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وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي ،تربيۀ
معلم و مرکز ساينس
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی و
تألیف کتب درسی

صنف 11

کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جدا ً ممنوع
است .با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
سال چاپ 1390 :ه .ش.

وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي ،تربيۀ معلم
و مرکز ساينس
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی و
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فرهنگ

سال چاپ 1390:ه .ش.
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مؤلفان

 عبدالحميد عاطف -فضل الرحمن فقيهى

ايديت علمی و مسلکي

 دکتور خوشنظر پاميرزاد -عبدالرؤوف حکيمی

ايديت زباني
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 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

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 تألیف کتب درسی

رسام
 نادر علی يوسفیکمپوز
 حميد کريمی سنجد دره يی ،اميد آرشطرح و دیزاین
 -عمر عبداهلل حیدری
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ملی سرود

د4

		
دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

		
کور د سولې،کور د تورې

هر بچی يې قهـــرمـــان دى

		
دا وطن د ټولو کـور دى

د بلوڅــــو د اوزبيــــــکـــو

		
د پښتــــون او هزاره وو

د ترکمنــــو د تـــــــاجکــــو

		
ورسره عرب ،ګوجــر دی

پامېــريان ،نـورستــانيــــان

		
براهوي دي ،قزلباش دي

هم ايمــاق ،هـــم پشـه ييان

		
دا هيـــواد به تل ځلېږي

لکــه لمــر پـــر شنه آسمـان

		
په سينــه کې د آسيـــا ،به

لکــــه زړه وي جــــاويدان

		
نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو "اهلل اکبر" وايو "اهلل اکبر"

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
معلمان و شاگردان عزیز!
تعلیم و تربیه اساس انکشاف و توسعۀ هر کشور را تشکیل می دهد ،نصاب تعلیمی یکی از عناصر مهم تعلیم
و تربیه می باشد که مطابق انکشافات علمی و نیازمندی های معاصر جامعه وضع می گردد؛ واضح است که
انکشافات علمی و نیازمندیهای جامعه همواره در حال تَ َط ُّور میباشد؛ بنا ًء الزم است نصاب تعلیمی نیز به
صورت علمی و دقیق انکشاف نماید؛ البته نباید نصاب تعلیمی تابع تغییرات سیاسی ،نظریات و تمایالت اشخاص
گردد.
کتبی که امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همین مشخصات تهیه و ترتیب گردیده است ،موضوعات علمی
مفید در آن اضافه شده است ،فعال نگه داشتن شاگردان در عملیة تدریس جزء پالن تدریس گردیده است.
امیدوارم تدریس این کتاب با استفاده از روش های آموزش فعال مطابق رهنمود ها و پالن تعلیمی تعیین شده
صورت گیرد و اولیای شاگردان نیز در تعلیم و تربیة با کیفیت دختران و پسران خود همکاری متداوم نمایند،
تا اهداف و آروزهای نظام معارف بر آورده گردیده ،نتایج و دست آوردهای خوبی برای شاگردان و کشور
ما داشته باشد.
باور دارم که معلمان گرانقدر ما در تطبیق مؤثر نصاب تعلیمی مسؤولیت های خود را صادقانه ادا مینمایند.
وزارت معارف همواره تالش می نماید تا نصاب تعلیمی معارف مطابق اساسات دین مبین اسالم ،حس وطن
دوستی و معیار های علمی با در نظرداشت نیازمندی های مُبرم جامعة ما انکشاف نماید.
در این عرصه از تمام شخصیت های علمی و دانشمندان تعلیم و تربیة کشور و اولیای محترم شاگردان تمنا دارم،
تا با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم و مفید خویش مؤلفان ما را در بهبود بیشتر تألیف کتب درسی یاری رسانند.
از همة دانشمندانی که در تهیه و ترتیب این کتاب سهم گرفته اند ،و از مؤسسات محترم ملی و بین المللی و سایر
کشور های دوست که در تهیه و تدوین نصاب تعلیمی جدید و طبع و توزیع کتب درسی همکاری نموده اند
صمیمانه اظهار امتنان و قدردانی می نمایم.
و من اهلل التوفیق
فاروق وردگ
وزیر معارف جمهوری اسالمی افغانستان
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مقد مه
فرهنگ چیست؟
فرهنگ

شنیدم زدانای فرهنگدوست

زهی آنکه فرهنگ ملکش نکوست

وطن عزیز ما افغانستان که در گذشته ها به نام های آریانا و خراسان یاد میشد ،در طی
قرن ها دارای هویت درخشان ملی و فرهنگی بوده است .این هویت ملی و فرهنگی ما
از قبیل تاریخ ،زبان ،هنرها ،ادبیات ،رسوم کهن ،که در طی سده ها به وسیلۀ نیاکان ما
ایجاد و در کورۀ زمان گداخته و آبدیده شده است.
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از آمیزش این پدیده ها و مایه های فرهنگی شناسنامۀ ملی مابه وجود آمده است.
هر جامعه دارای تنوع فرهنگی است .جامعۀ ما با فرهنگ ملی جمعی و زندگی مردمان
در وجود این فرهنگ شکل می گیرد .فرهنگ شامل دانش ،علوم ،باورها ،اندیشه ها،
تهذیب ،هنر ،طریق زیستن ،سنن ،عنعنات و خالصه مجموعۀ دانستنی ها ،نو آوری ها
و ابتکارات ما ّدی و معنوی یک ملت است.

این کتاب که به دسترس شما قرار دارد دارای هفت فصل است؛ در فصل اول اُسطوره ها،
افسانه ها و حکایاتی که در بین مردم مروج است ،چگونه به وجوده آمده؟ و چطور تا

امروز ادامه یافته؟ و اشعار رزمی و سنت شهنامه خوانی بیان شده است.

در فصل دوم که ادبیات عامیانه مانند ،دوبیتی ها و ضرب المثل ها و مقوله هاست به
طور مشت نمونۀ خروار ذکر گردیده و یقین است شما به صد های دیگر این را هم یاد
دارید و هم جمع آوری می کنید.
فصل سوم انواع و اقسام لباس های عادی و مراسم خاص مردم ما با تصاویر آنها معرفی
شده است .که شامل لباس های مردم دهات و روستا ها و مردم شهر نشین و لباس
کودکان می گردد ،که از قدیم تا امروز مروج است.

ح

در فصل چهارم ساختار های خانواده گی و قومی وطن ما روابط خانواده گی ،قریه ها
نوعیت حاکمیت محلی و سنتی مرکه و جرگه ،فایدۀ شورا ها و جرگه های قومی و
مزایا و معایب آن بیان شده که در مورد آن هم معلومات به دست می آورید و هم
قضاوت می کنید و نظریات و پیشنهادات خود را با معلم صاحب شریک می سازید.
در فصل پنجم ،محالت زنده گی قدیمی ،خانه های قدیمی مغاره ها و خانه های گلی
و چپری ،طویله ها ،قلعه ها ،برج ها و خانه های اجداد و نیاکان و روش ساختمان آنرابا
تصاویر می بینید و شما که همه آنها را بلد هستید ،مساجد ،کاروانسرا ها در قدیم ،هنر
معماری ،کاشی کاری و جلوه هایی از هنر میناتوری وطن ما را می دانید و یقیناً در فکر
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احیا ،انکشاف و توسعه آن هم می شوید.

در فصل ششم انواع وسایط نقلیه در گذشته و امروز اعم از حمل و نقل توسط خود
انسان ،حیوانات ،وسایط حمل و نقل ابتدایی و پیشرفتۀ امروزی را در کتاب به شکل
فشرده با تصاویر به شما معرفی کرده ایم.

درفصل هفتم انواع بازی ها و ورزش ها بیان شده که شما هدف بوجود آمدن بازی ها،
منافع و طریق اجرای بعضی بازی های محلی را دانسته و با آن آشنا خواهید شد.
آنچه در این کتاب گردآورده ایم مانندآب کوزه ای است که ازبحر بزرگی برداشته
شده ،یقین داریم شما جوانان آگاه به این رسالت عظیم متوجه و کوشا هستید و
جدی
در امر جمع آوری و شگوفایی فرهنگ پر بار ،وسیع و بزرگ وطن مان توجه ّ

مبذول می دارید.

ط
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اهداف و مقاصد کلی کتاب
 بعد از تدریس این کتاب باید وحدت و همبسته گی ملی وسرتاسری بین مردمتحکیم هر چه بیشتر یابد.
 روحیۀ احترام به فرهنگ های گوناگون مردم در شاگردان تقویت شود و شاگردانبه فرهنگ تمام گوشه و کنار وطن ما آشنا گردند.
 فهم و دانش شاگردان در اینمورد انکشاف نماید که :بدانند فرهنگ مردم ما هویتکشور ما را در سطح جهان معرفی نماید.
 مهارت های شاگردان بر این بنیاد انکشاف و توسعه نماید که ارزش های محوریو مرکزی فرهنگ ،ما را منحیث فرد افغان معرفی بدارد .شاگردان این مهارت را پیدا
کنند که عالوه از فرهنگ خاص محل و منطقۀ شان فرهنگ های والیات و مناطق
دیگر وطن عزیز ما را تحمل کنند ،بیاموزند و به آن به حیث فرهنگ تمام مردم
افغانستان افتخار نمایند.
خواندن این کتاب از جهتی اهمیت دارد که :
مضمون فرهنگ جدیدا ً در نصاب تعلیمی کشور گنجانیده شده و شما یقیناً از اهمیت و
چگونگی خصوصیات فرهنگی جامعه و مردم خود آگاه هستید؛ چنانکه فرهنگ معرف
هویت ملی جامعۀ ما منحیث یک میراث مشترک متعلق به همه مردم است.
شما با فرهنگ پربار و غنی مردم و کشور ما از قبل آشنایی دارید ،با مطالعۀ این کتاب به
فرهنگ و عنعنات مردم والیت ها و مناطق مختلف کشور آشنا شده و منحیث فرهنگ
مشترک تمام مردم عالقه مندی بیشتری پیداخواهید کرد و در امر احیا ،حفظ ،توسعه
و تکامل آن کوشا بوده ،و اصالت فرهنگی خود را حفظ نموده و از پذیرفتن عناصر
فرهنگی غیر اسالمی و غیر افغانی خودداری خواهید کرد.
شاگردان با خواندن این کتاب و آشنایی با موضوعات ومحتوای آن ،هدایت و رهنمايی
های استاد به شیوۀ سوال و جواب ،در امر آموزش و فراگیری درس های آن تجارب
بیشتر کسب می کنند.

1

فصل اول

قصه ها ،اشعار رزمی و حماسی
ُاسطوره ها ،افسانه هاّ ،

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
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اجتماعى مردم دانسته و با کتاب هاى معروف و مشهورى که

حاوى اشعار و داستان هاى حماسى ،حکايت ها و اسطوره ها
هستند آشنا مى شوند.

تصویر ()1

2

درس ا ّول

ُاسطورهها و افسانهها
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 اُسطوره چيست؟ شما چند افسانه را شنيدهايد و به خاطر داريد؟اُسطوره :اسطوره از بخش هاى اساسي آفريده
های عاميانۀ مردم ماست.
اين بخش ادبي عاميانه ،محصول تص ّورها و خيال
هاي بلند باالي مردم ما در مسير زمان هاي
طوالني است که از نسلي به نسل ديگرانتقال و
تا امروز ادامه يافته است.
اُسطوره ها داستان هايي اند که بيشتر داراي
محتواي خيالي و ساخته گي استند و اکثرا ً وجود
و عملي بودن آن ها از نگاه عقل ممکن به نظر
نمي رسد؛ اما افسانه ها گاهي عادي و گاهي
داراي محتواي اُسطوره يي مي باشند.
عنصر اصلي اُسطوره ها مبالغه و غلوي بيش از
تصویر()2
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 زیر:
ببندم بر اهـــریــمن تــیــره ،راه
چنین گفت گرشاسپ کز فرشـــاه
همه کس ز گرشاسپ دل بر گرفت که تند اژدهایی بُد آن بس شگفت
به َدم زنــده پیــلی بــیوبــاشتی
به ُدم رود جیــحون بینبــاشتــی	
پس از بهر جنــگش یل زورمنــد	یکی چرخ فرمــود سهمگین بلند
زهش چون کمندی ز چــرم هژبر
کمانی ،چو چفته ستونی ستبـــر

3
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دره آن نـــامــدار	یکی کـــوه جنبان بـــدید آشکار
درآمــد بــدان ّ
دویشکش چــو شـاخ گوزنان دراز
چو تاریک غاری دهــن پهن و باز
خدنگی بپــیوست و بگشاد شست
بر اژدها رفت و بــفراخــت دست
ز پیکان به زخم آتش اندر فروخت
زدش بر گلو کام و مغزش بدوخت
در آمــد خروشنده چون تند شیر
به گر زگران یاخت مرد دلیــــــر
شــد آن جــانور کوه جنگی نگون
سر و مغزش آمیخت با خاک و خون
نــبشتند هـــر کس در آن روزگار
مر این داستان را سر انـــجام کار
اُسطوره آئينۀ رؤياهاي تاريخي و نا نوشتۀ يک قوم و مقدمۀ
هستي تاريخي آن هاست .اُسطوره ارزش هاي ملّی و اجتماعی
رؤیاها،آرمان هاو تمايالت روح ملي یک قوم را در قالب
قصه ها و واقعات حيرت انگيز بیان و ترجماني مي کند.
بزرگترين خصيصۀاسطوره زبان و ساختار غير عادي آن است.
اساطير،قصه هاي غير عادي ،دور از باور عقل دربارۀ قهرمان های
غير عادي و بسيار قوي در زمان ها و مکان هاي نامعلوم
خيالي است.
حماسي در سطح
به طور مثال :شهنامۀ فردوسي بزرگترين اثر ّ
جهان ،مجموعه يي از اُسطوره هاي اقوام قديم را در خود
دارد.
حماسي خود
فردوسي در آغازين قسمت هاي اثر منظوم ّ
ميراث هاي اسطوره يي پيشين را به گونۀ استادانه با زبان دري
سروده است.
حماسي پيشين که به
قصه هاي اسطوره يي و سرود هاي ّ
صورت نا نوشته و شفاهي به وسيلۀ آواز خوان ها و افسانه
گويان دوره گرد و دهقانان ،سينه به سينه به نسل هاي بعدي
رسيده است ،منابع اساسي شاهنامۀ فردوسي را تشکيل
مي دهد.

تصویر()3

4

افسانه
افسانه هم يكي از بخشهاي اساسي آفريده های شفاهي مردم است .اين نوع سخن در حيات
اجتماعي و عاطفي مردم از روزگاران باستان حضور داشته است.
انسان ها از روز گاران گذشته
به افسانهگفتن و افسانهشنيدن
دلچسپي دارند؛ بهويژه اين
عالقهمندي در كودكان و جوانان
خيلي زياد است.
در شب هاي زمستان ،كودكان
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در زير صندلي گرم به گرد

تصویر ( )4شهر غلغله (باميان)

مادركالن خود جمع ميشوند
و او افسانههاي ديو و پري،

دخترپاچا ،طاهر و زهره ،بهرام و گلاندام ،ورقه و گلشاه ،بزك چيني و افسانههاي ديگر را كه با اين
جمالت شيرين:

افسانه ،سيسانه ،چهل مرغك ده يك خانه یا :يكي بود يكي نبود،
غير از خدا(ج) هيچ كس نبود و امثال اين سخنان شروع ميكند،
با شوق و ذوق زیاد ميشنوند.

وطن عزيز ما كه از قديمااليام كشوري با فرهنگ غني بوده ،هميشه
افسانهگويي و شنيدن افسانه در بين مردم رواج داشته و تا امروز
ادامه یافته است .مانند افسانههاي كليله و دِمنه كه از زبان حيوانات
قصه ميگويد ،داستان هاي شهر غلغله ،هزار و يك شب ،افسانة
فقير ادهم ،شير و نجار ،شير و روباه ،شير و بابه دهقان ،افسانةبابه

تصویر ()5

خاركش و صدها افسانة ديگر.
در قديم که وسايل سرگرمي كمتر وجود داشته و وسايل اطالعات جمعي امروزي مانند راديو و
5

تلويزيون نبود تا مردم اوقات فراغت خويش را به شنيدن مطالب مفيد و تفريحي بگذرانند؛ بنابراين
بيشتر مردم بعد از فراغت از كار های روزانه در نشستها و محافل خويش به افسانهگويي و شنيدن
افسانههاي اسطورهيي و امثال آن ميپرداختند.
امروز هم نقل افسانهها در ميان مردم ما رواج دارد؛ ولي به اندازة روزگاران گذشته نيست.
محتواي افسانهها
افسانههاي عاميانه محتوا های گوناگون دارند و هركدام گوشههايي از زندهگي ،عادت ها،
انديشهها ،آرمان ها و رسم و رواج هاي مردمان گذشته را براي ما بيان ميكند.
در افسانه سرگذشتهاي سحرانگيز و وقايع عجيب تمثيل ميگردد مانند :نقش زن جادوگر،
اين ها.
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ديو سياه ،ديو سفيد ،سيمرغ ،پري پس كوه قاف ،پهلوان نيرومند ،اسپ رخش رستم و امثال
از آنجا كه در افسانهها امور اجتماعي و نحوة روابط مردمان گذشته با يكديگرشان بيان ميشود،
مفاهيم و خصايلي مانند حرص و آز ،ظلم و ستم ،خشم و كينه،كذب و فريب نكوهش می گردد
و خصايل پسنديدهيي چون صداقت ،پاكدلي،عدالت ،بردباري ،محبت ،قناعت و فداکاری مورد
محبت خالصانة افرادي از
تحسين قرار ميگيرد .همچنان شماري از افسانهها بيانگر عشق و ّ
مردم گذشتة سرزمين ما هستند و به عنوان مظهري از اراده و عواطف پاک افراد جوامع پيشين
به شمار ميروند.

محبت ميدهند و جنبة پندآموزي دارند.
اين افسانهها براي ما درس وفاداري و ّ

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

شما در زیر افسانه یی را که در بین مردم رواج دارد می خوانید.

6

افسانة ُزمرت ( )Zumratو قيمت

يكي بود ،يكي نبود ،غير از خدا ( )هيچ كس نبود.

بود ،نبود در زمانههاي قديم يك مرد هيزم شكن بود كه در كنار جنگلي زندهگي ميكرد .اين
مرد دو دختر و دو زن داشت ،نام یک دخترش « ُزمرت» و ديگرش «قيمت» بود .قيمت تنبل

ولی ُزمرت دختر دانا و زحمتكش بود.

مادر قيمت هميشه خفه و ناراحت می بود كه چرا دختر خودش هم مثل ُزمرت دانا و
زحمتكش نيست؟ هرقدر كه قيمت را نصيحت ميكرد ،فايده نداشت و ازیک طرف به زمرت

بخیلی و بدی می کرد و در فکر از بین بردن او بود.

AC
KU

او يك روز به شوهرش از زمرت بسيار شكايت و شيطاني كرد و ُزمرت را در نظر پدرش

تنبل ،بيكاره و بدگذاره معرفي نمود و گفت« :اگه اي دختر ته از خانه گم نكني مه از اي خانه
ميرم».
ُ

پدر ُزمرت بسیار ناچار شد ویک روز او را بسیار با دل پر از غم با خود به جنگل برد  ،در يك
گوشة جنگل رها کرد و تبرش را برداشته به طرف دیگر جنگل به بهانۀ قطع چوب و هیزم
رفت؛ مگر هیزم قطع نکرد ،و تبر را به درختي آویخت و خودش گوشه گوشه دور از نظر زمرت
به خانه بازگشت و ُزمرت را در جنگل تنها رها نمود.

در طول روز باد ميوزيد و تبر را پيهم به درخت ميكوبيد .زمرت با شنيدن صداي تبر

تص ّور ميكرد كه پدرش در حال قطعكردن درخت است؛ تا اين كه شام شد وهوا در جنگل
تاریک گردید؛ ولی پدرش نیامد .ناچار ،ترسيده ترسيده به طرف صداي تبر رفت و در آنجا

ديد كه تبر را باد به درخت ميكوبد و پدرش نيست .بسيار ترسيد ،به هر طرف دوید و
پدرجان!پدرجان!گفته صدا می کرد؛ ولیکن از پدرش خبری نبود .بعد از داد و فریاد ،دویدن
و جست و جوی زیاد در شب تاریک آخر در يك گوشۀ جنگل روشني ضعيف چراغي از دور
به نظرش رسید ،دويده دویده خود را به آن روشني رسانید ،ديد كلبهيي است و در آن زن
جادوگر نشسته است .به دروازة خانه تكتك كرده اجازه گرفت  ،داخل شد و سالم كرد .زن
7

گفت« :وعليكمالسالم ،اي دختر نازنين بيا به نزديكم! چرا گريه ميكني؟ و در نصف شب در
جنگل چه میکنی؟» دختر واقعه را بیان كرد.

زن جادوگر او را تسلّي داد .غذای گرم برايش آوردُ ،زمرت غذارا خورد و چون بسیار خسته

بود زود به خواب رفت.

صبح زود ُزمرت از خواب برخاست ،تمام حويلي را آب زده جاروب كرد ،چای صبحانه را آماده
نمود و بعد زن جادوگر راصدا كرد كه«:بخیزید چای و صبحانه تیار است».

زن جادوگر كه از خواب برخاست ،ديد تمام حويلي و خانه از پاكي مانند آيينه جال ميدهد و
نان گرم و چاي آماده و باالي دسترخوان چيده شده است ،بسيار خوشحال شد .هردو چاي را
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نوشيدند و بعد نان چاشت و شب را نيز به همين ترتیب آماده نمود .چندين روز به اين قسم
گذشت  .زن جادوگر بسيار خوش بود ُ ،زمرت را بسیار دوست می داشت و نوازش می کرد.

ُزمرت هم خوش بود و هر روز در جنگل بین سبزه ها و گل ها گردش و تماشا می کرد؛ مگر
پدر و مادر زمرت بسیار غمگین بودند و شب و روز گریه می کردند.

يك روز ُزمرت به بام باال شد كه هيزم بگيرد ،ناگهان از بام ،خانة شان را ديد و بسيار غمگين
شد و به گریستن شروع کرد .زن جادوگر پرسيد« :دخترم! چرا گريه ميكني؟» ُزمرت گفت:

«خانة مانرا ديدم گريهام آمد» .زن گفت « :دختر عزیزم گريه نكن!من ترا به خانه پیش پدر
و مادر جانت می فرستم» .همانجا در بام دو دانه صندوق( سبز و سیاه) است ،صندوق سبز
را گرفته پايين بيا! زمرت صندوق سبز را پايين کرد .جادوگر به داخل جنگل رفت و یک
گادی زیبا با اسپ سمند آورد .صندوق را در گادي گذاشت  ،کلید آنرابه ُزمرت داد و گفت:

«دختر نازنینم! در گادي سوار شو و به خانهات برو ،خدا نگهدارت باشد؛ صندوق را در خانه
باز کن!».
زمرت از زن جادوگر بسیار تشکر کرد  ،با او خدا حافظی نمود وبه گادی سوار شد .گادي او را

رأساً به خانة شان رساند .پدر و مادر و همسایه ها از دیدن ُزمرت بسيار خوشحال شدند؛ مگر

مادراندرش غمگین شد.

8

قصه را به آن ها گفت.
زمرت تمام ّ

شب ،زمرت و مادرش صندوق را در اطاق شان باز كردند و ديدند صندوق پر از لباسهاي
ابريشمي ،زيورات و حمايل طالست .خوشی های شان چند برابر گردید.
فردا مادراندر زمرت كه صندوق پر از لباسهاي ابريشمي و زيورهاي طاليي ُزمرت را ديد بخل
و حسادتش هنوز هم زیاد 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 درختی
آويخت و خود پنهاني به خانه بازگشت .نیم شب قيمت گريهكنان به خانة زن جادوگر رسید.
دروازة خانه را بدون تک تک و اجازه باز كرد و داخل شد .سالم هم نداد .زن جادوگر از قيمت
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خوشش نيامد ،چيزي خوردنی برايش آورد ،آنرا خورد و به خواب رفت.

صبح كه زن از خواب برخاست ديد كه قيمت هنوز در خواب است .چاي صبح را آماده نمود
و قيمت را بيدار كرد .قيمت به بسيار زحمت از خواب برخاست .چای خورد ،گريه ميكرد
و دست به کاری نمی زد .زن جادوگر گفت« :قيمت به بام باال شو و صندوق را پايين كن!»
قيمت! گفت «خودت صندوق را پایین کن! »زن جادو گرصندوق را از بام پایین آورد و در
گادی گذاشت و به قیمت گفت به گادی سوار شو و برو! قیمت با خوشحالی به گادی سوار
شده نزدیکی های شام به خانه اش رسید .مادر قيمت از دیدن دخترش بسيار خوشحال شد
تص ُور كرد كه قيمت هم صندوق لباس و زيورات آورده است.
و ّ

شب قيمت با مادرش اطاق خود را از داخل قفل كرده با عجله و حرص زیاد صندوق را باز
نمودند و با چشمان وحشت زده ديدند كه دو تا اژدها در صندوق خوابيدهاند .هردو اژدها از
صندوق برآمدند و باالي قيمت و مادرش حمله كردند .مادر و دختر چيغ و فرياد ميزدند و از

یک گوشة خانه به گوشة دیگر ميگريختند .تا دیگران به کمک شان برسند آن دو اژدها قيمت
و مادرش را بلعیدند و از روزن خانه بیرون رفتند.
پدر قیمت و همسایه ها که صدای چیغ و فریاد آن ها را شنیده بودند ،وقتی دروازۀ خانه را
شکسته داخل شدند دیدند که در خانه هیچکس نیست.
9

به این ترتیب قیمت و مادرش به نسبت بخل و حسادت ،تنبلی و بد گذاره گی شان از بین
رفتند و بعد از آن ُزمرت با مادر و پدرش به خوشی و آرامی زنده گی کردند.

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان چند افسانة مشهور منطقۀ شان را نام بگيرند.
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پرسش ها

 -كدام نوع افسانه( اساطيري يا غيراساطيري) دلچسپتر است؟

کار خانگى

هرشاگرد چند افسانه را از بزرگان خانوادۀ خود پرسيده ،در كتابچههاي شان بنويسند و به
صنف بياورند.

10

درس دوم

قصه ها و حکايت ها
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قصه و حكايت را شنيدهايد و به خاطر داريد؟
 شما تا اكنون چند ّقصهها و حکایت ها از جملة مهمترين بخشهاي فرهنگ هر جامعه استند .اين نو ِع
ّ
فرهنگي گاهي شكل ادبي را به خود گرفته و در كتاب ها درج و ثبت شده است؛ ا ّما به
طور عموم حکایت ها به قسم عاميانه در ميان مردم مر ّوج است و به قسم شفاهي از نسلي
به نسلي ديگر در امتداد زمان انتقال یافته است.
قصهها گويندة ُمشَ َّخص دارند و هم چنان سرگذشت فرد يا قومي ُم َع َّين را بيان
برخي ّ
قصهها و حكايتها گويندة ُمشَ َّخصي ندارند و قوم يا شخصي هم
ميدارند؛ اما شماري از ّ
قصه و حكايت نقل شده ،معلوم نیست.
كه در بارهاش ّ
قصهها و حكايتها محتواهاي گوناگون دارند و سرگذشتهاي مختلف را بيان ميدارند،كه
ّ
بر سر افراد و اقوام جوامع بشري آمده وگذشته است .اين ها قصه هایی اند كه مفاهيم
عبرت آموز اخالقي ،عرفاني ،عشقي ،اجتماعي ،ديني و امثال آن ها را ارائه ميدارند.
قصه با افسانه
فرق ّ
قصهها اکثرا ً با واقعيت مطابقت دارند و يا اگر ساخته گی باشند هم عقل انسان وقوع و
قصهها سرگذشت و سرنوشت فرد يا قومي را به
وجود آن ها را محال نمي داند؛ يعني ّ
گونهيي بيان ميدارند كه يا همان گونه واقع شده است و يا امثال آن ممكن است به
وقوع پیوسته باشد؛ ا ّما افسانهها جنبة خيالي و اُسطورهيي دارند و عقل انسان وجود و
وقوع آنها را محال ميداند .به عبارت ديگر افسانهها با اسطورهها آمیخته اند و قصهها و
حكايتها با اُسطورهها آميزش ندارند و با واقعيتهاي زندهگي انسان ها بيشتر ميتوانند
مطابقت داشته باشند.
در زیر حکایه یی به گونة نمونه نقل ميشود:
11
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حکایت
گویند در زمانه های قدیم در ترکستان بازرگانی بود که تجارت هندوستان را می کرد.
روزی این بازرگان عزم سفر هندوستان نمود و برطبق معمول از خانواده وفرزندان خود
پرسید«:چه سوغات و تحفه هایی برای هریک بیاورد؟»
هر فرد خانواده مطابق میل خود لباسی ،شالی ،کاالیی و زیوراتی فرمایش دادند.
بارزگان طوطیی در قفس داشت از او هم پرسیدکه« :برای تو از هندوستان چه سوغاتی
بیاورم؟» طوطی گفت « :از فالن منطقۀ هندوستان که می گذشتید آنجا جنگلی است که
خویشاوندان من در آن زنده گی می کنند .سالم مرا به آن ها برسانید و بگویید که من در
بین قفس زنده گی می کنم .و احوال صحتمندی و سالمتی شانرا برایم بیاورید».
تحمل رنج سفر
روز دیگر بازرگان با کاروان حرکت کرد و بعد از طی مسافت های طوالنی و ّ
به هندوستان رسید؛ مال ال ّتجارۀ خودرا فروخت و کاالهای هندی وسوغات های گرانبها به
فامیل و وابسته گان خرید .در وقت بازگشت ،مطابق نشانی سفارش طوطی به آن جنگل رفت
و خیل بزرگی از طوطی ها را دید.
بازرگان سالم طوطی خود را برای شان رساند.
ناگهان یکی از طوطی ها با شنیدن سخن بازرگان از شاخ درخت به زمین غلتید و
ُمرد.
تصویر ()6
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بازرگان از این حرکت حیرت کرد ،که پیغام رساندن او سبب مرگ طوطی شد.

ازهندوستان روان شده با کاروان و مال ال ّتجارۀ فراوان بعد از طی منازل به ترکستان،
به خانة خود رسید .تحفه ها و سوغات های هر عضو خانواده را برای شان سپرد ،همه
خوشحال شدند.

طوطی پرسید« :پیغام مرا به خویشاوندانم رساندید؟»

بازرگان گفت بلی؛ و کاشکی آن پیغام را نمی رساندم و حالت واقع شده را حکایت کرد.
طوطی با شنیدن قصۀ بازرگان ،در بین قفس
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به خود لرزید و افتید و گویا ُمرد .بازرگان
حیران ماند و بسیار غمگین و متأثر گردید
که باعث مرگ طوطی خوش کالم و مونس

همیشگی خود نیز شد.

با تأثر زیاد دروازۀ قفس را باز کرد وجسد

طوطی را گرفته به روی حویلی انداخت.
طوطی که ظاهرا ً گویا ُمرده بود ،پرید و به
شاخ درخت نشست.

تصویر ( )7کاروان

حیرت بازرگان از این حرکت طوطی بیشتر شد و

حکمت و راز پیغام و این حرکت ها را از طوطی
پرسان کرد.

تصویر ( )8طوطی
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طوطی جواب داد:
«من به خویشاوندانم پیغام فرستادم که در قفس
زندانی هستم ،چگونه می توانم خود را از زندان
قفس آزاد بسازم؟» خویشاوندانم عم ً
ال به من
آموختند که راه نجات و آزادی تو از زندان قفس

اینست که « :دیگر حرف نزنی و خود را مرده بیندازی در آن صورت به هیچ درد بازرگان
نمی خوری ،ترا از قفس بیرون می اندازد و آزادمی شوی».
من پیام و درس عملی و آموزندۀ آنها را درک و اجرا کردم و اینک آزاد شدم و به مقصد
رسیدم .حال خدا حافظ تان » .این سخن را گفت و پرواز بلند کرد و بعد از طی منازل
زیاد خود را به هندوستان رساند و به جمع خانواده و خویشاوندان پیوست.
فعاليت داخل صنف
 -یکی از شاگردان حکایتی را براي ديگران نقل كند.
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پرسش ها

 كتاب هايی كه در آن ها حکایت های زیاد ثبت شده است كدامها اند؟ نام بگيريد! -نقل حکایتها در ميان مردم چه فوايدی دارد؟

كار خانهگي:

 شاگردان حکایت هايي را از اعضاي خانوادة خودپرسیده يادداشت نمايند و به صنفبياورند.

14
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اشعار رزمي و شهنامهخواني
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حماسی را ميدانيد؟ و تا حال از كسی شنيده ايد؟
 شما اشعار و داستان های رزمی و ّشعر رزمی و ح ّماسی
حماسي بيان کنندۀ وقايع قبل از دوران تاريخ و گزارش از روزگارهاي نخستين
شعر رزمی و ّ
بشر است و بيانكنندۀ آرمان هاي يك ملت در زمانی ،كه تاريخ ،اساطير ،خيال و حقيقت با
هم آميخته بوده ،میباشد.
حماسي نمود تاريخ ،آرمان ها و آرزوهاي پرغرور و افتخارآميز يك ملت است؛ به تعبير
شعر ّ
حماسی
تخيلی گذشتهگان آن ملت به شكل منظوم ميباشد .بدين جهت شعر ّ
ديگر تاريخ ّ
داستان چند وجهي است كه از موضوعات ُمت َع ّدد مانند اساطير ،افسانههاي پهلواني ،تاريخ،
مذهبی آموزنده ،نظريات اخالقي و فلسفي یا داستان های حیوانات شكل
فولكلور ،حکایتهاي
ِ
گرفته و كارنامههاي فوقالعاده ،قهرمانيها و تَ َه ُّور قهرمانان به طور منظوم بيان شده است؛
حماسي عالوه از پرداختن به مسألة جنگ و دالوري ،خصايص مدني،
و همچنان منظومة ّ
حماسه را ميتوان ت ََجلّيگاه كل
اخالقی و فرهنگي يك ملت را نيز شرح و تمثيل ميكند .و يا ّ
تمدن يك ملّت در مقطعي،كه به وجود آمده ،ناميد.
يا قسمتی از ّ
خصوصيتهاي ديگر شعر رزمي و ح ّماسی
حماسي بيانكنندة نبردهاي قهرمانانة قومی ،نژادی و ملی است.
 شعر ّحماسی حيوانات قدرت عجيبی دارند؛ چنان كه در شاهنامه ،رخش رستم با شير
 در شعر ّحماسي عرفاني م َنطِ ُق َّ
الطير ّ
عطار سيمرغ
میجنگد .سيمرغ زال را پرورش ميدهد .در شعر ّ
پ بالدار ،مرغ سعادت (هما) و اژدهاي هفتسر در
نقش برجسته دارد .همينگونه اُسطورۀ اس 
ميان است.
حماسي سخن از
حماسي گياهان دارويي فوقالعادهگي دارند؛ هم چنان در شعر ّ
 در شعر ّحماسه
موجودات وهمي و خيالي است؛ چون ديوان ،غوالن ،جادوگران و طلسمات است .قهرمان ّ
15
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جانوران مهيب و هيواليي را ميكشد؛ چنانكه رستم و
اسفنديار در هفتخوانهاي شان اژدها را ميكشند.
حماسه سراي در حوزة غني و پربار جامعة ما در
شعراي ّ
هر مقطعي از زمان حضور داشتهاند امثال :گيلگیميش
سومري ،مهابهارت (هنديان) ،مهريشت و زامياد يشت
در اوستا ،بخش اول شاهنامة فردوسي طوسي تا زندهگي
فريدون ،گرشاسپنامة اسدي طوسي،شاهنامه ابوالمؤيد
بلخي ،شاهنامۀ مسعودي مروزي و شاهنامة ابوالعالي
حماسههاي مشهور
بلخي .همچنان داستان گوراوغلي از ّ
در زبان تركي و در ادب پشتو مومن خان و شیرینو قابل
یاد آوری است.

شهنامهخواني
حماسي،
شبنشيني و خواندن داستان هاي رزم 
يو ّ
بخشي از فرهنگ عاميانه و كهن سرزمين ما بوده است.
ي و كهن كمتر شده ؛ ا ّما در
امروز با پيدايش رسانههاي صوتي و تصويري رواج اين رسم قديم 
دورههاي گذشته رواج زياد داشته است.
در گذشتهها که مردم کار کمتر و فراغت بيشتر داشتند ،رسم برآن بوده كه در شب هاي
طوالني زمستان در جايگاهي جمع
ميشدند و يكي از ايشان كه به
حماسي شهنامه
خواندن شعرهاي ّ
مهارت زياد داشت ،داستان هاي
شهنامة فردوسي را با آب و تاب
ميخواند و ديگران با عالقة فراوان
می شنیدند و از آن لذت ميبردند.
همان طور ،كه گفته شد داستان
تصویر ( )10مجلس شهنامه خوانی

تصویر ()9
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حماسي داشت و تاريخ
هايي كه در مجالس شبنشيني خوانده ميشد ،بيشتر روح رزم 
يو ّ
جنگ ها ،سلحشوري ها و دالوری هاي بزرگان وطن ما در گذشتهها را بيان مينمود و مردم
به شنيدن آن ها سخت عالقه داشتند.
در زیر پارچۀ كوتاهي از شهنامه را می خوانیم:
كشته شدن سهراب به دست رستم
		
بــــه ُکشتي گرفتـن نهـــادنـدســـر

گـــــرفتند هــــــردو دوال كمــــر

		
سپهـــدار سهـــــراب و آن زوردست

تـــو گفتي كه چــــرخبلندش ببست

		
غمـــي گشت رستـــــم بيازيد چنگ

گـــرفت آن ســـر و يال جنگي پلنگ

		
خــــم آورد پشت دالور جــــــــوان

زمــــانـه ســرآمد نبودش تــــــوان

		
زدش بــــر زمين بر،به كـــــردارشير

بدانست كـــو هم نـمانــدبـــه زيـــر

		
سبك ،تيغ تيـــز از ميان بــــركشيـد

بـــــ ِر پــور بيداردل بـــــر دريــــد

		
بپيچيد سهـــــراب و پس آهكـــــرد

ز نيك و بد ،انديشـه كــــــوتـاه كـرد

		
بدو گفت گـــــر زانكهرستــــم تويي

بكشتي مـــــرا خيره بـر بـد خـويـي
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سخت
		
دگـــــــر باره اسپــان ببستند

به سر بـــــرهمي گشت بدخواه بخت

تصویر ()11
 -2شهنامه فردوسى ،ص95
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ز هــــر گونه بودم تـرا راهنمــــــاي

ذره مـهـــــرت ز جـاي
نجنبيد يـك ّ

		
كنون بند بگشـــــاي از جوشنــــــم

بـرهـنه ببــيـن ايـن تــن روشــنــم

بــــه بازوم بـر ُمهــــــرة خـود نگــر

ببين تا چه ديـد ايـن پسـر از پـــــدر

		
چــو بگشاد خفتان و آن ُمهــــره ديد

همــه جامه بر خــويشتن بـردريــد

()2

فعاليت داخل صنف
ي یاددارند به هم صنفی های دیگر خود بگویند.
 -هريك از شاگردان كه داستان هاي ح ّماسي و رزم 
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پرسش ها

 فردوسي شهنامه را به تشويق کدام پادشاه وطن ما سرود؟ تعداد بيت هاي شهنامه چند هزار است؟حماسي چه فايده دارد؟
 -شنيدن داستان هاي ّ

كار خانهگي

حماسيي را كه در ميان مردم شهرت
 شاگردان از اعضاي خانوادة شان داستان هاي ّدارد ثبت نموده روز آينده باخود به صنف بياورند.
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اول
خالصۀ فصل ّ

حماسي
اُسطورهها ،افسانههاّ ،
قصهها ،اشعار رزمي و ّ
تصور های بلند
اسطوره از بخش های اساسی فرهنگ عامیانه و محصول ّ
باالی مردم در مسیر زمان هاست .عنصر اصلی اسطوره ها مبالغه و غلوی
بیش از حد در توصیف افراد ،وقایع و پدیده هاست.
اساطیر قصه های غیر عادی دور از باور عقل در بارۀ قهرمان های غیر
عادی و بسیار قوی در زمان ها و مکان های نا معلوم خیالی است.
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افسانه هم یکی از بخش های اساسی آفریده های شفاهی مردم است که
گاهی عادی و گاهی دارای محتوای اسطوره یی می باشند؛ ا ّما قصه هااکثرا ً
به واقعیت مطابقت دارند و یا اگر ساخته گی باشند هم عقل انسان وجود
و وقوع آن ها را محال نمی داند .شعر رزمی و حماسی بیان کنندۀ وقایع
حماسی آرزو
قبل از دوران تاریخ و آرمان های بشر است .شعر رزمی و ّ
های پرغرور و افتخار آمیز تخیل گذشته گان است.
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دوم
فصل ّ

اهداف اين فصل

ادبيات عاميانه

در اين فصل شاگردان به بخش هاى مهم و زيباى 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 باالى فکر و زنده گى
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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.

تصویر ( )12طبيعت زيباي نورستان
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درس چهارم

دو بيتي ها
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 شما چه تعداد دوبيتی ياد داريد؟دوبيتی ها يكی از بخش های مهم و زيبای ادبيات عاميانة مردم ماست .اين نوع ادب عاميانه،
بيانگر و انعكاسدهندۀ احوال ،عادات ،روش های زندهگی ،احساس ها ،عواطف ،شور و اشتياق
اهميت ويژهيی برخوردار است.
مردم ما به شمار ميرود ،كه از ّ
خاص خود را دارند و به عنوان بخشی
دوبيتیهای مردمی و عاميانه ،وزن ،اصالت و زيباييهاي ّ
ارزشمند از مظاهر فرهنگی جامعة ما مطرح اند.
سرايندة دوبيتیها معلوم نيست و نميتوان تشخيص داد كه توسط چه كسي سروده شده
اند؛ زيرا اين نوع ادب مردمي ما ،از زمانههاي دور باقي مانده و به نام كسي ثبت نشده است.
نسل ديگر انتقال
از همين سبب است كه بيشتر مردم آن ها را به حافظه دارند و از نسلي به ِ
یافته است.
بسيار روشن است كه دوبيتيها از طبع عوام برخاسته است.
دوبيتيهاي مردمي در وطن ما داراي محتواهاي گوناگون اند .گاهي انعکاس دهندۀ عشق و
محبت است .گاهي به بيان موضوعات اجتماعي پرداخته اند .برخي از آن ها بيانگر درد و سوز
ّ
هنگام دوری از عزیزان و یا بروز موانع در برابر مو ّفقيتها ميباشند و شماري ديگر صحنههاي
حماسي مردم اين سرزمين را بيان كرده اند.
ّ
در زير چند دوبيتي محلّي را به گونۀ (مشت نمونۀ خروار) می خوانیم:
مسافــريعجـــــــايب سخت كاره
هــزاران تـــــوشك و قالينچه باشد

21

اگـــــر شهزاده باشد خــــوار و زاره
بـــــه زيــر پايكش مانند خـــــاره

گل صدبــــــرگ تابستان مـــــادر

فرار ملكتـــــركستان مــــــــادر

روان كو! خط به پاس آن،كه خوردی	

به طفلي شير از پستـــــان مــــادر
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تصویر ( )13کودک در آغوش پر مهر مادر

عجب آب و هـــــــــوايي داره كابل

عجب خــــــواجه صفايي داره كابل

بگــردم عــــــاشقان و عـــارفان را

عجب شيــــربچ ه هـــاييداره كابل

تصویر ( )14آلو (خواجه مسافر)

22

بهـــار آمد كـه مـــــنتنهـا بگردم

چـــو مــــرغاوي لب دريـــا بگردم

پلنگ در كــــوه و آهــــو در بيابان

همه جـــــوره و من تنها بگــــردم
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تصویر ( )16گل های بهاری و رود خانه

تصویر ( )15بهار پغمان

نگار نــــازنين شيشته لب جــــوي

گلي از آو گـــــرفته ميكند بـــوي

گل از آو گــــــرفته بـــــوي ندارد
ِ

خــــودم گل ميشوم يارم كند بوي

تصویر ()17

23

بهـــــــار آمد اال ای نــــــور ديده
چــــــرا با من وفاداري نكــــردي

تصویر ( )18گل مرسل

تصویر ( )19چارمغز

صدايت ميشنـــوم ايستـاده ميشُ م
مثـــــال غنچة گل تــــازه ميشُ م
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مــــه قربان ســــــردروازه ميشُ م
صدايت ميشنـــوم از دور و نزديك	

شگـــوفه بر درختا ســــــر کشيده
زهجرت جـــــان من بر لب رسيده

فعاليت داخل صنف

 -شاگردان دوبيتيهايي را كه به یاد دارند به همصنفيهاي خود بخوانند.

پرسش ها

 خواندن دوبيتيها با آواز و موسيقي همنوایی دارد ياخير؟ -دوبيتي ها را چه کسانی سروده اند؟

كار خانهگي
 شاگردان دوبیتی های زیادی را از اعضاي خانوادة خود بپرسند و آن را در كتابچههايشان بنويسند.
24

درس پنجم

ضرب المثلها و مقولهها

 -شما چند ضرب المثل و مقوله یاد داريد؟

ضرب المثلها و مقولهها از جملة انواع ایجادیات مردم ميباشند كه هم در زبان گفتار و هم در زبان نوشتار
كاربرد دارند؛ چنان که شاعری اهمیت و مؤثریت آن را در زبان گفتار اینچنین تمثیل کرده است:
ضــرب شمشير ندارد اثر ضرب َمثَل
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در مقامي كه ب ُ َود روي كنايه به َع ُدو
محتواي ضربالمثلها
ضرب المثلها و مقولهها جهات گوناگون و عمیق زندهگي مردم را انعکاس ميدهند و هريك
نتيجة قرن ها تجربه های زندهگي عا ّمة مردم ميباشد .ضربالمثلها و مقولهها هر کدام
افادههاي پند آموزخود را دارد و تجربههاي حيات مردم را به طور عبرت انگيز بيان مينمايد.
اين دو پديدة هنري و زباني در ميان مردم ما در طول تاريخ رواج داشتهاند؛ اما از نگاه لفظ و
معنا تراش خورده ،صيقل شده و آب ديده بیرون آمده اند؛ از اينرو داراي لفظي كوتاه و معناي
جامع و عميق هستند.
فرق ضربالمثل و مقوله
ضربالمثل بيشتر داراي معناي مجازي است و انديشة گوينده در آن به گونة غيرمستقيم و
كنايي بيان ميشود؛ يعني براي بيان غايه و هدف غيرآشكار به كار ميرود و بيان ظاهري و
مستقيم الفاظ مقصود نميباشد .به گونة مثال ،در ضربالمثل« :نه سيخ بسوزد و نه كباب»
معناي حقيقي نسوختن سيخ و كباب مطرح و مقصود نيست؛ بلكه هدف ،تعادل و عدم رواداری
ستم بر هر دو طرف قضيه است و غالباً در ورای هر ضرب المثل داستانی نهفته است و یا به
ارتباط حادثه ای گفته می شود؛اما در مقول ه هدف گوينده بيان معناي مستقیم و حقيقي است؛
به گونة مثال در مقولة «كار امروز را به فردا ميفگن» مراد آن عدم تأخير در انجام كارهاست.
بنابراين ميتوان گفت كه مقولهها نسبت به ضربالمثلها ساده تر و عاري از آب و رنگ هنري اند.
در زير چند ضربالمثل و مقوله به گونة نمونه نقل ميشود.
ضربالمثل
 بار كج به منزل نميرسد. عالم بيعمل ،زنبور بيعسل. پايت را به اندازة گليمت دراز كن! زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد.25

 مار گزيده از ريسمان ابلق ميترسد. آب ناديده موزه كشيدن خطاست. با ماه نشيني ماه شوي ،با ديگ نشيني سياه شوی. تو دوست پيدا كو! دشمن خودش پيدا ميشه. ميشي كه از رمه جدا شود ،اورا گرگ می خورد. چاه كن درچاست.مقوله
 دشمن دانا بلندت ميكند -بر زمينت می زند نادان دوست در همه كار مشورت بايد  -كار بي مشورت نكو نايد گپ كم و كار بسيار. -جوينده يابنده است.
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فعاليت داخل صنف

 -شاگردان چند مقوله يا ضربالمثلي را كه به ياد دارند به همصنفان خود بگویند.

پرسش ها

 استعمال ضرب المثل در شعر شاعران چه خوبي هاوزیبایی هایی دارد؟ ارائة ضرب المثل و مقوله در گفتار روزانة مردم ،در برآوردن هدف مورد نظر گويندهچه تأثيري دارد؟

كار خانهگي
 -شاگردان ضربالمثل ها و مقوله ها را از اهل خانوادة خود پرسيده و ثبت نمايند.

26

دوم
خالصۀ فصل ّ
ادبیات عامیانه بیانگر احوال ،روش ها و عواطف مردم می باشند .سرایندۀ
دو بیتی ها مردم عام است و محتوا های گوناگون عشقی ،فراق دوستان و
وطن دوستی دارد .در ضرب المثل اندیشۀ گوینده به طور غیر مستقیم و
کنایی بیان می شود و معنای مجازی دارد؛ اما در مقوله هدف گوینده بیان
معنای مستقیم و حقیقی یک مطلب و مفهوم است.
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سوم
فصل ّ

اهداف اين فصل

البسه و پوشيدنيها

شاگردان ارزش و اهميت لباس هاى سنتى و عنعنوى مردم

و نياکان ما را بدانند.

شاگردان بدانند که لباس هاى عروسى و لباس هاى جشن ها
و اعياد مردم ما چه کيفيتى دارد؟
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تصویر ( )20دختران با لباس ملی

28

درس ششم

البسة مردم وطن ما
 در واليتي كه شما زندهگي ميكنيد مردم چه قسم لباس ميپوشند؟البسة مردم در روستاها
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تصویر( )21چوپان(نورستان)

29

در كشور عزيز ما البسه و پوشيدني ها نظر به شرايط محيطي و اقليمي از
يك منطقه تا منطقة ديگر تفاوت هایی دارد ،مث ً
ال در بين پشتون ها در

روستاها مردان پتو ،چپلي ،پيراهنتنبان ،لنگی و واسکت .در نورستان
بیشتر مردم لباس های پشمی مانند قاقمه و برک ،پکول پشمی ،چاروق

و پاى تاوه که همۀ آن را خود تیار می کنند ،می پوشند.

تصویر ( )22لباس ملی مردم پکتیا
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در هرات مردان برعالوۀ اينکه لُنگی به سر می کنند
پيراهن و تنبان را از پارچۀ زياد و پيراهن زنانه را به

شكل چيندار تیار می کنند؛ همچنان پوشيدن چادر و
چادري در تمام كشور ما ميان زنان و دختران عموميت
دارد.

تصویر ( )23زن قرآن خوان (هرات)

در مناطق هزاره نشين و بدخشان هم ب َ َرك و چكمن مروج است.

در بين اوزبيك ها و تركمنها گوپیچه ،شلوار ،چپن ،قاقمه،جیلک،لُنگی ،موزه ،مسحي پوشيده

ميشود .مردم هرات غير از لباسهاي یاد شده ،واسكت هم به تن می کنند .

تصویر ()24چای خانه (شمال کشور)

30

در مجموع تمام مردم ما با تفاوت هاي كم ،لباسهاي مشابه هم ميپوشند مث ً
ال:

پوشيدن پيراهن و تنبان ،لنگي و واسكت در سرتاسر كشور در بين مردم ما مروج است؛ با اين
تفاوت كه مث ً
ال زنان پشتون پيراهن و تنبان گلدوزي شدۀ زیبا و کالن با «پوچی» گلدوزی شدۀ
چسپ ميپوشند.
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تصویر ( )25مردان لنگی پوش در مسجد

البسة مردم شهرنشين

لباس ملی مردم شهرها خاصتاً کابل در
میان مردان عبارت است از :پیراهن و
تنبان همراه با قطیفه؛ ولی زنان پیراهن
های گلدار و تنبان سفید می پوشند.

تصویر ( )26دختران با لباس ملی

زنان دامن و دختران مكاتب و مدارس

در شهر كابل و شهرهاي بزرگ لباس
مخصوص (یونیفورم) پيراهن -تنبان و

چادرك سفيد دخترانة زيبا و پسران
كرتي و پطلون و بعضی کاله قره قلی

می پوشند؛

تصویر ( )27پوست و کاله قره قلی

31

اما همة مردم اعم از مردان ،زنان ،دختران،

پسران و كودكان در مراسم خاص مانند

خاص
جشنها ،عروسيهاو اعياد ،لباس هاي
ّ
زیبا ،گلدوزی شده و پُر زرق و برق ميپوشند

تصویر ( )28زنان چادری پوش در حال خرید

تصویر ( )29دختران با لباس ملی

كه نوعیت هركدام آنها در درسهاي جداگانه
بيان ميگردد.

فعاليت داخل صنف
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 -شاگردان ويژهگي 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 كشور را بيان کنید؟

كار خانهگي
 شاگردان تصاویرنمونه های لباس هاي قديمي را اگر در خانه شان باشد به صنفبیاورند و به هم صنفی های شان نشان دهند.

32

درس هفتم

لباس هاي عروسي و مراسم ازدواج

 -در منطقه یی كه شما زندهگي ميكنيد ،عروس و داماد در شب عروسی چگونه لباس

ميپوشند؟

وجپ زیادی برگزار می گردد .از جمله در
مراسم عروسي در ميان مردم ما با زرق وبرق و لَپ َ

هرمحفل از مراسم عروسي لباس جديد براي عروس و داماد تهيه و

تدارك می گرددكه گوشههايي از آن مراسم بيان ميشود.
لباس نكاح عروس و داماد

در مراسم عقد نكاح براي عروس لباس ويژهيي ساخته ميشود تا در
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شب نكاح آن را بپوشد .اين لباس به رنگ سبز است و سرتاپاي او را

می پوشاند .كفش عروس در شب نكاح به رنگ سبز يا سفيد انتخاب

ميگردد.

تصویر ( )30لباس عروسی

در مراسم نكاح ضمن برگزاري محفلي براي داماد لباس تهيه
ميگردد .در روستاها لباس محلّي به رنگ سفيد آماده ميشود .يخن لباس داماد به گونة زيبا

خامكدوزي ميگردد .برعالوه يك جوره كفش ،يك لنگی ،كاله ،يك سهتكه يا واسكت نيز
براي داماد تهيه و همه لباس ها را در خوانچهيي نهاده به مجلس ميآورند و آنگاه امام محترم
محل بعد از عقد نكاح در حضور مردم ،لباس را به جان داماد ميپوشاند.
لباس عروسي داماد و عروس

در روستاها براي داماد لباس سفيد محلي آماده ميگردد .اين لباس نيز معموالً يخني خامك
دوزي شده دارد كه بسيار زيباست .با اين لباس يك باالپوش يا سهتكه همراه لُنگی و كاله ،و
كفش و جوراب نيز در خوانچهيي می آورند و قبل از مراسم انتقال عروس توسط امام محل يا
يكي از بزرگان به جان داماد پوشانده ميشود.

لباس عروس در هنگام مراسم انتقال به خانة بختش به رنگ سفيد ميباشد .رنگ سفید به نیت
فال نیک است تا عروس سفيدبخت باشد .اين پيراهن معموالً بسیار کالن است و سرتاپاي او را
پوشش می دهد.
33

در هنگام انتقال عروس به خانة داماد ،به سر او شال

سبزرنگي آن هم به نیت وفال نیک می اندازند ،تا زنده
گی اش هميشه سبز و خرم باشد .در مراسم عروسي كفش

عروس سفید می باشد.

تصویر ( )31عروس

فعاليت داخل صنف

پرسش ها
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 شاگردان ويژهگي هاي لباس هاي عروسي و نكاح را بياننمايند.

 ديگر انواع لباس هاي مراسم عروسي را نام ببريد؟ فرقهاي ميان لباسهاي عروسي در واليتهاي كشور را بيانداريد؟

تصویر ( )32دختر ترکمن با لباس عروسی

كار خانهگي
 شاگردان با پرسش از اولياي خود انواع لباس هايي را كه براي عروسو داماد در قديم مر ّوج بوده است ثبت كنند و به صنف بياورند.

34

درس هشتم

لباس هاي جشنها ،اعياد و مراسم خاص
خاص چگونه لباسهايي ميپوشند؟
 در محيطي كه شما زندهگي مي کنید مردم در مراسمّ
خاصي چون جشنها ،عيدها
مردم ما در موارد
ّ

و ساير مراسم لباس هايي را اختصاص ميدهند و

ميپوشندکه :اين لباس ها قرار زير است:

AC
KU

در مراسم جشن استقالل عموم مردم شركت ميكنند

و لباس هاي جديدي را به منظور اظهار شادماني به تن

مينمايند .در اين مراسم كارمندان و منسوبان دولت
بادريشي حضور می یابند.

در مراسم رسم گذشت نظامي سربازان و افسران اردو

و پوليس ملی با لباسهاي مخصوص و نشان هاي ويژه
و سردوشي به گونة نمايشي از حضور مردم و اراکین

دولت ميگذرند .شاگردان مکاتب و مدارس هم با

لباس های یونیفورم زیبا در این خوشی ها اشتراک می ورزند.

تصویر ( )34رسم گذشت سربازان (کابل)

35

تصویر ()33

در روزهاي عيد فطر و قربان مردم لباس های جديدي را كه از پیش آماده نموده اند ميپوشند

و اين از سنتهاي اسالمي است .عالمان ديني ،بزرگان و موسفيدان در روز های عيد َچپَن
ميپوشند .پوشيدن َچپَن نشانۀ بزرگ َمن ُشی است.
در واليتهاي شمال وطن ما مردم عمومأ چپنها و جيلكهاي زيبا و لنگي و پيراهن-تنبان

يخندوزي شده ميپوشند.
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تصویر ( )35شاگردان معارف

تصویر ( )36دختر خردسال با لباس ملی
تصویر ( )37لباس ملی

36

خاص
لباسهاي مراسم
ّ
در ساير مراسم مثل جلسههاي قومي،ختنهسوري ،نمازهاي جمعه ،مردم ما لباس هاي جديد و يا

پاك ميپوشند .خطيبان محترم مساجد جامع در حين اداي نماز جمعه و نماز های عید ،لباسهاي

مخصوص به تن می
کنند .پوشیدن عبا

در وقت امامت نماز

نزد علما و لباس
مخصوص ق ُ ّضاة
در محاکم كاري
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پسندیده است.

تصویر ( )38قاضی القضات کشور ما با لباس مخصوص قضا و (جريان حلف وفاداری رئيس جمهور)

در واليتهاي جنوبي مثل کندهار ،فراه ،نیمروز

و هلمند،مردم كالههايي را ميپوشند كه يك
گوشۀ آن ب ُ ُرش شده و با انواع نخهاي رنگارنگ

گلدوزی و مزيّن گردیده است .رنگ لباس
در اين واليتها بيشتر تيره و پر رنگ انتخاب
ميشود.

درهرات و جاللآباد مردان كالههاي سفيد به

سر می گذراند كه آن ها را عرقچين مي گویند.
اين كالهها بعضي از تكه و برخي از نخ ساخته

و بافته ميشوند .در واليت هرات رنگ تكههاي
لباس بيشتر نيم رنگ و روشن است .

تصویر ( )39جوان در حال نهال شانی

37

فعاليت داخل صنف
خاص منطقة خويش را بيان نمايند.
 شاگردان انواع لباسهاي مراسمّ
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پرسش ها

 شما در مراسم عروسی دوست دارید كدام نوع لباس را بپوشيد؟ -به نظر شما كدام نوع لباس از نظر اقتصادي مناسبتر است؟

كار خانهگي

 شاگردان از اوليا و بزرگان خانوادة خود لباسهاي مراسم خاص در قديم را پرسانو ثبت كنند و با خود به صنف بیاورند.

38

درس نهم

البسۀ کودکان
كودكان نونهاالن و گل های قشنگ باغ خانواده استند ،که همه ،آن ها را دوست دارند و در قسمت
تهيه و پوشاندن لباس های زیبا به کودکان رسم و رواجهايي دارند كه به طور كوتاه بيان ميشود.
مانند:لباس( نوزادان،کودکان در عقيقه،در ختنه سوري ،در روز هاي عيد) و امثال آن.
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تصویر ()40و( )41دختران و پسران با لباس ملی

در بعضي مناطق براي نخستين نوزاد خانواده ،مادركالن مادرياش چند دست لباس كودكانه،
لحافچه ،نالينچه،بالش و دیگر ملحقات تهيه ميدارد .لباس ها طي مجلس كوچكي به خانة
کودک نوزاد آورده ميشود.
خاص اسالمي است و براي کودک در اين مراسم يك دست لباس جديد و فاخر
عقيقه از سن َُن
ّ
آماده ميسازند و در آن روز به کودک ميپوشانند.
ختنه کردن کودکان نوزاد (پسر)از سنن اسالمي است .براي کودکان در ختنه سوري يك
دست لباس جديد آماده ميکنند و طي مراسمي آن را مي پوشانند و سپس به ختنة شان اقدام
می نمایند.
در روزهاي عيد نيز براي کودکان لباس هاي نو آماده می کنند .کودکان آن ها را می پوشند و
بسیار خوشحال و شادمان می شوند.
یکی دیگر از سنن پسنديدة مردم ما اين است كه بزرگان و ثروتمندان هرقوم،در ضمن تهية
لباس فرزندان خود ،براي اطفال کم بضاعت نيزدر عید لباس نو می خرند ،تاآن ها هم در خو ِشی
عید اشتراک داشته باشند.
39

عالوه بر آنچه که بيان شد براي کودکان ،در برخي مراسم واسكتهاي مخملي كه با نخ و

پارچههاي زريدار مزين و چیرمه کاری شده است ميسازندو می پوشانند.

دختران خُ ردسال پيراهنهایی از اين

جنس را با چادرهاي سبز رنگ و
پسران از همان جنس کاله های زیبا

می پوشند.
تصویر ( )42مزارشريف ،دختران و پسران با لباس ملی
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فعاليت داخل صنف

 -شاگردان بگویند كه در محيط شان کودکان چه نوع لباسهايي ميپوشند؟

پرسش ها

 ديگر لباس هاي مر ّوج براي کودکان را نام ببريد؟ -لباس های کودکان در مناطق مختلف كشور ما از هم چه فرق دارند؟

كار خانهگي
 شاگردان در بارة سابقة لباس کودکان از اولياي خود بپرسند ،بنويسند و به صنفبياورند.

40

خالصۀ فصل سوم
مردم در مناطق شمال و شمال شرق کشور چپن ،جیلک ،واسکت ،گوپیچه
و لُنگی می پوشند .در مناطق جنوب و جنوب غرب قدیفه های پشمی و
نخی گلدوزی شده به تن می کنند .در افغانستان مرکزی و بعضی مناطق
در شمال شرق پوشیدن چپن پشمی(چکمن و برک) مروج است.
پاپوش مردم در قسمت های جنوب چپلی و بوت و در شمال موزه ،مسحی
وبوت است.
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کودکا و جوانان در جشن ها ،عید ها  ،سال نو و عروسی ها واسکت های
چرمه کاری و پیراهن تنبان یخن دوزی و گلدوزی زیبا و شاگردان
معارف و سایر مردم کرتی و پطلون می پوشند.

در عروسی ها پیراهن و چادر عروس در شب نکاح سبز و هنگام انتقال
عروس به خانۀ داماد سفید است.

پوشیدن چادری در تمام افغانستان بین زن ها مروج است.

41

فصل چهارم

حاكميت و ادارة مح ّلي
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 براى نگهداشتن شيرازۀ زنده گى اجتماعى

وجود خانواده نهايت ضرور است؛ همچنان شاگردان اهميت
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جرگه هاى قومى را و علل پیدایش خشونت ها را نيز بدانند.

تصویر ( )43صلح و آشتی (نورستان)

42

درس دهم

ساختار های خانواده گی و قومی وطن ما
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 در منطقهيي كه شما زندهگي ميكنيد چگونه ساختار های خانواده گی وجود دارد؟خانوادهها
ّ
كانون خانواده اولين خشت بناي جامعه را تشكيل ميدهد .خانواده در وطن ما متشكل از پدر،
مادر ،دختران ،پسران ،عروسها و نواسهها ميباشد و اكثرا ً تعداد اعضاي اين خانوادهها بيشتر از
ده نفر هست و در بسا موارد پانزده الي بيست نفر در يك حويلي و يك محوطه زندهگي ميكنند.
در قسمتهاي جنوب و جنوبغرب كشور به طور عنعنه یی اين مجموعه و حتي چند برادر كه
خانم ،فرزندان و خانوادة مستقل دارند در يك محوطه و قلعه كه ديوارهاي بلند پخسهيي دارد و
از پدر و پدركالن براي شان به ميراث مانده ،زندهگي ميكنند.
رئيس خانواده پدر است و در بيشتر خانوادهها مادر هم نقش خود را دارد .پسران ،دختران و
عروسان تحت هدایت پدر و مادر ميباشند .اين نظم خانوادهگي در روستاها محكمتر است.
قصهها ،طنزها و حكايت های زيادي در مورد خشو و مداخلة او به زندهگي پسر و عروس ،در
ّ
جامعه و ادبيات ما از قديم وجود دارد.
روابط خانواده گی
در كشور ما روابط قومي و اجتماعي عميق و گستردهيي ميان مردم وجود دارد .اهل خانواده به
كالن هاي شان و همهگان براي بزرگان قوم ،احترام قايلاند و به نظر های او شان ارج مينهند.
سلطة كالن خانواده بر اعضایش و كالن قوم بر همه افراد آن در اطراف و روستاهانسبت به
شهرها قوي تر است و بزرگان حاكميت زیاد دارند؛ اما در شهرها و مراكز متمدّن با وجود حفظ
احترام به بزرگان و مراعات نزاكت ها  ،هر فرد در محدودة زنده گی شخصی خودش استقالل و
صالحيت بيشتر دارد.
قريهها
جامعة كشور ما كمتر شهري و بيشتر روستايي
است .در گذشتهها نظام صالحيت و اداره در
قريهها طوري بود كه هر قريه ،يك قريهدار
(ارباب ،ملك يا خان) ميداشت و اين قريهدار
امور اجتماعي و منازعات قومي را به كمك
تصویر()44قريۀ برگ متال
ريشسفيدان قريه راهنمايي ،سرپرستي و فيصله
ميكرد .مث ً
ال در حشرهاي جويپاك کنی،
گندمدرو ،نهالشاني ،انتقال سنگ آسيا یا احیاناًکشمکش هایی که پیدا می شد و ديگر امور.
43

در بعضي مناطق چند ارباب زير ادارة يك «ارباب كالن» ميبود
كه او را به نام افسقال(آق سقال) ياد ميكردند .ارباب كالن يا
آقسقال نقش پل ارتباطي بين مردم و حكومت محلي را ميداشت.
در مناطق اسماعيليه نشين وطن ما غير از آنچه
يادآوري شد« ،پير يا شاه» ميبود و او خليفهها داشت
و خليفهها تحت راهنمايي (پیر) امور اجتماعي مردم
را انجامميدادند.

تصویر ( )45کار دسته جمعی
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تصویر ( )46کار دسته جمعی

فعاليت داخل صنف

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

پرسش ها

 اگر کانون خانواده موجود نباشد جوانان به چه مشکالتی مواجه می شوند؟ نقش ارباب ها و ملک های قوم در تنظيم امور اجتماعی و اقتصادی چگونه است؟ اگر قريه يی يا منطقه يی ارباب و ملک نداشته باشد ،چه مشکالتی به مردم آن قريهو منطقه به بار می آيد.
كار خانهگي
 هر شاگرد نقش ملک و ارباب قريه يا کالن ها و بزرگان منطقۀ خود را از بزرگانخانواده پرسيده با خود به صنف بياورند.
44

درس یازدهم

مركه و جرگه (مجلسهاي قومي)

 -مرکه و جرگه چگونه اصطالحاتی اند و در کشور ما چه سابقۀ تاریخی دارند؟

در مناطق جنوب كشور ما يكي از جمعيتهاي محلي كه صالحيت ّحل مشكالت و منازعات

قومي و اجتماعي را دارد مركهها و جرگههاست.
اعضاي اين مجلسها محاسنسفيدان،

مع ّززین ،اربابها و افسقالها هستند

كه در حجره ،مسجد ،ديره يا در هواي

مردم ميپردازند.
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آزاد جلسه ميكنند و به حل منازعات
مجلس بزرگان قبيله ،قوم و

صاحبرسوخها را مركه ميگويند
كه عنداللزوم غرض حل و فصل

تصویر ( )48مرکۀ قومی

موضوعات و مسائل ساده و كوچك

قبيله یي تشكيل ميشود.

گاهي كه يك دعوا را اين مركۀ كوچك فيصله كرده نتوانست ناگزير براي حل قضيه ،جرگه

دعوت ميشود كه اعضاي آن متشكل از قاضيهاي مردم ،صاحبان نفوذ و (نرخيهاي) همان
قوم و اقوام همجوار ديگر استند.

به صورت عموم مركه يا جرگه از نگاه

صالحيت و رسوخ سه درجه و مرحله دارد:

 -1مركه:در این مرحلۀ جرگه ها چند نفر

ريشسفيد به تعداد محدود اشتراك نموده

و در بارة موضوع (دعوا) محض،صحبت
ميكنند.

تصویر ( )49جرگه قومی

45

 -2مرحلۀدوم مركه ،كالنتر است،كه اشتراك كنندهها در آن ،نان طرفين دعوا را هم ميخورند
که این مرحله تقریباً حیثیت و صالحیت(محکمۀ مرافعه) را دارد.
در این مرحله یک طرف دعوا به (مرکه) صالحیت می دهد و طرف دیگر که صالحیت نداده

آن را (نيمگړی واک )می گویند.

 -3در مرحلۀ سوم نرخيها اشتراك ميكنند واین مرحله حيثيت و اعتبار قانوني در بین مردم

دارد ،كه آن را (جرگه) ميگويند .جرگه است كه دعوا ها و موضوعات بزرگ را فيصله ميكند.
جرگه مانند (محکمۀ تمیز) است.

جرگه به تناسب مشکالت و پيچيدهگي های آن ،روزها و حتي ماهها دوام ميكند و در خالل

توگو و تبادل افكار صورت ميگيرد.
اين مدت براي حل معضله مباحثه ،گف 
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در طول ایّام دوام جرگه خرچ و مصرف غذاي اشتراک کننده ها به دوش طرفين دعوا
ميباشد.
گاهي كه موضوع بسيار مهم ،پيچيده و مشكل کالن باشد ،صاحبان نفوذ و نرخيهاي بيرون از

محدودة اقوام دو طرف دعوا( ،ثالث بالخيرها) كه به هيچ یک از طرفین دعوا ارتباط نداشته باشند

تصویر ( )50بزرگان وریش سفیدان نورستان به طرف جرگه روان هستند

46

هم غرض حل معضله دعوت ميشوند و آن ها برای حل مشکل از هر دو جانب دعوا اختیار عام و
تام می گیرند و دعوا را فیصله می کنند که این را دربین پشتون ها (په توی وړې واک) می گویند.
اين عالي ترين سطح جرگه است كه فيصلة آن را هيچكس و هيچطرف شكستانده نميتواند.

فايدة شوراها و جرگه های قومی
وجود بزرگان قوم در هر منطقه و ّ
حل و فصل منازعات مردم توسط شوراي بزرگان ،هم كار

مراجع رسمي دولتي را سبكتر ميسازد و هم براي مردم سهولت فراهم مي کند .از همينرو اكنون
در روستاها ،ولسوالي ها و نواحي شهرهاي واليتهاي كشور ما شوراي موسفيدان وجود دارد تا
به ّ
حل و فصل قضايا بپردازند .وجود اين شوراها به اندازهيي مؤثر است كه نخست خصومت ها

مُ َح َّول ميگردد.

AC
KU

ومسایل حقوقي از طرف دولت و مراجع رسمي به شوراها راجع ساخته ميشود تا به گونة مشوره
و مصالحه ّ
حل و فصل گردد و در صورت عدم قناعت طرفين دعوا ،بعدا ً موضوع به مراجع رسمي

تصویر ( )51صلح و آشتی(کابل)

47

تصویر ( )52جرگه قومی(ولسوالی څمکنى)
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فعاليت داخل صنف

 -هرشاگرد در بارة صالحيتداران منطقة خود معلومات دهد.

پرسش ها

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

كار خانهگي
 شاگردان از اعضاي خانوادة شان در بارة ماهيت مجلس هاي قومي در گذشتههامعلومات به دست آورند.

48

درس دوازدهم

منابع ،عوامل و ماهيت خشونتها و دشمنيها
 -خشونتها و دشمنيها در برهم زدن نظم جامعه چه اثرهاي منفي دارد؟

از اموري كه در جامعة ما گاهي ماية برهمزدن نظم زندهگي ميشود خشونت و دشمني در ميان
مردم است .در اين درس ماهيت و عوامل آن ها را روشن می کنیم.

 -1منابع ،عوامل و ماهيت خشونتو دشمنی ها
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يكي از عوامل خشونتو دشمنی بيكاري و بيعلمی است .انسان بيكار هميشه بهانهيي براي
مصروفيت و ارضاي تشنّج روانياش ُجست وجو می کند؛ چنان که می گویند «از بی کار ،خدا بیزار»

بهويژه اين ،كه شخص بيعلم و خود خواه باشد ،سبب بروز برخوردها و خشونتها مي شود،
كه اين نوع خشونت ها تصادفي و غيرعمدي است.

عوامل ديگر خشونت در قريهها،غصب دارایی ،زمين و ح ّقابه ديگران (در سال هاي كمآبي هنگام

آبياري زمينهاي كشاورزي
و باغ هاست)،که هر سال به

طور طبیعی هنگام آبیاری

تکرار می گردد.

بعضی مردم به حق خود قانع
نيستند ،زمين و آب بيشتر از

حق خود ميخواهند ،دعواي
وراثت ناحق ميكنند ،يا حق

تصویر ( )53آبیاری (قريۀ شهران)
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وارثی را كه در باغ يا زمين شريك است واگذار نميشوند ،از عوامل خشونتهاست.

گاهي عدم پرداخت مقروضیت ( َدین) شخصي به شخص ديگر عامل خشونت و جنگ

ميگردد.

اين خشونت ها در اول كم است و به تدريج زیاد می شود و به دشمنی های طویل المدّت تبدیل

می گردد؛ و امّا در این اواخر چون مردم هم مصروفیت های کشاورزی ،اقتصادی ،باغداری،
دامداری ،تجارتی ،علمی و دیگر شغل های مفید پیدا کرده اند؛ و همچنان نور علم و دانش در

سرتاسر و طن ما پر توافشانی کرده ،مردم به بیهوده گی اینگونه اعمال ناجایز پی برده اند .نخست
این گونه قتل های انتقام جویانۀ فامیلی و قومی کم شده و اگر ندرتاً واقع گردد به فیصلۀ مجالس

قومی ،موسفیدان ،علما و جرگه ها یا فیصلۀ مراجع قضایی و حقوقی قناعت می کنند و دنبال
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رسوم غیر اسالمی دوران های جاهلیت گذشته نمی روند.
در مورد تولید و عامل خشونت ها و

دعواها خواجه عبداهلل انصاری «پیر
هرات» چنین گفته است:

« بدانکه! رنج مردم در سه چیز است:

از وقت پیش می خواهند ،از قسمت
بیش می خواهند و آ ِن دیگران را از آ ِن
خویش می خواهند»

تصویر ( )54مقبره خواجه عبداهلل انصاری (هرات)
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 -2آغازخشونت ها

برخوردها و خشونتها نخست با الفاظ درشت و مشاجره آغاز مييابد و به تدريج موضوع به

مشت و يخن ميكشد .وقتي دیگ خشم هر دوطرف دعوا زيادتر به جوش آمد ،از سنگ ،چوب
و وسايل ديگر استفاده می کنند.

در هنگام آبياري وسيلة جنگ بيل است.در وقت دروگري وسيلة جنگ ،داس است.

در گذشتهها مردم در جنگ و خشونت به ندرت از چاقو و تفنگ استفاده ميكردند؛ چون از

عواقب خطرناك آن آگاه بودند یا چاقو و تفنگ نداشتند.

در قرآن شریف در این مورد ارشاد نیکویی است :و الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
ترجمه :خوبترین مردم خشم خود فرو خورنده گان و عفو کننده گان به مردم استند.

نكرده باشد.
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در هرصورت ،در ختم جنگ چه غالب و چه مغلوب ،عاقبت برنده آنكس است كه جنگ

خواجه حافظ در این مورد بسیار خوب گفته است:
ِ
درخت دوستی بنشان! که کام دل به بار آرد

تصویر ( )55تمثیل درخت دوستی
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نهال دشمنی بر کن! که رنج بی شمــار آرد

تصویر ( )56تمیثل نهال دشمنی

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان در بارة خشونت ها و نتايج منفي آن بین خود بحث کنند.

پرسش ها

كار خانهگي
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 ادامة خشونت ها سرانجام چه عواقب خطرناكي را در جامعه به بار ميآورد؟ -دشمنيهاي دوامدار و طویل المدت در بين خانوادهها چه عواقب ناگواری دارد؟

 شاگردان از اعضاي خانوادة شان در بارة وجود خشونت در گذشتهها معلومات بهدست بیاورند.

52

خالصۀ فصل چهارم
در کشور ما روابط قومی و اجتماعی عمیق و گسترده یی میان مردم وجود
دارد .در روستا ها کالن های قوم بر افراد آن نسبت به شهر ها تسلط قویتر
دارند.
در مناطق جنوب کشور ما یکی از جمعیت های محلی که صالحیت حل
مشکالت و منازعات قومی و اجتماعی را دارد مرکه ها و جرگه هاست ،که
از نگاه صالحیت سه درجه دارد.
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وقتی دعوا یا منازعه یی بین دو نفر یا دو قوم واقع شود موضوع به همین
جلسه های قومی ،مرکه و جرگه که از ریش سفیدان ،عالمان و مشران
قوم تشکیل شده است ارجاع می گردد.چون آن ها طرفین نزاع و علت آن
را می دانند بنا ًء قضیه را به خوبی حل و فصل می نمایند.

53

فصل پنجم
محالت زندگي ،مواد ساختمان ها
اهداف اين فصل

روش ها و طرحها
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در اين فصل شاگردان به انواع مختلف خانه ها ،سرپناه ها ،قلعه ها ،مساجد و
عمارات عامه داراى سابقۀ تاريخى کهن در کشور آشنا شده و نحوۀ ساخت
خانه هاى مسکونى و مواد مورد ضرورت در ساختن خانه ها و سرپناه ها را
مى دانند.
شاگردان مزاياى خانه هاى گلى را دانسته و به سبک معمارى در کشور آشنا
مى شوند.
شاگردان مى دانند که کاشى کارى از صنايع و هنر هاى زيباى وطن ما بوده
و سابقۀ ديرين دارد.

تصویر( )57باغ امير شهيد (جالل آباد)
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درس سیزدهم

مغارهها و خانههاي گلي
 -شما چند نوع خانه های مسکونی را می شناسید؟

مغارهها

محل های زنده گی ،خانههاي مسکونی در كشور ما گونههاي زيادي دارد .برخي بسيار ابتدايي

و قديمي اند؛ مانند ُس ُمچها ،مغارهها ،خانههاي چار َسنج و امثال اين ها كه در بعضی مناطق
دورافتادۀ كشور ما رواج داشته و نمونههايي از آن ها تا هنوز باقياست.
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تصاویر ( )62،61،60،59،58انواع مغاره ها
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مغارهها محل سكونت و سرپناههاي ابتدايي هستند كه انسان هاي اوليه جهت ادامة حيات دردامنه
كوهها براي خود شان ميساختند .اين مسكنهاي ابتدايي معموالً تاريك ونمناک بود که در
آن هم خود و هم مواشي شان زنده گی می کردند .بعد از اين،كه انسانها به تدريج متم ّدن

شدند ،ساختن خانههاي گلیِ (چوب پوش و گنبدی)را آموختند كه در زير به بيان هركدام
می پردازیم .

 -1خانههاي چوبپوش

اين خانهها با ديوارهايي از گل ،سنگ،
خشتخام ،پخسه و امثال آن آباد
مي پوشانند.
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ميگردد و سقف آن را با چوب و دستک

تصویر ( )63خانه های چوب پوش

به گونهيي كه نخست دستک ها را به اندازة ضرورت برباالي خانه طور افقي می گذارند؛ سپس

بر روي چوبها چپر ،تخته ،بوريا ،شاخچة درختان ،ني و يا جارو مياندازند 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 زمین بریزد و به داخل خانه چکک نکند.

تصویر ( )64خانه چوب پوش

تصویر ( )65خانه چوب پوش

56

اين خانهها به مقایسۀ خانه های گنبدی ِگلی در برابر برف ،باران و زلزله مقاومت بيشتر دارند.
خاصتاً چون به طور دایمی در تنوری که در بین این خانه ها قرار دارد آتش می کنند و دود آتش
طی سال های متمادی مانند قیر مستحکم می کند .از همينروساختن این
سقف آن خانه ها رادر ّ
خانه ها در منطقههايي از وطن ما رواج دارد كه ميزان بارندهگي زياد و زلزلهخيز ميباشد.
نجارهاي
سقف خانههاي چوب پوش گاهي با تختههاي نقاشي شده مُ َس َّطح ميشوند و اين كار را ّ

ماهر انجام ميدهند.

چنين نمونههايي را ميتوان در منازل قديمي شهر كابل و بعضی واليت های ديگرکشور مشاهده

كرد.
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بعضی از این خانه ها را که ثروتمندان ساخته اند دارای دروازه ها و اُرسی های چوبی زیبا
می باشد که نقش گل و برگ در آن به سبک قدیم وخیلی زیبا ّ
حکاکی شده است.

لی ُگنبدي
 -2خانههاي گِ ِ

در ساختن ديوار و سقف این خانه ها از ِگل و خشت استفاده ميشود .سقف آن به گونة بسيار
ظريف با خشت و ِگل پوشانده ميشود و براي استحکام بیشتردرخاليگاههاي آن سنگريزهيا

ريزهسفال را ميچينند؛ اين سنگريزه و ريزهسفال ها را «آغاز» ميگويند.
اعمارخانههای ُگنبدی دشوارتر است و زحمت بيشتر ميطلبد؛ همچنان نسبت به خانههاي چپري
در برابر برف و باران

مقاومت كمتر دارند.

رواق این خانه ها را با
گچ
كاه ِگل وگاهي با ِ
رنگآميزي

صاف،
و ن ّقاشي زيبا هم
ميکنند.

طاق این خانه ها به دو
نوع ( مُ َس َّطح یا قوسی)
پوشانده ميشود.

تصویر ( )66خانه های گنبدی (هرات)
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خانه های ِگلی با وصف این ،که ابتدایی وساده است ،خوبی ها و مزایایی هم دارد .یکی از
خوبی های آن این است ،که  :بيشتر مانع نفوذ سرما و گرما مي گردد؛ يعني اين خانهها نسبت

به خانههايي كه امروز به صورت عصري از كانكريت ساخته ميشود ،در زمستان گرمتر و در
تابستان سردتر ميباشند؛ اما اين نيز قابل مالحظه است كه خانههاي ِگلي نسبت به خانههايي كه

پخته ساخته ميشود هم مقاومت کمتر دارد که نمی توان طبقه های زيادی را روی هم اعمار کرد
و هم ساحة بيشتر را اشغال می کند.

فعاليت داخل صنف
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 -شاگردان مزایا و ضررهای خانههاي گلي را بيان كنند.

پرسش ها

 كدام نوع خانه براي زندهگي مفيدتر است؟ چپرهايي را كه در پشت خانهها انداخته ميشود از چه می سازند؟ -پخسه چیست؟ و چه مزیت دارد؟

كار خانهگي
 شاگردان در بارة انواع مختلف خانههايي ،كه در وطن ما ساخته ميشود معلوماتبه دست بیاورند.

58

درس چهاردهم

خانههاي چپري
 -آيا در منطقة شما كسي در خانههاي چپري زندهگي

ميكند؟

در كشور ما برعالوة خانههاي ِگلي ،خانههاي چپري نيز
می سازند ،كه به گونههاي زير اند:
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 -1خس كپه اين نوع خانه را دهقان ها از خس و چوب
خاده ميسازند .خسكپه معموالً در فصلهاي بهار،
ت و هواي
تابستان و خزان باالي فاليز،خرمن و در دش 

تصویر ( )67آال چغ پوشیده از نمد و گلیم

آزاد به طور گنبدي يا مخروطي ساخته ميشوند.
 -2چپري خان ۀ چپري نيز از خاده ساخته ميشود.
ديوار اطراف آن را از چپر بافته شده از شاخچة
درختان يا ني ميسازند و باالي آن را با چغ بافته
شده از ني و گلیم و نمد ميپوشانند.

تصویر ()68چپری
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تصویر ( )69چپری

 -3آالچغ موادي كه آالچغ را از آن برپا

ميكنند عبارت است از خادههاي كجشدهُ ،چغ،
نمد ،گليم( پالس ،کشیده ) و امثال آن.

بدينگونه كه بیست الی بیست و پنج دانه خاده

را به زمين ميكوبند و نوك این چوب ها را به

تصویر ( )70آال چغ

شكل گنبدي به هم ميبندندو در گرداگرد آن

چغ را به قسم ديوار ايستاده ميكنند  .بااليش

را با ُچغ ،گليم و نمد ميپوشانند و داخل و خارج آن را با گليم كشيده و پوپك ها تزيين
مي نمایند.
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 -۴غژدی خانۀ سیار کوچی های هموطن ماست که از تکۀ سیاه ضخیم ساخته شده و با طناب
های قوی در میخ هایی که به زمین
کوبیده می شود بر پا می گردد.

یادداشت:

فرهنگ کوچی گری،مسافرت
همیشگی و زنده گی کــــــردن

در غژدی به کوچی هــــای هم
وطن ما بسیار پر مُشَ َّقت و دشوار
است.

تصویر ( )71غژدی

 -۵خرگاه نوعی کپه(غژدی یا خیمه)کالن است که از نمد ساخته می شود.
قرغز های هموطن ما در پامیر (بام دنیا) انرا می سازند و استفاده می کنند .

خرگاه خانه های دایمی زنده گی آن هاست.
 -6خیمه خیمه هم نوعی خانۀ ّسیار است که به آسانی بر پا شده و به آسانی جمع می شود .خیمه
60

ازپارچۀ ضخیم جیمی و دیگر پارچه های َدبَل دوخته شده و با طناب های کلفت در میخ های
چوبی و فلزی که به زمین کوبیده می شوند،سوار و بر پا می گردد.
چون سبک است حمل و نقل آن آسان است .در هروقت و هر جای مخصوصاًدر میله ها مورد
استعمال دارد.
آالچغ،غژدی و خرگاه خانۀ تابستاني مالداران در ييالق هاست؛ گاهي در قريههاهم می سازند.
در مجموع خس کپه ،چپری ،آالچغ ،غژدی و خرگاه مصئوون ترین خانه ها در برابر زلزله استند.
 -7خیمۀ لویه جرگه خیمۀ بزرگی است که برای اولین دفعه( لویه جرگه عنعنوی) افغانستان
در بین آن تدویریافت و بعداز آن محفل هاو کنفرانس های بزرگ دولتی،ملّی و بین المللی
درآن دایر شد.
در این اواخر (جرگۀ صلح) غرض آوردن صلح و امن در کشور با اشتراک رئیس جمهور،
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تصویر ( )72رئيس جمهور کشور با وزرای خارجۀ هفتاد کشور جهان در کنفرانس بين المللی کابل

نماینده گان پارلمان و دیگر مشران ،روحانیون و بزرگان وطن ما و مهمانان خارجی در آن دایر گردید .

تصویر ( )73خيمۀ لويه جرگه
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فعاليت داخل صنف
 -شاگردان مزایای خانههاي چپري را بيان كنند.

پرسش ها

كار خانهگي

AC
KU

 خانههاي چپري و آالچغ در كدام مناطق كشور ما بيشتر رواج دارد؟ مزایای خانه های چپری،خس کپه،غژدی،خرگاه ،خیمه وآالچغ را بیان کنید؟ زنده گی کوچی گری چگونه مشکالتی دارد؟ -در خيمۀ لويه جرگه در مورد چه مطالب مشوره و مذاکره شد؟

 شاگردان از اولياي خويش در بارة ساختن انواع خانههاي چپري وآالچغ هایمر ّوج معلومات به دست آورند..
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درس پانزدهم

طويلهها
 شماگاهی طويلۀحيوانات را ديدهايد؟مردم ما كه از قديم حيوانات را تربيه كرده اند ،براي نگهداري آن ها هميشه از طويل ه كار گرفته اند.
اين طويلهها از مواد مختلف و به انواع و اقسام زياد ساخته ميشوند ،که به نام های قُتَن ،كتارهدار،

چپري ،توله ،آغيل ،اختهخانه ،كمند و امثال اين ها یاد می گردند،كه در زير در بارة هريك به
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گونة كوتاه معلومات ارائه مي گردد.
ُ -1قتَن طويلة سنگي است كه درقریه جات و ييالق

ها براي حيوانات (گوسفند ،بز و گاو) ساخته می

شود.

به تناسب تعداد حيوانات زميني را به شكل دايره به

ارتفاع حدود يك و نيم الی دو متر سنگ ميچينند و
ديوار سنگي به وجود ميآورند ،كه هيچگونه مصالح

مثل گل ،سمنت و ديگر مواد ساختماني در آن به

کار نمی برند .دروازة دخولي و خروجي آن را نيز
سنگچين ميكنند و طبعاً روي آن باز است.

تصویر ()74

 -2توله طويلۀ بر ه و بزغالههاست،

در كنار سنگي بزرگ كه در زير آن
پناه گاهي باشد ساخته ميشود و سه
طرف آن را سنگچين ميكنند؛ چون در

ساحةكمي ساخته ميشود ،گاهي روي
تصویر ()76
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آن را با چيغ و چپر ميپوشانند.

 -3چپري

در مناطقي كه جنگالت زياد است از شاخه های خشک درختان كوهي مانند ارغوانَ ،ز َرنگ،

ایرغي  -Erghaiو مانند اين ها،چپر می بافند واطراف طويله رابا آن احاطه ميكنند .دروازة
ورودي و خروجي آن را هم از چپر می سازند  .طويلة روباز است.

 -4آغيل

طويلة سنتي و قديمي حيوانات و خانةمُ َح َّقر ِگلی است .دروازة دخولی و خروجی چوبي دارد.

به استثناي روزن كوچكي ،ديگر كلكين و پنجره ندارد .به تناسب تعداد حيوانات در جوار دیوار ها
آخورهاي گلي هم دارد كه در آن كاه و علف به حيوانات داده می شود.

گاوهاي نرجنگي وشاخزن را در طويلههاي جداگانه جاي ميدهند .معموالًطويلة بز و گوسفند
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از ساير حيوانات جداست.

 -5اخته خانه (چوپتره)

محل زندهگي اسپ است .يك طرف اين طويله اکثرا ً باز ميباشد .در اختهخانه ،ميخ چوبي
ضخيمي هم در نزديك آخور
براي بستن افسار اسپ به زمین

می کوبند که آن را« قازُغ» یا
میخ طویله می گویند.

 -6كمند

تصویر ()75

كمندسركاري،اصطالحياست

كه به مجموعة اسپها و قاطرهاي
سواري و حمل و نقل حكومتي

ي گردد؛ البته وجه تسمية آن همان مجموعة اختهخانههاست ،كه در گذشته ها تعداد زيادي
اطالق م 

پ را در آنجا ميبستند و آب و آذوقة شان را يكجایی ميدادند  .در تابستان مجموعة اسپها يا
اس 

(كمند) را سربازان و ميترها (نگهبان های اسپ )در چمنهاي پرعلف چرانده و چاق ميكردند.
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 -7كتاره

اين نوع طويله هم روباز است و آنرا در فصلهاي بهار و تابستان براي محافظت و نگهداري

حيوانات ميسازند .كتاره رااز ساقه و شاخههاي ضخيم و خشک درختان جور ميكنند.

بعضي نكات مربوط به طويله

وقتي از حيوانات (بز و گوسفند) و طويلۀ آن ها صحبت شود ناگزير از پلنگ و گرگ و كمين

هميشهگي آن ها براي دريدن وخوردن گوسفندان هم حكايتهای زیاد گفته ميشود؛چنان که:

قصۀ گرگ خونخواری را که در شبی از شب های زمستان با استفاده از غفلت سگ پاسبان ،از
ّ
روزن آغیل گوسفندان به داخل خیززده ،یکی را خورده و بقیه را از گلو خفک کرده و کشته

و بعد الش های گوسفندان را با و دندان کشیده رویهم انباشته و از باالی آن به آسانی توانسته از
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روزن آغیل خیزبزندو فرار کند ،مردم به یاد دارند.

در هرحال ،اين ها كه بيان شد طويلههاي سنتي و عنعنه یی هستند كه نظافت و حفظالصحة

حيوانات در آن كمتر رعايت شده ميتواند .امروز طويلههاي بزرگ ساخته ميشود كه هم
نظافت طويله و حيوانات در آن به خوبي رعايت ميشود و هم طرز تغذية حيوانات مفيد و صحي

ميباشد،که به نام فارم مالداری و گاوداری یاد می گردد.

تصویر ()78

تصویر ( )77فارم گاو داری

تصویر ()79
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در ادبيات ما شاعران و دانشمندان در طول تاريخ در مورد پلنگ ،گرگ و گوسفند حكايتها،

طنزها و تمثيلهاي زيادي در اشعار و نوشته های خود بيان كرده اند؛ مانند اين بيتها و ضرب المثل ها:
گوسفندي از كليماهلل گـريخت

پاي موسي آبله شد نعل ريخت

ترحـــــــم بـر پلنگ تيز دندان

ستمگاري ب ُ َود بــــر گوسفندان
تصویر ( )80پلنگ

به امیدی،که رسد روزی و در ســـایۀ عدل گرگ گوید نه دریم و بره گـــوید بچریم
ميش و گرگ در يك آبخور آب ميخورند (تمثیل عدالت)

دوستي گرگ و اشتر (دوستی بی تناسب)

AC
KU
تصویر ( )81گوسفند

تصویر (ُ )82گرگ

فعاليت داخل صنف

 شاگردان ديگر انواع طویله ها را كه در محله و منطقۀ شان حيوانات در آننگهداري ميشود نام بگيرند.

پرسش ها

 چوپان ها گوسفندان را شب در چگونه جا هایی نگهداري ميكنند؟ كدام نوع طويله براي نگهداري حيوانات مفید است؟ شما و یا اقارب تان در فکر ایجاد فارم گاوداری هستید؟كار خانهگي

 شاگردان نحوة نگهداري حيوانات در قديم و فارم های جدید مالداری را از اوليايخود بپرسند و ثبت نمايند.
66

درس شانزدهم

قلعه ،برج و كبوترخانه
 -شما تا اكنون كدام قلعة قديمي را ديدهايد؟
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تصویر(  )83باالحصار بلخ

قلعه ،برج و كبوترخانه از جمله بناهاي كهن و باستاني كشور ما استند كه نوعي از فرهنگ
ساختماني و معماری سرزمين ما را تمثیل می کنند .ساختن قلع ه يا حصار در گذشتهها در وطن

عزيز ما رواج داشته است.

تصویر ( )84درختان انار در باغ بابر

تصویر ( )85حرمسرای بابر(کابل)

پادشاهان و برخي مردم قدرتمند و ثروتمند براي حفظ امنيت خود قلعه ،قصر و حصار ميساختند
مانند حرمسرای بابرشاه ،قصر داراالمان و امثال آن.
67

قلعه بنای مستحكمي است كه ديوارهاي بلند دارد و محوطۀ داخل آن به قسمت ها و سراچههايي
تقسيم ميشده .هرقسمتي براي مقصدي ويژه اختصاص داشته و از آن استفاده صورت ميگرفته
است.
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تصویر ( )86قصر داراالمان (کابل)

قلعهها ،برج هاو پايگاههاي نظامي

ي و يا ّ
محل بود و باش پادشاهان ،اراكين دولتي ،افسران نظامي
برخي قلعهها به عنوان پايگاه نظام 
و سربازان قشون بوده است و در گوشههاي آن برج هايي ساخته ميشده تا نگهبانان به مقصد
حراست از قلعه ،در آن جاي گيرند .مانند قلعه و طاق بُست و قلعۀ اختیار الدین.

تصویر ( )87قلعۀ اختيار الدين (هرات)

تصویر ( )88طاق و قلعۀ بُست( زابل)
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تصویر( )89باالحصار غزنی

تصویر( )90برج شهرآرا (کابل)

اين برج ها شكلي مد ّور و ارتفاعي بيشتر از ديوارهاي قلعهها داشته است تا نگهبانان همه اطراف
قلعه را زير نظر داشته و نزديكشدن دشمن را ديده بتوانند.

نمونههايي از قلعههای بزرگ و برج ها در كشور ما باالحصار( بلخ،كابل،غزني ،گردیز) ،

قلعة اختيارالدين هرات ميباشند .كه اخيرالذكر
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دارالسلطنۀ پادشاهان دورۀ تيموريان هرات وطن

ما بوده است .اين قلعة تاريخي داراي برج هاي
مستحكم و بلند است كه خوشبختانه به اثر توجه
مسؤوالن امور در دورههاي معاصر خرابي هاي

آن مرمّت شده و تا اکنون سالم مانده است.

اين بناهاي تاريخي از بزرگترين مظاهر فرهنگ

معماري كشور باستاني ما هستند.
كبوترخانه

تصویر ( )91باال حصار کابل

ديگر از بناهاي داراي سابقه در وطن ما كه جزوي از فرهنگ معماري مردم ما به حساب ميآيند،
كبوترخان ه ميباشد.

اين بن ا را كشاورزان ميسازند تا كبوترها در آن جاي گيرند وفضله بگذارندتا از فضلة آن ها

براي تقوية زمينهاي زراعتي به حيث پارو استفاده کنند؛ چون فضلة پرندهگان بهويژه كبوتر براي
تقوية زمينهاي زراعتي مفيدتر از كودهاي كيمياوي است ،بنابراين در برخي از روستاهاي كشور

ما هنوز هم كبوترخانهها وجود دارد و از آن استفاده ميشود.

كبوترخانه بناي بلندي است كه نماي بيروني آن را به گونة زيبا و ظريف با خشتكاري ،من ّقش
ميسازند و در جدار داخلي آن طاقچههاي مُتَعدَّ دتیار می کنند تا كبوترها در آن آشيانه گرفته
69

فضله بگذارند.

خاصي ميسازند و مخصوصاً نما و ن ّقاشيهاي بيروني آن را فقط همين
كبوترخانهرا معماران ّ
معماران ميسازند و كار هركس نيست.

قابل یاد آوریست که :مالكان كبوترخانهها محض در زمستان براي كبوترها دانه و خوراكه
ِ
روزي
ميدهند و در سه فصل ديگر ،خود كبوترها از دشت ها ،زمين ها وكشتزار ها خوراک و
خويش را به دست ميآورند و مصرفي ندارند.

فعاليت داخل صنف
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 شاگردان در بارة كبوترخانههايي كه اگر در محيط شان باشد ،براي ديگرانمعلومات دهند.

پرسش ها

ل

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

كار خانهگي
 شاگردان از بزرگان خانوادة شان در بارة قلعههاي مشهور تاريخي كه در منطقۀشان است معلومات گرفته ،در كتابچههاي خويش يادداشت كرده و یا تصاویر آنها
را درصورت امکان تهیه و با خود به صنف بیاورند.

70

درس هفدهم

مساجد و کاروان سرا ها
 -بزرگترين و باشكوهترين مسجد كشور ما در كدام واليت موقعيت دارد؟
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تصویر ( )92مسجد جامع هرات

اعمار مساجد جامع ،عید گاه ها ،کاروانسراها ومحل بود و باش مسافران ،بخشي از فرهنگ قدیم

مردم كشور ما به شمار ميرود.اين اقامتگاه هامحل ت ََج ُّمع مردم و شبگذراندن کاروان ها و
مسافران در طول تاريخ بوده است .در اين درس به بيان هركدام پرداخته ميشود.

مساجد جامع

بعد از آمدن دين مقدس اسالم به وطن

عزیز ما ،به منظور اقامة نماز ها و نماز جمعه
كه يكي از بناهای پنجگانه اسالم است،
مساجد جامع اعمار گرديد .اکثر اين بناها

كه به گونۀ معماري ويژة اسالمي بسيار
باشكوهساختهشدهاند،دارايايوانهاي مرتفع،
تصویر( )93منظره شهر هرات
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گلدسته ها و منارههاي بلندي ميباشند .در قديم كه وسايل و امكانات
امروزي وجود نداشت ،مؤ ّذن به منار ه باال رفته اذان ميداد تا صدايش
به گوش همه برسد.

مساجد جامع با دو منار يا بيشتر از آن ساخته شدهاند؛ چنانكه مسجد

تصویر( )94مسجد جامع (هرات)

جامع هرات كه در حوزۀ جغرافيايي ما بی نظير است داراي دوازده مناره ميباشد.

الزم به يادآوري است كه صنعت و هنر كاشيكاري به ابهت مساجد جامع بسیار افزوده است.
عيدگاهها كه مراكز ت ََج ُّمع مردم در روز های عید ميباشند ،اغلباً در اطراف شهرها ساخته شدهاند و
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تصویر( )95مسجد شاه دو شمشيره(ع)

در اين مواضع نمازهاي عيد ادا ميشود .برخي عيدگاهها داراي بناهاي باشكوه اند؛ اما بيشتر عيدگاهها

محض داراي محراب و منبر استند و اطراف آن ها را ديواري احاطه كرده است .مردم در محوطۀ
عيدگاهها معموالً درختهاي ناجو و دیگر درختچه های زینتی نشانده و تربيه کرده اند؛ تا نمازگزاران،
نماز عيد را در ساية این درختان ادا نمايند.

نمونه یی از اين عيدگاهها مسجد عيدگاه در جوار چمن
حضوری ،مسجد شاه دو شمشیرۀ ولی ،مسجد پل خشتی و

دیگر مساجد در شهرکابل و دیگر مناطق است.

مرقد ها (آرامگاه) پیامبران (ع) دانشمندان،فقها ،عارفان،رجال

خاص معماری
سیاسی و نظامی و شاعران بزرگ نیز به سبک ّ
اسالمی ساخته شده اند؛ چنان که  :مقبرۀ شیر شاه سوری در

سیسر ام در هند،مقبرۀ گوهر شاد بیگم ،مقبرۀ امیر علی شیر

نوایی ،مقبره (مزار) خواجه عبداهلل انصاری در هرت و امثال آن...

تصویر ( )96مسجید عید گاه قدیمی
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رباطو كاروانسراها

از جمله بنا هاي عامّه يكي رباط است،

كه در گذشتهها كاروانهای تجارتی و
بازرگان ها از آن استفاده ميكردهاند.
از يك رباط تا رباط ديگر يك منزل

راه با پاي پياده و يا سوارة مواشي

می بود .رباط ها در مسير را ه و در

مواضع غيرآبادان ساخته شدهاند تا
مسافران و کاروان ها بعد از طي منزل

را بگذرانند.
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یک روزه ،شام آنجا فرود آیند و شب

تصویر( )97نمونه کاروانسرای باغ بابر (کابل)

ديگر از محالت ت ََج ُّمع مردم و عمارت هاي عامّه كاروانسراست .اين بنا در شهرها،روستاها و دشت و
صحرا های مسیر راه ساخته شده اند تا كاروان هاي تجارتي و مسافران در آن مواضع فرود آيند و شب
خويش را به راحتی

بگذرانند.هركاروانسرا
داراي اطاقهــــا و

ساحۀ وسیع است.

تاجــــران و بازرگانان
در اطاق ها و مواشي

آنان در ساحة جداگانه
كاروانسرا شب را

سپريمينمايند.
تصویر ( )98نمونه کاروانسرای باغ بابر (کابل)

73

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان مساجد جامع مشهور وطن ما را نام ببرند.

پرسش ها
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 امروز بازرگانان به جای كاروانسرا و رباط از کدام جای ها استفاده مي کنند؟ -مشهورترين مساجد جامع منطقة شما کدام ها است؟

كار خانهگي

 شاگردان از بزرگان خانوادة شان در بارة رباط ها و کاروانسرا های مشهور تاريخيكه در ميان مردم معروف است معلومات گرفته ،در كتابچههاي خويش يادداشت
كرده بياورند.
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درس هجدهم

كاشيكاري
 -در گذشته ها صنعت و هنر كاشيكاري در كدام بخش وطن ما رونق بيشتر داشته است؟
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تصویر( )99نمایی از گنبد گوهر شاد خاتون (هرات)

حجاری (مرمرو رخام) از صنایع و هنرهای زيباي وطن ما بوده و سابقۀ دیرین
كاشيكاري و ّ
دارد؛ چنانكه نمونههاي عالي و ارزندهيي از اين صنعت و هنر در گوشه و كنار وطن ما مشاهده

ميشود .مثل گنبد مقبرۀ گوهر شاد بیگم
در هرات.

كاشيكاري در مساجد

ازخصوصیت هاي بعضی از مساجد كشور ما

كاربرد صنعت و هنر كاشيكاري در

آنهاست كه بسيار ظريف ،بااب ّهت و
خوشنما كار شدهاست .مسجد جامع
هرات ،روضة شاه واليتمآب در مزار

شريف نمونههاي برجستة آن است.
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تصویر ( )10مسجد مرمرين  -باغ بابر (کابل)

صنعت و هنر كاشيكاري مسجد جامع هرات ،نمونة بارز ،ارزنده و بی نظيري از معماري اسالمي

دوران تیموری های وطن ماست ،كه

شهرت جهاني دارد.

كاشيكاري اين بناي بزرگ و باشكوه
از چهار جانب بيروني به چشم ميخورد.
جدارهاي داخلي و منارهها را نيز

پوشانده است و به حدّي گسترده است
كه به مرمّت و مراقبت دايمي نياز دارد.
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كاشيكاري ،برعالوة مسجد جامع
هرات ،در بيشتر بناهاي ديگر اين واليت

تصویر ()101کاشی کاری (هرات)

نيز صورت گرفته است كه از آن جمله

مسجد جامع خرقۀ مباركه در کندهار،مقبرۀ ملکه گوهر شاد بیگم،آرامگاه حضرت خواجه عبداهلل

انصاری(پیرِهرات) و ساير جاي ها را ميتوان نام برد.

تصویر ( )102باغ بابر (کابل)

تصویر ( )103آرامگاه گوهرشاد (هرات)
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صنعت و هنر کاشی کاری در كشور ما تا اکنون هم ادامه یافته و رواج دارد .در كنار مسجد
جامع بزرگ هرات ،نهاد و كارخانة كاشيكاري و كاشيسازي تحت نظر ادارة حفظ آبدات

تاريخي وجود دارد كه از یک طرف به مرمّت كاشي هاي مسجد جامع هرات ميپردازد و از

طرف ديگر قدرت ايجاد ،احیا،توسعه و تکامل هنر و صنعت ارزندة كاشيكاري را دارا ميباشد.

پروژة كاشيسازي و كاشيكاري ادارۀ« حفظ آبدات تاريخي» در هرات داراي افرادي مسلكیي
است كه همه امور تولید ،تراش  ،تنظيم و نصب كاشي ها را انجام ميدهند.

كاشيكاري هرات هم اصالت و پختهگي خود را حفظ كرده و هم اكنون نوآوری و دستاوردهاي

جديدي دارد .از جمله كاشيكاري جانب بيروني بناي «منظر جهاد» است كه در اين اواخر به
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نیت پاسداری از جهاد و مقاومت فرزندان آن سرزمين اعمارگردیده واسمای شماري از شهيدان
در آن ّ
حك شده است.
وجود اين بناها و صنعت كاشيكاري از نفيسترين مظاهر فرهنگي و افتخارهاي سرزمين ما به

حساب ميرود.

صنعت و هنر كاشيكاري برعالوة هرات  ،بلخ ،تخت رستم در سمنگان در استالف و تاشقرغان
هم رواج دارد.

تصویر ( )104ظروف کاشی
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تصویر ( )105تخت رستم (سمنگان)

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان آثار كاشيكاري وطن ما را نام ببرند.
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پرسش ها

 صنعت و هنر كاشي کاری در کدام والیت های وطن ما بسیار مُ َر َّوج است؟ -بناهاي تاريخي و قديمي از معماري های جديد در وطن ما چه فرق هایی دارند؟

كار خانهگي
 شاگردان در بارة پيشينة تاريخي صنعت و هنر كاشيكاري معلومات به دستبیاورند.
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درس نزدهم

هنر ميناتوری
 -در منطقهيي كه شما زندهگي ميكنيد ،كدام ساختمانی که در آن میناتوری کارشده باشد

وجود دارد؟
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تصویر ( )106میناتوری

تصویر ( )107میناتوری

از مظاهر فرهنگي ارزندة كشور ما كاربرد صنعت و هنر ميناتوري در ساختمان هاست .هنر نقاشي

يا ميناتوري از ديرباز در وطن ما رواج داشته و روزگاري در اين سرزمين مدارج كمال خويش را
پيموده بود؛ البته اوج كمال اين هنر و ساير هنرهاي ظریف در دورة تيموريان هرات بر همهگان

آشكار است.

79

ميناتوري در دورۀ معاصر

در دورۀمعاصر نيز يكي از جوالنگاههاي اين هنر ،ساختمان هاي
عمومي همچون مساجد  ،مدارس و تاالرهاي گردهمايي و
سخنراني است كه كم و بيش در اين مواضع به كار رفته

است .اين هنر گاهي با كاشيكاري و گاهي با رنگ بر روي

ديوارها ،سقف ها ،تابلو ها و کتاب ها انجام شده ،به چشم
ميخورد.

استاد كمالالدين بهزاد( )5استادبی نظیر مدرسة ميناتوري در

سرزمين ماست كه در هنر نقاشي مكتب هرات شهرت جهاني
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داشته است.

تصویر ( )108میناتوری

از معاصران این هنر استاد محمد سعيد مشعل غوري هروي

()6

پيشتاز اين ميدان بود .او شاگردان زیادی را آموزش داده و

تربيه كرده است كه هم اكنون روش و شیوۀ هنر او را تعقيب ميكنند.

ميناتوري هاي قلمي انجام شده در سالون با شكوه َم َق ّر
واليت هرات و برخي ميناتوري هاي كاشيشده در مسجد

جامع بزرگ شهر هرات از آثار ارزشمند اوست .استاد
مشعل كه شاعر هم بود ،خود را احياگر مكتب بهزاد دانسته

در ضمن سرودن بيتي ميگويد:

اگر از دهر ناشادم؛ ولي زين ره بسي شادم

كه من احياگر رسم نگارستان بهـــزادم

()7

تصویر ( )109میناتوری
 -5استادكمالالدين بهزاد يكي از نقاّشان و هنرمندان بزرگ و ماهر دورة تيموريان هرات بوده است .ليسة مسلكي هنر و صنايع واليت هرات به نام او مسمي شده است.
 - 6مشعل غوري هروي از نقاشان چيرهدست معاصر وطن ماست .چون در واليت غور تولد شده و در شهر هرات ميزيسته غوري هروي تخلص ميكرده است.
 - 7اين بيت در ديوار شرقي سالون واليت هرات كه توسط استاد مشعل و شاگردانش ميناتوري شده با خط نستعليق تحرير يافته است.
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جلوههايي از هنر ميناتوري سرزمين ما

هنر ميناتوري در بناهاي عمومي وطن ما مانند مسجد جامع بزرگ هرات ،روضة شاه واليتمآب

در شهر مزار شریف و ساير واليتها به گونة چشمگير طور كاشيشده وجود دارد كه بيشتر اين
آثار گرانبها از سابقة تاريخيِ زیاد برخوردار هستند .به همينگونه نقاشيهاي قلمي در اكثر جايها
مثل خانة زرنگار در جوار مرقد خواجه عبداهلل انصاري( پير هرات) ،سالون واليت هرات اثر استاد

مشعل غوري و ديگر جايها وجود دارد.
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تصویر ( )110میناتوری
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تصویر ( )111میناتوری

تصویر ( )112سنگ هفت قلم

AC
KU

فعاليت داخل صنف

 -شاگردان آثار ميناتوريي را كه در كشور ما وجود دارد نام ببرند.

پرسش ها

 -سنگ هفت قلم در كدام واليت كشور ماست و در آن چه هنري به كار رفته است؟

كار خانهگي
 هريك از شاگردان كار ميناتوريي را انتخاب كنند ومشق و تمرین نمایند تااستعداد شان در اين زمينه انكشاف نمايد.

82

خالصۀ فصل پنجم
در کشور عزیز ما افغانستان خانه های مسکونی انواع زیادی دارد که از
قدیم رواج داشته است .برخی از آن ها بسیار محقر و ابتدایی اند مانند
مغاره ها و برخی چوب پوش و یا ُگنبدی است.
نوع دیگر آن ،خانه های چپری است که هم دیوار ها و هم بام آن از چپر
بافته شده و از شاخه های درختان و نی ساخته می شود.
کپه ،خیمه ،خرگاه و غژدی نوع دیگر خانه ها در وطن ماست که بعضی از
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خاده ها ،طناب های قوی ،پارچۀ ضخیم و برخی از نمد ،گلیم و گلیم های
کشیده ساخته می شود.

قلعه ،برج ،کاروانسرا ها و مساجد از جمله بناهای کهن و باستانی هستند
که نوعی از فرهنگ ساختمانی و معماری تکامل یافته و ظریف وطن مارا
تمثیل می کنند که صنعت و هنر کاشی کاری و میناتوری در آن ها به
بسیار مهارت کار شده است.
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فصل ششم
حمل و نقل مح ّلي و ميهني
اهداف اين فصل

شاگردان بدانند که حمل و نقل بار هاى ثقيل توسط انسان

باعث معلوليت آنها مى گردد؛ همچنان شاگردان اين مطلب
را بدانند که حمل و نقل توسط وسايط پيشرفتۀ امروزى

باعث ايجاد دود ،صدا و در نتيجه آلوده شدن محيط زيست مى

شود.ودرحملونقلبارتوسطحيواناتمحيطزيستآلودهنمى
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گردد؛ ولی سرعت و کمیت حمل و نقل کند و کم می باشد.

تصویر ( )113گادی گلدار
84

درس بیستم

حمل و نقل توسط انسان
 -در بارة حمل و نقل بار توسط انسان چه ميدانيد؟

از جملة رسم و رواج هاي محلي در انتقال بار و اشياء،

حمل و نقل توسط خود انسان هاست .در برخي مناطق

كشور ما زندهگي مردم تا هنوزهم به صورت ابتدايي

ادامه دارد و باوصف پیشرفت تکنالوژی بازهم در اکثر
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مناطق مردم به اندازة كافي به وسايط نقليه دسترسي
ندارند؛ همانگونه كه انواع كارها ی خفیف و ثقیل را

با دست انجام ميدهند ،بار را هم به دست ،سر،شانه و
پشت خود حمل می کنند.

تصویر ()114

حمل و نقل

آب ،مواد غذايي،سوخت و محصوالت زراعتی

انسان ها از گذشتههاي دور تا امروز در اكثر موارد بار

را به شانههاي خود حمل كرده و از يكجا به جاي ديگر
برده اند؛ مث ً
ال چوب ،هيزم و بته را براي سوخت از كوه به
خانه نقل می دهند.

اکثر زن ها و دختر های با غيرت و با عزت وطن ما بستة

هيزم را از كوه ،کوزه و دیگ های مسی پر از آب را از

چشمه ها و جوی ها به سر و شانۀ خود برداشته به خانه
تصویر ()115
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انتقال ميدهند.

باركردن و پايينكردن اموال و بار های سنگین از وسايط نقليه و حمل آن توسط
مردان و جوانان تنومند صورت ميگيرد؛ همچنان بعضي روستاییان بار هایی به
وزن حدودبیست كيلو گرام و بيشتر از آن را از شهرها به پشت خود حمل نموده
چند شبانهروز پاي پياده طي منازل ميكنند و آن را كه از ضروريات اولیۀ زندهگي
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 قدیم
رواج داشته است .كشاورزان وطن ما بسيار باهمتاند و بازوهاي توانا دارند؛
دستههاي دروشدة ساقۀ گندم ،جو ،رشقه و دیگر غله جات را بسته نموده به
شانه و پشت خود به خرمن انتقال ميدهند .در اين امر زنان غيرتمند

تصویر ()116

وباعزت هم با مردان همیشه یار و یاور هستند.
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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 كه شما زندهگي ميكنيد ،چه كساني و چگونه مواد( غذايي ،سوخت) وآب را به خانه انتقال ميدهند؟
كار خانهگي
 شاگردان از بزرگان خانوادة خويش طریقه های انتقال بار در زمانههاي قديم را بپرسندو يادداشت كرده به صنف بياورند.

86

درس بيست و یکم

حمل و نقل با وسايط ابتدايي
 -در منطقهيي كه شما زندهگي ميكنيد در انتقال بار از چه وسايطی استفاده ميشود؟

حمل و نقل خوراكه و ديگر مواد و لوازم نيازمندي انسان ها از قديم تا امروز به حيث يك احتياج
مبرم ،اولی و دايمي به انواع مختلف مر ّوج بودهاست.

ميکنیم.

 -1چيگنه
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در كشور ما وسايط زياد باركشي و انتقال بار از يكجا به جاي ديگر وجود دارد ،كه به عنوان
مثال نمونههاي وسايط ابتدايي چگينه،تل( ،كيِمه  ،)Kemaآب دريا و كبوتر را در اينجا بيان

واسطۀ حمل و نقل ساقه و ستري گندم ،علوفه و ديگر غله جات بعد از دروشدن از مزرعه به

خرمن يا خانه است.

ساختمان چگینه :دو عدد ُكندة ضخیم حدود دو متر از چوب هاي سخت توسط چوب ها
و خادهها به هم محكم
ميشوند و تقريباً مانند

كراچي بدون تایر است .
تيرها همان ُكندههاي
چوب است كه به تدریج
لشم و لغزنده می شود

و در انتقال بار سهولت
ميآورد.

چيگنه را دو رأس گاو

توسط یوغ كه به گردن

تصویر ( )117چیگنه

آن ها قرار دارد،ميكشند .در مناطق راغ بدخشان چون بيشتر كوهها خاكي و کم ارتفاع است
87

حمل و نقل از كوهها توسط

چيگنه صورت ميگيرد.
َ -2تل یا كيمه

تل نوعي قايق كوچك و ساده
است كه مردم ،حيوانات و بار را

از يك ساحل رودخانه به ساحل

ديگر در جايی که پل ارتباطی

وجـــــود ندارد توسط آن انتقال

تصویر ( )118تَل

ميدهند.
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اين واسطۀ نقلية محلي را در مناطق جنوب وطن ما جاله ميگويند.

در تَل عالوه از چهار چوبی
که تخته های ضخیم ومحکم
بر روی آن میخ شده ،چند

مشك را باد پر ميكنند و در
زير آن ميبندند تا در آب غرق

نشود .کیبل قوی یی هم كه از
دو انجام در هردو ساحل دريا

به ميخي محكم شده در حمل

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

و نقل بار و جلوگیری از غرق
شدن كيمه كمك ميكند .در

منطقة آلتينچيلر بدخشان باالي

رود كوكچه از اين وسيله استفاده ميگردد.گاهی از کجاوه هم به جای تل استفاده می شود.
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 -3آب دريا ،واسطۀ حمل و نقل

مردم در بعضي تگاوها مانند نورستان ،فرخار،

كشم ،يمگان ،زرديو و سرغالم و دیگر مناطق
مستقیماً از آب رودخانه به حيث واسطۀ حمل

و نقل استفاده ميكنند .بدين گونه كه :هرگاه
خواسته باشند چوب( دستک)ها را از محلّی از

باال به محلّی به پايين به فاصلۀ زیاد انتقال دهند،
آنها را در بين دریا مياندازند وجریان تند آب
رودخانه چوب ها را موازي جريان خود به

آب بيرون ميآورند.

 -4كبوتر نامهبر
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سمت پايين ميبرد و بعد در محل مطلوب از

تصویر ( )120دستک های چوب در آب

در گذشتهها،پادشاهان و سالطین به مقاصد نظامی و سیاسی از كبوتر به حيث داک (پوسته
رسان) استفاده ميکردند.

به این طریق که كبوتري را از آشيانهاش از یک شهر به شهر ديگر می بردند و نگاه ميداشتند؛
مث ً
ال كبوتر هرات را به كابل مي آوردند و وقتي ميخواستند خبر مهم و عاجلي را از كابل
به هرات به زودي و عجله برسانند ،خبر را در كاغذ كوچكي نوشته به پای كبوتر مي بستند و
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تصویر ( )121کبوتر نامه بر

رها ميكردند؛ چون کبوتربه طور طبیعی همیشه به سمت آشیانۀ خود پرواز می کند؛ بنابر آن

كبوتر از كابل به طرف هرات پرواز مي نمود وبه وقت کم خود را به آشيانهاش ميرساند،وقتی

که آنجا ميرسيد نامه را از پایش باز کرده و ميخواندند .بدين گونه خبر مه ّم توسط كبوتر به
سرعت رسانده می شد.

فعاليت داخل صنف
 شاگردان در بارۀ وسایل و وسايط حمل و نقل منطقة شان با يكديگر بحث ومشوره نمايند و بعد نام آن وسایط را در کتابچه های شان یادداشت کنند.
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پرسش ها

 چیگنه چگونه واسطه یي است؟و در حمل و نقل بار چقدر سهولت می آورد؟ -امروز انتقال نامهها و خبرها چگونه صورت ميگيرد؟

كار خانهگي
 شاگردان نام وسايط قدیمی حمل و نقل را كه اكنون رواج آن ها کم شده است ،ازبزرگان خانوادة خود پرسان نمايند و در کتابچه های شان نوشته به صنف بياورند.
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درس بيست و دوم

حمل و نقل بار توسط حيوانات
 شما گاهی بر اسپ يا قاطر سوار شدهايد؟بخشي از وسايط حمل و نقل در وطن ما را

از زمانههاي دور تا اكنون حيوانات تشكيل

ميداده است و مردم ما در مسافرتها،
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حمل و نقل محصوالت زراعتي و مال

التجاره از حيواناتي مانند گاو ،مركب ،شتر،
قاطر و اسپ استفاده مينمودند.

در اين درس به بيان اين وسايط حمل و

نقل پرداخته ميشود.

 -1گاو و غژگاو ارچند گاو از قدیم به

تصویر ()122انواع وسایط حمل و نقل

منظور استفاده از گوشت ،پوست و شير آن
تربيه ميشده ،اما از اين حيوان در قُلبهكردن

زمین،كشيدن چيگنه ،دور دادن جواز،سواري و باربري هم استفاده صورت ميگيرد؛ چنانكه

شما در تصاوير ميبينيد.

تصویر ( )123مردان سوار بر غژ گاو (پامير بام دنيا)
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تصویر ( )124قلبه کردن زمین با گاو

 -2مرکب باركشي توسط مركب (خر) و سواري از قديم در
تمام دنيا و وطن ما مُ َر ّوج بوده و تا امروز ادامه دارد.نام دیگرش
دراز گوش است.

قصه ها،ظرافت هاو طنز های زیادی در فرهنگ ما در بارۀ خر

تصویر ( )125مردان روستایی سوار بر االغ

وجود دارد،که بعضی از آن ها قرار زیر است:
مث ً
ال :بر خر سوار شدن یک عیب است ،پایین شدن دیگر عیب.
اسپ یک دفعه لگد میزند ،خر ،بار بار.

گوش كر بفروش! گوش خر ،بخر!

گــــوش خر بهتر ب ُ َود از گوش كر
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 -3قاطر قاطر كه مهارت تيزي را از اسپ
و باركشي را از خر به ارث برده است ،از

قويترين حيوانات باركش است .از قديم مردم
در باركشي و سواری از آن استفاده كردهاند.

به نسبت زورمندبودن و تح ّملش در باربری،
در گذشته ها همیشه در كمند هاي سركاري،

تصویر ()126قاطر ها

قشون نظامي و اردوهاي جنگي شموليت داشته
است.

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

 -4شتر اين كشتي صحرا در طول
تاريخ يار و یاور انسانبوده است.

شتر حيوان قانعی است که خار
ميخورد و بار ميبرد .وقتي شتر
احساس کند سفري طوالني در
پيش دارد ،آب زيادي در شكمش

ذخيره ميكند و در طول سفر به
تصویر ( )127دختر کوچی

تدريج از آن استفاده مينماید.
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از شتر در باركشي و سواري استفاده ميشود.

شتر حيواني كينهورز است،مقولة «شتركين»
در فرهنگ مامستعمل است.

در مناطقي از وطن ما مثل قرقين،كلدار،

اندخوي و آقچه شتر را با قالينهاي
پوپكدار زیبا آرايش ميدهند .دو عدد

كجاوه را تزیین نموده به طريقة خاصي به
پشت شتر بار ميكنند ،عروس و دو زن از

نزديكان عروس را در كجاوههاي فرششده
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مينشانند و با ساز و سرود مطربان به خانة
بختش (خانة داماد) ميبرند.

در مناطق جنوب وطن ما هم این رسم زیاد

معمول است؛

تصویر ( )128شتر تزئین شده

چنان که تصنیف زیبایی راحین انتقال عروس توسط کجاوه با این مطلع می سرایند:
که  ....جا....وی(کجاوی)
آ!شاه لیال !ورو رو
آ...

آ!شاه لیال!ورو رو

اين كجاوهها نوعي از آن هودجهاست كه در قديم

مر ّوج بود و توسط شتر و يا فيل انتقال داده ميشد.
مهد فيل هم نوعي هودج است.

 -5اسپ اسپ حيواني قوی و زيباست و انواع مختلف
دارد؛ مانند اسپ بزكشي ،اسپ نیزه بازی ،اسپ پيگه،
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تصویر ( )129عروس در هودج

اسپ سواري ،يابو ،اسپ باركشي و امثال آن.

از اسپ بزكشي براي سواري هم استفاده ميشود؛ آن را با
يراق های زيبا (زين ،لجام نقره کوف ،یالپوش گلدوزيشده)

آرايش ميدهند و سوار ميشوند .در روستا ها درعروسي

عروس و داماد را بر دو اسپ آرايش شده سوار می کنند.
و با ساز و سرود مطربان از خانۀ پدر عروس به خانة داماد
ميروند.

در تاريخ ،اسپهاي نامداري بودهاند؛ مانند «رخش رستم»،
َ
محمدکتُک -Katukو امثال
«قيرعوضخان»اسپ عاشور
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اين ها.

تصویر ()130

از اسپ در دوردادن چگينۀ جواز ،دوردادن چرخ ارهت ،كشيدن و دوردادن چپر در خرمن

وكشيدن كراچي هم كار ميگيرند.

گادی های گلداردر گذشته ها در شهر كابل و شهرهاي مزارشريف ،هرات ،کندهار ،کندز،
غزني ،جاللآباد ،تالقان و ساير شهرهاي وطن ما مردم گاديهاي قشنگي داشتند و اسپ هايي كه
زنگوله و پوپک های زیبا به سرو گردن شان بسته و آراسته می بود،این گادی ها را در حالی ،که

چند نفردر آن سوار می شدند با

سرعت و َدوش ميكشيدند.

اسپ رشقه،شبدر كاه سفید،
جو وسایر علوفه جات ميخورد

و بدون اين،كه محيط زيست را
آلوده کند همیشه به خدمت

آماده و تیار است.

معروف است که  :وقتی اسپ

گادی« شایق جمال »

تصویر ( )131گادی
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شاعرظریف و شیرین
سخن وطن ما کاه سفید
را نمی خورده شاعر به

چشم های اسپ عینک
سبزمیبستهتاکاهسفید

به نظرش سبز معلوم

شود و آنرا رشقه ت ََص ُّور
کند و بخورد.

تصویر ()132

در بيشتر شهرهاي وطن ما مردم هنوز هم برای سواری و بار کشی از گادي استفاده مي کنند.
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در گذشته از اسپ در جنگها هم کار می گرفتند و اردوي سوارهنظام هميشه بر اردوي
پيادهنظام برتري داشته و در جلو لشکر حرکت می کرده است.

چاپار

در قدیم حکومت ها از اسپ در «چاپار» يا پوستهرساني هم استفاده می کردند؛ چنان كه

در هر يام(محل تربیه و نگهداری اسپ ها) به فاصلههاي معين چند اسپ زين كرده آماده ميبود،

وقتي چاپاري با پُسته و نامههايي كه در خورجين بر پشت اسپ بسته بود با تيزي و سرعت از
یام قبلی به يام بعدی نزديك ميشد ،چون بر گردن اسپ زنگوله بسته می بود و صداي نزديك

شدن او را از دور يامچي اين
يام ميشنيد ،قب ً
ال بر اسپ خود
سوار شده به كنار جاده ،آماده
مجرد رسيدن او
ميايستاد و به ّ

خورجين را برداشته بر پشت
اسپ خود ميبست،اسپ را

قمچين ميكرد ،به تاختن
شروع مينمود وخود را به

تاخت وسرعت به یام دیگری
95

تصویر ( )133چاپار

می رساند .به اینطریق و سرعت همه یامچی های مسیر راه با اسپ های زین کرده و آمادۀ خود
در انتقال پوسته سهم می گرفتند و آن را بدون ضیاع وقت و به زود ترین فُرصت به مقصد
می رساندند.

فعاليت داخل صنف
 شاگردان روشهاي منطقة خود در استفاده از حيوانات در حمل و نقل را بيانکنند.
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پرسش ها

السير چه نام دارند؟
 نسل شتر چند نوع است؟ و شترهاي سريع َّ اسپ چند نوع است ؟ -اگرامروز هم از حیوانات ،در بار کشی استفاده گردد چه مزایا و یا نواقصی دارد؟

كار خانهگي

 شاگردان روش هاي قديم استفاده در حمل و نقل از حيوانات را از بزرگان خانوادة خودبپرسندو در کتابچه های شان بنويسند وبه صنف بياورند.
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درس بيست و سوم

حمل و نقل با وسايط پيشرفته
 -شما چند نوع موتر را ميشناسيد؟ و تا حال به طيّاره سوار شدهايد؟

وسايط حمل و نقلي كه در درسهاي پيشتر بيان شد و از قديم در بين مردم مر ّوج بود ،ساده اند

مگر محيط زيست را آلوده نميكنند؛ اما مقدار حمل مواد توسط آنها كم و سرعت انتقال هم
ُكند ميباشد.
بشر؛ همچنان كه در همه شؤون زندهگي خواهان ت ََجدُّ د ،ابتكار،سرعت و زیاده خواهی است.
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در زمينة حمل و نقل هم همیشه به این فکر بوده ،وسايطی بسازد كه هم بار فراوان را توسط آن

نقل داده بتواند و هم سهولت وسرعت آن زياد باشد .به این منظور به كراچيهاي چوبي تايرها به
وجود آورد ،كه در اوايل ساده بود و به تدريج تكامل كرد تا به وسايط پيشرفتة امروزي رسيد.
وسايط حمل و نقلی كه انسان ها تا اكنون ساخته اند قرار زير است:

 -1وسایط حمل و نقل زمینی

زنبیل،كراچيدستي (يك تايره ،دوتايره) ،بايسكل،انواع موترسايكل ،ريگشا ،انواع موترهاي

تصویر ( )134ماهي پر
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باربري کوچک و بزرگ،انواع موترهاي سواري فالینگ

کـــوچ ،مينيبوس ،كاستر ،سرويس ،والگا ،كروال ،بنز ،فيات،
فـــولكسواگن ،ليمـــوزين ،سوزوكي ،موترهاي برقي،

تانكرهاي آب و نفت ،وسايط نظامي،تانک هاي زره دار و زره

پوشَ ،چيندار ،قطارآهن(ریل)و امثال آن.

تصاویر ( )135،136و( )137انواع موتر
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تصویر ( )138هفت نفر سوار بر یک موتر سایکل

تصویر ()139

تصویر ()140
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 -2وسایط حمل و نقل دریایی

يكي ديگر از وسايط مه ّم حمل و
نقل از قدیم تا امروز كشتي است كه
متأسفانه در كشور ما به نسبت نبودن

رود خــانه هــــای قــابل کشتی رانی و
بحر،از این واسطۀ حمل و نقل استفاده
نمی شود.

تصویر ( )141کشتی بزرگ بحر پیما
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 -3وسایط حمل و نقل هوایی

طياره هاي (مسافربري ،نظامي ،هليكوپتر ،انواع
ِ
السير و مافوق
طيارههاي
جنگی،جت های سريع َّ
سرعت صوت و ساير انواع طيارهها كه تعدادي
در خدمت ،راحتي وآسایش و شماري به مقاصد

نظامي و نابودي انسان ها به كار برده ميشوند.

تصویر ( )142هلیکوپتر در جوارمينار جام

در مجموع ،دود و صداي
همه وسايط حمل و نقل
پيشرفتۀ موتوري امروزی

محيط زيست را ناآرام
وآلوده مي کنند.

تصویر ( )143طیاره آریانا
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فعاليت داخل صنف
 هرشاگرد معلومات خويش در بارة وسايط حمل و نقل پيشرفتۀامروزی را برايشاگرد ديگر بيان کند.

پرسش ها

كار خانهگي
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 وسايط حمل ونقل پيشرفته در بهبود زندهگي انسان هاچه اثرهاي(مثبت ومنفی) دارند؟ وسایط حمل و نقل زمینی چی سهولت هایی را به بار می آورد؟ -از طیاره چی استفاده هایی می شود؟

 شاگردان در مورد انواع كشتيها و طيارهها معلومات حاصل نموده و در ساعت بعد باخود به صنف بياورند.

100

خالصۀ فصل ششم
در وطن عزیز ما عده یی از مردم هنوز هم بار را به سر ،شانه و پشت خود
حمل می کنند؛ همچنان از وسایط ابتدایی دیگر مانند چگینه ،تل(جاله)
در حمل بار استفاده می نمایند.
از آب دریا در انتقال چوب تعمیراتی و در گذشته ها از کبوتر برای فرستادن
نامه کار گرفته شده است.
از وسایط عمدۀ حمل و نقل در وطن ما تا هنوز هم حیوانات است.
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مانند گاو ،خر ،اسپ ،قاطر و شتر  .با پیشرفت و تکامل تکنالوژی مردم ما از
وسایط ماشینی هم امروز کار می گیرند که وسایط زمینی مانند انواع موتر
یا هوایی مانند انواع طیاره ها هستند .ارچند این وسایط محیط زیست را
آلوده می کنند به خصوص وقتی که بسیار کهنه و فر سوده باشند.

101

فصل هفتم

اهداف اين فصل

بازيها و ورزش ها

در اين فصل شاگردان به انواع بازى هاى محلى و شيوۀ اجراى آن

و انواع ورزش ها آشنا شده ،اهميت و فوايد انواع ورزش ها را

مى دانند .شاگردان اهداف و مقاصد رواج بازى هاى محلى را

دانسته و اهميت فرهنگى آنها را مى دانند .شاگردان ورزش
هايى را که براى صحت مضر و خطرناک هستند شناخته و مزاياى

AC
KU

مسابقاتى که در سطح بين المللى برگزار مى شوند ،مى فهمند .در
شاگردان روحيۀ همبستگى از طريق بازى ها ايجاد مى شود.

تصویر ()144بز کشی
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درس بيست و چهارم

بازيهاي مح ّلي
 -در منطقهيي كه شما زندهگي ميكنيد كدام نوع بازي های محلّي رواج دارد؟

بازيهاي محلي انواع گوناگون دارد كه در تمام گوشه و كنار وطن ما بين كودكان،نوجوانان و
جوانان از قدیم مر ّوج است.که برخی از آن ها عبارت اند از:
بو! بو! گلچي؟ ،اَلَهدادُ ،د ّرۀتۀپوستين ،چلمچتري ،استخوانسفيدك،

دندهكيلك،

پايپران،

تاقينچوچك،

شيطانشيطان،
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توپتوپسواري ،جزنكبازي ،خو َسی ،لگدجنگ ،ريسمانبازي،
ريسمانكشي ،چوببازي ،چوگانبازي ،توپبازي دخترانه،

ُسرجهخوردن ازكوه،يخمالك زدن ،چشمپُتکان،گرگ و ّبره،
سنگپيشهكان ،گازخوردن (دخترانه) ،اندرچوب ،نخچيربوقبوق،

نشانزدن ،پلخمانبازي ،غولك زدن ،خيززدن ،دويدن ،انواع

تصویر ()145دختر جوان در حال گاز خوردن

توپ بازی ،انواع آب بازی و امثال آن. ...

تصویر ( )146بچه های غولک باز
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هدف و منافع بازيها

ایجاد و رواج هريك از بازيها در
جوامع بشري و در جامعة ما روي
اهداف و مقاصدي بوده است .برخي

بازيها مهارت هايي اند كه در
زندهگي روزمرة مردم سهولت ايجاد

ميكند؛ مانند نشان زدن ،خيززدن،

تصویر ( )147چوب بازی هم وطنان اهل هنود (ننگرهار)

دويدن و امثال آن ها.

برخي بازيهاي ديگر جنبة تفريحي و سرگرمي دارند و مُ َسلَّم است كه انسان براي رفع خستهگي
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و مصرف کردن انرژی اضافی به فعالیت های نشاط بخش نياز دارد؛ همچنان كه يادآوري شد

انواع بازي هاي زيادي در كشور ما رواج دارد ،که شما اکثر آن ها را می دانید ،با آن هم اینجا
چند ِ
بازی محلّي معرفی می شوند.

تصویر ( )148چوگان بازی
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جنگ(خوسی)؟
لگد
َ
تعداد نو جوانان اشتراک کننده  10-8نفر
طریق اجرای بازی -:نخست بچه ها تحت نظر دو میر به دو گروپ تقسیم می شوند و میدان وسیع
و همواری را که سنگ،چوب و دیگر اشیای مزاحم نداشته باشد برای این بازی انتخاب نموده
آنرا از بین به دوحصه تقسیم می کنند .و در عقب میدان جاهایی را تعیین می کنند که اعضای
یک گروپ باید اعضای گروپ حریف را به آن مواضع براندتا برنده شود.
بچه ها به دو طرف خط فاصل هر دو میدان مقابل هم در دوصف منظم ایستاده می شوند و
باگفتن کلمه «شروع!» ،بازی باحمله های بی باکانه جانبین باالی یکدیگر شان با جوش و خروش
زیادآغاز می گردد .به طوری که:
بچه ها همه دسته جمعی می دوند و به یک خیز با پای راست حریف ها را به لگد می زنند .و
این حمالت پی در پی با سرعت تمام انجام می یابد .بعضی از بچه ها به اثر ضربۀ لگد به زمین
می غلطد و رفقایش به کمک او می شتابند عده یی حریف ها را با حمله به خط عقبی می دوانند.
این صحنه های لگد زدن ،دفاع کردن یکجایی با خنده و شوخی بچه ها ،تقریباًپانزده الی بیست
دقیقه دوام می کند.
در بعضی مناطق یک پای را با دست گرفته و تنها با پای دیگر خیز زده با دست آزاد حریف را
به عقب تیله می کنند ،طوری که در تصویر می بنید.
طبعاً بعد از پانزده  -بیست دقیقه دوام بازی،یک گروپ ،گروپ مقابل را به عقب میدان می راند
و برنده می شود .بعد از َدم راستی کافی دور دوم بازی را آغاز می نمایند.
چون در این بازی بچه ها زود خسته می شوند غالباً بعد از دو یا سه نوبت ،آن را تعطیل می کنند.
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تصویر ( )149لگد جنگ(خو َسی)

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان طریق اجرای بازی لگد جنگ را بین خود بحث کنند.

پرسش ها

كار خانهگي
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 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 ،غولکبازی چطور؟

 شاگردان در بارۀ منافع انواع بازی ها معلومات و نظريات خود را بهطور مفصل نوشتهو به صنف بيآورند.
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درس بیست و پنجم

آب بازی
 -شما كدام نوع شنا بلد استید؟

شناوري يا آببازي يكي از انواع بازي ها و ورزش های معمول جوانان است .اين بازي و ورزش
خاصي برخوردار می باشد و بيشترآن مردمی شناوري و آببازي بلد استند كه خانۀ شان
از اهميت ّ

در كنار رودخانه يا نهر بزرگ قرار داشته باشد.

می خواهد.
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آب بازی عالوه از تفریح به صحت و سالمتی انسان هم بسیار مفید است.
آب بازي انواع زیاد دارد كه يادگيري هرنوع آن فُرصت مساعد و مشق و تمرین الزم

تصویر ( )150آب بازی

معمول ترين اقسام آببازي عبارت اند از :

شناي( قوالچ،بقهيي،باهر دوپا،تخته به پشت) ،آببازي با سواري( تختهَ ،مشک پر باد،کدو) و

امثال آن.
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طوري ،كه گفتيم آببازي يكي
از بازي هايي است كه مشق و
تمرین و مهارت كافي الزم دارد؛
به این سبب جوانان همیشه به

طور دسته جمعی و يکجايی آب

بازی می کنند؛ تا در هنگام خطر
همديگر راکمک کرده و از غرق

تصویر ()151هوتل انترکانتيننتال (کابل)

شدن نجات داده بتوانند.

قابل يادآوري است كه از آببازي و شناوري در آبهاي تيز و گرداب ها بايد پرهيز شود؛ به
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خصوص كساني كه شناوري را به طور كامل بلد نیستند.

تقریباً همۀ حیوانات شناوری بلد استند و در آب های زیاد و دریا های کالن و عمیق بدون این،که
غرق شوند به آسانی شنا می کنند .
یادداشت
وقتی کسی بخواهد با سواری اسپ از
رود خانه یی که آب زیاد داشته وبسیار
ُچ ُقر باشد ،بگذرد،در هنگام عبور،
رکاب های اسپ را جمع کرده در
قاش زین می اندازد و اسپ با فراغت
وسهولت شنا کرده از آب بیرون می
شود.
اما اگر رکاب ها آویزان باشد پاهای
اسپ هنگام شنا در بین رکاب ها داخل
شده ،بند می گردد و اسپ شنا کرده
نمی تواند،که در آن صورت هم خود
اسپ و هم سوار او هر دو در آب غرق
می شوند .

تصویر ( )152بند امير(باميان)
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مسابقات آب بازی
در گذشته ها در شهر کابل مسابقات آب بازی و واترپول در حوض باغ بابرشاه دایر می شد.
عمق آب در هر بخش حوض ها متفاوت و از یک الی چهارو پنج متر می بود.در بین حوض
کیبل های قوی از یک گوشه به گوشۀ دیگر آن بسته می بود که جوانان شناور و بازیکن های
واترپول هنگام احساس خستگی از این کیبل ها می گرفتند و َدم راستی می کردند؛ تا غرق
نشوند؛ همچنان در بند قرغه ،جهیل سیستان ،حوض باغ باال و در بند امير هم مسابقات آب بازی
و قایقرانی انجام می شد.
در ارتباط به آب ضرب المثل هایی در فرهنگ ما وجود دارد قرار زیر:
 آب تا گلو ،بچه زیر پا. آب نا دیده موزه کشیدن خطاست. آب زور سر باال می رود .-آب اگر صد پاره گردد باز باهم آشناست.

تصویر ( )153هوتل و رستورانت باغ باال (کابل)
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فعاليت داخل صنف
 -شاگردان در قسمت رواج آببازي در منطقة شان معلومات دهند.

پرسش ها

كار خانهگي
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 اگر کسی بدون داشتن مهارت در شناوري ،آببازي كند به چه خطر مواجه می شود؟ آببازي چه فايدههايي دارد؟ -حیوانات چگونه شنا می کنند؟

 شاگردان ديگر گونههاي آببازي را با پرسش از بزرگان خانواده در کتابچه های شاننوشته و با خودبه صنف بياورند.
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درس بیست و ششم

پهلواني ( ُکشتي مح ّلی)
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شما مسابقههاي پهلواني يا ُکشتي محلّي را تا حال تماشا كردهايد؟
ي (چپنكي ،بندبغل یا گیرو
در كشور ما انواع ورزش ها و ُکشتيهاي محلّي رواج دارد،كه از جمله ُکشت 
گیرو بند )و پهلواني معمول را ميتوان نام برد،قرار زیر:
بندبغل
پهلواني يا ُکشتي محلّي از رسم و رواج هاي كهن سرزمين ماست كه جزوي از فرهنگ مردم ما
به شمار ميرودُ .کشتي محلّي ارزش تاريخي و ملّي دارد؛ و همه مردم به آن عالقه دارند؛ حتي مردان
پختهسال که اگرتوانايي انجام اين مسابقه رانداشته باشندهم،جهت تماشا در مراسم ُکشتيگيري حضور
مييابند.
مسابقة ُکشتي محلّي معموالً در روزهاي شادي و سرور مثل ميلههاي سال نو ،عيد و روزهاي جمعه
ي گردد.
برگزار م 
ُکشتي محلّي تابع قواعد و اصول ويژهيي است كه مطابق آن برگزار می گردد .اين مسابقه در ميداني
انجام مييابد وتماشاچي ها در یک دایرۀ کالن به گرد پهلوانان قرار می گیرند و مسابقه را تماشا
می کنند .مسابقة ُکشتي معموالً بین دو پهلوان اجرا ميگردد.
جریان مبارزۀ پهلوانان گاهي ساعت ها طول می کشد و هيچ كدام از طرفين نميتواند بر ديگری غلبه
حاصل كند.
هريك از پهلوانان در حين ُکشتيگيري پتويي را در كمرش ميبندد تا حريف وي از آن کمر بند
بگیرد و به طرف مقابل ضربه وارد کند .پهلوانان در انجام اين نوع ُکشتي تنها ميتوانند با دست ها و
پا های خود به زورآزمايي بپردازند و كمر و بازوهاي طرف مقابل را فشار دهند و با پاهاي خويش به
حيلههاي پهلواني اقدام كنند؛ 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 المپیک جهانی اشتراک
نموده و مِدال های افتخار به خود و کشورکمایی کرده اند.مانند  :پهلوان نظام،پهلوان رحیم(ریکاخانه)،
ابراهیم پهلوان ،احمد جان پهلوان ،پهلوان رحیم (زرگر) ،شجاع پهلوان و امثال آن .
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ُکشتي َچ َپنَكي
ُکشتي چپنكي نیز از ورزش ها و مسابقههاي محلّي وطن ماست .روش برگزاري آن طوري است
كه هردو پهلوان قاقمههاي پشمي ميپوشند ولنگی یی را به كمر ميبندند و در ميدان به مبارزه
ميپردازند.
هريكازدوطرفباالييكديگرحملهورشدهازيخنهايهمديگرميگيرند،كشميكنند،شانهگردان
و َسغريگردان ميكنند .با پاها كوشك ميزنند و همه تالش خود را به خرج ميدهند تا حريف را به زمين
زده و به پشت بخوابانند؛ زيرا شرط بردن مسابقه،همان خواباندن طرف مقابل به تختۀ پشت است.
وقتي یکی ،دیگری را به آن شکل به زمین خواباند و َح َكم ميدان تأييد كرد ،پهلوان خوابانده ،غالب
وپهلوان خوابيده ،مغلوب حساب می شود.
َح َکم میدان که از پهلوان های پخته سال و سابقه دارتعیین می باشد ،هم داوری و قضاوت می کند و
هم از تَخَ لُّف ،مناقشه و مجادله در امر برنده شدن پهلوانان جلو گیری می نماید.
فعاليت داخل صنف

 -شاگردان انواع ُکشتي ها را توضيح دهند.

پرسش ها

 شما چند نوع مسابقة پهلواني را ميشناسيد؟ در كدام مناطق كشور ما ُکشتي محلّي بيشتر رواج دارد؟ در لیسه و یا صنف شما جوانانی استند که پهلوانی کنند؟ پهلوان های مشهور قدیم شهر کابل کی ها بودند؟كار خانهگي

 شاگردان از اعضاي خانوادة خود ،در بارة سابقة ُکشتي محلي معلومات بیشتر به دستبیاورند.
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درس بیست و هفتم

تيمهاي ملي در ورزش هاي مختلف
 -در كشور ما چند نوع ورزش رواج دارد؟

برعالوة ورزش هاي محلي كه از قديم االيام در كشور ما در بین مردم مُ َر َّوج بوده ،ورزش هاي

رسمي و بينالمللي نيز رواج داشته است.
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تصویر ( )154پهلوانی

تصویر ( )156جیدو
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تصویر ( )155فوتبال

تيم ملي کرکت افغانستان در جريان بازي

ورزشهاي رسمي مُ َر َّوج در وطن ما زیاد است و در هر رشته شماري از جوانان تبارز و
درخشش هایی داشته اند.

ورزش هايي كه به طور دسته جمعي و گاهي ميان دو گروه حریف انجام مييابد و در كشور ما
رواج دارد قرار زیر اند:

فوتبال ،فوتسال ،هاكي (روی چمن،روي يخ) ،واليبال (با دست،با سر)،هند بال ،باسكتبال،

بايسكل رانی ،كوهنوردي ،كركيت ،ساكر و امثال آن.

ورزش های دونفری عبارت اند از :پنگپانگ ،تینس ،بدمنتن ،و امثال آن.

ورزش هاي رزمي مُ َر ّوج در كشور ما :تكواندو ،بوكس ،كانفو ،كراته ،جيدو ،هوشو ،پهلواني،
ضرب ميل ،كيك بوكس وامثال آن است.
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برخي ورزش هاي ثقيل دیگر نيز در كشور ما رواج دارد كه انجام آن ها نيروي بيشتر ميطلبد؛

مانند :وزنه برداري،ريسمانكشي ،بزكشي ،سنگانداختن ،اسپدواني ،نیزه بازی و امثال آن.

ورزش پهلواني كه در كشور ما سابقة ديرين دارد ،هم اكنون شكل رسمي را به خود گرفته و در
سطح منطقه ،شماري از پهلوانان اين ورزش مطرح شده اند .ورزش هاي انفرادي كه در آن يك

ي خود را تبارز ميدهد؛ مانند :پرتاب نيزه،گلوله و دیسک) ،گلفبازي و
ورزشکار استعداد و تواناي 

امثال آن.

تصویر ( )157بلیارد

تصویر ( )157بلیارد

تصویر ( )158والیبال
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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.

یادداشت

اکثرورزش ها به صحت و سالمتی انسان مفید استند؛ مگر
بعضی از آن ها مضر و خطر ناک هم می باشند ،که به

اثر وارد شدن ضربه های سنگین به اعضای مختلف بدن

ورزشکار ،زود یا در دراز مدت باعث معیوب و فلج شدن

تصویر ( )159جوان کوهنورد

اعضای بدن ورزشکار می گردد ،مانند وزنه برداری،

تصویر ()160باسکتبال
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بزکشی ،سنگ انداختن،بوکس و ورزش های رزمی .

تصویر ( )161وزن برداری

تصویر ( )162تینس بازی

115

فعاليت داخل صنف
 -شاگردان ساير انواع ورزش ها را نام ببرند.

پرسش ها

كار خانهگي
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 ورزش چه فوايدي دارد؟ چگونه ابتکاراتی باعث ترقي و پيشرفت ورزش ها ميشود؟ شما یا اقارب تان در نظر دارید تیم های ورزشی بسازید ؟ چگونه؟ -شما به کدام ورزش استعداد و توانایی و عالقه مندی بیشتر دارید؟

 -شاگردان در بارة ساير ورزش هاي جهاني از منابع ديگر معلومات به دست آورند.
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درس بیست و هشتم

دستآوردهايورزشکاران كشورمادربازيهايالمپيك جهانی
 -آيا ميدانيد جوانان ما در رشتة تكواندو مدال برتر را در سال 2008م نصيب كشور ما ساختند؟

افغانستان يكي ازکشور های عضو كميتۀ بينالمللي المپيك است .در سال 1936م براي نخستين

بار ورزشكاران كشور ما در مسابقات المپيك برلن
اشتراك نمودند .از آن زمان تا اكنون يازده بار در
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مسابقات تابستاني المپيك شركت ورزيده اند .با

وجود مشکالتي كه در دهههاي اخير در وطن ما
وجود داشته است ،در مسابقاتي كه ورزشكاران
ما در آن اشتراك کرده اند نتايج خوبي به دست

آورده اند.

در مسابقات منطقه یی سال  2008م اندونيزي چهار

تصویر ( )163جوان برندۀ جایزه

پهلوان از

كشور ما شركت نمودند كه در نتيجه به اخذ يك مدال
طال و يك مدال برونز موفق شدند.

در سال  2008م در مسابقات المپيک چين ورزشکاران
ما موفق شدند در رشتۀ تکواندو برای نخستین مرتبه
در تاریخ کشور صاحب مدال برتر شوند؛ همچنان

تيم كركت ما در سال  2008م در سه مسابقه در
نیوجرسي(امریکا) ،بريتانيا و تانزانيا و مسابقات آسيايي

به مقام نخست دست يافت.
تصویر ( )164جوان برندۀ مدال
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تيم فوتبال جوانان كشور ما در مسابقات انتخابي جام جهاني و مسابقات مقدماتي آسيايي در تقابل

با كشورهاي قدرتمند منطق ه درخشش خوبي داشت .ارچند كشور ما نتوانست از گروه خود صعود
نمايد؛ اما بازي هاي خوب تيم در برابر رقيبان باعث تحسين كارشناسان و اميدواري هاي هواداران

اين تيم در داخل و خارج كشور گرديد.

ساير ورزش ها نيز در وطن ما پيشرفت های چشمگير داشته است.

ورزش و موفقیت بی سابقه

یکی از هموطنان ما در بايسكلسواري كار بی سابقه ای را انجام داد .او توسط بايسكل دور دنيا
را گشت و اين سفرش را از وزارت خارجة كشور آغاز نموده از طريق شاهراه كابل -کندهار به

جانب هرات؛ سپس به طرف ايران سفر خود را ادامه داد .اين سفرش يك سال و شش ماه را در بر
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گرفت و در این مدت از كشورهاي ايران  ،تركيه ،بلغاريا ،يوگوسالويا ،اتريش ،چك ،جرمني،
هالند و فرانسه ،عبور نموده به آمریکا و سازمان ملل متحد رسید.
فعاليت داخل صنف

 -شاگردان در مورد ديگر دستاوردهاي ورزشي ورزشكاران كشور معلومات دهند.

پرسش ها

 دستاوردهاي ورزشي ورزشكاران ما در سطح منطقه و ميان كشورها چه ارزش دارد؟ -كدام كشور جهان در مسابقات بین المللی مقام های بلند دارند؟

كار خانهگي
 شاگردان در بارة بهترين ورزشكاران جهان معلومات به دست آورند و در ساعت بعديبا 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 بین کودکان ،نوجوانان و جوانان
از قدیم مروج است.
آب بازی یکی از انواع بازی ها و ورزش های معمول محلی جوانان است ،که به صحت وسالمتی آنها
بسیار مفید می باشد.
انواع ُکشتی محلی نیز از ورزش های محلی وطن ماست که سابقۀ طوالنی دارد .برعالوه ورزش های
محلی ورزش های رسمی و بین المللی نیز بین جوانان رواج دارد .مانند فوتبال ،کرکت ،هاکی ،والیبال
و انواع مختلف آن.

منابع و مآخذ
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 -1پوهاند دکتور محمد افضل بنووال ،استاد پوهنتون کابل ،فولکلور شناسی ،چاپ اول  ،1387کابل:
انتشارات سعيد.
 -2پوهندوی دکتور سيد اکرام الدين حصاريان ،استاد پوهنتون کابل ،کريکولم درسی دورۀ ماستری ،پوهنځی
زبان و ادبيات .سال  1388و .1389
 -3اسداهلل شعور ،ترانه های کهسار
 -4د خلکو تفکر ،دکتور عارف عثمان و عبدالحميد عاطف ،چاپ مرکز بين المللی تحقيقات پشتو ،اکادمی
علوم افغانستان.
 -5ضرب االمثال او حکم ،ضرب المثل ها ،دکتور عنايت اهلل شهرانی سابق استاد پوهنځی هنر های زيبای پوهنتون کابل.
 -6تصاوير از انترنت
 -7جرگه ،د سرحدونو ،قومونو او قبايلو چارو وزارت خپرونه ،شپږ ډېرشمه ګڼه  1388ل کال وری -غويی،
لينډۍ ،مرغومی ،تله  -لړم
 -8جاښ ،د سرحدونو ،قومونو اوقبايلو چارو وزارت ،خپرونه .1388
نشريۀ وزارت مذکور به زبان نورستانی ،شمارۀ جدی  -حوت ،سران  -سنبله.
 -9د تڼيو کلتور او فرهنگ ،ليکوال محقق بسم اهلل حقمل ،دويم چاپ جدی  1383حليمی پرينتنگ ايجنسی
 -10عکاسی و تهيۀ تصاوير از گالری ملی ،آرشيف ملی ،شهر قديم ،انتيک فروشی های شهر نو ،باغ بابرشاه
چندل بايی پغمان و فی اهلل عاطف.
 -12هرات ديروز ،امروز ،مجيد فدائيان ،رضا نظری آهاری ،مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی ،چاپ اول بهار .1385
 -11فصلنامه فرهنگی و پژوهشی ارگان نشراتی وزارت فرهنگ و جوانان ،شماره اول ،سال  1385هـ.ش.
 -12د پيچ درې د پښتنو ولسی دودونه ،غالم سرور گالب زی صافی ،سال  1386هـ  .ش.
 -13يادداشت های سيد عبداهلل فرامرز.
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