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سرود ملی

دا عزت د هـــر افــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهـرمـــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بلو＇ــــو د ازبـــــکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تـرکمنــــو د تاجــــکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پامـيــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لکــــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لکـــه زړه وي جــــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهللا اکبر وايو اهللا اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  

د 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف
معلمان و شاگردان عزيز،

تعليم و تربيه اساس انكشاف و توسعة هر كشور را تشكيل مى دهد، نصاب تعليمى يكى 
از عناصر مهم تعليم و تربيه مى باشد كه مطابق انكشافات علمى معاصر و نيازمندى هاى 
جامعه وضع مى گردد، واضح است كه انكشافات علمى و نيازمندى هاى جامعه همواره در 
حال تََطوُّر مى باشد؛ بناًء الزم است نصاب تعليمى نيز به صورت علمى و دقيق انكشاف 
نمايد. البته نبايد نصاب تعليمى تابع تغييرات سياسى، نظريات و تمايالت اشخاص گردد.

كتابى كه امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همين مشخصات تهيه و ترتيب گرديده 
عملية  در  شاگردان  داشتن  نگه  فعال  شده،  اضافه  آن  در  مفيد  علمى  موضوعات  است، 

تدريس جزء پالن تدريس گرديده است.
اميدوارم تدريس اين كتاب با استفاده از روش هاى آموزش فعال مطابق رهنمود ها و پالن 
تعليمى تعيين شده صورت گيرد، و اولياى شاگردان نيز در تعليم و تربية با كيفيت دختران 
و پسران خود همكارى متداوم نمايند، تا اهداف و آروزوهاى نظام معارف برآورده گرديده، 

نتايج و دست آوردهاى خوبى براى شاگردان و كشور ما داشته باشد.
باور دارم كه معلمان گرانقدر ما در تطبيق مؤثر نصاب تعليمى مسؤوليت خود را صادقانه 

ادا مى نمايند. 
وزارت معارف همواره تالش مى نمايد تا نصاب تعليمى معارف مطابق اساسات دين مبين 
اسالم، حس وطن دوستى و معيار هاى علمى با در نظرداشت نيازمندى هاى ُمبرم جامعة 

ما انكشاف نمايد.
اولياى  و  تربية كشور  و  تعليم  دانشمندان  و  علمى  تمام شخصيت هاى  از  اين عرصه  در 
محترم شاگردان تمنا دارم، تا با ارائة نظريات و پيشنهادات سالم و مفيد خويش مؤلفان ما 

را در بهبود بيشتر تأليف كتب درسى يارى نمايند.
از همة دانشمندانى كه در تهيه و ترتيب اين كتاب سهم گرفته اند، و از مؤسسات محترم 
ملى و بين المللى و ساير كشور هاى دوست كه در تهيه و تدوين نصاب تعليمى جديد و طبع 

و توزيع كتب درسى همكارى نموده اند، صميمانه اظهار امتنان و قدردانى مى نمايم.

و من اهللا التوفيق

فاروق وردگ
وزير معارف جمهورى اسالمى افغانستان

هـ 
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      حمد

ســخن گفتــن انــدر زبــان آفــريد كــه جان آفريد   بــه نـــام خدايى 
كريــم خطا بخش پـــوزش پـــذير دستــگيــر   خــداونــد بخشنــدة 
بـــه هـر در كه شد هيچ عزت نيافت عـزيـزى كه هركز درش سر بتافت  
بـــه درگـاه او بــــر زميـــن نيــاز ســر پادشــاهان گـــردن فـــراز  
گنــه بينــد و پــرده پوشد بـه حـلم در بحر علم   دو كـونش يكى قطره 

ورد ـُ خ كــه سيمرغ در قــاف، قسمت  ُگسَتَرد   كـرم  پهن خــوان  چنــان 
آتـش بََرد ز آب نيـل گــروهى بـــر  گلستــان كـند آتشــى بــر خليـل  
تضــرع كنـــان را بـه دعوت مجيب فرومانده گـان را به رحمت قــريب  
بـــر اسـرار نـــاگفته، لطفش خبيــر بــر احــواِل نـابـوده، علمش بصير  
كه داند جز او كـردن از نيست هست؟ از عدم نقش بست   به امرش وجـود 
نه در ذيـل وصفش رســد دست فهم مـرغ وهم   رد  ـَ نـه بــر اوج ذاتش پ

نــه فكرت بــه غــور صفاتش رسـد  نــه ادراك در كنــه ذاتش رســـد  
            بوستان سعدى

و بخشاينده گى او را ستوده و سر نياز بر آستان او نهاده اند، با پيروى از اين شيوة پسنديده سر  شاعران و نويسنده گان مسلمان، هر نوشته را با نام پروردگار جهان آغاز كرده اند و بزرگى 
آغاز هر نوشته فصلى است در ستايش خداوند جان و خرد و در هيچ گنجى گشوده نشود مگر 

آنكه نام آفريده گار هستى كليد آن باشد.

درس اول
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* عزيزى كه هر كز درش سر بتافت     به هر در كه شد هيچ عزت نيافت
آن ذات يگانه و بى نياز كه هر كه از درگاه او سر باز زد و نا فرمانى نمود، هيچگاه به مقام 

و منزلت نرسيد.
*  گلستان كند آتشى بر خليل: در اين بيت صنعت تلميح به كار رفته است و آن اشاره دارد   

به افگندن  حضرت ابراهيم (ع) در آتش توسط نمرود.
* بوستان: منظومة معروفى از آثار شاعر بزرگ حضرت شيخ سعدى(رح) مى باشد، كه آن 
را در سال (655) هـ .ق. به نام ابوبكر بن سعد بن زنگى ساخته است. اين اثر پر ارج شامل 
چندين باب: در عدل و انصاف، احسان و بخشش، عشق و محبت، تواضع و فروتنى، تسليم 

و رضا، آداب و تربيت، شكر بر عافيت، توبه و ... مى باشد.

بخوانيم و بدانيم
1- شاعران و نويسنده گان در زبان پارسى درى آغاز هر نوشته را با نام پروردگار جهان نموده 

اند و  بزرگى و بخشاينده گى او را ستوده، سر نياز بر آستان او نهاده اند.
2-  حمد به معناى ثنا و ستايش خداوند مى باشد.

گنه بيند و پرده پوشد به حلم 3- دو كونش يكى قطره در بحر علم  
4- بوستان از جملة آثار مشهور سعدى شيرازى مى باشد كه آن را در سال(655) هـ . ق. 

وونوشته است. 

يا مرجعى  يا مؤسسه و  بنا به ضرورتى براى كسى  پيامى است كه  نامه   : نامه چيست 
وجود  افراد  اجتماعى  روابط  در  كه  است  نيازهايى  برآورندة  نامه  رو  ازين  ميشود.  فرستاده 
دارد. از سوى ديگر اگر درنامه دقت به خرج رود، افكار، احساسات و عواطف نويسنده درآن 
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نامه هايى كه  از  بسيارى  ميگيرد؛ چنانكه  به خود  نيز  ادبى  منعكس شود، جنبة  به خوبى 
هنرمندان و نويسنده گان و بزرگان تاريخ نوشته اند، امروز جزء آثار ادبى به شمار ميرود. 

    نامه يى كه نوشته ميشود، ميتواند بيانگرشخصيت، فرهنگ، ادب، انديشه، ذوق و سليقة 
نويسنده باشد. اثرى كه نامه درمخاطب ميگذارد، در بسيارى از موارد، تأثير آن از نفوذ كالم 
قويتر است؛ درحالى كه گفتار به دليل شرم حضور، يا آماده گى نداشتن گوينده براى رويارويى 

و گفتگو با اشخاص، ممكن است تأثير الزم را در شنونده و مخاطب نداشته باشد.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به صورت گروهى در مورد درس جديد باهم صحبت كنند، سپس از هر گروه يك نفر 

در رابطه به موضوع سخنرانى نمايد. 
2- چند شاگرد در مورد مفهوم بيت زير سخنرانى كنند:

هر ورقش دفتريست معرفت كردگار برگ درختان سبز در نظر هوشيار   

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش ميگيرد در كتابچه هاى خود امال بنگاريد.

2- تصوير را با قدرت و عظمت اهللا  در خلقت جهان هستى ارتباط داده در مورد آن يك پارچة 
ادبى بنويسيد.
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1- چرا هر كار را با نام خداوند  آغاز مى كنيم؟ توضيح دهيد.
2- بيت زير چه مفهومى را ارائه مى كند:

سخن گفتن اندر زبــان آفريد   به نام خدايى كه جان آفريد   
 

3- در بيت آتى كدام صنعت ادبى به كار رفته است؟
گروهى بر آتش بََرد ز آب نيل گلستان كند آتشى بر خليل    

4- بوستان سعدى چگونه يك اثر است؟
5- بوستان سعدى شامل كدام موضوعات است؟

6- نامه چيست؟
7- چرا اهميت نامه بيشتر از گفتار است؟

1- اين بيت را به  حافظه بسپاريد و پيرامون آن يك مقاله بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
كفر نعمت از كفت بيرون كند شكر نعمت، نعمتت افزون كند    

2- متن كامل درس بعدى را بخوانيد و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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نعت

  
گـــه بــه مكه منزل و گه در مدينه جا كنم  كى بود يارب كه رو در يثرب و بطحاكنم  
و ز دو چشم خون فشان آن چشمه را دريا كنم  بــر كنــار زمزم از دل بر كشم يك زمزمه 
نيست صبرم بعد از اين كامروز را فردا كنم  صد هزاران دى در اين سودا مرا امروز گشت 
تـــا ز فــرق سر قـــدم سـازم ز ديده پاكنم  يــا رسول اهللا به سوى خود مرا راهى نماى 
جنتم اين بس كه بر خاك درت مأوى كنم  آرزوى جنت المأوى بـــرون كــردم ز دل 
يــا به پــايت سرنهم يا سر درين سودا كنم  خواهم از سـوداى پا بوست نهم سر در جهان 
جـــامى آســـا نامـــة شـوق دگر انشا كنم  مـردم از شوق تو معذورم اگر هر لحظه يى  
                                   جامى

شاگردان به پرسش هاى ذيل پاسخ دهند:
1- در بارة نعت چه مى دانيد؟ 
2- نعت زير سرودة كيست؟ 

3- پيام شعر حضرت جامى را بيان داريد.
4- ما چرا به راهنمايى رسول خدا ضرورت داريم؟ توضيح دهيد. 

درس دوم
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* يثرب: نام سابق مدينة منوره.
* بطحا: وادى نزديك مكه معظمه.

الحرام در جوار كعبة  در مسجد  است  نام چاهى  و  فراوان  بسيار، آب  زمزم: آب   *
مكرمه. 

*جنت المأوى: يكى از بهشت هاى هفتگانه، در زبان درى جنت مأوى نيزگفته شده.
*  نورالدين عبدالرحمان جامى يكى از شاعران معروف قرن نهم بوده و در منطقة جام1 

هرات باستان در سال 817 هـ . تولد يافته است.
جامى را مى توان از جمله شاعران متصوف زبان درى خواند كه در فنون مختلف و 
علوم دين، ادب و تاريخ استاد بود. از آثارش يكى ديوان شعر اوست كه شامل قصايد، 
غزليات، مراثى، ترجيع بند، مثنويات و رباعيات است. ديگر هفت اورنگ كه به تقليد 
از خمسة نظامى سروده شده كه شامل سلسلة الذهب، سالمان و ابسال، تحفة االحرار، 

سبحة االبرار، يوسف و زليخا، ليلى و مجنون و خرد نامة اسكندرى مى باشد.
شواهدالنبوة،  لوامع،  لوايح،  االنس،  نفحات  النصوص،  نقد  جامى  منثور  آثار  از   
از  خارج  در  جامى  اشعار  صوفيان  تاريخ  در  و  باشد  مى  بهارستان  و  اشعةاللمعات 

افغانستان هم شهرت داشته است. 

بخوانيم و بدانيم

1- نعت در لغت به معناى وصف كردن و در اصطالح وصف پيامبر خدا () را گويند.
2- مسلمانان هميشه به راهنمايى پيامبر آخر الزمان ضرورت دارند.

3- هر مسلمان آرزو دارد كه به زيارت حضرت محمد () شرف ياب گردد كه نور الدين 
عبدالرحمن جامى نيز يكى از آنهاست.

1- فعًال جام جزء واليت غور است.
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4- جامى از شاعران مشهور قرن نهم است كه در منطقة جام هرات باستان تولد يافته است.
5- آثار منظوم جامى عبارتند از ديوان اشعار كه شامل قصايد، غزليات، مراثى، تركيب بند 
و ترجيع بند است و ديگر هفت اورنگ است كه شامل پنج مثنوى بوده و به تقليد از خمسة 

نظامى سروده شده است. 

ضرورت نامه نگارى : معموًال همة ما گاهى نياز پيدا ميكنيم پيامى را ازطريق نامه براى 
يكى از دوستان يا خويشاوندان يا مؤسسه يى رسمى و ادارى و يا ... بفرستيم. نامه، چه به 
صورت تحريرى روى كاغذ و چه به صورت پست برقى ( ايميل ) باشد يكى از آسانترين و 

ارزانترين راههاى ارتباط است به همين دليل، آشنايى با اصول آن ضرورى است. 
     هيچ شخص باسوادى نيست كه در زنده گانى خود به نامه نوشتن نياز نداشته باشد. 
در واقع نامه وسيله يى است كه به كمك آن ميتوانيم باهركس كه بخواهيم بدون روبه رو 
شدن؛ بلكه ازفاصلة دور گفتگو كنيم؛ به خصوص دركارهاى رسمى و ادارى، نامه گره گشاى 
دشواريها است؛ زيرا نامه وسيلة برقرارى ارتباط در هر زمينه است. اگر تقاضايى داشته باشيم 
يا بخواهيم پاسخى بدهيم؛ گزارشى تهيه كنيم؛ چيزى بخواهيم و خالصه درهرمورد، نامه 
زبان گوياى ما به شمار ميرود، عالوه برآن در ارتباط هاى خانواده گى و دوستانه نيز نامه، 

بهترين وسيله است. 

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون نعت و شخصيت پيامبر اكرم به بحث 
و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف بيايد و نتيجه را به ديگران بيان 

كند.

www.ael.af



 8

2- چند شاگرد در مورد تصوير سخنرانى كنند.

امال و نگارش
به  محترم  معلم  كه  را  متنى   -1

خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد. 
2- با در نظرداشت قواعدى كه در باال خوانديد، در كتابچه هاى تان در مورد اهميت نامه 

نگارى و ضرورت آن چند سطر بنويسيد.

1- نعت در لغت و اصطالح چه معنى دارد؟ توضيح دهيد. 
2- در بارة پيامبر آخر زمان چه مى دانيد؟ تشريح كنيد. 

3- موالنا جامى كى بود؟
4- جامى چه آرزويى را در نعت بر سر مى پروراند؟ توضيح دهيد. 

5- آيا بدون پيروى از پيامبر خدا (ج) مى توانيم سعادت دارين را نصيب شويم؟ واضح سازيد.
6- ضرورت نامه نگارى در زنده گى چيست؟ شرح دهيد. 

1- در بارة سيرت حضرت محمد مصطفى صلى اهللا عليه وسلم يك مقاله بنويسيد كه از ده سطر 
كم نباشد.

2- اين بيت را به حـافظه بسپاريد: 
     ما را چـــراغ ديده خيـــال محمداست      خرم دلى كه مست وصال محمد است  
                          اهلى شيرازى
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قلب مادر
كـــه كنــد مــادر تـو بامن جنگ داد معشوقــه بــه عـاشق پيغام   
چهره پــرچيـن و جبين پــر آژنگ هــركجـا بينـــدم از دور، كنـد   
بــر دل نــازك من تيــر َخـدنگ بـــا نــگاه غضب آلــوده زنــد   
همچــو سنگ از دهـن قلماسنـگ از درخــانــه مــرا طــرد كنــد   
شهــد در كام مـن و تست شرنگ مــادر سنگدلت تــا زنـده است   
رنگ تـا نســازى دل او از خــون  نشــوم يــكدل و يك رنگ ترا   
بـايد اين ساعت، بى خوف و درنگ گرتــو خواهى بـه وصالم برسى   
دل بــرون آرى از آن سينـة تنـگ روى و سينــة تـنگش بـــدرى   
زنگ تـــا بـــرد زآيـيـنــة قـلبم  گــرم و خـونين به منش بازآرى   
نه بل آن فاسق بى عصمت و ننگ عــاشـق بـى خــرد نـا هنجـار   
مست از بـــاده و ديـــوانـه زبنگ حــرمت مــادرى از يــاد ببـرد   
سينه بــدريــد و دل آورد به چنگ رفت و مـادر را افگند بــه خاك   
دل مـــادر بــه كفش چون نارنگ قصد ســر منـزل معشوقه نمـود   
وانـــدكى ســوده شـد او را آرنگ از قضــا خــورد دم در بـه زمين   
بــى فـرهنگ اوفتـــاد از كف آن  آن دل گرم كه جان داشت هنوز   
بـــر داشـتــِن دل آهنـــگ پـى  از زميــن باز چـو برخاست نمود   
بـــرون اين آهنگ آيــــد آهسته  ديد كز آن دل آغشتــه به خون   
واى پـــاى پســرم خورد به سنگ آه دست پسرم يــافت خـــراش   
                       ايرج ميرزا

شاگردان به پرسشهاى آتى پاسخ دهند:
1- دربارة جايگاه مادر نزد فرزندان، به گونة مختصر معلومات دهيد.

2- پسر نافرمان با مادرش چه كرد؟
3-سر انجام عكس العمل قلب مادر پيرامون پسرش چه بود؟ توضيح دهيد.

4- ايرج ميرزا كه بود؟

درس سوم

ققققققققلللللللبببببببببب مممماااااادددددددددرررررررررر
ككككككــــــــهههه كككككككننننــــــدد ممــــاااادددددرررر تتتـــووووو بببببااااممننننن ججججننننگگگگ دداادددد ممممععععععععععشششششششششششششوووووووقققققققـــهههههه ببببببببــــهههه عععـاااااششششششششقققققققققق پپپپپپپپپپيييييييغغغغغغااااااامممممم
چچچچچچچچهههههههههررررررررهه پپپپپـــــــــــــرررررررررچچچچچچيييييييــنننن وووو ججججبببييييييينننننن پپپپــــــررر آآژژژژنننگگگگگ هههههههـــــــررركككجججـــــاااااااا بيننــــــدددمم ازز ددوورر، ككككككككنننننــــدددددد
ـــددددنننننگگگگ ــبببببـــــــرر دددلللل نننــــاااااااازززززكككككككككك ممننننن تتتتتيييـــــرر خخَخَ بببــــــــــا نـــــــــگگگاههه غغغضضببب آآآآلللللللـــــــووووووددددددههههه زززززننننـــدددددد
هههههههههممممچچچچچچــــــــووووووووو سسننننننگگگگگگگگ ازز ددههههـــنننننننننن ققققققلللللمممااااسسسسسسننننــگگگگگگگ ااازززززز دددرررررررخــــــــــااااااننننننـــــــــههههههه مــرااا طططططططــــــــــرررررررررررددددددددد ككككككككككككككنننننـــــــــــدددددد
ششششششششهـــــددد دددررر ككككككاااممم ممـنن وووو تتسسستتتت شششششششرررررررننننگگگگگگگ ممــــــــااااااااددددددددددر سسسسسسسسسسنننننننننننگگگگگگگگگگددددددددددلللللللللللتتتتتتتتتتتت تــــــاااااا ززززززززننننننننــــــددددهه ااااسستت
رررننننننگگگگ تتـــااا ننننسسسســـاازززىىىىى دلللللل او ازز خــوونن  نششششــــووووووووووم يييــــــــككككككككككككددددددلللللللل ووووووووو ييييييييككككككككككككك رررنگ تررراا
ببببــايييد ااايييينننن سسسسسسااااااععععععتتتتتتت، ببببببىىىىىىىىىىىىى خخخخخخخووووففففففف وووووو دددددددرررررررنننننننگگگگگگگگگگ گگگرررتتــــوو خخخخخخووووووووااهى بببببببـــههههه ووصصصصاااااللللللللمممم بببررسسىىىى
ةةةددددددلللللللللل ببـــــررررووننننننن آآآآآآرررررررررىىىىىىىىى ااااااازززززززززز آآآآآآآآنن سسيننـةةة تتننـگگ ةةةةررووىىىىىى وو سسييننننننننننــــــــــــةةة تتـــننننننگگگگگگگگگگگشششششششششششششش ببببــــــــــــددددررىى
زنگگ ةةةةتتتتتتتــــــــاااا بببببببــــــــــــــــــــــرررررررررردددددددد ززززززززززآآآآآآآآآآييييييييـــــييييييييييـــــننننننننـــــــــــةةةة قـــللبممم  گگگــــــرررررررممممممممم وو خخــوونننننييييييينننننننننننننن بببببهههههه منننشش بازآآررىىىىىى
ننهه بببببللللللللللل آآآآآآآنننننن ففففففففااااااااسسسسسسققققققققق ببببببىىىىىى ععععععصصصصصصصمممممممتتتتتتت و نننننننننگگگگگگگگگ عععـــــاااششششششـــــققققققققققق ببــىىى خخـــــــــررررررررررددددد نننـــاااا ههههههنننننننننججججججججــاااااررر
مممممسسسسسسستتتتتتتت ااازززززززز ببـــااددهه و ديـــواننـهه زببببننگگگگگگگگ ححححححـــــــررممتتتتتتت مممـــــــااااددرررىىى اازززز يييييييييــــــــــاااادد بببببــــررررررردددددد
سسسسيييييننننننههههههه بببـــــــــددددددررررررييييييييييـــــــــددد وو ددللللل آآآآآآآوووووووووررررررررررددددددد بببببببههههه چچچچچچچچننننننگگگگگگگگگگگ ررفففتتتتتت وووو ممــااااادددددررر رررررراا اااااففففففگگگگگگگگننننننندد ببـــــهههههه خخخخخخخخخخخااااااكككككككك
دددددددددلللللللللل ممممممـــــــــــااااااااادددددددددرررررررررر ببببببببببـــــــههههه ككفففشششششششششش چچچچچچچچچچچچچوووووووووووننننننننننننننن نننننااااااررررنننننننگگگگگگگگگ قققصصصدددد سسسسسسسسســـــــررررررررر مممننـززززززززلللللللل مممممععععشششششششوووووووققققققققههههههههه ننننننمممــووووووووووددد
وووووووووااااننــــــــــددددددككككىىىى سســـــــووووووووودددددههههههه ششششششـــــد اااووو ررااا آآررنننگگگگگ اااززززززز ققققققققضضضضضضضضضضضــــاااا خخخخخخـــــــــــووووووووررررردددددددد دددددمممممم ددددددرررررر بببببـــــههههههه ززززززمممميييينننننننن
ببــــىى ففــرررههههههننننننگگگگگگگ ااااوووووووففففتتتتـــــــــاادد ازز ككففففف آآآنننننننننننن  آآآآآآآآنننننننننن دددددللللللللللل گگگگگگگگگررررررممممم ككككهه جججججااااانننننننننن ددددددداااااااششششششششششششتتتتتتت هههههههههننننننننووووووزززززز
بببــــــــرر ددااشششششششـتتتتتتتتتـــــــنننننننِن دلل آآههنننـــــــــــــگگگگگگگگگگ پپپپــــىىىى  ااااااازززززززز ززززززمممميييييــــنننننن ببببببباااااااززززززز چچچچــووو ببببررررخخخخخخخخخااااااااسسسسستتتتتتتت نننننننمممموووووددد
ببببــــــرروووونننننننن اااييييننننننن آآآآهههههههنننننگگگگگگگ آآآآآآآآآيييييييــــــــــــــــــد آآآهههههههسسسسسسسسسستتتتتتتتتههههههه  دديييييدددد كككككككككزززززززز آآآآآآآننننننن دددددددلللللللللل آآآغشششتتتتــــــهه ببهه خخخووووووننننننننن
ووووااااىىىىىىى پپپپپپپپـــــــــــــــــــااااااااااىىىىىى پپپپپپپپپسسسسسسسسسســــــررررمممممممم خخخخخخخخخووووووووررررردددددد ببببههههه سسسننگگگ آآآآآآآآهههههه دددددسستت پسسرمممم يييييييــــــاااااففففففتتتت خخــــــــــــرررررااااشششششش
                 اااااييييرررررججججج ممممممييييييييررررررززززززززاااااا
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* شاهزاده ايرج ميرزا يكى از شاعران فارسى زبان ايران است. 

* ايرج به اسلوب قدما شعر ميگفت؛ ولى در سبك خود به نو آورى هايى نيز دست يافته 
است. آثار باقيماندة ايرج به چهار هزار بيت مى رسد. مثنوى هاى مشهور وى عارفنامه، 
زهره و منوچهر، قطعة مادر و غيره. وى در سال (1291) هـ . ق. تولد و در سال (1344) 

هـ . ق. ديده از جهان فرو بست.

بخوانيم و بدانيم
1- جنت زير پاى مادران است. 

2- از ديدگاه اسالم مادر جايگاه خاص دارد.
3- با وجود نافرمانى فرزند، بازهم مادر نمى خواهد خارى در پاى فرزندش بخلد و سنگى 

به پايش بخورد.
4- مادر نخستين مدرسه يى است كه نسلهاى بشرى در آن تربيه مى شوند.

ى5- نقش مادر در حيات جامعه نهايت تأثير گذار مى باشد. ر ر ه ر ر ش

براى نوشتن نامه اصول زير را بايد در نظر داشت: 
1. آنچه را كه ميخواهيم بنويسيم، طرحش را در ذهن خود آماده سازيم، كم و زيادش 

كنيم، وقتى كه براى ما كامًال روشن شد، قلم و كاغذ بگيريم و مسودة آن را تهيه كنيم. 
2. هر واژه يى را كه ميخواهيم به كار ببريم، بايد معنايش را خودمان كامًال بدانيم. اين 
كار باعث ميشود كه از به كار بردن واژه هاى نا آشنا دورى كنيم؛ اگر گاهى مجبور ميشويم 

واژه يى را به كار ببريم كه معنايش براى ما روشن نيست، به فرهنگ لغات مراجعه كنيم. 
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كه  ميشود  باعث  كوتاه  جملة  زيرا  بنويسيم؛  كوتاه  است  ممكن  هرچه  هارا  جمله   .3
درنخست رشتة نوشتن ازدست ما نرود و ازسوى ديگرخواندن وفهميدن آن براى خواننده 

آسان باشد. 
4. قواعد دستور زبان، امال و نشانه هاى تحريرى را به كار ببريم. 

5. هنگامى كه مسودة نامه تمام شد، يك بار آن را بخوانيم و 
اصالحش كنيم.

6. براى پاكنويس كردن نامه، بايد به اين نكات توجه كنيم: 
الف : طرف سمت راست و چپ كاغذ، به اندازة دو سانتى متر، حتمًا بايد حاشيه بگذاريم.

ب : نوشتن اولين قسمت را كه ميخواهيم شروع كنيم، حتمًا بايد از حاشيه هم اندكى به 
طرف داخل صفحه برويم؛ يعنى اگر مثًال دو سانتى متر حاشيه گذاشته ايم، اولين قسمت را 
از چهار سانتى متر شروع كنيم. اين نكته را بايد براى هر پاراگراف رعايت كنيم و يا ميان 

پاراگرافها، به اندازة يك سطر را سفيد بگذاريم. 
در جايش  و  اندازه  به  را  نقطه هاى حرفها  و  ها  دندانه  يعنى  بنويسيم؛  بايد خوانا   : ج 

بگذاريم و بين كلمه هابه اندازة كافى فاصله را رعايت نماييم. 
د : پاكنويس كه تمام شد، يك بار ديگر آن را بخوانيم.  

كار گروهى و سخنرانى

و  مهر  پيرامون  و  شوند  تقسيم  گروه  چند  به  شاگردان   -1
محبت مادر نسبت به فرزند به بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس 
از هر گروه يك نفر مقابل صنف بيايد و نتيجه را به ديگران بيان كند.

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف بيايد و در بارة چگونه گى 
اشعار «ايرج ميرزا» معلومات دهد.

3- چند شاگرد در مورد تصوير سخنرانى كنند.
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   امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش ميگيرد، به صورت امال دركتابچه هاى تان بنويسيد.

2- با در نظر داشت قواعدى كه در باال خوانديد، متن يك نامة كامل را در كتابچة تان بنويسيد.

1- در بارة حقوق مادر چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
2- چرا «قلب مادر» در هر صورت به فرزندش مى تپد؟ بيان كنيد.

3- پيرامون زنده گينامة ايرج ميرزا معلومات مختصر ارائه داريد.
4- براى نوشتن نامه كدام اصول را بايد در نظر گرفت؟

5- براى پاك نويس نمودن نامه به كدام نكات توجه نماييم؟

1- يك نمونه از خالصة زنده گينامة خود را مطابق به قواعدى كه خوانديد، بنويسيد.
2- اين بيت ها را به حافظه بسپاريد:

          ديد كز آن دل آغشته به خون               آيــد آهسته برون اين آهنگ
          آه دست پسرم يــافت خراش                واى پاى پسرم خورد به سنگ

3- متن كامل درس بعدى را بخوانيد و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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امانت دارى
يكى از ويژه گى هاى اخالقى جامعة سالم و رشد يافته و به هم پيوسته؛ گسترش عادت 
و  اساسى گاليه مندى ها  از عوامل  برخى  بنياد  است، كه  آن  افراد  ميان  در  دارى  امانت 
نگرانى ها، رواج خصومتها، جرم و جنايت و گسترش خيانت، در ميان انسانها بر عدم رعايت 

آن استوار است.
دانشمندان، علماى اخالق، روانشناسان و جامعه شناسان بدين امر اتفاق نظر دارند كه، يكى 
از مهمترين و ضرورى ترين ارزش هاى اخالقى براى فرد و جامعه مراعات عملى عادت 
امانت  اخالقى  واالى  منزلت  و  اهميت  مورد  در  بشرى  جوامع  تمام  و  است،  دارى  امانت 
داران و زشتى و حقارت خيانتكاران اتفاق نظر دارند؛ اما در اينجاه پرسش مطرح است كه 
امانت دارى چيست؟ و حد و حدود آن كدام است و جايگاه آن در زنده گى اجتماعى چه 

مى باشد؟
امانت دارى را نمى توان تنها از نگاه كوچكترين و محدود ترين زاوية آن كه حفظ و نگاهدارى 
مطلوب از اموال سپرده شده است ديد كه اگر آنرا به تمام و كمال در اختيار صاحبش قرار داد، 
انسان امانت دار و در غير آن خيانتكار محسوب شود. چنين چيزى هر چند بخشى از معانى 
امانت دارى رابيان مى كند؛ اما جزء بسيار محدود و اندك از آن به شمار مى آيد. خداوند 
متعال در آيات متبركه فرموده است كه ترجمه آن چنين است: «ما امانت را بر آسمان ها و 
زمين و كوه ها عرضه داشتيم، اما همه از پذيرش آن خود دارى كردند و از آن دچار هراس 
شدند، اما انسان زير بار آن رفت، آنان ( اگر به مسؤوليت امانت دارى خود عمل ننمايند) به 

راستى ستمگار و نادانند» (االحزاب آية 72).
مقصود از امانت در اين آيه تنها محافظت از اموال به امانت گذاشته شدة ديگران نيست. و 
نص آيه مباركه اين را نمى رساند؛ بلكه منظور از امانت در آن چيز يست كه غير از انسان، 
طبيعت و ديگر مخلوقات نظام هستى پذيراى آن نيست. و اين انسان است كه با توجه به 
طبيعت و توانايى هايش داراى ويژه گى بردوش گرفتن بار آن امانت مى باشد؛ پس معلوم 

درس امروز توسط يكى از شاگردان طورى معرفى گردد كه پرسشهاى زير را پاسخگو 
باشد.

1. امانت دارى شامل اداى كدام مسؤوليتها مى گردد؟
2. آيا رعايت امانت دارى به مفهوم كلى مى تواند در پيشرفت جامعه نقشى داشته باشد. 

چگونه؟
3. امانت دارى در گسترش صلح و امنيت نقش دارد يا خير؟

در پايان درس پرسشها از چند شاگرد پرسيده شود.

درس چهارم
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مى شود كه اين موضوع چيزى است كه باروح و ماهيت انسان پيوند دارد. و درست ترين 
معناى امانتى كه در اين آية متبركه آمده است، التزام به مسؤوليت هاى اجتماعى و اداى 
آنها به بهترين صورت است. و اين مفهوم صحيح  آن چيزى است كه آسمانها و زمين و كوه 
ها از تحمل آن خود دارى ورزيده اند، و از ميان جهان هستى اين تنها انسان بحيث اشرف 
مخلوقات  است كه مى تواند در مورد غريزه ها و خواست هاى خود اظهار نظر كند و تصميم 
بگيرد، و آنها را تابع موازين خير و حق بگرداند، و در روابط اجتماعى به تعهدها و وعده هاى 
خود عمل كند و درجهت گسترش اعتماد متقابل ميان انسانها تالش نمايد، و چنانچه در 
مورد اداى اين مسؤوليت و رسالت كوتاهى نمايد، به امانت الهى خيانت كرده و زمينة تباهى 
و ناهنجارى را فراهم نموده و به خود و جامعه يي كه در آن زنده گى مى كند ستم ورزيده و 

در مورد پيامد هاى زيان بار خيانت بر زنده گى مردم بى توجهى نشان داده است.
اجتماعى  و  اخالقى  تعهدهاى  و  ها  اداى همة مسؤوليت  امانتدارى شامل  اساس  برهمين 
مى شود. براى مثال«عقل و خرد» امانت الهى است كه به انسان سپرده شده، اگر انسان 
بر مقتضاى آن عمل كرده و آنرا به دانش و معرفت بيارايد، به بهترين صورت در مورد آن 

امانت دارى كرده است.
پدر و مادر، همسر و فرزند و همه كسانى كه با ما پيوند خويشاوندى دارند، امانت الهى نزد ما 
استند كه حمايت از سعادت، رعايت از حقوق و دريغ نورزيدن اندرز و نصيحت و فراهم آورى 
زمينه هاى خير و سعادت شان و همچنان؛ بازدارى آنها از شر و بدى خود اداى مسؤوليت 
و اداى امانت به نحوة درست آنست، در برابر جامعه يى كه زنده گى مى كنيم؛ نيز مسؤول 
تالش براى گسترش آرامش صلح و آشتى، همديگر پذيرى، و رعايت حقوق انسانى افراد 
آن استيم، تنها اين تالش است كه از امانت اجتماع امانت دارى مى كند، كو تاهى در اين 

تالش خيانتى به امانت مردم است.
امانت دارى آن بر عهدة همه مسلمانان و به ويژه  عالمان  امانتى مى باشد كه  دين هم 
شريعت سپرده شده است، چنانچه آنرا به راستى براى مردم بيان كنند و آن را از تحريف 
مصون بدارند و حق و خير موجود در آنرا شرح دهند، كه در اين صورت آنان به راستى حامى 

و مدافع بهترين ارزشها و مفاهيم امانت در زنده گى اند.
علم و دانش موجود در نزد عالمان و دانشمندان امانتى از امانات الهى است اگر راه هاى 
كسب و بهره مندى از آن را براى مردم فراهم كردند و براى كشف اسرار آفرينش تالش 
نمودند و از دست آورد هاى علمى خود در راستاى رفاه و خير بشر بهره گرفتند از امانات 
به خوبى حراست كرده اند؛ اما چنانچه علم را در راستاى گسترش هراس و نگرانى و ايجاد 
آسيب و مشكالت براى بشريت به كار بردند در واقع از خيانت پيشه گان به شمار رفته و به 

خوارى و سر افگنده گى دچار شده و مورد نفرين الهى قرار مى گيرند.
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ثروت و دارايى مردم نيز امانت به شمار مى رود در صورتى كه به درستى در آن دخل و تصرف 
بنمايند و حقوق اجتماعى آنرا ادا كنند، صاحبان آن انسانهاى صادق و امانت دار به شمار مى آيند 
و در دنيا داراى نام نيك و در آخرت از نعمت هاى مانده گار خداوند(ج) بر خوردار خواهند گرديد.  
بدين صورت مالحظه مى نماييم كه امانت دارى همة امور زنده گى را سروسامان مى دهد و همة 
عرصه هاى انديشه، آداب، همكارى اجتماعى، سياست و اخالق را در راه درست آن قرار مى دهد 

و از ناهنجارى و انحراف مصون مى دارد.
اداى درست مسؤوليت ها، اخالص و پشتكار در وظيفه نيز از مهمترين جلوه هاى امانت 
دارى است انسان امانت دار كارش را به بهترين وجه انجام داده تالش مى نمايد تا تقصيرى 

از او در بسر رساندن اموريكه به او سپرده شده صورت نگيرد.
سپردن كار به اهل آن و گماشتن اشخاص كار فهم و واجد شرايط در كار ها و مسؤوليتها 
چه رسمى و چه غير رسمى نيز نمونة ديگرى از امانتدارى به مفهوم وسيع و درست آن است 

كه تقصير و كم توجهى به آن با عث بروز مشكالت زياد مى شود.
واژه امانت دارى و مسؤوليتهاى ناشى از آن بر اساس بزرگى مسؤوليت انسان بزرگتر و وسيع 
ترين درجات اخالق  بلند  داراى  بايد  زمامداران و حكام يك كشور  مثال  بطور  تر ميشود، 
امانتدارى باشند تا امور كشور و ملت بدرستى به پيش رود و در حفاظت از دين، جان و مال، 

آبرو، حيثت، پيشرفت، آسايش و رفاه مردم خلل و نقصى به وجود نيايد.
پدر و مادر در سرپرستى و رعايت اطفال و خانواده كه در نزد آنان امانت اند مسؤوليت بسيار 
بزرگ دارند و اگر خدا نخواسته در تربيت و تعليم درست اطفال شان غفلت كنند امانتدارى 

را رعايت نكرده اند.
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى بايد در نقل حقايق و اخبار كمال دقت و امانتدارى را رعايت 
نموده و چيزى را به نشر نسپارند كه به دين، اخالق و ارزش هاى پسنديده و مقبول جامعه 
ضرر رسانده و باعث شيوع امراض و مفاسد اخالقى و اجتماعى در جامعه گرديده و نسلهاى 

امروز و فردا را بسوى انحراف و تباهى بكشاند.
مراعات عدل و انصاف در دستگاه هاى عدلى و قضايى كشور و تطبيق نظام و قانون بصورت 
قانون و  به نظم و  افراد جامعه  پابندى  امانتداريست  برهمه، شكل ديگر  درست و يكسان 
مراعات آن در زنده گى اجتماعى و رعايت حقوق ديگران نيز از برجسته ترين نمونه هاى 

امانتدارى محسوب مى شود.
مراعات اين حدود راز سعادت و سر بلندى ملت ها و عدم رعايت آن زمينه ساز بدبختى و 

خوارى ايشان مى باشد.
زمانى كه امت اسالمى در بردوش گرفتن صادقانة امانت هاى الهى و التزام به مسئووليت هاى 

ايمانى پيشگام بود، بهترين و با ارزشترين امت در مقايسه با ديگر ملت ها به شمار مى آمد.
زنى در زمان رسول خدا(ص) دزدى كرده بود، خانواده اش براى جلوگيرى از اجراى مجازات او 
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يكى از اصحاب را براى (ميانجى گرى) نزد پيغمبر() فرستادند؛ اما رسول خدا() خشمگين 
گرديد و فرمود: «اى مردم! چيزى كه باعث نابودى ملت هاى پيشين گرديد؛ اين بود كه هر 
گاه آدم داراى مقام و منزلتى دزدى مى كرد، او را رها مى كردند، و كار به كار او نداشتند، اما 
چنان چه آدم عادى مرتكب دزدى مى گرديد، او را رها نمى كردند، و مجازات مى نمودند. و 
لى سوگند به كسى كه جان محمد(ص) در اختيار اوست اگر فاطمه دختر محمد() هم دزدى 

كند، بدون ترديد محمد دست او را قطع خواهد كرد. » / بخارى و مسلم/
 به همين گونه صدها مثال از زنده گى صحابه كرام در دست است كه نمايانگر امانتدارى 

آنها در جامعه ميباشد.

* أالحزاب نام يكى از سوره هاى قرآن مجيد

بياموزيم
از عوامل اساسى گاليه مندى ها و نگرانى ها، رواج خصومت ها جرم و  بنياد برخى   -1

جنايت و گسترش پديدة خيانت، در ميان انسانها بر عدم رعايت امانت دارى استوار است.
2- يك جزء معناهاى امانتدارى نگاهدارى چيزهاى سپرده شده، و سپردن آن به صورت 

كامل در اختيار صاحبش است.
3- التزام به مسؤوليت هاى اجتماعى و اداى آن به بهترين صورت امانتدارى گفته مى شود.

4- عقل و خرد امانت الهى است كه به انسان سپرده شده. اگر انسان بر مقتضاى آن عمل 
رركرده و آنرا به دانش و معرفت بيارايد به بهترين صورت در مورد آن امانتدارى كرده است. ر ن ور ر ور ن ر ه ر ر و ش ر و ر

آداب نامه نگارى 
1. در نامه هاى درى، نوشتن مطالب ازسمت راست است. عنوان در سمت راست و امضا 

بايد در سمت چپ باشد.
2. عمومًا تاريخ وشمارة نامه در سمت چپ قرار دارد. در نامه هاى شخصى نيازى به ذكر 
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آدرس در متن نامه نيست؛ ولى در ادارات، نامه ها در ورقهاى رسمى ( نشاندار) نوشته ميشوند 
كه آدرس اداره در پايين صفحه ذكر شده است.

3. به ياد داشته باشيد كه در نامه هاى انگليسى آدرس گيرنده را سمت راست، باالى صفحه 
بنويسيد و زير آن تاريخ بزنيد. عنوان بايد در سمت چپ و امضاء در سمت راست باشد.

4. نامه هاى خود را تايپ نكنيد، مگر اين كه خط تان خيلى بد باشد.
5. نوع قلم نامه نگارى نشان دهندة ميزان احترام شما به دريافت كنندة نامه است. هرگز 
با پنسل نامه ننويسيد. بهترين قلم خود رنگ است. در مكاتباتى كه چندان رسمى نيستند 

ميتوانيد از خودكار استفاده نماييد.
6. دقت كنيد كه از كلمات مناسب استفاده كنيد. ايجاز و اختصار بهترين روش نامه نگارى 

است؛ البته مختصر گويى نبايد منجر به نارسايى شود.
سالها  ها  نامه  از  بعضى  و  شماستند  شخصيت  معرف  ها  نامه  كه  باشيد  داشته  ياد  به   .7

نگهدارى ميشوند.
8. اگر در آدرس نامه، عنوان خاصى براى شخص به كار رفته، مثًال «جناب آقاى دكتور 
احمدى» در سرنامه هم بايد همان عنوان را استفاده كرد. هرگز هنگام امضاى نامه براى 

خود عنوان ( آقا / خانم ) را به كار نبريد.

كارگروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه منقسم شده پيرامون اهميت و نقش امانت دارى در جامعه به 
بحث و گفتگو پرداخته سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف نتيجة مباحثة گروه خويشرا 

به ديگران بيان نمايد.
3- چند شاگرد تصوير را با موضوع امانت دارى ارتباط داده در مورد سخنرانى كنند.

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم محترم به خوانش مى گيرد، به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.
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2- با در نظر داشت قواعدى كه در باال خوانديد در كتابچه هاى تان متن يك نامة كامل را 
بنويسيد و آداب نامه نگارى را در آن رعايت كنيد.

1- امانت چه معنى دارد؟
2- به نظر شما امانت دارى در بر گيرندة كدام موضوعات است؟

3- خيانت در امانت چه نتايجى را بوجود مى آورد بيان داريد.
4- اگر كار به اهل آن سپرده نشود، جامعه به كدام سويى كشانيده خواهد شد؟

5- آدابى كه در نامه نگارى رعايت شود كدام ها اند؟

1- در بارة امانت دارى يك مقاله بنويسيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

قرعة فال به نام من ديوانه زدند      آسمان بار امانت نتوانست كشيد  
               حافظ

3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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 انواع شعر درى از نظر شكل و قالب

توضيح  به  قالب  و  شكل  نظر  از  شعر  انواع  بيان  از  قبل 
اصطالحات مربوط به آن مى پردازيم:

شعر:  گره خورده گى عاطفه و تخيل است كه داراى انديشه 
بوده و در زبان آهنگدار شكل گرفته باشد. 

فرد (بيت): گاه ممكن است كه شاعر تمام مقصود خود را در 
يك بيت تنها گفته باشد كه آن را در اصطالح شعرا، بيت فرد يا بيت مفرد به معناى تك 

بيت مى گويند؛ مانند: 
          مردى نه به قوت است و شمشير زنى           آنست جــورى كه تــوانى نــكنى

رباعى: رباعى شعرى است كه چهار مصراع دارد و بايد همه داراى يك مفهوم باشد وزن 
رباعى،  نمونه  است.  باهللا»  اّال  والقوة  «الحول  يا  فاع»  مفاعلين  مفاعيل  «مفعول  رباعى 

رباعيات خيام است.
كم مــانـــد ز اسـرار كه معلوم نشد هـرگـز دل مــن ز علم محروم نشـد  

معلومم شد كــه هيچ معلــوم نشــد  هفتاد و دو سال فكر كردم شب و روز  

مثنوى: شعرى است طوالنى كه داراى يك وزن بوده باشد؛ اما قافيه در هر بيت عوض شود. 
تعداد بيت هاى مثنوى محدود نيست و از اين رو براى بيان افسانه ها، حماسه ها، تاريخ و 

موضوعات عشقى غنايى و عرفانى به كار مى رود. 
مثنوى هاى مهم عبارتند از: مثنوى معنوى موالنا جالل الدين محمد بلخى، مثنوى حديقة الحقيقه 

شاگردان به پرسشهاى ذيل پاسخ دهند:
1- شعر را تعريف نموده و انواع آن را نام بگيريد.  

2- در بارة تشبيب و تخلص چه مى دانيد؟ 
3- فرق ميان غزل عاشقانه و عارفانه چيست؟ 

4- مطلع در شعر را توضيح دهيد.
5- ترجيع بند و تركيب بند چيست؟

درس پنجم
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سنايى غزنوي، مثنوى ويس و رامين فخر الدين اسعد گرگانى و مثنوى هاى نظامى گنجوى. 
اينك چند بيت از مولوى:

وزجـــدايى هـــا شكايت مـى كند بشنو از نى چــون حـكايت مى كند  
نـــاليده اند وز نفيرم مـــرد  و زن   از نيستــان تــا مــرا ببريــده انـد  
تـــا بــگويــم شــرح درد اشتيـاق سينه خــواهم شـرحه شرحه از فراق  
بــاز جــويد روزگار وصــل خويش هر كسى كو دور ماند از اصل خويش  
جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم مـن بــه هــر جمعيتى نـاالن شدم  
از درون مــن نجست اســـرار مـن هــر كسى از ظن خــود شد يار من  
نيست ليك چشم و گوش را آن نور  مــن از نـالة مــن دور نيـست   ســِرّ
نيست ليك كس را ديد جان دستور  تن زجـان و جان ز تن مستور نيست  
هــر كــه اين آتش ندارد نيست باد آتش است اين بانگ ناى و نيست باد  

قصيده: نوع شعرى است بر يك وزن و قافيه با مطلع (بيت اول) كه هر دو مصراع آن 
هم قافيه و در موضوع معين چون ستايش يا نكوهش سروده شده باشد و نيز ممكن است 
ابيات قصيده را بطور  باشد.  موضوع قصيده، جنبة اخالقى، عرفانى، فلسفى و غيره داشته 

متوسط ميان 20 تا 80 بيت و بيشتر از آن حدود صدوپنجاه بيت گفته اند. 
بيت اول قصيده را «مطلع» و بيت آخر آن را «مقطع» نامند. ابتداى اكثر قصايد مانند غزل، 

با وصف طبيعت آغاز مى شود. از اين رو مقدمة قصيده را تغزل يا تشبيب گويند.
غالب قصايد شعراى بزرگ چون فرخى، عنصرى، خاقانى، ناصر خسرو و ملك الشعرا بهار 

مزين به تغزل و تشبيب است.
اندرز،  و  پند  مدح،  چون  معين  مقصود  و  اشخاص  متوجه  بيشتر  شاعران  نظر  قصيده،  در 
دين  اولياى  و  انبيا  توصيف  به  بسيارى  موارد  در  و  بوده  زمان  بزرگان  تعزيت  و  شادباش 

اختصاص يافته است.
كنون كه نوبت توست اى ملك، به عدل گراى  به نوبت اند ملوك اندرين سپنج سراى  
كه ديگرانش به حسرت گذاشتند به جاى بـا خود آنچه بتوانى   تو مرد باش و ببر 

غزل: يكى از قالب هاى شعر درى غزل است كه داراى مطلع  مصّرع (كه مصراع هاى بيت 
اول هم قافيه) باشد تعداد ابيات غزل بطور متوسط محدود ميان پنج تا پانزده بيت است. 
غزل مانند قصيده داراى تغزل و تشبيب بوده  و در وصف طبيعت، عشق و مضامين اخالقى 
و عرفانى سروده ميشود. فرق ميان غزل و تغزل در قصيده، آنست كه ابيات تغزل بايد همه 
مربوط به يك موضوع باشد؛ اما در غزل تنوع مطالب ممكن است و برخى اين تنوع را شرط 
غزل شمرده اند، شاعر در اخير تغزل قصيده نام ممدوح را ياد مى نمود؛ اما در غزل شاعر 
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بجاى آن نام خود را مى آورد. 
از بهترين غزليات درى، غزليات سعدى، حافظ ، مولوى و ... است. در نوع غزل از نظر معنى 
و مضمون به مرور زمان تحول بزرگى روى داد، معانى عالى عرفانى و اخالقى و حكمت وارد 
شعر درى گرديد و اصطالحاتى كه از مى و معشوق و ميخانه و پيرمى فروش و امثال آنها 
در غزليات باقى گذاشت در بيان معانى عرفانى و تصوفى غير از آنچه ديگران تصور كرده اند 

به كار رفت حافظ در اين باره مى گويد:
سخن شناس نيى جـان من خطا اينجاست چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه خطاست 

حسن تخلص در غزل به منزلة جملة معترضه است كه يكى دو بيت آخر غزلى را به اين امر 
اختصاص مى دهند و با ذكر ستايش ممدوح غزل را به پايان مى رسانند. 

بگشاى لب كــه قنــد فــراوانم آرزوست  بنماى رخ كه بــاغ و گلستــانم آرزوست 
كان چهــرة مشعشع تــابــانـم آرزوست  اى آفتــاب حسن بــرون آ، دمـى زابــر 
آن گفتنت كـــه بيش مـرنجانم آرزوست گفتى ز نــاز: بيش مــرنجـان مـرا بــرو 
آرزوست آواره گى و كـــوه و بيــابــانم  واهللا كه شهر بى تــو مرا حبس مى شود 
شيــر خـــدا و رستم دستـــانم آرزوست دلم گرفت  زين همرهــان سست عناصر 

كــز ديـــو و دد ملولم و انسانم آرزوست  دى شيخ بــا چراغ همى گشت ِگرد شهر 
گفت: آن كه يافت مى نشود آنم آرزوست  گفتند: يــافت مـى نشود جستـه ايم مــا 

آن آشـــكار صنعت پنهـانـــم آرزوست ديده ها و همه ديده ها از اوست  پنهان ز 
از ديوان شمس   

قطعه: شعرى است كوتاه، كه از نظر قافيه مانند قصيده است؛ اما معموًال مطلع آن هم قافيه 
نمى باشد و بيشتر در پند، اندرز و مطالب اخالقى سروده مى شود، با اين تفاوت كه قطعه از 
نظر تعداد ابيات محدود است؛ ولى قصيده گاهى تا 200 و 300 بيت مى رسد. تعداد ابيات 

قطعه را از دو تا پانزده بيت نوشته اند.
زمانه را چونكو بنگرى همه پند است  زمـــانه پنـــدى آزاد وار داد مـــرا  
بسا كسا كه به روز تو آرزو مند است  بــه روز نيك كسان غم مخور زنهار  
رودكى          

يا
الف يــارى و بــرادر خـــوانده گى دوست مشمار آنــكه در نعمت زنـــد  
در پريشان حالى و درمــانـــده گى دوست آن باشد كه گيرد دست دوست  

                                                                                             سعدى
مسمط: چند مصراع همقافيه و يك مصراع مستقل القافيه است كه چند بار  با قافيه هاى 
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متفاوت تكرار مى شود و دراين تكرار مصراع هاى مستقل القافيه با هم همقافيه اند.
باد خنك از جـانب خــوارزم وزان است  خيزيـد و خز آريد كه هنگام خزان است 
پيـرهن رنگـرزان است گويى بــه مثل  آن برگ رزان است كه بر شاخ رزان است 
كاندر چمن و بـاغ نه گل ماند و نه گلنار دهقان به تعجب سر انگشت گزان است 

مستزاد: شعرى است كه در آخر هر مصراع رباعى يا غزل و قطعه و امثال آن جملة مسجعى 
بياورند كه در وزن بدان احتياجى نباشد؛ ولى در معنى با مصراع ارتباطى داشته باشد، مانند:

با صدق و صفا گر حاجت خود برى به درگاه خدا   
بى چون و چرا حاجــات تــرا كنـــد خداوند روا   

با جامة دلـــق  زنهار مبر حاجت خـود بر در خلق   
بى شرك و ريا كز  خلق نيايد كـرم وجود و عطا   
        سنا

ملمع: شعرى است كه يك بيت يا يك مصراع آن درى و بيت و مصراع ديگر آن عربى يا 
به زبان ديگرى باشد، مانند: 

النـــار زنهــار     و قنـــا ربنـــا عــذاب  بــد  قــرين  از  زنهـــار   
           سعدى

ترجيع بند: آن است كه اشعار از چند قسمت مختلف تشكيل شده باشد همه در وزن يكى 
و در قوافى مختلف، يعنى چند بيت با يك وزن و قافيه بگويند، مانند غزل و در پايان آن 
يك بيت با قافيه جدا گانه بياورند كه با ابيات پيش در وزن متحد و در قافيه مخالف باشد و 
همين طور اين عمل را چند بار تكرار كنند، و آن بيت منفرد بايد در فواصل عينًا تكرار شود، 
اين نوع شعر را ترجيع بند و بيت فاصله را بند ترجيع يابند گردان گويند. ترجيع بند هاتف 

اصفهانى با اين مطلع:
وى نثــار رهت هم اين وهم آن اى فداى تــو هم دل و هم جان   
وحـــده الالـــــه اال هــــــو كه يكى هست هيچ نيست جز او   

تركيب بند: تركيب بند مثل ترجيع بند است با اين تفاوت كه ابيات فواصل با يكديگر 
فرق دارد و بيت تركيب نه ثابت است و نه با خانة تركيب از نگاه قافيه هماهنگى دارد و نه 

با بيت هاى ديگر تركيب؛ مانند: 
تركيب بند معروف محتشم كاشانى با اين مطلع و بند تركيب: 

بـاز اين چـــه نوحه و چه عزا و چه ماتمست باز اين چه شورش است كه درخلق عالمست 
پــروردة كنــار رســـول خـــدا حسيـــن  خــورشيــد آسمان و زمين نــور مشرقيـن 
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* تشبيب: ياد شباب و جوانى كردن، ذكر احوال روزگار جوانى، آوردن ابياتى از عشق و جوانى 
يا وصف طبيعت در ابتداى قصيده. 

* تغزل: غزل سرايى كردن، اشعار عاشقانه سرودن، سخنان عاشقانه گفتن، عشق ورزيدن. 
* مخلص (گريزگاه): كه آنرا رهايى يا گريزگاه نيز مى گويند، آن دو بيت است كه تغزل 
قصيده را به قسمت بعدى قصيده كه مدح است ارتباط مى دهد. اگر اين اتصال مقدمه به قسمت 
اصلى يا تنة قصيده يعنى مدح، به واسطة ابيات بلند و زيبا به نحوى استادانه و لطيف صورت 
گيرد، مى گويند كه شعر داراى صنعت ُحسن تخلص است. مانند اين تخلص از قصيدة مختارى 

كه آنرا شمس قيس رازى از « تخلصات نادر بليغ» خوانده است:
با تاب سنبِل سمن آراى تو چه كار دى بــاز در تفكر آنم كه بـــاد را   

از وصِف آتش سر شمشير شهريار    گر نيز ِگرد زلف تو گردد بسوزمش   
بياموزيم

1- انواع شعر درى از نظر شكل و قالب شامل فرد، دو بيتى، رباعى، مثنوى، قصيده، غزل، قطعه، 
مسمط، مستزاد، ملمع، ترجيع بند و تركيب بند مى باشد.

2- ملمع: شعرى است كه يك بيت يا يك مصراع آن درى و بيت و مصراع ديگر آن به زبان 
و قنــا ربنا عـــذاب النار زنهـــار از قرين بد زنهار  ديگرى باشد؛ مانند:  

3- مثنوى، اشعارى است طوالنى كه داراى يك وزن است؛ اما قافيه در هر بيت عوض مى شود 
وتعداد ابيات مثنوى محدود نيست.  و

مأخذ و مراجع اماليى، انشايى و دستورى
    همان گونه كه پيش ازين ياد آورى شد، نگارش نامه يى درست، افزون بر آگاهى به 
ساختار و شكل ظاهرى آن، مستلزم دانستن نكات و قواعد نگارشى درست زبان درى در اين 
زمينه ها است. دانستن نشانه گذارى، دستور زبان و امالى درست واژه ها ، به كاربردن واژه 
هاى مناسب و آشنايى نسبت به ساختار زبان درى و پرهيز از نارساييها و اشتباهات مختلفى 
مشاهده  فراوان  توجهى،  وكم  ناآگاهى  و  غفلت  دليل  به  ها  نوشته  از  برخى  در  امروز  كه 
ميشود. به همين منظور الزم است، حد اقل با برخى از كتابهاى مربوط آشنا باشيد، تا بتوانيد 
مشكالت احتمالى خود را با مراجعه به اين كتابها برطرف كنيد. ازين رو در زير نام چند كتاب 

مربوط به اين فن را مى آوريم؛ تا درصورت نياز به اين كتابها مراجعه كنيد. 
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1. دستور معاصر زبان درى، نوشتة پوهاند دكتورمحمد حسين يمين
2. غلط ننويسيم ( فرهنگ دشواريهاى زبان فارسى ) ، نوشتة ابوالحسن نجفى

3. روش امالى زبان درى، پذيرفتة اتحادية نويسنده گان ( به كوشش پويا فاريابى)
4- دستور زبان معاصر درى نوشتة محمد نسيم نگهت سعيدى

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون انواع شعر از نظر شكل و قالب به بحث و گفتگو 

بپردازند. سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه بحث را به ديگران بيان نمايد. 
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون تشبيب، تغزل و تخلص(مخلص) معلومات دهد. 

3- چند شاگرد در مورد قالب و محتواى ابيات زير دو دقيقه صحبت كنند.
وز جملة خــلق بــرگزيدن خود را عيب است بزرگ بر كشيدن خود را   

ديدن همه كس را و نديدن خود را  از مــردمك ديـده ببايد آمــوخت   
امال و نگارش           (خواجه عبداهللا انصارى)

متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد، در كتابچه هاى تان امال بنويسيد. 
با در نظر داشت قواعدى كه در بخش آيين نامه نگارى خوانديد، متن يك نامة كامل را در 

كتابچه هاى تان بنويسيد. 

انواع شعر درى را نام بگيريد. 
در مورد قصيده چه مى دانيد؟ بيان داريد. 
فرق ميان دو بيتى و رباعى را بيان كنيد. 

ملمع را تعريف و با ارائة مثال واضح سازيد.
برخى از مثنوى سرايان مشهور زبان و ادبيات درى را نام بگيريد. 

ترجيع بند و تركيب بند را تعريف نموده و هر يك را با مثال واضح سازيد.
پيرامون بيت زير مقاله يى بنويسيد و نيز آن را به حافظه بسپاريد. 

كزين برتر انديشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد    
متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد. 
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بيدل و نمونة كالم
    ابوالمعانى ميرزا عبدالقادر (بيدل) فرزند ميرزا عبدالخالق، 
يكى از شاعران غزلسراى عرفانى و فلسفى زبان درى در 
سال 1054 هجرى قمرى در شهر عظيم آباد پتنه در هند 
چشم به جهان هستى گشود. او كه از تركان چغتايى قبيلة 
افغانستان  به  از آسياى ميانه  نياكانش  باشد،  (برالس) مى 
نامهاى  به  قريه  سه  بدخشان  ارگوى  ولسوالى  در  آمدند. 
برالس چنار، برالس شمرو برالس كور چشمه وجود دارد 
امير  با لشكريان  ميانه  از آسياى  بيدل برالسى  نياكان  كه 

تيمور و يا ظهير الدين محمد بابر آمده و در آنجا سكونت اختيار كردند و از اين جا به سر 
كه  نداشت  بيش  نيم  و  سال  چهار  «بيدل»  عبدالقادر  ميرزا  بستند.  سفر  رخت  هند  زمين 
پدرش را از دست داد و كاكايش «ميرزا قلندر» كه خود از صوفيان با صفا بود تربيت و سر 
پرستى او را به عهده گرفت «بيدل» در كنار ميرزا قلندر با مبانى تصوف  آشنايى الزم پيدا 
كرد؛ همچنين در اين راه از امداد و دستگيرى «موالنا كمال» دوست و پيشواى پدر بهره 

ها برد.
از  با سپاه «شجاع» يكى  (بيدل) هنگامى كه سيزده سال بيش نداشت به مدت سه ماه 
شاهد  نزديك  از  و  برد  سر  به  پتنه)  در شمال  زمينى  (سر  ترهت  در  جهان  شاه  فرزندان 

از شاگردان اين پرسشها به عمل آورده شود:
1- بيدل كى بود؟ 

2- مهمترين آثار او چه نام دارد؟
3- شما شعر او را چطور ارزيابى مى كنيد؟

درس ششم

www.ael.af



 26

درگيرى هاى فرزندان شاه جهان بود. بيدل همراه با ماماى خود (ميرزا ظريف) در سال 
1017هـ . ق. به شهر (كتك) مركز اوريسه رفت. ديدار شگفت انگيز (شاه قاسم هواللهى) و 
بيدل در اين سال از مهمترين وقايع زنده گى او به شمار مى رود. وى سه سال در اوريسه 

از فيوض معنوى شاه قاسم بهره برد.
او در سال 1075 هـ . ق. به دهلى رفت، بيدل در خدمت يكى از شهزاده گان آن روز گار 
(شهزاده اعظم) به خدمت نويسنده گى مشغول شد و در همان زمان شعر هم مى گفت. چون 
شهزاده از وى خواست كه او را در قصيده يى بستايد بيدل از اين كار سر باز زد و از خدمت 
دستگاه او كناره گرفت. يك چند در شهرهاى هند به سياحت پرداخت و سر انجام در حدود 
دثه يى  سال 1096 هـ . ق. در دهلى اقامت گزيد. بيدل پس از آن زنده گى آرام و بى   حا
را به آزاده گى و قناعت به سر برد. زنده گى شاعر بزرگ در اين سالها به تأمل و تفكر و 
سرايش شعر گذشت و منزل او در شاه جهان آباد محل تجمع عاشقان و عارفان و شاعران 
و اهل فكر و ذكر ادبا و دوستاران سخن درى بود. در همين سالها بود كه بيدل به تكميل 
مثنوى «عرفان» پرداخت و باوجود آشفته گى، اوضاع، شاعر عارف تا آخرين روز زنده گى 
خود از تفكر عرفانى و آفرينش هاى عرفانى باز نماند؛ تا اينكه به سال 1133 هـ . ق. در سن 

هفتادونه ساله گى چشم از جهان بست.
آثار و سبك شاعرى بيدل: كليات آثار بيدل بسيار پر حجم است و انواعى چند از نظم 
و نثر را شامل مى شود. از بيدل عالوه بر ديوان غزلياتش  آثار ارزشمند ديگرى نيز در دست 

است كه بيش از صد هزار بيت را تشكيل مى دهند كه مهمترين آنها قرار زير است:
آثار منثور عبارتند از: چهار عنصر و رقعات و نكات و مراسالت.

آثار منظوم عبارتند از: 1- مثنوى عرفان 2- مثنوى محيط اعظم 3- مثنوى طلسم حيرت،
4- مثنوى طور معرفت 5- غزليات 6- رباعيات

سبك شعرى بيدل سبك هندى مى باشد.
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زبان شعرى بيدل
در شعر بيدل بار ادبى و معنايى كلمات به سرحد كمال خود رسيده است و همچنين موارد 
جديدى نيز به آن افزوده شده و زبان در عين ايجاز و اجمال است. به گونه يى كه خوانندة 
او براى آن كه فهم درستى از شعر وى داشته باشد، الزم است به اندازة كافى از سنت شعر 
درى مطلع و به اصول اساسى عرفان اسالمى آگاه باشد. شعر بيدل همچون جنگلى بزرگ و 
نا شناخته است كه در اولين قدم به بينندة آن حس حيرت و شگفتى دست مى دهد و چون 
پا به داخل آن مى گذارد دچار غربت و نا آشنايى مى شود و در واقع مدتى طول مى كشد 
تا با شاخ و برگ و انواع درختان و پرنده گان و راههايى كه در آن است آشنا شود؛ اما چون 
مختصر انس و الفتى با آن پيدا مى كند به شور و اشتياق در صدد كشف نا شناخته هايش بر 
مى آيد. بيشترين شهرت بيدل در قلمرو فرهنگ درى چه در افغانستان و تاجيكستان و ايران 
و چه در هندوستان، مديون ديوان اشعار به ويژه غزليات خيال انگيز و پر مضمون اوست كه 
در خيال پردازى و نازك خيالى انديشه هاى شاعرانه و به كار بردن مضمون هاى بديع و 
گاهى دور از ذهن شگفتى آفرين است. شعر او به ويژه غزل ها و مثنوى هايش، رنگ عرفانى 
تندى دارد كه در پاره يى موارد رنگ فلسفى به خود مى گيرد. ويژه گى عمدة شعر بيدل 
مشتمل بر مضمون هاى متنوع و استفاده هاى رنگين و خيال انگيز و سر شار از تخيل رمز 
آميز شاعرانه است. خالصه بيدل را مى توان شهسوار سخن درى در قلمرو اين زبان دانست. 
ميرزا اسداهللا خان غالب، بيدل را بحر بيكران و عالمه اقبال او را مرشد كامل دانسته است.

ويژه گيهاى شعر بيدل
از مهم ترين ويژه گيهاى شعر (بيدل) مى توان به كارگيرى از نماد ها و تلميحات، توصيف 

طبيعت، تازه گى زبان شعرى و عرفانى اشاره كرد.
آنچه كلكم مى نگارد محض صوت وحرف نيست   
هوش مى بــايــد كه دريــابــد زبــان بيــدلى   

از خصوصيات ممتاز ديگر شعر بيدل كثرت كار برد تركيبات بكر و تازه در آن است كه 
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براى درك درست از شعر او ناگزير بايد با شيوة كار برد تركيبات وى مأنوس و آشنا بود به 
عنوان نمونه در اين بيت:

         دليل كاروان اشكم، آه ســرد را مـانم
         اثر پرداز داغم، حرف صاحبدرد را مانم

تركيب هاى (كاروان اشك) و (اثر پرداز داغ) ساختة ذهن و زبان و ابداع بيدل است. بيدل در 
نوشته هاى خود كلمات (هستى) و (عدم) و آيينه را به كثرت به كار مى برد كه به نام شاعر 
آيينه ها نيز ياد مى شود. وى تركيباتى از قبيل: آيينه خانه، آب آيينه، آيينه خو، آيينة حسن، 

غبار آيينه، خيال آيينه و . . . بكار برده است.

نمونه كالم بيدل
خــار غفلت مى نشــانى در ريــاض دل چــرا   
مى نمايى چشم حــق بيـن را رة بــاطل چــرا   
بحر تــوفان جوشى و پرواز شــوخى موج تست   
مانده اى افسرده و لب خشك، چون ساحل، چرا   
غــربت صحراى امكانت، دو روزى بيش نيست   
از وطـن يكبــاره گشتى اينقـدر غــافــل چـرا   
ابــر، اينجــا مى كنــد از كيسة دريـــا، كــرم   
اى تـــوانگر! بــر نيــارى حــاجت سايل چـرا   
خط سيــر آبــى نـــدارد مسطـر مــوج سراب   
بيدل! اين دل بستگى بر نقِش آب و ِگل چـــرا   

صوفى: واحد صوفيه، يكتن از صوفيه، كه پيرو طريقة تصوف باشد، پشمينه پوش، پيروان 
طريقة تصوف، اهل طريقت، فرقه يى از مسلمانان است كه مسلك آنان رياضت و عبادت و 
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تزكية نفس و پيمودن مراحل اخالص و كسب معرفت است. آنها معتقد اند كه با عبادت و 
رياضت و تزكية نفس مى توان به حق و حقيقت راه يافت.

پيرو  كه  كسانى  جمع  عرفا  خداشناس،  ربانى،  حكيم  شكيبا،  دانا، صبور،  شناسنده،  عارف: 
عرفان باشند. عرفان به معناى شناختن، شناختن حق تعالى، خدا شناسى.

 بياموزيم
و  عرفانى  غزلسراى  شاعران  ترين  برجسته  از  يكى  (بيدل)  عبدالقادر  ميرزا  ابوالمعانى   -1

فلسفى، در سال 1054 هجرى قمرى در هند چشم به جهان هستى گشود.
2- تعداد ابيات (بيدل) از صد هزار تجاوز مى كند.

3- مهمترين آثار او عبارتند از: طور معرفت، طلسم حيرت، محيط اعظم، چهار عنصر، عرفان، 
رقعات، نكات و رباعيات.

4- باريك انديشى، خيال انگيزى، به كار گيرى تركيبات نو، تشخص بخشيدن به اشياى 
بيجان، بهره گيرى از نماد ها و تلميحات، استفاده از شيوة شاعران گذشته، تازه گى زبان 

شعرى، توصيف طبيعت از مهمترين ويژه گيهاى شعر (بيدل) است.
5- بيدل آيينة تابان شعر عارفانه بود كه نور وجودش به تاريخ چهارم صفر 1133 هـ . ق. 

به خاموشى گراييد.

انواع نامه ها:  نامه ها را نظر به مضمون، محتوا، پيام و ساير مشخصات آن به چند دسته 
تقسيم كرده اند، كه در زير از هريك آن نام ميبريم: 

1. نامه هاى ادارى (مكتوب ها)
2. نامه هاى دوستانه
3. نامه هاى عاطفى

4. نامه هاى اشخاص به دفاتر رسمى
5. نامه هاى دفاتر رسمى به اشخاص (مكتوب ها)

www.ael.af



 30

6. نامه هاى آگاهى بخش و غيره
با نظر داشت همة موارد يادشده، درمجموع نامه ها به دو دستة عمومى تقسيم ميشوند: 

1 -  نامه هاى خصوصى
2 – نامه هاى ادارى (مكتوب ها)    

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

2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نامه نگارى خوانديد در كتابچه هاى تان يك نامة 
دوستانه را بنويسيد.

1- بيدل در كجا تولد شد؟
2- بيدل در كدام سال تولد و به سال چند در كجا وفات يافت؟

3- در بارة آثار منظوم بيدل چه مى دانيد؟
4- در بارة آثار منثور بيدل چه مى دانيد؟

5- نياكان بيدل در اصل از كجا بودند؟
6- يكى از عمده ترين خصوصيات شعر بيدل را با ارائة مثال بيان نماييد.

7- انواع نامه ها را نام بگيريد.

1- خالصة زنده گينامة بيدل را بنويسيد و با خود در صنف بياوريد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد: 

گرد ساحل باش اين موج از محيط ديگر است بيدل از معنى طرازى بر كمال خود مالف 
3- متن كامل درس بعدى راخوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ضرب المثلها و دو بيتى ها
ضرب المثلها در ميان مردم و از تجارب زنده گانى مردم پديد  آمده و با مردم پيوند نا گسستنى 
انديشه و دانش مردم بوده و ميراثى از غناى معنوى  دارند. اين جمالت كوتاه زيبا مولود 
نسلهاى گذشته است. كه دست به دست و زبان به زبان به آينده گان مى رسد و آنان را با 

آمال و آرزو ها، غم و شادى، عشق و محبت، ايمان، صداقت  گذشته گان آشنا مى سازد.
زبان شيرين درى، در نتيجة فكر موشگاف و باريك بين و طبع بزله گو و نكته سنج درى 
زبانان از لحاظ ضرب المثلها و امثال و حكم از غنى ترين زبانهاى زندة دنياست. امثال و 
حكم عاميانه از دير باز در ادبيات منظوم و منثور كشورهاى درى زبان منطقه رخنه كرده و 
كمتر شاعرى درى زبان است كه در سخنان خود از اين ضرب المثلها را به كار نبرده باشد. 
هم در ادبيات كالسيك درى و هم در لهجه هاى مختلف اين زبان ضرب المثلها به كثرت 

و فروانى ديده مى شود.
ضرب المثلها و اصطالحات، جزو الينفك هر زبان و فرهنگى است و هر كس كه خواهان 
فراگيرى زبان باشد، ناگزير از آموختن آنها نيز هست. ضرب المثلها، منعكس كنندة حكمت 
و اخالق يك ملت است كه در طى قرون و اعصار به وجود آمده و حوادث و عوامل روانى و 
تاريخى در آن نفوذ داشته است و گنجينه يى است كه در سالهاى دراز، تجربيات و حكمت 
يك قوم را در خود جمع نموده و از همين ضرب المثلها مى توان به سجاياى اخالقى و 

سوابق تاريخى اقوام پى برد.
از آنجايى كه ضرب المثلها كوتاه و بياد ماندنى هستند، حتى برخى از بيسوادان هم دهها مثل 
در حافظة خود جاى داده اند از سويى كوتاهى امثال و در حافظه جاى گرفتن آن سبب شده 

سوال هاى آتى از شاگردان پرسيده شود:
1- ضرب المثل چيست؟  

2- در بارة دوبيتى ها چه مى دانيد؟
3- آيا ضرب المثلها جزو فولكلور و فرهنگ مردم اند؟ توضيح دهيد.

4- آيا دو بيتى ها جزو اشعار محلى و عاميانه اند؟ توضيح دهيد.

درس هفتم
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است كه هركس به هر كشورى مى رود اين ضرب المثلها را با خود به يادگار ببرد و وقتى 
به بررسى و جمع آورى آنها همت شود مشاهده مى گردد كه تشابه فراوانى بين امثال درى 
و انگليسى و يا عربى و ديگر ملل و اقوام وجود دارد كه اين مسأله در كشور هاى همجوار 
بيشتر به چشم مى خورد؛ البته غافل از اين مسأله نبايد بود كه جوهروجود انسانها در همه 
گرسنه گى،         ،محبت،  مانند:  استند؛  مشترك  مسايل  از  بسيارى  در  و  است  يكى  تقريبًا  جا 
تشنه گى و ديگر مفاخر و مصايب زنده گى كه تشابه زيادى با هم دارند. ضرب المثلها در 
اصل،  بخشى از فولكلور و چيزى است كه اغلب در زنده گى روزمره به كار مى رود و مبين 

استمرار تجربيات بشر براى نسلهاى آينده است و اينك نمونه يى از ضرب المثل ها: 
1- آتشت مارا گرم نكرد؛ ولى دودت مارا كور كرد.

2- آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگران مپسند.
3- آبرو گشاده باش، چو دستت گشاده نيست.

4- احتياج مادِر ايجاد است.
5- سالى كه نكوست از بهارش پيداست.

6- زير كاسه، نيم كاسه است.
7- داية دلسوز تر از مادر و كاسة داغ تر از آش.

8- با يك گل بهار نمى شود.
9- از تو حركت، از خدا بركت.

10- چاه كن در چاه است.
11- با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

12- با كهنة خود بساز كه نو مردم گران است.
دو بيتى: شعرى است در دو بيت كه با رباعى در قافيه بندى يكى، اما در وزن با آن فرق دارد. 

به عبارت ديگر شعرى است با مطلع ُمصّرع ولى از حيث وزن، محدوديت رباعى را ندارد. 
به عبارت ديگر دو بيتى از هر جهت مانند «رباعى» است با اين تفاوت كه رباعى بر وزن 
«الحول و القوة  اِّال بِاهللا» است؛ البته رباعى بيشتر براى بيان انديشه هاى فلسفى، عرفانى 
و عشقى به كار مى رود و دو بيتى بيشتر به گونة اشعار محلى و عاميانه سروده مى شود و 
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حكايت از عشق و محبت دارد؛ معموًال براى بيان احساسات بى شايبه و عشقهاى ساده و 
بى ريا با كلمات شكسته و محاوره يى مناسب است. دو بيتى را گاه افراد غير شاعر هم به 
اقتضاى احساسات و هيجانات درونى خويش سروده اند كه از نظر فرهنگها و ادبيات عامه 

ارزش فراوانى دارد دو بيتى را ترانه نيز گفته اند. 
البته در مجموع رباعى و دو بيتى براى بيان مضامين و مطالب كوتاه و مختصر به كار مى رود.

مثالهايى از دو بيتى
كــه هر چه ديده بيند دل كند ياد ز دست ديــده و دل هـر دو فرياد  
بسـازم خنجــرى نيشش ز فـوالد   زنم بــر ديده تــا دل گـردد  آزاد

***             
جهان بــا اين فــراخى تنگت آيد مكـن كــارى كه بر پا سنگت آيد  
تو را از نــامه خــواندن ننگت آيد چو فردا، نامه خواهان نامه خواهند  

***             
بـــه جـــان زنده گى آذر كشيده شـرار تيغ در خــــون هشته پهلو  
چو فريادش به گردون سر كشيده زصحرا هــا ستيغ كــوهســاران  

***            
بيـــا تحـــرير كـــن درد دلم را شبــى از ســوز دل گفتم قلـــم را  
نـــدارى طاقت اين كــوه غم را قلـم گفتا بـــرو بيچاره عـــــاشق  

***     
ز بس بــاران تيــر و زخم زوبين بــه سر غلتان بــه هر سو باد پايى  
سوارى ســرنگـون از كوهة زين ز هــرسو درخم پيچــان كمنــدى  

***     
روان هنــگامها از پــى شتابــان بــه ســوى قــرنهاى دور پنـــدار  

فروزنده بيابــان تـــا بيــابـــان   جــدا در دست هـــر هنگام شمعى  
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«الحول و القوة اِّال بِاهللا العلى العظيم» توان اجتناب و پرهيز از گناه و انجام عمل نيك جز 
به كمك خداوند(ج) عالى مرتبه و بزرگ ميسر نيست.

بياموزيم
1- ضرب المثلها در ميان مردم و از زنده گانى مردم پديد مى آيد و با مردم پيوند ناگسستنى دارند.

2- ضرب المثلها جمالت كوتاه و زيبايى اند كه مولود انديشه و دانش مردم عام و ميراثى از 
غناى معنوى نسلهاى گذشته مى باشد.

3- زبان شيرين پارسى درى، در نتيجة فكر موشگاف و باريك بين و طبع بذله گو و نكته 
سنج درى زبانان از لحاظ ضرب المثلها و امثال و حكم از غنى ترين زبانهاى زندة دنياست.

4- از همين ضرب المثلها كه منعكس كنندة حكمت و اخالق يك ملت است، مى توان به 
سجاياى اخالقى و سوابق تاريخى اقوام و ملل پى برد.

5- جوهر وجود انسانها در همه جا يكى است و در بسيارى از مسايل مشترك مى باشد؛ مانند: 
محبت، گرفتارى، گرسنه گى، تشنه گى و ديگر مسايل و مصايب مشابهت هاى زيادى دارند.

6- دو بيتى شعرى است در دو بيت كه با رباعى در قافيه بندى يكى بوده؛ اما در وزن از آن فرق دارد.
7- دو بيتى از هر جهت مانند رباعى است با اين تفاوت كه غالبًا دو بيتى بر وزن مفاعيلن مفاعيلن 

مفاعيل و رباعى بر وزن (مفعول مفاعيل مفاعيلن فاع) يا «الحول و القوة اِّال باهللا» ميباشد.
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نامه هاى خصوصى 
و  نزديكان  دوستان،  ميان  كه  ميشود  گفته  هايى  نامه  به  پيداست،  نامش  از  كه  چنان      
خويشاوندان مبادله ميشود. نامة خصوصى بايد خشك و رسمى گونه نباشد و از هرگونه تعارف 
و تكلف و خودنمايى مبراو، مظهر صفا وصداقت و صراحت باشد؛ تا بر مهر و محبت بيفزايد، نه 
اين كه ازان كدورتى به ميان آيد. نامه هايى كه به بزرگترها مينويسيم، بايد حاوى احترام توأم 
با محبت باشد؛ نامه هايى كه به كوچكترها مينويسيم بايد از عطوفت و مهربانى حكايت كند و 

باآلخره نامة همساالن و همپايه گان، بايد آيينة اخالص و صميميت باشد.
    رعايت ادب و حرمت در همة انواع نامه ها ضرورى است. هريك از نامه هاى تسليت و 
تبريك ودعوت و غير آن، بايد به مقتضاى حال، نمايشگر همدردى يا خوشحالى نويسنده و 
شركت وى درغم و شادى مخاطب باشد. درنامه بايد از مقدمة طوالنى و پرگويى و بحثهاى 
و  را چنان مختصر  نامه  نبايد  نيز  و  كرد  تلف  را  وقت خواننده  نبايد  و  نمود  پرهيز  بيمورد 
تلگرافى نوشت كه خواننده از فهم منظور عاجز بماند و يا داللت بر سردى، كم مهرى و بى 
اعتنايى نويسنده كند؛ همچنان از شكوه و شكايت و شرح ناكاميها و ناسازگاريهاى روزگار و 

گرفتاريهاى شخصى حتى االمكان بايد احتراز نمود. 

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون ضرب المثلها به بحث و گفتگو بپردازند؛ 

به  را  نتيجه  و  آمده  صنف  مقابل  نفر  يك  گروه  هر  از  سپس 
ديگران بيان كند.

2- يك تن از شاگردان دربارة دو بيتى ها معلومات دهد.
و  عواطف  مسايل  از  بسيارى  در  انسانها  اينكه  مورد  در   -3

احساسات مشترك دارند، گفتگو كنيد.
4-در مورد تصوير دو دقيقه در برابر صنف سخنرانى كنيد.
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد، در كتابچه هايتان امال بنويسيد.

2- با نظر داشت قواعدى كه در آيين نگارش خوانديد، در كتابچه هاى تان متن يك نامة 
دوستانه بنويسيد.

1- در بارة ضرب المثلها چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
2- چند ضرب المثل بيان كنيد.

3- دو بيتى را تعريف كنيد.
4- فرق ميان دو بيتى و رباعى چيست؟ واضح سازيد.

5- نامة خصوصى كدام  نوع نامه را مى گويند.

1- هر يك از شاگردان چند دوبيتى و ضرب المثل در كتابچه هاى خود بنويسند و با خود بياورند.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد.

هيچ گه از دست مده احتياط            در همه احوال به غم يا نشاط 
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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نقش زنان در ادبيات معاصر درى افغانستان

    نقش زنان در ادبيات ما با نام« رابعة بلخى» آغاز مييابد كه پس از او تا سده هاى متمادى، 
با نام ديگر زنان سخنوركمتر برميخوريم. شايد همزمان با او و پس از او زنان سخنور ديگرى 
هم بوده اند؛ اما نظر به داليل گوناگون، نام آنها ثبت تاريخ ادبيات نگرديده است؛ تنها در 
اواخر قرن نزدهم وآغاز قرن بيستم است كه جسته وگريخته، نام چند شاعر زن؛ مانند: عايشة 
درانى، آمنة فدوى، محجوبة هروى و مخفى بدخشى را در اوراق برخى ازكتابها مى بينيم، كه 

ناچيز بودن تعداد اين نامها نيز وابسته به اوضاع و شرايط آن روزگار ميتواند باشد. 
    دران دورة زمانى، محدوديتهاى اجتماعى، خانواده گى، تحصيلى و شغلى، فضا را براى 
ابتكارات زنان تنگ ميكرد. زنان يا چنان گرفتار امورخانه بودند كه نمى  توانستند كارهايى 
را كه توانايى آن را داشتند، به انجام برسانند ويا هنوز در انديشة پرداختن به ادبيات نيفتاده 
بودند. برخى هم كه مينوشتند، موجوديت خود را پشت نامهاى مستعار پنهان ميكردند. فضا 
چنان بود كه آنان به نوشتن ترغيب نمى  شدند؛ زيرا امكانى براى نشر آثار خود نمى  ديدند. 
و  بودند  نيافته  روى خود  به  را  ادبى  مراكز  درهاى  امكان گشايش  هنوز  دوره  درآن  زنان 
شركت آنان درجنبش ادبى، بسته گى به موقعيتى داشت كه در جامعه به  دست مى آوردند.

    در اوايل سدة بيستم ميالدى، گروه كوچكى از زنان تحصيلكرده كه در راه به  دست 
آوردن كمترين امكانات با مخالفتها وتهديد هاى بسيار رو به رو ميشدند، آغاز به گشودن 

       درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
       تشريحاتش جوابگوى پرسشهاى زير باشد: 
1. نقش زنان در ادبيات ازچه زمان آغاز گرديد؟

2. نخستين داستان نويس زن كه بود؟ 
3. چه عواملى باعث كمرنگ بودن حضور زنان در عرصة ادبيات شده بود؟  

4. نام چند تن از زنان شاعر و نويسندة معاصر را به ياد داريد؟   

درس هشتم
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مكاتب دخترانه و تدريس كردند، كانونهاى زنان را بنياد نهادند و مجله هاى ويژة خود را 
منتشر كردند. 

    نخستين  بار در زمان سلطنت امان اهللا خان بود كه دختران و زنان درتاريخ شكل گيرى 
و انكشاف معارف عصرى افغانستان، وارد اين عرصه  شدند. اولين مكتب ابتدايى دختران 
 در سال 1299هـ .ش. به نام «مكتب عصمت» توسط ملكه ثريا تشكيل شد؛ سپس در  سال  
1302هـ .ش. مكتب مستورات در شهرآراى كابل گشايش يافت. به روايت ديگر:  نخستين 
درآن وقت  كه  زرنگار شهركابل،  پارك  از  در قسمتى  تاريخ 19جدى1300هـ .ش.  به  بار 
«بوستانسرا » ناميده ميشد، به كمك يك عده زنان منور شهر و رهبرى ملكه ثريا،  «مكتب 
مستورات» گشايش يافت. دخترانى كه درخانه به طور خصوصى تحصيل كرده بودند،  به 
صنوف باالتر و ديگران به صنوف پايينتر شامل درس شدند و بعد از مدتى يك تعداد  آنها 
براى تحصيالت عالى به تركيه، آلمان و فرانسه اعزام گرديدند.  درهمين سال با تالش و 
ابتكار ملكه ثريا، مجلة ويژة زنان به نام «ارشاد  النسوان» تأسيس يافت.  مكتب مستورات 
كه بعداً درسال 1321هـ .ش. به ليسة ماللى تغييرنام داد، از آغاز تا امروز در تنوير افكــــار 
زنان افغان نقش شايسته يى را ايفا كرده است. تا آنجا كه حتى بسيارى از زنان آگاه، منور، 

شاعر و نويسندة معاصر ما از همين مكتب فارغ شده اند.
    در اواسط سدة بيستم بود كه با پيدايش كانونهاى آموزشى جديد و برخوردارى زنان از 
فرصتهاى آموزشى همسان با مردان و پديد آمدن نشريات ويژة شان، ورود زنان به تدريج در 

عرصة فعاليتهاى فرهنگى آغاز يافت، و شخصيت  زن در آثار ادبى نقش بارزترى پيدا كرد.
هاى  موفقيت  ادبيات  عرصة  در  كه  استيم  بسيارى  زنان  شاهد  امروز  ما  خوشبختانه      
چشمگيرى به دست آورده و از اعتبار و موقعيتى بسيار خوبى برخوردار گرديده اند و تقريبًا 
همدوش و همراه بامرد افغان درمراكز علمى، فرهنگى، هنرى، اقتصادى، سياسى و ... حضور 
فعال دارند. نه تنها در عرصة شعر و شاعرى نامهاى ماندگارى را مى بينيم كه مارا به آينده 
اميدوارتر ميسازد؛ بلكه در عرصة داستان نويسى هم چهره هاى درخشانى عرض وجود كرده 
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اند.
داستان نويسى

    ادبيات داستاني افغانستان از زمان شكل گيري آن به شكل نو وسبكهاي رايج ادبي اين صد 
سال اخير، به سال1300 هـ . ش. برميگردد، كه ازان زمان تاكنون فراز و فرودهاي بسيارى 
در پيوند با تغيير نظامهاي سياسي و متعاقب آن تغييرات اجتماعي، فرهنگي و مدني كشور 
داشته است. با نوشته شدن داستان« جهاد اكبر» درسال{1300هـ . ش.}و چاپ آن در مجلة 
معارف، داستان نويسي ظهور خود را در افغانستان آشكار، و تا سال{1330هـ . ش.}گهگاه به 
صورت تك جرقه هايى در مطبوعات، چهره نمايى كرد. پس از پايان دهة بيست و آغاز دهة 
سي، آهسته آهسته داستان با شيوة نسبتًا جديد در مطبوعات جا باز نمود. با توجه به حركت 
زمان و اوضاع جهاني، از دهة چهل تاكنون با تمام دشواريهاي سياسي و اجتماعي اوضاع 

افغانستان، داستان به رشد و بالنده گي خود ادامه داده است. 
    زنان از دهة چهل بدينسو، مجّدانه به ادبيات داستانى روى آورده و درين عرصه قلم 
زده اند. نخستين داستانى كه توسط يك نويسندة زن (خانم ماگه رحمانى) نوشته شده بود، 
درسال1340هـ .ش. انتشار يافت؛ پس ازان داستانهاى ديگرى از نويسنده گان زن به وجود 
آمد كه بسيارى ازانها  در داخل و خارج از مرزهاى كشور منتشر شد، كه اين روند همچنين 

تا هنوز ادامه دارد. 
بخوانيم و بدانيم

از او تا سده هاى  با نام« رابعة بلخى» آغاز مى يابد كه پس  1. نقش زنان در ادبيات ما 
متمادى، با نام ديگر زنان سخنوركمتر برميخوريم.

2. در اواخر قرن نزدهم و آغاز قرن بيستم ، نام چند شاعر زن ديگر؛ مانند: عايشة درانى، آمنة 
فدوى، محجوبة هروى و مخفى بدخشى را در اوراق برخى ازكتابها مى بينيم.

3. اولين مكتب ابتدايى دختران درسال 1299هـ .ش. به نام «مكتب عصمت» توسط ملكه ثريا 
تشكيل شد. ودر19جدى1300هـ .ش. مكتب مستورات درشهرآراى كابل گشايش يافت.
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4. در اواسط سدة بيستم بود كه ورود زنان به تدريج در عرصة فعاليتهاى فرهنگى آغازيافت، 
و شخصيت  زن در آثار ادبى نقش بارزترى پيدا كرد.

بخشهاى اصلى نامه هاى خصوصى 
    معموًال نامه هاى خصوصى داراى بخشهايى اند كه ترتيب آن به صورت زير است: 

1.  آدرس گيرنده ( آدرس مرسل اليه )
2. تاريخ 

3. عنوان كه درخطاب به گيرندة نامه نوشته ميشود.
4. آغاز نامه ( عبارت و جمله هاى احترامى آغازى )

5. متن نامه 
6. پايان نامه ( عبارت احترامى پايانى ) 

7. نام و نام خانواده گى نويسنده و ذكر مشخصات او
8. آدرس فرستنده ( آدرس مرسل ) 

9. امضا ( درصورت لزوم ) 
    معموًال بخشهايى از آنچه گفتيم، فقط روى پاكت نوشته ميشود؛ مانند : آدرس فرستنده و 
گيرنده و بخشهايى هم روى پاكت و هم روى نامه نوشته ميشود؛ مانند: مشخصات نويسندة 

نامه، تاريخ و عنوان گيرنده. 

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان درمورد « راههاى رشد داستان نويسى زنان» باهم گفتگو كرده، نكات پيشنهادى 

خود را در ورقه يى يادداشت كنند؛ سپس يك تن شان در مورد آن به سخنرانى بپردازد.
2. شاگردان به دو گروه تقسيم شده، گروه اول در مورد « ويژه گيهاى آثار ادبى مردان» و 
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گروه دوم در مورد « ويژه گيهاى آثار ادبى زنان» باهم به گفتگو پرداخته، نكات مورد نظر را 
يادداشت نموده بعد يك تن از هرگروه دربرابر صنف قرار گرفته در مورد آن صحبت كند.

3- شاگردان در مورد مفهوم ابيات زير سخنرانى كنند:
فـروخـت گوهـر عمـر عزيـز را ارزان     زنى كه گوهر تعليـم و تربيت نخريـد 
سزاست گوهر دانش، نه گوهـر الـوان      براى گردن و دست زن نكو «پروين» 

                پروين اعتصامى 

  
امال و نگارش

1. متنى را كه معلم محترم مى خواند دركتابچه هاى تان امال بنويسيد.
2. تصوير را باموضوع «زنان و دانشهاى نوين» ارتباط داده، در مورد آن متن ادبى بنويسيد. 
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1. نقش زنان در ادبيات ما از كدام زمان آغاز يافته است؟
2. در آغاز قرن بيستم ، نام كدام شاعران زن در ادبيات ما درخشيده است؟

3. كدام عوامل باعث شده است كه درگذشته ها، زنان به كارهاى ادبى نپرداخته و درعصر 
كنونى درين عرصه بدرخشند؟

4. نخستين مكتب ابتدايى دختران  در افغانستان، در كدام زمان، با چه نام و  توسط چه كسى  
افتتاح گرديد؟

5. در كدام زمان، ورود زنان درعرصة فعاليتهاى فرهنگى آغازيافت، و شخصيت  زن در آثار 
ادبى نقش بارزترى پيدا كرد؟

6. بخشهاى اصلى نامه هاى خصوصى را نام بگيريد.  

1. در مورد « راههاى رشد فعاليتهاى زنان در عرصة ادبيات» متنى بنويسيد كه از ده سطر كم 
نباشد.

2.اين ابيات را به حافظه بسپاريد:
از كاروان روح كمالى بــر آوريـد اى برده ها ز خويش باللى بر آوريد 
از هجر سرنوشت وصالى بر آوريد اى دختران باديه اى همرهان مـن 
           خالده فروغ
3. متن كامل درس نهم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.

www.ael.af



 43

علم و عقل
   

با عقل يارى يار كن          عقل خــود 
        «اَْمُرُهْم ُشْوري» بخوان و كار كن

                 از موالناى بلخى

* علم چيست: علم در لغت به معناى يقين كردن، دانستن، معرفت و دانش را گويند و در 

شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ دهند: 
1- شعر علم و عقل از كدام شاعر است؟ 

2- اولين بيت  علم و عقل شامل كدام صنعت شعرى مى شود؟
3- از مفهوم كلى بيت چى آموختيد؟

درس نهم

خـــاتم ُمــلك سليمانسـت علـــم
آدم خــاكى زحــق آمــوخت علـم
هين مكش تـو بر هوى اين بار علم
علم هــاى اهــل دل حمال شــان
علم چــون بر دل زنـــد يارى شود
علـم دريــاييست بى حــد و كنــار
صيقل عقلــت بدان داده است حـق
گفت پيغمبر كه احمق هر كه هست
هركه او عاقل بود، او جـان مــاست
آفت مــرغ است چشم كــام بيــن

جمله عالم صورت و جان است علم
تــا بــه هفتم آسمان افروخت علم
تـا شوى راكب تــو بــر رهوار علم
علم هــاى اهـل تن احمال شــان
علم چــون بــر تن زند مارى شود
طالب علــم است غــواص بحــار
كـــه بــدو روشن كنى دل را ورق
او عــدوى ما و غول و رهزن است
ُروح او و َروح او ريحــان مـــاست
مخلص مـــرغست عقل دام بيــن
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اصطالح معرفت دقيق و با دليل بر كيفيات معينه و يا حضور معلوم در نزد عالم.
* عقل چيست: در لغت دريافتن، دانستن قوه و ادراك حسن اعمال و تمييز نيك و بد امور را 
گويند. و در اصطالح عقل جوهرى است مجرد كه غايبات را به وسيلة وسايط و محسوسات 

را به وسيلة مشاهده درك مى كند و گويند چيزى كه حقايق اشياء را دريابد.
* خاتم سليمان: انگشترى كه سليمان (ع) در دست داشت و به وسيلة آن بر انسان ها و 
تمام ديوان و جانوران پادشاهى ميكرد و صنعت تلميح آنست كه گوينده در ضمن شعر به 

قصه يا مثلى معروف اشاره كند.
«و اَْمُرُهْم ُشْوري بينهم» اشاره به آية 38 سورة شورى است.

ترجمه: و كار شان در ميان شان مشورت است.
بيت دوم: اشاره است به آية 30 سورة بقره.

ُكنُتْم  إِن  َهـُؤالء  بَِأْسَماء  أَنبُِئونِي  َفَقاَل  الَْمَالئَِكِة  َعلَى  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُكلََّها  اَألْسَماء  آَدَم  َوَعلََّم 
َصاِدِقيَن(31) 

ترجمه: و [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت؛  سپس آنها را بر فرشته گان عرضه نمود 
و فرمود اگر راست مى گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد.

و نظر به فحواى آية كريم استنباط مى شود كه بزرگى آدم عليه السالم بلند تر از ماليكه است.

بياموزيم
1- آموختن و آموختاندن علم و دانش باعث سر افرازى انسان در دنيا و آخرت مى گردد و 
روح انسان را جاويدان ميسازد. بر ما الزم است تا در كسب علم و دانش كوشش نماييم و 

اندوخته هاى خويش را در راه خير و فالح مردم و كشور خود به كار بريم.
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بخشهاى اصلى نامة شخص به دفتر رسمى
    اين نوع ديگرى از نامه هاست، كه ما آن را به نام عريضه و درخواست ميشناسيم. اين گونه 
نامه ها چه دربيان تقاضا و طلب باشد و چه دربيان آگاهى و يا پرسش، داراى بخشهايى است 
همانند بخشهاى اصلى نامه هاى خصوصى؛ با اندكى تفاوت، كه در زير به شرح آن ميپردازيم: 

1. نشانى كامل فرستنده ( كنار راست در باالى صفحه ) 
2. نشانى كامل گيرنده  ( كنار چپ در باالى صفحه )

3. تاريخ ( كنارچپ صفحه در زير نشانى گيرنده )
4. موضوع (كنارچپ صفحه در زيرتاريخ )

5. عنوان كه درخطاب به گيرندة نامه نوشته ميشود.
6. آغاز نامه ( عبارت و جمله هاى احترامى آغازى )

7. متن نامه
8.  پايان نامه ( عبارت احترامى پايانى )

9.  نام و نام خانواده گى نويسنده و ذكر مشخصات او ( كنارچپ صفحه )
10. امضا ( حتمى است )

11. ذكر ضميمه ها با تعداد اوراق آن (كنار راست صفحه، سه سانتى پايين تر از امضا )
12. گذاشتن حد اقل پنج سانتى متر فاصلة سفيد درپايين صفحه به منظور ارجاع، مالحظه، 

يادداشت و .... 

كارگروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون مفهوم شعر به بحث و گفتگو بپردازند. 

سپس از هر گروه، يك نفر، مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان نمايند.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در بارة هدف كلى شعر علم و عقل  معلومات 

ارائه كند.
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش ميگيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.

2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نامه نگارى خوانديد، در كتابچه هاى تان متن كامل 
نامة يك شخص را به دفتر رسمى بنويسيد.

1- در بارة علم و عقل از شعر كه خوانديد چه آموختيد؟
2- مفهوم كلى درس را بيان نماييد.

3- شعر علم و عقل در كدام قالب شعرى سروده شده است؟
4- مفهوم بيت زير را بيان كنيد:

علم چون بر تن زند مارى شود علم چون بر دل زند يارى شود    
طالب علم است غواص بــحار علم درياييست بى حدو كنــار    

5- نامة شخصى به دفتر رسمى شامل كدام بخش ها مى باشد؟

1- در بارة علم و عقل يك مقاله در هفت سطر بنويسيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

عــلم جــان را به آسمان آرد  عقل دل را به عــلم بــنگارد    
               اوحدى

3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آمادگى بگيريد.
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اندرز هاى سودمند
اندرزهاى سودمند نتيجة يك عمر تالش، تفكر و تجربة انسانهاى سخت كوشى است كه با 

آگاهى از آنها مى توان در مسير زنده گى راحت و عاقالنه تر قدم برداشت.
- دانا ترين مردم كسانى اندكه از مردم نادان فرار كنند.

- دانا زنده است اگر چه بميرد و نادان مرده است هر چند زنده باشد.
- زيبايى سخن در كوتاهى و اختصار آن است.

- همدردى سر آغاز توانايى است.
- انسان واال هميشه به شرافت مى انديشد و انسان عادى به آسايش خود.

- بهترين انسان كسى است كه در حق همه نيكى كند.
- بهترين مردم كسانى اند كه خير شان به ديگران برسد.

- مشورت كردن عين هدايت است؛  هر كس به رأى خود اكتفا كند خود را به خطر انداخته است.
- گشاده دست باش؛ اما زياده روى مكن.

- دانش ارثى است ارزنده، ادب زيورى است پاينده و تفكر آيينه يى است تابنده.
- نيرومند كسى است كه بر خويشتن مسلط شود.

- يا درست حرف بزن، يا عاقالنه سكوت كن.
- با مردم نيكو سخن بگوييد تا پاسخ نيكو و پسنديده بشنويد.

- علم نعمت بزرگى است كه در زنده گى تاج افتخار و پس از مرگ يادگار درخشان خواهد 
بود، خردمند به كار خويش تكيه مى كند و نادان به آرزوى خويش.

- حرف زدن بدون فكر مانند تير اندازى بدون هدف است.
- با راستى است كه گفتار زينت پيدا مى كند.

- صبور باش كه صبورى ترازوى عقل و نشانة توفيق است.

شاگردان به پرسش هاى ذيل پاسخ دهند:
1- اندرز چه معنى دارد؟        

2- پند و اندرز چه نقش را در تربية جوانان ايفا مى كند؟
3- گشاده دست باش؛ اما زياده روى مكن يعنى چه؟ توضيح دهيد.

4- چند اندرز سودمند راكه به خاطر داريد؟ بگوييد.

درس دهم
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- از قضاوتهاى تند و عجوالنه بپرهيزيد.
- دانا ترين مردم كسى است كه دانش مردم را به دانش خود جمع كند.

- توانگر واقعى كسى است كه چشمش به ديگران نباشد.
- تفاهم از محبت و تفاوت از عداوت سرچشمه مى گيرند.

- فرصتها را از دست دادن اندوه ببار مى آورد.
- نخستين نيكى به ديگران، روى باز و خندان داشتن است.

- تا توانى دلى به دست آر، دل شكستن هنر نمى باشد.
- انسان با وقار بزرگ است و انسان متكبر كوچك.

- اگر پيرى پند ده و اگر جوانى پند گير.
- نخست خواهند پرسيد هنرت چيست؟ نگويند پدرت كيست؟

- در انجام كار هاى خوب از يكديگر پيشى جوييد.
- در نيكى و تقوا يكديگر را يارى نماييد. (1)

- در رفتارت ميانه روى پيشه كن و سخن به نرمى و آرامى بگو.
- مؤمن كسى است كه از سخنان بيهوده دورى جويد.

- كسى كه مى خواهد خدا با او سخن گويد قرآن بخواند.
در ادبيات فارسى درى پند و اندرز در زبان شعر نيز متجلى گرديده است، كه هدف از آن تعليم 
و تربيه و رهنمايى انسان ها به راه نيك است. از ميان گنجينه هاى بزرگ نظم و نثر درى 

چند بيت از نظامى گنجه يى را برگزيده ايم كه محتواى آن پند و اندرز است.

ديده فرو بر به گــريبان خويــش عيب كسان منگر و احسان خويش  
خود شكن آن روز مشو خود پرست آيينه روزى كه بــگيرى به دست  
تـــا ز تــو خــوشنود شود كردگار عمر به خوشنودى دل ها گـــذار  
چون مه و خورشيد جوان مرد باش گرم شو از مهر و زكين سرد باش  
نــيكى او روى بــدو بــاز كــرد هر كه به نيكى عمل آغاز كــرد  

مخزن االسرار
بياموزيم

َعلَى الْبرِّ  1- در نيكى و تقوا يكديگر را يارى نماييد. اشاره است به آية مباركة: «َوتََعاَونُواْ 
َوالتَّْقَوى»

2- آگاه باشيد كه با ياد خدا دلها آرامش مى گيرد. اشاره است به آية مباركة «اَال بِذكِر اهللاِ 
تَطَمئَِنّ الُقُلوب»
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نكات ضرورى درنامة شخص به دفتر رسمى
    وقتى براى اداره، دفتر رسمى و يا شخص مهمى نامه مينويسيم كه رابطه كارى با او 
داريم؛ در چنين مواردى نمى شود از روش نامة دوستانه استفاده كرد و اين كار نوعى توهين 
نامه ها مستلزم رعايت يك سلسله  اين گونه  به شخص گيرنده محسوب ميشود. نوشتن 

نكات ضرورى است كه در زير به توضيح آن ميپردازيم:
1. نامه بايد در يك طرف صفحه نوشته شود و نبايد در حاشية آنها چيزى نوشت.

2. متن نامه بايد با نهايت دقت در صحت مطالب تهيه شود.
3. متن نامه بايد شايستة فرد گيرنده باشد و پست و مقام شغلى فرد گيرنده بايد در نظر 

گرفته شود.
4. درنامه بايد شيوايى بيان و روانى مطلب نيز درنظرگرفته شود و از لغات نامانوس نبايد 

استفاده گردد.
5. از حشو ( به كار بردن كالم زايد) خود دارى شود.

6. در نامه به هيچ وجه نبايد از كلمات و جمالت عاميانه استفاده كرد.
7. از نشانه هاى قراردادى ( كامه، سميكولن، نقطه و ...) بايد درست و به جا استفاده كرد.
8. درنامه بايد ازاستفاده كردن جمالت توهين آميز،تهديدآميز و مشكل آفرين خود دارى كرد.
9. نامه بايد دركاغذ هاى مناسب نوشته شود تا امكان ارجاع و حاشيه نويسى داشته باشد.

10. نامه تا حد امكان بايد تايپ شود يا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.
11. سلسلة مراتب بايد رعايت شود.عدم رعايت سلسلة مراتب توهين تلقى ميشود.

12. اگر مخاطب نامه را نمى شناسيم، نامه را بايد با يك عنوان كلى بنويسيم؛ در هراداره يك 
سيستم تفكيك نامه وجود دارد كه باعث ارسال نامه به مكان مورد نظر ميشود.

13. اگر نامه به وسيلة انترنت مكاتبه شود: الف) از رنگهاى ماليم (مثل آبى) استفاده گردد.      
ب) تايپ همه نامه با فونت بزرگ يك نوع توهين محسوب ميشود. ج) ارسال تعداد زياد       

ايميل براى يك مكان كار درستى نيست.

كارگروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون اهميت اندرز هاى مفيد و سودمند به بحث 
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و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران 
بيان نمايند.

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده چند اندرز مفيد و سودمند را شرح و توضيح دهد.
3- چند شاگرد پيرامون ابيات زير صحبت نمايند:

چون مه و خورشيد جوان مرد باش گرم شو از مهر و زكين سرد باش  
نــيكى او روى بــدو بــاز كــرد هر كه به نيكى عمل آغاز كــرد  

امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.
2- با نظر داشت قواعدى كه خوانديد، در كتابچه هاى تان متن يك نامة كامل را بنويسيد.

 

1- اندرز ها و نصايح چه معنى و مفهومى را ارائه مى كنند.
2- سه اندرز مفيد و سودمند را كه خوانديد به انتخاب خود  توضيح كنيد.

3- كسانى كه به اندرز ها و نصايح سودمند بزرگان گوش فرا نمى دهند؛ شما براى شان 
چه مشوره مى دهيد؟

4- چند نكتة عمدة نامة شخص به دفتر رسمى را بيان كنيد.
5- بيت زير كدام مفهوم را ارائه مى كند:

ديده فرو بر به گــريبان خويــش عيب كسان منگر و احسان خويش  

1- در بارة نصايح و اندرز هاى مفيد و سودمند و نقش آن در جامعه چند سطر بنويسيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

بـــا دوستان مروت بـــا دشمنان مــدارا آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است 
                  حافظ

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

داستان، بيان سر گذشت انسان يا انسانهاست. 
در طول زمان و بر محور توالى حادثه يا حوادثى 
به طور  و  است  زنده گى  آن  كه شكل دهندة 
يا  و  پردازد  روابط علت و معلول مى  به  عمده 
داستان  است.  ملحوظ  آن  در  معلول  و  علت 
تاريك  زواياى  به  و  گيرد  مى  را  انسان  دست 
روح بشر مى برد و بسا حوادث را به نحوى بيان 
مى كند كه يا موجب عبرت شود و يا به قول 
ارسطو به پااليش روان بينجامد؛ اين حوادث به 
دو صورت يا در دو قالب ادبى بيان مى شود: داستان 

كوتاه و رمان.
داستان كوتاه: داستان كوتاه شرح ماجرايى است ؛غالبًا پيرامون يك موضوع يا يك شخص  
معـين در كمال ايجاز؛ به عـبارت ديگر در داستان كوتاه، نويسـنده يكى از جنبه ها يا نمود 
هــاى زنده گانى قهرمان يا شخصيت مورد نظر خود را تحليل مى كند و اعمال و گفتار او 
را كه بنابر انگيزه يى در خالل حادثه يى به منصة ظهور رسيده است، در نظر خواننده مجسم 
مى نمايد. از ويژه گيها و لوازم يك داستان كوتاه خوب: تازه گى موضوع، هيجان انگيزى، 
زيبايى و ديگر ظرافتهاى هنرى؛ همچنين عمق انديشه و قدرت تخيل نويسنده در ساخت 

و پرداخت واقعه مورد نظر است.

شاگردان به پرسش هاى ذيل پاسخ دهند: 
1- داستان كوتاه چيست؟ 

2- ويژه گى هاى داستان كوتاه را بيان داريد. 
3- در بارة داستان بلند يا رمان چه مى دانيد؟ 

4-  خيالپردازى در داستان چه نقش دارد؟ بيان داريد.

درس يازدهم
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برخى از منتقدان هنرى به داستانى كه كمتر از دو هزار و پنجصد كلمه داشته باشد داستان 
كوتاه و به داستانى كه بيش از دو هزار و پنجصد كلمه و بين ده تا پانزده هزار واژه دارد، 
داستان دراز و از پانزده هزار كلمه بيشتر رمان كوتاه و از پنجاه هزار كلمه به باال را رمان 

بلند گفته اند.

ويژه گيهاى داستان كوتاه
براى  كار  نقشة  طرح  حقيقت  در  داستان،  اصلى  شالودة  از  عبارت  داستان:  طرح   -1
نويسنده است كه در آن مى تواند به روابط افراد و كشش موضوع و كل حوادث بر اساس 

علت و معلول به ويژه ايجاد احساس انتظار در خواننده بپردازد.
نويسنده  خود  براى  داستان  در  دقيق شخصيت  شناخت  يعنى  پردازى:  2- شخصيت 
كه موجب مى شود بتواند آن را براى خواننده به تصوير كشد وخواننده به درستى در مسير 

حوادث قرار گيرد.
3- زاوية ديد: چگونه گى روايت داستان، نكته يى برجسته در نگارش داستان است. اين 
كه نويسنده، داستان را از زبان چه كسى روايت كند، بسيار اهميت دارد. هر نويسنده يى براى 
بيان داستان شيوه يى را كه متناسب باهدف و شخصيت هاى داستان است، انتخاب ميكند. 
داستان گاه از زبان يكى از قهرمانان بيان مى شود؛ گاه نويسنده به عنوان راوى، قصه را 
بيان ميكند، گاه داستان از زبان شخص اول بيان مى شود؛ اما در طول داستان راوى تغيير 
مى كند، گاه به صورت يادداشت روزانه نگارش مى يابد و گاه به صورت نامه نگارى بين دو 

يا چند نفر.  انتخاب درست و سنجيدة زاوية ديد و شكل روايت داستان بسيار مهم است.
4- خيال پردازى: وسعت ديد خواننده را گسترش مى دهد و نويسنده نيز با استفاده از 

تخيل به بررسى شخصيت هاى داستان مى پردازد.
است.              آن  درونماية  و  داستان  بر  روح حاكم  داستان همان  پيام يك  پيام داستان:   -5
نتيجه يى كلى در بارة زنده گى است كه داستان به طور واضح آن را بيان كرده است يا ما از 
آن استنباط مى كنيم؛ البته همة داستانها پيام ندارند. هدف داستانهاى ترسناك ممكن است 

صرفًا در اضطراب قرار دادن خواننده باشد.
داستانهاى اسرار آميز اغلب كارشان اين است كه معماى حل نا شده و مغلق را براى خواننده 
مطرح ساخته، بعد آن را حل كنند. تنها برخى از داستانهاى تفريحى داراى پيام هستند؛ ولى 

www.ael.af



 53

همة داستانهاى تحليلى پيام ندارند و در واقع در داستانهاى تحليلى، هدف داستان همان 
پيام آن است.

6- سمبول و كنايه: سمبول ادبى، بيش از معناى ظاهرى خود، معنى مى دهد و اين 
سمبول مى تواند يك موجود، شخص، حالت، عمل و يا چيز هاى ديگر باشد. داستان نويس 

مى تواند از انواع كنايه ها به اين شرح استفاده كند.
الف) تجربيات پيچيدة خود را بيان كند.

ب) داستان را به طور غير مستقيم سنجيده، ارزيابى كند.
ج) اختصار را رعايت نمايد. كنايه نيز مانند سمبول، به نويسنده امكان مى دهد تا بدون اين 

كه مفاهيم را صريحًا بگويد، آنها را به خواننده منعكس كند.
7- احساس و طنز: ادبيات داستانى، عواطف خفتة ما را بيدار كرده، به غليان مى آورد 
و از اين راه درك ما را از مسايل سر شارتر و عميق تر مى كند. برخى از داستانهــا مـــا 
را مى خنداند؛ برخى هم مى گرياند و بعضى هم ما را به وحشت مى اندازد. با همة اينها 
داستانى واقعًا پر معنى است كه احساس را به طور غير مستقيم در خواننده بر انگيزد نه به 
طور مستقيم. ضمنًا گاه از شنيدن لطيفه يى به خنده مى افتيم، و داستانى هم كه درآن همة 
نيرو به كار رفته تا ما را بخنداند، احتمال دارد هم مطبوع باشد و هم موجب رنجش كسى 
نشود. طنز چه در قالب سخنان دلنشين و متضمن شوخى باشد و چه نيشدار و گزنده و انتقاد 

آميز؛ تنها هنگامى ارزشمند خواهد بود كه ناشى از برداشت صحيح از زنده گى باشد.
در ادبيات درى، نگارش داستان، سابقه يى طوالنى دارد و از ادوار گذشته داستانهايى چون 
اسكندر نامه و دارابنامه بجاست؛ اما پيشينة نوشتن رمان و داستان كوتاه به مفهوم اروپايى آن 
مطابق ضوابط ادبى كه نويسنده گان مغرب زمين رعايت مى كنند از صد سال اخير تجاوز نمى 
كند و از اين زمان است كه در زبان درى رمان و داستان كوتاه جاى قصه ها و افسانه هاى 
كهن را ميگيرد. به طور كلى، داستان كوتاه قالبى است: كه در عرصة نويسنده گى امروز جهان 
داراى جايگاهى واالست و تنوع موضوع درآن از هر نوع ادبى ديگر بيشتر است و به واسطة 
عدم رغبتى كه نسل امروز به مطالعة آثار مفصل و نوشته هاى دراز پيدا كرده است، به تدريج 

انواع رمان يا داستانهاى دراز، جاى خود را به داستانهاى كوتاه بسپارد.
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* هنر: شناسايى همة قوانين عملى مربوط به شغل و فنى و يا معرفت امرى توأم با ظرافت 
و ريزه كارى مى باشد.

* اسكندر نامه: يكى از پنج مثنوى معروف نظامى گنجه يى است شامل دو قسمت مى باشد. 
يكى شرفنامه و قسمت دوم آن به نام اقبالنامه است.

بياموزيم
1- داستان كوتاه، شرح ماجرايى است غالبًا پيرامون يك موضوع يا يك شخص معين در 

كمال ايجاز نوشته مى شود. 
2- از ويژه گيها يك داستان كوتاه خوب: تازه گى موضوع ، هيجان انگيزى، زيبايى و ديگر 
ظرافتهاى هنرى، همچنين عمق انديشه و قدرت تخيل نويسنده در ساخت و پرداخت واقعة 

مورد نظر است.
3- از ويژه گى هاى داسـتان كوتاه مى توان طرح داســتان، شخصيت پردازى، زاوية ديد يا 
چگونه گى روايت داستان، خيالپردازى، پيام داستان، سمبول و كنايه و احساس و طنز را نام برد.
4- داستان كوتاه قالبى است كه در عرصة نويسنده گى امروز جهان داراى جايگاه واالست.

آدرس نويسى روى پاكت مراسالت 
    نوشتن آدرس يا نشانى در زبان درى دقيقًا برخالف بسيارى از زبانها از جمله انگليسى 

است؛ بدين معنى كه از موارد بزرگتر به سمت موارد كوچكتر ميرود؛ به ترتيب زير: 
1. نام كشور  2. نام واليت  3. نام ولسوالى  4. نام قريه  5. نام ناحيه 6. نام يا شمارة سرك    

7. نام يا شمارة كوچه 8. شمارة منزل 9. نام و نام خانواده گى گيرنده . 
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تفصيالت 
1. درهمه زبانهايى كه از راست به چپ نوشته ميشوند (درى، پشتو، عربى، ازبكى و ...) ، 
قاعده همان است كه درباال گفتيم؛ يعنى از موارد بزرگ آغاز نموده به سوى موارد كوچك 

بايد رفت.
2. اگرنامه به كشور ديگرى فرستاده ميشود كه ترتيب نوشتارى آن كشور از راست به چپ 

است، در آن صورت عين قاعدة باال بر آدرس گيرنده و فرستنده تطبيق ميشود.
3. اگر نامه به داخل كشور فرستاده ميشود، ديگر نوشتن نام كشور ضرورى نيست.

4. اگر نامه از مركز يك واليت به مركز واليت ديگرى فرستاده ميشود، طبيعى است كه نام 
ولسوالى و قريه نوشته مى شود. 

5. آدرس فرستنده به ترتيبى كه گفتيم، درسمت چپ، كنار بااليى پاكت نوشته ميشود. 
6. آدرس گيرنده به همان ترتيب در سمت راست، كنار پايينى پاكت نوشته ميشود.

كارگروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون داستان كوتاه و ويژه گى هاى آن به بحث و گفتگو 

بپردازند؛ سپس از هر گروه يك يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران انتقال دهند.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده، پيرامون طرح داستان، شخصيت پردازى، زاوية 

ديد، خيالپردازى و پيام داستان توضيحات الزم را ارائه كند.

فرستنده: كابل - قلعة فتح اهللا خان، ناحية دهم، 
سرك 8، منزل شماره (311)، انجنير رحيم گل. محل نصب 

تكتب پستى

گيرنده: باميان- ولسوالى پنجاب، قرية تگاب برگ، 
پهلوى مكتب ذكور، منزل احمد حسين خان.
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در  داده  ارتباط  درس  موضوع  با  را  تصوير  شاگرد  3-چند 
مورد آن سخنرانى كنند.

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

هاى خود امال بنويسيد.
2- بادر نظر داشت قواعدى كه خوانديد، در كتابچه هاى 

تان آدرس نويسى را تمرين كنيد. 

1- در طرح داستان كدام نكات در نظر گرفته مى شود؟
2- زاوية ديد در داستان چقدر مهم پنداشته مى شود؟

3- دربارة آدرس نويسى روى پاكت مراسالت معلومات دهيد.
4- يك شاگرد آدرس نويسى باالى پاكت مراسالت را روى تخته تمرين كند.

1- در بارة ويژه گى هاى داستان معلومات الزم تحرير بداريد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

سوداى تو در قلب يقين ها و گمانها اى مهــــر رخت صيقــل آينــة جانها  
از بهـــر ثناى تو گشودنــد زبانهـا در صحن چمن نارون و سوسن و سنبل 

                         سيداى ُكرخى 
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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انواع شعر درى از لحاظ محتوا
    مقصود از محتواى شعر، موضوعات شعرى و نوع افكار 
و عواطف و حاالت و تجربيات شاعران و مقاصدى است كه 
آنان در كالم منظوم يا آفرينشهاى شعرى خود بيان داشته 

اند.
نامحدود است و گاه  نيات شاعران  هر چند كه مقاصد و 
يك مقصود ممكن است خود مركب از موضوعات مختلف 
و متأثر از تجربيات گوناگون باشد، با وجود اين، شايد در 
بررسى اشعار درى از نظر محتوا و موضوعات شعرى و نوع 
انديشه و احساس گوينده گان آنها بتوان تقسيم بندى زير 

را ارائه كرد:
1- اشعار حماسى: كه در آن از جنگها و دالوريها سخن مى رود و عالوه بر توصيف پهلوانى ها، 
مردانه گيها، ميدان هاى جنگ، عقايد و آراء اخالقى، آداب و رسوم، مظاهر فرهنگ و تمدن 

يك ملت نيز منعكس ميشود؛ نمونة كامل شعر حماسى در زبان درى، شاهنامة فردوسى است.
منظومه هاى حماسى خود به سه نوع مى باشد: حماسه هاى اساطيرى و ملى، نظير شاهنامه، 
حماسه هاى تاريخى، مانند اسكندر نامة نظامى گنجه يى و حماسه هاى دينى، نظير خاوران 

نامة ابن حسام خوسفى (875)هـ .ق. و غيره.
2- اشعار غنايى: كه موضوع آن، لذتها، شاديها و غمها است. در قلمرو شعر درى، وسيع ترين 
افق معنوى و عاطفى از آن اشعار غنايى است و بارز ترين نوع شعر غنايى غزل است؛ كه 

خود به دو نوع عاشقانه وعارفانه تقسيم مى شود.

شاگردان به پرسش هاى زير پاسخ دهند: 
1- مقصود از محتواى شعر چيست؟ 

2- اشعار حماسى به چه نوع اشعار گفته ميشود؟
3- كدام كتاب  نظامى گنجه يى در زمرة آثار حماسى به شمار مى رود؟

4- اشعار غنايى چيست؟

درس دوازدهم
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در غزليات درى، غير از بيان حاالت گوناگون عشق و آرزومندى و شرح ايام هجران و وصل، 
معانى ديگرى از جمله، اغتنام فرصت و توصيف مناظر زيباى طبيعت، بهار، پاييز، شب، صبح 
مثنويهاى  و  مولوى، سعدى، حافظ  مانند:  غزليات شاعرانى؛  اظهار مى گردد.  آن  نظاير  و 
عاشقانه يى؛ چون: خسرو شيرين وليلى و مجنون نظامى گنجه يى و رباعيات خيام نمونه 

هاى ممتاز از شعر غنايى در زبان درى است.
3- اشعار مدحى: كه موضوع آن ستايش از خصلتها و صفات نيك كسى است. در اين نوع 
شعر، شاعر سجاياى اخالقى ممدوح را مى ستايد و از رفتار و موفقيت هاى او تمجيد مى كند. 
   اشعار مدحى غالبًا در قالب قصيده بيان مى شود و شاعر معموًال قصيده را با تغزل و تشبيب 
آغاز مى كند و سر انجام آن را با دعاى ممدوح، ختم مى كند؛ مانند قصايد شاعرانى چون: 
عنصرى، منوچهرى، فرخى سيستانى، امير معزى، انورى و غيره. در اشعار مدحى ممدوح 
شاعر، سلطان، امير و قدرتمندى سياسى است و يا شخصيت چون پيامبر اكرم صلى اهللا عليه 
وسلم و ساير بزرگان دين و دانش اند. يا پسنديدة مذهبى، عرفانى و يا علوم و فنون است. 
4- اشعار دينى: شامل سروده هايى است كه محتواى آنها موضوعات دينى نظير توحيد بارى 
تعالى، يا سر گذشت پيشوايان دين و مناقب و مصايب آنهاست. ديباچة اغلب ديوان هاى 
شاعران درى كه اختصاص به ستايش خداوند و نعت رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم دارد 
و آثارى كه در منظومه هاى شاعرانى چون: فردوسى، ناصر خسرو قباديانى، سنايى غزنوى، 
خاقانى شروانى، نظامى گنجه يى، جالل الدين بلخى، سعدى، عبدالرحمان جامى، محتشم 
كاشانى و از شعراى متأخر مانند اديب الممالك فراهانى و ملك الشعراء بهار وجود دارد و در 

بارة موضوعات مختلف مذهبى سروده شده است، جزء اين دسته از اشعار محسوب  مى شود.
5- اشعار انتقادى: در اين گونه اشعار، شاعر معايب و نارسايى هاى اخالقى و رفتارى فرد يا 
اجتماع را به صورت هجو يا هزل و طنز و يا به زبان غير جدى بيان مى كند. در آثار شاعرانى 
چون ناصر خسرو قباديانى، انورى، خاقانى، خواجوى كرمانى، سعدى، ظهير فاريابى، جمال 
الدين اصفهانى به ابيات و قطعات و قصايدى بر مى خوريم كه انديشه هاى انتقادى قوى در 
آنها ديده مى شود؛ همچنان در بسيارى از رباعيات خيام نيشاپورى و انتقاد به صورت هجو 
و هزل در ديوانهاى شاعرانى چون: سوزنى سمرقندى، حكيم جالل كوشكى قاينى، انورى 
و سنايى نيز وجود دارد. از ميان شاعران زبان درى كه به سرودن اشعار انتقادى پرداخته 
اند، آثار نويسنده و شاعر خوش ذوق قرن هشتم هجرى نظام الدين عبيد زاكانى قزوينى 
(771)هـ. ق. مشهور است او با لهجة ادبى بسيار دلچسپ انتقادات تندى را نسبت به جامعه 
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و محيط خويش بيان داشته است. شعر انتقادى پس از عبيد، توسط شاعرانى چون قاآنى، 
يغمايى جندقى و در دورة معاصر به وسيلة گوينده گانى نظير سيد اشرف الدين گيالنى، ميرزا 

زادة عشقى، ايرج ميرزا، دهخدا و ملك الشعراء بهار دنبال شده است.
6- اشعار مرثيه: مرثيه نوعى شعر است كه به ياد مرده و در ذكر محاسن او و تأسف از مرگ 

وى سروده مى شود؛ به ويژه اشعارى كه در ذكر مصايب و شرح شهادت پيشوايان دين مى باشد.
در آثار شاعران درى زبان از قديم ترين ازمنة تاريخ ادبيات درى تا كنون مراثى فراوانى وجود 
دارد كه گوينده گان آنها در سوگ فرزند، دوست، ممدوح خود و يا پيشوايان مذهبى سروده 

اند و مشهور ترين آنها آثار زير است:
مرثية رودكى سمرقندى در مرگ امير اسماعيل سامانى و شعرى كه در فوت شهيد بلخى 
گفته است، مرثية حكيم ابوالقاسم فردوسى در غم مرگ پسر سى و هفت ساله اش، مرثية 

فرخى سيستانى در فوت سلطان محمود غزنوى.
7- اشعار تهنيت: تهنيت به معنى مبارك باد و خوش آمد گفتن است و از لحاظ مضمون، 
عكس مرثيت و تعزيت است؛ زيرا شاعر تهنيت گو، ضمن شعر خود، شادمانى و  نشاطش 
را از رويدادى خوش، نظير فرا رسيدن اعياد مذهبى و ملى و ايام فرخنده يى؛ چون سالروز 

ميالد پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وسلم و...
   در آثار منظوم درى تهنيت هاى زيادى كه غالبًا در قالب قصيده سروده شده، از شاعران 
نظير مسعود سعد سلمان، ظهير فاريابى، انورى، سعدى، حافظ، خاقانى، سيد حسن غزنوى 

و . . . وجود دارد.
8- اشعار بث الشكوى: درد دل و شكايت كردن از رخداد هاى رنج آور زنده گى است. هر 
شعرى كه محتواى آن بر آمده از دردهاى درونى و اسرار غم انگيز شاعر و هدف از بيان آن 
عقده گشايى يا خبر كردن ديگران از حال شخص باشد، از نوع بث الشكوى محسوب ميشود؛ 
مانند: شكايت از روزگار، گاليه از بى وفايى معشوق و هجران او، گله مندى از ناسپاسى و 

قدر ناشناسى مردم زمانه.
9- اشعار وصفى: در اين گونه اشعار، شاعر گاه از طريق مشاهدة مستقيم و عينى، صفات 
ظاهرى اشخاص، مناظر طبيعت، فصل هاى سال و اشيا، يا به صورت كلى عالم خارج و 
زيبايى هاى طبيعت را شرح مى دهد و گاه به مدد نيروى تخيل و انديشه به بام علم معنى 

و باطن آدمى بر مى آيد.
 10- اشعار قصصى: قصص جمع قصه است و قصه ها شامل رويداد هاى خيالى يا واقعى از 
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زنده گى انسانهاست، كه گاه به مدد نيروى تخيل شاعر براى حيوانات، پرنده گان، حتى اشيا 
نيز ساخته مى شود و بسته به محتوا و درونماية خود و شيوة بيان قصه پرداز به انواع رزمى 
قران مجيد)،  (نظير قصص  تاريخى، مذهبى  اخالقى،  بزمى، عاشقانه، عرفانى،  پهلوانى،  و 
سياسى، عاميانه، كودكانه، مطايبه آميز و خنده آور و ... تقسيم مى شود. كه بهترين نمونه 

هاى آن را در آثار زير در مى يابيم:
بوستان، هفت  گنج،  پنج  معنوى،  مثنوى  الطير،  منطق  الحقيقه،  حديقة   ، رامين  و  ويس   

اورنگ و...
11- مناظرات: مناظره گفتگويى است ميان دو نفر كه هر طرف سعى مى كند با استدالل، 

برترى و حقانيت خود را بر ديگرى به اثبات برساند.
طوسى                            اسدى  احمد  بن  على  نصر  ابو  درى،  فارسى  زبان  شعردر  نوع  اين  مبتكر 
(465)هـ .ق. سرايندة گرشاسب نامه مى باشد. مناظرات پنج گانه اسدى كه عبارت از مناظرة 
عرب و عجم، آسمان و زمين، در نيزه و كمان، شب و روز، مغ و مسلمان است، در قالب 

قصيده به نظم در آمده است.
كه  است،  عامه  ادب  و  فرهنگ  اشعار،  گونه  اين  محتواى  محلى:  و  عاميانه  اشعار   -12
مجموعة عقايد، انديشه ها، آداب و رسوم عامة مردم مى باشد. اشعار عاميانه و محلى درى 
بيشتر در قالب دو بيتى و ترانه هاى عاشقانه سروده شده و موضوع آنها: چيستانها، ضرب 
پاره هاى  يا منظومه هايى است در قالب غزل، مثنوى، قطعه، و چهار  المثلها، الاليها، و 
پيوسته، كه در مراسمى؛ چون: تعزيه ، مولودى، عروسى و در ايامى مانند، سمنك و دعاى 

سفره خوانده مى شود.

                           
* شعر چيست؟ شعر، سخن منظوم، كالم موزون، كه داراى وزن و قافيه باشد، اشعار جمع آن است.

* توحيد: يگانه گردانيدن، يكتا قرار دادن، خدا را يگانه دانستن، به يگانه گى خدا ايمان آوردن.
* مرثيه: شعر يا سخنى كه در سوگوارى و در مدح ميت خوانده شود، مراثى جمع آن است.

بياموزيم
شعر درى از لحاظ محتوا انواع و اقسام زياد دارد كه مهمترين آن قرار زير است:

دينى،  اشعار  تعليمى، 5-  اشعار  اشعار مدحى 4-  غنايى 3-  اشعار  اشعار حماسى، 2-   -1
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اشعار  الشكوى، 10-  بث  اشعار  تهنيت، 9-  اشعار  مرثيه، 8-  اشعار  انتقادى، 7-  6-اشعار 
وصفى، 11- اشعار قصصى 12- مناظرات، 13- اشعار عاميانه و محلى

اشعار عاميانه و محلى داراى محتواى فرهنگ و ادب عامه است، كه مجموعة عقايد، انديشه ها، 
آداب و رسوم عوام مردم را در بر مى گيرد. اشعار عاميانه و محلى درى بيشتر در قالب دو 

بيتى و ترانه هاى عاشقانه و عارفانه سروده شده است.

آدرس نويسى روى پاكت مراسالت خارجى
    نوشتن آدرس در زبانهايى كه ازچپ به راست نوشته ميشوند، برخالف زبان درى است؛ 
يعنى هميشه بايد از موارد كوچك شروع شده و به طرف موارد بزرگ رفت. به ترتيب زير: 

1. نام و نام خانواده گى گيرنده 2. شمارة منزل 3. نام يا شمارة عمارت 4. نام يا شمارة كوچه 5. 
شمارة سرك 6. نام روستا 7. نام شهر 8. نام ايالت يا واليت 9. كود پستى 10. نام كشور.

افغانستان، كابل، كارته نو، 
حوزة هشتم، سرك 3 كوچة 

ششم منزل شماره 42 
احمد 

تفصيالت
1. اگر نامه به كشور ديگرى فرستاده ميشود، كه ترتيب نوشتارى آن كشور از چپ به راست 
است، درآن صورت آدرس فرستنده مطابق قاعدة درى نوشته شده و آدرس گيرنده مطابق 

به قاعدة زبانهاى چپ به راست نوشته ميشود. 
2. جاهاى نوشتن آدرس فرستنده وگيرنده روى پاكت، تغييرنمى يابد؛ يعنى آدرس فرستنده 
درسمت چپ،كناربااليى پاكت نوشته ميشود وآدرس گيرنده درسمت راست، كنارپايينى آن. 
3. بهتر است درپايين آدرس فرستنده، كلمه Afghanistan  را با حروف التين بنويسيم؛ 
زيرا اگر گيرندة نامه دران كشور پيدا نشود، شركت پستى كشور خارجى به آسانى بداند كه 

آ
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اين نامه را به كدام كشور مسترد نمايد و از مفقود شدن آن جلوگيرى به عمل آيد. 

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون انواع شعر از لحاظ محتوا به بحث و گفتگو 

بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر، مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بگويد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده فرق اشعار حماسى، غنايى و تعليمى را به گونة 

مختصر ارائه كند.

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

2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نگارش خوانديد، در كتابچه هاى تان مشخصات 
روى پاكت مراسالت خارجى را  بنويسيد.

1- مهمترين انواع شعر، از لحاظ محتوا را نام بگيريد.
2- مناظره به چه نوع شعرى اطالق مى شود؟ توضيح دهيد.

3- اشعار مدحى به چه نوع شعرى گفته مى شود؟ 
4- فرق ميان شعر از لحاظ قالب و شكل و از لحاظ محتوا چيست؟ 

5- يك شاگرد مشخصات پاكت مراسالت خارجى را روى تخته بنويسد.

1- در بارة شعر دينى و شعر انتقادى در ده سطر معلومات دهيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

كه هست از راستكارى رستگارى دلت را راست كن از راستكارى   
           ناصر خسرو بلخى
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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شاگردان به پرسشهاى ذيل پاسخ دهند: 
1- موالنا جالل الدين بلخى كى بود؟     

2- او از شمس تبريز چه الهام گرفت؟  
3- مهمترين آثار او را نام ببريد؟ 

درس سيزدهم

موالنا جالل الدين محمد بلخى
موالنا جالل الدين محمد بلخى فرزند سلطان العلما بهاءالدين محمد بن حسين الخطيبى از 
بزرگترين شعراى متصوف و عارف افغانستان به سال 604 هـ.ق. در بلخ كه از مراكز فرهنگ 
و ادبيات منطقه شمرده مى شد، تولد يافت. پدرش محمد بن حسين ملقب به بهاءالدين ولد 
بر حسب روايت نوة دخترى عالءالدين خوارزمشاه بود و از فضال، مشايخ و عرفا محسوب 
مى شد كه پيش خوارزمشاه تقرب داشت و در اثر نفوذ و شهرتى كه پيدا كرده بود، مخالفان 
تصوف از او سعايت نمودند. پس مجبور به مهاجرت شد و با پسرش جالل الدين به تاريخ 

617 هـ.ق. از راه بغداد قصد سفر حج نمود. در اين زمان جالل الدين 14 ساله بود. 
   بهاءالدين ولد در نيشاپور به ديدار شيخ فريدالدين عطار نايل آمد و او جالل الدين را در 
آغوش كشيد و دعا خواند و مثنوى اسرار نامه را به او هديه كرد. اولين تعليم و تربيت و ارشاد 
جالل الدين در نزد پدرش بود و يكسال بعد از وفات او كه به سال 628 هـ .ق. اتفاق افتاد سيد 
برهان الدين محقق ترمذى كه از شاگردان سابق بهاءالدين ولد بود و در اين موقع در سلك 
خواص و اولياء اهل طريقت مقامى داشت به قونيه آمد و جالل الدين از مجالس درس او 
كسب فيض نمود و نه سال تمام تحت ارشاد آن مرد عارف بود. بعد به عزم سياحت و اخذ 
معرفت و درك مجلس اصحاب طريقت، مسافرت شام اختيار كرد تا روزى گردش روزگار او 
را با يكى از بزرگان زمان و نوادر دوران به يكجا آورد و اين مالقات در حيات جالل الدين 
تأثير عظيم بخشيد. اين شخص عبارت بود از شمس الدين بن على بن ملك داد تبريزى 
كه ژوليده پيرى از پيران صوفيه بود و نفسى گرم و جاذبة بزرگ و بيان مؤثر داشت و از 
شهرى به شهرى راه مى پيمود و با اهل راز و رياضت و درويشان و عارفان انس و الفت 
مى نمود؛ تا اينكه در اين موقع كه سال 642 هجرى باشد به سراغ جالل الدين به قونيه 
آمد و در اول نظر بارقة عشق و حقيقت را در چهرة او ديد و او را شيفتة معنويت خود كرد 
و در بقيه عمر مرشد و قايد روحانى او گرديد. از تعظيم و احترامى كه جالل الدين در اشعار 
و اقوال خود نسبت به شمس ابراز نمود، نيك پيداست كه تأثير نفس او در جهانبينى جالل 

الدين بس عميق بوده است.
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بــوى پيراهـن زيــوسف يــافتست ايــن نفس جـان دامنم بــرتافتست   
بــازگو رمــزى از آن خــوش حالها كــز بــراى حــق صحبــت سـالها   

شرح آن يـارى كـه آن را يـار نيست  من چه گويم يك رگم هوشيارنيست   
كاين دليل هستى و هستى خطاست  خــود ثنا گفتن زمن تــرك ثنـاست   
اين زمــان بگــذار تــا وقت ديـگر  شرح اين هجران و اين خـون جـگر   
خــود تو در ضمن حكايت گوش دار  گفتمش پــوشيده خــوشتر سر يـار   
گفتــه آيـــد در حــديث ديــگران خـــوشتر آن بــاشد كـه سر دلبران   

مثنوى معنوى نه تنها بزرگترين ميوة افكار و بهترين جلوة اشعار جالل الدين است؛ بلكه 
ديوانى است  در زبان درى.

تأثير موالنا جالل الدين در افكار و اذهان بسيار و پيروان و مقلدان او بى شمار است، نه تنها 
نفوذ معنوى و ادبى استاد در افغانستان، ايران، هند و آسياى صغير به كمالست؛ بلكه شهرتش 

به مغرب زمين هم رسيده و اشعارش به زبان هاى مختلف دنيا ترجمه گرديده است.
سبك و افكار: موالنا جالل الدين در سرايش شعر خود از حيث رسايى مقصود و اتفاق 

مطلب، لطافت معنى، باريكى انديشه، صفا و پخته گى فكر عرفانى داد سخن داده است.

تصوف: طريقة تصوفى كه پيروان آن معتقد اند به وسيلة تصفية باطن و تزكية نفس انوار 
حقايق بر قلب شخص اشراق كند. اين طريقه در اديان مختلف وجود دارد و در اسالم در 
قرن دوم هجرى ظهور نموده است. تصوف اسالمى به دو روش تجلى كرده است يكى منفى 
كه عبارت است از اعراض از دنيا و رياضت و ترك عاليق و اختيار قناعت و پشمينه پوشى، 
روش مثبت عبارت است از سلوك و طى مراحل اخالص و ايثار خدمت به خلق، تربيت نفس، 

محبت، كسب معرفت و وصول به مقام عشق الهى.
عرفان: در لغت به معنى شناختن و شناخت حق تعالى مى باشد و يك پديدة اجتماعى و 
فرهنگى است كه پايه هاى آنرا احساس و عاطفة انسانى مى سازد و آنچه در عرفان مطرح 

است. روح و روان آدمى ميباشد و بس.
بياموزيم

1- موالنا جالل الدين محمد بلخى در سال 604 هـ .ق. در بلخ چشم به جهان هستى گشود.
2- مثنوى معنوى بزرگترين اثر جالل الدين محمد بلخى بوده و كامل ترين ديوان تصوف 
در زبان درى است كه به شمار بيست و شش هزار بيت و در ضمن شش دفتر در بحر رمل 

سروده شده است. 
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كلمات عنوانى و كلمات پايانى
    معموًال نامه ها با خطاب آغاز ميشوند. درخطاب، نويسنده بايد شأن و مقام مخاطب و 
وضع و موقعيت او را به كاربرد و از كلمات درخور ومناسب درنظربگيرد. همين كلمات و واژه هاى 
احترامى يى را كه در آغاز نامه به مثابة خطاب مى آيند، به نام كلمه عنوانى ياد ميكنند؛ 
همچنان كلمات احترامى يى كه پس از تمام شدن متن نامه، در پايان نامه مى آيند، كلمه 

هاى پايانى نام دارند. 
    كلمات عنوانى و كلمات پايانى هريك بارعاطفى خاصى دارند، كه اگر هريك از آنها در 
جاى مناسب خويش به كار نرود، يا خنده دار خواهد بود و يا توهين به گيرندة نامه تلقى 

ميشود و او را ناراحت ميكند؛ پس بايد از درست بودن آن كامًال اطمينان حاصل كرد. 
1. در نامه هاى خانواده گى: پدر گرامى و گرانقدرم، پدر مهربانم، مادر عزيز و مهربانم، مادر 

شيرينتر از جانم، پدر بزرگوارم، فرزند عزيزم، دختر نازنينم، فرزند گرامى ام.
2. درنامه هاى دوستانه: دوست گراميم، رفيق شفيقم، دوست بسيارعزيزم، دوست گرانقدرم.

3. در نامه هاى ادارى : محترم رئيس جمهور ...، محترم وزير ...، رئيس محترم ادارة ... ، 
محترم رئيس محكمة ... ، جناب محترم مدير ... ، به مقام محترم واليت ... ، استاد معظم 

جناب ( تخلص )، جناب محترم معاون ادارى رياست ....
كلمات پايانى 

    همان گونه كه ذكر شد، در پايان نامه پس از تمام شدن متن و قبل از امضا يا نوشتن نام، 
الزم است چند كلمه يى كه حاكى از احترام يا محبت نسبت به مخاطب نامه باشد، ذكرشود، 
كه همين كلمه ها را به نام كلمه هاى پايانى ياد ميكنند. كلمه هاى پايانى را ، مانند كلمات 
عنوانى، مناسب با مقام و سن و شخصيت مخاطب بايد نوشت. جاى نوشتن كلمه پايانى 
معموًاليك سطر پايينتر ازمتن وسمت چپ آخرين سطر آن است. در زير برخى از كلمات 

پايانى را نام مى بريم.
1. درنامه هاى خانواده گى: به اميد ديدار، آرزومند سالمتى شما، به اميد نامه هاى پرمحبت شما.

2. درنامه هاى ادارى: با تقديم شايسته ترين احترامات، سپاسگزارم، با تشكر وسپاس فراوان، 
با عرض احترام.

3. درنامه هاى دوستانه : دوستدارتو، به اميد ديدار، آرزومند ديدارتو، آرزومند خوشبختى تو،  
ارادتمندت، دوست هميشه به يادت. 
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كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت، افكار و انديشة موالنا جالل الدين 
محمد بلخى به بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را 

به ديگران بيان نمايد. 
3- چند شاگرد در مورد تصوير صحبت كنند. 

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

كتابچه هاى تان بنويسيد. 
نامة  يك  تان  كتابچة  در  خوانديد  كه  قواعدى  نظرداشت  در  با   -2

خانواده گى بنويسيد. 
 

1- چرا موالنا را در بيشتر  نقاط جهان مردم مى  شناسند؟ 
2- در مورد آثار موالنا معلومات دهيد. 

3- در بارة شمس الدين تبريزى چه مى دانيد؟ 
4- موالنا به كجا ها مسافرت كرد؟ 

5- در بارة سبك و طرز فكر موالنا چه مى دانيد؟ 
6- كلمات عنوانى و پايانى كدام كلمه ها را مى گويند؟

  
1- يك نمونة از شعر موالنا را انتخاب نموده در كتابچه هاى تان بنويسيد.

2- اين بيت ها را به حافظه بسپاريد. 
اى آبــشار نــوحـــه گر از بهر چيستى         چين بـــر جبين فگنده در اندوه كيستى

دردت چه درد بود كه چون من تمام شب         سر را به سنگ مى زدى و مى گريستى 
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ورزشهاى باستانى كشور ما افغانستان
باشد؛ چنانكه  نهايت مفيد مى  تندرستى،  براى صحت و  دانيد ورزش  همان گونه كه مى 

شاعرى چه زيبا گفته است:
زسستى كژى زايد و كاستى زنيرو بــود مــرد را راستى    

دنده،  توپ  بازى، شكار،  بازى، چوگان  آب  يا  شنا  بازى، دوش،  نيزه  اندازى،  تير  بزكشى، 
ريسمان كشى و ُكشتى، اين ها از جملة ورزش هاى باستانى كشور ما افغانستان عزيز و 

گرامى است كه به شرح و معرفى برخى از آنها مى پردازيم:

بزكشى
بزكشى ورزش ملى و يكى از بازى ها و مسابقات گروهى وعنعنوى است. اين ورزش بيشتر 
بين مردم صفحات شمال كشور مروج بوده و به مناسبت هايى گوناگون و گاهگاهى، در 
كابل پايتخت كشور نيز انجام مى يابد. نحوة انجام اين ورزش و بازى به صورتى است كه        
عده يى از سوار كاران براى كنترول الشة يك گوسالة تازه ذبح شده باهم به رقابت مى 
پردازند. سوار كاران بايد الشة گوساله را در حين سوار كارى از روى زمين برداشته و آن را با 
پيشى گرفتن از رقبا در محل مشخص كه معموًال يك دايرة عالمت گذارى شده در ميدان 
مسابقه و زمين بازى است؛ بر زمين بگذارند بازى گران بزكشى چاپ انداز ناميده مى شوند. 
اين بازى به مناسبت هاى مختلف در جشن ها روز هاى ملى و ايام عيد برگزار ميگردد و تيم 

هاى چند واليت با هم يكجا شده در چمن حضورى كابل به مسابقه مى پردازند.  

شاگردان به پرسش هاى ذيل پاسخ دهند: 
1- ورزش چيست؟ 

2- در بارة ورزش بزكشى چه مى دانيد؟  
3- در بارة شنا و َدوش چه مى دانيد؟

4- در بارة نامه هاى ادارى معلومات دهيد. 
5- آيا مى دانيد كه ريسمان كشى چگونه يك بازى است؟

درس چهاردهم
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افغان ها داستانهاى زيادى از اسپ هاى افسانوى، مردان سوار كار نامى و نبرد هاى بزرگى 
بازى شناخته شده  به عنوان يك  بزكشى  دارند.  ياد  به  در آن شركت مى كردند  آنها  كه 
بغالن،  كندز،  تخار،  بدخشان،  مردم  است.  رسيده  امروزى  هاى  افغان  به  ارثى  به صورت 
رشتة  اين  در  مردمانى شناخته مى شوند، كه  عنوان  به  فارياب  و  بلخ، جوزجان  سمنگان، 
ورزشى مهارت زياد دارند. ورزشكاران بزكشى با لباسهاى دراز، كاله ضخيم، چپن و قاقمه 

به همراه كفش هاى بزرگ ساق دار بزكشى مى نمايند.
بازى بزكشى توسط دو نفر حكم اداره مى گردد كه يكى از آنها در داخل ميدان و ديگر آن 
خارج ميدان بزكشى داورى مى كنند. در دو گوشة ميدان دو دايره كه در وسط آن يك يك 
بيرق به رنگ سرخ و آبى كه نشانگر دو تيم مى باشد، موجود است و يك دايره در مابين اين 
دو دايره مايل به وسط ميدان با بيرق سفيد است كه بيانگر دايرة شروع مى باشد. يك بيرق 
بزرگ با پاية بلند در اخير ميدان است؛ هر تيمى كه گوساله را از دايرة شروع برداشته و بعد 
از عبور از بيرق به دايرة حالل انداخت برندة يك امتياز شناخته مى شود. اسپ هاى بزكشى 
اسپ هاى معمولى نبوده؛ بلكه داراى جسامت قوى، هيكل بلند، پاهاى قوى و بلند، گردن 

افراشته و نسل عالى ميباشند.

ورزش ُكشتى
ورزش كشتى همپاى ورزش بزكشى پيش مى رفت چرا كه يك سوار كار ماهر بايد بدن 
قوى داشته باشد؛ تا درهمه عرصه ها بر حريفانش غالب آيد. كشتى همچون بزكشى به طور 
معمول در روز هاى ملى و جشن ها برگزار مى شود. اين ورزش در نقاط مختلف افغانستان 

رايج است. در مسابقه مردان جوان لباسهايى مخصوصى را مى پوشند.

ريسمان َكشى
يكى از جملة بازى هاى عنعنوى در افغانستان ريسمان كشى است. اين بازى ميان جوانان 
در واليت هاى  مختلف افغانستان رواج دارد. در ايام تعطيل، اين بازى را انجام مى دهند. 
افراد مورد استفاده قرار مى گيرد.  اين بازى جهت رشد قدرت و توازن و هماهنگى ميان 
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وسايل اين بازى، يك ريسمان به طول 20 متر و يا اضافه تر از آن مى باشد. شروع ريسمان 
كشى بايد تدريجى باشد. اين ورزش در صورت مداومت نه تنها باعث تقويت قلبى و تنفسى       

مى شود؛ بلكه استقامت عضالتى را نيز افزايش مى دهد. 

دوش
دوش نيز يكى از ورزش هاى باستانى كشور و از متداول ترين فعاليت هايى است كه به 
منظور افزايش آماده گى عمومى و تندرستى مورد استفادة افراد قرار ميگيرد؛ همچنان در 
بيشتر ورزش ها براى آماده گى جسمانى ورزشكاران كار برد دارد. دوش مى تواند تمام بدن 
و عضالت را فعال بسازد؛ بنابراين هدف از دوش حفظ سالمتى و برخودارى از نتايج مثبت 

آن مى باشد.

شناورى يا آب بازى
يكى ديگر از ورزشهاى باستانى كشور شناورى يا آب بازى است كه از جملة فعاليت هاى 
مناسب براى آماده گى قلبى و تنفسى مى باشد. مزاياى فيزيولوژيكى شنا شبيه دوش است؛ 
ولى تفاوت هايى نيز بين آنها وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود، نخستين تفاوت اين است 
كه در شنا عالوه بر مصرف انرژى براى حركت دست و پا،  مقدار انرژى ديگر بايد صرف 

شناورى بدن شود تا باعث بهبود قدرت و استقامت عضالتى گردد.

نيزه بازى
نيزه بازى نيز يكى از بازى ها و ورزش هاى باستانى است كه در مناطق جنوبى وطن عزيز 
ما افغانستان، مثل غزنى، پكتيكا، پكتيا، لوگر، خوست و غيره رواج دارد، نيزه بازى از جملة 
عنعنات خاص اين مردم است و اسپ ها را براى نيزه بازى از وزيرستان مى آورند كه به نام 
اسپ هاى وزيرى ياد مى شود. اين اسپ ها داراى گردن هاى بلند، گوش هاى تيز و باريك 
و اندام متناسب مى باشند. نيزه ها نوك تيز دارند كه از آهن و فوالد محكم ساخته شده و 
به نوك چوب بانسى دو سه متره نصب مى شود. نيزه بازان سوار بر اسپ خود در حاليكه 
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با دست چپ لگام اسپ و با دست راست نيزه را مى گيرند، به نوبت به محل بازى رفته به 
هدف برداشتن ميخ با نوك نيزه، اسپ خود را به سوى آن مى تازانند و دهل چى ها غرض 
تهّيج سوار كاران و اسپ دهل مى زنند  و سواركاران نوك نيزه را با قوت به ميخ چوبى     
مى كوبند و آن را با مهارت و سرعت بلند مى كنند هر يك از نيزه بازان اشتراك كننده به 
نوبت اين فعاليت را انجام مى دهند هر كه موفقيت بيشتر كسب كند به مرحله دوم راه مى 

يابد. اجراى مسابقه غالبًا دو سه ساعت را دربر مى گيرد.
همين طور تير اندازى، چوگان بازى (در منطقه پاميرها) شكار و توپ دنده از جملة ورزش 

ها و بازى هاى باستانى در كشور ماست.

قاقمه: نوعى لباس است كه بيشتر به رنگ زرد بوده، سخت و قايم مى باشد و در بزكشى 
و ديگر كارهاى شاقه آن را مى پوشند.

بياموزيم
1- ورزش براى صحت و تندرستى مفيد مى باشد.

زسستى كژى زايد و كاستى زنيرو بود مرد را راستى    
2- بزكشى، نيزه بازى، تير اندازى، چوگان بازى، ريسمان كشى، دوش، شنا يا آب بازى و 

توپ دنده از بازى ها و ورزش هاى باستانى كشور ماست.
3- ورزش بزكشى در اكثر واليات كشور اعم از بدخشان، تخار، كندز، بغالن، سمنگان، بلخ، 

جوزجان، سرپل و فارياب صورت مى گيرد.
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نامه هاى ادارى (مكتوب ها)
    تمام مكاتباتى كه در داخل يك ارگان، اداره و سازمان يا خارج ازان ارگان، اداره و يا 
سازمان ديگرى به منظور انجام يافتن كارهاى ادارى و در شكل و فورم مخصوص همراه 
با تشريفات ادارى مبادله ميگردد، نامة ادارى ناميده ميشود. نامة رسمى ادارى به منزلة سند 
ادارى است. اسناد ادارى تمام سندهايى را ميگويند كه به امور ارگان، اداره و يا سازمان، 
همچنين اسناد و سوابقى كه به صورت نوشته ( مراسالت ادارى، دوسيه ها ) منقوش ( نقشه ها،  
عكسها و تصاوير و .... ) و اسناد صوتى و تصويرى ثبت شده ( كستها و سى دى ها ) و مانند 
اينها در هر ارگان، اداره و سازمان به منظور اجراى وظايف ادارى رسمًا ايجاد، دريافت و يا 

صادر ميگردد. 

كار گروهى و سخنرانى
 

1- شاگردان به چندگروه تقسيم شوند و پيرامون 
وگفتگو  بحث  به  كشور  باستانى  هاى  ورزش 
بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف 

آمده و نتيجه را به ديگران بيان كند.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در 

بارة آب بازى و نيزه بازى معلومات دهد.
3- چند شاگرد در مورد تصوير سخنرانى كنند.
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى  به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.

2- بادر نظر داشت قواعدى كه در آيين نگارش خوانديد، متن كامل يك نامة ادارى را بنويسيد.

1- ورزش براى انسان چه فايده دارد؟
2- ورزش هاى باستانى مشهور كشور را نام ببريد.

3- در بارة نيزه بازى و ريسمان كشى چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
4- در بارة نامه هاى ادارى معلومات دهيد.

1- نقش ورزش را در صحت و تندرستى انسان چگونه ارزيابى مى كنيد؟ بنگاريد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

بماند تنش پست و تيره روان كه چون كاهلى پيشه گيرد جوان   
فردوسى        

3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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نصيحة الملوک
نصيحة الملوك ازجملة آثار معتبر امام غزالى (رح) بوده و به زبان درى نوشته شده است 
وى آن را در حدود سال (503) هـ .ق. براى سلطان سنجر نوشت، تأليف اين كتاب در اواخر 
حيات حجة االسالم ابو حامد محمد بن محمد غزالى صورت گرفته و توسط صفى الدين 
ابوالحسن على بن مبارك، شاعر و نويسندة ذو لسانين قرن ششم، به عربى ترجمه شد. اين 
اثر متضمن انديشه هاى غزالى در پايان زنده گانى است. موضوع اين كتاب حكمت عملى 
مى باشد كه البته بر مبناى دين بنا شده است غزالى اين كتاب را در هدايت و راهنمايى 
پادشاه و در باريان نوشته؛ نخست از اصول اعتقاد و ايمان سخن گفته و آنگاه باب هايى در 
سيرت شاهان، وزيران، دبيران و در حكمت دانايان آورده و در آغاز كتاب چنين آمده است:

«قال الشيخ االمام، بعد بدان اى ملك مشرق كه خداى تعالى بر تو نعمتهاى بسيار كرامت 
كرده است و شكر اين برتو واجب و الزم است و هر كه نعمت خداى عزوجل راشكر نكند 
نعمت بر وى زوال آيد و در تشوير و خجلت و تقصير بماند در قيامت، و هر نعمت كه به مرگ 
سپرى شود آن نعمت را نزديك خردمندان قدرى نباشد، اگر چه عمر دراز بود، چون سپرى 
شود چه سود دارد...، قدر نعمتى را بود كه باقى و جاويدان بود، آن نعمت جاويدان ايمان بود، 
كه ايمان نعمت جاويدان است، و ايزد تعالى ترا اين نعمت داده است و تخم ايمان در سينة 

پاك و دل عزيز تو نهاده است و پرورش آن تخم به تو گذاشته است...»
اين اثر داراى يك مقدمه و هفت باب است كه در مجموع تمام بخشهاى كتاب نصيحة 
الملوك مبيين دستور هاى حكيمانة حكما و بزرگان منطقه و كارنامة دانايان گذشته بوده 
و نيز موضوعاتى؛ چون: عدالت اجتماعى، رسوم، مساوات و برادرى، آزادى اجتماعى، بيان 
قصص و امثال، حكايات مربوط به سلف و روزگاران گذشتة اين مرز و بوم كه مهد پرورش 

از شاگردان خواسته شود تا به پرسش هاى آتى پاسخ دهند: 
1- نصيحة الملوك اثركى است؟

2- كيمياى سعادت نوشتة كيست؟ 
3- نصيحة الملوك اثر كى بوده و در كدام سال نوشته شده است؟

4- كتاب نصيحة الملوك توسط كى به عربى ترجمه شده است؟ نام بگيريد.

درس پانزدهم
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و ظهور مفاخر تاريخى است در بر دارد. نصيحة الملوک در حقيقت روشنگر درجة فكر و 
ترقيات روحى و اخالقى، فرهنگ و تمدن فروزندة باستانى اين سرزمين مى باشد؛ همچنان 
امام محمد غزالى دراين اثر در رابطه به آيين كشور دارى و كشور گشايى، گسترش عدل و 
داد آيين آزادى و برابرى عموم طبقات مردم، تابعيت تمام مردم از قانون شريعت بحثهاى   

با ارزشى نموده است. 
اين كتاب مى نماياند كه نثر درى غزالى شيوا و ساده بوده و در عباراتش صراحت و روشنى 
خاصى متجلى است. اين اثر نمايانگر توانايى امام غزالى در نويسنده گى است و با آنكه او در 
نثر عربى هم نويسندة چيره دست بود، كاربرد واژه هاى زبان عربى در آثار درى او به هيچ 

وجه از معاصرانش بيشتر نيست. 

* ذواللسانين: كسى كه به دو زبان شعر بسرايد و نويسنده گى كند و تكلم نمايد.
* شريعت:  راه و روش و آيينى كه خداوند براى بنده گان خود روشن ساخته است.

* فلسفه: حكمت، كه در مبادى و حقايق اشيا و علل وجود آنها بحث مى كند.

بياموزيم
1- غزالى از مشهورترين متكلمان و عالمان دين اسالم در قرن پنجم و اوايل قرن ششم 
مى باشد. وى علوم دينى و ادبى را در زادگاهش فرا گرفت؛ سپس به نيشاپور رفت و به 
تحصيل علم پرداخت و در بيست و هشت سالگى در علوم متداول دينى زمان خود استاد 
گرديد. وى گذشته از مقام بزرگش در علوم مختلف، در نثر درى هم مقام خاصى دارد و 
در آوردن لغات و اصطالحات جديد به طريق ساده و در خور فهم عوام قدم تازه يى در نثر 

درى برداشته است. 
2- از آثار معتبر درى غزالى (رح) نصيحة الملوك است كه در حدود سال( 503)  هـ .ق. 

سلطان سنجر سلجوقى نوشته شده است.
3- نصيحة الملوك به زبان عربى ترجمه شده است.

4- امام غزالى يكى از نوابغ متفكر بشر و از جملة ايمه و پيشوايان مصلح بزرگ اجتماع است 
كه در فنون، فقه، حديث و تفسير قران، در فلسفه، كالم، عرفان و معارف اسالمى دانشمند 
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محقق و عالم صاحبنظر و داراى درجة اجتهاد مطلق بود.
5- غزالى در حدود هفتاد كتاب و رساله در علوم دين، اصول كالم، حديث، اخالق، فلسفه، 
منطق و تصوف تأليف كرده است، كه مشهور ترين آثار درى وى كيمياى سعادت، نصيحه 

الملوك و مكاتيب فارسى درى است. 
6- نثر درى غزالى در نوشته هايش به ويژه نصيحة الملوك فصيح، شيوا و ساده است و در 

عباراتش صراحت و روشنى خاصى ديده مى شود كه نمايانگر توانايى او در نويسنده گى ميباشد.

 انواع نامه هاى ادارى (مكتوب ها) از نظر شكل
نامه هاى ادارى ازنظر شكل، موضوع، ماهيت و چگونه گى استفاده و ارسال، به انواع مختلف 

تقسيم ميشود كه برخى ازآنها به شرح زير است: 
1. نامه هاى وارده : تمام نامه هايى است كه از خارج اداره، سازمان و يا مؤسسه دريافت شده 

باشد و در دفترهاى اداره يا سازمان، شماره يى وارده به آن تعلق ميگيرد.
و         ميشود  فرستاده  آن  خارج  به  اداره  يا  سازمان  از  كه  هايى  نامه   : صادره  هاى  نامه   .2

شماره يى صادره به آن تعلق ميگيرد.
3. نامه هاى محرمانه : مكاتباتى كه دسترسى و اطالع به مفاد و محتواى آنها براى همه كس 

مجاز نيست و فقط افراد خاصى در هر اداره و يا سازمان، ميتوانند ازمتن آن آگاه شوند. 
4. نامه هاى ِسرِّى  و كامًال ِسرِّى : نامه هاى ِسرِّى اسنادى است كه افشاى آن به امنيت 
مملكت و مصالح دولت، لطمة بسيارى وارد ميكند و آن را به خطر مياندازد. اين گونه نامه ها 

در جا هاى مخصوص نگهدارى شده و از آنها حفاظت خاص به عمل آيد. 
`

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون كتاب نصيحة الملوك به بحث و گفتگو 
بپردازند؛ سپس از هر گروه يك يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان كند.

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون ويژه گيهاى نويسنده گى امام غزالى 
معلومات ارائه كند.

3- در مورد اين سخن سقراط در برابر  صنف صحبت كنيد:
سقراط گفت: كه اين همه عالم به عدل ُمَركبست، چون جور در آمد، عدل پايدار نباشد.

www.ael.af



 76

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

2- با در نظرداشت تصوير يك پارچه متن ادبى بنويسيد.

1- در مورد امام غزالى چه مى دانيد؟
2- سه اثر معروف امام غزالى را نام ببريد.

3- نصيحة الملوك به در خواست چه كسى و پيرامون چه موضوعاتى تحرير يافت؟
4-نثر كتاب نصيحة الملوك امام غزالى كدام خصوصيات را در خود دارد؟

1- در بارة ويژه گيهاى كتاب نصيحة الملوك معلومات تان را در چند سطر بنويسيد.
2- اين بيت را معنى كرده و به حافظه بسپاريد:

محيط دايره آن كس بسر تواند برد       
كـه پاى جهد چو پركار استوار كند    

قاآنى    
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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حيدرى وجودى 
حيدرى وجودى فرزند موالنا شفيع اهللا در 
سال (1318) هـ .ش. در يكى از دهكده 
جهان  به  ديده  پنجشير  درة  زيباى  هاى 
قرآن  و  بغدادى  قاعدة  نخست  گشود. 
مجيد را در مسجد در محضر علماى دينى 
(1326) سال  در  و  گرفت  فرا  وقت  آن 

هـ.ش.  شامل مكتب ابتدايى رخة پنجشير 
به  مكتب  هاى  درس  پهلوى  در  و  شده 
كتابهاى  سلسله  يك  خصوصى  طور 
فقهى را خوانده است. حيدرى وجودى در 
صنف پنجم مكتب بود كه در رؤيا از اثر 
پس  شد.  دگرگون  حالش  روحانى  حادثة 
همين  اثر  از  ششم  صنف  از  فراغت  از 
دگرگونى حالش نتوانست به آموزش هاى 

رسمى ادامه دهد.
حيدرى وجودى در اوايل سال(1333) هـ.ش. به كابل آمد و در روز هاى نخست آمدنش در 
كابل به مناسبت شعر و شاعرى با موالنا خال محمد خسته، صوفى عشقرى و شايق جمال 

آشنا شد. خسته و شايق در نقد و اصالح سروده هايش توجه الزم مبذول داشتند.
در سال (1343)هـ.ش. در چوكات وزارت معارف انجمنى به نام «انجمن شعراى افغانستان» 
تأسيس شده بود كه حيدرى وجودى درآن انجمن به حيث محرر موظف شد. از اول اسد 
همين سال مسؤول بخش جرايد و مجله هاى كتابخانة عامه گرديد. نخستين مصراع كه 

حيدرى وجودى سروده قرار ذيل است:

به پرسش هاى ذيل از شاگردان پاسخ گرفته شود:
1- حيدرى وجودى كيست؟

2- آثار مطبوع حيدرى وجودى را نام ببريد. 
3- حيدرى وجودى كدام مقاله ها را به رشتة تحرير در آورده است؟

4-اشعار حيدرى وجودى را چه كسانى نقد و اصالح مى كردند؟

درس شانزدهم
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((چه بودى رو نمودى دلم بردى بيدلم كردى))

كار و مسؤوليت هاى فرهنگى
1- معاون كانون دوستداران موالنا

2- عضو مؤسسان بنياد فرهنگ افغانستان
3- رئيس بنياد غزالى

4- رئيس كانون فرهنگى سيمرغ

نمونة كالم وجودى 
شاهد حال

داغ دل نـــگار مــا شمع سر مــزار مــاست شاهد حــال زار مــا چهرة زرد و زار مــاست 
آيينة جــمال تـــو اين دل بـى غبــار ماست دستگة جــالل تــو، جــلوه گــة وصـال تـو 
بـــاغ و گل و بهار هــا سينة داغـدار مـاست روضة عـــالم صفـــا، غنچة گلشــن وفـــا 
شــام و سحر به ياد او خـاطـر بى قرار ماست روح اميــد و آرزو جـــان وجهــان جستجـو 
نغمة آبشــار هـــا ديـــدة اشكبــار مــاست موجـــة رود بــارهـا زمــزمــة هــزار هــا 
مست الست مى روم عشق و اميد يــار ماست ســدرة وفــاى مــا خــارهــوس نمى شـود 
عظمت و شان زنده گى بر دل كوهسار ماست راز جهــان زنــده گى سر نهــان زنــده گى 
مستى و حــال عاشقان نــالة مـوجدار ماست زنگ دراى كــاروان گــرمى و سيــر رهروان 
بــا همه كس برادرى در همه جا شعار ماست صلح و صفــا و يـاورى مهر و وفـاى حيدرى 

***         

 
شاهد: شهادت دهنده، گواهى دهنده، كسى كه امرى يا واقعه يى را به چشم خود ديده باشد 

و گواهى بدهد. درزبان درى به معنى معشوق و محبوب هم آمده است.

بياموزيم
1- حيدرى وجودى در سال 1318 هـ . ش. در يكى از دهكده هاى درة پنجشير ديده به جهان گشود.
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2- حيدرى وجودى با شاعران معاصر چون خال محمد خسته، صوفى عشقرى و شايق جمال 
آشنا گرديد و اشعارش توسط ايشان نقد و اصالح مى شد.

3- حيدرى وجودى از اول اسد (1343) هـ .ش. بدينسو (1389) هـ .ش. مسؤول بخش 
جرايد و مجله هاى رياست كتابخانة عامه كابل مى باشد.

ا
انواع نامه هاى ادارى (مكتوب ها) از نظر موضوع و ماهيت   

    نامه هاى ادارى از نظر موضوع به سه دسته تقسيم ميشوند: 
1. نامه هاى شخصى- ادارى : نامه هايى كه از طرف مردم براى مراجع رسمى، دستگاههاى 
مكاتبات،  ازين  مقصود  ميشود.  فرستاده   ... و  مؤسسات  سازمانها، شركتها،  نهادها،  دولتى، 

انجام شدن امور شخصى است.
از طرف مراجع رسمى، دستگاههاى  نامه هايى است كه   : ادارى- شخصى  نامه هاى   .2

دولتى، نهادها، سازمانها، شركتها، مؤسسات و ... براى اشخاص فرستاده ميشود. 
3. نامه هاى ادارى- ادارى : نامه هايى كه بين قسمتها و اداره هاى مختلف هر وزارتخانه و 

سازمانهاى دولتى و غير دولتى مبادله ميشود. 

انواع نامه هاى ادارى (مكتوب ها) از نظر ماهيت  
    نامه هاى ادارى از نظر ماهيت كار نيز به گونه هاى سه گانه  ذيل تقسيم ميشود: 

1. نامه هاى خبرى: اين نامه ها نتيجة اقدامات انجام كارى را به اطالع ميرساند. در واقع، 
اين نامه ها شروع يا پايان كارى را به گيرنده اطالع ميدهد.

2. نامه هاى بازدارنده: نامه هايى است كه از انجام يافتن كار يا بروز حادثه يى جلوگيرى 
افرادى شروع شده است          يا  اداره  ازطريق قسمت  را كه  اقداماتى  نامه ها  نوع  اين  ميكند. 

يا احتمال انجام شدن دارد، به طور موقت يا دايم متوقف ميكند. 
3. نامه هاى دستورى يا درخواستى: دستور يا درخواست انجام شدن كار يا نتيجة آن از مراجع 

رسمى، دستگاههاى دولتى، نهادها، سازمانها، شركتها، مؤسسات و يا فرد است. 
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كار گروهى و سخنرانى 
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت و كارنامه هاى ادبى حيدرى 
وجودى به بحث و گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را 

به ديگران بگويد .
2- چند تن از شاگردان در برابر صنف آمده شعر زير را تحليل نموده و مفهوم آنرا توضيح دهند:

آيينــه ها بشكستـه ام با اصــل خود پيوستــه ام   
از دام و صورت رسته ام از لفظ افزون گشــــته ام   

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

2- بيت زير را اساس قرار داده پيرامون آن چند سطر بنويسيد:
آيينة جمال تو اين دل بى غبار ماست      دستگة جالل تــو، جلوه گة وصال تو 

1- حيدرى وجودى در كدام سال و در كجا چشم به جهان هستى گشود؟
2- حيدرى وجودى با كدام شعرا و نويسنده گان معروف كشور آشنا شد؟

3- از آثار چاپ شدة حيدرى وجودى نام ببريد.
4- نامه هاى ادارى - شخصى چگونه نامه ها را گويند؟

2- غزل «شاهد حال» حيدرى وجودى را به نثر ساده بر گردانيد.
3- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

چون تند باد مـى گذرد نوبهار عمر  فارغ نشسته ايم همــه در كنـار عمر   
برگ گلى بكام دل از شاخسار عمر از بسكه بى ثبات بود هيچكس نچيد  
            سيداى ُكرخى

4- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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بناى باد                   از: دكتور اكرم عثمان

ما زير صندلى نشسته بوديم. در پته باال مادرم در پته پايين من و خواهرم مريم و در پتة ديگر شهناز 
و شاه بوبو دختران كاكاى پدرم. در روى سراى برف ميباريد، برفى سفيد و پنبه مانند. انگار ندافى 
در آن باال بر تخت عاجگون ابر ها نشسته است و هى با كمان و دستة ندافى پنبه هاى آسمان را 

باد ميزند و ندافى مى كند.
برفها نه يك، نه دو، نه سه، بل هزار ها از آسمان يكنواخت و آرام پايين مى آمدند و بر روى سراى 

و پشت بامها بر سر يكديگر مى نشستند. 
من از شيشه ها بيرون را نگاه ميكردم. برف را كه از آمدن خسته نمى شد و باد را كه آواز ميخواند و به 
چــشم نمى آمد. من از باد و برف هر دو خوشم مى آمد. باد را بيشتر مى پسنديديم چه مثل آدمها زبان 
داشت و گپ ميزد. شب ها همينكه سگها در سياهى داد و بيداد ميكردند گمان ميبردم كه باد با بالهاى 

بَردار و رنگ دوديش براى جانوران وحشى آواز ميخواند و آنها را به كشتى و مستى فرا ميخواند.
باد مثل هميشه پشت شيشه هاى خانه مى آمد. در هاى بسته را باز و در هاى باز را بسته ميكرد؛ 
با وز وز زنبور مانندى پشت پرده ها مخفى ميشد و مرا با اشارت هاى ... فرا ميخواند و همين كه 

شاگردان به پرسشهاى زير پاسخ دهند: 
1- در مورد پيام داستان بناى باد آنچه مى دانيد بيان داريد.

2- كلماتى كه در داستان بناى باد به كار رفته اند چگونه كلمات اند؟
3- آيا مى توانيد چند كلمة عاميانه را از البالى متن داستان نام بگيريد؟

4- در مورد نويسندة داستان آنچه ميدانيد بيان نماييد.   

درس هفدهم
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ميخواستم پيدايش كنم و از پشت پرده ها بيرونش بياورم مثل جن ناپديد ميگشت و با يك جست 
نامريى بر نوك باالترين شاخچه ها مى نشست و باز نجوا ها و قصه هايش را از سر ميگرفت.

سر انجام به ستوه آمدم و در آن روز برفى كه همه دور صندلى جمع بوديم از مادرم پرسيدم:          
« بوبو جان! خانة باد ده كجاست؟ چرا صدايشه ميشنويم و خودش را نمى بينيم؟»

مادر كمى از سؤال متعجب شد و پس از چرتى كوتاه جواب داد: «جان مادر، باد خانه نداره، از هر 
طرف كه دلش بخواهد ميوزه.»

شاه بوبو كه رو به روى مادرم در پته ديگر نشسته بود گفت: «چرا بچه ره بازى ميتى. مه 
خانيشه ديديم، خانيش ده كوه آسمايى است، ده مابين يك غار تاريك كه سر و آخرش معلوم 
نيست. او نصف شو ها از خو ميخيزه و غلغله كنان به طرف شهر مى آيه.» بعد با سر انگشت آن 

كوه بلند را نشانم داد، دهانم باز ماند و چشمم به كوه افتاد.
مريم خواهرم دخترك شوخ و هوشيار، بى مهابا انگشتش را در دهانم فرو برد و خنده كنان 

گفت: « غار ديگى شام اينجه اس.»
بى اندازه بر آشفتم و چنان انگشتانش را با نيش هاى دندانم جويدم كه چيغ و پيغش به هوا بلند 

شد و مادرم سيلى آبدارى به گوشم زد و گفت: «باد بخوريت كته بچه، آدم نميشى.»
با اين توبيخ بيشتر به فكر باد افتادم. به فكر بادى كه ال بد دهان گشادى دارد، آدم خوار است 

و دريكى از مغاره هاى تاريك و ترسناك كوه آسمايى زنده گى ميكند.
از آنگاه به بعد، همواره شاهد بازى باد ها با زمانه ها استم. گوشم به پشت در است، به پشت 
شيشه هاى اُرسى. باد با زبانى روان و افسونگر در گوشم آرام، آرام الاليى ميخواند و ميگويد كه: 
«دم غنيمت دان، با زمانه سخت مگير چه زنده گى بر بناى باد آباد شده، تا به خود بجنبى خانة 

ريگى با طوفان شبانه هموار ميشود و از هستى نشانى نميماند...»      

* تخت عاجگون:  عبارت تشبيهى، عاج به معنى دندان فيل و از لحاظ سفيد بودن رنگ آن 
به ابر تشبيه گرديده است.

* كوه آسمايى: كوهى است در مركز شهر كابل. به سبب ارتفاع زيادى كه دارد از اين كوه 
به عنوان برج مخابراتى استفاده مى شود و فرستنده هاى متعدد تلويزيونى و راديويى كابل 

روى اين كوه قرار دارد. 
* دوكتور اكرم عثمان در سال 1316 هـ .ش. در شهر هرات به دنيا آمده است. وى در رشتة 
حقوق و علوم سياسى تحصيل نموده و در همان رشته دكتوراى خويشرا از دانشگاه تهران 
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ادبى و اجتماعى  برنامه هاى  از  به دست آورده است. وى سالها گوينده و نويسندة برخى 
راديو تلويزيون بوده و چند گاهى مسؤوليت ادارة هنر و ادبيات آن مؤسسه را به عهده داشته 
است و مدتى را در اكادمى علوم افغانستان به عنوان مسؤول انستيتوت هاى تاريخ و حقوق 
كار كرده است. آخرين ماموريتش در پست هاى مختلف وزارت امور خارجه بوده و اكنــون 
در سـويدن زنده گى مى كند. آثار وى عبارت اند از: مجموعه هاى داستانى تحت عناوين 
مرداره قول اس، قحط سالى، باز آفريده و رمان كوچة ما در دو جلد كه بر اساس داستان 
(مرداره قول اس و نقطة نيرنگى) فلم نيز تهيه گرديده و تعدادى از داستانهاى وى به زبانهاى 

آلمانى، روسى، سويدنى، بلغارى ترجمه و به نشر رسيده اند.
بياموزيم

1- داستان هاى دكتور اكرم عثمان نمونه يى از داستان نويسى معاصر در افغانستان است.
2- مشهور ترين داستان وى داستان «مردها ره قول است» ميباشد.

3- اكرم عثمان نه تنها در حلقات داخلى ادبى؛ بلكه در گروه نويسنده گان برخى از كشور 
هاى اروپايى نيز نام شناخته شده است. 

پيشنهاد: پيشنهاد نيز نوع ديگرى از نام هاى 
چوكات  و  شكل  داراى  نامه  نوع  اين  اداريست. 

ويژه بوده در ادارات كشور ما معمول است.
پيشنهاد وقتى به كار گرفته ميشود كه شخصى 
درخواست  خويش  آمر  از  رتبه  پايين  مقامات  از 
ميكند تا امر اجراء ممانعت و پيگيرى آن را صادر 
نمايد؛ تا اين مقام پايين رتبه نظر به دستور كتبى 
آمر خويش و به رويت اين ورقه، در مورد موضوع 

مربوط اقدام الزم نمايد.
مكتوب  مانند  عينًا  نيز  پيشنهاد  اصلى  بخشهاى 
ادارى بوده و قابل رعايت ميباشد؛ با تفاوت اين 
مقتضيات  تمام  بوده،  جدول  داراى  پيشنهاد  كه 
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پيشنهاد در ميان خانة سمت راست نوشته ميشود و خانة سمت چپ جدول به منظور نوشتن 
امر مقام بااليى، سفيد گذاشته ميشود. 

 
كار گروهى و سخنرانى

1. شاگردان به گروه ها تقسيم شوند پيرامون چگونه گى و خصوصيت داستان كوتاه مباحثه نمايند؛ 
سپس از هر گروه يك نفر نتيجة مباحثه گروه خويش را به ديگران بيان دارند.

2. يك تن از شاگردان پيرامون واژه هاى عاميانه كه در داستان (بناى باد)  به كار برده شده است معلومات 
دهد.

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

با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نامه نگارى خوانديد درخواست كار را در كتابچه هاى 
خود تمرين نموده روز آينده با خود بياوريد.

1- هدف و خالصة داستان را بيان نماييد.
2- داستان بناى باد از آثار كدام نويسنده است؟ 

3- اكرم عثمان كيست و در كجا به دنيا آمده است؟ 
4- به اساس كدام داستانهاى اكرم عثمان فلم هنرى ساخته شده است؟

گرديده  ترجمه  زبانها  كدام  به  وى  داستانهاى  كه  بگوييد  و  گرفته  نام  را  عثمان  اكرم  داكتر  اثر  چند   -5
است؟

  

1. بيت زير را عنوان قرار داده در مورد آن چند سطر بنويسيد:
گــرچه پـــاكى ترا پليد كند منشين با بدان كه صحبت بد   
ذرة ابــر نـــا پـــــديد كند آفتـــابى بــدين بــزرگى را   

                                                                                     سنايى
2. متن كامل درس بعدى را خوانده براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.                                                        
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مثنوى و مثنوى سرايان بزرگ
مثنوى، منسوب به مثنى (دو دو، يا دوتا دوتا) يكى 
از قالبهاى شعرى است كه ابيات آن متحدالوزن، و 
دو مصراع هر بيت آن بر يك قافيه است. مثنوى 
چون  مثنوى  ساختن  در  گويند.  مى  هم  مزدوج  را 
هر بيت بر قافية خاص و عليحده است و با ابيات 
قبل و بعد خود فرق دارد، و دست شاعر در آوردن 
به  گاه  آن  تعداد  لذا  باشد؛  مى  باز  مخلتف  قوافى 
براى  جهت  بدين  و  رسد  مى  بيت  هزار  چندين 
تاريخى،  داستانهاى  و نظم  سرودن مطالب مفصل 

مانند: شاهنامة  رود؛  كار مى  به  اكثر غرضهاى شعرى  و  عرفانى  و  اخالقى  بزمى،  رزمى، 
فردوسى، گرشاسپنامة اسدى طوسى، مثنوى معنوى موالنا جالل الدين محمد بلخى، منطق 
الطير فريد الدين عطار، حديقه الحقيقة سنايى، بوستان مصلح الدين سعدى، خمسة نظامى 

گنجوى، هفت اورنگ موالنا نور الدين عبدالرحمان جامى و...
نوع مثنوى ابداع خراسان زمين بوده و قديم ترين نمونة آن ابيات پراكنده يى است كه از 

شاهنامة مسعودى مروزى (اواخر قرن سوم) باقى مانده است. 

شاگردان به پرسش هاى زير پاسخ هاى مناسب ارائه بدارند:
1- مثنوى را تعريف كنيد.

2- مثنوى منسوب به چيست و چه معنى مى دهد؟
3- مثنوى سرايان بزرگ را نام ببريد. 

درس هژدهم
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نمونه هايى از مثنوى
كــزيـن بـرتــر انـديشه بـرنـگـذرد بــه نــام خـداونـــد جـان و خــرد 
خــــداونــد روزى ده رهــنـمـــاى خــداوند نــام و خــداونـد جـــاى 
فــروزنـدة مــاه و نـــاهيـد و مــهر خـــداوند كيــوان و گــردان سپهر 
نــگارنــدة بــرشده گـــوهــر است ز نــام و نشان و گمـان بـرتـر است 
نـبينـى، مــرنـجــان دو بـــيننده را بــــه بـيننـده گـــان آفــريننده را 
فردوسى             
از جـــدايى ها شــكايت مـــى كند    بشنو از نى چــون حكايت مــى كند 
نـــاليـــده انـد از نفيرم مــرد و زن  اند    كـــزنيستان تـــا مــــرا ببـريده 
اشتيـــاق تـــا بـــگويم شــرح درد    سينه خــواهم شرحه شـرحه از فـراق 
بـــاز جــــويد روزگـار وصل خويش   هر كسى كـو دور ماند از اصل خويش 
          مولوى
به ذل گنـــه شـــرمسـارم مكـــن   خـــدايـا به عزت كه خــوارم مكــن 
ز دست تـــو، بــه گـــرعقوبت برم   مسلط مكن چـــون منــى بـرســرم 
جفا بردن از دســـت همچون خودى   بگيتى نبــــاشد بتــر زيـــن بــدى 
ديگر شرمسـارم مكــــن پيش كس   مــرا شرمسـارى بـه روى تـــو بـس 
پــايــــه اى سپهرم بــود كمترين    گـــرم بــر سرافتــــد ز تو سايه اى 
كس نيندازدم تـــو بــــردار تــــا    اگـــر تـــاج بخشى ســـر افــرازدم 
         سعدى
نـه گــوش بـــرگـــوهر پنـــدمن   بيـــا اى جگـــر گــوشه فــرزند من 
به مـن دار گوش چـو گـوهر فشانى  لب خموش    صـــدف وار بنشين دمى 
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چــــو دانستى آن گه بــرو كار كن   شنــو پنــد و دانش بـــآن بـــاركن 
          جامى
ديـــد او را كــرده در كنجى قــرار   شد جــــوانى پيش پيرى نـــامــدار 
يـك نفس يك همنفس با او نبــود   بـــود تنها هيچ كس بـــا او نبـــود 
پيــر گفتش اى جــــوان سـنگدل   گفت تنها مــى نـگــردى تنـــگدل 
چـــون توان شد تنگدل از پيش دور   بـا خــداى خـــويش دايم در حضور 

اسـت                                                          هـر كــه او بــا همــدم خـود همبر    
يك دم از ملك دو كـــونش خــوشتر است   
عطار       

بياموزيم
1- مثنوى، منسوب به مثنى (دو دو ، يادوتا دوتا)، شعرى است كه ابيات آن متحد الوزن، و 

دو مصراع هر بيت آن بر يك قافيه است. مثنوى را مزدوج هم مى گويند.
2- تعداد ابيات مثنوى به چندين هزار مى رسد.

3- مثنوى براى سرودن نظم و داستانهاى تاريخى، رزمى، بزمى، اخالقى، عرفانى و ... به 
كار مى رود.

4- از مثنوى سرايان بزرگ موالنا جالل الدين محمد بلخى، فردوسى، عطار، سنايى، سعدى، 
نظامى، جامى و ... را مى توان نام برد.

طرح نامه ها (مكتوب هاى) رسمى دولتى 
    معموًال نامه هاى رسمى دولتى از نظرشكلى داراى ساختار ويژه يى اند كه اين طرح و 
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ساختار، نماينده گى از رسمى بودن آنها ميكند. 
بخشهاى اصلى طرح نامة رسمى دولتى به شرح 

زير است: 
پايينتر  متر  (دوسانتى  دولت  رسمى  نشان   .1

ازكنارة بااليى صفحه)  
2. نام كامل دولت وكشور ( درسطر اول )

(وزارت،  ارگان  همان  مقام  عاليترين  نام   .3
رياست مستقل و.... در سطر دوم) 

4. نام رياست ( درسطر سوم )  
5. نام مديريت (درسطرچهارم)

6. شمارة دفترى ( درسطرپنجم ) 
7. تاريخ (درسطرششم) 

خط  با  صفحه،  پايينى  ازكنارة  باالتر  متر  سانتى  نيم   ) تماس  هاى  شماره  و  آدرس   .8
كوچك)  

تفصيالت 
1. در زبانهايى كه شيوة نوشتارى آنها از راست به چپ است، نشان دولتى درسمت راست 
صفحه قرار ميگيرد و در زبانهايى كه شيوة نوشتارى شان از چپ به راست است، نشان دولتى 

درسمت چپ صفحه قرار ميگيرد. 
2. كشورهايى كه داراى دو زبان رسمى اند، نشان دولتى در وسط صفحه قرارگرفته و موارد 

ديگر، با هردو زبان، در دوكنار نشان دولتى نوشته ميشوند. 
3. برخى از ادارات دولتى داراى نشان خاص خود ميباشند، كه درين صورت، نشان دولتى 
درجاى اصلى خويش قرار ميگيرد و نشان آن اداره درسمت ديگر صفحه. موارد ديگر، با هردو 
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زبان در وسط هردو نشان نوشته ميشود.
نگاه  قبًال چاپ كرده و در دفاتر  را  نياز  نامه هاى مورد  ما،  ادارات دولتى  4. درگذشته ها 
ميداشتند؛ اما امروز بسيارى از ادارات، يك طرح كامل نامة رسمى را در كمپيوترهاى خود 
ذخيره دارند؛ هنگامى كه نامه يى نوشتند، يك كاپى آن را گرفته و در روى همان طرح سفيد 
كمپيوترى نصب ميكنند؛ سپس آن را توسط ماشين چاپ(پرنتر) به چاپ رسانيده به مرجع 

مربوط ميفرستند. 

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون مثنوى و مثنوى سرايان بزرگ به بحث و 

گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان نمايد. 
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون مثنوى سرايى توضيحات الزم ارائه كند.

3- چند تن از شاگردان در مورد تصاوير چند دقيقه صحبت كنند.
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خويش 

بنويسيد.
2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نگارش خوانديد متن يك مكتوب رسمى كامل را 

بنويسيد.

1- مثنوى چگونه شعر را گويند؟
2- چند تن از مثنوى سرايان مشهور را نام ببريد؟

3- اين بيت را معنى نماييد:
         خداوند كيوان و گردان سپهر    فروزندة ماه و ناهيد و مهر 

4- در بارة نامه هاى رسمى دولتى چه مى دانيد؟ بيان كنيد.
5- تعداد ابيات مثنوى به چند بيت مى رسد؟

1- بيت زير را عنوان قرار داده در مورد آن چند سطر بنويسيد:
مده ناخوب را بر خاطرم راه             بدار از ناپسندم دست كـــوتاه  

2- اين نقل قول را به حافظه بسپاريد:
داناترين مردم كسى است كه از مردم نادان فرار مى كند. 

( حضرت محمد)
3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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نقش رسانه ها در بيدارى اذهان عامه
    رسانه، وسيله يى است كه اخبار و اطالعات را به وقت و زمانش به مردم مى رساند. 

رسانه ها بر چند نوع اند:
1- رسانه هاى چاپى؛ مانند: روزنامه، جريده، مجله

2- رسانه هاى برقى صوتى؛ مانند: راديو و رسانه هاى برقى صوتى و تصويرى تلويزيون و 
شبكه هاى انترنتى را در بر مى گيرد.در جهان امروز رسانه ها با انتقال اطالعات و معلومات 
جديد و مبادلة افكار و عقايد عمومى، در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشرى نقش بزرگى را 
بر عهده گرفته است؛ به طورى كه بسيارى از دانشمندان، عصر كنونى را «عصر ارتباطات» 
و «عصر رسانه ها» ناميده اند. تمركز گروه هاى وسيع انسانى در شهر هاى بزرگ، شرايط 
خاص، تمدن خاص صنعتى و پيچده گى وضع زنده گى اجتماعى، وابسته گى ها و همبسته گى 
هاى ملى و بين المللى، نا امنى، و بحران ها، تحول نظامهاى سياسى و اجتماعى، دگرگونى 
مبانى فرهنگ و مخصوصًا بيدارى وجدان اجتماعى همه از جمله عواملى استند كه روز به 
روز نياز انسان را به آگاهى از تمام حوادث و وقايع جارى محيط زنده گى بيشتر مى سازد 
تا جايى كه پيشرفت رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى و توسعة اقتصادى، اجتماعى و تفاهم 
بين المللى الزم و ملزوم يكديگر شده اند؛ در اين جوامع افراد كوشش مى كنند هميشه در 
جريان همة امور و مسايل اجتماعى قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم 
نقش خاص خويش را در زنده گى گروهى ايفا كنند. به همين جهت آگاهى اجتماعى از مهم 
ترين تقاضاهاى زمان معاصر به شمار ميرود و همين آگاهى است كه انـسان را به زنده گى 

براى پرسش هاى ذيل از شاگردان پاسخ گرفته شود:
1- در مورد رسانه ها چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.

2- در بارة فوايد و ضرر هاى رسانه  هاى بين المللى در جامعة سنتى افغانستان چه مى دانيد؟
3- نقش رسانه ها را در انعكاس واقعيت چگونه ارزيابى مى كنيد؟

4- كدام رسانه ها بيشتر موفق استند؟ 

درس نزدهم
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فردى و جمعى عالقه مند مى سازد و توجه او را به آزاديها و مسؤوليتهاى وى جلب مى كند. 
نقشهايى كه براى يك رسانه مى توان بر شمرد عبارتند از: 

الف- رسانه و اعتماد سازى: اعتماد سازى در زمينة سياست هاى كلى يك جامعه و 
نظام، يكى از وظايف و نقشهاى مهم رسانه است. رسانه از اين طريق مى تواند در ترسيم 
اهداف، اولويت ها و تبيين برنامه ها و همچنين بسيج نيرو هاى جامعه نقشى به سزا داشته 
باشد. با اين امر اجراى برنامه ها با آگاهى كامل مردم و همراهى عمومى ايشان با كمترين 

مشكل و درگيرى ها قابل انجام خواهد بود.
ب- رسانه و انعكاس واقعيت ها: انعكاس واقعيت هاى اقتصادى و اجتماعى بدون 
ترديد يكى از ملزومات فعاليت هاى رسانه يى است. در اين راه رسانه بايد به هيچ وجه جانب 
گروه ها و نهاد هاى خاص و مختلف را نگيرد و براى مخالفان و موافقان فرصت كافى براى 

ابراز نظر را زمينه ساز شود.
مسايل  خصوص  به  و  جامعه  مسايل  به  بينانه  واقع  نگاه  سازنده:  نقد  و  رسانه  ج- 
اجتماعى و اقتصادى خود يك نقد سازنده است؛ اگر رسانه يى بتواند نقش خود را در انعكاس 
بدون كم و كاست و واقعى يك اتفاق و ماجراى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى 

رعايت كند خود گام مهمى در تنوير افكار عمومى براى نقد مسايل به حساب ميرود.
هاى  رسانه  بقيه  از  تر  موفق  زمانى  رسانه  يك  بحران:  بينى  پيش  و  رسانه  د- 
همطراز خود خواهد بود كه بتواند قبل از هر كس بحران هاى قريب الوقوع را تشخيص، 
تحليل و پيش بينى نمايد و براى برخورد با آنان و تغيير جريان آن راهكار ها و طرح هاى 

جديد ارائه دهد.
اولية  اصول  است  ناچار  خود  به  بخشيدن  اعتبار  براى  رسانه  هر  اعتبار:  و  هـ- رسانه 
خبررسانى را كه شامل شهرت، صحت و تازه گى اخبار مى شود رعايت كند. توجه به درستى 
و سرعتى كه در انتشار آن بايد در نظر گرفته شود، نقش مهمى را در ايجاد اعتبار براى رسانه 

ايفا مى كند. 
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هاى  رسانه  جمله  آن  از  و  استند  بشرى  جوامع  اساسى  هاى  ضرورت  از  يكى  ها  رسانه 
تصويرى از پديده هاى عصر جديد است كه در كشور ما و ساير نقاط جهان بينندة زياد دارد. 
رسانه هاى تصويرى در دنياى اطالعات شور و غوغا بر پا كرده است. كار و فعاليت رسانه ها 
به خصوص رسانه هاى تصويرى تنها در اطالع رسانى خالصه نمى شود؛ بلكه برنامه هاى 
علمى، تفريحى، خانواده گى و نمايش حوادث و رويداد ها، درامه ها، سريال ها و فلم هاى 
مختلف نيز شامل كار رسانه هاى تصويرى مى گردد. امروز كمپيوتر نيز يكى از رسانه هاى 
تصويرى مهم به شمار ميايد. بدون ترديد رسانه ها در تنوير اذهان مردم نقش زيادى دارند و 
مردم را از حوادث جهان مطلع مى سازد، بر معلومات شان افزوده مى شود و از انكشـافات، 
ترقى، پيشـرفت علوم و تكنولوژى بهره مند مى گردند؛ البته رسانه ها و از جمله رسانه هاى 

تصويرى و تماشاى آن داراى فوايد و ضررهايى نيز ميباشد.
رسانه ها بزرگترين منبع گزارش خبر است و اخبار را به صورت مستند و گاه مستقيم پخش 

ميكند.
برنامه هاى ورزشى را از طريق تلويزيون تماشا مى كنيم. تلويزيون يك آموزشگاه است و از 
جمله درسهاى قرآن كريم، تجويد و ساير علوم  و نيز دروس مكاتب را مى توان از طريق 
تلويزيون فرا گرفت و اذهان بيننده گان و شنونده گان را روشن مى سازد. البته از رسانه 
ها بايد با در نظر داشت مقدسات و عنعنات و رسم و رواج هاى پسنديدة كشور و مردم ما، 
استفاده صورت گيرد. در قدم اول رؤساى خانواده ها متوجه اين امر باشند و نگذارند فرزندان 
شان تمام برنامه هاى مبتذل رسانه ها را ببينند و دولت هم مسؤوليت دارد. همة مردم و به 
خصوص بزرگان خانواده براى يك لحظه هم فراموش نكنند كه جامعة ما داراى ارزش هاى 

ويژة اسالمى مى باشد.
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تلويزيون: يك اختراع تخنيكى پيشرفته، سمعى و بصرى و جوان ترين پديدة معاصر 
مى باشد كه در نتيجة تجربيات علمى فراوان در زمينة علوم به ويژه الكترونيك در قرن 
بيست متداول شد. عمر اين رسانة جمعى به شصت سال نمى رسد. با وجود اين همه ويژه گى 
با مخاطبين بى  ارتباط مستقيم تصويرى  ازجمله فراگير بودن و توانايى  تلويزيون  هاى 

شمار خود، توانايى فراوانى در عرصة استفاده از ارتباطات بخشيده است.
بياموزيم

1- رسانه، وسيله يى است كه اخبار و اطالعات را به مردم مى رساند؛ مانند: روزنامه، جريده، 
مجله، راديو، تلويزيون و شبكه هاى انترنتى.

2- رسانه ها بر دو نوع اند: 1- رسانه هاى چاپى  2- رسانه هاى برقى
سازى              اعتماد   -1 از:  عبارتند  شمرد؛  بر  توان  مى  رسانه  يك  براى  كه  هايى  نقش   -3

2- انعكاس واقعيت ها 3- نقد سازنده   4- پيش بينى بحران   5- اعتبار
برنامه هاى علمى، تفريحى،  بلكه  تنها در اطالع رسانى خالصه نمى شود؛  4- رسانه ها 
خانواده گى و نمايش حوادث و رويدادها، درامه ها، سريال ها و فلم هاى مختلف را شامل 

مى شود.
5- نقش رسانه ها به خصوص تلويزيون بسته گى به چگونه گى استفاده و استعمال آن دارد 
كه مى تواند مفيد باشد و يا مضر. اگر ما با نظر داشت احكام و ارشادات دين مقدس اسالم و 

رسم و رواجهاى پسنديدة اسالمى و افغانى استفاده نكنيم مى تواند مضر واقع شود.

بخشهاى اصلى نامة ادارى  (مكتوب)
    منظور از بخشهاى اصلى نامه هاى ادارى، اين است كه چگونه يك نامة كامل ادارى را 
قالب بندى كرده وآن را روى كاغذ بياوريم. براساس آنچه درادارات ومؤسسه هاى گوناگون، 
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به  شكل زير  بايد  ثابت است،  تقريبًا  پذيرفته شده و  نيز  ادارى  رايج و متداول و درعرف 
باشد: 

1. آدرس يا نشانى فرستنده (اگر نامه چاپى باشد و آدرس دفتر درپايين آن باشد، نوشتن اين 
قسمت الزم نيست.)
2. تاريخ صدور نامه

3. شمارة دفترى يا صادره.
4. عنوان (خطاب به گيرندة نامه)

5. آغاز نامه (عبارت يا جملة احترامانة در ابتداى نامه)
6. متن نامه 

7. پايان نامه (عبارت يا جملة احترامانه پايانى) 
8. در قسمت ختم آخرين سطر نامه (نام و موقف دولتى امضا كننده)

9. امضاى  مسؤول دفتر صادر كننده.
10. ذكر ضميمه ها يا پيوستها با تعداد اوراق آن (كنار چپ صفحة اول)

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون 
نقش رسانه ها در بيدارى اذهان مردم به بحث و 
گفتگو بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر نتيجه را 

به ديگران بيان نمايد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده انواع 

رسانه ها را توضيح دهد.
3- چند شاگرد در مورد تصوير صحبت كنند.
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به صورت امال در كتابچه هاى خويش بنويسيد.

2- با در نظر داشت قواعدى كه خوانده ايد؛ بخشهاى اصلى يك نامة ادارى را در كتابچه 
هاى تان بنويسيد.

 
1- رسانه ها بر چند نوع اند؟

2- رسانه ها را نام بگيريد.
3- فوايد و ضرر هاى رسانه ها را بر شمريد.

4- رسانه هاى تصويرى وغير تصويرى از هم چه تفاوت دارد؟
5- در نوشتن يك نامة ادارى كدام نكات را بايد در نظر بگيريم؟ 

1- در بارة رسانه ها و نقش آن در جامعه معلومات دهيد كه از هشت سطر كم نباشد.
2- رسانه هاى چاپى و برقى را توضيح دهيد.

3- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
ملكا ذكر تــو گويم كه تو پاكى و خدايى           نروم جز بـه همان ره كه توام راه نمايى
همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم           همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايى
                 سنايى

4- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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طال تپه
    طال تپه، درپنج كيلومترى شمال شرق شهر شبرغان و به طرف چپ شاهراه شبرغان- 
كابل موقعيت دارد. جوزجان يا شبرغان قديم، درمسير راه ابريشم قرار داشت و اين راه از 
نوشته  در  گذ شت.  مى  بد خشان  انجمن  و  پنجشير  خاواك  كوتلهاى  اندراب،  بلخ،  مسير 
(جهانگرد  ماركوپولو  و  ميالدى   1238 مطابق  ق.  هـ.   617 درسال  حموى  ياقوت  هاى 
ايتاليايى) درقرن دوازدهم ميالدى از توقف شان در جوزجان نوشته اند. براعظم آسيا، به ويژه 
سرزمينهاى آريايى، سرشار از منابع احجاركريمه و فلزات گرانقيمت بود و بدان سبب توجه 

سياحان، جهانگردان و تاجران را ازطريق راه ابريشم به خود جلب نموده بود. 
باخترى)،  باستان (در دوره هاى يونان و  ازدانشمندان عقيده دارند كه دردوره هاى  برخى 
كوشانيها و عصركنيشكاى كبير،  طال به طريقة ريگشويى از درياهاى آمو وكوكچه به دست 
مى آمد. بعد دركوره هاى بزرگ ذوب مى شد و به دسترس جواهر سازان و زرگران قرار 
ميگرفت و از طريق راه تجارتى ابريشم، به پايتخت پارتهاى قديم رسانيده مى شد. طالى 

به دست آمده محصول زركشان محلى بود. 
آثار حيرت انگيز طال تپه، كه از دو هزار سال بدينسو در 
زير خاك مدفون بود، از داخل يك قبر در محلى كشف 
شد، كه اين ناحيه را درگذ شته هاى دور به نام باكتريان 

(باختر) ياد مى كردند.
در حفريات سال 1978 ميالدى، آثار تاريخى و گرانقيمت 
آمد و در شهركابل حفاظت و  از همين محل به دست 
بزرگترين  در  كه  روزى  انتظار  در  شد،  مى  نگهدارى 
نمايشگاه ها و موزيم هاى جهان به نمايش گذاشته شود 
و ازين ميراث با ارزش و دست آورد بزرگ، صنعت گرانى 

به پرسش هاى ذيل شاگردان پاسخ دهند: 
1- طال تپه دركجا واقع است؟     

2- آثار طال تپه چگونه تا امروز نگهدارى شده است؟  
3- آثار طالتپه ازچه نگاه ارزشمند است و چرا ؟

4- چرا آن را « طال تپه» مى گويند؟   
5- متخصصان، آثار طالتپه را با كدام اثر تاريخى ديگر قابل مقايسه دانسته اند و آن اثر از 

كدام كشور به دست آمده است؟

درس بيستم
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كه درساختن و توليد آنها بيش از دو هزار سال قبل تالش ورزيده بودند و از تاجران و رهروان 
راه ابريشم و آنانى كه براين آثار ارزش غيرقابِل سنجش داده اند، ابرازسپاس به عمل آيد.

  آثار كشف شده در سالهاى 1978و 1979 ميالدى از همين ناحيه، شامل بيست هزار و 
ششصد قطعه آثار عتيقه از طال، نقره، برونز، عاج، زيورات، مسكوكات، مجسمه ها، قبضه 
ها، جواهرات مختلف وغيره است كه متخصصان باستان شناسى آن را با گنجينة (طوتان 

خامون) مقايسه كرده اند، كه از آن كمتر نيست. همة آثارتوسط 
بورگ  پترس  سان  شهر  ارميتاژ  ماهرموزيم  ازعكاسان  دوتن 
عكاسى گرديده و آلبوم نهايت زيبايى از آثار طالتپه، زير عنوان 

«طالى باختر»، درسال 1985.م. ترتيب گرديده است. 
اين آلبوم تنها در موزيم قصر رياست جمهورى افغانستان، كه 
تنها ديپلومات ها، مهمانان خارجى و كارمندان ارشد دولتى مى 
داشت؛  قرار  كنند،  مطالعه  و  مشاهده  را  آن  محتواى  توانستند 
اين  از  عكسهايى  جيوگرافيك»  نشنل  معتبر«  مجلة  حتى 
آثارگرانبها را به چاپ رسانيده و در زيرآن چنين نوشت: «اين 
نصيب  آنها  مجدد  ديد  باز  آيا  كنيد!  تماشا  را  انگيز  آثارحيرت 

ماخواهد شد؟ ... تاريخ اينها تنها به افغانها و يونانيها ارتباط ندارد؛ بلكه تاريخ همة بشريت 
است كه درصورت غفلت نابود مى گردد.» 

درسال 1989 م. همه آثارطالتپه، براى اين كه از تهديد دستبرد هاى زمان جنگ در امان 
بماند، به جاى محفوظ در بانك مركزى انتقال گرديده كه خوشبختانه امروز در اختيار مردم 

افغانستان قرار دارد.

 

ر ر ر ن

طوتان خامون: آثار باستانى مصر قديم مربوط عصرفرعون يازدهم و سلسلة رامِسس دوم 
است، كه درسال 1922 ميالدى كشف گرديد.

بياموزيم
است،  كشور  شمال  صفحات  معروف  واليات  ازجمله  كه  قديم،  شبرغان  يا  جوزجان   .1

درمسيرخط ابريشم قرار داشت.
2. طال در دوره هاى باستان (در دوره هاى يونان باخترى)، كوشانيها و عصر كنيشكاى كبير، 

از طريق ريگشويى از دريا هاى آمو وكوكچه به دست مى آمد.
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3. آثار حيرت انگيز طال تپه، كه از دو هزار سال بدينسو در زير خاك مدفون بود، از داخل يك 
قبر در محلى كشف شد، كه اين ناحيه را درگذ شته به نام باكتريان (باختر) ياد مى كردند.

4.  درحفريات سال 1978 ميالدى، حدود بيست هزار و ششصد قطعه اثر تاريخى و گرانقيمت 
از طال تپه به دست آمد. 

معلومات  لغت،  در  استعالم  استعالم: 
آگاهى  و  كردن  معلومات  طلب  خواستن، 
نامه  اصطالح  در  و  ميگويند.  را  خواستن 
نگارى، به نوع خاصى از نامه گفته ميشود 
كه داراى شكلى ويژه بوده و در آن اداره يى 
اداره يى ديگرى يا در ميان خود همان  از 
اداره، در مورد موضوعى خواستار معلومات 
از  ميشود؛ همچنان دفاتر مسؤول بازجويى 
متهمان و مجرمان، پرسشهاى خويش را به 
صورت تحريرى در همين نوع نامه نوشته و 
جواب اشخاص متهم يا مجرم را به صورت 
را  آن  سند  به حيث  و  گرفته  آن  در  كتبى 

مورد كاربرد مراجع قانونى قرار ميدهند.
داراى  ما  كشور  در  ها  استعالم  معموًال 

چوكات و شكل مخصوص به خود بوده و تقريبًا شكل آن در 
همه ادارات دولتى، يكسان است.

كار گروهى و سخنرانى
بدون  آثار طالتپه،  با  را  اقتصاد كشور  كه  1. چگونه مى شود 
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فروش آن، تقويت كنيم؟ شاگردان در اين مورد با هم گفتگو كنند و نتيجه را يك نفر به 
ديگران بيان نمايد.

2. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و با نظرداشت قواعدى كه خوانده شد، گروه اولى يك 
دعوتنامه به عروسى و گروه دوم يك دعوتنامه به مجلس ترحيم بنويسند؛ سپس از هرگروه 

يك تن شان آن را خوانده به روى تخته بنويسد و گروه مقابل آن را اصالح كند.

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

2. در بارة تصاوير كه نمونه هايى از آثار  طالتپه است، با رعايت قواعد دستورى، اماليى و 
انشايى، در كتابچه هاى تان يك متن كه از هفت سطر كم نباشد بنويسيد. 

1. طال در دوره هاى باستان از چه طريق و از كدام حصص كشور ما به دست مى آمد؟
2. آثار طال تپه، دركجا و كدام سال كشف شد؟ آن ناحيه را درگذ شته به چه نام ياد مى كردند؟

3. آثار كشف شدة  طال تپه متشكل از چند قطعه بوده، و شامل چه چيزهايى است؟

1. ارزش اقتصادى، تاريخى، تحقيقى و فرهنگى آثار طال تپه را طى ده سطر بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد:

درخـت وجـودش نـيـاورد بـار هرآنكو نمانـد از پسش يـادگار   
نشايد پس مرگش الحمد خواند وگر رفت و آثـار خيـرش نماند   
                                سعدى 

3. متن كامل درس بيست و يكم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسشهاى زير باشد. در پايان، همين سؤالها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:

1- عدالت از نظر لغوى چه معنى دارد؟   
2- دربارة عدالت چه مى دانيد؟ توضيح دهيد. 

3- در جامعة كه عدالت اجتماعى برقرار نشود چه حادثه به وقوع مى پيوندد؟

عدالت اجتماعى
دربارة عدالت دو گونه بحث مى توان كرد؛ يكى اين كه عدالت را از فضايل اخالقى انسانى 
مى توان شمرد و آن سر چشمه يى از حاالت روحى فرد است و دانشمندان به اين عقيده 
اند كه عدالت حد وسط و حالت تعادل است ميان ظلم و انظالم و اين حالت فضيلت است. و 
دوم بر مبناى حقوقى كه جهت اصول تعادل افراد جامعه كه شرط تكامل آن است تا عدالت 
در ميان آنان اجرا شود. در نهايت تعريفى را كه حقوق دانان و علماى حقوق و اخالق بر آن 
موافق اند چنين است كه گذاشتن هر چيزى در جاى خودش عدالت است؛ بنابراين، عدالت 
رعايت حقوق و آزادى هاى فردى واجتماعى آزادى بيان و انديشة حق كار و غيره، خالصه 
دادن حق به حق دار است. مبناى برابرى اين است كه انسانها به حسب گوهر و ذات برابر 
اند. پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وسلم در مورد عدالت فرموده اند: (مؤمن كامل شمرده نمى 
شود يكى از شما كه دوست بدارد براى برادرش آنچه را كه براى خود دوست نمى دارد.) از 
آيات و احاديث چنين بر مى آيد كه عدالت يكى از شاخص ها و اهداف عمدة دين مقدس 
اسالم مى باشد و آنانى كه به اين هدف عالى پايبندى ندارند آنان را مؤمن كامل گفته نمى 
توانيم. اسالم دين وسط و اعتدال بوده و مى خواهد كه همه افراد اجتماع داراى حقوق مادى 
و معنوى باشند و از آن بايد مستفيد گردند. اسالم دين كامل بوده و در هر شرايط زمانى و 
مكانى از خود برنامه ها دارد و هيچ نوع تبعيض و تعصب را به رسميت نمى شناسد سياه، 

سفيد و عرب و عجم هيچ امتياز و برترى يكى بر ديگرى ندارند.
كار بايد به اهل كار سپرده شود كه تأمين كنندة عدالت اجتماعى در يك جامعه ميباشد، و نيز 
دين اسالم حكم مى كند براى هر يك از انسان هايى كه در يك جامعه زنده گى مى نمايند 
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به كسب مقامى مطابق لياقت و استعداد شان سپرده شود. عدالت اجتماعى افراد جامعه را به 
اجراى اعمال شايسته سوق مى دهد و از ارتكاب اعمال نا جايز و غير انسانى برحذر مى دارد. 
عدل و داد از خواستهاى اساسى دين به شمار مى رود. در راستاى بر قرارى عدالت اجتماعى 
از همان آغاز نزول قرآن مجيد بر رسول خدا، قدم هاى موثر و استوار برداشته شدكه همانند 
آن ديگر هيچ دين و مذهب و آيين؛ چنان استوار گام ننهاده است و به صراحت اظهار مى 

دارد كه هيچ كس بر ديگرى برترى ندارد مگر به تقوا. 
همچنان نظام حكومت در اسالم بر پاية عدالت فرمانروايان و فرمانبردارى افراد و مشورت 

بين آن دو بنا شده است كه هر يك بايد وجيبه هاى خود را به گونة درست انجام دهند. 
از هيچ گونه تالش دريغ  افراد بر قرار داشته و در درون آن  را بين  فرمان روايان عدالت 
نورزند؛ چنانچه خداوند () در اين رابطه فرموده است: (َوإَِذا َحَكْمُتم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُمواْ 

بِالَْعْدِل). آية 58 سورة النساء
ترجمه: و چون ميان مردم داوري مي كنيد به عدالت داوري كنيد.

محبوب ترين مردم نزد خداوند() در روز قيامت در مقام و رتبه، پيشواى عادل است و از 
همة مردم بدتر نزد خداوند در روز قيامت و شديد ترين آنها در عذاب، پيشواى ظالم است. 
اين عدل مطلقى است كه ترازوى آن با حب و بغض كج نمى شود و هيچ دوستى و دشمنى 
قواعد آن را تغيير نمى دهد و تحت تأثير خويشاوندى افراد و دشمنى اقوام قرار نمى گيرد و 
افراد ملت اسالمى همه گى از آن بهره مى برند و هيچ حسب و نسب و مال و مقامى باعث 
جدايى، بين آنان نمى شود. چنانكه ملت هاى ديگر نيز از آن بهره مى گيرند. عدالت روشى 

است كه هيچ قانون داخلى و بين المللى تا كنون به پاى آن نرسيده است.
در رابطه به فرمانبردارى افراد اوامرى از جانب خداوند () فرستاده شده كه عمل به آن 
سبب پيروزى در دنيا و آخرت گرديده و يكى از عواملى است كه نظم جامعه بر پاية آن 
برقرار است. از خداوند(ج) و رسول (ص) و صاحبان امر خود اطاعت كنيد (نساء 59) جمع 
بين خدا() و رسول و صاحبان امر در آية مزبور شامل نكته يى در بارة واقع  اين اطاعت 
و حدود آن است: اطاعت «اولو االمر» از اطاعت خدا و رسول كمك مى گيرد؛ زيرا كه ولى 
امر اسالمى ذاتًا مورد اطاعت نيست؛ بلكه به خاطر اين كه قيام بر شريعت و قوانين خدا (ج) 
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و رسول نموده، اطاعت مى شود و اطاعت او فقط منوط به اجراى شرع است و اگر از اجراى 
اين شريعت منحرف شد، اطاعتش هم سقوط مى كند و اجراى اوامرش واجب نيست.

عدالت، بزرگترين قاعده و ركن اسالم است؛ البته عدالت اجتماعى هميشه به حساب فرد 
نيست؛ بلكه اگر بخواهيم راه صحيح عدالت را در تمام صور و اشكال آن در حيات خود تحقق 
دهيم بايد آن را هم براى فرد و هم براى اجتماع حساب كنيم. عالوه بر همة اينها، هيچ 
كس يقين ندارد كه سركوب نمودن عوامل معقول طبيعى، نتيجة خوبى به فرد يا اجتماع مى 
دهد و بدگمانى به فطرت و سر كوب نمودن اين عوامل و ايستادن در مقابل آنها راهى براى 
عدالت درست مى كند. خالصه، عدالت اين نيست كه براى همه گان همه چيز را مساوى 
بدهند؛ بلكه زمينة رشد مساوى را براى افراد جامعه مساعد كنند، بعداًٌ هر كس طبق استعداد 
و سعى و تالش خود به حق خود نايل آيد. تبعيض در نظر گرفته نشود؛ حق به حق دار برسد؛ 
زمينة پيشرفت و ترقى در امور مختلف آماده شود و هيچ شخص و گروهى تحت نامهاى 
زبان، سمت و نژاد مورد آزار و اذيت قرار نگيرند و يا اينكه تحت همين عناوين بدون در نظر 
گرفتن لياقت و اهليت كسى مورد نوازش قرار نگيرد. بايد در جامعه شايسته ساالرى حاكم 
گردد و در نتيجه عدالت اجتماعى به مفهوم واقعى كلمه تأمين شود و بدين وسيله كشور از 

فقر و بد بختى نجات مى يابد.

عدالت اجتماعى: عبارت از روش اعتدال و ميانه روى است كه بايد حق هيچ فرد و گروه در جامعه 
تلف نگردد، حق به حق دار برسد و زمينة رشد يكسان براى همه فراهم گردد و هر كس طبق 

استعداد و اهليت به مقام خود نايل آيد.

بياموزيم
1- عدل در لغت داد گرى، ضدجور و ستم امرميانه كه دور از افراط و تفريط باشد.

2- زمينة رشد براى افراد جامعه مساعد گردد.
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3- براى تأمين عدالت اجتماعى هر نوع تبعيض بايد از بين برود.
4- عدالت حد وسط و حد تعادل ميان ظلم و انظالم است.

5- كار بايد به اهل كار سپرده شود.

نامه (مكتوب) هاى رسمى به شخص  
    عبارت ازنامه هايى است كه ازسوى يك ادارة رسمى دولتى براى يك يا چندين شخص 
يا سازمان يا شركت فرستاده ميشود. شكل و ساختمان اين گونه نامه ها كمابيش همانند نامه 
هاى ادارى است، با تفاوتهاى اندكى كه در زير به شرح آن خواهيم پرداخت. براساس آنچه 
در ادارات و دفاتر رسمى گوناگون، رايج و متداول، و درعرف ادارى كشور نيز پذيرفته شده و 

ثابت است، نامه هاى رسمى به شخص بايد داراى اوصاف و شكل زير باشد:
1. آدرس يا نشانى فرستنده ( اگرنامه چاپى باشد و آدرس دفتر درپايين آن باشد، نوشتن اين 

قسمت الزم نيست.)
2. تاريخ صدور نامه

3. شمارة دفتر
4. عنوان ( خطاب به گيرندة نامه )

5. آغاز نامه ( عبارت يا جملة احترامى در ابتداى نامه )
6. متن نامه 

7. پايان نامه ( عبارت يا جملة احترامى پايانى ) 
8. نام و مقام ادارى نويسنده ( كنارچپ صفحه )

9. امضاى نويسنده
10. مهر اداره ( درصورت ضرورت )

11. ذكر ضميمه ها با تعداد اوراق آن ( كنار راست صفحه، دو سانتى متر پايين تر از امضا)
12. نام شخص ويا اشخاص گيرنده ( اگرگيرنده گان بيشتر ازيك شخص باشد.)
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تفصيالت
ضرورى  ها  نامه  گونه  درين  پايانى  و  مقدماتى  احترامى  هاى  جمله  و  عبارات  نوشتن   .1

است.
2. اگرگيرندة نامه داراى القاب وعناوين علمى؛ مانند: دكتور، انجنير، استاد، سرمحقق، مؤلف 
ويا القاب ادارى و نظامى؛ مانند: وزير، رئيس، دگروال، جنرال و امثال اينها باشد، نوشتن اين 

القاب و عناوين ضرورى است.
3. اگرنامه ازطرف ارگانهاى قضايى براى يك مجرم نوشته ميشود، عبارات و جمله هاى 

احترامى مقدماتى و پايانى و القاب و عناوين علمى، ادارى ونظامى نبايد نوشته شود.
4. اما اگرنامه ازطرف ارگانهاى قضايى براى يك متهم نوشته ميشود، نوشتن عبارات و جمله 

هاى احترامى مقدماتى و پايانى و القاب و عناوين علمى، ادارى و نظامى ضرورى است.
5. اگر درنامه ازگيرنده تقاضاى اجراى كارى درموعد معينى شده باشد، ذكرتاريخ نهايى آن 

حتمى است.

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون عدالت اجتماعى به بحث و گفتگو بپردازند. 

سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده ونتيجه را به ديگران انتقال دهد.
اجتماعى  آيت در مورد عدالت  پيرامون چند  آمده  برابر صنف  از شاگردان در  2- يك تن 

توضيحات دهد.
3- يك شاگرد در مورد مفهوم شعر صحبت نمايد.

كه در آفرينش زيك گوهر اند بنى آدم اعضاى يكديگر انــد   
چو عضوى به درد آورد روزگار          دگر عضو هـا را نماند قـــرار  
تو كز محنت ديگران بى غمى          نشــايـد كه نامت نهند آدمى  
               سعدى (رح)
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امال و نگارش
خوانش  به  گرامى  معلم  كه  را  متنى   -1
ميگيرد به صورت امال در كتابچه هاى تان 

بنويسيد.
2- در مورد تصوير مقابل متنى بنويسيد كه 

از ده سطر كم نباشد.

1- عدالت چه معنى دارد؟
2- در بارة عدالت اجتماعى چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.

3- صالحيت و اهليت و زمينة رشد افراد در تحقق عدالت اجتماعى چه نقشى دارد؟
4- عدالت را در پرتو آيات قرآن توضيح دهيد.

5- فرق ميان عدالت فردى و اجتماعى چيست؟ 
6- دربارة نامه هاى رسمى به شخص، معلومات دهيد.

1- در بارة عدالت اجتماعى يك مقاله بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
2- آيا بدون رعايت عدالت اجتماعى، جامعه مى تواند ترقى كند؟ توضيح دهيد.

3- اين بيت را به حافظه بسپاريد:
اظهار عجز پيش ستم پيشه ابلهى است  اشك كباب باعث طغيان آتش است  

           صائب
4- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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پايگاه انسان
تـو به يك پايه چون شوى خرسند؟ پــايـــه بسيار سـوى بـــام بلنــد  
جـــامـــة خلعتت بــريــد ستنـد از پــــى كـــارت آفــريــد ستند  
چــون نگردى بــدان حلل طـامع؟ تــو بــه خلقان چــرا شوى قـانع؟  
چـــون مهـى شصت روز بيكــارى ِملك و ُملك از كجــا به دست آرى  
دورى د د و ديـــوى و ز آدمـــى  غــافلى ســال و مــاه و مغـرورى  
ديــو و دد كى بــود درنــده چوتو؟ آدمـــى كى بـــود گــزنده چو تو؟  
خـــلق عـــالم زطبـــع تو دلتنگ سال و مـه كينه جوى همچو پلنگ  
آن نه عمر، آن فضول بود و گذشت آن جــوانى كــه گرد غفلت گشت  
زين چنين عمر عقـــل بـــگريـزد مـــرد عـــاقــل زلهـــو پـرهيزد  
كــه ازو ســـود و مــزد بـربنــدد در رخ مــاه نـــو كســــى خنـدد  
كت از او جان كمست و وام ا فزون پس تــو بارى چـــرا نگريى خون؟  
مــرغ راحت بـــه بـــاغ رنج پـرد مــرد چـــون رنج بــرد گنج بــرد  
پـايش ازجــاى رفت و كار از دست پيوست   هر كــه با جهل و كـاهلى 
عقل بـــاشد كه شـــاد خــوار بود ُخـــرد همت هميشه خـــوار بـود  
دست و پــايى بــزن، زيــان نكنى انـــدرين ره گـــرچــه آن نـكنى  
بستر خـــواب راحــت آمـــد رنج رنــج كش را نتيجه چه بـود؟ گنج  
پاس خـــود دار تــا تبه نشـــوى بـــه تمنا تـــو مـــرد ره نشــوى  
ماه كـــز طلب خـــوبـروى گردد  بــه طلب يـــابى از بــزرگان جاه  
          حديقة سنايى

پرسشهاى آتى را شاگردان پاسخ دهند:
1- در شعر پايگاه انسان، سنايى مردم را به سوى چه فرا مى خواند؟

2- سنايى در سرايش اشعارش از كدام شاعران معروف الهام گرفته است؟
3- پيرامون زنده گينامه نويسى عصرى و جديد چه مى دانيد؟ بيان داريد.

درس بيست و دوم
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حكيم ابو المجد مجدود بن آدم سنايى از شاعران بلند رتبه قرن ششم هجرى است؛ ابتدا به 
دربار غزنويان راه يافته و شاهان غزنوى را مدح مى گفت و پس از دگرگون گشتن حال و 
مالقات با صوفيه و مشايخ بزرگ از مدح شاهان چشم پوشيده و عزلت گزينى را اختيار كرد، 
سپس سفر هاى به حج و شهرهاى بلخ، سرخس، مرو و نيشاپور نموده و تا پايان عمر در 
غزنين ماند و در حدود سالهاى 529 هـ . ق. وفات يافت و مرقد وى در شهر غزنين است. 
از سنايى آثارى چون، ديوان اشعار كه شامل قصايد، غزليات و قطعات است. كتاب حديقة 
الحقيقه، سير العباد الى المعاد، طريق التحقيق، كارنامة بلخ و مثنوى هاى به نام عشقنامه و 

عقل نامه را مى توان نام برد.
اشعار دورة اول سنايى تحت تأثير سبك فرخى و مسعود سعد است و در دورة دوم كه سنايى 
وارد عالم عرفان شد مضامين مستقل و اشعار عارفانه دارد. او نخستين غزل سراى عارف 

است كه افكار و اصطالحات عرفانى را با مضامين عاشقانه آميخته است.
2-كت: مخفف (كه ترا) است

3- خرد همت: كم همت

بياموزيم
1- مدارج رسيدن به مقام واالى انسـانيت بسيار است كه با سعى و تالش انسان، به دسـت مى آيد.

2- غفلت و بيخبرى و عدم سعى و تالش انسان را از مرتبة اصليش پايين تر مى برد. 
3- سنايى از جملة شاعران عارف قرن ششم هجرى است كه در غزنين زاده شده و همانجا 

وفات يافته است.
4- آثار سنايى عبارت از مثنوى حديقة الحقيقه، كارنامة بلخ، سير العباد الى المعاد، طريق 

التحقيق، عقل نامه و عشق نامه ميباشد.
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زنده گينامه 
    وقتى دريك مؤسسة دولتى يا غيردولتى درخواست استخدام بدهيم، آن مؤسسه ازما چيزى 

به نام زنده گينامه ( CV ) ميخواهد كه نوشتن آن نيز تابع قواعدى است به شرح زير: 
شرح   .2 تماس  آدرس  نام،   .1 است:  عمده  چهاربخش  داراى  معموًال  ها  گينامه  زنده     

تحصيالت 3. وظايف قبلى 4. تواناييها. 
بخش نخست شامل اين نكات ميباشد:

    نكات اين بخش به شكل عمودى نوشته ميشود. 
1. نام ونام خانواده گى (درقسمت وسط صفحه باخط بزرگ) اندازة خط : 18 بولت (برجسته)

2. آدرس مكمل محل سكونت يا آدرس پستى ( درقسمت پايينى نام، باخط كوچكتر ) اندازة خط: 16
3. آدرس تماس: شمارة تيلفون منزل/ موبايل / ايميل ( درقسمت پايينى آدرس ) اندازة خط 

 16 :
 بخش دوم ( شرح تحصيالت ) اين نكات را دربر ميگيرد : اندازة خط : 14  

آن         كامل  آدرس  تحصيلى/  مؤسسة  نام  تحصيلى/  رشتة  تحصيل/  درجة  افقى:  شكل  به 
(با شهر،كشور)/ سال فراغت 

توجه: درجة تحصيل ( از آخرين سند فراغت تحصيلى به طرف نخستين سند فراغت: دكتورا، 
آخرين  نخست،  درشمارة  يعنى  ابتدائيه.  دورة  متوسطه،  دورة  بكلوريا،  ليسانس،  ماسترى، 

شهادتنامه، در شمارة دوم، سندفراغت قبل ازان و به همين ترتيب تا دورة ابتدايى. )
بخش سوم ( وظايف قبلى ) شامل اين نكات ميشود: اندازة خط : 14  

به شكل افقى : نام وظيفه/ مكلفيتها/ نام مؤسسه/ آدرس مؤسسه ( با شهر،كشور)/ ازتاريخ  
/  /   تا تاريخ  /  / 

بخش چهارم ( تواناييها ) اين نكات را دربر ميگيرد: اندازة خط : 14  
به شكل افقى: تجربه و تخصص در رشتة كارى/ توانايى درخواندن و نوشتن (چند زبان)/ 

توانايى دربخش منجمنت و اداره/ توانايى  استفاده ازكمپيوتر و انترنت / و امثال اينها . 
* يادداشت: 1- تعداد مجموعى صفحات زنده گينامه، نبايد از دوصفحه تجاوزكند. 2 – در 
ازجملة چهاربخش، سه بخش آن به شكل  از چپ به راست نوشته ميشوند،  زبانهايى كه 
معكوس نوشته ميشوند؛ يعنى بخش اولى به جاى خود باقى ميماند و سه بخش ديگر بايد 

بدين ترتيب نوشته شود: ( تواناييها/ وظايف قبلى/ تحصيالت ) 
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كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شده و پيرامون مفهوم كلى ابيات زير مباحثه نموده و بعداً 

از هر گروه يك نفر نتيجة بحث گروه خود را به ديگران بگويد.
تو به يك پايه چون شوى خرسند پايه بسيار سوى بــام بلند    
جــامعة خلعتت بـــريـــد ستنـد از پى كارت آفــريـد ستند    
چون نـــگردى بـدان حلل طامع تو به خلقان چرا شوى قانع    

2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در مورد زنده گى و سبك اشعار و آثار سنايى  
توضيحات ارائه كند.

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

2- با در نظرداشت قواعدى كه در آيين نامه نگارى خوانديد در كتابچه هاى تان خلص 
وسوانح خود را بنويسيد. ر و ح و

1- سنايى در شعر پايگاه انسان مردم را به چه فرا مى خواند؟
2- سنايى در اشعارش از كدام شاعران الهام گرفته است؟

3- مفهوم بيت زير را بگوييد:
        هر كه با جهل و كاهلى پيوست          پايش از جاى رفت و كارش از دست.

4- عبارت (خرد همت) در شعر سنايى به كدام مفهوم است؟
5- در مورد زنده گينامه نويسى به شيوة عصرى و جديد آن چه ميدانيد؟

1- نظم پايگاه انسان را به عبارت خود به نثر تبديل كنيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

مكن در جسم و جان منزل كه اين دونست و آن واال      قدم زين هر دو بيرون نِه، نه اينجا باش نه آنجا
                سنايى

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

www.ael.af



 111

محتشم كاشانى 
    محتشم كاشانى از شاعران عهد صفوى بوده او را «پدر مرثيه سرايى» مى نامند. از ميان 
مراثى او مهمتر از همه تركيب بندى است در رثاى شهيدان كربال و مربوط به واقعة شهادت 
اللطايف و نقل   عشاق                                               امام حسين(رض)؛ همچنين مجموعة غزلياتى به نام جالليه،جامع 

مى توان اشاره كرد.
محتشم كاشانى در كاشان به شغل بزازى سر گرم بود و به شعر عالقه داشت؛ چنان كه 
ديديم، مديحه يى مقارن جلوس شاه تهماسب به دربار او فرستاد، سلطان صفوى را واداشت 
تا شاعران را به ترك مديحه سرايى توصيه كند و آنان را به نظم مراثى بزرگان دين ترغيب 
نمايد. محتشم كاشانى خود از كسانى بود كه به توصية شاه تهماسب به اشعار دينى روى 
آورد و با سرودن مرثية معروف به دوازده بند در بارة واقعة كربال در مرثيه سرايى به جايگاه 
وااليى دست يافت. وفات وى در سال 966 هـ.ق. اتفاق افتاده است. اكنون ابياتى از دو بند 

اين مرثيه را ميخوانيم:
بند اول

باز اين چه شورش است كه در خلق عالَم است
          بــاز اين چــه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

بــاز اين چــه رستخيز عظيم است كــز زمين
          بى نفخ صور خـــاسته تـــاعـرش اعظم است

از شاگردان پاسخ هاى اين پرسش ها پرسيده شود:
1- محتشم كاشانى كى بود؟            

  2- «پدر مرثيه نگارى» كى را مى خوانند؟
3- كربال چه معنى دارد؟  

4- در دشت كربال حضرت امام حسين با چند تن از يارانش به شهادت رسيد؟

درس بيست وسوم
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اين صبح تيـــره بــاز دميـــد از كجــا؟ كزو
است           كارجهــان و خلق جهـــان جمله در هم 

مغــرب آفتاب گـــويـــا طلوع مـــى كند از 
          كــاشوب در تمــامــى ذرات عـــالـــم است

گــر خوانمش قيـــامــت دنيــا بعيــد نيست
          اين رستخيز عــالم كــه نـامش محــرم است

دربـــارگاه قــدس كـه جــاى مــالل نيست
           ســرهـــاى قــدسيان همه برزانوى غم است

جــن و َملَك بر آدميـــان نـــوحـه مى كنند
          گـــويــــا عــزاى اشـــرف اوالد آدم  است

خـورشيـــد آسمـــان و زمين نــور مشرقيـن   
رســــول خــــدا حـسين پـــروردة كنـــار    

بند دوم
كشتــى شكست خـــوردة طــوفــان كـربال

كربال  در خــاك و خــون فتــاده بــه ميدان      
گـــرچشم روزگـــار بــراو فــاش ميگريست

خـون ميگذشـت از ســر ايــوان كـــربـــال     
نــگرفت دست دهـــر گــالبــى بغيـر اشك

زآن گل كـــه شد شگفته بــه بستــان كربال     
از آب هــم مضــايقه كــردنـــد كــوفـيـان

خـــوش داشـتند حـــرمت مهمــان كــربال     
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بــودنـــد ديو دد همه سيــراب و مــى مكيد
خـــاتــم ز قحــط آب سليمـان كـــربـــال     

زان تشنگـــان هنـــوز بـــه عيوق ميرســد
فـــريـــاد العطش زبيـــابـــان كـــربـــال     

اعـــدا نـــكرد شـــرم آه از دميــكه لشـكر 
كــردنـــد رو بـــه خيمة سلطان كـــربــال      

آنـــدم فلك بـــر آتش غيـــرت سپنــد شد   
بلند شد كــز خـــوف خصم در حــرم افغـان    

               محتشم كاشانى

رستخيز عظيم: اشاره به واقعه و سانحة كربال كه حضرت امام حسين رضى اهللا عنه با 
هفتاد دو تن از يارانش جام شهادت نوشيدند.

كربال: نام يكى از شهر هاى عراق( بين النهرين) است كه تا سال 61 هـ .ق. بيابان بوده 
است و از اين به بعد بر اثر شهادت حسين بن على (رض) آن محل مورد توجه قرار گرفته 

است.

بياموزيم
1- محتشم كاشانى از شاعران عهد صفوى است كه به سال 966 هـ .ق. وفات نموده است

2- محتشم كاشانى را «پدر مرثيه سرايى» مى نامند.
3- واقعة كربال در سال 61 هـ .ق. اتفاق افتاد.

4- واقعة كربال واقعه ايست كه ميان سپاهيان حسين(رض) و سپاهيان يزيد بن معاويه در 
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محرم سال 61 هـ .ق. اتفاق افتاد كه به شهادت رسيدن حسين(رض) و اسارت بقاياى اهل 
بيت وى انجاميد. 

5- در واقعة كربال حضرت امام حسين رضى اهللا عنه با 72 تن از ياران شان به شهادت رسيدند.

(CV ) نمونة زنده گينامه
 نام «نام خانوادگى»

 آدرس:............................. تلفون:........................ايميل آدرس:........................................
تحصيالت

سال فراغت مؤسسة تحصيلى رشتة تحصيل درجة تحصيل شماره
1380 ژورناليزم دانشگاه تهران دكتورا 1
1376 ادبيات درى پوهنتو كابل ماسترى 2
1373 ادبيات درى پوهنتون كابل ليسانس 3
1370 ليسه استقالل بكلوريا 4
1367 ليسه نادريه متوسطه 5
1360 ليسه نادريه ابتدايى  6

اشتراك در وركشاپها، سيمينار ها وكورسهاى آموزشى

برگزار كننده مدت شهادتنامه نام كورس شماره

Certificate زبان انگليسى 1
Certificate كمپيوتر 2

www.ael.af



 115

وظايف قبلى

تا تاريخ نام مؤسسه از تاريخ مكلفيتها نام وظيفه شماره
81/6/5 76/3/2 ليسه استقالل تدريس استاد 1
89/1/12 81-7-6 معارف شهر منجمنت مدير 2

آشنايى با زبانها

مكالمه نوشتن خواندن زبان شماره
عالى عالى عالى درى 1
عالى عالى عالى پشتو 2
خوب متوسط خوب عربى 3

متوسط متوسط متوسط انگليسى 4

كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون واقعة كربال به بحث و گفتگو بپردازند؛ 

سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را براى ديگران بيان نمايد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده پيرامون مرثيه نگارى در ادبيات درى معلومات 

ارائه كند.
3- چند شاگرد در مورد بيت زير دو دقيقه صحبت كنند.

ادب بهتر از گنج قــارون بــود    
فــزونتر ز ُملك فــريدون بـود    
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امال و نگارش
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد به  صورت امال در كتابچه هاى تان بنويسيد.

2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نامه نگارى خوانديد، زنده گينامة خود را در 
كتابچه هاى تان بنويسيد.

1- محتشم كاشانى را به نام پدر چه ياد مى كنند؟
2- در مورد محتشم كاشانى چه مى دانيد؟

3- دو اثر محتشم كاشانى را نام بگيريد.
4- در واقعة كربال حضرت امام حسين رضى اهللا عنه با چند تن از ياران شان شهيد شدند.

5- در رثاى حضرت امام حسين رضى اهللا عنه واقعة كربال به قيامت دنيا تشبيه شده است، 
توضيح دهيد.

1- پيرامون شخصيت حضرت امام حسين  و كارنامه هاى شان يك مقاله بنويسيد .
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

مشرقين    نور  زمين  و  آسمان  خورشيد     
حسين خدا  رسول  كنــــار  پــروردة     
          محتشم كاشانى

3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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ميهنم
اى روز نـخـست ســر نـوشتـم اى بــاغ و بهــار و اى بهشتـم   
تخــم عشقت بــه سينه كشتم مهر تــو به جـان و دل سرشتم   
گـــوشم سخــن تــرا شنيــده ديــــده  چـشمم اول رخ تـــو   
هــرگــز چو تــو مهربان نباشد چيــزى چــو تو دلستان نبـاشد   
جــز سودم از اين دكــان نباشد ســوداى تــرا زيــان نبــاشـد   
رنج همـــه را شفـــا تـو باشى درد همـــه را دوا تـــو بــاشى   
هـرگونه غــذايم از تــو بــاشد اى نشــو و نمــايم از تـو باشد   
خــاكم بــر سر اگــر سر نبازم نبازم  من چـــون به رة تـو سر   
اى مــونس جــان و اى حبيبم اى از تــو قــرار و هـم شكيبم   
چــون الله قــرين داغ بــاشم باشم  دور از تــو اگر بــه بــاغ   
بستى بـا مهر وطـن چــو عهد  مستغنى اگــر وطــن پــرستى   
             مستغنى

به پرسش ها از شاگردان پاسخ خواسته شود:
1- شعر ميهن از سروده هاى كدام شاعر كشور ماست؟ 

2- شعر ميهن مبين چه نوع يك احساس است؟
3- در مورد شخصيت مستغنى آنچه ميدانيد معلومات دهيد.

درس بيست وچهارم

م تخــم عشقت بــه سينه ك مهر تــو به جـــااااااننننننننن وووو دل سرشتم
گـــوووشممممم سسخــن تــرا شنيــده ددددددديـــــــــــده چچچچچچچـششششمممممممممممم اول ررخخخخخخخخخخخخخ تـــو 
ههههههههـــــررررررگگگگگگگگــــــززز چچچچچچچچووو تــــــــــو مهربان نباشد چيــزى چــوووووووووووو تو دلللسسسستتتتتتاااااانننننننن ننننبببـــــااااششششششششددددددد
جججججججــــــزززززززز سووووووودددددممممممم اااززززززززز اااااييييييييننننننننن دكككككككـــااااااانننننننننن نباشد ســوداى تــــــررررررااااا ززززززززيييييــــاااااننننننننن ننننننبببببــــــــــااشـد
رنننجججججججج ههمـــه ررررررااا شششششششششفففـــاااا تتـوووووو بببببباااااشششششششى درد همـــه را ددددددددوووووواااا تتتتتتتــــــــــــــووووو ببببببببببـــــــــــــااششششششششششى
ههههههــرررررررگگگگگگگووووووووننننننننههههههه غغغغغـــذايم از تـــــوووووووو بــاششدد اى نشــو و نمــايييممممممممممممم ااااازززززززز تتتتتـــــوووووو ببببااااااششششششششششدددددد
خخخخخـــــــــــااااااكككككككممممممم بببببببـــــــــرررررر سرر اااااگگگگــر سر نباااااززززززمممممممم ننننبببببااززززززمممممم من چـــون به رة تـو سسسسسسسسسرررررررررر 
اااااىىىىىىىى ممممـــــــونس ججججججججـــان و ااىىىىىىىىى حبيبم اى از تــو قــرار و هـم شششششششششششكككككككككيببمممم
چـــوووووووووون الالالالالالالللللههههه قــــــرريننننننننن ددددددداغ ببببببـــــاااااشممممممم باشم دور از تــو اگر بــه بــاغ 
بسسسسسسستى بـا ممممممهههههههرررررررر ووطـن چچچچچچچـــو عهد  مستغنى اگــر وطــن پــرستى
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باال حصار  حوالى  در  ق.   . هـ  سال 1293  در  رمضان  مال  فرزند  مستغنى  عبدالعلى  استاد 
كابل پا به عرصة حيات گذاشت و از سخنوران چيره دست عهد امير حبيب اهللا خان است 
او تحصيالت ابتدايى را نخست از پدر محترمش فرا گرفت؛ اما علوم متداوله عصر از قبيل 
مبادى منطق، فلسفه، فقه وغيره را در مدارس كسب نمود؛ چون ذوق و استعداد شعرى در 
اشعار  پشتو  و  زبانهاى درى  در  او  زياد حاصل كرد.  به زودى شهرت  بود؛  نهادش موجود 

شيرين و مورد نظر اهل علم و ادب سرود. 
مستغنى مدت چندى مصحح جريدة سراج االخبار و مدتى به صفت استاد در ليسة حبيبه 
مستغنى  ديوان  گرديد.  سپرى  كابل  ادبى  انجمن  در  عمرش  بقية  و  بود  تدريس  مشغول 
مشتمل بر غزلها، قصيده ها، مثنويها، تركيب بندها، ترجيع بندها، رباعيها و غيره مى باشد 

كه داراى مضامين اجتماعى، فرهنگى، سياسى و ملى است.
اين شخصيت ادبى روز يكشنبه بيست و دوم برج حوت سال (1313 هـ . ش.) پس از يك 

هفته مريضى چشم از جهان بست و در شهداى صالحين به خاك سپرده شد.

بياموزيم
1- استاد عبدالعلى مستغنى فرزند مال رمضان در سال 1293 هـ . ق. در حوالى باالحصار 

كابل چشم به جهان گشود.
2- وطن هر كس برايش شيرينتر از همه زيبايى هاى دنياست و در برابر حفظ آن مسؤوليت دارد. 

3- انسان در هر جايى از دنيا كه باشد رابطة قلبى با سرزمين خودش دارد.
4- هيچ جايى در دنيا براى انسان راحت تر از وطن خودش بوده نمى تواند. 
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دعوتنامه 
    نامه يى است كه از طرف اشخاص، خطاب به شخص يا اشخاصى به منظور شركت  و 

حضور در نشستى خاص تنظيم ميشود. دعوتنامه به صورت كلى دو نوع است: 
1. دعوتنامة عمومى: كه به صورت اطالعيه يا آگهى بدون ذكر مخاطب از طريق روزنامه، 

نشريات و رسانه هاى گروهى به اطالع مخاطبان خاص خود ميرساند. 
2. دعوتنامة خصوصى: به شخص خاص صادر ميشود، و اين نيز دو نوع است: 

الف ـ شخصى: كه از سوى افراد به يكديگر نوشته ميشود. 
ب  ـ ادارى: اين گونه دعوتنامه ها به لحاظ جنبه هاى عاطفى و احترامى آن، بايد از سوى 

باالترين مقام ادارى امضا شود، كه معموًال فاقد ُمهر ادارى است. 
    دعوتنامه ها  داراى بخشهايى اند كه ترتيب اين بخشها به صورت زير است: 

1. عنوان كه درخطاب به گيرندة نامه نوشته ميشود.
2. آغاز نامه (عبارت و جمله هاى احترامى مقدماتى)

3. متن نامه
4. پايان نامه (عبارت احترامى پايانى)

5. نام و نام خانواده گى نويسنده و ذكر مشخصات او
6. امضا (درصورت لزوم)

7. زمان (ساعت، روز، تاريخ)
8. آدرس كامل محل دعوت

9. شمارة تلفون فرستنده (درصورت لزوم)  
بيشتر بخشهاى « آدرس فرستنده و گيرنده » روى پاكت نوشته ميشود. 

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان باهم گفتگو كرده معانى واژه هاى:  مطول، غياث و دهخدا را درفرهنگ زبان بيابند. 

سپس يك تن از ايشان در برابر صنف قرار گرفته شيوة واژه يابى را به ديگران شرح دهد.
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2. شاگردان درمشوره باهم، دعوتنامه يى، جهت رفع نيازمنديهاى مكتب، به رئيس معارف 
واليت شان، بنويسند؛ سپس يك تن شان آن را در برابر 

صنف بخواند.
3- چند شاگرد در مورد تصوير به نوبت سخنرانى نمايند.

امال و نگارش  
1- متنى را كه معلم گرامى به خوانش مى گيرد، به صورت 

امال در كتابچه هاى تان بنويسيد. 
2- با در نظر داشت قواعدى كه در آيين نگارش خوانديد، متن يك دعوتنامة كامل را عنوانى 

يكى از دوستان تان در كتابچه هاى خود بنويسيد.
   

1- استاد عبدالعلى مستغنى در كدام سال و در كجا چشم به جهان گشود؟
2- ديوان اشعار مستغنى كدام قالب هاى شعرى را در خود دارد؟

3- در مورد فعاليت هاى ادبى و فرهنگى مستغنى آنچه مى دانيد بيان كنيد؟
4- دعوت نامه چيست؟

5- دعوت نامة عمومى و خصوصى از هم چى فرق دارد؟

1- شعر ميهن را به نثر تبديل نماييد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

          اى ستمگاران ستم جايز نمى باشد به شرع
                                               گر دلى را شاد نتوانيد غمگين چون كنيد
                         رحمت

3- متن كامل درس بعدى راخوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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قناعت
    

بازرگانى را شنيدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بندة خدمتكار. شبى در جزيرة كيش 
مرا به حجرة خويش در آورد. همه شب نيارميد از سخن هاى پريشان گفتن كه فالن انبارم 
به تركستان است و فالن بضاعت به هندوستان و اين قبالة فالن زمين است و فالن چيز را 
فالن ضمين. گاه گفتى خاطر اسكندريه دارم كه هوايى خوش است. باز گفتى نه كه درياى 
مغرب مشوش است. سعديا سفرى ديگر در پيش است اگر آن كرده شود بقيت عمر خويش 
به گوشه اى بنشينم. گفتم: آن كدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسى خود بردن به چين كه 
شنيدم قيمتى عظيم دارد و از آن جا كاسة چينى به روم آرم و ديباى رومى به هند و فوالد 
هندى به حلب و آبگينة حلبى به يمن و برد يمانى به پارس و زان پس ترك تجارت كنم و به 
دكانى بنشينم. انصاف از اين مالخوليا چنان فرو گفت كه بيش طاقت گفتنش نماند. گفت:

اى سعدى تو هم سخنى بگوى از آنها كه ديده اى و شنيده اى، گفتم:
ستــور بــار ســاالرى بيفتاد از  آن شنيـدستى كه در اقصاى غور   
يا قنــاعت پـر كند يا خاك گور گفت: چشم تنگ دنيــا دوست را   
               سعدى

بر آستان قناعت مگــر مقام كنى به قطع راه دراز امـل غنى نشوى   
قناعت از شكرين لقمة حرام كنى به نان خشك حاللى كزو شود حاصل   
روى و قرص َجوى، از جهود وام كنى وگر كفاف معاشت نمى شود حاصل   
كمر ببندى و بر چون خودى سالم كنى هزار بار از آن به كه بامداد و پگاه   
                                                                                    ابن يمين

يك شاگرد درس را طورى معرفى نمايد كه پرسش هاى زير را پاسخگو باشد:
1- در مورد قناعت چى ميدانيد بيان كنيد؟ 

2-حكايت قناعت از نوشته هاى كيست؟
3- همين پرسش ها از چند شاگرد در اخير معرفى درس پرسيده شود.  

درس بيست وپنجم

www.ael.af



 122

 

1- جزيرة كيش: از معروفترين جزاير خليج فارس ميباشد، از نگاه آب و هوا در بين جزاير 
خليج فارس به خويس معروف است، جمعيت آن  4177 تن و بهترين مرواريد ها از اطراف 

اين جزيره به دست مى آيد.
2- تركستان: يكى از مناطق آسياى مركزى كه از شمال به سايبريا ،از مغرب به بحر خزر، 

از جنوب به افغانستان، هند و تبت، از مشرق به مغولستان محدود است.
3- حلب: شهرى است در سوريه (شام) كه مركز تجارت و صنعت (نساجى) ميباشد.

4- يمن: كشورى كه در جنوب غربى شبه جزيرة عربستان كنار درياى احمر واقع ميباشد.
5- مشرف الدين مصلح بن عبداهللا سعدى شيرازى از بزرگان و نوابغ شعر و ادب.در حدود 
سال 606 هـ.ق. در شيراز متولد شده و تحصيالت خود را در همان شهر آغاز كرده؛ سپس 

به بغداد رفته و در مدرسة نظاميه كسب فضايل كرده است.
از نويسنده گان  از شاعران درجة اول مى توان محسوب كرد و هم يكى  سعدى را يكى 
برجسته و استاد نثر مسجع دانست . سعدى در انواع شعر؛ مانند: قصيده، غزل، قطعه، رباعى، 
ترجيع بند وتركيب بند دست بلند داشت؛ اما مى توان گفت كه سخن سعدى در غزل به حد 
اعالى لطافت رسيده است. آثار سعدى عبارتند از: ديوان غزليات، قصايد گلستان و بوستان.
گلستان: از معروفترين كتابهاى نثر فارسى درى است كه سعدى آن را در سال( 656 هـ.ق.) 
به نام شاهزاده سعد بن ابوبكر بن سعد زنگى تأليف كرده است. گلستان كتابيست تربيتى 
و اخالقى شامل يك مقدمه در سبب تأليف كتاب و هشت باب كه سعدى دراين اثر انواع 
مواعظه و حكم را در نثر آميخته با  نظم گنجانيده است. نثر گلستان نثر مسجع و مزين 

است.
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بياموزيم
1- قناعت، صفت انسانهاى بزرگ است ، هركه اين صفت را پيشه كرد از هواى خواهشات 

نفس برست .
2- قـناعت، گنجينه يى است كه انـسان را از غرق شدن در منجالب فالكت وگـناه نجـات مى بخشد .

3- مشرف الدين مصلح بن عبداهللا شيرازى در سالهاى آغاز قرن هفتم هجرى در شيراز پا 
به عرصة حيات نهاد.

4- سعدى ازجملة شاعران طراز اول زبان درى بوده و نويسندة  توانا و استاد نثر مـسجع ميباشد. 
5- گلستان و بوستان از جملة آثار مشهور سعدى شيرازى است .

6- گلستان از معروفترين كتابهاى نثر درى است كه سعدى شاعر و نويسندة بزرگ آنرا در 
سال( 656 هـ.ق. ) به نام شهزاده سعد بن ابوبكر بن سعد زنگى تأليف كرده است.

7- گلستان كتابيست تربيتى و اخالقى كه شــامل يك مقدمه و هـشت باب اسـت كه در 
بر گيرندة انواع مواعظ و حكم مى باشد.

رباعيات،  بند،  ترجيع  و  قطعات  غزليات،  قصايد،  گلستان،  و  بوستان  بر  عالوه  سعدى   -8
رساالت و قصايد عربى نيز دارد كه همه را در كليات وى جمع كرده اند.

درخواست نويسى 
    درخواست، به نامه يى گفته ميشود، كه در آن تقاضاى اجراى كارى و يا امرى از كسى شود. 
قديمترين نمونه هاى موجود درخواست، متعلق به زمان عباسيان است. در ميان خراسانيان 
عادت چنان بوده كه وقتي مطلبي و يا شكايتي را به امرا و ملوك تقديم مينمودند، آن رابه 
شكل كتبي به مقام و دربار ميسپردند، كه ما امروز آن را به نام عريضه و درخواست ميشناسيم.  
معموًال درخواستها از طرف افراد و يا مقامات پايين رتبه به مقامات باالرتبه با محتواى احترام 
آميز نوشته ميشود. بر اساس آنچه در دفاتر رسمى و غير رسمى، رايج و متداول بوده و در عرف 

نيز تقريباً ثابت و پذيرفته شده است، درخواست بايد داراى شكل و اوصاف زير باشد: 
1. نام و مشخصات كامل درخواست دهنده ( كنار بااليى، سمت راست صفحه )
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2. تاريخ (روز، ماه، سال)
3. عنوان (خطاب به گيرندة درخواست. دو تا سه سانتى متر پايين تر از تاريخ)

4. آغاز نامه (عبارت يا جملة احترامى در ابتداى نامه)
5. متن درخواست 

6. پايان درخواست (عبارت يا جملة احترامى پايانى) 
7. نام مكمل درخواست دهنده (كنارچپ صفحه)

8. امضاى درخواست دهنده در زير نام (حتمى است)
و  مالحظه  ارجاع،  منظور  به  صفحه  درپايين  سفيد  مترفاصلة  سانتى  پنج  گذاشتن   .9

يادداشت. 
امال و نگارش  

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

1- هدف از حكايت قناعت چيست؟ بيان نماييد. 
2- گلستان مشمول چند باب است؟ هر يك را نام ببريد.

3- بيت زير را معنى كنيد:
به قطع راه دراِز امل غنى نشوى          به آستان قناعت مگر مقام كنى  

1- پيرامون موضوع قناعت مقاله يى بنگاريد .
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد:

    ابرو باد و مه و خورشيد و فلك در كارند  تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى
    همه از بهر تــو سـر گشته و فرمانبردار       شــرط انصاف نباشد كه تـو فرمان نبرى

3- متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد
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محمود طرزى
سال  سنبله  ماه  اول  در  محمد طرزى  فرزند غالم  محمود طرزى     
شاعر،  طرزى  نهاد.  حيات  عرصة  به  پا  غزنى  شهر  در  1244هـ.ق. 
نويسنده، روز نامه نگار، جغرافيه دان، مترجم و دولتمرد در خانوادة اديب 
و آزادى خواه رشد نمود و بزرگ شد او مرد دانشمند و سخنور متجدد 

عصر بود.
بود  فردى  نخستين  ما  و مطبوعات كشور  فرهنگ  تجدد  در  او 

كه در محيط ادبى و سياسى افغانستان انقالب عظيمى را به راه انداخت. طرزى در عصر امير 
حبيب اهللا خان روزنامه هاى سراج االخبار و سراج االطفال را نشر نمود؛ بنابر اين او را پيشرو 
و مؤسس دورة تجدد ادبى افغانستان ميخوانند. اين نويسندة بزرگ بيشتر از فيض پدرش غالم 
محمد طرزى بهره مند گشته و مدت هفت ماه با سيد جمال الدين افغانى هم صحبت بود، 
كتابخانة بزرگ پدرش در اختيار او بود و گاهى در حلقة بيدل خوانى پدر خود تا شش ساعت زانو 

مى زد و استفاده مى كرد.
طرزى صرف و نحو عربى و شرح مثنوى معنوى را نزد آخوند زاده مال محمد اكرم هوتك كه 
از مصاحبان پدرش بود فرا گرفت و از محررى سراج االخبار تا وزارت امور خارجه وظايف و 

مسؤوليت هايى را در كشور به عهده داشته است. محمود طرزى 23 اثر اعم از تأليف و ترجمه دارد.
طرزى در پانزدهم برج شوال سال 1329 هـ . ق. مطابق 1286 هـ . ش. شروع به نشر سراج االخبار 
كرد و مدت هشت سال اين اخبار تحت نظر وى نشر شد. محمود طرزى هميشه در سفرها با امير 
حبيب اهللا خان يكجا مى بود. پس از كشته شدن امير حبيب اهللا خان، در عرصة علوم اجتماعى و 
ادبيات فعاليتهاى بيشترى را انجام داد، وى مى خواست كه با كار در دولت، نظريات سياسى خود را 

عملى نمايد؛ تأسيسات عرفانى را زياد كند و بينش نوى در اذهان مردم به وجود بياورد.
 با روى كار آمدن امير امان اهللا خان، وى در هيأت كابينه جاى گرفت و وظيفة وزارت امور 

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسشهاى زير باشد و در پايان از چند شاگرد سؤالهاى زير پرسيده شود:

1- محمود طرزى كى بود؟ 
2- آثار طرزى را نام ببريد.

3- در بارة جريدة سراج االخبار چه مى دانيد؟ 
4- محمود طرزى مردم را به چه تشويق مى كرد؟

درس بيست وششم

www.ael.af



 126

خارجه به او سپرده شد؛ در رأس هيأتى براى به رسميت شناختن افغانستان عازم هند گرديد. بعد 
از بازگشت به كابل، بار دوم به حيث وزير امور خارجه مقرر شد. محمود طرزى در مذاكرات رسمى 
بين دولت مصر و افغانستان و هم در مذاكرات راولپندى جهت حصول استقالل افغانستان با دولت 
هند برتانوى موفقانه سهم گرفت. طرزى در سال 1928 م. مطابق 1307 هـ . ش. هنگامى كه به 
وطن باز گشت، از وظايف رسمى كناره گرفت. يك سال بعد با شاه امان اهللا يكجا جانب قندهار و 
از آنجا به طرف هرات رفت. سر انجام به تركيه رفته، با اعضاى خانوادة خويش يكجا شد. طرزى 
چند سال باقيماندة عمرش را در عالم دورى از وطن سپرى كرده، به يك سلسله فعاليتهاى علمى 
و ادبى دست زد. كالم طرزى داراى يك سلسله خصوصيت هاى مشخص و معينى بود كه تا آن 

روزگار در نوشته ها و گفته هاى ديگر شاعران و نويسنده گان به كار نرفته بود.
محمود طرزى نويسندة چيره دست، شاعر توانا و ماية افتخار جهان علم و دانش در همان وقت 
بود. آثار گرانبهايى؛ چون: روضة الحكم، از هر دهن سخنى، از هر چمن سمنى، ترجمة كتابهاى 
جزيرة پنهان، سياحت در هوا و... از وى باقى مانده است. اين مرد دانشمند و اديب بزرگوار در 
برج عقرب سال 1312 هـ . ش. در شهر استانبول تركيه چشم از جهان بست و در نزديك 

آرامگاه ابو ايوب انصارى به خاك سپرده شد.
به پاس احترام و قدر شناسى از آن مرد دانشمند و سياستمدار ملى ليسه يى را در خانة شخصى 

وى كه در داراالمان قرار دارد به اسمش (ليسة محمود طرزى) نامگذارى كرده اند.
نمونة كالم

وقت سحر و ساحرى بگذشت و رفت وقت شعر و شـاعرى بگذشت و رفت 
غفلت و تن پـرورى بـگذشت و رفت وقت اقـدام است و سعى و جد و جهد 
گــامهـاى اشـترى بـگذشت و رفت عصر، عصر مـوتر و ريل است و برق 
وقت اكسيــر آورى بـگذشت و رفت كيـمـيا از جـملـه اشيـــا زر كشــد 
قاصد و نــامـه برى بگذشت و رفت تـلگراف آرد خبــر از شــرق و غرب 
جانشينى را كــرى بــگذشت و رفت كـــوه ها ســـوراخ و بـرها بحر شد 
رشك بى بال و پرى بگذشت و رفت شـــد هــوا جـــوالنــگـاه آدمــى 
سعى كن تنبل گرى بگذشت و رفت رگفت محمود اين سخـن را و بــرفت  وووووو ر ل ن ى ر و ر ن ن و

1- سراج االخبار: جريدة معروف كه به سر پرستى محمود طرزى انتشار مى يافت.
2- روضة الحكم: يكى از آثار محمود طرزى مى باشد.
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بياموزيم
1- محمود طرزى فرزند غالم محمد طرزى در اول ماه سنبله 1244 هجرى قمرى در شهر غزنى متولد شد.

2- طرزى، شاعر، نويسنده، روز نامه نگار، جغرافيه دان، مترجم و دولتمرد بود.
3- طرزى مدت هفت ماه با سيد جمال الدين افغانى هم صحبت بود.

4- جريدة سراج االخبار مدت هشت سال تحت نظر وى به نشر رسيد.
5- طرزى در كابينة امان اهللا خان به سمت وزير امور خارجه ايفاى وظيفه نمود.

6- از آثار مهم طرزى روضة الحكم، از هر دهن سخنى، از هر چمن سمنى، ترجمة كتابهاى 
جزيرة پنهان و سياحت در هوا را مى توان نام برد.

نمونة درخواست
ورقة درخواست.......................... «.............»

تاريخ: 87/6/12 فرزند ......................................... «.............»  
 كارمند سابق وزارت امور خارجه

شمارة تماس:............................

محترم وزير امور خارجه!
با تقديم احترام و ادب، خدمت شما به عرض  رسانيده ميشود:

     اينجانب كه شهرتم در باال ذكر شده است، از كارمندان سابق اين وزارت ميباشم كه سال 
گذشته نظر به مشكالت خانواده گى مجبور به ترك وظيفه شده بودم.

     اكنون كه مشكالت پيشين برطرف گرديده و خود را آمادة خدمت مى بينم، با تقديم اين 
درخواست تقاضا دارم دوباره در يكى از بخش هاى وزارت محترم امور خارجه تقرر حاصل 

نمايم.
    بناًء از مقام محترم وزارت امور خارجه احترامانه خواهشمندم كه دستور تقرر مجدد مرا به 

مراجع ذيربط صادر فرموده ممنون فرمايند.
         از همكارى مقام محترم قبًال اظهار سپاس مينمايم

      
نام «نام خانواده گى»       

امضا        

(آغاز)
(منت)

(عنوان)

(پایان )
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كار گروهى و سخنرانى
و  پيرامون شخصيت  و  تقسيم شوند  به چند گروه  1- شاگردان 
كارنامه هاى محمود طرزى به بحث و گفتگو بپردازند، سپس از هر 

گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده نمونة كالم طرزى 

را شرح و توضيح دهد.
3- چند شاگرد پيرامون تصوير مقابل به نوبت صحبت كنند.

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

و2- در مورد كار كرد هاى طرزى چند سطر بنويسيد. ر چ رز ر ر ور ر

 
1- محمود طرزى كى بود؟

2- چند اثر محمود طرزى را نام ببريد.
3- طرزى چند سال سر محرر جريدة سراج االخبار بود؟

4- طرزى در كابينة كدام پادشاه سمت وزير امورخارجه افغانستان را به عهده داشت؟
 

1- نمونة كالم محمود طرزى تحت عنوان (بگذشت و رفت) را به نثر ساده برگردانيد.
2- اين بيت را به حافظه بسپاريد.

عصر، عصر موتر و ريل است و برق        
گامهـــاى اشترى بـگذشت و رفت    

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

 
 

 

جريدة سراج االخبار
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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسشهاى زير باشد. در پايان معرفى، همين سؤالها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود. 

1- تولستوى كى بود ؟          
2- تولستوى چه كا رهايى را در زمينة ادبيات وآموزش انجام داد ؟ 

3- او با كدام نويسنده گان اروپاى غربى مالقات كرد ؟    

تولستوى
ليون تولستوى نويسندة  چيره دست روسى در نهم سپتمبر 
به  پا  سرشناس  و  متمول  خانوادة  يك  در  ميالدى   1828
عرصة هستى نهاد. مادرش را در دو ساله گى و پدرش را 
در 9 ساله گى از دست داد و پس از آن تحت تكفل عمه 
 اش قرار گرفت. او در سال 1844 ميالدى در رشتة زبانهاى 
از سه سال،  نام كرد و پس  ثبت  قازان  دانشگاه  در  شرقى 
نمود.  تبديل  به  دانشكدة حقوق  را  و خود  داده  رشته  تغيير 
در سال 1851 م. به خدمت سربازى شتافت و در جنگهاى 
قفقاز- روسـيه شركت نموده، شــجاعت بى نظيرى از خود 

نشان داد. نام او به  سبب درج گزارشهاى واقعى ازصحنه  هاى نبرد (دركتاب خودش به نام 
« قصه  هاى سواستوپل»)، به عنوان نويسندة چيره  دست روسيه به  ثبت رسيد. وى پس از 
سقوط شهر سواستوپل در سال 1855م. از خدمت نظامى استعفا داد و به كار نويسنده گى 

پرداخت.
    تولستوى، توجه و عالقة وافرى به  آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان داشت. از همين 
سبب او  درسال 1857م. به  مدت پنج سال از كشور هاى اروپاى غربى بازديد نموده و با 
مشاهير اروپا؛ مانند: چارلز ديكنز و فريدريش فروبل، ديدار به عمل آورد. ديدار او با ايوان 
براساس  به  كشورش،  بازگشت  از  پس  است؛  بوده  اهميت  حائز  روس  نويسندة  تورگنيف 
تجارب نوآموخته، دست به  يك رشته اصالحات آموزشى زد و در همين راستا به  پيروى از 

ژان ژاك روسوى فرانسوى، به  تأسيس مكاتب ابتدايى در روستا ها پرداخت. 
او در نامه يى  به  يكى از خويشاوندانش (كه ادارة امور دربار و نظارت امالك تزار روسيه را 

درس بيست وهفتم
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به  عهده داشت) چنين نوشت: « هرگاه به مكتب قدم ميگذارم، با مشاهدة چهره  هاى تكيده، 
نا آرامى و هيجان ميشوم و  موهاى ژوليده، و برق چشمان اين كودكان فقير، دستخوش 
همان حالتى به  من دست ميدهد كه بارها از ديدن شرابخواران مست بر من مستولى شده 
به كدامين يك  را نجات  دهم ؟ نمى دانم  آنها  توانم   است. اى خداى بزرگ! چگونه مى 
كمك كنم. من تعليم و تربيت را فقط براى مردم مى خواهم و نه كسى ديگر، آيا مى توانم 

پوشكينها و لومونوسفهاى آينده را از غرق شدن نجات بخشم ؟» 
تولستوى در سال 1862م. با يك دختر هژده سالة آلمانى به  نام «سوفيا» ازدواج كرد و سالها 
پس از أن، يعنى در سال 1881م. به همراه خانواده اش به مسكو رفته درانجا اقامت گزيد. 
نام «جنگ و صلح» و «آنا كارنينا»  به  برجسته يى  نگارش شاهكار  هاى  به  آنگاه دست 
زد، كه نگارش رمان«جنگ و صلح» پنج سال را دربر گرفت. پشتيبانى همسر جوانش از 
فعاليتهاى ادبى تولستوى، كه به روايتى 1400 صفحه از پيش نويس جنگ و صلح را بيش 
از هفت بار پاكنويس كرده  است، شايستة ياد آورى و تقدير ميباشد. اين دو رمان به  مثابة 

شخصيت شكوهمند ادبى را تولستوى در جهان ادب شكل داد. 
او همواره دچار وسواسى عجيب بود و پيوسته در هيجان به سر ميبرد و اين همان دغدغة 
مقدسى است كه هر نويسندة متعهدى نسبت به جامعه اش دارد، كه مبادا حرفهاى شايسته 
به بستر  را  او  راز،  پر رمز و  از همين دغدغة  اتفاقًا ترس  آيد.  به سراغش  را نگفته، مرگ 
بيمارى افگند؛ طورى كه در آخرين روز هاى حيات خود به  اتفاق طبيب خانواده گى و دختر 
كوچكش، همسر خود را ترك كرده به  سوى جنوب روسيه مسافرت نمود. اين آخرين سفر 
تولستوى بود كه (به تاريخ هفتم نوامبر 1910 ميالدى) در ايستگاه راه آهن « آستاپوفو» به 

 پايان رسيد. دو روز بعد او را در زادگاهش به  خاك سپردند. 
تولستوى به  حدى در كشورش مشهور و محبوب است كه اخيراً به احترام او سكة طاليى را 

به نامش ضرب زده اند.
آثار تولستوى:  از تولستوى آثار بسيارى برجا مانده است كه همة آن به زبانهاى مختلف 

درجهان منتشر شده و ازتعدادى آن فلم ساخته شده است . مهمترين آثار او ازين قرار است: 
3. رستاخيز  4. اعتراف  5. بهترين داستانهاى كودكان  1. جنگ و صلح   2.  آناكاِرنينا  

و نوجوانان 6. شيطان 7.  هنر چيست؟  8. خداوند حقيقت را ميبيند؛ اما صبر مى كند 
9. محكوم بيگناه  10.  پول و شيطان
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ايوان تورگنيف:  ايوان سرگيويچ تورگنيف ( 9 نوامبر 1818 - 3 سپتامبر 1883) رمان نويس، 
شاعر و نمايشنامه  نويس روس بود كه نخستين بار توسط اوكشورهاى غربى با ادبيات روسى، 
آشنا شدند. آثار او تصويرى واقعگرايانه و پرعطوفتى است از دهقانان روس و بررسى تيزبينانه 
 يى از طبقة روشنفكر جامعة روسيه كه ميخواستند كشور را به سمت عصرنوين سوق دهند.

جملة  از  او  ميزيست.  نزدهم  قرن  در  كه  سويسى  پيداگوژى  دانشمند  فروبل:  فريدريش 
بنيانگذاران آموزش كودك  محورى بود كه باغچة كودكان را براى بازى و شادى آنها راه 
انداخت. باغچة كودكان جايى است كه كودكان با مهربانى و دوستى، بازى و شادى، پرورش مييابند.

ژان ژاك روسو: ژان ژاك روسو (1712 ـ 1778) متفكر سويسى، در قرن هژدهم و اوج 
دورة روشنگرى اروپا ميزيست. انديشه  هاى او در زمينه  هاى سياسى، ادبى و تربيتى، تأثير 
بزرگى بر معاصران گذاشت. نقش فكرى او كه سالها در پاريس به سربرد، به عنوان يكى از 

راهگشايان آرمانهاى انقالب كبير فرانسه قابل انكار نيست.
او  است.  رومانتيزم  روسى سبك  نويسندة  و  پوشكين  شاعر  الكساندر سرگيويچ  پوشكين: 
در 6 جون 1799 ميالدى در شهرمسكو چشم به جهان گشود و در10 فبرورى 1837 در              
« سن پترزبورگ» درگذشت. او بنيانگذار ادبيات روسى مدرن به حساب مى آيد و برخى او را 

بزرگترين شاعر زبان روسى ميدانند.
لومونوسف:  ميخائيل لومونوسف دانشمند روسى درسال 1711 ميالدى دريك خانوادة ماهيگير 
به دنيا آمد و در سال 1735 م. درگذشت. او در اكادمى علوم پترزبورگ روسيه و دانشگاه 

ماربورگ آلمان درس خواند. او مؤسس دانشگاه مسكو است كه تا امروز به نام او ياد ميشود. 
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بياموزيم
يك  در  ميالدى   1828 سپتمبر  نهم  در  روسى  دست  چيره  نويسندة   تولستوى  ليون   -1

خانوادة متمول و سرشناس پا به عرصة هستى نهاد.
از ژان ژاك  به  پيروى  او دست به يك رشته اصالحات آموزشى زد و در همين راستا   -2

روسوى فرانسوى، به  تأسيس مكاتب ابتدايى در روستاها پرداخت.
3- او درنامة خويش نوشته بود: اى خداى بزرگ! ... من تعليم و تربيت را فقط براى مردم ميخواهم، 

نه كسى ديگر، آيا مى توانم پوشكينها و لومونوسفهاى آينده را از غرق شدن نجات بخشم؟
4- تولستوى به تاريخ هفتم نوامبر1910 ميالدى در ايستگاه راه آهن « آستاپوفو» درگذشت. 

و دو روز بعد او را در زادگاهش به  خاك سپردند.
5- تولستوى به  حدى در كشورش مشهور و محبوب است كه اخيراً به احترام او سكة طاليى 

ضرب زده اند.

نامه هاى عاطفى 
بيان مطالبى كوتاه در موقعيتها و  آنها  از  نيز رايج است كه منظور  نامه هاى ديگرى      
وضعيتهاى خاص است. اين نامه ها به سازمان و ادارة خاصى نوشته نمى شود؛ ولى به دليل 
شكل خاصى كه دارد، از نوع نوشته ها و نامه هاى رسمى است كه بايد بسياركوتاه، صريح 

و محترمانه نوشته شود.
تعبيرها ضمن  و  و گوياترين كلمه ها  زيباترين  بايد دقت كرد كه  نامه ها  اين  درتمام     
كوتاهترين جمله ها ادا شود؛ مانند نامة تبريكى به مناسبتهاى مختلف ازدواج، يكى ازعيد 
هاى دينى، جشنهاى ملى يا مذهبى، تولد، پيش آمدن موفقيتى در زنده گى، پيشرفت مهمى 
نامه،  تسليت  مهم،  ادارى  مقام  يك  به  فردى  منصوب شدن  تحصيلى،  مراحل  از  دريكى 
سپاسنامه، دعوتنامه، پيامهاى كوتاه و ياد داشتهايى كه براى ديگران فرستاده ميشود. برخى 
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از اين گونه نامه ها به قرار زير است: 
1. تبريكنامه
2. تسليتنامه
3. سپاسنامه

4. دعوتنامه ( شامل : دعوتنامة عمومى، خصوصى، شخصى و ادارى )
5. نامة سرگشاده

و نامه هاى ذيل بيشتر ازطرف ادارات صادر ميگردد:
1. تقديرنامه  2. تحسين نامه 3. اخطارنامه و .... 

كار گروهى و سخنرانى
- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت وكارنامه هاى تولستوى صحبت 

نموده و سپس از هرگروه يك نفر در برابر صنف آمده و نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
- يك تن ازشاگردان دربرابرصنف آمده و شرح دهد: دولت، سازمانهاى اجتماعى و مردم 
چه نوع برنامه هايى را روى دست بگيرند؛ تا ما نيز در آينده نويسنده گانى برجسته داشته 

باشيم.

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

كتابچه هاى تان بنويسيد.
به  رابطه  در  شاگردان   -2
تصوير در كتابچه هاى خود 

چند سطر بنويسند.

شخصيت اشخاص بزرگ از بدو تولد شكل ميگيرد
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1. چرا نام تولستوى به  عنوان نويسندة چيره  دست روسيه به  ثبت رسيد ؟
2. درمورد الكساندر پوشكين چه ميدانيد ؟

3. چند اثر تولستوى را نام ببريد.
4. چرا تولستوى همواره دچار وسواس عجيب بود و پيوسته در هيجان به سر ميبرد ؟

5. تولستوى در نامة خود به يكى از خويشاوندانش چه نوشت؟
6- نامه هاى عاطفى چگونه نامه هاى را مى گويند؟

1. يك نمونة سپاسنامه را به عبارت خود و مطابق به قواعدى كه خوانديد، بنويسيد.
2. اين بيت را به حافظه بسپاريد.

غرق وحدت باش اگر آسوده خواهى زيستن     
    ماهيان را هرچه باشد غير دريـا، آتش است
                                                 بيدل

3 . متن كامل درس بيست و هشتم را خوانده و براى معرفى آن در روز آينده آماده گى بگيريد.
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طبقات ناصرى و مؤلف آن
(طبقات ناصرى) يكى از مهم ترين و معروفترين كتب تاريخى زبان فارسى درى است، كه 
تقريبًا هفت قرن پيش در حدود سال( 658) هـ.ق. به قلم يكى از دانشمندان خبير افغانستان 
دانشمند  توسط  آن  مقابله و تحشية  نوشته شده و تصحيح،  منهاج سراج جوزجانى  قاضى 
بزرگ عبدالحى حبيبى صورت گرفته است كه از حيث سالست و روانى، انشاى كم نظير 
است. و هم در ضبط وقايع تاريخى و مشاهدات خود مؤلف، يكى از آثار برجستة تاريخى به 
شمار ميرود و منبع يا مأخذ مفيد و پر ارزش در مورد وقايع اواخر عهد غزنويان و دورة مغول 
به خصوص حوادثى كه در شرق  خراسان تا حوزة سند به وقوع پيوسته ميباشد. اين كتاب 
تاريخ عمومى عالم است كه حاوى بيست و سه قسمت بوده استيالى مغول از آغاز تا فتح 

بغداد مى باشد.
نثر مصنوع متكلف  به  آثار نوشته شدة معاصران آن كه  نثركتاب طبقات ناصرى برخالف 
نگاشته شده اند،  ساده، سليس، روان و استوار است. واژه هاى مغولى كه داخل زبان وادبيات 
درى گرديده است؛ بار نخست در همين كتاب ذكر گرديده و مؤلف كتاب طبقات ناصرى ابو 
عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين جوزجانى از جملة نويسنده گان مشهور عصر خويش 
بود كه از اهل جوزجان بوده و در هند مى زيسته و سفر هاى به افغانستان امروزى داشته و 

پاسخ پرسشهاى ذيل را از شاگردان بپرسيد:
1- منهاج سراج كى بود؟ 

2- در بارة (طبقات ناصرى) چه مى دانيد؟ بيان داريد.
3- منهاج سراج به چند زبان شعر مى سرود؟

  4- پيرامون اسلوب نگارش منهاج سراج در طبقات ناصرى چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.   

درس بيست وهشتم
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بسيارى از اتفاقات مهم آن زمان را به چشم خويش ديده و نگاشته است.
نياكان منهاج سراج سالها در دربار شاهان غزنوى در غزنه و غور و الهور موقفهاى سياسى 
و  ممالك  به وظايفى چون قضاى  و  بود  در غور  پدرش سراج محمد سام غورى  داشتند. 

خطابت و كل امور شرعى رسيد.  
دورة كودكى و نوجوانى منهاج السراج در فيروز كوه مركز غور به فراگيرى دروس مقدماتى 

گذشت، قرآنكريم را در سن هفت سالگى نزد امام على غزنوى آموخت.
منهاج السراج در دربار هاى زيادى از شاهان آن دوره چه در خراسان وچه در هند وظايف 

مهم را عهده دار بود.
منهاج السراج از تصوف بهرة كافى داشت و اهل وجد و سماع بود و به دو زبان فارسى درى 
و عربى تسلط داشت و به هر دو زبان شعر مى سرود. از اشعار درى وى جز چند قطعه و 
قصيده كه در طبقات ناصرى و تذكرة االوليا ذكر گرديده است، موجود نيست. اثر منظوم وى 
كه در مورد پيروزى ناصرالدين محمود پسر شمس الدين التمش در جنگ با هندوان در قلعة 

تلسنده سروده بود فعًال به دسترس نيست.
منهاج السراج سبب خدمات بى شايبه به مقامهايى چون قاضى القضات كل هندوستان و 
حكومت دهلى رسيده بود از طرف سلطان، لقب صدر جهانى يافت هر چند در مورد اخير 
زنده گى وى معلومات دقيق در دست نيست؛ اما به احتمال قوى كه در اواخر عمر نيز در 

دهلى قاضى القضات هند بوده و به حرمت و شوكت زنده گى مى نمود. 

* منهاج: راه راست، راه روشن و آشكار، مناهج جمع.
* نثر ساده، نثرى است كه سجع نداشته باشد و كلمات آن آزاد و خالى از قيد خاص باشد در 
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اين نوع نثر، نويسنده مقاصد خود را در كمال ساده گى و بى پيرايه گى مى نويسد.
* نثر مصنوع دو نوع است:

الف- نثر مسجع يا موزون كه جمله ها و عباراتى قرينه در آن داراى سجع باشد، سجع در 
اين نوع نثر، به منزلة قافيه در شعر درى است.

ب- نثر متكلف يا فنى كه اين نثر تركيبى از دو نوع نثر مرسل  و مسجع است كه درآن لغات، 
تركيبات، مثلها، روايات، آيات شريف ، اصطالحات و تعبيرات زيادى نيز به كار رفته است. 

بياموزيم
1- « طبقات ناصرى» يكى از مهمترين و معروفترين كتاب تاريخى زبان درى است.

2- طبقات ناصرى تقربيًا هفت قرن پيش از اين به قلم يكى از دانشمندان خبير افغانستان 
قاضى منهاج السراج جوزجانى نوشته شده است.

3- منهاج السراج ضمن نويسنده گى به دو زبان تسلط داشت و شعر مى سرود.
4- منهاج السراج مؤلف (طبقات ناصرى) از جوزجان افغانستان بود.

نمونه هايى از مكاتيب عاطفى 
تبريكنامه: اصطالحًا به نامه يى گفته ميشود كه شادمانى نويسنده را درمورد رويداد شادى 

بخشى كه براى گيرندة نامه پيش آمده است؛ مانند: 
دوست عزيز و رفيق شفيقم، بهزاد؛   

موفقيت شمارا در پايان رساندن تحصيالت عالى و نيل    
به درجة دكتورا تبريك عرض ميكنم. اميدوارم درمراحل    
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ديگر زنده گى نيز همواره موفق و شادكام باشيد و توفيق    
خدمت به مردم را به نحو احسن پيدا كنيد.               

دوست ديرينت مسعود       
او مينويسند.  بازمانده گان  نامه يى كوتاهى است كه به هنگام مرگ كسى به  تسليتنامه: 
تسليت نامه نيز بايد كوتاه وساده نوشته شده و ازتعارفات بيجا و يا درازنويسى در آن اجتناب 

صورت گيرد؛ مانند: 
همكارگرامى جناب آقاى محمودى !   

با قلبى اندوهبار وفات پدر بزرگوارتان را تسليت عرض ميكنم    
و از خداوند بزرگ خواهانم كه به آن دوست عزيز، صبر    

عطا فرمايد تا بتواند اين مصيبت جانگداز را تحمل نمايد.    
آن كه درغم شما شريك است       كريم كيهان    

سپاسنامه : به نامه يى گفته ميشود كه به موجب اجراى كار شايسته ازطرف گيرندة نامه، به 
او داده يا فرستاده ميشود؛ مانند: 

شاگرد عزيز و نازنينم، غزال؛   
اشتراك شما در« مسابقات بين المللى ادبيات شاگردان مكاتب »    
منعقدة شهر پاريس كشورفرانسه و به دست آوردن مدال طال را    

براى شما و همه اعضاى خانوادة تان تبريك گفته و زحمات شما را    
قابل تقدير فراوان ميدانم. از اين كه افتخار بزرگى را براى افغانستان،    

به ويژه مكتب ما ، به ارمغان آورديد، ازشما صميمانه اظهار سپاسگزارى   
   ميكنم و ازخداوند متعال ميخواهم توفيق بيشترى را در راه خدمت به وطن 

و مردم افغانستان نصيب تان سازد.    
معلم مضمون درى شما    ناجيه        
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كار گروهى و سخنرانى
1- شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و پيرامون شخصيت منهاج سراج به بحث و گفتگو 

بپردازند؛ سپس از هر گروه يك نفر مقابل صنف آمده و نتيجه را به ديگران انتقال دهد.
2- يك تن از شاگردان در برابر صنف آمده در بارة (طبقات ناصرى) توضيحات الزم ارائه كند.

3- چند شاگرد در مورد تصاوير زير پنج دقيقه به نوبت صحبت كنند.

امال و نگارش  
1. متنى را كه معلم محترم مى خواند به صورت امال دركتابچه هاى تان بنويسيد. 

تبريكنامه  يك  تان  هاى  كتابچه  در  خوانديد،  آنچه  نظرداشت  با  تصوير،  اين  بارة  در   .2
بنويسيد. 
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1- در بارة موالنا قاضى منهاج سراج معلومات دهيد.
2- (طبقات ناصرى) و (ناصرى نامه) نوشتة كيست؟

3- پيرامون اسلوب نگارش (طبقات ناصرى) چه مى دانيد؟ بيان داريد.
4- مسافرتهاى منهاج سراج را به كشور هاى مختلف بيان داريد.

5- موالنا منهاج سراج به چند زبان شعر مى سرود؟
6- سعيد نفيسى در بارة (طبقات ناصرى) و نويسندة آن چه گفته است؟ بيان داريد.

7- تبريكنامه چگونه نامه يى را مى گويند توضيح دهيد؟

1-  (طبقات ناصرى) در چه موردى نگارش يافته است؟ بيان داريد.
2- اين بيت را به حافظ بسپاريد:

نه دانايى ستيزد با سبكسار دو عاقل را نباشد كين و پيكار    
3- متن كامل درس را بخوانيد و خالصة آن را به شاگردان توضيح دهيد.
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واژه نامه(لغت نامه)

آ
آرام گرفتن، آرام شدن، آسودن، خوابيدن آرميدن  

بندگاه ميان ساعد و بازو، آرنج آرنگ   
چين و چروك، چين و شكن آژنگ   

آميخته، آلوده شده آغشته   
آرزوها، جمع امل آمال   

الف
وار كردن، بى قدرى و پستى و كهنه گى ابتذال   

اجتهاد     جهد كردن، كوشش كردن، كوشيدن، در اصطالح فقه استنباط مسايل
      شرعى از قرآن يا حديث نبوى

احتراز     دورى، پرهيز، اجتناب 
احتشام     شرم داشتن، حيا كردن، صاحب خدم و حشم شدن، حشمت، بزرگى، 

      جاه و جالل يافتن
احجار كريمه      سنگهاى قيمتى، گوهر ها؛ مانند: الماس، زمرد و فيروزه

اختصار     مختصر كردن، و كوتاه كردن سخن
اذعان     اقرار، اعتراف

ارتكاب     اقدام به كار نا مشروع كردن، كارى انجام دادن
ارضا      راضى كردن، خوشنود كردن، دادن چيزى به كسى تا خوشنود شود.

استعداد     آماده گى، توانايى كارى داشتن.
استماع     گوش دادن، شنيدن

استمرار      دوام، جريان
استنباط      استخراج، بيرون آوردن چيزى، دريافتن امرى به قوة فهم و اجتهاد خود

اشتغال     مشغول شدن، سرگرم شدن به كارى
اشتمال     در بر داشتن، احاطه كردن.

اشتياق     آرزومندى، شوق داشتن، آرزومند چيزى شدن
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شوق داشتن، آرزو مندى اشتياق   
با اصل بودن، اصل داشتن، اصيل بودن، نيك نژاد ، نجابت اصالت   

اهتمام ورزيدن به كارى، توجه داشتن به امرى يا كسى  اعتنا   
روانه كردن، گسيل داشتن، فرستادن كسى به جايى اعزام   

كفايت كردن، بس كردن ، بس دانستن، بسنده شدن اكتفا   
كيميا، در اصطالح كيميا گران: جوهرى كه ماهيت جسمى را تغيير دهد؛ اكسير   

            مثًال: جيوه را نقره و مس را طال كند. مجازاً هر چيز بسيار مفيد و كمياب.
تاج، افسر، دسته اكليل   

پيشوا، پيشرو، پيشنماز امام   
امانت دار، طرف اعتماد، درستكار، كسى كه مردم به او اعتماد كنند. امين   

جاى ريختن و انباشتن غله يا چيز هاى ديگر انبار   
جدا كردن سره از ناسره و خوب از بد انتقاد   

كجروى، منحرف شدن انحراف   
خو گرفتن، همدمى، خرمى انس   

آغاز كردن، آفريدن، پديد آوردن، از خود چيز گفتن  انشا   
تحت ظلم قرار گرفتن انظالم   
تفوق، رحجان، برترى اولويت   

ب
غرب باختر   

قديمى، ديرينه، تاريخى باستانى   
آواز، فرياد بانگ   

بث الشكوى  آشكار كردن گله و شكايت، درد دل كردن
آشفته گى و تغيير حالت بحران   

آشكار و هويدا بر مال   
برترى، تفوق، بلندى، بزرگوارى در علم، فضل و كمال براعت   

برق دار، درخشان، تابان، بسيار درخشنده براق   
اصيل و نجيب زاده برالس   

مخفف بيرون برون   
لطيفه گو، ظريف بزله گو   

جشن و مهمانى، مجلس عيش و عشرت بزم   
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تنظيم و آماده گى نيروى نظامى بسيج   
برانگيختن، فرستادن بعثت   

كينه، دشمنى، عداوت بغض   
نصيب، حصه، قسمت، فايده بهره   

جنت، فردوس، باغ بهشت   
بدون توقف يا بدون تأخير بى درنگ  

پ
صاف كردن، صافى كردن ، تصفيه. پااليش   

ت
انديشه كردن، فكر كردن، دور انديشى، دقت كردن در امرى تأمل   

بعضى را بر بعضى ترجيح دادن تبعيض   
مخفف تباه. تبه   

تنهايى و كناره گيرى، ترك عاليق و اغراض دنيوى كردن و به طاعت تجريد   
    و عبادت پرداختن

حاكم گردانيدن كسى را در كارى يا امرى، استوار كردن تحكيم   
تجزيه، حل كردن ، گشودن تحليل   

تغيير و دگرگونى تحول   
سبك كردن، كاستن، مختصر ساختن كلمه با كم كردن يكى از حروف تخفيف   

راغب كردن، به رغبت آوردن، خواهان كردن ترغيب   
اشاره كردن، شرمنده ساختن، شرمسارى، آشوب و اضطراب تشوير   

زارى كردن، خوارى و فروتنى كردن تضرع   
مطلبى را بيان كردن ، منظر و مقصود خود را به عبارتى بيان كردن، تعبير   

    معنى و تفسير خواب را گفتن.
بزرگ داشتن، احترام كردن تعظيم   

ياد دادن، آموزاندن تعليم   
كناره گيرى كردن، گوشه گرفتن و دورى گزيدن از مردم تفريد   

انديشيدن، به فكر و انديشه فرو رفتن تفكر   
رنج و سختى بر خود نهادن، به خود رنج دادن  تكلف   

تبريك تهنيت   
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ث
خاك، زمين ثرى   

ج
جمع كننده، هر چيز تمام و كامل جامع   

بدن، تن جثه   
صندوق جعبه   

بزرگى، بزرگ شدن، بزرگوارى، عزت و شكوه. جالل   
بزرگ و با عظمت جليل   

چ
پهلوانى كه بزكشى مى كند چاپ انداز  

زبر دست، هنرمند، ماهر، چيره دستى، زبردستى چيره دست  
ح

در بردارنده، مشمول  حاوى   
دليل و رهنما و پيشواى مسلمانان، لقب يا عنوان براى مجتهد بزرگ حجة االسالم:  

آنچه كه داراى اندازه و مقدارى باشد، مقدارى از فضا كه در تصرف جسم باشد. حجم   
نو، جديد، سخن، قول و فعل، و تقرير پيامبر آخر الزمان  حديث   

دريغ، افسوس حسرت   
كندن كارى، كندن زمين حفريات   
جمع حله، جامه، لباس نو. حلل   

حماست، شجاعت و دالورى حماسه   
دايره، احاطه شده حيطه   

خ
شرق خاور   

آگاه و دانا، شخص بسيار آگاه و ماهر در كارى، خبراء جمع خبير   
تير راست و بلند، چوب سخت و محكم خدنگ   

با خرد، باعقل خردمند   
پاره يى از لباس، جبة مخصوص صوفيان و درويشان خرقه   
گلو فشرده، كسى كه دچار حالت خفه گى شده باشد. خفه   

جمع خلق، به معنى كهنه، جامعه هاى كهنه ُخلقان   
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د
نشان، لكه، غم و اندوه و درد و رنج و به معنى بسيار گرم و سوزان نيز داغ:   

    آمده است.
جانور درنده؛ مانند: شير، پلنگ و گرگ  دد    

زنگ، زنگ بزرگ كه برگردن چهار پايان بندند. درا    
توقف، تأخير درنگ   

مردم ساالرى دموكراسى  
شانه به شانه  دوشادوش  

ديروز  دى   
ملت، مذهب، كيش، آيين دين   

موجود خيالى و افسانه يى زشت و مهيب  ديو   
ذ

گلو بريدن، سربريدن گاو يا گوسفند ذبح   
ذلت و خوارى، ذليل شدن، خوار شدن، پست و زبون شدن ذل   

كسى كه به دو زبان تكلم كند، نثر بنويسد و شعر بگويد. ذواللسانين  
ر

خواب رؤيا   
گريستن بر مرده و برشمردن نيكويى هاى او، شعر گفتن در بارة مرگ رثاء   

    كسى با اظهار دلسوزى
جنگ، نبرد، پيكار رزم   

هر وسيله يى كه مطلب يا خبرى را به اطالع مردم برساند؛ مانند: راديو، رسانه   
    تلويزيون، روزنامه 

به پا خاستن، جنبش، قيام، قيام عمومى، به معنى روز حشر و قيامت نيز مى گويند. رستخيز   
فرستاده رسول   

باغ و گلستان، گلزار، سبزه زار، مرغزار. روضه   

ز
ترنم كردن، آواز خواندن يا دعا خواندن آهسته، سخن گفتن زير لب  زمزمه   

هر چيزى كه با آن چيز ديگر را بيارايند، زينت، آرايه، آرايش زيور   
س
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ريخت و طرز و روش سبك   
آسمان، فلك سپهر   

گرفتن ستاندن   
استور، چهار پا؛ مانند: اسپ و شتر و... ستور   

جمع سجيه به معنى خلق، خوى، طبيعت سجايا   
جادو كردن، جادو، افسون سحر   

پيراهن بى آستين با يخة گشاد كه از ململ سفيد دوخته مى شود. سدره   
چراغ سراج   

سراپرده، خيمه سرادق   
سرودن، سرود خواندن، سراييدن، شعر خواندن، شعر گفتن، آواز خواندن، ُسرايش   

سراينده گى، آواز خوانى.    
لبريز، پر، لبالب سرشار   

خوى، نهاد، طينت، فطرت سرشت   
سخن چينى، بدگويى. سعايت   

نسل، فرزند، نطفه سالله    
نشانه، نشان، عالمت، اشاره، رمز، نماد، نمونه سمبول   

نفع و ضرر، فايده و نقصان سود و زيان  
راندن، رهنمون شدن سوق   

جهانگردى، گردش كردن در شهرها و كشور ها سياحت   
ش

بلند، برآمده، مرتفع، ممتاز شاخص   
بنياد، پى ديوار، طرح و نقشه، اساس شالوده   

بلند، مرتفع شامخ   
كار بزرگ و نمايان، كارى كه در آن هنرنمايى كرده باشند. شاهكار   

باشرف، بزرگوار، بزرگ و بلند قدر شرافتمند  
قطعة گوشت، پارة گوشت، شرحه شرحه به معنى پاره پاره، قطعه قطعه  شرحه   

سم، زهر، هر چيز تلخ، حنظل شرنگ   
كسى كه طرف اعتماد باشد. شقه   

صبر و آرام شكيب   
آرزو، رغبت  شوق   
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آشفته، عاشق، دلباخته شيفته   
بليغ، رسا شيوا   

ص
خمر، شراب، انگورى كه مايل به سرخى باشد. صهبا   

پشمينه پوش، كسى كه پيرو طريقة تصوف باشد. صوفى   
ط

طمع كننده، طمع دارنده، طمعكار، حريص، آزمند. طامع   
راندن، دور كردن طرد   

ظ
ستم، جور، بيداد ظلم   

ع
شناسنده، دانا، صبور، شكيبا، حكيم ربانى خداشناس، عرفا جمع عارف   
جامة گشاده و بلند كه روى لباسهاى ديگر به دوش مى اندازند. عباء   

كهنه، ديرينه، قديمه عتيقه   
با عجله، با شتاب عجوالنه   

دادگرى عدالت   
تخت، سرير، خيمه، سايبان عرش   

سوگ و ماتم عزا   
عزيز شدن، گرامى شدن، ارجمند شدن عزت   

عاشقان، شيفتگان، جمع عاشق عشاق   
پاكدامنى، نگاهدارى نفس از گناه عصمت   

محبت، مهربانى، دوستى  عطوفت   
پاكدامن عفيف  

خردمند، يا عاقل عقلمند   
بسيار دانا، دانشمند عالمه  

لنگى، دستار عمامه  
غ

كثير، بسيار، جم غفير: جماعت بسيار از وضيع و شريف و كوچك و بزرگ غفير   
از حد در گذشتن، تجاوز كردن از حد، زياده روى در كارى غلو    

آواز خوش، سرود غنا    
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ف
بيچاره گى، بد بختى، نادارى و خوارى، فلك زده گى فالكت   

فى البديهه  ناگهانى، بدون طول تفكر سخن گفتن يا شعر گفتن، شعر و سخنى كه 
بدون تأمل گفته شود.    

جمع فيض، بركت فيوض  
ق

قصد كننده، آهنگ كننده، نامه بر، پيك. قاصد  
قناعت كننده، راضى و خشنود قانع   

نزديك، همدم، همسر، يار، مصاحب قرين   
قلماسنگ   فالخن

راضى و خرسند به قسمت خود بودن، راضى شدن به كم، صرفه جويى قناعت   
جمع قافيه قوافى   

نام جايى است در استانبول تركيه كه مرقد موالنا جالل الدين بلخى در آنجاست.  قونيه   
ك

كاهش، كمى كاستى   
مخفف كه آشوب به معنى شور و غوغا، انقالب، شورش كاشوب   

مخفف كه امروز  كامروز   
آتشدان، آتشخانه، كوره، مركز كانون  

بزرگ كبرى   
عظمت و بزرگى كبريا   

كجى، خميده، خم كژى   
كنايه     كنايت، گفتن لفظى يا سخنى كه بر غير معنى اصلى خودش به معنى

              و مدلول ديگرى داللت كند؛ مانند: كاسة سياه يا سيه كاسه به معنى
               بخيل و خسيس.

كوله بار   پشتواره، بارى كه به پشت مى برند.
گ

اصل، نژاد و نيز به معنى سنگ گرانبها؛ از قبيل: مرواريد، الماس، ياقوت، گوهر  
    فيروزه و امثال آنها، گهر هم گفته شده، به عربى جوهر مى گويند.

ل
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جدايى ناپذير الينفك   
نرمى و نازكى، سخن نرم و نيكو لطافت   

م
تأسيس كننده، بنيان گذار مؤسس   
بذل شده، بخشيده شده. مبذول   

بيانگر، بيان كننده ُمَبّين   
كسى كه آداب و رسوم تازه را كسب كرده باشد. متجدد  

معمول، مرسوم، مروج متداول  
كسى كه سخنى را از زبانى به زبان ديگر ترجمه كند. مترجم   

صوفى متصوف  
در بردارنده، شامل متضمن   

مدت دار، دايمى، هميشه گى، دراز  متمادى   
دو دو، دوگان دوگان، دوتا دوتا مثنى   

كوشش كننده، عالمى كه در علم فقه به درجة اجتهاد رسيده و مسايل مجتهد  
    شرعى را از قرآن و حديث استنباط كند.

چيزى كه به صورت جسم در آمده و جسميت پيدا كرده باشد، هر چيزى مجسم   
    كه داراى طول، عرض باشد.

باحيا، باحشمت محتشم   
فروگيرنده، مشمول محتوا   

نويسنده، كاتب. محرر   
محسوس   حس شده، چيزى كه وجود و اثر آن احساس شود.

گردهم جمع شده، همدم، همراه، هم صحبت محشور  
تحقيق كننده، اهل تحقيق، كسى كه به حقيقت چيزى برسد، بازجو محقق   

وصف، صفت، تعريف مدح   
سبك جديد، چيز تازه مدرنيت  

دقت كننده، كسى كه در امرى دقت و باريك بينى كند. مدقق   
منسوب به مدينه، متمدن مدنى  

جواهر نشان، چيزى كه در آن جواهر نشانده باشند. مرصع   
جفت، دو تايى مزدوج  

بى نياز، ثروتمند، توانگر مستغنى   
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مستورات   زنان در پرده، زنان پاكدامن و پارسا
تسلط يافته، پيروز، چيره، بر گمارده شده مسلط   

پرشده، مملو، انباشته شده مشحون  
شرف يافته، بلند پايه و بزرگ شده مشرف  

همصحبت مصاحب  
تصحيح كننده، ويراستار، اصالح كنندة  سخن و كالم مصحح  

اصالح كننده، به صالح آورنده، نيكوكننده، آشتى دهنده، شايسته و نيكو كار مصلح  
مضطرب   پريشان، دچار اضطراب، آشفته و لرزان

باهم زنده گى كردن، با يكديگر دوستى و آميزش داشتن معاشرت   
عذر آورده، داراى عذر  معذور  

چيزى كه آن را به علت و سبب ضرورى آن ثابت كرده باشند. به معنى معلول  
    بيمار و عليل هم مى گويند.

بسته شده، پيچيده مغلق   
شكست خورده، آنكه بروى چيره شده باشد. مغلوب  
جمع مفخره، آنچه ماية فخر و نازيدن باشد. مفاخر   

داراى قدرت، توانا مقتدر  
مالحظه شده، خاطر، ديده شده، بدنبالة چشم نگريسته شده. ملحوظ  

در امرى بحث و گفتگو كردن مناظره  
نيكويى و احسان منت   

انتقاد كننده، كسى كه نوشته يا كتابى را مطالعه و نواقص آن بيان كند. منتقد   
كننده  باز تاب دهنده، انعكاس دهنده منعكس  

توصيف: مدح و ستايش منقبت   
راه راست، راه روشن و آشكار، مناهج جمع منهاج   

اسلوب، روش منوال  
جنبش و چين خورده گى سطح آب كه در اثر وزش باد و طوفان يا افتادن موج   

    چيزى در آب پيدا مى شود.
تاريخ نويس، كسى كه تاريخ بداند و وقايع جهان را ثبت و ضبط كند. مورخ   

زاييده شده، نوزاد مولود   

ن
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نارنج نارنگ   
كج و ناهموار، زشت و ناپسند، بى راه و نامناسب ناهنجار  

روش، راه، مثل، مانند، جهت، جانب، قصد نحوه   
بافتن، بافت، بافته شده نسج   

وصف كردن كسى يا چيزى را به نيكى  نعت  
جنازه، تابوت، ميت نعش  

دميدن با دهان، پف كردن، باد كردن و نيز به معنى فخر و تكبر نفخ   
بوق، به معنى ناله و زارى و فرياد نيز گفته شده  نفير  

جمع نابغه، كسى كه داراى هوش و استعداد فوق العاده باشد. نوابغ   
گريه و زارى و شيون بر مرده، مويه نوحه   

جانشينى، قايم مقامى نيابت  
توان و طاقت و زور نيرو   

هـ
همسايه همجوار   

شريك غم و درد ديگرى شدن همدردى  
هوا خواه   مشتاق، آرزومند، حامى، طرفدار، يارو دوست 

حال و شكل و صورت، كيفيت و شكل و صورت چيزى، به معنى عده و  هيأت   
دسته يى از مردم    

اسم فعل يعنى دور است، در درى در مقام افسوس و حسرت نيز مى گويند.  هيهات   
و

وديعت، سپرده شده، مالى كه امانت نزد كسى بگذارند، سپرده، ودايع جمع وديعه   
كارپياپى، پياپى كردن كارى براى تمرين و عادت، حركت دادن پياپى  ورزش  
اعضاى بدن براى تقويت اعصاب و عضالت، برزش و برزيدن هم گفته شده.    
كسى كه وصيت كننده او را براى اجراى وصيت خود تعيين كند، كسى وصى  

    كه به او اندرز و سفارش شده
ى

يارور، يادى ور، مدد كار. ياور    
يحيى و يميت  زنده مى گرداند و مى ميراند
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