظلم و ستم، شرارت و بدكارى، بيمارى، علت
فضيلت: }فضيله{ برترى، مزيت. درجة عالى در فضل، فزونى در معرفت و علم، صفت 

نيكو، ضد رذيله، ج م فضايل
فقرا: }ع، ف، فقرا{ )ص، ا( ج فقير، تهيدستان، تنگدستان، عارفان، درويشان

فيلسوف: حكيم 
القاب: }ع{)اِ( ج. لقب، خطاب هايى كه براى تعظيم و احترام كسى پيش از اسم وى آورند. 

يا به جاى اسم آن ها به كار برند، لقب ها 
ق

قارون: }معر. عبر{ )ص. ()ف. ( كسى كه در اندوختن مال افراط ورزد. كسى كه با داشتن 
ثروت بسيار نابود گردد و ثروتش به فرياد او نرسد. گنج قارون: مال بسيار

قباء: )ا( جامة پوشيدنى كه از سوى پيش باز است و پس از پوشيدن دو طرف قسمت 
پيش را با دكمه بهم پيوندند جمع اقبيه، تركيبات اسمى: قبا آهنى يا جبة آهنى، قباى راه، 

جامة سفر، قباى زربفت 
 قدوس: پاك، بسيار پاك

قرعه}ع. قرعه()اِ. ( نصيب، بهره،سهم،قطعه يى كاغذ، چوب يا استخوان و مانند آن كه به 
وسيلة فال زدن با آن نصيب كسى را معين كنند 

قصار: قصير، كلمات و سخنان كوتاه
قله: }ع{قلته)اِ( سركوه، چكاد، تيغ

قو: پرنده يى است كه منقارى شبيه مرغابى دارد. اين پرنده نسبتاً عظيم الجثه و بسيار 
زيباست و چون داراى بال هاى وسيع و گسترده است پروازش بسيار خوب است و در آب نيز 
خوب شنا مى كند ولى چون داراى جثه سنگين است راه رفتنش به سختى انجام مى گيرد. قو 

از حيوانات كوچك داخل آب و كرمهاى لجن ها تغذيه مى كند
ک

کانون: }ع{ )ا( آتشدان )اعم از گلخن يا منقل آتش( نام دو ماه از ماه هاى سريانى، مركز، 
هر  قديم  در  آن كه  مناسبت  به  اقامت خانواده  كانون خانواده گى محل  باشگاه،  اصلى،  محل 

خانواده داراى آتشدانى فروزان بود
کاهش: كاهيدن، كاستن، كاسته شدن، كم شدن، ضعيف گشتن، نقصان يافتن، نحيف 

شدن كم كردن
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کبر: }ع{)ا مص( بزرگى، فروتنى، نخوت، خود را بزرگ شمردن، با تكبر
کفران نعمت: ناشكرى كردن بر نعمت خداوند> 

کوه پيکر: كوه+پيكر }امر{ )ص( كوه مانند، مانند كوه، عظيم الجثه
کهين: كلمة يى پهلوى: كهنه، ديرين، قديم، بزرگ

گ 
گرايش: )ا مص( ميل، تمايل، خواهش، قصد، اراده،آهنگ، سرپيچى، نافرمانى، سنجش 

گرايش: گراييدن، قصد، آهنگ، تمايل، ميل و رغبت
گرو: )اِ(پول يا مال يا چيزى ديگر كه نزد قرض گيرنده نهند. رهن، مرهون. آن چه براى 

قمار يا شرط مسابقه و امثال آن درميان نهند و آن متعلق به برنده باشد، قيد، بند
گزيده: )ا مف( انتخاب كرده، اختيار كرده

گزينه: انتخاب
گسترش )ا مص( عمل گستردن، پهن كردن مانند قالين، فروش و.... 

گسسته: جدا شده، منقطع، دور شده، قطع شده، پراگنده، پريشان، ضد متراكم، انبوه، رها 
شده، از بين رفته نابود شده، باز شده، گشاده، ويران كرده، در هم ريخته

گنجينه: )ص نسبـ( منسوب به گنج، جاى گنج، مخزن، خزانه، مال بسيار، موزه، مكانى كه 
كتاب ها را مطابق ترتيب معينى مرتب كنند و در موقع حاجت به آسانى در دسترس مراجعان 

گذارند؛ مخزن كتاب 
گوارا: ماليم 

ل
ال ابال: بى باك، بى پروا

لخت: قطعه، پاره، تكه، يك لخت: اندكى، مقدارى )ص( برهنه، عريان
لعبت: }ع{ لعبة )ا( پيكر نگاشته، پيكر )عموماً( بازى )مانند شطرنج و نرد( بازيچه؛ ج 
لعب، چيزى كه از مقوا و چوب و پارچه و غيره به شكل افراد آدمى كوچك سازند و كودكان 

با آن بازى كنند، عروسك، معشوق، محبوب، زيباروى، صنم، بت
لغز: }ع{ سوراخ موش دشتى كه بسيار پيچدار باشد. راه هاى كج و معوج، شمردن اوصاف 

چيزى است بدون آن كه نام آن را ببرند، چيستان، لغاز
لميده: تكيه كرده شده

ليل: )ا. ( شب، مقابل روز
م

ماده تاريخ: ساعت، روز، ماه و سال يك واقعه تاريخى
ماه: )مانگ = ج( )راخ( نام قمر، )اخ( نام فرشته يى است هر ستاره اى كه به دور يكى از 

سيارات بگردد. قمر، روز دوازدهم از هر ماه شمسى... 
مأيوس: }ع{ )ا مف( نا اميد گشته، نوميد، ج مأيوسين

الف- بدون:  از  نهى  نفرين({ سوم شخص مفرد  و  نهى +باد)فعل. صيغة دعا  }م.  مبادا: 
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مشود؛نباشد، اتفاق نيفتد. ب: نيست باد! محو بشود!

مبتال: }ع{)اِ مف( آزمايش شده، گرفتار بال، گرفتار، معتاد )مبتلى( در بند و قيد آمده 
ج.  كردن.  آشكار  جاى  شروع،  آغاز،  مقصد.  مقابل  شروع؛  جاى  مبدا{)اِ(  ف  }ع.  مبدأ: 

مبادى، سبب
متعفن: }ع{)اِفا( بدبو، گنديده

متوازن: }ع{)اِ فا( آن چه كه هم وزن و معادل ديگرى باشد، هموزن، همسنگ 
متهم: }ع{)اِ مف( كسى كه مورد تهمت قرار گرفته،  تهمت زده، به بدى شناخته ج. 

متهمين.  متهم: تهمت زننده، افترا زننده؛
مجرم: گناهكار، كسى كه مرتكب جرم  شده باشد

محزون: غمگين 
محقق: }ع{ )ا مفـ( امر تحقيق شده، ثابت گشته، تحقيق يافته، }ع{ )ا فا( تحقيق كننده، 
بازجو، آن كه سخن خود را به دليل ثابت كند. دانشمندى كه در علمى يا فنى به تتبع بپردازد. 

كسى كه حقيقت اشيا را چنان كه بايد بر او كشف شده باشد... 
محوطه: }ع{محوطه)اِل( جايى كه گرداگرد آن را ديوارى احاطه كرده باشد

مخازن: جمع خزينه 
مخدر: }ع{)اِ فا. ( سست كننده، آن چه اعصاب سست و بى حس كند

مرثيه: شعرى كه در مرگ و سوگوارى سروده مى شود
مرشد: هدايت شده، راه نمود

مريد: اراده كننده، خواهنده از صفات ثبوتى خداى تعالى است 
طبعى،  خوش  شوخى،  مص(  )ا  كردن  طبعى  خوش  كردن،  شوخى  ل(  )مص  مزاح: 

خورسند
و  شجاعت  بزرگوارى،  عقل،  علم،  نظر  از  برتري  و  افرونى  مص(  مزيت)ا  ج  }ع{  مزايا: 

غيره( 
مساکين: جمع مسكين }ع{ )ا ج( تهيدستان، بى چيز ها، درويش ها، بيچاره ها 

مستوفى: }ع{ )ا، فا. (  آن كه تمام حق خود را بگيرد، محاسب عايد مالياتى، كامل، تمام، 
استيفا شده

مشام: بينى، محل قوة شامه
مشحون: آگنده، پرشده، مملو، انباشته 

مشکور: شكرگزار، شكر گفته شده، سپاسگزارى شده، پسنديده و ستوده شده 
مصاحب: }ع{ )افا( مصاحبت كننده، )ص( هم صحبت، يار همدم ج مصاحبين 

مصايب: جمع عيب ها 
مصنوعى: }=نيازمند{)ص( حاجتمند، محتاج

مضحک: خنده آور 
مضر: }ع{ ضرر رساننده، زيان آور، زيانبخش، ضد سودمند و نافع 

مطبوعات: }ع{ )ا، مف. ( ج، مطبوعه )مطبوع( نوشته هاى چاپى، )اصط( روزنامه ها و مجالت



153

مطموره: محلى در زير زمين كه در آن مواد غذايى را پنهان كنند، سرداب، زندان
مظهر: }ع{ )ا( جاى آشكار شدن، محل ظهور، تماشاه گاه، منظر، جلوه گاه، تجلى گاه، 

كسى كه داراى قيافة كامل عيار يك درويش باشد
معتاد: }ع{ عادت گيرنده، خو گر؛ ج معتادين )امف( عادت شده

معرفت: }ع، معرفة{ )مص م( شناختن، )ا مص( شناسايى، علم، دانش، ادراك امر جزئى 
يا بسيط است

معطر: عطر آگين، عطر آميز، خوشبو
معما: پوشيده، كالمي كه معناي آن پوشيده باشد

مغاره: }ع{ )ا( غار، مغار، شكاف، كهف
مفلس: }ع{ )افا، ص( بى چيز، تهيدست، تنگدست، ج مفلسين

مقام}ع{)اِ( محل قيام، محل، مكان. رتبه، منزلت، درجه، مرتبه. براى احترام در تخاطب و 
نامه نگارى كلمة مقام را پيش از »وزارت« مديريت، رياست، معاونيت و مانند آن آورند

مقبره: قبر، گور
مقطعى: }ع{، بريده، جدا جدا، دور دور، پاره پاره شده، قطعه قطعه 

مکافات: پاداش
ملکه )اِ( ملك و قدرت، صفت راسخ در نفس، قدرت و توانايي كاري يا سرعت ادراك كه در اثر 

تمرين و ممارست در طبيعت انسان جايگزين شود
ملوث: پليد، آلوده شده، آلوده

ممثل: }ع{)ا مف( مصور كرده، تشبيه كرده، مانند قرار داده، مجسم شده
ممنون: }ع{ )ا مفـ( نعمت داده و منت نهاده متشكر، منت دار

منزلت: }ع. منزلة{)اِ( درجه، مرتبه، مقام
منشأ: }ع{)اِ( محل پيدايش، محل صدور جاى نشو و نما، اصل، مبدأ 

منشور: زنده شده، نشر شده، مبعوث
منظور: }ع{ )ا مفـ( ديده شده، نظر كرده شده، مقصود، مراد، مقبول، پسند افتاده منظور 

نظر: اليق نظر، مورد توجه
منظوم: برشته كشيده شده، برشتة نظم در آمده، سخن موزون، شعر، خالف منثور 

منعمان: }ع{ )ا مفـ( جمع منعم، انعام داده شده ها، احسان كرده شده گان، بخشش كرده شده ها 
منقبت: هنر و كار نيكو كه موجب ستايش شود. آن چه ماية فخر و مباهات باشد. و به 

معناى راه در كوه و راه باريك. شعرى كه در وصف امامان و پيشوايان دين گويند
مواج: بسيار موج زننده

مواجهه }ع. مواجهه{ روبه رو شدن باكسى، رو يا روى گردانيدن، رو يا رويى
مواهب: جمع موهوبه به معناى عنايت، فضل و بخشش

موقوفات: }ع{ }جمع موقوفة{ آن چه از قبيل ملك، زمين، مستغالت و غيره كه در راه 
خدا وقف كنند

مهبط: جاى فرود آمدن، فرود آمدن 
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مهجور: }ع{ )امفـ( جدا كرده شده، دور افتاده، متروك، ج مهجورين

ن
نا خلف: }ف، ع{ )ص( فرزند بدرفتار، بى ادب، نا اهل، فرومايه، بدسرشت 

نابخرد: بى عقل، بى خرد
نازل: }ع{ )افا( از باال به زير آينده، فرو آينده، )ص( پست، حقير، كم قيمت ارزان 

ناسپاس: )ص( ناشكر، حق ناشناس
ناشى: }ع{)افا. ص( تازه كار، مبتدى، بى تجربه، منشأ گرفته شده

نبى}ع. نبئ{)ص. اِ( پيغامبر، پيغمبر،رسول، ج. انبيا. محمد� بن عبداهللا )اختصاصاً(
نجابت: }ع{ نجابة )مص ل( نجيب بودن، اصيل بودن، پاك نژاد بودن، )ا مص( اصالت، پاك نژادى

نحو: }ع{ )ا( راه، طريق، طرز، شيوه، اسلوب، قسم، گونه؛ ج  انحا، نزديك، قريب، در حدود 
)به اضافه آيد( به نحوى: به طرزى، به نوعى، بخشى از دستور زبان كه به وسيلة آن عمل و 

وضع كلمات در جمله و عبارت شناخته مى شود. ائمة نحو: پيشوايان علم نحو
نحوه: }ع{ نحوة/ )ا( طريقه، روش

نخست: )ق( در آغاز، در اول، بار اول، از آغاز، قبًال، اولين، نخستين، پيشين، سابق، ابتدا. 
نژاد: )اِ( اصل و نسب، گوهر، مجموعة افرادى كه از نگاه مشخصات قيافه، كوتاهى و بلندى 

قد وضع لب و دندان، مو، رنگ باهم شباهت دارند
يا  مخدر  مواد  استعمال  براثر  كه  سكرى  حالت  سرخوشى،  ل9  نشاه{)مص  }ع.  نشئه: 

مشروبات الكلى دست دهد
نظام:  )مص م( آراستن، نظم دادن، مرتب كردن، برشته كشيدن گوهر ها، )ا مص( نظم، 
افسران كشور و  ترتيب، آراسته گى، رشتة مرواريد، عادت، روش، شعر، مجموعه سپاهيان و 

ادارات مربوط به آنان. 
نظر: }ع{ )مص م( نگاه كردن، نگريستن، به نظر آوردن، مورد توجه قرار دادن چيزى را 

به جهت دفع چشم زخم، انديشيدن
نعت: )ع( )مص م( وصف كردن )مخصوصاً توصيف نيكو( )ا مص( وصف، صفت، خصلت 

)بيشتر در مورد خدا و رسول � استعمال شود( ج نعوت
نفس: }ع{ خون، تن، جسد، كالبد، شخص انسان، ذات، حقيقت، هر شى، روح و روان، 
جوهرى است كه ذاتاً مستقل است و در فعل نياز به ماده دارد و متعلق به اجساد و اجسام 
است. به عبارت ديگر جوهرى است مستقل قايم به ذات خود كه تعلق تدبيرى به ابدان دارد 
و  دارى  تيمار  مأمور  كه  كسى  گروه،  سرپرست  قوم،  مهتر  اسم(  )ص،  }عربى{  نقيب: 

تفحص احوال دسته يا صنفى است
ننگ: )ا( بدنامى، بى آبرويى، عار، حرمت، آبرو، شهرت، آوازه، مقابل، ننگ و عار، نام و ننگ، 

شهرت و آبرو، شرم، خجلت
نو آور: )ص فا(، نوپردازنده، آن كه چيزى نو آورد )نو(، شاعرى كه به سبك نو شعر گويد 
لطف،  مهربانى، شفقت،  دلجويى،  روى كسى كشيدن،  و  بر سر  )ا مص( دست  نوازش: 

مرحمت بخشش، هديه، نواختن آلت موسيقى، ج نوازشات
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نواميس: جمع ناموس}عادت، شريعت{ آبرو، عزت، احترام، جنگ، حرب، عفت، عصمت، پاكدامنى 
نهار: )ا. ( روز؛ مقابل شب

نهضت: }ع{ )نهضة( )مص ل( بر خاستن، قيام كردن براى رسيدن به منظور هاى اجتماعى 
و سياسى، حركت كردن )ا مص( بر خاسته گى، قيام، جنبش

نياز: )ا( حاجت، احتااج، خواهش، تمنا، اظهار محبت، تحفة درويش 
نيرو: زور، قوت، توانايى، رمز قدرت. در فزيك عاملى كه مى تواند جسم ساكن را متحرك و 
متحرك را ساكن سازد و يا در حركت تغييرى وارد كند، هر يك از قواى مختلف نظامى، انرژى 
نيکو: )ص( خوب، نيك، مقابل بد، شخص خوب رفتار و نيكو كردار، زيبا، خوب روى: ج، نيكوان

و
واحد: }ع{ يك )نخستين شماره( )ص( يگانه، يكتا، جزوى از كل، فردى از افراد، بسيط، 
بى جزو، مفرد، مقابل جمع، نظير، مثل، امرى كه منقسم نشود؛ مقابل كثير، مقياسى كه بدان 

كميت ها را سنجند، واحد پول، واحد درس: )درس نو(
وافر: زياد، بيش 

واقعه: پديد آينده، پيش آمد، رخ دهنده، آسيب در كار زار و بال و سختى 
وجوب: }ع{ )مص ا( الزم بودن، ضرورت داشتن، ذاتى بودن هستى خدا> )ا مص( لزوم، 

ضرورت، هستى، مقابل عدم
وجه: راه، طريقه، روش، نوع، قسم، پول، روى، چهره، صورت، جهت، جانب، سوى، ذات، 

شخص، قصد، نيت، آهنگ، صحيفه، صفحه، آن چه بدان معاش كرده شود 
وحش: }ع. {)اِ( جانورى كه با انسان مأنوس نشود، جانوردشتى؛ج وحوش 

وديعه: مالى كه به عنوان امانت نزد كسى بگذارند؛ جمع ودايع 
ولگرد: }= ول گردنده{ )ص فا( هرزه گرد، آواره، بيجا و مكان

هـ
هجو: شمردن  معايب كسى را، نكوهيدن، دشنام دادن كسى را به شعر 

هزل: مزاح كردن، بيهوده گفتن، شوخى مزاح آميز و غير جدى
همواره: )ص( مسطح، برابر، صاف، مستوى، خوش ساخته، آهسته، نرم و آهسته، يك نواخت، 

يك سان)ق( هميشه، دايماً، پيوسته)ا( تحمل
همى: پيشوندى است كه بر سر فعل ماضى، مضارع و امر در آيد: همى رفت، بر سر ماضى 
و مضارع معناى استمرار دهد ـــــ گاه در قديم بين »همى« و فعل »ب« زينت در مى آمده: 
همى برفت، گاه بين »همى« و فعل يك يا چند كلمه فاصله مى شده، گاه به ضرورت شعر 

»همى« پس از فعل آيد
هنگامه: )غوغا، شلوغى( جمعيت مردم، داد و فرياد، معركه، هنگامه دريدن كسى را، بهم 

زدن معركة كسى 
ى

يورش: )رفتار( تاخت و تاز، هجوم


