کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و فروش آن جدا ً ممنوع
است .با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
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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 معاصر و نیازمندیهای جامعه وضع میگردد؛ واضح است که
انکشافات علمی و نیازمندیهای جامعه همواره در حال ت ََ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.
کتابی که امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همین مشخصات تهیه و ترتیب گردیده است ،موضوعات
علمی مفید در آن اضافه شده ،فعال نگه داشتن شاگردان در عملیة تدریس جزء پالن تدریس گردیده است.
امیدوارم تدریس این کتاب با استفاده از روشهای 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 آرزوهای نظام معارف برآورده 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 شخصیتهای 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 بینالمللی و سایر
کشورهای دوست که در تهیه و تدوین نصاب تعلیمی جدید و طبع و توزیع کتب درسی همکاری نموده اند،
صمیمانه اظهار امتنان و قدردانی مینمایم.
و من اهلل التوفیق
فاروق وردگ
وزیر معارف جمهوری اسالمی افغانستان
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شما در صنوف دهم و یازدهم در بارۀ فرهنگ موضوعات مفیدی را خواندید و دانستید که:
فرهنگ یک قوم ،جامعه و یا یک ملت ،مجموع هستی مادی و معنوی آن ،و مجموع این
فرهنگ پدیده های هویت ملی آن قوم است و عناصر عمدۀ فرهنگ از جهت ما ّدی نمونه
های معماری ،کاشی کاری ،نقاشی ،خوش نویسی ،حکاکی ،خاتم کاری ،هیکل تراشی،
دوزنده گی ،گلدوزی ،زرگری ،انواع بافنده گی و بسیاری دیگر از اینگونه هنرها و صنایع
ظریف.
و از جهت معنوی باور ها و اعتقادات مردم ،اسطوره ها ،افسانه ها ،شگون ها ،روایات ،ضرب
المثل ها ،سرود ها ،فکاهيات و طنز ها ،اشعار رزمی و امثال آن که همه محصول تخیل،
آرزو ،تعقل ،ابتکار و ادراک جمعی مردم است و معرف معیار های زیبایی شناسی ،عادات
و مهارت های مردم می باشد ،که به قسم میراث و سرمایه های مادی و معنوی از اسالف
به اخالف منتقل گردیده است.
فولکلور که جزو عمدۀ فرهنگ را تشکیل می دهد ،واژۀ انگلیسی است و ریشۀ ژرمانیک
دارد و از دو جزو «فولک» به معنای مردم و «لور» به معنای حکمت ،خرد و دانش است.
که فرهنگ جمعی مردم را مطالعه می کند.
فرهنگ ((فولکلور)) ما شامل ابعاد گوناگون می شود ،یکی از آن ابعاد فولکلور سنن و
عنعنات مردم می باشد و آنچنان که هست باید جمع آوری ،ثبت و حراست گردند،
مانند:
اسطوره ها ،افسانه ها ،ضرب المثل ها ،اشعار رزمی و حماسی ،سرود ها ،دوبیتی ها ،مطایبه ها،
بینش ها ،روایات و بسیاری دیگر از این نوع.
بخش دیگر فولکلور عبارت از رسم و رواج هاست ،مانند:
مراسم (سال نو ،عروسی ،عزاداری ،جشن ها ،عاشورا ،برات ،عرس ها ،روش پختن خوراکه
ها ،مهمان نوازی) ،انواع البسه ،سیالداری ها و صد ها نوع و نمونۀ آن که در طول زمان
های گذشته نظر به شرایط اجتماعی دگرگونی هایی را شاهد بوده تا به ما رسیده است.
هم اکنون فرهنگ مردم ما در اثر گسترش اطالعات جمعی تحت تاثیر فرهنگ های

1

AC
KU

وارداتی و بیگانه قرار گرفته است.
به یقین بزرگان ،روحانیون ،استادان مدارس و پوهنتون ها و وزارت اطالعات و فرهنگ به
این معضله متوجه استند و فرهنگ اصیل افغانی و اسالمی ما را با اقدامات مؤثر حراست
می کنند.
بُعد سوم فرهنگ ما عبارت از هنر ها و صنایع مستظرفه است مانند :نمونه های ظریف و
اصیل معماری شرقی و اسالمی ،هنر ها و صنایع دستی مانند :مسگری ،زرگری ،صنایع
مستظرفۀ چوبی ،حکاکی ،حجاری ،کاشی کاری ،خاتَم کاری ،نقاشی ،خطاطی و خوش
نویسی ،بافنده گی (از تار پخته ،نی و ساقۀ گندم) ،قالین بافی ،ساختن خانه های چوبی،
چپری ،خیمه و خرگاه ،گلدوزی ،پوستین و چپن دوزی و صدها نوع دیگر.
این میراث های ارزشمند فرهنگی را که هم ارزش هنری و صنعتی و هم ارزش اقتصادی
دارند با حفظ اصالت آن تکامل ،توسعه ،انکشاف و در سرتاسر کشور عزیز خویش تعمیم
بخشیم.
بُعد چهارم فرهنگ ما عبارت از شخصیت های علمی ،فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی ،شعرا
ومؤرخان بزرگ حوزۀ وسیع فرهنگی است که کشور ما نیز در آن شامل می باشد.
شخصیت های متذکره هم از مفاخر کشور ما و هم کشورهای شامل این حوزه به طور
مشترک مي باشند.
و شما شاگردان عزیز همۀ این مطالب و پدیده های فرهنگی را که گفتیم در متون
کتابهای درسی تان خوانده اید و در دسترس تان قرار دارد ،و با تدریس مضمون فرهنگ
صنوف دورۀ ثانوی روزنه یی برای شناسایی فرهنگ غنی و متنوع مردم به شما باز شده،
است ،و حال به همت عالی و شهامت شما تعلق دارد که در جمع آوری فرهنگ مردم
سعی و تالش کنید و سپس همۀ آن دست آوردها را در آرشیف لیسه سپرده و نگهداری
نمایید ،تا این حرکت بجای شما در تحکیم هرچه بیشتر و حدت ملی سراسری مردم ما
مفید و مؤثر واقع گردد و هم در حفظ و حراست فرهنگ اصیل خویش سهم شایسته
گرفته باشید.
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 این کتاب می تواند در تحکیم و حدت و همبستگی ملی سرتاسری بین مردم نقشمؤثر داشته باشد.
 روحیۀ احترام به فرهنگ های گوناگون مردم در شاگردان تقویت شود و شاگردان بهفرهنگ تمام گوشه و کنار وطن ما آشنا گردند.
 فهم و دانش شاگردان در این مورد انکشاف نماید که :بدانند فرهنگ مردم ما هویتکشورما را در سطح جهان معرفی می نماید.
 مهارت های شاگردان بر این بنیاد انکشاف و توسعه نماید ،که ارزش های محوری ومرکزی فرهنگ ،ما را به حیث 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 دوست بدارند و بدانند که آنها نیز ثروت های ملی شان می باشد ،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 استید؛ چنان که فرهنگ معرف
هویت ملی جامعه ما به حیث یک میراث مشترک متعلق به همه مردم است.
شما با فرهنگ پر بار و غنی کشور ما ،از قبل آشنایی دارید ،با مطالعۀ این کتاب از فرهنگ
و عنعنات مردم والیات و مناطق مختلف کشور آگاهی می یابید و به آن به حیث فرهنگ
مشترک تمام مردم عالقه مندی بیشتری پیدا خواهید کرد و در امر احیا ،حفظ ،توسعه
و تکامل آن کوشا بوده ،اصالت فرهنگی خود را حفظ نموده و به فرهنگ سایر ملل نیز
احترام می گذارید.
شاگردان با خواندن این کتاب و آشنایی با موضوعات و محتوای آن با همکاری و مشارکت
استاد به شیوه سؤال و جواب ،در امر آموزش و فراگیری درس های آن تجربۀ زیاد کسب
می کنند.
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در این فصل شاگردان به اهمیت بهار ،نو شدن سال و زنده شدن طبیعت پی می برند و
می دانند که مردم ما در مرکز و والیات کشور چگونه از سال نو استقبال می کنند.
شاگردان اهمیت و ضرورت میله را در تجدید قوای جسمی و روحی انسان می دانند و از
مراسم عروسی که از سنت های اسالمی و عنعنات بسیار قدیم مردم است،آگاه می شوند
وبه اهمیت و ضرورت ازدواج در تحکیم هرچه بیشتر نظم اجتماعی و خانواده آشنا می گردند.
چرا از آزادی وطن و استقالل کشورمان تجلیل به عمل می آوريم؟ به ارزش آن پی می برند.
ضرورت تجلیل از جشن ها را می دانند.
برپا کردن مراسم عرس بزرگان ،علما و مشایخ گذشته وتقدیر از مقام علمی و روحانی آنان
را به دیدۀ احترام می بینند.
بجا کردن مراسم دینی ،از تقالید خاصی که در ماه رمضان پیروی می شود .مراسم عید
رمضان و عيد قربان و دلیل تجلیل مراسم عاشورا و برات را درک می کنند.
شاگردان می دانند که فال گرفتن و شگون و مراسم عزاداری پاره یی از زنده گی مردم
ماست گرچه این باور ها منشأ دینی ندارند.

تصویر ( )1الله زار
4
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 -سال نو در زنده گی مردم چه تغییراتی را به بار می آورد؟
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سال نو و میلۀ دهقان ،قدیمی ترین وگسترده ترین رسوم مردم و گواهی نامه یی از
سنت های پسندیدۀ نیاکان ما و سمبول تجدید حیات ،زیبایی های طبیعت ،شگفتگی،
نوزایی وپیوند انسان با طبیعت است .آغاز سال نو به مثابۀ نشانه یی از پیکار نور با
ظلمت ،پیام آور همدلی وهمبستگی ،جشن تکاپو ،که تاثیر در ژرفای روح و روان انسان
ها دارد ،می باشد.
جشن سال نو ار چند منشأ دینی ندارد معهذا عنعنه یی است برخاسته از مجموعۀ شرایط
طبیعی محیط زنده گی مردم در پهنۀ جغرافیای فرهنگی آریانای قدیم بدون وابستگی
خاص به هیچ قوم و گروه ،وجلوه یی است از میراث های مشترک مردم و گسترۀ حوزۀ
تمدني ما ،که فرهنگ های گوناگونی را در آغوش وبطن خود پرورده است.
سال نو راه ورسم کوشایی ،پویایی ،سازنده گی ،همبستگی زنده گی اجتماعی وخانواده گی
را به انسان وطن ما به ارمغان می آورد.
در سال نو هر کس در هر جایی که باشد
تالش می ورزد در روز اول سال به جمع
خانواده بپیوندد تا در ساعت تحویل سال بین
اعضای خانواده ودر کنار سفرۀ سال نو باشد
و به آن به عنوان یک عنعنۀ کهن می نگرند،
تجدید حیات را در مظاهر طبیعت فال نیک
تصویر ( )2نهال شانی
5

می گیرند و به استقبال از آن سعی می ورزند روح و روان خود را با طبیعتی که خداوند
آفریده هم آهنگ سازند.
انسان با پایان یافتن زمستان وحلول بهار زنگار های کهنه را از قلب و اندیشه می زداید
وبا حرکت نمایشی خانه تکانی با طبیعت همگام می شود واین پیوند در شعر وادبیات
سرزمین ما بازتاب گسترده دارد ،چنان که فرخی سیستانی شاعر شهیر وطن ما سروده
است:
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نگارا بوستان اکنون ندانی گر،چه سان باشد؟ گشاده آسمان دیدستی اندر شب چنان باشد
ازاین سو نسترن باشد و زآن سو ارغوان باشد هوای بوستان همچون هــوای دوستان باشد
درختان را همه پوشش پَ َرند و پرنیـان بـاشد بهشتی درمیان باشد  ،بهاری در کـران باشد
بیا در بوستان آن سان که رسم باستان باشد تو سروی وگلی وسروگل در بـــوستان باشد
ُگلی لیکن زتو تا سرخ گل چندان میان باشد که از قدر بــلند شاه تــا هفت آسمان بـاشد
از این فرخنده فروردین و فرخ جشن نو روزی نـصیب خسرو عــادل سعـادت بـاد وپیروزی

جشن های سال نو در وطن ما

الف -در کابل

یکی از نشانه های آمدن بهار سال نو در کابل شنیدن آواز پرنده گان مهاجر است که
از مناطق گرمسیر باز گشته ،با قطارهای منظم از فضای کابل می گذرند و با آواز های
دلنشین ومطبوع خویش مژدۀ رسیدن بهار را می آورند.
در کابل از قدیم رواج بود که مردم در اول سال به دامنۀ کوه علی آباد ،خواجه صفا،
باغ بابر شاه ،پغمان ،گل ُغندی ،استالف ودیگر تفریحگاه ها می رفتند  ،با نهالشانی،
بازی ها وتفریح های سالم
ونمایش حیوانات و پرنده
گان و انواع خوشی های
دیگر میلۀ دهقان را برگزار
می کردند.
در شب اول ماه حمل
مردم سفره های خویش
را با هفت نوع خوراک
تصویر ( )3سفرۀ سال نو
6

می آراستند که آنرا به نام سفرۀ هفت سین یاد می کردند.
ثروتمندان سفرۀ شب سال نو را با غذاهایی مانند سبزی پالک با چلو سفید ،خروس سفید،
ماهی ،جلبی ،گوشت (گاو وگوسفند) سمبوسه،کوماچ وفطیر روغنی ،سنجد ،سیر،ماست
ودیگر خوراکه ها تزیین می کردند که این رواج ها تا هنوز هم ادامه دارد.
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ب ـ سال نو در مزار شریف
با شکوه ترین مراسم جشن سال نو با افراشتن جهندۀ حضرت علی کرم اهلل وجهه وبرپا
کردن میلۀ عنعنوی«گل سرخ» برگزار
می شود.
ده ها هزار نفر از سراسر وطن ما
وکشورهای همسایه در این مراسم حضور
بهم رسانده مراسم را تماشا می کنند.
در این مراسم بازی ها ونمایشات مختلف
مانند بزکشی ،نمایشات قچ ها ،کبک
و بودنه ،خروس های کلنگی وکشتی
تصویر ()4
گیری نیز صورت می گیرد .مردم با
غذاها و میوه های گوناگون وپوشیدن
لباس های نو ورنگا رنگ در آغوش طبیعت زیبا ومرغزارهای وسیع پُرسبزه ،گل الله،
چمن زارها ،جنگل ها وباغ ها به سیر وگلگشت ومیله وشادی می پردازند .غذاهای خود را
در سفره های مشترک در آغوش طبیعت وفضای باز صرف می کنند وسال نو را به آرزوی
رفاه وآسایش به همدیگر مبارکباد می گویند.

تصویر ()5
7

ج ـ جشن سال نو در هرات
مردم هرات روزهای خجستۀ سال نو را در
ارغوان زار تخت صفر در دامنۀ کوه گازرگاه،
محلۀ خیابان ،کنار چشمۀ قرنفل ،باغ زنانه،
پای مناره های ُمصال ،محوطۀ اطراف آرامگاه
حضرت مولینا جامی در ناحیۀ میفروش ،محلۀ
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شش نور ،محلۀ شهزاده یعقوب ،محلۀ پل ماالن ومحلۀ پل پشتون در فضایی ماال مال از
خوشی ،عطر و زیبایی با مسرت تمام به همدیگر مبارکباد می گویند.
محوطۀ باغچه های شهزاده قاسم وشهزاده عبداهلل به زنان اختصاص دارد .زنان با لوازم
آشپزی در آن باغستان ُخ ّرم می روند وبا دیگچه پزانی وسرگرمی های دیگر سال نو را
استقبال می کنند.
رسم است که مردم هرات در شب اول ماه حمل خروس سفیدی را با پلو وسبزی می پزند
وسفرۀ سال نو را با هفت میوه می آرایند.
وسرنا آغاز می کنند.
کشاورزان مراسم قلبه کشی ونهالشانی را با نواختن ُدهل ُ
یکی دیگر از رسوم سال نو فرستادن خوانچه ها برای تازه عروسان است .خوانچه را با
گلهای رنگارنگ آرایش می دهند ،لباس های زیبا وطاقه های شال در آن می گذارند و با
موزیک ومطربان خوش آواز به خانۀ عروس می فرستند.
ثروتمندان ،محفظۀ جواهر،پشتی های زردوزی شده ،شیرینی کله قند پیچیده به اطلس،
انواع حلواها ونبات آراسته وبا مطربان وسراینده های خوش آواز به خانۀ عروس می فرستند
واین ترانه ها را می خوانند:
تو شور خنـــده ای من آه سردم
تو شاخ پر ُگلی من برگ زردم
مـرا بگــــذار که تا دورت بگردم
تو خــورشیدی منم سیارۀ تو
سال نو در والیت های هلمند وکندهار
تجلیل از روزهای سال نو در هلمند وکندهار و رسوم وسنن آنها بسیار دلچسپ وتماشایی
است .به طور عموم در آستانۀ بهار دهقانان
با استفاده از هوای گوارای طبیعت به
نهالشانی وکشاورزی می پردازند.
مردم لباس های نو و پاکیزه می پوشند
وبه پیشواز بهار می روند.
در وادی هیرمند در روزهای اول سال نو
کودکان ،جوانان،زنان و مردان در ناحیۀ
تصویر ()6
خلیج جمع می شوند وبه جشن وسرور
می پردازند .مردم با ذوق وخوش مشرب کندهار هم به هیرمند می آیند ودر تفریحگاه
8

خلیج نشاط وخوشی می کنند .زن ها محفل جداگانۀ برپا می دارند وبا غزلخوانی مجلس
خاص می بخشند.
شان را رونق وجلوۀ
ّ
تفریح وخوشی جوانان در موسم بهار عموماً نشان زنی ،نیزه بازی،حلقه ربایی وجالب تر از
همه رقص واتن ملّی است .پوشیدن جامه های رنگارنگ ،سرمه کردن چشم ،رنگ کردن
خاصی دارد.
ریش وموی با خضاب در سال نو جلوۀ ّ
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سال نو در هزاره جات وغزنی
برای مردم شریف و زحمتکش هزاره وغزنی سال نو و میلۀ دهقان یک جشن باستانی
وتاریخی است.
خانواده های هزاره در شب سال نو
سفرۀ خود را با خوراک های رنگارنگ
تزیین می کنند .مراسم پختن حلوای
خاص
سال نو وسمنک با تشریفات
ّ
انجام می شود.
زنان و دختران اتن مخصوص محلی
شپو»  Pishpawیا
را که به نام«پ ِ َ
تصویر ()7
«ارغشتک» یاد میشود به صورت دسته
جمعی به اجرا در می آورند وبا حرکت
های موزون سروگردن و زمزمه وتکرار کلمۀ پشپو ،کف می زنند ومی رقصند.
باغبان ها وکشاورزان نهالشانی ،کشاورزی ،پاک کاری جوی ها ،کاریزها ،نهرها ،چشمه ها
وجویبارها را به صورت حشر انجام می دهند.
مراسم سال نو در بدخشان
در والیت بدخشان مراسم برگزاری جشن سال
نو ومیلۀ دهقان با مسابقات عنعنوی بزکشی در
دشت«سنگ ُمهر» شهر فیض آباد آغاز می گردد
واین مسابقات هیجان آور مدت هفت روز ادامه
می یابد.
تصویر ()8
9

مراسم سال نو در والیت تخار
پیش از آمدن سال نو جمعیت عظیم مردم از ُرستاق ،چاه آب و ینگی قلعه و دیگر جاها
با ساز وبرگ زیاد در دشت پهناوری به نام "سربازی خیالن" در جنوب شهر چاه آب جمع
می شوند وبه مسابقۀ هیجان انگیز بزکشی وپهلوانی می پردازند .در روضۀ «حضرت امام
صاحب» میلۀ گل سرخ و مراسم افراشتن "جهنده" برگزار می گردد.
در چای خانه ها ،مسخره بازها(دلقک ها)ُ ،م َقلّ ِدان ،ن ّقال ها و سراینده ها با صحنه سازی
ها ،شیرین کاری و خوشمزه گی های خود تماشاچی ها را سرگرم می سازند وبا عبارت
های شیرین دو پهلو و شوخی های با مزه و نیشدار همه را می خندانند.
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 یکی از شاگردان به پیش روی صنف آمده در مورد چگونگی مراسم آغاز سال نو منطقۀ شانصحبت نماید.

ـ خانه تکانی در آغاز سال نو از نگاه ارزش های اسالمی چه منافعی دارد؟
ـ نهال شانی در بهار وآغاز سال نو از نگاه رهنمود های دین پاک اسالم چقدر اهمیت دارد؟

 شاگردان در مورد رسم و رواج هایی که در مناطق شان در آغاز سال نو اجرا می شود از بزرگانخانواده پرسیده یادداشت کنند و در ساعت بعدی با خود به صنف بیاورند.
10

درس سوم

میله

 -میله چیست؟
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میله و تفریح به منظور رفع خستگی ،تجدید قوای جسمی و روحی و ایجاد فرحت و شادمانی
برای انسان ها بسیار ضروری است.
انسان از کار روزانه وهفتگی خسته می شود و
در روزهای آخر هفته نیاز دارد میله و تفریح کند.
هر صنف و هر سلیقه مردم با جمع خود به
کنار رود خانه ها ،دره های شاداب و سرسبز،
باغ ها ،دشت های زیبا ،دامنۀ کوه ها و
جنگالت می روند و سیر و گلگشت و میله
می کنند.
تصویر ( )9میله در بامیان
با کیفیت ترین موسم میله ،بهار است ،که تمام طبیعت روح تازه یافته وآغوش زیبا و با
طراوتش را برای پذیرایی انسان باز می کند.
میله های مشهور مردم وطن ما عبارت اند از میلۀ دهقان ،میلۀ گل سرخ ،میلۀ ارغوان ،میلۀ گل
نارنج ،میلۀ گل کاشکنک ،گل سنجد ،گل بهی ،گل الله ،میلۀ ُجبه ،میلۀ باغ لطیف و امثال آن.
میله گاه های مردم شهر کابل وحومۀ آن،
پغمان ،گل ُغندی ،باغ بابرشاه ،باغ قصر
چهلستون ،باغ زنانۀ شهرآرا،باغ جهان آرا و
امثال آن است.
در گذشته ها میله های معروفی بوده به نام
های میلۀ باغ لطیف ،میلۀ ُجبه،میلۀ شاطرها،
میلۀ دوبی ها وامثال آن که در زیر رسوم میلۀ
آنها را می بینیم.
تصویر ( )10پغمان

11
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الف ـ میلۀ شاطرها در کابل
شاطرها برای میله در چهار باغ عمومی جمع
می شدند ،حلقۀ بزرگی تشکیل می دادند،
پایکوبی می نمودند ،از عیاران قدیم مانند
عمرامیه ،داغولی و باداهلل سمرقندی یاد
می کردند و تصنیف ذیل را با این مطلع
به آواز بلند می خواندند:
علی حیدر  -مدد قمبر علی داماد پیغمبر.
تصویر ()11
ریاست شاطرها را (بابای برق) به عهده داشت؛
همین که میله آغاز می یافت مردمان ده افغانان،
اندرابی ،چنداول ،کوچۀ بارانه،کوچۀ علی رضا خان ،سه دکان چنداول ،باغوان کوچه،باغ
نواب،باغ علی مردان خان ،مراد خانی،باغ علم گنج،درخت شِ نگ ،کوچۀ خرابات،بابای
خودی،چارچته ،ریکاخانه همه دراین میله اشتراک نموده وآنرا تماشا می کردند.
میلۀ شاطرهای شهر هرات
در گذشته ها شاطرها در شهر هرات در دو منطقه میله می کردند:
١ـ باغچۀ زیارت میر صالح
٢ـ باغچۀ حوض هوشمند خان
میلۀ شاطرها در شهر هرات در دو فصل بهار وپاییز صورت می گرفت .دیگ های پلو،
حلوا،شُ له ،و غلور (دلده) به نام "آش پیر" پخته می شد.
تاجران و ثروتمندان هم در برپایی این میله ها سهم می گرفتند؛ همچنان قلندران،
درویش ها ،ملنگ ها ،کاکه ها (عیاران) پهلوانان ،خواننده ها ،نوازنده ها ،م ّقلدان ،مطربان،
دلقک ها و مردم شهر و روستاها همه در این میله ها اشتراک می نمودند و به صورت
رایگان پذیرایی می شدند.
در صحن میله سماوار های برنجی می جوشید ،چایخوری ،میوه خوری ،ورزش های
خیززدن ،دویدن از صبح تا شام ادامه می یافت.
میلۀ باغ لطیف
این باغ در دامنۀ ارگ باالحصار کابل موقعیت داشت .در این باغ همه ساله در بهار و
تابستان میله برگزار می شد .باغ لطیف باغ بزرگی بود که در هر گوشه وکنار آن باغچه
های پر از گل های رنگارنگ و ّ
معطر ،درختان زینتی ،بته های گل یاسمن ،نسترن ،شب
12
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بو و امثال آن موج می زد.
پرنده گان خوشخوان مانند بلبل هزار دستان ،بودنه های چرنگی،یکه خوان،کبک ،سایره،
موسیچه وگلسر با آوازهای دل انگیز می سرودند.
سماوار چی ها ،کبابی ها ،ط ّواف ها در هر کنج وکنار باغ می گشتند وصدا می کردند:
"پولداره کباب ،بی پوله دود کباب".
دستۀ ساز مشهور وقت سمندر ،استاد قربانعلی،خلیفه محمدعمر رباب نواز ،خلیفه صابر
طبله نواز ،خلیفه طالع مند واستاد کامو این تصنیف را با آواز دلنشین می خواندند وبه
خاصی می بخشیدند:
میلۀ باغ لطیف کیفیت ّ
به خدا باغ لطیف است
موسم گل باغ لطیف است
همـــان کش کدن گاو
هــمــان شـــرشـــرۀ آو
جــــرنیل لطیف است
کرنیل لـــــــطیف است
به خدا باغ لطیف است
		
به خدا باغ لطیف است
هـــــمان خواندن صوبی
به خدا باغ لطیف است
موسم گل باغ لطیف است
به خدا باغ لطیف است
		
میلۀ ُجبه
این میله در طول برج حوت الی آغاز سال نو در دامنۀ شهدای صالحین ،سیاه سنگ وباغ
بابرشاه برپا می شد واز میله های دلچسپ مردم کابل بود که در آن چوب بازی،پهلوانی،
نیزه بازی و داربازی نمایش داده می شد.
میلۀ ارغوان
این میله در ارغوان زار دامنۀ کوه خواجه صفا برپا می گردید ،در این میله برعالوۀ بازی
ها و سرگرمی های دیگر ،در جمع دوستان
شطرنج بازی و مشاعره هم صورت می
گرفت؛ همچنان مردم شهر کابل به ارغوان
زار خواجه سیاران وگل ُغندی می رفتند
 ،میله می کردند واز آب و هوای لطیف،
خوشگوار و پاکیزۀ آنجا لذت می بُردند.
تصویر ( )12گل غندی
13

میله های والیت های سمت مشرق کشور
میلۀ باغ سراج العمارت،باغ امیر شهید ،موی مبارک و دولچی بابا در جالل آباد.
میله های آغاز سال نو در قلعۀ سراج شهر
مهترالم ،میله های پهلوان شهید بابا ،زوړ
الیشنگ  ،بانډو دښته  ،میلۀ شیخ صاحب
وبی بی هاجره در والیت لغمان .میله
و جشن وایساک هموطنان اهل هنود
در جالل آباد ،میله های قوم کاالش در
والیت نورستان و میلۀ دولتشاه و میلۀ
گل نارنج و امثال آن.

تصویر ()13
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 -چند شاگرد به نوبت به پیش روی صنف آمده در بارۀ میله های منطقۀ شان صحبت کنند.

ـ چند میله گاه زیبا در منطقۀ شما وجود دارد؟
ـ میله گاه های مشهور وطن مان را با محل وقوع آن لست کنید!
ـ آیا وطن ما به حیث یک کشور توریستی وجهانگردی تغییر یافته می تواند؟ شما چه پیشنهاداتی
در زمینه می کنید؟

 شاگردان از اولیای خویش در بارۀ میله های قدیم منطقه ،روستا وشهر مردم شان معلومات بهدست آورده در کتابچه های شان بنویسند وبه صنف بیاورند.
14
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کودکان نونهاالن و گل های زیبای باغ خانواده استند ،که والدت آنها در خانوادهها سبب
خوشی ومسرت زیاد فامیل و وابسته گان میگردد وبه این مناسبت هنگام به دنیا آمدن
شان جشن و خوشی میکنند.
به همسایه ها وخویشاوندان شیرینی تقسیم میکنند و بعد از سه روز به گوش کودک
آذان میدهند و نام کودک را میگذارند.
فامیل ها در نام گذاری کودکان نوزاد بسیار دقت میکنند چون کودک در طول عمر
با همین نام زنده گی میکند ونام انسان تاثیر روانی فراوانی باالیش دارد.
به همین سبب مطالب آتی را در حین نامگذاری مد نظر میگیرند:
 -1در جامعۀ اسالمی ما ،نامگذاری نوزادان بر اساس دساتیر اسالمی و سنت پیغامبر
اکرم(ص) صورت میگیرد .والدین مسلمان نام هایی را برای فرزندان خود انتخاب میکنند
که باعث خوشنودی خداوند(ج) و پیغامبر اکرم(ص) میشود.
مسمی
2ـ کودک نوزاد را به نام دانشمندان ،انبیاء ،صالحان ،اصحابان و مشاهیر
ّ
میسازند و همیشه میکوشند نام کودک
وجه تسمیۀ نیکو و پسنیدیده داشته باشد.
طبعاً کودک در دوران زنده گی خود آن
شخصیت های برجسته ونامی را به خود
اُلگو(مثال اعال) قرار میدهد وهمواره
خویشتن را در قالب آن ها میبیند .و این
تصویر ()14
15

AC
KU

حکم شریعت اسالمی است.
در نامگذاری نوزادان دختر اکثرا ً اسم گل ها را باالی نوزاد میگذارند مانند:یاسمن ،نازبو،
بنفشه ،شگوفه،گل غنچه ،گل غوتی،ارغوان ،نسترن ،شقایق وامثال آن.
بعد از نامگذاری ،مراسم شب شش انجام مییابد و فامیل نوزاد عده یی را به خانۀ خود
دعوت میکند .دعوت شده ها تحفه میآورند ،مهمانی میخورند ومی روند.
را"چله گریز"
کودک را بعد از چهل روز به خانۀ یکی از خویشاوندان میبرند واین رسم ُ
میگویند .ومجلس وضیافت مختصری هم تشکیل میشود.
درمورد نوزاد پسر رسم بسیار مشهور ومعروف دیگر ،ختنه سوری است و آن یک سنت
میراثی است که پیامبر اکرم ارشاد فرموده اند که :آن را همه میدانند و انجام آن
هم از نگاه معتقدات اسالمی وهم لزوم وایجابات صحی ضروری است ،که در زیر آن
رسم را در یکی از مناطق جنوب وطن ما که با رسوم وعنعنات دیگر ساحات افغانستان
با تفاوت های کم ،مشابه است طور نمونه میبینیم:
جشن ختنه سوری در پادخواب شانه(لوگر)
برگزاری مراسم جشن و سرور در این روز از آرزوهای همیشگی هر فامیل است .نخست تولد
نوزاد پسر با فیرهای تفنگ به اهل قریه اعالم میگردد.
در روز برگزاری جشن ختنه سوری مردم برای اشتراک در مراسم وصرف طعام دعوت
میشوند .کودک را لباس های نو میپوشانند ،به چشم هایش سرمه میکشند وسپس سلمان
محل را که در عمل"سنتی کردن" تجربه دارد به خانه میخواهند و او وظیفه اش را با مهارت
انجام میدهد وبعد مراسم جشن ختنه سوری
قرار زیر آغاز مییابد:
کاکا یا یکی از اولیای دیگر کودک دستۀ ساز
محلی را به خانۀ خویش میطلبد .یکنفر خود
را به قیافۀ شیر در میآورد و از آنجا تا خانۀ
کودک (در حالی که دسته ساز ،موسیقی
تصویر ()15
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مینوازد) رقصیده رقصیده میرود ودر ضمن حرکات شیر را تقلید میکند .مردمی که
به تماشا آمده اند با خنده های قهقه وابراز احساسات وخوشحالی او را همراهی وتشویق
مینمایند.
عالوه برآن شیر ،گاهی حرکات گرگ را هم تقلید کرده وبه رمه یی که به طور نمایشی
از یک تعداد پسران نوجوان تشکیل شده است حمله میبرد وشخص دیگری در نقش
چوپان،گرگ را با ضربات سنگ(به طور نمایشی) از پا در میآورد .دراین لحظه شخص
دیگری به ادعای این که گویا چوپان پای گرگ او را شکستانده است میخواهد برایش
دستمال وروغن بیاورند تا پای شکستۀ گرگش را بسته وزخمش را مداوا کند .اولیای
کودک با شنیدن این ادعا یکدانه دستمال گلدوزی شده ویک کاسه روغن برایش
میآورند ونمایش به همین جا خاتمه مییابد.
بعد بازی ونمایش دیگری به تقلید از حرکات خرس به قرار زیر انجام میشود:
چند ُمدِل خانه های نمایشی میسازند وگویا در این خانه ها فامیل ها زنده گی میکنند
و خرس هر شب آمده یک کودک را از خانه ها ربوده است .اهل قریه یکجایی به جست
وجوی خرس میپردازند وخرس را در خانه اش گرفتار میکنند ،او را میکشند و
کودکان را نجات میدهند.
به این ترتیب نمایش دیگر از حرکات شیری که گاو را شکار میکند و روباه او را فریب
میدهد .نمایش گاوی که از چنگ قصاب فرار کرده.
این نمایشات هر کدام جدا جدا و توسط اشخاص تنومند،چاالک وبا تجربه تمثیل
میگردند؛ مگر میر همه بازی ها و تمثیل ها یکنفر است که ماهرترین میباشد و اکثر
این نقش ها را به تنهایی اجرا میکند وشیر نام دارد.
این نمایشات و تمثیل ها بسیار دلچسپ است و مردم آن ها را از اول تا آخر با دلچسپی
زیاد تماشا میکنند.
بعد از انجام این نمایشات ،ده عدد دستمال گلدوزی شده که از قبل به همین منظور
آماده گردیده ،مقداری روغن ،آرد جواری وپول نقد برای شخصی که نقش شیر را اجرا
کرده انعام میدهند ومراسم با خوشی ومسرت خاتمه مییابد.
17
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 دو شاگرد به نوبت به پیش روی صنف آمده در بارۀ جشن ختنه سوری منطقۀ شان صحبتکنند.

ـ برگزار کردن مراسم ختنه سوری کار معقول است؟ اگر است دالیل آن را بگویید.
ـ شما گاهی در کدام مراسم ختنه سوری اشتراک کرده اید؟ اگر اشتراک کرده باشید چگونه گی
آن را تشریح کنید.

 شاگردان از اقارب خود در بارۀ مراسم جشن تولدی وختنه سوری معلومات جمع آوری کرده درکتابچه های شان بنویسند.

18
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مراسم عروسی

 -در منطقۀ شما مراسم عروسی چه گونه برگزار میشود؟
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عروسی کردن جوانان یک مکلفیت شرعی و ضرورت طبیعی انسانی است که در تمام
دنیا در سن مساعد انجام میشود .در کشور عزیز ما در گذشته ها که مکاتب ومدارس به
پیمانۀ امروز زیاد نبود واکثر جوانان دسترسی به درس خواندن نداشتند ،فامیل ها از سنین
هفده و هجده به بعد در فکر طوی کردن فرزندان خود میشدند ،ولی در شرایط امروزی
درس خواندن وتحصیالت عالی از ضروریات اولی هر جوان است ،به این سبب ناگزیر این
پدیدۀ اجتماعی سن ازدواج را الزاماً باال برده همه و یا اکثر جوان ها تا زمانی که تحصیالت
پوهنتون را به آخر نرسانده باشند ،فکر ازدواج کردن به ذهن شان نمیآید ،در هر حال
سرانجام آن ُفرصت مساعد فرا میرسد و فامیل تصمیم میگیرد پسرش را عروسی کند و
این مراسم از خواستگاری تا تخت جمعی مراحلی دارد که قرار آتی بیان میشود:
انتخاب دختر ،خواستگاری ،شیرینی خوری و تویانه ،شب خینه ،عروسی و نکاح ،کیفیت
انتقال عروس و تخت جمعی.
١ـ انتخاب دختر
مادر وخواهر پسر دختری را زیر نظر میگیرند به پسر میگویند وبا خویشاوندان نزدیک
مشوره میکنند وبعد به خواستگاری میروند.
٢ـ خواستگاری
مادر ،خواهر یا عمه وخالۀ پسر به طور خصوصی وپنهانی چندین مرتبه به خانوادۀ دختر
19
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میروند ونظر والدین ودختر شانرا جویا میشوند؛ اگر تمایل آنها را درک کردند بعدا ً
مادر وپدر پسر با چند نفر از زنان ومحاسن سفیدان به خانۀ والدین دختر میروند و علناً
خواستگاری میکنند ومعموالً جمالتی که حین خواستگاری گفته میشود بعضی از آنها
چنین است":آرزو داریم که پسر ما را به غالمی خود قبول کنید" یا" ما به خانۀ شما خانه
جاروب کردن آمده ایم ".در بسیاری مناطق وطن ما انتخاب دختر به اختیار پدر و مادر
است و پسر حق انتخاب ندارد.
در بعضی مناطق کشور ما خواستگاری در سه مرحله ،قبل از تولد ،در کودکی و در سن
بلوغ صورت میگیرد.
خواستگاری معموالً چندين مرتبه و بعضاً چند ماه ادامه مییابد ،سرانجام در یکی از
روزهای خواستگاری خانوادۀ دختر راضی میشود؛ سپس چند پاکت نقل ،شیرینی و گاهی
تار و سوزنی را در دستمالی ابریشمی خالنده به خانوادۀ پسر پیشکش میکنند.
شیرینی را در مجلس حاضران توزیع میکنند و روز برگزاری مراسم شیرینی خوری را نیز
معین میسازند .این سنت تقریباً در اکثر نقاط کشور ما معمول و مروج است.
در خوږيانی بعد از دریافت جواب مثبت خواستگاری برای اعالم خبر تفنگ فیر میکنند؛
همچنان بعد از چند روز محفل"کوژدنی" برپا مینمایند و در آن ضمن محفل و دعوتی،
دختران جوان خویشاوند خوانچه یی را با نوبت به سر گذاشته شادی کنان به خانۀ پسر
میبرند.
٤ـ شیرینی خوری و تویانه
قبل از برگزاری مراسم شیرینی خوری خانوادۀ داماد مصارف شیرینی خوری را که
معموالً(برنج،روغن،گوشت،میوه و دیگر ضروریات) زیورات عروس مانند انگشتر ،طوق
گردن،دستبند وچوری ،چند جوره لباس،چند جوره بوت و دیگر لوازم مورد نیاز عروس
است خریداری وآماده میکند و مبلغی پول نقد که با آن پدر دختر جهیزیۀ دخترش را
خریداری کند در معیت چند نفر محاسن سفیدان با ساز وآواز دف ودنبوره و غیجک به
خانۀ فامیل عروس میبرند ،وعده یی را دعوت میکنند ونان میدهند.
در ضمن این دعوت ونانخوری مراسم ِچلَّه بدل نیز صورت میگیرد ،بعد از مراسم چلّه بدل
نامزادان میتوانند گاه گاهی با هم دیدار کنند.
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در اکثر والیات کشور عالوه از مصارف عروسی خانوادۀ داماد به خانوادۀ عروس
َقل ِینگ(تویانه،گله ،شیربها یا َول َور  )walwarهم پرداخت میکنند .در بعضی موارد
خانواده هایی که اقتصاد ضعیف ودختران وپسران جوان داشته باشند ،یکی دخترخود را
به پسر دیگر ود ختر او را به پسر خود میگیرد ،که این رسم را بدلی میگویند.البته این
نوع عروسی که از آن در فقه اسالمی بنام نکاح شغار یاد میشود ،در دین اسالم منع شده
است؛ چنان که:
از حضرت عبداهلل ابن عمر(رض) روایت است که رسول اهلل(ص) او را از نکاح شغار منع
کرده است.
۵ـ شب خینه(حنا)
معموالً یک شب قبل از عروسی(نکاح) محفلی از زنان خویشاوند در خانۀ عروس برپا
میگردد ومادر عروس مقداری خینه تهیه کرده وبه دست همه میبندد و مطربان این
سرود را با آواز خوش میخوانند:
حنا بیارین بـا دستش بــمـــالین
		
امشب چه شب است شب حنا بـندان است
حنا بیارین بـا دستش بــمـــالین
		
امشب چه شب اس که تیل خاک میسوزه
حنا بیارین بـا دستش بــمـــالین
		
کـاکــای کــــالن پـــدر وکیل میبـاشد
پیش قدمت خرمن گل میکاشتم
		
از آمــــدنت اگــــــر خــبر میداشتــم
خاک قدمت به دیده میورداشتـم
		
گــــل میکاشتم گـــل گالب میکاشتم
حنا بیارین با دستش بمالین
دسمال ترا ده جیب مردم دیدم
		
من قـــــد ترا میــــــان گندم دیدم
من بوی ترا ده جان مردم دیـدم
		
دسمال ترا بوی کدم بوی تو نـــیست
حنـا بیـاریـن بـا دستش بــمـــالین
٦ـ مراسم عقد نکاح
مهم ترین اصل در عروسی عقد نکاح شرعی است .در این محفل مهمانان زیادی از دوستان
وخویشاوندانُ ،قرا و قصبات همجوار و مولوی محل دعوت میشوند .در دیگ های بزرگ
پلو پخته میکنند وبرای مدعوین نان میدهند ،بعضاً مدعوین ُمتَشَ ِّخص مقداری پول یا بز
و گوسفند به توی واال طور کمک میآورند که در هزاره جات بنام نیم آوری یاد میشود.
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در صفحات شمال کشور اکثرا ً در مراسم
عروسی بزکشی هم میکنند.
در نورستان اوالًعقدنکاح میکنند بعد نان
میخورند؛ زیرا به زعم آنها نان خوردن قبل از
نکاح درست نیست.
برای عروس جایگاهی را آراسته وآماده
مینمایند و او را که با هفت قلم آرایش داده اند،
تصویر ( )16بزکشی
میآورند که درآن مقام زیبا و رؤیایی بنشانند.
هم زمان با ورود موکب عروس مطربان که آماده هستند سرود "آستا برو"
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را با این آهنگ دلنشین میخوانند:
آستا برو دختر خـان آستا برو!
		
آستا برو! مــــــــاه مــن آستا بـــرو!
راز دل خود با تو بـگویم بروم
		
مــن آمــــــــــده ام ترا ببینم بـروم
آستا برو مـاه تمــام آستا برو
		
راز دل مــن گفته شــود یــا نــشود؟
آستا بـرو! ماه تـابان آستا برو!
		
حنــا بــه کـف پــایش بـمـانم بـروم
آستا برو شاه خوبان آستا برو!
		
عشق تو بالی جان درویش مــن است
آستا برو ماه تــمام آستا برو!
		
بیگانه نمیشود مگر خـویش مـن است
و با این آهنگ ،عروس در حالی که عده یی از زنان خویشاوند مادر ،خواهر ودیگر زنان
خانوادۀ نزدیک از بازوهایش گرفته اند آهسته آهسته قدم برداشته به جایگاه سعادت
ونیکبختی خویش میرسد ومی نشیند ودر این اثنا دو نفر به حیث شاهد میروند واز
عروس که در بین زنان ودر عقب پردۀ نازک نشسته است میپرسند« :خواهر! خواهر!
وکیل مهر و نفس شما کیست؟»
عروس با تأنی و درنگ بعد از چند پرسش یکی از وابسته گان نزدیکش را که از محارم
باشد به حیث وکیل نفس و َمهر خود تعیین میکند ،شاهدان با وکیل منتخب به حضور
22
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مجلس بزرگان و امام محترم آمده ایستاده
میشوند .امام محترم از آنها میپرسد:
شما کجا رفته بودید وحکم چه آوردید؟
شاهدان میگویند":به شهر عدالت رفته
بودیم وحکم وکالت آوردیم باالی این
مرد" وبا تقریری خاص وبا گفتن کلمۀ
شهادت میگویند"که ما حاضر وشاهد
بودیم که بی بی فالنی بنت فالنی این
تصویر ( )17عروسی
شخص را وکیل نفس حالل ومهر خود
گردانید ،مولوی از وکیل میپرسد :شما وکالت را قبول کردید؟ او میگوید :بلی ،بعد وکیل
مهر را تعیین میکند و داماد آنرا میپذیرد وسپس مولوی از وکیل میپرسد که با این مهر
تعیین شده نفس نفیسۀ فالنی را به زنی وبه نکاح مسلمانی که قب ً
ال توافق کرده وحاال هم
موافقه دارید؟ به زنی و به نکاح مسلمانی به این جوان(اشاره به طرف داماد کرده) داده
بودید و دادید؟ طبعاً وکیل موافقۀ خود را اعالم میکند و موافقۀ دامادرا هم می پرسد و
بعد مولوی خطبۀ نکاح را میخواند ،سپس نقل وشیرینی که قب ً
ال آماده شده به حاضرین
توزیع میگردد و همه حاضرین به فامیل پسر و دختر مبارکباد میگویند.
_٧کیفیت انتقال عروس
در اکثرمناطق کشور در گذشته ها صبح روزی که شب ،نکاح صورت گرفته میبود،
اگر عروس را به خانۀ داماد به قریۀ دیگر
میبردند ،عروس و شاه را بر دو اسپ مزیَّن
سوار میکردند و در حالی که لجام اسپ
عروس را مامایش میگرفت .و مطربان دف
و دایره ،دنبوره و غیجک مینواختند و آواز
میخواندند.
مث ً
ال این بیت ها را:
تصویر ( )18انتقال عروس به شیوۀ عنعنوی
23

چشمــــان شـاه مستانـــه هی
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شاه بـــر آمد خــــانه هی
یا این گونه رباعیات را:
دو پر طاووس به هم مبارک بادا
بهار تموس به هم مبارک بادا
داماد و عروس به هم مبارک بادا
دو پر طاووس ،دو غـنچۀ گل
و یا این سرود ها را:
په سر يې زرين شـــــال دی په غــاړه اميـــلـــونه
هلک نری چنار دی جنۍ د گلو ونه
بسم اهلل خـورې ولـې ،؟هغې جنۍ ته مور منگی نه ورکوينه
چــــــې مازيـــگر پری ښه ښکارې
په سر يې زريـــن شـــال دی په غـــــاړه اميـلونـه
هلک نری چنار دی جنۍ د گلو ونه
یک جوان پیشاپیش مطربان میرقصید و مردم زیاد که در این خوشی و شادی اشتراک
کرده بودند موکب شاه و عروس را بزم کنان تا بیرون قریه بدرقه میکردند و عروس را
به خانۀ داماد میبردند.
در شغنان زن ها در بام ها برآمده دف
و دایره میزنند و خوشی میکنند.
در والیت نیمروز(بلوچ های هموطن
ما) عروس و داماد را بر شتری که
زین دو نفری بر پشتش زده اند سوار
میکنند و به خانۀ داماد میبرند.
در مناطق ترکمن ها ،وردک و غزنی دو
کجاوۀ مخصوص را بر پشت شتری
تصویر ( )19انتقال عروس
مزین میآویزند ،به یک کجاوه
عروس و به کجاوۀ دیگر دو زن از
اقارب عروس را مینشانند و عروس
را به خانۀ داماد میبرند.
در درۀپیچ در تاریکی شام عروس را
در حالی که در بین اقاربش(برادران و
ماما هایش) احاطه شده است ،شالی
تصویر ( )20موتر گلپوش عروس
24

AC
KU

را مانند چتر باالی سرش میگیرند و پیاده
به خانۀ داماد میبرند .اگر خانة داماد بسیار
دور نباشد.
در این اواخر در شهرها و حتی در دهات
عروس را توسط موتری که با گل های
کاغذی و مصنوعی گل پوش شده به
خانۀ داماد میبرند.
برای عروس و داماد حجلۀ زیبایی را
ترتیب و آرایش میدهند ،تخت میزنند
وبا پرده های گلدوزی شدۀ زیبا در
ودیوار آن را میآرایند وعروس وداماد
اولین روز وشب زنده گی پر حالوت ،پر
خاطره و پر از هیجان خود را با خیاالت
خوش ودل انگیز آغاز میکنند(ماه عسل)
به مصداق این شعر شاعر :

		
شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست

تصویر ( )21انتقال عروس در کجاوه
توسط اشتر

به شرط آنکه پسر را پدر کند دامـــاد

در بین ترکمن ها مروج است :وقتی داماد به حجله داخل شد شیرینی ،نبات ،چهارمغز،
بادام نقل وچاکلیت را که در دستمال کالنی آورده اند به سر عروس وچهار کنج و صحن
حجله میپاشد.

 _٨تخت جمعی
تخت جمعی معموالً سه روز بعد یا هفت روز بعد برپا میگردد.
در بعضی مناطق وطن ما والدین دختر تا هفت روز ،هنگام چای صبح یک یا دو مجمع
پراته به خانۀ دخترشان میفرستند وخانوادۀ شاه هم خود از آن میخورد و هم به خانۀ
اقارب توزیع میکند.
مراسم تخت جمعی محفل زنانه است .عده یی از زن های همسایه وخویشاوندان اشتراک
25

میکنند در دیگ های بزرگ پلو،کوفته،قورمه وامثال آن میپزند و مهمانان را نان
میدهند.
عروس را آراسته به مجلس میآورند ،کودک هفت ساله ای با نوک خمچۀ تازه پردۀ سفید
ابریشمی نازک را از روی عروس باز میکند و زن ها با دیدن روی عروس برایش تحفه
وهدیه میدهند وتحفه معموالً پول نقد و زیورات است ،که به نام رونمایی یاد میشود.
ُ
داماد"خ ُسر سالم" میرود ودر خانۀ ُخسر دست های خسر و خشوی خود را
بعد از سه روز
میبوسد وآنها روی داماد خود را میبوسند و داماد را با صمیمیت پذیرایی میکنند.
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 -یک شاگرد به پیشروی صنف آمده در بارۀ مراسم عروسی منطقۀ شان صحبت کند.

 اگرمصارف عروسی مختصر تر شود خوب است؟ چگونه؟ -در مراسم عروسی چقدر مصارف باید صورت گیرد؟

 شاگردان در مورد تمام مراسم عروسی از فامیل و اقارب خود معلومات بگیرند ودر کتابچه هایشان بنویسند.

26

درس ششم

تجلیل جشن استقالل وجشن های ملی دیگر
 -جشن چیست؟ چرا به مناسبت سالروز آزادی وطن جشن میگیریم؟
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آزادی نعمت خدا داد است.همه انسان ها آزاد به دنیا میآیند ولی همه مردم آزادی خود را
حراست کرده نمیتوانند ودر طی قرون متمادی کشورهای متجاوز بر کشورهای ضعیف هجوم
بُرده آزادی سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی مردم آنرا غصب نموده و آن ها را استثمار کرده اند.
تاریخ نهضت های مقاومت افغان ها در برابر استیال گران شاهد آنست که این کشور مرد خیز
هرگز در برابر لشکر کشی های مها جمین مانند اسکندر و چنگیز تسلیم نگردیده اند.
چنان که مقاومت دلیرانه مردم افغانستان در سه جنگ آزادی خواهی نمایانگر دالوری و
آزادمنشی مردم کشور ماست.
حصول استقالل افغانستان یک امر تصادفی نبوده بلکه محصول خون هزاران جوان قهرمان
این سرزمین میباشد ،تااین که دولت وقت بریتانیای کبیر مجبورا ً استقالل وطن ما را به
رسمیت شناخت.
شاه امان اهلل خان غازی محصل استقالل کشور ما ،که پادشاه ترقی خواه و مدنیت دوست و
یک شخصیت ملی بود و برای آزادی و استقالل سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی کشور ما افکار و
اندیشه های نیک ملی درسرداشت که با تأسف مجال تحقق همه آرمان های خودرا به تمام و
کمال نیافت.
شاگردان عزیز ما و شما افغان ها به مثابۀ
ادامه دهنده گان راه و رسم نیاکان و مبارزان
ملی کشور خود برای حفظ استقالل و
تمامیت ارضی کشور متحدانه کار میکنیم
تا این که بیگانگان هوس مداخله و غرض
ورزی ها را در امور کشور ما در سر نپرورانند
و مانع وحدت ملی ما نشوند.
تصویر ( )22منار استقالل

27

جش استقالل به مثابۀ ارزش سیاسی و
معنوی محصول مبارزات و مقاومت های
توده یی و دسته جمعی و یکپارچۀ مردم
یک سرزمین است
جشن استقالل همه ساله از طرف
مردم وقطعات نظامی اردو وپولیس ملی
وشاگردان معارف با نمایشات رسم
گذشت در منطقۀ چمن حضوری تجلیل
میگردد.

تصویر ( )23مراسم جشن استقالل
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و همچنان از پیروزی انقالب اسالمی به
مناسبت پیروزی مجاهدین با غیرت وملت
آزادۀ افغانستان بر قشون سرخ اتحاد شوروی
وقت ،همه ساله در هشتم ثور بزرگداشت به
عمل میآید.
کشور عزیز ما که تاریخ بسیار کهن دارد در
گذشته ها نیز مردم ما جشن های با شکوه
برگزار میکردند.

تصویر ()24

 -یک شاگرد به پیش روی صنف آمده در بارۀ جشن استقالل وطن ما صحبت نماید.

 جشن استقالل را مردم وطن عزیز ما چرا تجلیل میکنند؟ از جشن پیروزی مجاهدین در وطن ما چگونه تجلیل به عمل میآید؟ در مورد پیروزی مجاهدین و مردم با غیرت ما بر قشون سرخ اتحاد شوری وقت ،شاگردان از بزرگانو محاسن سفیدان معلومات به دست آورده در کتابچه های خویش بنویسند وبه صنف بیاورند.
28

درس هفتم

ُعرس و مزار
 ُعرس چیست؟مراسم عرس به منظور بزرگداشت جایگاه معنوی عارفان ،صوفیان و زاهدان اهل قبله و سجاده
مرسوم است.
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که وفات کرده اند برگزار میگردد .این مراسم بیشتر در بین برخی مسلمانان شبه قارۀ هند
مراسم ُعرس معموالً از دو تا چهار یا از سه تا پنج روز را دربر میگیرد وبه مناسبت روزهای
تولد و وفات این بزرگان تدویر مییابد.

در شب اول عرس مقدار زیاد عطر و گالب و دیگر مواد ُم َع َّطر کننده را با بورۀ ارۀ چوب
صندل آمیخته به شکل خمیر میسازند وسپس آنرا در طبق ها گرفته بر اسپ ها و شترها
خاص به هر جا میگردانند و حاضرین پیاده همگام با
سوار میشوند وبا آهنگ و برنامۀ
ّ
سواران تا آذان نماز صبحگاهی آن ها را همراهی میکنند.

شب دوم که چراغان گفته میشود تا نصف شب ق ّواالن آهنگهای دلنشین و سحر انگیز قوالی
میسرایند وحاضران آن ها را احاطه کرده ،خواندن های دل انگیز قوالی را میشنوند.
مزار عارفان و صوفیان بزرگ مثل خواجه نظام الدین اولیا ،خواجه معین الدین چشتی ،علی
هجویری غزنوی ،خواجۀ گیسو دراز ،خواجه حضرات یوسفین ،ز ایران زیادی دارند و صدها
هزار نفر از کشورهای همجوار ومنطقه به عرس در مزار ایشان جمع میشوند.

29

پیشینۀ برگزاری عرسها در شبه قارۀ هند به نهصد سال قبل میرسد وآن همزمان با
استقرار حکومت های سلسلۀ شاهان افغانی در نیم قارۀ هند میباشد.
در کشور عزیز ما افغانستان نیز سنت ُعرس پیشینۀ طوالنی دارد و این عرف از کشور
ما به هند رفته است .در افغانستان که وطن اکثر عارفان ،زاهدان ،و پارسایان است این
رسم همواره برگزار میشده و تا امروز نیز این عنعنه ادامه دارد .در شهر های بزرگ وطن
عزیز ما خاصتاً در کابل ،هرات ،بلخ ،غزنی ،جالل آباد و کندهار محافل و مجالس عرس
و گرامیداشت شخصیت های عرفانی و ادبی مثل خواجه عبداهلل انصاری ،حکیم سنایی،
موالنا جالل الدین محمد بلخی ،حضرت جامی ،علیشیر نوایی ،میرزا عبدالقادر بیدل،
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مخدومقلی فراغی ،خوشحال خان ختک ،عبدالرحمن بابا و مجالس بعضی از صوفیان و
عرفای دیگر مانند خواجه معین الدین چشتی و خواجه عبدالقادر جیالنی و عرس مرشدان
طریقۀ نقشبندیه در میان پیروان این طریقه هر سال در زمان م َع َّین طی مراسم خاص
برگزار میگردد ودر آن ارادت مندان زیادی اشتراک میورزند.

در این محافل و مجالس افزون بر گرامیداشت از شخصیت و مقام این صوفیان و عارفان،
به ساز و آواز خواننده گان و نوازنده گان نیز مجال جوالن داده میشود و در اخیر با صرف
ضیافت ها و فرستادن دعا بر روح صاحبان عرس محافل به اختتام میرسد.

یک بُعد تدویر عرس ها در جامعه ما به ذات خویش نوعی باز شناسی از فرهنگ صوفیانه و
عرفانی جامعۀ ماست و منشأ شرعی ندارند .بُعد دیگر آن این است که در این محافل بیشتر

از آن آثار علمی دانشمندان صحبت میشود که آن بحث ها میتواند در تعمیم َملَکه های
فاضله یی مانند دانش ،اخوت  ،صلح ،جوانمردی ،سخاوت ،انصاف ،انسان پروری ،مهربانی،
در میان مردم مؤثر واقع شود.
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مزار
 گاهی شما به کدام مزار رفته اید؟معموالً در هر منطقه شهر و دهات
وطن ما چند مزار وجود دارد که مردم
به آن مکان ها به زیارت میروند.
می گویند :مزارها بیشتر منسوب به

تصویر ()25

اولیا ،متقیان ،شهدا ،عالمان ،صوفی ها و ملنگ ها ،میباشند .در جوار قبر این ها سنگی،
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درختی و گاهی غاری ویا چشمه یی وجود دارد .این مکان ها به جهتی به زیارت گاه ها
تبدیل شده اند ،که بنا به ت ََص ُّور عام این جای ها محل اعتکاف ،چلّه خانه ،قدم گاه یا مقبرۀ
پیر،صوفی یا روحانی یی بوده است .وعده یی به نام بازمانده گان یا ارادتمندان ایشان در
جوار مقبره به قسم متولّی جای گرفته اند .از این جمله از مزارهای شاه دو شمشیرۀ ولی
 ،تمیم انصار ،جابر انصار،عاشقان و عارفان و دیگران درکابل و مزار های زیادی هم در
والیات میتوانیم نام ببریم.

این مزارها از هر کسی باشد ،مردم و بیشتر زن ها به آن جاها میروند وبه نذر و نیاز،
صدقات و خیرات ،دعا و نیایش میپردازند( )1گر چه انجام این گونه اعمال ازنگاه دین
اسالم و گفته های علمای کرام قابل تایید نیست و به اصالح و تجدید نظر ضرورت دارد.

 1زیارت رفتن به دو هدف صورت می گیرد:
الف :زیارت رونده وقتی به قبرستان می رود بیاد می آورد که او هم سر انجام می میرد و به همین جا
می آید باید از قبل تیاری بگيرد.
ب  :به اهل قبور دعا کند.
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 شاگردان به چهار گروپ تقسیم شوند .دو گروپ در مورد ُعرس ها و دو گروپ در مورد مزارهابین خود بحث کنند.

ـ بزرگداشت از مقام بزرگان ،علما ،و روحانیون در جامعۀ ما از چه اهمیتی برخوردار است؟
ـ مردم چرا به زیارت ها میروند؟

 شاگردان از اولیا و بزرگان خانوادۀ خود در مورد عرس ها و مزارها معلومات به دست آورده درساعت دیگر به صنف بخوانند.
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مراسم ماه مبارک رمضان و عیدین
 در منطقه یی که شما زنده گی میکنید در ماه مبارک رمضان و عیدینچی رسم و رواج هایی وجود دارد؟
مراسم مربوط به رمضان و عیدهای فطر و قربان ریشه در فرهنگ و عقیدة دینی ما دارند و

AC
KU

خاصی برخوردار است و بر سایر ماه های سال
به عقیدۀ مردم مسلمان کشور ما از تقدس ّ
برتری و فضیلت دارد .زیرا ماه رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر است .شب قدر بنا به ارشاد
قرآن کریم بهتر از هزار شب است.

مردم ما ضمن آنکه در این ماه روزه میگیرند ،از منهیات پرهیز میکنند وبه انجام اعمـال
خیر میپردازند .مانند فرستادن افطاریه به مساجد و ادای نماز تراویح.

مردم مسلمان ما بعد از افطار روزه و ادای نماز شام در نماز خفتن ،بیست رکعت نماز تراویح
را به جماعت ادا میکنند؛ همچنان در ضمن ادای نماز تراویح در اکثر مساجد وطن ما ختم
قرآن شریف نیز صورت میگیرد.

خوردن غذای سحری پیش از طلوع صبح صادق از مراسم دیگر ماه مبارک رمضان است
که موافق به اعتقادات دینی مردم ما در خوردن سحری برکت وجود دارد واین کار آنان را
برای روزه گرفتن قوت و نیروی بیشتر میبخشد.
بعد از ختم ماه رمضان عید سعید فطر را نیز مردم با مراسم خاص برگزار میکنند.
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عید سعید فطر
نخستین روز ماه شوال عید سعید فطر است.
مردم ما با فرا رسیدن عید سعید فطر نوعی
شادی و لذت احساس میکنند وچند روز
پیش از آن برای تجلیل این عید آماده گی

تصویر ()26

میگیرند ولباس های نو برای خود ،فرزندان

و اعضای فامیل تیار میکنند .خانواده هایی که پسران شان نامزد باشد در روز عید ویا چند
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روز قبل برایش ضمن خوانچه یی عیدانه میفرستند.

مردم مسلمان کشور ما پیش از ادای نماز عید ،صدقۀ فطر یا سرسایۀ روزۀ خود را برای
فقرا و افراد نادار محل و مناطق شان ادا

میکنند،که نشانۀ هم یاری انسانی بوده،
تا در روزهای عید کمک اقتصادی برای
مساکین باشد .بعد از ادای سرسایه مردم

به مساجد جامع و عیدگاه ها میروند و

تصویر ()27

نماز عید را با جماعت میخوانند وبعد از

ادای نماز با هم بغل کشی و عید مبارکی
میکنند.
از مراسم دیگر روزهای عید این است
که مردم ما به خانه های دوستان و
خویشاوندان خود به عیدی میروند و
عید را به یکدیگر مبارکباد میگویند .این

تصویر ()28
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روش پسندیدۀ آن ها در تحکیم هر چه بیشتر روابط اجتماعی و رفع کدورت ها بسیار
مفید و مؤثر است .به منظور آماده گی این عیدی ،قب ً
ال همه خانواده ها انواع زیادی
شیرینی و میوه جات تهیه میدارند و در دسترخوانی میچینند تا مهمانانی که میآیند
صرف کنند.

عید قربان
سنت قربانی کردن به اعتقاد مسلمانان آنست که شبی حضرت ابراهیم(ع) به خواب دیدند
که خداوند(ج) ایشان را امر کرد که باید پسرشان حضرت اسمعیل(ع) را قربانی کنند.
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صبح اینموضوع را با اسمعیل(ع) در میان گذاشتند .اسمعیل(ع) به پدر خود گفتند :آنچه
خداوند(ج) امر کرده آنرا انجام دهید.

حضرت ابراهیم(ع) خواستند امر خداوند(ج) را در عمل پیاده کنند مگر خداوند(ج) که او
را آزمایش میکرد ،در عوض گوسفندی از بهشت برایشان فرستاد و آنرا قربانی کردند.
عید قربان یا عید اضحی هر سال از جانب مسلمانان در ایام حج با مراسم شکوهمندی
تجلیل میشود.

نخستین رسم روز عید قربان ادای نماز عید است که مردم به شکل دسته جمعی به ادای
آن میپردازند.

از مراسم خاص این عید ،قربانی کردن
است و کسانی که توان مالی بیشتر دارند
در روز عید گوسفندی گاو یا شتری را
در راه خداوند قربانی میکنند.
رسم قربانی کردن چنین است که مال
تصویر ()29
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فربهی را برای قربانی بر میگزینند و هنگام ذبح چشمان حیوان را سرمه میکشند وبعد
به ذبحش اقدام میکنند و گوشت آن را طبق رسم معمول هم خود میخورند وهم به
خویشاوندان و فقرا تقسیم میکنندکه فلسفۀ آن کمک کردن به مساکین و بیچاره گان
است.
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 -شاگردان مراسم ماه مبارک رمضان و اعیاد منطقۀ خود را بین هم بگویند.

ـ روزه گرفتن چه فلسفه یی دارد؟
ـ شب قدر کدام یک از شب های ماه مبارک رمضان است و چه فضیلت دارد؟
ـ عید ها برای مسلمانان چه پیام دارد؟

 شاگردان از بزرگان خانواده های شان در مورد رسم و رواج های عید در گذشته ها معلوماتگرفته و در ساعت بعدی به صنف بیاورند.
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درس نهم

مراسم عاشورا و برات
عاشورا در عرف ما چه مفاهیمی را افاده میکند؟
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در روز عاشورا خداوند متعال حضرت موسی را از دست فرعون نجات داده است و از
این لحاظ پیامبر اسالم این روز را پر میمنت خوانده و به شکرانه اش روزه گرفته است؛
هم چنان در همین روز (دهم محرم الحرام) یکی از حوادث بزرگ و الم ناک تاریخ اسالم
یعنی واقعة کربال شهادت حضرت امام حسین و یارانش نیز اتفاق افتاده است.
مراسم عاشورای حسینی در بعضی مناطق وطن عزیز ما افغانستان مدت چهل روز دوام
میکند.
در فرهنگ عاشورای حسینی اربعین ،چهلمین روز شهادت حضرت امام حسینرا
میگویند ،که مصادف با روز بیستم صفر المظفر میباشد .در این روز مراسم خاص در
کشورهای اسالمی دیگر هم تدویر مییابد .تجلیل از اربعین در واقع تداوم عاشورای
حسینی است.
مردم ما روزهای عاشورا شُ لَّۀ شیرین به رنگ زرد میپزند و به مساکین تقسیم میکنند.
خاصی با اشتراک هزاران مردم اعم از مرد و زن در مرکز و والیت
در تکیه خانه ها مراسم ّ
ها جمع میشوند و از شهامت حضرت امام حسین ضمن ایراد خطابه ها قدردانی
به عمل میآورند.

مراسم شب برات

شب برات در کدام ماه هجری قمری است؟ چرا آنرا برات میگویند؟
ّ
المعظم برات است ،مردم مسلمان ما در روز برات روزه می گیرند
شب یازدهم ماه شعبان
و در شب برات عبادت می کنند و معتقد هستند که :در این شب دعای مؤمنان به درگاه
خداوند (ج) قبول می شود.
بعضی علمای اسالمی می فرمایند که :قرآن عظیم الشّ ان در این شب به صورت یکجایی
به آسمان دنیا نازل گردیده است.
شب برات بعد از شب قدر در فرهنگ ما از بهترین شب ها دانسته شده است و مسلمانان
37
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آنرا شب تعیین روزی مردم از جانب خداوند(ج) میدانند .به این سبب همه خانواده ها
کوشش میکنند در شب برات غذاهای گونا گون پخته و صرف کنند زیرا معتقد استند
اگر درشب برات سیر بخورند تا آخر سال خداوند(ج) روزی شانرا زیاد میکند .همچنان
در این شب شولۀ شیرین ،حلوا ،شوربا و کاچی پخته به مساجد ،همسایه گان و مساکین
روان میکنند.
خانواده هایی که پسران شان نامزاد باشد ،چندروز قبل از شب برات زیورات و لباس های
فاخر خریده و در شب برات در خوانچه یی زیبا برایش میفرستند.
به اعتقاد مردم ما شب برات ،شب مبارک ،شب رحمت ،شب رسول ،وشب دوری ُجستن
از گناهان و نزدیک شدن به خداوند(ج) است .به همین سبب مسلمانان در این شب به
خواندن نماز و دعا در منازل ،مساجد ،خانقاه ها و تکیه خانه ها میپردازند.
چون برات در فرهنگ ما ریشۀ عمیق دارد .به این مناسبت در این شب محافل
شب نشینی ترتیب میدهند و خانه های خویش را پاک و آراسته میسازند .و همچنان
خوراک هایی را در این شب پُخته و به کسانی که در شب نشینی اشتراک کرده بودند
توزیع مینمایند .در این شب در محافل سرود های براتی نیز خوانده میشد.

 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .یک گروه در مورد عاشورا و گروه دیگر در مورد شب براتبین خود صحبت کنند.

ـ مراسم عاشورا در بعضی جا های کشور ما چند روز دوام میکند؟
 -شب برات در فرهنگ ما چه جایگاهی دارد؟

 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .یک گروه در بارۀ عاشورای حسینی و گروه دیگر در بارۀ شببرات از اولیای خود معلومات گرفته در کتابچه های خود بنویسند و روز بعد به صنف بیاورند.
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شگون های مردم
 شگون چیست؟آیا میدانید که برخی مردم برگزاری محافل را در بعضی اوقات و روزها سعد و در برخی
نحس میپندارند؟
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شگون در فرهنگ کهن و اعتقادات مردم عوام به معنی فال گرفتن به نیک و بد است و
هیچگونه صبغه و اساس دینی ندارد.

نتیجۀ خوب یک فـال گرفتن را شگون خوب و نتیجۀ بد آنرا شگون بد میگویند.
شگون در اصل به معنای خجسته گی ،بخت خوش،برکت ،طالع مندی ،نیکی و خوبی
است .وقتی کسی بگوید ":این کار شگون خوب دارد" یا بگوید":شگون بد دارد" در حقیقت
به خوبی یا بدی همان کار پیش بین میشود.

مث ً
ال :کسی در سفر روباه را ببیند آنرا شگون خوب و اگر گربۀ سیاه را ببیند شگون بد
میپندارد.

شاعران در بارۀ شگون و تفاءل سروده های زیبا دارند که هر کدام مفهومی را افاده
میکنند ،قرار زیر:
صبــاح هفته اگر جام الله گون بــاشــد

تـمام هفته بــه عیش و طرب شـگون بــاشد

آسیبــی از خـمار نــــیابــد تمام عــمر

هر کس کــه از کـــف تــو ایاغی شگون کند

بگرفته ام شگون ،تپشی تازه در دل است

شایــد کـه آب رفته باز آید بــه جــوی مـــا
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فال زدم که از هوس کشته شوم یک نفسی

هم ز لب تو این سخن به که شگون نهد کسی

خوش بود حافظ و فال و مراد و کام
این هم چند مثال از شگون های مردم ما:
صدای ُجغد و صدای زاغ ،شگون بد
پوشیدن جامۀ نو در سال نو ،شگون نیک
آذان دادن بی وقت خروس ،عالمۀ خطر جانی داشتن به صاحب آن
پریدن چشم چپ ،عالمۀ پیش آمدن مصیبتی
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پریدن خمیر ،ایستادن شمۀ چای ،جاروب کردن اطفال ُخرد به گونۀ غیر شعوری ،هر کدام
نشانۀ آمدن مهمان است.

پیدا شدن قطار ناگهانی مورچه در خانه ،نشانۀ کوچیدن صاحبخانه از آن خانه است.
جاروب کردن خانه را در شب ،بسته شدن رزق و روزی و نحس است؛ چنان که شاعری
گفته است:

دولت به وقت تیره گی بخت ن ُکبت است

جاروب وقت شام پریشانی آورد.

نشستن به روی ل َ َخک دروازهُ ،
ناخن گرفتن در شب ،پول دادن در شب ،در روز شنبه،
دادن خمیرمایه به روز چهارشنبه سبب و عالمۀ بسته شدن روزی ،بدبختی ،قرضدار شدن
و ن ُکبت است.
چوچه دادن پشک در خانه ،خاریدن کف دست راست ،دیدن ماه نو به روی آب پاک و به
روی شخص خندان ،نشانه های ثروتمند شدن ،آمدن پول و خوشی است.
همچنان سعد ونحس پنداشتن وقایع و پدیده ها که تقریباً مشابه به شگون است در بین
مردم مروج است؛ چنان که :برگزار کردن محافل خوشی وسرور ،رفتن به مسافرت ،کار
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جدیدی را آغاز کردن در روزهای دوشنبه وپنجشنبه را سعد و مایۀ خوشبختی و سرانجام
نیکو میدانند .وشاید هم عنعنۀ دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار ناشی از همین اعتقاد و پندار
مردم به سعد بودن دو روز یاد شده در بین مردم بوده است.
به همین گونه برگزار کردن محافل ازدواج ،نکاح و عروسی را در فاصلۀ بین عید رمضان و
عید قربان مایۀ بدبختی به عروس و داماد میپندارند؛ همچنان بعضی مردم در ماه محرم
بعضی در دهۀ اول تا سپری شدن روز عاشورا و برخی هم تا چهل روز محافل سرور و
خوشی برگزار نمیکنند.
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بعد از فوت یکی از نزدیکان عروس و داماد برخی مردم تا یکسال و بعضی ها حد اقل تا
گذشتن عید اول ،محافل خوشی عروسی برپا نمیکنند و بعد با اجازۀ آن خویشاوند خود
به عروسی میپردازند .البته همۀ این ها که گفتیم باورها وپندار های مردم در طی قرون
و زمانه هاست و هیچگونه صبغة شرعی ندارد.

رفتن به نزد فالبین و باور کردن به گفته های وی با عقاید و ارزش های اسالمی در تناقض
قرار دارد و برای فرد مسلمان شایسته نیست که به اینگونه خرافات عقیده داشته باشد.
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 -شاگردان سایر پندارها و باور هایی را که مردم سعد و نحس میدانند بیان کنند.

کنند.
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شاگردان شگون های دیگری را که در کتاب ذکر نشده و در بین مردم مروج است ،یادداشت

ـ شگون در فرهنگ ما چه معنی دارد؟

ـ در فرهنگ عوام کدام امور و اعمال ،مناسبت ها و تصادفات را آورندۀ شگون نیک و کدام ها را

آورندۀ شگون بد تلقی میکنند؟

ـ شاعران در بارۀ شگون ها چی گفته اند؟

ـ هر شاگرد یک یا چند شگون مردم را به دیگران توضیح بدهد.

 -هر شاگرد چند شگون مردم را جمع آوری نموده ،در کتابچه های خویش بنویسند.
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مراسم سوگواری و نذر
 -در سوگواری چه ملحوظاتی باید رعایت شود؟

AC
KU

الف :سوگواری
وقتی یکی از عزیزان خانواده یی وفات کند در فرهنگ ما وبین مردم معمول است که همه
خویشاوندان اهل محله ،گذر وقریه به خانۀ متوفی جمع میشوند و مراسم تکفین و تدفین را
با راهنمایی امام محلَّه انجام میدهند و بعد میت را میبرند و در گورستان دفن میکنند.
در اکثر دهات و روستاهای وطن ما در خانۀ سوگوار تا سه روز غذا پخته نمیکنند و در
این مدت همسایه گان غذا میآورند.
در روز سوم ،در خانۀ عزاداربه نام خیرات غذای فراوان میپزند .همه اهل قریه و محله
میآیند و میخورند .متأسفانه در برخی موارد در طول چندین هفته و ماه زن های قریه
گروه گروه به خانۀ متو ّفی میروند و دسته جمعی به آواز بلند به نوحه گری و ماتم
میپردازند و هر کس غم عزیز از دست رفتۀ خودش را مینالدکه این امر با سنت سوگواری
اسالمی منافات دارد.
در روز چهلم خیرات بزرگی میکنند و در آن عدۀ زیاد مردم از قریه های دور و نزدیک جمع
میشوند و نان میخورند و بعد از پوره شدن یکسال باز هم خیرات بزرگی داده میشود.
در شهرها خرچ و مصارف این خیرات و صدقات بسیار هنگفت و کمرشکن است و دردهات
هم از آن کمتر نیست.
ً
هم در روستاها و هم در شهرها اکثرا فامیل های کم بضاعت برای انجام این مراسم مجبور
میشوند قرض و وام کنند ،جایداد های خود را بفروشند تا این سیالداری را به جای کنند.
گر چه علما و خطیبان در منبرهای مساجد احکام شرع شریف را همیشه تبلیغ میکنند
و بیهوده گی سیالداری و مصارف بیجا را به مردم میگویند ،مع االسف مراسم با آن افراط
و زیاده روی هنوز هم در بین مردم ما دوام دارد.
ب :نذر
نذر کردن در جامعۀ ما از چه مفهومی برخوردار است؟
در فرهنگ ما بعضی مردم به امید و آرمان حل مشکالت و برآورده شدن حاجات خود
نذری به گردن میگیرند وبعد از برآورده شدن آن حاجت به ادای نذری که به عهده گرفته
بودند ،میپردازند.
ً
اساساً نذر در فرهنگ اسالمی یک امر پسندیده است؛ ولی صورتش آن است که مثال کسی
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نذر کند که اگر مشکلش رفع شد در راه خدا یک گاو را خیرات میکند و یا مبلغ معین
پول را صدقه میدهد؛ اگر مشکلش مرفوع گردید باالیش واجب میگردد که مطابق نذر
خود عمل کند اما در فرهنگ عوام ما انواع دیگری از نذرها هم وجود دارد که به تعالیم
()1
دین ربطی ندارند.
انواع این گونه نذر هاقرار زیر است:
نذر مشکل ُکشا ،نذر سخی جان ،نذر بی بی سرخروی ،نذر پیر بلند ،نذر لب آو ،نذر سمنک،
نذر دوازده امام ،نذر دیگچه ،نذر فاطمۀ زهرا ،نذر بی بی زینب ،نذر چادر بی بی ،نذر
هفت میوه وبسیار نذر های دیگر که در بین مردم خاصتاً زن ها ُم َر َّوج است؛ درصورتی که
هیچ گونه جنبۀ دینی ندارند .و پیروان این فرهنگ ادای نذر را با ذبح نمودن گوسفند،
پختن (حلوا ،کاچی ،شُ لَّۀ زرد ،شُ لَّۀ سفید ،شیر برنج ،نان روغنی) کشمش نخود ایفا میکنند
ویا به زیارت میروند و در آنجا به غربا و مساکین غذا یا پول خیرات میدهند.
خاص ادا میگردند که در زیر طور
خاص و مراسم
این نذرها هر کدام در محل و وقت
ّ
ّ
نمونه نذر مشکل ُکشا را میبینیم:
نذر مشکل ُکشا
زنی که نذر به عهده گرفته دسترخوانی در خانۀ خود هموار میکند و مقداری کشمش
نخود در روی آن میگذارد .هفت زن به دور دسترخوان مینشینند و کشمش نخود را
هفت تقسیم میکنند و قبل از خوردن آن افسانۀ این نذر را یکی از این هفت زن میگوید
و بعد کشمش نخود نذر را با چای میخورند.
معلم در مورد سوگواری ونذر از نگاه فرهنگ اسالمی توضیحات بدهد.

 -یک شاگرد در مورد مصارف سوگواری و شاگرد دیگر در مورد نذر صحبت کند.

ـ آیا مصارف زیاد در سوگواری درست است؟ در نذر چطور؟

 شاگردان در مورد فلسفۀ سوگواری و نذر از علما معلومات گرفته در کتابچه های شان بنویسندو با خود به صنف بیاورند.
 -1از نگاه اسالم نذر تنها به نام خداوندجواز دارد ،طریقۀ اجرا کردن نذر که در متن بیان شده است ،کدام اساس شرعی
ندارد بلکه؛ محض رسم و رواج مردم است.
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خالصۀ فصل اول
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 سال نو و میلۀ دهقان قدیمی ترین و گسترده ترین رسوم مردم ما ،عنعنه یی استبر خاسته از مجموعۀ شرایط طبیعی محیط زنده گی مردم درپهنۀ جغرافیای فرهنگی
آریانای قدیم بدون وابستگی خاص به هیچ قوم و گروه.
 در شب اول ماه حمل مردم سفره های خود را به استقبال سال نو با هفت نوع خوراکمیآرایند که به نام سفرۀ «هفت سین» یاد میشود.
 میله و تفریح به منظور رفع خستگی ،تجدید قوای جسمی و روحی برای انسان ها بسیارضرور است .با کیفیت ترین موسم میله ،بهار است که تمام طبیعت روح تازه یافته و آغوش
زیبا و با طراوتش را برای پذیرایی انسان باز میکند.
 تولد نوزاد در خانواده های هموطنان ما سبب خوشی و مسرت زیاد شان میگردد ،کههنگام به دنیا آمدن شان جشن میگیرند و خوشی مینمایند.
یکی از مراسم معروف و مشهور که در مورد نوزادان پسر بین هم وطنان ما مروج میباشد
ختنه سوری است که انجام آن هم از نگاه معتقدات اسالمی و هم از لحاظ صحی ضروری
است.
مردم ما به امید حل مشکالت و بر آورده شدن حاجات نذری به گردن میگیرند و بعد از
بر آورده شدن آن حاجت به ادای نذری که به عهده گرفته بودند ،میپردازند.
مراسم عروسی و ازدواج در وطن ما از انتخاب دختر شروع شده با خواستگاری ،شیرینی خوری،
چله بدلی ،فرستادن خوانچه های سال نو و عید ادامه مییابد .سپس مراسم حنا بندان،
شب نکاح و محفل عروسی با ساز و برگ و خوشی و سرور بر پا میگردد و بعد از صرف طعام
خطبۀ نکاح با اشتراک شاهدان و وکیل در حضور شاه داماد وعدۀ زیاد مدعوین و دوستان توسط
مولوی محل خوانده میشود و بعد عروس را با مراسم خاص به خانۀ بختش میبرند.
مردم ما در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند ،مراسم عید رمضان و عید قربان را به طرز
خاص بجا میکنند .از عاشورای حسینی تجلیل به عمل میآورند.
فال گرفتن و شگون ها جزو زنده گی اجتماعی مردم است؛ همچنان مراسم سوگورای را
با مصارف هنگفت بر پا میدارند.
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اهداف فصل دوم
در این فصل شاگردان باید:
به روح و محتوای سرودها ،ترانه ها و دوبیتی ها آگاه شوند ،به روحیات مردم ما ،آرزو ها
و تمایالت آنها در طول زمانه های گذشته پی ببرند.
شاگردان بدانند که به کار بردن لطیفه ،فکاهی ،طنز و کنایه در گفتار روزانۀ مردم چه
کیفیتی و لذتی به زبان و معاشرت مردم ایجاد میکند؛ همچنان طنز گویان ،لطیفه و
فکاهی گویان کالسیک و معاصر جامعۀ خود را بشناسند.
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فصل دوم
سرودها و مطایبه ها
سرودها

 -شما چقدرسرود یاد دارید؟
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خاص دارند و در میان مردم بسیار
سرودها یکی از انواع شعر مردم است که آهنگ و وزن
ّ
معمول و ُمر َّوج اند .هر بند ازسه ،چهار مصرع زیاد نیست .آنرا باساز و آواز میخوانند.

سرودها طی ّسده های متمادی توسط گوینده گان نا معلوم و با استعداد سروده شده و

نسل به نسل به مارسیده است.

سرودها از نظر محتوای خویش بسیار غنی و پُرمایه استند و به صفت یکی از بخش های
عمدۀ فرهنگ معنوی مردم ما حایز اهمیت فراوان میباشند .از طریق سرودها مردم

همیشه باهم درد دل میکنند و میخواهند با سرودی سوز ،فشار و عقده های دل خود را
بگشایند ،تبارز دهند تا تسکین و تس ّلی خاطری برای شان دست دهد.
سرودها و ترانه ها چاشنی همه خوشی ها و غم و ُغ ّصه های مردم است.

دربین مردم ما هیچ بزمی ،محفلی ،مجلسی ،شب نشینی ای ،میله یی و جشنی نیست که

در آن سرودها و ترانه ها زمزمه نشود .سرودها هم مانند دیگر انواع ادبیات عامیانۀ مردم

بیانگر آرمان ها ،آرزوها ،خواسته ها ،امیدها  ،باورها و اندیشه های دیرین مردم میباشد.
سرودها در واقع ُم ّمثِل عشق و عالقۀ مردم به زنده گی است.

یکی از این سرودها ،سرود «بیا بچیم انگور بخو!» است که درزمان جنگ دوم افغان و

انگلیس سروده شده ،قرارآتی است:
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جنگ انگریز و افغان است
1
محمد جان مرد میدان اس
ِ
سبزی تاکه ببی!
کارما جنگیدن اس		
2
ایوب خان شیر غران اس
3
		
میربچه باروت رسان اس
		
خواب ما برسر سنگ
		
قوت ما توت و تلخان
		
سربازی کار مردان اس
		
آزادی فخر افغان اس
			
باغ بی دیوار ما
		
جلوه ها داده به تاک
		
حسینی حسن خوبان اس
کشمشی نقل میدان اس
نوش جان کن مرهم اس!
		
چارک که کم در کم اس
غوله دان غول بیابان اس
		
قیمتش خیلی ارزان اس

بیا بچیم انگور بخو!
بیا بچیم انگور بخو!
دل های پاکه ببی!
الفت خاکه ببی!
بیا بچیم انگور بخو!
بیابچیم انگور بخو
عشق ما غیرت و ننگ
کار ما فتح است و جنگ
بیابچیم انگور بخو!
بیابچیم انگور بخو!
شرشر آبشارما
خوشۀ پر بار ما
بیابچیم انگوربخو!
بیابچیم انگوربخو!
طول هر خوشه بچیم
بیابچیم انگوربخو!
بیابچیم انگوربخو!
بیابچیم انگوربخو!

 -1غازی محمد جان خان وردک
 -2غازی محمد ایوب خان فاتح میوند
 -3غازی میربچه خان کوهدامنی
48

دوبیتی ها و ترانه ها
شما چند ترانه یاد دارید؟
ترانه ها و دوبیتی ها که همیشه در فرهنگ ما با زنده گی مردم همراه بوده است ،نمایانگر
و انعکاس دهندۀ آرمان ها ،آرزوها ،عواطف و احساسات لطیف و پاک آنان بوده است.
انسان ها همیشه مشتاق شنیدن و خواندن دوبیتی و ترانه ها اند؛ به خصوص وقتی ،که با
موسیقی دلنشین سروده شود.
آن دوبیتی ها و ترانه هایی که در عشق وطن ،ترانه های حماسی که برای استقالل و
آزادی وطن ،فرزند ،محبوب و معشوق سروده شده باشد کیفیت
خاص دارد.
ّ
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پایه و اساس ترانه ها و دوبیتی ها بر محور وطن دوستی ،دفاع از وطن در برابر اجانب و
بیگانگان گذاشته شده است و در واقع آیینۀ تمام نمای عواطف ،احساس ،شور و جذبه،
هیجان ،عشق و عالقۀ انسان به زنده گی ،وطن و زیبایی های طبعیت میباشد که به
شکل ترانه ها و دوبیتی ها از اعماق قلب سرچشمه گرفته و مانند شراره به بیرون زبانه
میکشد.

ترانه و دوبیتی مانند بال پروازیست که خواننده و سرایندۀ آن به وسیلۀ این بال میخواهد
خودرا از قعر فشار های محرومیت و ناکامی نجات دهد و در قبا ل آن آرمان و آرزوی
رسیدن به هدف را تبارز دهد.

در زیر نمونه هایی از ترانه ها و دوبیتی های مردم را میخوانیم:
		
بـــهار آمد که مــن شیدا بــگــردم

چــو مــرغاوی لــب دریــــا بگردم

		
پلنــگ در کــوه و آهــو در بیابــان

همه جـــوره و مـــن تنها بـــگردم
***
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ای جورۀ جان خـــانه گرفتی در بــر

آشفتــه کـــدی خوده به مثل کفتر

		
شاهین شوم و تــرا گیرم از لــب جر

آهستــه گیــرم از تــو نـــریزد پـر

***
این گل چه گلی است که در گریبان منست؟

هر جـاکه روم مهر تو در جان منست

هر جــا که روم آب روان پیش آیــد

آن آب روان دیــدۀ گــریـان منست
***

		
ای دوست به پیش تو رسیدن مشکل

یک حرف شیرین از تو شنیدن مشکل

دل دادن و مهرتو خــریدن آســـان

جان دادن و از تو گپ شنیدن مشکل
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 شاگردان به چهار گروه تقیسم شوند: گروه اول سرود های میهنی را گروه دوم ترانه هایی که در محبت و دوستی فرزندان سروده شده است گروه سوم در مورد قهرمانی های اجداد ما گروه چهارم درمورد طبعیت زیبای وطن را یاد داشت کنند و نماینده های هر گروه آنرا درپیشروی صنف بخوانند.

 -در سرودها و ترانه ها احساسات و عواطف مردم چگونه تبارز داده شده است؟

 هر شاگرد با اولیای خانوادۀ خود و بزرگان در تماس شده از آن ها و یا آن منابع و مراجعی کهاز آن ترانه ها ،دوبیتی ها وسرودها به دست آمده میتواند معلومات گرفته ،ثبت نمایند و روز بعد با
خود به صنف بیاورند و به معلم بسپارند.
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درس سیزدهم

لطیفه ،فکاهی ،ظرافت ،بدیهه گویی و حاضرجوابی

 -لطیفه و فکاهی گویی در مجالس چه کیفیتی دارد؟

لطیفه و فکاهی
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لطیفه و فکاهی سخن و نکتۀ نغز ،رسا ،نیکو و پسندیده است که گفتن و شنیدن آن باعث
شادی و انبساط خاطر میگردد؛ همینگونه فکاهی خوشی و خوش َم ُنشی را نیز میگویند.
در فرهنگ ما مردم در روزهای خوشی مانند عید ها ،عروسی ها ،جشن ها و دیگر محافل سرور
گردهم میآیند ،سخنان ملیح ،خنده آور ،لطیفه و فکاهی میگویند ،میخندند و شادی میکنند.
خاص دارند؛ آنچنان که هرسخن و
بعضی ها در گفتن لطیفه و فکاهی مهارت و استعداد
ّ
هر ادا و حرکت شان خنده آور است.
در حوزۀ فرهنگیی که ما زنده گی میکنیم درگذشته ها از اینگونه چهره های جالب و
دلچسپ فراوان حضور داشته اند که همیشه باعث گرمی و نقل مجالس بوده اند .مانند:
عبید زاکانی ،نصرالدین افندی ،شعبان ،صمد آغا ،اسمعیل سیاه و امثا ل آن؛ که همه با اسما و حکایت
هایخندهآورآنهاآشناهستند.ازآنجملهمشهورترینآنهاشخصیتافسانوینصرالدینافندی
است.
نصرالدینافندیشخصیتافسانوی،قهرمانلطیفهوفکاهی،اومردیبودهبذلهگو،ظریف،دانشمند،
صاف دل ،صاحب حضور ذهن فوق العاده که سخنان نغز ولطیفه های خودرا در لباس طنز و لفافه
طوری میگفته ،که در عمق و جوهر آن پند ،حکمت ،اندرز ،اخالق و ادب نهفته بوده.
نصرالدین افندی از دروغ ،مکر ،فریب ،ظاهر سازی ،تک ُّبر و خود بینی بیزار بوده است.
او مرد رسالتمند و حکیم بوده و عمرش برابر زمانه هاست .تمام مردمان کشور های
همسایۀ حوزۀ فرهنگی ما او را دوست دارند و هر کدام اورا از خود میدانند و به نام های
خواجه نصرالدین ،مشفقی ،نصرالدین افندی یادمی کنند.
بیشتر از دوهزار لطیفه را به او نسبت میدهند.
در زیر لطیفه یی را میخوانید که به زن نصرالدین افندی نسبت میدهند.
می گویند :زن نصرالدین افندی سوزن خود را گم کرده بود و در کوچه آنرا میپالید .زن
همسایه که او را دید ،پرسید چه گم کرده ای که میپالی؟ اوگفت« :سوزن خود را گم
کرده ام» .زن همسایه گفت« :سوزن را در کوچه گم کرده ای؟» گفت« :نی در خانه گم
کرده ام ».زن همسایه گفت« :سوزن را در خانه گم کرده ای و آنرا درکوچه میپالی؟» زن
افندی گفت« :به نسبتی که خانه تاریک است».
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درکشور عزیز ما نیز شخصیت های ظریف و بذله گو زیاد بودند و از آنجمله یکی اسمعیل
سیاه است .اسمعیل سیاه از هرات بود .او مرد سیاسی ،شاعر ،بذله گو و ظریف بوده که
نکته های انتقادی را درلفافۀ لطیفه و ظرافت بسیار دقیق ارایه میکرده است؛ چنان که
بذله ها و ظرافت های او در مورد "مستوفی استفاده جو ،تشبیه کردن اسمعیل به قانغوزک
و جواب دادن او" و بسیاری دیگر ،مشهور است.

بدیهه گویی(حاضر جوابی)
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بدیهه گویی و زود جواب دادن مطلبی یا پُرسشی هم از سخنان ظریف ،نیکو و خوش طبعی
است ،که بدون تأخیر ،تفکر و آماده گی قبلی جوابی به زبان آوردن است .صدها و هزار ها نمونۀ
آن در جامعۀ ما بین مردم گفته و شنیده شده است .ما اینجا یک نمونۀ آنرا میآوریم.1
می گویند صائب تبریزی هنگامی که از هند به کابل بر میگشت ،در سفر یک اسپ ویک
مرغ نیز با خود داشت .وقتی به منطقۀ کمری کابل رسیده دهقانی را دیده ،که درمیان
پالیز خود مصروف جمع آوری خربوزه است.
دهقان که صائب را دیده پیش رفته ،او را«خوش آمدید» گفته و پرسیده که « چه؟ برایش بیاورد؟»
صائب گفته است« :چیزی بیاورید که هم خودم ،هم مرغم و هم اسپم بخوریم و سیر شویم".
دهقان فوری چند دانه خربوزۀ شیرین برایش آورده و گفته است « :مغزخربوزه را خودت
بخور! تخم آنرا به مرغت و پوچاقش را به اسپت بده» صائب بادیدن خربوزه ،با ذوق زده گی
یالبدیهه با ظرافت و شوخی شاعرانه گفته است :هرگز ثمری نیست نهال کمری را.
ف
دهقان فوری جواب داده:
از بس که ثمر داشت نهالش کمری شد.
-شاگردان به چند گروه تقسیم شوند و هرکدام لطیفه یی بگویند و در کتابچه های شان بنویسند.

 -نصرالدین افندی کی بود؟

 شاگردان هر کدام هرقدر لطیفه ،ظرافت ،و بدیهه گویی هایی که در خانواده ،محیط و محلۀ شانمشهور است ،خاصت ًا از اسمعیل سیاه را ،ثبت نموده و به صنف بیاورند.
 - 1صائب تبریزی در مورد کابل قصیدۀ زیبایی به مطلع زیر سروده است:
خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش_ که ناخن بردل گل مى زند مژگان هر خارش
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درس چهاردهم

طنز
 -طنز چگونه گفتاری است؟
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خاص افادۀ بدیعی و ظریفانه در فرهنگ دیرینۀ
طنز گویی یکی از شیوه ها و گونه های
ّ
مردمان ماست .این طرز بیان مردم که به شکل منظوم و منثور گفته شده است ،نمایان گر
تیز هوشی ،آگاهی ،شوخ طبعی و ذکاوت آن هاست .بعضی مردم با ظرافت فطری ای که
دارند ،آن نکته هایی را که نمیشود مستقیم به قدرتمندان بگویند ،در جامۀ طنز و کنایه
در قالب الفاظ و عبارت های لطیف و در عین حال قاطع و ب ُ ُرنده ،میگویند.
در طنز با به کاربردن کلمات ،عبارات و افاده های لطیف ،روان و قاطع کاستی ها و
نا به سامانی های زندگانی اجتماعی را زیر آماج قرار میدهند.
هدف و مرام طنز گفتن در فرهنگ ما مبارزه با بدی ها ،نارسایی ها و نابه سامانی های
اجتماعی میباشد .در طنز معموالً ادا ،رمز و اشارۀ لطیف نقش بازی میکند .اگرقرار باشد
که طنز گویی عیبی ،ظلمی و یا نارسایی ای را با نیشخندی به کار بگیرد ،مطلب را با
سازوکار های دقیق و ادبی به میزان عقل و منطق سنجیده با مهارت تمام در جامۀ زیبای
طنز میآراید و میگوید ،که انسان را بی اختیار به خنده وشادی میبرد.
طنز گویی همیشه دو پهلو و دو هدف دارد .یک پهلوی آن خنده و شادی و پهلوی دیگرش
تمسخر است و مانند خنجر تیزی برکسی که طنز به سوی اوست وارد میشود.
طنز به تعبیر دیگر فاخر ترین شوخ طبعی است .طنز از فحش و هجو ُم َب َّراست.
چون طنز همیشه دو منظور و دو پهلو دارد به این سبب آنرا:
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گریستن قاه قاه و خندیدن آه آه گفته اند.
در ادبیات حوزۀ بزرگ فرهنگی ما طنز گویان و طنز نویسان زیادی بودند ،که مردم با
نامهای آنها آشناستند مانند:
اسمعیل سیاه(هراتی) ،اکرم عثمان و جالل نورانی کابلی ،عبدالواحد نظری قندهاری،
صوفی حیدر بدخشانی ،عزیز نیسن؟ و شعبان ترک ،صمد آغا و طنز گوی افسانوی حوزۀ
فرهنگی ما نصرالدین افندی است.
دیگر طنز گویان مشهور دنیا چارلی چاپلین و مستر بین هستند.
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 -هر شاگرد طنزی را یاد داشت کرده و در فرصت مساعد در پیشروی صنف بگوید.

 اسمعیل سیاه را میشناسید؟ از طنز های او چند تا یاد دارید؟ کتاب های عزیز نیسن؟ نویسندۀ ترک را خوانده اید؟ قصه های آنرا بگویید. -نصرالدین افندی از کدام کشور بود؟

 هر شاگرد درمورد طنز گوی ها و طنز نویس های وطنی و جهانی معلومات جمع آوری کرده وروز دیگر با خود بیاورد.
 هر قدر طنز نویس و طنز گوی که در محیط و منطقۀ شما هست اسما وکار نامه های شان رانوشته روز دیگر با خود به صنف بیاورید.
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کنایه و اصطالح
 -کنایه چیست؟

الف :کنایه
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کنایه معنی پنهان و پوشیدۀ یک عبارت را افاده میکند ،که در آن به جای این ،که از چیزی
یا کسی مستقیماً نام ببرند و یا کاری و عملی را به گونۀ آشکارا و واضح بیان نمایند ،یکی
از لوازم مربوط آن کس و یا کاری را که از صفتی حاصل میشود و یا نتیجۀ عملی را بیان
میکند ،به طور غیر مستقیم به مخاطب میشنوانند .به عبارۀ دیگر کنایه به سخنی گفته
میشود که به غیر معنی خودش به معنا و مدلول دیگری داللت کند و یا به کار برده شود.
مانند« :حسن غمکش» که ظاهر کلمه غم کشیدن حسن است و در معنای کنایه وی به
کسی گفته میشود ،که به هر موضوع ،به جاو بیجا دلخوری و نگرانی نشان دهد.
مثال هایی از کنایه ها
 از شرم آب شدن -یعنی شرمنده شدن. آب زیرکاه -آدمی که فتنه ای را با چهرۀ آرام ایجاد کند. آتش افروختن(دا من زدن) – کنایه از جنگ افروزی و اسباب فتنه را مهیا کردن است. بوسه به پیغام -کنایه به کاری که از روی سهل انگاری و بی اعتنایی اقدام شود. با پنبه حالل کردن -خشونتی یا جنایتی را با ظاهر ی آرام مرتکب شدن. باسوزن چاه کندن -کوشش کم و بیهوده را برای انجام امری بزرگ گویند. گرگ باران دیده -آدم پخته سالی که تجربۀ زیاد در کار ها داشته باشد .غالباً تجربه های منفی. رگ خواب کسی را یافتن -کنایه به مزاج وروحیات کسی پی بردن. شاخ کشیدن -کنایه به تعجب زیاد در امری که وقوع آن از نادرات باشد. به سرکسی کاله گذاشتن -فریب دادن طوری که طرف مقابل پی نبرد. یک زاغ را چهل زاغ کردن -کنایه به بزرگ جلوه دادن موضوعی .مثلی که از کاهی،کوهی ساختن.

ب :اصطالح

مقرر داشتن معنی و مفهومی برای لفظی غیر از معنی اصلی آن است ،به تعبیر دیگر به
کلمه ای که در فنی یا عملی معنی خاص غیر از معنی اصلی داشته باشد به کار میرود .در
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اصطالح فاعل معلوم نیست و خودش صفت یک شی است.همچنان اصطالح عبارت صیقل
یافته و ریخته ( قالبی) است و مانند مقوله و ضرب المثل ترکیب استوار دارد و در فرهنگ ما
هزار ها از این اصطالحات و عبارات صیقل یافته وجود دارد ،که در زیر به طور «مشت نمونۀ
خروار» یک تعداد از آن ها را با موارد استعمال شان میخوانیم:
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 آهن سرد کوبیدن از پشت ورق خواندن از دریا دوغ بخشیدن انگشت به دندان گرفتن بایک تیر دو فاخته زدن پشت نخود سیاه روان کردن پیش جر و پس تبر پیش پای بین تیشه به ریشۀ خود زدن جواب دندان شکن دادن چلوصاف از آب برآمدن خپک زیربوریا -خینۀ بعد از عید

 در خمیر موی پالیدن دست در خانۀ زنبور زدن دندان بر جگرگذاشتن دهان باز ماندن دیوار نمکش روز سیاه و زر سفید زیرکاسه نیم کاسه سر کالوه را گم کردن غالم حلقه به گوش بودن کاله خود را قاضی کردن کلوخ مانده از آب تیر شدن -مگس هر دوغ شدن

-دو شاگرد به پیشروی صنف رفته یکی چند کنایه و دیگری چند اصطالح را بگویند.

 -استعمال کنایه و اصطالح در محاورۀ روزانه چه کیفیتی دارد؟

 شاگردان از اولیای خود کنایات و اصطالحات را پرسیده و در کتابچه های شان بنویسند.56

خالصۀ فصل دوم
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سرود ها یکی از انواع شعر مردم است که آهنگ و وزن خاص دارند و طی قرون متمادی
توسط گوینده گان نا معلوم و با استعداد سروده شده ونسل به نسل به ما رسیده است.
سرود ها از نظر محتوای خویش بسیار غنی و پر مایه هستند و به صفت یکی از بخش های
عمدۀ فرهنگ معنوی حایز اهمیت فراوان میباشند .از طریق سرود ها مردم همیشه باهم
درد دل میکنند .سوز ،فشار ،محرومیت ها و عقده های دل خود را میگشایند.
لطیفه و فکاهی سخن و نکتۀ نغز،رسا ،نیکو و پسندیده است که باعث شادی و انبساط
خاطر میگردد .در فرهنگ ما مردم در روز های خوشی مانند ،عروسی ،جشن ها ،عید ها
و دیگر محافل گردهم میآیند ،سخنان ملیح ،خنده آور ،لطیفه وفکاهی میگویند.
طنز گویی یکی از شیوه ها و گونه های خاص افادۀ بدیعی و ظریفانه در فرهنگ دیرینۀ
مردم ماست.
این طرز بیان مردم که به شکل منظوم و منثور ایجاد شده است ،نمایانگر تیز هوشی،
استعداد ،آگاهی ،شوخ طبعی و ذکاوت آن هاست .در طنز بابه کاربردن کلمات ،عبارات و
افاده های لطیف ،روان و قاطع کاستی ها و نا به سامانی های زنده گانی اجتماعی را زیر
آماج قرار میدهند.
طنز گویی همیشه دو پهلو و دو هدف دارد .یک پهلوی آن خنده و شادی و پهلوی دیگرش
تمسخر ادبی و اخالقی است.
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اهداف فصل سوم
در این فصل شاگردان انواع خوراکی هایی را که در بین مردم پختن آن مروج است میشناسند.
و شاگردان این مطلب را نیز میدانند که غذا ها از موادی مانند سبزی جات ،میوه جات،
حبوبات ،لبنیات ،گوشت ماهی ،پرنده گان و حیوانات پخته میشود؛ همچنان غذا های سنتی
و عنعنوی را که از این مواد و یا ترکیب چند مواد پخته میشود میشناسند و اهمیت آنها را
به خوبی میفهمند و همچنان غذا هایی را که به مناسبت های مختلف مانند سال نو و امثال
آن پخته میشود؛ مانند :سمنک ،هفت سین ،قولوترش ،دنده کی و غیره میشناسند.
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فصل سوم
خوراکی ها
انواع غذا ها در وطن ما

 -خوردن کدام غذاها در وطن ما بسیار ُم َر َّوج است؟

AC
KU

مردم ما غدای خود را از سبزی جات ،حبوبات ،میوه جات ،شیر و محصوالت آن .تخم مرغ،
ماهی،گوشت پرنده گان ،گوشت حیوانات و برنج تهیه مینمایند.

تصویر ()31

این مواد را یا جدا جدا میپزند و یا مخلوطی از این مواد را .مث ً
ال لبنیات را با برنج،
سبزی جات را با گوشت ،سبزی جات را با خمیر و صد ها نوع غذاهای ترکیبی مخلوطی
از دو ،سه و بیشتر مواد تهیه میکنند.
گندم ،جو ،جواری را آرد نموده از آن نان خشک میپزند که انواع مختلف آن در وطن
ما عبارت است از نان تندوری ،نان خاصه ،چپاتی ،پنجه کش ،فطیر ،نان روغنی ،انواع

59

کلچه ها ،نان بربری و امثال آن .
قابل یاد آوری است که مردم ما نسبت به مردمان دیگر کشورها نان خشک زیاد میخورند.
حبوبات را به صورت دلده و جوشانده میخورند .مانند گندم ،ماش .لوبیا ،باقلی،
عدس،نخود و امثال آنرا یا میجوشانند و یا به شکل قورمه میپزند.
خوشۀ جواری را هم جوشانده و هم بریان یا پُله بریان میکنند.

می گویند در گذشته ها بعضی خانواده ها آرد جواری را زیاد معطل میکردند؛ تا تلخ
شود و خوردنش مشکل گردد ،که کم تر مصرف شود.
مصرف برنج در وطن ما زیاد است و عمدتاً
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به شکل شُ له و پلو سیر روغن خورده
میشود .مردم کم بضاعت به شکل
شُ له میخورند و انواع مشهور آن شُ له

غوربندی ،کچری قروت و دندهکی
است.

ثروتمندان به شکل پلو با گوشت ،سبزیجات ،قورمه ،کوفته،

تصویر ()32

دوپیازه و امثا ل آن میخورند .پلو به انواع مختلف پخته میشود که مشهور ترین آن
قابلی پلو اوزبکی است.

غذاهای گوشتی عبارت اند از :شوربا ،قورمه ،کوفته ،انواع کباب ،دوپیازه ،سالند ،یخنی،
قلیه ،گوشت بریان ،کله پاچه ،جگر بریان و امثال آن.
در دهات و قریه جات گوشت را مردم «قاق» یا «الندی» میکنند.
مفید ترین گوشت ها گوشت ماهی است و بعد از آن گوشت پرنده گان مانند بودنه ،سی سی،
کبک ،مرغ دشتی ،فیل مرغ وحشی و امثال آن است.
غذاهای خمیری ،گوشتی و مخلوط سبزی عبارت اند از :منتو ،بوالنی ،سمبوسه و امثا ل آن.
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کچالو هم در غذای مردم ما شامل است ،که
آنرا به شکل شوربا ،جوشانده ،پکوره و
چپس صرف میکنند.
چون تربیۀ مواشی مانند گاو ،بز و
گوسفند از قدیم در وطن ما مروج
بوده بنابر آن غذا هایی که از شیر
تصویر ()33

و محصوالت آن تهیه میگردد ،نیز رواج

داشته به خصوص در فصل های بهار و تابستان.
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در ایلبند ها آنجا که چشمه سار های آب های شفاف و ُخنک جاری است و سر تا سر
کوه و پُشته و دامنه های ایلبند ها همه جنگل علف و گلهای خودرو است و گوسفندان

و بزها در آن جنگالت پر علف میچرند و پستان های شان از شیر مملو میگردد.

زن های مالدار روزانه دو مرتبه گوسفندان و بز ها را میدوشند .شیررا در دیگ های
بزرگ چدنی میجوشانند و در ظروف دیگر میریزند و در آن مایه عالوه میکنند و تا
صبح آن شیر به ماست تبدیل میگردد و به روی آن یک صفحه قیماق تشکیل میشود.
قیماق را برداشته ماست را در مشک میزنند و به دوغ و مسکه تبدیل میشود .بعد

دوغ را به چکه و سوزمه و بعدا ً به قروت تبدیل میکنند.
دوغ تازه از بهترین مشروبات در جهان است.

غذا هایی که از شیر و محصوالت آن تهیه میشود عبارت اند از:
شیربرنج ،شیرروغن ،قیماق ،قیماق بتُ ،ک َتخِ ی ،مسکه و فتیر ،روغن جوشی ،مالیده،
شیرچای ،قیماق چای ،قروتی ،قولوترش و امثال آن.
و غذاهای دیگر که در وطن ما زیاد معمول و عام است عبارتند از:
ایشکنه ،شُ له ،کچری قروت ،قروتی ،باج ،تخم بریان ،شوربا ،ماهی ،جلبی ،کله پاچه،
61

انواع پلو ،شوروا برنج ،حلوا ،آش ،منتو ،چاینکی ،تخم جوشانده ،کچالو ،جواری جوشانده
و انواع زیاد دیگر.

تصویر ()34
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 -شاگردان به چند دسته تقسیم شوند .یک گروه غذا هایی را که :از لبنیات تهیه میشود ،گروه دیگر

غذا هایی را که از گوشت تهیه میشود ،دستۀ سوم غذا هایی را که از سبزیجات تهیه میگردد و

گروه چهارم غذا هایی را که از برنج پخته میشود را در کتابچه های شان بنویسند.

 کدام نوع غذا ها به صحت و سالمت انسان بیشتر مفید است؟ -در تهیۀ غذا چه نکاتی باید رعایت کرده شود؟

 شاگردان انواع غذا هایی را که در محله و محیط شان پختن آن مروج است ،از اولیای خودپرسیده ،در کتابچه های شان بنویسند و با خود به صنف بیاورند.
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خاص
غذا های رویداد های
ّ

 خوردن کدام غذاها در وطن ما بسیار ُم َر َّوج است؟میگویند غذا از نگاه نوعیت ،کیفیت ،تهیه و داشتن وسایل و لوازم آن یکی از عناصر مهم
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فرهنگ یک جامعه میباشد؛ زیرا چگونگی فرهنگ جامعه بشری را از غذا ،وسایل ،لباس،
چگونه گی ساختمان منازل ،وسایط حمل ونقل ،عبادتگاه ها ،جای بود و باش ،رسوم
عنعنات و غیره میتوان دانست؛ فرهنگ ممثل عادات،رسوم و رواج ها ،باورها ،دانش ،و
قوانین رایج در یک جامعه است .از این جهت جامعه شناسان چگونه گی تهیۀ غذا ها و
پخت و پز را یکی از خصوصیات فرهنگ جوامع بشری می دانند و به آن اهمیت زیاد قایل
میباشند .در اینجا طرز تهیۀ چند نوع غذا هایی را که پختن آن به مناسبت رویداد های
خاص در گوشه و کنار وطن ما مروج است به شما معرفی مینماییم و این غذا ها عبارت
اند از :قولورترش  ،جوش ،دنده کی ،گوشت کوچه ،سمنک و هفت سین میباشد.

قولور ترش و طرز پختن آن

یک اندازه گندم سفید را پاک کرده ،شسته ،در طشت های بزرگ در بین شیر تر میکنند.

در سایه یی میگذارند و هر روز آنرا زیرو رومی نمایند تا زمانی ،که گندم تمام شیر را
جذب کند .سپس به روی بوریا یا تکۀ پاک بازهم در سایه هموار مینمایند تا خشک شود؛
سپس آنرا آرد میکنند و آرد را با شیر بز به شکل اوماچ مالیده دوباره درسایه خشک
63

مینمایند و بعد از خشک شدن برای زمستان ذخیره می می کنند.
در روز های بارنده گی و سرد زمستان آنرا با سیر ،پیاز ،بادنجان رومی ،در روغن میپزند،
غذای لذیذی تیار میشود که آنرا قولوترش میگویند.
قولوترش بیشتر در والیت های هرات و فراه مروج است.
قولوترش برای درمان ریزش بسیار مفید است.

جوش

مردم نورستان غذای مخصوصی به نام جوش دارند و آنرا درمراسم ختم و خیرات ،عروسی ها

طرز پختن جوش
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و غیره میپزند.

گاوی را ذبح نموده گوشت آنرا توته توته میکنند و در دیگ بزرگی میاندازند .بعدا ً روی

آن آب جوش میریزند و زیرش آتش میافروزند و حدود یک ساعت جوش میدهند.
سپس گوشت را از آب آن جدا نموده با کارد ریزه ریزه مینماید و دوباره به دیگ انداخته
به آن آرد عالوه نموده و باهم مخلوط میکنند و بار دیگر میجوشانند تا خوب پخته و
نرم شود زمانی که گوشت با آرد مخلوط شده پخته شد غذای جوش آماده و قابل خوردن
است.

دنده کی و طرز پختن آن

در دیگ روغن میریزند و آنرا سرخ میکنند؛ سپس پیاز و بادنجان به آن عالوه نموده

دوباره سرخ میکنند؛ بعدا ً به اندازۀ ضرورت به آن آب میریزند و بعد از آن برنج شوله یی
را با کمی ماش که قب ً
ال به اندازۀ ضرورت شسته و آماده کرده اند ،در دیگ میریزند .در
حدود یک ساعت دیگ میجوشد و برنج و ماش همۀ آب دیگ را جذب میکند و غذا
پخته میشود.
64

سپس این شله را در غوری کشیده باالی آن قروت و مسکۀ سرخ شده را میریزند و صرف
میکنند.
این غذای خوش مزه بیشتر در بین مردم والیت های پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،ارگون و
کتواز مروج است.

گوشت کوچه

گوشت کوچه نوعی غذایی است که در مناطق میدان وردگ ،بهسود و دایزنگی آن را در

دهۀ محرم و یا وقتی ،که بعضی از حجاج ثروتمند از حج باز میگردند ،آن را میپزند.
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طریق پختن آن

برای پختن گوشت کوچۀ خوب و با مزه معموالً گوشت گوسفند و گندم را به اندازۀ

مساوی در نظر میگیرند ،مث ً
ال ده سیر گندم را با ده سیر گوشت گوسفند.

اول گندم را پاک میکنند ،میشویند ،بعد در دیگ های کالن آب ریخته و گندم را نیز
در آن می ریزند؛ سپس گوشت را هم در داخل دیگ میاندازند ،و از اول شب در زیر
دیگ آتش میافروزند ،تا نزدیکی های چاشت روز بعد این پخت ادامه مییابد تا زمانی که

گوشت کام ً
ال حل شود؛ چون گوشت در میان آب گندم آنچنان ناپدید میشود که هیچ
اثری از آن باقی نمیماند .استخوانهای گوشت را از دیگ بیرون میکنند.

گندم میان دیگ که به اثر جوشیدن زیاد در بین گوشت بسیار چسپنده میشود آنرا در
بشقاب ها گرفته به مهمانان تعارف میکنند.
گوشت کوچه غذایی بسیار لذیذ و با مزه است.
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 -شاگردان به گروه ها تقسیم شوند و هر گروه در مورد غذا ها بین خود صحبت کنند.

 غذا ها و خوراکه های رویداد های خاص چگونه غذا هایی است و آنها را به کدام منظور تهیهمیدارند؟
 قولوترش چه گونه غذایی است ،آنرا چگونه میپزند و در کدام مناطق کشور رواج دارد؟ غذای جوش را مردم نورستان چگونه میپزند؟ گوشت کوچه در کدام مناطق کشور ما و چگونه پخته میشود؟ -دنده کی با کچری قروت چه فرق دارد؟

 اگر درمناطق شما کدام نوع غذای خاص دیگر پخته میشود و شما آنرا میدانید در کتابچه هایخویش بنویسید و در ساعت آینده به صنف بیاورید.
66
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سمنک

 -سمنک چیست؟
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سمنک با مراسم خاص زنانه به پیشواز بهار وسال نو درخانواده ها پخته میشود.
طرز تهیه و پختن سمنک:
مقداری گندم را پاک کرده ،شسته و در ظرفی هموار در فضای آزاد میگذارند .باران های
نرم بهاری بر آن میبارد و گندم در چند روز جوانه زده ،ریشه دوانیده سبز میشود .وقتی
چکند
ساقه های گندم به اندازۀ یک َو َجب قد کشید ،این ساقه های سبز را در اوغور می ُ
و شیرۀ آنرا گرفته در دیگ بزرگی میریزند .مقداری آرد هم به آن عالوه میکنند و دیگ
را بر روی دیگدانی که زیرش آتش میسوزد میگذارند.
از جملۀ زن های همسایه ،محله ،و گذر که در این خانه جمع هستند ،زن پخته سال،
خوشبخت و خوشرویی کفگیری به دست گرفته محتویات دیگ را پیهم شور میدهد و
به آروزی گشایش روزی و فراوان ِی نعمت های خداوندی درسال نو دعا میکند .زن های
دیگر نیز همگی تا صبحدم نمیخوابند و به نوبت سمنک داخل دیگ را شور میدهند.
دختران جوان هم که در این مراسم اشتراک کرده اند َدف و دایره میزنند ،و با شادمانی
این سرود را با آواز دل انگیز میخوانند.
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
مـیــلۀ شب زنــــده دار است
		
سمنــک نـــــذر بهـــار است
این خوشی سالی یکبار است -سال دیگر یا نصیب
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
سمنـــک درخـــود بـــجوشد
		
آروز امــشب خـــــروشـــــد
دلخوشی جامه بپوشد -سال دیگر یا نصیب
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دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
دلـــخوشی دارد هـــــــزاران
		
ایــــن گل فــصل بــــــهاران
خاصه برشب زنده داران -سال دیگریا نصیب
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
خــود بـــه خـود رنگینی دارد
		
بــی شــکـر شیــریـــنی دارد
طعم خوش چون فِرن ِی دارد -سال دیگریانصیب
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
دیـــدنــی بــاشد خـــروشش
		
خوش نـماید روبــه جـــوشش
ساجقک داردبه دوشش -سال دیگریانصیب
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
مــوجد شــور و شـــرار است
		
شـــاهــد عــیش بــهار است
واجب هر گیرو دار است -سال دیگریانصیب
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
		
سمنک در جوش ما کفچه زنیم
صبحگاهان که سمنک پخته شد آنرا به همسایه ها ،اهل گذر ،و محله تقسیم میکنند.
خاص برگزار میشود.
رسم سمنک پزی که از قدیم یاد گار مانده در کشور عزیز ما با مراسم ّ

 -یک شاگرد به پیشروی صنف آمده در بارۀ مراسم سمنک پزی در سال نو صحبت کند.

 سمنک پزی و خوردن سمنک چه کیفیتی دارد؟ -میلۀ سمنک پزی از نگاه فرهنگی چه خصوصیت و ارزش هایی دارد؟

 شاگردان ازاقارب و خویشاوندان در مورد سمنک پزی و مراسم دیگر سال نو معلومات بگیرند ودر کتابچه های شان نوشته با خود به صنف بیاورند.
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درس نزدهم

سفرۀ هفت سین

 -هفت سین چیست؟
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هفت سین در سال نو معنای خاصی دارد.
در روزگاران قدیم قاب های منقوش ،زیبا و گرانبها ازجنس کایو لین را از کشور چین به
خراسانزمین (افغانستان) میآوردند .بعد ها به نام کشوری که از آن میآمد چینی نامیده
شده که در تغییر لهجه به مرور زمان به صورت سینی رواج پیدا کرده است.
مردم برای چیدن سفرۀ سال نو در این دوران از همین ظروف نقاشی شده کار میگرفتند،
این ظروف را پر ازنقل ،قند و نبات میکردند.
عدد هفت در فرهنگ و ادبیات ما عدد سعد است و استعمال آن در هفت خوان رستم،
هفت طبقۀ آسمان ،هفت مرحلۀ عشق و عرفان ،هفت اختر ،هفت اقلیم ،هفت روز هفته،
هفتم عروسی ،هفتم میت و امثال آن به مشاهده میرسد.
آنچه بر سر سفرۀ سال نو چیده میشود ،عالوه از هفت سین (سیب ،سنجد ،سرکه ،سیر،
سبزی ،سمارق ،سمنو) آب ،آیینه ،ماهی سرخ کرده ،شمع های فروزان در شمعدان ،سِ که،
اسپند ،شکر ،نارنج غوطه ور درآب ،تخم
مرغ رنگ شده ،نان و گلدان است ،که
هر کدام آن ها نمادی دارند قرار زیر.
 -١سیب :نشانۀ زاینده گی ،عشق و
عرفان است.
 -٢سنجد :عطر گل سنجد درفضا
میپیچد ،قوای حسی انسان را تحریک
میکند.
 -٣سرکه :نشانۀ صبر و شکیبایی است.
تصویر ()35
 -٤سیر :نشانۀ تندرستی است.
 -٥سبزی :نشانۀ ثمر و برکت است.
 -٦سمارق :که به رنگ خورشید درحال طلوع است ،مظهر طلوع و آغاز دوباره است.
 -٧سمنو :در بارۀ سمنو (سمنک) نقل قول های مختلف است.
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 -٨آب :نشانۀ روشنی دل ،باروری ،برکت بخشی و پیروزی است.
 -٩آیینه :نشانه یی از ،به خویش نگریستن و به درون نظاره کردن است.
 -١٠ماهی :نشانۀ تولید ،تازه گی ،شادابی و تکاپو است.
 -١١شمع :مظهر فروغ و روشنایی است.
 -١٢سِ َّکه :نشانۀ ثروتمندی و توانگری است.
 -١٣اسپند :نشانۀ دور کنندۀ زخم چشم و نظر بد است.
 -١٤شکر :برای شیرین کامی همیشگی اعضای خانواده است.
 -١٥نارنج غوطه ور در آب :نشانۀ قرار داشتن زمین بر روی آب است.
 -١٦تخم مرغ :نشانۀ آفرینش ،نطفه ،ثمر و برکت است.
 -١٧نان :نشانۀ برکت و فراوانی روزی است.
 -١٨گلدان و گل :نشانۀ زیبایی است.
در بارۀ سفره هفت سین؛ همچنین گفته شده است که سین ها نشانۀ صداقت ،عدالت،
انصاف ،رفتار ،کردار و گفتار نیک ،کامیابی ،پرهیزگاری ،تقوا و بخشش هستند.
به این ترتیب ،موهبت های طبعیت ناب در این سفرۀ سال نو خالصه شده است .و آنچه در طبیعت
از زیبایی ها و جود دارد از قدرت های خداوند توانا(ج) مظهری در سفرۀ هفت سین دارد.

 -شاگردان به چند دسته تقسیم شوند و هر گروه خاصیت نشانه ها را در کتابچه های شان بنویسند.

 سیب و سنجد چی گونه میوه هایی استند؟ سیر به صحت انسان چی اندازه مفید است؟ -سمارق را میشناسید ،چی قسم نبات است؟

 شاگردان درمورد آن چه که به نام نشانه ها ذکر شده از اولیای خود معلومات جمع آوری کرده ودرکتابچه های شان بنویسند و به صنف آورده بخوانند.
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خالصۀ فصل سوم
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در وطن ما پختن غذا های متنوعی در میان مردم مروج است ،که اکثرا ً از سبزیجات،
حبوبات  ،شیر ،برنج ،میوه جات و گوشت ماهی ،پرنده گان وحیوانات پخته میشود.
استفاده و خوردن نان خشک در بین تمام مردم افغانستان مروج است و با اکثر غذا ها
همیشه در سفره های مردم موجود است.
قولوترش از غذا هایی است که بیشتر در والیات هرات و فراه مروج میباشد .جوش غذای
مخصوص مردم نورستان و گوشت کوچه غذای مردم دایزنگی و هزاره جات میباشد.
سمنک با مراسم خاص زنانه به پیشواز بهار و سال نو در خانواده ها پخته میشود.
رسم سمنک پزی از قدیم به یادگار مانده است.
چیدن سفرۀ هفت سین که به پیشواز بهار و استقبال سال نو صورت میگیرد ،سابقۀ آن
به هزاران سال در روزگاران باستان بر میگردد.
هفت در فرهنگ و ادبیات ما عدد سعد است و کاربرد آن در هفت خوان رستم ،هفت
طبقۀ آسمان ،هفت مرحلۀ عشق و عرفان ،هفت اختر ،هفت روز هفته و امثال آن دیده
میشود.
هفت سین عبارت است از سیب ،سنجد ،سیر ،سبزی ،سمارق ،سمنو و سرکه.
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اهداف فصل چهارم
در این فصل شاگردان به انواع اراضی و مقدار زمین در خانواده ها و محصوالت زراعتی در
کشور آشنا شده و چگونگی مناسبات بین زمین داران و کارگران را میفهمند.
شاگردان به اهمیت باغ ها ،جنگالت و ارزش صحی و تأثیر آن در حفظ محیط زیست پی
میبرند.
شاگردان انواع میوه جات مرغوب و ارزش آن میوه های اعال را در بازار های جهان
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میشناسند و ذهنیت صدور میوه جات وطن ما را به بازار های خارج پیدا میکنند.

تصویر ()36
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درس بیستم

فصل چهارم
اقتصاد محلی
انواع اراضی و طريق کاشتن شالی

 -شالی از برنج چه فرق دارد؟
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وطن عزيز ما افغانستان عمدتاً کشور کوهستانی است .به جز از برخی از ساحات در شمال
و غرب و جنوب غرب کشور در ساير
مناطق اراضی مرتفع است و هر قدر از
اين اراضی را که مردم قلبه کرده اند
به طور للمی گندم و نخود میکارند و
حاصل چندانی به دست نمیآورند.

اما در مناطق هموار که زمين ها
از درياها آبیاری میگردند ،مردم
زمين ها را گندم ،جواری ،جو و شالی

تصویر ()37

میکارند از آن محصول خوب برمی دارند .در مناطق گرم و سيرآب در هر سال دو مرتبه
زمين ها محصول خوب میدهند .مقدار زمین های هموار آبی و زراعتی اکثر خانواده ها
بسیار کم است و کسانی که خود زمین ندارند ،زمین های مالکین را کشت میکنند و در
کشت زمین ها بین زمین دار و دهقان کارگر مناسباتی وجود دارد که یا به طور اجاره است
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یا کارگر استخدام شده در محصول هنگام برداشت چهار یک یا پنج یک سهیم میباشد.
در گذشته ها که قلبه کردن زمین با دوگاو ،یوغ و اسپار بود فعالیت های کشاورزی به
کندی پیش میرفت و اکنون که در اکثر مناطق زراعت میکانیزه شده هم کاشت و هم
برداشت محصول آسان تر و سریع تر گردیده است .مردم در گذشته ها در امور آبیاری
و کشاورزی باهم همکاری و به صورت دسته جمعی کار میکردند که به نام حشر جوی
پاک کنی ،گندم درو و امثال آن یاد میشد.
به هر صورت:
کاشت انواع غله جات و حبوبات که در اکثر مناطق وطن ما مروج است همه و یا اکثر
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دهقانان طریق زرع آنرا میدانند ولی شالی با وصف آن که بسیار پر منفعت است ،همه
مردم به کاشت آن بلد نیستند.

در زیر غرض معلومات بیشتر شما
طریق زرع و برداشت محصول شالی
را معلومات میدهیم.

کاشتن شالی و محصول برنج

برنج از محصوالت بسیار ارزنده و خوب

تصویر ()38

کشور ما به حساب میآید .این محصول از شالی به دست میآید و شالی تنها در آن
مناطقی از وطن ما کشت میشود که آب فراوان و هوای گرم دارد .چون آب فراوان و هوای
گرم از ضرورت های نخستین و دایمی شالی است.
در والیت های بغالن ،کندز ،تخار ،لغمان ،کنر ،وردک ،غزنی و هرات شالی زیاد کاشته
میشود.
کاشتن شالی و تربیۀ آن تا تولید برنج ،زحمت  ،مهارت و حوصلۀ زیاد الزم دارد.
74

به خصوص برنج سدری یا باریک که
برعالوۀ زحمت نهالی شانی و درو به
جوش و تفت نیز محتاج است.
شالی مروج در وطن ما و برنجی که از
آن به دست میآید طور عمده به دو
گونه است که در ذیل به بیان هر کدام
تصویر ( )39نهالی شالی
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شالی نیلوفر

پرداخته میشود.

این نوع شالی دارای دانۀ پهن و گرد است و بعد از اینکه کوبیده شد برنجی سفید رنگ
از آن به دست میآید.

روش کشت و محصول دهی

کشت شالی نیلوفر تا هنگام درو شدن نسبت به شالی سدری زمان کمتری را در بر
میگیرد ،از این رو دیرتر از شالی سدری کاشته میشود و یا اگر همزمان کشت شود
محصول زود تر به دست میآید .این کشت معموالً در ماه ثور یا اندکی دیرتر کاشته
میشود و در چهار ماه محصول آن به دست میآید .از هنگامی که تخم این شالی کاشته
میشود تا وقتی که به پخته گی میرسد نیاز به آب دوامدار دارد .در صورتی که آب
کم رسی نماید و زمینش خشک شود ،در کشت خلل ایجاد میگردد و درست خوشه
نمیکند .دهقانان خوشه نکردن شالی نیلوفر را اصطالحاً "گنگک" میگویند.
بعد از اینکه کشت شالی به پخته گی رسید درو میشود و در جایی جمع و خرمن
میگردد .بعد از آن توسط دستگاهی چوبین که گردو ،پایکوب یا آوجواز نام دارد و ساخت
75

خود مردم است کوبیده میشود تا دانه ها از ساقه جدا گردد .آنگاه به وسیلۀ چک زدن در
مسیر باد ،دانه ها جدا و پاک میگردند و برنج به دست میآید.
شالی سدری (باریک)
شالی سدری برنجی اعلی و خوش رنگ است و دانه های آن باریک و دراز میباشد.
روش کشت و تربیۀ شالی سدری

مقداری برنج را اوالً در کرد کوچکی میکارند ،وقتی به اندازۀ یک بلست نمو کرد ،بعد آنرا
دسته دسته گرفته ،طور ایستاده؛ و قامت های خم شده از صبح تا شام در زمین شالی که
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هم آب گرم در کرد است و هم آفتاب سوزان کار گران را اذیت میکند در زمین نرم
و پر آب مینشانند و بعد به طور دایمی آنرا آبیاری میکنند.

کشت شالی سدری و تولید برنج از محصول آن زحمت زیاد میخواهد .این نوع شالی در
مدت شش ماه به دست میآید و از ابتدا تا انتهای این مدت باید آب در داخل زمین
و جود داشته باشد ،در غیر آن محصول خوب و کافی نخواهد داشت .شالی سدری در ماه
ثور کاشته میشود و تا ماه میزان به پخته گی میرسد .در این مدت دهقان باید یکی
دو بار علفهای هرزه را از میان کشت شالی که زمینش را آب فرا گرفته است ،طور ایستاده
و با قامتی خم شده برچیند و دور
سازد ،و همیشه وجود آب در میان
زمین را مراقبت کند تا مزرعه کم
آب نشود .بعد از چندی شالی خوشه
میکند و در این وقت به هوای گرم
ضرورت دارد تا خوشۀ آن پخته شود.
شالی خوشه کرده بسیار خوش منظر
تصویر ()40
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و دلپسند است و بیننده از تماشای آن حظ میبرد.
هنگامی که کشت شالی زرد شد و به پخته گی رسید دهاقین آن را درو و خرمن مینمایند.
آنگاه توسط دستگاه گردو کوبیده میشود تا شالی از ساقۀ جدا گردد.
با به دست آمدن شالی سدری از مزرعه نیمی از کار تولید برنج انجام شده است ،زیرا
پروسۀ طوالنی دیگری(جوش و تفت دادن) را به دنبال دارد تا بعد از آن برنج به دست
آید.
جوش و تفت دادن شالی و تولید برنج
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شالی سدری نیاز دارد تا جوش و تفت داده شود .این کار صورت میگیرد تا برنج آن
نشکند و از نگاه رنگ و مزه مرغوب تر گردد .وقتی شالی از خرمن به دست آمد جایی را
برای جوش و تفت آن آماده مینمایند .نخست دیگهای کالنی را آماده میسازند و مقداری
آب را به وسیلۀ آتش در آنها به جوش میآورند .وقتی آب جوش آماده شد شالی ها را در
بین دیگ میاندازند و مدت چند ساعت در آب نگه میدارند .بدین طریق شالی در میان
آب جوش استحکام مییابد.

بعد از آن نوبت تفت دادن میرسد .برای انجام این کار دیگ چودنیی را در کوره یی

جا

ی کنند .در این کوره باید روز تا شام آتش روشن نگه داشته شود تا دیگ سخت داغ
به جا م 
باشد و تفتگر شالی را در
آن تفت دهد .تفتگر شالی
را اندک اندک به داخل
دیگ چودنی میاندازد و
با چوبی دور میدهد تا
تفت خورد و بعد از آن از
تصویر ( )41برنج
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دیگ میکشد .پس از آن شالی تفت خورده را به مقابل حرارت آفتاب هموار می کنند تا
خشک گردد و بعد از خشک شدن توسط ماشین یا پایکوب می کوبند تا پوست شالی از
دانه جدا گردد و برنج تولید شود.
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 شاگردان در بارۀ مناطق حاصلخیز وطن بحث نمایند و نتایج بحث شانرا در کتابچه های خودبنویسند.

 -کشت شالی سدری در کدام والیات وطن ما بیشتر رواج دارد؟

 -کنجد چه نوع دانه یی است و از آن چه استفاده یی صورت میگیرد؟

 شاگردان محصوالت زراعتی منطقۀ خود را یادداشت نمایند و در ساعت بعدی با خود به صنفبیاورند.
78

درس بیست و یکم

باغ داری ،تولید میوه و جنگالت

 -در منطقۀ شما چه نوع میوه جاتی پیدا میشود؟
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وطن عزیز ما افغانستان کشور باغ ها ،میوه و جنگالت است.
هر نوع درختان مثمر و غیر مثمر در اراضی هموار و مرتفع آن میروید و محصول خوب
میدهد.
مرغوب ترین میوه جات مانند انار ،خربوزه ،زردآلو ،شفتالو ،انگور ،انجیر ،توت زمینی و
امثال آن پرورش داده میشود.
پرورش درختان و
وجود جنگالت باعث
سرسبزی ،زیبایی،
هوای تازه ،تولید میوه،
زمینۀ پرورش زنبور
عسل و ایجاد پوشش
گیاهی ،حفظ خاک
و در نتیجه باعث به
میان آوردن محیط سبز
و فضای صاف و جلب سیاحین
و جهانگردان به کشور زیبای ما
تصویر ( )42میوه ها و
میگردد.
کندوی زنبور عسل
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طوری ،که همه میدانیم وطن ما انواع مختلف درجۀ حرارت ،ارتفاع بلند ،زمین های
هموار منطقۀ گرمسیر ،معتدل و سرد سیر را دارد.
مردم ما در مناطق معتدل درختان میوه دار مانند :زردآلو ،شفتالو ،گیالس ،آلوبالو ،توت،
چهار مغز ،سیب ،ناک ،انگور ،بادام ،پسته ،توت زمینی ،انجیر و امثال آن را پرورش
میدهند.
در مناطق گرم درختان جلغوزه ،لیمو ،نارنج ،کینو ،مالته ،زیتون و امثا ل آن کاشته و از
آنها محصول خوب به دست میآورند و ما میبینیم که اعال ترین و مرغوب ترین این میوه
در و طن ما تولید میگردد ،که در بازار های بین المللی مشتریان عالقه مند دارد .مانند
انار ،توت زمینی ،زرد آلو ،خربوزه و امثال آن .
کاشت انواع و اقسام مختلف خربوزه به نام های قندک ،اله پوچاق ،سوز ُدلّه ،ارکانی،
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تصویر ( )43میوه جات
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عسقالنی ،برگ نی وده ها نوع دیگر از قدیم در صفحات شمال کشور ؛ مانند :تخار ،کندز،
سمنگان ،مزار شریف ،اندخوی ،بغالن و هلمند مروج است ،که در شیرینی ،سیر آبی و
لطافت در جهان بینظیر است .خاصتاً خربوزۀ قندک امام صاحب ،چاه آب وخان آباد،
که در بازار های کشورهای حوزۀ خلیج مشتریان بسیار عالقه مند پیدا کرده است .تربوز
کندز ،هلمند و کیله گی هم شهرت خوب دارد.
مزیت و برتری خاک ،آب و هوای وطن ما در این است که این درختان و گیاهان نه تنها
در زمین های هموار بلکه در کوه ها و تپه ها هم بسیار به خوبی نشو ونما میکنند و به
ثمر میرسند .مردم زحمت کش ما که به پرورش درختان و ایجاد باغ های کوچک و
بزرگ عالقه مندی شدید دارند دراین اواخر عالوه از زمین های هموار ،در کوه ها هم نهال
شانده و باغ ها ایجاد کرده اند.
چون زمین و هوای وطن ما برای پرورش بته ها ،درختچه ها ،درختان ،و ایجاد پوشش گیاهی
بسیار مساعد است از اینرو از قدیم در کوه ها به طور خودرو انواع درختان و درختچه های
میوه دار و بی میوه مانند پسته ،بادام ،چهارمغز ،سیب ،ناک (قییم ،شکندی) تاک ،قره قات،
یخمن ،زرشک ،ناجو ،شنی ،جلغوزه ،گورگور ،ارچه ،بلوط و امثال آن روییده است.
گرچه در بی نظمی های چند دهۀ گذشته در اثر بی احتیاطی ،بخشی از این درختان و
درختچه ها خساره مند شدند ولی مردم آگاه و هوشیار ما به زودی در این زمینه متوجه
گردیده عالوه از این که از تخریب آن جلوگیری کردند ،به احداث باغ ها در سطوح مرتفع،
تپه ها و کوه ها به پیمانۀ وسیع اقدام نموده و نتایج بسیار خوب گرفته اند .مردم ما به اثر
تجربه فهمیده اند که کاشت غله جات مصرف و زحمت زیاد دارد و هر سال باید زمین
را قلبه کنند ،تخم بپاشند و آبیاری نمایند ،در حالی که نهال را که یکمرتبه کاشتند با
زحمت و آبیاری کم هر سال بزرگ و بزرگتر میشود و در چند سال محدود به درخت
بزرگی تبدیل میگردد و سال های متمادی دیگر بدون زحمت حاصل و میوه میدهد.
درخت موجود مفید ،محبوب و دوست داشتنی است .که خداوند نعمت ها و مزیت های
زیر را در وجود آن خلق کرده است:
گل و شگوفه و برگ میکند ،میوه میدهد ،هوای محیط زیست را تصفیه مینماید(اوکسیجن
تولید میکند) ،باران تولید مینماید ،آب را زیاد میسازد ،سایه میدهد ،شگوفه ها یش با
تغذیۀ زنبور ،عسل میدهد ،خاک زمین و کوه ها را توسط ریشۀ خود محافظت مینماید،
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زیبایی میآفریند و جهانگردان را به وطن ما
دعوت میکند.
درخت مفید ترین مخلوق خداوند در روی
زمین است.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند «:اگر باالی یکی
از شما قیامت برپا شود و در دستش نهالی
باشد ،آن را غرس کند ».رواه مسلم و بخاری
تصویر ( )44آلوبالو
این میوه جات مرغوب ما بازار بسیار خوب در جهان دارد:
انار ،انگور ،خربوزه ،توت زمینی ،چهارمغز ،بادام ،پسته ،جلغوزه ،سیب ،ناک ،زردآلو ،شفتالو،
گیالس ،آلبالو و ده ها نوع میوه جات دیگر.
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 -شاگردان میوه جات منطقۀ خود را لست کنند و در کتابچه های شان بنویسند

 چگونه میتوانیم در کشور خود باغ داری ،تولید میوه و جنگالت را توسعه دهیم؟ چطور میتوانیم وطن خود را به یکی از کشورهای زیبای جهانگردی و توریستی دنیا تبدیلکنیم؟
 -نهال شانی در منطقۀ شما به چه نوع صورت میگیرد؟

 شاگردان انواع میوه جات ،باغ ها و جنگالتی را که در این اواخر در منطقه و محل شان تولید،تکثیر و احداث گردیده معلومات گرفته ،در کتابچه های شان بنویسند و در ساعت دیگر به صنف
بیاورند.

82

درس بیست و دوم

سیستم های آبیاری در وطن ما

 مردم در وطن ما باغ ها و زمین های کشاورزی را چگونه آبیاری میکنند؟طوری که همه میدانیم کشور عزیز ما افغانستان که اکثرمناطق آن کوهستانی است ،سیستم
آبیاری نیز تابع شرایط اقلیمی ،طبیعی و ساختمان زمین و چگونگی تولید آب است.
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از قدیم کشت و زراعت به دو گونه صورت میگیرد ،یکی به صورت للمی و دیگری آبی.
للمی طوری است که زمین را قلبه میکنند ،تخم میپاشند بعد که محصول رسید درو
و خرمن میکنند .زحمت آن مانند مزرعۀ آبی زیاد نیست ،و زمین را یکسال در میان

میکارند و عالوه از دشت ها در تپه های خاکی هم کشت للمی معمول است و توسط آب

باران آبیاری میگردد ،اگر بارنده گی نشود کشت میسوزد و حاصل نمیدهد.

دیگری زراعت آبی است که در زمین های هموار و نزدیک دریاها ،نهرها و کاریزها صورت
میگیرد .این زمین ها بعد از کاشتن تخم چندین مرتبه آبیاری میگردد و مث ً
ال در زمین
شالی کاری شده باید آب همیشه در زمین و مزرعه موجود باشد.

در هر صورت به طورعموم منابع و سیستم آبیاری در جهان و در کشور ما به قرار آتی است:

آب دریا ،آب چشمه ،آب کاریز ،آب چاه،
ارهد ،چاه عمیق ،واترپمپ ،آب سیل،

آب باران ،سیستم قطره یی ،سفره های
زیر زمینی ،بند های خاکی و کانکریتی.

 -١آبیاری از آب دریاها

در ساحات و وادی هایی که رود خانه های
83

تصویر ()45

بزرگ جاری است مانند رود هلمند،

هریرود ،ارغنداب ،مرغاب ،رود آمو ،رود
کوکچه ،دریای بلخاب ،دریای کندز،
دریای فرخار ،دریای پنجشیر ،غوربند،
دریای لوگر ،دریای کابل ،دریای کنر،

دریای پیچ ،للندر و امثال آن.

آب این رود خانه ها زمین های دو کنار

تصویر ()46

خود را آبیاری و سیر آب میسازد .به طوری که مردم نهرهای بزرگ به هر دو طرف

AC
KU

رود خانه حفر کرده و آب را توسط این نهرها به زمین های خود رسانده و مزارع را آبیاری
مینمایند و طبعاً در تقسیم آب و حقابه مناسباتی ،قواعدی و رسومی در بین مردم مروج
است که همه ملزم به رعایت از آن میباشند و این مناسبات تقسیم آب را شخص با نفوذی

به نام "میرآب" سر پرستی میکند.

و این سیستم آبیاری در سر تا سر وطن ما مروج و معمول است.
مث ً
ال یکی از این سیستم های آبیاری منظم و

دقیق را که از قدیم در هرات معمول بوده طور
نمونه در اینجا ذکر میکنیم:

شهر هرات در شمال و جنوب در میان دو

سلسله کوه واقع شده که به سفید کوه و سیاه
کوه معروف اند .هریرود در میان این دو سلسله

کوه موقعیت دارد .دریای هریرود دو طرف خود
را آبیاری میکند .بدین ترتیب که در دو طرف

آن نهرها ایجاد کرده اند و هر نهر در میان دریا ،بندی برای گرفتن آب دارد.

تصویر ()47

این نهرها عبارت اند از جوی شافالن "پشتون زرغون" ،جوی گذره و یک تعداد جوی های

دیگر که کوچک اند و زمین های جنوب دریا را آبیاری مینمایند و به طرف شمال جوینو،
84

جوی ساوه ،جوی اولنگ ستارخان ،جوی انجیل ،جوی عالم جان و یک تعداد جویهای

کوچک دیگر واقع اند که شمال دریا و در ضمن شهر هرات را آبیاری مینمایند؛ زیرا شهر
هرات نیز در شمال دریا واقع است؛ طوری که قریه های ولسوالی انجیل از شرق و غرب و
از شمال و جنوب شهر را احاطه کرده است.

آب هریرود در فصل بهار زیاد و طوفانی میشود ،اما در تابستان از سرچشمه میخشکد.

آن مقدار آبی که اراضی را در تابستان آبیاری میکند چشمه سارهایی است که از بستر
و کف رود خانه پدید میآید .از یک بند تا بند دیگر فاصله معین است .هر اندازه فاصله

زیاد باشد تولید و مقدار آب بیشتر است .مساحت و طول دریا برحسب اندازه زمینی که
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هر جوی آبیاری میکند در قدیم توسط موالنا عبدالرحمن جامی تقسیم بندی شده است.
یعنی مشخص شده که از بند باال مث ً
ال تا بندی که بعد از آن بسته شده باید چند کیلومتر
باشد؟ و اهل هر بلوک حق ندارند بند جوی خود را از آن پایین تر بسته کنند زیرا حق

بلوک پایین تر را تلف مینمایند.

هر بار اگر مناقشه یی میان مالکین دو جوی پدید آید مردم به آن تقسیماتی که در ادارۀ
زراعت هرات از قبل ثبت و موجود است مراجعه میکنند.

می گویند :چند سال قبل یکی از مهندسان خارجی هنگامی که این تقسیمات در
مورد هریرود را دیده از مهندسان هرات

پرسیده بود که چه کسی این تقسیم بندی
را کرده است؟ گفته اند :جامی .او گفته بود

«کجاست جامی؟ او را بیارید ببینم» ،گفتند:

او «در قرن نهم میزیسته است» .مهندس
مذکور حیرت کرده و بر دانش موالنا جامی
تحسین گفته بود .زیرا تقسیمات طوری

بود که مقدار زمین به دو طرف هری رود و

تصویر ( )48پنجشیر
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کیلومتر حقابه و آب ،بسیار دقیق محاسبه

و تقسیمات شده بود.

همچنان در پنجشیر مربوط حصۀ سوم الحاقیۀ قریۀ «آستانه» از قسمت کوه شکاف و
کوه سفید که متصل اندراب است ،در قدیم جویی کشیده شده که حدود بیشتر از یکصد

هکتار زمین ناهموار را آبیاری میکند ،به نام «جوی جامی» معروف است .بعید نیست که
این جوی هم با استفاده از مهندسی موالنا جامی کشیده شده باشد.

 _٢سیالب:

در بعضی از مناطق دشت و کم آب مانند فراه ،نیمروز ،اندخوی ،دولت آباد ،قرقین و
امثال آن آب باران و سیالب را در بندهای خاکی به شکل ساده و ابتدایی ذخیره

میکنند و در طول سال از آن در آبیاری و نو شیدن انسان ها و حیوانات استفاده
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مینمایند.

بستن بندها و ذخیره نمودن آب از قدیم در وطن
ما مروج بوده؛ چنان که بند سرده و بند سلطان

در وردک و غزنی از قدیم ترین بندها در وطن ما

میباشد؛ همچنان بند کما ل خان در هرات ،بند

چک وردک ،بند کجکی ،بند سروبی ،بند درونته،
بند ارغنداب ،دهله و امثال آن که آب فراوان را
درآن ها ذخیره و در آبیاری استفاده مینمایند.

تصویر ( )49بندهای چک وردک و کجکی

و اما یکی از تکنیک های شگفت
انگیز جاری ساختن آب چشمه ها و
جوی های زیر زمینی بر روی زمین و

استفاده از آن حفر کاریز است ،که طبق

روایات ،شواهد و اسناد تاریخی وجود
کاریز ها در وطن ما دو هزار و پنجصد

تصویر ( )50ذخیرۀ آب الینگار

سال قدامت دارد ،که با حفر چاه های
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عمودی و تونل افقی این کاریز ها را به وجود آورده اند .و در بعضی موارد طول این کاریز

ها در وطن ما بیشتر از ده کیلو متر تخمین گردیده است.

حفر کاریز بسیار دشوار است .کار طاقت فرسای پر از مشقت الزم دارد و خطر جانی هم

در پی دارد؛ اما بعد از کندن و آماده شدن ،آب فراوان و دایمی ،پاک ،شفاف و خنک در

دسترس مردم قرار میگیرد.

کاریز به سیستم عصری هم احداث شده میتواند.

 _٣سفره های زیر زمینی

در بعضی جاها به تکنیک خاص بندهای خاکی کوچک ایجاد میکنند و نمیگذارند آب
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برف و باران بر روی زمین جاری شده ،به هدر رود بلکه آنرا به زیر زمین هدایت کرده و
ذخیره مینمایند و بعد با حفر ارهت ،چاه های عمیق و نصب واترپمپ آب را به روی زمین
و ارتفاع بلند انتقال داده زمین ها و باغ ها را آبیاری می نمایند.

چون آب یک مادۀحیاتی و ارزشمند برای انسان هاست به این سبب در کشور هایی که
آب فراوان نیست برای جلوگیری از ضایع شدن آب و صرفه جویی بیشتر ،سیستم آبیاری
قطره یی مروج شده است .در کشور اردن که بند های خاکی برای جمع شدن آب برف
و باران ساخته اند هم در زیر کاسۀ بند و
هم در جویی که از مسیر آن آب را از بند

غرض آبیاری به مزارع میبرند پالستیک
مخصوص هموار میکنند تا آب در مسیر
راه به زمین جذب نشود و هدر نرود.

تصویر ( )51سیستم آبیاری قطره یی
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تصویر ( )52بند برق سروبی

 شاگردان به چند گروه تقسیم شوند و هر دسته بین خود یک نوع سیستم آبیاری در وطن ما رابه بحث بگیرند و بعد نتایج بحث خود را با هم شریک سازند.

 چگونه میتوانیم از اینقدر آب فراوان و شیرین وطن خود حد اعظمی استفاده کنیم؟ احداث و ایجاد بندها چه سهولت ها و نعمت هایی را برای مردم به بار میآورد؟ -سیستم آبیاری قطره یی چگونه است؟

 شاگردان از اولیای خود در مورد سیستم آبیاری قدیم و جدید و مزایا و معایب آن معلومات گرفتهبنویسند و با خود به صنف بیاورند.
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در ساحات کوهستانی کشور عزیز ما گندم و نخود به طور للمی کاشته میشود،که چندان
حاصل زیاد نمیدهد .در ساحات شمال ،غرب و جنوب غرب کشور نسبت داشتن اراضی
هموار زراعت به طور آبی و للمی صورت میگیرد .در مناطق گرم و سیر آب وطن ما از
زمین در سال دو مرتبه محصول برداشته میشود.
در کشت زمین ها بین دهقان و زمین دار مناسباتی وجود دارد که یا به طور اجاره است یا
دهقان استخدام شده هنگام برداشت محصول ،چهاریک یا پنج یک سهیم میباشد.
برنج از محصوالت بسیار ارزنده و مفید وطن ماست که در والیت های لغمان ،بغالن،کندز،
تخار و هرات زیاد کاشته میشود.
وطن عزیز ما کشور باغات ،جنگالت و میوه است .طوری که مردم ما در مناطق معتدل
درختان میوه دار مانند «آلو ،شفتالو ،سیب ،انگور ،بادام ،پسته و امثا ل آن»؛ در مناطق
گرم درختان جلغوزه ،شنی ،گورگور ،لیمو ،نارنج ،کینو ،مالته ،زیتون و امثال آن میکارند
و محصول خوب به دست میآورند.
انار ،توت زمینی و امثال آن از مرغوب ترین میوه جات وطن ماست ،که در جهان بازار
خوب دارد.
به طور عموم آب و هوای وطن ما برای پرورش انواع درختان میوه دار در ساحات مرتفع
و پست بسیار مساعد میباشد.
سیستم آبیاری در وطن ما تابع شرایط اقلیمی ،طبیعی و ساختمان زمین و چگونگی تولید
آب است.
از قدیم کشت و زراعت به دو گونه بوده یکی به صورت للمی و دیگر آبی .سیستم آبیاری را در
وطن ما آب دریا ،آب چشمه ،آب کاریز ،آب چاه ،ارهد ،چاه عمیق و سیستم قطره یی تشکیل
میدهد .در تقسیم آب و حقابه مناسبات و قواعدی بین مردم وجود دارد که همه ملزم به رعایت
از آن میباشند و این مناسبات تقسیم آب را شخصی به نام «میر آب» سرپرستی میکند.
مواد تولیدی و صادراتی وطن ما عالوه از قالین ،کاله قره قلی انواع میوه جات مرغوب
و شیرین ،تازه و خشک به خصوص انار کندهار در دنیا از شهرت خاص برخوردار است؛
همچنان انواع گیاهان دارویی و زعفران که کاشت آن در بیست و الیت کشور نتیجه خوب
میدهد.
مردم ما به تازه گی اهمیت درختان میوه و جنگالت را در یافته اند و به آن توجه خاصی
مبذول میدارند.
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در این فصل شاگردان با چهره ها و شخصیت های تاریخی ،فرهنگی ،علمی و هنری کشور
آشنا میشوند و به شاهکار ها ،ابتکارات و آفریده های علمی ،ادبی ،فرهنگی و هنری که
به وجود آورده اند آشنا میشوند.
شاگردان در این درس به دو نکتۀ بسیار مهم متوجه میشوند.
الف :زن ها هم میتوانند در ایجاد و غنا بخشیدن فرهنگ ،مثل مردان سهم بگیرند ،مانند
ملکه گوهر شاد بیگم ،ملکۀ نامدار کشور عزیز ما افغانستان.
ب :دانشمندان،شاعران ،هنرمندان ،مؤرخان بزرگ مربوط یک منطقۀ کوچک نیستند؛
بلکه همۀ آنها به حوزۀ بزرگ فرهنگی ،که کشور ما هم در آن شامل است و جامعۀ بزرگ
بشریت ارتباط دارند.

تصویر ( )53موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی
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فصل پنجم
شخصیت های مهم تاریخی ،هنری و ادبی

درس بیست و سوم

بایسن ُغر میرزا
ملکه گوهرشاد بیگم و شهزاده ُ

			

مرد نظامی و زن هوشمند
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جامعه باشد ز دوکس سر بلند

 -از مفهوم شعر چه میدانید؟

کشور تاریخی و تمدن آفرین ما در سراسر زنده گانی پر جالل و شکوه خود دوره های
فرهنگی و مدنیت های با عظمت را سپری کرده  ،که هر دورۀ آن شهرت جهانی داشته
است .مانند مدنیت مزدیسنایی ،دورۀ شکوهمند کوشانی ،عصر پرافتخار و ادب پرور غزنوی
و امثال آن.
در پیوست و ادامۀ این تمدن ها هرات یکی از معروف ترین شهرهای مشرق زمین و مدت
طوالنی پایتخت امپراطوری تیموریان هرات و یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ وطن
عزیز ما افغانستان است.
این سرزمین با استعداد در دامان خود صدها دانشمند ،ادیب ،شاعر عارف ،ن ّقاشّ ،
خطاط
و خوشنویس و سیاست مدار پرورده که در آن دورۀ رنسانس (عصر طالیی احیا و توسعۀ
علوم) تیموریان هرات خاصتاً دورۀ شاهرخ میرزا و ملکۀ او گوهرشاد بیگم درخشنده گی
خاص داشته است.
در این دوره شگوفایی علم و ادب ،فرهنگ ،هنرهای زیبا ،معماری ،کاشی کاری ،میناتوری،
خطاطی و خوشنویسی به اوج کمال خود رسیده بود .علت این شگوفایی و عظمت فرهنگی،
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حمایت و قدرشناسی پادشاهان کورگانی از دانشمندان ،فضال و هنرمندان بود.
در آغاز و گسترۀ اساس گذاری و توسعۀ این مدنیت بزرگ عالوه بر رجا ل دانشمند و
فرهنگ پرور ،حضور و نقش شیر زنان خردمند ،دانشمند و هنر پرور نیز تاثیر بزرگ داشته
است ،که مقام و نقش آنها در امور کشور داری و ایجاد مدنیت در سلطنت کورگانی کمتر
از مردان نیست.
یکی از آن زنان با فرهنگ و مدنیت پرور ملکه گوهرشاد بیگم بود.
دانشمندان ،صاحب نظران و مؤرخان
چهرۀ تابناک ملکه گوهرشاد بیگم
ملکۀ باعظمت افغانستان را چنین
معرفی کرده اند:
مهدعلیا گوهرشاد بیگم دارای صفت
های عالی انسانی مانند سلیقۀ خوش،
فراست ،تدبیر ،فصاحت زبان ،راست
گویی ،قاطعیت و زیبایی بی نظیر بوده
است.
تصویر ( )54مقبرۀ ملکه گوهر شاد بیگم
به نسبتی که شاهرخ میرزا بیشتر
اوقات مصروف عبادت و مطالعۀ ُک ُتب
میبود بنابرآن امورسلطنت ،کشور داری و دیوانعالی اکثرا ً به دست زن دانا و ُم َدب ّ ِر او
گوهرشاد بیگم پیش میرفت.
ملکه گوهرشاد بیگم در ترویج علم و هنر ،تشویق و حمایت علما ،فقها ،معماران ،هنرمندان،
میناتورکاران ،خوشنویسان ،نساخان و دیگر هنرمندان و ادیبان توجه فوق العاده داشت و
مساجد و مدرسه های بی نظیری اعمار کرد که تا امروز پا برجاستند.
هرات که در دوران سلطنت شاهرخ میرزا و خانواده اش در طول قرن نهم هجری از
بزرگترین شهرهای آسیا و عروس شهرهای دنیا به شمار میرفت و کانون بزرگ علم ،ادب
وهنر بود ،همۀ این عظمت از توجه شاهرخ میرزا ،ملکۀ فاضل و آگاهش گوهرشاد بیگم و
92

پشتیبانی پسرانش میرزا الوغ بیگ و بایسنغُر میرزا بود.
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یکی از بناهای با شکوهی که توسط گوهرشاد آغا اعمار گردیده مدرسۀ بزرگ هرات است،
که در مدت بیست و یک سال تکمیل گردیده و در ساختمان آن عالوه بر قوام الدین
شیرازی معماران ،خطاطان ،کاشی کاران ،نقاشان ماهر و ورزیده از دیگر شهرهای جهان
احضار و به کار گمارده شده اند ،که این مدرسه به نام مدرسۀ مهد علیا مشهور بود.
و اکنون به نام گنبد سبز یاد میگردد .این مدرسه و بنای با عظمت آن یکی از مجلل ترین
بناهای دورۀ تیموری هرات و نمونۀ برجسته یی از صنعت و هنر پروری آن دوره است.
این مدرسه در زمان خودش مرکز بزرگ علمی در تمام قارۀ آسیا به شمار میرفت .از
دورترین نقاط جهان دانش دوستان برای کسب علوم و هنر به آن رو میآوردند .در پهلوی
مدرسه کتابخانۀ بزرگی نیز وجود داشت که دارای کتاب های نفیس و گوناگونی در هر
علم بود و ملکه گوهرشاد بیگم شخصاً از امور تدریس و رفاه حال استادان و محصالن آن
وارسی میکرد.
 -2مدرسۀ ُمص ّ
ال که نشانه یی از پوهنتون بزرگ عصر تیموریان است به توجه وهمت
همین ملکۀ با فضلیت و فرهنگدوست ،طرح ریزی گردید که از اطراف و اکناف عالم
محصالن را به خود جلب و از علم و هنر باشکوه آن مستفید میشدند،که این خود موجب
افتخار تمام آسیا بود.
 -3بنای دیگری که به نام ملکه گوهرشاد بیگم مشهور شد ،مسجد گوهرشاد خاتون در
مشهد است.
این مسجد از شاهکارهای معمار نامدار عصر ،استاد قوام الدین شیرازی است ،که طاق
بزرگ و دو منارۀ کاشی کاری آن جالب توجه و حیرت آور است.
ایوان باشکوه این مسجد و کتیبۀ آن با خط بایسنغر ميرزا با حروف بسیار درشت ،سفید ،بر
زمینۀ آبی رنگ و در نهایت زیبایی نوشته شده که یکی از عالی ترین و حیرت انگیز ترین
نمونه های معماری جهان به حساب میآید.
بایسنغُر میرزا با پدر و مادرش اکادمی هنرستان هرات را اساس گذاشته است .او شاهنامه
ُ
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یی را با خط بسیار عالی و زیبا خوشنویسی کرده و در آن بیست و دو اثر نقاشی استاد کمال
الدین بهزاد را هم گنجانیده است؛ همچنان قرآنی را به قلم زیبای خود نوشته که دوونیم گز
طول داشت.
عشق و عالقۀ سرشار او به علم ،ادب ،هنر های زیبا ،شعر ،موسیقی ،نقاشی ،معماری و
خوشنویسی شهرت جهانی دارد.
شهزاده بایسنغر میرزا یگانه و بزرگترین انسان کتاب دوست جهان به شمار میرفت.
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 ملکه گوهرشاد بیگم در رنساس هرات چه نقش داشته؟ شاگردان در گروپ ها بین خود بحثکنند.

 زن ها چگونه میتوانند مانند مردها در انکشاف علوم و هنر و در شگوفایی کشور سهم بگیرند؟ -علت شگوفایی و عظمت فرهنگی دورۀ تیموریان هرات در چه بوده است؟

 شاگردان در مورد نقش ملکه گوهرشاد بیگم در رنسانس هرات وطن ما معلومات جمع آوریکرده به صنف بیاورند.
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خوشحال خان خټک

 خوشحال خان خټک که بود؟خوشحال خان پسر شهبازخان ،نواسه یحیی خان و کواسۀ
ملک اکوړه خان خټک بود.
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اجداد خوشحال خان از کوهات به اکوړه آمده بودند و خان و
ملک منطقه اکوړه بودند.

خوشحال خان با شاه جهان پادشاه مغول مناسبات نیکو و
حسنه داشت.
چنان که میگوید:

د هغه دور بادشـاه وو؟
د پالر ځای و ما را کړ

قـــدر دان شــاه جهان
پرې اوس شومه حکمران

تصویر ()55

خوشحال خان خټک و اورنگ زیب
چون خوشحال خان مرد
نظامی دالوری بود و در جنگ های تصاحب تاج و تخت دهلی توسط
ِ
اورنگ زیب به طرفداری او جنگید و اورا در این امر کمک های مردانه کرد ،جاه و مقامش نزد
پادشاه بسیار بلند شد .و بعد ها نظر به تحوالت اجتماعی وسیاسی ای که ُرخ داد خوشحال

خان خټک از اورنگ زیب آزرده شد و در این تحوالت و سازش ها بعضی از اعضای خانوادۀ
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خودش و قوم یوسف زی نیز دست داشتند.
به هر حال خوشحال خان خټک که مرد شمشیر و قلم بود شاعری بزرگ و سخنور توانا و
ذواللسانین (پشتو و دری) حوزۀ بزرگ فرهنگی ماست ،که همه اورا به این صفت و حیثیت
میشناسند.
خوشحال خان خټک بابای نثر و نظم زبان پشتو است مثلی که خودش میگوید:
که د نظم ،که د نثر ،کـــه د خط دی

پــه پــښتو ژبــه مې حــق دی بې حسابه

خټک خو پرپږده په درست جهان کې  -عجب که ما غوندی فرهنګيالي راشي

خوشحال خان ُمص ّنف دوازده کتاب نظم و نثر است که در بین همه تصانیف وی کلّیات او
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مهم ترین است ،که از نگاه تن ُّوع ،وسعت مضامین و همه گیری ،شاهنامۀ پشتو است و محتوی
( )١٠٣٤صحیفه میباشد.

از نگاه تخنیک نظم ُکلّیات خوشحال خان در ادب پشتو مانند ُد ّر بی همتاست و اصناف و
مضامین مختلف مانند غزل ،رباعی ،قطعه ،قصیدهُ ،مخ َّمسُ ،م َّسدسُ ،م َعشّ ر ،ترکیب بند،

ترجیع بندُ ،م ّربع و مثنوی دارد.

مثل اینکه در ادب فارسی شهنامۀ فردوسی بهترین سرمایه است ،در ادب پشتو کلیات

خوشحال خان است.

در کلیات خوشحال خان معلومات مفید اخالقی ،ادبی ،علمی ،تاریخی ،معاشرتی شامل
است.
نکته هایی از حکمت ،اخالق ،موعظه ،سیاست ،تهذیب و مدنیت و صفات شجاعت در آن
انعکاس داده شده است.
کلیات و شیر و شکر خوشحال خان خټک مرکب از نظم های فارسی ،پشتو و اردو و
اشعار ّ
تصوف در آن درج میباشد.
بسیار شیرین است و نکته های دقیق ّ
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خوشحال خان اوالد زیاد داشت و از بعضی پسرانش ناراضی بوده و در اشعار خود شکایت کرده
است؛ چنان که میگوید:
ې حواله کــړه پــه تقدیـــر
ناخـــلف م 

نصیــحت وربــــــاندې نـــه کانـدې تاثیر

بد فرزند دی خدای و هیچا پیدا مه کړه

په خصلت يې پالر په ځان وي مور په ویر

نمونۀ شعر دری خوشحال خان خټک
چمن را گرچه گل ها بس شگرف است

ولی همچون رخت گل در چمن نیست

مـرا "گــویی" بگــو وصـف دهـا نم!

چه گویم؟ چون درو جای سخن نیست

مـن و سودای رویـت تــاکه هستـم

اگــر چــه خــود ترا پروای من نیست

غمت تا در دل و جــانم وطن کــرد

مــرا در کــوچۀ شادی وطن نـــیست

چرا خوشحال را پرسی کــه چونی؟

مـگر از چهره ،حــالش ُم ْب َرهن نیست؟
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از او دل بــر گرفتن کار مــن نیست

کــه از جان سیر گشتن کار تن نیست

شعر شير و شکر خوشحال خان

راشه بر چشمم نشین ای شاه خوبــان ُچ ُگل

لمعۀ خورشید را بــر چشم بــاشد ځــای تــل

تا ویل قند و نبات و شهد یـکجا دیــــده ام

آری آری آن لبــــان و آن دهــان و آن ویـل

سردهم تا هر چه فرمایی تــــرا فرما نرواست

از تــو حــکم ای بادشاه مهوشان وز ما َمنـــل

زار و قربان تو گردم گربه تیـــغ خــودکشی

نی به تیغ دیگران خونـم تــرا بــاشد ِ
بحلِ

نن به من میگفت در کوی تو میرفتم رقيب

شوخ چشمی بـر نمیگردی از این کو بر شــړل

چون به تن گشتم ضعیف و الغر و زار و نحيف

نیست اندر ُفرقتت جــانــا مرا خواب وخـــوړل

حــد نــهایت بــیش کرد
تا جـفا وجــور از
ّ

من نیاز و عجز و زاری مینمایم یــو پـــه سل
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تــل صبا بیــگاه آه و نــاله و فــریاد مــاست

بــر دل سخــتت نبــاشد تــاثیــر زاری ژړل

ى نیایــد در نظر
هیچری مثـل تــو دلبــر م 

زین سبب خوشحال میل دل نمیدارد پــه بل
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 -شاگردان در مورد اشعار دری و پشتوی خوشحال خان خټک بین خود بحث کنند و نتایج بحث

شانرا باهم شریک سازند.

 -خوشحال خان ُمصنف کدام کتاب های نظم و نثر است.

 شاگردان کتاب های ارمغان خوشحال و دیوان خوشحال را به دست آورده هر کدام یک شعرپشتو و یک شعر دری او را یادداشت ،تحلیل و معنا کرده با خود به صنف بیاورند.
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درس بیست و پنجم

موالنا جالل الدین محمد بلخی

 موالنا که بود؟موالنا جالل الدین محمد فرزند سلطان العلما بهاؤالدین از عارفان و شاعران بزرگ و معروف
بلخ تولد شده است.
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کشور ماست وی در سال  ٦٠٤هـ ..ق .در

پدرش بهاؤالدین از مفاخر مشایخ عصر
خود بود .به نسبت مقام معنوی بزرگ
و احترامی که در بین مردم بلخ داشت
مورد حسرت و خشم سلطان محمد
خوارزم شاه قرار گرفت و ناچار به ترک

تصویر ( )56مقبرۀ موالنا در قونیه

وطن و مهاجرت گردید و با خانواده و

فرزندش جال ل الدین از طریق نیشاپور به بغداد و از آنجا به زیارت کعبۀ شریف ,مشرف شده
و بعد به قونیه رفت.
جالل الدین در قونیه نخست تحت تعلیم و ارشاد پدر و بعد از وفات پدر نزد برهان الدین
ُم َحقِق ترمذی به تحصیل علم پرداخت تا اینکه عالم بزرگی شد و شاگردان زیادی را تدریس

میکرد.

99

روزی جوان ژولیده مویی بر او وارد گردید و بر زنده گی و روان او تاثیر فوق العاده گذاشت.
این جوان شمس تبریزی بود و نبوغ او از مولینا شخصیت دیگری ساخت.
مولینا تدریس و شاگردان را رها کرده به سرودن غزل و مثنوی معروف آغاز نمود و غزل های
شور انگیز و دلنشین سرود .عنایت شمس وی را به جهانی شور ,هیجان و عشق کشاند و موالنا
به وجد و سماع پرداخت که دیوان شمس تبریزی مجموعۀ همین غزلیات است.
زنده گانی واقعی موالنا بعد از همین برخورد و دگرگونی حالش شروع شده و از برکت انفاس
شمس ،عارف وارسته ،فرهیخته و کامل گردید.
در فلسفۀ زیست باهمی موالنا گفته است:
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ای بسا هندو و تــــرک هم زبان
		
پس زبان محرمی خود دیگر است

ای بسا دوترک چون بیگانگان
همدلی از همزبانی بهتـر است

و همچنان سعدی شیرازی گفته است:

بنی آدم اعــضای یـــک پیکر 1اند
که در آفـــرینش ز یک گوهر اند

چو عضــــوی به درد آورد روزگار

دگــــــــــر عضوها را نماند قرار

از مولینا دو اثر بزرگ به میراث مانده به نام های کلیات شمس (دیوان کبیر) و مثنوی
معنوی.
 -1گرچه در متن ها همه جا «اعضای یک دیگر» آمده است ،ولی نگارندۀ این سطور هنگام مسافرت
در ایران تصحیح این کلمه را به شکل« یک پیکراند» از جانب دانشمندی و پذیرفتن مدیر مسئول
روزنامۀ«نوروز» شاهد هستم.
100

حضرت خاتَم الشعرا جامی در مورد مثنوی چنین گفته است:
		
مثنـــــوی معنـــوی مــــولـوی

هست قــــرآن بر زبان پهلوی

من چه گویم وصف آن عالی جناب

نیست پیغامبر ،ولی دارد کتاب

مثنوی با این بیت ها شروع شده است:
بشنو از نی چون؟ شکایت میکند

()2

و ز جدایی ها حکایت میکنـد

کــز نیستان تــا مـــرا ببریده اند

و ز نفیرم مــرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تــــا بگویم شرح درد اشتیاق

مثنوی کتابی است پر از حکایت ،تمثیل ،حکمت ،پند ،طنز از فرهنگ جامعۀ مشرقزمین.
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نکات باریک و گوشه های مختلف از زنده گی مردم را تمثیل میکند .با خواندن مثنوی انسان
میداند که موالنا چقدر از عمق زنده گانی اجتماعی مردم آگاه بوده است؟

این عمق نظر او را در قصه هایی که در مثنوی منظوم کرده میبینیم .مانند حکایت های
پادشاه و کنیزک ،مرد بقال و طوطی ،قصۀ بازرگان و طوطی او ،رفتن گرگ و روباه در خدمت
شیر به شکار ،قصه ُهد ُهد و سلیمان(ع) قصۀ خلیفه و حاتم ،ماجرای نحوی و کشتی بان،
کبودی زدن قزوینی برشانه گاه ،به عیادت رفتن کر به همسایۀ رنجورخویش ،دزدیدن مارگیر
ماری را از مارگیر دیگر ،کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب ،اعتماد کردن بر تملق
ووفای خرس ،قصۀ خورنده گان بچۀ فیل ،قصۀ فریفتن روستایی شهری را ،قصۀ افتادن شغال
در خم رنگ ،حکایت مغول حیله دان ،قصۀ اختالف کردن در چگونگی و شکل فیل ،حکایت
معلم و کودکان ،قصۀ آن دباغ که در بازار عطاری بیهوش شد .قصۀ آن آبگیر و صیادان و سه
ماهی ،قصۀ باز پادشاه و کمپیر زن ،قصۀ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران ،قصۀ ایاز
 - 2در آن نسخه مثنوی که در مزار مولینا در شهر قونیه موجود است «شکایت می کند» قید است نگارندۀ
این سطور در مسافرت رسمی سال  ١٣٨٧در معیت استادان نصاب تعلیمی از نزدیک در مزار حضرت
موالنا آن نسخه را دیده است؛ همچنان در نسخه« شرح مثنوی شریف» تالیف بدیع الزمان فروزانفر نیز
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و حجره داشتن او جهت چاروق و پوستین ،قصۀ سلطان محمود و غالم هندو ،حکایت آن سه
مسافر مسلمان ،ترسا و جهود و حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان
افتاد.
و صدها حکایت طنز گونۀ دیگر.
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 -شاگردان در مورد شخصیت علمی و عرفانی موالنا بین خود صحبت کنند.

 مثنوی موالنا در حوزۀ بزرگ فرهنگی ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ نمونه های قصه های طنز گونۀ موالنا امروز هم در جامعۀ ما استفاده میشود؟ چند مثالبگویید؟

 هر شاگرد قصۀ طنز گونه یی را از مثنوی یادداشت کرده ،آنرا تحلیل نموده ،در کتابچۀ خودبنویسد و روز بعد با خود به صنف بیاورد.
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ع ّ
المه سید جمال الدین افغانی

 سید جمال الدین افغانی چگونه شخصیتی بود؟سید جمال الدین افغانی از اَبَرمردان تاریخ کشور ماست ,که در
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حوزۀ بزرگ فرهنگی و جهان اسالم اندیشه و افکار او باعث نهضت

و بیداری مسلمانان گردید .سید در سال  -١٨٣٨میالدی در

تصویر ()57

اسعدآباد کنر چشم به جهان گشوده از پنج ساله گی به
تحصیل علوم پرداخته و درهجده ساله گی اکثر دانش
مروج زمان خود را فرا گرفته است .بعد به هندوستان،
حجاز ،مکه و مصر مسافرت نموده در یونیوریستی

جامع االزهر مصر به تدریس فلسفه ومنطق پرداخته
است.

سید افغانی در هند،مصر وترکیه نهضت های جدید سیاسی به وجود آورد و ُم َبلّغ اندیشۀ اتحاد
اسالمی گردید .در تحوالت سیاسی مصر نقش مؤثر داشت .از آنجا به اروپا رفت و در لندن و

پاریس مورد توجه مقامات سیاسی اروپا قرار گرفت.
در پاریس با همکاری شیخ محمد عبده مصری به انتشار روزنامۀ ُعر َوة الوثقی پرداخته است.

بعد به حجاز و تهران باز گشته و در آنجا مورد خشم ناصر الدین شاه قاجار قرار گرفته از ایران

اخراج شده است؛ سپس به عراق و بصره و باز به اروپا رفته .بعد از مدتی سلطان عبدالحمید
او را به ترکیه دعوت کرده و امید وار بوده از نفوذ او در ادارۀ کشور های اسالمی امپراطوری
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عثمانی بهره مند گردد.
سر انجام در سال  ١٣١٤هـ  .ق .در استانبول وفات کرده و پیکرش در سال  ١٣٢٣هـ  .ش.
به کابل آورده شده و در محوطۀ پوهنتون کابل دفن گردیده است.
عالمه سید جمال الدین افغانی در تمام عمرش خواستار اتحاد اسالمی و وحدت مسلمانان
جهان بود و این فکر را میخواست از طریق سران کشور های اسالمی در عمل پیاده کند.
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 -یک شاگرد به پیشروی صنف آمده در مورد شخصیت عالمه سید جما ل الدین صحبت کند.

 -عالمه سید جمال الدین افغانی در بیداری و اتحاد جهان اسالم چه نقشی بازی کرد؟

 شاگردان در مورد عالمه سیدجمال الدین معلومات جمع آوری کرده در کتابچه های شانبنویسند.
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خالصۀ فصل پنجم
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ملکه گوهرشاد بیگم از ملکه های با فرهنگ و مدنیت پرور وطن عزیز ما بود که در
ترویج و انکشاف علم و هنر ،تشویق و حمایت دانشوران ،معماران ،ادیبان ،هنرمندان و
خوشنویسان توجه خاص داشت .مهد علیا گوهرشاد مدارس ،مساجد و بناهای بی نظیری
به سبک اسالمی و شرقی در هرات و مشهد اعمار کرده است که تا امروز پابرجاستند.
بایسنغُرمیرزا پسراین ملکۀ نامدار نیز شخصیت بزرگ فرهنگی و هنری کشور
شهزاده ُ
ماست.
اکادمی هنرستان هرات به ابتکار و تالش این شهزادۀ هنرمند ،پدر و مادرش اساس
گذاشته شده است.
خوشحال خان ختک شاعر بزرگ ذواللسانین ( پشتو و دری) حوزۀ بزرگ فرهنگی
ماست.
خوشحال خان با شاه جهان پادشاه مغولی هند مناسبات نیکو داشت .او ُمص ّنف دوازده
کلیات او مهم ترین تصانیف وی است.
کتاب نظم و نثر است؛ ّ
موالنا جالل الدین محمد بلخی از مفاخر مشایخ حوزۀ فرهنگی ما بود .او دو اثر بزرگ و
مشهور دارد که به نام های مثنوی معنوی و کلیات شمس شهرت دارد.
در مثنوی حکایت ها ،طنزها ،حکمت و پند فرهنگ جامعۀ مشرقزمین سروده شده
است.
سید جمال الدین افغانی از ابرمردان علمی و سیاسی کشور ماست که در حوزۀ فرهنگی ما
و جهان اسالم اندیشه ها و افکار او باعث نهضت و بیداری مسلمانان جهان گردید.
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اهداف فصل ششم
در این فصل شاگردان با چند چهره و شخصیت ملی معاصر کشور آشنا میشوند و نقش
آنها را در صحنه های سیاسی ،فرهنگی و هنری کشور میدانند.
شاگردان از اندیشه های سیاسی آنها در راه آزادی خواهی آگاه میشوند و میدانند که
آن ها هم مردان سیاسی و نظامی بودند و هم دانشمند ،ادیب علم دوست ،ترقی خواه و
مدنیت پرور.
هر یک از این دانشمندان از مفاخر بزرگ سیاسی ،ادبی و هنری کشور ما بودند.
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فصل ششم
رهبران و شخصیت های ِملّی معاصر

درس بیست و هفتم

غازی امان اهلل خان و محمود طرزی

 -استقالل افغانستان را کدام پادشاه وطن ما به دست آورده است؟
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امان اهلل خان فرزند امیر حبیب اهلل خان است .او در سال
١٨٩٢میالدی در شهر کابل چشم به جهان گشوده و در سال
 -١٩١٨م بعد از پدرش به سلطنت افغانستان رسید.

او در سال  -1919م استقالل وطن ما را به دست آورد .
در این سال  -١٩١٩م بنا به دعوت دولت ایتالیا
به آن کشور ،هند ،ایران  ،ترکیه ،انگلستان و
بسیار کشورهای اروپایی مسافرت کرد و به حیث
قهرمان آزادی بخش استقبال گردید.

این مسافرت مدت هشت ماه ادامه یافت و درغیاب
او شاه محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه اش امور

تصویر ()58

سلطنت را به وجه احسن انجام داد.
مدنیت اروپا در طبع پادشاه جوان تأثیر عمیق به جای گذاشت وبه ُم َج ّر َد عودت به
کشور به یک سلسله اصالحات شتابزده و بی موقع اقدام کرد که با مقتضیات آن وقت
107

جامعۀ ما هم آهنگی نداشت؛ بنا ًء با مخالفت بعضی از روحانیون و عده یی از مردم روبرو
شد و در این مخالفت ها تحریکات بعضی از کشور های خارجی نیز دخیل بود .این عوامل
سبب سقوط دولت وی گردید.
معهذا غازی امان اهلل خان عالوه از تحصیل استقالل کشور عزیز ما افغانستان کارهای
عمدۀ زیر را در دوران پادشاهی خود نیز انجام داده است.
تاسیس نظام د موکراسی ,نشر جریدۀ ارشادالنسوان ،از بین بردن کار اجباری و بیگار ،الغای
برده گی ،تاسیس مکتب ُح ّکام ،تاسیس مکتب اصول دفتری ،انفاذ قانون وظایف مامورین،
قانون تشویق سرمایه گذاری ،قانون فروش امالک دولتی ،عصری شدن سیستم کهن مالیاتی،
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الغای گمرکات متعدد داخلی ،ایجاد محاکم معامالت شرعی ،تاسیس شرکت های ادویه -
سازی و موتر و تجارتخانه ها ،تاسیس قونسل گری ها و وکیل تجارها در کشور های همسایه،
تمدید لین تیلفون و تیلگراف در کابل و والیات ،ایجاد فابریکه های باروت سازی ،گوگرد،
برق ،ترمیم موتر ،صابون ،عطرباب ،نخ تابی ،پارچه بافی ،نجاری ،پنبه و روغن کشی در
قندهار ,مزار شریف و هرات.

ایجاد فابریکۀ قند سازی ،بندهای آبگردان غازی و بند سراج وردک ،تاسیس لیسه های
استقالل و امانی در کابل ،تاسیس مکاتب رشدیه ،غازی ،تلگراف ،رسامی ،نجاری ،معماری،
زبانها ،زراعت ،دارالعلوم عربی ،رشدیه ،مستورات جالل آباد ،قندهار ،هرات ،دارالمعلمین
هرات و امثال آن.

محمود طرزی

 پدر ژورنالیزم یعنی چه؟محمود طرزی در سال  ١٢٤٤هـ .ش .در غزنی تولد شده است پدرش غالم محمد خان
طرزی به نسبت مخالفتش با امیر عبدالرحمن خان از جانب او به هند تبعید گردید که در
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این وقت محمود طرزی شانزده ساله بود.
طرزی هم با خانوادۀ خویش از طریق کویته به کراچی
و بعد به بغداد ،دمشق و سپس به قلمرو امپراطوری
عثمانی مهاجرت کرده و با اکثر بزرگان ترک و
عرب محشور شده است.
می گویند :محمود طرزی در همین اوقات با َعلاّ مه
سید جمال الدین افغانی آشنایی پیدا کرده مدت
هفت ماه از صحبت او فیض برده است.
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بعد محمود طرزی به اثر تقاضای امیر حبیب اهلل خان

خانوادۀ خویش را از دمشق به کابل آورده .طرزی در زمان

وی جریدۀ سراج االخبار را تأسیس نمود و برای اولین مرتبه افکار

تصویر ( )59محمود طرزی

جدیدی را مطرح کرده و در قسمت شعر فارسی چنین گفته است:
وقت شعر و شاعری بگذشت ورفت

وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت

طرزی میخواست شعر را از قید زلف یار برهاند و در شعر از خط ریل ،طیاره و کشتی های
اقیانوس پیما سخن زده است.

طرزی در نثر ساده نویسی را تاکید کرده که به ادبیات ژورنالیستی معروف است.
طرزی که یک روشنفکر و روزنامه نگار ورزیده و معروف بود به این سبب او را پدر ژورنالیزم
افغانستان میگفتند.
محمود طرزی شخصیت ملی و آزادی خواه بود و در جنبش مشروطیت دوم نقش به سزا
داشت .او زیر عنوان« حی علی الفالح» آزادی افغانستان را اعالن کرده است.
او بیش از پنجصد مقاله در سراج االخبار افغانیه نوشته و سی و یک رساله و کتاب منظوم و
منثور به زبان فارسی -دری نوشته و منتشر کرده است .طرزی در عرصه های بیداری افکار
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ملی ،مبارزه با استعمار و ترویج فرهنگ و تمدن غرب تالش زیاد به خرچ داده است.
طرزی به زبان های عربی ،ترکی و اردو مسلط بود.
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 شاگردان به دوگروه تقسیم شوند یک گروه در مورد شخصیت محمود طرزی و دستۀ دیگردر مورد شخصیت غازی امان اهلل خان بین خود بحث کنند و نتایج بحث خود را با هم شریک
سازند.

محصل استقالل کشور مان کدام پادشاه وطن ما بود؟
 ّ محمود طرزی چگونه افکار جدید را به جامعۀ آن وقت افغانستان معرفی کرد؟ -محمود طرزی شاعران را به سرودن چه نوع شعر تشویق کرده است؟

 شاگردن در مورد شخصیت محمود طرزی و نقش او در بیداری افکار مردم از طریق نشرسراج االخبار ،و نهضت امانی ،از بزرگان خانوادۀ خویش معلومات جمع آوری کرده در کتابچه های
خویش بنویسند و به صنف بیاورند.
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درس بیست و هشتم

پروفیسور غالم محمد میمنه گی

 شما چند نقاش ماهر وطن خود را میشناسید؟غالم محمد فرزند عبدالباقی مینگ باشی در سال ١2٥٢
هـ  .ش .در شهر میمنه والیت فاریاب چشم به دنیا
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گشوده از طفلی آثارنبوغ در چهره اش هویدا بود.
او در سال (  1258ﻫ .ش ).با فامیل خود به کابل
آمده و در گذر قاضی فیض اهلل خان شهر قدیم
سکونت اختیار کرده است.

فامیل غالم محمد در کابل با سختی و دشواری
زنده گی به سر میبرد ،غالم محمد که استعداد نقاشی

فوق العاده داشت به منظور پیدا کردن کار عریضه یی

نوشت و هم شکل پرنده یی را رسم کرد و ضمیمۀ آن به امیر

تصویر ()60

عبدالرحمن خان تقدیم نمود .پادشاه رسم او را پسندید و به حیث نقاش در بار پذیرفت.
دانش زرین گر شاعر وطن ما این واقعه را چنین منظوم کرده است:
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کــودکی از کودکستان هنـــر

شبچراغ دشت و دامــان هنـــر

پنسلک زد نقش زیبایی کشید

قاصد شاه آمـد و تصویر دیــــد

در خطوط صفحۀ پاک حیـات

دید گنجشکی به سان اصل ذات

گفت :به به مرحبا ای هوشمند

آفرین بــادت بــدین طبع بلند

کـوکب اقــبال او بــاال گرفت

برمنیر قصر شاهی جـا گــرفت

از نویــر بــرق او دلــشاد شد

طفلک دی سرور و اوستـاد شد

غالم محمد که نقاشی ماهر و نابغه بود در دربار پورتریت امیر عبدالرحمن خان و
امیر حبیب اهلل خان را در داخل یک جام شیشه یی به صورت کندنکاری برجسته و سایر
منظره های مرغوب و دلپسند کار کرد.
بعدها غالم محمد نقاش به نسبت استعداد عالی و مهارت داشتن در هنر نقاشی از جانب
امیر امان اهلل خان غرض تحصیالت عالی در ساحۀ هنر به کشور آلمان اعزام گردید و مدت
آشنایی پیدا کرده است.
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دوسال در آنجا به آموختن هنر نقاشی پرداخته با هنرمندان و آثار هنری شان از نزدیک
غالم محمد نقاش که در یونیورسیتی صنایع نفیسه برلین مدت دوسال به نقاشی و آموختن
هنرهای پیشرفتۀ آلمان پرداخت .در ختم تحصیالت با چهار صد نفر از شاگردان خارجی آن
یونیورسیتی در امتحان اشتراک نمود و مقام اول را حایز گردید .از اینرو یونیورسیتی لقب
پروفیسوری برایش اعطا کرد.

کسب عنوان پروفیسوری از طرف غالم محمد میمنه گی از یک کشور اروپایی افتخار بزرگ
به وطن عزیز ما افغانستان بود.

حکایتی از مهارت نقاشی پروفیسور

می گویند وقتی پروفیسور از آلمان به وطن باز میگشت چند شبی در شهر ناپل ایتالیا توقف
کرد ،فردای روزی که خواست حرکت کند صبحگاهان بعد از صرف چای ،در قاب روی میز
رستوران ن ُه س ّکۀ مروج (پوند) را رسم نمود و خود با دوستان حرکت کرد .پیشخدمت آمد که
ظروف را جمع کند ،چند س ّکه را در قاب دید خواست چند تای آنرا بردارد ،متوجه شد ،که
سکه های حقیقی نیست ،بلکه رسم سکه هاست.
112

پروفیسور غالم محمد میمنه گی نقاش ماهر وورزیدۀ وطن ما بود .او اساس یک جنبش بزرگ
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هنری را در افغانستان پایه گذاری کرد؛ چنان که در سال  ١٣٠٩هـ  .ش .مکتب صنایع نفیسه
را در کابل تاسیس نمود.

در مکتب صنایع نفیسۀ آن وقت شعبات ذیل افتتاح و تدریس میشد.

نجاری ،فوتوگرافی ،معماری ،خیاطی ،تزیینات ،لیتوگرافی ،کاشی سازی ،میناتوری،
قالین بافی ,مجسمه سازی ،نقاشی ،حکاکی ،مهندسی ،گلسازی ،آتش بازی ،کرستل سازی ،و
عاج مصنوعی؛ هم چنان جیوه کاری آیینه از شیشه و بلورهای کالن زیادتر از یک متر به طور
علمی به شیوۀ اروپایی و استعمال مصالح مخصوص ساخته میشد .
قابل تذکر است که در این مکتب عالوه از خود پروفیسور ,بیست و یک نفر استادان مسلکی
افغان ،روس ،متخصصین جرمنی ،چهارنفر معلمان قالین بافی از ایران ،سرورگویا استاد زبان
فارسی و استاد عبدالغفور برشنا استاد اناتومی و نقاشی تدریس میکردند.
می گویند وقتی پروفیسور تصویر چهرۀ امیر حبیب اهلل کلکانی را نظر به دستور او ترسیم
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نمود ،موصوف امر کرد یک همیانی زر به پروفیسور بدهند.

 -شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند یک گروپ در مورد شخصیت پروفیسور غالم محمد میمنه گی
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و گروپ دیگر در مورد مضامینی که در مکتب صنایع نفیسه تدریس میشد بین خود بحث کنند.

 پروفیسور غالم محمد میمنه گی چند سال در جرمنی تحصیل کرد و در آنجا به چه موفقیتهایی دست یافت؟

 -چرا پیشخدمت رستورانت شهر ناپل ایتالیا میخواست رسم سکه های پوند را بردارد؟

 -شاگردان در مورد پروفیسور غالم محمد میمنه گی و استاد عبدالغفور برښنا از اولیای خود معلومات

به دست آورده ،در کتابچه های شان بنویسند و به صنف بیاورند.
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خالصۀ فصل ششم
غازی امان اهلل خان بعد از وفات پدرش به پادشاهی افغانستان رسید.
او محصل استقالل افغانستان است.

امان اهلل خان در سال -1919م به هند ،ایران ،ترکیه ،انگلستان و دیگر کشور های اروپایی
مسافرت کرد و در هنگام مراجعت به کشور به یک سلسله نو آوری ها اقدام نمود؛ چون

نوآوری هایش با مقتضیات اجتماعی آن وقت سازگاری نداشت با مخالفت ها رو به رو شد.

غازی امان اهلل خان یک سلسله کارهایی به نفع مردم انجام داده است.
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محمود طرزی را پدر ژورنالیزم افغانستان می گویند .در زمان امان اهلل خان جریدۀ

سراج االخبار را تأسیس کرد .او یک شخصیت آزادی خواه بود.

پروفیسور غالم محمد میمنه گی از نقاشان زبردست کشور ما بود .وی در هنر نقاشی
بی نظیر بود .در جرمنی تحصیالت عالی هنر نقاشی را به پایان رساند و در بین چهارصد
نفر محصلین خارجی درجۀ اول را حایز شد.

پروفیسور غالم محمد میمنه گی مکتب صنایع نفیسه را در کابل تأسیس کرد.
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ماخذ ها
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 _١بنووال ,پوهاند دکتور محمد افضل ,فولکلور شناسی ,چاپ بهار ١٣٨٩هـ .ش .انتشارات
سعيد.
 _٢بابرنامه ,ظهیرالدین محمد بابرشاه بنیان گذار سلسلۀ بابریان در هند ،مشهور به
مغوالن هند.
 _٣شعور اسد اهلل ،ترانه های ُکهسار.
 _٤عمید ،حسن عمید ،فرهنگ عمید ،تهران ،سال.١٣٨٠
 _٥فقیهی ،فضل الرحمن ،استاد پوهنتون هرات ،کابل.
 _٦سیروف ،احمد جان_ عاطف ،عبدالحمید ،قاموس مختصر فراز یولوژی دری با ترجمۀ
پشتو و اوزبیکی .از نشرات کمیتۀ دولتی طبع و نشر.
الرومی ،مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر ،تهران١٣٨١،
 _٧موالنا جالل الدین محمد بلخی َّ
ثم ّ
هـ .ش.
 _٨دیوان حافظ شیرازی همراه با تفسیر فال گونۀ کلیه غزلیات.١٣٨١،
 _٩کلّیات سعدی شیرازی بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی ،١٣٨٥،هـ .ش.
 _١٠گالب زی ،غالم سرور ،د پیچ درې د پښتنو دودونه ١٣٨٦ل.
 _١١جامی ،مولینا نور الدین عبدالرحمن،تصحیح مرتضی مدرس گیالنی ،تهران١٣٨٦
هـ .ش.
 _١٢حقمل ،محقق ,بسم اهلل د تڼيو کلتور او فولکلور ،جدی  ،١٣٨٣حلیمی پرنتنگ
ایجنسی.
 _١٣مجلۀ ستور ،نشریۀ وزارت خارجۀ افغانستان.
 _١٤ابوبکر ،استاد قاری ابوبکر ،هرات.
 _١٥دیوان اشعار خوشحال خان خټک .ارمغان خوشحال مقدمۀ سید رسول رسا
یونیورستی بک ایجنسی پيښور کال -1919م.
 _١٦غبار ،میر غالم محمد ،افغانستان در مسیر تاریخ ،میزان .١٣٤٦دولتی مطبعه ،کابل_
افغانستان.
 _١٧فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر.
 _١٨شهرانی ،دکتور عنایت اهلل ،شرح احوال و آثار پروفیسور غالم محمد میمنه گی.
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