
کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جداً ممنوع 
است. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

.ش. سال چاپ: 1390 ه

وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي، تربيۀ 

معلم و مرکز ساينس
رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی و 

تأليف کتب درسی

صنف11
فرهنگ

هم
زد

 يا
ف

صن
گ 

هن
فر

ACKU



الف1

وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي، تربيۀ معلم 

و مرکز ساينس
رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی و 

تأليف کتب درسی

.ش. سال چاپ:1390 ه

صنف11
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مؤلفان

ايديت علمی و مسلکي

ايديت زباني

- عبدالحميد عاطف
- فضل الرحمن فقيهى

- دکتور خوشنظر پاميرزاد
- عبدالرؤوف حکيمی

- دکتور اسداهلل محقق
- پوهندوى عبدالرازق اسمر

- الحاج محمد عظيم صادقيار

کميتۀ دينی، سياسی و فرهنگی
-  داکتر عطاء اهلل واحديار مشاور ارشد وزارت معارف و رئيس نشرات.

-  حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.
- مولوی عبدالوکيل

 - دکتور عبدالصبور فخری

رسام
- نادر علی يوسفی

کمپوز
- حميد کريمی سنجد دره يی، اميد آرش

طرح و ديزاين
- عمر عبداهلل حيدری

کميتۀ نظارت
- دکتور اسداهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی، تربيۀ معلم و مرکز ساينس.

- دکتور شيرعلی ظريفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی.
- معاون سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئيس عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

ب
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ملی سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی يې قهـــرمـــان دى کور د سولې،کور د تورې  

د بلوڅــــو د اوزبيــــــکـــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د ترکمنــــو د تـــــــاجکــــو د پښتــــون  او هزاره وو  

پامېــريان، نـورستــانيــــان ورسره عرب، ګوجــر دی  

هم ايمــاق، هـــم پشـه ييان براهوي دي، قزلباش دي  

لکــه لمــر پـــر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ځلېږي  

لکــــه زړه وي جــــاويدان په سينــه کې د آسيـــا، به  

وايو "اهلل اکبر" وايو "اهلل اکبر" نوم د حق مو دى رهبـــر  

د
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
پيام وزير معارف

معلمان و شاگردان عزيز!
تعليم و تربيه اساس انکشاف و توسعۀ هر کشور را تشکيل می دهد، نصاب تعليمی يکی از عناصر مهم تعليم 
نيازمندی های معاصر جامعه وضع می گردد؛ واضح است که  و تربيه می باشد که مطابق انکشافات علمی و 
به  نيز  تعليمی  نصاب  است  بناًء الزم  می باشد؛  ر  تََطوُّ در حال  همواره  نيازمندی های جامعه  و  علمی  انکشافات 
صورت علمی و دقيق انکشاف نمايد؛ البته نبايد نصاب تعليمی تابع تغييرات سياسی، نظريات و تمايالت اشخاص 

گردد.
کتبی که امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همين مشخصات تهيه و ترتيب گرديده است، موضوعات علمی 

مفيد در آن اضافه شده است، فعال نگه داشتن شاگردان در عمليۀ تدريس جزء پالن تدريس گرديده است.
اميدوارم تدريس اين کتاب با استفاده از روش های آموزش فعال مطابق رهنمود ها و پالن تعليمی تعيين شده 
صورت گيرد و اوليای شاگردان نيز در تعليم و تربيۀ با کيفيت دختران و پسران خود همکاری متداوم نمايند، 
تا اهداف و آروزهای نظام معارف بر آورده گرديده، نتايج و دست آوردهای خوبی برای شاگردان و کشور 

ما داشته باشد.
باور دارم که معلمان گرانقدر ما در تطبيق مؤثر نصاب تعليمی مسؤوليت های خود را صادقانه ادا می نمايند. 

وزارت معارف همواره تالش می نمايد تا نصاب تعليمی معارف مطابق اساسات دين مبين اسالم، حس وطن 
دوستی و معيار های علمی با در نظرداشت نيازمندی های مُبرم جامعۀ ما انکشاف نمايد.

در اين عرصه از تمام شخصيت های علمی و دانشمندان تعليم و تربيۀ کشور و اوليای محترم شاگردان تمنا دارم، 
تا با ارائۀ نظريات و پيشنهادات سالم و مفيد خويش مؤلفان ما را در بهبود بيشتر تأليف کتب درسی ياری رسانند.

از همۀ دانشمندانی که در تهيه و ترتيب اين کتاب سهم گرفته اند، و از مؤسسات محترم ملی و بين المللی و ساير 
کشور های دوست که در تهيه و تدوين نصاب تعليمی جديد و طبع و توزيع کتب درسی همکاری نموده اند 

صميمانه اظهار امتنان و قدردانی می نمايم.
و من اهلل التوفيق

فاروق وردگ
وزير معارف جمهوری اسالمی افغانستان

هـ
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صفحهعنوانشمارۀ درسفصل ها

حمقدمه
1اهداف و مقاصد کلى کتاب

2اسطوره ها و افسانه هافصل اول

3اُسطوره ها و افسانه ها، اشعار رزمى و حماسىدرس اول

11قصه ها و حکايت هادرس دوم 

15اشعار رزمى و شهنامه خوانىدرس سوم 

19خالصۀ فصل اول

20ادبيات عاميانهفصل دوم

21دوبيتى هادرس چهارم 

25ضرب المثل ها و مقوله هادرس پنجم

27خالصۀ فصل دوم

28البسه و پوشيدنى هافصل سوم

29البسۀ مردم وطن مادرس ششم 

33لباس هاى عروسى و مراسم ازدواجدرس هفتم 

35لباس هاى جشن ها، اعياد و . . .درس هشتم 

39البسۀ کودکاندرس نهم 

41خالصۀ فصل سوم

42حاکميت و ادارۀ محلىفصل چهارم

43ساختار خانواده گى و قومى وطن مادرس دهم

45مرکه و جرگه )مجلس هاى قومى(درس  يازدهم 

49منابع، عوامل و ماهيت خشونت ها...درس دوازدهم 

53خالصۀ فصل چهارم

و

فهرست
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54محالت زنده گى، مواد ساختمان ها روش ها و طرح هافصل پنجم

55مغاره ها و خانه هاى گلىدرس سيزدهم 

59خانه هاى چپرىدرس چهاردهم 

63طويله هادرس پانزدهم 

67قلعه، برج و کبوتر خانهدرس شانزدهم 

71مساجد و کاروان سرا هادرس هفدهم 
75کاشى کارىدرس هجدهم 

79هنر ميناتورىدرس نزدهم 

83خالصۀ فصل پنجم

84حمل و نقل محلى و ميهنىفصل ششم

85حمل و نقل توسط انساندرس   بيستم

87حمل و نقل با وسايط ابتدايىدرس بيست و  يکم 

91حمل و نقل بار توسط حيواناتدرس بيست و دوم 

97حمل و نقل با وسايط پيشرفتهدرس بيست و سوم

101خالصۀ فصل ششم

102بازى ها و ورزش هافصل هفتم

103بازى هاى محلىدرس بيست و چهارم

107آب بازىدرس بيست وپنجم 

111پهلوانى )ُکشتى محلى(درس بيست و ششم 

113تيم هاى ملى در ورزش هاى مختلفدرس بيست و هفتم 

117دستآورد هاى ورزشکاران کشور. . .درس بيست هشتم 

119خالصۀ فصل هفتم

119مآخذ

ز
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مقد مه

فرهنگ چیست؟

فرهنگ
شنيدم زداناى فرهنگدوست    زهى آنکه فرهنگ ملکش نکوست

وطن عزيز ما افغانستان که در گذشته ها به نام هاى آريانا و خراسان ياد ميشد، در طى 
قرن ها داراى هويت درخشان ملى و فرهنگى بوده است. اين هويت ملى و فرهنگى ما 
از قبيل تاريخ، زبان، هنرها، ادبيات، رسوم کهن، که در طى سده ها به وسيلۀ نياکان ما 

ايجاد و در کورۀ زمان گداخته و آبديده شده است.
از آميزش اين پديده ها و مايه هاى فرهنگى شناسنامۀ ملى مابه وجود آمده است.

هر جامعه داراى تنوع فرهنگى است. جامعۀ ما با فرهنگ ملى جمعى و زندگى مردمان 
در وجود اين فرهنگ شکل مى گيرد. فرهنگ شامل دانش، علوم، باورها، انديشه ها، 
تهذيب، هنر، طريق زيستن، سنن، عنعنات و خالصه مجموعۀ دانستنى ها، نو آورى ها 

و ابتکارات ماّدى و معنوى يک ملت است. 
اين کتاب که به دسترس شما قرار دارد داراى هفت فصل است؛ در فصل اول اُسطوره ها، 
افسانه ها و حکاياتى که در بين مردم مروج است، چگونه به وجوده آمده؟ و چطور تا 

امروز ادامه يافته؟ و اشعار رزمى و سنت شهنامه خوانى بيان شده است.
در فصل دوم که ادبيات عاميانه مانند، دوبيتى ها و ضرب المثل ها و مقوله هاست به 
طور مشت نمونۀ خروار ذکر گرديده و يقين است شما به صد هاى ديگر اين را هم ياد 

داريد و هم جمع آورى مى کنيد.
فصل سوم انواع و اقسام لباس هاى عادى و مراسم خاص مردم ما با تصاوير آنها معرفى 
شده است. که شامل لباس هاى مردم  دهات و روستا ها و مردم  شهر نشين و لباس 

کودکان مى گردد، که از قديم  تا امروز مروج است. 

ACKU
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در فصل چهارم ساختار هاى خانواده گى و قومى وطن ما روابط خانواده گى، قريه ها 
نوعيت حاکميت محلى و سنتى مرکه و جرگه، فايدۀ شورا ها و جرگه هاى قومى  و 
مزايا و معايب آن بيان شده که در مورد آن هم معلومات به دست مى آوريد و هم 

قضاوت مى کنيد و نظريات  و پيشنهادات  خود را با معلم صاحب شريک مى سازيد.
در فصل پنجم، محالت زنده گى قديمى، خانه هاى قديمى مغاره ها و خانه هاى گلى 
و چپرى، طويله ها، قلعه ها، برج ها و خانه هاى اجداد و نياکان و روش ساختمان آنرابا 
تصاوير مى بينيد و شما که همه آنها را بلد هستيد، مساجد، کاروانسرا ها در قديم، هنر 
معمارى، کاشى کارى و جلوه هايى از هنر ميناتورى وطن ما را مى دانيد و يقيناً در فکر 

احيا، انکشاف و توسعه آن هم مى شويد.
در فصل ششم انواع وسايط نقليه در گذشته و امروز اعم از حمل و نقل توسط  خود 
انسان، حيوانات، وسايط حمل و نقل ابتدايى و پيشرفتۀ امروزى را در کتاب به شکل 

فشرده با تصاوير به شما معرفى کرده ايم.
درفصل هفتم انواع بازى ها و ورزش ها بيان شده که شما هدف بوجود آمدن بازى ها، 

منافع و طريق اجراى بعضى بازى هاى محلى را دانسته و با آن آشنا خواهيد شد.
آنچه در اين کتاب گردآورده ايم مانندآب کوزه اى است که ازبحر بزرگى برداشته 
شده ،يقين داريم شما جوانان آگاه به اين رسالت عظيم متوجه و کوشا هستيد و 
در امر جمع آورى و شگوفايى فرهنگ پر بار، وسيع و بزرگ وطن مان توجه جّدى 

مبذول مى داريد.
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اهداف و مقاصد کلی کتاب
بعد از تدريس اين کتاب بايد وحدت و همبسته گى ملى وسرتاسرى بين مردم   -

تحکيم هر چه بيشتر يابد. 
روحيۀ احترام به فرهنگ هاى گوناگون مردم در شاگردان تقويت شود و شاگردان   -

به فرهنگ تمام گوشه و کنار وطن ما آشنا گردند.
فهم و دانش شاگردان در اينمورد انکشاف نمايد که: بدانند فرهنگ مردم ما هويت   -

کشور ما را در سطح جهان معرفى نمايد.
مهارت هاى شاگردان بر اين بنياد انکشاف و توسعه نمايد که ارزش هاى محورى   -
و مرکزى فرهنگ، ما را منحيث فرد افغان معرفى بدارد. شاگردان اين مهارت را پيدا 
کنند که عالوه از فرهنگ خاص محل و منطقۀ شان فرهنگ هاى واليات و مناطق 
ديگر وطن عزيز ما را تحمل کنند، بياموزند و به آن به حيث فرهنگ تمام مردم 

افغانستان افتخار نمايند.
خواندن اين کتاب از جهتى اهميت دارد که :

مضمون فرهنگ جديداً در نصاب تعليمى کشور گنجانيده شده و شما يقيناً از اهميت و 
چگونگى خصوصيات فرهنگى جامعه و مردم خود آگاه هستيد؛ چنانکه فرهنگ معرف 

هويت ملى جامعۀ ما منحيث يک ميراث مشترک متعلق به همه مردم است.
شما با فرهنگ پربار و غنى مردم و کشور ما از قبل آشنايى داريد، با مطالعۀ اين کتاب به 
فرهنگ و عنعنات مردم واليت ها و مناطق مختلف کشور آشنا شده و منحيث فرهنگ 
مشترک تمام مردم عالقه مندى بيشترى پيداخواهيد کرد و در امر احيا، حفظ، توسعه 
و تکامل آن کوشا بوده، و اصالت فرهنگى خود را حفظ نموده و از پذيرفتن عناصر 

فرهنگى  غير اسالمى و غير افغانى خوددارى خواهيد کرد. 
شاگردان با خواندن اين کتاب و آشنايى با موضوعات ومحتواى آن، هدايت و رهنمايى 
هاى استاد به شيوۀ سوال و جواب، در امر آموزش و فراگيرى درس هاى آن  تجارب 

بيشتر کسب مى کنند.
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فصل اول
اُسطوره ها، افسانه ها، قّصه ها، اشعار رزمی و حماسی

اهداف اين فصل
در اين فصل شاگردان با انواع آفريده های عاميانۀ مردم وطن 
ما آشنا شده محتوا، عناصر، مفهوم و ارزش آن ها را مى دانند. 
شاگردان سابقۀ تاريخى و رواج اين نوع ادب را در ميان مردم 
دانسته و چگونگى انتقال آنها را از يک نسل به نسل ديگر با 

تغييراتى، که در طى قرن ها رونما شده است مى فهمند.
شاگردان فايده ها، مزايا و تأثيرات اين نوع ادب را در حيات 
اجتماعى مردم دانسته و با کتاب های معروف و مشهوری که 
حاوی اشعار و داستان های حماسى، حکايت ها و اسطوره ها 

هستند آشنا مى شوند.

تصوير )1(
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درس اّول

ُاسطوره ها و افسانه ها

- اُسطوره چيست؟ شما چند افسانه را شنيده ايد و به خاطر داريد؟
آفريده  اساسي  هاى  بخش  از  اسطوره  اُسطوره: 

هاى عاميانۀ مردم ماست.
اين بخش ادبي عاميانه، محصول تصّورها و خيال 
هاي  زمان  مسير  در  ما  مردم  باالي  بلند  هاي 
طوالني است که از نسلي به نسل ديگرانتقال و 

تا امروز ادامه يافته است.
داراي  بيشتر  که  اند  هايي  داستان  ها  اُسطوره 
محتواي خيالي و ساخته گي استند و اکثراً وجود 
و عملي بودن آن ها از نگاه عقل ممکن به نظر 
افسانه ها گاهي عادي  و گاهي  اما  نمي رسد؛ 

داراي محتواي اُسطوره يي مي باشند.
عنصر اصلي اُسطوره ها مبالغه و غلوي بيش از 
حد در توصيف افراد، وقايع و پديده هاست؛ چنان، 
که بعضي از داستان هاي حماسي چون شهنامۀ 

فردوسي داراي محتواي اُسطوره يي استند و چنان به نظر مي رسد که ساخته گي باشند و يا در 
اصل آن ها مطالب و وقايع به صورت مبالغه آميز افزوده شده است؛ چنان که اسطورۀ رزم گرشاسپ 

با اژدها در زير:
ببندم بر اهـــريــمن تــيــره، راه چنين گفت گرشاسپ کز فرشـــاه   
که تند اژدهايى بُد آن بس شگفت همه کس ز گرشاسپ دل بر گرفت   
به َدم زنــده پيــلى بــيوبــاشتى به ُدم رود جيــحون بينبــاشتــى   
يکى چرخ فرمــود سهمگين بلند پس از بهر جنــگش يل زورمنــد   

زهش چون کمندى ز چــرم هژبر کمانى، چو چفته ستونى ستبـــر   

تصوير)2(  ACKU
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يکى کـــوه جنبان بـــديد آشکار درآمــد بــدان دّره آن نـــامــدار   
دويشکش چــو شـاخ گوزنان دراز چو تاريک غارى دهــن پهن و باز   
خدنگى بپــيوست و بگشاد شست بر اژدها رفت و بــفراخــت دست   
ز پيکان به زخم آتش اندر فروخت زدش بر گلو کام و مغزش بدوخت   
در آمــد خروشنده چون تند شير به گر زگران ياخت مرد دليــــــر   
شــد آن جــانور کوه جنگى نگون سر و مغزش آميخت با خاک و خون   
نــبشتند هـــر کس در آن روزگار مر اين داستان را سر انـــجام کار   

اُسطوره آئينۀ رؤياهاي تاريخي و نا نوشتۀ يک قوم و مقدمۀ 
هستي تاريخي آن هاست. اُسطوره ارزش هاي ملّى و اجتماعى 
قالب           در  را  قوم  يک  ملي  روح  تمايالت  هاو   رؤياها،آرمان 

قصه ها و واقعات حيرت انگيز بيان و ترجماني مي کند.
بزرگترين خصيصۀاسطوره زبان و ساختار غير عادي آن است. 
اساطير،قصه هاي غير عادي، دور از باور عقل دربارۀ قهرمان هاى 
غير عادي و بسيار قوي در زمان ها و مکان هاي نامعلوم 

خيالي است.
به طور مثال: شهنامۀ فردوسي بزرگترين اثر حّماسي در سطح 
در خود  را  قديم  اقوام  اُسطوره هاي  از  يي  جهان، مجموعه 

دارد.
خود  حّماسي  منظوم  اثر  هاي  قسمت  آغازين  در  فردوسي 
ميراث هاي اسطوره يي پيشين را به گونۀ استادانه با زبان دري 

سروده است.
قصه هاي اسطوره يي و سرود هاي حّماسي پيشين که به 
صورت نا نوشته و شفاهي به وسيلۀ آواز خوان ها و افسانه 
گويان دوره گرد و دهقانان، سينه به سينه به نسل هاي بعدي 
تشکيل  را  فردوسي  شاهنامۀ  اساسي  منابع  است،  رسيده 

مي دهد.

تصوير)3( 
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افسانه
اين نوع سخن در حيات  از بخش هاي اساسي آفريده هاى شفاهي مردم است.  افسانه هم يکي 

اجتماعي و عاطفي مردم از روزگاران باستان حضور داشته است. 
گذشته  گاران  روز  از  ها  انسان 
افسانه شنيدن  و  افسانه گفتن  به 
اين  به ويژه  دارند؛  دلچسپي 
عالقه مندي در کودکان و جوانان 

خيلي زياد است.
کودکان  زمستان،  هاي  در شب 
گرد  به  گرم  صندلي  زير  در 
مي شوند  جمع  خود  مادرکالن 
پري،  و  ديو  افسانه هاي  او  و 

دخترپاچا، طاهر و زهره، بهرام و گل اندام، ورقه و گلشاه، بزک چيني و افسانه هاي ديگر را که با اين 
جمالت شيرين:

 افسانه، سي سانه، چهل مرغک ده يک خانه يا: يکي بود يکي نبود، 
غير از خدا)ج( هيچ کس نبود و امثال اين سخنان شروع مي کند، 

با شوق و ذوق زياد مي شنوند.
وطن عزيز ما که از قديم االيام کشوري با فرهنگ غني بوده، هميشه 
افسانه گويي و شنيدن افسانه در بين مردم رواج داشته و تا امروز 
ادامه يافته است. مانند افسانه هاي کليله و ِدمنه که از زبان حيوانات 
قصه مي گويد، داستان هاي شهر غلغله، هزار و يک شب، افسانۀ 
فقير ادهم، شير و نجار، شير و روباه، شير و بابه دهقان، افسانۀ بابه 

خارکش و صدها افسانۀ ديگر. 
در قديم که وسايل سرگرمي کمتر وجود داشته و وسايل اطالعات جمعي امروزي مانند راديو و 

تصوير )4( شهر غلغله )باميان(

تصوير )5( 
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تلويزيون نبود تا مردم اوقات فراغت خويش را به شنيدن مطالب مفيد و تفريحي بگذرانند؛ بنابراين 
بيشتر مردم بعد از فراغت از کار هاى روزانه در نشست ها و محافل خويش به افسانه گويي و شنيدن 

افسانه هاي اسطوره يي و امثال آن مي پرداختند.
 امروز هم نقل افسانه ها در ميان مردم ما رواج دارد؛ ولي به اندازۀ روزگاران گذشته نيست. 

محتواي افسانه ها 
ها،  عادت  زنده گي،  از  گوشه هايي  هرکدام  و  دارند  گوناگون  هاى  محتوا  عاميانه  افسانه هاي 

انديشه ها، آرمان ها و رسم و رواج هاي مردمان گذشته را براي ما بيان مي کند. 
در افسانه سرگذشت هاي سحرانگيز و وقايع عجيب تمثيل مي گردد مانند:   نقش زن جادوگر، 
ديو سياه، ديو سفيد، سيمرغ، پري پس کوه قاف، پهلوان نيرومند، اسپ رخش رستم و امثال 

اين ها.
 از آنجا که در افسانه ها امور اجتماعي و نحوۀ روابط مردمان گذشته با يکديگرشان بيان مي شود، 
مفاهيم و خصايلي مانند حرص و آز، ظلم و ستم،  خشم و کينه،کذب و فريب نکوهش مى گردد 
و خصايل پسنديده يي چون صداقت، پاکدلي،عدالت، بردباري، محبت، قناعت و فداکارى مورد 
از  افرادي  بيانگر عشق و محّبت خالصانۀ  افسانه ها  از  قرار مي گيرد. همچنان شماري  تحسين 
مردم گذشتۀ سرزمين ما هستند و به عنوان مظهري از اراده و عواطف پاک افراد جوامع پيشين 

به شمار مي روند.
 اين افسانه ها براي ما درس وفاداري و محّبت مي دهند و جنبۀ پند آموزي  دارند. 

گاهي افسانه هاي عاميانه در مواضع و زمان هاي گوناگون به شيوه هاي متفاوت نقل شده اند و 
طبعاً در مسير زمان و هنگام انتقال از مردمي براي مردم ديگر تغيير يافته اند. 

شما در زير افسانه يى را که در بين مردم رواج دارد مى خوانيد.
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افسانۀ ُزمرت )Zumrat( و قيمت
يکي بود، يکي نبود، غير از خدا )( هيچ کس نبود.

 بود، نبود در زمانه هاي قديم يک مرد هيزم شکن بود که در کنار جنگلي زنده گي مي کرد. اين 
مرد دو دختر و دو زن  داشت، نام يک دخترش »ُزُُمرت« و ديگرش »قيمت« بود. قيمت تنبل 

ولى ُزمرت دختر دانا و زحمتکش بود. 
ُزمرت دانا و  بود که چرا دختر خودش هم مثل  ناراحت مى  مادر قيمت هميشه خفه و 
زحمتکش نيست؟ هرقدر که قيمت را نصيحت مي کرد، فايده نداشت و ازيک طرف به زمرت 

بخيلى و بدى مى کرد و در فکر از بين بردن او بود.
 او يک روز به شوهرش از زمرت بسيار شکايت و شيطاني کرد و ُزمرت را در نظر پدرش 
تنبل، بيکاره و بدگذاره معرفي نمود و گفت: »اگه اي دختر ته از خانه گم نکني مه از اي خانه 

ميُرم«.
پدر ُزمرت بسيار ناچار شد ويک روز او را بسيار با دل پر از غم با خود به جنگل برد ، در يک 
گوشۀ جنگل رها کرد و تبرش را برداشته به طرف ديگر جنگل به بهانۀ قطع چوب و هيزم 
رفت؛ مگر هيزم قطع نکرد، و تبر را به درختي آويخت و خودش گوشه گوشه دور از نظر زمرت 

به خانه بازگشت و ُزمرت را در جنگل تنها رها نمود.
 در طول روز باد مي وزيد و تبر را پيهم به درخت مي کوبيد. زمرت با شنيدن صداي تبر 
تصّور مي کرد که پدرش در حال قطع کردن درخت است؛ تا اين که شام شد وهوا در جنگل 
تاريک گرديد؛ ولى پدرش نيامد. ناچار، ترسيده ترسيده به طرف صداي تبر رفت و در آنجا 
ديد که تبر را باد به درخت مي کوبد و پدرش نيست. بسيار ترسيد، به هر طرف دويد و 
پدرجان!پدرجان!گفته صدا مى کرد؛ وليکن از پدرش خبرى نبود. بعد از داد و فرياد، دويدن 
و جست و جوى زياد در شب تاريک آخر در يک گوشۀ جنگل روشني ضعيف چراغي از دور 
به نظرش رسيد، دويده دويده خود را به آن روشني رسانيد، ديد کلبه يي است و در آن زن 
جادوگر نشسته است. به دروازۀ خانه تک تک کرده اجازه گرفت ، داخل شد و سالم کرد. زن 
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گفت: »وعليکم السالم، اي دختر نازنين بيا به نزديکم! چرا گريه مي کني؟ و در نصف شب در 
جنگل چه ميکنى؟« دختر واقعه را بيان کرد.

 زن جادوگر او را تسلّي داد. غذاى گرم برايش آورد، ُزمرت غذارا خورد و چون بسيار خسته 
بود زود به خواب رفت.

صبح زود ُزمرت از خواب برخاست، تمام حويلي را آب زده جاروب کرد، چاى صبحانه را آماده 
نمود و بعد زن جادوگر راصدا کرد که:»بخيزيد چاى و صبحانه تيار است«. 

زن جادوگر که از خواب برخاست، ديد تمام حويلي و خانه از پاکي مانند آيينه جال مي دهد و 
نان گرم و چاي آماده و باالي دسترخوان چيده شده است، بسيار خوشحال شد. هردو چاي را 
نوشيدند و بعد نان چاشت و شب را نيز به همين ترتيب آماده نمود.  چندين روز به اين قسم 
گذشت . زن جادوگر بسيار  خوش بود ، ُزمرت را بسيار دوست مى داشت و نوازش مى کرد. 
ُزمرت هم خوش بود و هر روز در جنگل بين سبزه ها و گل ها گردش و تماشا مى کرد؛ مگر 

پدر و مادر زمرت بسيار غمگين بودند و شب و روز گريه مى کردند.
يک روز ُزمرت به بام باال شد  که هيزم بگيرد، ناگهان از بام، خانۀ شان را ديد و بسيار غمگين 
شد و به گريستن شروع کرد. زن جادوگر پرسيد: »دخترم! چرا گريه مي کني؟« ُزمرت گفت: 
»خانۀ مان را ديدم گريه ام آمد«. زن گفت: » دختر عزيزم گريه نکن!من ترا به خانه پيش پدر 
و مادر جانت مى فرستم«. همانجا در بام دو دانه صندوق) سبز و سياه( است،  صندوق سبز 
را گرفته پايين بيا! زمرت صندوق سبز را پايين کرد. جادوگر به داخل جنگل رفت و يک 
گادى زيبا با اسپ سمند آورد.  صندوق را در گادي گذاشت ، کليد آنرابه ُزمرت داد و گفت: 
»دختر نازنينم! در گادي سوار شو و به خانه ات برو، خدا نگهدارت باشد؛ صندوق را در خانه  

باز کن!«.
زمرت از زن جادوگر بسيار تشکر کرد ، با او خدا حافظى نمود وبه گادى سوار شد .گادي او را 
رأساً به خانۀ شان رساند. پدر و مادر و همسايه ها از ديدن ُزمرت بسيار خوشحال شدند؛ مگر 

مادراندرش غمگين شد.
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 زمرت تمام قّصه را به آن ها گفت. 
شب، زمرت و مادرش صندوق را در اطاق شان باز کردند و ديدند صندوق پر از لباس هاي 

ابريشمي، زيورات و حمايل طالست. خوشى هاى شان چند برابر گرديد.
فردا مادراندر زمرت که صندوق پر از لباس هاي ابريشمي و زيورهاي طاليي ُزمرت را ديد بخل 

و حسادتش هنوز هم زياد تر شد و به شوهرش گفت: »قيمت را هم به جنگل ببر!«
 فردا پدر، قيمت را نيز به جنگل برد و همان طور او را در جايي رها کرد و تبر را به درختى 
آويخت و خود پنهاني به خانه بازگشت. نيم شب قيمت گريه کنان به خانۀ زن جادوگر رسيد. 
دروازۀ خانه را بدون تک تک و اجازه باز کرد و داخل شد. سالم هم نداد. زن جادوگر از قيمت 

خوشش نيامد، چيزي خوردنى برايش آورد، آنرا خورد و به خواب رفت.
صبح که زن از خواب برخاست ديد که قيمت هنوز  در خواب است. چاي صبح را آماده نمود 
و قيمت را بيدار کرد. قيمت به بسيار زحمت از خواب برخاست. چاى خورد، گريه مي کرد 
و دست به کارى نمى زد. زن جادوگر گفت: »قيمت به بام باال شو و صندوق را پايين کن!« 
قيمت! گفت »خودت صندوق را پايين کن! «زن جادو گرصندوق را از بام پايين آورد و در 
گادى گذاشت  و به قيمت گفت به گادى سوار شو و برو! قيمت با خوشحالى به گادى سوار 
شده نزديکى هاى شام به خانه اش رسيد. مادر قيمت از ديدن دخترش بسيار خوشحال شد 

و تّصُور کرد که قيمت هم صندوق لباس و زيورات آورده است.
شب قيمت با مادرش اطاق خود را از داخل قفل کرده  با عجله و حرص زياد صندوق را باز 
نمودند و با چشمان وحشت زده ديدند که دو تا اژدها در صندوق خوابيده اند. هردو اژدها از 
صندوق برآمدند و باالي قيمت و مادرش حمله کردند. مادر و دختر چيغ و فرياد مي زدند و از 
يک گوشۀ خانه به گوشۀ ديگر مي گريختند. تا ديگران به کمک شان برسند آن دو اژدها قيمت 

و مادرش را بلعيدند و از روزن خانه بيرون رفتند. 
پدر قيمت و همسايه ها که صداى چيغ و فرياد آن ها را شنيده بودند، وقتى دروازۀ خانه را 

شکسته داخل شدند ديدند که در خانه هيچکس نيست.

ACKU



10

 به اين ترتيب قيمت و مادرش به نسبت بخل و حسادت، تنبلى و بد گذاره گى شان از بين 
رفتند و بعد از آن ُزمرت با مادر و پدرش به خوشى و آرامى زنده گى کردند.

فعاليت داخل صنف

- شاگردان چند افسانۀ مشهور منطقۀ شان را نام بگيرند. 

پرسش ها

- کدام نوع افسانه) اساطيري يا غيراساطيري( دلچسپ تر است؟

کار خانگى

هرشاگرد چند افسانه را از بزرگان خانوادۀ خود پرسيده، در کتابچه هاي شان بنويسند و به 
صنف بياورند.
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درس دوم

قصه ها و حکايت ها

- شما تا اکنون چند قّصه و حکايت را شنيده ايد و به خاطر داريد؟ 
نوِع  اين  استند.  جامعه  هر  فرهنگ  بخش هاي  مهمترين  جملۀ  از  ها  حکايت  و  قّصه ها 
فرهنگي گاهي شکل ادبي را به خود گرفته و در کتاب ها درج و ثبت شده است؛ اّما به 
طور عموم حکايت ها به قسم عاميانه در ميان مردم مرّوج است و به قسم شفاهي از نسلي 

به نسلي ديگر در امتداد زمان انتقال يافته است. 
ص دارند و هم چنان سرگذشت فرد يا قومي ُمَعيَّن را بيان  برخي قّصه ها گويندۀ ُمَشخَّ
صي ندارند و قوم يا شخصي هم  مي دارند؛ اما شماري از قّصه ها و حکايت ها گويندۀ ُمَشخَّ

که در باره اش قّصه و حکايت نقل شده، معلوم نيست.
قّصه ها و حکايت ها محتواهاي گوناگون دارند و سرگذشت هاي مختلف را بيان مي دارند،که 
بر سر افراد و اقوام جوامع بشري آمده وگذشته است. اين ها قصه هايى اند که مفاهيم 

عبرت آموز اخالقي، عرفاني، عشقي، اجتماعي، ديني  و امثال آن ها را ارائه مي دارند.

 فرق قّصه با افسانه
قصه ها اکثراً با واقعيت مطابقت دارند و يا اگر ساخته گى باشند هم عقل انسان وقوع و 
وجود آن ها را محال نمي داند؛ يعني قّصه ها سرگذشت و سرنوشت فرد يا قومي را به 
گونه يي بيان مي دارند که يا همان گونه واقع شده است و يا امثال آن ممکن است به 
وقوع پيوسته باشد؛ اّما افسانه ها جنبۀ خيالي و اُسطوره يي دارند و عقل انسان وجود و 
وقوع آن ها را محال مي داند. به عبارت ديگر افسانه ها با اسطوره ها آميخته اند و قصه ها و 
حکايت ها با اُسطوره ها آميزش ندارند و با واقعيت هاي زنده گي انسان ها بيشتر مي توانند 

مطابقت داشته باشند.

 در زير حکايه يى به گونۀ نمونه نقل مي شود:

ACKU
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حکايت 
گويند در زمانه هاى قديم در ترکستان بازرگانى بود که تجارت هندوستان را مى کرد. 
روزى اين بازرگان عزم سفر هندوستان نمود و برطبق معمول از خانواده وفرزندان خود 

پرسيد:»چه سوغات و تحفه هايى براى هريک بياورد؟«
هر فرد خانواده مطابق ميل خود لباسى، شالى، کااليى و زيوراتى فرمايش دادند. 

بارزگان طوطيى در قفس داشت از او هم پرسيدکه: »براى تو از هندوستان چه سوغاتى 
بياورم؟« طوطى گفت: » از فالن منطقۀ هندوستان که مى گذشتيد آنجا جنگلى است که 
خويشاوندان من در آن زنده گى مى کنند. سالم مرا به آن ها برسانيد و بگوييد که من در 

بين قفس زنده گى مى کنم. و احوال صحتمندى و سالمتى شانرا برايم بياوريد«.
روز ديگر بازرگان با کاروان حرکت کرد و بعد از طى مسافت هاى طوالنى و تحّمل رنج سفر 
به هندوستان رسيد؛ مال الّتجارۀ خودرا فروخت و کاالهاى هندى وسوغات هاى گرانبها به 
فاميل و وابسته گان خريد. در وقت بازگشت، مطابق نشانى سفارش طوطى به آن جنگل رفت 

و خيل بزرگى از طوطى ها را ديد.
بازرگان سالم طوطى خود را براى شان رساند.

و  غلتيد  زمين  به  از شاخ درخت  بازرگان  با شنيدن سخن  ها  از طوطى  يکى  ناگهان   
ُمرد. 

تصوير )6(  ACKU
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شد.                     طوطى  مرگ  سبب  او  رساندن  پيغام  که  کرد،  حيرت  حرکت  اين  از  بازرگان 
ازهندوستان روان شده با کاروان و مال الّتجارۀ فراوان بعد از طى منازل به ترکستان، 
به خانۀ خود رسيد. تحفه ها و سوغات هاى هر عضو خانواده را براى شان سپرد، همه 

خوشحال شدند.
 طوطى پرسيد: »پيغام مرا به خويشاوندانم رسانديد؟«

بازرگان گفت بلى؛ و کاشکى آن پيغام را نمى رساندم و حالت واقع شده را حکايت کرد.

طوطى با شنيدن قصۀ بازرگان، در بين قفس 
بازرگان  ُمرد.  گويا  و  افتيد  و  لرزيد  خود  به 
گرديد  متأثر  و  غمگين  بسيار  و  ماند  حيران 
و مونس  باعث مرگ طوطى خوش کالم  که 

هميشگى خود نيز شد.
وجسد  کرد  باز  را  قفس  دروازۀ  زياد  تأثر  با 
انداخت.  حويلى  روى  به  گرفته  را  طوطى 
به  و  پريد  بود،  ُمرده  گويا  ظاهراً  که  طوطى 

شاخ درخت نشست.
حيرت بازرگان از اين حرکت طوطى بيشتر شد و 
حکمت و راز پيغام و اين حرکت ها را از طوطى 

پرسان کرد.
طوطى جواب داد:

»من به خويشاوندانم پيغام فرستادم که در قفس 
از زندان   را  توانم خود  زندانى هستم، چگونه مى 
من  به  عماًل  خويشاوندانم  بسازم؟«  آزاد  قفس 
آموختند که راه نجات و آزادى تو از زندان قفس 

تصوير )7( کاروان

تصوير )8( طوطى
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تصوير )7( کاروان

اينست که: » ديگر حرف نزنى و خود را مرده بيندازى در آن صورت به هيچ درد بازرگان 
نمى خورى، ترا از قفس بيرون مى اندازد و آزادمى شوى.«

من پيام و درس عملى و آموزندۀ آنها را درک و اجرا کردم و اينک آزاد شدم و به مقصد 
رسيدم. حال خدا حافظ تان «.  اين سخن را گفت و پرواز بلند کرد و بعد از طى منازل 

زياد  خود را  به هندوستان رساند و به جمع خانواده و خويشاوندان  پيوست.

 فعاليت داخل صنف

- يکى از شاگردان حکايتى را براي ديگران نقل کند.

پرسش ها

- کتاب هايى که در آن ها حکايت هاى زياد ثبت شده است کدام ها اند؟ نام بگيريد!
- نقل حکايت  ها در ميان مردم چه فوايدى دارد؟

کار خانه گي:

- شاگردان حکايت هايي را از اعضاي خانوادۀ خودپرسيده يادداشت نمايند و به صنف 
بياورند.

ACKU
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درس سوم

اشعار رزمي و شهنامه خواني

- شما اشعار و داستان هاى رزمى  و حّماسى را مي دانيد؟ و تا حال از کسى شنيده ايد؟
شعر رزمى و حّماسى

شعر رزمى و حّماسي بيان کنندۀ وقايع قبل از دوران تاريخ و گزارش از روزگارهاي نخستين 
بشر است و بيان کنندۀ آرمان هاي يک ملت در زمانى، که تاريخ، اساطير، خيال و حقيقت با 

هم آميخته بوده، مى  باشد.
شعر حّماسي نمود تاريخ، آرمان ها و آرزوهاي پرغرور و افتخارآميز يک ملت است؛  به تعبير 
ديگر تاريخ تخّيلى گذشته  گان آن ملت به شکل منظوم مي باشد. بدين جهت شعر حّماسى 
داستان چند وجهي است که از موضوعات ُمتَعّدد مانند اساطير، افسانه هاي پهلواني، تاريخ، 
فولکلور، حکايت  هاي مذهبِى آموزنده، نظريات اخالقي و فلسفي يا داستان هاى حيوانات شکل 

گرفته و کارنامه هاي فوق العاده، قهرماني ها و تََهوُّر قهرمانان به طور منظوم بيان شده است؛
 و همچنان منظومۀ حّماسي عالوه از پرداختن به مسألۀ جنگ و دالوري، خصايص مدني، 
اخالقى و فرهنگي يک ملت را نيز شرح و تمثيل مي کند. و يا حّماسه را مي توان تََجلّيگاه کل 

يا قسمتى از تمّدن يک ملّت در مقطعي،که به وجود آمده، ناميد.
خصوصيت هاي ديگر شعر رزمي و حّماسى

- شعر حّماسي بيان کنندۀ نبردهاي قهرمانانۀ قومى، نژادى و ملى است. 
- در شعر حّماسى حيوانات قدرت عجيبى دارند؛ چنان که در شاهنامه، رخش رستم با شير 
ير عّطار سيمرغ  مى  جنگد. سيمرغ زال را پرورش مي دهد. در شعر حّماسي عرفاني مَنِطُق  الطَّ
نقش برجسته دارد. همينگونه اُسطورۀ اسپ  بالدار، مرغ سعادت )هما( و اژدهاي هفت سر در 

ميان است.
- در شعر حّماسي گياهان دارويي فوق  العاده گي دارند؛ هم چنان در شعر حّماسي سخن از 
موجودات وهمي و خيالي است؛ چون ديوان، غوالن، جادوگران و طلسمات است. قهرمان حّماسه 

ACKU
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جانوران مهيب و هيواليي را مي کشد؛ چنان که رستم و 
اسفنديار در هفتخوان هاي شان اژدها را مي کشند.

شعراي حّماسه سراي در حوزۀ غني و پربار جامعۀ ما در 
هر مقطعي از زمان حضور داشته اند امثال: گيل گيميش 
سومري، مهابهارت )هنديان(، مهريشت و زامياد يشت 
در اوستا، بخش اول شاهنامۀ فردوسي طوسي تا زنده گي 
فريدون، گرشاسپ نامۀ اسدي طوسي،شاهنامه ابوالمؤيد 
بلخي، شاهنامۀ مسعودي مروزي و شاهنامۀ ابوالعالي 
بلخي. همچنان داستان گوراوغلي از حّماسه هاي مشهور 
در زبان ترکي و در ادب پشتو مومن خان و شيرينو قابل 

ياد آورى است.

شهنامه خواني 
شب نشيني و خواندن داستان هاي رزمي  و حّماسي، 
بخشي از فرهنگ عاميانه و کهن سرزمين ما بوده است. 

امروز با پيدايش رسانه هاي صوتي و تصويري رواج اين رسم قديمي  و کهن کمتر شده ؛ اّما در 
دوره هاي گذشته رواج زياد داشته است. 

در گذشته ها که مردم کار کمتر و فراغت بيشتر داشتند، رسم برآن بوده که در شب هاي 
طوالني زمستان در جايگاهي جمع 
به  که  ايشان  از  يکي  و  مي شدند 
خواندن شعرهاي حّماسي شهنامه 
هاي  داستان  داشت،  زياد  مهارت 
تاب  و  آب  با  را  فردوسي  شهنامۀ 
مي خواند و ديگران با عالقۀ فراوان 

مى شنيدند و از آن لذت مي بردند.
داستان  شد  گفته  که  طور،  همان 

تصوير )9( 

تصوير )10( مجلس شهنامه خوانى
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هايي که در مجالس شب نشيني خوانده مي شد، بيشتر روح رزمي  و حّماسي داشت و تاريخ 
جنگ ها، سلحشوري ها و دالورى هاي بزرگان وطن ما در گذشته ها را بيان مي نمود و مردم 

به شنيدن آن ها سخت عالقه داشتند.
 در زير پارچۀ کوتاهي از شهنامه را مى خوانيم:

کشته شدن سهراب به دست رستم
به سر بـــــرهمي گشت بدخواه بخت دگـــــــر باره اسپــان ببستند سخت  

گـــــرفتند هــــــردو دوال کمــــر بــــه ُکشتي گرفتـن نهـــادنـدســـر  

تـــو گفتي که چــــرخ بلندش ببست سپهـــدار سهـــــراب و آن زوردست  

گـــرفت آن ســـر و يال جنگي پلنگ غمـــي گشت رستـــــم بيازيد چنگ  

زمــــانـه ســرآمد نبودش تــــــوان خــــم آورد پشت دالور جــــــــوان  

بدانست کـــو هم نـمانــد بـــه زيـــر زدش بــــر زمين بر،به کـــــردارشير  

بـــــِر پــور بيداردل بـــــر دريــــد سبک، تيغ تيـــز از ميان بــــرکشيـد  

ز نيک و بد، انديشـه کــــــوتـاه کـرد بپيچيد سهـــــراب و پس آه کـــــرد  

بکشتي مـــــرا خيره بـر بـد خـويـي بدو گفت گـــــر زانکه رستــــم تويي  

2- شهنامه فردوسی، ص95

تصوير )11( 
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نجنبيد يـک ذّره مـهـــــرت ز جـاي ز هــــر گونه بودم تـرا راهنمــــــاي  

بـرهـنه ببــيـن ايـن تــن روشــنــم کنون بند بگشـــــاي از جوشنــــــم  

ببين تا چه ديـد ايـن پسـر از پـــــدر بــــه بازوم بـر ُمهــــــرۀ خـود نگــر 
همــه جامه بر خــويشتن بـردريــد)2( چــو بگشاد خفتان و آن ُمهــــره ديد  

 فعاليت داخل صنف

- هريک از شاگردان که داستان هاي حّماسي و رزمي  ياددارند به هم صنفى هاى ديگر خود بگويند.

پرسش ها

- فردوسي شهنامه را به تشويق کدام پادشاه وطن ما سرود؟
-  تعداد بيت هاي شهنامه چند هزار است؟

- شنيدن داستان هاي حّماسي چه فايده  دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان از اعضاي خانوادۀ شان داستان هاي حّماسيي را که در ميان مردم شهرت 
دارد ثبت نموده روز آينده باخود به صنف بياورند. 
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خالصۀ فصل اّول

اُسطوره ها، افسانه ها، قّصه ها، اشعار رزمي و حّماسي

اسطوره از بخش هاى اساسى فرهنگ عاميانه و محصول تّصور هاى بلند 

باالى مردم در مسير  زمان هاست. عنصر اصلى اسطوره ها مبالغه و غلوى 

بيش از حد در توصيف افراد، وقايع و پديده هاست.

اساطير قصه هاى غير عادى دور از باور عقل در بارۀ قهرمان هاى غير 

عادى و بسيار قوى در زمان ها و مکان هاى نا معلوم خيالى است. 

افسانه هم يکى از بخش هاى اساسى آفريده هاى  شفاهى مردم است که 

گاهى عادى و گاهى داراى محتواى اسطوره يى مى باشند؛ اّما قصه هااکثراً 

به واقعيت مطابقت دارند و يا اگر  ساخته گى باشند هم عقل  انسان وجود 

و وقوع آن ها را محال نمى داند. شعر رزمى و حماسى بيان کنندۀ وقايع 

قبل از دوران تاريخ و آرمان  هاى بشر است. شعر رزمى و حّماسى آرزو 

ACKUهاى  پرغرور  و افتخار  آميز تخيل گذشته گان است.



20

فصل دّوم

ادبیات عامیانه
اهداف اين فصل

در اين فصل شاگردان به بخش های مهم و زيبای ادبيات 
عاميانه مردم وطن ما آشنا شده و محتوا ها و موضوعات 
اين نوع ادب را مى دانند. شاگردان با سابقۀ تاريخى و مروج 
بودن اين نوع ادب در بين مردم آشنا مى شوند. شاگردان 
فايده ها، مزايا و تأثيرات اين نوع ادب را باالی فکر و زنده گى 
روزمرۀ مردم مى فهمند، شاگردان ضرب المثل ها و مقوله ها 
را از هم فرق کرده، جای و موقع کار برد اين دو را مى دانند.

تصوير )12( طبيعت زيباي نورستان
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درس چهارم

دو بیتي ها

- شما چه تعداد دوبيتى ياد داريد؟
دوبيتى ها يکى از بخش هاى مهم و زيباى ادبيات عاميانۀ مردم ماست. اين نوع ادب عاميانه، 
بيانگر و انعکاس دهندۀ احوال، عادات، روش هاى زنده گى، احساس ها، عواطف، شور و اشتياق 

مردم ما به شمار مي رود، که از اهّميت ويژه يى برخوردار است.
دوبيتى  هاى مردمى و عاميانه، وزن، اصالت و زيبايي هاي خاّص خود را دارند و به عنوان بخشى 

ارزشمند از مظاهر فرهنگى جامعۀ ما مطرح اند. 
سرايندۀ دوبيتى  ها معلوم نيست و نميتوان تشخيص داد که توسط چه کسي سروده شده 
اند؛ زيرا اين نوع ادب مردمي ما، از زمانه هاي دور باقي مانده و به نام کسي ثبت نشده است. 
از همين سبب است که بيشتر مردم آن ها را به حافظه دارند و از نسلي به نسِل ديگر انتقال 

يافته است. 
 بسيار روشن است که دوبيتي ها از طبع عوام برخاسته است.

دوبيتي هاي مردمي در وطن ما داراي محتواهاي گوناگون اند. گاهي انعکاس دهندۀ عشق و 
محّبت است.  گاهي به بيان موضوعات اجتماعي پرداخته اند. برخي از آن ها بيانگر درد و سوز 
هنگام دورى از عزيزان و يا بروز  موانع در برابر موّفقيت ها مي باشند و شماري ديگر صحنه هاي 

حّماسي مردم اين سرزمين را بيان کرده اند.
در زير چند دوبيتي محلّي را به گونۀ )مشت نمونۀ خروار( مى خوانيم:

اگـــــر شهزاده باشد خــــوار و زاره مسافــري عجـــــــايب سخت کاره 
بـــــه زيــر پايکش مانند خـــــاره هــزاران تـــــوشک و قالينچه باشد 
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فرار ملک تـــــرکستان مــــــــادر گل صدبــــــرگ تابستان مـــــادر 

به طفلي شير از پستـــــان مــــادر روان کو! خط به پاس آن،که خوردى 

عجب خــــــواجه صفايي داره کابل عجب آب و هـــــــــوايي داره کابل 

عجب شيــــربچه  هـــايي داره کابل بگــردم عــــــاشقان و عـــارفان را 

تصوير )13(  کودک در آغوش پر مهر مادر

تصوير )14(  آلو )خواجه مسافر(
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چـــو مــــرغاوي لب دريـــا بگردم بهـــار آمد کـه مـــــن تنهـا بگردم 

همه جـــــوره و من تنها بگــــردم پلنگ در کــــوه و آهــــو در بيابان 

گلي از آو گـــــرفته مي کند بـــوي نگار نــــازنين شيشته لب جــــوي 

خــــودم گل مي شوم يارم کند بوي گِل از آو گــــــرفته بـــــوي ندارد 

تصوير )16(  گل هاى بهارى و رود خانهتصوير )15(  بهار پغمان

تصوير )17(  
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شگـــوفه بر درختا ســــــر کشيده بهـــــــار آمد اال اى نــــــور ديده 
زهجرت جـــــان من بر لب رسيده چــــــرا با من وفاداري نکــــردي 

صدايت مي شنـــوم ايستـاده ميُشم مــــه قربان ســــــر دروازه ميُشم 
مثـــــال غنچۀ گل تــــازه ميُشم صدايت مي شنـــوم از دور و نزديک 

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان دوبيتي هايي را که به ياد دارند به همصنفي هاي خود بخوانند.

پرسش ها

- خواندن دوبيتي ها با آواز و موسيقي همنوايى دارد ياخير؟ 
- دوبيتي ها را چه کسانى سروده اند؟

کار خانه گي

 - شاگردان دوبيتى هاى زيادى را از اعضاي خانوادۀ خود بپرسند و آن را در کتابچه هاي 
شان بنويسند.

تصوير )19(  چارمغزتصوير )18(  گل مرسل
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درس پنجم

ضرب المثل ها و مقوله ها
- شما چند ضرب المثل و مقوله ياد داريد؟

ضرب المثل ها و مقوله ها از جملۀ انواع ايجاديات مردم مي باشند که هم در زبان گفتار و هم در زبان نوشتار 
کاربرد دارند؛ چنان که شاعرى اهميت و مؤثريت آن را در زبان گفتار اينچنين تمثيل کرده است: 

ضــرب شمشير ندارد اثر ضرب َمَثل در مقامي که بَُود روي کنايه به َعُدو 
محتواي ضرب المثل ها

ضرب المثل ها و مقوله ها جهات گوناگون و عميق زنده گي مردم را انعکاس مي دهند و هريک 
کدام  هر  مقوله ها  و  ضرب المثل ها  مي باشد.  مردم  عاّمۀ  زنده گي  هاى  تجربه  ها  قرن  نتيجۀ 
افاده هاي پند  آموزخود را دارد و تجربه هاي حيات مردم را به طور عبرت انگيز بيان مي نمايد. 
اين دو پديدۀ هنري و زباني در ميان مردم ما در طول تاريخ رواج داشته اند؛ اما از نگاه لفظ و 
معنا تراش خورده، صيقل شده و آب ديده بيرون آمده اند؛ از اينرو داراي لفظي کوتاه و معناي 

جامع و عميق هستند.
فرق ضرب المثل و مقوله

ضرب المثل بيشتر داراي معناي مجازي است و انديشۀ گوينده در آن به گونۀ غيرمستقيم و 
کنايي بيان مي شود؛ يعني براي بيان غايه و هدف غير آشکار به کار مي رود و بيان ظاهري و 
الفاظ مقصود نمي باشد.  به گونۀ مثال،  در ضرب المثل: »نه سيخ بسوزد و نه کباب«  مستقيم 
معناي حقيقي نسوختن سيخ و کباب مطرح و مقصود نيست؛ بلکه هدف، تعادل و عدم روادارى 
ستم بر هر دو طرف قضيه است و غالباً در وراى هر ضرب المثل داستانى نهفته است و يا به 
ارتباط حادثه اى گفته مى شود؛اما در مقوله  هدف گوينده بيان معناي مستقيم و حقيقي است؛ 

به گونۀ  مثال در مقولۀ »کار امروز را به فردا ميفگن« مراد آن عدم تأخير در انجام کارهاست. 
بنابراين ميتوان گفت که مقوله ها نسبت به ضرب المثل ها ساده تر و عاري از آب و رنگ هنري اند. 

در زير چند ضرب المثل و مقوله به گونۀ نمونه نقل مي شود.
ضرب المثل

- بار کج به منزل نمي رسد.
- عالم بي عمل، زنبور بي عسل.

- پايت را به اندازۀ گليمت دراز کن!
- زبان سرخ سر سبز مي دهد برباد.
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- مار گزيده از ريسمان ابلق مي ترسد.
- آب ناديده موزه کشيدن خطاست.

- با ماه نشيني ماه شوي، با ديگ نشيني سياه شوى.
- تو دوست پيدا کو! دشمن خودش پيدا ميشه.

- ميشي که از رمه جدا شود، اورا گرگ مى خورد.
- چاه کن درچاست.

 مقوله
- دشمن دانا بلندت مي کند- بر زمينت مى زند نادان دوست

- در همه کار مشورت بايد - کار بي مشورت نکو نايد
- گپ کم و کار بسيار.
- جوينده يابنده است.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان چند مقوله يا ضرب المثلي را که به ياد دارند به همصنفان خود بگويند.

پرسش ها

-  استعمال ضرب المثل در شعر شاعران چه خوبي هاوزيبايى هايى دارد؟ 
- ارائۀ ضرب المثل و مقوله در گفتار روزانۀ  مردم، در برآوردن هدف مورد نظر گوينده 

چه تأثيري دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان ضرب المثل ها و مقوله ها را از اهل خانوادۀ خود پرسيده و ثبت نمايند.
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خالصۀ فصل دّوم

ادبيات عاميانه بيانگر احوال، روش ها و عواطف مردم مى باشند. سرايندۀ 

دو بيتى ها مردم عام است و محتوا هاى گوناگون عشقى، فراق دوستان و 

وطن دوستى دارد. در ضرب المثل انديشۀ گوينده به طور غير مستقيم و 

کنايى بيان مى شود و معناى مجازى دارد؛ اما در مقوله هدف گوينده بيان 

معناى مستقيم و حقيقى يک مطلب و مفهوم است.
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فصل سّوم

البسه و پوشیدني ها
اهداف اين فصل

شاگردان ارزش و اهميت لباس های سنتى و عنعنوی مردم 
و نياکان ما را بدانند.

شاگردان بدانند که لباس های عروسى و لباس های جشن ها 
و اعياد مردم ما چه کيفيتى دارد؟

تصوير )20( دختران با لباس ملى

ACKU



29

درس ششم

البسۀ مردم وطن ما

- در واليتي که شما زنده گي مي کنيد مردم چه قسم لباس مي پوشند؟
البسۀ مردم در روستاها

تصوير)21( چوپان)نورستان(
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در کشور عزيز ما البسه و پوشيدني ها نظر به شرايط محيطي و اقليمي از 
يك منطقه تا منطقۀ ديگر تفاوت هايی دارد، مثاًل در بين پشتون ها در 
روستاها مردان پتو، چپلي، پيراهن تنبان، لنگی و واسکت. در نورستان 
بيشتر مردم لباس های پشمی مانند قاقمه و برک، پکول پشمی، چاروق 

و پای تاوه که همۀ آن را خود تيار می کنند، می پوشند.

کنند  می  سر  به  لُنگی  اينکه  برعالوۀ  مردان  هرات  در 
به  را  زنانه  پيراهن  و  زياد  پارچۀ  از  را  تنبان  و  پيراهن 
شکل چين دار تيار می کنند؛ همچنان پوشيدن چادر و 
چادري در تمام کشور ما ميان زنان و دختران عموميت 

دارد.

در مناطق هزاره نشين و بدخشان هم بََرک و چکمن مروج است.
در بين اوزبيك ها و ترکمن ها گوپيچه، شلوار، چپن، قاقمه،جيلك،لُنگی، موزه، مسحي پوشيده 

مي شود. مردم هرات  غير از لباس هاي ياد شده،  واسکت هم به تن می کنند .

تصوير )24(چای خانه )شمال کشور(

تصویر )22( لباس ملی مردم پکتیا

تصویر )23( زن قرآن خوان )هرات(
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در مجموع تمام مردم ما با تفاوت هاي کم، لباس هاي مشابه هم مي پوشند مثاًل:
اين  با  ما مروج است؛  بين مردم  لنگي و واسکت در سرتاسر کشور در  تنبان،  پيراهن و  پوشيدن 
تفاوت که مثاًل زنان پشتون پيراهن و تنبان گلدوزي شدۀ زيبا و کالن با »پوچی« گلدوزی شدۀ 

چسپ مي پوشند.

البسۀ مردم شهرنشين
در  کابل  خاصتاً  شهرها  مردم  ملی  لباس 
و  پيراهن  از:  است  عبارت  مردان  ميان 
پيراهن  زنان  ولی  قطيفه؛  با  همراه  تنبان 

های گلدار و تنبان سفيد می پوشند.

زنان دامن و دختران مکاتب و مدارس 
در شهر کابل و شهرهاي بزرگ لباس 
مخصوص )يونيفورم( پيراهن- تنبان و 
پسران  و  زيبا  دخترانۀ  سفيد  چادرک 
کرتي و پطلون و بعضی کاله قره قلی 

می پوشند؛

تصویر )25( مردان لنگی پوش در مسجد

تصویر )26( دختران با لباس ملی

تصوير )27( پوست و کاله قره قلی
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تصوير )27( پوست و کاله قره قلی

دختران،  زنان،  مردان،  از  اعم  مردم  همۀ  اما 
مانند  خاص  مراسم  در  کودکان  و  پسران 
جشن ها، عروسي هاو اعياد، لباس هاي خاّص 
زيبا، گلدوزی شده و پُر زرق و برق مي پوشند 
که نوعيت هرکدام آنها در درس هاي جداگانه 

بيان مي گردد.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان ويژه گي هاي لباس هاي محيط خود را بيان نمايند.

پرسش ها

- ديگر انواع لباس هاي مشهور وطن خويش را نام ببريد؟
- لباس هاي مخصوص اقوام و مناطق مختلف کشور را بيان کنيد؟

کار خانه گي

- شاگردان تصاويرنمونه هاى لباس هاي قديمي را اگر در خانه شان باشد به صنف 
بياورند و به هم صنفى هاى شان نشان دهند.

تصوير )29( دختران با لباس ملیتصوير )28( زنان چادری پوش در حال خريد
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درس هفتم
لباس هاي عروسي و مراسم ازدواج

لباس   چگونه  عروسی  شب  در  داماد  و  عروس  مي کنيد،  زنده گي  شما  که  يی  منطقه  در   -
مي پوشند؟

مراسم عروسي در ميان مردم ما با زرق وبرق و لَپ وَجپ زيادی برگزار می گردد. از جمله در 
هرمحفل از مراسم عروسي لباس جديد براي عروس و داماد تهيه و 

تدارک می گرددکه گوشه هايي از آن مراسم بيان مي شود.
لباس نکاح عروس و داماد

در مراسم عقد نکاح براي عروس لباس ويژه يي ساخته مي شود تا در 
شب نکاح آن را بپوشد. اين لباس به رنگ سبز است و سرتاپاي او را 
می پوشاند. کفش عروس در شب نکاح به رنگ سبز يا سفيد انتخاب 

مي گردد. 
تهيه  لباس  داماد  براي  محفلي  برگزاري  ضمن  نکاح  مراسم  در 

مي گردد. در روستاها لباس محلّي به رنگ سفيد آماده مي شود. يخن لباس داماد به گونۀ زيبا 
خامك دوزي مي گردد. برعالوه يك جوره کفش، يك لنگی، کاله، يك سه تکه يا واسکت نيز 
براي داماد تهيه و همه لباس ها را در خوانچه يي نهاده به مجلس مي آورند و آنگاه امام محترم 

محل بعد از عقد نکاح در حضور مردم، لباس را به جان داماد مي پوشاند.
لباس عروسي داماد و عروس

نيز معموالً يخني خامك  لباس  لباس سفيد محلي آماده مي گردد. اين  در روستاها براي داماد 
دوزي شده دارد که بسيار زيباست. با اين لباس يك باالپوش يا سه تکه همراه لُنگی و کاله، و 
کفش و جوراب نيز در خوانچه يي می آورند و قبل از مراسم انتقال عروس توسط امام محل يا 

يکي از بزرگان به جان داماد پوشانده مي شود. 
لباس عروس در هنگام مراسم انتقال به خانۀ بختش به رنگ سفيد مي باشد. رنگ سفيد به نيت 
فال نيك است تا عروس سفيدبخت باشد. اين پيراهن معموالً بسيار کالن است و سرتاپاي او را 

پوشش می دهد.

تصوير )30( لباس عروسی
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شال  او  سر  به  داماد،  خانۀ  به  عروس  انتقال  هنگام  در 
زنده  تا  اندازند،  می  نيك  وفال  نيت  به  هم  آن  سبزرنگي 
گی اش هميشه سبز و خرم باشد. در مراسم عروسي کفش 

عروس سفيد می باشد.
تصوير )31( عروس

 فعاليت داخل صنف

بيان  را  لباس هاي عروسي و نکاح  - شاگردان ويژه گي هاي 
نمايند. 

پرسش ها

- ديگر انواع لباس هاي مراسم عروسي را نام ببريد؟
- فرق هاي ميان لباس هاي عروسي در واليت هاي کشور را بيان 

داريد؟
تصوير )32( دختر ترکمن با لباس عروسی

- شاگردان با پرسش از اولياي خود انواع لباس هايي را که براي عروس 
و داماد در قديم مرّوج بوده است ثبت کنند و به صنف بياورند.

کار خانه گي
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عيدها  جشن ها،  چون  خاّصي  موارد  در  ما  مردم 
و  مي دهند  اختصاص  را  هايي  لباس  مراسم  ساير  و 

مي پوشندکه: اين لباس ها قرار زير است:
در مراسم جشن استقالل عموم مردم شرکت مي کنند 
و لباس هاي جديدي را به منظور اظهار شادماني به تن 
اين مراسم کارمندان و منسوبان دولت  مي نمايند. در 

بادريشي حضور می يابند.
در مراسم رسم گذشت نظامي سربازان و افسران اردو 
و پوليس ملی با لباس هاي مخصوص و نشان هاي ويژه 
و سردوشي به گونۀ نمايشي از حضور مردم و اراکين 
با  هم  مدارس  و  مکاتب  شاگردان  مي گذرند.  دولت 

لباس های يونيفورم زيبا در اين خوشی ها اشتراک می ورزند.

درس هشتم

لباس هاي جشن ها، اعیاد و مراسم خاص

- در محيطي که شما زنده گي مي کنيد مردم در مراسم خاّص چگونه لباس هايي مي پوشند؟

تصوير )34( رسم گذشت سربازان )کابل(

تصوير )33( 
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در روزهاي عيد فطر و  قربان مردم لباس های  جديدي را که از پيش  آماده نموده اند مي پوشند 
َچپَن  عيد  های  روز  در  موسفيدان  و  بزرگان  ديني،  عالمان  است.  اسالمي  سنت هاي  از  اين  و 

مي پوشند. پوشيدن َچپَن نشانۀ بزرگَمنُشی است.
پيراهن-تنبان  و  لنگي  و  زيبا  و جيلك هاي  مردم عمومأ چپن ها  ما  در واليت هاي شمال وطن 

يخن دوزي شده مي پوشند.

تصوير )35(  شاگردان معارف

تصوير )36( دختر خردسال با لباس ملی

تصوير )37( لباس ملی
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لباس هاي مراسم خاّص
در ساير مراسم مثل جلسه هاي قومي،ختنه سوري، نمازهاي جمعه، مردم ما لباس هاي جديد و يا 
پاک  مي پوشند. خطيبان محترم مساجد جامع در حين اداي نماز جمعه و نماز های عيد، لباس هاي 

مخصوص به تن می 
عبا  .پوشيدن  کنند 
در وقت امامت نماز 
لباس  و  علما  نزد 
قُّضاة  مخصوص 
کاري  محاکم  در 

پسنديده است.

در واليت هاي جنوبي مثل کندهار، فراه، نيمروز 
يك  که  مي پوشند  را  کاله هايي  هلمند، مردم  و 
گوشۀ آن بُُرش شده و با انواع نخ هاي رنگارنگ 
لباس  رنگ  است.  گرديده  مزيّن  و  گلدوزی 
انتخاب  رنگ  پر  و  تيره  بيشتر   واليت ها  اين  در 

مي شود.
به  سفيد  کاله هاي  مردان  جالل آباد  و  درهرات 
سر می گذراند که آن ها را عرقچين مي گويند. 
نخ ساخته  از  برخي  و  تکه  از  بعضي  اين کاله ها 
و بافته مي شوند. در واليت هرات رنگ تکه هاي 

لباس بيشتر نيم رنگ و روشن است .

تصوير )38( قاضى القضات کشور ما با لباس مخصوص قضا و )جريان حلف وفادارى رئيس جمهور(

تصوير )39( جوان در حال نهال شانی
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تصوير )38( قاضى القضات کشور ما با لباس مخصوص قضا و )جريان حلف وفادارى رئيس جمهور(

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان انواع لباس هاي مراسم خاّص منطقۀ خويش را بيان نمايند.

پرسش ها

- شما در مراسم عروسى دوست داريد کدام نوع لباس را بپوشيد؟
- به نظر شما کدام نوع لباس از نظر اقتصادي مناسب تر است؟

کار خانه گي

- شاگردان از اوليا و بزرگان خانوادۀ خود لباسهاي مراسم خاص در قديم را پرسان 
و ثبت کنند و با خود به صنف بياورند.
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درس نهم

البسۀ کودکان

کودکان نونهاالن و گل های قشنگ باغ خانواده استند، که همه، آن ها را دوست دارند و در قسمت 
تهيه و پوشاندن لباس های زيبا به کودکان رسم و رواج هايي دارند که به طور کوتاه بيان مي شود.

مانند:لباس) نوزادان،کودکان در عقيقه،در ختنه سوري، در روز هاي عيد( و امثال آن.

در بعضي مناطق براي نخستين نوزاد خانواده، مادرکالن مادري اش چند دست لباس کودکانه،  
خانۀ  به  کوچکي  مجلس  طي  ها  لباس  مي دارد.  تهيه  ملحقات  ديگر  و  نالينچه،بالش  لحافچه، 

کودک نوزاد آورده مي شود. 
عقيقه از سنَُن خاّص اسالمي است و براي کودک در اين مراسم يك دست لباس جديد و فاخر 

آماده مي سازند و در آن روز به کودک مي پوشانند. 
يك  سوري  ختنه  در  کودکان  براي  است.  اسالمي  سنن  )پسر(از  نوزاد  کودکان  کردن  ختنه 
دست لباس جديد آماده مي کنند و طي مراسمي آن را مي  پوشانند و سپس به ختنۀ شان اقدام 

می نمايند.
در روزهاي عيد نيز براي کودکان لباس هاي نو آماده می کنند. کودکان آن ها را می پوشند و 

بسيار خوشحال و شادمان می شوند.
اين است که بزرگان و ثروتمندان هرقوم،در ضمن تهيۀ  از سنن پسنديدۀ مردم ما  يکی ديگر 
لباس  فرزندان خود، براي اطفال کم بضاعت نيزدر عيد لباس نو  می خرند، تاآن ها هم در خوِشی 

عيد اشتراک داشته باشند.

تصوير )40(و)41( دختران و پسران با لباس ملی
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با نخ و  براي کودکان، در برخي مراسم واسکت هاي مخملي که  بيان شد  بر آنچه که  عالوه 
پارچه هاي زري دار مزين و چيرمه کاری شده است مي سازندو می پوشانند.

اين  از  پيراهن هايی  ُخردسال  دختران 
و  رنگ  سبز  چادرهاي  با  را  جنس 
زيبا  های  کاله  جنس  همان  از  پسران 

می پوشند.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان بگويند که در محيط شان کودکان چه نوع لباس هايي مي پوشند؟

پرسش ها

- ديگر لباس هاي مرّوج براي کودکان را نام ببريد؟
- لباس هاى کودکان در مناطق مختلف کشور ما از هم چه فرق دارند؟

کار خانه گي

- شاگردان در بارۀ سابقۀ لباس کودکان از اولياي خود بپرسند، بنويسند و به صنف 
بياورند.

تصوير )42( مزارشريف، دختران و پسران با لباس ملى
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خالصۀ فصل سوم

مردم در مناطق شمال و شمال شرق کشور چپن، جيلک، واسکت، گوپيچه 

و لُنگى مى پوشند. در مناطق جنوب و جنوب غرب قديفه هاى پشمى و 

نخى گلدوزى شده به تن مى کنند. در افغانستان مرکزى و بعضى مناطق 

در شمال شرق پوشيدن چپن پشمى)چکمن و برک( مروج است. 

پاپوش مردم در قسمت هاى جنوب چپلى و بوت و در شمال موزه، مسحى 

وبوت است.

کودکا و جوانان در جشن ها، عيد ها ، سال نو و عروسى ها واسکت هاى 

چرمه کارى و پيراهن  تنبان  يخن دوزى و گلدوزى زيبا  و شاگردان 

معارف  و ساير مردم کرتى و پطلون مى پوشند.

در عروسى ها پيراهن و چادر عروس در شب نکاح سبز و هنگام انتقال  

عروس به خانۀ داماد سفيد است.

ACKUپوشيدن  چادرى در تمام افغانستان  بين زن ها مروج است.
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فصل چهارم

حاکمیت و ادارة محّلي

اهداف اين فصل
شاگردان ارزش اجتماعى و حياتى کانون خانواده را بدانند 
و به عمق اين مفهوم پى ببرند که خانواده کانون سعادت 
جوانان است و برای نگهداشتن شيرازۀ زنده گى اجتماعى 
وجود خانواده نهايت ضرور است؛ همچنان شاگردان اهميت 
جرگه های قومى را و علل پيدايش خشونت ها را نيز بدانند.

تصوير )43( صلح و آشتى )نورستان(
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درس دهم

ساختار های خانواده گی و قومی وطن ما
- در منطقه يي که شما زنده گي مي کنيد چگونه ساختار های خانواده گی وجود دارد؟

خانواده ها
کانون خانواده اولين خشت بناي جامعه را تشکيل مي دهد. خانواده در وطن ما متشّکل از پدر، 
مادر، دختران، پسران، عروس ها و نواسه ها مي باشد و اکثراً تعداد اعضاي اين خانواده ها بيشتر از 
ده نفر هست و در بسا موارد پانزده الي بيست نفر در يك حويلي و يك محوطه زنده گي مي کنند. 
در قسمت هاي جنوب و جنوب غرب کشور به طور عنعنه يی اين مجموعه و حتي چند برادر که  
خانم، فرزندان و خانوادۀ مستقل دارند در يك محوطه و قلعه که ديوارهاي بلند پخسه يي دارد و 

از پدر و پدرکالن براي شان به ميراث مانده، زنده گي مي کنند.
رئيس خانواده پدر است و در بيشتر خانواده ها مادر هم نقش خود را دارد. پسران، دختران و 

عروسان تحت هدايت پدر و مادر مي باشند. اين نظم خانواده گي در روستاها محکم تر است. 
قّصه ها، طنزها و حکايت های زيادي در مورد خشو و مداخلۀ او به زنده گي پسر و عروس، در 

جامعه و ادبيات ما از قديم وجود دارد.
روابط خانواده گی

در کشور ما روابط قومي و اجتماعي عميق و گسترده يي ميان مردم وجود دارد. اهل خانواده به 
کالن هاي شان و همه گان براي بزرگان قوم، احترام قايل اند و به نظر های او شان ارج مي نهند. 
به       روستاهانسبت  و  اطراف  در  آن  افراد  همه  بر  قوم  و کالن  اعضايش  بر  خانواده  سلطۀ کالن 
شهرها قوي تر است و بزرگان حاکميت زياد دارند؛ اما در شهرها و مراکز متمّدن با وجود حفظ 
احترام به بزرگان و مراعات نزاکت ها،  هر فرد در محدودۀ زنده گی شخصی خودش استقالل و 

صالحيت بيشتر دارد.

قريه ها
روستايي  بيشتر  و  شهري  کمتر  ما  کشور  جامعۀ 
در  اداره  و  صالحيت  نظام  گذشته ها  در  است. 
قريه دار  يك  قريه،  هر  که  بود  طوري  قريه ها 
قريه دار  اين  و  مي داشت  خان(  يا  ملك  )ارباب، 
کمك  به  را  قومي  منازعات  و  اجتماعي  امور 
فيصله  و  سرپرستي  راهنمايي،  قريه  ريش سفيدان 
کنی،  جوي پاک  حشرهاي  در  مثاًل  مي کرد. 

گندم درو، نهال شاني، انتقال سنگ آسيا يا احياناًکشمکش هايی که پيدا می شد و ديگر امور.

تصوير)44(قريۀ برگ متال
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در بعضي مناطق چند ارباب زير ادارۀ يك »ارباب کالن« مي بود 
يا  کالن  ارباب  مي کردند.  ياد  سقال(  افسقال)آق  نام  به  را  او  که 
آقسقال نقش پل ارتباطي بين مردم و حکومت محلي را مي داشت.

آنچه  از  غير  ما  وطن  نشين  اسماعيليه  مناطق  در 
يادآوري شد، »پير يا شاه« مي بود و او خليفه ها داشت 
و خليفه ها تحت راهنمايي )پير( امور اجتماعي مردم 

را انجام  مي دادند. 

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان به چند گروپ تقسيم شوند و هر گروپ در مورد مزيت هاى خانواده بحث نموده، 
نماينده هاى هر گروپ نتايج بحث خود را در پيشروى صنف به ديگران بيان کنند.

پرسش ها

- اگر کانون خانواده موجود نباشد جوانان به چه مشکالتى مواجه مى شوند؟
- نقش ارباب ها و ملک هاى قوم در تنظيم امور اجتماعى و اقتصادى چگونه است؟

- اگر قريه يى يا منطقه يى ارباب و ملک نداشته باشد، چه مشکالتى به مردم آن قريه 
و منطقه به بار مى آيد.

کار خانه گي

- هر شاگرد نقش ملک و ارباب قريه يا کالن ها و بزرگان منطقۀ خود را از بزرگان 
خانواده پرسيده با خود به صنف بياورند.

تصوير )45( کار دسته جمعی

تصوير )46( کار دسته جمعی
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درس يازدهم

مرکه و جرگه )مجلس هاي قومي(
- مرکه و جرگه چگونه اصطالحاتی اند و در کشور ما چه سابقۀ تاريخی دارند؟

در مناطق جنوب کشور ما يکي از جمعيت هاي محلي که صالحيت ّحل مشکالت و منازعات 
قومي و اجتماعي را دارد مرکه ها و جرگه هاست.

 اعضاي اين مجلس ها محاسن سفيدان، 
هستند  افسقال ها  و  ارباب ها  معّززين، 
که در حجره، مسجد، ديره يا در هواي 
آزاد جلسه مي کنند و به حل منازعات 

مردم  مي پردازند.
و  قوم  قبيله،  بزرگان  مجلس 
مي گويند  مرکه  را  صاحب رسوخ ها 
فصل  و  حل  غرض  عند اللزوم  که 
موضوعات و مسائل ساده و کوچك 

قبيله يي تشکيل مي شود.
گاهي که يك دعوا را اين مرکۀ کوچك فيصله کرده نتوانست ناگزير براي حل قضيه، جرگه 
دعوت مي شود که اعضاي آن متشکل از قاضي هاي مردم، صاحبان نفوذ و )نرخي هاي( همان 

قوم و اقوام همجوار ديگر استند.
نگاه  از  جرگه  يا  مرکه  عموم  صورت  به 

صالحيت و رسوخ سه درجه و مرحله دارد:
نفر  چند  ها  جرگه  مرحلۀ  اين  مرکه:در   -1
نموده  اشتراک  محدود  تعداد  به  ريش سفيد 
محض،صحبت  )دعوا(  موضوع  بارۀ  در  و 

مي کنند.

تصوير )48( مرکۀ قومی

تصوير )49( جرگه قومی
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2- مرحلۀدوم مرکه، کالنتر است،که اشتراک کننده  ها در آن، نان طرفين دعوا را هم مي خورند 
که اين مرحله تقريباً حيثيت و صالحيت)محکمۀ مرافعه( را دارد.

در اين مرحله يك طرف دعوا به )مرکه( صالحيت می دهد و طرف ديگر که صالحيت نداده 
آن را )نيمگړی واک (می گويند. 

3- در مرحلۀ سوم نرخي ها اشتراک مي کنند واين مرحله حيثيت و اعتبار قانوني در بين مردم 
دارد، که آن را )جرگه( مي گويند. جرگه است که دعوا ها و موضوعات بزرگ را فيصله مي کند. 

جرگه مانند )محکمۀ تميز( است.
جرگه به تناسب مشکالت و پيچيده گي های آن، روزها و حتي ماه ها دوام مي کند و در خالل  

اين مدت براي حل معضله مباحثه، گفت و گو و تبادل افکار صورت مي گيرد.
دعوا  طرفين  دوش  به  ها  کننده  اشتراک  غذاي  مصرف  و  خرچ  جرگه  دوام  ايّام  طول  در 

مي باشد.
گاهي که موضوع بسيار مهم، پيچيده و مشکل کالن باشد، صاحبان نفوذ و نرخي هاي بيرون از 
محدودۀ اقوام دو طرف دعوا، )ثالث بالخيرها( که به هيچ  يك از طرفين دعوا ارتباط نداشته باشند 

تصوير )50( بزرگان وريش سفيدان نورستان به طرف جرگه روان هستند
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هم غرض حل معضله دعوت مي شوند و آن ها برای حل مشکل از هر دو جانب دعوا اختيار عام و 
تام می گيرند و دعوا را فيصله می کنند که اين را دربين پشتون ها )په توی وړې واک( می گويند.
اين عالي ترين سطح جرگه است که فيصلۀ آن را هيچ کس و هيچ طرف شکستانده نمي تواند. 

فايدة شوراها و جرگه های قومی
وجود بزرگان قوم در هر منطقه و حّل و فصل منازعات مردم توسط شوراي بزرگان، هم کار 
مراجع رسمي دولتي را سبکتر مي سازد و هم براي مردم سهولت  فراهم مي کند. از همينرو اکنون 
در روستاها، ولسوالي ها و نواحي شهرهاي واليت هاي کشور ما شوراي موسفيدان وجود دارد تا 

به حّل و فصل قضايا بپردازند. وجود اين شوراها به اندازه يي مؤثر است که نخست خصومت ها
ومسايل حقوقي از طرف دولت و مراجع رسمي به شوراها راجع ساخته مي شود تا به گونۀ مشوره 
ً  موضوع به مراجع رسمي  و مصالحه حّل و فصل گردد و در صورت عدم قناعت طرفين دعوا، بعدا

ل مي گردد.  مَُحوَّ

تصوير )51( صلح و آشتی)کابل(
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تصوير )51( صلح و آشتی)کابل(

 فعاليت داخل صنف

- هرشاگرد در بارۀ صالحيت داران منطقۀ خود معلومات دهد.

پرسش ها

- وجود مجلس هاي قومي در ميان مردم چه فوايدي دارد؟
- آيا صالحيت دادن به مجلس هاي قومي در برخي موارد ضررهايي هم دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان از اعضاي خانوادۀ شان در بارۀ ماهيت مجلس هاي قومي در گذشته ها 
معلومات به دست آورند. 

تصوير )52( جرگه قومی)ولسوالی څمکنى(
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درس دوازدهم

منابع، عوامل و ماهیت خشونت ها و دشمني ها

- خشونت ها و دشمني ها در برهم زدن نظم جامعه چه اثرهاي منفي دارد؟
از اموري که در جامعۀ ما گاهي مايۀ برهم زدن نظم زنده گي مي شود خشونت  و دشمني  در ميان 

مردم است. در اين درس ماهيت و عوامل آن ها را روشن می کنيم.

1- منابع، عوامل و ماهيت خشونت و دشمنی ها
براي  بهانه يي  بيکار هميشه  انسان  است.  بي علمی  و  بيکاري  از عوامل خشونت و دشمنی   يکي 
مصروفيت و ارضاي تشنّج رواني اش ُجست وجو می کند؛ چنان که می گويند »از بی کار، خدا بيزار«  
به ويژه اين، که شخص بي علم و خود خواه باشد، سبب بروز برخوردها و خشونت ها مي شود، 

که اين نوع خشونت ها تصادفي و غيرعمدي است.
عوامل ديگر خشونت در قريه ها،غصب دارايی، زمين و حّقابه ديگران )در سال هاي کم آبي هنگام 

کشاورزي  زمين هاي  آبياري 
به  باغ هاست(،که هر سال  و 
آبياری  هنگام  طبيعی  طور 

تکرار  می گردد. 
بعضی مردم به حق خود قانع 
از  بيشتر  نيستند، زمين و آب 
حق خود مي خواهند، دعواي 
وراثت ناحق مي کنند، يا حق 

تصوير )53( آبياری )قريۀ شهران(
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تصوير )53( آبياری )قريۀ شهران(

وارثی را که در باغ يا زمين شريك است واگذار نمي شوند، از عوامل خشونت هاست.
جنگ  و  خشونت  عامل  ديگر  شخص  به  شخصي  )َدين(  مقروضيت  پرداخت  عدم  گاهي 

مي گردد.
اين خشونت ها  در اول کم است و به تدريج زياد می شود و به دشمنی های طويل المّدت تبديل 
می گردد؛ و امّا در اين اواخر چون مردم هم مصروفيت های کشاورزی، اقتصادی، باغداری، 
دامداری، تجارتی، علمی و ديگر شغل های مفيد پيدا کرده اند؛ و همچنان نور علم و دانش در 
سرتاسر و طن ما پر توافشانی کرده، مردم به بيهوده گی اينگونه اعمال  ناجايز پی برده اند. نخست 
اين گونه قتل های انتقام جويانۀ فاميلی و قومی کم شده و اگر ندرتاً  واقع گردد به فيصلۀ مجالس 
قومی، موسفيدان، علما و جرگه ها يا فيصلۀ مراجع قضايی و حقوقی قناعت می کنند و دنبال 

رسوم غير اسالمی دوران های جاهليت گذشته نمی روند.
ها و  توليد و عامل خشونت   در مورد 
»پير  انصاری  عبداهلل  خواجه  دعواها 

هرات« چنين گفته است:
 » بدانکه! رنج مردم در سه چيز است: 
قسمت  از  خواهند،  می  پيش  وقت  از 
بيش می خواهند و آِن ديگران را از آِن 

خويش می خواهند«

تصوير )54( مقبره خواجه عبداهلل انصاری )هرات(
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2- آغازخشونت ها
برخوردها و خشونت ها نخست با الفاظ درشت و مشاجره آغاز مي يابد و به تدريج موضوع به 
مشت و يخن مي کشد. وقتي  ديگ خشم هر دوطرف دعوا زيادتر به جوش آمد، از سنگ، چوب 

و وسايل ديگر استفاده می کنند. 
در هنگام آبياري وسيلۀ جنگ بيل است.در وقت دروگري وسيلۀ جنگ، داس است. 

در گذشته ها مردم در جنگ و خشونت به ندرت از چاقو و تفنگ استفاده مي کردند؛ چون از 
عواقب خطرناک آن آگاه بودند يا چاقو و تفنگ نداشتند.

در قرآن شريف در اين مورد ارشاد نيکويی است: و الکاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 
ترجمه: خوبترين مردم خشم خود فرو خورنده گان و عفو کننده گان به مردم استند.

در هرصورت، در ختم جنگ چه غالب و چه مغلوب، عاقبت برنده آن کس است که  جنگ  
نکرده باشد.

خواجه حافظ در اين مورد بسيار خوب گفته است: 

نهال دشمنی بر کن! که رنج بی شمــار آرددرخِت دوستی بنشان! که کام دل به بار آرد

تصوير )56( تميثل نهال دشمنیتصوير )55( تمثيل درخت دوستی
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان در بارۀ خشونت ها و نتايج منفي آن بين خود بحث کنند.

پرسش ها

- ادامۀ خشونت  ها سرانجام چه عواقب خطرناکي را در جامعه به بار مي آورد؟
- دشمني هاي دوامدار و طويل المدت در بين خانواده ها چه عواقب ناگواری دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان از اعضاي خانوادۀ شان در بارۀ وجود خشونت در گذشته ها معلومات به 
ACKUدست بياورند. 
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خالصۀ فصل چهارم

در کشور ما روابط قومى و اجتماعى عميق و گسترده يى ميان مردم وجود 

دارد. در روستا ها کالن هاى قوم بر افراد آن نسبت به شهر ها تسلط قويتر 

دارند.

در مناطق جنوب کشور ما يکى از جمعيت هاى محلى که صالحيت حل 

مشکالت و منازعات قومى و اجتماعى را دارد مرکه ها و جرگه هاست، که 

از نگاه صالحيت سه درجه دارد.

وقتى دعوا يا منازعه يى بين دو نفر يا دو قوم واقع شود موضوع به همين 

جلسه هاى قومى، مرکه و جرگه  که از ريش سفيدان، عالمان و مشران 

قوم تشکيل شده است ارجاع مى گردد.چون آن ها طرفين نزاع و علت آن 

را مى دانند بناًء قضيه را به خوبى حل و فصل مى نمايند.

ACKU
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فصل پنجم

محالت زندگي، مواد ساختمان ها
روش ها و طرح ها

اهداف اين فصل
در اين فصل شاگردان به انواع مختلف خانه ها، سرپناه ها، قلعه ها، مساجد و 
عمارات عامه دارای سابقۀ تاريخى کهن در کشور آشنا شده و نحوۀ ساخت 
خانه های مسکونى و مواد مورد ضرورت در ساختن خانه ها و سرپناه ها را 

مى دانند.
شاگردان مزايای خانه های گلى را دانسته و به سبک معماری در کشور آشنا 

مى شوند. 
شاگردان مى دانند که کاشى کاری از صنايع و هنر های زيبای وطن ما بوده 

و سابقۀ ديرين دارد.

تصوير)57( باغ امير شهيد )جالل آباد(
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درس سيزدهم

مغاره ها و خانه هاي گلي

- شما چند نوع خانه های مسکونی را می شناسيد؟
مغاره ها

محل های زنده گی، خانه هاي مسکونی در کشور ما گونه هاي زيادي دارد. برخي بسيار ابتدايي 
مناطق             بعضی  در  که  ها  اين  امثال  و  چارَسنج  خانه هاي  مغاره ها،  ُسُمچ ها،  مانند  اند؛  قديمي  و 

دورافتادۀ کشور ما رواج داشته و نمونه هايي از آن ها تا هنوز باقي است.

تصاوير )62،61،60،59،58( انواع مغاره ها
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مغاره ها محل  سکونت و سرپناه هاي ابتدايي هستند که انسان هاي اوليه جهت ادامۀ حيات دردامنه 
کوه ها براي خود شان مي ساختند. اين مسکن هاي ابتدايي معموالً تاريك  ونمناک بود که در 
متمّدن   به تدريج  انسان ها  اين،که  از  بعد  آن هم خود و هم مواشي شان زنده گی می کردند. 
هرکدام                     بيان  به  زير  در  که  آموختند  گنبدی(را  و  پوش  )چوب  گلِی  خانه هاي  ساختن  شدند، 

می پردازيم . 

1- خانه هاي چوب پوش
سنگ،  گل،  از  ديوار هايي  با  خانه ها  اين 
آباد  آن  امثال  و  پخسه  خشت خام، 
مي گردد و سقف آن را با چوب و دستك                      

مي  پوشانند.

به گونه يي که نخست دستك ها را به اندازۀ ضرورت برباالي خانه طور افقي می گذارند؛ سپس 
بر روي چوب ها چپر، تخته، بوريا، شاخچۀ درختان، ني و يا جارو مي اندازند و بر روي اين مواد 
ِگل سخت هموار نموده کاه گل می کنند  تا آب باران در سطح آن جاری شده و از ناودان های 

چوبی که در لب های بام قرار دارد به زمين بريزد و به داخل خانه چکك نکند.

تصوير )63( خانه های چوب پوش

تصوير )65( خانه چوب پوش تصوير )64( خانه چوب پوش
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اين خانه ها  به مقايسۀ خانه های گنبدی ِگلی در برابر برف، باران و زلزله مقاومت بيشتر دارند. 
خاصتاً چون به طور دايمی در تنوری که در بين اين خانه ها قرار دارد آتش می کنند و دود آتش 
سقف آن خانه ها رادر طّی سال های متمادی مانند قير مستحکم می کند. از همينروساختن اين 

خانه ها در منطقه هايي از وطن ما رواج دارد که ميزان بارنده گي زياد و زلزله  خيز مي باشد.
ح مي  شوند و اين کار را نّجارهاي  سقف خانه هاي چوب پوش گاهي با تخته هاي نقاشي شده مَُسطَّ

ماهر انجام مي دهند.
 چنين نمونه هايي را مي توان در منازل قديمي شهر کابل و بعضی واليت های ديگرکشور مشاهده 

کرد.
زيبا            چوبی  های  اُرسی  و  ها  دروازه  دارای  اند  ساخته  ثروتمندان  که  را  ها  خانه  اين  از  بعضی 

می باشد که نقش گل و برگ در آن به سبك  قديم وخيلی زيبا حّکاکی شده است.

2- خانه هاي ِگلِی ُگنبدي
در ساختن ديوار و سقف اين خانه ها از ِگل و خشت استفاده مي  شود. سقف آن به گونۀ بسيار 
بيشتر درخاليگاه هاي آن  سنگريزه يا  استحکام  براي  و  پوشانده مي  شود  ِگل  و  با خشت  ظريف 

ريزه سفال را مي چينند؛ اين سنگريزه  و ريزه سفال ها را »آغاز« مي گويند.
 اعمارخانه های ُگنبدی دشوارتر است و زحمت بيشتر مي طلبد؛ همچنان نسبت به خانه هاي چپري 

باران  و  برف  برابر  در 
مقاومت کمتر دارند.

با  را  ها  اين خانه  رواق 
گِچ  با  وگاهي  کاه ِگل 
رنگ آميزي  صاف، 
هم  زيبا  نّقاشي  و 

مي کنند.
طاق  اين خانه ها به دو 
ح يا قوسی(  نوع ) مَُسطَّ

پوشانده مي  شود.     

 تصوير )66( خانه های گنبدی )هرات(
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 تصوير )66( خانه های گنبدی )هرات(

از  دارد. يکی  مزايايی هم  و  ها  ابتدايی وساده است، خوبی  اين، که  با وصف  ِگلی  خانه های 
خوبی های آن اين است، که :  بيشتر مانع نفوذ سرما و گرما مي گردد؛ يعني اين خانه ها نسبت 
به خانه هايي که امروز به صورت عصري از کانکريت ساخته مي شود،  در زمستان گرمتر و در 
تابستان سردتر مي باشند؛ اما اين نيز قابل مالحظه است که خانه هاي ِگلي نسبت به خانه هايي که 
پخته ساخته مي  شود هم مقاومت کمتر دارد که نمی توان طبقه های زيادی را روی هم اعمار کرد 

و هم ساحۀ بيشتر را اشغال می کند.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان مزايا و ضررهاى خانه  هاي گلي را بيان کنند. 

پرسش ها

- کدام نوع خانه براي زنده گي مفيدتر است؟
- چپرهايي را که در پشت خانه ها انداخته مي  شود از چه می سازند؟

- پخسه چيست؟ و چه مزيت دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان در بارۀ انواع مختلف خانه هايي، که در وطن ما ساخته مي شود معلومات 
به دست بياورند.
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درس چهاردهم

خانه هاي چپري

زنده گي  چپري  خانه هاي  در  کسي  شما  منطقۀ  در  آيا   -
مي کند؟

در کشور ما برعالوۀ خانه هاي ِگلي، خانه هاي چپري نيز 
می سازند، که به گونه هاي زير اند: 

1- خس کپه اين نوع خانه  را دهقان ها از خس و چوب 
بهار،  فصل هاي  در  معموالً  خس کپه   مي سازند.  خاده 
هواي  و  دشت   در  و  فاليز،خرمن  باالي  خزان  و  تابستان 

آزاد به طور گنبدي يا مخروطي ساخته مي شوند.
2- چپري خانۀ  چپري نيز از خاده ساخته مي شود. 
از شاخچۀ  بافته شده  از چپر  را  اطراف آن  ديوار 
درختان يا ني مي سازند و باالي آن را با چغ بافته 

شده از ني و گليم و نمد مي پوشانند.

تصوير )67( آال چغ پوشيده از نمد و گليم

تصوير )69( چپریتصوير )68(چپری
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تصوير )67( آال چغ پوشيده از نمد و گليم

برپا  آن  از  را  آالچغ  که  موادي  آالچغ   -3
مي کنند عبارت است از خاده هاي کج شده، ُچغ، 

نمد،  گليم) پالس، کشيده ( و امثال آن.
خاده  دانه  پنج  و  بيست  الی  بيست  که  بدينگونه 
را به زمين مي کوبند و نوک  اين چوب ها را به 
شکل گنبدي به هم مي بندندو در گرداگرد آن 
بااليش   . مي کنند  ايستاده  ديوار  قسم  به  را  چغ 

تزيين                     ها  پوپك  و  کشيده  گليم  با  را  آن  خارج  و  داخل  و  مي پوشانند  نمد  و  گليم  ُچغ،  با  را 
مي نمايند.

۴- غژدی خانۀ سيار کوچی های هموطن ماست که از تکۀ سياه ضخيم ساخته شده و با طناب  
های قوی در ميخ هايی که به زمين 

کوبيده می شود بر پا می گردد.
يادداشت:

گری،مسافرت  کوچی  فرهنگ 
کــــــردن  گی   زنده  و  هميشگی 
هم  هــــای  کوچی  به  غژدی  در 
دشوار  و  مَُشقَّت  پر  بسيار  ما  وطن 

است.

۵- خرگاه  نوعی کپه)غژدی يا خيمه(کالن است که از نمد ساخته می شود.
قرغز های هموطن ما در پامير )بام دنيا( انرا می سازند و استفاده می کنند .

خرگاه خانه های دايمی زنده گی  آن هاست.
6- خيمه خيمه هم نوعی خانۀ ّسيار است که به آسانی بر پا شده و به آسانی جمع می شود. خيمه 

تصوير )71( غژدی

تصوير )70( آال چغ
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ازپارچۀ ضخيم جيمی و ديگر پارچه های َدبَل دوخته شده و با طناب های کلفت در ميخ های
چوبی و فلزی که به زمين کوبيده می شوند،سوار و بر پا می گردد.

چون سبك است حمل و نقل آن آسان است .در هروقت و هر جای مخصوصاًدر ميله ها مورد 
استعمال دارد.

آالچغ،غژدی و خرگاه خانۀ تابستاني مالداران در ييالق هاست؛ گاهي در قريه هاهم می سازند.

در مجموع خس کپه، چپری، آالچغ، غژدی و خرگاه مصئوون ترين خانه ها در برابر زلزله استند.
7- خيمۀ لويه جرگه خيمۀ بزرگی است که برای اولين دفعه) لويه جرگه عنعنوی( افغانستان 
المللی  بين  و  بزرگ دولتی،ملّی  هاو کنفرانس های  بعداز آن محفل  و  تدويريافت  بين آن  در 

درآن داير شد.
در اين اواخر )جرگۀ صلح( غرض آوردن صلح و امن در کشور با اشتراک رئيس جمهور،

نماينده گان پارلمان و ديگر مشران، روحانيون و بزرگان و طن ما و مهمانان خارجی در آن داير گرديد .

تصوير )73( خيمۀ لويه جرگه

ACKUتصوير )72( رئيس جمهور کشور با وزرای خارجۀ هفتاد کشور جهان در کنفرانس بين المللی کابل
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان مزاياى خانه هاي چپري را بيان کنند. 

پرسش ها

- خانه هاي چپري و آالچغ در کدام مناطق کشور ما بيشتر رواج دارد؟
-  مزايای خانه های چپری،خس کپه،غژدی،خرگاه، خيمه وآالچغ را بيان کنيد؟

- زنده گی کوچی گری چگونه مشکالتی دارد؟
- در خيمۀ لويه جرگه در مورد چه مطالب مشوره و مذاکره شد؟

کار خانه گي

وآالچغ هاى  انواع خانه هاي چپري  بارۀ ساختن  در  اولياي خويش  از  - شاگردان 
ACKUمرّوج معلومات به دست آورند..
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درس پانزدهم

طويله  ها

- شماگاهی طويلۀ  حيوانات را ديده  ايد؟

مردم ما که از قديم حيوانات را تربيه کرده اند، براي نگهداري آن ها هميشه از طويله  کار گرفته اند. 
اين طويله ها از مواد مختلف و به انواع و اقسام زياد ساخته مي شوند، که به نام های قُتَن، کتاره دار، 
چپري، توله، آغيل، اخته خانه، کمند و امثال اين ها ياد می گردند،که در زير در بارۀ هريك به 

گونۀ کوتاه معلومات ارائه مي گردد.
1- ُقَتن طويلۀ سنگي است که درقريه جات و ييالق 
می  ساخته  گاو(  و  بز  )گوسفند،  حيوانات  براي  ها 

شود.
 به تناسب تعداد حيوانات زميني را به شکل دايره به 
ارتفاع حدود يك و نيم الی دو متر سنگ مي چينند و 
ديوار سنگي به وجود مي آورند، که هيچ گونه مصالح 
به  آن  در  ساختماني  مواد  ديگر  و  سمنت  گل،  مثل 
نيز  را  آن  و خروجي  دروازۀ دخولي  برند.  نمی  کار 

سنگ چين مي کنند و طبعاً روي آن باز است.

بزغاله هاست،  و  بره   طويلۀ  توله   -2
آن  زير  در  که  بزرگ  سنگي  کنار  در 
سه  و  مي شود  ساخته  باشد  گاهي   پناه 
طرف آن را سنگچين مي کنند؛ چون در 
روي  گاهي  مي شود،  ساخته  ساحۀ کمي 

آن را با چيغ و چپر مي پوشانند.
تصوير )76( 

تصوير )74(  ACKU
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تصوير )74( 

3- چپري
 در مناطقي که جنگالت زياد است از شاخه های خشك درختان کوهي مانند ارغوان، َزَرنگ، 
ايرغي Erghai- و مانند اين ها،چپر می بافند واطراف طويله رابا آن احاطه  مي کنند. دروازۀ 

ورودي و خروجي آن را هم از چپر می سازند . طويلۀ روباز است.
۴- آغيل

 طويلۀ سنتي و قديمي حيوانات و خانۀ مَُحَقّّر ِگلی است. دروازۀ دخولی و خروجی چوبي دارد. 
به استثناي روزن کوچکي، ديگر کلکين و پنجره ندارد. به تناسب تعداد  حيوانات در جوار ديوار ها 

آخورهاي گلي هم دارد که در آن کاه و علف به حيوانات داده می شود.
گاوهاي نرجنگي وشاخ زن را در طويله هاي جداگانه جاي مي دهند. معموالً طويلۀ بز و گوسفند 

از ساير حيوانات جداست.
۵- اخته خانه )چوپتره( 

ميخ چوبي  اخته خانه،  در  مي باشد.  باز  اکثراً  طويله  اين  است. يك طرف  اسپ  زنده گي  محل 
نزديك آخور  ضخيمي هم در 
به زمين  افسار اسپ  براي بستن 
يا  قاُزغ«  را»  آن  که  کوبند  می 

ميخ طويله می گويند.

6- کمند
 کمند سرکاري، اصطالحي است 

که به مجموعۀ اسپ ها و قاطرهاي 
سواري و حمل و نقل حکومتي 
اطالق مي  گردد؛ البته وجه تسميۀ آن همان مجموعۀ اخته خانه هاست، که در گذشته ها تعداد زيادي  
اسپ  را در آنجا مي بستند و آب و آذوقۀ شان را يکجايی مي دادند . در تابستان مجموعۀ اسپ ها يا 

)کمند( را سربازان و ميترها )نگهبان های اسپ (در چمن هاي پرعلف چرانده و چاق مي کردند.

ACKUتصوير )75( 
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7- کتاره
 اين نوع طويله هم روباز است و آنرا در فصل هاي بهار و تابستان براي محافظت و نگهداري 

حيوانات مي سازند. کتاره رااز ساقه و شاخه  هاي ضخيم و خشك درختان جور مي کنند.
بعضي نکات مربوط به طويله 

 وقتي از حيوانات )بز و گوسفند( و طويلۀ  آن ها صحبت شود ناگزير از پلنگ و گرگ و کمين 
هميشه گي آن ها براي دريدن وخوردن گوسفندان هم حکايت های زياد گفته  مي شود؛چنان که:

 قّصۀ گرگ  خونخواری را که در شبی از شب های زمستان با استفاده از غفلت سگ پاسبان، از 
روزن آغيل گوسفندان به داخل خيززده، يکی را خورده و بقيه را از گلو خفك کرده و کشته 
و بعد الش های گوسفندان را با و دندان کشيده رويهم انباشته و از باالی آن به آسانی توانسته از 

روزن آغيل خيزبزندو فرار کند، مردم به ياد دارند.
بيان شد طويله هاي سنتي و عنعنه يی هستند که نظافت و حفظ الصحۀ  اين ها که   در هرحال، 
هم  که  مي شود  ساخته  بزرگ  طويله هاي  امروز  مي تواند.  شده  رعايت  کمتر  آن  در  حيوانات 
نظافت طويله و حيوانات در آن به خوبي رعايت مي شود و هم طرز تغذيۀ حيوانات مفيد و صحي 

مي باشد،که به نام فارم مالداری و گاوداری ياد می گردد.

تصوير )78( تصوير )77( فارم گاو داری 

تصوير )79( 

ACKU
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گرگ گويد نه دريم و بره گـــويد بچريم به اميدی،که رسد روزی و در ســـايۀ عدل 
ميش و گرگ در يك آبخور آب مي خورند )تمثيل عدالت(

دوستي گرگ و اشتر )دوستی بی تناسب(

 فعاليت داخل صنف

آن  در  حيوانات  شان  منطقۀ  و  محله  در  که  را  ها  طويله  انواع  ديگر  شاگردان   -
نگهداري مي شود نام بگيرند. 

پرسش ها

- چوپان ها گوسفندان را شب  در چگونه جا هايی نگهداري مي کنند؟
- کدام نوع طويله  براي نگهداري حيوانات مفيد است؟ 

- شما و يا اقارب تان در فکر ايجاد فارم گاوداری هستيد؟   

کار خانه گي

- شاگردان نحوۀ نگهداري حيوانات در قديم و فارم هاى جديد مالدارى را از اولياي 
خود بپرسند و ثبت نمايند.

در ادبيات ما شاعران و دانشمندان در طول تاريخ در مورد پلنگ، گرگ و گوسفند حکايت ها، 
طنزها و تمثيل هاي زيادي در اشعار و نوشته های خود  بيان کرده اند؛ مانند اين بيت ها و ضرب المثل ها:

پاي موسي آبله شد نعل ريخت گوسفندي از کليم اهلل گـريخت 

ستمگاري بَُود بــــر گوسفندان ترحـــــــم بـر پلنگ تيز دندان 

تصوير )80( پلنگ

تصوير )82( ُگرگتصوير )81( گوسفند

ACKU
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درس شانزدهم

قلعه ،  برج و کبوترخانه

- شما تا اکنون کدام قلعۀ قديمي   را ديده ايد؟

فرهنگ  از  نوعي  که  استند  ما  کشور  باستاني  و  کهن  بناهاي  جمله  از  کبوترخانه   و  برج  قلعه ، 
ساختماني و معماری سرزمين ما را تمثيل می کنند. ساختن قلعه  يا حصار در گذشته ها در وطن 

عزيز ما رواج داشته است.

پادشاهان و برخي مردم قدرتمند و ثروتمند براي حفظ امنيت خود قلعه، قصر و حصار مي ساختند 
مانند حرمسرای بابرشاه، قصر داراالمان و امثال آن.

تصوير) 83( باالحصار بلخ

تصوير )85( حرمسرای بابر)کابل( تصوير )84( درختان انار در باغ بابر 

ACKU



68

قلعه بنای مستحکمي  است که ديوارهاي بلند دارد و محوطۀ داخل آن به قسمت ها و سراچه هايي 
تقسيم مي  شده. هرقسمتي براي مقصدي ويژه اختصاص داشته و از آن استفاده صورت مي گرفته 

است.

قلعه ها، برج هاو پايگاه هاي نظامي
برخي قلعه ها به عنوان پايگاه نظامي  و يا محّل بود و باش پادشاهان، اراکين دولتي، افسران نظامي 
و سربازان قشون بوده است و در گوشه هاي آن برج هايي ساخته مي شده تا نگهبانان به مقصد 

حراست از قلعه، در آن جاي گيرند. مانند قلعه و طاق بُست و قلعۀ اختيار الدين. 

تصوير )88( طاق و قلعۀ بُست) زابل(تصوير )87( قلعۀ اختيار الدين )هرات(

تصوير )86( قصر داراالمان )کابل(

ACKU
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اين برج ها شکلي مدّور و ارتفاعي بيشتر از ديوارهاي قلعه ها داشته است تا نگهبانان همه اطراف 
قلعه را زير نظر داشته و نزديك شدن دشمن را ديده بتوانند.

 ، گرديز(  بلخ،کابل،غزني،  باالحصار)  ما  کشور  در  ها  برج  و  بزرگ  قلعه های  از  نمونه هايي 
اخيرالذکر  که  مي باشند.  هرات  اختيارالدين  قلعۀ 
وطن  هرات  تيموريان  دورۀ  پادشاهان  دارالسلطنۀ 
هاي  برج  داراي  تاريخي  قلعۀ  اين  است.  بوده  ما 
مستحکم و بلند است که خوشبختانه به اثر توجه 
هاي  خرابي  معاصر  دوره هاي  در  امور  مسؤوالن 

آن مرمّت شده و تا اکنون سالم مانده است.
بناهاي تاريخي از بزرگترين مظاهر فرهنگ   اين 

معماري کشور باستاني ما هستند.

کبوترخانه 
ديگر از بناهاي داراي سابقه در وطن ما که جزوي از فرهنگ معماري مردم ما به حساب مي آيند، 

کبوترخانه  مي باشد.
 اين بنا  را کشاورزان مي سازند تا کبوترها در آن جاي گيرند وفضله بگذارندتا از فضلۀ آن ها 
براي تقويۀ زمين هاي زراعتي به حيث پارو استفاده کنند؛ چون فضلۀ پرنده گان به ويژه کبوتر براي 
تقويۀ زمين هاي زراعتي مفيدتر از کودهاي کيمياوي است، بنابراين در برخي از روستاهاي کشور 

ما هنوز هم کبوترخانه ها وجود دارد و از آن استفاده مي شود. 
کبوترخانه  بناي بلندي است که نماي بيروني آن را به گونۀ  زيبا و ظريف با خشت کاري، منّقش 
دتيار می کنند تا کبوترها در آن آشيانه گرفته  مي سازند و در جدار داخلي آن طاقچه هاي مُتَعدَّ

تصوير )91( باال حصار کابل

تصوير)90( برج شهرآرا )کابل( تصوير)89( باالحصار غزنی

ACKU
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تصوير )91( باال حصار کابل

تصوير)90( برج شهرآرا )کابل(

فضله بگذارند. 
بيروني آن را فقط همين  نّقاشي هاي  نما و  کبوترخانه را معماران خاّصي مي سازند و مخصوصاً 

معماران مي سازند و کار هرکس نيست.
خوراکه  و  دانه  کبوترها  براي  زمستان  در  محض  کبوترخانه ها  مالکان  که:  آوريست  ياد  قابل 
مي دهند و در سه فصل ديگر، خود کبوترها از دشت ها، زمين ها وکشتزار ها خوراک و روزِي 

خويش را به دست مي آورند و مصرفي ندارند.

 فعاليت داخل صنف

ديگران  براي  باشد،  شان  محيط  در  اگر  که  کبوترخانه هايي  بارۀ   در  شاگردان   -
معلومات دهند. 

پرسش ها

- خصوصيت های قلعه ها را بيان نماييد؟
- کبوتر خانه ها چه منافعی دارند؟

کار خانه گي

- شاگردان از بزرگان خانوادۀ شان در بارۀ قلعه هاي مشهور تاريخي که در منطقۀ 
شان  است معلومات گرفته، در کتابچه هاي خويش يادداشت کرده و يا تصاوير آنها 

را درصورت امکان تهيه و با خود به صنف بياورند.

ACKU
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درس هفدهم

مساجد و کاروان سرا ها

- بزرگترين و باشکوه ترين مسجد کشور ما در کدام واليت موقعيت دارد؟

اعمار مساجد جامع، عيد گاه ها، کاروانسراها ومحل بود و باش مسافران، بخشي از فرهنگ قديم 
ع مردم و شب گذراندن کاروان ها و  تََجمُّ اقامتگاه هامحل  به شمار مي رود.اين  ما  مردم کشور 

مسافران در طول تاريخ بوده است. در اين درس به بيان هرکدام پرداخته مي شود.

مساجد جامع
وطن  به  اسالم  مقدس  دين  آمدن  از  بعد 
عزيز ما، به منظور اقامۀ نماز ها و نماز جمعه 
است،  اسالم  پنجگانه  بناهای  از  يکي  که 
مساجد جامع اعمار گرديد. اکثر اين بناها 
بسيار  اسالمي  ويژۀ  معماري  گونۀ  به  که 
باشکوه ساخته شده اند، داراي ايوان هاي مرتفع، 

تصوير)93( منظره شهر هرات

تصوير )92( مسجد جامع هرات
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تصوير)93( منظره شهر هرات

گلدسته ها و مناره هاي بلندي مي باشند. در قديم که وسايل و امکانات 
امروزي وجود نداشت، مؤّذن به مناره  باال رفته اذان مي داد تا صدايش 

به گوش همه برسد.
مساجد جامع با دو منار يا بيشتر از آن ساخته شده اند؛ چنان که مسجد 

جامع هرات که در حوزۀ جغرافيايي ما بی نظير است داراي دوازده مناره مي باشد. 
الزم به يادآوري است که صنعت و هنر  کاشي کاري به ابهت مساجد جامع  بسيار افزوده است.

ع مردم  در روز های عيد مي باشند، اغلباً در اطراف شهرها ساخته شده اند و  عيدگاه ها که مراکز تََجمُّ

در اين مواضع نمازهاي عيد ادا مي شود. برخي عيدگاه ها داراي بناهاي باشکوه اند؛ اما بيشتر عيدگاه ها 
محض داراي محراب و منبر استند و اطراف آن ها را ديواري احاطه کرده است. مردم در محوطۀ 
عيدگاه ها معموالً درخت هاي ناجو و ديگر درختچه های زينتی نشانده و تربيه کرده اند؛ تا نمازگزاران، 

نماز عيد را در سايۀ اين درختان ادا نمايند. 
اين عيدگاه ها مسجد عيدگاه در جوار  چمن  از  نمونه يی 
حضوری، مسجد شاه دو شمشيرۀ ولی،  مسجد پل خشتی و 

ديگر مساجد در شهرکابل و ديگر مناطق است.
مرقد ها )آرامگاه( پيامبران )ع( دانشمندان،فقها، عارفان،رجال 
سياسی و نظامی و شاعران بزرگ نيز به سبك خاّص معماری 
اسالمی ساخته شده اند؛ چنان که : مقبرۀ شير شاه سوری در 
سيسر ام در هند،مقبرۀ گوهر شاد بيگم، مقبرۀ امير علی شير 
نوايی، مقبره )مزار( خواجه عبداهلل انصاری در هرت و امثال آن...

تصوير)94( مسجد جامع )هرات(

تصوير)95( مسجد شاه دو شمشيره)ع(

تصوير )96( مسجيد عيد گاه قديمی
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رباط و کاروانسراها
از جمله بنا هاي عامّه يکي رباط است، 
که در گذشته ها کاروان های تجارتی و 
بازرگان ها از آن استفاده مي کرده اند. 
از يك رباط تا رباط ديگر يك منزل 
مواشي                    سوارۀ  يا  و  پياده  پاي  با  راه 
در  و  راه   مسير  در  ها  رباط  بود.  می 
تا  شده اند  ساخته  غيرآبادان  مواضع 
مسافران و کاروان ها بعد از طي منزل 
يك روزه، شام آنجا فرود آيند و شب 

را بگذرانند.

ع مردم و عمارت هاي عامّه کاروانسراست. اين بنا در شهرها،روستاها و دشت و  ديگر از محالت  تََجمُّ
صحرا های مسير راه ساخته شده اند تا کاروان هاي تجارتي و مسافران در آن مواضع فرود آيند و شب 
راحتی  به  را  خويش 
بگذرانند. هرکاروانسرا 
و  اطاق هــــا  داراي 
است. وسيع  ساحۀ 

تاجــــران و بازرگانان 
مواشي  و  ها  اطاق  در 
آنان در ساحۀ جداگانه 
را  شب  کاروانسرا 

سپري مي نمايند.

تصوير )98( نمونه کاروانسرای باغ بابر )کابل(

تصوير)97( نمونه کاروانسرای باغ بابر )کابل(
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تصوير)97( نمونه کاروانسرای باغ بابر )کابل(

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان مساجد جامع مشهور وطن ما را نام ببرند. 

پرسش ها

- امروز بازرگانان به جای کاروانسرا و رباط از کدام جای ها استفاده مي کنند؟
- مشهورترين مساجد جامع منطقۀ شما کدام ها است؟ 

کار خانه گي

- شاگردان از بزرگان خانوادۀ شان در بارۀ رباط ها و کاروانسرا هاى مشهور تاريخي 
که در ميان مردم معروف است معلومات گرفته، در کتابچه هاي خويش يادداشت 

ACKUکرده بياورند.
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درس هجدهم

کاشي کاري

- در گذشته ها صنعت و هنر کاشي کاري در کدام بخش وطن ما رونق بيشتر داشته است؟

کاشي کاري و حّجاری )مرمرو رخام( از صنايع و هنرهای زيباي وطن ما بوده و سابقۀ ديرين 
دارد؛ چنان که نمونه هاي عالي و ارزنده يي از اين صنعت و هنر در گوشه و کنار وطن ما مشاهده 

مي شود. مثل گنبد مقبرۀ گوهر شاد بيگم 
در هرات.

کاشي کاري در مساجد
ازخصوصيت هاي بعضی از مساجد کشور ما

در  کاشي کاري  هنر  و  صنعت  کاربرد 
و  باابّهت  ظريف،  بسيار  که  آنهاست 
جامع  مسجد  شده است.  کار  خوشنما 
مزار  در  واليت مآب  شاه  روضۀ  هرات، 

تصوير )10( مسجد مرمرين - باغ بابر )کابل(شريف نمونه هاي برجستۀ آن است.

تصوير)99( نمايی از گنبد گوهر شاد خاتون )هرات(
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تصوير )10( مسجد مرمرين - باغ بابر )کابل(

صنعت و هنر کاشي کاري مسجد جامع هرات، نمونۀ بارز، ارزنده و بی نظيري از معماري اسالمي 
که  ما ست،  وطن  های  تيموری  دوران 

شهرت جهاني دارد.

کاشي کاري اين بناي بزرگ و باشکوه 
از چهار جانب بيروني به چشم مي خورد. 
نيز  را  مناره ها  و  داخلي  جدارهاي 
پوشانده است و به حّدي گسترده است 
که به مرمّت و مراقبت دايمي نياز دارد.

جامع  مسجد  برعالوۀ  کاشي کاري، 
هرات، در بيشتر بناهاي ديگر اين واليت 
نيز صورت گرفته است که از آن جمله 

مسجد جامع خرقۀ مبارکه در کندهار،مقبرۀ ملکه گوهر شاد بيگم،آرامگاه حضرت خواجه عبداهلل 
انصاری)پيِرهرات( و ساير جاي ها را مي توان نام برد.

تصوير )103( آرامگاه گوهرشاد )هرات(تصوير )102(  باغ بابر )کابل(

تصوير )101(کاشی کاری )هرات(
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صنعت و هنر کاشی کاری در کشور ما تا اکنون هم ادامه يافته و رواج دارد. در کنار مسجد 
جامع بزرگ هرات، نهاد و کارخانۀ کاشي کاري و کاشي سازي تحت نظر ادارۀ  حفظ آبدات 
تاريخي وجود دارد که از يك طرف به مرمّت کاشي هاي مسجد جامع هرات مي پردازد و از 
طرف ديگر قدرت ايجاد، احيا،توسعه و تکامل هنر و صنعت ارزندۀ کاشي کاري را دارا مي باشد. 
پروژۀ کاشي سازي و کاشي کاري ادارۀ» حفظ آبدات تاريخي« در هرات داراي افرادي مسلکيي 

است که همه امور توليد، تراش،  تنظيم و نصب کاشي ها را انجام مي دهند.
کاشي کاري هرات هم اصالت و پخته گي خود را حفظ کرده و هم اکنون نوآوری و دستاوردهاي 
جديدي دارد. از جمله کاشي کاري جانب بيروني بناي »منظر جهاد« است که در اين اواخر به 
نيت پاسداری از جهاد و مقاومت فرزندان آن سرزمين اعمارگرديده واسمای شماري از شهيدان 

در آن حّك شده است.
وجود اين بناها و صنعت کاشي کاري از نفيس ترين مظاهر فرهنگي و افتخارهاي سرزمين ما به 

حساب مي رود.
صنعت و هنر کاشي کاري برعالوۀ هرات ، بلخ، تخت رستم در سمنگان در استالف و تاشقرغان 

هم رواج دارد.

تصوير )104( ظروف کاشی
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان آثار کاشي کاري وطن ما را نام ببرند. 

پرسش ها

- صنعت و هنر کاشي کاری در کدام واليت های وطن ما بسيار مَُروَّج است؟
- بناهاي تاريخي و قديمي از معماري های جديد در وطن ما چه فرق هايی دارند؟

کار خانه گي

به دست  تاريخي صنعت و هنر کاشي کاري معلومات  بارۀ پيشينۀ  - شاگردان در 
بياورند.

تصوير )105( تخت رستم )سمنگان(

ACKU
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درس نزدهم

هنر میناتوری

باشد  ميناتوری کارشده  زنده گي مي کنيد، کدام ساختمانی که در آن  منطقه يي که شما  - در 
وجود دارد؟

از مظاهر فرهنگي ارزندۀ کشور ما کاربرد صنعت و هنر ميناتوري در ساختمان هاست. هنر نقاشي 
يا ميناتوري از ديرباز در وطن ما رواج داشته و روزگاري در اين سرزمين مدارج کمال خويش را 
پيموده بود؛ البته اوج کمال اين هنر و ساير هنرهاي ظريف در دورۀ تيموريان هرات بر همه گان 

آشکار است.

تصوير )107( ميناتوری تصوير )106( ميناتوری
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ميناتوري در دورة معاصر
در دورۀ  معاصر نيز يکي از جوالنگاه هاي اين هنر، ساختمان هاي 
و  گردهمايي  تاالرهاي  و  مدارس  مساجد،   همچون  عمومي  
رفته  کار  به  مواضع  اين  در  بيش  و  کم  که  است  سخنراني 
است. اين هنر گاهي با کاشي کاري و گاهي با رنگ بر روي 
به چشم  انجام شده،  تابلو  ها و کتاب ها  ديوارها، سقف ها، 

مي خورد.
در  ميناتوري  مدرسۀ   نظير  استادبی  بهزاد)5(  کمال الدين  استاد 
سرزمين ماست که در هنر نقاشي مکتب هرات شهرت جهاني 

داشته است.
از معاصران اين هنر استاد محمد سعيد مشعل غوري هروي)6( 
پيشتاز اين ميدان بود. او شاگردان زيادی را آموزش داده و 

تربيه کرده است که هم اکنون روش و شيوۀ هنر او را تعقيب مي کنند.
َمَقّر  شکوه  با  سالون  در  شده  انجام  قلمي   هاي  ميناتوري   
واليت هرات و برخي ميناتوري هاي کاشي شده در مسجد 
استاد  اوست.  ارزشمند  آثار  از  هرات  شهر  بزرگ  جامع 
مشعل که شاعر هم بود، خود را احياگر مکتب بهزاد دانسته 

در ضمن سرودن بيتي مي گويد:

اگر از دهر ناشادم؛ ولي زين ره بسي شادم
که من احياگر رسم نگارستان بهـــزادم)7(

5- استادکمال الدين بهزاد يکي از نقاّشان و هنرمندان بزرگ و ماهر دورۀ تيموريان هرات بوده است. ليسۀ مسلکي هنر و صنايع واليت هرات به نام او مسمي شده است.

6 - مشعل غوري هروي از نقاشان چيره دست معاصر وطن ماست. چون در واليت غور تولد شده و در شهر هرات مي زيسته غوري هروي تخلص مي کرده است.

7 - اين بيت در ديوار شرقي سالون واليت هرات که توسط استاد مشعل و شاگردانش ميناتوري شده با خط نستعليق تحرير يافته است.

تصوير )109( ميناتوری

تصوير )108( ميناتوری
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جلوه هايي از هنر ميناتوري سرزمين ما
هنر ميناتوري در بناهاي عمومي  وطن ما مانند مسجد جامع بزرگ هرات،  روضۀ شاه واليت مآب 
در شهر مزار شريف و ساير واليت ها به گونۀ چشمگير طور کاشي شده وجود دارد که بيشتر اين 
آثار گرانبها از سابقۀ تاريخِي زياد برخوردار هستند. به همينگونه نقاشي هاي قلمي  در اکثر جاي ها 
مثل خانۀ  زرنگار در جوار مرقد خواجه عبداهلل انصاري) پير هرات(، سالون واليت هرات اثر استاد 

مشعل غوري و ديگر جاي ها وجود دارد.

تصوير )111( ميناتوریتصوير )110( ميناتوری
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان آثار ميناتوريي را که در کشور ما وجود دارد نام ببرند. 

پرسش ها

- سنگ هفت قلم در کدام واليت کشور ماست و در آن چه هنري به کار رفته است؟

کار خانه گي

تا  نمايند  تمرين  و  ومشق  کنند  انتخاب  را  ميناتوريي  کار  شاگردان  از  هريک   -
استعداد شان در اين زمينه انکشاف نمايد.

تصوير )112( سنگ هفت قلم
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خالصۀ فصل پنجم

در کشور عزيز ما افغانستان خانه هاى مسکونى انواع زيادى دارد که از 

قديم رواج داشته است. برخى از آن ها بسيار محقر و ابتدايى اند مانند 

مغاره ها و برخى چوب پوش و يا ُگنبدى است. 

نوع ديگر آن، خانه هاى چپرى است که هم ديوار ها و هم بام آن از چپر 

بافته شده و از شاخه هاى درختان و نى ساخته مى شود.

کپه، خيمه، خرگاه و غژدى نوع ديگر خانه ها در وطن ماست که بعضى از 

خاده ها، طناب هاى قوى، پارچۀ ضخيم و برخى از نمد، گليم و گليم هاى 

کشيده ساخته مى شود.

قلعه، برج، کاروانسرا ها و مساجد از جمله بناهاى کهن و باستانى هستند 

که نوعى از فرهنگ ساختمانى و معمارى تکامل يافته و ظريف وطن مارا 

تمثيل مى کنند که صنعت و هنر کاشى کارى و ميناتورى در آن ها به 

ACKUبسيار مهارت کار شده است.
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فصل ششم

حمل و نقل محّلي و میهني
اهداف اين فصل

شاگردان بدانند که حمل و نقل بار های ثقيل توسط انسان 
باعث معلوليت آنها مى گردد؛ همچنان شاگردان اين مطلب 
را بدانند که حمل و نقل توسط وسايط پيشرفتۀ امروزی 
باعث ايجاد دود، صدا و در نتيجه آلوده شدن محيط زيست مى 
شود. و در حمل و نقل بار توسط حيوانات محيط زيست آلوده نمى 

گردد؛ ولى سرعت و کميت حمل و نقل کند و کم مى باشد.

تصوير )113( گادی گلدار
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درس بيستم

حمل و نقل توسط انسان

- در بارۀ حمل و نقل بار توسط انسان چه مي دانيد؟
از جملۀ رسم و رواج هاي محلي در انتقال بار و اشياء، 
حمل و نقل توسط خود انسان هاست. در برخي مناطق 
ابتدايي  به صورت  هنوزهم  تا  مردم  زنده گي  ما  کشور 
ادامه دارد و باوصف پيشرفت تکنالوژی بازهم در اکثر 
دسترسي  نقليه  وسايط  به  کافي  اندازۀ  به  مردم  مناطق 
ندارند؛ همان گونه که انواع کارها ی خفيف و ثقيل را 
با دست  انجام مي دهند، بار را هم به دست، سر،شانه و 

پشت خود حمل می کنند.

حمل و نقل 
آب، مواد غذايي،سوخت و محصوالت زراعتی

بار  موارد  اکثر  امروز در  تا  از گذشته هاي دور  ها  انسان 
را به شانه هاي خود حمل کرده و از يکجا به جاي ديگر 
برده اند؛ مثاًل چوب، هيزم و بته را براي سوخت از کوه به 

خانه نقل می دهند. 
اکثر زن ها و دختر های با غيرت و با عزت وطن ما بستۀ 
هيزم را از کوه، کوزه و ديگ های مسی پر از آب را از 
چشمه ها و جوی ها به سر و شانۀ خود برداشته به خانه 

انتقال مي دهند.

تصوير )114( 

تصوير )115( 
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بارکردن و پايين کردن اموال و بار های سنگين از وسايط نقليه و حمل آن توسط 
مردان و جوانان تنومند صورت مي گيرد؛ همچنان بعضي روستاييان بار هايی  به 
وزن حدودبيست کيلو گرام و بيشتر از آن را از شهرها به پشت خود حمل نموده 
چند شبانه روز پاي پياده طي منازل مي کنند و آن را که از ضروريات اوليۀ زنده گي 

خانواده از قبيل چاي، قند، برنج و ديگر چيزهاست به خانۀ شان مي رسانند؛
و همچنان حمل و نقل بار در مزارع و کشتزار ها توسط انسان ها از قديم 
رواج داشته است. کشاورزان وطن ما بسيار باهمت اند و بازوهاي توانا دارند؛ 
دسته هاي دروشدۀ ساقۀ گندم، جو، رشقه و ديگر غله جات را  بسته نموده به 

شانه و پشت خود به خرمن انتقال مي دهند. در اين امر زنان غيرتمند 
وباعزت هم با مردان هميشه يار و ياور هستند.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان موارد حمل و نقل توسط انسان ها را بيان نمايند. 

پرسش ها

- حمل و نقل توسط انسان ها چه محاسن و معايبي دارد؟
- در منطقه و محيطي که شما زنده گي مي کنيد، چه کساني و چگونه مواد) غذايي، سوخت( و 

آب را به خانه انتقال مي دهند؟ 

کار خانه گي

- شاگردان از بزرگان خانوادۀ خويش طريقه هاى انتقال بار در زمانه هاي قديم را بپرسند 
و يادداشت کرده به صنف بياورند.

تصوير )116( 
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درس بيست و يکم

حمل و نقل با وسايط ابتدايي

- در منطقه يي که شما زنده گي مي کنيد در انتقال بار از چه وسايطی استفاده مي شود؟
حمل و نقل خوراکه و ديگر مواد و لوازم نيازمندي انسان ها از قديم تا امروز به حيث يك احتياج 

مبرم، اولی و دايمي به انواع مختلف مرّوج بوده است. 
در کشور ما وسايط زياد بارکشي و انتقال بار از يك جا به جاي ديگر وجود دارد، که به عنوان 
مثال نمونه هاي وسايط ابتدايي چگينه،تل، )کيِمه Kema(، آب دريا و کبوتر را در اينجا بيان 

مي کنيم.
1- چيگنه

واسطۀ حمل و نقل ساقه و ستري گندم، علوفه و ديگر غله جات بعد از دروشدن از مزرعه به 
خرمن يا خانه است.

ساختمان چگينه: دو عدد ُکندۀ ضخيم حدود دو متر از چوب هاي سخت توسط چوب ها 
محکم  هم  به  خاده ها  و 
مانند  تقريباً  و  مي شوند 
 . است  تاير  بدون  کراچي 
ُکنده هاي  همان  تيرها 
چوب است که به تدريج 
شود  می  لغزنده  و  لشم 
سهولت  بار  انتقال  در  و 

مي آورد. 
گاو  رأس  دو  را  چيگنه 
گردن  به  که  يوغ  توسط 

آن ها قرار دارد،مي کشند. در مناطق راغ بدخشان چون بيشتر کوه ها خاکي و کم ارتفاع است 

تصوير )117( چيگنه
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توسط  کوه ها  از  نقل  و  حمل 
چيگنه صورت مي گيرد.

2-َتل يا کيمه  
ساده  و  کوچك  قايق  نوعي  تل 
است که مردم،  حيوانات و بار را 
از يك ساحل رودخانه به ساحل 
ارتباطی  پل  که  جايی  در  ديگر 
وجـــــود ندارد توسط آن انتقال 

مي دهند.

اين واسطۀ نقليۀ محلي را در مناطق جنوب وطن ما جاله مي گويند.
چوبی  چهار  از  عالوه  تَل  در 
ومحکم  ضخيم  های  تخته  که 
چند  شده،  ميخ  آن  روی  بر 
در  و  مي کنند  پر  باد  را  مشك 
زير آن مي بندند تا در آب غرق 
نشود. کيبل قوی يی هم که از 
دريا  ساحل  هردو  در  انجام  دو 
در حمل  شده  محکم  ميخي  به 
از غرق  بار و جلوگيری  نقل  و 
در  مي کند.  کمك  کيمه  شدن 
باالي  بدخشان  آلتينچيلر  منطقۀ 

رود کوکچه از اين وسيله استفاده مي گردد.گاهی از کجاوه هم به جای تل استفاده می شود.

تصوير )119( تل کجا وه ای  بر فراز رودخانۀ راغ بدخشان

تصوير )118( تَل 
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3- آب دريا، واسطۀ حمل و نقل
مردم در بعضي تگاوها مانند نورستان، فرخار، 
کشم، يمگان، زرديو و سرغالم  و ديگر مناطق 
از آب رودخانه به حيث واسطۀ حمل  مستقيماً 
و نقل استفاده مي کنند. بدين گونه که: هرگاه 
خواسته باشند چوب) دستك(ها را از محلّی از 
باال به محلّی به  پايين به فاصلۀ زياد انتقال دهند، 
آنها را در بين دريا مي اندازند وجريان تند آب 
به  خود  جريان  موازي  را  ها  چوب  رودخانه 
از  مطلوب  در محل  بعد  و  مي برد  پايين  سمت 

آب بيرون مي آورند.

۴- کبوتر نامه بر
)پوسته  به حيث داک  از کبوتر  نظامی و سياسی   مقاصد  به  در گذشته ها،پادشاهان و سالطين 

رسان( استفاده مي کردند.
 به اين طريق که کبوتري را از آشيانه اش از يك شهر به شهر ديگر می بردند و نگاه مي داشتند؛ 
کابل                از  را  عاجلي  و  مهم  خبر  مي خواستند  وقتي  و  آوردند  مي  کابل  به  را  هرات  کبوتر  مثاًل 
به هرات به زودي و عجله برسانند، خبر را در کاغذ کوچکي نوشته به پای کبوتر مي  بستند و 

تصوير )120( دستك های چوب در آب 

تصوير )121( کبوتر نامه بر
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رها مي کردند؛ چون کبوتربه طور طبيعی هميشه به  سمت آشيانۀ خود پرواز می کند؛ بنابر آن 
کبوتر از کابل به طرف هرات پرواز مي نمود وبه وقت کم خود را به آشيانه اش مي رساند،وقتی 
که آنجا مي رسيد نامه را از پايش باز کرده و مي خواندند. بدين گونه خبر مهّم توسط کبوتر به 

سرعت رسانده می شد. 

 فعاليت داخل صنف

و  يکديگر بحث  با  نقل منطقۀ شان  و  بارۀ وسايل و وسايط حمل  - شاگردان در 
مشوره نمايند و بعد نام آن وسايط را در کتابچه هاى شان يادداشت کنند.

پرسش ها

- چيگنه چگونه واسطه يي است؟و در حمل و نقل بار چقدر سهولت می آورد؟
- امروز انتقال نامه ها و خبرها چگونه صورت مي گيرد؟

کار خانه گي

- شاگردان نام وسايط قديمى حمل و نقل را که اکنون رواج آن ها کم شده است، از 
بزرگان خانوادۀ خود پرسان نمايند و در کتابچه هاى شان نوشته به صنف بياورند. 
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درس بيست و دوم

حمل و نقل بار توسط  حیوانات

- شما گاهی بر اسپ يا قاطر سوار شده ايد؟

بخشي از وسايط حمل و نقل در وطن ما را 
از زمانه هاي دور تا اکنون حيوانات تشکيل 

مي داده است و مردم ما در مسافرت ها، 
مال   و  زراعتي  محصوالت  نقل  و  حمل 
التجاره از حيواناتي مانند گاو، مرکب، شتر، 

قاطر و اسپ استفاده مي نمودند.
و  وسايط حمل  اين  بيان  به  اين درس  در   

نقل پرداخته مي شود.

به  از قديم  1- گاو و غژگاو ارچند گاو 
منظور استفاده از گوشت، پوست و شير آن 
تربيه مي شده، اما از اين حيوان در قُلبه کردن 

زمين،   کشيدن چيگنه،    دور دادن جواز،سواري و باربري هم استفاده صورت مي گيرد؛ چنانکه 
شما در تصاوير مي بينيد.

تصوير )122(انواع وسايط حمل و نقل

تصوير )124( قلبه کردن زمين با گاوتصوير )123( مردان سوار بر غژ گاو )پامير بام دنيا(
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2- مرکب بارکشي توسط مرکب )خر( و سواري از قديم در 
تمام دنيا و وطن ما مَُرّوج بوده و تا امروز ادامه دارد.نام ديگرش 

دراز گوش است.
بارۀ خر  ما در  قصه ها،ظرافت هاو طنز های زيادی در فرهنگ 

وجود دارد،که بعضی از آن ها قرار زير است: 
مثاًل: بر خر سوار شدن يك عيب است، پايين شدن ديگر عيب.

اسپ يك دفعه لگد ميزند، خر، بار بار.
گــــوش خر بهتر بَُود از گوش کر گوش کر بفروش! گوش خر، بخر! 

اسپ  از  را  تيزي  مهارت  که  قاطر  قاطر   -3
از  است،  برده  ارث  به  خر  از  را  بارکشي  و 
قوي ترين حيوانات بارکش است. از قديم مردم 
در بارکشي و سواری از آن استفاده کرده اند. 
باربری،  در  تحّملش  و  زورمند بودن  نسبت  به 
در گذشته ها هميشه در کمند هاي سرکاري، 
قشون نظامي و اردوهاي جنگي شموليت داشته 

است. 
ضرب المثل »قاطرهاي سرکاري را تور دادي« معروف است.

۴- شتر اين کشتي صحرا در طول 
تاريخ يار و ياور انسان بوده است.

خار  که  است  قانعی  حيوان  شتر 
شتر  وقتي  مي برد.  بار  و  مي خورد 
در  طوالني  سفري  کند  احساس 
پيش دارد، آب زيادي در شکمش 
به  سفر  طول  در  و  مي کند  ذخيره 

تدريج از آن استفاده مي نمايد.

تصوير )125( مردان روستايی سوار بر االغ 

تصوير )127( دختر کوچی

تصوير )126(قاطر ها
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از شتر در بارکشي و سواري استفاده مي شود.
شتر حيواني کينه ورز است،مقولۀ »شترکين« 

در فرهنگ مامستعمل است.
قرقين، کلدار،  مثل  ما  وطن  از  مناطقي  در   
قالين هاي  با  را  شتر  آقچه  و  اندخوي 
عدد  دو  مي دهند.  آرايش  زيبا  پوپك دار 
کجاوه را تزيين نموده به طريقۀ خاصي به 
پشت شتر بار مي کنند، عروس و دو زن از 
نزديکان عروس را در کجاوه هاي فرش شده 
مي نشانند و با ساز و سرود مطربان به خانۀ 

بختش )خانۀ داماد( مي برند.
در مناطق جنوب وطن ما هم اين رسم زياد 

معمول است؛

چنان که تصنيف زيبايی راحين انتقال عروس توسط کجاوه با اين مطلع می سرايند:
که .... جا....وی)کجاوی(

آ!شاه ليال !ورو  رو
آ...

آ!شاه ليال!ورو  رو
قديم  در  آن هودج هاست که  از  نوعي  اين کجاوه ها   

مرّوج بود و توسط شتر و يا فيل انتقال داده مي شد. 
مهد فيل هم نوعي هودج است.

۵- اسپ اسپ حيواني قوی و زيباست و انواع مختلف 
دارد؛ مانند اسپ بزکشي، اسپ نيزه بازی، اسپ پيگه، 

تصوير )128( شتر تزئين شده

تصوير )129( عروس در هودج
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اسپ سواري، يابو، اسپ بارکشي و امثال آن.
با  براي سواري هم استفاده مي شود؛ آن را  از اسپ بزکشي 
يراق های زيبا )زين، لجام نقره کوف، يالپوش گلدوزي شده( 
درعروسي  ها  روستا  در  مي شوند.  سوار  و  مي دهند  آرايش 
بر  دو اسپ آرايش شده سوار می کنند.  را  عروس و داماد 
داماد  به خانۀ  پدر عروس  از خانۀ  با ساز و سرود مطربان  و 

مي روند. 
در تاريخ، اسپ هاي نامداري بوده اند؛ مانند »رخش رستم«، 
امثال  و   -Katukمحمدَکتُك عاشور  »قيرعوض خان«اسپ 

اين ها.
و دوردادن چپر در خرمن           ارهت، کشيدن  اسپ در دوردادن چگينۀ  جواز،  دوردادن چرخ  از 

وکشيدن کراچي هم کار مي گيرند.

گادی های گلداردر گذشته ها در شهر کابل و شهرهاي  مزارشريف، هرات، کندهار، کندز، 
غزني، جالل آباد، تالقان و ساير شهرهاي وطن ما مردم گادي هاي قشنگي داشتند و اسپ هايي که 
زنگوله و پوپك های زيبا به سرو گردن شان بسته و آراسته می بود،اين گادی ها را در حالی، که 

چند نفردر آن سوار می شدند با 
سرعت و َدوش مي کشيدند.

سفيد،  کاه  رشقه،شبدر  اسپ 
جو وساير علوفه جات مي خورد 
و بدون اين،که محيط زيست را 
خدمت  به  هميشه  کند  آلوده 

آماده و تيار است.
اسپ  وقتی   : که  است  معروف 

گادی» شايق جمال « 

تصوير )130( 

تصوير )131( گادی
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شيرين  و  شاعرظريف 
سخن وطن ما کاه سفيد 
را نمی خورده شاعر به 
چشم های اسپ عينك 
سبز می بسته تا کاه سفيد 

معلوم  سبز  نظرش  به 
ر  شود و آنرا رشقه تََصوُّ

کند و بخورد.
در بيشتر شهرهاي وطن ما مردم هنوز هم برای سواری و بار کشی از گادي استفاده مي  کنند.

اردوي                 بر  هميشه  سواره نظام  اردوي  و  گرفتند  می  کار  هم  جنگ ها  در  اسپ  از  گذشته  در 
پياده نظام برتري داشته و در جلو لشکر حرکت می کرده است.

چاپار
در قديم حکومت ها  از اسپ در »چاپار« يا پوسته رساني هم استفاده می کردند؛ چنان که 

در هر يام)محل تربيه و نگهداری اسپ ها( به فاصله هاي معين چند اسپ زين کرده آماده مي بود، 
وقتي چاپاري با پُسته و نامه هايي که در خورجين بر پشت اسپ بسته بود با تيزي و سرعت از 
يام قبلی به يام بعدی نزديك مي شد، چون بر گردن اسپ زنگوله بسته می بود و صداي نزديك 

شدن او را از دور يامچي اين 
يام  مي شنيد، قباًل بر اسپ خود 
سوار شده به کنار جاده، آماده 
مي ايستاد و به مجّرد رسيدن او 
پشت  بر  برداشته  را  خورجين 
را  مي بست،اسپ  خود  اسپ 
تاختن  به  مي کرد،  قمچين 
به  را  وخود  مي نمود  شروع 
تاخت وسرعت به يام ديگری 

تصوير )132( 

تصوير )133( چاپار
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می رساند. به اينطريق و سرعت همه يامچی های مسير راه با اسپ های زين کرده و آمادۀ خود 
به مقصد              ترين فُرصت  به زود  و  بدون ضياع وقت  را   پوسته سهم می گرفتند و آن  انتقال  در 

می رساندند.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان روش هاي منطقۀ خود در استفاده از حيوانات در حمل و نقل را بيان 
کنند. 

پرسش ها

ير چه نام دارند؟ - نسل شتر چند نوع است؟ و شترهاي سريع السَّ
- اسپ چند نوع است ؟

- اگرامروز هم از حيوانات، در بار کشی استفاده گردد چه مزايا و يا نواقصی دارد؟

کار خانه گي

- شاگردان روش هاي قديم استفاده در حمل و نقل از حيوانات را از بزرگان خانوادۀ خود 
بپرسندو در کتابچه هاى شان بنويسند وبه صنف بياورند.  
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درس بيست و سوم

حمل و نقل با وسايط پیشرفته

- شما چند نوع موتر را مي شناسيد؟ و تا حال به طيّاره سوار شده ايد؟
وسايط حمل و نقلي که در درس هاي پيشتر بيان شد و از قديم در بين مردم مرّوج بود، ساده اند 
مگر محيط زيست را آلوده نمي کنند؛ اما مقدار حمل مواد توسط آنها کم و سرعت انتقال هم 

ُکند مي باشد. 
د، ابتکار،سرعت و زياده خواهی است.  بشر؛ همچنان که در همه شؤون زنده گي خواهان تََجدُّ
در زمينۀ حمل و نقل هم هميشه به اين فکر بوده، وسايطی بسازد که هم بار فراوان را توسط آن 
نقل داده بتواند و هم سهولت وسرعت آن زياد باشد. به اين منظور به کراچي هاي چوبي تايرها به 
وجود آورد، که در اوايل ساده بود و به تدريج تکامل کرد تا به وسايط پيشرفتۀ امروزي رسيد. 

وسايط حمل و نقلی که انسان ها تا اکنون ساخته اند  قرار زير است:
1- وسايط حمل و نقل زمينی

موترهاي  انواع  ريگشا،  موترسايکل،  دوتايره(،  بايسکل،انواع  تايره،  )يك  زنبيل،کراچي دستي 

تصوير )134( ماهي پر
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فالينگ  سواري  موترهاي  بزرگ،انواع  و  کوچك  باربري 
کـــوچ، ميني بوس، کاستر، سرويس ، والگا، کروال، بنز، فيات، 
برقي،  موترهاي  سوزوکي،  ليمـــوزين،  فـــولکس واگن، 
تانکرهاي آب و نفت، وسايط نظامي،تانك هاي زره  دار و زره 

 پوش، َچين دار، قطار  آهن)ريل(و امثال آن.

تصاوير )135،136( و)137( انواع موتر

تصوير )138( هفت نفر سوار بر يك موتر سايکل

تصوير )140( تصوير )139( 
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2- وسايط حمل و نقل دريايی
و  حمل  مهّم  وسايط  از  ديگر  يکي 
نقل  از قديم تا امروز کشتي است که 
نبودن  نسبت  به  ما  کشور  در  متأسفانه 
رود خــانه هــــای قــابل کشتی رانی و 
 بحر،از اين واسطۀ حمل و نقل استفاده

 نمی شود.

3- وسايط حمل و نقل هوايی
انواع  هليکوپتر،  نظامي،  )مسافربري،  طياره  هاي 
مافوق  و  ير  سريع السَّ های  جنگی،ِجت  طياره هاي 
تعدادي  که  طياره ها  انواع  ساير  و  صوت  سرعت 
در خدمت، راحتي وآسايش و شماري به مقاصد 

نظامي و نابودي انسان ها به کار برده مي شوند.

صداي  و  دود  مجموع،  در 
نقل  و  حمل  وسايط  همه 
امروزی  موتوري  پيشرفتۀ 
ناآرام  را  زيست  محيط 

وآلوده مي کنند.

تصوير )142( هليکوپتر در جوارمينار جام

تصوير )141( کشتی بزرگ بحر پيما

تصوير )143( طياره آريانا

ACKU



100

 فعاليت داخل صنف

- هرشاگرد معلومات خويش در بارۀ وسايط حمل و نقل پيشرفتۀامروزى را براي  
شاگرد ديگر بيان کند. 

پرسش ها

- وسايط حمل ونقل پيشرفته در بهبود زنده گي انسان هاچه اثرهاي)مثبت ومنفی( دارند؟
- وسايط حمل و نقل زمينی چی سهولت هايی را به بار می آورد؟

- از طياره چی استفاده هايی می شود؟

کار خانه گي

- شاگردان در مورد انواع کشتي ها و طياره ها معلومات حاصل نموده و در ساعت بعد با 
ACKUخود به صنف بياورند.  
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خالصۀ فصل ششم

در وطن عزيز ما عده يى از مردم هنوز هم بار را به سر، شانه و پشت خود 

حمل مى کنند؛ همچنان از وسايط ابتدايى ديگر مانند چگينه، تل)جاله( 

در حمل بار  استفاده مى نمايند.

از آب دريا در انتقال چوب تعميراتى و در گذشته ها از کبوتر براى فرستادن 

نامه کار گرفته شده است.

     از وسايط عمدۀ حمل و نقل در وطن ما تا هنوز هم حيوانات است. 

مانند گاو، خر، اسپ، قاطر و شتر . با پيشرفت و تکامل تکنالوژى مردم ما از 

وسايط ماشينى هم امروز کار مى گيرند که وسايط زمينى مانند انواع موتر 

يا هوايى مانند انواع طياره ها هستند. ارچند اين وسايط محيط زيست را 

آلوده مى کنند به خصوص وقتى که بسيار کهنه و فر سوده باشند.

ACKU
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فصل هفتم

بازي ها و ورزش ها
اهداف اين فصل

در اين فصل شاگردان به انواع بازی های محلى و شيوۀ اجرای آن 
و انواع ورزش ها آشنا شده، اهميت و فوايد انواع ورزش ها را 

را  محلى  های  بازی  رواج  مقاصد  و  اهداف  شاگردان  دانند.  مى 
ورزش  شاگردان  دانند.  مى  را  آنها  فرهنگى  اهميت  و  دانسته 
هايى را که برای صحت مضر و خطرناک هستند شناخته و مزايای 
مسابقاتى که در سطح بين المللى برگزار مى شوند، مى فهمند. در 

شاگردان روحيۀ همبستگى از طريق بازی ها ايجاد مى شود.

تصوير )144(بز کشی
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درس بيست و چهارم

بازي هاي محّلي

- در منطقه يي که شما زنده گي مي کنيد کدام نوع بازي های محلّي رواج دارد؟
بازي هاي محلي انواع گوناگون دارد که در تمام گوشه و کنار وطن ما بين کودکان،نوجوانان و 

جوانان از قديم مرّوج است.که برخی از آن ها عبارت اند از: 
بو! بو! گل چي؟، اَلَه داد، ُدّرۀ تۀ پوستين، چلم چتري، استخوان سفيدک، 
شيطان شيطان،  تاقين چوچك،  پاي پران،  دنده کيلك، 
توپ توپ سواري، جزنك بازي، خوَسی، لگد جنگ، ريسمان بازي، 
دخترانه،  توپ بازي  چوگان بازي،  چوب بازي،  ريسمان کشي، 
بّره،   و  چشم پُتکان،گرگ  زدن،  ازکوه،يخمالك  ُسرجه خوردن 
سنگ پيشه کان، گازخوردن )دخترانه(، اندرچوب، نخچيربوق بوق، 

نشان زدن، پلخمان  بازي، غولك زدن، خيززدن، دويدن، انواع 
توپ بازی، انواع آب بازی  و امثال آن... .

تصوير )145(دختر جوان در حال گاز خوردن

تصوير )146( بچه های غولك باز

ACKU
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هدف و منافع بازي ها
در  بازي ها  از  هريك  رواج  و  ايجاد 
روي  ما  جامعۀ  در  و  بشري  جوامع 
اهداف و مقاصدي بوده است. برخي 
در  که  اند  هايي  مهارت  بازي ها 
ايجاد  زنده گي روزمرۀ مردم سهولت 
خيززدن،  زدن،  نشان  مانند  مي کند؛ 

دويدن و امثال آن ها.
برخي بازي هاي ديگر جنبۀ تفريحي و سرگرمي دارند و مَُسلَّم است که انسان براي رفع خسته گي 
و مصرف کردن انرژی اضافی به فعاليت های نشاط بخش نياز دارد؛ همچنان که يادآوري شد 
انواع بازي هاي زيادي در کشور ما رواج دارد، که شما اکثر آن ها را می دانيد، با آن هم اينجا 

چند بازِی محلّي معرفی می شوند.

تصوير )148( چوگان بازی

تصوير )147( چوب بازی هم وطنان اهل هنود  )ننگرهار(
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لگد جنگ)خوَسی(؟
تعداد نو جوانان اشتراک کننده 8-10 نفر

طريق اجرای بازی:- نخست بچه ها تحت نظر دو مير به دو گروپ تقسيم می شوند و ميدان وسيع 
و همواری را که سنگ،چوب و ديگر اشيای مزاحم نداشته باشد برای اين بازی انتخاب نموده 
آنرا از بين به دوحصه تقسيم می کنند. و در عقب ميدان جاهايی را تعيين می کنند که اعضای 

يك گروپ بايد اعضای گروپ حريف را به آن مواضع براندتا برنده شود.
ايستاده می شوند و  منظم  مقابل هم در دوصف  ميدان  فاصل هر دو  به دو طرف خط  ها  بچه 
باگفتن کلمه »شروع!«، بازی باحمله های بی باکانه جانبين باالی يکديگر شان با جوش و خروش 

زيادآغاز می گردد. به طوری که:
 بچه ها همه دسته جمعی می دوند و به يك خيز با پای راست حريف ها را به لگد می زنند. و 
اين حمالت پی در پی با سرعت تمام انجام می يابد. بعضی از بچه ها به اثر ضربۀ لگد به زمين         
می غلطد و رفقايش به کمك او می شتابند عده يی حريف ها را با حمله به خط عقبی می دوانند. 
اين صحنه های لگد زدن، دفاع کردن يکجايی با خنده و شوخی بچه ها، تقريباًپانزده الی بيست 

دقيقه دوام می کند. 
در بعضی مناطق يك پای را با دست گرفته و تنها با پای ديگر خيز زده با دست آزاد حريف را 

به عقب تيله می کنند، طوری که در تصوير  می بنيد.  
طبعاً بعد از پانزده - بيست دقيقه دوام بازی،يك گروپ، گروپ مقابل را به  عقب ميدان می راند 

و برنده می شود.  بعد از َدم راستی کافی دور دوم بازی را آغاز می نمايند.
چون در اين بازی بچه ها زود خسته می شوند غالباً بعد از دو يا سه نوبت، آن را تعطيل می کنند.

تصوير )149( لگد جنگ)خوَسی(
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان طريق اجراى بازى لگد جنگ را بين خود بحث کنند.

پرسش ها

- در مورد شيوۀ اجرای بازی محلی لگد جنگ چه می دانيد؟
- کدام ورزش ها و بازی ها برای صحت و کدام آن برای  اخالل نظم جامعه مضر هستند، غولك 

بازی چطور؟

کار خانه گي

- شاگردان در بارۀ منافع انواع بازى ها معلومات و نظريات خود را به  طور مفصل نوشته 
ACKUو به صنف بيآورند.
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درس بيست و پنجم

آب بازی

- شما کدام نوع شنا بلد استيد؟
شناوري يا آب بازي يکي از انواع بازي ها و ورزش های معمول جوانان است. اين بازي و ورزش 
از اهميت خاّصي برخوردار می باشد و بيشترآن مردمی شناوري و آب بازي بلد استند که خانۀ شان 

در کنار رودخانه  يا نهر بزرگ قرار داشته باشد.
آب بازی عالوه از تفريح به صحت و سالمتی انسان هم بسيار مفيد است.

الزم                       تمرين  و  مشق  و  مساعد  فُرصت  آن  هرنوع  يادگيري  که  دارد  زياد  انواع   بازي  آب 
می خواهد. 

معمول ترين اقسام آب بازي عبارت اند از :
 شناي) قوالچ،بقه يي،باهر دوپا،تخته به پشت(، آب بازي با سواري) تخته،َمشك پر باد،کدو(  و 

امثال آن.

تصوير )150( آب بازی
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يکي  آب بازي  گفتيم  که  طوري، 
و  مشق  که  است  هايي  بازي  از 
دارد؛  الزم  کافي  مهارت  و  تمرين 
به  هميشه  جوانان  سبب  اين  به 
آب  يکجايی  و  جمعی  دسته  طور 
خطر  هنگام  در  تا  کنند؛  می   بازی 
غرق  از  و  کرده   راکمك  همديگر 

شدن نجات داده بتوانند.
قابل يادآوري است که از آب بازي و شناوري در آب هاي تيز و گرداب ها بايد پرهيز شود؛ به 

خصوص کساني که شناوري را به طور کامل بلد نيستند. 

تقريباً همۀ حيوانات شناوری بلد استند و در آب های زياد و دريا های کالن و عميق بدون اين،که 
غرق شوند به آسانی شنا می کنند .

يادداشت 
وقتی کسی بخواهد با سواری اسپ از 
رود خانه يی که آب زياد داشته  وبسيار 
عبور،  هنگام  بگذرد،در  باشد،  ُچُقر 
در  کرده  جمع  را  اسپ  های  رکاب 
با فراغت  اندازد و اسپ  قاش زين می 
می  بيرون  آب  از  کرده  شنا  وسهولت 

شود.
پاهای  باشد  آويزان  ها  رکاب  اگر  اما 
اسپ هنگام شنا در بين رکاب ها داخل 
شنا کرده  اسپ  و  می گردد  بند  شده، 
نمی تواند،که در آن صورت هم خود 
اسپ و هم سوار او هر دو در آب غرق             

تصوير )152( بند امير)باميان(می شوند . 

تصوير )151(هوتل انترکانتيننتال )کابل(
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مسابقات آب بازی
در گذشته ها در شهر کابل مسابقات آب بازی و  واترپول در حوض باغ بابرشاه داير می شد.

 عمق آب در هر بخش حوض ها متفاوت و از يك الی چهارو پنج متر می بود.در بين  حوض 
کيبل های قوی از يك گوشه به گوشۀ ديگر آن بسته می بود که جوانان شناور و بازيکن های 
تا غرق  راستی می کردند؛  َدم  و  ها می گرفتند  کيبل  اين  از  احساس خستگی  هنگام  واترپول 
نشوند؛ همچنان در بند قرغه، جهيل سيستان، حوض باغ باال و در بند امير هم مسابقات آب بازی 

و قايقرانی انجام می شد. 
 در ارتباط به آب ضرب المثل هايی در فرهنگ ما وجود دارد قرار زير:

- آب تا گلو، بچه زير پا.
- آب نا ديده موزه کشيدن خطاست.

- آب زور سر باال می رود .
-آب اگر صد پاره گردد باز باهم آشناست. 

تصوير )153( هوتل و رستورانت باغ باال )کابل(
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان در قسمت رواج آب بازي در منطقۀ شان معلومات دهند.

پرسش ها

- اگر کسی بدون  داشتن مهارت در شناوري، آب بازي کند به چه خطر مواجه می شود؟
- آب بازي چه فايده هايي دارد؟

- حيوانات چگونه شنا می کنند؟

کار خانه گي

- شاگردان ديگر گونه هاي آب بازي را با پرسش از بزرگان خانواده در کتابچه هاى شان 
ACKUنوشته و با خودبه صنف بياورند.
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درس بيست و ششم

پهلواني ) ُکشتي محّلی(

شما مسابقه هاي پهلواني يا ُکشتي محلّي را تا حال تماشا کرده ايد؟
در کشور ما انواع ورزش ها و ُکشتي هاي محلّي رواج دارد،که از جمله ُکشتي  )چپنکي، بندبغل يا گيرو 

گيرو بند (و پهلواني معمول را مي توان نام برد،قرار زير:
بندبغل

پهلواني يا ُکشتي محلّي از رسم و رواج هاي کهن سرزمين ماست که جزوي از فرهنگ مردم ما             
به شمار مي رود. ُکشتي محلّي ارزش تاريخي و ملّي دارد؛ و همه مردم به آن عالقه دارند؛ حتي مردان 
پخته سال که اگرتوانايي انجام اين مسابقه رانداشته باشندهم،جهت تماشا در مراسم ُکشتي گيري حضور 

مي يابند.
مسابقۀ ُکشتي محلّي معموالً در روزهاي شادي و سرور مثل ميله هاي سال نو، عيد و روزهاي جمعه 

برگزار مي  گردد.
ُکشتي محلّي تابع قواعد و اصول ويژه يي است که مطابق آن برگزار می گردد. اين مسابقه در ميداني 
انجام مي يابد وتماشاچي ها  در يك دايرۀ کالن به گرد پهلوانان قرار می گيرند و مسابقه را تماشا         

می کنند.  مسابقۀ ُکشتي معموالً بين دو پهلوان اجرا مي  گردد. 
جريان مبارزۀ پهلوانان گاهي ساعت ها طول می کشد و هيچ کدام از طرفين نمي تواند بر ديگری غلبه 

حاصل کند. 
هريك از پهلوانان در حين ُکشتي گيري پتويي را در کمرش مي بندد تا حريف وي از آن کمر بند 
بگيرد و به طرف مقابل ضربه وارد کند. پهلوانان در انجام اين نوع ُکشتي تنها مي توانند با دست ها و 
پا های خود به زورآزمايي بپردازند و کمر و بازوهاي طرف مقابل را فشار دهند و با پاهاي خويش به 
حيله هاي پهلواني اقدام کنند؛ ولی حق ندارند با دست هاي خود پاي حريف را بگيرند و يا گردنش را 

پيچ و تاب دهند.
در گذشته ها در شهر کابل پهلوان های نامی و مشهور بودند که در مسابقات المپيك جهانی اشتراک 
نموده و مِدال های افتخار به خود و کشورکمايی کرده اند.مانند : پهلوان نظام،پهلوان رحيم)ريکاخانه(، 

ابراهيم پهلوان، احمد جان پهلوان، پهلوان رحيم )زرگر(، شجاع پهلوان و امثال آن .
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 ُکشتي َچَپَنکي
ُکشتي چپنکي نيز از ورزش ها و مسابقه هاي محلّي وطن ماست. روش برگزاري آن طوري است 
به مبارزه  به کمر مي بندند و در ميدان  قاقمه هاي پشمي مي پوشند ولنگی يی را  که هردو پهلوان 

مي پردازند.
هريك از دو طرف باالي يکديگر حمله ور شده از يخن  هاي همديگر مي گيرند، کش مي کنند، شانه گردان 
و َسغري گردان مي کنند. با پاها کوشك مي زنند و همه تالش خود را به خرج مي دهند تا حريف را به زمين 

زده و به پشت بخوابانند؛ زيرا شرط بردن مسابقه،همان خواباندن طرف مقابل به تختۀ پشت است.
وقتي يکی، ديگری را به آن شکل به زمين خواباند  و َحَکم ميدان تأييد کرد، پهلوان خوابانده، غالب 

وپهلوان خوابيده، مغلوب حساب می شود.
َحَکم ميدان که از پهلوان های پخته سال و سابقه دارتعيين می باشد، هم داوری و قضاوت می کند و 

هم از تََخلُّف، مناقشه و مجادله در امر برنده شدن پهلوانان جلو گيری می نمايد.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان انواع ُکشتي ها را توضيح دهند.  

پرسش ها

- شما چند نوع مسابقۀ پهلواني را مي شناسيد؟
- در کدام مناطق کشور ما ُکشتي محلّي بيشتر رواج دارد؟
- در ليسه و يا صنف شما جوانانی استند که پهلوانی کنند؟

- پهلوان های مشهور قديم شهر کابل کی ها بودند؟

کار خانه گي

- شاگردان از اعضاي خانوادۀ خود، در بارۀ سابقۀ ُکشتي محلي معلومات بيشتر  به دست 
بياورند.
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درس بيست و هفتم

تیم هاي ملي در ورزش هاي مختلف

- در کشور ما چند نوع ورزش رواج دارد؟
برعالوۀ ورزش هاي محلي که از قديم االيام در کشور ما در بين مردم مَُرَوّج بوده، ورزش هاي 

رسمي و بين المللي نيز رواج  داشته است.

تصوير )155( فوتبالتصوير )154( پهلوانی

تصوير )156( جيدو
تيم ملي کرکت افغانستان در جريان بازي
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و                      تبارز  جوانان  از  شماري  رشته   هر  در  و  است  زياد  ما  وطن  در  مَُروَّج  رسمي  ورزش هاي 
درخشش هايی داشته اند.

ورزش هايي که به طور دسته جمعي و گاهي ميان دو گروه حريف انجام مي يابد و در کشور ما 
رواج دارد قرار زير اند:

باسکتبال،  بال،   سر(،هند  دست،با  )با  واليبال  يخ(،  چمن،روي  )روی  هاکي  فوتسال،  فوتبال، 
 بايسکل رانی، کوه نوردي، کرکيت، ساکر و امثال آن.

ورزش های دونفری عبارت اند از: پنگ پانگ، تينس، بدمنتن، و امثال آن. 
ورزش هاي رزمي مَُرّوج در کشور ما: تکواندو، بوکس، کانفو، کراته، جيدو، هوشو، پهلواني، 

ضرب ميل، کيك بوکس وامثال آن است.
 برخي ورزش هاي ثقيل ديگر نيز در کشور ما رواج دارد که انجام آن ها نيروي بيشتر مي طلبد؛ 

مانند: وزنه برداري، ريسمان کشي، بزکشي، سنگ انداختن،  اسپ  دواني، نيزه بازی و امثال آن.
ورزش پهلواني که در کشور ما سابقۀ ديرين دارد، هم اکنون شکل رسمي را به خود گرفته و در 
سطح منطقه، شماري از پهلوانان اين ورزش مطرح شده اند. ورزش هاي انفرادي که در آن يك 
ورزشکار استعداد و توانايي  خود را تبارز مي دهد؛ مانند: پرتاب نيزه،گلوله و ديسك(، گلف بازي و 

امثال آن.

تصوير )157( بليارد

تصوير )158( واليبال

تصویر )157( بلیارد ACKU
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ورزش کوهنوردی هم در کشور ما مروج است که 
جوانان ورزش کار کشور ما به طور دسته جمعی به 

کوه های بلند وطن ما صعود می کنند. 
يادداشت 

اکثرورزش ها به صحت و سالمتی انسان مفيد استند؛ مگر 
بعضی از آن ها مضر و خطر ناک هم می باشند، که به 
اثر وارد شدن ضربه های سنگين به اعضای مختلف بدن 
ورزشکار، زود يا در دراز مدت باعث معيوب و فلج شدن 
برداری،  وزنه  مانند  گردد،  می  ورزشکار  بدن  اعضای 
بزکشی، سنگ انداختن،بوکس و ورزش های رزمی . 

تصوير )159( جوان کوهنورد

تصوير )161( وزن برداریتصوير )160(باسکتبال

تصوير )162( تينس بازی
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 فعاليت داخل صنف

- شاگردان ساير انواع ورزش ها را نام ببرند.  

پرسش ها

- ورزش چه فوايدي دارد؟
- چگونه ابتکاراتی باعث ترقي و پيشرفت ورزش ها مي شود؟

- شما يا اقارب تان در نظر داريد تيم های ورزشی بسازيد ؟ چگونه؟
- شما به کدام ورزش استعداد و توانايی و عالقه مندی بيشتر داريد؟

کار خانه گي

ACKU- شاگردان در بارۀ ساير ورزش هاي جهاني از منابع ديگر معلومات به دست آورند.
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درس بيست و هشتم

دستآوردهاي ورزشکاران کشور ما در بازي هاي المپیك جهانی

- آيا مي دانيد جوانان ما در رشتۀ  تکواندو  مدال برتر را در سال 2008م نصيب کشور ما ساختند؟
افغانستان يکي ازکشور های عضو کميتۀ بين المللي المپيك است. در سال 1936م براي نخستين 

بار ورزشکاران کشور ما در مسابقات المپيك برلن 
اشتراک نمودند. از آن زمان تا اکنون يازده بار در 
با  اند.  ورزيده  شرکت  المپيك  تابستاني  مسابقات 
ما  اخير در وطن  وجود مشکالتي که در دهه هاي 
ورزشکاران  که  مسابقاتي  در  است،  داشته  وجود 
به دست  نتايج خوبي  اند  اشتراک کرده  ما در آن 

آورده اند. 

در مسابقات منطقه يی سال 2008 م اندونيزي چهار 
از  پهلوان 

کشور ما شرکت نمودند که در نتيجه به اخذ يك مدال 
طال و يك مدال برونز موفق شدند.

در سال 2008 م در مسابقات المپيك چين ورزشکاران 
مرتبه  نخستين  برای  تکواندو  رشتۀ  در  شدند  موفق  ما 
همچنان  شوند؛  برتر  مدال  صاحب  کشور  تاريخ  در 
در  مسابقه  سه  در  م   2008 سال  در  ما  کرکت  تيم 
تانزانيا و مسابقات آسيايي  بريتانيا و  نيوجرسي)امريکا(، 

به مقام نخست دست يافت.

تصوير )163( جوان برندۀ جايزه 

تصوير )164( جوان برندۀ مدال
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تيم فوتبال جوانان کشور ما در مسابقات انتخابي جام جهاني و مسابقات مقدماتي آسيايي در تقابل 
با کشورهاي قدرتمند منطقه  درخشش خوبي داشت. ارچند کشور ما نتوانست از گروه خود صعود 
نمايد؛ اما بازي هاي خوب تيم در برابر رقيبان باعث تحسين کارشناسان و اميدواري هاي هواداران 

اين تيم در داخل و خارج کشور گرديد. 
ساير ورزش ها نيز در وطن ما پيشرفت های چشمگير داشته است. 

ورزش و موفقيت بی سابقه
يکی از هموطنان ما در بايسکل سواري کار بی سابقه ای را انجام داد. او توسط بايسکل دور دنيا 
را گشت و اين سفرش را از وزارت خارجۀ کشور آغاز نموده از طريق شاهراه کابل- کندهار به 
جانب هرات؛ سپس به طرف ايران سفر خود را ادامه داد. اين سفرش يك سال و شش ماه را در بر 
گرفت و در اين مدت از کشورهاي ايران،  ترکيه، بلغاريا، يوگوسالويا، اتريش، چك، جرمني، 

هالند و فرانسه، عبور نموده  به آمريکا و سازمان ملل متحد رسيد.

 فعاليت داخل صنف

- شاگردان در مورد ديگر دستاوردهاي ورزشي ورزشکاران کشور معلومات دهند.  

پرسش ها

- دستاوردهاي ورزشي ورزشکاران ما در سطح منطقه و ميان کشورها چه ارزش دارد؟
- کدام کشور جهان در مسابقات بين المللی مقام های بلند دارند؟

کار خانه گي

- شاگردان در بارۀ بهترين ورزشکاران جهان معلومات به دست آورند و در ساعت بعدي 
با خود به صنف بياورند.
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خالصۀ فصل هفتم
بازی های محلی انواع گوناگون دارند و در تمام گوشه و کنار وطن ما بين کودکان، نوجوانان و جوانان 

از قديم مروج است.
آب بازی يکی از انواع بازی ها و ورزش های معمول محلی جوانان است، که به صحت وسالمتی آنها 

بسيار مفيد می باشد.
انواع ُکشتی محلی نيز از ورزش های محلی وطن ماست که سابقۀ طوالنی دارد. برعالوه ورزش های 
محلی ورزش های رسمی و بين المللی نيز بين جوانان رواج دارد. مانند فوتبال، کرکت، هاکی، واليبال 

و انواع مختلف آن.
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