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کتاب دری
برای صنف یازدهم
متن و تمرین
کتاب دری برای صنف یازدهم شامل آموزش متن دری ،ادبیات دری ،اشعار ،قصه ها و حکایاتی از
شاعران معروف ،معرفی ُرسوم مردم افغانستان ،معرفی نهاد های ملی ،فرهنگی و اقتصادی کشور و جهان و
ادامه مرور مختصر به تاریخ افغانستان است .متن این کتاب شامل آگاهی عمومی درباره ٔ وضع فرهنگی،
کلتوری ،تاریخی و جغرافیایی افغانستان می باشد.
تمرینات این کتاب شامل سواالت از متن درس ،نوشتن خالصه ٔ درس ،تمرینات دستور زبان دری (گرامر) و
ترجمه کلمات و جمالت دری به زبان سویدنی است.

اسم:
صنف:
مکتب:
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کتاب دری برای صنف یازدهم (متن و تمرین)
در اینجا تنها چند صفحه ای از کتاب دری برای صنف یازدهم به طور نمونهه
برای شما به نمایش گذاشته شده است .این کتاب دارای  ۶۷صهفهحهه ۵۳
درس و  ۰۱۲تمرین می باشد .این کتاب برای یک سال درسی تهیه گهردیهده

است.
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فهرست

تخت ُرستم
بانک انکشاف اسالمی
علم بدیع ،بیان و معانی (قسمت )۰
علم بدیع ،بیان و معانی (قسمت )۰
ماه ِ سه شبه
راب ِعه بلخی (قسمت )۰
رابعه بلخی (قسمت )۰
تاریخ افغانستان (قسمت )۰
تصوف و عرفان
عایشه و مال محمد جان (قسمت )۰
عایشه و مال محمد جان (قسمت )۰
تاریخ افغانستان (قسمت )۰
سیاست اقتصادی افغانستان
مثنوی معنوی
هویت ملی
تاریخ افغانستان (قسمت )۵
ُرستم و سهراب (قسمت )۰
ُرستم و سهراب (قسمت )۰
ُرستم و سهراب (قسمت )۵
تاریخ افغانستان (قسمت )۰
رودکی (قسمت )۰
رودکی (قسمت )۰
سازمان های فرهنگی بینالمللی (قسمت )۰
سازمان های فرهنگی بینالمللی (قسمت )۰
داستان بگرام
تاریخ افغانستان (قسمت )۳
راه های ارتباطی و ترانسپورتی افغانستان
گ روان
زیارت ری ِ
ابو ریحان بیرونی
تاریخ افغانستان (قسمت )۷
شهر ضحاک در بامیان
روضه ٔ سخی در مزار شریف (قسمت )۰
روضه ٔ سخی در مزار شریف (قسمت )۰
علی شیر نوائی
کوه ِ دیکچه و دریاچه های بامیان
5

۳
۶
۹
۰۰
۰۵
۰۳
۰۶
۰۹
۰۰
۰۵
۰۳
۰۶
۰۹
۵۰
۵۵
۵۳
۵۶
۵۹
۰۰
۰۵
۰۳
۰۶
۰۹
۳۰
۳۵
۳۳
۳۶
۳۹
۷۰
۷۵
۷۳
۷۶
۷۹
۶۰
۶۵

5

www.kodakan.se - - - Copy - - - www.kodakan.se

تخت رُستم

درس ـ ۱

گنبد سنگی »تختِ رُستم« یکی از معروفترین بناهااهم ماعا اهرم
عصر بودایی است که در والیت س نگهن در ش هل افغاهستاتاهن رارار
دارد .این اثردر درون سنگی یک پهرچۀ تراشیده شده ررار دارد کاه
بهستهن شنهسهن جههن آن را از عجهیا

ماعا اهرم عصار باودایای در

افغهستتهن میداسند .تخت رُستم در شا اهل افاغاهستاتاهن در متایار
پُلخُ رم و تهشقرغهن ،در  ۳کیلومترم شهار ایاباک ،مارکات والیات
س نگهن مورعیت دارد .تخت رُستم در منطقهام ررار دارد که ا اه
سهله در فصل بههر گردشگران زیهدم به دلیل آب و اوام خوب آن،
به آسجه سفر میکنند و روزاهم میلۀ گل سرخ را در این منطقۀ سرسبت و تهریخی سپرم میکنند.
این منطقۀ س نگهن از سظر تهریخی و جغرافیهیی مورعیت بتیهر مه ی دارد و در دورهاهم گذشته و سهلاهم ربل و بعد از اسالم ،ا اواره
یکی از مراکت فرانگی بوده است .این گُنبد در متیر والیتاهم بغالن و بلخ ررار دارد ،که اا یت جغرافیهیی آن را بیشتر می سهزد.
اولین فرد از متهفران اروپهیی که شرحی دربهرۀ تخت رُستم سوشته است ،میجریهت بریتهسیهیی است که تحقیقهت خود را در سهل ۸۱۱۱
میالدم در کتهبی به سهم »افغهستتهن ش هلی« سشرکرده و این اثر بهستهسی دوران بودایی را به سهم »تخت رُستم « یهد کرده است.
در مورد ردمت تهریخی این اثر تهریخی دیدگههاهم مختلفی وجود دارد .بر اسهس تحقیقهت و پژواشاهیی که توسط »کاهرلاناتان کان«،
بهستهن شنهس آمریکهیی صورت گرفته است ۳۳ ،ته  ۰۳اتار سهل ربل از میالد شکهرچیاهم اندوکش و استهناهم اولیه عصار حاجار ،در
کوه اهم این منطقه زسدگی میکردسد .از سویی ام »یوسف شهه یعقوب اُف« ،رییس بهستهن شنهسای آکاهدمای عالاوم تاهجایاکاتاتاهن در
تحقیقهتی که در سهل  ۸۳۱۳خورشیدم از این منطقه داشته است ،معتقد است که زرتشت به مدت ده سهل در محل تخت رُستم زسدگای
میکرد و در سهختن معهبد این منطقه ام سهم داشته است .این بهستهنشنهس تهجیکی گفته است که این محل مربوط به بوداییاه سباوده،
بلکه مربوط به زرتشتاه میبهشد ،امه بعداً بوداییاه از این محل به خهطر اسجهم مراسام ماذاابایشاهن اساتافاهده کارده اساد .بار اساهس
پژواشاهم این محقق ،ردمت تهریخی این اثر به  ۳۰۳۳سهل پیش میرسد .امه در برخی موارد سیت آمده است که تخت رُستام مارباوط باه
دوران بودا بوده و ردمت آن به  ۰۰۳۳سهل برمیگردد.
تخت رُستم در شهانهمۀ فردوسی ،شهعر بترگ فهرسی زبهن و در میهن مردم این منطقه از گذشتهاه تهکنون جهیگهه ویژهام داشته است و

برخی از داستهناهم شهانهمه سیت در این منطقه اتفهق افتهده است .امچنین سهم س نگهن به مرات در شهانهمه آمده است.
بر اسهس روایتاهم شفهای مقهماهم ریهست اطالعهت و فرانگ س نگهن ،گفته میشود که در آن زماهن ماراسام عاروسای دخاتار شاهه
س نگهن »ته ینه« به »رُستم پهلوان« در ا ین محل صورت گرفته است .تخت بهسو شهمل دو گنبد بترگ است که ارکدام به طاول و
عرض  ۸۸متر و ارتفهع  ۸۳متر است سیت در این منطقه ررار دارد .در داخل این گنبداه ،تهرچهاهم زیهدم به خاهطار گاذاشاتان بُات سایات
تراشیده شده است .در تخت بهسو ا چنهن دو دالیت ارکدام به طول  ۳۳متر بوده و در بین ار دو دالیت س وچاهیی کوچک وجاود دارد
که به سهم بهزار تخت رُستم یهد میشود .مقهماهم محلی والیت س نگهن تأکید دارسد که آسهن در تاالش اساد تاه ایان ماکاهن باه حا اهیات
کشوراهم خهرجی بهزسهزم کرده و به یک مکهن تفریحی بترگترم تبدیل کنند و توجه گردشگران را به این محل جذب کنند.
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کلمات مترادف

عصر = ورت

س وچ = زیرزمینی

ردمت = سهبقه ،پیشینه

متیر = راه

معهبِد = عبهدتگهه اه

عصر حجر = عصر سنگ

مُعتقد = بهور

بهستهسی = ردی ی

شرح دادن = توضیح دادن

شفهای = زبهسی

پژواش = تحقیق عل ی

بهستهن شنهس = عتیقه شنهس

اکهدمی = اسج ن فرانگی عل ی و ادبی

ت رین ا  ۱به سواالت ذیل مطهبق درس فوق جواب اهم صحیح ارایه س هیید.
۱

تخت رُستم در کدام منطقۀ والیت س نگهن مورعیت دارد؟

۲

اولین فرد اروپهیی در کدام سهل و تحت کدام عنوان تحقیقهت خود را در مورد تخت رُستم شرح داده است؟

۳

در شهانهمه از تخت رُستم و س نگهن سهم برده شده است .شهانهمه مربوط به کدام شهعر معروف فهرسی زبهن است؟

۴

دختر شهه س نگهن چه سهم داشت و بهکی ازدواج کرده بود؟

ت رین ا  ۲ترج ۀ سویدسی ج الت ذیل را در کتهبچه خود بنویتید.
این منطقۀ س نگهن از سظر تهریخی و جغرافیهیی مورعیت مه ی دارد و در دورهاهم گذشته و سهلاهم ربل و بعد از اسالم ،ا واره یاکای از
مراکت فرانگی بوده است .این گنبد در متیر والیت اهم بغالن و بلخ ررار دارد .اولین فرد از متهفران اروپهیی که شارحای درباهرۀ تاخات
رُستم سوشته ،میجریهت بریتهسیهیی است که تحقیقهت خود را در سهل  ۸۱۱۱میالدم در کتهبی به سهم »افغهستتهن ش هلی« سشرکرده است.
ت رین ا  ۳خالصۀ درس فوق را به زبهن سویدسی بنویتید.

ت رین ا  ۴سوعیت کل هت ذیل را مطهبق دستور زبهن درم مشخص سهزید.
شفهای
اسم

فعل

صفت

متیر
رید

اسم

ایچکدام

فعل

صفت

رید

ایچکدام

ت رین ا  ۵معنی کل هت ذیل را به زبهن سویدسی بنویتید.
عصر

مُعتقد

س وچ

ردمت

پژواش

بهستهسی

ت رین ا  ۶خالصۀ تحقیقهت میجریهت بریتهسیهیی را در کتهب افغهستتهن ش هلی در مورد تخت رُستم دریهبید و بنویتید.
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درس ـ ۹

تصوف و عرفان

تصوف ،درویشی یه عرفهن سوعی طریقت و روش زااداسه مُبتنی بر آداب سلوک و بر اسهس شرع جهت تتکیۀ سفس و اعراض از دسیه بارام
وصول به حق و استک هل سفس است .تصوف در لغت پش ینه پوشی است و ستبت این ج هعت به دلیل پش ینه پوشی است و ایان سشاهساه
زاد بوده است .تصوف بیشتر به آداب طریقت ا راه است در حهلیکه عرفهن مکتبی جهمع و مطلق سلوک معنوم و اعم از تصوف است و
در بعضی موارد عرفهن سلوک برتر داستته شده است .به عبهرتی دیگر تصوف ،روشی از سلوک بهطنی می بهشد.
در تعریف تصوف ،سظرات مختلفی بیهن شده است ،امه اصول آن بر پهیۀ طریقه ایتت که شنهخت خهلق جههن ،کشف حاقاهیاق خالاقات و
پیوسد بین استهن و حقیقت از طریق سیر و سلوک عرفهسی بهطنی است ،سه از راه استدالل عقلی .موضوع آن ،سیتت شدن خود ،و پیاوساتان
به خهلق اتتی و روش آن اصالح و کنترل سفس و ترک عالیق دسیوم و ریهضت و خویشتن دارم است .ظهااراً واۀۀ صاوفای در رارن دوم
اجرم ،در برخی از سرزمینههم اسالمی متداول شد .کتهسی که در ررن دوم صوفی خواسده می شدسد ،تشکیالت اجت اهعای و ماکاتا

و

سظهم فکرم و عرفهسی خهصی سداشتند .تشکیالت خهسقهای و رابطۀ مرید و مرادم و آداب و رسوم خهص صوفیه ،و ا چنین سظهم فاکارم و
اعتقهدم که جنبۀ سظرم تصوف را تشکیل میداد ،در ررن دوم و حتی در ربع اول ررن سوم اجرم پدید سیهمده بود.
عرفهن اسالمی عرصۀ وسیعی دارد و به طریقت تصوف ام آمیختگی دارد و در مواردم تلقی یکتهن یه مختلطی از آن دو وجاود دارد .از
جهت لغوم این دو گهای بجهم یکدیگر بکهر برده می شوسد .بعضی داسش ندان عرفهن را جنبه عل ی و تصوف را بُعد اجت هعی و متاظاهاار
آن می داسند.
حقیقت عرفهن از ابتدا در اسالم و سیره پیهمبر و اال بیت بروز داشته است و بعضی صحهبه و تهبعین از زاّهد و عبّهد عصر خود بودسد امه
آسچه بعنوان تصوف شنهخته می شود به معنی طریقت شنهخته شده عرفهسی پهیبند به آدابی ویژه در کنهر فرامین شارع اسات .تصاوف از
ررن دوم ر رم اویدا شد و سختتین کتی که صوفی سهمیده شد عث هن بن شریک مشهور به ابواهشم کاوفای اسات .آداب طاریاقات در
ابتدام تصوف سهده و بیشتر متوجه ریهضت و عتلت بوده است .تهریخ تصوف را میتوان در سه دورۀ کلی سهم برد :شکلگیرم و تدوین از
آغهز ته پهیهن ررن پنجم ،گتترش عرفهن عل ی و ک هل عرفهن سظرم و ادبی ته پهیهن ررن سهم و رکود و تطور تصوف و عرفهن از ررن دام تاه
کنون است.
خهسقهه معرب خهسگهه ،محل اجت هع خهص و گذران و پذیرایی صوفیهن متهفر یه مقیم است .ارچند تهریخ دریق پیدایش خهسقههاه مشخاص
سیتت ،امه می گویند که اتته اولیۀ آن اه از مجهلس ذکر زاهد و عرفهسی که در یک مجلس دَورِ ام به عبهدت و ذکر مشغول مایشادساد
تشکیل شده است .شهید بتوان گفت اولین آثهر اینگوسه مجهلس در بصره بوده و در روت القلوب اثر ابوطهل مکی آمده است که مجاهلاس

ذِکر در منتل حتن بصرم در سهل  ۰۰۱ر رم تشکیل می شده و اشخهصی مهسند ایوب سختیهسی و مهلک دینهر و ماحا اد واساع در ایان
مجهلس حضور داشته و ادامه داندۀ جلتهت بوده اسد .در این زمهن انوز اِطالق کل ه خهسقهه و صوفی به این ماکاهن و اشاخاهص ماتاداول
سبوده است .گفته می شود که برام اولین بهر ،در سوشتهاهم ابن حورل ،سهکنین ربهط عبهدان (آباهدان را صاوفای ساهمایاده اسات و سایات
کل ه»دویره« برام سختتین بهر به محفل عبدالرح هن سل ی در سهل ۲۸۰ر رم و بعداً به محل درس و زسدگی ابوسعید ابوالخیر اطالق
شده است .برام توصیف محل زسدگی و مقبرۀ بهیتید بتطهمی در سهل  ۰۶۳ر رم و سهل تتترم در سهل ۰۱۰ر رم از کل ه »صومعاه«
استفهده شده است.
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کلمات مترادف

متظهار = تظهارکننده

سَیر = راه ،روش

مُرید = پیرو

مختلط = مخلوط

سِیره = سرگذشت زسدگی

زاهد = زااد ،پرایتگهر

استدالل = دلیل

مرادم = پیر

زااد = پرایتگهر

درویش = زااد ،رارو ،فقیر

عتلت = گوشه سشینی

متداول = رایج

عبهد = بنده

ربع = یک چههرم

سلوک = رفتهر ،روش

عرصه = میدان

اویدا = آشکهر

زاد = پرایتگهرم

عرفهن = (تصوف شنهختن حقتعهلی از راه
ریهضت و تهذی سفس

آداب = رسم ،عهدات

رکود = تورف

تتکیه = پهکتهزم

استک هل = کهمل کردن

ریهضت = (تصوف تح ل رسج برام تهذی
سفس و کت اخالق خوب

ت رین ا  ۱به سواالت ذیل مطهبق درس فوق جواب اهم صحیح ارایه س هیید.
۱

اصول تصوف بر پهیه کدام روش می بهشد؟

۲

تصوف در کدام ررن ر رم اویدا شد و اولین شخصیکه صوفی سهمیده شد چه سهم داشت؟

 ۳سه دورۀ کُلی تهریخ تصوف را سهم ببرید؟
۴

ادف از خهسقهه چیتت و برام چه استفهده می شود؟

ت رین ا  ۲ترج ۀ سویدسی ج الت ذیل را در کتهبچه خود بنویتید.
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حقیقت عرفهن از ابتدا در اسالم و سیره پیهمبر و اال بیت بروز داشته است و بعضی صحهبه و تهبعین از زاّهد و عبّهد عصر خود بودسد امه
آسچه بعنوان تصوف شنهخته می شود به معنی طریقت شنهخته شده عرفهسی پهیبند به آدابی ویژه در کنهر فرامین شارع اسات .تصاوف از
ررن دوم ر رم اویدا شد و سختتین کتی که صوفی سهمیده شد عث هن بن شریک مشهور به ابواهشم کوفی است.
ت رین ا  ۳خالصۀ درس فوق را به زبهن سویدسی بنویتید.

ت رین ا  ۴سوعیت کل هت ذیل را مطهبق دستور زبهن درم مشخص سهزید.
عتلت
اسم

عرفهن

رید
صفت
فعل
اسم
رید
صفت
فعل
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ت رین ا  ۵معنی کل هت ذیل را به زبهن سویدسی بنویتید.
سلوک

آداب

استدالل

اویدا

عرفهن

متداول

ت رین ا  ۶ته کدام حد پیروان تصوف در افغهستتهن بر پهیه رَوِش اهم اسالم وارعی ردم میگذارسد؟ معلومهت تهسرا در پنج سطر خالصۀ س هیید.

عایشه و مال محمد جان

درس ـ ۱۱

رت ت دوم

روزم از روزاه که عهیشه بهز تواستته بود ،دور از چشم پدر به خواار خواسده گهسش بر سر چش ه بیهید ،در ج ع آسهه به سوز و درد سارود
مال مح د جهن را میخواسد:
بیه که بریم به متار مال ماااح د جهن

سیل گل الله زار واوا دلبر جهن

به دربهر سااااااااااااخی جهن گله دارم

یاااااااااخن پهره ز دست تو سگهرم

پس از مااااااااااااارگم بیهیی بر متارم

ماااااااااااادامم در دعه در استظهرم

بیه که بریم به ماتار مال مح د جهن

سیل گل الله زار واوا دلاابر جهن

به تن کردم گلم رخااااااات سیهه را

کاااااااااااااانم
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تعریف یهر بی وفه را
به دسااااااااایه مه اگه غ خوار سدارم

بگااااااااااااااایرم دامن شیر خدا را

بیه که بریم به متار مال مح د جهن

سیل گل الله زار واوا دلااابر جهن

بیه زیهرت کنیم شااااااااااااایر خدا را

به چشم مهلیم ا هن رلف طال را

مه دعه میکنم آمااااااااااااااین بگویین

خدا کهمااایهب کنه اردوم مه را

بیه که بریم به متار مال مح د جهن

سیل گل الله زار واوا دلااابر جهن

اتافااهراهً در
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ا ین اثنه امیر علی شیر سوائی ،وزیر داسش ند عصر تی وریهن به عده ئی از ا رااهن خود از آسجه می گذشت که در ساتدیاکای چشا اه آواز

درس ـ ۳

علم بدیع ،بیان و معانی

علم بدیع

رت ت اول

بدیع در لغت به معنی تهزه ،سو و سوآورده است و در ادبیهت زبهن ،عل ی است که از آرایه اهم ادبی سخن می گوید .آرایه ااه زیاورااهیای
است که سخن را بدان می آرایند .آرایه اهم ادبی بر دو سوع است:
الف ا آرایه اهم لفظی :به آن دسته از آرایه اهم ادبی گفته می شود که از تنهس

آوایی و لفظی میهن واۀه اه پدید می آیاد ،ماهساناد واج

آرایی ،سجع ،ترصیع ،جنهس و اشتقهق .مه در اینجه واج آرایی و سجع را به مثهل تشریح خواایم کرد.
•

واج آرایی :به تکرار یک واج (حرف صهمت یه مصوت در یک بیت یه عبهرت گفته می شود که پدید آورسدۀ موسیاقای دروسای شاعار
است .واج آرایی یه سغ ۀ حاروف ،تاکارارم
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آگهاهسه است که موج آن می گردد که تهثیر موسیقی کالم و القهم معنی مورد سظر شهعر بیشترگردد ،مهسند سرو چا اهن مان چارا
میل چ ن س ی کند .یعنی تکرار صهمت یه حرف چ .
• سجع :سجع معنی آواز کبوتر را دارد و در اصطالح سخن شنهسهن ،آوردن واۀه اهیی است در آخر ررینه اهم سخن منثور کاه حارف
آخر این واۀه اه یکی بهشد .مع والً ار ررینه از یک ج له تشکیل می شود ،امه گهای سیت یک ررینه دو یه چند ج له کوتاهه دارد .باطاور
مثهل :ام عتیت ،در رعهیت دل اه کوش و عی

کتهن می پوش

ب ا آرایه اهم معنوم :به آن دسته از آرایه اهم ادبی گفته می شود که بر پهیه تنهس

اهم معنهیای
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واۀه اه شکل می گیرد ،مهسند :مراعهت سظیر ،تنهرض ،عکس ،تل یح ،تض ین ،اغراق ،حتن تعلیل ،ت ثیل و ایههم .مه در اینجه تضهد ،تنهراص
11

11

تاریخ افغانستان

درس ـ ۲۲

رت ت چههرم

شیبهسی و استراخهسی (  ۸۰5۱ – ۸۰۳۳میالدم
در اوایل ررن دام اجرم مح د شیبهسی از اوالد االکو خهن ،که به گروه خود از سهیبر یه مهورا النهر آمده بود ،خهسدان حکومت گورکهسیاه
را براسداخته و حکومت ازبکیه را تشکیل س ود .اینهه دوازده سفر از سهل  5۳۶اجرم تاه ساهل  ۸۳۳1ااجارم باه حاکاومات خاودشاهن در
مهوراالنهر دوام داده و ام شهخۀ از اینهه حکومت محلی خوارزم را در دست گرفتند .حکومت شیبهسی به عالوه والیت خوارزم در والیات
تخهرستهن سیت دست اسداخته و حتی بر والیهت بلخ و مرو مُتلط شدسد .در اوایل ررن یهزدام اجرم دستۀ دیگر به سهم خواسین اساتاراخاهن
که از طرف روسهه مُنقرض و طرد شده به دربهر شیبهسی پنهه آورده بودسد ،جهم امراء شیبهسی را در مهوراالنهر اشغهل کرده و سیتده سافار
از سهل  ۸۳۳1اجرم ته سهل  ۸۸۶1اجرم باه حاکاومات خاود
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ادامه دادسد .اینهه سیت به طریق اسالف خود از دست اسدازم و تخری و تهراج در والیهت ش هلی افغهستتهن خوددارم سکردسد.
دولت صفویه اه (  ۸1۰۰ – ۸۰۳۸میالدم
در اوایل ررن دام اجرم دولت صفویه فهرس تشکیل شده و از سهل  5۳1اجرم ته  ۸۸۳۰اجرم طول کشید .این دولت بار افاغاهستاتاهن
چشم حرص و آز دوخته و بنهء تجهوز را بر والیهت سیشهبور ،ارات ،مرو ،بلخ ،سیتتهن و رنداهر آغهز کرد .شهه اس هعیل صافاوم در ساهل
 5۳1اجرم رس هً در تبریت تهجگذارم کرد .به به سلطنت رسیدن شهه عبهس یکم در سهل  5۱5اجرم ،وم تواستت به استفهده از تاجارباه
اروپهئیهن در زمینه تولید سالحههم آتشین و به کهرگیرم غالمهن گرجی حکومت مقتدرم تشکیل داد .وم در ابتدا به دادن امتیهزاتای باه
عث اهسایاهاه
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که دش ن دولت صفوم در غرب بودسد ،به آسهه صلح کرد .پس از آن به س ت خراسهن (افغهستتهن کنوسی لشکر کشید و سیرواهم ازبک را
از آسجه بیرون راسد .جنگ اهیی که بین صفویهه و ازبک اه در والیهت ش هلی افغهستتهن از بلخ ته ارات وارع شد ا ه به ضرر و خرابای ایان
12

12

مثنوی معنوی

درس ـ ۱۴

مثنوم ،مشهور به مثنوم معنوم (یه مثنوم مولوم  ،سهم کتهب شعرم از موالسه جاللالدین مح د بلخی شهعر و صوفی سهمدار افاغاهستاتاهن
است .این کتهب از  ۰۶۳۳۳بیت و  ۶دفتر تشکیل شده است و یکی از برترین کتهب اهم ادبیهت عرفهسی کُهن پهرسی پس از اسالم به ش اهر
می رود .این کتهب در رهل

شعرم مثنوم سروده شده است ،که به بیت »بشنو این سی چون شکهیت مایکاناد ا از جادایایااه حاکاهیات

میکند« آغهز می گردد .اگر چه ربل از مولوم ،شهعران دیگرم مهسند سنهئی و عطهر ام از رهل

شعرم مثنوم استفهده کرده بودسد ولای

مثنوم مولوم از سطح ادبی بهالتر برخوردار است .در این کتهب  ۲۰۲داستهن پیدرپی به شیوۀ ت ثیل ،داستهن سختیااهم استاهن در راه
رسیدن به خدا را بیهن میکند .اجده بیت سختت دفتر اول مثنوم معنوم به سیسهمه شهرت دارد و چکیدهام از مفهوم  ۶دفاتار اسات.
این کتهب به درخواست شهگرد ماولاوم ،حتاهمالادیان حتان
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چلبی ،در سهلههم  ۶۶۰ته  ۶1۰اجرم یه سهل ۸۰۶۳میالدم تألیف گردید .عنوان کتهب ،مثنوم (که در وارع ساوعای از ساهخاتاهر شاعارم
است گذاشته شد .مولوم در این کتهب مج وعهام از اسدیشهاهم دینی و فرانگ خراسهن زمین را گارد آورده اسات .ایان کاتاهب باه
استخهب سشریه گهردین جتء  ۸۳۳کتهب برتر تهریخ بشریت برگتیده شده.
مثنوم مولوم ،مهسند بیشتر مثنوماهم صوفیهسه ،به صورت ع ده از حکهیت به عنوان ابتارم برام بیهن تعلی هت تصوف استفهده میکند.
ترتی

ررار گرفتن حکهیت اهم گوسهگون در این کتهب ظهاراً سظم مشخصی سدارد .شخصیتاهم اصلی حکهیتهه میتواسد از پایاهماباران و

پهدشهاهن ته چوپهسهن و بردگهن بهشند .حیواسهت سیت سقش پررسگی در این حکهیت اه بهزم میکنند .حکهیهت موجود در ماثاناوم از ماناهباع
مااخااتاالااف
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آمده اسد ،برخی عینهً در مثنوماهم عطهر سیشهبورم ا چون منطق الطیر موجودسد .برخی ا چون داستهن خلیفه و لیلی ،پهدشاهه و خاهساه
13

13

درس ـ ۱۵

هویت ملی

اویت ملی ،اویت متکثر ،فراگیر و گتترده است که از مج وع اویت اهم متنوع فرانگی و اجت هعی اتبهع یک کشور شاکال مایگایارد.
اویت ملی عبهرت از وابتتگی و تعلق یک فرد و یه یک جهمعه به صورت رس ی و رهسوسی به یک کشور و دولت یه ملات اسات .جاغارافایاهم
مشترک ،سظهم سیهسی مشترک ،سهختهر ارتصهدم مشترک ،تهریخ مشترک ،فرانگ مشترک ،منهفع و زیهن مشترک ،مؤلفه اهم اویت ملی
در یک کشور تلقی می شود .این اشتراکهت برام سهکنهن و شهروسدان کشور ،روح مشترک ملی ایجاهد مایکاناد و رواباط آساهاه عالایرغام
سها گوسیاهم اجت هعی و فرانگی در پرتو این روح مشترک شکل میگیرد .اویت ملی از اویت اهم سنتی و بومی روم ،ربیله و حتی دیان
و مذا

عبور می کند .اویت ملی ،اویت شهروسدم است .رابطۀ شهروسدان در یک کشور به دولت و زمهم داران ،سه بر ماباناهم پایاوساد و

تعلقهت تبهرم ،مذابی ،سژادم و زبهسی ،بلکه بر مبنهم حقوق و

www.kodakan.se - - - SAMPLE - - - www.kodakan.se

وجهی

متقهبل برررار می شود .حقوق و وجهیبیکه توسط رهسون و به سقش شهروسدان تنظیم می گردد .شهاروسادان در تادویان ،تصاویا

و

سظهرت براجرام رهسون بوسیلۀ س هیندگهن منتخ خود سهم می گیرسد .اویت ملی به اسدیشۀ سیهسی بهورمند به اویت شهروسادم در یاک
کشور شکل می گیرد ،سه به یکدست سهزم اویت تبهرم و یه ادغهم ت هم اویت اهم تبهرم و فرانگی در یک اویت تبهرم .تقلیل اویت ملی
و مدسی به اویت تبهرم و رومی ،به بیثبهتی سیهسی و بحران اجت هعی دامن می زسد .تبهرگرایی در وارع یک ایدئولوۀم است که جهمعاه را
به دو رسگ سیهه و سفید و دو گروه حق و بهطل می بیند .یک گروه در آئینۀ این آیدئولوۀم ،ام تبهران خود را در عرصۀ رادرت سایاهسای و
اجت هعی و ارتصهدم برتر و برحق مشهاده می کند و گروه اهم رومی و تبهرم دیگر را ملتم به اطهعت و خدمت می داساد و ایان درایاقاهً،
اااااا اااااهن
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ایدئولوۀم فهشیتم و راسیتم است که سه تنهه ایچگوسه بنیهد عل ی ،دینی و استهسی سدارد ،بلکه به منهزعهت بتیهر خوسینی چون جنگ دوم
جههسی منجر شده است .اویت ملی در یک کشور به شهروسداسش ،متوولیت و عالیق شدید ملی ایجهد می کند .بر عکس ،ابهاهم و تاردیاد
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 در کـمـال،الهی در جالل رحمانـی

الهی کجا باز یابیم آنروز که تـو مـا را

 و نـه، نه محتاج زمانـی،سبحانی

 تا بـاز بـه آن روز،بودی و من نبودم

 نه کس بتو مانـد و،آرزومند مکانی

رسم میـان آتـو و دودم اگـر بـدو

 پیداست کـه در،نه به کسی مانی

کیستی آن روز یابم پُر سودم و ربـود

 بلکه جان زنده بچیـزی،میان جانی

خود را یابم به نبود خود خشنودم

است که تو آنی

خواجه عبدالله انصاری
) میالدی۰۱۸۸  ـ۰۱۱۷(

 پیر انصار و انصـار، پیر هرات، معروف به خواجه عبدالله انصاری،ابواسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد
 خـواجـه عـبـدالـلـه. م) در والیت هرات افغانستان چشم به دنیا گشود۰۱۱۷ ( ش. ه۵۸۳ هِروی در سال
 عارف صوفی مسلک و یکی از نوابغ ادبی و چهره های شاخص خراسان (افغـانسـتـان،انصاری یک دانشمند
 به خصوص در مدح و ثنای، اشعار و متون نغز و بی مانندش، شهرت وی به خاطر فن سخنوری.کنونی) بود
. م) در هرات درگذشت۰۱۸۸( ش. ه۰۷۶  خواجه در سال.خداوند به زبان های عربی و فارسی بوده است

Härmed informerar vi alla modersmålslärare och elever att det är absolut förbjudet att kopiera den här boken
eller andra böcker som tillhör KODAKAN. Vid olagliga kopiering av boken begår DU (som kopierar boken) och
din skola ett brott som riskerar er att dömas för brottet intrång i upphovsrätten.
Kära elever använd aldrig kopia av den här boken. Om du får en kopia av boken, informera oss omedelbart.
Tack för samarbetet!
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