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كتاب هاى درسى متعلق به وزارت معارف بوده خريد و فروش آن 
جداً ممنوع است. با متخلفين برخورد قانونى صورت مى گيرد.
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ف 
ت معار

وزار
 معينيت انكشاف نصاب تعليمى، تربية

س
معلم و مركز ساين

 رياست انكشاف نصاب تعليمى و
ف كتب درسى

تالي

پى افگندم از نظــــم كاخ بـــلند
كه از باد و باران نيــــابد گزند

 (فردوسى)
                                      

الف
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ف: پوهندوى عبدالرازق اسمر
مؤل

ت علمى و مسلكى
ايدي

- سيد محمود خليق
- دوكتور فضل الهادى وزين

ت زبانى
ايدي

ف عين الدين اسدى عضو ديپارتمنت ادبيات درى.
- معاون مؤل

كميتة دينى، سياسى و فرهنگى
س نشرات.

- داكتر عطاء اهللا واحديار مشاور ارشد وزارت معارف و رئي
ف محمد اصغر وكيلى پوپلزائى.

-  معاون مؤل
-  حبيب اهللا راحل  مشاور وزارت معارف در رياست انكشاف نصاب تعليمى.  

ت
كميتة نظار

س
- دكتور اسد اهللا محقق معين انكشاف نصاب تعليمي، تربية معلم و مركز ساين

- دكتور شير على ظريفى مسؤول پروژة انكشاف نصاب تعليمى
ف كتب درسى

س عمومى انكشاف نصاب تعليمى و تألي
ف عبدالظاهر گلستانى رئي

- معاون سرمؤل

طرح و ديزاين
عنايت اهللا غفارى و حميد اهللا غفارى



 
ج



 
د

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
 

 
ش دي

براهوي دي، قزلبا

لکــــه لمــر پر شنه آسمـان
 

 
دا هيـــواد به تل ＄لي８ي

لکـــه زړه وي جــــاويدان
 

 
په سينــه ک３ د آسيـــا به

هللا اکبر
هللا اکبر وايو ا

وايو ا
 

 
نوم د حق مو دى رهبـــر



 
ه

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ف

پيام وزير معار
معلمان و شاگردان عزيز،

س انكشاف و توسعة هر كشور را تشكيل مى دهد، نصاب تعليمى يكى از 
تعليم و تربيه اسا

عناصر مهم تعليم و تربيه مى باشد كه مطابق انكشافات علمى معاصر و نيازمندى هاى جامعه 
ُّر  وضع مى گردد، واضح است كه انكشافات علمى و نيازمندى هاى جامعه همواره در حال تََطو
مى باشد؛ بناًء الزم است نصاب تعليمى نيز به صورت علمى و دقيق انكشاف نمايد. البته نبايد 

ص گردد.
نصاب تعليمى تابع تغييرات سياسى، نظريات و تمايالت اشخا

س شما قرار دارد بنابر همين مشخصات تهيه و ترتيب گرديده است، 
كتابى كه امروز در دستر

س جزء 
موضوعات علمى مفيد در آن اضافه شده، فعال نگه داشتن شاگردان در عملية تدري

س گرديده است.
پالن تدري

ش فعال مطابق رهنمود ها و پالن 
ش هاى آموز

س اين كتاب با استفاده از رو
اميدوارم تدري

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 آرزوهاى 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. 
ش مى نمايد تا نصاب تعليمى معارف مطابق اساسات دين مبين 

وزارت معارف همواره تال
س وطن دوستى و معيار هاى علمى با در نظرداشت نيازمندى هاى مُبرم جامعة ما 

اسالم، ح
انكشاف نمايد.

در اين عرصه از تمام شخصيت هاى علمى و دانشمندان تعليم و تربية كشور و اولياى محترم 
ش مؤلفان ما را در بهبود 

شاگردان تمنا دارم، تا با ارائة نظريات و پيشنهادات سالم و مفيد خوي
ف كتب درسى يارى نمايند.

بيشتر تألي
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

گ
فاروق ورد

وزير معارف جمهورى اسالمى افغانستان

هـ
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س 
در

     اول 
    1. نامه: در اين جا به معناى كتاب است.

دود: در اين جا آه؛ دود مظلوم آه ستمديده.
 .2

اى عقل مرا كفايت از تو: اى خداوند كه توانايى و شايسته گى خرد 
 من از توست.3. 

چگونه بنويسيم؟
ش برخى 

ش شده است تا در نگار
س ادامه خواهد يافت كوش

ش كه در (28) در
اين بخ

حكيم نظامى گنجه يى از بزرگترين شاعران و داستان سرايان كشور 
ما بود كه در قرن ششم هجرى قمرى مى زيست. از اين شاعر بلند 
آوازه پنج منظومه به نام هاى مخزن االسرار، خسرو وشيرين، ليلى و 

مجنون، هفت پيكر و اسكندر نامه به ياد گار مانده است.
نخستين درس را بانام خداوند از ليلى ومجنون نظامى گنجه يى 

آغاز مى كنيم.

اى نـــــام تــو بــهتريــن ســر آغــــاز
س روانــــم 

اى يـــاد تـــو مـــونـــ
هستند

چه 
هر 

گشاى 
كار 

اى 
هستــى 

س 
كـــن اسا

هــست 
اى 

ش ظلــم و دود مــــظلــوم
از آتــ

هـــم قــصة نــــا نــــمــوده دانـــى 
اى عــقــل مرا كـــفــايــــت از تـــو
هــــم تــــو بــــه عــــنــايــت، الــهى

بــى نـــام تـــو نـــامه كى كـــنم بـــاز 
جــز نام تـــو نــــيست بـــر زبــانم 
نـــام تـــو كليـــد هـــر چــه بــستند

كـــوتــــــه ز درت دراز دستــــى 
احـــوال هـــمه تــراست مـــعـــلوم

هم نــــامة نــانــــوشتــــه خــــوانى 
جـــستن ز مــــن و هــــدايــت از تــو 
آنــجا قدمـــم رسان كــــه خـــواهى

از ظلــــمـت خـــود رهـــايــى ام ده
بـــا نـــور خـــود آشنــــايــى ام ده

        (نظامى گنجه يى)

بهترين سر آغاز
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س و 
از كلمه هاى مستقل و نامستقل (باز و بسته) نخست بين شاگردان مكاتب و مدار

به وسيلة آنها در بين مردم ما همآهنگى اماليى ايجاد گردد و به دوگانگى ها و چند 
گانگى هاى اماليى پايان داده شود:

1- هرگاه واژه هاى مختوم به واول هاى / o، u / (واو مجهول، واو معروف) مضاف، 
ك {ى} مى افزاييم؛ مانند:

س از آنها ي
موصوف يا منسوب قرار گيرد، پ

واو مجهول
ف:

ث موصو
ف، به حي

ال
ك

ى خش گلو
 

گلو  
نموى سريع گلها

 
 

 
نمو

آبروى انسان
 

آبرو  
گفتگوى سودمند

 
گفتگو 

ف:
ث مضا

ب. به حي
ى آواز خوان گلو

 
 

 
گلو

نموى نباتات
 

 
 

نمو
آبروى كسان را نبايد ريخت

 
آبرو  

ماهروى من
 

ماهرو 
ب:

ث منسو
ج. به حي

ى سمرقند ماهرو
 

ماهرو  
ليموى هندى

 
 

 
ليمو

شبوى كابلى 
 

 
 

شبو
سبوى استالفى 

 
 

 
سبو

ف
واو معرو

ف:
ث موصو

ف. به حي
ال

بازوى توانا 
 

 بازو 
موى سياه

 
 

 
 مو 

روى سپيد
 

 
 

 رو
ف:

ث مضا
ب. به حي

بازوى رستم داستان 
 

بازو  
موى سپيد

 
 

 
مو 

خوى كودكان
 

 
 

خو
ب:

ث منسو
ج. به حي

خواجوى كرمانى
 

 
 خواجو 
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آهوى ختنى 
 

 
 آهو 

آرزوى بهشتى 
 

 
 آرزو 

2. هر گاه حرف {و} در پايان واژه ها نمودار كانسوننت«صامت» باشد، در حالت هاى 
موصوف، مضاف و منسوب حرف ديگرى در نوشته نمى آيد و همين واو با كسره 

تلفظ مى شود؛ مانند:
ديو سفيد

 
 

 
ديو

غريو جانكاه
 

غريو 
جلو اسپ

 
 

 
جلو

گاو شيرى 
 

گاو  
ف باشند، همزه 

3. واژه هاى دخيل از عربى كه در اصل مختوم به همزه {ء} بعد از ال
نوشته نمى شود. در حاالت موصوف، مضاف و منسوب {ى} به آنها عالوه مى گردد؛ 

مانند:
امضاى استاد

 
امضا 

اشياى قيمتى 
 

 
 

اشيا
ارتقاى علمى

 
ارتقا 

امالى درى
 

 
 

 امال
علماى دينى

 
 علما 

بياموزيم
1. بيت نخست حمديه كه با عنوان ((بهترين سر آغاز)) شروع شده اين مفهوم را افاده 
مى كند كه: اى خداى عالميان دانستم كه فقط نام تو، بهترين سر آغاز است و من ((نامه 
را)) يعنى كتاب را با نام تو مى گشايم؛ زيرا فقط تو سزوار اين مقام هستى و آغاز به نام 

س. همچنان بيت هاى بعدى:
تو زيبنده است و ب

س دارندة ياد هميشه گى تو است و به غير از نام تو نام ديگرى برزبانم 
2. روان من ان

نيست؛ يعنى تو يگانه معبود منى.
ش نيازمند باشد تو گشاينده اى و نام تو باز كنندة هر سدى  مى باشد.

3. هر چه به گشاي
4. اى خداى من تو به وجود آورندة بنياد هستى مى باشى و دراز دستى ديگرى بر حريم 

صالحيت تو ممكن نيست.
ش ظلم 

5. اى خداوند عالميان احوال همه به تو معلوم است. تو مى دانى كه چه كسى آت
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را افروخته كه آه مظلومان به آسمان باالست.
6. پروردگار عالم ! تو راز هاى پنهان يا مكتوم را آگاهى و تواى كه نامة نوشته ناشده 
را مى خوانى يعنى از مكنونات هر كسى فقط تو آگاه استى. به همه چيز هاى آشكار و 

ف مى باشى.
پنهان تو واق

7. اگر عقل من كار مى كند، اين كفايت را تو به من ارزانى فرموده اى، من فقط 
جستجوگر استم و هدايت دهنده و رهنمون من تو استى.

8. خدايا ! تو به عنايت خود آنجا مرا برسان كه رضاى تو باشد.
9. پروردگارا ! به محضر تو التجا دارم كه از ظلمت ها مرا رهايى بخشى و به روشنايى ها 

آشنايى دهى.

1. از ميان كلمه هايى كه در پايين آورده شده، آنهايى را كه 
متضاد يكديگر اند پهلوى هم بنويسيد: 

مثال: (متضاد نيكى بدى است)
نور، كوتاه، ظلمت، دراز، معلوم، آشنايى، مجهول، بيگانه گى.
ك از كلمه هاى عربى زير دو هم خانواده بنويسيد:

2. براى هري
مثال: عقل (عاقل، معقول)

3. ظلم، معلوم، حال، هدايت.
شاگردان پاسخ دهند:

1- نظامى گنجه يى كى بود؟
2- كدام پنج منظومه از نظامى گنجه يى بود؟

3- نظامى در كدام قرن مى زيست؟

كارخانه گى 
 

متن را  در كتابچه هاى خود بنويسيد و غلطى هاى اماليى آنرا نشانى كرده با خود 
بياوريد:

ش پايان آمد، آن وقت بود كه سياهى رو مكدر وى 
ش را خورد كه فشار خون

((ليمو تر
ش تغيير نخورد.

سرخى آورده بود. خو بد وى با نصيحت پدر
ش قوى بود زيرا قضا چنان بود.

ك آرزوى زنده ماندن داشت؛ ولى بازو دشمن
 آهوء چاال
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كـريُم السـجا يـا جـميُل الشيم
امــام رســل، پـيـشـواى سبيل* 
يـتـيمى كـه ناكرده قرآن درست
ش بر آهخت شمشير بيم

چو عزم
ش* در افـواه دنيا فتاد

 چـو صيـتـ
ك برگذشت

شبى بر نشست از فل
چنان گرم در تـيـه قـربـت بـراند
بـدو گـفـت سـاالر بـيت الحرام

شفيع االمم (1)
نبـى الـبـرا يا 

جبرئيل
َمـهبط* 

خـدا، 
امـيـن 

كتب خانة چند ملت بشست (2)
به معجز ميان قمر زد دو نيم(3)
تزلزل در ايوان كسرى فتاد(4)
ك بر گذشت

به تمكين و جاه از مل
كه در سدره جبرئيل از او باز ماند
كه اى حامل وحى، برتر خرام (5)

شاگردان به پرسش هاى ذيل پاسخ هاى دقيق دهند :
1- معناى لغوى مهبط چيست؟ چرا اين كلمه در شعر استفاده شده است؟

2- مفهومى كه شما از اين مصراع ((شبى بر نشست از فلك 
برگذشت)) گرفته ايد، چيست؟

چه مفهوم گرفتيد؟3- از بيت ((يتيمى كه ناكرده قرآن درست + كتب خانة چند ملت بشست)) 
4- عبارت ((نبى الورى)) را چگونه فهميده ايد؟

س
در

    دوم

ت
نع
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1- ((كريم السجايا جميل الشيم    نبى البرايا شفيع االمم)) پيغمبر داراى 
ك و عادات پسنديده بوده، پيامبر و شفاعت كنندة 

خوى هاى ني
گروه هاى مردم است.

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

3- چون تصميم به ارذال مشركان گرفت، با معجزة خود ماه را به دونيم كرد، مصراع 
دوم اشاره است به شق القمر: شگافتن ماه كه از معجزات پيغمبر اسالم در برابر 
ك شد 

اْلَقَمُر ؛ (نزدي  َّ َّاَعُة َوانَشق درخواست منكران است. سورة قمر آية (1) اِْقتََربَِت الس
قيامت و پاره شد ماه).

گ ساسانيان در تيسفون كه 
4- تزلزل در ايوان كسرى افتاد: ايوان مداين، كاخ بزر

بخشى از آن هنوز باقى است. در روايات آمده است كه هنگام تولد پيغمبر بزرگوار 
اسالم حوادثى روى داد و از آن جمله شگاف برداشتن ايوان كسرا بود، به تعبيرى 

ديگر، يعنى در قدرت ساسانيان خلل راه يافت.
ص) است.

5- حامل وحى: جبرئيل امين و ساالر بيت الحرام: پيامبر اكرم (
6- نبى الورى: پيامبر و فرستادة خدا بر مردم (ورى: مردم)

بـگـفـتا فـراتـر مـجـالـم نمـانـد
ك سـر مـو فـراتــر پـرم

اگـر يـ
چـه نـعـت پـسنـديـده گويم تورا
خـدايـت ثنا گفت و تبجيل* كرد

چـــــه وصفت كند سعــــدى نا تمام 

بـمـانـدم كـه نـيـروى بالم نماند
فـــروغ تـجــلى بـسـوزد پـرم
ك الـسـالم اى نبى الورى (6)

عـلـيـ
قـدر ِ تـو جبريل كرد ِس 

زمين بو
كالصلوة  اى نبــــى السالم 

عليــــ
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شمارهچگونه بنويسيم و يا تلفظ كنيم؟
ت

نادرس
ت

درس
شماره

ت
نادرس

ت
درس

1
فِرصت

فُرصت
12

طوفان
توفان

2
اطاق

اتاق
13

پطرول
پترول

3
مصؤن

مصون
14

س
طاو

س
طاوو

4
مسؤل

مسؤول
15

ف
عبدالطي

ف
عبداللطي

5
َشفاخانه

ِشفاخانه
16

طپيدن
تپيدن

6
سوال

سؤال
17

غلطيدن
غلتيدن

7
امالء

امال
18

امپراطور
امپراتور

8
انشاء

انشا
19

معنى شعر
معناى شعر

9
بگوئيد

بگوييد
20

داود
داوود

10
شؤن

شؤون
21

صالون
سالون

11
قائم

قايم
22

َمساوى
مُساوى

*هرگاه واژه هاى مختوم به ((هاى غير ملفوظ)) با {- گان} يا {- ها} جمع شوند، 
((هاى غير ملفوظ)) حذف نمى شود؛ مانند:

بنده ها 
 

بنده گان  
 

 
 بنده 

رونده ها 
 

رونده گان  
 

 
رونده 

وابسته ها 
 

وابسته گان  
 

 
وابسته 

ستاره ها 
 

ستاره گان  
 

 
ستاره 

نويسنده ها 
 

 
نويسنده گان 

 
 

نويسنده 
تشنه ها 

 
تشنه گان  

 
 

تشنه 
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هرگاه با واژه هاى مختوم به ((هاى غير ملفوظ)) هر گونه پسوند يا واژه هاى ديگر بيايد 
((هاى غير ملفوظ)) حذف نمى شود؛ مانند:

تشنه گونه 
 

 
 

تشنه وار
 

تشنه گى  
 

 
 تشنه 

وارسته گونه 
 

وارسته وار  
 

 
وار سته گى 

 
 

وارسته 
هسته گى 

 
 

هسته 
چگونه گى 

 
 

چگونه 
ش

نامه ا
 

 
 

نامه ات 
 

 
 

نامه ام 
 

 
نامه 

 ay، uy، / ((گ هاى يايى
* هرگاه واژه هاى مختوم به ((ياى معروف)) / i / و ((ديفتان

س از آنها چيزى در نوشته افزوده 
ay / در حاالت موصوف، مضاف و منسوب آيند، پ

نمى شود؛ مانند:
چوكى معلم

 
 

 چوكى 
قيچى خياطى

 
 

قيچى 
چاى سبز

 
 

چاى
نى شكسته

 
 

نى 
ش

بوى خو
 

 
بوى 

خوى بد
 

 
خوى 

* با واژهايى كه مختوم به حروف نمودار صامت ها باشند، در حاالت موصوف، مضاف 
و منسوب يا هنگام پيوستن پسوند هاى ضميرى و جمع و پسوند هاى نسبتى چيزى در 

نوشته عالوه نمى شود؛ مانند:
ش، شعر درى 

 شعر: شعر نو، شعر سعدى، شعر من، شعرم، شعر
ش

جلو: جلو كهنه، جلو اسپ، جلو او،  جلو
ش، گل هالندى

گل: گل سرخ، گل نارنج، گل تو، گلم، گل
ش، قلم جاپانى

گ، قلم تو، قلمم، قلم
قلم: قلم خودكار، قلم هوشن
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بياموزيم

((سبيل)) كلمة عربى (َسبِيِْل) تلفظ مى شود، به معناى راه و طريق، راه راست، 
ف، نذر شده، آزاد شده، مأخوذ از ((فى سبيل اهللا)) 

ش، قربانى، نذر، وق
طريقه، رو

س} كه (ِسبِيِْل) تلفظ مى شود كسى را خوب ادب كردن كه 
ولى سبيل با كسر{

به معناى تنبيه كردن است.
 به هر حال سبيل در بيت دوم نعت به معناى راه و طريق، يعنى همان طور كه پيشواى 

رسوالن است راه نماينده نيز است.

   1- مفهوم اين بيت را به زبان خود بيان داريد:
امين خدا، مهبط جبريل

امام رُسل، پيشواى سبيل  
2 - توضيح مفهوم بيت ذيل را در كتابچه هاى تان بنويسيد و به همصنفى پهلوى تان به 

خاطر تصحيح بسپاريد:
ك بر گذشت

به تمكين و جاه از مل
 

 
ك برگذشت

   شبى بر نشست از فل

3- اين بيت ها را به نثر تبديل كنيد (البته روى تخته):

كه اى حامل وحى، برتر خرام
 

بدو گفت ساالر بيت الحرام  
بـمـاندم كه نيروى بالـم نمـاند

 
بگـفـتـا فراتـر مجالم نمانـد 

فـروغ تـجـلـى بـسـوزد پـــرم
 

ك سرموى فراتـر پرم  
اگر ي

ش 
ف نعت خوانده شده به پرس

ف به دو گروه تقسيم شود و در مورد ابيات مختل
4- صن

و پاسخ بپردازند.
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كارخانه گى
ف پيغمبر بزگوار اسالم 

1-  متن نعت را به دقت بخوانيد و محتواى آنرا كه در توصي
ك نثرخود تان بنويسيد و در ساعت درسى آينده بياوريد.

ص دارد، به سب
اختصا

س سوم را كه در هفتة آينده خواهيم خواند به دقت مطالعه نموده آمادة ارائة 
2- متن در

ش هاى آن باشيد.
پاسخ به پرس
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شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ هاى مناسب و دقيق ارائه بدارند:
1- مهمترين و قويترين تهداب ساختار يك ملت را چــه  چيز   تشكيل   

مى دهد؟
2- فرهنگ جوامع متشكل از كدام بخش مى باشد؟

3- مهمترين بنياد هاى ملت كه اكثر دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند، 
كدام هاست؟

4- اساس استقالل و قوت ملت افغانستان را چه چيزى تشكيل ميدهد؟

س
در

    سوم

ت سازى
مل

انسانها بر مبناى خصوصيتهايى كه آنان را از ديگر موجودات روى زمين متمايز مي 
سازد، بحيث مخلوق برتر خداوند بصورت اجتماعي زنده گى نموده وداراى روابطى 
ف قانونمندي 

ك آنانرا  شكل مى دهد.شناخت اين روابط و كش
اند كه زيست مشتر

هاى حاكم بر روابط انسانها با يكديگر، ما را در فهم جوامع بشرى وتعامل علمى وبهتر 
ك مى كند.

با پديده هاى اجتماعى كم
ك كتله 

يكى از قضاياى مطرح اجتماعى درجهان امروز كه به روابط وزنده گى مشتر
هاى بشرى ارتباط مى گيرد موضوع « ملت سازى» مى باشد. اين  قضيه بخاطر اهميتى 
كه كسب كرده است توجه دانشمندان را به خود معطوف ساخته وموضوع مطالعات 
وتحقيقات گسترده يى درعرصه هاى جامعه شناسى ، علوم سياسى وحقوق مى باشد. 
دانشمندان نظريات متعددي پيرامون «ملت سازى»  و عناصر تاثير گذار در ساختار ملتها 
ارائه كرده اند . تنوع و اختالف نظر در مورد ملت سازى مانند هر قضية علمى ديگر بر 
مى گردد به نحوهء جهانبينى و برداشت وتلقى انسانها از پديده هاى اجتماعى كه به نوبة 
خود بر تفسير اين پديده ها اثر گذاراست. با وجود اختالف نظر و تنوع برداشتها ،نقاط 
اتفاق زيادي بين دانشمندان در بارة عوامل و اساساتيكه باعث بوجود آمــــــدن ملت ها 
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مى شود وجود دارد. مهمترين بنيادهاى ملت سازي كه اكثر دانشمندان بر آن اتفاق نظر 
ك.

گ ،زبان و منافع اقتصادى و سياسي مشتر
دارند عبارت اند از: دين ،  سرزمين ،فرهن

 با وجوديكه مشتركات ياد شده شالودهء ساختار ملتها را تشكيل ميدهند ، از نظر 
اهميت و تأثير گذارى يكسان نبوده از هم تفاوت دارند. درينجا بطور كوتاه به بحث 

مختصر مهمترين بنيادهاى ملت سازى پرداخته مى شود:
دين

ك مهمترين و 
  از نظر عدهء زيادى از دانشمندان علوم اجتماعي دين و عقيدة مشتر

ش بنيادينى در نيرومندى وحدت 
ك ملت را تشكيل داده ونق

قويترين تهداب ساختار ي
ملى و استحكام بافتهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسي جوامع و ملتها دارد.زنده گى 
ك غريزه ونياز 

ش انسان با دين بحيث ي
بشر بر روى زمين ازهمان آغاز خلقت و پيداي

س آخرين تحقيقات علمى درعرصه هاى تاريخ، 
درونى همراه بوده است ، بر اسا

باستان شناسى، انسان شناسى ،جامعه شناسى ومطالعة تمدنهاى بشرى كه قرآن كريم 
واحاديث نبوى نيز آنرا تاييد مى كند دين در به وجود آوردن جوامع و كتله هاى 
انسانى بزرگترين سهم را داشته و درين راستا چنان نيرو مند وتاثير گذار است كه با 
ك دايرة وسيع 

گ، زبان، ومنافع اقتصادى و سياسى مردم را در ي
وجود اختالف فرهن

ص و مستقل مى بخشد.
جمع نموده به آنها هويت مشخ

ك
سرزمين مشتر

ص يكى از عناصر مهم و اساسى در تشكيل ملت مى باشد؛ زيرا 
وجود سرزمين مشخ

ملت براى زيستن و ساختن دولت مستقل به سرزمين ضرورت دارد وبناى دولت  نيز 
بدون سرزمين ممكن نيست.

گ
فرهن

ص كه در برگيرندة تاريخ، 
گ عبارت است از داشته هاى معنوى مردمان مشخ

فرهن
ش زنده گى،هنر ، ادبيات و جلوه هاى تمدنى آنان 

عادات، زبان، رسم و رواج،رو
گ را در ساختار ملتها نمى توان ناديده گرفت؛ زيرا داشته هاى 

ش فرهن
مى باشد. نق

ك سبب تفاهم و نزديكى مردم با يكديگر شده زمينه هاى زنده گى 
فرهنگى مشتر

ك را بين كتله هاى بشرى ايجاد كرده  و آنرا استحكام مى بخشد.
مشتر
زبان

ش مهمى را ايفا 
ك ساختن انسان ها نق

زبان وسيلة مخاطبه وارتباط بين بشر بوده و در نزدي
ك عامل مهمى در تقارب و تفاهم انسانها به شمار 

مى كند. داشتن زبان و يا زبانهاى مشتر
ك ميتواند زبان مادرى انسان باشد و يا زبان و زبانهاى ديگرى كه انسان 

ميرود.زبان مشتر
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آنرا ياد گرفته و از آن  بحيث وسيلة تفاهم و ارتباط با مردم  استفاده مى كند.
ك

منافع مشتر
انسانها براى ادامة حيات شان داراى نيازهايى اند كه بدون برآورده شدن آن زنده گى 
غير ممكن يا دشوار است. بعضى ازين نيازها فردى وبرخى ديگر ضرورتهاى اجتماعى 
ك 

است كه شكل و ماهيت اقتصادى، سياسى و اجتماعى دارد. وجود اين منافع مشتر
ش ايفا كند .

مى تواند كتله هاى بشرى را جمع نموده و در نزديكى و اتحاد آنها نق
ك در استقرار وضع سياسى و شگوفايى 

ك كشور بدون ش
پيشرفت و ترقى اقتصادى ي

ش دارد. شگوفايى اقتصادى و زنده گى مرفه و آبرومند 
علمى و فرهنگى آن سرزمين نق

ك كشور در نزديكى و تفاهم بين آنها و ثبات سياسى كشور شان مهم 
شهروندان ي

است.
ت سازى

ما و مل
آنچه پيرامون عوامل تاثيرگذار در تكوين و ساختار ملتها  گفته شد در ساختار و تركيب 
ك ملت ضرورى اند همه در 

ملت افغانستان صادق مى آيد. عناصريكه براى ساختن ي
گ ، زبان ومنافع 

ملت افغانستان با قوت ووضوح وجود دارند؛ وجود دين، سرزمين ،فرهن
ك همه عناصرى اند كه از مردم افغانستان ملت واحد و يكپارچه ساخته است.

مشتر
گ و انسان ساز اسالم دين ملت ماست؛بيشتراز 99٪ مردم افغانستان مسلمان 

دين بزر
اند.اسالم از قرون متمادى يعنى ازهمان آغاز مشرف شدن مردم افغانستان به آن نه تنها 
در قلب وفكر مردم ما؛ بلكه در تار و پود بافت اجتماعى مردم اين سرزمين جا گرفته 

ص بخشيده است.
و براى ملت ما هويت و تشخ

ك دين اسالم بزرگترين عامل و عنصر در ســاختار و تكوين ملت افغانستان 
بدون شــ

ف ساكن در آن را بر 
اســت، اسالم در طول تاريخ ،مردمان اين ســرزمين واقوام مختل

بنياد اخوت و برادرى ايمانى و اعتقادى بهم پيوســته و متحد نگهداشــته اســت. تأثير 
عقيده و تعليمات و ارزشــهاى اســالمى در بافت ملى و اجتماعى ملت ما چنان نيرومند 
اســت كه دانشمندان بقاى ملت افغانستان و استحكام وحدت ملى آنرا مرهون اسالم و 
گ و قوم 

اســتحكام پايه هاى آن درين ســرزمين ميدانند. از نظر اسالم انسانها از هر رن
و زبان و جاييكه باشــند باهم برابر و مسلمانان باهم  برادر اند. بهترين مردم در نزد خدا 
گ ، نژاد، قوم، زبان و غيره  تنها براى شــناخت، 

پرهيزگارتريــن آنان بوده اختالف رن
تفاهم و تعاون بين انسانهاست.

گ غنى و تاريخ پــر افتخار عنصر مهم ديگريســت در ســاختار و تكوين ملت 
فرهنــ

ش مهمى در تمدن بشرى داشته اند.با 
افغانســتان. مردم ما ازگذشته هاى بســيار دور نق
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طلوع خورشيد اسالم سرزمين ما با تقديم هزاران هزار عالم و دانشمند به تمدن جهانى 
ش، به اوج شــگوفايى فرهنگى و تمدنى رسيد و آثار 

ف علم و دان
در عرصه هاى مختل

گ مردمان اين ســرزمين برجاى گذاشــت. 
بســيار مهم و ديرپايى بر زنده گى و فرهن

ك اقتصادى و سياسى 
ك همراه  با منافع مشــتر

وجود اين گنجينه هاى فرهنگى مشــتر
عناصر ديگر ساختار ملت ما را تشكيل ميدهد.

ت افغانستان
ت مل

س استقالل و قو
ت ملى اسا

وحد
ك افغانستان آزاد و مستقل از تأثير و مداخالت بيگانگان و قدرتهاى استعمارگر 

وجود ي
ك ملت قوى ، مترقى، مرفه و آبرومند مستلزم وحدت ملى ملت ماست و 

و داشتن ي
تقويت و استحكام وحدت ملى ما در گرو تقويت و استحكام عناصر و عواملى است 

كه در به ميان آمدن اين ملت سهم دارند.
ك اين وجيبه و رسالت دينى و ملى هر فرد افغان اعم از مرد و زن است تا در 

بدون ش
ش علما، روشنفكران وجوانان 

استحكام وحدت و يكپارچگى ملت افغانستان بكوشد. نق
ض 

كشور درين راستا بسيار مهم و حياتى مى باشد. مبارزه با تمام اشكال تعصب و تبعي
ف وحدت ملى وخدشه دار 

نژادى، قومى، زبانى، سمتى وساير شعار هايى كه سبب تضعي
گ 

ك نوع جهاد مقدس و بزر
شدن اتحاد و يكپارچگى ملت مسلمان افغانستان مى شود ي

به شمار ميرود. آنانيكه با دامن زدن به تعصبات و تبعيضهاى قومى، نژادى، لسانى، سمتى 
وغيره دربين ملت ما تفرقه و فتنه ايجاد مى كنند دوستان افغانستان و ملت ما نبوده و با اين 

كارهاى نادرست شان اهداف دشمنان ميهن و ملت را خدمت مى كنند.
ت اسالمى و جامعة جهانى

افغانستان عضوى مفيد در پيكر ام
ك ملت و كشور مستقل به معناى 

اين را نيز بايد به ياد داشت كه وجود ما به حيث ي
مخالفت يا دشمنى با ملتها و كشورهاى ديگر دنيا نيست. كشور ما بخشى از جامعة 
جهانى، و ملت افغانستان عضوى ازخانوادة ملتهاى دنيا بوده وبر مبناى اصول پذيرفته شدة 
ك و دوستانه با تمام ملتها و 

بين المللى،احترام متقابل وتساوى حقوق ،خواهان روابط ني
ش مهمى از پيكر واحد امت 

كشورهاى دنيا مى باشد. همچنان ملت مسلمان افغانستان بخ
گ اسالمى است. 

اسالمى را تشكيل ميدهد و كشور ما جزئي از جهان اسالم يا وطن بزر
 ملت افغانستان با حفظ استقالل و تماميت ارضى كشور خود، و با رعايت اصل احترام 
ك عضو صالح مفيد جامعة جهانى با تمام كشورها و ملتهاى دنيا در 

متقابل، بحيث ي
آنچه به خير و منفعت جهان و بشريت بوده وسبب تحكيم عدالت وصلح جهانى شود 
همكار فعال مى باشد.همچنان ملت مسلمان افغانستان به حيث جزئي ازامت اسالمى 
ش دانسته 

تعاون و همكارى  برادرانه با ملتهاى مسلمان دنيا را وجيبة اسالمى خوي
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ش فعال و مثبت درقضاياى سرنوشت ساز امت اسالمى است.
خواهان نق

ش را دوست 
گ پربار ما بين ملى بودن يعنى وطن خوي

 بايد دانست كه از نظر دين و فرهن
گ 

داشتن و براى ترقى و رفاه آن كار كردن، و بين مسلمان بودن و وابستگى به امت بزر
اسالمى وخدمت به قضاياى آن، و بين جهانى بودن يعنى تالش بخاطر تحقق صلح و 

عدالت جهانى و كار براى خير و رفاه و فالح بشريت هيچگونه تضادى وجود ندارد.

گ در برگيرندة 
گ بعضى ها معتقد اند كه فرهن

ف فرهن
� پيرامون تعري

ك جامعه را مى گويند؛ ولى نه 
مجموع دستآوردهاى معنوى و مادى ي

گ» به داشته 
تنها در جامعة ما؛ بلكه در اكثر جوامع بشرى اصطالح «فرهن

هاى معنوى جوامع اطالق مى شود؛ چنانچه شخصيت فرهنگى به كسانى خطاب مى 
گردد كه در امور انديشه و فكر ايفاى وظيفه كند و يا مصروف فعاليت باشد و عالوه بر 

ديگر فعاليت ها به انعكاس و جلوه دهى مظاهر تمدنى جامعه كار نمايد.

 چگونه بنويسيم
واژه هاى مختوم به «هاى غير ملفوظ» كه در آنها حرف {هـ} نمودار زبر (فتحه واول 
/ a /) است در حاالت موصوف، مضاف و منسوب نشانة {ء} باالى {هـ} نوشته 

مى شود؛ مانند: 
خانة او

 
 

خانه 
النة زنبور

 
 

النه 
اتحادية معلمان

 
 

اتحاديه
درة پغمان

 
 

دره 
ستارة دنباله دار

 
 

ستاره

بياموزيم
ك 

يكى از قضاياى مطرح اجتماعى در جهان امروز كه به روابط و زنده گى مشتر
كتله هاى بشرى ارتباط مى گيرد، موضوع «ملت سازى» مى باشد.

تنوع و اختالف نظر در مورد ملت سازى مانند هر قضية علمى ديگر بر مى گردد 
به نحوة جهانبينى و برداشت و تلقى انسان ها از پديده هاى اجتماعى كه به نوبة خود 

بر تفسير اين پديده ها اثر گذار است.
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ك ملت را تشكيل داده 
ك مهمترين و قويترين تهداب  ساختار ي

دين و عقيدة مشتر
ش بنيادينى در نيرومندى وحدت ملى و استحكام بافت هاى اجتماعى، فرهنگى، 

و نق
اجتماعى و سياسى جوامع و ملت ها دارد.

ص يكى از عناصر مهم و اساسى در تشكيل ملت مى باشد؛ 
وجود سرزمين مشخ

زيرا ملت براى زيستن و ساختن دولت مستقل، به سرزمين ضرورت دارد و بناى 
دولت نيز  بدون سرزمين ممكن نيست.

ك همه عناصرى اند كه از مردم 
گ، زبان و منافع مشتر

وجود دين، سرزمين، فرهن
ك پارچه ساخته است.

افغانستان ملت واحد و ي
ك افغانستان آزاد و مستقل از تأثيرات و مداخالت بيگانه گان و قدرت 

وجود ي
ك ملت قوى، مترقى، مرفه و آبرومند مستلزم وحدت 

هاى استعمارگر و داشتن ي
ملى ماست و تقويت و استحكام وحدت ملى ما در گرو تقويت و استحكام عناصر و 

عواملى است كه در به ميان آمدن اين ملت  سهم دارند.
ك ملت و كشور مستقل به معناى مخالفت يا دشمنى با 

وجود ما افغان ها به حيث ي
ملت ها و كشور هاى ديگر دنيا نيست.

1- مهمترين بنياد هاى ملت سازى را كدام چيز ها تشكيل مى دهد؟
2- اختالف نظر در مورد ملت سازى به چه چيز هايى بر مى گردد؟

ك 
3- از مجموع بنياد هاى ملت سازى كدام يكى از آنها مهمترين و قويترين تهداب ساختار ي

ملت را تشكيل مى دهد؟
ك مى توان به ملت سازى پرداخت؟

گ مشتر
4- آيا بدون فرهن

5- به چه دليل وحدت ملى اساس استقالل و قوت ملت افغانستان را تشكيل مى دهد؟
ك كشور بر چه چيز بنا شده است؟

6- شگوفايى اقتصادى و زنده گى مرفه و آبرومند شهروندان ي

كارخانه گى
ش هاى ناشى از آن پاسخ 

س چهارم را آنچنان دقيق مطالعه كنيد كه به پرس
1- متن در

هاى دقيق گفته بتوانيد.
ك بنيادهاى اساسى 

گ، زبان و منافع مشتر
ك، فرهن

2- اينكه چرا، دين، سرزمين مشتر
تشكيل ملت را مى سازد، در بارة هر كدام استدالل كنيد.
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آينده نگرى
ك آينده مى فروزد و رهروان را به خود مى خواند؛ 

چرا اميد پيوسته در وادى تاري
اما چه بسا دل انديشه ساز ما كه چشم از روشنى فروبسته در سياهى واهمة تودة 
ك و پر غول مى پندارد 

عظيم كار، دشوارى، رنج و زنده گى را همچو كوه سهمنا
كه سر بر آسمان كشيده و راه رسيدن را از باال و پست بر ما گرفته از تصور اين 
همه زحمت و خطر همواره درون مان آشفته و لرزان است؛ ليكن اين سهو ديدة 
پندار است كه اندكى را كوهى مى پندارد و جويبارى را دريايى مى انگارد. نه 
ك روزه در 

ك عمر را براى خوردن ي
ك ي

ك عمر؛ بلكه اگر خورا
تنها غم ي

مقابل خود انباشته ببينيم و حشت مى كنيم.

ش هاى آتى پاسخ داده بتوانند، معلوم
شاگردان اگر به پرس

 
 خواهد شد كه متن را مرور كرده اند:

 
  1- محمد حجازى در حاليكه نويسنده بود، در چه رشته يى   

 
 تحصيالت خود را به پايان رسانيده بود؟

 
ض همزة

2- چرا در حالت مضاف موصوف و يا منسوب به عو
 

 اخير كلمه هاى عربى {ى} آورده مى شود؟
 

3- شما با پيام متن آينده نگرى هم نظر استيد يا خير؟ به چه دليل؟

تت

س
 در

چهارم
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ش را به 
ش نيست. بايد خاطر خوي

ك روز بي
ف و كار ي

  سهم هر روز تكلي
ش موهوم فرسوده نسازيم. سختى نيامده بسى صعب و مخوف مى نمايد؛ 

تشوي
نبايد از آن استقبال كرد؛ اگر آمد بايد به خوشدلى و بى باكى پذيرفت، چه هر 

چند ما خندا نتر و بى پرواتر باشيم او كوچكتر و بى آزارتر مى شود. 
  كار امروز گران نيست و رنج حاضر بسى آسان؛ بلكه هيچ است؛ به شرط آنكه 
ش از مزد روزانه از اين جهان كسى بهره 

وهم فردا را بر آن نيفزايى، چون بي
ش گرفت و چون نعمت فردا نصيب امروز 

ك روز نبايد به دو
ش از بار ي

ندارد، بي
نيست؛ زحمت نيامده را نبايد كشيد. بايد وظيفة هر ساعت و هر روز را به انجام 

آورد و باقى را به اميد آينده سپرد.
  اما كار امروز را هم به فردا نبايد گذاشت. فردا روز ديگر و ما وجود ديگرى 
ف امروز خود را به عهدة فرداى ديگرى گذاشتن از داد و خرد 

خواهيم بود. تكلي
دور است.

 كار ماه و سال را به حصه هاى روزانه تقسيم كرده هر روز لختى از آن را به منزل 
برسانيم و از خود خوشنود و سرفراز باشيم، زنده گى آسان و آينده درخشان 

خواهد بود.
 (از كتاب انديشة محمد حجازى)

 
 

محمد حجازى از نويسنده گان پر آوازة روزگار خود بود. 
 �

 
ش. زنده گى ميكرد. 

موصوف بين سالهاى (1280 و 1352) هـ . 
ف 

ف، تألي
وى عالوه بر اشتغال هاى ادارى در كشور ايران به تصني

و ترجمه پرداخت؛ سبكى ساده و روان و دالويز داشت. 
وى در زمينه هاى گوناگون ادبى از جمله در نمايشنامه نويسى، رمان، داستان 
كوتاه، مقاله و حكايت، آثارى پديد آورد. هما، پريچهره، زيبا، پروانه، ساغر و 

پيام از جملة آثار ديگر وى است.
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چگونه بنويسيم
ف ممدوده / aَ/ باشند در حاالتى كه موصوف، مضاف و 

با واژه هايى كه مختوم به ال
ك {ى} افزوده مى شود؛ مانند: 

منسوب قرار گيرند ي
داناى راز

 
 

 
دانا

صداى گيرا
 

 
 

صدا
قباى ابريشمين

 
 

قبا 
ف باشند، همزة آن 

واژه هاى دخيل از عربى كه در اصل مختوم به همزة {ء} بعد از ال
نوشته نمى شود. در حالت هاى موصوف، مضاف و منسوب مانند قاعدة ((واژه هاى 

ك  {ى} به آنها عالوه مى گردد؛ مانند:
ف ممدوده)) تنها ي

مختوم به ال
امضاى استاد

 
 

 
امضا

ابناى زمانه 
 

 
ابنا 

اشياى قيمتى 
 

 
 

اشيا
ارتقاى علمى 

 
 

 
ارتقا

انشاى ساده 
 

 
 

انشا 

بياموزيم
1- متنى را كه خوانديد از جملة متون نثر دورة جديد و معاصر زبان فارسى درى است. 
ك زبان درى (دوره هاى بعد از خراسانى 

عمده ترين تفاوت آن با آثار منثور كالسي
الى جديد و معاصر) اين است كه نثر جديد و معاصر، روان، ساده و بدون پيرايه هاى 
ادبى مى باشد؛ قرائت شود، اكثراً به مشكلى روبه رو نخواهيم بود. اين عمده ترين 

خصوصيت آثار منثور دورة جديد و معاصربراى نسل امروز است.
2- هر متن منثور كوتاه و يا دراز پيامى را در خود نهفته دارد كه نويسنده مى خواهد 
خواننده هاى خود را به آن باور مند سازد؛ چنانچه: «برخى ها معتقدند كه به گذشته 
ك نوع تفكر است؛ ولى نويسندة متن 

ش دارم به آينده بنگريم.» اين نيز ي
نمى بينيم، خو

س، پيام مى دهد كه در آينده نگرى نبايد پيوسته بدبين باشيم. يعنى اكنون را 
اين در

فداى فردايى نسازيم كه هيچگاه غم انگيز نخواهد بود. مى خواهد پيام دهد به غمى كه 

امالى درى 
 

 
امال

علماى كالم
 

 
علما 

اجراى وظيفه 
 

 
اجرا 

ايفاى امور
 

 
ايفا

انقضاى مدت
 

 
انقضا

شبهاى زمستان
 

 
شبها 

هواى بهار
 

 
هوا 

ژرفاى شب
 

 
ژرفا 
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نيامده اكنون گريه نكنيد.
ش نماييد آينده را به خوشبينى بنگريد و نيز يادهانى مى كند كه نبايد چنان پنداشت 

 تال
كه آينده هميشه خوب و زيبا خواهد بود و با اين اميد نبايد هر وظيفة امروز را به فردا 

محول كنيد.

ش 
ش چنين متنى به خواننده هاى خود، چه تشوي

1- به نظر شما محمد حجازى با نگار
دارد و خواننده ها را صاحب چگونه انديشه يى فكر كرده است؟

ك 
2- اگر از شما پرسيده شود كه پيرامون آيندة كشور خود چه فكر مى كنيد، طى ي

صفحه چگونه نثرى مى نويسيد كه به جوانان وطن ما اميد دهنده باشد؟
ف ايستاده به همصنفان خود در 

3- شما مى توانيد روياهاى خيال انگيز خود را در صن
دو دقيقه بيان كنيد؟

ك آينده مى فروزد؟)) 
س: ((چرا اميد پيوسته در وادى تاري

4- پيرامون اين جملة متن در
چگونه تعبير و توضيحى را ارائه كرده مى توانيد؟

5- پيرامون مفهوم اين جمله: ((اين سهو ديدة پندار است كه اندكى را كوهى مى بيند و 
ف ايستاده پنج دقيقه تبصره كنيد.

ش روى صن
جويبارى را دريايى مى انگارد.)) پي

ض ((امضاى استاد))، ((امضاء استاد)) ننويسيم؟ در حاليكه شما مى دانيد 
6- چرا به عو

كه واژة ((امضاء)) در زبان عربى مختوم به همزه است.

كارخانه گى
ف بياييد 

1- متن درس پنجم را دقيق خوانده در هفتة آينده به ساعت درى آنچنان به صن
ش هاى صفحة نخست آن پاسخ هاى الزم داشته باشيد.

كه به پرس
2- شب در حاليكه چراغ را با خود نداشته باشيد، به بيرون اتاق تان به روى (صحن) 
حويلى برآييد؛ آنچه را در آسمان مى بينيد و آنچه را از داخل و بيرون حويلى مى شنويد، 

ك فلمبردار به روى كاغذ نوشته بياوريد.
به شكل ي
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حكايتى از بهارستان جامى 
ك گويد كه: در 

ابراهيم بن سليمان بن عبد المل
س 

آن وقت كه نوبت خالفت از بنى اميه به بنى عبا
س بنى اميه را مى گرفتند و 

انتقال يافت و بنى عبا
مى كشتند، من بيرون كوفه بر بام سرايى كه به صحرا 
مُشِرف بود نشسته بودم، ديدم كه علم هاى سياه از 
كوفه بيرون آمدند. در خاطر من چنين افتاد كه آن 
جماعت به طلب من مى آيند. از بام فرود آمدم و 
ش 

س را نمى شناختم كه پي
به كوفه در آندم هيچ ك

گ رسيدم؛ در آن 
وى پنهان شوم به در سراى بزر

دم ديدم كه مردى خوب صورت سواره ايستاده 
ش او آمدم و سالم كردم.

است و جمعى از غالمان و خادمان گرد او بر آمده در پي
 گفت: تو كيستى و حاجت تو چيست؟ مردى ام گريخته و از خصم ترسيده به منزل تو 
ك حرم وى بود بنشاند. 

پناه آورده ام. مرا به منزل خود در آورد، در حجره يى كه نزدي
چند روز آنجا بودم، به بهترين حال، هرچه دوست تر مى داشتم از مطاعم و مشارب و 

ش من حاضر بود.
س، همه پي

مالب
ك روز از او پرسيدم كه هر 

  از من هيچ نمى پرسيد. هر روز يكبار سوار باز مى آمد. ي
روز ترا مى بينم كه سوار مى شوى و زود مى آيى به چه كار مى روى؟ گفت: ابراهيم بن 
سليمان پدر مرا كشته است، شينده ام كه پنهان شده است. هر روز مى روم به اميد آنكه 
ص پدر از او بستانم. چون اين را شنيدم از ادبار خود در 

شايد كه وى را بيابم و قصا

ش هاى زير، شاگردان پاسخ دهند تا اطمينان حاصل 
به پرس

س را خوانده اند:
شود كه در

1- ((بهارستان)) نام چيست و از كيست؟
2- حكايت آتى چه پيام دارد؟

3- آيا اين پيامى در همه احوال و اوضاع داراى ارزش يگانه است؟
4- يكى از دو ((هـ)) را غير ملفوظ چرا مى گويند؟

س
در

 پنجم
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تعجب ماندم كه مرا قضا در منزل كسى انداخت كه طالب قتل من است. از حيات خود 
سيرآمدم. آن مرد را نام وى و نام پدر وى پرسيدم. دانستم كه راست مى گويد. گفتم: 
اى جوانمرد، ترا در ذمة من حقوق بسيار است كه واجب است برمن. ترا برخصم 
داللت كنم و اين راه آمد و شد بر تو كوتاه گردانم. ابراهيم بن سليمان منم. خون پدر 

خود را از من بخواه. او از من باور نكرد و گفت:
ص شوى؟ گفتم: 

گ آمدى، مى خواهى كه از اين محنت خال
 از حيات خود به تن

گ او بر افروخت 
الواهللا، من او را كشته ام و نشانها گفتم دانست كه راست مى گويم. رن

ش انداخت. بعد از آن گفت: زود باشد به پدر 
و چشمان او سرخ شد. زمانى سر در پي

رسى و او خون خود از تو خواهد. من زينهارى كه ترا داده ام، باطل نكنم. برخيز و 
س خود ايمن نيستم، مبادا كه گزندى به تورسانم. اين گفت و هزار 

بيرون رو كه برنف
دينار عطا فرمود. بگرفتم و بيرون آمدم.

نظم 
ـوز زمـردان جـهـان مـردى بـيامـ

 
 

جوانـمـردا، جوانـمـردى بـيـــاموز
زبان از طـعن بـدگويان نگـهـدار

 
 

درون از كين كين جويان نگهـدار
كزان بد رخنه در اقبال خود كرد

 
 

نكويى كن به آن كو، با تو بدكرد 
نـگـردد جز به تو آن نيكويى بـاز

 
 

چو آيين نـكو كـارى كـنـى ســاز 
                                       از: (بهارستان جامى)

س نور الدين عبدالرحمن جامى اســت 
1- بهارســتان جامــى: اين اثر نفي

ف، در وقتى كه ده ســاله بوده و به 
ش ضياء الدين يوســ

كــه براى فرزند
ف 

ش گلستان سعدى تألي
كرده است.آموختن مقدمات زبان عربى اشتغال داشته به رو

 2- جامى كى بود؟ نورالدين عبد الرحمن بن احمد بن محمد دشــتى از اســاتيد مسلم نظم 
فارسى درى در قرن نهم هجرى است. تولد وى در جام هرات باستان [و اكنون جام مربوط 
واليت غور اســت] صورت پذيرفته و هم اكنون مرقد وى در شــهر باستانى هرات، موقعيت 
دارد. وى در شــب بيست و ســوم ماه شعبان سال (817) هـ . ق. ديده به جهان گشوده است. 
تأليفات وى را (35) جلد كتاب و رســاله تشــكيل داده اســت؛ چون: اعتقاد نامه، بهارستان، 
ف و زليخا وغيره.

گ، يوس
تاريخ هرات، تحفة االحرار، خرد نامه، ديوان اشعار، هفت اورن
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چگونه بنويسيم
واژه هاى مختوم به {هـ} غير ملفوظ اگر موصوف، مضاف و يا منسوب واقع شوند 

چگونه بايد نوشته شوند؟ 
� در واژه هــاى مختوم به هاى غير ملفوظ كه در آنها حرف {هـ} نمودار(زبر، فتحه، 
واول، /a/) باشــد در حاالت موصوف، مضاف و منسوب نشانة {ء} باالى{هـ} نوشته 

مى شود؛ مانند:
خانة خدا

   
خانه  

النة محقر
 

 
النه 

اتحادية نويسنده گان
 

 
اتحاديه 

درة پغمان
 

 
دره 

ستارة دنباله دار
 

 
ستاره

قبالة شرعى
 

 
قباله 

نامة مهر انگيز 
 

 
نامه 

س
بندة نف

 
 

بنده 
كارنامة بزرگان

 
 

كارنامه 

� هر گاه واژه هاى مختوم به ((هاى غير ملفوظ)) با {- گان} يا {- ها} جمع شوند،    
((هاى غير ملفوظ)) حذف نمى شود؛ مانند:

درنده ها 
 

درنده گان  
 

 
درنده 

گوينده ها 
 

 
گوينده گان 

 
 

گوينده 
رفته ها 

 
رفته گان  

 
 

رفته 
فروشنده ها 

 
 

فروشنده گان 
فروشنده  

بيننده ها 
 

بيننده گان  
 

 
بيننده 

وارسته ها
 

 
وارسته گان 

 
 

وارسته 
هر گاه با واژه هاى مختوم به ((هاى غير ملفوظ)) هر گونه پسوند يا واژه هاى ديگر 

بيايد. ((هاى غير ملفوظ)) حذف نمى شود؛ مانند:
فرزانه گونه

 
فرزانه وار 

 
فرزانه گى  

 
 

فرزانه 
ش

 النه ا
 

 
 

 النه ات 
 

 
 

النه ام 
 

 
النه 

بياموزيم
ف هاى گونه گونى به 

ش پيرامون ((حكايت)) تعري
� صاحب نظران ادبيات و دان

يادگار گذاشته اند كه براى مزيد معلومات چند آنرا مى آوريم:
حكايت واژة عربى است كه به معناى باز گفتن چيزى، سخن نقل كردن و قول كسى 
ف كرد: حكايت عبارت از نقل كلمه يى 

را گفتن است. حكايت را ميتوان چنين تعري
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است از موضعى به موضع ديگر بدون آنكه حركت يا صيغة آن كلمه تغييركند. و نيز 
ض كنى و بيان دارى)). به هر 

به گونه يى آورده اند كه گويا ((زمان گذشته را حال فر
ك نوع ادبى مربوط به داستان و قصه مى دانند. 

حال حكايت را ي
� حكاياتى كه در متون قديم آورده شده هر كدام آنها از نوع ادبيات تعليمى به 
حساب مى آيند؛ زيرا تجربه يى، آگاهيى، حكمتى، روشى، سرگذشت و بينشى را پيام 
ش ويژه يى دارند؛ چنانچه در حكايت 

مى دهند و براى نسل امروز و نسل هاى آينده ارز
ش اخالقى دنياى شرق را كه جوانمردى و خالف قول عمل نكردن 

ك ارز
س ي

اين در
ش حمايت كرده است.

است پيام مى دهد و جامى به نحوى از اين ارز

1- خالفت چه معنى دارد؟
ش اسالمى داشته است؟

ك خانواده به خانوادة ديگر آيا ارز
2- انتقال خالفت از ي

3- پيام اين درس را در جامعة امروزى با ارزش مى يابيد و يا فاقد ارزش؟ به چه دليل؟
4- بعضى ها عقيده دارند كه اگر واژة ((بنده)) جمع بسته شود، ((هـ)) غير ملفوظ آن حذف 

مى شود و به شكل ((بند گان)) نوشته مى شود، شما براى رد يا تأييد آن چه دليل داريد؟
ص شده 

5- به نظر شما ((هـ)) ملفوظ و غير ملفوظ از هم چه فرق دارند و چگونه تشخي
ك نوع شكل ساختمانى يا حرف دارند؟

مى توانند؛ در حاليكه هر دوى آنها ي
6- ((نوع ادبى)) چيست؟

7- ((بهارستان)) اثر كيست و با پيروى از چه نگاشته شده است؟

كارخانه گى
ش 

ش ها پاسخ هاى اطمينان بخ
س (6) را آنچنان مطالعه نماييد كه به پرس

1- متن در
دهيد.

س يافته در حكايت خوانده شده براى جامعة ما چه ارمغان 
2- پيرامون اينكه پيام انعكا

خواهد داشت؟ مقاله يى بنويسيد.
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ش هاى آتى پاسخ ارائه دارند.
شاگردان  به پرس

ض ارادت 
1- محمد تقى بهار دربارة قارى عبداهللا چگونه عر

كرده بود؟
ك ها 

2- قارى در عربى تبحر داشت؛ ولى آيا مى دانيد از كدام سب
آگاه بود؟ 

3- قارى بعد از استقالل كشور به كدام جريان ادبى پيوست؟

2كك كك

س
در

 ششم

ك الشعرا قارى عبد اهللا نه تنها شخصيت عرفانى و سخنسراى تواناى زبان درى 
 مل

بود؛ بلكه حيثيت پدرى براى معارف نوين كشور ما را داشت. موصوف صاحب ذوق 
ف و شور و جذبة روحانى بود و هم شاعر برجسته، اديب، ناقد نكته سنج و نكته 

لطي
ياب گسترة ادبيات درى زمان خود، و همچنان در عالم عرفان و فلسفه اسالمى پايگاه 
ك الشعراى ايران محمد تقى بهار كه هم 

مورد توجه داشته است؛ چنانكه دانشمند و مل
عصر قارى عبداهللا بود در مورد مرتبه و مقام علمى و ادبى قارى چنين گفته است:

 به كه در ايران فروغى جا دهد بر سر مرا 
ش بردارى كنم در محضر قارى اگر 

كف

ش بــود هواى وطن
زبسكـه خـــرم و دلــك

نسيم تـازه از ايـــن كــــوهسار مى گـــذرد
(قارى عبداهللا)

هللا
قارى عبدا

ت معاصر افغانستان
نام ماندگار در ادبيا
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از نظر سابقة شعرى و استادى حق او برديگر گوينده گان معاصر افغانستان مبرهن است.
او در زبان عربى تبحر داشت.

 قارى عبداهللا از نخبه ترين شخصيت هاى علمى و ادبى منطقه در زمان خود بود. مصداق 
ك الشعرا ((بهار)) در ميان جمعى از دانشمندان و 

اين ادعا همان سخنى است كه مل
اديبان ايران دربارة وى اظهار داشت. در روزگارى كه قارى عبداهللا مدير مسؤول 
((مجلة كابل)) بود، آن مجله به كشور هاى همجوار از جمله ايران فرستاده مى شد. 
ك الشعرا ((بهار)) در حاليكه مجلة كابل را در دست داشت و آنرا به اديبان و 

روزى مل
دانشمندان محفل نشان مى داد، گفت: ((ما همين اكنون در ايران مجله يى به گونة مجلة 

((كابل)) كه شخصيتى چون قارى عبداهللا آن را مديريت كند، نداريم.))
ك الشعرا قارى عبداهللا در شهر كابل به سال (1247) خورشيدى مصادف 

 والدت مل
ش حافظ محمد غوث از دانشمندان روزگار خود 

بود. پدر وى قطب الدين و پدر كالن
بودند. قارى، علوم روز را از پدر و استادان ديگر آموخت، افتخار حفظ قرآن عظيم 
الشان را يافت، ادبيات عرب را آموخت، فقه، منطق، كالم و حكمت قديم را فرا 

گرفت و استاد خط نستعليق شد.

ف قارى
ت علمى و وظاي

شهر
  قارى در (20) ساله گى با علم، فضل و اخالق شهرت زياد حاصل نموده، مشاور و 
امام حبيب اهللا و ليعهد امير عبد الرحمن خان گرديد كه در سفر و حضر با وى مى بود، 
وقتى حبيب اهللا، اميرشد، قارى عبداهللا را مربى علمى و ادبى يكى از فرزندان خود 
ساخت و در عهد اعليحضرت محمد نادر شاه، در حالى كه از كار متقاعد شده بود، 

ش گرفت.
س و تعليم محمد ظاهر شاه را كه هنوز شاهزاده بود به دو

تدري
 قارى در مكاتب جديد افغانستان از نخستين آموزگاران بود. وقتى مكتب حبيبيه در 
روزگار امير حبيب اهللا خان، در كابل ايجاد شد، قارى عبداهللا نيز در كنار استادان 
ف گرديد. از آن روزگار تا عهد اعليحضرت 

هندى، در آن مكتب به حيث معلم مؤظ
ش از چهل سال وظيفة معلمى را در مكاتب حبيبيه، حربيه، سراجيه 

محمد نادرشاه بي
ف وزارت 

و مكاتب عالى ديگر ادامه داد. درخالل همين دوره، مدتى در دارالتألي
ف و تصحيح كتب براى شاگردان پرداخت.  

معارف به تألي
  قارى عبد اهللا بعد از تقاعد در عهد اعليحضرت محمد نادر خان عضو انجمن ادبى 
كابل شد. در سالهاى پايانى عمر عالوه بر عضويت انجمن و كارهاى دايرة المعارف 

مشاور شرعى و علمى رياست مستقل مطبوعات نيز گرديد. 
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هللا
شعر و شاعرى قارى عبدا

قارى عبداهللا در قالب هاى مختلفى شعر سروده، از غزل، قصيده و مثنوى گرفته تا 
تركيب بند، مسمط، رباعى، دوبيتى و درامة منظوم كه تركيبى است از قطعات در 
ف. غزل هاى قارى عبداهللا از پخته گى و كمال خاصى 

اوزان و قوافى متنوع و مختل
برخوردار است، تاحدى كه اورا در شمار چند غزلسراى اوايل قرن چهاردهم هـ . ش. 

قرار مى دهد.
ص شعر او صالبت و پخته گى معانى در عين سالست و روانى 

يكى ديگر از خصاي
است. همچنين كاربرد واژه ها، تركيبات و تعبيرات لهجه يى در شعر را مى توان از زمرة 
ويژه گى هاى ديگر شعر او دانست كه از نظر زبانشناسى و مطالعه در بعضى لهجه هاى 
زبان درى قابل توجه است؛ مانند: به كاربردن واژة ((صبا)) بجاى ((صباح)) به معناى 

ك كلمة عاميانه است:
فردا كه استعمال ي

از سر كوى تواى بت به خدا خواهم رفت      رفتنم گر نشد امروز صبا خواهم رفت
ك (خراسانى، 

معموالً سروده هاى شاعران زبان درى را در چهار چوب چهار سب
هندى، عراقى و دورة بازگشت ادبى) به شناسايى مى گيرند؛ چنانچه ديده مى شود، 
ك جديد و دورة بازگشت ادبى و ساده 

ك هندى و سر آغاز سب
قارى عبداهللا پايان سب

نويسى را در افغانستان نماينده گى مى كند.
ش به ساده 

با استرداد استقالل و تأثير پذيرى از جريان تحوالت ادبى در منطقه، گراي
نويسى رونق مى گيرد و دورة بازگشت ادبى از ابهام آفرينى، به ساده نويسى رو مى آورد 

كه قارى نيز به اين جريان مى پيوندد و خود در اين مورد چنين مى گويد:
ك قديم بـود اديـب

اگر چه خامه به سب
ك قديم من از رواج انداخت 

محيط، سب
بــــلى محيـط چنين انقـــــالب هـا دارد      هميشه طرز جهان است اين فرازو نشيب

گ، دانشمند، شاعر و عارف ارجمند افغانستان در روز جمعه، نهم 
باالخره اين مرد بزر

س از عمرى خدمت فرهنگى و علمى در كابل پدورد 
ماه ثور (1322) خورشيدى پ

زنده گى گفت و اما آثار پربها، فراوان و ارجمندى را به ميراث گذاشت كه جاودانه 
گى نام او را در تاريخ كشور مسجل ساخت.

گ
ف و فرهن

كار او براى معار
ك الشــعراى فقيد، به منزلة برجســته ترين شــخصيت علمى و ادبى عصر حاضر به 

 مل
ش بســيارى به معارف و 

شــمار رفته اســت؛ زيرا مرحوم قارى، خدمات ســزاوار ستاي
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ش هميشه 
ش خاطر نخواهد شد. نام نيك

گ افغانستان انجام داده كه هيچگاه فرامو
فرهن

ش دربين 
در صفحات جديد تاريخ وطن به خط درشت ثبت خواهد بود. هر چند خود

ك قشر اجتماعى تحصيل يافته و منور مملكت و 
ش ي

ما نيســت؛ اما ثمر و حاصل عمر
ك سرماية بى پايان در 

ك سلســله آثار پر بهاى علمى و ادبى وى است كه به حيث ي
ي

ض مى برند و 
دســت استفادة فرزندان افغانستان باقى مانده و نسل امروز و فردا از آن في

به آن افتخار خواهند داشت.
هللا

ك الشعرا قارى عبدا
آثار مل

س 
س در مكاتب و مدار

قارى در (55) ســال حيات علمى خود، با وجود تعليم وتدري
ش برجا گذاشــته اســت. وى تنها درموضــوع زبان درى و 

عالــى، آثار فراوان از خوي
س در مكاتب افغانستان نوشته است، 

دســتور زبان، هژده جلد كتاب درسى براى تدري
كــه عده يــى از هموطنان ما از طريــق همين كتاب ها خواندن و نوشــتن را در مكاتب 
رســمى كشــور فرا گرفته اند. تعداد تأليفات، ترجمه ها و مقاالت او از دوصد نســخه 
تجاوز مى كند كه بيشــتر شــامل مضامينى چون زبان و ادبيات، تذكره نگارى، تاريخ، 
جغرافيه، فلســفه، منطق، عقايد، نقد ادبى و كار براى دايرة المعارف مى شود. از جمله 
مهمترين آثار او مى توان اشــعار، ترجمة منطق امام غزالى، روات و فقهاى افغانســتان، 

امال و اصول تنقيط، تاريخ و جغرافياى افغانستان و تذكرة شعراى معاصر را نام برد.

هللا
نمونة كالم قارى عبدا

دو اسپه محمل ليل و نهار مى گـذرد
غنيمت است جوانى به فكر خود پرداز
ز دهربــهرة عـمر عزيز مى گذرد

بهار رفت و چمن شد خزان و گل افسرد 
س

س به خاطر افسرده جاگرفت مـپر
هو

تـرددى كـه در اين ره پيادة شـطـرنـج 
ش بود هواى وطن

س كـه خرم و دلك
زب

رسـد بـه مـنـزل مقصود رهروى قـاري

ش كه ايام كار مى گـذرد
ش با

به هو
و گـرنه خرمى اين بـهـار مى گـذرد
كسى كه زنده گى او به كار مى گذرد
به گريه ابر از اين كوهسار مى گذرد
كدورتى كه به دل زين غبار مى گـذرد
در اين بساط گهى از سـوار مى گـذرد
نسيم تـازه از ايـن كـوهسار مى گـذرد
كه گل خيال كند گر به خار مى گـذرد
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ك الشعرا محمد كاظم صبورى 
ك الشعرا محمد تقى بهار بن مل

    بهار: مل
ش. زنده گى كرد. 

شاعرمعاصر ايران بين سالهاى (1245 – 1330) هـ . 
وى در عين حال شاعر و محقق و نويسنده و استاد دانشگاه (پوهنتون) و 
روزنامه نگار و مرد سياست بود. بهار در شعر شيوة فصيح قدما را به نيكو ترين 
صورتى بيان كرده در ضمن از زبان متداول، لغات و تعبيرات و اصطالحاتى را در 
اشعار خود به عاريت گرفته است. وى شعر را وسيلة بيان مقاصد گوناگون قرار داده 
و با اطالعى كه از زبان پهلوى داشت به ايجاد تركيبات جديد و استعمال مجدد برخى 
ك توفيق يافت. ديوان بهار در دو مجلد به طبع رسيده، از آثار 

از واژه هاى مترو
ص)) و 

تحقيقى او تصحيح و تحشية ((تاريخ سيستان))، ((مجمل التواريخ والقص
ك شناسى)) سه مجلد است.

ف ((سب
تألي

  نستعليق: يكى از خطوط معروف اسالمى، معمول در كشورما و ايران و شبه قارة هند 
و آن از خط نسخ و تعليق گرفته شده: آ ا ب پ ت...

ش. يا آغاز سلطنت اعليحضرت محمد نادر شاه 
 مجلة كابل: در سال (1310) هـ. 

س شد. به تعقيب آن اين انجمن نشريه يى را به نام 
شهيد، در كابل انجمن ادبى تأسي

مجلة كابل به دست نشر سپرد. در حدود (10) سال، نخست نشرات آن به زبان درى 
س اين مجله 

بود، بعد ها اشعار و مقاله هايى به زبان پشتو نيز در آن اقبال نشر يافت و سپ
صد در صد به زبان پشتو نشرات خود را اختصاصى ساخت. اكنون به حيث ارگان 
ش زبان پشتوى مركز زبانهاى اكادمى علوم افغانستان به چاپ مى رسد. 

نشراتى بخ
روزگارى اين مجله مقام شامخى در بين نشرات منطقه داشت كه مؤيد اين ادعا همانا 

   ارج گذارى مرحوم محمد تقى بهار مى تواند به حساب آيد.
چگونه بنويسيم؟

o هر گاه حرف پايانى واژه، {واو} باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين، در ميان واژه 
ش به صورت پيوسته نوشته 

ك {ى} اضافه مى شود كه هميشه با واژة پسين
و پسوند، ي

مى شود؛ مانند:
o پسوند جمع (- ان): ماهرو + ى + ان= ماهرويان، بدخويان، نيكويان.

o پسوند اسم معنى (- ى): نيكو+ ى + ى = نيكويى، جادويى، بدخويى خوب 
نيست.

o پسوند تنكير(- ى): ترسو + ى + ى = ترسويى ادعاى جسارت كرد.
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o پسوند صفت نسبتى (- ى): ليمويى رنگى است كه من خوش دارم.
ك} در آخر 

هرگاه حرف پايانى واژه، {واو} باشددر پيوند با پسوند تصغير {- 
گ} درميان واژه اضافه مى شود كه هميشه با واژة قبل از آن بايد به 

واژه و پسوند {- 
ك.

ك، ترسوگ
ك،خانه گ

ك، كدوگ
صورت پيوست نوشته شود؛ مانند: جاروگ

بياموزيم
ك الشعرا القابى بوده 

گ شاعران يا پادشاه شاعران، مهتر شاعران و مل
ك الشعرا: بزر

مل
ض مى شده است.

است كه عموماً از سوى  مقامات عالى دولتى براى شاعران تفوي
فلسفه: علم تشريح قوانين عمومى جهان، جامعه و تفكر انسان را گويند. قبل از آنكه 

ش هاى علوم زير عنوان فلسفه مطالعه
ف علوم به وجود آيد كليه بخ

شاخه هاى مختل
ف امروزى هر كدام قوانين بخشى از جهان، جامعه و 

 مى شد؛ در حاليكه علوم مختل
تفكر را مطالعه مى كند نه كلى ترين و يا عمومى ترين قوانين آنها را؛ مثًال: بيولوژى 

قوانين مستولى بر زنده جانها را، تاريخ و يا جامعه شناسى قوانين جامعة انسانى را و...

1- دربارة پيام اين بيت چه گفته مى توانيد:
كه گل خيال كند گر به خار مى گذرد

 
 

رسد به منزل مقصود رهروى قارى 
2- قارى عبداهللا يكى از نخستين آموزگاران (معلمان) مكاتب جديد افغانستان بود. 

شما نام مكاتبى را ذكر كنيد كه موصوف در آنها معلمى كرده بود.
ك ادبى كشور بود؟

3- قارى نمايندة كدام سب
كارخانه گى

گ كشور مقاله يى در حد توان بنويسيد 
1- در بارة خدمات قارى عبداهللا به معارف و فرهن

ش هاى مطرح پاسخ دهيد.
ف قرائت كنيد و به پرس

و آماده باشيد كه آنرا در صن
ش ها 

س (7) را خوانده و به روز آينده آمادة ارائة پاسخ هاى مناسب به پرس
2- متن در

باشيد.
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ش زبان در زنده گى اجتماعى 
نق

 زبان نه تنها وسيلة افهام و تفهيم در بين انسانهاست؛ بلكه عامل مؤثر در تكامل زنده گى 
اجتماعى بشر به حساب مى آيد. به وسيلة زبان است كه كليه دستآورد هاى مادى و 
ك نسل به نسل هاى بعدى به طور امانت معرفى مى گردد، و در طول زمانه ها 

معنوى ي
ش 

هر نسل تجارب، اندوخته  ها و ابداعات خود را به ارثيه هاى گذشته گان خوي
مى افزايد و به نسل هاى آينده معرفى مى دارد.

  در زنده گى بدوى كه هنوز خط و كتابت رايج نشده بود، با وجود ضايعات در تحفظ 
دستآورد هاى ذهنى، انتقال سينه به سينة مفاهيم معمول بود؛ ولى نياز انسان موجبات 
آنرا فراهم ساخت كه نه تنها خط و كتابت از شكل تصويرى آن به شكل الفبايى ارتقا 
يابد؛ بلكه پيوست آن ذخيرة لغوى و ساختار زبان نيز به دست انكشاف و توسعه سپرده 
شود و به اين خاطر است كه تاريخ حيات اجتماعات بشرى به دوره هاى تاريخى و قبل 
تاريخ تقسيم گرديد؛ چنانچه دورة قبل از ايجاد خط را زمان ماقبل تاريخ و از ايجاد 

خط به اين سو را دورة تاريخى ناميدند.
  در حيات حيوانات وضع به منوالى است كه از هزاران سال به اينطرف تغييرى در 

شاگردان آماده شوند تا به پرسشهاى آتى پاسخ هاى 
دقيق ارائه كنند:

ف مى شود؟
1- زبان بطور كلى چگونه تعري

ت؟
ص زبان چند گونه و كدام هاس

ف خا
2- تعري

ت؟
ف به وجود آمده اس

3- خط از كدام زمانها به اينطر

س
در

 هفتم
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سطح زنده گى آنان پديدار نگشته و اگر تسهيالتى به خاطر زيست بهتر براى آنها 
فراهم شده آنهم به اثر ابتكار انسانها بوده است؛ ولى در حيات اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى و سازمانى انسان طى قرون گذشته تغييرات و انكشافات شگرفى بعمل آمده، 
وسايل توليدى اصالح شده و به مغلق ترين ماشين ها مبدل گشته، وسايل زيست خيلى 
ك غلبه حاصل شده از 

ض مهل
ف شده به توسعه روبرو گرديده، بر اكثر امرا

منكش
قوانين جهان جامعه و تفكر آگاهى نسبى حاصل و با اين همه زنده گى اجتماعى انسان 
ص به پيشرفت مواجه گرديده، در حيات 

ك فوق العاده گى خا
به اثر تكامل زبان با ي

ض ساختن چهرة 
اجتماعى و فردى برنامه ريزى ها پيشبينى ها به وجود آمده، با عو

محيط زيست به اثر دريافت شناخت از قوانين آن بسيارى از مشكالتى كه سر راه 
پيشرفت و توسعه بوده، راه حل يافته و از همه مهمتر تمام تجارب دورة تاريخى را به 
ثبت پرداخته و هم اكنون به وسيلة زبان است كه حوادث مليون ها سال قبل از دورة 
تاريخى را شناسايى نموده و از گنجينه هاى معلوماتى براى تغييرات مثبت به سود حيات 

ش صورت مى پذيرد.
اجتماعى انسانها استفاده هاى خيلى با ارز

ش زبان، وضع لغات و نام ها و به هم بستن واژه ها و پرداختن جمله ها و 
  جريان پيداي

عبارت ها يكى از دست آوردهاى برجستة بشريت در دوره هاى باستان بوده است كه راه 
گ و تمدن و هنر به نسلهاى بعدى و نگهدارى 

ش و انتقال فرهن
ش و پرور

را براى آموز
گ و ابتكار ارجمند بشرى 

و انكشاف و توسعة آنها هموار ساخت. اگر اين ابداع ستر
گ و هنر با اين درجة ارتقا و مراحل عالى هيچگاهى به چشم 

نمى بود، تمدن و فرهن
نمى خورد.

ش انسان و تشكيل دسته ها و اجتماعات 
ش زبان با تاريخ آفرين

  در واقع تاريخ پيداي
مرتبط است. اين بدان معنى است كه زبان همان هنگامى كه بشر به زيست گروهى 
پرداخت باوى همراه بوده است. در اين شكى نيست كه زبان حيات بدوى بشر نيز 
بدوى بوده است كه پا به پاى پيمودن مراحل تكامل زنده گى، زبان نيز به انكشاف و 

توسعه گراييده است.
 به صورت كل هرگونه وسيلة مفاهمه و ارتباط باهمى ميان افراد، زبان گفته مى شود 
چه اين ارتباط توسط اشارات انجام گيرد چه به وسيلة عاليم و چه به وسيلة راه هاى 
ديگر؛ مثًال: فشار دادن دست با دست ديگران كه به چه نحوه صورت بگيرد، مبين 
حاالت ويژه خواهد بود. يا به وسيلة عاليم چهرة كسى از اضطراب يا خوشى وى 

چيزهايى را مى فهميم.
ك) وضعى، 

ص آن عبارت از سيستم صوتى رمزى (سمبولي
  ولى زبان به مفهوم خا

ك جامعة لسانى آنرا به منظور افهام و 
ميثاقى، اكتسابى و اجتماعى است كه افراد ي
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تفهيم به كار مى برند. واحد گفتار در هر زبانى جمله است كه مفاهيم را مى گيريم و 
مفاهيمى را انتقال مى دهيم.

  زبان از صدا ها تشكيل شده نه از حروف و اين صدا ها به منزلة عناصر سازندة زبان اند 
كه از اجتماع آنها زبان به وجود مى آيد.

ش عظيم و 
ك نموده ايم كه زبان در زنده گى اجتماعى انسان ها چه نق

  اكنون در
سازنده يى داشته و خواهد داشت. خالصه اينكه حيات انسان در گرو زبان است كه 

بدون آن زنده گى اجتماعى ممكن  نمى شد.
� ((انتقال سينه به سينة مفاهيم)) بخاطرى گفته شده كه انسان ها قبل از 

 
ك و انتقال و ثبت 

ف، احساس، اخذ و در
ك وظيفة مغز، مركز عواط

در
مفاهيم، دل يا قلب را مى دانستند و از جايى كه قلب در قفسة سينه موقعيت 
ض انتقال مفاهيم توسط مغز يا از مغز انسانى به مغز انسان ديگر، انتقال سينه به 

دارد به عو
ك حافظه به حافظة ديگر مى دانستند، چنانچه شاعران گفته اند:

سينه يعنى نقل از ي

� در قسمتى از متن گفته شده كه: ((... هر گونه مفاهمه و ارتباط باهمى ميان افراد، 
زبان گفته مى شود.)) و در جاى ديگر چنين آمده: ((... ولى زبان... عبارت از سيستم 
صوتى... است)) متوجه باشيم كه اين دو بيان تضاد گويى نيست؛ زيرا در نخست گفته 
شده كه به صورت كل هر گونه وسيله...)) زبان است؛ ولى در اخير زبان به مفهوم 

ف شده كه ((عبارت از سيستم صوتى... است))
ص آن تعري

خا

چگونه بنويسيم
هرگاه حرف آخر كلمه {و} باشد و در هم كنارى با افعال كمكى يا معاون

ف} آغاز همة اين ها به 
(استم، استيم، استى، استيد، است، استند، يا اند)، {ال

استثناى ((اند))، حذف مى شود؛ مانند:
استم: نيكوستم

 
استيم: بدخوستيم

 
استى: خوبروستى

 
استيد: كامجوستيد

 
است: ابروست

 
استند: ماهروستند

 
ف} آغازين ((اند)) به {ى} مبدل مى شود؛ مانند: نامجويند، ترسويند، نيكويند.

اما {ال
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بياموزيم
ف كرده اند كه درست است: ((زبان نظامى است متشكل از عاليم 

� زبان را اينچنين تعري
ك گروه اجتماعى به كار مى رود.))

آوايى قرار دادى كه براى ايجاد ارتباط بين ي
ش كتاب بيشتر از چهار هزار سال مى گذرد و كتاب پايه يى از پايه هاى 

� از پيداي
گ است.

فرهن
گ ها، لوح هاى گلين صفحاتى از چوب، عاج، 

ش بر تخته سن
� نوشته، هزاران سال پي

استخوان، پوست جانوران و مانند آنها نوشته مى شد.
ش از امروز توسط چينايى ها صورت پذيرفت و صد ها 

� اختراع كاغذ (1820) سال پي
ش از امروز كه مسلمانان بر سمرقند دست يافتند به 

سال پنهان ماند و (1320) سال پي
وجود كارگاه كاغذ سازى كه توسط چينى ها صورت پذيرفته بود آگاه شدند. اين فن 

س از طريق افريقا به اروپا راه يافت.
نخست به بغداد و سپ

ش از امروز اختراع و كتاب را نخستين بار 
� چاپ را هم چينى ها (1020) سال پي

چاپ كردند.

ش ديگرى هم در زنده گى انسانها دارد؟
1- زبان آيا صرف وسيلة افهام و تفهيم است يا نق

2- نخستين خط به كدام شكل وجود داشت؟ الفبايى يا چيز ديگر؟
3- تاريخ بشر بر چه بنيادى به قبل از تاريخ و دورة تاريخى تقسيم شده است؟

4- در حيات حيوانات چرا از هزاران سال به اينطرف تغييرى به وجود نيامده است؟
5- آيا نمى توان تغيير ماحول حيوانات را نتيجة تالش خود آنها دانست؟ چرا؟

ف صحبت كرده مى تواند كه چه چيزى و به چه دليل 
6- كى روبروى شاگردان صن

گ و تمدن و هنر را به نسلهاى بعدى 
ش را براى بشر و انتقال فرهن

ش و پرور
زمينة آموز

مساعد ساخته است؟
ص تعريفى دارد، كى آنرا  باالى تخته نوشته مى تواند؟

7- زبان به مفهوم خا
كارخانه گى

ش ها جواب داده بتوانيد.
1- درس شماره (8) را براى هفتة آينده آماده گي بگيريد تا به پرس

2- هر كدام تان در روز آينده آماده گى بگيريد تا به سؤاالت شاگرد پهلوى خود در بارة درس 
ف پاسخ بدهيد.

شماره (7) در برابر صن
3- از دوستان تان بپرسيد كه زبان را چگونه تعريف مى كنند، آنها را يادداشت كرده به صنف گزارش دهيد.
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 شــاگردان آماده شــوند تا با ارائة پاســخ هاى مناســب از
 آماده گي خود اطمينان دهند:

1- پيام شعر زير چيست؟ 
ص ها خطاب 

2- كلمه هاى «مان»، «تان» و «شان» به كدام شخ
مى شود؟

س
در

 هشتم

ت
دشمن دانا به از نادان دوس

دوستى از دشمن معنى مــجوى
دشمن دانــا كه غــم جــان بود 
كــودكى از جــملة آزاده گان 
پاى چو در راه نــهــاد آن پسر 
ش از آن پويه در آمد زدست

پاي
س آن دو سه همسال او 

شد نف
آنكه ورا دوست ترين بود، گفت

ش تــرين كودكى 
عاقبــت انــدي

چـونكه مرا زينهمه دشمن نهند
ش رفت و خبردار كرد

زى پــدر
هر كــه در او جوهر دانايى است

آب حيــات از دم افعى مجوى 
بهتر از آن دوست كــه نادان بود
رفت بيرون با دوسه هـمزاده گان
پويه همى كرد و در آمــد به سر 
ش شكـست

مهر دل و مهرة پاي
تــنـگتــر از حــادثـــة حــــال او 
ش ببــايــد نــهفت

در بــــن چــاه
دشمن او بـــود در ايـــشان يـــكى 
تهمت ايــن واقــعه بــر مــن نهند
ش چــارة آن كار كرد

تـــا پـــدر
ش تـــوانــايى است

بـــرهمـه چيز
((از مخزن االسرار نظامى))
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� واژة ((آزاده گان)) و ((غالمان)) جزء ذخيرة لغوى پيشينيان ما بوده و 
اينچنين واژه ها به ما به ارث رسيده است.

چگونه بنويسيم؟
ك(خود، 

 هرگاه حرف پايانى واژه، {واو} باشــد، در هم كنارى با ضماير مشــتر
ش و خويشــتن) و ضماير اضافى (مان، تان، شــان) بازهم در ميان واژه و پســوند 

خوي
ك {ى} اضافه مى شــود؛ اما اين {ى} نيز به صورت مســتقل نوشــته شده با ضماير 

ي
ش نمى پيوندد؛ مانند:

پسين خوي
خــود: بــراى خود خريدم. بــراى خود خريدى. بــراى خود خريد. (مفرد هر ســه 

ص)
شخ

خــود: بــراى خود خريديم. براى خود خريديد. براى خود خريدند. (جمع هر ســه 
ص)

شخ
ش را رهانيد. (مفرد ســه 

ش را رهانيدى. خوي
ش را رهانيدم. خويــ

ش: خويــ
خويــ
ص)

شخ
ش را رهانيدند. (جمع ســه 

ش را رهانيديد. خوي
ش را رهانيديم. خويــ

ش: خويــ
خويــ

ص)
شخ

خويشــتن: خويشتن گفته بودم، خويشتن گفته بودى. خويشتن گفته بود. (مفرد سه 
ص)

شخ
خويشــتن: خويشتن گفته بوديم. خويشتن گفته بوديد. خويشتن گفته بودند. (جمع 

ص)
هر سه شخ

مان: خانة مان، آرزوى مان، كتاب مان، سيماى مان.
تان: خانة تان، آرزوى تان، كتاب تان، سيماى تان.

شان: خانة شان، آرزوى شان، كتاب شان، سيماى شان. 
 اما اگر حرف پايانى واژه، {واو} باشد و در همكنارى با ضماير اضافى (ت)، (م) 
ش) قرار گيرد، بازهم همان {ى} در ميان واژه و ضمير عالوه مى شــود؛ اما {ى} 

و (
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بايد با ضمير به صورت پيوسته نوشته شود؛ مانند:
ت: گيسويت، ابرويت، آهويت.
ش.

ش، بازوي
ش، سوي

ش: جاروي
م: آرزويم، آبرويم، ماهرويم.

بياموزيم
 بيت نخست (دوستى از دشمن معنى...) به معناى آن است كه هر كسى دشمن 
معنى و معنويت باشد، يعنى نادان و جاهل بود، از وى هيچگاه انتظار دوستى را نداشته 
س مار افعى نمى توان آب حيات را انتظار داشت. لذا نادان 

ش؛ همچنان كه از دم يا نف
با

و جاهل را دوست مگير.
 گذشته از آن دشمن معنا و معنويت بودن از نظر اعتقادات اسالمى، درست نيست؛ 
زيرا معنويت ابدى و جاودانه است و دنياى مادى يعنى مقابل معنويت گذرا و تغيير 
ش و علم داشتن معنويت انسان را به كمال مى رساند. از اينرو 

پذير و نابود شونده، دان
ك موضع رفيع فلسفى 

س موضوع را از ي
نظامى گنجه يى در نخستين بيت متن اين در

طرح كرده است.
ش يعنى دورى جستن 

ض به ماديات و ابا ورزيدن از كمال معنويت خوي
 دل بستن مح

ش در خور شأن انسان نيست و نيز بى توجهى به علم خالف اين حديث 
از علم و دان

است كه:
 ((َطلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضٌة َعلَی ُکِل ُمْسلٍِم ))

1- نخستين بيت متن منظومى را كه خوانديد چگونه تفسير مى كنيد؟
2- مفهوم بيت سوم متن را مورد بحث قرار دهيد.

ش)) ((خويشتن)) و ((مان))، ((تان)) و ((شان)) 
3- فرق بين ضماير ((خود)) ((خوي
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چيست؟
4- چرا بعد از كلمة ((ليمو)) در عبارت ((ليموى شيراز)) {ى} اضافه مى شود؟

ك و دوسه همزاده گان وى مشابه به كدام واقعة تاريخى قبل از اسالم 
5- قصة كود

است؟

كارخانه گى
1- بيت هاى دوم و آخر متن را حفظ نماييد تا در ساعت آينده خوانده بتوانيد.

2- محتواى شعر خوانده شده را در چند سطر بنويسيد.
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گ فرزند
ث در مر

بردبارى عمرو لي

ك سال از كرمان بازگشت سوى سيستان و 
عمروليث، ي

پسرش محمد كه او را به لقب فتى العسكر (جوانمرد سپاه) 
گفتندى، برناى سخت پاكيزه در رسيده بود و به كار آمده. 
از قضا در بيابان كرمان اين پسر را علت قولنج گرفت، بر 
پنج منزلى از شهرسيستان و ممكن نشد عمرو را آنجا مقام 
ك دبير و 

كردن، پسر را آن جا ماند با اطبا و معتمدان و ي
صد مجمز، و با زعيم گفت: چنان بايد كه مجمزان بر اثر 
يكديگر مى آيند و دبير مى نويسد كه بيمار چه كرد؟ و چه 

ف مى باشد. تا ايزد 
خورد؟ و چه گفت و خفت يا نخفت، چنانكه عمرو بر همه احوال واق

ص رفت و خالى 
عز ذكره چه تقدير كرده است و عمرو به شهر فرود آمد و سراى خا

ك چنانكه روز و شب آن جا بود و همان جا خفتى بر زمين 
بنشست بر مصالى نماز، خش

ش فراسرنه و مجمزان پيوسته مى رسيدند در شبانه روزى بيست و سى و آنچه دبير 
و بال

مى نبشت بر وى مى خواندند و او جزع مى كرد و مى گريست و صدقه به افراط مى داد و 
ك گشادن و نان 

هفت شبانه روز هم بدين جمله بود روز، روزه بودن و شب به نانى خش
خورشى نخوردن و با جزعى بسيار. روز هشتم شبيگر، مهتر مجمزان در رسيد بى نامه كه 
گ نبشتن. او را بفرستاد تا مگر به جاى آرد حال 

پسر گذشته بود و دبير نيارست خبر مر
ش عمرو آمد و زمين بوسه داد و نامه نداشت، عمرو گفت:

افتاده را چون پي
ك فرمان يافت؟

 كود
 زعيم مجمزان گفت: خداوند را سال هاى بسيار بقا باد !

ش هاى زير پاسخ هاى مناسب ارائه بدارند:
شاگردان به پرس

س امروزى يافته 
ايد؟1- كدام كلمه ها و تركيب ها را در در

ف 
2- تاريخ بيهقى توسط كى و در كدام عصر نوشته يا تألي

شده است؟
3- عمرو ليث از نظر مقام و منزلت دولتى كى بود؟

س
در

 نهم

ر ر و      
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عمرو گفت: الحمداهللا. سپاس خداى را عزوجل كه هر چه خواست كرد و هر چه خواهد 
ش باز كردند و 

كند. برو اين حديث پوشيده دار و خود برخاست و به گرمابه رفت و موي
س از نماز وكيل را بفرمود تا بخواندند و مثال داد 

بماليدند و بر آمد و بياسود و بخفت و پ
گ بساز و سه هزار بره و آنچه با آن رود و مطربان راست كن فردا. 

كه برو مهمانى بزر
وكيل بازگشت و همه بساختند. حاجب را گفت فردا بار عام خواهد بود، آگاه كن لشكر 

ف و وضيع.
را و رعايا را از شري

س از بار دست بدان 
  ديگر روز پگاه نشست و بار دادند و خوان هاى بسيار نهاده بودند پ

ص و اوليا 
كردند و مطربان بر كار شدند چون فارغ خواستند شد، عمرو ليث روى به خوا

گ حق است و ما هفت شبانه روز به درد فرزند، محمد 
و حشم كرد و گفت: بدانيد كه مر

مشغول بوديم با ما نه خواب و نه خورد و نه قرار بود كه نبايد بميرد، حكم خداى عزوجل 
چنان بود كه وفات يافت و اگر باز فروختندى به هر چه عزيز تر باز خريدمى؛ اما اين راه 
به آدمى بسته است چون گذشته شد و مقرر است كه مرده باز نيايد جزع و گريستن ديوانه 
گى باشد و كار زنان. به خانه ها بازرويد و بر عادت مى باشيد و شاد مى زييد كه پادشاهان 

گ داشتن محال باشد. حاضران دعا كردند و بازگشتند.
را سو

(تاريخ بيهقى)
 

 
 

 
 

 

 * عمرو بن ليث كى بود؟ عمرو (َعْمر) كه پدرش ليث نام داشت، دومين 
پادشاه صفارى كه به تاريخ (265) هـ.. ق. جلوس نمود و عزل وى به تاريخ 
(287) هـ .ق. صورت پذيرفت. جلوس وى بر تخت شاهى سلسلة صفاريان 
معادل بود به (878) م. و عزل وى مصادف به (900) م. بوده است. عمرو يكى از اميران 
با سياست،خردمند و با هوش بود در نظم و ترتيب سپاهيان جهدى وافر مى كرد و در 

مملكت دارى مراسم نيكو نهاد.
 در جنگى كه ميان او و امير اسمعيل سامانى در حوالى بلخ در سال(287) هـ . ق. واقع 
شد، عمرو بن ليث مغلوب و اسير گرديد. او را به بغداد فرستادند و دو سال بعد وى را به 

امر خليفة عباسى كشتند.
ف شده است. بيهقى يكى از نثر 

* تاريخ بيهقى: اين كتاب توسط ابو الفضل بيهقى تألي
نويسان ماهر عصر غزنوى بودكه مدت نزده سال در ديوان رسايل دربار غزنوى به حيث 

منشى خدمت كرده و تاريخ سلسلة غزنويان را به زبان فصيح و ادبى نوشت.
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چگونه بنويسيم
 هرگاه حرف پايانى واژه، {ى} باشد و در جمله به حيث موصوف، مضاف يا منسوب 
قرار گيرد، در ميان اين گونه واژه ها و واژه هاى بعدى شان، چيزى عالوه نمى شود و 

تغيير و تبديلى در حرف هاى شان رونما نمى گردد؛ مانند:
* زنده گى آرام، ساقى زيبا، روى شسته.

* مثنوى مولوى، چاى خوشمزه، خوى زشت.
* قاضى وجدان، مستى چشمان، تالفى گناه. 

بياموزيم
� ((... در رسيده بود)) به معناى بالغ شده بود.

� ((... خالى بنشست)) يعنى تنها نشست.
ش زير سر نبود و دوم 

ش فرا سر نه)) دو معنى را افاده مى كند: اول اينكه بال
� ((... بال

ش نبود)) معنى مى دهد.
ش زير سر

س ((بال
ش را زير سر بگذار و در اين در

اينكه بال
� ((خفتى)) {ى} اخير كلمه عالمت استمرار است و به معناى مى خفت يا همى 

خفت.
ش)) آنچه كه از سبزى يا گوشت آماده كنند و با نان 

� ((... نان و خورشى)) ((خور
و يا برنج خورند. قاتق يا قاتغ هم گفته شده است، آنرا در زبان فارسى خورشت هم 

مى گويند.
� ((پسر گذشته بود)) يعنى پسر فوت كرده بود يا پدرود زنده گى گفته بود.

ش آمده را (فوت 
� ((... تا مگر به جاى آرد حال افتاده را)) تا مگر بفهمد وضعيت پي

پسر را)
ك فوت كرد؟

ك فرمان يافت؟)) يعنى كود
� ((كود

گ كه آنرا 
� مجمز به معناى جمازه سوار و جمازه شتر تند رو و يا تيز رو يا تيز ت

شتر بادى نيز گفته اند. در قديم چون وسايل مخابره نبود، دربارها براى رسانيدن و يا 
ص باالى آن سوار و 

دريافت پيامى يا خبرى از اين نوع شتر استفاده مى كردند و شخ
به اسرع وقت احوال مى برد و مى آورد.



 
42

1- پيام اين متن بيهقى را به زبان خود بيان داريد.
ك كرده ايد؟

2- تفاوت اين نثر با نثر معاصر را چگونه در
3- عبارت ((... هزار بره و آنچه با آن رود)) را چگونه تفسير مى كنيد؟

ف)) و ((وضيع)) را روى تخته نوشته مى توانيد؟
4- معنى هاى ((شري

5- ((مصالى نماز)) چه معنى دارد؟
6- ((... وهفت شبانه روز هم بدين جمله بود)) را چگونه مفهوم گرفته ايد؟

گ نبشتن)) را چگونه به زبان خود بيان كرده 
7- ((... و دبير نيارست خبر مر

مى توانيد؟
8- ((... فردا بار عام خواهد بود.)) را چگونه فهميده ايد؟

9- ((.. حديث پوشيده دار)) چه معنى دارد؟

كارخانه گى
ش ها پاسخ داده بتوانيد.

س (10) و عناوين آنرا چنان بخوانيد تا به پرس
1- متن در

2- براى ساعت آينده، پنج پنج مثال به ادامة مثال هاى قسمت ((چگونه بنويسيم)) 
نوشته بياوريد.

س جديد آماده گي داشته باشيد.
3- براى مباحثه پنج دقيقه يى پيرامون در
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           غزل هايى از سعدى و حافظ 
 

در آرزوى تو باشم

ش هاى آتى پاسخ هاى مناسب ارائه بدارند:
شاگردان به پرس

1- تفاوت پيام غزل هاى حافظ و سعدى را بيان نماييد.
2- مفهوم ((خوبان پارسى گوى...)) حافظ به نظر شما چيست؟

ك جا با پسوند نكره چگونه نوشته 
3- واژه هاى مختوم به {ى} ي

مى شود (2) مثال بگوييد. 
4- سعدى يكه تاز كدام عرصة كار ادبى بوده است؟

س
در

 دهم

س كه بميرم، در آرزوى تو باشم
در آن نف

ك بر آرم
به وقت صبح قيامت كه سر زخا

به محفلى كه در آيند شاهدان دو عالم
حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم
به خــوابگاه عدم گر هزار سال بخسپم
مى بهشت ننوشم ز دست ساقى رضوان

ك كوى تو باشم
بدان اميد دهم جان كه خا

به گفتگوى تو خيزم، به جست وجوى تو باشم
نظر به سوى تو دارم غالم روى تو باشم 
جمال حور نجويم، دوان به سوى تو باشم 
به خواب عافيت آن گه كه رو به سوى  تو باشم
مرا به باده چه حاجت كه مست روى تو باشم

(سعدى) هزار باديه سهل است با وجود تو رفتن
اگرخالف كنم سعديا به سوى تو باشــــم
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سعدى استاد سخن و يكه تاز عرصة نثر مسجع و شعر عاشقانه بود. 
 

ف كالم و 
ظرافت بيان، استوارى سخن، شيوايى و رسايى، ساده گى و لط

عظمت و اعتدال از ويژه گى هاى شعر و نثر اوست. غزل سعدى شيرين و 
شنيدنى، صميمى و تأثير گذار است و ساخت و بافت آثار وى روان و دل نواز. غزلى 
كه از وى در باال آورديم، شاعر آرزوى وصل محبوب و دل بريدن از هرچه غير 

دوست را بيان مى كند.
ف 

  شعرحافظ سرشار از انديشه هاى عميق حكمى و عرفانى، احساسى و عواط
ژرف انسانى است. در آن سرودة زيبا، عشق و رندى، اميدوارى و نشاط حيات، طنز 
و انتقاد، اغتنام فرصت و پيام هاى اخالقى موج مى زند. شعر حافظ، آيينة زنده گى 
است در سروده هاى باالى وى مى توان تصوير دلپذير جهان كه حافظ انسان را بدان 

مى خواند، به روشنى تمام مشاهده كرد. 
1- خدا را يعنى به خدا قسم، خدا را شاهد مى گيرم. 

دل مى رود ز دستم
دل مى رود ز دستم صاحب دالن خدا را(1)

كشتى نشسته گانيم اى باد شرط(2) برخيز 
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
اى صاحب كــرامت، شــــكرانة سالمت
ش دو گيتى تفسير اين دو حرف است:

آساي
ش و مستى 

ش كو
گ دستى در عي

هنگام تن
ش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

سرك
آيينة سكندر جام جم است بنگر (5)
خوبان پارسى گـــو، بخشنده گان عمرند

دردا كه راز پنهان خـــواهد شد آشكارا
باشـد كه باز بيــــنم ديدار آشــــنا را 
نيكى به جــاى ياران، فرصت شمار يارا (3)
ش بى نــوا را 

روزى تفقدى كـــن دروي
با دوستان مــروت با دشمنان مــــدارا 
كاين كيمياى هستى قـارون كند گدا را 
گ خارا (4) 

ف او موم است سن
دلبر كه در ك

ك دارا
تا بر تـــو عرضه دارد احـوال مل

ساقـــى بده بشــارت رندان پارســا را

(از ديوان حافظ) حافظ به خود نپوشيد اين خرقـــة مى آلود
اى شيـــخ پاكـــــدامن معـــذور دار ما را 
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2- باد موافق.
3- در حق؛ نيكى به جاى ياران فرصت شمار: نيكى در حق ياران را غنيمت بشمار.

4- در راه عشق، از فرمان معشوق (خداوند) سرپيچى مكن و گرنه محبوب كه همه 
ش خود خواهد سوزاند.

چيز در يد قدرت اوست ترا در آت
ك و آگاه و عارف است كه در 

ك انسان پا
5- جام مى در اصطالح عارفان، قلب پا

اين بيت از نظر جهانبينى و دور نگرى به آيينة اسكندر مانند شده است. آيينة سكندر 
در حقيقت آيينة سكندريه است؛ يعنى آيينه يى كه بر فراز منارة شهر سكندريه نصب 
كرده بودند. گويند كشتى ها را از صد ميل راه دور نشان مى داد. اين آيينه از عجايب 

هفتگانة عالم شمرده شده است.

چگونه بنويسيم
هرگاه حرف پايانى واژه {ى} باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين، حرف ديگرى 

در ميان آنها اضافه نمى شود؛ اما هميشه با اين پسوند ها نوشته مى شود؛ مانند: 
 پسوند جمع (- ان): مفتى + مفتيان، گرديزيان، منطقيان.

 پسوند جمع (- ها): كشتى + ى = كشتيها، بلنديها، ساده گيها.
 پسوند اسم معنى (- ى): صوفى + ى = صوفيى، حاجيى. مردم آنها را چنين 

مى گويند. ((صوفيگرى، حاجيگرى.))

ت؟بياموزيم
ايهام چيس

كاربرد دو يا چند گانة كلمه ها در شعر و نثر ((ايهام)) مى گويند.
) موجب زيبايى سخن و تأثير بيشتر كالم مى شود؛  مثًال:كاربرد درست و هنر مندانة ايهام(1

گفتم كه ماه من شو، گفتا اگر بر آيد
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آيد  

بر آيد: 1- طلوع كند.  2- امكان پذير باشد.
١ - ايهام در لغت به معناى به گمان افگندن ديگران است.
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دى مى شد و گفتم صنما عهد به جاى آر 
گفتا غلطى خواجه در اين عهد وفا نيست

 
 

 
                       

عهد: 1- پيمان.  2- روزكار.
اميد هست كــه روى مـــــالل در نكشد

از اين سخن كه گلستان نه جاى دلتنگى است
 

 
 

                    
گلستان: 1- گلستان سعدى.  2- باغ.

1- مقصود از ((كيمياى هستى)) در مصراع ((كاين كيمياى هستى قارون كند گدا 
را)) چيست؟

ش 
2- در بارة پيام هاى زير مصداق هايى از غزل ((دل مى رود ز دستم)) پيدا كنيد: دروي

نوازى، حسن خلق، اغتنام فرصت.
3- در غزل سعدى مقصود از ((مجلسى كه شاهدان دو عالم)) در آن گرد مى آيند، 

چيست؟

كارخانه گى
س 

س يازدهم را شاگردان آنچنان مطالعه كنند كه به پرسشهاى آن در
1- متن در

پاسخ هاى الزم ارائه كرده بتوانند.
2- شاگردان غزل سعدى را حفظ نمايند.

3- دربارة مفهوم كلى غزل حافظ در ساعت بعدى شاگردان صحبت نمايند.
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چهار مقاله
چهار مقاله اثر منثور ابوالحسن نظام الدين احمد على بن 
عمر بن ســمرقندى مشهور به نظامى عروضى نويسنده و 
شاعر قرن ششم هجرى است؛ولى اين اثر به نام ابوالحسن 
حسام الدين على (شاهزادة غورى) ابن فخر الدوله مسعود 

ف شده است.
بن عزالدين حسين تألي

ظاهراً ((مجمع النوادر)) بوده؛ ولى    نام اصلى اين كتاب 
چــون داراى چهار مقالت اســت به نام ((چهــار مقاله)) 
شــهرت يافته است. اين كتاب بين سالهاى (551- 552) 

ف شده است.
هجرى قمرى تألي

س از حمد خدا، 
ك مقدمه و چهار مقالت (مقاله) اســت. مقدمه پ

 چهار مقاله شــامل ي
داراى پنج فصل است:

ش 
ف و فصول بعد در چگونه گى آفرين

  اول در ذكر و مدح پادشاهان غور معاصر مؤل
س ظاهر و قواى باطن  در پايان مقدمه، 

مخلوقات از جماد و نبات، حيوان و انسان، حوا
ف، حكايتى نقل كرده است.

مؤل
عنوان هاى مقاله هاى چهارگانه چنين است:

مقالت اول: در ماهيت دبيرى و كيفيت دبير كامل و آنچه بدان تعلق دارد.
مقالت دوم: در ماهيت علم شعر و صالحيت شاعر.

ش هاى ذيل جواب دقيق دهند:
شاگردان به پرس

س نوشتة كى 
 1- چهار مقاله چرا به اين نام ياد شد اين اثر نفي

است؟
2- چهار مقاله در عهد كدام سلسلة شاهان وطن ما نوشته شده است؟

س زبان درى چه مقصود 
داشت؟3- عروضى سمرقندى از نوشتن اين اثر نفي

3

س
 در

يازدهم

5)) ))) لىى ودد سنن  ووو بنن 
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مقالت سوم: در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم.
مقالت چهارم: درعلم طب و هدايت طبيب.

ف را كه به 
ف در طى اين مقالت ها خواســته اســت شــرايط و اوصاف چهــار صن

مؤل
عقيدة وى بايد مالزم دربار پادشــاه باشند، نقل كرده، در هر مقالت نخست ديباچه يى 
س قريب ده 

ف موضوع آن و شرايط كسانى كه بدان اتصاف يابند، آورده؛ سپ
در تعري

حكايت به مناسبت ذكر كرده است كه موجب ترويج خاطر و اطالع بر رسم ها و سنت 
هاى گذشته گان و مطالب تاريخى و ضمناً مؤيد مدعاى نويسنده است.

 نظامى در فصل پايان كتاب گويد: ((مقصود از تحرير  اين رسالت و تقرير اين مقالت 
ك 

اظهار فضل نيست و اذكار خدمت نى؛ بلكه ارشاد مبتدى است و احماد خداوند مل
عظيم...)) 

ف و ايجاز لفظ و اشــباع معنى، ساده گى عبارت و 
ت تألي

ت قدام
چهار مقاله از جه

عارى بودن از صنايع لفظى- به جز موارد محدود- و خالى بودن از كلمات و جمل 
ت 

ف، و نيز در سالم
ف به استثناى چند موضوع و به كار نبردن سجع هاى متكل

متراد
ف تام و استعمال لغات و اصطالحات 

ب و تجسم معانى و توصي
انشا و وضوح مطال

ش، در زمرة ارجمند ترين كتاب هاى نثر ادبى به شــمار ميرود، و در 
به جــاى خوي

ت از 
ك آن اثر بردار اس

ت؛ و ســب
ش معادل قابوســنامه و سياســتنامه اس

ش نگار
رو

ت از شيوة نثر مرسل قديم 
سبكهاى قرن پنجم و ششم، و به عبارت ديگر تركيبى اس

و نثر فنى قرن (5) و (6) هجرى قمرى.
  كتــاب چهــار مقاله از جهت ذكر گروهى از نويســنده گان،گوينــده گان، طبيبان و 
منجمان شايان اهميت بسيار است، چه عده يى از بزرگان در آن ياد شده است كه ذكر 
ف در بارة فردوسى و خيام و معزى و 

ايشان در مآخذى ديگر نيامده. اطالعاتى كه مؤل
ديگران كه معاصر يا قريب به عصر  او بوده اند آورده، بسيار سودمند مى باشد.

  نظر به اين فوايد، اين كتاب از قديم مورد توجه اديبان و فاضالن قرار گرفته، ذكر آن 
در تاريخ طبرســتان و تاريخ گزيده، تذكرة دولتشاه، نگارستان، دستور الكاتب، مجمع 

گ جهانگيرى و روضة االنوار سبزوارى آمده است.
النوادر بنيانى و فرهن
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ب
نمونه يى از متن كتا

ت
حكاي

ف – بانو، طبعى به غايت نيكو داشت 
 فرخى از سيســتان بود پســر جلوغ غالم امير خل

گ تر زدى، و خدمت دهقانى كردى از دهاقين سيستان، و 
ش گفتى، و چن

و شــعر خو
اين دهقان او را هر ســال دويست كيل پنج منى غله دادى و صد درم سيم نوحى، او را 
ش بيشــتر افتاد و دبّه و زنبيل 

ف، و خرج
تمام بودى، اما زنى خواســت هم از موالى خل

گ ماند، و در سيستان كسى ديگر نبود؛ مگر امراء ايشان. فرخى 
در افزود، فرخى بى بر

قصه به دهقان برداشت كه ((مرا خرج بيشتر شده است، چه شود كه دهقان از آنجا كه 
كرم اوســت غلة من سه صد كيل كند و سيم صد و پنجا درم، تا مگر با خرج من برابر 
شود؟)) دهقان بر پشت قصه توقيع كرد كه ((اين قدر از تو دريغ نيست و افزون از اين 
س گشت، و از صادر و وارد استخبار مى كرد 

را روى نيست.)) فرخى چون بشنيد مأيو
كه در اطراف و اكناف عالم نشــان ممدوحى شــنود تا روى بدو آرد، باشد كه اصابتى 
يابــد، تا خبــر كردند اورا از اميــر ابوالمظفر چغانى به چغانيان، كه ايــن نوع را تربيت 
ك عصر و 

مى كنــد، و ايــن جماعت را صله و جايزة فاخر همى دهــد، و امروز از ملو
امراى وقت درين باب اورا يار نيست. قصيده يى بگفت و عزيمت آن جانب كرد: 

با حلة تنيده زدل، بافته زجان 
 

 
 با كاروان حله برفتم ز سيستان 

ف شعر كرده است، در غايت نيكويى و مدح 
الحق نيكو قصيده يى اســت و در او وص

س برگى بســاخت و روى به چغانيان نهــاد، و چون به حضرت 
خود بى نظير اســت. پ

چغانيان رسيد بهارگاه بود و امير به داغگاه و شنيدم كه هجده هزار ماديان زهى داشت، 
هر يكى را كره يى در دنبال، و هر ســال برفتى و كره گان داغ فرمودى، و عميد اسعد 
كه كدخداى امير بود به حضرت بود نزلى راســت مى كرد تا در پى امير برد. فرخى به 
ك او رفت و او را قصيده يى خواند، و شــعر اميــر برو عرضه كرد. خواجه عميد 

نزدي
ش و 

اســعد مردى فاضل بود شاعر دوست، شعر فرخى را شعرى ديد، تر و عذب، خو
ك پوشيده، دستارى 

س چا
ش و پ

اســتادانه، فرخى را سگزيى ديد بى اندام، جبه يى پي
ش، و شعرى در آسمان هفتم هيچ 

س ناخو
ش ب

گ ســگزى وار در سر و پاى و كف
بزر

باور نكرد كه اين شعر آن سگزى را شايد بود. بر سبيل امتحان گفت: ((امير به داغگاه 
ش جايى 

ش او، و ترا با خود ببرم به داغگاه كه داغگاه عظيم خو
اســت و من ميروم پي

اســت، جهانى اندر جهانى ســبزه بينى، پر خيمه و چراغ چون ستاره، از هر يكى آواز 
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رود مى آيد، و حريفان درهم نشسته و همى نوشند وعشرت همى كنند و به درگاه امير 
آتشــى افروخته چند كوهى و كره گان را داغ همى كنند و كمند در دســت ديگر و 
ش امير برم.)) 

ف داغگاه كن، تا ترا پي
اسب مى بخشد. قصيده يى گوى اليق وقت، وص

ش خواجه 
فرخى آن شــب برفت و قصيده يى پرداخت ســخت نيكو، و بامــداد در پي

عميد اسعد آورد، وبيت مطلع آن قصيده اين است: 
گ اندر سر آرد كوهسار

پرنيان هفت رن
چون پرند نيلگون بر روى پوشد مرغزار   

 (از چهار مقاله)

  تحريــر: از ريشــة ((حر)) بــه معنــاى آزاد و تحرير به معنــاى آزاد و 
((تحرير)) بــه معناى آزاد كردن برده يا غالم و كنيز و«تحرير رقبه» هم در 
متون آمده اســت(آزاد ســازى ســر زمين) و نيز به معناى نوشــتن،كتابت، با واژه هاى 
كردن و نمودن استعمال شده است و همچنان به معناى پاكيزه كردن، مهذب نمودن و 

س)) هم آمده كه عبارت از كتاب اشكال هندسى وى بوده است.
((تحرير اقليدو

س 
ف آن عنصر المعالى كيكاوو

 قابوســنامه: كتابى اســت به فارســى درى كه مؤل
س دوم معروف اســت 

ف كه در تواريخ به قابو
بن اســكندر و نام قابوســنامه از نام مؤل

ش ((گيالنشاه)) در (44) فصل نوشته به 
مآخوذ مى باشد. وى اين كتاب را به نام فرزند

آن قصد كه اگر بعد از وى قدرت را حفظ كند، از دولتدارى و لشــكر دارى و آداب 
اجتماعــى و علوم و فنون متــداول آگاهى يابد. كتاب را در (475) و به بعضى روايات 

ف كرده است.
در (457) هجرى قمرى تألي

ك وزير 
ف نظام المل

ك كتابى است به فارســى درى، تألي
 سياســتنامه: يا سير الملو

مشــهور ســلجوقيان و آن حاصل تجارب اوســت كه در پنجاه فصل جمع شــده، در 
سالست، انشا و روشنى مطالب و تنوع موضوع كم نظير است.

 نثر مرســل: نثر ساده و نثرى كه با جمالت كوتاه و عارى از واژه هاى دشوار عربى 
باشد كه در آن صنايع لفظى و معنوى به كار برده نمى شود.

ف ابن اسفنديار نام يكى از 
 تاريخ طبرستان: كتابى است دربارةتاريخ طبرستان، تالي

خاندان هاى هشتگانة عهد ساسانى و مقر اين خاندان شهر رى بوده است.
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چگونه بنويسيم؟
واژه هاى ((است))، ((استند)) و ((اند)) چنين نوشته مى شوند:

ف ممدوده {ا}، 
س از واژه هاى مختوم به ال

ف – پ
ال

دانايند
 

 
 

داناستند
 

دانا: دانست 
توانايند

 
 

 
تواناستند

 
 

توانا: تواناست
كجايند

 
كجاستند 

 
 

كجا: كجاست
س از {و} معروف و مجهول، 

ب – پ
س از واژة مختوم به واو مجهول:

 (1) پ
نيكويند

 
نيكوستند 

 
 

نيكو: نيكوست 
بدخويند

 
بدخوستند 

 
 

بدخو: بدخوست
روبه رويند

 
 

روبه روستند
روبه رو: رو به روست 

./ ew / و / awَ / و / aw / س از واژه هاى مختوم به واو هاى صامت
 (2) پ

نو اند.
 

 
 

نو استند
 

نو: نوست 
جلو اند.

 
جلو استند 

 
 

جلو: جلواست
گاو: گاو است

هزار ناو: هزار ناواست
ديو: ديو است

گ هاى يايى، 
س از واژه هاى مختوم به {ى} معروف و برخى از دفتان

(2) پ
زنده گيست

زنده گى  
مبتديست

 
 

مبتدى
علميست

 
 

علمى 
طبعيست

 
 

طبيعى 

شخصيست
 

 
شخصى 

زيباييست
 

 
زيبايى 

داناييست
 

 
دانايى 

س از واژه هاى مختوم به هاى غير ملفوظ و تمام صامتها،
(4) پ

خانه است
 

 
خانه 

النه است
 

 
النه 

گواه است
 

 
گواه 

زنده است
 

 
زنده 

چنين است
 

 
چنين 

ديوار است 
 

 
ديوار

ك است
نزدي

 
 

ك 
نزدي
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بياموزيم
ش گفتى: كلمة ((گفت + ى = گفتى)) ياى جمع شده با گفت يكى از 

 شعر خو
ك زبان درى است و به معناى ((مى گفت)) است 

عاليم استمرار در ادبيات كالسي
كه ((مى )) و ((همى-)) بحيث پيشوند؛ ولى ((- ى)) پسوند و هرسه كلمة نامستقل از 
عاليم استمرار است. تلفظ آن با گفتى (تو گفتى) فرق دارد. تو گفتى ولي ((گفتى)) 

(مى گفت) است.
 دهقان: در پهلوى ((دهيگان)) و در درى قبل از اسالم ((دهگان)) بوده معرب آن 
گ؛ ولى امروز دهقان به كسى 

((دهقان)) است به معناى صاحب ده، و زمين دار بزر
گفته مى شود كه باالى زمين به كشت و زراعت مى پردازد.

 دويست: به معناى دو صد، دويست كيل پنج منى، كيل به معناى پيمانه، مثل امروز 
ش وزن حجم به كار مى رفته 

مى گويند بورى يا جوال، در گذشته ها كيل براى پيماي
است.

 ابو المظفر چغانى: « چغانيان» كه معرب آن ((صغانيان)) است، ناحيه يى است واقع 
در مسير علياى آمو دريا (جيحون)، مركز اين ناحيه نيز به همين نام خوانده مى شده و 
نسبت بدان ((چغانيانى)) يا ((چغانى)) است. چغانرود نام رودخانه يى است كه ا زهمين 
س از اسالم در چغانيان 

كلمه مى باشد و نيز چغانيان يا آل محتاج نام خاندانى است كه پ
حكومت كرده اند. افراد اين خاندان عبارتند از: محتاج، ابوبكر محمد بن مظفر و غيره 

ش تقدير بعمل آمد.
كه فرخى نزد اينان مراجعه كرد و از وى و شعر

1- چهار مقاله اثر كيست و چه وقت نوشته شده بود؟
2- نام اصلى چهار مقاله چه بود و چرا به ((چهار مقاله)) مشهور شد؟

ش آن در باب چى نوشته شده است؟
3- چهار مقاله حايز چند مقالت و هر بخ

4- مقصود از تحرير چهار مقاله نزد عروضى چه بود؟

كارخانه گى
ف داغگاه را كه فرخى سروده 

ف است ابيات باقيماندة قصيدة وص
1- هر شاگرد مكل

است پيدا كرده، روز ديگر آنرا به خط زيبا نوشته با خود بياورد.
ش هاى آن پاسخ بدهيد.

س ((12)) را بخوانيد و به پرس
2- متن در
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        عبدالقهار عاصى
ك شــب پاييزى يعنى چهارم ميــزان (1335) هـ . 

او دري
ش (پنجشــير) به دنيا 

ش. در دل يكــى از دره هاى هندوك
آمد. امروز دوســتداران شــعر و ترانه با اشعار او در قلمرو 
كشــور ما و در ماوراى مرزهاى آن آشنايى دارند. انگيزة 
ش پشــت جلد ((مقامة گل سورى)) اين طور 

شــاعر شدن
آمده است: ((... تلخى ها، زخم ها، بيداد ها شاعرم كرد.)) 
ك دهه و اندى در كار شــاعرى در 

عاصــى در امتداد يــ
تمامى شكل ها و اقاليم شعر فارسى درى به سير و سياحت پرداخت.

از دوبيتى آغاز كرد؛ به غزل، قطعه و مثنوى رسيد. ديوارهاى پست و بلند قديم را پشت 
سر گذاشت، گامى آن سوتر نهاد و از آنجا به سرزمين هاى گستردة شعر نو راه يافت. با 
ش رفت به قلمرو شعر سپيد براى خود گذرگاهى بازكرد 

اين طبع آزمايى گامى ديگر پي
و اما دريغ و اندوه فراوان كه در شــام چهار شــنبه ششــم ميزان (1373) هـ . ش. چراغ 

زنده گى وى خاموش شد.
ترانه و دوبيتى در شــعر عاصى جايگاه خاصى دارد. او شــعر را از همين جا آغاز كرد 
ش انواع 

ش ترانه و دوبيتى در كنار ســراي
ش ذهنى او به ســراي

و تا پايان زنده گى گراي
شعر، همچنان ادامه يافت.

 شــعر عاصى مانند هر شعر ديگرى بى بلند و پســت نبود. اين هم غير قابل انكار است 
ش طبع خود همت گماشت و پيروزى ها 

ف شعرى به آزماي
كه عاصى در اشكال مختل

را نصيب خود ساخت.

به پرسشها پاسخ ارائه كنيد.
ص دارد؟

1- كدام نوع شعرها در سروده هاى عاصى جايگاه خا
2- گفته شده كه شعر عاصى بى بلند و پست نبود. شما توضيح كنيد كه چرا؟

333- اشعار عاصى چگونه پيام هايى را در خود دارد؟

س
در

 دوازدهم
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 عاصى عضو دار االنشــاى انجمن اســالمى نويسنده گان و منشى روابط بين المللى آن 
ش نوشــت و از مشهد به او فرستاد با 

بود. آخرين نامه يى را كه وى به يكى از دوســتان
اين بيت حافظ آغاز شده بود:

به شهر خود روم و شهريار خود باشم
 

 
غم غريبى و غربت چو بر نمى تابم

و درهمين نامه نگاشــته بود كه: ((... من به همان پيمانه كه توانايى داشتم از عهدة دور 
ك ووطن خيلى دست و پا گير است....))

ش هاى خا
ماندن برآمدم. كش

 از عبدالقهار عاصى هشــت مجموعة شــعرى كه عبارت اند از: ((مقامة گل سورى))، 
((الاليى براى مليمه))، ((غزل من و غم من))، ((تنها ولى هميشه))، ((از جزيرة خون))، 

((ديوان عاشقانة باغ)) و... اقبال چاپ يافت.
عاصى شــاعر نسل جوان كه هنوز محصل دانشــكدة (پوهن％ی) زراعت پوهنتون كابل 
بود، اشــعارش را به چاپ مى رســاند، اينكه اشــعار وى چگونه پيام هايى در خود نهفته 
ش گفته بود: ((من از 

دارد، از خودش مى شــنويم كه در مقدمة ((گل ســورى)) خويــ
زخم هايم سخن زده ام، سرود ساز كرده ام نه از بازى هاى شبانة باشگاه ها و درختستان 
ها. من از بى ســر انجامى مردمانى درد كشــيده ام كه هيواليى از چهار سوى، پوست و 
گوشــت شــان را مى درد. من از بيداد دســتانى به فرياد آمده ام كه بيچاره ترينان را در 

ك مى كشند....))
خا

ش 
زنده گى عاصى شبيه داستان كوتاهى بود و در امتداد آن زياد سرود و نوشت كه ياد

گرامى باد !

نمونه يى از اشعار عاصى
                                      جزيرة خون

به كدام دل از اين جا به مسافرت برآيم 
من و گفتگوى از باغ و جناب رودخانه
ك و گرمى كه شگفته از دهانم

دل تابنا
من و قسمت سياهى، ز خرابه هاى اين جا

ف آواز كشيدن آوريده 
همه ســـوى لط

س هزار بلبل، بشكسته در گلويم
قفــــ

گ و ريشه كرده پايم
كه در اين جزيرة خون ر

كه دريچه يى بدان سوى، اگرم شود گشايم
سخنى است از گداز و غزلى است از عزايم 
من و ارغنون دردم، مـن و تلخى صدايم 
چيز باب فرياد زدن شده برايم

همه 
س هــــزار بلبل، بنشستــه در نــــوايم

نف
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گ و ريشــه كرده پايم)) اين جا به معناى ((ماندگارم برسرزمين 
1- ((... ر

گ ها 
ش به جاى ديگرى رفته نمى تواند؛ با وجود آنكه جن

خودم)) از كشور
ش را به ((جزيرة خون)) مبدل ساخته بود.

ميهن
ك و گرم از دهان 

ك و گرمى كه شــگفته از دهانم)) شــگفتن دل تابنا
2- ((دل تابنا

را ســخن برخاسته از دل كه گداخته و آتشين بوده مى توان تعبير كرد كه در غزل وى 
س مى سازد.

بازتاب دارد. يعنى غم خود را عاصى هنرمندانه منعك
س هزار بلبل بشكســته در گلويم)) را مى توان تعبير كــرد كه در نتيجة آنچه 

3- ((قفــ
در ((جزيرة خون)) گفته اســت را ســبب آزاد شــدن هزار نوا كننــده در گلوى خود 

مى داند.

 
چگونه بنويسيم

ك 
هرگاه حرف پايانى واژه، {ى} باشد، در همكنارى با ضماير مشتر

ش، خويشتن) ضمير هاى پيوسته (متصل) ملكى
(خود، خوي

ش، - م) و (تان، شان، مان) مطابق قواعد زير نوشته مى شود:
 (- ت، - 

ش) ميان واژه و ضمير پيوســته 
 در همكنارى با ضماير پيوســتة (- ت)، (- م) و (- 

كدام حرف، عالوه نشده به صورت پيوسته نوشته مى شود؛ مانند:
 / - ت /: گاديت، برباديت، شاديت
 / - م /: پيروزيم، آزاديم، گرفتاريم 

ش
ش، مهماني

ش، پاياني
ش /: ويراني

 -/ 
ش، خويشتن) و ضماير جمع پيوستة (تان، 

ك (خود، خوي
 در همكنار با ضماير مشتر

شــان، مان) بازهم ميان واژه و يكى از ضماير ياد شده، حرفى عالوه نمى شود؛ اما واژة 
اصلى از اين ضماير جدا نوشته مى شود؛ مانند:

 خود: زنده گى خود، تنهايى خود، شادى خود.
ش.

ش، شادابى خوي
ش، هستى خوي

ش: آزادى خوي
 خوي

 خويشتن: بينايى خويشتن، جوانى خويشتن، بربادى خويشتن.
 تان: گرفتارى تان، پيرى تان، خسته گى تان.

 شان: ستمگارى شان، افتاده گى شان، برده بارى شان.
 مان: دوستى مان، دشمنى مان، همكارى مان.
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بياموزيم
1. عبدالقهار عاصى آن شاعر جوان كه (38) سال عمر داشت به شهادت رسيد.

س، خطبه، شــرح داستان، بيان سرگذشت و مقاله يى ادبى كه 
2. مقامه: به معناى: مجل

به نثر فنى مشــحون از صنايع بديعى و توأم با اشعار و امثال آورده شود؛ مانند: مقامات 
حميدى؛ ولى اين جا به معناى ((بيان سرگذشت)) به كار گرفته شده است.

3. شعر سپيد: برخى معتقدند كه ((شعر سپيد)) همان شعر نيمايى است و اندر باب شعر 
نيمايى گفته اند: شــعرى كه قافيه و بحرهاى عروضى در آن رعايت نشــده باشد؛ ولى 

عنصر تخيل در آن مانند هر شعر ديگر برجسته بوده باشد.
4. مليمه: قريه يى است در پنجشير كه زادگاه عبدالقهار عاصى بوده است.

1- از هشت اثر چاپ شدة عبدالقهار عاصى كم از كم پنج مجموعة شعرى وى را نام ببريد.
ش شعر را از چه نوع شعر آغاز كرد؟

2- قهار عاصى سراي
3- در متن خوانديد كه ((شعر عاصى بى بلند و پست نيست)) به چه معنى است؟

4- عبدالقهارعاصى عضويت داراالنشاى انجمن اسالمى نويسنده گان را داشت. انجمن 
اسالمى نويسنده گان كدام ارگان دولتى بوده يا غير دولتى؟ 

5- كدام آواز خوان كشور ما از اشعار عبدالقهار عاصى استفادة بيشتر نموده است؟
6- بــا وجود اينكه عاصى در رشــتة زراعت تحصيالت عالى را به پايان رســانيد، چرا 

شاعر شد؟
ك نموده ايد؟

7- اينكه عاصى شاعرى را پيشه گرفت، علت اجتماعى آنرا چگونه در

كارخانه گى
درس آينده را دقيق بخوانيد تا سواالت را پاسخ داده بتوانيد و عالوه بر آن:

پيام بيت زير را در چند سطر بنويسيد:
گ وريشه كرده پايم

به كدام دل از اين جا به مسافرت برايم          كه در اين جزيرة خون ر
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دوره هاى ادبى درى 
 آثار ادبى جوامع و ملل در درازناى زمان، 
پيوســته؛ ولى آهسته آهسته با اثرگيرى از 
پديده هاى اجتماعــى و مواريث فرهنگى 
به وجود آورده مى شــود و به همين سان 
ص 

تغييــر مى پذيرد. از اينرو براى تشــخي
منظم چگونه گى تطور و تحول آثار ادبى 
بايد آثار در تسلســل تاريخــى و همگام 
با اوضاع سياســى، اجتماعــى و اقتصادى 
جامعــه مطالعــه و تحقيق شــود كه يكى 
از روش هــاى تحقيق چگونــه گى تطور 
آثار ادبى تقســيم بندى آنان به دوره هاى 
ف از آغاز تا امروز اســت؛ چنانچه 

مختلــ
ادبيات درى را به چهار دوره تقسيم كرده 

از:اند كه تمايز و تباين بين هر دوره را مى توان در آن مشــاهده كرد. اين دوره ها عبارت اند 
1- دورة نخست، مكتب خراسانى از (205 – 617) هجرى  قمرى.

2- دورة دوم، مكتب عراقى از (617 – 920) هجرى قمرى.
3- دورة سوم، مكتب هندى از (920 – 1297) هجرى قمرى.

4- دورة چهارم، مكتب جديد و معاصر از (1297) هجرى قمرى به اين طرف. 

ش هاى ذيل ارائه 
شاگردان پاسخ هاى مناسب را به پرس

بدارند:
1- چرا دورة هندى ادبيات درى را هندى نام داده اند؟

2- چرا رســوخ زبان عربى در دورة عراقى ادبيات درى بيشتر و 
برجسته تر شد؟

ك دورة ادبى اند يا خير؟ به چه دليل؟
3- رودكى و حافظ آيا از ي

4- مــى گويند هــر دورة ادبى بصورت مجرد و صرف بــه ذات خود تطور يا 
تغيير پذيرفت. شما چه مى گوييد؟

ببرج
3 س

در

 سيزدهم
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ص شعر درى از نظر شكل و محتوا ويژه گى هاى 
در اين دوره ها آثار ادبى بخصو

عمده يافته ويژه گى هاى قبلى دچار دگر گونى و تحوالتى شده است كه بايد اين 
دگرگونى ها را حين مطالعة هر دوره روشن ساخت:

اول - دورة خراسانى: تشبيهات در اشعار اين دوره، دلنشين و تازه است. اين 
دوره در حقيقت دورة شاعران قديم افغانستان و ماوراءالنهر است. شاعران و استادان 
زبر دستى چون رودكى، فرخى، عنصرى، فردوسى، منوچهرى، ناصرخسرو، سنايى 
و مسعود سعد سلمان ظهور كرده و شيوة خراسانى را به كمال رسانيده اند. دورة 

خراسانى دو مرحله دارد: يكى دورة سامانى و ديگر دورة غزنوى و سلجوقى.
در دورة سامانى ساده گى بيان و تعبيرات و اصالحات و نيز غلبة كلمات فارسى درى 
س، ساده و عينى از ويژه گى هاى 

بر واژه هاى عربى و توجه به توصيفات طبيعى، محسو
شعر اين دوره محسوب مى شود.

معانى كه در شعر اين دوره مى آيد غالباً يا مدح است و يا هجو و هزل كه هردو  معتدل 
است و دور از اغراق. گذشته از آن تغزالت عاشقانه، پند،  اندرز و حكمت با شيوة 

شاعرانه از معانى شعر اين دوره به شمار مى رود.
  از قالب هاى مهم شعرى اين دوره يكى قصيده است و ديگر مثنوى. در قصيده معموالً 
مدح، هجو و تغزل، در مثنوى، تمثيل، داستان و حماسه سروده مى شد. قالب هاى 
ك بود و ناچيز. صنايع لفظى و معنوى در شعر 

ديگرى مانند رباعى و دوبيتى بسيار اند
ك.

ف و تصنع است و بسيار اند
اين دوره اگر وجود دارد، خالى از تكل

  استفاده از بعضى معلومات علمى و برخى آيات و احاديث نبوى و روايات تاريخى 
ك خراسانى در دورة غزنوى و اوايل 

و حماسى در شعر اين دوره وجود دارد؛ اما سب
سلجوقى با شعر دورة سامانى تفاوت هايى دارد و شعر در اين هنگام به پخته گى 
مى رسد. در شعر اين دوره بعضى قالب هاى تازه مانند ترجيح بند و تركيب بند و نيز 

مسمط و قطعه به وجود مى آيد؛ ولى قصيده و مثنوى با قوت دوام مى يابد.
صنايع بديعى اعم از لفظى و معنوى و انواع تشبيهات رواج مى يابد. صنايع بديعى از لزوم 
و ضروريات شعر و شاعرى برون مى شود و حتى بعضى صنايع متكلفانه وارد مى گردد. 

اصطالحات نجوم، فلسفه، رياضيات و بعضى مباحث علوم طبيعى و طبى در شعر وارد
ص) و اشعار عربى رايج مى گردد.

 مى شود. استفاده از قرآن مجيد و احاديث پيغمبر (
در معانى، اغراق و مبالغه معمول مى شود. اين دوره با روحية حماسى شروع مى شود و 

با روحية صوفيانه پايان مى يابد.
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دوم- دورة عراقى: شعر درى كه مركز اصلى آن در افغانستان امروزى يا خراسان 
آن وقت بود به تدريج به عراق و آذربايجان نيز راه مى يابد. در اين دوره با ترويج بيشتر 
تعاليم اسالمى، علوم و معارف اسالمى شاعران و اديبان نيز خود را به زيور علوم آن 
زمان آراسته مى سازند. يكى از مباهات و تفاخر شاعران رواج شعر درى در عراق و 
آذربايجان مى باشد. با تأثير گذارى علوم اسالمى و ادبيات عربى در شعر درى، دورة 
تحول ديگر به وجود مى آيد. در اين دوره انورى، ظهير فاريابى، خاقانى و نظامى، 
جمال الدين اصفهانى و بعد ها در دورة مغول سعدى و حافظ با آثار گرانبهاى خود قد 
ك را انورى، سوزنى 

ص گذشته هزل هاى تيز ، زشت و ركي
مى افرازند. عالوه بر خصاي

سمرقندى مى سرايند؛ بلكه خاقانى و جمال الدين اصفهانى نيز در اين شيوه طبع آزمايى 
مى كردند.

  غزل عرفانى و اخالقى و نيز زهد از معانى رايج در اين دوره است؛ به طور كلى 
ص شعر دورة عراقى را مى توان در موارد زير خالصه كرد:

خصاي
  كثرت لغات و تركيبات عربى، از ميان رفتن لغات مهجور فارسى درى، اظهار فضل 
كردن و توجه به حكمت، فلسفه و منطق، اشاره ها به اخبار و احوال انبيا، مشايخ و مشاهير 
ش به تشبيهات غير 

قدما، اجتناب از صراحت بيان و كاربرد مجاز ها و كنايه ها و گراي
ف هاى صنعتى و صنايع بديعى 

صريح،انواع استعارات، لغز، معما، ايهام، اغراق ها، تكل
به ويژه در قصيده و گاه اظهار بيزارى از حكمت يونانى.

ف از
 گذشته از اين ها توجه به اموال شخصى و زن و فرزند و اظهار بد بينى و تأس

 زنده گى و گاه نفرت از شعر و شاعرى از خصيصه هاى مكتب يا دورة عراقى است.
 سوم- دورة هندى: اين دوره از ظهور دولت بابرى در هند و دورة صفوى در 
س آنروز يا ايران امروز آغاز مى شود كه بيشتر عوامل سياسى، اجتماعى و دينى در 

پار
ايجاد آن دخيل بوده است. در اين دوره سالطين به مدح و اغراق ها توجه نمى كنند و 
بازار شاعران مديحه سرا مورد بى اعتنايى قرار مى گيرد. برخى از شاعران به دربار بابرى 

هند مى شتابند و عده يى ديگر به شعر هاى مذهبى و مرثيه سرايى روى مى آورند.
ك هندى جان بيشتر مى يابد. در 

غزل از مهمترين نوع شعر است كه با معانى بلند در سب
اين دوره با وجود محتواى غزل ها كه مشحون از عشق و عاشق پيشه گى است؛ نوعى واقع 

ص غزل متبارز مى شود؛ به طور نمونه:
گرايى و واقع گويى در مكتب هندى به خصو

     كه حرف آن مة نامهربان را در ميان پرسم
س كه جا سازم حديث نيكوان پرسم   

 به هر مجل
ولى واقع گرايى در عشق به تدريج در پرده يى از خيال پردازى فرو مى رود و نوعى 

پيچيده گى و ابهام را سبب مى شود؛ چنانچه در اين بيت:
ش

گ تصوير
نگارستان بى رنگى جمالى در نظر دارد      كه َميناى پرى دارد سفال رن
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ص برخوردار مى گردد و 
در دورة هندى يا مكتب هندى قالب غزل از اهميت خا

شعراى اين مكتب چون، بيدل صائب، كليم، عرفى شيرازى و امثال آنان به غزل توجه 
ويژه كرده بودند.

ص اين دوره عبارت بود  اجتناب از ساده گى بيان، سعى در رقت 
به طور كلى خصاي

فكر و خيال، رعايت ايجاز در الفاظ، جستجوى مضامين پيچيده و تعبيرات بى سابقه، 
ك كارى، مضمون آفرينى، غرابت 

س، ناز
آوردن تركيبات بيگانه، كلمه هاى غير مأنو

ش 
ش خيال و نيز ترجيح جانب معنى بر جانب لفظ، سراي

تشبيهات، استعارات و آفرين
تعداد زياد شعر در بين نماينده هاى اين مكتب معمول بوده است؛ چنانكه گفته شده 

است كه صائب در حدود دو صد هزار بيت گفته است.
دورة جديد يا معاصر: در صد سال قبل از قيادت امير عبدالرحمن خان در كشور 
گ داخلى و خارجى را افغانستان پشت سر گذاشت كه 

طى (90) سال به تعداد نود جن
ديگر فرصت تأمين و تنظيم داخلى و امور ادارى و ترقيات علمى و مدنى و پيشرفت 
ك قرن امنيت عمومى به دست اضمحالل قرار گرفت، 

اجتماعى را نداشت. در طى ي
ش حوادث نظامى، نفاق هاى 

اقتصاد، زراعت، صنعت، تجارت، علم و ادب همه دستخو
گ هاى خارجى بوده، شهرها ويرانه گرديد، منابع آب صدمه ديد، اراضى 

داخلى و جن
ش زنده گى كه مولد ترقيات اجتماعى 

ك و باير ماند؛  بنابر آن ثروت ملى و آرام
خش

س و 
ش مى يافت تا جايى كه اغلب مدار

و افزونى علم و فن مى باشد روز به روز كاه
موقوفات قديم كه منبع انتشار علوم قديمه و عربيه از قبيل منطق، حكمت، طب، هيئت، 
رياضى و غيره بودند تا درجة صفر تنزل نمود و درسگاه هاى تفسير، حديث، تشويق 
علوم ادبيه مفقود گرديد. طلبة باذوق افغانستان مجبور بودند براى تحصيل آن علوم به 
س 

ك عربى زبان مسافرت نمايند و مدار
ك توران زمين، هندوستان، عراق و ممال

ممال
س فقه و 

انگشت شمارى كه در بعضى شهرهاى مملكت باقى مانده بود فقط به تدري
ف و گاهى هم حكمت قديم مى پرداخت. اطفال 

صرف و نحو و بعضاً حديث شري
افغانستان در مساجد معدودى از زبان فارسى درى كتب پنج كتابه، حافظ، سعدى، 
ف 

انوار سهيلى و از پشتو كتب رشيد بيان، فوايد الشريعه، رحمان بابا، فتح خان، سي
ص و 

ك و امثال آن و از عربى كتب صرف بهايى، خالصه، قدورى، منيه، مستخل
الملو

چند كتاب ديگر از اين قبيل را مى خواندند. اطبا كتب طب را در عربى نزد مال صاحبان 
عربى دان فرا مى گرفتند و محاسبان كشور رساله هاى خال請ة الحساب وانشاى ترسل 

مى خواندند.
س از دورة هندى را فرا 

س فراوان ســراپاى ادبيات پــ
  در چنين وضعيتى اســت كه يأ
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مى گيرد و راهى جز بازگشت به دورة خراسانى در برابر نويسنده گان و شاعران فارسى 
ش 

ض مغلق و پچيده گويى يگان يگان به ســراي
درى باقــى نمى مانــد كه دوباره به عو

س از نظر بيان ولى فقر ادبى گويا مكتب جديد و معاصر را بنيان 
اشــعار ســاده و ســلي

ف محصور اند.
مى نهند؛ ولى هنوز به اوزان عروضى و قافيه و ردي

ش مشروطه خواهى و تأمين روابط با غرب دو عامل است كه از يكطرف رگه هاى 
 جنب

ش 
سياســت وارد ادبيات به ويژه شــعر مى شــود كه تنهــا عامل آن داخلــى يعنى جنب

گ هاى اول و دوم جهانــى و ايجاد روحية آزادى خواهى 
مشــروطيت نبوده؛ بلكه جن

ملل كه عليه نظام استعمارى جهانى قد علم كنند بر دورة جديد و معاصر ادبيات فارسى 
درى نيز اثر گذارى داشته است.

  شــخصيت هايى چون محمود طرزى، قــارى عبداهللا، واصل كابلى، عبدالهادى داوى 
س آزادى خواهى 

س و روان و مشحون از احســا
ش نظم هاى ســلي

و ديگران به ســراي
ش و فن، آنهم براى بيدار ســازى 

تشــويق مردم به پيشــرفت، ترقى، كســب علم و دان
مردم پرداختند و آغاز نشــرات جريدة مشهور سراج االخبار و نظاير آن بر تقويت اين 
دوره اثر گذار بوده اســت و سرانجام با اثرگيرى از تبارز شعر نو در ايران،  نشر ترجمه 
هاى آثار اروپايى ســبب شد تا گامهاى جديدي در عرصه هاى نظم و نثر در كشور ما 
ش شعر نو پردازند و حوادث بعدى 

متبارزتر شود و شاعرانى ســربلند كنند كه به سراي
گ هاى فرسايشى تحميلى ادبيات مهاجرت را بار آورد كه از نظر شكل و 

سياسى و جن
گ جديد ترى را بخود گرفت تا مكتب جديد 

محتوى آثار منثور و منظوم اين دوره رن
و معاصر ادبيات درى روبه تكوين گذاشت.

 نام گذارى دوره هاى ادبى كه گاهى آنرا به چهار و گاهى به پنج و حتى 
برخى ها به هشت دوره سرگذشت ادبيات فارسى درى در افغانستان را اسم 
گذارى كرده اند؛ مثًال: بنيان مكتب خراسانى ادبيات درى سرزمين هاى دو 
ش و ماورالنهر بود، از اينرو خراسانى نام گرفت و بعد هم دورة عراقى و 

طرف هندوك
هندى كه بيشتر اين دوره ها در همين سرزمين هاى منطقه شگوفه كرد و ثمر گرفت و 

ك هاى قبل از هر دوره، دورة جديدى پا به عرصة وجود گذاشت.
تغييرات در سب

چگونه بنويسيم
گ هاى يايى، فعل 

س از واژه هاى مختوم به {ى} معروف و برخى از دفتان
اگر پ

«است» بيايد به طريق ذيل نوشته مى شود:
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زنده گيست
 

- زنده گى  
مبتديست

 
- مبتدى  

علميست
 

 
 

- علمى 
طبعيست

 
- طبيعى  

شخصيست
- شخصى  

زيباييست
- زيبايى  

داناييست
 

 
- دانايى 

ف » به شكل زنده گى است، طبيعى است و دانايى است 
 نوشتن اين واژه ها با « ال

نيز جواز دارد.

بياموزيم
دوره هاى ادبى درى يا فارسى درى تا ختم دورة هندى در كشورهاى مجاور پارسى 
ص از هرسه كشور 

ك است و شاعران دورة اول، دوم و سوم به خصو
زبان مشتر

افغانستان، ايران و تاجكستان است چون رودكى، فردوسى، حافظ و بيدل و معاصران 
آنان؛ ولى دورة چهارم يا به عبارت ديگر دورة پنجم (جديد) از هر يكى از اين سه 
ص خود را نيز دارد، زيرا مرزهاى جغرافيايى جديد، موجب 

كشور خصوصيات خا
ك از سه كشور فوق 

ص به هر ي
بروز حوادث سياسى و نظامى و حتى فرهنگى مخت

الذكر گرديده بنابراين نمى توان دورة بازگشت ادبى ايران را به هر سه كشور متعلق 
دانست به طور مثال: هفتاد سال رژيم شوروى بر زبان پارسى درى در قلمرو تاجكستان 
چيزهايى را اثر گذارى نمود كه در افغانستان و ايران آنچنان نبود؛ ولى اشتباه نشود كه 

در هرسه كشور بازهم بايد بگوييم كه زبان واحد وجود دارد.

ف نامگذارى كرده اند؟
1- چرا دوره ها را بنام جاى هاى مختل

ك با دورة خراسانى دارد؟
2- دورة جديد و معاصر ادبيات درى چه وجه مشتر

3- نخستين بار قصيده سرايى در كدام دوره آغاز شد؟
4- در دورة ادبى خراسانى، كدام نوع شعر سروده مى شد؟
5- حوادث سياسى و اقتصادى چه تأثيرى بر ادبيات دارد؟

ى
ي

و
كارخانه گى

ش هاى مطرح در اولين ساعت درى هفتة 
س (14) را دقيق بخوانيد تا به پرس

1- متن در
آينده پاسخ هاى مناسب ارائه داريد.

2- در بارة خصوصيات مكتب خراسانى چند سطر بنويسيد.
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گ
چشمه و سن

 جدا شد يكى چشمه از كــوهـسار
بـــــه ره گـــشت نـاگه به سنگى دچار

گ سخت
به نرمى چنين گفت با سن

ك بخت))
((كرم كرده، راهى ده اى ني

گ تيره دل ســخت سـر 
گــران سن

ش سيـــلى و گـفت ((دور اى پسر
نـجـنبـيـدم از سيـــل زور آزمـــاىزد

ش تـو جنبم زجاى))
كــه اى تــو كــه پي

گ ســرد
نشد چشمه از پاسـخ سنــ

بــه كـنـدن در ايـستــاد و ابــرام كــرد
ش نمود

بسى كند و كاويد و كـوش
گ خــارا رهى بــر گــشود

ش به هر چيز خواهى رسيدكــز آن سن
زكـوش

ش و اميــد واربــــه هــر چــيز خواهى كماهى رسيد
بــــرو كــارگر بــا

گ نايد به بار
س جــز مــر

كــه از يـــأ
گرت پايه دارى است در كارها
ش تو دشوار هـــا

شود سهل پي
ك الشعرا بهار

از مل
((ره)) همان كلمة ((راه)) است كه در شعر گاهى بخاطر حفظ توازن دو 
ك پارچه شعر 

ك بيت با ساير ابيات ي
مصراع و در مجموع توازن ي

داراى وزن عروضى، شاعران به كوتاه سازى كلمه ها دست مى برند.
ف كه ((مى خواهى)) رسيد.

«كماهى» رسيد مخف

ش هاى آتى جواب بدهيد: 
به پرس

1- بيت سوم را كى قرائت كرده مى تواند؟
گ را كى توضيح كرده مى تواند 

2- بيت پنجم ، چشمه و سن
و پيام آن چيست؟

ش ((چگونه بنويسيم)) اين درس، بر كدام نكات روشنى 
3- در بخ

انداخته شده است؟

س
در

 چهاردهم
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چگونه بنويسيم
 هر گاه حرف پايانى واژه ها، غير ملفوظ باشد، در پيوند با پسوند هاى پايين بازهم در 
ش بايد به صورت 

ك {ى} آورده مى شود، كه هميشه با واژة پسين
ميان واژه و پسوند ي

پيوست نوشته شود؛ مانند:
پسوند تنكير (- ى): فرزانه + ى + ى = فرزانه يى، ديوانه يى، ستاره يى.

پسوند صفت نسبتى (- ى): فرزه + ى + ى = فرزه يى، قرغه يى، خانه يى، كوچه يى.
  هرگاه حرف پايانى واژه، هاى غير ملفوظ باشد، در پيوند با پسوند هاى زيرين،  {هـ} غير 

گ} اضافه مى گردد؛ مانند:
ك {

س از آن ي
ملفوظ به جاى خود باقيمانده و پ

گ + ان = همسايه گان، بيگانه گان 
پسوند جمع (- ان): همسايه+ 

گ + ى = افسرده گى، تازه گى، ديوانه گى.
پسوند اسم معنى (- ى): افسرده + 

ك} در 
  هرگاه حرف پايانى واژه {هاى غير ملفوظ} باشد، در پيوند با پسوند تصغير {-

گ} عالوه مى شود، كه هميشه با نشانة تصغير بايد به صورت 
ك {

ميان واژه و پسوند، ي
ك.

ك، قصه گ
ك، افسانه گ

پيوست نوشته شود؛ مانند: خانه گ

بياموزيم
 

 هر پارچه شعر، هر اثر منثور، هر بيان شفاهى، هر اثر معمارى، پيكره سازى، موسيقى، نقاشى، 
ك 

ك از آنها محصول زنده گى اجتماعيست و بدون ش
و ديگر پديده هاى ادبى و هنرى،هر ي

گ نيز حامل پيامى است و آن اينكه در 
پيامى را با خود حمل مى كند. پارچه شعر چشمه و سن

برابر اراده، ابرام،  پافشارى و تدبير هر مشكلى راه حل مى يابد و هر گره گشوده مى شود.

س را بيان نماييد.
1- پيا م اصلى متن در

2- آيا فقط اميد وار بودن مى تواند سبب كاميابى و نا اميدى سبب ناكامى شود؟
ف كتاب را به اتمام رسانيده ايد، شمرده مى توانيد كه در چگونه گى 

3- تاكنون كه نص
نوشتن امالى كلمه ها در خود چه تغييرى مى بينيد؟

س گفته شده است، 
4- داليلى كه براى صحيح ساختن امالى برخى از كلمه ها در در

چگونه شما را قناعت داده است؟

كارخانه گى
1در مورد ثابت قدمى و اميد وارى در زنده گى، چند سطر بنويسيد.

ش بينى نماييد.
ش از ساعت بعدى بخوانيد و به سؤال ها، پاسخ پي

2- درس شماره (15) را تا پي
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حضرت فاطمة الزهرا
ك ايشان ((فاطمه)) (رضى اهللا تعالى عنها) است و براى اين دخت بزرگوار پيغمبر 

 نام مبار
اسالم حضرت محمد مصطفى (صلى اهللا عليه وسلم) القاب و صفات متعددى، همچون 

زهرا، صديقه، طاهره، مباركه، بتول، راضيه، و مرضيه نيز ذكر شده است.
 صديقه به معناى كسى است كه از او به جز راستى چيزى ديگرى صادر نمى شود. 
طاهره يعنى پاكدل و پاكيزه، مباركه مفهوم خير و بركت را مى رساند، بتول: به معناى 
كسى كه از دنيا بريده و به خدا پيوسته، پارسا و پاكدامن؛ همچنان راضيه مفهوم راضى 

به قضا و قدر الهى را تبيين مى كند.
كنيه هاى بى بى فاطمة الزهرا عبارت اند از: ام الحسين، ام الحسن، ام االئمه و ام ابيها 
ش 

كه اين واژه معناى مادر پدر را دارد. رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله وسلم، دختر
ف مى ستود؛ اين امر حكايت از آن دارد كه بى بى فاطمة الزهرا دختر 

را با اين وص
ض) 

س از وفات حضرت بى بى خديجه (ر
رسول خدا كه در خانة پدر خود بود و پ

ش پيغمبر بزرگوار ما بود و در اين راه از هيچ اقدامى مضايقه 
غمخوار پدر و سبب آرام

نمى نمود، چه در غزوات، كه وى بر جراحات پدر مرهم مى گذاشت و چه در تمامى 

شاگردان پاسخ ارائه بدارند:
در صدر اسالم ((زهرا)) لقب كى بود؟

 -1
ض) پسر كاكاى پيغمبر بزرگوار اسالم با 

حضرت على (ر
 -2

كى ازدواج كرد؟
3- وقتى اعرابى مردى نزد زوجة حضرت على كرم اهللا وجهه رفت 

ش چه بخشيد؟
وى براي

4- فرق (هـ) ملفوظ و(هـ) غير ملفوظ چيست؟

س
در

 پانزدهم
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ف ديگر حيات رسول خدا.
مواق

ص) و در روز (20) جمادى 
س از بعثت پيغمبر (

 بى بى فاطمة الزهرا در سال پنجم پ
الثانى در مكه به دنيا آمد. سراسر زنده گانى آن حضرت مشحون از مكارم اخالق و 

رفتارهاى نمونه و انسانى بوده است.
ش ازدواج 

ض) پسر كاكاى پدر بزگوار
حضرت بى بى فاطمة الزهرا با حضرت على (ر

ك، پنج فرزند به نام هاى حسن، حسين، زينب، ام كلثوم و 
كرد و ثمرة اين ازدواج مبار

ش يافتند.
محسن بود كه در دامان مادرى كه دختر رسول خدا بود پرور

بتول واژة عربى و براى صفت به كار مى رود: به معناى كسى كه از دنيا 
منقطع شده و به خدا پيوسته است. پارسا، پاكدامن يكى از القاب دختر 

ص) بوده است.
رسول اكرم (

ش، بر انگيختگى 
بعثت به معنى هاى بر انگيختن، زنده كردن مرده گان، فرستادن، انگيز

ص) از جانب خداوند 
ص) فرستاده شدن پيغمبر(

ص)، مبعوث شدن پيغمبر(
پيغمبر(

براى رهنمايى خلق اهللا.
كلثوم  واژة عربى به معناى پر گوشت رخسار، بى ترش رويى و نامى است از نام هاى 

زنان و به شكل اسم كنيه يعنى ((ام كلثوم)) كنية بى بى فاطمة الزهرا بود.
كنيه (كنيه يا كنيت) نامى كه در اول آن كلمة ابو، ابا، ابى (پدر)، ام (مادر) ابن 

(پسر) يا بنت (د ختر) باشد؛ مانند: ابوالحسن (ابا القاسم، ابى بكر).
ص كند. القاب، جمع اين 

لقب  واژة عربى و نامى است كه داللت بر مدح يا ذم شخ
ص به بعضى از افراد داده مى شود؛ 

كلمه و لقب ها يا از طرف مقامات دولتى و يا اشخا
مانند: شاه امان اهللا غازى واژة غازى لقب امان اهللا خان بود، و القابى هم براى بى بى 
ص) داده شده بود، كه اكثر آن از طرف پدر 

فاطمة الزهرا دختر حضرت رسول اكرم(
ض گرديده بود.

ش تفوي
بزرگوار

ك، چنانچه در اين بيت:
مكارم اخالق به معناى نيكو، كرم ها، عادات يا خوى هاى ني

مكارم ها به حكم تو گرفتست استقامت ها          كه باشد استقامت هاى كشتى ها به لنگر ها
(منوچهرى)
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چگونه بنويسيم؟
((هاى ملفوظ)) حرف نمودار صامت (همصدا، كانسننت) است. بنابرين با واژه هايى كه 
مختوم به اين حرف باشند، در حاالت موصوف، مضاف و منسوب، نيز در حالت پيوستن 

پسوند جمع يا پسوند ضميرى، نسبتى و تنكير، چيزى در نوشته افزوده نمى شود؛ چنانكه:
 كوه: كوه بلند، كوهى(نسبتى)، كوهها، كوهى (نكره).

ش، كاله عسكرى، كالهها، 
 كاله: كاله سياه، كاله احمد، كاله من، كالهم، كاله

كالهى (نكره)
ش، نگاه عاشقانه، 

ك، نگاهم، نگاه
 نگاه: نگاه افسونگر، نگاه معنى دار، نگاه كود

نگاهها، نگاهى (نكره).
ش، راهى(نكره)

 راه: راه دور، راه پغمان، راهم، راهها، راه
ش، ماه عيسوى، ماهها، ماهى (نكره).

 ماه: ماه نو، ماه من، ماهم، ماه

بياموزيم
ص ادبيات (آثار منظوم و منثور، بيوگرافى ها يا شرح 

س زبان و به خصو
هدف از تدري

حال كسى را بيان كردن و اتوبيوگرافى ها يا زنده گينامة خود را به دست خود نوشتن و 
غيره) تنها اين نيست كه ما بدانيم كه فالن شاعر و يا فالن نويسنده چنين و يا چنان اثرى 
را ابداع كرده است؛ بلكه هدف اين است كه ما با قرائت و يا مطالعة زبان و ادبيات و 
سير انكشاف آن در وطن خود با چهرة واقعى گذشتگان، زنده گى نامه وكردار هاى 
س هاى تلخ و شيرين زيست آنان براى نايل آمدن به موفقيت ها 

آنان آشنا شويم و از در
و رهايى از ناكامى ها استفاده ببريم؛ چنانكه يكى از بزرگان گفته است كه اگر تاريخ 

زنده گى مردم خود را ندانيم، اشتباهات گذشته گان را تكرار مى كنيم.
س ادبيات آشنايى با مشاهير علمى، سياسى، اخالقى، هنرى و از 

 يكى از اهداف تدري
همه مهمتر با مشاهير دينى و مذهبى مى باشد.
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ص) چيست؟
1- نام بى بى زهرا دخت رسول اكرم (

2- آيا مى توانيد غير از ((زهرا)) سه لقب ديگر دختر پيغمبر بزرگوار اسالم را بنويسيد؟
3- چه كسى مى تواند در برابر همصنفان خود پيرامون زنده گينامة بى بى زهرا براى سه دقيقه 

منظم صحبت كند؟
4- كى مى تواند سه كنية مادر سردار شهدا حضرت امام حسين را روى تختة صنف بنويسد؟

5- كى مى تواند در بارة معنى هاى لغوى بعثت در برابر صنف چيزهايى را كه آموخته بيان كند.
6- ببينيد اگر عبارت توصيفى ((ارادة قوى)) را متوجه شده باشيد باالى حرف آخر موصوف 
يعنى  ((هـ)) غير ملفوظ، همزه نوشته شده كه صحيح هم است؛ ولى اكنون ببينم كه شما اگر در 
ك نفر 

اخير اسم ((شكوه)) به حيث موصوف روى تخته صفتى اضافه كنيد چگونه مى نويسيد؟ (ي
ك تخته و ديگران در كتابچه هاى خود كار كنند).

نزدي

كارخانه گى
س (16) را بخوانيد تا به پرسشها در هفتة آينده پاسخ داده بتوانيد.

1- متن در
2- ده ده مثال از واژه هايى بحيث موصوف و صفت آنها بياوريدكه پنج آن با  ((هـ)) 

ملفوظ و پنج ديگر آن با ((هـ)) غير ملفوظ ختم شده باشد.
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ت
ش ايمن ز آفا

چو بد كردى مبا
هم از مارى قفاى آن ستـــم خورد

 
 

كسى كو بر سر مورى ستم كــــرد
كـه زد بر جان مورى مرغــكى راه

 
 

ش ديدم در گذرگــاه 
به چشم خوي

كـه مرغى ديگرآمد كار او ساخت
 

 
ش نپرداخــــت 

هنوز از صيـد منقار
كـه واجب شد طبيعت را مكافـات

 
 

ش ايمـن ز آفات
چو بد كردى، مبا

كه هر آنچه از تو بـيـند وا نمايـــد
 

 
سـپـهـر آيينة عــدل است و شايــد

ش ايــن راه
مـگـر نشنيدى از فــرا

كه هركو چه كند، افتد در آن چاه
                  (نظامى گنجه يى)

 
 

 
 

                          
سفير روم و امير المؤمنين

عمر (رضى اهللا عنه)
در مــــــدينـــــه از بيـابـان نغــــــول 

ك رسـول  
بر عمـــــر آمد ز قيصــر ي

تا مـن اسب و رخــــت را آنجا كشم
گفت كو قصـــر خليفـــه اى حشـم؟ 

مـر عمر را قصـــــر جــان روشنيست
قـــوم گفتندش كه او را  قصـر نيست  

همچو درويشـان مرا ورا  كازه يى است
گـرچــه از ميرى و را آوازه يى است  

چونكـــه درچشم دلت رستست مــو
اى برادر چــــــــون ببينى قصـــر او؟ 

وانگهــــان ديدار قصـرش چشـم دار
چشــــم دل از مــــو و علت پاكــدار  

در سمــــاع آورد، شـــــد مشتاق تـر
چــــون رسول روم اين الفـــــاظ تـر 

رخت را و اسپ را ضــايع گــذاشت
 

 
ديـــــده را بر جستن عمــر  گماشت

مى شـــــدى پـرسان او ديــــوانه وار
هـــــر طـــرف اندر پى آن مــردكار 

ك عمــــر به زير آن نخيل
گفـــت ن

ديد اعــــــــرابى زنى او را دخيـــل  
زير ســــايه خفتـــــه بين، ساية خــدا 

زير خـــــرما بن زخلقــــان، او جــدا  

شاگردان با ارائة پاسخ هاى مناسب به پرسش ها اطمينان خواهند 
داد كه متن درس امروز را خوانده اند:

1- بيت نخست متن شعر نظامى  را كى مى خواند؟
2- بيت چهارم چه مفهومى را بيان مى دارد؟ 

3- پيام متن شعرى مثنوى موالنا را كدام شما با دوسطر روى 
تختة صنف مى نويسد؟

س
در

شانزدهم
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مر عمــــــر را ديـــــد در لـــرزه فتاد 
 

 
آمــــــد او آنجـــــا و از دور ايستاد 

ش نزول
حالتـــــى خوش، كرد بر جان

 
 

هيبتــــى ز آن خفته آمـــد بر رسول 
اين دو ضـــــد را ديد جمع اندر جگر

 
 

مهـــــر وهيبت هست ضد همدگــر 
ش سلطـــــانان مـــــــه و بگزيده ام 

پي
 

 
گفت با خــــــود من شهانرا ديده ام 

هيبت اين مــــرد هـــــــوشم در ربود
 

 
از شهــــانــم هيبت و ترسى نبــــود 

گ 
روى من زيشـــــــان نگردانيده رن

 
 

گ
رفتـــــه ام در بيشـــة شير و پلنـــ

همچــــــو شير آندم كه باشد كار زار 
 

 
س شد ستم در مصـــاف و كار زار 

ب
دل قــــــوى تر بـــــوده ام از ديگران 

 
 

س زدم زخم گران 
س كه خوردم ب

ب
مــــن به هفت اندام لرزان چيست اين 

 
 

بى ســــــالح اين مرد خفته بر زمين 
ك ساعت عمر از خواب جست

بعد ي
 

 
اندرين فكرت به حرمت بست دست

گــــــفت پيغمبـــــر سالم آنگه كالم 
 

 
كــــــرد خدمت مر عمـر را و سالم 

ش كـــــرد و به نزد خــــود نشاند
ايمن

ش خواند  
ش گفت و او را پي

س عليك
پ

ش را آباد كـــــــــرد 
خاطــــــر ويران

آن دل از جـــــا رفته را دلشاد كــرد  
ك حـــق نعم الرفيق

وز صفــــــات پا
ش سخن هاى رقيق  

بعــــد از آن گفت
ش يـــــاد داد

وز سفــــــــر هاى روان
ش ياد داد  

از منــــازل هــــاى جــــان
نى رسالــــــت ياد ماندش نى پيـــــام

ك دو جام  
آن رسول از خود بشد زين ي

 
 

            والــــــه انــــــدر قــــــدرت اهللا شد 
 

 
            آن رســــول اين جا رسيده و شاه شد

 
 

    (مثنوى مولوى)
 

 
 

 
 

 
  

  قيصر: لقب پادشاهان روم قديم بوده، پادشاه روم.
كازه: نشستگاه چو بين، صومعه يى كه بر سر كوه باشد، كمين گاه 
مستورى كه صياد از شاخه ها بنا كند، در محاورة صيادان كشور ما «خزه» 

ض).
و در اين شعر، جاى اقامت حضرت عمر فاروق (ر

 دخيل: كسى كه در قومى در آيد و خود را به ايشان منسوب كند و از آنها نباشد 
(بيگانه) هر كلمة عجمى كه در زبان عربى داخل شده باشد. اسپى كه ميان دو اسپ در 

ميدان در آيد.
 حشم: به فتح (ح و ش) به معناى چا كران، خدمتگاران و كسان مراد از اهل، دين مراد 

معناى اول (چاكران، خدمتگاران).
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چگونه بنويسيم؟
ك 

 هرگاه حرف پايانى واژه،  هاى غير ملفوظ باشد در همكنارى با ضماير مشتر
ش، م) و (تان، شان، مان) مطابق قواعد 

ش، خويشتن) ضماير اضافى (ت، 
(خود، خوي

زير نوشته مى شود: 
ف} 

ك {ال
ش، م) ميان واژه و پسوند ي

 در همكنارى با پسوند هاى اضافى (ت، 
عالوه مى شود؛ مانند: 

ت: خانه ات.
 

ش.
ش: نامه ا

 
 م: گريه ام.

ش، خويشتن) و ضماير اضافى (تان، 
ك (خود، خوي

 در همكنارى با ضماير مشتر
ك كسرة اضافه به شكل{ء=همزه} 

شان، مان) ميان واژه و يكى از ضماير ياد شده، ي
نوشته مى شود؛ مانند:

 خود: جامة خود، خانة خود، نوشتة خود.
ش.

ش، خانة خوي
ش، پردة خوي

ش: گفتة خوي
 خوي

 خويشتن: خامة خويشتن، سرودة خويشتن، كردة خويشتن.
 تان: نامة تان، قصيدة تان، كتابچة تان.

 شان: خندة شان، گرية شان، موية شان.
 مان: روية مان، نامة مان، ديدة مان.

به اين جمله ها توجه كنيد:
1- نامه ات را به گرمى استقبال كردم؛ 

ش بود.
2- او در خانه ا

ش همه جا را خرم وشاداب ساخته است.
3- بهار با آمدن

ش پشيمان شد.
4- احمد از كردة خوي

5- محل زيست تان را پاكيزه نگهداريد.
ي

هههههه
ز

بياموزيم
* ((كسى كو بر سر مورى ستم...))

ف ((كه او)) است كه بخاطر رعايت توازن در مصراع ها 
در اين بيت كلمة ((كو)) مخف
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به اين سان آورده شده است. ((هم از مارى قفاى آن ستم خورد)) در اين مصراع منظور 
از قفا اين است: كسى كه بر ديگران ستم مى كند در حقيقت بر خود ستم كرده است.

 ((سپهر آيينة عدل است و...))
اينجا منظور از سپهر آسمان است، قدرت كل در باال ها يعنى خداوند عادل است كه 
ش 

ك شادبا
مطابق عمل تو اى بنده به تو نشان مى دهد. مكافات ستم و ظلم، بدون ش

گفتن نيست؛ زيرا در برابر بنده گان و مخلوقات خداوند نبايد بى باكى نشان داد.
ش اين راه...))

 ((مگر نشنيدى از فرا
ش كننده يا هموار كنندة اين راه يعنى در برابر نيكى ثواب و در برابر بدى 

ش فر
فرا

ش در آن 
عذاب را عدالت مى داند؛ لذا كسى كه ((چه)) (چاه) بكند سر انجام خود

چاه خواهد افتيد، در ضرب المثل ما نيز آمده است كه ((چاه كن در چاه هست)) 
ظاهراٌ جاى چاه كن حين كندن در چاه است؛ ولى اينجا ((چاه كندن)) به معناى بدى 

رسانيدن است كه كنندة آن بدى خواهد ديد.

1- پيام هاى هر دو متن نظم به نظر شما چه بود؟
2- در مورد حالتى كه به سفير روم رخ داد، صحبت كنيد.

3- مردم به سفير روم چه گفتند؟
4- معناى كلمه هاى نغول، و سماع را كى مى داند؟

كارخانه گى
ك صفحه نوشته بياوريد.

1- در بارة پيام شعر مولوى (سفير روم و ...) ي
2-  اگر به كسى بدى كرده باشيد و وى به شما نيكى كند، شما چه فكر خواهيد كرد؟
ش هاى آن پاسخ صحيح داده بتوانيد.

س هفد هم را طورى بخوانيد كه به پرس
3- در
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اقبال الهورى
گ، شاعر توانا و سياستمدار آزادى طلب بود، 

محمد اقبال الهورى سخنسراى بزر
ك مى كرد و تازيانة 

اودرد اجتماع خود و ساير كشورهاى استعمار زده را به خوبى در
ش ملل شرق (1) مى ديد. اقبال از نا به سامانى مسلمانان درد عظيمى در 

استعمار را بردو
ش مملو از انديشه هاى اسالمى و مبانى اخالقى و فلسفى(2) است. او 

دل داشت. اشعار
مسلمانان را از قيد غير باز مى دارد.

ش اوج خاصى بخشيده است. اقبال اين سخنور 
  عمق انديشه و قدرت بيان او به شعر

گ، وطن افغانها و مردم افغانستان را دوست داشت و به آنها عشق مى ورزيد. 
بزر

افغانستان را قلب آسيا مى دانست، و او در سروده يى مى گويد:
ك پيكر آب و گل است

آسـيـا يـ
 

ملت افغان در آن پيكـر دل اسـت
 

از گـشـاد او گـشـاد آسيا 
 

 
 

 
از فـســاد او فـساد آسيــا

 
 

 
 

شاگردان با ارائة پاسخ هاى دقيق به پرسش هاى ذيل از قرائت قبلى 
متن اين درس اطمينان داده مى توانند:

1- اشعار اقبال از چگونه انديشه هايى مشحون مى باشد؟
2- اقبال از وطن ما افغانستان چه تعبير داشت و آنرا به نام چى در 

يكى از اشعارش ياد كرده است؟ 
  3- زبان مادرى اقبال چه نام داشت؟

س 
در

  هفدهم

ك پيكـــر آب و گل است
آسيا ي

مـــلت افغان در آن پيكر دل است
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ش هندى بود؛ اما با عالقة خاصى كه 
زبان مادرى اقبال هر چند اردو و يا به گفتة خود

به زبان درى داشت چند مجموعة شعر خود را با اين زبان سروده و گفته است:
گرچه هندى در عذوبت شكر است

 
 

 
طرز گفتار درى شـيـريـن تـر است

 
 

 
س 

اقبال الهورى با مناجات هاى خواجه عبداهللا انصارى آشنا بود. وى به كابل آمد؛ سپ
ك پيامبر اسالم اداى احترام كرد. اقبال همچنان 

به كندهار رفت و در برابر خرقة مبار
با زادگاه موالنا جالالدين محمد بلخى رومى(3) (شهر بلخ) پيوند دل و جان داشته 

است.
ش هندوستان فرا گرفته بود كه امروز 

عالمه اقبال اگر چه زبان درى را در آن بخ
ك استعداد قوى و نبوغ سرشار توانست كه به 

پاكستان نام دارد؛ اما به دليل داشتن ي
اين زبان تا حد سرودن اشعار ناب، مرتبة مهمى را به دست آورد.

 اقبال سالهاى زياد عمر خود را با افكار و اشعار يكى از بزرگترين انديشمندان دنياى 
عرفان اسالمى؛ يعنى موالنا جالل الدين بلخى گذرانيده و در بيان آمال، افكار و 
آرمانهاى خود تحت تأثير وى بوده است. اقبال الهورى تنها مرد تحقيق و نوشته نبود؛ 
ش داشت هندوستان مستعمرة آن زمان، استقالل 

او همچنين انسان مبارز بود كه كوش
خود را از برتانيا بگيرد و ساير ملل به ويژه ملل مسلمان به استقالل و آزادى دست 

يابند. 
 امروز ما اقبال الهورى را نه تنها بعنوان شاعر، نويسنده و سياستمدار؛ بلكه او را به 

گ نيز مى شناسيم.
عنوان مبارز  انساندوست و عدالت پسند بزر

 اقبال در سال 1877 ميالدى در سيالكوت (پاكستان امروزى) متولد شد وى در سال 
1938 م قبل از آنكه هند تجزيه شده و پاكستان بوجود آيد وفات يافت.

مهمترين وقايع زنده گى عالمه اقبال الهورى
س گرفت 

 در بيست ساله گى با درجة ممتاز از پوهن％ی زبانهاى انگليسى و عربى ليسان
س پرداخت.

و دو سال بعد در پوهنتون الهور به تدري
  در سى ساله گى از پوهنتون مونشن آلمان در رشتة فلسفه دكتورا گرفت. يكسال بعد 

در پوهنتون لندن استاد شد.
در سال 1933م. بنابر دعوت پادشاه وقت به وطن ما افغانستان سفر كرد.

ف
آثار مهم اقبال الهورى به زبانهاى مختل

گ درا، زبور عجم، جاويد نامه، مثنوى مسافر، 
 تاريخ هند، اسرار خودى، پيام شرق، بان

س چه بايد كرد؟ و غيره اينهم نمونة كالم او:
ضرب كليم، پ
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1- شرق دو مفهوم را بيان مى دارد يكى توضيح جغرافيايى و آن اين كه 
ف شرق الى 

از طول البلدى كه از گرنويچ لندن مى گذرد به طر
سواحل غربى درياى آرام به شمول جزاير غربى آن آبها را به نام 
ف غرب الى غرب امريكا را بنام غرب ياد مى كنند؛ ولى 

شرق و از آن خط به طر
كلمة((شرق)) و ((غرب)) دو مفهوم سياسى را نيز ارائه مى كند: كشورهايى كه 
قبًال بنام جهان سوم ياد مى شدند كه از جمله، مهمترين آنها كشور هاى اسالمى 
بودند و نيز تمام كشورهاى اروپاى شرقى را به نام ملل شرق و كشورهاى دارندة 
سيستم دموكراسى هاى اروپايى و امريكايى را ((غرب)) مى ناميدند كه تاكنون در 

مطبوعات و محافل سياسى كاربرد دارد.
2- فلسفى= فلسفه + {ى} نسبتى، فلسفه را مادر علوم گفته اند؛ ولى با انكشاف رشته هاى 

چون چـراغ اللــه سوزم در خيـابــان شمــا
اى جوانان عجم جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضـميــر زنـده گـى انديشه ام
تــا به دست آورده ام افكار پنهان شما

مهرومه ديده نگاهم بر تر از پروين گذشت
ريـختم طرح حرم در كافرستان شما

ش
ش تيز تــر گـردد فـرو پـيـچيـدمـ

تا سنان
شــعلة آشــفته بـود انـدر بـيابان شما

 فكر رنگينم كنـد نـذر تـهى دستــان شـرق
پـارة لـعلى كـه دارم از بدخشان شما

مى رسد مردى كه زنـجير غـالمــان بشـكند
ديــده ام از روزن ديـوار زنـدان شما

حلقه، ِگرد من زنيد، اى پيكران  آب و گل
آتـــشى در سينه دارم از نياكان شما

(اقبال)
 

 
 

 
 

 
 

پيام اقبال
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ف علمى اعم از طبيعى و اجتماعى، موضوع بحث فلسفه كلى ترين قوانين طبيعت، 
مختل

جامعه و تفكر پنداشته شده است؛ در حاليكه علوم از قوانين بخشى از جهان(موجودات 
زنده، غير زنده، فعل و انفعاالت كيمياوى و يا فزيكى، روح و روان اجتماعات) بحث 

مى كند. در اينجا انديشه هاى فلسفى به همين مفهوم كار برد داشته است.
ش اين است كه چرا به موالنا جالل 

3-  رومى معناى به روم نسبت داشته يا دارنده و پرس
الدين محمد بلخى لقب ((رومى)) را داده اند، دليل آن اينست كه مولوى پنج ساله بوده 
كه از بلخ به تركيه رفت و آنجا تا آخر عمر ماند و در شهر قونية آن كشور مدفون گشت. 
امپراتورى روم، كشور تركيه را كه عمده ترين مكان آن قسطنطيه (استانبول) امروزى بود 
گ (امپراتورى روم) به دو 

ش خود ساخته بود كه بعدها اين امپراتورى بزر
ك بخ

بحيث ي
ش روم شرقى و روم غربى انقسام يافت و تركية امروزى جزو امپراتورى روم شرقى 

بخ
گرديد و موالنا را به همين خاطر لقب رومى داده اند.

چگونه بنويسيم؟

ف مقصوره
ال

ف مقصوره)) آن است كه ظاهراً شكل {ى} را در اخير واژه ها دارد؛ 
در عربى ((ال

ف)) خوانده مى شود. چنين واژه ها در امالى درى مانند اصل عربى نوشته 
ولى ((ال

مى شود؛ مثل: عيسى، موسى، مصطفى، معنى، مرتضى، يحيى، فتى، حتى، مجتبى، 
صغرى، كبرى، اعلى، ادنى، الى، اولى. 

هرگاه چنين واژه ها مضاف، موصوف، منسوب، و در عبارت ها و ساختار هاى دستورى 
ف}ممدوده {ا} نوشته مى شود 

ف}مقصوره، {ى} به صورت {ال
ديگر واقع شوند، {ال

و قاعدة واژه هاى مختوم به {ا} بر آنها تطبيق مى گردد؛ مانند:
عيساى مريم

 
 

عيسى 
موساى كليم اهللا

 
 

موسى 
معناى واژه يا واژه هاى چندين معنايى

 
 

معنى 
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شوراى ملى 
 

 
شورى 

يحياى برمكى 
 

 
يحيى 

هرگاه اين گونه واژه ها منسوب قرار گيرند، در زبان عربى به صورت زير نوشته 
مى شوند:

موسوى 
 

 
موسى 

عيسوى 
 

 
عيسى 

معنوى 
 

 
معنى 

و اما در امالى زبان درى اشكال زيرين را به خود مى گيرند:
موسايى

 
 

موسى 
عيسايى

 
 

عيسى 
معنايى 

 
 

معنى 

بياموزيم
اقبال به خاطرى افغانستان را قلب (دل) آسيا نام نهاده است كه نزد وى موقعيت 
تاريخى فرهنگى افغانستان بيشتر از هرچيز ديگر اهميت داشت و عالوه بر آن موقعيت 
ك يا جغرافيايى- سياسى كشور ما ، هم نزد وى مهم بود چنانكه اگر زور 

جيوپولوتي
س و يا از 

ش و مهاجمى از غرب مى آمد به شرق مى رفت و يا برعك
آور و لشكر ك

س به راه مى افتاد و يا قافله هاى تجارتى، در تردد مى بود، 
شمال به جنوب و بر عك

افغانستان نقطة تالقى شرق و غرب و شمال و جنوب در آسيا بوده است. به خاطرى 
فساد در افغانستان را سبب فساد در آسيا و يا بهبود در افغانستان را بهبود در آسيا 
ك چون 

ص و موقعيت جيوپولتي
ميدانست كه افغانستان  حيثيت تاريخى و فرهنگى خا

قلب در بدن را داشت و دارد.



 
78

1- چرا اقبال را به عنوان مبارز، انساندوست و عدالت پسند مى شناسيم؟
2- اقبال الهورى در مورد هندوستان چه فكر مى كرد و در آن زمان براى هند چه 

آرزو داشت؟
3- آيا اقبال صرف به زبان مادرى خود مى نوشت؟

4-  در متن آمده است كه اقبال از نا به سامانى مسلمانان درد عظيمى در دل داشت. شما 
بگوييد كه اقبال چگونه تغييرى را براى بهبود زنده گى همكيشان خود آرزو داشت؟

5-  گفته مى توانيد كه اقبال چرا سالهاى زياد عمر خود را با افكار و اشعار موالنا 
گذراند؟

6- در بارة اين بيت اقبال چگونه مى انديشيد؟
   فكر رنگينم كند نذر تهى دستان شرق

پارة لعلى كه دارم از بدخشان شما
 

 
                          

كارخانه گى
1. پيرامون بيت: ((حلقه گرد من زنيد اى پيكران آب و گل....)) چندسطر در كتابچه هاى 

تان نوشته با خود بياوريد.
ش ها پاسخ دهيد.

2. متن درس هجدهم را مطالعه نموده در ساعت آينده به پرس
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 زبان درى و لهجه هاى آن

در مورد واژة ((درى)) كه امروز غالباً به دنبال زبان فارسى آورده مى شود، بايد گفت 
كه در گذشته عده يى مى گفتند اين كلمه با {ر} مشدد بايد نوشته شود. ((درى)) 
منسوب به دره، قرار قاعدة زبان عربى چون نسبت داده شده، در آخر {ى} نسبتى 
گرفته است. عده يى هم درى را منسوب به دربار مى دانستند و مدعى بودند، كه اين 
زبان، زبان رسمى دربار ها بوده به اين لحاظ درى ناميده شده است بعد ها خاورشناسان 
گ)) انگليسى نظرية ديگرى را قايم كردند 

از جمله ((كريستنيسر)) دانماركى و ((دينين
كه در اصل كلمة ((درى))، ((دهارى)) بوده و ((دهار)) نام اصلى سرزمينى است كه 
امروز ((تخار)) مى ناميم. ((تخار)) تعريب شدة ((دهار)) ((دهرى)) و سر انجام درى 

شده است.

پرسش هايى كه شاگردان به آنها پاسخ ارائه دارند:
1- زبان هاى فارسى، درى و تاجكى بگوييم صحيح است و يا چيز 

ديگرى؟
2- وجه تسمية زبان درى چگونه است؟

3- سرزمين هاى اصلى گوينده گان فارسى درى در گذشته ها كدام 
جاى ها بوده است؟

س 
در

هجدهم

چو عندليب، فصاحت فروشد اى حافظ     تو قدر آن به سخن گفتن درى بشـكن    
(حافظ)
ك آن است    كه هست مردن من مردن زبـــان درى

بهانه هاست به ماندن مرا و ي
    (رشيدى سمرقندى)
كه شعر درى گشت زمن نــــامــجوى      از آن يافت شاعر و شعـــر آبـــــروى

ك الشعرا بهار)
(مل
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  افغانستان گهواره و پرورشگاه زبان فارسى درى بوده در همه اقاليم زبان فارسى از 
جمله در مجامع خاور شناسان، افغانستان به همين نام شناخته مى شود.

  با اشاره به سوء تفاهم رايج تذكر مختصرى داده شود؛ در افغانستان در ميان بعضى از 
ك نظر وجود داشت كه ((زبان درى، تاجيكى و فارسى سه زبان جداگانه 

محققان ما ي
ك نظر علمى نيست. اگر ما چنين تصنيفى را بپذيريم كه زبان درى، زبان 

است.)) اين ي
تاجيكى و زبان فارسى سه زبان جداگانه است، دچار اشكال بسيار جدى مى شويم. 
ك عده از شاعران ما كه در دوسه صد سال اخير زنده گى كرده، زبان خود را زبان 

ي
ك عده از شاعران كه از لحاظ جغرافيايى به ايران كنونى ارتباط 

فارسى گفته اند و ي
دارند؛ يا به قفقاز مربوط اند زبانى را كه با آن شعر سروده يا نثر نوشته اند از آن به 
((درى)) تعبير كرده اند؛ مثًال: نظامى گنجوى شاعر قرن ششم كه از گنجه است و 

گنجه در قفقاز موقعيت دارد، گفته است:
درى نظم كردن سزاوار اوست

 
 

  نظامى كه نظم درى كار اوست
                                        (نظامى) 

و نيز شاعرى از قرن ششم در سمر قند (رشيدى سمر قندى) گفته است:
ك آن است

  بهانه هاست به ماندن مرا و ي
كه هست مردن من مردن زبان درى 

 
 

 
                      

اند: همچنان از شاعرانى كه در گذشته ها و در دوران معاصر شعرها سروده اند، چنين گفته 
ف طبع سخن گفتــن درى دانــد

كه لط
ش حافظ كسى بود اگــــه  

ز شعر دلك
(حافظ شيرازى)

و يا:
تو قدر آن به سخن گفتـــن درى بشكن

چو عندليب، فصاحت فروشد اى حافظ 
(حافظ شيرازى)
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ويا:
 كه شعر درى گشت زمن نامجوى         از آن يافت شاعـر و شعـــــر آبــــروى 

ك الشعرا بهار)
(مل

ك اشكال ديگر هم مى شويم: در مورد شاعرانيكه در 
و با قبول فرضية فوق دچار ي

شبه قارة هند نثر نوشتند يا شعر گفته اند؛ مثًال: ((بيدل)) به كدام زبان شعر گفته باشد؟ 
ف 

س بهتر است، تصني
زبانى را كه بيدل به آن شعر سروده، فارسى بدانيم؟ يا درى؟ پ

گ نظرى است، بپذيريم و بگوييم: زبانى كه در افغانستان 
علمى را كه به دور از هر تن

ك زبان واحد يعنى فارسى 
يا تاجكستان و ايران رايج است سه شاخه، يا سه لهجه از ي

درى است.
  همان گونه كه زبان عربى در همه كشورها در عراق، سوريه، اردن، فلسطين، مصر، 
كشورهاى ديگر شمال افريقا، عربستان سعودى، يمن و غيره، زبان عربى است؛ يا زبان 
انگليسى در همة جهان زبان واحد انگليسى است و نام بومى بخود نگرفته، زبان فارسى 

ك زبان است.
درى همان ي

س باستان)) يعنى 
ف ديگر هم هست و آن اين كه از نظر سابقة تاريخى، ((فر

ك تصني
ي

زبان اوستايى كه زبان پهلوى با دو لهجة خود (زبان پهلوى ساسانى و پهلوى اشكانى) 
س باستان 

گاهى يكى از اين ها را زمانى هر دوى آنها را فارسى ميانه و در برابر فر
قرار مى دهند و زبان فارسى است كه در روز گار خلفاى راشدين، در اين دوره ها 
س باستان يا زبان اوستايى در 

از بقاياى زبان پهلوى ساسانى و اشكانى و بقايايى از فر
اثر امتزاج آنها به وجود آمده است و نخستين بارهم لهجه يى كه در تخارستان بوده 
تعميم يافته و در همة سر زمين هايى كه امروز در شمال افغانستان موقعيت دارد و در 
ش يافت. روزگارانى اين زبان در مقاطع گوناگون تاريخ، زبان 

آسياى ميانه گستر
رسمى سرزمين هاى بسيار وسيعى بود كه شط العرب، تمام ايران و سراسر افغانستان 
كنونى، ماوراى قفقاز و آسياى ميانه و تركستان چين را احاطه كرده بود گاهى زبان 
رسمى سراسر قارة هند و در دوره هايى زبان رسمى امپراتورى عثمانى بوده است؛ مثال: 
دقيقاً معاصر موالنا جالالدين محمد بلخى است و باهم معاشرت  ك الشعرا قانعى كه 

مل
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ك الشعراى دربار پادشاهان عثمانى هم بود كه اساساً به زبان 
و مصاحبت داشته اند و مل

تركى آشنايى نداشته است.
اگر چنان نمى بود موالنا به آن مرتبه در آنجا نمى رسيد.

 به ارتباط روشن ساختن بهتر سوء تفاهم كنونى كه زبان هاى رايج در 
افغانستان، ايران و تا جكستان را بعضى ها سه زبان جدا گانه مى دانند 
مثال هاى ديگرى مى آوريم كه زبان مورد نظر را در جايى ((درى)) در 

جاى ديگرى ((پارسى)) و در مواقعى هم ((پارسى- درى)) ياد كرده اند: 
     خواند مدحت خواجة آزاده به الفاظ درى 

دل بدان يافتى از من كه نكودانى  
                                   (فرخى سيستانى / قرن پنجم)
گهى به لفظ درى و گهى به شعر درى 

صفات روى وى آسان بود مرا گفتن  
                                  (سوزنى سمرقندى/ قرن پنجم)
ك تا ديده 

گ، كتاب اشكال مانى بود و اندر لغت درى همين ي
گ و يا ارتن

((يا ارژن
ام، كه آمده است.)) 

((درى [ به كسر دال ] (به فتح دال هم مى گويند): و معناى دقيق آن، زبان درباريان، 
ف دربار يا درگاه است] و به زبان فارسى معاصر اطالق مى شود.))

«در» مخف
                                               (دايرة المعارف اسالمى)

عجم زنده كردم بدين پارسى 
 

 
بسى رنج بردم در اين سال سى 

                                              (فردوسى/ قرن چهارم)
((مردمان بخارا به اول اسالم در آغاز قرآن به پارسى خواندندى و عربى نتوانستندى آموختن))

                                    (تاريخ بخارا/ نوشتة ابوبكر محمد النرشخى)
س 

ك شم
ك شجاع المل

ف الملو
س سامى سيد اجل بهاء الدين سي

س راى مجل
((پ

ف 
ص تيمور گورگان چنين اتفاق افتاد كه اين كتاب (اخوان الصفا) را اين ضعي

الخوا
به پارسى درى نقل كند و هر چه حشو است ازو دور كند...))

            (ترجمة فارسى، كوتاهى از رسايل اخوان الصفا)
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چگونه بنويسيم
 

ف} مقصوره در جمله ها مضاف، موصوف، منسوب 
هرگاه واژه هاى مختوم به {ال

و يا در عبارت ها و ساختار هاى دستورى ديگر واقع شوند، {ى}
ف} نوشته مى شود و قاعدة واژه هاى مختوم به

ف مقصوره) به صورت {ال
 (ال

 {ا} بر آنها تطبيق مى گردد؛ مانند: 
عيساى مريم 

 
 

عيسى 
موساى كليم اهللا 

 
 

موسى 
معناى لغات

 
 

معنى 
ليالى مجنون

 
 

ليلى 
شوراى ملى 

 
 

شورى
يحياى برمكى

 
 

يحيى 
هر گاه اين گونه واژه ها منسوب قرار گيرند، در زبان عربى به صورت زير نوشته 

مى شوند:
موسوى

 
 

موسى 
عيسوى 

 
 

عيسى 
معنوى 

 
 

معنى 
مصطفوى

 
 

مصطفى 
و اما در امالى زبان درى اشكال زيرين را به خود مى گيرد:

موسايى 
 

 
موسى 

عيسايى 
 

 
عيسى

معنايى
 

 
معنى 

مصطفايى
 

 
مصطفى 

بياموزيم
بعضى را عقيده بر اين اســت كه زبان درى (زبان مروج فارسى درى در كشور ما) 
ش 

ش هرات، گوي
در داخل افغانســتان لهجه هاى چنــد گانه دارد؛ مثًال: لهجه يــا گوي

ش كابل و...
شمال شرق (بدخشان، تخار، كندز، بغالن)، گوي
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ش (لهجه) 
اگــر به موضــوع دقيقتر توجه كنيم، لهجة هرات ما شــباهت هايى بــه گوي

ش بدخشان و تخار ما مشابهت به تاجكستان مى رساند كه 
فارســى در ايران دارد، گوي

ايــن خود ياد آن روزگارى را تداعى مى كند كه از شــط العرب الى هندوســتان و از 
سمرقند الى بحر هند زبان واحد فارسى درى گوينده داشت.

ش نكنيم، محاوره هاى گوناگون در زبان فارسى 
  آنچه مهم اســت اين است كه فرامو

ش 
ش افغانى؛ ولى در نگار

ش تاجكى و گويــ
ش ايرانى، گوي

درى وجــود دارد، گوي
هيچگونه تفاوتى ديده نمى شود.

چنانچه، كتابى اگر در افغانستان چاپ شود، نه تنها ايران و تاجكستان؛ بلكه تمام 
فارسى زبانان دنيا در خواندن آن مشكل ندارند؛ همچنان اگر همان نوع مواد در ايران 
چاپ شود در افغانستان و ديگر نقاط درى زبان در خواندن و فهم آن اشكالى وجود 

ندارد. البته با نظر داشت اين نكته كه در تاجكستان الفباى ديگرى مروج شده است.

1- افغانستان گهواره و پرورشگاه زبان ((فارسى)) است يا ((درى)) يا ((فارسى درى))؟ به 
چه دليل؟

2- خاورشناسانى چون ((كريستنيسر)) دنماركى در بارة وجه تسميه يا اسم گذارى ((درى)) 
ف در مورد صحبت كنيد.

ش روى تختة صن
چه عقيده داشته است؟ پي

3- اگر كسى معتقد باشد كه يكى از زبان هاى  افغانستان زبان درى، از ايران فارسى و از 
تاجكستان زبان تاجيكى است، شما در مورد چه مى گوييد؟

4- فرس باستان از جملة كدام زبانها به حساب مى آيد؟

كارخانه گى
ش ها 

1- متن درس (19) را مطالعه نموده به ساعت ديگر آمادة ارائه پاسخ هاى مناسب به پرس
در بارة آن درس باشيد.

2- پيرامون بيت زير چند سطر بنويسيد: 
ف طبع سخن گفتن درى داند

كه لط
 

 
ش حافظ كسى بود آگه     

زشعر دلك
                                            (حافظ)
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نصايح لقمان حكيم

يكى از ارثيه هاى معنوى پر ارج لقمان حكيم رحمة اهللا عليه نصيحت هاى وى است كه 
تا كنون و حتى تا قرن هاى آتيه نه تنها براى مردمان ما؛ بلكه براى تمام بشريت داراى 
ش اخالقى و رهنمود زنده گى اجتماعى مى باشد. از اينرو در بين مردمى كه او 

ارز
ك ثروت ملى و فرهنگى 

را مى شناسند نصايح وى حيثيت ضرب المثل ها را بحيث ي
احراز نموده و سينه به سينه و كتاب به كتاب نقل مى شود. جايى كه كسى كج راهى 
پيشه كند و به تاريكى، راهى شود يكى از نصايح مربوط وى بحيث چراغ راهنما در 
ذهن وى تداعى مى شود؛ مثًال: آن بزرگوار فرموده است: ((در خانة كسى كه در آيى 

ش مگو.
س كسى مبين و با زبان فح

چشم و زبان را نگهدار.)) با چشم به نامو
ش.)) يعنى در ميان مردم و با آنان دوست 

 جاى ديگر گفته است: ((با جماعت يار با
ش.

با
گ جامعه شناسى براى انسانها مى دهد، 

س بزر
ك جملة كوتاه در

 مى بينيم كه با ي
تاريخ به ياد دارد كه شاهان و زورمندان اگر خالف آن راه رفته اند به پرتگاه سقوط 
و اضمحالل افول نموده اند. آنانى نام جاودانه يافته اند كه بين خود و مردم ديوار 

نكشيده اند.
 ارثية گرانبهاى ديگر حكيم خردمند اينچنين به ما رسيده است: ((فرزند را علم و 
ك طرفدار علم و ادب كه با جهل و بى ادبى دشمنى دارد، در 

ادب بياموز.)) تأكيد ي
ش هاى ديگر معنوى و 

ش فرزندان توسط مادران و پدران به ارز
ش و پرور

مورد آموز
پيشرفت و ترقى جامعه چون ستارة رخشنده يى نور افشانى دارد. ناگفته نگذريم كه 

به پرسش هاى آتى شاگردان پاسخ دهند: 
1- از لقمان حكيم چگونه شناخت حاصل نموده ايد؟

2- از نصيحت حكيم: ((جوانى را غنيمت دان)) چه انتباه گرفته ايد؟
3- لطفًا مثال ارائه كنيد كه تنوين ((دو زبر)) در واژه هاى عربى 

مختوم به همزه بر سر {ء} نوشته مى شود.
4- تنوين در زبان عرب به چه چيزى گفته مى شود؟

س 
در

نزدهم
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ش شاگردان زيادى نيز تربيه نموده 
لقمان حكيم طبيب دانشمندى نيز بود در اين بخ

بود.
ش حكيم در جهت تبعيت مردم از اعتدال است 

ش.)) تال
 ((در همه كار ميانه رو با

و باز داشتن آنان از افراط و تفريط در همة امور زنده گى چنانكه گفته شده كه نه 
ش كه دورت اندازند. ((خير اْْمور 

ش كه ترا ببلعند و نه آنچنان تلخ با
آنچنان شيرين با

اوسطها.))
((خرج به اندازة دخل كن.)) به بُعد اقتصادى زنده گى افراد، خانواده ها، اقوام و جوامع 
س (21) اين موضوع را 

بشرى توجه داشته است. واقعاً همين طور است و شما در در
گسترده تر خواهيد خواند.

ك نگهدار.)) كمال بذل توجة حكيم به ارتقاى كلتور صحى 
 ((جامه و تن را پا

ش خيلى ها 
ش و كليه انسانها مى باشد. اينچنين جمله هاى كوتاه ولى با ارز

اطرافيان
گ، بهترين مواد درسى براى فرزندان وطن ما بوده مى تواند.

بزر
س ديگريست كه لقمان حكيم انرژى سرشار جوانى را 

  ((جوانى را غنيمت دان.)) در
در نظر داشته و با استفاده از آن هدايت مى نمايد تا جوانان آنرا غنيمت شمرند و از آن 

ش و كار استفاده برند و در خدمت مردم و وطن خود باشند.
براى آموز

جاى ديگر تأكيد دارد كه ((در كار خير جد و جهد نماى.)) كارخير آنست كه براى 
ش ها و 

بنده گان خداوند نفع رساننده و صلح آورنده و ازدياد بخشندة نعمت ها و دان
تجربه هاى كار آمد در حيات روزمره بوده باشد، ونيز كار خير آنست كه نزاع ها را 
محو و تفاهم ها را جانشين آن سازد. از اينرو براجراى اين نوع كارها حكيم خردمند 

بر آن تأكيد داشته است.
ك ضرورت احترام و خدمتگزارى به پدر و مادر را اينچنين تاكيد كرده 

حكيم در
ك پيشه 

است: ((مادر و پدر را غنيمت شمر)) وى همچنان بر جوانمرد بودن بحيث ي
و خدمت مهمان به جا آوردن را بحيث وظيفه  در برابر ما قرار داده است كه هر كدام 
اين نصايح نه تنها محوه كنندة اختالفات ماست؛ بلكه رموز زنده گى كردن بهتر را به ما 
ش را به حد الزم به ما ميراث گذاشته 

مى آموزاند. وى اينچنين هدايات و نكات با ارز
است.
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  لقمان حكيم كى بود؟ مردى حكيم، دانشمند و طبيب حاذق بود و در 
زمان داوود عليه السالم مى زيست و در قرآن كريم ذكر وى آمده است:  

ِّْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم (13)  َّ الش ِ إِن َّ َال ُتْشِرْك بِاهللاَّ َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن ِالبْنِِه َوُهَو َيِعُظُه َيا بَُني
ش در حالى كه وى او را اندرز مى داد، 

ترجمه: [ياد كن] هنگامى را كه لقمان به پسر خوي
(13 گ است. (

ك ستمى بزر
ك مياور كه به راستى شر

ك من به خدا شر
گفت: اى پسر

ِض 
ْر ََّماَواِت أَْو ِفي اْألَ ِّْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي الس ٍَّة م َُك ِمْثَقاَل َحب َها إِن ت َّ إِنَّ َيا بَُني

َ لَِطيٌف َخبِيٌر (16)  َّ اهللاَّ ُ إِن َيْأِت بَِها اهللاَّ
ك من اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلى (اورى) و در تخته سنگى يا در 

ترجمه: اى پسر
س دقيق و آگاه است. (16)

آسمان ها يا در زمين باشد، خدا آن را مى آورد كه خدا ب
لقمان را گفتند: 

((ادب از كى آموختى؟)) گفت: ((از بى ادبان هرآنچه از ايشان در نظرم ناپسند آمد 
گ زبان فارسى، احمد عالمة فلسفى.)

از فعل آن پرهيز كردم.)) (فرهن
به روايت هاى اسالمى لقمان حكيم حبشى بود؛ چنانچه سعدى در مورد چنين گفته است: 

شــنيــدم كه لقمان سيه فام بود
 

 
 

ك انـــدام بود
                                       نه تن پرور و ناز

چگونه بنويسيم؟
ش) در حرف آخر واژه ها:

تنوين (دو زبر، دوزير، دو پي
تنوين تنها بر واژه هاى عربى نوشته مى شود و در زبان درى تنها تنوين (دو زبر)) بر 
ش نبايد كرد كه كاربرد تنوين با واژه هاى غير 

واژه هاى عربى رايج مى باشد. فرامو
عربى در زبان درى درست نيست؛ چون: تيلفوناً، تلگرافاً، زباناً، ناچاراً، كه اين موارد 
كامًال نادرست و دور از قواعد زبان درى به حساب مى آيد؛ زيرا كلمه هاى تيلفون 
و تلگراف واژه هاى اروپايى بوده و تحميل قواعد عربى بر آنها كار نادرست است. 
همچنين بر واژه هاى ((زبان)) و ((ناچار)) كه كلمه هاى سچة درى مى باشند، نبايد 
قاعدة زبان عربى را تحميل كرد. قواعد نوشتن تنوين صرف دو زبر بر واژه هاى عربى 

دخيل در زبان درى چنين است:
ف) بنابر قاعدة كلى و رايج در پايان واژة مورد نظر ((الفى)) ميافزاييم و باالى آن 

 ال
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((دو زبر)) مى نويسيم؛ مانند: اصًال، اجمًالٌ احتماالً، اساساً، حتماً، قسماً، عيناً، راساً، مثًال، 
ابداً، فوراً، مختصراً، حقيقتاً، نسبتاً، موقتاً، ذاتاً، عجالتاً، ندرتاً.

ب) تنوين ((دو زبر)) بر واژه هاى عربى مختوم به همزه {ء} بر سر همزه نوشته مى شود؛ 
مانند: استثناء             استثناًء

           جزء              جزًء

بياموزيم
وقتى گفته شد كه لقمان حكيم در روزگار داوود عليه السالم مى زيست و معلوم است 
كه داوود عليه سالم از (1010 الى 970) قبل از ميالد پادشاه بنى اسرائيل بود بنابر آن 
لقمان در حدود (3000) سال قبل از ما زنده گى داشت؛ ولى مى بينيم كه اين حكيم 
ش اين گفته ها همچنان تا 

خردمند چه نصايح سودمندى در آن زمانه ها به جا ماند، ارز
روزگار ما باقى مانده است.

1- آيا از لقمان حكيم صرف نصايح باقيمانده، يا چگونه؟
2- لقمان حكيم چند سال قبل از ما زنده گى داشته است؟

3- استعمال تنوين باالى كدام نوع كلمه ها به كلى نادرست و غير معمول است؟
س، مقصود چيست؟

4- از واژة ((غنيمت)) در اين در
ش.)) چه نتيجه گرفته ايد؟ براى سه دقيقه 

5- از نصيحت: ((در همه كارها ميانه رو با
ك تبصره داشته باشيد.

ي

كارخانه گى
س بيستم) را آنچنان 

س آينده (در
 متن در

ش هاى مطرح در 
مطالعه نماييد كه به پرس

س پاسخ هاى مناسب 
قبل از عنوان آن در

ارائه كرده بتوانيد.
 نصايح لقمان حكيم داراى چه ارزش هاى 
چند سطر 

اخالقى و اجتماعى است در 
بنگاريد.
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شاگردان به پرسش هاى زير پاسخ گويند:
1- سعدى عالوه به فارسى درى آيا آثارى به زبان عربى هم داشت 

و چرا؟     
2- پيام غزل سعدى به نظر شما چيست؟

3- كدام واژه هاى عربى همزه دار گرچه دخيل هم باشد همزة خود 
را در امالى درى حفظ مى كند؟

س 
در

بيستم

ت عافيتى بى تزلزلىغزلى از: سعدى
ناممكن اس

مجروح مى كند دل مسكين بلبـــــلى 
هــــرروز باد مى برد از بــوســتان گـــــلى 

مألــوف را صــحبت ابــناى روزگـــــــار  بر جــور روزگـــار ببايــــد تـحـــملى 
ش بدراند به چــــــنگلى 

همچون كبوتر
گ هر كه سر از بيضه بر كــند 

كاين باز مر
ك  نا ممكن است عـافيــــتى بى تزلـــزلى 

اى دوست دل منه كه در اين تنگناى خـا
ك و سنبلى 

هر الله يى كه مى دمد از خا
رويى است ماه پيكر و مويى است مـشكبـوى 

كزوى به دير و زود نبـــاشد تحولى 
ك هيچ عـــــمارت نكـرده اند  

باالى خـــا
ك  هر بامــــداد كـــرده به شوخى تجملى 

مكــــروه طلـعتى است جـــهان فريبنــا
گ مـــرغ در چــمن افتاده غلغلى 

وز بان
دى بوســـتان خـــــرم و صحراى اللـه زار  

گـويى كه خود نبود درين بوستان گلى 
و امـــروز خــــارهاى مـغيالن كشيده تـيغ  

سعدى گر آسمان به شكر پرورد ترا
چـون مى كشد به زهر ندارد تفـضـلى
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      ســعدى كلمه يى اســت منســوب به سعد بن ابوبكر بن ســعد؛ ولى نام  
سعدى مشــرف الدين مصلح بن عبداهللا شيرازيســت. سعدى نويسنده و 
گ قرن هفتم هجرى است؛ در شيراز به كسب علم پرداخت و 

شــاعر بزر
س به بغداد شتافت و در مدرســة نظاميه به تحصيل پرداخت، بخاطر طبع نا آرامى 

ســپ
ش 

كه نصيب وى بود، تا شــمال افريقا به سفر طوالنى پرداخت و با جهانى تجربه و دان
ف شاهكارهاى خود دست يازيد. سعدى 

ف و تصني
برگشــت و فراغتى يافت و به تألي

در ســال 655 هـــ. ق. ســعدى نامه يا ((بوســتان)) را بــه نظم در آورد و در ســال بعد 
ف كرد. برخى از آثار منظوم و منثور عربى نيز دارد.

((گلستان)) را تألي
  مهارت عمدة او در غزل عاشقانه است و در اين باب بى نظير يا كم نظير است. شعر و 
نثر ســعدى تا عهد ما مورد تتبع و اقتفاى بزرگان فارسى درى قرار گرفته است. سعدى 

در شيراز در گذشت و آرامگاه او بدانجاست.

؟
چگونه بنويسيم

همزه ويژة واژه هاى عربيست.
همزه{ء} در واژه هاى عربى در آغاز،  ميانه و هم در انجام مى آيد و شيوة نوشتن آن 
دستور هاى ويژه يى دارد؛ اما بحث ما دربارة طرز نوشتن ((همزه)) در واژه هاى دخيل 

ص مى شود:
عربى در زبان دريست كه به گونة زير مشخ

(1) در آغاز واژه هاى عربى به شكل {ا} نوشته مى شود؛ مانند: اتفاق، امت، اصحاب، 
ايجاد.

(2) هرگاه همزه در پايان واژه ها بر كرسى {ا} يا {و} نشسته باشد، همزه حذف 
نمى شود؛ مانند:

مبدأ زبان درى 
 

 
مبدأ 

لؤلؤ ناب و ناياب
 

 
لؤلؤ 

(3) در آن دسته از واژه هاى عربى كه بروزن ((فاعل))، ((فواعل)) و ((فعايل)) باشند، 
در زبان درى به جاى همزه {ى} نوشته مى شود؛ مانند:
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امالى درى 
 

 
 

 
 

اصل عربى (بروزن فاعل)  
قايل 

 
 

 
 

 
 

 
قائل 

سايل
 

 
 

 
 

 
 

سائل 
مايل

 
 

 
 

 
 

 
مائل 

جايز
 

 
 

 
 

 
 

جائز
نايل 

 
 

 
 

 
 

 
نائل 

امالى درى 
 

 
 

اصل عربى (بروزن فواعل)  
فوايد

 
 

 
 

 
 

 
فوائد 

نوايب
 

 
 

 
 

 
 

نوائب 
جوايز

 
 

 
 

 
 

 
جوائز

امالى درى 
 

 
 

 
 

اصل عربى (بروزن فعايل) 
شمايل

 
 

 
 

 
 

 
شمائل

جمايل
 

 
 

 
 

 
 

جمائل
فضايل

 
 

 
 

 
 

 
فضائل 

بياموزيم
1- قالب شعر ((ناممكن است عافيتى بى تزلزلى)) غزل است. قالب غزل براى بيان 
ف و احساسات انسانى به كار گرفته مى شود؛ اما محتواى اين غزل را مسايل 

عواط
گ، استبداد وقت و تحمل آن، نبود امنيت و تضمين

اجتماعى چون شكايت از مر
 زنده گى مردم و تشويق آنها به صبر و شكيبايى، تاكيد بر وارد آمدن تغيير و دگرگونى 

س از جهان تشكيل داده است.
در هر پديده يى، شكوه از كاينات و نيز ابراز يأ

ف، با استفاده از 
2- ادبيات غنايى گونه يى از ادبيات است كه با زبان نرم و لطي

ف و 
ك، به بيان احساسات شخصى انسان مى پردازد و بيانگر عواط

معناى عميق و باري
آرزوهاى انسان و غم ها و شادى هاى اوست. 

  غزل يكى از انواع ادبيات غنايى شمرده مى شود. واژة ((غنا)) در اين اصطالح به 
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معناى ترنم اشعار است و شعر غنايى در اصل همراه با موسيقى خوانده مى شده است.

1- از كدام واژه هاى عربى دخيل در زبان درى همزه حذف نمى شود؟
2- چند مثال از آن كلمه هاى عربى را روى تخته بنويسيد كه بروزن فاعل بوده و حين 

نوشتن آنها به درى، همزة آنها به {ى} تبديل مى شود.
3- از اين بيت چه مفهوم گرفته ايد:  

ك    
 اى دوست دل منه كه درين تنگناى خا

  
       ناممكن است عافيتى بى تزلـــزلى 

 
 

 
 

4- مفهوم اين بيت را به همصنفان خود بيان كنيد:
چون مى ُكشد به زهر ندارد تفضلى

سعدى گر آسمان به شكر پرورد تــــرا  
5- كدام كتاب سعدى (بوستان و يا گلستان) صرف به نظم سروده شده است؟

6- سعدى را در چند جمله معرفى كنيد.   

كارخانه گى
ش هاى صفحة نخست آن دقيق 

س (21) را آنچنان دقيق بخوانيد كه به پرس
1- متن در

ترين پاسخ ها را ارائه نماييد.
ش دارد:

2- اين وظيفه دو بخ
ف- پاسخ دهيد كه چرا از  بعضى واژه هاى دخيل عربى در امالى درى، همزه ها 

  ال
حذف مى شود؟

س 
  ب – ازاعضاى خانواده بپرسيد كه چرا بوستان و گلستان سعدى تا هنوز در مدار

س مى شوند و نظريات شان را در چند سطر بنويسيد.
 تدري
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ب دخل و خرج
تناس

گ بناى نظام اجتماعى هر كشورى به شمار مى آيد، نبايد اجازه داده شود 
خانواده اگر سن

كه بى موازنه گى در عوايد و مصارف آن به وجود آيد و فقر بر آن تحميل شــود؛ زيرا 
ش اقتصادى مواجه گردد، 

گ بناى اجتماعى به فرساي
ك؛ ولى سن

ك ساختار كوچ
اگر ي

ك 
شكى نيست كه اين بى احتياطى روزى تمام جامعه را مصدوم سازد. اگر هر خانوادة ي

جامعه برنامة دقيق اقتصادى خود را تنظيم كند وبه ســان ســاير واحد هاى جامعة انسانى، 
انتظام و اطاعت از مقررة الزم ناشــى از تجارب خانواده هاى موفق را سرمشق قرار داده، 
تجربه هاى تلخ ديگران را تكرار نكند و به خطا نرود؛ نه تنها به بهتر شدن زنده گى خود 

دست مى يابد؛ بلكه در تداوم توسعه و انكشاف جامعه، موثر واقع مى شود.
گ، ادبيات، مناسبات و اقتصاد 

پيروى از اخالق معين و داشــتن دين و معتقدات، فرهن
ويــژه و نظايــر اينها الزمة هر خانواده به حســاب مى آيد. به ديگر بيــان خانواده حلقة 

شاگردانى كه متن درس را قبًال خوانده اند، دربارة آن به نحوى 
صحبت كنند كه پرسش هاى آتى را جواب دهند:

1. معناى لغوى توسعه چيست؟      2. تثمير را چگونه معنايى است؟               
3. برنامه ريزى اقتصاد خانواده چيست؟  

4. اين بيت را چگونه تعبير مى كنيد:
چو برگيرى از كوه و ننهى به جاى        سر انجام كوه انـــدر آيد ز پاى

5. بارعايت صرفه جويى به خانواده چى دست مى دهد؟                             

س 
در

ت
بيس

و يكم

تناس
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ك، شــهر و يا واليت و كشورى را به 
ك دهكده، شــهر

زنجيرى اســت كه اجتماع ي
هم پيوند مى دهد و هر عضو آن به نام شــهروند ياد مى شــود. هر شهروند يا خانواده بر 
چگونه گى حيات شــهروندان يا خانواده هاى ديگر تأثيــر مى گذارد؛ اما بُعد اقتصادى 

اين تأثير گذارى مشهود تر از ساير ابعاد مى باشد.
 بــراى اينكــه هر خانواده هم در دخــل (عوايد) و هم در پيوند با ديگــر خانواده ها اثر 
گذارى خوب داشته باشد، ناگزير خواهد بود به امور دخل و خرج و يا تناسب در آمد 
ك لحظه اجازه 

ش تدابيرى داشته باشد و براى ي
و مصارف روزانه، ماهانه و ساالنة خوي

ش سايه افگند.
ندهد كه بى موازنه گى بر اقتصاد

 از درون جوامع انســانى تجاربى به ما رســيده اســت كه هوشــدار مى دهد و آگاهى 
مى رســاند كه بى توجهى به اين امور جز پريشانى، فقر و در بدرى برا ى خانواده هايى 
كه در آمد متوســط و مصرف زياد دارند؛ حاصل ديگرى نخواهد داشت و وضع شان 
به مراتب بدتر از خانواده هايى خواهد بود كه عايد متوســط و مصرف حســاب شــده 

ندارند.
  ما از متون قديم ادبيات  ملى از جمله ادبيات درى نيز همچو مفادى را نصيب مى شويم: 

در كتاب كليله و دمنة بهرامشاهى چنين آمده است:
ض 

  ((بازرگانى بود بسيار مال، و او را فرزندان در رسيدند و از كسب و حرفت اعرا
نمودند و دست اسراف به مال پدر دراز كردند. پدر موعظت و مالمت ايشان واجب 
ديد و در اثناى آن گفت: اى فرزندان، اهل دنيا، جويان سه رتبه اند و بدان نرسند؛ مگر 
به چهار خصلت؛ اما آن سه كه طالبند فراخى معيشت و رفع منزلت و رسيدن به ثواب 
آخرت است و نه ديگران را در تعهد تواند داشت و اگر مال به دست آرد و در تثمير 

ش شود.
آن غفلت ورزد، زود دروي

ش اندر نگاه داشتن است
رنج

       مـــال را هر كسى به دست آرد 
ك اتفاق افتد؛ آخر فنا پذيرد.

ك اند
چنانكه خرج سرمه اگر چه اند

سر انجام كوه اندر آيد زپاى
   چو برگيرى از كوه و ننهى به جاى 

 و اگر در  حفظ  و تثمير  ننمايد و خرج  آن بى وجه كند؛ پشــيمانى آرد و زبان طعن 
ك نامرعى دارد به منزلت درويشى 

در وى گشــاده شود و اگر مواضع حقوق به امســا
باشــد، از لــذات دنيا محروم و با اين همه، مقادير آســمانى و حــوادث روزگار آن را 
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ض تفرقه آرد چون حوضى كه پيوســته آب در وى مى آيد و آن را بر اندازة 
در معــر

گ افتد و 
مدخل، مخرجى نباشــد، الجــرم از جوانب راه جويد و بترابد تــا رخنة بزر

س آن فرزندان پند پدر و موعظت او هرچه نيكوتر بشــنودند 
تمامى آن ناچيز گردد؛ پ

و منافع آن به غايت بشــناختند و برادر مهتر ايشــان روى به تجارت آورده سفرى دور 
دست اختيار كرد)).

 مفهومى كه از متن باال گرفته مى شود، اين است كه د ركنار عرضة كار و انجام و اخذ 
ص عايد به مجارى مصرف، از مهم 

ش، داشتن برنامه و تنظيم و اختصا
حقوق و معا

ك خانوادة داراى در آمد پايين را از تهى دستى و فقر 
ترين را هكار هايى است كه ي

نجات مى دهد.
ش از هر چيز ديگر دنياى برنامه و يا پالنگذارى است. فقدان برنامه 

  دنياى امروز پي
و عدم رعايت تناسب، موجب سقوط بزرگترين و كوچكترين ساختار هاى انسانى 
مى گردد؛ ولى صرفه جويى يكى از وسايل است كه با رعايت آن ممكن است 
ش را به گرداب 

خانواده ها خود را از احتياج نجات دهند، به دست خود اعضاى خوي
فقر فرو نبرند.

گ معاصر جهانى، صرف به معناى نداشتن پول و ثروت مادى نيست؛ بلكه 
 فقر در فرهن

ف مى كنند؛ لذا اگر مى خواهيم كه در پريشان حالى مادى 
فقر را نداشتن قابليت تعري

و معنوى زنده گى، به خجلت مواجه نگرديم بايد در پى برنامه ريزى و كسب قابليت 
برآييم و دخل و خرج را هيچگاهى به بى موازنه گى اندر نسازيم.

ف:
  1- توسعه و انكشا

توسعه و انكشاف هر دو پيشرفت است؛ ولى انكشاف سير صعودى و 
توسعه مسير افقى پيشرفت را تبيين مى نمايد.

2- كليله و دمنه مجموعة داستانهايى است از زبان حيوانات كه نخست از سانسكريت 
س توسط عبداهللا بن مقفع از پهلوى به عربى ترجمه گرديده 

به پهلوى نقل شده وسپ
است. كليله و دمنة ابن مقفع را در عهد نصر بن احمد سامانى و به فرمان او، ابوالفضل 
محمد بلعمى به نثر درى ترجمه كرد. كليله و دمنة ديگرى كه منظوم است، اثر طبع 
رودكى مى باشد، كه ابياتى از آن به دست است، امير نصربن احمد، رودكى را فرمود 
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تا كليله و دمنة مترجم، بلعمى را به نظم در آورد؛ اما كليله و دمنة منثور فارسى درى 
از ابوالمعالى نصراهللا بن محمد عبدالحميد است كه از كليله و دمنة ابن مقفع در نيمة 
قرن ششم هجرى، در دورة سلطنت بهرامشاه غزنوى (512- 547) ترجمه كرده است. 
در اين كليله و دمنه، گذشته از نقل اصل هندى دو سه حكايت ملى و اسالمى بر آن 
افزوده شده. ابوالمعالى نصراهللا اين كتاب را به نام بهرامشاه (نوادة محمود غزنوى) 
اتحاف كرد و امثال و اشعارى به فارسى درى و عربى بر آن افزود و در آن نثر متين 
و شيوايى به كار برد؛ چنانكه مى توان آنرا از امهات كتاب هاى ادبى فارسى درى به 

شمار آورد.

چگونه بنويسيم
تركيبات عربى مستعمل در درى جدا نوشته مى شوند؛ مانند: ان شاءاهللا، عن قريب، 
ف و الم عربى) در ميان 

ك، من جمله، على هذا، من بعد.{اما اگر (ال
مع هذا، مع ذال

آنها قرار گرفته باشد، در آن صورت به همان شكل عربى نوشته مى شوند؛ مثل: عند 
المطالبه، عندالطلب، مع الخير و على الدوام.}

ص آيد، چنين نوشته مى شود: ابن سينا، 
ش از اسم خا

 هر گاه واژة (ابن) در آغاز و پي
ابن بطوطه، ابن رشد، ابن زيد، ابن خلدون.

ص بيايد، {ا} آن در نوشته حذف مى شود؛ و لى 
و اما اگر ((ابن)) در بين دو اسم خا

ف تلفظ مى گردد؛ مانند: محمد بن احمد دقيقى بلخى، عيسى بن مريم، يحيى بن 
با ال

خالد برمكى، حمزه بن حسن اصفهانى.
 نوشتن واژه هاى عربى بلوى، تقوى، مبتلى، مصطفى، و مستثنى در زبان درى با 

ف) مرجح دانسته مى شود: بلوا، تقوا، مبتال، مصفا، و مستثنا.
(ال

 ناگفته نبايد بگذاريم كه هرگاه كلمه هاى غير عربى اگر وارد زبان درى شده باشد، 
نسبت مشكالتى كه در شكل نوشتارى صداها (حروف) داريم؛ مثال: {ط} و {ت} 
عين آواز را در زبان درى دارد يعنى درى زبانان هر دو حرف را {ت} تلفظ مى كنند؛ 
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بايد متوجه باشيم كه همصدا يا صامت {t} اگر در كلمه هاى خارجى غير عربى آمده 
ش، تهران، و غيره؛ 

باشد بايد به {ت} نوشته شود نه با {ط}؛ مثال: پترول، ايتاليا، اتري
ولى اگر كلمه عربى باشد و به حرف{ط} نوشته شده باشد؛ مثال: نطق و طرف، نبايد 

آنها را به {ت} بنوسيم.

بياموزيم
ض نمودند)) به معناى آن كه از پيشه و حرفه آموختن رخ 

 ((از كسب و حرفت اعرا
تافتند يا روى گردانيدند و نفرت و كراهت نشان دادند.

ش شــود.)) تثمير 
 ((اگر مال به دســت آرد و در تثمير آن غفلت ورزد، زود دروي

به معناى بســيار كردن و به بار آوردن و بهره گرفتن كســى كه پول به دســت آورد و 
ك 

س ي
ض در جايى پت و پنهان كردن بايد به تجارت اندازد و يا به تأســي

آنــرا به عو
فابريكه و منبع توليدى بپردازد تا صرف از آن پول همه روزه خرج نكند و به فكر تثمير 
يا زياد شــدن پول به وسيلة پول خود كارى انجام دهد اين عمل انسان را به فقر مواجه 

نمى سازد.
ك نامرعى دارد به منزلت درويشــى باشد از لذات 

 ((و اگر مواضع حقوق بر امســا
ك بى 

دنيا محروم...)) و اين به آن معنى كه اگر حق مصرف كردن به جاى را بر امســا
مورد مرعى ندارد، آن پول دار و ثروتمند شبيه به درويشى خواهد بود كه از لذات دنيا 

خود را محروم كرده باشد و صرف به گرد كردن پول مصروف شود.
 ((فقر، نداشتن قابليت است)) ما در كشور خود هم اكنون نمونه هايى از اين امر را 
به چشــم مى بينيم: مردم ما به ســبب تداوم نا آرامى ها از دسترسى به قابليت هاى نوين 

كارى در شرايط فعلى محروم شده اند. 
 اگر هر قدر پول داشته باشيم، يعنى غنى باشيم؛ ولى اگر قابليت تزييد در آن را نداشته 

باشيم به زودى فقير خواهيم شد.
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1- به نظر شما برنامه ريزى اقتصاد خانواده چيست؟
2- مفهوم بيت زير را چگونه فهميده ايد؟ 

ش اندر نگاه داشتن است)) 
رنج

((مال را هركسى به دست آرد  
3- كليله و دمنه بهرامشاهى را چرا به اين نام ياد مى كنند؟

4- عمده ترين عامل فقر در جامعه چيست؟
5- آيــا تداوم نا امنى ها يكى از عوامل بر هم زدن تناســب دخل و خرج خانواده ها و 

اجتماعات است يا خير؟ اگر بلى به چه دليل؟
6- آيا داشــتن و نداشــتن قابليت و مهارت هاى كارى در بين اعضاى خانواده و جامعه 

ش بازى كند؟ چگونه؟
هم مى تواند در بى موازنه گى دخل و خرج نق

س را قرائت  
ك پاراگــراف متن در

ك ي
7- دو شــاگــــرد بــه انتخاب معلم صاحب ي

مى كنند.

كارخانه گى
1- در رابطه به فايدة تناسب دخل و خرج چند سطر بنويسيد.

س (22) را كه روز آينده آغاز مى كنيم دقيق خوانده و آمادة ارائة پاسخ 
2- در

ش ها در مورد آن باشيد.
 به پرس
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عبدالهادى داوى
ت

 عبدالهادى داوى شاعر و نويسندة مرد قلم و سياس
توانا، تحقيق كننده در علوم، خطيب 
فصيح البيان، مرد حقگو، حقجو و 
شــخصيت سياسى ضد اســتبداد و 
ك آزاديخواه وطندوســت بود. 

يــ
وى در ســال 1274 هـ.. ش. در باغ 
عليمردان كابل زاده شد. تحصيالت 
خــود را در مكتب حبيبيــه به پايان 
ش هــاى 

رســاند. اساســات آموز
سياســى را در همين مكتب از دو مشــروطه خواه مولوى عبدالرب و مولوى محمد سرور  و 

س به گروه مشروطه خواهان پيوست.
ف فرا گرفت؛ سپ

آص
ش هاى ادبى و شعرى را از استادان 

ص مى كرد؛ آموز
  داوى كه نخست ((پريشان)) تخل

ك الشــعرا قارى عبداهللا و عبدالغفور نديم فراگرفته بود. وى به محررى سراج 
خود، مل

ف شد.
االخبار و بعداً به گرداننده گى جريدة امان افغان موظ

  فعاليت ادبى و كار ترجمة مطالب سياسى و اجتماعى از زبان تركى و تهية ديگر مواد 
نشــراتى ســراج االخبار را در واقع با آغاز كار در اين نشريه شروع كرده بود. داوى از 
ش هاى دورة تجدد ادبى در كشــور، 

طرفداران هدفمند بودن شــعر بود و با اتكا به ارز
واقعيت هاى اجتماعى را در قالب هاى شعرى بيان مى كرد.

 داوى در زمان شــاه امان اهللا به سياســت و كار در ادارة دولتى نيز كشانيده شد. در اين 
وقت بود كه ســراج االخبار به نام « امان افغان» ياد شــد و عبدالهادى داوى در ســال 

شاگردان با ارائة پاسخ هاى مناسب از مطالعة دقيق قبلى متن اين 
درس اطمينان دهند:

1- چرا داوى گفت: ((اى قلم آخر زبانت مى برند؟))
2- داوى تعليمات را در كدام مكتب به پايان رسانيده بود؟

3- داوى به محررى كدام نشرية كشور برگزيده شده بود؟
4- اساسات آموزش سياسى را عبدالهادى از كجا آموخت؟

س 
در

ت
بيس

و دوم



 
100 1299هـــ . ش. مســؤوليت گرداننده گى اين جريده را عهده دار شــد. در همين وقت 

س ها رهسپار شهر 
بود كه به حيث عضو هيأت افغانى جهت مذاكرات سياســى با انگلي

ميسورى هندوستان گرديد. او مشاغل سياسى دولتى نيز داشت كه عبارت بود از عهدة 
سفارت در بخارا، وزير مختار در لندن، وزير تجارت و سفير در برلين كه بعد از به سر 
س از رهايى از 

رســيدن اين ماموريت ها، دوران شكنجه و زندان براى وى فرا رسيد. پ
ش در 

س شوراى ملى، سفير كشور
زندان در پســت هاى سر منشى دربار ســلطنت، رئي

س اعيان (سنا) خدمت كرده است.
مصر، وزير مختار در اندونيزيا و رياست مجل

 داوى در شعر و ادب دسترسى زياد داشت و يكى از پيشگامان ادبيات معاصر درى به 
شمار مى رود كه نمونه يى از اشعار وى را در اينجا مى آوريم:

       تا به كى
 

 
 

تا به كى؟ هان تا به كى؟ هان تا به كى؟
 

 
تـابـه كى اوالد افغــان تـا بـــه كى 

خواب غفلت اى حريفــان تـا به كى؟
 

 
نور بيـدارى جــهانـى را گرفــــت 

بر نـمى دارى تــو مــژگان تـا به كى؟
 

 
سبزة خوابـيـده هـــم برداشـت سر

شــوق گل گـشت بيابــان تـا به كى؟
 

 
مى وزد بـاد خـزانـــــت در چـمن

خاكبازى همچو طفالن تـــا بــه كى؟
 

 
شوق تعميـر و سراى و خـانه چنـد

خواب راحت در شبستان تـــا به كى؟
 

 
روزكار و روزگار عـبــــرت است

تا به كى باشيم بى جـان تــا بـــه كى؟
 

 
هست مكتـب جان ملت جـان مـن 

خـــاكـبازى در بيــابان تــا بــه كـى؟
 

 
كودكان را مكـتب است و مدرسه 

فـــكــر كـالر اى جــوانان تا به كـى؟
 

 
س سر در گـريبان در كنيد

ك نف
ي

خرد سالى خرده ساالن تــا بــه كـى؟
 

 
رفت وقت خنده و هـزل و مـــزاح

اين قدر حــرف پريــشان تـا به كـى؟
 

 
اى قلم آخــر زبــانت مى بــــــرند

 1- مشــروطه خواهان: به آن عده از جوانان و اســتادانى گفته مى شــود كه 
ض سيستم 

گردهم آمده و به خاطر اســتقرار نظام شــاهى مشروطه به عو
شــاهى مطلقه مبارزه مى كردند. در نظام شاهى مشــروطه شاه همزمان با 
عهده دارى رياســت دولت، رياســت حكومت (قــوة اجرائيه) را عهــده دار نمى بود. 
ص داده و يابه عبارت 

س در شاهى مطلقه شاه كليه صالحيت ها را به خود اختصا
برعك

س حكومت مى بود.
س دولت و درعين حال رئي

ديگر هم رئي
2- سراج االخبار: نشريه يى بود كه در زمان حبيب اهللا پدر شاه امان اهللا به نشرات آغاز كرد.

3- هدفمند بودن شــعر چيســت؟ ظاهراً چنين مى نمايد كه هر شــعرى هدفمند است؛ 
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ش كرد كه در بحث هاى جامعه شناســى ادبيات، هدفمند بودن ادبيات 
ولى نبايد فرامو

از جمله شــعر به معناى قرار گرفتن ادبيات يا شعر در خدمت جامعه مى باشد نه چيزى 
ديگرى غير از آن. اگر كســى شعر مى ســروده يا مى سرايد كه به هدف شخصى خود 
به وســيلة آن نايل آيد، صريحتر كه مثًال: پول به دســت آورد و از بيت المال چيزى را 
نصيب خود ســازد، شعر چنين شاعرى هدفمند نيست و داوى يكى از فرهنگيان جامعة 

ما بوده كه شعر را در خدمت اجتماع متعهد دانسته است.

چگونه بنويسيم
س و 

واژة عربى جرأت، تأديه، مأخذ، تأثير، تأديب، تأخير، تأييد، تأكيد، مأمور، تأســي
امثال اينها، در زبان درى به همين شكل نوشته مى شوند.

با در نظر داشــت عدم دســته بندى مذكر و مؤنث (مرد و زن) در قواعد زبان فارســى 
س، مدير، و... نبايد معلمه، شاعره، رئيسه، مديره، و... 

درى كلمه هاى معلم، شــاعر، رئي
س، شاعر، مدير، 

بنويســيم؛ زيرا در زبان درى براى زن و مرد، هر دو صرف معلم، رئي
وزير، معين و... گفته و نوشــته مى شود. ناگفته نگذاريم كه ما كلمه هاى زبان ديگر در 
زبان درى را پذيرفته ايم مشــروط بر اينكه قواعد زبــان خود را بر آنها به كار بريم، نه 
اينكــه قواعد زبان ديگــر را بر زبان خود تحميل نماييم. كلمه هــاى عربى را با در نظر 
داشت امالى آنها در زبان خود پذيرفته ايم؛ زيرا اگر كلمة ((نطق)) عربى را ما به شكل 
((نتق)) بنويسيم، قطعاً جواز ندارد؛ بخاطريكه معناى آن دگرگون مى شود؛ولى قواعد 
دستورى غير زبان فارسى درى يعنى انگليسى، عربى، فرانسوى و غيره را حق نداريم بر 
زبان درى تحميل كنيم؛ مثال: بين عدد و معدود در زبان هاى پشــتو و انگليسى مطابقت 
وجود دارد؛ چنانكه: ((＇لور كتابونه)) ((Four Books)) ولى در زبان درى  ((چهار 
كتاب)) گفته و نوشته مى شود. در هر سه زبان عدد و معدود ذكر مى شود؛ ولى معدود 
كه كلمة ((كتاب)) اســت در زبان درى بعد از عدد چهار، مفرد مى آيد؛ ولى در پشتو 
و انگليسى با وجود عدد، معدود نيز جمع بسته مى شود. به همين شكل در ديگر زبان ها 

از جمله در عربى.
  بنابرآن به قاعدة مؤنث ســازى كلمه هاى عربى در زبان درى نيازى نداريم و ما مدير، 
س و نظاير اين ها را هم براى مرد و هم براى زن گفته و نوشــته مى توانيم. به 

وزير، رئي
همين خاطر عالمت جمع در زبان درى نيز تذكير و تأنيث ندارد. 



 
102 ((- آن)) و ((- هــا)) براى جمع مذكر و مؤنث اين دو پســوند به كار برده مى شــود؛ 

س در عربى ((- ين)) براى جمع مذكر و ((- ات)) براى جمع مؤنث اســتعمال 
برعكــ

مى شود: معلمين و معلمات، محصلين و محصالت و يا متعلمين و متعلمات. درى زبانان 
ش واژه 

س، معلمان، محصالن، و متعلمان مى گويند و مى نويسند. در نگار
به هر دو جن

ف مقصوره»
هاى مختوم به «ال

ف) مرجح دانسته مى شود: بلوا، تقوا، مبتال، مصفا، و مستثنا.
(ال

بياموزيم
 مولوى عبدالرب مشروطه خواه: در زمان امير حبيب اهللا فرزند امير عبد الرحمن خان 
در ســال (1930) م. مكتب رسمى يا اولين ليسة رســمى را به نام ((مكتب حبيبيه)) در 
ف شهر 

ش شاخة ابتدايى اين ليسه در نقاط مختل
س كرد كه پسان ها ش

شــهر كابل تأسي
كابل، چون، باغ نواب، تنور ســازى، خافى هــا، پرآنچه يى ها، مكتب ((خدام حضور 

عالى)) و مكتب هنود موجود بود.
 مولوى محمد سرور خان كندهارى: يكى از استادان مشهور و فعال افغانى در ليسة 

حبيبيه بود كه وى و مولوى عبد الرب خان از جملة مبارزان مشروطه خواه بودند.

1- چرا داوى گفت: ((اى قلم آخر زبانت مى برند))؟
2- داوى به رهنمايى كى به سياست روى آورد؟

3- چرا داوى يكى از طرفداران هدفمند بودن شعر بود؟
ش هاى ديگر توانمندى داشت؟

4- داوى عالوه بر شعر در كدام بخ

كارخانه گى
1- مفهوم كلى شعر ((تا به كى)) را در چند سطر بنويسيد. 

ش ها پاسخ دهيد.
س (23) را آنچنان بخوانيد كه به پرس

2- متن در
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رسانه هاى تصويرى
رسانه وسيلة انتقال پيام، معلومات و اطالعات به مردم است. رسانه هاى جمعى چه 
س 

ش ب
چاپى، چه تصويرى و چه آوازى (صوتى) در جهت ارتقاى آگاهى عامه نق

مهمى را ايفا مى نمايد؛ حتى رسانه را قوة چهارم دولت ها نيز مى خوانند؛ زيرا يكى از 
س بوده مى تواند.

عوامل تسريع كنندة پيشرفت و تكامل جامعه بوده و گاهى بر عك
ك نهاد دولتى و يا غير دولتى 

 مورد ياد آورى شدة اخير وقتى به وقوع مى پيوندد كه ي
هدف نهاد دولتى و يا غير دولتى ديگر واقع گردد؛ در غير آن رسانه ها رسالت انتقال 
پيام دقيق و مثبت، معلومات مؤثق و اطالعات واقع بينانه را مى داشته باشند. وجيبة 
انساندوستانة رسانه ها با امكانات، تجهيزات، پرسونل، حجم و روشى كه دارند، در 
انكشاف و انتقال پديده هاى فرهنگى، باورها و انديشه هاى مورد استفاده براى بهبود 
ش مؤثر دارد؛ همچنان رسانه ها در حدود توان خود مرزى را 

زنده گى جوامع نق
نمى شناسند، درهمه نقاط جغرافيايى حضور مى داشته باشند.

شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ مناسب ارائه كنند:
1- رسانه و راديو تلويزيون از هم چه فرق دارد؟

2- رسانه چيست و نقش آن بر فرهنگ جامعه چگونه است؟
3- چرا مطبوعات و رسانه ها را قوة چهارم مى گويند؟

4- از رسانه، شاگردان چگونه استفاده كنند؟ ديدن متواتر 
سريال ها چه اثر منفى به آموزش دارد؟

س 
در

ت
بيس

و سوم
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تصويرى و رسانة آوازى) اولى در برگيرندة روزنامه، جريده، ماهنامه، سالنامه، مجله 
و گاهنامه مى باشد. دومى تلويزيون، انترنت و سومى راديو و وسايل مشابه آن را در 

بر مى گيرد.
  مؤثر ترين رسانة تصويرى، تلويزيون است؛ زيرا از يكطرف كتله هاى وسيعى از مردم 
ش قرار مى دهد كه شايد 

را در درون مرز ها و بيرون از آن در آن واحد تحت پوش
گفته شود كه راديو عين كار را مى تواند انجام دهد. دقيق است كه راديو از اين نگاه  
ش كرد كه تلويزيون مؤثر 

ش قرار دهد؛ ولى نبايد فرامو
مى تواند مردم را تحت پوش

ش و 
ش مى كند. مردم را از طريق گو

ترين است؛ زيرا عالوه بر آواز تصوير نيز پخ
چشم به خود مصروف مى سازد. 

ش رسانة تصويرى به مراتب برجسته تر از ساير رسانه 
  به همين خاطر است كه نق

گ تأثير گذار مى تواند باشد؛ 
ك رسانة مهم و بر فرهن

هاست اين نوع رسانه به عنوان ي
زيرا در دنياى معاصر كه مردم به طرف جهانى شدن روان استند و همة كشورها يكجا 
ش مى روند، عمده ترين 

باهم در حال عبور به مرحلة دهكدة جهانى شدن با شتاب پي
وسيله، بازهم رسانه هاى تصويرى مى تواند باشد.

  انترنت يكى از مهم ترين رسانه هاى تصويرى است كه در آن واحد به وصل كنندة 
هر فرد، نهاد و تشكيالت، اعم از دولتى و غير دولتى در شبكة جهانى مى باشد كه 
حضور آن در صورت داشتن كمپيوتر يا وسيلة جذب خانه به خانه و دفتر به دفتر جهان 
گ ملى هر كشور، 

ممكن است. ناگفته نگذاريم كه در شرايط فعلى و با اتكا به فرهن
جهانى شدن و رسانه هاى تصويرى ابعاد مثبت و گاهى منفى از خود متبارز مى سازد. 

  شاگردان به حيث نسل جوان امروز و بزرگساالن آيندة كشور بايد متوجه باشند 
كه رسانه هاى تصويرى برنامه هاى گوناگون و داراى اهداف متباين را به دست نشر 
ك يا چند برنامة محدود را انتخاب و آنرا 

مى سپارند. هر بيننده طبق اهداف معينى ي
ش از هر هدف ديگر به هدف آموزشى يا تعليمى بينديشند؛ 

تماشا مى كند. بايد آنها پي
زيرا اعضاى خانواده، مردم و دولت از شاگردان، همين انتظار را دارند؛ بخاطر اينكه 
ض دانسته اند كه بدون 

ش را برهر مسلمان فر
پيغمبر بزرگوار اسالم طلب علم يا آموز

ك منظور از مرد و زن مسلمان است. بدون علم هم نمى توان فرد مفيدى براى خير 
ش

و فالح مردم و كشور خود بود. اين امر تأكيد مى كند كه شاگردان نيز طبق هدف و 
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يا به تأسى از هدف آموزشى، برنامه هاى آموزشى رسانه هاى تصويرى را انتخاب و 
تماشا كنند.

داشتن قابليت و مهارت كارى نياز ديگرى است كه جوانان مى توانند آنها را از طريق 
ص رسانه هاى تصويرى به دست آورند. 

رسانه بخصو
 خالصه اينكه حين استفاده از رسانه ها به ويژه رسانه هاى تصويرى بايد اهداف عالى 

انسانى داشته باشيم نه اهداف التذاذى زود گذر و ضايع كنندة وقت.

قوة چهارم چيست؟ معموالً دولت ها داراى سه ركن يا قوه مى باشند 
  

كه عبارت است از: قوة اجراييه (حكومت)، قوة قضاييه (دادگاه عالى يا 
ستره محكمه) و قوة مقننه (پارلمان)؛ ولى اينكه مطبوعات را قوة چهارم 
ك قوة بازدارندة 

مى دانند به معناى آن است كه مطبوعات يا انواع رسانه ها به حيث» ي
هر سه قوة دولت و مردم» از اعمال غير قانونى مى باشد و نيز قوه يى است كه دقيق 
ترين اطالعات يا آگاهى ها را به مردم مى رساند و نيز شعور سياسى و حق خواهى 
مردم را با نشرات خود ارتقا مى دهد. تخطى ها را افشا مى كند، مظالم را برمال مى سازد 
به فساد ادارى انگشت مى گذارد، از حقوق بشرى در دفاع مى ايستد و رمزهاى افشا 

ش مى كند. به اين خاطر آنرا قوة چهارم نام داده اند. 
ناشده را فا

چگونه بنويسيم
 

ش اعداد تركيبى: اعداد تركيبى تاحدى كه ممكن است، پيوست نوشته 
طرز نگار

مى شود؛ مانند: هفتصد، ششهزار،پنجصد؛ اما در جايى كه امكان پيوستن نباشد، در 
ك، دوهزارو يازده؛ 

آن صورت جدا نوشته مى شوند؛ مثًال: بيست و چهار، هشتصدوي
ش از عدد دومى{هـ}غيرملفوظ قرار داشت در آن صورت نيز جداً 

همچنان اگر پي
نوشته مى شود؛ مثًال: سه صد، ده هزار و....

ززز

بياموزيم
روزنامه چيست؟ روزنامه يكى از رسانه هاى چاپى است كه همه روزه از طرف 

ش مى شود. 
صبح و يا عصر به چاپ مى رسد و پخ

جريده: يكى از رسانه هاى چاپى و نشريه است كه در هر هفته يكبار نشر مى شود 
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كه آنرا هفته نامه نيز مى گويند.
ك بار نشر مى شود.

ماهنامه: نشريه يى كه در هر ماه ي
است.سالنامه: نشريه يى است كه در هر (365) روز (يكسال) نشر مى شود  و چندين نوع 
ك محدودة زمانى به چاپ 

گاهنامه: تمام نشريه هاى باال موقوت است يعنى در ي
رسانيده مى شوند؛ ولى گاهنامه آن نشريه را گويند كه گاه گاهى چاپ مى شود و به 

زمان معين مقيد نيست.

1- رسانه چيست و در جهت ارتقاى آگاهى عامه چه نقشى دارد؟
ف 

ك دو دو مثال روى تختة صن
2- رسانه ها چند گونه اند؟ آنها را نام ببريد و براى هري

بنويسيد.
ش را در حيات اجتماعات بشرى دارد؟

3- تلويزيون چرا مؤثر ترين نق
4- چرا مطبوعات را قوة چهارم مى گويند؟

5- شــاگردان حين اســتفاده از رســانة تصويرى تلويزيون چگونه برنامه ها را انتخاب 
كنند؟

6- اعداد تركيبى چگونه بايد نوشته شوند؟
7- گاهنامه چگونه رسانه است؟

كارخانه گى
س را به دقت بخوانيد و آمادة ارائة پاســخ به 

ش هاى اين در
س و تمــام بخ

1- متــن در
ش ها باشيد.

پرس
2- رســانه ها چه نقشى در ارتقاى آگاهى عامه دارند؟ چهرة منفى آنها چه وقت متبارز 

مى شود؟
ف بياوريد.

در اين باره مقاله يى بنويسيدو با خود به صن
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ت درى
تاريخ ادبيا

ف هاى قبلى از تاريخ ادبيات فارسى درى الى قرن (12) هجرى قمرى آگاهى 
 درصن

س از سير و خصوصيات ادبيات درى در سده هاى سيزدهم 
حاصل نموديم. در اين در

و چهاردهم هجرى قمرى وقوف حاصل مى كنيم:
ش هاى قدرت طلبى داخلى بر ادبيات درى  اثر گذار 

   در قرن (13) هـ . ق. كشمك
ك چنين حالتى بر جبين آثار منثور و منظوم آن عصر و تذهيب و 

است. بدون ش
ف و سقوط مى رفت، ساير پديده هاى ادبى نيز وضعيتى بهتر از آن ها 

نقاشى روبه ضع
نداشت.

شاگردان پاسخ هاى مناسبى ارائه دارند:
1- از چند چهرة مشهور ادبيات درى در قرون 13 و 14 نام 

2- طنز چگونه تعريف مى شود؟
ببريد. 

3- آيا طنز صرف منظوم بوده مى تواند يا منثور نيز؟
4- دربارة كلمه هاى معلمه، رئيسه، و مديره چگونه نظرى در 

زبان درى داريد؟

س 
در

ت
بيس

و چهارم



 
108   نثر ها اغلب تقليدى و يكنواخت و فاقد متانت و ساده گى قديم و عارى از صنايع 

بديعى و تكلفات دوره هاى وسطى بوده است و نيز ساده نويسى در اين دوره فصاحت 
متأخران و دورة معاصر را نيافته بود. با اين همه قابل ياد آوريست كه اگر ادبيات سدة 
ش گرفته شود، بيگمان به آثار ادبى در آن زمان ها بر 

سيزدهم بطور دقيق به پژوه
مى خوريم كه غير مطبوع؛ ولى قابل اعتنا بوده اند.

  با وجود آشفته حالى اجتماعى و سياسى كشور در اين قرن، هموطنان فرهنگيى 
ش آثار 

گ مى انديشيدند و از هر امكان و مجالى براى آفرين
بودند كه به اين امر ستر

ادبى استفاده مى كردند و نگهدارى ميراث گرانبهاى گذشته گان را وجيبة خود 
مى دانستند.

 از اين سخنسرايان كه تعداد شان را در حدود سه صدتن گفته اند، آثار زيادى برجاى 
نمانده و مقدارى از آنها كه مورد اعتنا مى توانست باشد بر اثر بروز رخداد هاى متوالى 
ك سدة سيزدهم از ميان رفته و بخشى ديگر از آن شايد بصورت شخصى در 

و دردنا
تصرف كسانى باشد.

 آنانى كه تمامى يا بيشتر آثار شان از گزند حوادث در امان مانده است، چهره هاى 
درخشان و نامهاى ماندگارى هم ديده مى شوند كه نام و كارشان ادب زمان را رنگينى 

مى دهد و آبرو مى بخشد.
ص به واصل، مير 

  برخى از آن چهره ها عبارت بودند از: ميرزا محمد نبى دبير متخل
مجتبى الفت، محمد حسن دبير، اديب پشاورى، لعل محمد عاجز، حبيب اهللا آخند 
ك افغان، حميد 

زاده يا محقق قندهارى، مهر دل مشرقى، ولى طواف كابلى، مير هوت
كشميرى، شرر جغتويى، غالم محمد طرزى و ديگران.

  و اما ادبيات سدة چهاردهم در مقايسه با ادبيات سدة سيزدهم شگوفا تر و پر بار تر 
بوده است. در دهه هاى ميانى اين سده تكلفات منشيانه و مصنوع سدة گذشته در شعر و 
نثر كنار گذاشته شد و ساده نويسى آغاز يافت، انواع ديگر ادبى؛ چون: داستان كوتاه، 
طنز، شعرنو، و اندكى، بعد تر رمان نويسى در ادبيات درى راه يافت، معانى و مفاهيم نو 
در شعر گنجانيده شد كه تاكنون ادامه دارد؛ ولى در اين زمان نيز برخى از شعرا بازهم 

به تقليد از گذشته گان، شعر هايى با همان ساخت و ريخت قديم مى سرودند.
ش 

  در اين دوره شاعران ديگرى داريم كه تمام توجه شان به غزل سرايى و سراي
ش قابل توجه آثار شان در همان قالب ها سروده شده 

قصايد معطوف نگرديده؛ اما بخ
است؛ با اين وجود در اين نوع آثار، زبان و تعبير هاى زبانى نو به مالحظه مى رسد و نيز 

اقاليم فكرى و تصوير هاى نو مشاهده مى شود.
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ف آيينه و فتح 
 در كشور ما افغانستان سه شاعر (استاد خليل اهللا خليلى، محمد يوس

ش شعر نو طبع آزمايى كرده اند؛ 
محمد منتظر) نخستين كسانى بودند كه در سراي

چنانچه خليلى گفته است:
  شب اندر دامن كوه
  درختان سبز و انبوه 

  ستاره روشن و مهتاب 
  در پرتو فشانى 

   شب عشق و جوانى 
تا وقتى كه دركشور ما ماشين چاپ وجود نداشت و خواندن روزنامه و حصول تعليم و 
تربيه در مكاتب عام نشده بود؛ از نوع ديگر ادبى يعنى طنز نويسى به گونة پذيرفته شدة 
امروزين خبرى نبود. در شهرهاو روستاهاى افغانستان، هزاران كتاب خطى، چاشنى 

زنده گى فرهنگى مردم را تشكيل مى داد.
س و مساجد در كنار علوم دينى، بوستان و گلستان سعدى، ديوان حافظ و 

  در مدار
س مى شد. همين سان شاهنامة فردوسى، در شاهنامه خوانى هاى 

بهارستان جامى نيز تدري
شب هاى طوالنى زمستان و مثنوى موالنا جالل الدين محمد بلخى در مثنوى خوانى هاى 
ك نهاد كه روزها را به دريافت نفقة حالل مصروف مى بودند 

اهل طريقت و صوفيان پا
ض برده مى شد. 

با اعزاز و اكرام و التذاذ ادبى و محتوايى از آنها في
ف اعمال سانسور 

  بعد ها بود كه حاجى اسمعيل سياه هراتى و شايق جمال، با وص
س ضيا قاريزاده، عبد الصبور 

شديد مطبوعاتى توانستند طنز منظوم را رواج دهند. سپ
ش 

غفورى، غالم على اميد، شير على قانون، طالب قندهارى و ده ها شاعر ديگر تال
س مشكل هاى زنده گى و ناهنجارى هاى اجتماعى، طنز منظوم 

كردند، تا براى انعكا
ش ها، به اثر سانسور و نبود آزادى بيان 

بيافرينند. الزم به ياد آوريست كه اينگونه تال
انتقادات آنان از سطح كوبيدن گرانفروشى، بيسوادى مردم، خرافات، تن پرورى و 

رشوت خوارى ماموران حكومت و بيروكراسى ادارى باالتر نرفته بود.
  در اين دوره داستان نويسى رخ نمايان كرد و نثر ساده وفصيح در ادبيات داستانى 
رواج يافت. در اين ايام، زبان داستانى از پيشرفت الزم بشارت داد و روانشناسى و 
ف اجتماعى صريحتر و هنرى تر ترسيم مى شد. چنانچه نوشته هاى 

آمال گروه هاى مختل
نجيب اهللا توروايانا، سلمانعلى جاغورى، عزيز الرحمن فتحى، محمد شفيع رهگذر، 
محمد عثمان صدقى، محمد حيدر ژوبل، محمد حسين غمين، عبد الغفور برشنا، على 

احمد نعيمى و ديگر نويسنده گان اين دوره را مى توان نام برد.
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ش ظرافت و خندة هنرمندانه به تصوير كشيده شود و نويسنده يا 

پوش
گويندة اين نوع آثار اصالح اين نوع عيوب و دگرگون سازى اعمال و 

افكار انسان ها را هدف قرار داده باشد اين نوع ادبى را به نام« طنز » ياد مى كنند.
تكلفات منشيانه: در قديم در دربار پادشاهان و سالطين، شخصى بنام « منشى» و 
ش 

ص به نگار
ك بخصو

يا « منشى حضور» عز تقرر مى يافت و وظيفه داشت با سب
ص شايد 

فرامين، احكام، هدايات و يا رهنمود هاى پادشاه يا سلطان و يا مكاتيب خا
گاهى سرى مى پرداختند كه در آن ها تكلفات ويژه يى رعايت مى شد؛ چنانچه در اين 
ص به لسان 

ض اخال
نامة نورالدين عبدالرحمن جامى به يكى از وزير ها: ((بعد از عر

ض آنكه: قرب سلطان صاحب قدرت و مجال قبول سخن 
ص معرو

محبت و اختصا
س است 

گ است و شكر آن نعمت، صرف اوقات و انفا
در آن حضرت نعمت بزر

ف را 
به مصالح مسلمانان و ر فع مفاسد ظالمان و عوانان. اگر ناگاه عياذاً باهللا طبع لطي

ف را پريشانى روى نمايد، تحمل آن 
از ممر آن شغل گرانى حاصل آيد و خاطر شري

گرانى....))
ش را تكلفات منشيانه گفته اند.

ك در نگار
رعايت اينچنين سب

                                      (از مكتوبات جامى)

چگونه بنويسيم؟
ش زبان درى بدين گونه است:

امالى واژه هاى عربى در نگار
1- واژه هاى اسمعيل، اسحق، ابراهيم، رحمن و امثال آن را بايد با {ا} يعنى اسماعيل، 

اسحاق، ابراهيم، رحمان بنويسيم.
2- كلمه هاى مثل، زکوة، صلوة (صالة)، مشکوة، تورية و حيوة بايد همان گونه كه تلفظ 

مى شوند نوشته شوند: زكات، صالت، مشكات، تورات، و حيات.
3- واژه هايي كه در عربى به صورت: قراءة، دناءة، براءة، و... نوشته مى شوند، در زبان 

فارسى درى بايد به صورت قرائت، دنائت، برائت و.... نوشته شوند.
4- واژه هاى عربى هموزن ((تفعيل)) بايد با دو{ى} نوشته شوند؛ مانند: تعيين، تغيير، 

و تمييز.
5- واژه هاى مركب يا تركيبات عربى مستعمل در درى جدا نوشته مى شوند؛ مانند: ان 
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ك، من جمله، على هذا، من بعد، اما اگر 
شاءاهللا، عنقريب، مع هذا، مع ذال

ف عربى) در ميان آنها قرار گرفته باشد، در آن 
ف و الم معرفه و يا تعري

« ال » (ال
صورت به همان شكل عربى نوشته مى شوند؛ مانند: عند المطالبه، عند الطلب، مع الخير، 

على الدوام وغيره.
ص بيايد چنين نوشته مى شود ابن سينا، 

ش از اسم خا
6- هر گاه واژة « ابن» در آغاز و پي

ص بيايد 
ابن رشد، ابن خلدون، ابن زيد و ابن احمد و اما اگر « ابن » در بين دو اسم خا

ف » تلفظ مى شود؛ 
ف » هم « ال

ف} آن از نوشته حذف مى شود؛ و لى در نبود « ال
{ال

مانند: محمد بن احمد دقيقى بلخى، عيسى بن مريم، يحيى بن خالد برمكى، حمزه بن 
حسن اصفهانى.

7- نوشتن واژه هاى عربى بلوى، تقوى، مبتلى، مصطفى، و مستثنى در زبان درى به 
ف} مرجح دانسته مى شود؛ مثًال: بلوا، تقوا، 

ف» مقصوره {- ى} با {- ال
ض « ال

عو
قوا، مبتال، مصفا، مستثنا.

8- واژه هاى عربى جرأت، ملجأ، تأديه، مأخذ، تأثير، تأديب، تأخير، تأييد، تأكيد، 
مأمور و امثال اين ها در زبان درى به همين شكل ها نوشته مى شوند.

9- واژه هاى محترمه، معلمه، رئيسه، وزيره، مديره و مانند اين ها در زبان درى براى مرد 
س، وزير، مدير و يا مانند اين ها 

وزن بدون عالمت تأنيث به شكل محترم، معلم، رئي
درست است؛ زيرا در قواعد دستورى زبان درى عالمت تانيث وجود ندارد؛ اسم هاى 
تأنيث عربى چون صديقه، راضيه، سيده، وغيره از امر مستثنى مى باشد؛ زيرا اين گونه 

اسم ها با همين گونه امال وارد زبان درى شده اند.

بياموزيم
چند اختالف شعر نو و شعر كهن

1- كوتاه و دراز بودن مصراع ها: هر دو نوع شعر مصراع هاى هم سان مى توانند داشته 
باشند؛ ولى دراز و كوتاه بودن مصراع ها يكى از خصيصه هاى شعر نو است. درازى و 
كوتاهى مصراع ها در شعر به معناى آن نيست كه اين نوع شعر اوزان عروضى را هميشه 

در هم مى كوبد؛ مثال:
 دوتا كفتر.

نشسته اند روى شاخة سدر كهنسالى.
مصراع نخست اين شعر و مصراع دوم آن هر دو ((مفاعلن)) بحر هزج معروف عروضى 
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را دارد و منتها مصراع اول ي
را حايز است.

2- شعر كهن تابع ((قرار داد)) است وشعر نوخود را تابع قرار داد هاى كهن نمى داند.
3- عدم سخنورى در شعر نو، چون طرفداران شعر كهن مهمترين نشانة قدرت شاعر 
ف 

را تسلط بركلمه و كالم مى دانسته اند؛ ولى شاعر نو پرداز با ارائة شعر خود تعري
ديگرى از شعر به دست داده است، تعريفى كه ديگر مطلقاً به اعتبار اقتدار در سخنورى 
نيست. از اينرو در شعر تأكيد بر چيز ديگرى است نه به سخنورى. يعنى شاعر شعر نو يا 

شعر امروز به نيروى ذهنى و قدرت تخيل ((فضا سازى)) خود متكى است.

1- ادبيات درى در قرن (13) چه چيزى را به پيكر خود اثر گذار مى شمرد؟
2- نام هاى سه تن از چهره هاى درخشان و ماندگار ادبيات قرن سيزده را روى تخته چه 

كسى مى تواند بنويسد؟
3- ادبيات سدة چهاردهم در مقايسه به ادبيات سدة سيزدهم عقب مانده تر بوده و يا 

چگونه؟
ش 

4- كدام سه شاعر قرن چهاردهم هجرى در كشور ما بودند كه نخستين بار در سراي
شعر نو طبع آزمايى كرده اند؟

ك شعر نو را كه مصراع هاى كوتاه و دراز داشته 
5- آيا مى توانيد سه يا چهار مصراع ي

باشد از ياد بگوييد؟
6- كدام شخصيت هاى ادبى كشور ما براى نخستين بار طنز منظوم را رواج دادند؟ 

روى تخته بنويسيد.
7- در قرن چهاردة هجرى به اثر سانسور و نبود آزادى بيان انتقادات شاعران از كدام 

سطح باال نرفت؟
8- كى مى تواند از «طنز» تعريفى ارائه كند؟

كارخانه گى
1- درس روز آينده را با دقت مطالعه كنيد.

ف قرائت كنيد.
ك پارچه طنز را با خود بياوريد تا در برابر صن

2- هر كدام تان ي
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ب كى بود؟
ض محمد كات

في
ض محمد كاتب يكــى از چهره هاى فرهنگى و 

في
س دولتى كشــور ما و نويسندة چيره دست 

كارشنا
و شخصيت دانشــمند بود. وى پسر سعيد محمد از 
ســال (1279 الى 1349) ق. زنده گى كرده اســت. 
گ 

ض محمد كاتب در روســتاى زردسن
در ابتدا في

واليت غزنى به ســر مى بــرد. موصوف تحصيالت 
گ) به انجام رســانيد و براى ادامة 

ش(روســتاى زردســن
مقدماتــى خود را در زادگاه

س به الهور، كابل و حتى به روايتى به 
تحصيل به قندهار رفت (1297 – 1303) ق. سپ

ش هاى گوناگون متداول روزگار؛ مانند: حكمت، كالم، تاريخ، فقه، 
ف رفت و دان

نج
اصول، ادبيات عرب، منطق، لغت، هيئت، نجوم، حساب و الجبر را آموخت و گذشته 

از زبانهاى فارسى درى و پشتو، عربى، اردو و انگليسى را هم به اندازة نياز آموخت.
ش نويسى استاد بود؛ نسخه هايى از قرآن كريم و كتاب هاى ديگر 

ض محمد در خو
 في

ش نويسى موجب شد 
ش در نويسنده گى و خو

ش نوشت. استادي
را به خط زيباى خوي

تا در دورة امير عبد الرحمن خان و پسر وى امير حبيب اهللا خان به سمت منشى حضور 
گماشــته شود؛ كار نوشــتن نامه ها و فرمان هاى دولتى را به او سپردند و از همين روى 

بود كه به ((كاتب)) آوازه يافت.

شاگردان به پرسش هاى آتى پاسخ مى دهند:
1- در مورد شخصيت فرهنگى كاتب چه مى دانيد؟ 

2 – از دو اثر معروف كاتب نام ببريد؟ 
3- از نحوة نگارش پسوند هاى اسم معنى و نكره يك يك مثال 

روى تخته نوشته  مى توانيد؟

س 
در

ت
بيس

و پنجم
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 اميــر حبيب اهللا خان با آگاهى از مراتب علم و دانــ
نگارى، بدو فرمود تا كتابى در تاريخ افغانستان از روزگار به قدرت رسيدن احمد شاه 
ص امير، بنگارد 

درانى (1160) ق. تا زمان خود امير حبيب اهللا، با نظارت و مميزى شخ
ك دست اول، نامه ها و فرمان ها، 

ف دولتى، اسناد و مدار
و براى اين كار همة اسناد آرشي

گ دولتى را 
ش هاى موجود در ار

گ و ساير گزار
ش هاى روزانه از جبهه هاى جن

گزار
ش كتاب هاى بســيار ارزشمندى 

ض محمد كاتب گذارند كه حاصل كار
در اختيار في

همچون سراج التواريخ است. 
ش با دربار شــاهى، انديشــه هاى آزادى خواهانه داشــت و از 

 كاتــب به رغم پيونــد
ش مشروطيت پشتيبانى مى كرد و از اين رو وى 

ش هاى پيشــرو افغانستان؛ مانند: جن
جنب

ش مشروطيت اول به دست امير حبيب اهللا خان در سال (1327) ق. به 
نيز در سركوب جنب

زندان افتاد كه بنابر شناخت امير از وى بعد از مدت كمى رها شد و بعدها از دار االنشا 
ف معارف خدمات شــايانى نموده و باالخره به مدرسة حبيبه جهت تعليم و 

به دارالتألي
ف گرديد. 

تربية اوالد وطن موظ
 كاتب از پر كارترين نويســنده گان كشــور ما در دورة اخير به شــمار مى آيد. دو اثر 
گ او ((تحفــة الحبيب)) و ((ســراج التواريخ)) به رغم اينكــه كاتب، اين دو اثر 

ســتر
را تحــت نظــر و مميزى امير حبيب اهللا خان نوشــته اســت، مهم تريــن و مفصل ترين 
ف به ويژه دورة امير 

منابع تاريخ افغانســتان از دورة احمد شــاه درانى تا روزگار مؤلــ
عبدالرحمن خان اســت و بسيارى از رويداد ها و حقايق ناگفته را در بر دارد و ازهمين 

ش گفته اند.
رو است كه كاتب را ((بيهقى)) روزگار

  در (1358) ش. مجموعه يى از آثار و يادداشــت هاى كاتب را حكومت وقت كشور 
ف ملى انتقال داد كه شــامل چهار اثر در (3267) 

از ورثة او خريدارى كرد و به آرشــي
صفحه و (76) قلم نقل فرمان هاى دولتى و اســناد و مكاتيب و يادداشت هاى ديگر در 
ض محمد كاتب (17) جلد را تشكيل مى داد كه 

(647) صفحه بود. ســاير نوشته هاى في
در ســال (1367) هـ . ش. در كابل به چاپ رســيد؛ برخى از آنها عبارت اند از: تاريخ 
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امانيه، تاريخ عمومى افغانستان، استقالل افغانستان، رسالة وجه تسميه افغانستان وغيره.

ض محمد كاتب به ((بيهقى)) تشــبيه شــده است؟ دليل آن 
 اينكه چرا في

اين اســت كه ابوالفضل بيهقى كه نخست معاونيت و بعد ها سمت منشى 
داراالنشاى ســلطنت خانوادة محمود غزنوى و خود وى را داشت با قلم 
ك بينى روشــنگرانه و خردمندانه، چهرة وقايع زمان مسعود 

توانا، انديشــة بارور و باري
ض محمد كاتب نيز 

ش (تاريخ بيهقى) ترســيم نموده است و مالفي
غزنوى را در تاريخ

با نوشــتن كتاب سراج التواريخ، چهرة واقعى وقايع وقت برخى از امراى زمان خود را 
ترسيم نموده اســت؛ از اينرو برخى از فرهنگى هاى كنونى وى را (كاتب را) به بيهقى 

ش تشبيه كرده اند.
زمان

ض محمد كاتب در ســه جلد بحيث نخستين 
 تحفة الحبيب كتابى بوده كه توســط في

ف شده اســت: جلد اول آن در (767) صفحه شامل وقايع و حوادث دوران 
ش تألي

اثر
سدوزايى مى باشد. جلد دوم آن در (885) صفحه شامل حوادث تاريخى افغانستان در 
ف آن 

س ها را در بر مى گيرد كه تألي
زمــان محمد زايى ها و دومين هجــوم نظامى انگلي

در ماه شوال 1322 هـ . ق. به پايان رسيده است.
ك نسخة قلمى ((تحفة الحبيب)) به خط زيباى خود كاتب نزد مرحوم 

 گفته شده كه ي
پوهاند عبدالحى حبيبى بوده است و حبيبى پيرامون اين كتاب چنين گفته است: ((اين 
كتــاب نكات خــوب تاريخى را حاوى اســت، براى مدققين تاريــخ نهايت غنيمت و 

سخت پسنديده است...))
؛ اين كتاب ممنوع االنتشار شده بود.

 ســراج التواريخ يكى ديگر از آثار كاتب اســت مبنى بر وقايع تاريخ افغانستان كه 
س است: جلد اول 

ف شــده بود كه از آن جمله ســه جلد آن در دستر
در پنج جلد تألي

آن شامل وقايع دوران پادشاهان سدو زايى است كه نودوهشت سال را در بر مى گيرد. 
ف اين جلد توسط كاتب در سال (1325) هـ. ق. صورت پذيرفته است.

اتمام تألي
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ف آن به پايان مى رسد. هر دو جلد باهم 
(1297) را در بر مى گيرد و به سال (1331) تألي
در همين سال در كابل به چاپ رسيده است.

 جلد ســوم كه بزرگترين و مهم ترين جلد اين كتاب است، وقايع و حوادث افغانستان 
را از ســال (1297) هـ . ق. كه آغاز به قدرت رســيدن عبد الرحمن خان اســت تا سال 

(1314) يعنى شانزده سال دورة عبدالرحمن خان را تبيين مى كند.
 چاپ جلد سوم اين كتاب در سال 1313 آغاز و به سال 1316 هـ .ق. پايان يافت.

چگونه بنويسيم
 امالى پسوند تنكير يا نكره (وحدت):

امالى پســوند تنكير، پسوند اسم معنى و پسوند صفت نســبتى با واژه هاى مختوم به {ا} 
ممدوده، واو معروف و مجهول و هاى غير ملفوظ {هـ} به شكل ((يى)) نوشته مى شود: 

ف {ممدود}:
ف – واژه هاى مختوم به ال

  ال
دنيا: دنيايى مى خواهم پر از صلح و صفا (پسوند نكره) 

دانا: دانايى، تواناييست(پسوند اسم معنى)
اعتنا: به من اعتنايى ننمود (پسوند تنكير)

آسيا: مسابقات فتبال آسيايى بزودى آغاز مى شود(پسوند صفت نسبتى)
ب – واژه هاى مختوم به واو معروف و واو مجهول: 

ليمو: پروين پيراهن ليمويى پوشيده بود. (پسوند صفت نسبتى)
دو: دويى در بين دوستان نا پسنديده است. (پسوند اسم معنى)

ش عالقه نداشت. (پسوند نكره يا وحدت)
مو: او سرمويى هم به برادر

ج- واژه هاى مختوم به هاى غير ملفوظ {هـ}:
نامه: نامه يى به برادرم فرستادم. (پسوند نكره)

سرمه: او پيراهن سرمه يى پوشيده بود. (پسوند صفت نسبتى)
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برده: مبارزان قرون وسطى زنجير هاى برده گى را گسستند. (پسوند اسم معنى)
د- پسوند هاى اسم معنى، تنكير و ضميرى در واژه هاى مختوم به {ى}:

ف دارى بدهى... (پسوند اسم معنى)
صوفى: صوفيى آن است كه هر چه درك

يا: صوفيى ميگشت در دور افق.... (پسوند نكره)
كشتى: كشتيى از دريا مى گذشت. (پسوند نكره)

ش، كشتى مان (يم، يت... نشانه هاى ضميرى)
يا: كشتيم، كشتيت، كشتي

ش، زنده گى تان.
زنده گى: زنده گيم، زنده گيت، زنده گي

بياموزيم
منشى حضور: منشــى به معناى انشا كننده، نويسنده، يا كاتب و((منشى حضور)) يعنى 
منشــى حضور امير، پادشاه يا ســلطان و اين مقامى بود كه امروز در رياست جمهورى 
ش 

اســالمى ما به نام ((رياســت ادارة امور)) ياد مى شود. وظيفة آن در نزد شاهان نگار
فرامين، احكام، نامه هايى كه به امضاى شــاه مى رســيد، پيام ها به داخل، خارج وغيره 

اسنادى كه امضا يا مهر سلطنت در پاى آن ضرورت بود.

ض محمد كاتب چگونه چهره يى در كشور ما بود؟
1- في

2- چرا كاتب براى تحصيالت بيشتر به خارج كشور رفت؟
3- گفته مى شود كه كاتب عالوه به اينكه صاحب انديشة ويژة سياسى بود؛ ولى به نظر 
شــما به چه دليل در دســتگاه دولت وقت نيز كار مى كرد. اين عمل وى ما را به كدام 

وظيفة ملى متوجه مى سازد؟
ض محمد كاتب از پر كارترين نويسنده گان دوران اخير 

4- گفته شــده اســت كه في
كشور ما بوده است. شما دليل آنرا گفته مى توانيد؟
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ف و اســناد مهم دولتى به في
س قرار دادن تمام آرشي

5- به دســتر
ش حيات جامعة ما بر آثار تاريخى كه نوشت چگونه تأثير به جا 

ك بخ
نوشتن تاريخ ي

گذاشت؟
6- كدام مهارت كاتب سبب شد كه به دربار شاه وظيفه بيابد؟

ض محمد كاتب كدام امكان در نوشــتن تاريخ وقايع را 
7- قدرت نويســنده گى به في

ميسر مى ساخت؟

كارخانه گى
س (26) را آنچنان مطالعه كنيد تا با ارائة پاسخ هاى مناسب 

1- شاگردان عزيز، متن در
به معلم صاحب از اجراى اين وظيفة خانه گى اطمينان داده باشيد.

س كنيد.
ض محمد كاتب را بيرون نوي

2- از متن خوانده شده كاركردهاى مهم في
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ت همينگوى
ارنس

س امريكايى بود كه در (21) 
همينگوى نويسندة رياليست و بزرگترين رمان نوي

س 
ش دكتور كالرن

جوالى (1899) م. در حومة شيكاگوى آن كشور به دنيا آمد. پدر
همينگوى پيشة طبابت داشت. ارنست همينگوى بخاطر اشكال موجود در خانوادة خود 
ش توصيه مى كرد كه سرود مذهبى كليسا 

دچار معضله و زحمت بود. مادر به فرزند
ش تور ماهيگيرى به او مى داد كه ماهيگيرى را تمرين كند؛ زيرا 

ياد بگيرد؛ اما پدر
گ و شكار 

ش او را با تفن
وى خود به اين شغل نيز مصروف بود. در ده سالگى پدر

ش مستعد 
س كرد كه ذهن

آشنا ساخت. ارنست همينگوى در دورة مكتب ابتدايى احسا
ادبيات است وبه نوشتن مقاله هاى ادبى و داستان به روزنامه يى كه خود شاگردان آنرا 
ش وى را مى ستودند؛ ولى 

ك روان نگار
اداره مى كردند، شروع كرد. در مكتب سب

با وجود آن در عمل عالقه و محبتى به او نشان نمى دادند؛ زيرا در نظر آنها برترى و 

   شاگردان پاسخ ارائه دارند:
1- ارنست همينگوى كى بود و در كدام كشور به دنيا آمده است؟
2- بيشترين فعاليت هاى خود را در عرصة ادبيات چه وقت و در 

كجا انجام داد؟
3-چند نمونه از واژه هايى بنويسيد كه با كانسونت ختم شده و 

پسوند اسم معنى داشته باشد.

س 
در

ت
بيس

و ششم
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امتياز گناه نابخشودنى بود.
ك بود كه 

ش خيلى عالقه نشان مى داد و به قدرى در اين كار بى با
  ارنست به ورز

ش آسيب ديد. تنفر از خانواده و مكتب موجب 
ك بار بينى وى شكست، بار ديگر بدن

ي
ك گويد. همينگوى گاهى در مزرعه كار مى كرد؛ زمانى به ظرف 

شد كه هر دو را تر
شويى در رستورانت ها مى پرداخت و مدتى هم به وسيلة قطار هاى آهن حامل كاالهاى 
تجارتى از نقطه يى به نقطة ديگر به طور پنهانى سفر مى كرد. سر انجام تحصيالت 
ش به اتمام رسانيد و مانند 

متوسطة خود را در يكى از مكاتب عالى محل زادگاه
ش تحصيالت عالى نداشت.

بسيارى از معاصران
ك مشيگن كه به 

ش در ميان جنگلى نزدي
 تعطيالت تابستانى را بعدها با خانواده ا

ك لذت شكار و 
پاكى و سرسبزى معروف است مى گذرانيد. در آنجا ارنست كوچ

ماهيگيرى را دريافت. او از ميان خاطره هاى اين روزها، محل ها، شخصيت هاى بعضى 
ش را بيرون مى كشيد. وى مناظر آن جنگل را در داستان هاى اولية 

از بهترين داستان هاي
س مى ساخت.

خود منعك
گ شد. همينگوى باسرى 

گ جهانى بزر
  در سال (1917) م. امريكا نيز درگير جن

پرشور خود را سرباز داوطلب معرفى كرد؛ ولى بخاطر معيوب بودن چشم، سند 
س از آشنايى با مدير يكى از 

ش دادند. درهمان وقت پ
معافيت از خدمت عسكرى براي

روزنامه هاى آن روزگار دوماه براى آن روزنامه راپورتاژ تهيه مى كرد. بعد ها راننده گى 
گ ايتاليا رهسپار گرديد؛ در اين 

س صليب سرخ را به عهده گرفت وبه جبهة جن
امبوالن

گ تركيه و يونان بحيث خبر 
گ، در جن

ك در آن جن
س از اشترا

وقت زخمى شد. پ
ش استعداد نويسنده گى خود پرداخت. 

س رفت و به پرور
نگار شتافت، از آنجا به پاري

ك و ساده يى متوسل شد. نخستين آثار و داستان هاى 
به نوشتن سرگذشت هاى كوچ

س و روشن وبى ابهام و در عين حال 
وى سر و صداى زيادى ايجاد كرد، وى سلي

عاميانه مى نوشت كه مانند آب پاكيزه و زالل از طرف دوستان و خواننده گان نوشته 
ش مورد استفاده قرار مى گرفت.

هاي
ك)) 

 يكى از ناول ها و داستان هاى وى ((پنجاه هزار دالر)) و ديگرى ((هفته نامة آتالنتي
نام گرفته بود. همين ناول اخير وى كه بيست صفحه يى بود نام وى را سر زبان ها 
رسانيد. قطعات گوناگون شعر وى نيز در سال (1923) م. در مجله يى بنام ((شاعرى)) 
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س به دست نشر 
چاپ شد. بعد ها كتاب ديگرى را زير نام ((در زمان ما)) در پاري

سپرد.
 در سال (1927) م. كتابى را به نام ((مردان بدون زنان)) منتشر كرد. فرمايشات روزنامه 
ش داشت هر چه 

را براى نوشتن مقاله ها نمى پذيرفت و با قناعت زنده گى مى كرد و خو
ش مى خواهد آنرا بنويسد.

دل خود
 ارنست همنيگوى وقتى به اوج شهرت صعود كرد و در آمدى زياد به دست آورد كه 
س)) را منتشر ساخت و در سال 

كتاب ((بيوگرافى نويسنده گان امريكايى مقيم پاري
ش را گرامى شمرد.

ش بازگشت و فلوريدا مقدم
(1928) م. به وطن

  همينگوى چهار بار ازدواج كرد و از خانم نخستين خود پسرى داشت و از دومى 
دو پسر ديگر صاحب شد. در سال (1929) م. وى كتاب مشهور ((وداع با اسلحه)) را 
گ هاى ايتاليا اشاره دارد. او همچنان كتابهاى ديگرى نيز نوشت 

نوشت كه در آن به جن
گ ها براى كى به صدا در مى آيند)) اثر ديگر 

كه هر كدام خوانندة زياد داشت.((زن
همينگوى است. آخرين كتاب را كه وى نوشت ((پير مرد دريا)) نام داشت. ارنست 
گ خود افول يكى از تابناكترين 

همينگوى در سال (1961) م. در گذشت و با مر
ستاره هاى آسمان ادبيات امريكا را سبب شد.

 همينگوى هر صبح شروع به نويسنده گى مى كرد؛ به همين خاطر وى ده ها اثر را ابداع 
    نمود.

رياليست: به كسى كه از مكتب رياليسم پيروى داشته باشد اطالق 
ك 

مى شود. رياليسم به معناى حقيقت جويى يا واقع بينى است و ي
مكتب ادبى و هنرى مى باشد؛ ولى به ياد داشته باشيم كه واقعيت جويى 
يا واقع بينى كه معناى رياليسم است، هيچگاه اين مفهوم را تبيين نمى كند كه گويا 
رياليست مانند كمرة عكاسى عمل مى كند، هر آنچه بيرون از ذهن خود مى بيند آنرا 
ك قبول كنيم؛ بلكه 

س سازد و آن گونه اثر را ما هم اثر رياليستي
در اثرى منعك

ك ناميد، و ايجادگر چنين 
س واقعيت با صيقل الزم به آن را مى توان اثر رياليستي

انعكا
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ك نفرت 
و رخداد هاى اجتماعى؛ مثال: هر كسى از بدن و دست و پاى سياه وچر

ك مؤلد پشت ماشين و يا زارع 
س آلوده به سياهى هاى ي

دارد. آيا دست و پاى و لبا
ك پاسخ همة 

روى زمين هاى زراعتى را نيز مى توان مورد نفرت قرار داد كه بدون ش
ش صاحب 

ك بودن دست ها با كار با ارز
ما منفى است زيرا آنها كاسبان اند؛ اگر چر

دست، در ارتباط مطالعه نشود و يا به عبارت ديگر با صيقل دادن، روابط را به خوانندة 
ك نخواهد بود.

اثر خود نشان ندهيم و آنرا كتمان كنيم اثر ما رياليستي
رمان: رمان واژه يى است فرانسوى و به اثرى اطالق مى شود كه منثور و متأثر از 

تخيل باشد و به بيان واقعات اجتماعى پرداخته باشد.
در بارة رمان گفته شده كه انواع و اقسامى دارد: آموزشى(تعليمى) و آن داستانى است 
شامل مطالب علمى، طبيعى وفلسفى، پوليسى: حاكى از حوادث مربوط به دزدى، 
س 

س؛ تاريخى: داستانى كه اسا
ف آنها توسط كار آگاهان زبر دست پولي

جنايت و كش
آن را وقايع تاريخى تشكيل داده باشد و عشقى: داستان يا رمانى كه شالودة آن بر عشق 

نهاده شده باشد.
س از آن تذكر 

اشكال خانواده گى ارنست همينگوى چه بوده است كه در متن در
ش 

بعمل آمده است؟ اشكال خانوادة موصوف از جايى ناشى شده بود كه پدر و مادر
س اخالقى نداشتند و اين رخداد براى كسى كه هر چند طفل بود و 

باهم توافق و تجان
گ شد، واقعاً مشكلى بود كه ذهن همينگوى را به پريشانى 

در آينده نويسنده يى بزر
كشانيده بود.

چگونه بنويسيم
امالى پسوند اسم معناى {- ى} چگونه رعايت شود؟

پسوند اسم معنى در پيوستن با واژه هاى مختوم با مصوت ها(واول) و يا صدا دارها 
و {-هـ} غير ملفوظ سه شكل زيرين را به خود مى گيرد:

ف مقصوره و واو، با دو {ى} 
ف ممدوده، ال

1- در پيوستن با واژه هاى پايان يافته با ال
و به شكل {يى} نوشته مى شود، مانند:

ف ممدوده: / بينا+ ى (ميانوند واسطه) / + / ى (پسوند اسم معنى) / = بينايى؛ 
o با ال
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ش را از دست داد.
مانند: او بينايى خوي

ف ممدوده مبدل 
ف مقصوره: در اين گونه واژه ها، ياى پايانى واژه به ال

 با ال
ف ممدوده بر آن تطبيق مى شود؛ مانند: ليلى= ليال + ى 

گرديده و قاعدة ال
 (ميانوند واسطه) + ى (پسوند اسم معنى) = لياليى؛ مانند: لياليى از هر خو برويى 

بر نمى آيد.
ش از {و} حرفى مضموم قرار گرفته بود در آن صورت پسوند اسم 

 با واو: اگر پي
معنى را بايد به شكل ((يى)) نوشت؛ مانند: خوشبوى (ميانوند واسطه) 

+ ى (پسوند اسم معنى)= خوشبويى؛ مانند: خوشبويى گالب مرا به ياد سرزمين 
كودكى هايم مى اندازد.

ش از واو (و) حرفى مفتوح قرار گرفته باشد، در ان صورت تنها پسوند 
    اما اگر پي

اسم معنى به پايان واژه عالوه مى شود و براى نوشتن {ى} (ميانوند واسطه،) ضرورى 
نمى افتد؛ مانند: خسرو+ ى (پسوند نسبتى)= خسروى از هر شهنشاهى بر نمى آيد 

پديد.
2- هنگام پيوستن اسم معنى (- ى) با واژه هاى مختوم با هاى غير ملفوظ، ((هاى)) 
گ} ظاهر مى شود؛ 

پايانى واژه به حالت خود باقى مى ماند و قبل از پسوند اسم معنى {
گ + ى (پسوند اسم معنى)= زنده گى؛ مانند: زنده گى هيچگاه بدون 

مانند: زنده + 
هدف نمى باشد.

3- هنگام پيوستن پسوند اسم معنى (- ى) با واژه هاى مختوم به {ى}، ميان واژه و 
پسوند حرف ديگرى عالوه نگرديده، به صورت پيوسته با واژه نوشته مى شود؛ اما 
هنگام خواندن، با فشار بيشترى تلفظ مى شود؛ مانند: حاجى+ ى (پسوند اسم معنى) = 
حاجيى؛ مانند: حاجيى – مردم به جاى آن حاجى گرى مى گويند- تنها با طواف كعبه 

حاصل نشود.

بياموزيم
 سير انكشاف ادبيات در كشور ما و در اروپا يا امريكا باهم يكسان نبوده است؛ 
زيرا حوادث بين كشور ما و كشورهاى اروپايى و ايالت متحدة امريكا- حوادث 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى – از هم متفاوت و متباين بوده است. زمانيكه 



 
124 تمدن آريايى در اوج ترقى خود بوده؛ مثًال: تنها كتاب اوستاى دين زردشت در كشور 

ما كه مبين عظمت تمدن آريايى مى باشد به سه و نيم مليون كلمه نوشته شده بود؛ دين 
ش هاى ماندگارى را به سرزمين ما آورد كه در آن 

س اسالم و تمدن اسالمى ارز
مقد

ش تمدن اسالمى 
موقع غرب، درگير قرون وسطى و ابتذال آن بوده است؛ زيرا با گستر

در كشور ما عالوه بر ديگر فعاليت هاى فرهنگى صد ها جلد كتب دينى، علمى، طبى 
و غيره نوشته شده بود كه برخى از آنها تا قرن (15 و 16)  مسيحى به حيث مآخذ 
مورد استفادة اروپايى ها قرار داشت. در حاليكه در چنين مواقع اروپا عقب مانده گى 
– بعد  س و تكنولوژى در دنياى غرب 

را تجربه مى كرد ويا بعد ها پيشرفت هاى ساين
س – به پيمانه يى سريع صورت پذيرفت كه ما سالهاى طوالنى از آنان عقب 

از رنسان
مانديم. اين خود اثرات الزمى را بر سير تكاملى ادبيات هاى مان داشته است و از 
اينروست كه در غرب، مكتب هاى ادبى چون كالسيسم، رومانتيسم، رياليسم و غيره 
ش 

تبارز كرد؛ ولى دوره هاى ادبى ما خصوصيت هايى ديگر داشته است. نبايد فرامو
ك ما از انواع ادبى 

كرد كه بعد از تسهيالت در رفت و آمد و سفر ها و تجارت بدون ش
آنها اثر پذير بوده ايم و آنها با شاهكارهاى ادبى ما آشنايى حاصل نمودند.

1- همينگوى پدر ارنست همينگوى چه نام داشت و پيشه هاى وى كدام ها بود؟
2- چرا ارنست همينگوى از خانوادة خود فرار كرد؟

ش مستعد ادبيات است؟
س كرد كه ذهن

3- ارنست همينگوى چه وقت احسا
4- ارنست همينگوى از ميان كدام خاطره ها، محل ها و شخصيت ها بعضى از بهترين 

ش را بيرون مى كشيد؟
داستان هاي

كارخانه گى
ش هاى ساعت اول هفتة آينده 

س (27) را چنان مطالعه كنيد كه به پرس
  1- متن در

پاسخ هاى مناسب گفته بتوانيد.
2- با استفاده از انترنت، كتابخانه و تيلفون به دوستان و يا هر وسيلة ممكن، غير از 
س، نام هاى ياد آورى ناشدة آثار وى 

نام هاى كتاب هاى ارنست همينگوى در اين در
ف بياورند.

را با مرجع اخذ آن دو هفته بعد به صن
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انواع نثر درى
كالم نوشــتارى كه عارى از وزن و قافيه بوده و در ادبيات بحيث نوع ادبى ياد شــود و 
نويســنده پيامى رابه وسيلة آن به خواننده ها انتقال دهد بنام متن ((نثر)) ياد مى شود. نثر 

به معناى پراگندن است. 
ك نظم 

ك شعر و حتى در ي
اســتفاده از آن براى بيان افكار، ســهلتر از بيان افكار در ي

اســت؛ زيرا قيد و بند هاى فلسفى، دينى، سياســى، اجتماعى و تربيتى در قالب نثر بيان 
مى شود. 

با توجه به طرز كار برد كلمات و شــيوه هاى بيانى، كه نويسنده گان در نوشتن مطالب 
خود دارند، دانشمندان نثر فارسى درى را به انواع آتى تقسيم كرده اند: 

شاگردان با ارائة پاسخ هاى مناسب به پرسش هاى ذيل از اجراى 
وظيفه اطمينان خواهند داد:

1 – نثر مرسل به چگونه نثرى گفته مى شود؟
2 – نثر وسطى با نثر مصنوع چگونه تفاوت و يا ارتباط دارد؟

3 – نثر جديد و نثر شكسته چگونه تفاوت هايى دارند؟
4 – د ربارة نثر شكسته چه ذهنيتى به فكر تان بروز كرده است؟

س 
در

ت
بيس

و هفتم
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1 – نثر مرسل
 نثر مرســل يا ســاده نثرى اســت داراى سالســت و روانى با جمالت كوتاه و خالى از 
واژه هاى دشــوار عربى، كه در آن صنايع لفظى و معنوى و سجع به كار برده نمى شود 
در اين نوع نثر نويســنده مقاصد خود راخيلى ســاده و بى پيرايه مى نويسد و از استعمال 
گ و واژه ها و اصطالحات پيچيده، دورى مى گزيند. نمونه هاى 

كلمات و عبارات هماهن
فراوانى از نثر مرســل يا ســاده را دركتاب هايى چون: ســفرنامة ناصر خسرو، كيمياى 
ســعادت، اســرار التوحيد، تذكرة االوليا و همچنان در اغلب نوشــته هاى نويسنده گان 

معاصر مى توان يافت. 

2 – نثر مصنوع 
در اين نثر همان گونه كه از نام آن پيدا اســت، نويســنده عالوه بر استفاده از سجع و به 
كار بردن اشــعار و شواهد عربى و فارســى درى، آيات قرآنى، احاديث، اصطالحات 
ف، كالم خود را، به شيوة 

علمى، واژه هاى غير مســتعمل، استعارات و تشــبيهات مختل
مصنوعى با پيرايه و ظرافت هاى ادبى و صنايع لفظى مى آرايد. اين نوع نثر به دو دســته 

تقسيم مى شود: 
ف: نثر مسـجع يا موزون: نثر مســجع نثرى را گويند كه جمله ها و عبارت ها در 

ال
آن داراى ســجع باشد. سجع در نثر، مانند قافيه در شعر است. در اين نوع نثر، نويسنده 
كلمه هــاى هموزنى رابه نام ســجع به كار مى برد و جمله هاى نوشــتة خــود را با قرينه 

سازى، آهنگين مى سازد. 
نمونه هاى زيباى نثر مسجع را در آثار خواجه عبد اهللا انصارى و برخى از بزرگان ديگر، 
ف االسرار، اســرار التوحيد، كليله و دمنه بهرامشــاهى، تذكرة االولياى شيخ فريد 

كش
الدين عطار، گلستان سعدى و غيره مى توان يافت. 
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ب – نثر وسطى 
 

نثر نويســنده گان و دبيران دورة غزنوى را به نام نثر وســطى ياد مى كنند؛ زيرا اين نوع 
نثر در پايان دورة نثر مرســل و آغاز نثر فنى، به فاصلة نيم قرن به كار گرفته شده است. 
نثر وسطى، هم ساده گى و استوارى نثر مرسل را دارد و هم نشانه هايى از آميخته گى 
نظم و نثر و ورود لغات عربى و آيات و احاديث نثر فنى را به همراه دارد. تاريخ بيهقى، 

سياستنامه و قابوسنامه از نمونه هاى برجستة اين نوع اند. 

3 – نثر فنى
ك شود و به اين جهت، هم از نظر زبان 

نثر فنى نثرى است كه مى خواهد، به شعر نزدي
و فكر و هم از نظر ويژه گى هاى ادبى نمى توان آن را نثر دانست؛ بلكه نثرى است شعر 
گونه كه داراى زبان تصويرى و ســر شــار از آرايه هاى ادبى مى باشــد. در اين نوع نثر 
از آيات و احاديث و ضرب المثل هاى عربى زياد اســتفاده مى شــود. و شعر و نثر با هم 
مى آميزد. كتابهايى نظير: كليله و دمنه، مقامات حميدى، مرزبان نامه، التوســل الترسل، 

ف يافنى اند. 
تاريخ و صاف و درة نادره، نمونه هاى اعلى از نثر متكل

4 – نثر جديد 
ش هاى نو و اصول 

ش دنبالة همان نثر مرسل يا ساده است كه با رو
اين نوع نثر كم و بي

و مبانى جديد در عصر ما به كار گرفته شده است. اين نثر كه در كشور ما افغانستان با 
نمونه هاى نثر روزنامه نگارى محمود طرزى در جريدة سراج االخبار آغاز شده است؛ 

با تغييرات و تحوالت چندى تا امروز ادامه دارد. 
در اين نوع نثر صنايع ادبى، كلمات دشــوار عربــى، احاديث، روايات و امثال و حكم 
به كار گرفته نمى شــود و نويسنده آنچه را كه مى خواهد بگويد، با زبان و بيان ساده به 
رشتة تحرير مى آورد؛ اما تعدادى از واژه ها، اصطالحات و تعبيرات اروپايى در آن راه 

ش در اين نوع به وفرت ديده مى شود. 
مى يابد. همچنان رعايت نشانه هاى نگار
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5 – نثر شكسته يا نثر گفتارى
نثر شكسته نثريست كه به زبان محاوره وگفتگوى معمولى مردم كوچه و بازار نگاشته 
ف مى شــود و برخى 

مى شــود و آن گونه كه كلمات در زبان محاورة عامة مردم مخف
ش اين 

س با صورت مكتوب يا نگاشــته شــدة آنها مى شكند؛ در نگار
از واژه ها در قيا

نوع نثر نيز واژه ها مى شــكند. نويســنده براى نشان دادن چهره طبيعى و واقعى قهرمانان 
داستانهاى خود، كه غالباً از ميان مردم اجتماع انتخاب مى شوند، عين الفاظ، تعبيرات و 
تكيه كالم هاى شــان را به لهجه عاميانه در آثار خود مى آورد؛ طور مثال: «مه كه رفتم، 

اونجه نبود» در اين جمله كلمة « مه» شكسته»من» و»اونجه»شكستة «آن جا مى باشد.

  اگر سير دوره هاى ادبى درى را به مطالعه بگيريم در آنجا نيز همچو ساده گى 
ف و صنعتى 

در نظم و نثر دورة خراســانى و آهســته آهسته راه يافتن تكل
شــدن به مشــاهده مى رســد تا دورة هندى اينگونه پيچيده گى ها به اوج 
خود مى رســد كه باالخره بار ديگر ســاده نويســى بنــام دورة جديــد و معاصر آغاز 
س خوانديد بيرون از دوره هاى 

مى شود. انواع نثر درى به گونه هايى كه در متن اين در
ش شعر، نثر هم يا به ساده گى تظاهر 

س دوشــا دو
ادبى درى ايجاد نشــده؛ بلكه بر عك

ف و پيچيده گى ها.
داشته و يا يكجا با تكل

چگونه بنويسيم و تلفظ كنيم
َس) به مفهوم بدى ها. 

َس) به معناى بدى وزشتى و (مساوات) (َم 
- واژة (مساوى) (َم 

َس) به معناى برابرى است. 
َس) به معناى برابر و ((مساوات)) (ُم 

- واژة (مساوى) (ُم 
ِس). 

- (اسرار) (اَ) جمع سر (
- (اصرار) (اِ) به معناى پافشارى است. 

گ. 
َش) به معناى مر

- (شفا) (
ِش) به معناى صحت يابى مى باشد. 

- (شفا) (
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- (فرصت) (ُف) به معناى وقت است. 
ف سياه كه در اصل درى بوده 

- ((ســپيد)) و ((ســفيد)) هر دو به عين معنى يعنى مخال
و با/ پ / نوشــته مى شده اســت. چون در الفباى زبان عربى حرف(پ) وجود ندارد، / 
ض 

پ / ســپيد و گوسپند را به / ف / تبديل نمودند كه در نتيجه كلمة (سپيد) را به عو
/ پ / به / ف / نوشتند كه در بين درى زبانان هم مروج شد به اين شكل: ((گوسفند)) 

((سفيد)) و ((اسفند))
- همچنان است كلمة ((پارسى)) كه آنرا ((فارسى)) نوشتند. 

گ 
س و بزر

- واژة ((دهقان)) معرب يا عربى شــدة واژة ((دهگان)) درى به معناى رئي
س) و زراعت پيشــه. در زبان پهلــوى اين واژه ((دهيگان)) بوده 

ده، مؤرخ (تاريخ نوي
است. 

- واژة ((ذغال)) اصًال ((زغال)) اســت در زبان درى و اين كلمه در پهلوى ((زيگال)) 
بوده كه در زبان درى ((زگال)) شــده كه عرب ها از يكطرف آنرا به / ذ / نوشــتند و 

گ / آنرا به غين تبديل كرده اند. 
گ / نداشته اند، / 

همچنان چون / 
- يكى ديگر از غلطى هاى مشهور نوشتن ((شصت)) است. اين كلمة سچة درى است 
ك ماهى گيرى و شتاب. 

و به معناى عدد (60)، انگشــت كالن دســت و يا پاى، چنگ
چنانچه آهو را به شســت گرفت؛ و به تمام معنى هايى كه در باال گفتيم واژة (شســت) 

س / صحيح است. 
به / 

ك سده 
- همچنان است سر نوشت كلمة ((صد)) كه در اصل ((سد)) است؛ چناچه: ي

(صد سال) از عمر وى سپرى شده است. 

بياموزيم
اگر علل و عوامل تطور و تغيير در شيوه هاى نثر نويسى در زبان درى را جستجو كنيم، 
به اين نتيجه مى رسيم كه اين گونه گونى آثار منثور و همچنان شعر يا نظم درى معلول 
عوامل سياســى، دينى و دنباله روى هاى برخى از نويســنده گان و شــاعران ما در طى 

زمانه ها مى باشد. 
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س اســالم به كشــورى كه پي
عامل دينى، آمدن دين مقد

شــمال تا به برهمنى در جنوب و عيســوى در غرب و بودايى در شرق كابل ،كاپيسا و 
ســاحات مركزى پيروى مى كردند، مردم ما به ويژه شــاعران و نويسنده گان با اعتقاد 
س اسالم و قران عظيم الشان دارند، ترجيح مى دادند كه با افتخار 

كاملى كه به دين مقد
با كلمه هاى عربى بنويسند و بگويند. 

ف سر بلند مى كرد، 
ش ها و مقاومت هايى كه عليه دولت ها در ادوار مختل

همچنان جنب
ش ها و لو با مغلق نويسى شعر مى گفتند 

شاعران و نويسنده گان با اثر پذيرى از آن جنب
و نثر مى نوشتند. 

ك واژة عربى چه معنى ها دارد؟
1 – نثر به حيث ي

2 – چگونه كالم نوشتارى را بنام (نثر) ياد مى كنند؟
3 – عمده ترين خصوصيات نثر مرسل كدام ها بوده مى تواند؟

ش هاى خواجه عبد اهللا انصارى چه نوع نثر به كار رفته است؟ 
4 – در آثار به ويژه نياي

5 – نثــر نويســنده گان و دبيران غزنــوى را به نام كدام نثر يــاد مى كنند و عمده ترين 
خصوصيات آن را چگونه مى شماريد؟

كارخانه گى
1 – نام هاى انواع نثر ادبيات درى را حفظ نماييد. 

س (28) را تا آن حد بخوانيد كه به سؤاالت معلم در روز آينده پاسخ هاى 
2 – متن در

دقيق داده بتوانيد. 
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گوهرشاد بيگم 
 گوهر شــاد بيگم اين چهرة فرهنگى دختر 
امير غيــاث الدين ترخان، بــود كه حدود 
(780 – 861) ق. مى زيست. وى شهبانوى 

تيمورى از سلسلة تيموريان هرات بود.
بنابر نوشتة مؤرخان و نيز كتيبة مسجد گوهر 
شــاد بيگم در هرات آرامــگاه موصوف و 
ش شــاهرخ ميرزا و پسرشان در شهر 

شوهر
هرات موقعيت دارد.

  وى از زنــان نيكوكار و نامدار افغانســتان 
بــود و از آثــار و ابنية خيرية وى مدرســه، 
مســجدجامع و خانقاه در هرات و مســجد 

جامع مشــهد و رواق هاى تزيين شدة زيارت امام رضا رحمت اهللا عليه در مشهد است 
كه مستغالت و موقوفات از جانب بنيان گذار آنها است.

ك سلسله بد بينى هاى خانواده گى 
گفته شده است كه ميان قبيلة ترخانيان و تيموريان ي

موجود بود. پســانتر آنها در بين خود خويشــى نمودند كه بدبينى و دشمنى گذشته به 
دوســتى مســتحكم و اطمينان بخشى بدل شــد، روى همين اصل بود كه غياث الدين، 
دختر خود گوهر شاد را به ميرزا شاهرخ فرزند علم دوست امير تيمور گورگانى داد.

 گوهر شاد بيگم زن هوشيار، با تدبير و علم دوست بود، همين كه در سلسلة حاكميت 
تيمورى ها، به ويژه حاكميت قلمرو ميرزا شــاهرخ از نظر علم و هنر ترقى روز افزون 

شا گردان پاسخ دهند:
1- گوهر شاد بيگم چرا در بين مردم آن وقت و امروز ارجگزارى 

مى شود؟
2- آيا گوهر شاد بيگم صرف شخصيت فرهنگى داشت يا سياسى نيز؟   

3- سلسلة تيموريان را چرا تيمورى مى گفته اند و مى گويند؟
4-آن ابنية مهم هرات را نام ببريد كه با ابتكار گوهر شاد بيگم ايجاد 

شده است.

س 
در

ت
بيس

و هشتم

ده،نهر وهرىدتر
رتاااااماااامرضضضضاااارحمتتتااااهللاهللاهللاهللاهللاعلللليههدرمشششهدددااااستتت
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مى دانند.
گ و علم دوســت، علما، دانشــمندان و هنرمنــدان را با نگاه قدر 

  ايــن بانوى با فرهن
ش، مدرسة بزرگى درهرات بنيان 

ش و پرور
مينگريســت، به منظور ترقى و تعالى آموز

س در آن 
گذاشت و اعمار كرد؛ استادان چيره دست و دانشمندان مطرح را جهت تدري

مدرسه برگزيد و براى شاگردان و آموزگاران تسهيالت زيادى را فراهم ساخت.
 اين زن دانشــمند شــاهرخ ميرزا را در امور دولتى مشــوره هاى سازنده تقديم مى كرد 
ش را همراهى 

و در امور اجرايى نيز ســهم فعاالنه يى داشــت. در بسيارى سفر ها شوهر
مى كرد و بعد از در گذشــت شــاهرخ ميرزا نيز گوهر شاد بيگم در ميان مردم از قدر و 

عزت برخوردار بود.
  كارمندان عاليرتبة دولتى عصر تيمورى هرات پيوســته مشوره هاى سازندة گوهر شاد 
بيگم را جامة عمل مى پوشــانيدند. گاهى كه ميان شهزاده گان و حكام دولتى مشاجره 
يى به وقوع مى پيوســت، ميانجيگرى مى كرد و مصالحه و تفاهم در بين آنها تأمين مى 

نمود.
س نمى توانست 

به اثر نفوذ و قدرتى كه گوهر شاد بيگم در دستگاه دولتى داشت، هيچ ك
ص خيرخواه و 

باالى مردم دســت ظلم و ستم باال كند. در اين شــكى نيست كه اشخا
ص خير خواه و 

مردم دوســت پيوســته دشــمنانى را نيز در برابر خود دارند؛ زيرا اشخا
صادق به مردم، در دســتگاه هاى دولتى مانع سود جويى فاسدان دولت ها و آزار مردم 

مى گردند. بانو گوهر شاد بيگم نيز چنين موقعيتى داشت.
س شرق به 

گ دربار تيموريان كه خود از ايجادگران رنسان
 بر بنياد ابتكار اين بانوى بزر

گ 
شمار مى روند، كارهاى عمرانى با ارزشى انجام شده چنانكه براى اعمار مدرسة بزر

شــهر هرات كه كار آنرا در (820) هـ. ق. آغاز كرد، معماران، نقاشــان، و رسامان زبر 
ك مركز 

دستى را فرا خواند و به كار گماشت. اين مدرسه در آن عصر در تمام آسيا ي
فراگيــر علوم و فنون بود كه از گوشــه، گوشــه به آنجا مراجعــه مى كردند. اين همان 
مدرســة بزرگى اســت كه در پهلوى آن مقبره يى براى خود و شــوهر خود (شاهرخ 
ش را در آنجا 

ش اعمار نمود كه جســد شــوهر
ميرزا) و حضيره يى براى فرزندان خوي

مدفون ساخته بود.
  يكى از يادگارهاى عمرانى ديگر وى مسجديســت كه در شــهر مشهد بنانهاده بود و 
اعمار كرد كه تا امروز به نام مسجد گوهر شاد بيگم ياد مى شود. اين زن فرهيخته، بسا 
خدمات عرفانى، فرهنگى، عام المنفعه، هنرى و علمى را در دست انجام سپرده بود كه 
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ف زياد مى ارزد.سرانجام اين زن نام دار در (80) سالگى به قتل رسانده شد.
به تعري

  واژة ((آغــا)) كه بعد از نام گوهر شــاد بــدون آوردن ((بيگم)) آورده 
شــده باشــد، واژة تركى بوده و به معناى خاتون، بى بى، ســيده، بيگم، 

خانم، زن، زوجه و حرم است.
اين واژه عنوانى بوده كه به دنبال يا ابتداى نام هاى ((خواجه ســرايان)) افزوده مى شد؛ 

س.
ك آغا و يا آغا الما

مثل: مبار
 ((خواجه ســرا)) به نوكر محرم حرم سراى پادشــاهان كه مصروف كار مى بود، گفته 

مى شد .
 ((ترخان)) واژة تركى اســت و مرادف ((آغا جى)) يا ((آغجى)) است كه منصبى 
بوده ويژه در دســتگاه شاهان و اميران خراسان و ماوراء النهر در روزگار سامانيان و به 
سبب حشمت و نفوذى كه داشته، بدون ميانجى و التزام بدون رعايت نوبت و رخصت 
نزد شاه بار مى يافته و در برخى موارد، چنانكه از فحواى تاريخ بيهقى بر مى آيد، عنوان 
حاجب و پرده دار داشــته است. در روزگار فرمانرواى مغالن، به جاى عنوان آغاجى، 
بيشــتر ترخان (Tarkhan) به كار مى رفته اســت. ترخان در دورة مغول، اين امتياز را 
ض ديوانى (ادارى و دولتى) معاف بوده 

نيز داشــته كه از پرداخت برخى يا تمام عــوار
است. اين عنوان لقب خاندان گوهر شاد گرديد.

چگونه بنويسيم
پسوند هاى فاعلى را چگونه بنويسيم:

1- پسوند هاى فاعلى با ريشة شماره (1) فعل: / - ام، -يم، -ى، - يد، - اد، اند. اينچنين 
س: نويسم، نويسيم، نويسى، نويسيد، نويسد، نويسند/.

نوشته مى شوند: / نوي
2- پســوند هاى فاعلى با ريشة شماره (2) يا (ريشة ماضى مطلق): / - ام، -يم، -ى،  اند/. 

اينچنين نوشته مى شوند: / نوشت: نوشتم، نوشتيم، نوشتى، نوشتيد، نوشت، نوشتند/.
3- پســوند هاى فاعلى با صفــت: / - ام، - يم، - ى، - يد، - اســت، - اند/. اين چنين 

نوشته مى شوند:
/آگاه: آگاهم، آگاهيم، آگاهى، آگاهيد، آگاه است، آگاهند/.
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بياموزيم
1- مستغالت: جمع واژه مستغله (مستغل) و به معناى زمينى كه از آن غله بردارند، زمين 

غله خيز چنانچه در اين بيت: 
چه بيكار باشى چه در مستغل 

          
جهان جاى الفنج غلة تو است 

                                        (ناصرخسرو)
ف شــده 

2- موقوفــات: جمــع واژة ((موقوفه)) (موقوف) چيزهايى كه در راه خدا وق
باشد و اين نيز جانب بنيان گذار يا گوهر شاد بيگم و از دارايى شخصى وى بوده است 
نه بيت المال كه جاهاى ســاخته شده و مســتغالت و موقوفات آنجا ها را نيز از دارايى 

شخصى خود تأمين كرده است.

1- گوهر شاد بيگم را چرا گوهر شاد آغا نيز گفته و نوشته اند؟
2- واژه هاى ((ترخان)) و ((آغجى)) آيا شباهت معنايى دارند يا مباينت معنايى؟

3- بزرگترين ابنيه يى را كه گوهر شاد بيگم در كشور ما وايران بنيان گذارى و اعمار 
كرده بود كدام هاست؟

4- پيرامون واژه هاى ((مستغالت)) و ((موقوفات)) چه آموخته ايد؟
5- فرق بين ريشة شماره (1) و شماره (2) فعل را چگونه توضيح مى داريد؟

6- آيا مى توانيد سه سه نمونه از طرز امالى كاربرد پسوند فاعلى در اخير افعال شماره 
ف بنويسيد؟

(1) و شماره (2) روى تختة صن
ش چه بود؟

7- گفته مى توانيد كه مشكالت سياسى گوهر شاد بيگم در دوران كار
س شرق)) گفته اند؟

8- چرا دورة تيموريان هرات را ((رنسان
كارخانه گى
بيت زير را حفظ كنيد:

ك پاى مادر است 
آبــروى اهـــل دل از خا

 
اين جماعت هرچه دارند ازدعاى مادر است

 
 

 
ف آن

آن بهشتى را كه قرآن مى كند توصي
 

صاحب قـــرآن بگفتا زير پاى مـــادر است
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واژه نامه 
س (1)

در
1- مختوم: ختم كرده شده، پايان داده شده.

2- واو مجهول: آواز /O/ در انگليسى است؛ مثًال: اوبه (نام جاى در هرات است)، اوستاد 
(استاد) و كوه، سبوو دانشجو.

3- واو معروف: آواز/U/ را دارد؛مثًال: در محاوره اونها (آنها) و يا اونجه (آنجا).
ش و بندش به وجود نيايد؛مثًال: 

س ساي
4- واول: آوازى كه به هنگام اداى آن در مجراى تنف

آ، و، ى.
5- موصوف:.صف شده، توصيف شده.

6- منسوب: نسبت داده شده.
7- اضافه شده؛ چون: كتاب محمود، كتاب = مضاف و محمود مضاف اليه.

8- شبو(شبوى): نوع گل.
9- سبو: كوزه، خم.

10- خو(خوى): عادت.
11- ختنى: منسوب به ختن، جايى در چين (سنگيانگ چين).

ش و بندش به وجود 
س ساي

12- كانسوننت: آواز يا صوتى كه هنگام اداى آن در مجراى تنف
بيايد؛ مثًال: ب،م،گ...

13- سد: بند، مانع و نيز به معناى صد.
14- مكتوم: پوشيده يا پوشيده گى ها.

15- مكنونات: پنهان و پوشيده ها، مفرد آن مكنون؛مثًال: مكنونات ضمير انسان.
16- محضر: حضور گاه، جاى حضور داشتن.

17- التجا: پناه بردن، پناه جستن، پناهيدن.                                     

س (2)
در

18- كريم: بخشنده، باكرم، سخى، درگذرنده از گناه و يكى از صفات خداوند تعالى.
19- سجايا: جمع سجيه و به معناى خلق ها و خوى ها، عادات و طبعيت ها.

20- جميل: نيكو روى، خوب صورت، زيبا.
21- شيم: shaim به معناى خلق و عادت.
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22-  برايا: خلق و مخلوق، آفريده شده گان.
23- رسل: رسول ها، پيامبران.

24- سبيل: طريق، راه راست، و نيز به معناى طريقه و روش.
25- مهبط: فرود آمدن.
26- آهخت: باال كشيد،

27- صيت: شهرت و آوازه. 
28- تمكين: دست دادن، به فرمان بودن، فرمان بردن، پذيرفتن، نيرو و قدرت دادن و 

احترام.
29- تبجيل: بزرگ داشتن و بزرگ شمردن و احترام كردن.

30- ايوان: قصر، عمارت بزرگ.
31- صامت: بى صدا و به حروف كانسوننت گفته ميشود؛ مثًال: گ، پ، غ و... كانسوننت، 

هم صداهم نامگذارى شده است.

س (3)
در

32- مباينت: فرق و تفاوت داشتن.
33- مؤلفه: عناصر، آنچه از يك جاشدن آنها شى يا چيزى به وجود آيد.

34- شهروند: تبعة يك سرزمين بودن، اقامت داشتن در شهرى از يك سرزمين.

س (4) 
در

35- مى انگارد: مى پندارد، فكر مى كند.
36- صعب: سخت و دشوار.

37- مخوف: «َمُخوْف» به معناى خوف ديده و ترسيده و  مخوف «ُمَخِوْف» ترساننده.
38- داد: عدالت.
39- خرد: عقل.

40- لختى: لحظه يى، قسمتى.
ش.

41- دالويز: دلك
42- ممدوده: مد دار.

43- كالسيك: اينجا قديمى معنى دارد؛ولى كلمه از واژة كالسيسم مكتب ادبى در اروپا 
ميباشد.

44- رويا: خواب ديدن، آنچه در خواب ديده شود.
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س(5)

در
45- َعلَم: بيرق.

46- خصم: دشمن.
47- مطاعم: طعام ها، خوراكى ها.

48- مشارب: مشروب ها، آب و غيره نو شيدنى ها.
س: لباس ها، پوشيدنى ها.

49- مالب
50- بستانم: بگيرم.

س رفتن، منهزم شدن و گريختن در جنگ، نگون 
51- ادبار: پشت كردن، پشت دادن، سپ

بختى و سيه روز.
52- زينهار: از اين بپرهيز، امان، مهلت، پشتيبانى،امانت، دورباش، بر حذرباش.

53- دينار: واحد پول طاليى.
54- اساتيد: استادان.

ص شده از بند.
55- وارسته: رهايى يافته و خال

56- تبحر: چون بحر بودن يا توان باال داشتن.
57- گستره: پهنا و وسعت.

58- فلسفه: علم توضيح كلى ترين قوانين جهان، جامعه و تفكر را گويند.
59- مبرهن: برهنه شده يا آشكار.

60- قوافى: قافيه ها.
61- صالبت: سخت شدن، استوار گشتن، سختى و استوارى.

62- فراز: اين جا به معناى بلندى است ولى فراز به معنى هاى باز كردن و بسته كردن نيز 
آمده است.

63- كدورت: تاريكى، دشمنى، خفه گى.
64- محقق: تحقيق كننده، پژوهشگر.

65- تحشيه: حاشيه نگارى، توضيحاتى كه در حاشية كتاب ها به منظور وضاحت دادن 
صورت مى گيرد.

66- مجلد: جلد به معناى پوست و مجلد به معناى يك جلد كتاب يا يك جلد رساله.
67- شامخ: بلند، بلندترين قلة كوه ها را به تركيب قلل شامخ هم ميگويند.

68- مستولى: استيال دارنده، غالب.
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س (7).
در

69-  توالى: پى در پى، متواتر و مستدام.
70-  تخليق: خلق كردن، به وجود آوردن.

71-  منوال: قسم، شيوه، روش و اسلوب و چوبى استوانه يى كه در بافنده گى، براى پيچاندن 
تكه استفاده مى شود.

72-  شگرف: تحير آور، محير العقول.
73-  افهام: فهميدن، دانستن.

74-  تفهيم: فهماندن، ياد دادن.
75-  ماحول: اطراف، گرداگرد.

س (8)
 در

76-  افعى: ماركفشه، مار گزنده و زهر دار.
77-  پويه: رفتن به شتاب.

78-  زى: طرف، سمت.
79- مشحون: مملو، اگنده، پر.

80- همكنار: پهلوى هم.
81- رفيع: بلند با رفعت. 

س (9)
در

82-  ُمَجِمز: كسى كه بر شتر تند رو سوار، وظيفه اجرا كند.
83-  قولنج: انسداد روده، بند شدن يا گره خوردن روده.

س و رهبر و بزرگ.
84-  زعيم: رئي
85- اِثر: در پى.

86-  جزع: بى صبرى و ناشكيبايى، زارى كردن، بى تابى.
87-  خورش: آنچه از سبزى و گوشت تهيه كنند و بانان يا برنج بخورند.

88-  وضيع: پست، فرومايه، كوچك، مقابل شريف.
89-  مطرب: به طرب در آورنده، كسى كه نواختن ساز و خواندن آواز را پيشة خود سازد.

90- مثال داد: فرمان داد، حكم كرد.
91-  حاجب: حجاب دار يا پرده دار، منصبى بوده در دربار شاهان.

92- باردادن: اجازة ورود دادن. 
93- سوگ داشتن: ماتم دارى.
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س (10)
در

94-  رضوان: بهشت، جنت، در بان و نگهبان بهشت، خوشنود شدن، رضا مندى، قبول.
95-  باديه: دشت و صحرا.
96-  بادشرطه: باد موافق.

97- سنگ خارا: سنگ سخت و محكم.
س (11)

 در
ش، زيادتى، بسيارى، فراوانى، وفور و اينجا به معناى ُپر، متبحر، بسيار دان.

98- غزارت: افزاي
99-  اذكار: ياد آورى، ذكر كردن، بيان داشتن.

ش و تحسين و تمجيد ها.
100-  احماد: حمد ها، ستاي

101- اشباع: پر، مملو و اگنده.
102- ُجمل: جمله ها.

103- وضوح: وضاحت، اشكار بودن، روشن بودن موضوع.
104- دبه: ظرفى كه از چرم خام سازند و در آن روغن اندازند.

س ده.
س ديه يا رئي

105- دهقان: زمين دار، رئي
106- توقيع: امضا كردن و امر و هدايت دادن.

107- صادرو وارد رفته گى و آمده گى، در متن به معناى اشخاصى كه رفت و آمد داشتند.
ش.

108- كيل: پيمانه، چون جام و ديگر ظروف براى پيماي
109- اصابت: به هدف رسيدن.

110- داغگاه: جاى داغ كردن اسپ ها.
111- زهى: حيوان آمادة بارگيرى و آبستنى، اينجا به معناى ماديان آماده به جفت گيرى 

و آبستن شدن.
ش مهمان نهند از طعام و جز آن.

112- نزل: رزق، روزى، آنچه پي
113- سكزى: سيستانى.

114- سبيل: راه، طريق و اينجا به معناى روش و طريقه و نيز به معناى نذر شده و اگر واژة 
سبيل به كسر»س» باشد به معناى موى پشت لب، بروت و پهلو به پهلو.

115- رود: زه و كمان حالجى، تارى كه به روى ساز ها كشند و اينجاه به معناى سبزه زار.
ش دار.

ش، حرير نق
116- پرنيان: حرير چينى منق

117- مهذب: پاك و پاكيزه، تربيت يافته، داراى اخالق نيك، پارچه يى از حرير.
118- معرب: عربى كرده شده.
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س (12)
در

119- گل سورى: گالب، گل سرخ.
120- هيوال: هيولى، مادة اوليه عالم كه، متصور به صور و متقلب، به احوال و اشكال هيأت 

مختلف است.
121- ارغنون:يك نوع ساز، ساز هايى كه از تعداد زياد لوله تشكيل شده و هوا را با واسطه 

داخل آن لوله ها دمند.
122- پاييز: خزان، فصل سوم سال شمسى.

س (13)
 در

123- تطور: طورطور و گوناگون شدن، تغيير يافتن.
124- تباين: بين داشتن، فرق داشتن و اختالف.

125- حين: هنگام، وقت و مدت.
126- هجو: شمردن معايب كسى را، نكوهيدن، دشنام دادن كسى ار به شعر، مذمت توسط 

شعر.
127- هزل: مزاح كردن، بيهوده گفتن، مزاح آميز و غير جدى.

128- تصنع: خود آرايى كردن، به تكلف حالتى به خود دادن، ظاهر سازى.
129- مباهات: افتخار كردن، بخود باليدن.

130- تفاخر: بر هم نازيدن، به هم فخر كردن. 
131- مهجور: دورشده، هجرت يافته.

132- لغز: اوصاف چيزى را گويند كه به شكل ياد نكردن نام آن، چيستان.
133- مشحون: مملو، پر و آگنده.

س (14)
در

134- كماهى رسيد: همچنان خواهى رسيد.
135- ابرام: پافشارى و ثبات داشتن.

136- كه اى: كه استى يا كى استى؟
137- خارا: سخت، سنگ سخت.

 
 

 
138- گرت: اگر ترا.                              
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س (15)
در

138-  تبيين: بيان كردن، شرح دادن.
139-  مضايقه: دريغ، از كلمة « ضيق» ساخته شده است.

140-  مواقف: موقف ها. مرتبه و منزلت ها.
141- ثمره: حاصل و نتيجه

142-  محسن: صاحب حسن، زيبا شده.
 143-  مشا هير: مشهور، نامدار ها.

س (16)
در

س گردن، پشت، پى، دنبال، در محاوره در 
س گردنى و سلى، پشت گردن،پ

144-  قفا: پ
بعضى نقاط كشور «قفاق» مى گويند.

145-  حاذق: ماهر، استاد، زيرك، چابك، و جمع آن حذاق.
146- نغول: دور و دراز.
47- مه: مهتر، بزرگتر.

س (17)
در

ش.
ص، بى غ

148-  ناب: بى آب، بدون آب، خال
149- عذوبت: گوارا بودن هر چيز نوشيدنى، مطبوع بودن و اصل كلمه عذوبة است.

150- مقصوره: كوتاه شده. الفى كه به شكل «ى» مثل مصطفى نوشته ميشود الف مقصوره 
و الف «آ» را الف ممدوده مى گويند.

س (18)
در

151- قفقاز: نا حيتى است بين بحيرة كسپين (خزر) و بحيرة سياه.
152- اِشكال: (اِْشكال)، پابستن، دشوار شدن، پوشيده شدن،پوشيده شدن كار، دشوارى، 

سختى پيچيده گى كار.
ش: لهجه.

153- گوي
154- بومى: منسوب به بوم و بوم به معناى سر زمين، ناحيه، مقام، ماوا و بومى به معناى 

اهل محل، اهل ناحيه.
155- شط العرب: جزايرى بين ايران و عراق.
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س (19)
در

156- آتى: آينده، آنچه بعداً مى آيد.
157-  ارج: ارزش، ارز، قيمت.

158- اضمحالل: مضمحل شدن، نابود شدن.
159- افول: غروب، فوت.

 160- وفور: زيادى، بسيارى.
س (20)

در
161- تثمير: بهره به دست آوردن، فايده به دست آوردن.

162- مصدوم: صدمه زده شده، آسيب ديده.
ش.

163- امهات: مادر، مادرها و چهار عنصر: باد، خاك،آب و آت
164- شبســتان به اتاقى گفته مى شــد كه عروس و داماد نخستين شب زنده گى مشترك را 

در آن مى گذراندند.
س (22)

در
164- گل گشت: گشت گذار در بين گل ها و سير و گردش.

165- مزاح: شوخى كردن.
س(23)

در
166- تسريع: سرعت دهنده.

167- متباين: مختلف، فرق داشته.
168- مأمن: سرزمين، وطن، جاى بود و باش.

ص.
ص و خصو

169- ويژه: خا
170- التذاذ: تفنن و لذت بردن.

س (24)
در

171- وقوف: آگاهى، اطالع.
172- فترت: سستى، ضعف. 

173- تذهيب: زر اندود كردن، آراستن به زر يا طال كارى.
174- چاشنى: چيزى كه به اندازة چشيدن و مزه كردن باشد، مزه، مقدار اندك ترشى چون 

سركه و غيره كه به خوراك بزنند.
175- عوان: آنكه نه پير و نه جوان باشد، ميانه سال و نيز به معناى مامور اجراى ديوان و پاسبان.
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س (25)
در

176- سترگ: بزرگ، برجسته، كالن.
177- فقه: دانستن، عالم بودن به چيزى، فقيه بودن، علمى است كه از فروع عملى احكام 

شرع بحث مى كند.
178- هيأت: هيئة يا هيئت به معناى شكل، پيكر، وضع، طرز، صورت، ظاهر و نيز علمى 

است كه بحث از احوال ستاره گان نمايد. 
179- نجوم: جمع نجم به معناى ستاره ها.                    

س (26)
در

ص» 
180- متوسل: متوسل به «س» به معناى وسيله جستن، چنگ انداختن و متوصل با «

به معناى وصل شدن يا پيوند يافتن است.
س: روان.

181- سلي
182- زالل: پاك، ستره، آبى كه گل آلود نباشد.

183- صعود: باال رفتن.
184- شالوده: بنياد، طرح و اساس.

185- كتمان: ُپت كردن، مكتوم گذاشتن، آشكار نساختن.
س (27)

در
186- ارجگزارى: قيمت دادن و اهميت دادن.

187- شهبانو: (شاه+بانو) به معناى سر شاه يا ملكه.
188- ابنيه: بنا ها يا عمارات.

189- ماورالنهر: آنطرف نهر يا آن طرف دريا كه مراد از درياى آمو است. منطقه هاى سواحل 
راست درياى آمو چون: كوالب، تاجكستان، بخارا، سمرقند، ترمز و...

190- موقوفات: وقف شده ها، يعنى جايداد خود را بدون پول به نام خدا وقف مسجد، 
قبرستان و غيره نمودن.
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22- معاصرين سخنور، خال محمد خسته، چاپ دوم، پشاور، انجمن نشراتى دان
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