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زندگینامه موالنا بلخی
جاللالدین محمد بلخی درششم ربیع االول سال  ٦۴۰هجری درشهربلخ
افغانستان تولد یافت .سبب شهرت او به رومی وموالنای روم ،طول
اقامتش و وفاتش درشهرقونیه ازبالد روم بوده است .وی درهنگامی که
پدرش بهاءالدین از بلخ هجرت میکرد پنج ساله بود .جاللالدین در بین
راه در نیشابور به خدمت شیخ عطار رسید و مدت کوتاهی درک
موالنا جالل الدین محمد بلخی
محضر آن عارف بزرگ را کرد.
چون بهاءالدین به بغداد رسید بیش ازسه روزدرآن شهراقامت نکرد و روز چهارم بار سفر به
عزم زیارت بیت هللا الحرام بربست .پس از بازگشت ازخانه خدا به سوی شام روان شد و مدت
نامعلومی درآن نواحی بسر برد و سپس به ارزنجان رفت .ملک ارزنجان آن زمان امیری
ازخاندان منکوجک بود وفخرالدین بهرامشاه نام داشت ،و او همان پادشاهی است حکیم نظامی
گنجوی کتاب مخزن االسرار را به نام وی به نظم آورده است.
جاللالدین محمد درهفده سالگی درشهرالرنده به امر پدر ،گوهرخاتون دخترخواجه الالی
سمرقندی را که مردی محترم و معتبر بود به زنی گرفت.
در شهر بلخ زادگاه و خانه او مثل یک معبد کهنه آکنده از
روح ،انباشته از فرشته سر شار از تقدس بود .کودک
خاندان خطیبان محمد نام داشت اما در خانه با محبت و
عالقه ای آمیخته به تکریم و اعتقاد او را جالل الدین می
خواندند ،جالل الدین محمد.
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باز ماندۀ خانه موالنا در والیت بلخ افغانستان

پدر موالنا
پدرش محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد بلخی وملقب به سلطانالعلماء است که
ازبزرگان صوفیه بود و به روایت افالکی احمد دده در مناقب العارفین ،سلسله او در تصوف
به امام احمدغزالی می پیوست و مردم بلخ به وی اعتقادی بسیار داشتند.
گویند سبب عمده وحشت خوارزمشاه از او آن بود که بهاءالدین ولد همواره برمنبربه حکیمان
وفیلسوفان دشنام میداد و آنان را بدعت گذار میخواند.
گفته های اوبر سر منبر بر امام فخرالدین رازی که سرآمد حکیمان آن روزگار و استاد
خوارزمشاه نیز بود گران آمد و پادشاه را به دشمنی با وی برانگیخت.
بهاءالدین ولد از خصومت پادشاه خود را در خطر دید و برای رهانیدن خویش از آن مهلکه به
جالء وطن تن در داد و سوگند خورد که تا آن پادشاه برتخت سلطنت نشسته است بدان شهر
باز نگردد .گویند هنگامیکه او زادگاه خود شهر بلخ را ترک میکرد از عمر پسر کوچکش
جالل الدین بیش از پنج سال نگذشته بود.
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تنها چیزی که موجب مهاجرت بهاءالدین ولد به بیرون از بالد خوارزمشاه شده است،
اخباروحشت آثارقتلعامها و نهب و غارت و ترکتازی لشکریان مغول و تاتار در بالد شرق و
ماوراءالنهر بوده است ،که مردم دوراندیشی را چون بهاءالدین به ترک شهر و دیار خود
واداشته است .این نظریه را اشعار سلطان ولد پسر جاللالدین در مثنوی ولدنامه تأیید میکند،
چنانکه گفته است:
کرد از بلخ عزم سوی حجاز

زانکه شد کارگر در او آن راز

بود در رفتن و رسید و خبر

که از آن راز شد پدید اثر

کرد تاتار قصد آن اقالم منهزم

گشت لشکر اسالم

بلخ را بستد و به رازی راز

کشت از آن قوم بیحد و بسیار

شهرهای بزرگ کرد خراب

هست حق را هزار گونه عقاب

جوانی موالنا
پس از مرگ بهاءالدین ولد ،جاللالدین محمد که درآن هنگام بیست و چهار سال داشت بنا به
وصیت پدرش و یا به خواهش سلطان عالءالدین کیقباد بر جای پدر بر مسند ارشاد بنشست و
متصدی شغل فتوی و امور شریعت گردید .یکسال بعد برهانالدین محقق ترمذی که از مریدان
پدرش بود به وی پیوست .جاللالدین دست ارادت به وی داد و اسرار تصوف وعرفان را
ازاوفرا گرفت .پس از مدتی تحصیل در حلب موالنا سفردمشق کرد واز چهار تا هفت سال در
آن ناحیه اقامت داشت و به اندوختن علم و دانش مشغول بود وهمه علوم اسالمی زمان خود را
فرا گرفت .موالنا درهمین شهربه خدمت شیخ محیی الدین محمد بن علی معروف به ابن
العربی که از بزرگان صوفیه اسالم وصاحب کتاب معروف فصوص الحکم است رسید .موالنا
پس از گذراندن مدتی درحلب وشام که گویا مجموع آن به هفت سال
نمی رسد به اقامتگاه خود به قونیه بازگشت .پس ازمرگ سید
برهانالدین موالنا باالستقالل برمسند ارشاد و تدریس بنشست که
قریب پنج سال میشود به سنت پدر و نیاکان خود به تدریس علم فقه و
علوم دین میپرداخت.
آرامگاه موالنا درقونیه در کشور ترکیه
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موالنا ،پس از مدتها بیماری در پی تبی سوزان در غروب یکشنبه
 ۵جمادی اآلخر  ۲۷۶هجری قمری درگذشت .در آن روز پرسوز ،قونیه در یخ بندان بود.
سیل پرخروش مردم ،پیر و جوان ،همگی در این ماتم شرکت داشتند و  ۰۴شبانه روز این
عزا و سوگ بر پا بود:
بعد چل روز سوی خانه شدند

همه مشغول این فسانه شدند

روز و شب بود گفتشان همه این

که شد آن گنج زیر خاک دفین
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آثار مولوی
مثنوی معنوی ،موالنا کتاب مثنوی معنوی را با بیت:
از جداییها شکایت میکند

بشنو از نی چون حکایت میکند

آغازمینماید .در مقدم ٔه عربی مثنوی معنوی نیز که نوشته خود موالنا است ،این کتاب به تأکید
اصول دین نامیده میشود  .مثنوی معنوی حاصل پربارترین دوران عمر موالناست .چون بیش
از  ۵۴سال داشت که نظم مثنوی را آغاز کرد.
دیوان شمس ،غزلیات و دیوان شمس ،محبوبیت فراوانی کسب کرده است .درصد ناچیزی از
این غزلیات به زبانهای یونانی و عربی و ترکی است و عمده غزلیات موجود در این دیوان به
زبان فارسی سروده شده اند .که بیش از سی و پنج هزار بیت به فارسی و حدود هزار بیت به
عربی و کمتر از دوصد بیت به ترکی و یونانی در این دیوان وجود دارد.
رباعیات ،رباعیات موالنا بخشی از دیوان اوست .این قسمت از آثار موالنا در مطبعۀ اختر
(اسالمبول) در سال  ۳۱۳۶هجری قمری به طبع رسیده و متضمن  ۳۲۵۱رباعی یا ۱۱۳۳
بیت میباشد ،برای نمونه:
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جوینده عشق بی عدد خواهد بود
هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود
فردا که قیامت آشکارا گردد

آثار منثور وی عبارت اند از فیه ما فیه ،مجالس سبعه و مکتوبات.

سال جهانی موالنا
موالنا در ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بسیار پرطرفدار است .یادبودی به
مناسبت درگذشت یکی از اساتید و هیئت علمی کالج سن آنتونیو مزین به اشعار موالنا شده
است .سازمان یونسکو با پیشنهاد ترکیه ،سال  ۶۴۴۷را سال جهانی موالنا نامیده است و در
والیت بلخ افغانستان خانه موالنا را بازسازی نمود.
تناه چند بیت از مثنوی معنوی مولوی به عنوان نمونه:
یـار مـرا ,غار مـرا ,عشق جگر خـوار مـرا
نوح تـوئی ,روح تـوئی ,فاتح و مفتوح تـوئی
نـور تـوئی ,سـور تـوئی ,دولت منصور تـوئی
قطره توئی ,بحر توئی ,لطف توئی ,قهر تـوئی
حجره خورشید تـوئی ,خانـه ناهیـد تـوئی
روز تـوئی ,روزه تـوئی ,حاصل در یـوزه تـوئی

یـار تـوئی ,غار تـوئی ,خواجه نگهدار مـرا
سینه مشروح تـوی ,بر در اسرار مـرا
مرغ کــه طور تـوئی ,خسته به منقار مـرا
قند تـوئی ,زهر تـوئی ,بیش میازار مـرا
روضه اومید تـوئی ,راه ده ای یار مـرا
آب تـوئی  ,کوزه تـوئی ,آب ده این بار مـرا

دانه تـوئی ,دام تـوی ,باده تـوئی  ,جام تـوئی
این تن اگر کم تندی ,راه دلم کم زنـدی

پخته تـوئی  ,خام تـوئی ,خام بمـگذار مـرا
راه شـدی تا نبـدی ,این همه گفتار مـرا
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تمرینات
تمرین اول :خالصۀ سوانح موالنا را در پنج ستر بنویسید؟

تمرین دوم :آثار موالنا را نام ببرید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمرین سوم :سازمان یونسکو با پیشنهاد ترکیه کدام سال را سال موالنا نامید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین چهارم :مفهوم بیت ذیل را به بشکل گروهی بحث نمایید ؟
کرد از بلخ عزم سوی حجاز

زانکه شد کارگر در او آن راز

بود در رفتن و رسید و خبر

که از آن راز شد پدید اثر

کرد تاتار قصد آن اقالم منهزم

گشت لشکر اسالم

بلخ را بستد و به رازی راز

کشت از آن قوم بیحد و بسیار

شهرهای بزرگ کرد خراب

هست حق را هزار گونه عقاب

تمرین پنجم :با استفاده از انترنت یا منابع دیگرسه بیت به ادامه بیت زیراز کتاب مثنوی
معنوی موالنا جستجو کرده و برای همصنفی هایتان قرائت نمایید؟
از جدایی ها شکایت میکند

بشنو از نی چون حکایت میکند
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موسیقی افغانستان
موسیقی افغانستان نقطه عطف زیبایی های تنوع قومی و
زبانی در افغانستان است .فارسی پشتو ،هندی و ترکی
استاد گدا محمد دوتار نواز مشهور افغانستان
زبانهای اصلی متن ترانه ها را تشکیل میدهند .در این
کشور سبکها و شیوه های گوناگون موسیقی از غزل فارسی گرفته تا راگ هندی رواج دارد.
گام های موسیقی عمدتا ً دیاتونیک (بدون میکروتون) بوده و چند صدایی و هارمونی به شکل
غربی آن در موسیقی افغانستان تاثیر چندانی نداشته است.
موسیقی افغانستان تا حد زیادی بصورت ترانه است .شعر جایگاه ویژه ای در فرهنگ موسیقی
این کشور دارد .میراث شعر دری ـ فارسی که مشترکات فراوانی نیز با ایران و تاجکستان
دارد ،اهمیت بسیاری در بین مردم داشته و همچنین شعر پشتو نیز دارای ریشه های تاریخی
است .متن ترانه ها متشکل از موضوعات معدودی است .آهنگهای عاشقانه با تِم هایی از
عشق نافرجام و اشارۀ مکرر به داستان لیلی و مجنون ،بیشتر موضوعات ترانهها را تشکیل
میدهند و به وقایع جاری و تجربۀ شخصی کمتر پرداخته میشود.

تاریخ موسیقی افغانستان
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موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها ،سروده های ویدی ریگودا و سروده های گاتاهای
اوستا در کوهپایه های هندوکش در دورۀ هخامنشیان رونق خوبی داشت .این موسیقی بشکل
کورس و دسته جمعی با ریتم ذکر میگردید .در دوره سامانیان ،گورکانیان ،تیمورشاه (درانی)
موسیقی در دربار رواج پیدا کرد.
در سدۀ نوزدهم میالدی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا شرایط
برای رشد و پرورش هنر موسیقی فراهم نبوده است .این هنر در محافل رسمی افغانستان
چندان خریداری نداشته و هنرمندان آن که یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمده
اند ،در همان حال و هوای موسیقی خراسانی سیر میکرده اند.
در سال  ۳۶۵۳شمسی ( ۳۳۷۱میالدی) ،در دورۀ امیر شیرعلی خان برای اولین بار یک
گروه از موسیقی دانان هندی به افغانستان آمدند و امیر شیرعلی خان به آنها در حوالی خواجه
خوردک یعنی خرابات مسکن اعمار کرد که بعد بدین ترتیب موج موسیقی هندی وارد
افغانستان شد.
در دوره شاه امان هللا (۳۱۳۱-۳۱۶۱میالدی) موسیقی انکشاف بیشتری یافت و در کنار نظام
آموزشی خرابات ،نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک نیز ایجاد شد که در آنها نوازندگی
سازهای غربی آموزش داده میشد .پس از دهۀ  ۳۱۵۴موسیقی در اجتماع افغانستان جایگاه
خوبی را پیدا نموده بود .پس از تحوالت در افغانستان موسیقی در شهر کابل بشکل عالی آن
انکشاف نمود.
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سبکهای موسیقی در افغانستان


موسیقی محلی و سنتی

عبارت از موسیقی محلی یا کلیوالی افغانستان میباشد .موسیقی آنعده محالت و سمتهایی که
شهرت دارند عبارتند از سبک بدخشی ،خراباتی ،لوگری ،قطغنی ،هزارگی ،داستان سمت
مشرقی ،سبک غرنی ،مردم پکتیا ،کلیوالی ملیت پشتون ،ترکمنی ،هراتی ،قرصک پنجشیر و
هارمونیک یا چند آواز کشین مردم نورستان میباشد .از هنرمندان معروف محلیخوان میتوان
گل زمان (در سبک پکتیایی) ،صفدر توکلی (در سبک هزارگی) ،بیلتون (در سبک لوگری) و
ناوک هروی (در سبک هراتی) را نام برد.


موسیقی مذهبی

این موسیقی پس از ارشاد دین اسالم توسط نعت خوانان و شاعران سبک صوفیه و قوالی
خوانان بمیان آمده و فعالً بمدارج عالی خود رسیده است .موضوع این سبک توصیف خداوند و
پیغمبر اسالم و یاران دوره محمد (ص) میباشد .شعرهای این سبک بعضا ً تا ده ساعت طول
میکشد .معموالً در پهلوی سرود خوان  ۱تا  ۳۴نفر همکار نیز سرودخوان را یاری میکنند.
این موسیقی دارای طرزهای چشتی ،روضه ای ،نوائی و غیره اند.


موسیقی پاپ افغانستان
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عبارت از سبک جدیدی است که شنوندگان زیاد دارد .این سبک پس از تاسیس رادیو
افغانستان در سال  ۳۱۶۳به میان آمده است .این موسیقی پس از وارد شدن انواع آالت
موسیقی غربی بخصوص پس از سال  ۳۱۰۴رونق خوبی را پیدا نمود .در رادیو تلویزیون
افغانستان این گونه آواز خوانان را آماتور (غیر حرفه ای) واین سبک را آماتوری مینامیدند.
مشهورترین آوازخوانان پاپ احمد ظاهر ،احمد ولی ،ظاهر هویدا ،استاد زالند ،صادق فطرت
(ناشناس) ،بانو مهوش ،بانو پرستو ،بانو قمرگل ،بانو ژیال ،رحیم مهریار ،جواد غازیار ،استاد
زاخیل ،استاد مددی ،شادکام ،احسان امان و غیره میباشد.


موسیقی هیپهاپ افغانستان

عبارتند از موسیقی مدرن با وسایل مدرن میباشد .کمپوز و شعرهای این
نوع موزیک افغانی بوده و بعضی آن مخلوط هم میباشد .در تکامل این
هنر افغانهایی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنند نقش عمده داشته اند.
مشهورترین آوازخوانان این سبک بانو مژده ،بانو غزال ،ولی ،جاوید
شریف ،رامین شریف ،تیمور جاللی ،شفیق مرید ،دلآغا سرور ،نظیر
خارا ،فواد ساغر ،فردین فریاد ،حبیب قادری ،فرهاد دریا ،تواب آرش و
غیره میباشند.
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بعضی از آوازخوانان افغانستان

حقوق والدین
شناخت حقوق دیگران و رعایت آن از رفتارهای مناسب و
ستوده شده در فرهنگ شهروندی است .همچنین قدرشناسی
و سپاسگزاری از ولی نعمت ،امری فطری و طبیعی است و
هر انسان نیكویی طبیعتا ً از افردای که به او احسان نموده و
یا خدمتی به او کرده اند تقدیر و سپاس به عمل میآورد .جایگاه پدر و مادر در این مبحث
بسیار با اهمیت است و خداوند از ابتدای خلقت بشر ،سپاس از زحمات پدر و مادر و رعایت
حقوق آنها را به فرزندان گوشزد كرده است.
امروزه با تغییر شكل زندگی در برخی خانواده های كشورهای توسعه یافته ،توجه به والدین و
مراعات حقوق آنها به عنوان یک سرفصل اصلی در مباحث شهروندی به فرزندان آموزش
داده می شود ،حال آنكه این موضوع در فرهنگ اسالمی قدمتی بسیار طوالنی داشته و از ابتدا
مورد توجه بوده است.
دین اسالم از نظر حقوقى حساب ویژه اى براى پدر و مادر بازكرده ،همان گونه كه در جنبه
هاى عاطفى نیز حساب جداگانه اى براى آنها در نظر گرفته است .لذا در روایات آمده كه اگر
پدر و مادرى از فرزندانشان راضى باشند موجب خیر و بركت و سعادت فرزند میشود .از
نظر حقوقى حتی بیان شده است که پدر و مادر ،شرعا ً میتوانند به اندازه نیازشان از اموال
فرزندان خود بردارند.
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روایت كوتاه و گویای بهشت زیر پاى مادران است كه هریك بارها شنیده ایم ،خود به تنهایی
گویای اهمیت والدین و نقش بی بدیلی است كه رعایت حقوق آنها در سرنوشت آدمی ایفا می
كند.
بی شک این همه آیات و روایت وارد شده در این زمینه ،حاكى از اهمیتى است كه خداوند
براى والدین قائل شده است و رعایت حقوق آنها از سوی فرزندان در مقابل زحماتى كه براى
فرزندان خود متحمل شده اند بسیار ناچیز است .از این رو باید در هر شرایطى احترام والدین
را نگه داشت ،هر چند در بعضى اوقات در برخورد با فرزندان خود دچار اشتباه شوند.
خداوند متعال در آیات  ۶۱و ۶۰در سورۀ اسراء وظایف و مسئولیت های فرزندان نسبت به
والدین را به ترتیب اینگونه بیان می کند:
اطاعت و فرمانبرداری از پدر و مادر ،نیكی و احسان و خدمت به آنان ،نگفتن (اف) و سخن
رنجش آور به پدر و مادر ،بر سر والدین داد و فریاد نكردن بلكه با آنها با سخن نیكو صحبت
نمودن ،بال تواضع و فروتنی را برای والدین فرود آوردن ،حتی المقدور نیازهای والدین را
برآوردن ،احترام والدین را نگه داشتن ،از حرف های زشت پیش آنها پرهیز و اجتناب كند،
در حق آنها و برای سالمتی آنها دعا كند ،در امور منزل به آن ها كمک كند.
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یکی از بحثهای مهم و ارزشمندی که همواره در جوامع انسانی مطرح بوده و هست ،بحث
حقوق است که با زندگی انسانها ارتباط مستقیم دارد و از طبیعت اجتماعی بودن انسان
سرچشمه گرفته است.
موضوع حقوق در مکتب انبیای الهی ،به ویژه در مکتب اسالم مورد توجه خاص قرار گرفته
و با عبارت ها و تعبیرهای مختلفی از آن سخن به میان آمده است.
از منظر اسالم ،انسان در مقابل تمام نعمتهای الهی پیرامون خود ،موظف و مسئول است .او
باید در عین استفاده و بهره مندی از این نعمتها شکرگزار باشد و حقوق آنها را به جا آورد .از
جمله این نعمتها ،نعمت داشتن پدر و مادر است .پدر و مادری که زحمتهای زیادی را با دل و
جان برای رشد و پرورش فرزند متقبل میشوند.
خداوند کریم در قرآن مجید در آیه  ۶۱صراحتا ً و یا ضمنا ً فرزندان را به رعایت این حقوق
امر فرموده است.

حق والدین بر فرزندان از دیدگاه پیامبر
وقتی آیۀ و بالوالدین احسانا نازل شد ،شخصی از حضرت رسول (ص) پرسید :منظور از
احسان چیست؟ حضرت فرمود :نیکو صحبت کردن و آنچه از شما درخواست میکنند ،برآورده
کردن ،هر چند خودتان به آن نیازمند باشید.
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افضل اعمال

شخصی نزد حضرت رسول (ص) آمد و عرض کرد :افضل اعمال نزد خداوند چیست؟
حضرت(ص) فرمود :محبوبترین عمل نزد پروردگار نماز است .آن مرد عرض کرد :بعد از
آن؟ فرمود :محبت به والدین و جهاد فی سبیل هللا.

اطاعت کردن از پدر و مادر
بر فرزند اطاعت پدر و مادر واجب است؛ مگر در فرایض .اطاعت از خدا همان اطاعت از
پدر است و نافرمانی از خدا ،همان نافرمانی از پدر است .به نظر همه علما منظور از اطاعت
والدین ،در غیر معصیت خداوند است.

تشویق به نیکی به پدر و مادر
هر که پدر و مادرش را خشنود سازد ،خداوند را خشنود ساخته است و هر که پدر و مادرش
را خشمگین سازد ،خداوند را خشمگین ساخته است.
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دوست داشتن پدر و مادر
در دوستی پدر پایدار باش و رشته آن را قطع نکن؛ وگرنه خداوند ،نور تو را خاموش میکند.
مردی به محضر رسول خدا (ص) مشرف شد و عرض کرد :یا رسولهللا! به چه کسی نیکی
کنم؟ پیامبر(ص) فرمود :به مادرت .دوباره سؤال کرد :سپس به چه کسی نیکی کنم؟ حضرت
فرمود :به مادرت .بار دیگر پرسید :و سپس به چه کسی نیکی کنم؟ حضرت فرمود :به
مادرت .بار چهارم سؤال کرد :آنگاه به چه کسی نیکی کنم؟ پیامبر(ص) فرمود :به پدرت.

در کنار مادر
مردی خدمت رسول خدا(ص) آمد و گفت :من مردی با نشاط و جوان هستم و جهاد در راه خدا
را دوست دارم؛ اما مادری دارم که از این کار خوشش نمی آید .پیامبر فرمود :برگرد و در
کنار مادرت باش .سوگند به خدایی که به حق مرا به پیامبری برگزیده است ،یك شب انس با
او ،از جهاد یک ساله تو در راه خدا بهتر است.
مردی خدمت پیامبر آمد و عرض کرد :مادری دارم که او را بر دوش خود حمل میکنم ،تا
مشکالت او را برآورده سازم ،لقمه را در دهانش میگذارم و او را تر و خشک میکنم .آیا
جبران محبتهای او را کردهام؟ حضرت فرمود :شاید این محبت تو ،به اندازه یک ناله او
هنگام زایمان باشد.
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عاق والدین

آن بزرگوار درباره عاق والدین میفرماید :عقاب و مجازات ،سه دسته از گناهان ،زودرس
است و به قیامت کشانده نمیشود :ایجاد ناراحتی برای پدر و مادر ،ظلم در حق مردم ،ناسپاسی
در مقابل کارهای نیک دیگران.
در همه ادیان حق پدر و مادر برفرزندان شان مشخص است و در این مورد روایات و مثالهای
زیادی موجود میباشد که ما به همین چند نقطه فوق اکتفا میکنیم.
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ابو علی سینا بلخی
ابوعلی حسین بن عبد هللا بن سینا در سال ۱۷۴ - ۱۵۱هجری
در والیت بلخ افغانستان چشم بر جهان گشود .پدرش عبد هللا
هم اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشت.
هنگامی که ابن سینا پنج سال داشت ،نزد پدرش که مردی
فاضل بود .علم حساب ،ریاضیات ،روخوانی قرآن و صرف
و نحو زبان عربی می آموخت او از همان ابتدا بسیار باهوش
بود و برای کسب دانش شوق و اشتیاق فراوانی داشت پس از
چندی نیز به مکتب رفت که اولنمره همصنفی های خود بود.

ابو علی سینا بلخی

او در ده سالگی قرآن را حفظ کرده و ادبیات ،هندسه ،ریاضیات و صرف و نحو عربی را نیز
میدانست ،او به طبیعت ،گیاهان و حیوانات عالقه خاصی داشت و اوقات فراغت را در دشت
و صحرا به جستجو و کسب تجربه می پرداخت و بدین صورت از دوران کودکی به خواص
گیاهان دارویی و طبابت عالقه مند شده بود.
هنگامی که ابوعلی دوازده سال داشت به همراه خانواده اش در بخارا ،پایتخت سامانی می
زیست و پدرش عبد هللا نیز دارای شغل و منصب دیوانی بود.
عبد هللا فرزند خویش را نزد استادی به نام عبد هللا ناتلی فرستاد تا نزد او معلومات خود را
تکمیل کند .پیش از آن هم ابوعلی علم فقه را از شخصی به نام اسماعیل زاهد فرا گرفته بود.
ابوعلی به حدی باهوش بود که گاهی در مطالب علمی وجوه تازه ای میافت به طوری که
باعث تعجب استاد خود میگشت .ناتلی نیز وی را تشویق به فراگیری علوم و دانش اندوزی
میکرد و بدین گونه ابوعلی علم منطق را فرا گرفت و بعد به تکمیل ریاضیات پرداخت.
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ابوعلی در جوانی حکمت ماوراء الطبیعه را نیز آموخت و هر کتابی که در این زمینه به
دستش می رسید مطالعه ،تجزیه و تحلیل میکرد .ابوعلی سینا هجده سال داشت و نوح دوم بر
بخارا حکومت میراند .وی به درخواست امیر به معالجه او پرداخت .این واقعه که در هجده
سالگی ابوعلی سینا اتفاق افتاد فصل تازه ایی در علم اندوزی و کسب دانش برای وی گشوده
شد .کتابخانه بخارا کی از کاملترین کتابخانه های آن روزگار افغانستان به شمار میرفت و از
اکثر کتابهای قدیمی و کمیاب یک نسخه در آن موجود بود.
ابوعلی سینا پس از ترک پایتخت سامانی در یکی از استراحتگاه های میان راه با مردی به نام
منصور بن عراق برخورد کرد کسی که خود از نجیب زادگان و اندیشمندان دربار خوارزم
بود و ابن سینا را به دربار خوارزم دعوت کرد.
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قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی که آنرا بنام قانون مادرنیز یاد مینمایند
اساسی ترین سندی است که حیات سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی هر کشور و وملتی را تنظیم مینماید.
واضعین همه قوانین مقرره و دستورالعمل ها و غیره
همواره سعی مینماید اسناد مورد نظر باید مطابق به روحیه قانون اساسی بوده و همواره سعی
مینماید اسناد یادشده ارزش و احکام آنرا درحین تدوین و تصویب این اسناد مد نظر داشته و
آنانیکه وظیفه تطبیق قوانین و مقررات را دارند باید در حین تطبیق از مطابقت این اسناد و با
روحیه قانون اساسی آگاه بوده و خود را مطمین سازند.
قانون اساسی یک کشور در حقیقت امر یک آیینه است که ماهیت یک رژیم ،یک نظام سیاسی
و یک دولت را انعکاس میدهد .از روی مطالعه قوانین اساسی کشور است که میتوان دریافت
سیستم سیاسی و نظام یک کشور دیموکراسی است یا دیکتاتوری ،شاهی مطلقه است یا
مشروطه و بالخره سرمایه داری است یا غیر از آن و اگر سرمایه داری است چه نوع سرمایه
داری؟
افغانستان کشوراسالمی است که دارای قدامت تأریخ پنج هزارسالۀ مملو از حماسه ها وفراز و
نشیب ها بوده و دارای جغرافیای سیاسی وتأریخی معین فرهنگی امروزی بوده درقلب قارۀ
آسیا قراردارد .در اینجا مبحث ما در مورد قانون اساسی افغانستان است که طی سالیان گذشته
شاهد نو آوری های زیادی در قوانین افغانستان بودیم که رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی
در یک کشور نشانگر رشد و تکامل جامعه ومردم آن بوده است .در افغانستان اولین قانون
اساسی درسال چهارم بعد از استقالل تدوین شد.
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اولین قانون اساسی افغانستان

تدوین اولین قانون اساسی پس از استقالل افغانستان توسط شاه امان هللا خان درسال ۳۱۳۱
فراهم گردید .تصویب اولین قانون اساسی که در  ۳۱اپریل ۳۱۶۱به عنوان نظامنام ٔه اساسی
دولت افغانستان از جانب هشتصد نفر از اراکین دولت وبعضی از سران قبایل در جالل آباد به
نام لویه جرگه دعوت نموده بود ،به تصویب رسید .این قانون که مرکب از  ۷۱ماده بود ،برای
بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هیئت وزراء،
شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و
نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.
دومین قانون اساسی
هنگامیکه نادرخان زمام امور حکومت را به دست گرفت افغانستان را به شکل دوره های
تاریک گذشته در آورد.
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داستان اصحاب کهف
اصحاب کهف ،گروهی خداپرستان بودند که پیش از
اسالم در زمان حکمرانی امپراتوری روم باستان با نام
دقیانوس در منطقه افسس در ترکیه امروزی زندگی
میکردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از
اشراف زادگان و درباریان بودند و ایمان خود را مخفی
نگاه میداشتند .آنها سرانجام از جبر حاکم روزگار به
ستوه آمده و به گفته قرآن بر اساس الهامی که از خداوند
دریافت کردند "پس هنگامی که از خدایان دروغین

دوری جستید به غار پناهنده شوید تا پروردگارتان
رحمتش را بر شما ارزانی دارد" همراه سگ خود به غاری در

نقشی روسی از اصحاب کهف

روستایی به نام رقیم نزدیک فیالدلفیا رفتند .چون به غار رسیدند .خواب ایشان را در ربود.
پس سیصد و نه سال به خواب اندر همی بودند .و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی
بیدار است .پس از سیصد سال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته اند.
چون به شهر رفتند همه چیز را دیگرگونه یافتند .سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از
ایشان یافت نشد .مردم بر فراز غار آنها مسجدی ساختند .داستان ایشان نسبتا ً به تفصیل در
قرآن در سوره ی کهف توضیح داده شده است.
داستان اصحاب کهف را شماری از مفسران از حضرت علی (رض) نقل کرده اند که فشرده
ای آنرا در این جا بازگو میکنیم.
ابن عباس گوید :چون خلیفه دوم حضرت عمر (رض) سرپرستی خالفت را بر عهده گرفت،
گروهی از دانشمندان یهود به او گفتند :ما از ویژگی هایی می پرسیم .اگر پاسخ درست شنیدیم
به دین اسالم می گرویم و نبوت محمد (ص) را می پذیریم وگرنه دین اسالم باطل است و
محمد (ص) پیامبر نیست .حضرت عمر گفت :هر چه می خواهید بپرسید .پس از طرح
پرسش ها حضرت عمر به حضرت علی رو کرد و فرمود یا ابالحسن پاسخ آنان جز نزد تو
نیست .حضرت علی فرمود :من پاسخ شما را مشروط خواهم داد .گفتند :شرط شما چیست.
فرمود :اگر پاسخ شما با مطالب تورات برابر باشد به دین ما درآیید .آنان پذیرفتند .سپس آنان
مطالب خود را یکی پس از دیگری پرسیدند و جواب شنیدند .در این هنگام دو تن از دانشمندان
آنان شهادتین گفتند و مسلمان شدند ،اما یکی از آنان گفت مسأله دیگری دارم :خبر ده از
گروهی که  ۱۴۱سال مردند .سپس خداوند آنان را زنده کرد .قصه آنان چیست .وقتی حضرت
علی خواست سوره ی "کهف" را قرائت کند ،گفت :این آیات را شنیده ام .شما داستان ،نام،
شمار آنان ،نام سگ ،غار ،پادشاه و شهرشان را بیان کن .علی به نقل از پیامبر (ص) فرمود:
در سرزمین روم شهری بود که آن را "افسوس" می خواندند .پادشاه آنان که مرد صالحی بود
مرد و امورشان از هم گسیخت.
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افسانه شیرین و فرهاد
خسرو پرویز شاه ساسانی یکی از شاهان قدرتمند این
سلسله است و اورشلیم را در سال  ۲۳۰و سپس مصر
را از امپراتوری همسایه یعنی امپراتوری بیزانس
میگیرد .او پیروزیهای خود را در بیستون بر سنگ
می کند واین رفتار شاهان قبلی خود را ادامه میدهد.
ولی قبل از پایان کار اعراب می رسند وكار ساسانیان خاتمه میگیرد.
افسانه شیرین و فرهاد وخسرو توسط نظامی گنجوی نوشته شده ،شاعری که کشور آذربایجان
او را از مفاخر خود می داند ،البته مدلهای مختلفی از این افسانه وجود دارد .در اینجا خالصۀ
این داستان را بازگو میکنیم.
خسرو پرویز مانند شاهان دیگر ،چندین همسر داشت که بیشتر از همه به دختری زیبا به نام
شیرین عالقه مند بود اما خسرو تنها کسی نبود که عاشق شیرین بود و شخصی به نام فرهاد
کوه کن نیز دلباخته شیرین بود .او از شاه نمی ترسید و برای شیرین نامه های عاشقانه و شعر
می فرستاد .شیرین ابتدا میخواهد او را از خود براند ولی باالخره او هم عاشق فرهاد می شود.
خسرو که از داستان مطلع میشود فرهاد را تبعید میکند و به او می گوید اگر در کوه چاهی
بکند و به آب برسد شیرین را به او می دهد.
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فرهاد سالها به کندن کوه مشغول می شود تا اینکه روزی ارتش پارس را میبیند که از پای کوه
رد می شوند .او از ارتشیان در مورد شاه سوال میکند و آنها میگویند که خسرو هنوز شاه
است و شیرین همسر اوست .فرهاد از این شنیده خوشحال میشود زیرا او سالیان سال از
شیرین خبری نداشت ولی او نیمی از کوه را کنده بود و هنوز به آب نرسیده بود .چند سال
دیگر باید کوه را بکند؟
او برای بدست آوردن مهر شاه سنگ نگاره بزرگی در کوه میکند که خسرو را به شاهی و
دشمنان او را در ذلت نشان میدهد .او همچنان به شیرین فکر میکند و چاه را به اتمام می
رساند و به آب میرسد .تیشه خود را کنار میگذارد و برای شاه پیغام موفقیت خود را میفرستد.
خسرو که پیر شده بود و دیگر جوانمردی گذشته خود را نداشت زنی سالخورده را پیش فرهاد
میفرستد و میگوید شیرین همین چند روز پیش مرده است.
فرهاد که پس از سالها رنج کشیدن توقع این خبر را نداشت ناراحت میشود و خود را از باالی
سنگ به زمین می اندازد میکند و میمیرد.
از طرفی شیرین هم که این خبر را میشنود خود را دار می زند و او هم میمیرد و داستان این
عشق پایان مییابد.
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مناظره خسرو با فرهاد از کتاب خسرو و شیرین نظامی:

نخستین بار گفتش کز کجائی
بگفت از دار ملک آشنائی
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند
بگفت انده خرند و جان فروشند
بگفتا جان فروشی در ادب نیست
بگفت از عشقبازان این عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟
بگفت از دل تو میگوئی من از جان
بگفتا عشق شیرین بر تو چونست

بگفتا گر خرامی در سرایش

بگفت از جان شیرینم فزونست

بگفت اندازم این سر زیر پایش
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بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب

بگفتا گر کند چشم تو را ریش

بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک

بگفت این چشم دیگر دارمش پیش

بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ

بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ
بگفتا گر نیابی سوی او راه
بگفت از دور شاید دید در ماه
بگفتا دوری از مه نیست در خور
بگفت آشفته از مه دور بهتر
بگفتا گر بخواهد هر چه داری
بگفت این از خدا خواهم به زاری
بگفتا گر به سر یابیش خوشنود
بگفت از گردن این وام افکنم زود
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تمرینات
تمرین اول :خالصۀ افسانه شیرین و فرهاد را در شش ستر بنویسید؟

تمرین دوم :افسانه شیرین و فرهاد در اثر یا کتاب کدام شخصیت فرهنگی بیان شده است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین سوم :افسانه شیرین و فرهاد در کدام سال به وقوع پیوست؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین چهارم :مفهوم مفهوم شعر ذیل را بشکل گروهی تحلیل و بحث نمایید ؟
بگفتا گر خرامی در سرایش
بگفت اندازم این سر زیر پایش
بگفتا گر کند چشم تو را ریش
بگفت این چشم دیگر دارمش پیش
بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ
بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ

تمرین پنجم :با استفاده از انترنت یا منابع دیگر فیلم این افسانه که بزبان فارسی نیز موجود
میباشد ،را جستجو نموده و خالصۀ آنرا برای همصنفی هایتان بیان نمایید؟
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کتابها و پرروگرامهای آموزشی
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