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بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف
الحمدهللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین، أما بعد:

نصاب تعلیمي معارف، اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمى، فکرى و سلوکى 

نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنیادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعلیمى با گذشت زمان، تحول و پیشرفت در عرصه هاى مختلف زنده گى، مطابق با نیازهاى جامعه، 

باید هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات، تطور و انکشاف نماید.

یکى از عرصه هاى نصاب تعلیمى که مورد توجه جدى براى تجدید نظر و بهبود مى باشد، نصاب تعلیمات 

اسالمى است؛ زیرا از یک جانب، فارغان مدارس دینى به حیث پیشوایان معنوى جامعه، باید محور تالشهاى 

معارف قرار گیرند و از سوى دیگر نصاب تعلیمات اسالمى شامل عقاید، احکام و هدایات دین مبین اسالم 

است که به حیث نظام و قانون مکمل، تمام ابعاد زنده گى انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرین پیام 

خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت، رسالت رهنمایى و هدایت بشریت را انجام مى دهد. 

علماى امت اسالمى در طول تاریخ نقش مهمى را در ایجاد، توسعه و غنامندى سیستم تعلیمات و معارف 

اسالمى مخصوصاً انکشاف تدریجى نصاب تعلیمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ایفاکرده اند.

مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان میدهد که نصاب تعلیمى مدارس و 

مراکز علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دین اسالم، که براى 

همۀ انسانها در همۀ زمانها و مکانها مى باشد، توسعه یافته است.

کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمى، روزگارى مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز 

علمى عصر بوده و در شکل گیرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظیمى داشته است، وجود هزاران دانشمند 

و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى؛ مانند: عقاید، تفسیر، حدیث، فقه، 

اصول فقه و غیره، گواه واضح آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد بیدارى اسالمى در عصر حاضر، تعلیمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول کمى و کیفى بوده 

و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسالمى رو مى آورند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش، در مطابقت با احکام قانون 

اساسى کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کیفى تعلیمات اسالمى و از جمله نصاب آن، اقدامات قابل توجه 

نموده است.

در این راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصان باتجربه و قابل اعتماد کشور، به بهبود 

و انکشاف نصاب تعلیمى پرداخته و کتابهاى رایج مدارس تعلیمات اسالمى را با شرح و توضیح متون، جا 

به جا ساختن فعالیتها، ارزیابى و تمرینها با معیارهاى کتب درسى عیار ساخت.

امیدوارم این تالشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر 

تعلیمات اسالمى در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.

وباهللا التوفیق

دکتور محمد میرویس بلخى 

وزیر معارف



هـ

مقدمه

استادان محترم و شاگردان گرامى،

افغانى،  نیازمندى هاى جامعه  بنا بر ضرورت و        کتاب درسى مضمون اجتماعیات مدارس دینى 

پالیسى وزارت معارف، با در نظر داشت معیارهاى معاصر فن نصاب نویسى و بر بنیاد مفردات درسى، 

تهیه و ترتیب گردیده است.

مضمون اجتماعیات مدارس دینى مشتمل بر مطالب و مفاهیم تاریخى، جغرافیایى و معلومات مدنى 

میباشد. در بخش تاریخ، سعى به عمل آمده تا شاگردان مدارس دینى در جریان تحصیل با رویداد ها و 

حوادث تاریخ قدیم، قرون وسطى، جدیده و معاصر افغانستان و جهان آشنا شوند و بدانند که انسان ها 

در سراسر جهان و به طورى اخص در کشور عزیز ما افغانستان کدام مراحل تاریخى را عقب گذشتانده 

و هم با آینده چگونه برخورد نمایند.

در بخش جغرافیه با در نظرداشت ضرورت هاى علمى مطالب طورى توضیح شده که شاگردان در 

مورد موقعیت ها، طول البلد، عرض البلد، کوه ها، دریا ها، جهیل ها، ابحار، زراعت، مالدارى، معادن، 

ترانسپورت زمینى ، آبى و هوایى، نژاد، زبان، مذهب، براعظم ها و کشورها معلومات حاصل نمایند و 

در پیشبرد امور زنده گى آز آن استفاده نمایند.

اقتصاد،  اعتقادات،  قوانین،  و  مقررات  ها،  ارزش  بشرى،  به جوامع  معلومات مدنى،  راجع  در بخش 

سازمانها، نهادها، ساختارها و تشکالت،  احتیاجات مادى و معنوى انسان،  مفاهیم و مطالب ضرورى و 

الزمى توضیح شده است. که در حیات روزمره مى توان از آن مستفید گردند.

توقع میرود تا با فراگیرى یک دورة مکمل )از صنف هفت الى صنف دوازده( مضمون اجتماعیات 

شاگردان مدارس دینى، مبادى علوم اجتماعى را بدانند؛ با اصطالحات عمدة این علم آشنا شوند؛ از 

را  اجتماعى  و  اقتصادى  سیاسى،  و حوادث  مستفید شده  و جهان  روزمره کشور  هاى  رویداد  اخبار 

تجزیه، تحلیل و نتیجه گیرى کرده بتوانند، تا اعضاى فعال و مطرح در جامعه بار آمده و با مزج علوم 

دینى با علوم اجتماعى دعات مؤثر و برپا کننده گان حقیقى دین خدا قرار گیرند.

امیدواریم که محتویات این کتاب مورد دلچسپى استادان و منبع مفید علوم اجتماعى براى شاگردان 

مدارس دینى قرار گیرد.

واهللا ولى التوفیق
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دراينفصلدرسهاىذيلرامىخوانيد:
�قانونچيست؛وبهبررسىكدامموضوعاتمىپردازد؟ t

�عناصراساسىقانون t

�هدفوغايةقانون t

�انواعقانون t

�قانوناساسىراباقانونعادىمقايسه،تفكيككردهو t

راجعبهقانوناساسىكشورمعلوماتحاصلخواهيدكرد.

فصلاول

توقعميرودكهشاگرداندرپاياناينفصلبهاهدافذيلدستيابند:

�tاهميتوضرورتقانونرابدانند.

�tبهقانوناهميتقايلشوندوبهآناحترامبگذارند.

�tبهموضوعواركانقانونآشناشوند.

�tعناصرتشكيلدهندةقانونرابيانكردهبتوانند.

�tاساسوبنيادقانون،هدفوغايةآنرابدانند.

�tقوانينواقسامآنراتشخيصدادهبتوانند.

�tقانونوضعىوقانوناسالمىراازهمتفكيككردهبتوانند.

�tقانوناساسىرابشناسندوبهطورخاصبهقانوناساسىكشورعالقهمند

شوند.

بخش تعليمات مدنى

اهداففصل
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طوريکه ميدانيم هدف از تعميم قانون، تأمين برابرى، مساوات و عدالت ميان افراد جامعه و جلوگيرى از ظلم، حق 

تلفى، خود سرى ها و قانون شکنى ها است. به نظر شما 

�اگر قانون به صورت درست عملى نشود جامعه با چه مشکالت مواجه مى شود؟ نتيجة بحث گروپ خود را  t
توسط سرگروپها به ديگران بيان کنيد. 

و  مرفه  اجتماعى،  زنده گى  پيشبرد  آن  موجوديت  بدون  که  است  اجتماعى  زنده گى  الزمة  ضروريات  از  يکى  قانون، 

مسالمت آميز ميسر نمى شود. توسط مواد مندرج درکتاب قانون حقوق اتباع يک کشور توضيح گرديده و تطبيق آن از 

طرف دولت تضمين مى گردد. قانون ارتباط دهندة روابط ميان نهاد هاى دولتى، مردم و دولت مى باشد. همچنان حقوق 

و وجايب طرفين را تعيين و تحديد مى کند. تطبيق درست قانون و تحکيم حاکميت آن در جامعه سبب مى گردد تا جلو 

يکه تازى ها و خود سرى ها گرفته شود.

در مورد تعريف قانون بايد گفت که تعريف خاص و مشخصى که مورد تأييد تمام علما واقع گردد وجود ندارد؛ بلکه هر يکى 

از علما به زعم خويش تعريفى را براى آن ارائه نموده اند؛ طور مثال: يکى از آن تعريف ها اين است: ))مجموعه يى از قواعد 

)ضوابط( که سلوک و رفتار افراد را در جامعه به طور الزامى تنظيم مى کند و مخالف آنرا مجازات مى  نمايد.(( )1(  

و قانون اسالم عبارت از شريعت اسالمى است که در آيت )13( سورة مبارک الشورى در اين مورد چنين ذکر شده است: 

 الاَ واَ يناَ ىأاَْنأاَِقيُمواالدِّ ِعيساَ ىواَ ُموساَ واَ اِهيماَ ْيناَابِِهِإبْراَ صَّ اواَ ماَ واَ ْيناَاِإلاَْيكاَ الَِّذيأاَْوحاَ ىبِِهنُوًحاواَ صَّ اواَ يِنماَ الدِّ لاَُكممِّناَ عاَ راَ )شاَ

ُقواِفيِه( رَّ تاَتاَفاَ

ترجمه: )بيان نموده اهللا راه روشن براى شما از دين آنچه را که وصيت نموده بودم به آن نوح را و آنچه را که وحى کرديم 

به سوى تو و آنچه وصيت کرديم به آن ابراهيم و موسى و عيسى را برپا بداريد دين را و اختالف نينـدازيد در آن( 

تفسير کابلى آيت فوق را چنين توضيح کرده: بعد از آدم )ع( اولين رسول، حضرت نوح)ع( بود که در حقيقت سلسلة 

تشريع احکام از حضرت نوح آغاز و به آخرين پيغمبران  حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم اختتام يافت حق تعالى در 

اين موقع به وضاحت مى فرمايد که اصل دين، هميشه يک چيز بوده که در عقايد، اخالق و اصول، همه متفق بوده و 

خداى تعالى طريقة قايم نمودن آن را در هر عصر جداگانه مقرر کرده است؛ چنانچه در آيت ديگر فرموده است: 

-------------------------------------------------------------------

قانونچيست؟ درساول

  

  

)1( االسالم و الدستور، توفيق بن عبدالعزيز اسديرى . الطبعه االولى، الناشر الدعوت واالرشاد. السعوديه،1425هـ.ق. 
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لُِكلٍّ َجَعلْنَا مِنُكْم ِرشَْعًة َومِنَْهاًجا (1(

ترجمه: براى هر گروهى از شما مقرر ساخته ايم شريعت و راهى را.

از تفسير آيت فوق معلوم مى شود که آيين و طريقه کار هرامت را خداوند مناسب احوال و استعداد آن در هر زمان 

عليحده مقرر کرده است با وجودى که تمام انبيا و ملل در کليه اصول دين بر يکديگر مصدق اند و اصول همه پيغمبران 

واحد است. بنابراين پيروان دين مبين اسالم هيچ قانونى را باالتر ازآن نپذيرفته و نه هم قانونى وجود دارد.

علماى حقوق و جامعه شناسى به اين باور اند  که قانون )Law( معرب ) عربى شده( کلمه التين و در لغت به معناى خط 

کش بوده است.

در لغت عربى قانون به معناى اندازه و مقياس اشيا و هم مقررات موضوع معنا شده است يا:» قانون به معناى اصل و مقياس 

و نيز به معناى دساتير، مقررات و احکامى است که از طرف مرجع ذيصالح جهت تنظيم امور کشور وضع مى گردد. )2(     

همچنان » قانون عبارت است از رسم، قاعده، آيين، روش و امرى است کلى که بر همه جزيياتش تطبيق گردد و احکام 

جزييات از آن شناخته شود.« )3(

از محتويات فوق به اين نتيجه مى رسيم که قانون و احکام آن است که زنده گى انسان را به سوى خوشبختى و انسانيت 

جهت بدهد. اگر قانون را رعايت کنيم و رفتار و کردار خود را به آن عيار نماييم در زنده گى موفق خواهيم بود. 

                                       خالصةكنيد
��tقانون از  ضروريات زنده گى اجتماعى است.

-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------t

                                      سؤاالتدرس  
1- اهميت حاکميت قانون چيست؟

2- تطبيق قانون از طرف کدام مرجع تضمين مى شود؟
3- علماى حقوق، قانون را چگونه تعريف کرده اند؟

4- براى اينکه زنده گى خوبتر و مرفه داشته باشيم چه بايد کرد؟

راجع به سرنوشت شخصى که از قانون تخطى مى کند پنج سطر بنويسيد.
------------------------------------------------------------------------

)1(آيت 48 سوره مائده

)2(و)3( مرورى بر قوانين اساسى افغانستان، قانون پوه محمد اشرف رسولى صفحة 1 انتشارات سعيد، 1388.
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در درس قبلى آموختيم که موجوديت قانون از جمله ضروريات و عامل عمدة پيشبرد زنده گى اجتماعى، 

مرفه و مسالمت آميز بشر به شمار مى آيد و حقوق اتباع يک کشور در آن تعيين، تحديد و توضيح شده و 

تطبيق آن در جامعه  از طرف دولت تضمين مى گردد. 

طوريکه مى دانيم وضع و موجوديت قانون در تنظيم عاليق اجتماعى، واضح ساختن حقوق و وجايب نهاد ها و 

افراد جامعه، از امور مهم و عمده تلقى مى شود.جامعه بدون قانون، همانند رمة است که شبان نداشته باشد هر کدام 

به هر طرف مى دود.  به نظر شما: در جامعه يى که قانون وجود نداشته باشد، چگونه جامعه يى خواهد بود؟ 

نتيجة بحث گروپها را توسط نماينده هاى هر گروپ به گروپ هاى ديگر ارائه نماييد.

 از آنجا که انسان موجودى است مدنى الطبع، خواست و ضرورت طبيعى وى، تأمين زنده گى مشترک و جمعى 

است. زنده گى اجتماعى، رفتار و کردار افراد اجتماع را تابع قواعد و مقررات خاص مى سازد تا نظم در زنده گى 

ايشان حاکم شود. قانون تمامى ابعاد زنده گى اجتماعى، حقوق، وجايب و مکلفيت هاى آنها را در مقابل خود، 

اينکه زنده گى  اندازة آنرا تعيين مى کند. همچنان براى  ديگران و دولت و برعکس آن درنظر داشته، حدود و 

قانونى و عارى از تشتت و پراگنده  گى، درد و رنج داشته باشد، راه ها  وطرق حصول همچو زنده گى را براى شان 

نشان مى دهد و از تخطى قانون که عواقب بدى در پى دارد، ممانعت مى کند. 

قانون از يک طرف روابط انسان را با ديگران تنظيم مى نمايد و از طرف ديگر حقوق  تمام افراد جامعه را از تجاوز 

ديگران حفظ مى کند؛ بنابر اين: گفته مى توانيم که اگر قانون وجود نداشته باشد زورمندان وزرداران باالى بقية 

جامعه حکومت خواهد کرد و حقوق ضعيفان پايمال خواهد شد. 

موضوعقانون درسدوم

  

  



 147

                    

                                        خالصةكنيد

��tخواست و ضرورت طبيعى انسان، تأمين زنده گى اجتماعى است.
-----------------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------------�t
-----------------------------------------------------------------�t

                                       سؤاالتدرس  

1- چرا وضع و موجوديت قانون در اجتماع از امور عمده و مهم زنده گى اجتماعى تلقى مى شود؟

2-زنده گى اجتماعى بر رفتار و کردار انسان چه تأثير مى گذارد؟

3- قانون، کدام ابعاد زنده گى انسان را در بر مى گيرد؟

4- رعايت قانون بر روابط و حقوق انسان چه اثر دارد؟

  در مورد فوايد رعايت قانون و نواقص عدم رعايت قانون چند سطر بنويسيد.
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در درس دوم راجع به قانون، تنظيم روابط ميان افراد جامعه، جلوگيرى از تجاوز به ملکيت و حقوق اشخاص 

و اهميت قانون معلومات حاصل کرديم؛ اکنون در اين درس عناصر و ارکان قانون را مى شناسيم.

آيامىدانيدكهقانونهمازخودعناصرواركانىدارد؟

طورى که ميدانيم تمام موجودات روى زمين از اجزاى کوچک ساخته شده است. به عبارت ديگر تمامى 

اجساممتشکل از مجموعه عناصرى اند که هر کدام آنها به خاطر به انجام رساندن يک هدف عمومى و 

مشترک طور منظم و مرتب در ارتباط و هماهنگى باهم کار و فعاليت مينمايند. به همين ترتيب، قانون 

نيز از خود عناصر و ارکانى دارد که آنرا به وجود آورده است و عبارت انداز:

عموميت حکم، مکلفيت و عهده دارى تطبيق.

- عموميت حکم؛ يعنى تطبيق قانون باالى تمام افراد جامعه بدون استثنا. هيچ فردى از افراد جامعه اعم از زن و 

مرد، پير و جوان، خورد و بزرگ در هر مقام و منزلتى که قرار داشته باشد از تحت سلطه و حکم قانون مستثنى 

نيست.

- مکلفيت، عبارت از تطبيق و به انجام رساندن وعده هايى است که در قانون براى مردم داده شده است.

- ضمانت اجرايى عبارت از عکس العملى است که مقامات ذيصالح کشور در برابر نقض کنندة گان قانون که 

در قانون سماوى يا وضعى ذکر است  براى حفظ نظم جامعه نشان ميدهند. استفاده از ضمانت اجرا در زمان سابق 

قبل از تشکيل حکومت، مستقيماً در اختيار صدمه ديده گان و اقارب ايشان بوده؛ ولى تدريجاً اين حق به مقامات 

رسمى انتقال يافته است.

                                     تطبيق درست و عادالنة قانون براى جامعه چه فايده دارد؟ بين گروپ هاى خود بحث 

نماييد و نتيجة کار گروپى خود را توسط نمايندة گروپ به ديگران بيان نماييد. 

نتيجه ميرسيم که قانون، زمانى اهميت و ارزش پيدا ميکندکه عناصر و احکام آن  از محتويات موضوع به اين 

طورعادالنه و بدون استثنا باالى عام و خاص تطبيق و عملى گردد. درچنين حالت مردم قانون را حامى خود دانسته 

عناصرواركانقانون درسسوم
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و از آن متابعت وپيروى مينمايند.

اگر مسؤوالن آنچه را که در قانون تذکريافته است درست و به موقع طور عادالنه عملى نکند مردم باالى قانون 

بى باور شده از آن فاصله ميگيرند و قانون اهميت خود را از دست ميدهد و از حمايت مردم خارج مى شود. 

خداوند)َجلَّ َجَاللُه( در اين مورد چنين حکم نموده است: 

النَّاُسبِالِْقْسِط...()1( لِياَُقوماَ اناَ الِْميزاَ واَ ُهُمالِْكتاَاباَ عاَ لْناَاماَ أاَنزاَ لْناَاُرُسلاَناَابِالْباَيِّناَاِتواَ ْدأاَْرساَ )لاَقاَ

ترجمه: به تحقيق ما فرستاده ايم پيامبران خود را با داليل روشن و فرستاده ايم با َآنها کتاب و  ترازواى براى 

اينکه مردم با عدل و انصاف ايستاده شوند. 

 در آية شريفه ظاهراً مراد از عدل، عدل اجتماعى است که با هر يک از افراد جامعه و باحقوق آن توجه شود و 

به ناحق کسى در جاى ديگرى قرار نگيرد.

                                        خالصةكنيد
��tتمام اشيا از عناصر خورد و ريزه که تشکيل دهندة آنها هستند، شکل گرفته است.
---------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------�t

                                        سؤاالتدرس  
1- عناصر وارکان قانون چند است؟ صرف نام بگيريد.
2- عام بودن حکم به چه مفهوم است؟ واضح سازيد.

3- مردم چه زمانى از قانون دلسرد و به آن بى باور ميشوند؟
4- هدف از عدالت اجتماعى چيست؟

 
در مورد عموميت حکم در چهار سطر نظر خويش را بنگاريد.

-------------------------------------------------------------------------
)1( آيت 25 سورت حديد
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در درس سوم در مورد عناصر و ارکان قانون، کارکرد، انواع و فوايد تطبيق آن معلومات حاصل گرديد. در 

اين درس در بارة اينکه بنياد و اساس قانون چه مى باشد معلومات حاصل مى نماييد.

  

نتيجة    پيامد هايى روبه رو مى گرديد؟  با چى  اگر جلو زور مندان توسط قوانين و مقررات گرفته نمى شد، جامعه 

بحث گروپهاى خود را توسط نماينده گان خود به ديگران بيان نماييد.

 طوريکه همة ما ميدانيم جوامع بشرى در مراحل مختلف زنده گى به هر شکل و در هر مکانى که موجود بوده 

براى پيشبرد و تنظيم امورزنده گى خود ضرورت به قوانين و مقرراتى داشته اند. اين قوانين، در بعضى از ادوار به 

شکل عرف و عادت بوده و کمتر شکل  تدوين شده داشته است. 

همانطورى که انسانهاى اولى تابع تعامل و قوانين بوده و به آنها ضرورت داشتند، انسانهاى امروزى نيز مطابق سويه 

و سطح زنده گى خود به قوانين و مقرراتى ضرورت دارند تا امور زنده گى آنها را نظم بخشد. به عبارت ديگر، 

عواملى که در گذشته قانون را به وجود آورده است، دو چيز ميباشد: يکى قدرت که ميتوان آنرا به قانون سماوى 

نسبت داد و ديگرى نيروى عرف و عادات.

در اوايل پيدايش انسانها براى حل اختالفات هر فردى که پر قوت بوده باالى افراد ناتوان ظلم مى کرده است؛ 

چون زورگويى زور مندان روز تا روز در جامعه شدت کسب ميکرد. عاقالن و بزرگان قوم از اين وضع به ستوه 

آمدند و در فکر چاره جويى شدند و دانستند که هيچ جامعة بدون قانون به جاى نمى رسد مگر آنکه حقوق و 

وجايب افراد تابع قواعد باشد نه اينکه زور مندان ارادة خود را بر ضعيفان تحميل کنند. همين بود که اصول و 

مقررات به صورت آداب و رسوم پديد آمد و مردم  از آن پيروى کردند و يا از جانب اهللا رسولى با وضع قوانين 

در زمين مبعوث گرديد. هر گاه شخصى بى بندوبار و منحرف در برابر عقايد و ارزشها بى اعتنايى ميکرد از طرف 

مردم وادار مى شد تا به قواعد و قوانين تن در دهد و منحيث فرد سالم و مفيد درجامعه به زنده گى خود ادامه دهد. 

باآلخره به مرور زمان اصول و قواعد مذکور قوام يافت و علم حقوق که علم قوانين الزمى و مقررات الزم االجرا 

است به وجود آمد و برروابط افراد ملتها و دولتها حاکم گرديد. 

اساسقانون درسچهارم
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» علماى قانون اتفاق نظر دارند که تمام قوانين در مرحلة اول دينى بوده، هر قانونى که در جامعه حکم فرمابود، 

جنبة دينى و قداست داشت و اطاعت از آن نه تنها موجب صالح و رستگارى در دنيا؛ بلکه مستوجب ثواب 

آخرت نيز تلقى ميگرديد. وقتى که قانون وضعى به وجود آمد قداست شريعت سماوى را نداشت و نخواهد 

داشت؛ اکنون که مردم سرقت، ظلم، بى عدالتى و غيره را بد مى بينند تأثير حرمت دينى آنست.« )1(

از محتواى باال به اين نتيجه ميرسيم که براى به وجود آوردن جامعة سالم، مرفه و مطلوب به اشخاص عالم، 

فاضل، متقى و با ايمان ضرورت است؛ پس بياييد خود را به زيور شريعت آراسته سازيم؛ زيرا پيروان شريعت 

بدون کدام فشار خارجى از اعمال بد اجتناب مى ورزند، اعمال خوب را انجام ميدهند و در نتيجه سبب به وجود 

آمدن يک جامعة مرفه، سالم و آرام مى گردند.  

           

                                        خالصةكنيد

�tدر سابق قوانين شکل عرف و عادت را داشته و کمتر شکل تدوين شده داشته اند.
-------------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------------------

                                       سؤاالتدرس

1-آيا قوانين زمانهاى سابق، امروز هم موارد تطبيق دارند؟

2- چه چيزها در گذشته  باعث به وجود آوردن قوانين شده اند؟ نام بگيريد.

3- عاقالن و بزرگان اقوام چرا دست به کار شدند تا حقوق و وجايب افراد را زير يک سلسله قواعد قرار دهند؟

4-براى اينکه زنده گى درست و انسانى و عارى از ترس دنيوى و اخروى داشته باشيم چه بايد کرد؟

راجع به فوايد تطبيق قوانين شش سطر معلومات خود را بنويسيد.

-------------------------------------------------------------------------

)1(  اساسات حقوق اسالم، غالم محى الدين دريز صفحه21، 1348 هـ.ش.
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بنياد و اساس قانون چه بوده است؛ وجود قانون براى اصالح، ترتيب و نظم  در درس قبلى آموختيد که 

امور زنده گى ضرورى و حتمى است، نه تنها انسانهاى قديم؛ بلکه انسانهاى امروزى نيز طبق سويه و سطح 

زنده گى شان به قانون ضرورت دارند.

 

�tاهداف و غايتى که قانون در جامعه دنبال ميکند باالى وضع و حالت جامعه چه تأثير ميگذارد؟ نتيجه بحث 
را سرگروپ ها به ديگران ارائه نمايند.

براى  و  باشد  تعيين کرده  قبل  از  به هدفى است که  به خاطر رسيدن  انسان  تمام تالشهاى  ميدانيم  همانطوريکه 

انسان معقول و پرهيزگار دايماًَ  العبور را طى نمايد.  به اين هدف مجبور است راه هاى مشکل و صعب  رسيدن 

اهداف معقول و انسانى را دنبال مى کند. 

هدف در لغت به معناى مقصد و مرام است و در اصطالح عبارت از نتيجة پيش بينى شده راجع به يک موضوع 

ميباشد. اهداف شريعت عبارت از تنظيم امور اجتماع و تحقق رفاه و سعادت دنيا و آخرت است. با الهام گرفتن 

نيز نسبت به هدف قانون زمينة اختالف کمتر است؛ زيرا يگانه  از اين اهداف واالى اسالمى بين علماى قانون 

اساس عقلى و علت نهايى و آخرى هر قانون خير و صالح اجتماع، جلوگيرى از عهد شکنى و خود کامه گى 

حکومت هاى مطلق العنان، جلوگيرى از مداخالت خود سرانة افراد، طبقات، دولتها و حفظ نظام اجتماعى است 

از خود کامه گى،  اجتماع و جلوگيرى  افراد و  اقوال، روابط  اعمال،  ترتيب در  نظم و  ايجاد  وهدف غايت آن 

زورگويى، نيرنگ، نفاق، جنگ و قتال است.

رعايت قانون بر تمام افراد جامعه الزم است. سرپيچى و تخلف از قانون عواقب بدى دارد، براى  شخص متخلف 

جزا و کيفرى وجود دارد و اعتبار آن به انجام دادن تعهد آن است. قانون ميگويد: چه عملى انجام شود و چه عملى 

منع قرار داده شده است. و مرتکب فعلى که ترک آن واجب است مستوجب چه نوع مجازات است.

                            در بين گروپهاى خود در مورد اينکه، اگر مجرمين و قانون شکنان مجازات نشوند، به حال 

جامعه چه ضرر ميرسد؟ بحث نموده و نتيجة بحث خود را توسط نماينده گان خود به ديگران ارائه نماييد.

 از آنچه تاکنون گفته آمديم به اين نتيجه ميرسيم که درجامعه يى که عدل و قانون حاکم نباشد، خواست و ارادة 

هدفوغايةقانون درسپنجم
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فرد يا تصميم گروپ خاصى بر مردم حکومت مى کند. درچنين جامعه يى پرورش فکر و انديشه موجب عقب 

مانده گى محسوب مى گردد. ادامة چنين وضعى، عواقب خطرناک در پى دارد و عوامل انحطاط و سقوط جامعه 

را فراهم ميکند. کاروان ترقى توقف ميکند جامعه هر روز بيش از روز قبل به فقر و بدبختى و درمانده گى مبتال 

ميگردد؛ اما در جامعه يى که عدل و قانون حکومت کند، آزادى بال و پرمى گشايد و ساية انصاف گسترش ميابد. 

در نتيجه بازار علم و دانش رونق مى گيرد. در همچو  جوامع حدود افراد با اصول حق و معيار انصاف تعيين ميشود. 

مردم در آسايش فکر و آرامش خاطر زنده گى ميکند.

خداوند)َجلَّ َجَاللُه( در قرآن کريم در اين مورد  چنين فرموده است:

النَّاِسأاَنتاَْحُكُمواْبِالْعاَْدِل()1( ْمُتمباَْيناَ كاَ احاَ ِإذاَ اواَ اناَاِتِإلاَىأاَْهِلهاَ واْاألاَماَ ياَْأُمُرُكْمأاَنُتؤدُّ اهللاَّ )ِإنَّ

 )ترجمه: به تحقيق اهللا تعالى به شما امر مى کند که امانت را به اهل آن بسپاريد و زمانى که بين مردم فيصله مى کنيد، 

به  انصاف فيصله نماييد.(

 بهترين و آزاد ترين کشور در جهان، آن کشورى است که قوانين عادالنه آن بر تمام شوؤن زنده گى مردم حاکم 

باشد و کليه مردم از هر طبقه و مقام، بدون خوف و هراس، در ساية عدالت و قانون زنده گى کنند. 

                                         خالصةكنيد
�tهدف شريعت عبارت از راه و ر وش زنده گى تنظيم امور اجتماعى و تحقق رفا و سعادت دنيا و آخرت است.

--------------------------------------------------------------------�t
--------------------------------------------------------------------�t

                                         سؤاالتدرس
1- انسان به خاطر رسيدن به هدف، چه کار هايى را بايد انجام دهد؟

2-چرا در مورد هدف قانون زمينة اختالف بين علماى قانون کمتر است؟
3-در جامعة که عدل و قانون حاکم نباشد چه چيز بر مردم حکومت ميکند؟
4- بهترين و آزاد ترين کشور در جهان چه نوع کشور است؟ دليل بياوريد.

راجع به اهداف قانون، شش سطر بنويسيد و فردا با خود به صنف بياوريد.

--------------------------------------------------------------------------
)1( آيت58 سورة النسا.
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در درس قبلى آموختيد که انسان به خاطر رسيدن به اهداف خود چه مکلفيت هاى را بايد انجام دهد، چرا 

بين علماى قوانين راجع به اهداف قانون زمينة اختالف کمتر است، يگانه اساس عقلى و علت غايى هر قانون 

خير و صالح اجتماع و جلوگيرى از نا به سامانى هاى ديگران است. 

به نظرشماآيا تمام موضوعات و مسايل توسط يک نوع قانون حل و فصل مى شود؟ و اگر چنين نيست به چند نوع 

قانون آشنايى داريد؟ علت اين تنوع را توسط نماينده  هاى خود به ديگران ارائه نماييد. 

اين يک واقعيت مسلم است که در جامعة بزرگ که از اجتماعات خورد، گروه ها و اقشار مختلف تشکيل شده 

باشد روى عوامل و ملحوظات مختلف اختالفات، تخطى ها و دست درازى ها به مال مردم رخ مى دهد و باعث 

ايجاد بى نظمى، خشونت و حق تلفى مى گردد. در همچو جوامع که موجوديت مفاهيم ياد شده در آن حتمى 

مى باشد، بايد متناسب به آنها قوانينى که بهترين وسيلة جلوگيرى از همچو حوادث است وجود داشته باشد تا 

حقوق وجايب و مسؤوليت هاى افراد آنرا نسبت به يکديگر تعيين نموده و جلو جنگ و جدل و اختالفات ناشى 

از آنرا بگيرد. اگر در همچو جوامع قانون و حکمرانى که جلو مفاهيم فوق را بگيرد وجود نداشته باشد روابط 

جامعه از هم مى پاشد؛ پس گفته مى توانيم که بهترين وسيلة جلوگيرى از هم پاشيدن جامعه، موجوديت قانون و 

تطبيق عادالنة آن مى باشد. 

 در ممالک اسالمى بر عالوة اينکه قانون آسمانى چيره گى و برترى خود را دارد، قانون ديگرى نيز به نام قانون 

وضعى موجود است که در حل و فصل بعضى مسايل از آن نيز استفاده ميشود؛ پس گفته ميتوانيم که قانون به دو 

دسته؛ يعنى قانون شريعت يا فقه اسالمى و قانون وضعى تقسيم گرديده است.

قانون وضعى نيز به نوبة خود به دو بخش تقسيم گرديده:

قانون داخلى و قانون خارجى يا بين المللى. 

1-قانونى که تنها در سراسر کشور الزم االجرا باشد، قانون داخلى ناميده مى شود؛ مانند: قانون اساسى يا قانون 

فدرال در ممالکى که طرز حکومت شان به صورت جمهورى است.

2-قانون خارجى يا بين المللى دوگونه است: عمومى و خصوصى 

الف: آنچه که روابط دولت ها را مستقيماً با يکديگر و با دستگاهاى جهانى؛ مانند: ملل متحد و مؤسسات مربوطه 

آن تعيين مى کند، عمومى است.

ب: آنچه از روابط اتباع يک کشور با دولت و ملت ديگر گفتگو مى کند و موضوع بحث نوشته ها و تأليفاتى است 

که يک کشور مستقل براى قانون کشور مستقل ديگر قايل است، قانون خصوصى بين المللى است.

تصنيفقوانين درسششم
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قوانين وضعى يى که در کشور ما نافذ و مرعى االجرا است قرار ذيل ميباشد:

قانون جزا، قانون خدمات ملکى، قانون ماليات، قانون معارف، قانون ذاتى افسران، قانون شاروالى ها، قانون ترافيک، و 

غيره که هر کدام آنها راه و روش و اهداف مشخص خود را تعقيب مينمايند.

» در فقه اسالمى، دين و حقوق به هم آميخته شده اند و اين سيستم قانونى بر اساس معنوى پايه گذارى شده و قانون 

گزار نخست پروردگار جهان است که با فرستادن کتاب مقدس و يا ذريعه پيامبر خود )حضرت محمد صلى اهللا عليه 

وسلم( تشريع و قانون گزارى کرده است و از اين جهت قانون اسالم با قوانين جديد و وضعى که صرفاًً ناشى از دولت 

ميباشد جدايى پيداميکند.« )1(

 آنچه ضامن سعادت، خوشبختى و آسايش مردم و حاکم بر تمامى قوانين است قانون آفريده گار جهان است که قانون 

فطرت، قانون عدالت، قانون انصاف، انسانيت و قانون ابداالبد و اليتغير است؛ چنانچه در قرآن کريم در جزء آيه 43 

ِتاَْحِويًال لُِسنَِّتاهللاَّ لاَنتاَِجداَ ِتاَْبِديًالواَ لُِسنَِّتاهللاَّ سوره فاطر مى خوانيم. فاَلاَنتاَِجداَ

ترجمه: پس نيابى مرسنت اهللا را تبديلى و نيابى مرسنت اهللا را تغييرى.

براى اينکه زنده گى آرام، مرفه مطمئن و عارى از ترس داشته باشيم، بايد نخست به قانون  الهى و سپس به قانون وضعى 

که آنهم ناشى از قول خدا و رسول باشد احترام داشته باشيم؛ خود مراعات نماييم و ديگران را به رعايت آن تشويق 

نماييم. برعکس آن عالوه از اينکه از زنده گى لذت نخواهيم برد، مستوجب عذاب الهى خواهيم گرديد.

                                      خالصةكنيد
��tجامعة انسانى به خاطر ترتيب و نظم بخشيدن به امور زنده گى خود به موجوديت قانون ضرورت دارد.

---------------------------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------------------------t

                                    سؤاالتدرس
1-موجوديت قانون براى جامعه چه اهميت دارد؟

2-جامعة که قانون نداشته باشد با چه مشکالتى روبه رو مى گردد.؟
3-جلو از هم پاشيده گى جامعه توسط چه چيزها گرفته ميشود؟

4-قانون به چند دسته تقسيم گرديده است؟ نام بگيريد.

  راجع به فوايد تطبيق قانون در زنده گى شخصى خود، چند سطر بنويسيد.

  

-----------------------------------------------------------------------------------

)1( فلسه قانون گذارى در اسالم، دکتر صبحى رجب محمسانى صفحه 202 انتشارات انديشه، 1386
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در درس گذشته آموختيد که  زنده گى دسته جمعى باعث بروز اختالفات، تخطى ها، دست درازى ها 

بين مردم جامعه شده است. از همين رو است که اگر در جامعه يى قانون موجود نباشد بنياد هاى جامعه 

از هم مى پاشد. در اين درس راجع به قانون اساسى که مجموعة قواعد اساسى سازمان دهندة دولت، 

روابط و حقوق دولت و ملت را تعيين و روشن مى کند مى آموزيد. 

کى ميتواند بگويد که قانون عادى با قانون اساسى چه فرق دارد؟ 

قانوناساسىيعنىچه؟

قانون اساسى در هر کشور و جامعه عبارت از آن وثيقه، پيمان و قرارداد عالى است که ابعاد زنده گى فردى و 

اجتماعى کشور را تنظيم و استقامت آنرا تعيين مى کند.

)1( هيچ يک از قوانين عادى جارى که به تصويب قوة مقننه ميرسد نمى تواند با قانون اساسى مغايرت داشته 

باشد. )2( از اينرو است که قانون اساسى را به نام ) مادر قوانين( نيز ياد مى کنند و از لحاظ منشأ ايجاد، نسبت 

به ساير قوانين و مقررات به استثناى قوانين شرعى به درجة باالتر و برتر قرار دارد.

تجديد نظر و تعديل احکام قانون اساسى در بسيارى از کشور ها مستلزم مجلس خاصى به نام مجلس مؤسسان 

است که درکشور ما افغانستان اين مجلس به نام ) لويه جرگه( ياد ميشود. لويه جرگه يک لغت خاص افغانى 

است که مثال آن در جوامع و کشور هاى همسايه ديده نمى شود؛ فقط از عنعنات مهم تاريخى کشور ماست.

» لويه به معناى بزرگ، و جرگه، به معناى اجتماع و مجموعه؛ بنابراين ترکيب اين دو لغت يعنى لويه و جرگه 

به معناى شوراى بزرگ است که جهت حل و فصل مشکالت و مشکالت پيش آمده در اجتماع تشکيل 

مى گردد«)3(

---------------------------------------------------------------------
)1(د افغانستان نوى اساسى قانون له تسويده تر توشيح دويم توک، د اساسى قانون داراالنشأ)616(مخ.1382هـ.ش. کال کابل.

)2(قانون اساسى، ميثاق ملى، داکتر سيد اکبر زيورى، قانون مطالعات و پژهش هاى افغانستان صفحه 59)لندن(، سرطان سال 1382.

)3(لويه جرگه اضطرارى جوزاى 1381، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.

قانوناساسى درسهفتم
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                                     تجديدنظر و تعديل احکام قانون اساسى توسط کدام مرجع صورت مى گيرد؟ نتيجة کار 

گروپى خود را توسط نمايندة گروپ به ديگران بيان کنيد.

   به خاطر تدوين و تصويب يک قانون اساسى معموالً به طى مراحل و تشريفات خاص ضرورت احساس شده 

که اين امر هنگام تصويب قوانين عادى ضرورى نمى باشد؛ زيرا قانون اساسى يک کشور اساسات حقوق سياسى 

کشور، نوع رژيم سياسى و اصل تفکيک قوارا توضيح نموده، پروگرام ها، دساتير سياسى و حقوقى را تنظيم کرده 

پايه و اساس قواعد و اصولى را مى گذارد که برمبناى آن قوة مقننه قادر به وضع قانون مى گردد. از اين لحاظ مرجع 

يا مجلسى که قانون اساسى را به وجود مى آورد و به نام قوه مؤسس )لويه جرگه( ياد مى گردد. لويه جرگه يک 

مجلس بزرگ وفوق العاده بوده که از ساير مجالس تقنينى عادى متفاوت است. 

قانون اساسى و يا قوانين عادى اگر طور عادالنه تطبيق نگردد اهميت خود را از دست ميدهد؛ پس بر دولت و مردم، 

هر دو الزم است که دولت در تطبيق عادالنة آن تالش نمايد و مردم در حصة اعاده و حصول حقوق تعيين شده 

سعى و تالش نمايند؛ زيرا غفلت و سهل انگارى مردم در زمينه به معناى تيشه زدن به پاى خود است و بس.

           

                                                خالصةكنيد

�tبه خاطر نظم و ترتيب بخشيدن به امور روزمرة زنده گى به قوانين ضرورت است.
----------------------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------------------t

                                                  سؤاالتدرس

1- قانون اساسى نسبت به قوانين عادى چه برترى دارد؟

2-قانون اساسى را چرا به نام مادر قوانين ياد مى نمايند؟

3-تغيير مواد قانون اساسى افغانستان از صالحيت کدام مرجع ميباشد؟

4-به خاطر تدوين و تصويب قانون اساسى به چه چيز ضرورت است؟ 

به کمک بزرگان و همصنفان خود در مورد انتخاب اعضاى لويه جرگه پنج سطر بنويسيد.
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در درس قبلى آموختيد که جامعه به خاطر حفظ نظم زنده گى، ترتيب و تنظيم هرچه بهتر امور روز مرة سياسى، 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خود به قانون و قانون اساسى ضرورت دارد. از اينکه کشور ما افغانستان جزء جامعة 

جهانى است همانند ديگر کشور ها به قوانين و قانون اساسى ضرورت دارد. 

اينکه اگر در  در بين گروپهاى خود؛ طورمثال: گروپ اول در مورد 
کشور جنگ زدة ما که فرهنگ جنگى نسبت به ديگر ابعاد فرهنگى 
سنگينى مى کند قانون و قانون اساسى وجود نداشته باشد؛ چى حاالتى 
به صورت  قانون  اگر  اينکه  مورد  در  پيش خواهد آمد؟ گروپ دوم 
درست عملى گردد، چه فوايدى خواهد داشت؟بحث نموده نتيجه را 

توسط نماينده گان گروپهاى خود به ديگران بيان کنيد. 
طوريکه ميدانيم قانون اساسى معرف ساختار نظام سياسى و حقوقى هر 
کشور است که به حيث قانون مادر الهام بخش همه قوانين جزء قوانين 
آسمانى در جامعه مى باشد و به قانونى اطالق مى شود که چگونه گى 
را  افراد  عمدة  وظايف  و  حقوق  و  آن  اختيارات  حدود  حکومت، 
روابط  مطالعة  اساسى  قانون  مهم  محتويات  و  موضوع  مى کند.  معين 
حدود  و  صالحيت ها  امتيازات،  حقوق،  بوده،  مردم  و  حکومت  ميان 

اختيارات اين دو گروپ را مشخص مى سازد.
محتواى قوانين اساسى کشور ها از هم فرق مى کند، به اين دليل که هر دولت مطابق شرايط سياسى خود حجم موضوعات 

قانون اساسى خود را تعيين مى کند؛ لذا بعضى از قوانين اساسى مفصل مى باشند و بعضى ديگر مختصر. 
با استفاده از اين اصل به تدوين قوانين اساسى پرداخته و مطابق شرايط خاص  نيز  افغانستان  رژيم هاى سياسى مختلف 

سياسى خود آنرا تدوين نموده اند.
اولين قانون اساسى افغانستان به نام نظام نامه ) نظامنامة اساسى( به همت شاه امان اهللا خان در سال 1303 هـ . ش. در لويه 
اين  از حقوق و آزادى هاى  بعضى  اشتراک داشتند تدوين و تصويب شد.  نماينده   نفر  پغمان که در آن 1504  جرگة 
نظامنامه عبارت اند از: حق تابعيت مساوى براى همه اتباع کشور، آزادى حقوق شخصى، مصونيت شخصى، لغو برده گى 
و منع استخدام افراد به حيث اسير يا برده، حق تعليم و تربيه، آزادى مکاتب، مدارس خصوصى و اجبارى بودن تعليمات 

ابتدايى، مصونيت ملکيت، منع شکنجه و غيره.
دومين قانون اساسى در زمان سلطنت محمد نادر خان تدوين گرديد و با تدوير لويه جرگه يى در سال 1309 هـ.ش. به 
اشتراک 525 نماينده به نام اصول نامه افغانستان تصويب گرديد. دراين قانون صرف موضوعى که به آن جنبه مردمى 
مى دهد عبارت است از:  تأسيس  اولين پارلمان افغانستان که داراى دو مجلس ) شوراى ملى و اعيان( مى باشد که طبق 

اين اصولنامه، کابينه نزد پارلمان مسؤول است.

قانوناساسىكشورعزيزماافغانستان درسهشتم

  

  

تصوير کتاب قانون اساسى فعلى ما.
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   سومين قانون اساسى در زمان محمد ظاهر شاه بعد از مناقشه متن جديد قانون اساسى توسط 459 نماينده به امضا رسيد 
و با توشيح محمد ظاهر شاه به مرحله تطبيق درآمد. اين قانون، تغييرات مهمى در زنده گى سياسى، ادارى، فرهنگى و 

عدلى افغانستان وعده داد. 
چهارمين قانون اساسى در زمان ُجمهورى سردار محمد داوود تدوين گرديد. در آغاز تأسيس ُجمهوريت، محمد داوود  
در بيانية خود در 26 سرطان سال1352هـ.ش. تصويب قانون اساسى جديد را بر مبناى دموکراسى حقيقى وعده داد. اين 
وعده براى مدت  کمتر ازچهار سال بدون تذکر دليل، معطل ماند؛ باآلخره به تاريخ 5 حوت 1355 هجرى شمسى از 
طريق لويه جرگه تصويب وجايگزين قانون اساسى سال 1343 شد. از نکات مثبت اين قانون، انتخابى بودن رئيس ُجمهور 
توسط لويه جرگه براى اولين بار در تاريخ افغانستان، مسؤول بودن رئيس دولت در صورت ارتکاب جرم، خيانت ملى، 
متهم شدن از طرف ولسى جرگه و محاکمه آن توسط لويه جرگه مى باشد. پنجمين قانون اساسى افغانستان به نام اصول 
اساسى ُجمهورى دموکراتيک افغانستان در سال 1359هـ . ش. توسط شوراى انقالبى ُجمهورى دموکراتيک افغانستان در 

10 فصل و 68ماده به طور موقت تصويب و به اجرا گذاشته شد. 
ششمين قانون اساسى در زمان رياست ُجمهورى دکتور نجيب اهللا  وضع گرديد که در لويه جرگه سال1366هـ  . ش. در 

13 فصل و 149 ماده تصويب و به توشيح  دکتور نجيب اهللا رسيد. 
اساسى  قانون  لويه جرگه  فعلى کشورما( در  اساسى  )قانون  اساسى  قانون  ما: مسودة هفتمين  فعلى کشور  اساسى  قانون 
هـ  . ش.  تاريخ 14جدى 1382  به  و  قرار گرفت  بحث  مورد  م.  مطابق 14 دسامبر 2003  هـ .ش.  منعقده23 قوس 1382 
تصويب گرديد و بعد از توشيح رئيس ُجمهورحامد کرزى نافذشد. محتويات عمدة قانون اساسى کشور ما مشتمل بر 

يک مقدمه دوازده فصل و 162 ماده مى باشد.

                                              خالصةكنيد
�tقانون اساسى ما که به نام مادر قوانين نيز ياد مى شود الهام بخش همه قوانين جز قوانين َآسمانى درجامعه ميباشد.

------------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------------t

                                                سؤاالتدرس
1-قانون اساسى فعلى کشور ما داراى چند فصل و چند ماده مى باشد؟

2-قانون اساسى چگونه قانون است؟
3-موضوع و محتويات قانون اساسى از چه چيز ها تشکيل مى گردد؟

4-راجع به بعضى حقوق و آزادى هايى که در نظامنامة شاه امان اهللا خان وجود داشت، نظر شما چيست؟

  راجع به خوبى هاى تطبيق عادالنة قانون اساسى پنج سطر بنويسيد.
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دراينفصلبهدرسهاىزيرآشناخواهيدشد:

�ريشهوتعريففرهنگ؛عناصرتشکيلدهندةفرهنگ؛ t
خصوصياتفرهنگوارتباطآنباجامعه.

� t.فرهنگهاىکوچکوعللضرورتجوامعبهفرهنگ

ازشاگردانانتظارمىرودكهبهاهدافزيردستيابند:

�فرهنگواهميتآنرابدانند. t
�سمبول،انواعوموارداستعمالآنرابدانند. t

�ارزشها،قواعدومقرراترابشناسند. t
�بهارزشهااحترامبگذارند. t

�بهرعايتقانونومقرراتدلچسپىپيداکنند. t
�فرهنگکوچکراازفرهنگبزرگتفکيککردهبتوانند. t

� t.عللضرورتجوامعرابهفرهنگشانبيانکردهبتوانند

                 فصل دوم

اهداف فصل
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در درس گذشته راجع به قانون اساسى، محتوا و انواع، نامهاى مختلف قوانين اساسى کشور خود معلومات حاصل 

نموديم. در درس فعلى راجع به فرهنگ که طرح و يا نقشه زنده گى است، آشنا مى شويم.

بعد از مباحثه باالى فرهنگ، نمايندة هرگروپ  دو، دومثال را يکى  از فرهنگ مادى و ديگر از فرهنگ معنوى  از ماحول  

خود به ديگران بيان کند.

ساير  برخالف  است،  توانسته  نيرو  اين  به کمک  انسان  واقع  در  است.  تفکر  نيروى  داشتن  انسان  از خصوصيات  يکى 

طبيعت  و شرط  قيد  بى  وابسته گى  و  تسليمى  از  را  حيوانات، خود 

برهاند و براى مبارزه و تسلط بر آن طرق، شيوه ها و وسايل به وجود 

آورده که مجموعة آنرا ) فرهنگ( مى نامند.

تعريففرهنگ
در مورد تعريف فرهنگ بايد گفت که تعاريفى خيلى زياد در زمينه 

موجود است؛ در اينجا ازچند تعريفى که از اهميت زياد برخوردار 

است ياد آور مى شويم:

واقعى  چهرة  و  مى شود  انسان  فعاليت هاى  همة  شامل  فرهنگ   -  

زنده گى انسان ها است؛ به بيان ديگر، فرهنگ مجموعة منظمى است 

از علوم، معتقدات، هنر، اخالقيات، قوانين، عادات، آداب و بسيارى چيزهاى ديگر، که انسان به عنوان عضو جامعه، آنرا 

از جامعه کسب مى کند.

- ثمرة واقعى و قابل مشاهدة کوشش انسانها در زنده گى اجتماعى به طور کلى فرهنگ ناميده مى شود.

- همچنان فرهنگ، ترکيبى از رفتار کسب شده يى است که به وسيلة اعضاى جامعه از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شود 

و در ميان افراد مشترک است.

- خالصه بايد گفت که فرهنگ راه و روش زنده گى است که هر قومى براى خود دارد. 

                                     آيا ميدانيد که فرهنگ را به چند بخش اساسى تقسيم نموده است؟ نتيجه بحث را سرگروپها به 

ديگران بيان کند.

-فرهنگ را مى توان به دو بخش اساسى تقسيم کرد: فرهنگ مادى و فرهنگ غير مادى يا معنوى.

فرهنگچيست؟ درسنهم

  

  

  

  

از  يکى  عيد  مبارکى  عيد،  نماز  اداى  از  بعد  تصوير 

نمونه هاى فرهنگ اسالمى ماست.
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فرهنگمادى

به مجموعة پديده هاى اطالق مى شود محسوس و ملموس بوده و با معيار ها و قوانين کمى و علمى قابل اندازه گيرى باشد 

و شامل اشياى قابل لمس و وسايل و چيز هايى است که به دست اعضاى پيشين جامعه ساخته شده و به اعضاى حاضر 

جامعه به ارث رسيده باشد؛ مانند: وسايل کار، وسايل صنعتى و زراعتى، لباس، لوازم خانه، وسايل توليدى و ..... و يا 

به عبارت ديگر، فرهنگ مادى در واقع مشتمل بر تمامى دست آورد هاى مادى يا تکنالوژى است که در جامعه وجود 

دارد.

فرهنگغيرمادىيامعنوى

اين فرهنگ مشتمل بر موضوعاتى است که جنبة کيفى دارد. با معيار ها و موازين کمى قابل اندازه گيرى نيست و به آسانى 

نمى توان آنها را مقايسه و ارزيابى کرد. آداب و رسوم، معتقدات، اخالقيات، آثار ادبى و هنرى، فکرى و دانستنيهاى عامه 

) فولکلور( و .... که عمدتاً به وسيلة زبان و خط ياد گرفته مى شوند از اجزاى فرهنگ معنوى است. اينها در واقع » هويت 

فرهنگى« هر جامعه را تشکيل مى دهند.

  
                                           خالصةكنيد

�tيکى از خصوصيات انسان داشتن نيروى تعقل و تفکر آن است.
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t

                                           سؤاالتدرس
1-انسان توسط چى چير از تسلط و وابسته گى بدون قيد و شرط طبيعت رهايى مى يابند؟

2-يکى از تعريف هاى فرهنگ را که ياد داشته باشيد، به ديگران بيان کنيد.
3-اشيا و وسايل قابل لمس که به دست انسانها ساخته شده اند، به نام چى ياد مى شوند؟

4-آثار، رسوم و معتقدات و ... که به وسيله زبان و خط ياد گرفته مى شوند، به نام چى ياد مى گردند؟ 
             

  با استفادة از درس کتاب درسى، راجع به فرهنگ مادى و معنوى چهار سطر مقاله بنويسيد. 
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در درس گذشته آموختيم که يکى از خصوصيات انسانها نيروى تفکر است و به کمک آن برخالف ساير حيوانات 

خود را از تسلط طبيعت مى رهاند. در اين مبارزه طرق، شيوه ها و وسايل مختلف به وجود مى آورد که مجموعة 

آنرا فرهنگ مى نامند. در درس حاضر به )سمبول ها( که عنصر مهم و اساسى انتقال فرهنگ و مفاهيم است آشنايى 

حاصل مى نماييم.

                                   در گروپهاى صنفى بين خود بحث نموده مثال هاى سمبول ها را که در محل زنده گى شما وجود 

دارند توسط نماينده هاى خود به ديگران معرفى کنيد.

سمبولچيست؟

به طور کلى هر فرد براى برقرارى ارتباط با ديگران و انتقال پيام هاى خود 

به آنها از وسايل مختلف که به نام سمبول ها ياد مى شوند، استفاده مى کند. 

به عبارت ديگر ارتباط را عبارت از انتقال معانى يا پيام از طريق سمبول ها 

مى دانند.

هدف  که  است  شفاهى  غير  يا  شفاهى  اظهار  گونه  هر  از  عبارت  »سمبول 

به  فرستنده  از  مفاهيم  انتقال  براى  آن  از  و  است  چيزى  دادن  نشان  آن  از 

گيرنده استفاده مى شود. يا اينکه سمبول ها عاليمى هستند که نشان دهندة 

حاالتى مى باشند که انسانها در زنده گى روزمرة خود با آنها سروکار دارند و دو نوع اند: سمبول هاى شفاهى يا کالمى 

از  است که خود  از جمله سمبول هاى کالمى  است(  بعدى  )که درس  زبان  غير کالمى.  يا  غير شفاهى  و سمبول هاى 

ياد گرديده  نيز  زبان جسمانى  نام  به  که  غير کالمى  است. سمبول هاى  تشکيل گرديده  تحريرى  و  شفاهى  بخش هاى 

سمبول هاى اند که با اجراى حرکات مختلف جسمى مفهوم را افاده مى کند. 

                                    سه نمونة سمبول هاى غير کالمى را که مى فهميد و به اجراى حرکات مختلفى جسمى مفهوم را 

افاده مى کند به ديگران نشان دهيد.

سيسرون رومى بيش از دو هزار سال قبل در زمينه گفته است  »چهره، تصوير روح است« مقصد وى از اين گفتار اين 

است که هيجان ها يا احساسات و ساير خصوصيات روانى انسان در چهره اش منعکس مى شوند. به همين ترتيب، شعراى 

سمبولها درسدهم

  

  

  

  

تصوير  نشان دولتى ما يکى از نمونه هاى سمبول.
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قديمى  چشم را ) پنجره براى روح( دانسته اند؛ زيرا اکثراً از دريچة چشم بسيارى نکات در بارة احساسات ديگران به 

دست مى آوريم؛ طور مثال: نگاه معمولى و مداوم را نشانة محبت و دوستى تفسير مى کنيم. ضرب المثلى مشهور است 

که: )چشمش را ببين و دلش را بخوان( همچنان سمبول ها که معنا را برمى انگيزانند و يا متجلى مى کنند؛ مثًال: با ديدن 

عالمت هالل احمر مى دانيم که اين عالمت نهادى را براى ما معرفى مى کند که وظيفة اش کمک رسانى به مصيبت 

زده گان است. 

با ديدن بيرق دولت ما را به ياد ما مى آورد که ما اتباع آن هستيم و از ديدن يا شنيدن سرود ملى مى فهميم که عالمت 

وحدت ملى بين اقوام ساکن در کشور است که طبق قانون اساسى کشور با داشتن حقوق مساوى پهلوى هم زنده گى 

مى کنند. يونيفورم مکتب به ما نشان مى دهد که متعلم مکتب هستيم و يا عالمت )v( که معناى کامرانى وکاميابى دارد 

اين عالمت  نشان دادن  با  نشان مى دهند، سمبول همبسته گى آنها است. آنها  آنرا  انگشت خود  باز کردن دو  با  ومردم 

مى خواهند اين معنا را منتقل کنند که »ما اينجا هستيم؛ ما ايستاده گى مى کنيم؛ ما وجود داريم؛ ما تسليم نمى شويم.« 

به طور فشرده گفته مى توانيم که سمبول هايى که در برقرارى ارتباط به کار برده مى شوند به طور کلى )زبان( خوانده 

مى شوند و از يک جامعه تا جامعه ديگر فرق مى کند؛ يعنى هر سمبول در همه جا يکسان معنا نمى دهد. 

                                       خالصةكنيد

��tسمبول ها عناصر مهم و اساسى انتقال فرهنگ و مفاهيم است.
---------------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------------�t

                                        سؤاالتدرس

1-انسان براى اينکه در جامعه به زنده گى خود ادامه دهد، به چه احتياج دارد؟

2-انسانها براى برقرارى ارتباط با ديگران و انتقال پيام از چه چيز استفاده مى کنند؟

3-سمبول ها به چگونه، عاليمى گفته مى شود؟

4-سمبول ها به طور کلى به چه نام ياد مى گردند؟  

           

  راجع به اهميت سمبول ها پنج سطر معلومات بنويسيد.    
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                                              مـىشوداسراردلروشنزتحريكزبان

مـىدهداينگـلبوىغنچةانديشـهرا

                                                                                                      )حضرت بيدل(

را  نتيجه  نموده و  نموده است؟ بحث  فراهم  انسانها  براى  را  اينکه موجوديت زبان چى تسهيالتى  بارة  در 

سرگروپها به ديگران بيان نمايند.

زبان در زنده  گى اجتماعى وسيله يى است که به انسان اختصاص دارد و وسيلة افهام و تفهيم و همچنان عامل 

همبسته گى مى باشد. در متحدساختن و جدا کردن گروهاى اجتماعى مؤثر است.

    زبان پديدة اجتماعى منحصر به افراد است که جريان رشد و تکامل انسان و جامعه را از يک نسل به نسل هاى 

بعد انتقال ميدهد؛ اگر زبان از جامعة انسانى گرفته شود، عربة حرکت اجتماعى بطى شده، جامعه از هم مى پاشد، 

فرهنگ و تمدن بشرى به نابودى مواجه مى شود.

بين  ارتباطى ساده  وسيلة  تنها  مثل گذشته  زبان  امروز  مى رود.  به شمار  انسانها  بين  ارتباطى  وسيلة  اولين  زبان    

انسانهانيست؛ بلکه مهمترين عامل شناسايى، موجوديت و مشخصة يک ملت زنده است.

را  زبان آن  بايد  براى شناخت يک ملت  مثابة عامل موجوديت آن ملت در کرة زمين است.  به  زبان هر ملت 

شناخت.

 فرانسوى ها در مورد اهميت زبان ضرب المثلى دارند که مى گويند: » هر کس زبان مادرى خود را نداند يک 

وحشى است«. )1( 

همچنان جان ستورات مى گويد: » اگر استعماربخواهد که ملتى را تحت سلطه خود درآورد، اوالً به سراغ هويت 

و زبان آنها مى رود« )2(

                                     ملتى که فرهنگ زبان خود را حفظ کرده نتواند، به چى مشکالتى گرفتار مى شود؟

--------------------------------------------------------------------

)1(و)2( روانشناسى اجتماعى، پوهنمل سراج الدين عليمى، پوهنيار ذبيح اهللا صديقى، ص، 17، کابل 1391

زبان درسيازدهم
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اگر ملتى فرهنگ و زبان خود را از دست بدهد هميشه در طول تاريخ مورد استثمار ملل ديگر و فرهنگ مهاجم 

قرار مى گيرد؛ زيرا استثمار و استعمار اقتصادى و اجتماعى از استثمار فرهنگى آغازمى شود. 

زبانها گنجينه هاى معنويت و انسانيت هستند. پايمال کردن زبان يک ملت نه تنها ظلم و جفا به گوينده  گان آن 

زبان است؛ بلکه دشمنى به معنويت و فرهنگ آن ملت هم مى باشد؛ بنابراين بر ماست در راه پيشرفت و تکامل 

هر چه بيشتر آن سعى و تالش نماييم؛ چون هر زبان  براى گوينده گان آن زبان محترم است، ما هم بايد به خاطر 

احترام گذاشتن به آنها به زبان شان ارج بگذاريم.   

                                         خالصةكنيد

��tزبان در زنده گى اجتماعى وسيلة مختص به انسان و وسيله افهام و تفهيم مى باشد.
--------------------------------------------------------------------�t
--------------------------------------------------------------------�t
--------------------------------------------------------------------�t

                                        سؤاالتدرس

1- زبان در متحد ساختن گروپ هاى اجتماعى چى تأثير دارد؟

2- زبان در انتقال فرهنگ چى تأثير دارد؟

3- ملتى که زبان و فرهنگ اصيل خود را از دست بدهد به چى مشکالتى روبه رو مى شود؟

4- پايمال کردن زبان يک ملت به گوينده گان آن زبان به منزله چى محسوب مى شود؟

راجع به وظيفه خود در مورد پيشرفت، تکامل و حفاظت زبان از تهاجم، پنج سطر بنويسيد و فردا با خود به 

صنف بياوريد.
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در درس گذشته آموختيم که زبان وسيله افهام و تفهيم است. به انسان اختصاص دارد و در انتقال جريان رشد و 
تکامل انسان و همچنان فرهنگ رول به سزايى دارد؛ اگر زبان از جامعه گرفته شود، فرهنگ و تمدن آن به کمى و 

کاستى مبرم مواجه مى شود. 

در اين درس، عقايد، قواعد و ارزشها را که از جمله عناصر تشکيل 
دهندة فرهنگ است، مى آموزيم.

بحث نماييد: طوريکه ميدانيم هر جسم مجموعه يى از اجزاى خورد 
و ريزه است که به نام عنصر يا کوچکترين واحد تشکيل دهندة آن 
نام  به  را چرا  ارزشها  و  قواعد  نظر شما عقايد،  به  ياد مى شود.  جسم 
عناصر فرهنگى ياد مى کنند؟ اگر اين عناصر موجود نباشد فرهنگ به 
وجود مى آيد يا خير؟ نتيجة کار گروپها توسط نماينده گان گروپ ها 

به ديگران ارائه شود.
در تحليل و تجزيه مفهوم فرهنگ مى توان عناصر پراگنده يى را تشخيص داد که آنها در پيدايش و تشکيل آن نقش و 

تأثير به سزايى دارد که در زير هر کدام آنرا به ترتيب ميخوانيم:
1- باور ها يا عقايد:  عقايدجمع عقيده است و عبارت از فکر و انديشه يى است که انسان به آن باور و يقين دارد و آنرا درست 
و صحيح مى داند يا باورها عقايد کلى و مبهم در بارة جهان و ماهيت جامعه است که از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر و حتى 
از يک فرهنگ کوچک به فرهنگ کوچک ديگر متفاوت است؛ مسلمانان جهان اسالم از عقايد خاصى اسالمى خود پيروى 
مى کنند. اسالم به عنوان دينى که تمام شوؤن حيات انسانى را در برمى گيرد خود از فرهنگ پربار و گوهر بار برخوردار است. 
اين فرهنگ موافق به )وحى( آسمانى است که از تعاليم اسالمى نشأت مى کند؛ طور مثال: ايمان آوردن به مومن به که اساس 

عقايد اسالمى است و عبارت از: 
وِت(. الماَ الباَعِثباَعداَ اِهللاتاَعاَاليواَ هِمناَ رِّ شاَ ِيرهواَ القاَدِرخاَ الياَوِماآلِخِرواَ ُرُسِلهواَ ُكُتِبهواَ ِتهواَ ماَالئِكاَ نُتبِاِهللاواَ )آماَ

ترجمه: ايمان دارم به خداوند متعال  و مالئکه و کتاب هاى آسماني و پيامبران و روز قيامت و به اينکه اندازة خير و شر از 
طرف خداوند متعال است و ايمان دارم به زنده  شدن پس از مردن. 

ْميعاحكامِهواركانِهاقرارباللسانوتصديقبالقلب.( ترجمه:  نُتبِاِهللاكماهوبأسمايِهوصفاتِهوًقْبلُتجاَ و بنياد ايمان اجمالى )آماَ
ايمان دارم به اهللا )َجلَّ َجَاللُه( چنانکه است با اسماى پاک او و صفات او و قبول کردم تمام احکام و ارکان خداوند را، 

اقرار دارم به زبان خود و تصديق مى کنم به قلب خود.
قواعد:عبارت اند از:  جمع قاعده، قوانين و روشها يا شيوه هاى خاص که اکثريت اعضاى جامعه در حاالت خاص، 
اعمال خود را با آن منطبق مى سازد؛ براى مثال در مقابل آنچه ميخريم پول ميدهيم؛ در سمت راست جاده راننده گى 
مى کنيم؛ حين مصيبت با دوستان خود همدردى مى کنيم؛ نتيجه اينکه عادتى که بر اعمال ما حاکم است و ما را نمى گذارد 

عقايد،قواعدوارزشها درسدوازدهم

  

  

      تصوير مسجد جامع، محل اداى يکى از عقايد اسالمى )نماز( 
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که مخالف آن رفتار نماييم عبارت از قواعد است. همين قواعد است که بر اکثر اعمال ما حکم مى راند و ما را به اجراو 
انجام اعمال به طريقة خاصى رهنمايى مى کند. اگر اين قواعد را زير پاکنيم، ديگر اعضاى جامعه نمى پسندد و مجازات 
مى شويم؛ پس مى گوييم که قواعد يک سلسله دستورالعمل هايى اند که زنده گى انسان ها را تنظيم مى کند و برراه درست 

رهنمايى اش مى کند. 
ارزشها

به صورت عام انديشه هاى است در بارة آنچه که درجامعه درست يا نادرست تلقى مى شود به طور مثال: زنده گى با ارزش 
است نبايد کسى را به قتل رسانيد. ارزشها معيار هاى فرهنگى است که مردم از طريق آن مطلوبيت، جذابيت، زيبايى و 

خوبى شخص  يا چيزى را ارزيابى مى کند.

                             دليل مهم بودن ارزشهاى جامعه چيست؟ نتيجه بحث را سرگروپ ها به ديگران بيان کنند.
آنچه را که انسانها مطلوب، مناسب و خوب مى دانند از تأثير فرهنگ خاصى است که در آن زنده گى مى کنند. ارزشهاى 
يک جامعه به اين دليل مهم هستند که محتواى قواعد و مقررات آن جامعه را تحت تأثير قرار مى دهند؛ طور مثال: اگر 
يک جامعه به تعليم و تربيه ارزش وااليى بدهد، قواعد و مقررات آن جامعه، تعليم و تربيه همگانى را ترويج مى نمايند. 

تشخيص ارزشها تا اندازة مشکل است که ارزشهاى هر جامعه را بايد از مقررات و قواعد آن استنباط کرد؛ طور مثال: اداى 
پنچ بناى اسالم، نماز هاى عيدين اشتراک در مراسم تکفين، جنازه و تدفين مرده ها، صداقت، راستگويى، حب وطن، 
احترام والدين، عدالت و ترحم در جامعة ما داراى ارزش  زياد  مى باشد. براى بهتر زنده گى کردن و رهايى از بدبختى ها 
و مصيبت ها بايد به ارزش هاى مذهبى و اخالقى خود پابند باشيم و همچنان از اوالد و دوستان خود تقاضا نماييم که آنرا 

رعايت و سر مشق زنده گى خود قرار دهند.
  

                                       خالصةكنيد
�tدر تحليل و تجزيه مفهوم فرهنگ به دريافت عناصر متشکله آن دست مى يا بيم.

------------------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------------------t

                                         سؤاالتدرس
1- عقايد يا باور ها به چگونه، فکر و انديشه گفته مى شود؟

2-امت اسالم بايد از چگونه عقايد پيروى نمايد؟
3-آنچه که اساس عقايد اسالمى را مى سازد، به نام چى ياد مى شود؟

4-ارزش را چگونه تعريف مى کنيد؟

راجع به يک ارزشى اجتماعى طور دلخواه چهار سطر بنويسيد.
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در درس قبلى آموختيم که فرهنگ عبارت از يک ترکيب کلى و پيچيده از آداب، رسوم، عنعنات، هنر... 

است.  که هر يکى از اين عناصر در پيدايش و شکل گيرى فرهنگ نقش و تأثيرى به سزايى دارد. در اين 

درس راجع به خصوصيات فرهنگ مى آموزيم.

به  گروپ  هر  نماينده هاى  توسط  را  خود  گروپى  کار  نتيجة  مى کند؟  توصيه  چگونه  جامعه  افراد  به  فرهنگ 

گروپ هاى ديگر ارائه نمايند.

انسان است که فرهنگ دارد و اين خصوصيت وجه تمايز آن ازساير  تنها  نيز اشاره شده است  قبًال  طورى که 

موجودات است. خداوند)َجلَّ َجَاللُه( به انسان عقل داده و بيشتر با آگاهى هاى که در زنده گى اجتماعى به دست 

مى آورد، عمل مى کند؛ در حالى که حيوانات به طورارثى يا شعورى خود عمل مى کند.

                                      انسانها فرهنگ را چگونه مى آموزند؟ نتيجه بحث را نماينده گان گروپ ها به ديگران 

بيان کنند.

فرهنگ در فکر و ذهن هر انسان که آنرا در معاشرت با ديگران کسب کرده است وجود دارد و به مرور زمان به 

نسل هاى بعدى به ميراث گذاشته مى شود.

جامعه چگونه  افراد  که  مى کند  تعيين  جامعه  هر  فرهنگ  زيرا  است؛  زنده گى  راه هاى  مجموعه يى  فرهنگ  � �t
احساس کنند، چى قسم رفتار داشته باشند و ادراک آنها چگونه باشد؟

�tفرهنگ عصارة زنده گى اجتماعى است و در تمامى افکار، الفاظ و فعاليت هاى ما منعکس مى شود.
�tفرهنگ مجموعه هاى منظم و يک کليت سازمان يافته است؛ وقتى که مى گوييم مجموعة منظم، منظور اين 

است که بين اجزاى آن ارتباط مستقيم و غير مستقيم وجود دارد و هر جز در بقاى کل نقش ايفا مى کند.

�tفرهنگ وسيلة است براى کنترول اجتماعى: از آنجايى که مردم طرق و شيوه هاى رفتار و نمونه هاى فرهنگى 
ياد مى گيرند فرهنگ، رفتار، تمايالت و کردار آنها را  تعليم رسمى و غير رسمى  به وسيلة  از طريق جامعه  را 

خصوصياتفرهنگ درسسيزدهم
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يکنواخت مى سازد و از طريق مجازات که به عمل مى آورد، سبب کنترول و ايجاد نظم در جامعه مى گردد.

فرهنگ پديده يى متحرک، انتقال پذير و پايدار است: فرهنگ يک جريان متحرک است که از طريق آموزش از نسلى 

به نسل بعدى انتقال مى يابد و ادامه پيدا مى کند و دگر گون مى شود. مثل شکل لباس، دوختن لباس، غذا خوردن، طرز 

خريد و فروش، طرز توليد، مهمانوازى و غيره. هرگاه عناصر تازه در يک فرهنگ به مشاهده برسد به اثر آن محتوا و 

ساختمان آن فرهنگ تغيير مى يابد که در نتيجة آن تغيير يا تحول فرهنگى به وجود مى آيد؛ اما اين تغييرات به اندازه 

بطى و کند است که در زمان کوتاه هيچ محسوس نمى شوند و به نظر ثابت مى آيد.

                                           خالصةكنيد

�tفرهنگ وجه تمايز انسان با ساير موجودات است.
---------------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------------�t

                                          سؤاالتدرس

1-انسان فرهنگى را که در فکر و ذهنش وجود دارد چگونه کسب کرده است؟

2-تنوع فرهنگى چه زمانى ميسرمى شود؟

3-در انتقال فرهنگ از چى چيز ها استفاده به عمل مى آيد؟

4-چهار نمونة تشابه فرهنگى را صرف نام ببريد.

  راجع به تشابه و اختالف فرهنگى محل زيست خود با همکارى ديگران پنج سطر بنويسيد.
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در درس قبلى آموختيم که تنها انسان است که فرهنگ دارد و فرهنگ وجه تمايز وى از ساير حيوانات به حساب 

مى کند؛  عمل  است،  آموخته  اجتماعى خود  زنده گى  درجريان  که  استعداد خود  و  تجارب  مطابق  مى آيد. وى 

چنانچه ديگر حيوانات به طور ارثى و شعورى عمل مى کنند. در درس حاضر راجع به جامعه و فرهنگ که مبناى 

زنده گى اجتماعى به شمارميروند معلومات حاصل مينماييم.

 طوريکه ميدانيم انسان در اجتماع متولد شده و بزرگ مى شود، از اجتماع مى آموزدو مى آموزاند، با قبول يک سلسله 

بدون  نظر شما:  به  ميشود.  فرهنگى  ايجاد يک سلسله عناصر  ادامه مى دهد و سبب  به زنده گى خود  قوانين و مقررات 

مداخله و فعاليت انسان عناصر فرهنگى به تشکيل مجموعة فرهنگى موفق خواهد شد؟ ازدياد جمعيت و تداخل عناصر 

فرهنگى جديد باالى مجموعة فرهنگى سابقه چه تأثير ميگذارد؟ نتيجة کار گروپى توسط نماينده هاى گروپ به ديگران 

بيان شود.

فرهنگ از لحاظ مفهوم از جامعه متمايز است؛ جامعه به نظام روابط متقابل بين افرادى اطالق مى شود که داراى فرهنگ 

مشترکى هستند و براى برآورده شدن احتياجات اساسى خود به هم روابط متقابل اجتماعى دارند؛ هيچ فرهنگى نمى تواند 

بدون جامعه وجود داشته باشد. مثليکه هيچ جامعه بدون فرهنگ نيز وجود ندارد.

جامعه گروهى از مردم است که با يکديگر روابط گونا گون و متنوع دارد و فرهنگ روش زنده گى، ارزشها، عادات و 

رسومى است که جامعه به وجود مى آورد.

خداوند)َجلَّ َجَاللُه( اين عالم خاکى را از نيستى به هستى در آورد و انسانهايى که در آن زنده گى مى کنند همه از نيستى 

به هستى پاگذاشتند و به نقاط مختلف زمين به زنده گى شروع کردند. همين گروپهاى انسانى بودند که براى خود آداب، 

رسوم و اعتقادات خاص، برگزيدند و عقيده راسخ دينى را از خداوند توسط انبيا آموختند به مرور زمان با ازدياد جمعيت 

و مداخله ديگران در اين آداب، رسوم و اعتقادات نيزتغييرات به وجود آمد و سبب ايجاد رسوم، عادات و اعتقادات تازه 

يى گرديد.

 فرهنگ شامل تمام اشيا و نعماتى مى شود که خداوند)َجلَّ َجَاللُه( در روى زمين براى استفادة بنده گان خويش خلق 

نموده و در آن شريک ساخته اند. اين اشيا به دو نوع اند:

مادى و معنوى، که فرهنگ نيز بر مبناى آنها به دو بخش مادى و معنوى تقسيم گرديده است. 

فرهنگوجامعه درسچهاردهم
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فرهنگمادى

آن بخشى از فرهنگ که قابل لمس، اندازه گيرى، ارزيابى و مقايسه است، بخش مادى فرهنگ را تشکيل 

مى دهد؛ مانند: اشياى مادى، ابزار کار، وسايل صنعتى، زراعتى، عکاسى....؛ فرهنگ مادى در واقع مشتمل بر 

تمامى دست آورد هاى مادى و تکنالوژيکى در جامعه است؛ به اين بخش از فرهنگ تمدن نيز مى گويد.

فرهنگ معنوى يا غير مادى: عبارت از آن بخش فرهنگ است که جنبة کيفى دارد و قابل مقايسه و اندازه گيرى 

نيست يا معيار ثابتى براى اندازه گيرى آن وجود ندارد؛ آثار آدبى، هنرى، فکرى، آداب و رسوم، اخالق،.... 

جز فرهنگ معنوى به شمار مى رود.

                                       خالصةكنيد

��tاصطالحات انسان، جامعه و فرهنگ را ميتوان از لحاظ مفهوم از هم تفکيک کرد.
---------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t

                                        سؤاالتدرس

1- چرا جامعه و فرهنگ را از هم جداکرده نميتوانيم؟

2-چرا به ارزشهاى فرهنگى خود و ديگران بايد احترام داشته باشيم؟

3-فرهنگ مادى شامل چه چيز ها ميشود؟

4-چه چيز ها باعث به وجود آمدن عناصر فرهنگى جديد مى شود؟

  راجع به يکى از عنعنات معتبر منطقة خود پنج سطر بنويسيد. 
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در درس قبلى آموختيم که انسان درجامعه به دنيا آمده، بزرگ مى شود، مى آموزد و مى آموزاند.  برعکس حيوان به 

طور ارثى و شعورى عمل مى کند. در درس فعلى راجع به فرهنگهاى کوچک که مربوط بعضى گروپهاى مشخص 

مى شود معلومات حاصل مى نماييم.

بين  افغانستان را در نظر بگيريد. چند مثال از خصوصيات مشترک و متفاوت را در   مردم مناطق مختلف کشور خود 

گروپ هاى خود تحت غور و بررسى قرار داده بعداً توسط سرگروپ هاى خود آنرا به ديگران بيان کنيد.

زنده گى گروپ  است. شيوة  بزرگ  اجتماع  زنده گى يک گروپ کوچک، در  از طرز  عبارت  فرهنگ هاى کوچک 

کوچک از يک جانب با فرهنگى که وى را احاطه کرده است يکسان و ازجانب ديگر از آن تفاوت دارد. فرهنگهاى 

کوچک بسيارى از طرق زنده گى، فرهنگ بزرگ را مى پذيرد؛ اما در مواردى که مربوط به قواعد امور مادى وطريقه هاى 

کار مى شود اعضاى گروپ در بارة آن نظريات متفاوت دارند. از ميان اين فرهنگ هاى کوچک، فرهنگهاى منطقه يى، 

مذهبى، شغلى، سنتى، قومى، قبيله يى، گروپهاى منطقوى و محلى، گروپ هاى کسبى، خويشاوندى، اقليت هاى مذهبى 

و باآلخره قشرهاى مختلف اجتماعى يک جامعه هر کدام فرهنگ کوچک و مخصوصى دارند که مربوط همان گروپ 

اجتماعى خاص مى شود. به طور عموم در هر يک از اين گروپها هويت و شکل اختصاصى فرهنگ وجود دارد که به نام 

فرهنگ کوچک يا بخشى از فرهنگ بزرگ ناميده مى شود؛ بنابراين فرهنگ کوچک به عقايد، آداب و رسوم متداول 

و رايج در گروپى از مردم گفته مى شود که با عقايد، قواعد، آداب و رسوم متداول و مروج يک جامعة بزرگتر تفاوت 

دارد. به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ کوچک به نمونه هايى از فرهنگ گفته ميشود که بخشى از جامعه را از ُکل آن جدا 

مى کند.

جامعه شناسان براى نشان دادن اينکه آيا گروهى از مردم سازندة يک فرهنگ کوچک هستند يا خير به خصوصيات ذيل 

توجه مى کنند:

�tزبان، ارزشها، قواعد و قلمرو مشترک داشته باشند.

فرهنگهاىكوچك درسپانزدهم
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�tعمل متقابل اجتماعى بين اعضاى اين گروپ نظر به ديگر گروپها بيشتر مى باشد.
از بعضى جهات  اين است که اعضاى آنها  �tيکى ديگر از خصوصيات مشترک همه فرهنگ هاى کوچک 
خود را از ديگر اعضاى جامعه جدا احساس مى کنند و منزوى مى شوند. اين انزوا ميتواند داوطلبانه و يا نتيجة 

عوامل  ديگر باشد. دليل اين دورى هر چه باشد فرهنگ هاى کوچک ) در بعضى جهات( جدا از راه اصل 

فرهنگ جامعه حرکت مى کند.

چون فرهنگ هاى کوچک نيز از خود طرفداران و پيروانى دارند،  از اين رو بايد احترام شوند و به کسى موقع 

ندهيم که به آنها بى احترامى کند.

     

                                         خالصةكنيد

��tفرهنگ هاى کوچک عبارت از طرز زنده گى يک گروپ در ميان يک فرهنگ بزرگ است.
------------------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------------------�t
------------------------------------------------------------------------�t

                                                سؤاالتدرس

1- هويت و شکل اختصاصى يى که در گروپ ها وجود دارد، به نام چه ياد ميگردد؟

2- مفهوم فرهنگ کوچک به چه نوع فرهنگى گفته مى شود؟

3- جامعه شناسان براى نشان دادن اينکه آيا گروهى از مردم سازندة يک فرهنگ کوچک هستند يا خير به چه 

توجه مى کنند؟

4- يکى از خصوصيات مشترک فرهنگ هاى کوچک عبارت از چيست ؟ نام ببريد.

 

    راجع به يک نمونه فرهنگ کوچک پنج سطر بنويسيد.
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در درس قبلى آموختيم که بر عالوة فرهنگ هاى کلى و عام، فرهنگهاى کوچکى که طرز زنده گى يک گروپ را 

در فرهنگ بزرگ نشان ميدهد، نيز وجود دارند هر فرهنگ کوچک از يک طرف با فرهنگ بزرگى که آنرا احاطه 

کرده است هم جهت است و از طرف ديگر هم  از آن تفاوت دارد. در درس موجود راجع به اينکه چرا جوامع به 

فرهنگ ضرورت دارند؟ معلومات حاصل مى نماييم.

به  نتيجه کار خود را  نموده و  انسانى فرهنگ خود را مى سازند؟ گفتگو  اينکه چرا جوامع  ضمن کارگروپى در مورد 

ديگران بيان نماييد.

طوريکه گفته آمديم انسانها به اين دليل نظام هاى فرهنگى را به وجود مى آورند که به آن ضرورت دارند. اين نظامها 

توسعه مى يابند تا اينکه عمل متقابل و سازماندهى را آسان سازند. همين ضرورت ها و تبديل شدن آنها به يک فرهنگ، 

قواعد، ارزشها و رسوم را تشکيل ميدهد که وسيلة نظم در جامعه ميگردد و موجب تقويت، همبستگى و ارتباط قوى ميان 

جامعه يى که اين فرهنگ را پذيرفته اند مى گردد. جوامعى که در رشد و ارتقاى خود به فرهنگ ها و عقايد استوار باشند 

طبق همين فرهنگها که طرف قبول همه مردم واقع شده است به رفع  احتياجات اجتماعى يکديگر مى پردازند. انسانهاى 

متفکر با استفاده از توانايى هاى دست داشتة خويش توانسته اند که کوه ها، دره ها، جنگلها، بيابانها، مناطق ساحلى و قطبى 

را تصرف کنند؛ زيرا همواره وسايل تخصصى خاصى را براى امرار حيات در اين نوع محيط آماده و مهيا نموده اند.

                                   و اگر انتقال عناصر فرهنگى از يک نسل به نسل بعدى صورت نمى گرفت جامعه به چه مشکالتى 

روبرو ميشد؟

فرهنگ از جمله مهمترين عوامل پيشرفت و ارتقاى جامعه است. همين فرهنگ مشترک است که زنده گى اجتماعى را 

امکان پذير ساخته است و بدون انتقال فرهنگ از نسلى به نسلى ديگر الزم مى بود که هر نسل جديد حل ساده ترين مسايل 

حيات انسانى را سر ازنو آغاز نمايد؛ همچنان مجبور بوده اند که نظام خانواده گى را از نو ايجاد کنند، زبان ابداع نمايند، 

آتش را کشف نمايند، ماشين ها را بسازند و غيره.

 جامعة ما نيز مانند هر جامعة ديگر، فرهنگى دارد که از نسلى به نسل ديگر منتقل شده است. اين فرهنگ، تکنالوژى، 

چراجوامعبهفرهنگضرورتدارند؟ درسشانزدهم
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نهاد هاى مذهبى، زبان، ارزشها، عقايد، قوانين و سنت هاى ما را در برمى گيرد. 

ضروريات هر جامعه به اثر تحوالت بيشتر مى شود. براى رفع اين ضروريات و احتياجات جامعه به وسايل جديدى نياز 

دارد که در نتيجة به وجودآمدن وسايل و عوامل جديد و دوام عوامل کهنه بر فرهنگ جامعه افزوده مى شود و ذخيرة 

فرهنگى بزرگترى را به وجود مى آورد. 

   تاريخ نشان داده است که جامعه درمرحلة از رشد اقتصادى خويش، روحى دارد که اين روح همان فرهنگ است. 

اگر يک جامعه را به مثابة يک جسم در نظر بگيريم فرهنگ، روح آن جامعه است و به همين دليل هيچ جامعة بدون 

فرهنگ خود و جود ندارد؛ چون جامعة ما يک جامعة اسالمى است و فرهنگ يک جامعه زمانى به مقام روح آن ميرسد 

که فضاى حاکم بر آن جامعه، فضاى کامًال اسالمى باشد، مردم آن به اخالق اسالمى عادت کرده باشند، به قوانين و 

مقررات دينى آشنا شده، آداب اسالمى را در نظر بگيرند. به اين معنا که در جامعه، فرهنگ اصيل و تغيير ناپذير اسالمى 

پياده شده باشد.

                                                خالصةكنيد

�tفرهنگ از جامعه جدايى ندارد؛ زيرا جامعه بدون فرهنگ مجموعه يى است از افراد بى هويت.
--------------------------------------------------------------------�t
--------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------�t

                                         سؤاالتدرس

1-چرا جامعه بدون فرهنگ وجود نميداشته باشد؟

2-فرهنگها چگونه  از يک نسل به نسل ديگر منتقل ميشوند؟

3-اگر کسى با فرهنگ جامعة جديد آشنايى نداشته باشد با چه مشکالتى روبه رو ميشود؟

4-چرا به فرهنگ هاى ديگران احترام داشته باشيم؟

              

  راجع به شناسايى و رعايت عناصر فرهنگى، پنج سطر بنويسيد.

  



 97

نقشه درس اول

 آيا مى دانيد كه نقشه در جغرافيه چه اهميت دارد؟
نقشه عبارت از ترسيم حصة از سطح زمين و يا تمام سطح زمين است که شکل يک حصه کرة 
ارض را از حالت سه بعدى )طول، عرض و ارتفاع( به سطح افقى دو بعدى )طول و عرض( 

به يک مقياس معين و عاليم مشخصه نشان  مى دهد.
مطالب آتى محتويات نقشه را تشکيل  مى دهد:

- چوکات نقشه، دوايرطول البلد و عرض البلد، خطوط کانتور، مقياس نقشه، عاليم مشخصه، 
استعمال رنگ و پرداز، سمت و تعين جهت در نقشه و انواع ترسيم نقشه.

نقشه هاى  اقتصادى، سياسى، مواصالتى،  نقشه هاى طبيعى،  مثًال:  دارد؛  انواع مختلف  نقشه 
ديوارى وغيره.

فصل اول

شکل 1. نقشه، چوکات نقشه و کميات  وضعيه جغرافيايى
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              نقشه هاى طبيعى

به وضاحت نشان داده مى شود. برجسته گى ها  در نقشه هاى طبيعى ساختمان اراضى 
ارتفاع  داده مى شود، هر خط کانتور  اندازى وضاحت  يا سايه  و  پرداز  توسط خطوط 

همان ساحه معين را ارائه مى کند. ارتفاع قله ها به ارقام درشت نوشته مى شود. 
عمق جهيل ها، خليج ها، بحيره ها و بحر ها را با خطوط کانتور آبى نشان  مى دهد. دريا 
تونل ها،  ها، کوتل ها،  وادى  مرتفع،  دره ها، سطوح  آن ها،  اسم  با  آن، کوه ها  نام  با  ها 
ريگستانها و دشت ها با عاليم خاص ذکر مى شود؛ اما تفاوت ارتفاعات، سمت و مقياس 
لحاظ موجوديت خطوط  از  نقشه درج مى شود.  پايانى  قسمت  در  هر حالت  در  نقشه 
کانتور و عمق بحيره، بحر و يا جهيل اين نوع نقشه ها را به نام نقشه هاى هيپسوميتريک 

Hypsometric نيز ياد مى کنند. 
نقشه هاى طبيعى انواع مختلف دارد؛ مثًال: نقشه هاى خاک، نقشة درياها و عناصر مايع، 

نقشه هاى اقليمى، نقشة يخچالها، نقشة نباتات، جنگالت وغيره.
در اين نقشه ها تمام جهان، يا يک براعظم، يا يک منطقه ويا يک مملکت نشان داده مى شود.

�نقشه هاى سياسى چه مشخصات دارد؟ t
نقشه هاى سياسى نقشه هاى اند که تقسيمات سياسى و ادارى ممالک را با خطوط 

سرحدى و پايتخت هاى همان ممالک نشان مى دهد. ممالک خورد و بزرگ، ساحة 
تحت الحمايه،کشـور هاى کــــامنولت، تحت قيموميت وامثال آن با طــرز سياسى 

چه نوع نقشه را نقشه طبيعى گويند؟

شکل ) 2 ( نقشه طبيعى 
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اين نقشه ها جا داده مى شود؛ همچنين وسعت، نفوس و مساحت هر مملکت نيز بطور 
دقيق ذکر مى شود. 

                 

فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول مشخصات جغرافيايى نقشه هاى 
طبيعى و گروپ دوم اوصاف نقشه هاى سياسى را در حضور همصنفان خود بيان 

کنند.
         

سؤال ها
1_ ارتفاعات در نقشه هاى طبيعى چطور ارائه مى شود؟

2_ نقشه داراى کدام مطالب مهم است؟
٣- نقشه هاى سياسى از نقشه هاى طبيعى چه تفاوت دارند؟

فعاليت خارج صنف
هر شاگرد نقشه سياسى و يا طبيعى براعظم آسيا و اروپا را ترسيم کند و در ساعت 

بعدى از نظر معلم خود بگذراند.

؟

شكل )3( نقشة تقسيمات سياسى افغانستان

آن کــــه جمهورى، 
شاهى مطلقه، شاهى 
مشروطه، جمهورى 
فـــدرال، جمهورى 
وغيـــــره مى باشد 

نشـــان داده مى شود.
تقسيمات ادارى، 

شهرى و شاروالى ها، 
حکومت هاى محلى 

و واليات تماماً در 
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 درس دوم

              نقشه هاى اقتصادى و مواصالتى

شاگردان از نقشه هاى اقتصادى چگونه استفاده ميتوانند؟

اقتصادى  موضوعات  بخش  يک  يا  و  اقتصادى  مسايل  تمام  اقتصادى  هاى  � t نقشه
جهان و يا يک مملکت را نشان  مى دهد.

اين موضوعات عبارتند از: منابع طبيعى زير زمينى که شامل فلزات، احجار کريمه، نفت و 
گاز بوده و يا منابع سطح االرضى از قبيل: پيداوار زراعتى، فابريکه هاى صنعتى، تجارت، 
تربيه  درياها،  از  برق  انرژى  توليدات  جهان،  تمام  ويا  کشور  يک  وصادرات  واردات 

حيوانات، صنايع دستى ويا ماشينى تماماً در نقشه هاى اقتصادى گنجانيده مى شود.
� tنقشه هاى مواصالتى

تمام راه هاى حمل و نقل، جاده هاى اسفلت )قيرريزى( شده و خطوط آهن در سطح 
خشکه به شمول متروها، حمل و نقل بحرى، خطوط کشتى رانى، بندرگاه هاى مهم را 

با توقف گاه هاى بحرى نقشه هاى مواصالت بحرى معرفى مى کند.
المللى در مواصالت هوايى  بين  و  ملى  پرواز آن در سطح  خطوط فضايى و خطوط 
شامل مى شود. ميدان هاى هوايى، با توقفگاه هاى هر خط پرواز، حجم ترافيک هوايى 

و حمل و نقل فضايى در اين نوع نقشه ها نشان داده مى شود.
عاليم مشخصه، مقياس، کميات وضعية جغرافيايى، سمت و جهات با چوکات اساسى 

شکل )4( نقشه  اقتصادى 
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آن رعايت مى شود.
 

        

     فعاليت داخل  صنف
شاگردان به سه گروپ تقسيم شوند، هر گروپ در بارة يکى از خطوط مواصالتى 

مشوره کرده و نماينده گروپ موضوع را در حضور صنف بيان کند.

      سوال ها
کدام موضوعات در نقشه هاى  اقتصادى شامل است؟  .1
آيا پيداوار زراعتى شامل نقشه هاى اقتصادى مى شود؟  .2

کدام پديده ها در نقشه هاى مواصالتى گنجانيده مى شود؟  .٣
خطوط فضايى، از خطوط حمل و نقل زمينى چه تفاوت دارد؟  .4

       فعاليت خارج  از  صنف
هر شاگرد يکى از نقشه هاى مواصالتى افغانستان را در خانه رسم کرده از نظر 

معلم مضمون بگذراند.

؟

شكل )5( نقشة مواصالت 
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دربارة مقياس چه مى دانيد؟
مقياس عبارت از نسبت فاصله نقشه بر فاصله زمين است.

مقياس به سه شکل نشان داده مى شود؛ اما در هر حالت مفهوم آن ها يکى است.
در هر مقياس يک واحد فاصله نقشه “Map distance”  که در صورت کسر نوشته 
مى شود معادل به تمام عددى است که در مخرج کسر وجود دارد و آنهم به فاصله زمين 

“Earth distance” داللت مى کند؛ بطورمثال:

�مقياس کسری t
اصطالح  به  و  گويند  کسرى  مقياس  آنرا  شود  ارائه  کسر  بصورت  که  مقياسهاي 

Representative Fraction يا )RF( نيز ياد مى شود. 

يک سانتى متر در نقشه مساوى به ده هزار سانتى متر در روى زمين 
 10000

1
در  مقياس

است.
     1cm            = 10000 cm   زمين          

يا  1cm نقشه = m 100 باالى زمين 
مى  محاسبه  اينطور  زمين  سطح  با  آنرا  هاى  معادلت  ذيل  کسرى  مقياسهاى  �در  t

نمائيم.

  درس سوم

              مقياس- )در دو ساعت تدريس گردد(

)نقشه(

= مقياس  = ScaleMap distance
Earth distance

فاصلة نقشهيا
فاصلة زمين
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� در اين نوع مقياس يک گراف يک خط يا دو خط موازى با هم  t:مقياس گرافی
ترسيم مى شود، هر واحد گراف فاصله معين را در اراضى نشان  مى دهد؛ مثًال:

 درين مقياس گرافى هر واحد گراف که يک سانتى متر است                                         
 ده کيلومتر فاصله را در اراضى نشان  مى دهد. شکل گراف به مهارت شخص تعلق

..دارد که آنرا تا چه اندازة زيبا و جذاب ترسيم کرده مى تواند

� اينطور مقياس به لفظ وکلمات ارائه مى شود؛ مثًال در مقياس کسـرى t:مقياس لفظى

مقيـــاس  در  و  است  متر   500 مترمعادل  سانتى  يک  آن  لفظى  مقياس 
50000

1

گرافـــى باال، يک سانتى متر نقشه معادل ده کيلومتر در اراضى مى باشد.

            فعاليت  داخل  صنف
 شاگردان در صنف به دو گروپ تقسيم شوند، يک گــــروپ مقياس کسرى 

  را بيان کنند که چه مفهوم دارد و گروپ دوم، مقياس گرافى همين 
  1000000  

1

کسر را طورى ترسيم کنند که هردو سانتى متر، معادل km 10 باشد.

                سؤال ها
   را بيان کنيد.  

1500
1

1- مفهوم مقياس کسرى  
                                  

2- مقياس  1:200000 چه مفهوم دارد؟

 چه معنى دارد؟
25000000

1
٣- مقياس 

             
     فعاليت خارج از  صنف:  شاگردان مقياس گرافى سه سوال 

فوق را به فکر خود ترتيب و ترسيم کنند.

؟

0 20 40 ٦0 80 100 km

0 20 40 ٦0 80 100 km
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آگاهي داريد كه استعمال رنگ در نقشه مفيد است؟
شاگردان بايد بدانند که رنگ هاى مختلف در نقشه چه اهميت دارد.

 يک تعداد رنگ هاى معياري و مشخص در نقشه هاى جغرافيايى بکار برده مى شود 
که هر رنگ مفهوم خاص را در ذهن شاگرد بوجود مى آورد.

رنگ هاى مهم که در نقشه هاى جغرافيايى بکار ميرود ازينقرار اند:
نقشه و رسم هاى مختلف محالت، شهرها و  نشان دادن چوکات  براى  - رنگ سياه 

غيره.
- رنگ سبز  براى سرزمين هاى سرسبز، جنگالت، مزارع و امثال آن

- رنگ زرد براى نمايش مناطق صحرايى و ريگستانى
- رنگ آبى براى ابحار، جهيل ها، خليج ها، بحيره ها و دريا ها

- رنگ سرخ براى خطوط مواصالتى، شاهراه ها و مراکز ادارى و سياسى
- رنگ جگرى براى سلسله جبال و کوه ها

- اما بعضى رنگ هاى ديگر هم استعمال مى شود که در نقشه هاى اقتصادى، سياسى، بشرى 
و طرز استفاده اراضى از آن ها کار مى گيرند و عاليم مشخصه آن تذکر داده مى شود.

  درس چهارم

       استعمال رنگ و تعيين جهات در نقشه

شکل )٦( استعمال رنگ در نقشه 
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تاريکى، ماليم بودن و تون رنگ هم مهم است؛ مثًال: 
در ابحار از عمق 0 الى 1000 متر آبى بسيار خفيف و تدريجاً از عمق 7000 الى 10000 

متر آبى بسيار تاريک استعمال ميشود.
به  نظر  که  مى شود  استعمال  جگرى  رنگ  کوهستانى  ارتفاعات  در  ترتيب  همين  به 
ارتفاع از دامنه کوه جگرى کم رنگ شروع شده درارتفاعات متوسط جگرى ماليم و 
در ارتفاعات بين 5000 الى 8000 متر جگرى تيره بکار برده مى شود، در نقاط مرتفع 

کوهستانى اگر يخچال وجود داشته باشد، با رنگ سفيد آنرا نشان مى دهند.
در شکل )٦( صفحه مقابل نقشه شما تفاوت رنگ ها و موضوعات را فهميده ميتوانيد.

اين نوع نقشه ها را به نام هيپسومتريک هم ياد مى کنند. مراکز فرهنگى، زبان، دين، نژاد 
و ساير مميزات ديگر در نقشه ها با رنگ هاى مختلف و جداگانه نشان داده مى شود 
تا براى خواننده گان مشکالت رخ ندهد و هر موضوع را توسط رنگ هاى جداگانه 

تشخيص داده بتوانند. 

 

TN شمال حقيقى
MgN شمال مقناطيسى

GN شمال شبكه هاى نقشه مركاتور

شكل  )7( جهات 
شمال در نقشه

 
TN

GNMgN

آيا جهات را در نقشه چطور تعيين مى توانيد؟
در نقشه هاى جغرافيايى جهات به سه طريقه ذيل تعيين مى گردد:

1- در حصه پايانى نقشه يک وکتور رسم مى شود که در راس وکتور کلمه 
شمال با حرف N نشان داده مى شود و در قاعده وکتور حرف S نوشته مى شود 

که سمت جنوب را وانمود مى سازد.
2- اگر به نقشه توجه شود دواير طول البلد و عرض البلد در نقشه ها ترسيم مى شود. در 

امتداد طول البلد سمت بااليى آن شمال و سمت پايينى آن جنوب را ارائه مى کند.
٣- اکنون در نقشه ها هدف اصلى آن است که عنوان نقشه در حصة فوقانى آن نوشته 

مى شود و معموالًً قسمت فوقانى نقشه سمت شمال را افاده مى کند.
هرگاه سمت شمال حصه فوقانى نقشه را ارائه نمايد سمت راست شما سمت شرق، سمت 

چپ شما سمت غرب و حصه پايينى نقشه سمت جنوب را نشان  مى دهد.
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؟

 

B 

A1 

A 

AB 

دب اكبر

ستاره قطب

 اما در نقشه هاى توپوگرافى سمت شمال توسط وکتورهاى مختلف نشان داده مى شود:
1- شمال مقناطيسى از شمال جغرافيايى قدرى دورتر واقع است که در مجاورت خليج 

هدسن، شمال کانادا موقعيت دارد و به عالمه خاص به حروف MgN نشان داده مى شود
2- شمال واقعى که قطب شمال زمين است به استقامت ستاره قطب متوجه بوده به حروف 

TN ارائه مى شود و آنرا شمال جغرافيايى نيز مى گويند.
٣- شمال شبکه هاى خطوط نقشه )UTM( يا نقشه هاى )يونيورسل ترانسورس مرکاتور 

به حروف GN معرفى مى شود.
اين وکتورهاى شمال در ممالک مختلف به زوايايى خورد ويا بزرگ بصورت متفاوت 

از همديگر دور يا نزديک واقع مى شوند.
GN يا خط شمال نقشه هاى مرکاتور اغلباً موازى به طول البلد مى باشد؛ اما شمال مقناطيسى 
با شمال حقيقى در بعضى ممالک منطبق، در بعضى ممالک انحراف کمتر و در برخى 

ممالک انحراف بيشتر دارد.

     فعاليت  داخل  صنف: شاگردان به سه گروپ تقسيم شده هر گروپ 
راجع به يکى از رنگ ها و سمت ها که در نقشه استعمال مى شود صحبت کنند.

     سؤال ها
1_ رنگ آبى در نقشه مشخصه کدام چيزها مى باشد؟

2_ چند نوع شمال وجود دارد؟
٣_ شمال حقيقى به کدام حروف خالصه مى شود؟

4_ شمال مقناطيسى از شمال حقيقى چه تفاوت دارد؟

5_ نقاط مرتفع در نقشه به کدام رنگ نشان داده مى شود؟
٦_ صحرا را در نقشه به کدام رنگ معرفى مى کنند؟

      فعاليت خارج از  صنف
هرشاگرد راجع به شمال جغرافيايى و شمال مقناطيسى دو- دو سطر نوشته با شکل آن در صنف  

گزارش دهند.
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درس پنجم

استفاده از تصوير هاي اقمار مصنوعى )در دو ساعت تدريس گردد(  

در مورد تصاوير اقمار مصنوعي چه مي دانيد و چه اهميت دارد؟
هاي  بخش  در  جغرافيايى  موضوعات  تفسير  و  تحليل  براى  مصنوعى  اقمار  تصاوير 
بشري و طبيعي خيلى جالب و قابل استفاده مى باشد و شاگردان بايد به ارزش آن پى 

ببرند.

شکل )8( اقمار مصنوعى و عکس بردارى سطح زمين 

شكل )9( قمر مصنوعى و عكس بردارى سطح زمين 
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کيهان نورد امريکايى آرم سترانگ بار اول توسط اپولو  ) 11( در فضا دست يافت 
و به مهتاب پياده شد. موصوف راجع به جاذبه مهتاب اظهار داشت که جاذبه مهتاب 
نظر به جاذبه زمين شش مرتبه کمتر است. در مهتاب وزش باد وجود ندارد، نقش پاى 

آن ها ميلونها سال در سطح مهتاب باقي خواهد ماند.
درجه حرارت سطح مهتاب در روز خيلى زياد بوده )210( درجه سانتى گريد و در 
شب )110-( درجه سانتى گريد مى باشد. ازين سبب قشر خارجى مهتاب از ذرات 
خورد خاکى تشکيل شده، فاقد آب، فاقد علف و فرش نباتى است. از اقمار مصنوعى 
عکس بردارى زمين صورت گرفت که زمين را به شکل کروى نشان  مى دهد و در 
فضا بطور معلق بوده بدور آفتاب مى چرخد. تمامى  اقمار مصنوعى که بدور زمين 
مى چرخند مدار بيضوى داشته در ارتفاعات مختلف از 700 الى ٣000 کيلومتر تنظيم 

مى شوند. 
بخوبى  ها  براعظم  سواحل  و  قطعات خشکه  مصنوعى شکل  اقمار  فوتوهاى  توسط 
قابل  کمک  کارتوگرافى  و  جيوديزى  علماى  براى  که  گرديد  تصحيح  و  تثبيت 

مالحظه را انجام داده است.
ساحه جنگالت، ساحه ريگستانها، ساحه زمين هاى زراعتى و خطوط مواصالت در بر 

وبحر بخوبى تثبيت مى گردد. 
محيط  به  مربوط  موضوعات  وساير  پالن شهرى  وسعت،  ساختمان شهرهاى جهان، 

شكل )10( تصوير زمين توسط ماهواره
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زنده گي و محل بودوباش، بندرگاه ها، دريا ها توسط فوتوهاى اقمار مصنوعى بخوبى 

تثبيت و تصحيح شده مى تواند.                              

مطالعة يخچالهاى کوهستانى و يخچالهاى قطبى تماماً توسط فوتو هاى اقمارمصنوعى 

صورت ميگيرد. خالصه هيچ موضوع از محسوسات سطح زمين، از چشم کمره قمر 

مصنوعى پنهان مانده نمى تواند.

         فعاليت داخل صنف
 شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، هر گروه راجع به اهميت اقمار مصنوعى بحث 

کنند. 
گروپ دوم دريا ها را به مقايسه سلسله جبال مطالعه کنند.

        سؤال
فوتوهاى اقمار مصنوعى در تثبيت سواحل چطور کمک مى کند؟  -1

آيا ساحه زراعتى در اقمار مصنوعى معلوم مى شود؟  -2
زمين در فوتوهاى اقمار مصنوعى چطور معلوم مي شود؟  -٣

       فعاليت خارج از صنف
هر شاگرد يک تصوير از اقمار مصنوعى را پيدا کنند وراجع به محتويات آن چهار- 

چهار سطر بنويسند.

؟

شكل )11( تصوير قمر مصنوعى و نقشه تهيه شده آن 
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زيست  محيـــــــط 

پديده  مجمــوع  از  عبارت 

بيولـــــــوژيکى،  هاى 

خاک،  آب،  فزيکى، 

سطح  در  اجتمــــاعى 

زمين است که روابط ذات 

با  ها  آن  متقـــابل  و  البينى 

موجودات  و  يکــــــديگر 

مجمـــــــــوع  در  حيه 

باالى حيات انســــــان تاثير 

وارد مى کند. محيط زيست 

انکشـــاف  شرايط  سالم 

واجتماعى  اقتصادى  پايدار 

يک  و  مى سازد  مهيا  را 

اصطالح جامع و همه جانبه 

را افاده مى کند.

به عبارة ديگر انسان و محيط 

شرايط  با  همراه  آن  ماحول 

اقليمى و اجتماعى و تاثيرات 

محيط  نام  به  آن ها  متقابل 

درس ششم

محيط زيست  
فصل دوم

  ش )12( محيط طبيعى كه هايدروگرافى ، ساحه زراعتى،
 كوهستانى و حصه از بحيره مديترانه را نشان  مى دهد

زيست ياد مى شود، بناً محيط زيست مجموعة از ترکيب عناصر حيه و غير حيه است که 

انسان جزء الينفک آن بوده و براى ادامه حيات خود به آن ارتباط مستقيم دارد.

يکى از وظايف مهم انسانهاحفاظت و پاک نگهدارى محيط زيست از کثافات و آلوده 

زيست  محيط  شامل  دارند  قرار  ما  اطراف  در  که  موجوداتى  تمامى  باشد.  مى  شدن 

مى شوند. بصورت کلى در محيط دو نوع عناصر را ميتوان مشاهده کرد: عناصر حياتى 

يا زنده مثل انسانها، نباتات و اجسام حية ذره بينى، دوم عناصر محيط غير حيه؛ مانند: 

بايد تذکر دادکه خداوند متعال نظام طبيعت را  آب، هوا، خاک و ساختمان اراضي. 



 111

طورى خلق نموده است که تعادل طبيعى بين اجزاى آن وجود دارد. هرگاه اين تعادل 

برهم زده شود اثرات سؤ باالى محيط زيست وارد مى کند.

 محيط طبيعى
در منابع طبيعى اجزاى ايکوسيستم Ecosystem   به شمول قشر زمين، آب و اتموسفير، 

تمام نفوس، بخش هاى حيوانى، نباتى، موجودات حيه، منابع طبيعى در سطح زمين و 

تشکيل   را  ما  طبيعى  محيط  آن،  در  واقع  حيه  غير  اجسام  ساير  و  زمين  قشر  داخل  يا 

مى دهد.

شکل )1٣(
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نيازهاى شانرا رفع  انسانها دريافتند که همين محيط مى تواند تمامي از  در طول زمان 

نمايد؛ از اين جهت ارتباط متقابل آن ها با اين پديده ها برقرار مي گردد.

انسانها دريافتند که در هر محيط  بايد به شکل خاص و ناگزير با طبيعت  رابطه برقرار 

کنند تا از امکانات آن بهره مند شوند. مناطق خشک و صحرايى براى زراعت و توليد 

مواد غذايى مناسب نبوده؛ بلکه در مناطق جلگه يى و سرسبز مجاور درياها و جهيل 

ها همه امکانات براى پيشبرد زنده گى شان فراهم ميشود، بعدها در کنار همين دريا 

ها تمدن هاى مختلف شکل گرفت. در هر جا انسان تالش دارد تا شرايط طبيعى را 

بشناسد و زنده گى خود رابا آن مطابقت دهد و يا محيط را با توجه به نيازهاى خود 

تغيير دهد.

محيطى که در آن زنده گى مى کنيم، داراى نظم وقانون مندى هاي خاص خود است، 

باريدن باران، وزش باد، وقوع يخبندان، روييدن گياها، تغيير فصل هاى سال همه وهمه 

بر اساس قانون مندي معين طبيعت صورت مى گيرد.

شکل )14(
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   فعاليت داخل صنف
به نقشه جهان توجه کنيد مناطقى که انسان با محيط رابطه زياد دارد با مناطقى که 
شرايط زنده گى در آن دشوار است مقايسه کنيد و با مشوره هم صنفان خود، سر 

زمين هاى مساعد و نا مساعد را دسته بندى نماييد.

      سؤال ها
1ـ محيط زيست را تعريف نماييد؟

2ـ درباره محيط طبيعى چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.
٣ـ محيط طبيعى از کدام پديده ها تشکيل گرديده است؟ نام بگيريد.

مختصراً  خير،  يا  است  قوانين  داراى  کنيم  مى  گى  زنده  آن  در  که   محيطى  4ـ 
بنويسيد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان در باره محيط طبيعى يک مقاله مختصر بنويسند.
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     درس هفتم

الف ـ حفظ جنگالت و علفزار ها  

جنگالت در حيات انسانها و حيوانات 
داراى چه اهميت مى باشد؟

بخش  ترين  غنى  از  يکى  جنگالت 
مى دهد؛  تشکيل   را  جهان  اکوسيستم 
پرنده  و  حيوانات  ها  انسان  حيات  زيرا 
عمليه  در  بوده  متکى  آن  به  گان 
هوا  تصفيه  اوکسيجن  توليد  فوتوسنتيز، 
دارا  را  ارزندة  نقش  اقليم  موضوع  و 
است. جنگل ها گذشته از ارزش طبيعى 
به  نيز  را  خاک  محافظت  اجتماعى،  و 
بس  اقتصادى  فوايد  از  و  دارند  عهده 

ارزشمندى برخوردار اند.
نعمت  از  طبيعى  جنگالت  ونماى  نشو 
زيبايى  به  که  است  )ج(   هاى خداوند 
کرة زمين رونق خوب صحى و اقليمى 

بخشيده است.
زيرا موجوديت جنگالت در تصفيه هوا 
که ما از آن تنفس مى کنيم نقش حياتي 

دارد. 
گروهى از مردمان خصوصاً قبايل بومى، مواد غذايى، طبى، ميوه، عسل، خانه، مواد سوخت و 

بسيارى از نياز هاى ديگر خود را از جنگالت تأمين مى کنند.
گياهان در اثر عمليه فوتوسنتيز براى از بين بردن کاربن داى اوکسايد Co2 هوا نقش به سزايى 
دارند. موجوديت و بقاى جنگالت براى برقرارى نظم طبيعت  و حفظ شرايط مطلوب زيست 

و جلوگيرى از گرم شدن کرة زمين بسيار سرنوشت ساز مى باشد. 
Forest International Organization که بخشى از  ـ   FIO آخرين تعريف سازمان فايو 
مسئووليت رسمى آن حفاظت جنگالت است و موضوعى را تأکيد مى کند که حتى بيشتر فضاى 
نيز بخشى از جنگالت  بايد تشکيل دهد. قابل ياد آورى است که جنگالت  سبز داخل شهرها را 
طبيعى با جنگالت ضمنى و اصالح شده که درختان آن به دو يا سه نوع اند مانند او کاليپتوس، کاج، 

سرو و امثال آن منحصر مى گردد.
در اقمار مصنوعى همه موضوعات به تفصيل مطالعه و عکس بردارى شده است؛ چنانچه قمر مصنوعى 
به نام Earth Resource Technology Satellite )ERTS( اخيراً معلومات مطلوبى در 
اين مورد جمع آورى کرده است. نقشه هاى مقدماتى و نهايى توسط اپولو در دست تهيه قرار 
داده شده که اکنون مورد استفاده اکثراً مؤسسات تحقيقاتى و اکولوجيکى مى باشد. توسط 
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اپولوApollo  بخش جنگالت به  قمر مصنوعى 
تفصيل عکس بردارى شده است. ساحه جنگالت 
درستى  به  نباتات  انواع  ساير  از  زمين  سطح  در 
بردارى  عکس  در  مى تواند.   شده  تشخيص 
اپولو توسط اشعه تحت سرخ، جنگالت به چهار 

کتگورى تصنيف شده است:
1ـ جنگالت سوزنى برگ )مخروطى( 

2ـ جنگالت پهن برگ و برگ ريز
 Mixed دونوع  هر  از  مخلوط  جنگالت  ٣ـ 

 Forest Stands
4- جنگالت استوايى چتر مانند

ختان  در  که  است  نموده  ثابت  علمى  تحقيقات 
اکسيجن  کيفيت  و  کميت  گرديده  طبيعى  محيط  زيبايى  و  هوا  پاکى  باعث  اينکه  برعالوة 
توليد  نفر مى تواند اکسيجن  براى 18  تقريباً  از لحاظ کميت  راحفظ مى نمايد. يک درخت 
صحت  تأمين  منظور  به  اکسيجن  توليد  و  هوا  نگهداشتن  درپاک  کيفيت  نگاه  از  نمايد.  

همشهريان نقش برجسته دارد. 

ب ـ حفاظت علفزار ها
انسان در محيط طبيعى توانسته است که نباتات مورد ضرورت خود را اصالح و تکثير کند؛ از اين 
لحاظ عمل بذر و شخم زدن زمين در بخش زراعت به انسان فرصت داده است تا زرع مختلف 
حبوبات را در محيط هاى طبيعى پخش و گسترش دهد و از آن براى احتياج اوليه استفاده حياتى 
داشته،  مبذول  زياد  توجه  نيز  ها  ترتيب در بخش جنگالت و چراگاه  به همين  به عمل آورد، 

تغييرات و تحوالت الزم را در آن ساحات نيز به نفع انسان وحيوان انجام داده است.
اولتر از همه بايد بته ها و علفزار ها را بصورت درست محافظت و نگهدارى نماييم تا حاصالت 
بيشتر بدهند. وضع اقليمى هر منطقه مورد مطالعه قرار گيرد و متناسب به آن به کشت گياه 
ها اقدام گردد که با شرايط محلى توافق داشته و حاصل بيشتر بدهند. براى کشت و حاصل 
دهى نباتات و بته ها به کار برد روش هاى عصرى و تکنالوژى مناسب تالش صورت گيرد 
تا منابع آبى بطور مؤثر  ووسيع به منظور آبيارى زمين هاى زير کشت و چراگاه مورد استفاده 

قرار گيرد.
براى اين مقصد بايد تدابير الزم گرفته شود و از ضياع آب ممانعت به عمل آيد.

اصالح و احياى چراگاه ها: چراگاه ها بايد همه ساله مورد مطالعه قرار گيرد وتحقيق به 
عمل آيد که علوفه و نباتات ضايع نگردد؛ زيرا کيفيت و ساحه فرش نباتى و علوفه مورد نياز 
در تربيه و طرز حاصل دهى حيوانات مستقيماً مؤثر است، سرحد چراگاه ها توسط نقاط معين 
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کنترول و مشخص گردد؛ زيرا عقب 
نشينى ساحه چراگاه ها و قلت آب 
که  کند  مى  خشکسالى  به  داللت 
باالى  بلکه  حيوانات؛  باالى  تنها  نه 
کميت و کيفيت محصوالت زراعتى 
نيز تاثير ناگوار دارد. کوشش به عمل 
حيوانات  چرانيدن  اضافه  از  تا  آيد 
جلوگيرى شود، زيرا بااضافه چرانى 
ريشه نبات از بين ميرود و چراگاه به 

زمين برهنه مبدل مى گردد.
بهتر است تا چراگاه هاى طبيعى کشور اصالح گردد و توان برداشت حيوانى آن ها باال برده 
عالى  محصوالت  نيستند  استفاده  قابل  مستقيم  بطور  مردم  براى  که  نباتاتى  از  بتوان  تا  شود 
حيوانى را توليد کرد. در عين زمان بهره بردارى از چراگاه ها بايد طورى تنظيم گردد که 
باعث تخريب و فرسايش آن ها نشود. در پهلوى آن تالش به عمل آيد تا چراگاه هاى جديد 
به  و  احيأ  دارى  اصول چراگاه  تطبيق  با  دوباره  تخريب شده  هاى  و چراگاه  احداث گردد 

معرض استفادة مالدارى کشور قرار گيرد.
علفزارهاى دايمى و مؤقتى در سطح کشور در حالت خشک شدن و از بين رفتن قرار دارد، 
ورمه هاى گوسفندان از کمبود علوفه، الغر و مريض شده حتى از بين مى روند؛ بنابرين بايد 

توجه بيشتر جهت بهبود گسترش چراگاه ها صورت گيرد.

فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند و هر گروپ درباره يک موضوع مثل حفظ جنگالت، 
و  ها  بته  حفظ  جنگالت،  کاهش  از  جلوگيرى  جنگالت،  از  استفاده  جنگالت،  منفعت 
علفزارها و استفادة انسانها از بته ها و چراگاه ها باهم بحث نمايند و بعداً نماينده هر گروپ 

پيش روى صنف نتيجه بحث خود را به ديگران اراية نمايد.

؟ سؤال ها
1ـ جنگالت داراى کدام ارزش هاى اقتصادى مى باشد توضيح دهيد؟

2ـ جنگالت به چند کتگورى تصنيف شده است نام بگيريد؟
٣ـ چطور بته ها و علفزارها را محافظت نماييم؟

4ـ از بته ها و علفزارها چه استفاده مى شود؟

 فعاليت خارج صنف
شاگردان ارزش جنگالت و علفزار ها را بنويسند.

شکل 
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در کشور عزيز ما افغانستان حيوانات بصورت عموم شبيه حيوانات محيط مديترانه يى، تحت 

استوايى، معتدله و تحت قطبى موجود اند. از اين لحاظ افغانستان ساحة اتصال قلمرو حيات 

وحش را بين منطقه تحت قطبى و تحت استوايى تشکيل  مى دهد.

حيوانات وحشى در نقاط کوهستانى و جنگالت حيات به سر ميبرند. چند سال قبل خرس 

 Tiger در جنگالت نورستان موجود بود. عالوتاً در نيزارهاى کرانه هاى درياى آمو ببر

نيز ميزيست، پلنگ Leopard منحصر به نقاط متروک و دوردست هندوکش بوده در 

حاليکه خر وحشى Wild Ass درصفحات جنوب غرب کشور بصورت آواره حيات بسر 

ميبرد. گرگ Wolf درمواقع خشکسالى ها اغلباً به همواريها پايين آمده ولى در حاالت 

 Red عادى از جمله حيواناتى است که در کوهستان ها امرار حيات مى نمايد. روباه سرخ

fox که ارزش خاص طبى دارد نيز در کوهستان هاى مرکزى شمال مملکت دستياب 
گرديده است. گوسفند و حشى و بز کوهى در دره هاى واخان و نقاط دور و نزديک آن 

و بز کوهى در مناطق کوهستانى و دشت هاى ستپ شمال افغانستان موجود است. سلسله 

هندوکش سرحد انفصال بين ساحه حيوانات تحت قطبى و تحت استوايى بشمار ميرود، از 

همين لحاظ است که در جنوب شرق هندوکش شادى Monkey از جمله حيوانات تحت 

استوايى بيشتر ديده مى شود و شغال در همه جا به کثرت  وجود دارد؛ بنابرين ما بايد در 

درس هشتم
     ج- حفاظت حيات وحش و پارك هاي ملي 
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حفظ نسل آن ها کوشش نماييم تا از بين نروند. نا گفته نبايد گذاشت که حيوانات وحشى 

بايد از محل زيست انسانها دورتر قرار داشته باشند تا  انسانها و حيوانات اهلى طعمة شکار 

آن ها قرار نگيرند.

استفادة درست و پايدار از حيات وحش
ـ شکاربيش از حد حيوانات و پرنده گان در منطقه که ممکن است سبب انقراض آن ها 

گردد.

ـ استفاده درست از حيوانات و پرنده گان؛ مثًال حيوانات که سالم، کمياب و نادر اند شکار 

نشوند و بايد جهت بقا و دوام سيستم حيات آن ها تالش صورت گيرد، آن حيواناتى شکار 

شود که تعداد آن ها از ظرفيت طبيعت  تجاوز نموده و موجوديت شان ممکن است سبب 

بى نظمى و اختالل ايکو سيستم منطقه گردد.

ـ اگر شکار  به شکل درست و منظم طبق قانون از حيوانات استفاده گردد ميتوان از گوشت 

و پوست آن ها در اقتصاد منطقه استفاده کرد. 

ـ براى استفادة دوامدار حيوانات بايد از شکار دسته جمعى به وسيله دواندن آن ها توسط 

موترهاى تيز رفتار، تفنگ هاى پيشرفته ويا از مواد زهرى کشنده استفاده نگردد، زيرا  سبب 

شکل )20(از بين رفتن نسل آن ها مى گردد.
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 روش هاى جلوگيرى از انقراض حيوانات و پرنده گان
ـ وضع قانون شکار )بعد از حصول جوازنامه دولتى، تعيين وقت شکار، جنس وعمر آن ها(.

ـ جلوگيرى از تخريب و انهدام مسکن حيات وحش.

ـ جلوگيرى از قاچاق حيوانات و پرنده گان.

ـ جلوگيرى از دخالت ها و مزاحمت هاى انسانى و حيوانى در پناه گاه هاى  شان.

ـ آگاهى و بلند بردن ذهنيت عامه و تغيير در عادت مردم.

حفظ پارك هاى ملى
پارک ملى عبارت از ساحة ارزشمند طبيعى است که حد اقل هزار هکتار باشد و توسط 

دولت محافظت و نگهدارى گردد.

پارک هاى ملى اصًال پارک هاى تفريحى براى تمام افراد يک جامعه مى باشد بايد بصورت 

درست، زيبا و قشنگ آراسته باشد؛ زيرا در اوقات فراغت همة مردم براى تفريح و ميله هاى 

فاميلى در آن پارک ها مى روند و گردش مى نمايند. پارک هاى ملى بايد هميشه پاک 

ونظيف باشد. کشور عزيز ما افغانستان داراى پارک هاى زيبا و مناظر طبيعى قشنگ مى باشد 

البته اين پارک هاى قشنگ محل تفريح مردم ما اند. در طول سالها که جهاد و جنگ هاى 
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دوامدار در کشور عزيز ما وجود داشت پارک هاى ملى ما اضرار زيادى را متقبل شد 

چنانچه درختان، گل هاى زيبا و همه چيزهايکه در پارک ها وجود داشت کامًآل خشک 

شده و از بين رفته بودند؛ اما در جريان سالهاى بعد از جنگ دوباره احيأ و مورد استفاده 

افراد جامعه قرار گرفت و رونق خاص خود را پيدا نمود؛ مثًال: بند امير، دره آجر، باغ ممله، 

پارک هاى کابل، قندهار هرات وغيره ......

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند و هر گروپ باالى موضوعات ذيل، مانند: حفظ 

انواع حيوانات و حشى، مناطق  از حيوانات وحشى،  حيات وحش، استفاده مطلوب 

زيست حيوانات وحشى، حفظ پارک هاى ملى و استفاده پارک هاى ملى باهم بحث 

نمايند و بعداً نماينده گروپ نتيجه بحث خود را به ديگران ارائه نمايد.

      سؤال ها
1ـ حيوانات وحشى کشور ما شبيه حيوانات کدام مناطق مى باشند؟

2ـ از حيوانات وحشى چه استفاده ها صورت مى گيرد؟

٣ـ حيوانات وحشى داراى چه اهميت اقتصادى در کشور مى باشد؟

4ـ پارک هاى ملى چيست تعريف نماييد؟

5ـ پارک هاى ملى را چگونه حفاظت نماييم؟

       فعاليت خارج صنف
شاگردان درباره انواع حيوانات وحشى کشور و حفظ پارک هاى ملى مقالة مختصر 

بنويسند.
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آيا مى دانيد كه سه عنصر حياتى كدام ها اند؟
در حدود 71 فيصد سطح کرة زمين را آب پوشانيده است. آب سرچشمه حيات است، 
هستى  واقع  در  دارند،  نياز  آب  به  خود  حيات  ادامه  براى  ونباتات  حيوانات  انسانها، 
همه موجودات زنده به آب بستگى دارد. بيشتر ترکيب بدن جانداران را آب تشکيل  
مى دهد. آب در زنده گى روزانه انسان نقش اساسى  دارد. در فعاليت هاى زراعتى، 
صنعتى و خانه گى مقدار زياد آب مورد استفاده  قرار مى گيرد، اما متأسفانه به علت 
مصرف اضافى و آلوده شدن آب در اثر فعاليت هاى صنعتى، انسانى، منابع آبى مورد 
تهديد قرار گرفته است؛ بناًء  حفاظت آبها وظيفة هر فرد مى باشد؛ زيرا آلوده گى آب 

حيات انسانها، نباتات و حيوانات را به خطر جدى مواجه مى سازد.
 Soilخاك

طبقه فوقانى قشر زمين از ذرات خاک، هوا، آب و موجودات ريزه و ذره بينى تشکيل 
شده است. خاک در اثر تعامالت فزيکى وکيمياوى تشکيل مى شود، شرايط، کيمياوى 
و فزيکى مربوط به چگونگى اقليم است، خاک انواع مختلف و طبقات مختلفى دارد. 
تجزيه  از  که  مى باشد   Humus هوموس  کوچک،  زنده  موجودات  حاوى  خاک 
گياهان، جانوران و باکتريا بوجود مى آيد. خاک يکى از عناصر مهم نموى نباتات، 
زراعت، جنگالت و حيوانات محسوب مى شود  و مجموعة حياتى در سطح زمين براى 
توليد غذا به آن احتياج دارد، اما اگر انسان به درستى از خاک نگهدارى نکند خاک 
به سرعت دچار فرسايش شده غير قابل استفاده مى شود و براى توليد مجدد آن قرن ها 

نياز خواهد بود تا به حالت اولى برگردد.

درس نهم
حفاظت آب، خاك و هوا  

شکل )22(
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بناًء خاک عبارت از مادة ارزشمند است که انسان با استفاده از آن به کشت محصوالت 
غذايى و صنعتى مى پردازد. زمانى که در اثر بارنده گى هاى زياد سيالب ها بوجود مى 
آيد ، همين سيالب ها خاک هاى حاصلخيز زراعتى را مى شويد و با خود انتقال  مى دهد.  
فرسايش خاک وقتى شديد تر مى شود که در روى زمين گياهان کمترى وجود داشته 

باشند در اين صورت، آب ها سريع حرکت مى کند و فرسايش خاک زيادتر مى شود.
هوا

هوا در زنده گى ما نقش بسيار مهمى دارد. همة ما براى دوام حيات خود بايد از ترکيب 
به هوا و اوکسيجن ضرورت دارد.  باشيم حيات تمام زنده جان ها  ووضع هوا آگاه 

و  نايتروجن  فيصد   78 هوا  ترکيب  در 
 O٣ اوزون  وهم  اوکسيجن  فيصد   21
اوکسيجن  بودن  پاک  که  وجوددارد 
براى تنفس مهم است. عمليه فوتو سنتيز  
در نباتات به اوکسيجن ضرورت دارد. 
بناًء ما بايد هواى محيط خود را آلوده و 
کثيف نسازيم و براى خوب نگهداشتن 
هواى پاک و صاف محيط زيست خود 
نظافت هوا را مراعات نماييم و دستگاه 

هاى صنعتى نيز متوجه پاکى هوا باشند. در حفظ هواى شهر نيز کوشش زيادى را به 
 ، Co2 خرچ بدهيم تا از آلوده گى هوا جلوگيرى شود و گاز کاربن داى اوکسايد

دود و اشياى مضره در هوا پراگنده نشود. 

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروپ تقسيم شوند و هر گروپ درباره حفظ و مفيد بودن آب، 
خاک و هوا باهم بحث نمايند و بعداً نماينده گروپ نتيجة بحث خود را به همصنفى 

هاى خود ارائه نمايد.

      سؤال ها
اـ آب در حيات موجودات حيه چه تاثير دارد؟

2ـ خاک چيست؟ از آن چه استفاده هايى مى نماييم؟
٣ـ هوا در حيات روزانة ما چه اهميت دارد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان درباره اهميت آب، هوا و خاک يک مقاله مختصر بنويسند.

؟

شکل 
)2٣(



 12٣

          درس دهم

جلوگيري از آلوده گي هواى شهر ها و دهات

آيا در مورد آلوده گى هواي شهر ها و دهات معلومات داريد؟

هرگونه مادة اضافى که وارد هوا شود و خواص فزيکى، کيمياوى و شرايط حياتى 
آنرا تغيير دهد آلوده گى هوا ناميده مى شود.

توسعة بى حد شهر کابل و آنهم برخالف ماستر پالن، ازديادنفوس، افزايش از حد 
ميعاد ختم شده،  و  ترانسپورتى بخصوص گشت و گذار وسايط کهنه  زياد وسايط 
استعمال تيل و گاز بى کيفيت و بسا عوامل ديگر؛ مانند: استفاده از سوختاندن رابر، 
اکثر در  سوخت  مواد  حيث  به  ها  حمام  و  ها  داش  در  سوخته  ومبالييل   پالستيک 

 خانه ها، تجارتخانه ها، دکانها، مؤسسات و نواحى شهر کابل باعث آلوده گى هوا 
مى گردد، براى توليد برق از جنراتور ها استفاده مى گردد که آنهم باعث آلوده گى 

هواى شهر مى شود.
اثر  در  آلوده  هاى  اوکسايد، خاک  مونو  کاربن  اوکسايد،  داى  کاربن  خارج شدن 
وزش بادها، صنعت، کشاورزى در ارتباط با کود حيوانى و صنايع شهرى در محالت 
نامناسب وغيره معضالت در مجموع باعث آلوده گى هواى شهرها و دهات گرديده 

که قرار ذيل به آن اشاره مى شود:
ـ معضله ترافيک و عراده جات.

ـ نصب انجن هاى ديزلى مستعمل و کهنه باالى وسايط نقليه.

شکل )24(  تصوير از يک فابريکه که دود آن هوا را آلوده مى سازد
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ـ توريد وسايط کهنه و مستعمل توسط تجار به داخل کشور.
ـ استعمال مواد سوخت نفتى بى کيفيت در وسايط نقليه.

ـ گشت و گذار وسايط نقليه در داخل شهر نسبت محدود بودن جاده هاى حلقوى.
ـ سير وحرکت وسايط کهنه و مدل سابقه به داخل شهر.

ـ موجوديت جاده هاى کم عرض درداخل شهر.
ـ عدم موجوديت ترانسپورتيشن منظم شهرى به منظور رفع نيازمندى هاى مردم؛ مثًال 

وسايط ملى بس.
ـ عدم موجوديت پارکينگ وسايط در داخل شهر و در دروازه هاى دخولى شهر.

ـ گرد و خاک ناشى از سرک هاى خامه در شهر ها و گل والى ناشى از بارنده گى 
و خاکروبه هاى يوميه در سرک ها.

ـ مشکالت مسکن و نبودن فضاى باز تعميرات برخالف ماستر پالن. 
هاى  شهر  ميان  در  هوا  ترين  آلوده  داراى  کابل  شهر  فوق  مطالب  داشت  نظر  در  با 

افغانستان مى باشد.
ـ افزايش تعداد نفوس در شهر کابل که در حدود چهارونيم تا پنج ميليون نفر است.

نبود و محدود بودن ساحات سبز و جنگالت در نقاط مختلف شهر معضله جدى  ـ 
است.

شکل )25( آلوده گى آب درياى کابل در اثر شستشو و انداختن زباله ها
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ـ موجوديت طوافان و امتعه دست فروشان در نقاط مختلف شهر محيط را در جاده ها 
کامًال آلوده و کثيف مى سازد.

فضالت  و  ديزل  سنگ،  زغال  ازچوب،  استفاده  با  زمستان  در  منازل  ساختن  گرم  ـ 
حيوانى.

ـ مشکالت کاناليزيشن.
و  کاناليزيشن صحى  نفوس  ازدياد  باوجود  و دهات  درتمام شهرها  بصورت عموم  ـ 

معاصر و جود ندارد.
ـ موجوديت فابريکه هاى صنعتى در مرکز شهر و نواحى مجاور آن.

ـ استفاده از ديزل جنراتور ها در داخل شهر و فابريکه ها.
ـ سوخت و استعمال مواد رابر، پالستيک و مبالييل سوخته در داش هاى خشت پزى، 

نان پزى و حمام ها.
ـ فرهنگ مختلط شهرى.

ـ انداختن کثافات و زباله ها در هر قسمت شهرها و دهات.
ـ موجوديت شرکت هاى ساختمانى و انبار هاى ريگ، گل، خشت، چونه و امثال آن.

ـ موجوديت جاده هاى خامه و اسفالت ناشده که مشکالت ساختمانى دارد.
ـ موجوديت گدام هاى مواد ساختمانى و ارتزاقى در داخل شهر.

ـ فعاليت هاى ساختمانى فابريکه هاى آسياب و جغل )کرش( که ذرات گرد و خاک 
را توليد مى نمايد.

ـ عدم کنترول و مراقبت جدى ارگانهاى مسئوول؛ مانند: شاروالى، وزارت صحت عامه 
و رسانه ها، شاروالى وظيفه دارد تا همه کارهاى مربوطه شانرا کنترول نمايد.

ـ بررسى و تثبيت مقدار ذرات مضره موجود در هوا توسط دستگاه هاى مخصوص و 
مجهز تا بر آلوده گى هوا نظارت کند.

1ـ ذرات کوچکتر از ده مايکرو گرام که از انساج جهاز تنفسى عبور نموده وارد شش 
انسان مى شود، در نتيجه امراض گوناگون جهاز تنفسى را به بار مى آورد.

2ـ ذرات کوچکتر مايکروسکوبى و کوچکتر از 2،5 مايکروگرام که مستقيماً داخل 
خون و استخوان گرديده سرطان خون را در وجود انسان به بار مى آورد.

ـ رسانه ها وظيفه دارند تا همه موضوعات  رابه آگاهى مردم برسانند، قرار نتيجه گيرى 
حدود  در  هوا  گى  آلوده  از  ناشى  کابل  فضاى  در  خورد  ذرات  گى  آلوده  انتشار  

17٣٦٣ تن در سال مى گردد.
ـ مقدار نايتروجن داى اکسايد در آلوده گى هوا 1٦18٣ تن.
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ـ مقدار اکسايد سلفر در آلوده گى هوا در حدود 2448 تن.
ـ مقدار کاربن مونو اکسايد در حدود 970٦08 تن.
ـ مقدار کاربن داى اکسايد در حدود ٦5084٦ تن.

ذيل  قرار  هوا  آلوده گى  در  موجوده  ذرات  ساعته   24 اعظمى  تمرکز  اوسط  حد  ـ 
محاسبه شده است:

الى 100 مايکروگرام حالت نورمال را  از 50  استندرد،  در حاليکه 50 مايکرو گرام 
نشان  مى دهد.

تحقيقات فضايى  اساس  بر  نورمال است که  باال حالت غير  به  مايکرو گرام  از 100 
ذرات موجوده در حدود ٣٦1، 24 و ٣7 مايکروگرام در فى متر مکعب مى باشد که 

اين مقدار صدمة بيش از حد صحى را براى شهروندان ما به بار مى آورد.

        فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند و هـــــر گروپ در باره يک موضوع؛ مانند 
آلوده گى هواى شهر، حفظ محيط زيست، عوامل آلوده گى هوا، وظيفه انسانها در 
جلوگيرى آلوده گى هوا و ضرر آن براى صحت باهم بحث نمايند و بعداًَ نماينده 

گروپ نتيجه بحث خود را به ديگران ارائه نمايد.

      سؤال ها
1ـ کدام عوامل باعث آلوده گى هواى شهرها و دهات مى گردد؟

2ـ چطور ميتوانيم از آلوده گى هوا جلوگيرى نماييم؟
٣ـ هواى آلوده چه ضررهاى را براى انسان ها و حيوانات بوجود مى آورد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان درباره آلوده گى هواى شهر و ضررهاى آن يک مقاله بنويسند.
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در بارة زلزله چه مى دانيد؟  
زلزله عبارت از لرزش خفيف و يا شديد سطح زمين است که بطور محلى واقع شده  
امواج آن  به اطراف منتشر مى شود. شدت و دوام آن خطرات مالى و جانى را دارا 
است که بايد شاگردان معارف در محيط مکتب و صنف خود از آن آگاه بوده  براى 

تخفيف خطرات آن آماده گى داشته باشند.
زلزله چطور واقع مى شود؟

وقوع زلزله سه علت مختلف دارد:
1ـ عامل تکتونيکى  

2ـ علت آتشفشانى
٣ـ عامل پلوتونيکى

1ـ عامل تکتونيکى ارتباط مستقيم با پليت هاى مختلف قشر زمين دارد. مى دانيد که 
شده  تشکيل  بزرگ  و  خورد  هاى  پليت  تعداد  يک  از  فوتبال  توپ  مثل  زمين  قشر 
است که در اثر بى موازنه گى يک پليت مقابل پليت ديگر حرکت کرده زلزله را در 
همان محل بوجود مى آورد. در شکل )       ( توجه نماييد، پليت هاى بزرگ زمين 
امريکاى شمالى،  پليت  افريقا،  پليت  آستراليا،  هند،  پليت  ايروشيا،  پليت  از:  عبارتند 

پليت امريکاى جنوبى، پليت انتارکتيک و چندين پليت خورد ديگر. 

    درس يازدهم

زلزله  
فصل سوم: آفات طبعى

ش )26(   در اين شكل مراكز زلزله را در شمال شرق افغانستان ديده ميتوانيد كه 
ساحات زلزله خيز تاجكستان، اوزبكستان و پاكستان را نيز احتوا مى كند.
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و  هند  پليت  افغانستان حرکت  در 
مختلف  هاى  زلزله  باعت  ايروشيا 
و  چترال  بدخشان،  ساحه  در 

تاجکستان مى شود.
آتشفشانهاى  آتشفشانى:  عامل  2ـ 
مديترانه،  در  سسلى  و  وزو  ساحه 
آسيا  شرقى  سواحل  آتشفشانهاى 
مثال هاى  امريکا  و سواحل غربى 
مهم در توليد زلزله هاى آتشفشانى 
که  مى شوند  محسوب  مناطق  اين 
کليفورنيا  دور،  شرق  جاپان،  در 
زلزله  امريکا  غربى  سواحل  و 
بار               به  را  خفيف  يا  و  شديد  هاى 

مى آورد. 

٣ـ زلزله هاى پلوتونيک: در اصل فشار حرکات صعودى طبقه مگما بوده که در اثر 
گردش حرارت بعضى جا ها رابه زلزله مواجه مى سازد؛ اما دو عامل اولى اضافه تر در 

سطح زمين باعث زلزله مى شود.   

       فعاليت داخل صنف
ـ شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند، گروپ اول نقشه ساحه زلزله هاى تکتونيکى 

را ترسيم کنند.
گروپ دوم ساحه زلزله هاى آتشفشانى را در نقشه عالمه گذارى نمايند.

       سؤال ها
ـ زلزله را تعريف نماييد.

ـ زلزله هاى تکتونيکى چطور رخ مى دهند و در کجا واقع مى شود؟
ـ زلزله هاى آتشفشانى بيشتر در کجا رخ  مى دهد؟

       فعاليت خارج صنف
شاگردان در روى نقشة دنيا مناطق زلزله خيز را به رنگ سرخ نشانى کنند.

؟

شکل)28( هسته هاى تکنوتيکى

شکل)27( مراکز زلزله

ش )26(   در اين شكل مراكز زلزله را در شمال شرق افغانستان ديده ميتوانيد كه 
ساحات زلزله خيز تاجكستان، اوزبكستان و پاكستان را نيز احتوا مى كند.
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درس دوازدهم

خطرات زلزله  

ـ آيا شاگردان ميدانند كه چگونه خطرات زلزله را كاهش دهيم؟
اين موضوع واضح است که زلزله را پيشبينى کرده نميتوانيم، اما بايد در برابر خطرات 
وارده، جلوگيرى از خطرات و کاهش خطرات آن بايد آماده گى داشته باشيم تا خطرات 

زلزله را تا حد ممکن تخفيف دهيم.
ـ تعميرات در ساحه زلزله خيز بايد در دامان کوه و سرزمين هاى نرم و رسوبى ساخته 

نشود.
و شکسته  مقاوم  غير  هاى  اتاق  در  بايد  تعليمى  نقاط  اجتماعات  و  درسى  ـ صنوف 

جابجا نشوند.
ـ در شهرها نقاط متراکم بايد به بخشهاى جداگانه تقسيم گردد تا ازخطر زلزله محفوظ 

باشند.
ـ استحکام زير بنا ها.

ـ  در زلزله ها تخريب منازل، آتش سوزى، حتى شگاف و درزها در سطح زمين رخ  
مى دهد؛ بنابر آن سيستم هوشدار و رهنمايى در موقع زلزله حتمى مى باشد.

از اين سبب آگاهى براى مردم و شاگردان معارف از وجايب موسسات دولتى و رسانه 
هاى جمعى محسوب مى شود، تا مردم با مسايل اساسى خطرات زلزله و اتخاذ تدابير 

عملى آماده باشند.
ـ موضوع اطالعات بايد واضح، دقيق و مستند باشد و بدون مسأله خرافاتى گفته شود 

تا روان جامعه مغشوش نگردد.

شكل )29( تخريبات زلزلة رستاق در شمال افغانستان
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ـ در مکاتب معلمين وظيفه دارند تا خطرات زلزله را واضح سازند و تدابير صحيح در مورد 
آن اتخاذ گردد، فلمهاى مورد نظر به شاگردان نمايش داده شود، از صنوف و ساختمان آن 

همواره مراقبت نمايند، حتى تدابير مقدماتى ضد حوادث و زلزله آماده گردد.

                  فعاليت داخل صنف
ـ خطرات زلزله در کدام جاها زيادتر اتفاق مى افتد؟ درين مورد شاگردان مراکز 

اجتماعات مؤقت و دايمى را لست کنند و در صنف ارائه نمايند.

      سؤال ها
1ـ در نزديکى محل رهايش تان کدام نقاط نفوس مزدحم دارد؟

2ـ کدام محالت بيشتر آسيب پذير اند؟
٣ـ خطرات زلزله چطور تخفيف داده مى شود؟
4ـ مقاومت تعميرات چطور بايد پيشبينى شود؟

       فعاليت خارج صنف
شاگردان در مورد روش خطرات زلزله يک مقاله مختصر در 10 سطر بنويسند و 

به معلم مضمون بسپارند.

؟
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درس سيزدهم

سنجش ميزان زلزله  

آيا مى دانيد كه زلزله چطور اندازه مى شود؟
ـ شما مى فهميد که هر چيز يک واحد معين براى اندازه گيرى دارد؛ مثًال: واحد اندازه کردن 

وزن، کيلوگرام، سير ويا پوند است. واحد اندازه گيرى طول عبارت است از: متر، کيلومتر، 

اندازه  ريختر  و  مرکالى  به  زلزله  لرزش  نيروى  ويا  قوه، شدت  ازين سبب  ميل.  يا  و  فوت 

مى شود. لرزش زلزله توسط امواج مختلف به اطراف  انتشار مى يابد و سه نوع مى باشد.

 Primary Waves1ـ امواج اولى

 Secondary Waves2ـ امواج دومى ضربه و تکان

 Surface Waves ٣ـ امواج سطحى

زلزله بسيار خفيف:
1- اثرات لرزش در دستگاه زلزله سنج ريکارد شده نمى تواند.

2- لرزش توسط انسان احساس مى شود و اشياى آويخته مى لرزند.

زلزله خفيف:
٣- لرزش در تعمير احساس مى شود و اشياى آويخته بخوبى مى لرزد.

4- اشياى آويخته به سرعت مى لرزد، دروازه ها و کلکين ها به اهتزاز مى آيد و در چوکات 

ش )٣0( انواع امواج زلزله



 1٣2

دروازه ها و ديوار ها درزها ظاهر مى شود.

زلزله متوسط:
5- اشخاص در خارج تعمير لرزه را احساس مى کنند، اشياى خورد بيجا مى شود، منظره هاى 

روى ديوار جاى خود را فورى تغيير مى دهد.

زلزله نسبتًا شديد:
٦- لرزش بيشتر احساس شده، افراد خانه را ترک مى کنند، ظروف از المارى مى افتد.

زلزله شديد:
7- درين مرحله انسان توازن خود را از دست  مى دهد، اثاثية تعمير بيجا مى شود و دريور در 

بين موتر لرزش را احساس مى کند و جوى هاى کانکريتى مى شکند.

8- رفتار موتر ها متاثر مى گردد، تخريب زياد در تعمير رونما مى شود.

زلزله بسيار شديد:
9- تعميرات تخريب مى شود، ذخاير آب مى شکند، شکسته گى و درز در سطح زمين ظاهر 

مى شود.  پلهاى چوبى منهدم گرديده قطار آهن موازنه خود را از دست  مى دهد، صخره هاى 

بزرگ بيجا مى شود ، گاهى اشيا در هوا پرتاب شده و پايپ الين ها تخريب مى شود.

اما زلزله در سرزمين هاى رسوبى بسيار محسوس است، در حالى که در نقاط کوهستانى، تعميرات 

با کتله کوه يکجا مى لرزد که نظر به سرزمين هاى رسوبى لرزش آن کمتر احساس مى شود.

 فعاليت داخل صنف
معلم شاگردان را به دو گروپ تقسيم کرده هر گروپ خصوصيات زلزله هاى ضعيف و 

شديد را بيان کنند.

؟ سؤال ها
1ـ تعمير در کدام مرحله به لرزه مى آيد؟

2ـ قطار آهن در کدام درجة ريختر از جا بيجا مى شود؟

٣ـ تشخيص زلزله را کدام عالم غرب در مقياس معين جا داد؟

 فعاليت خارج  صنف
شاگردان از اولياى خود بپرسند که چه وقت زلزله هاى شديد در محل شان اتفاق افتاده و 

چه تاثير داشته است، نتيجة بحث خود را در صنف ارائه کنند.
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حوزه هاى زلزله خيز كشور در كدام جاها موقعيت دارد؟
اگر در نقشه افغانستان به دقت مشاهده کنيم، به اساس ريکاردهاى زلزله سنج، مراکز 
زلزله خيز افغانستان در شمال شرق خيلى متراکم بوده و به طرف جنوب غرب شدت 
زلزله به تدريج کاهش مى يابد. در ساحه پامير، واخان، فيض آباد، تخار و خان آباد، 
شمال کنرها و نورستان لرزش و تکانهاى زلزله شديد بوده، همه ساله به دفعات اتفاق مى افتد. 
همرديف با اين لرزشهاى موضعى، شکسته گى هاى زيادى هم در سطح زمين به مالحظه 

مى رسد که تعداد زياد آن در واليات ننگرهار، بدخشان، کابل وغزنى وجود دارد.
مختلف صورت  با شدت  محلى  هاى  زلزله  بازهم  اين خطوط شکسته  مجاورت  در 
ميگيرد؛ از جمله ده شکسته گى مهم، خطوط شکستة بدخشان، چمن و هرات خيلى 

بزرگ و قابل مالحظه اند.
 بنابران در افغانستان حوزه هاى زلزله خيز را در چهار تصنيف ذيل مالحظه مى کنيم:

1ـ حوزة زلزله شديد
از پامير شروع شده حصه زياد واليت بدخشان، نورستان و کنر را احتوا مى کند، بعداً 
درجنوب واليت بلخ و جوزجان امتداد مى يابد. به استقامت جنوب شرق يک حصه 
واليات پکتيا، پکتيکا و غزنى بطور يک نوار وسعت يافته در شرق واليت قندهار ساحة 

خورد  را دربر ميگيرد که خطر ات زياد را با خود همراه دارد.
2ـ حوزه زلزله هاى متوسط

در واليات شمال افغانستان، واليات مرکزى و امتداد درياى هريرود به مالحظه مى رسد 
که خطرات وزيان زلزله درين حصه کمتر مى باشد.

          درس چهاردهم

            حوزه هاى زلزله خيز كشور

شکل )٣1( نقشه ساحات زلزله خيز افغانستان    
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کمتر مى باشد. 
4ـ حوزه يى که زلزله درآنجا وجود ندارد و يا آنکه خسارات در آن ديده نمى شود قرار 

ذيل است:
اين ساحه شامل جنوب غرب افغانستان بوده حصة از واليت قندهار، تمام حصه مرکزى 

و جنوبى  واليت هلمند، نيمروز، حصة از جنوب هرات و تمام واليت فراه را دربر مى گيرد.

       فعاليت داخل صنف
معلم مضمون ساحات زلزله خيز افغانستان را در روى نقشه براى شاگردان نشان دهد. 
مراکز مهم زلزله و خطوط شکسته گى را در روى نقشه تثبيت نمايد، ضمناً شاگردان 

از توضيحات و معلومات روى نقشه در کتابچه هاى خود يادداشت کنند.

      سؤاالت
1ـ آيا ساحة زلزله شديد افغانستان در کجا موقعيت دارد؟

د: شمال شرق ج: شمال   ب: غرب  الف: جنوب  
2ـ کنر در کدام حوزه زلزله قرار دارد؟

غير  در حوزه  در حوزه شديد    4ـ  ٣ـ  1ـ در حوزه متوسط 2ـ در حوزه خفيف 
محسوس

٣_ خطوط مهم شکسته گى هاى افغانستان را نام بگيريد.

      فعاليت خارج  صنف
هر شاگرد نقشة حوزه هاى زلزله خيز و شکسته گى هاى افغانستان را ترسيم کرده در 

صنف بياورند و راجع به آن مختصراً معلومات دهند.

؟

3ـ حوزه زلزله 
هاى خفيف:

در جنوب پکتيا، 
شمــــال قندهار، 
شمـــــــال شرق 
هلمند و همچنين 
در شمال واليات 
بادغيس و هرات 
زلــــزله با شدت 
کمتــــر صورت 
گرفتـــــــه زيان 
آن  خطرات  و 

ش )٣2( نقشه تکتونيکى افغانستان 
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سيالب  كه  مى دانيد 
چگونه واقع مى شود؟

آب  جريان  سيالب 
بطور  که  است  باران 
غير مترقبه از دره هاى 
به حرکت  کوهستانى 
عباره  به  افتد.  مى 
ديگر جريان زياد آب 
در ساحات آبگير که 
عادى  سطح  از  باالتر 
ش )33(  نمونه يى از وضع سيالبى درياى آمو بستر دريا با سرعت و 

درس پانزدهم
سيالب  

نيز با خود همراه دارد. وضع سيالبى  افتد، تخريبات ضمنى را  شتاب زياد به جريان 
دريا ويا ساحه مواجه به سيالب به خوبى فهميده مى شود، آب آن طغيانى، طوفانى، 
آلوده با خس و خاشاک،  همراه با شاخه هاى درخت بوده گل آلود مى باشد. سيالب 
که مشخصه از حوادث طبيعى ا ست، آفات و اضرار زيادى را باخود همراه دارد؛ مثًال 
سواحل دريا را تخريب مى کند ، منازل و مساکن دهاتى وشهرى را صدمه مى زند، 
انسانها و حيوانات را به کام مرگ مى کشاند، بندرگاه هاى تجارتى را در مصب دريا 
ها و يا ديگر نقاط ساحلى از بين مى برد. ممالک کم انکشاف يافته در برابر سيالب 
آسيب پذيرتر اند، از سيالب و زلزله اضافه تر خساره مند مى شوند. جنگالت و باغاها 

را از بين مى برد و ساحات زراعتى را نابود مى سازد.
 خساره سيالب مربوط به حجم آب طغيانى و ميل اراضى، مواد محموله و سنگريزه 
هاى خورد و بزرگ است که به حيث وسيلة بزرگ تخريباتى و ضربه يى عمل مى کند. 
گاهى هم قلعه هاى مستحکم را با تمام ملحقات مادى آن همراه با باشنده گان آن از 
بين مى برد و تلفات آن به صدها هزار نفر مى رسد؛ مثًال در سال 1٣20 هـ . ش. سيالب 
نفر،  و صدها  قلعه  ها  ده  مبدل ساخت،  به سنگالخ  را  قرية گلدرة کوهدامن  شديد 
هزاران جوان و تعداد زياد باغاها را از بين برد. همچنين سيالبهاى درياى هوانگهو، 
برهما پوترا، و گنگا تلفات زياد مالى و جانى را بار مى آورد. سيالب سونامى 2005م 

در سواحل جنوبى آسيا بيش از يکصد هزار نفر را تلف کرد.

انواع سيالب: چهار نوع سيالب قابل توجه است:
1ـ سيالبهاى هموار Flash Flood: در اثر بارنده گى هاى موسمى و بارنده گى هاى 

استوايى باعت بلند آمدن سطح آب در اراضى شده خسارات محلى را به بار مى آورد.
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؟

ش )34( تركش جهيل يخچالى در هماليه

اثر بارنده گى، دريا طوفانى و طغيانى  River Flood: در  2ـ سيالب هاى دريايى 
شده در اطراف خود باعث تخريبات مختلف مى گردد.

٣ـ سيالبهاى ساحلى سونامىTsunami: در اثر طوفانهاى سايکلونى و زلزله طوفانهاى 
شديد مد و جذر بحرى سيالب هاى محلى را در سواحل تشکيل  مى دهد که بسيار 

کشنده و تخريباتى مى باشد. 

در  که  سيالبى  4ـ 
اثــر ترکش جهيل 
هاى يخچــالى در 
سلسله کـــوه هاى 
همـــاليـه و تيانشان 
زيــــادتر بـــه نظر 

مى رسد. 
 

       فعاليت  داخل  صنف
معلم شاگردان را به چهار گروپ تقسيم نمايد و هر گروپ يک نوع سيالب را در 

حضور صنف مختصراً بيان کنند.

      سؤال ها
1ـ در کدام محالت سيالب سونامى رخ  مى دهد؟

  a. در قطب شمال b. قطب جنوب c. در آسياى ميانه  d. در سواحل جنوب آسيا
2ـ سيالبهاى کوهستانى کدام ها اند؟

ب ـ سيالب استوايى              ج ـ سيالب هاى قطبى الف. سيالب يخچالى 
٣ـ کدام دريا در آسيا اضافه تر سيالبى است؟

ب ـ درياى بلخ                 ج ـ درياى برهماپترا الف ـ درياى غزنى 
4ـ تخريب سيالب در کدام جاها خيلى زياد است؟

الف ـ در جاييکه  استحکام ضعيف باشد.
ب ـ در نقاط هموار             ج ـ در مصب دريا

      فعاليت خارج  صنف
شاگردان به اساس اظهار فاميل هاى خود راجع به سيالب نيم صفحه بنويسند و به معلم 

خود بسپارند.
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     درس شانزدهم

خطرات سيل و راه هاى مقابله به آن   

 راجع به خطرات سيالب چه مى دانيد و به آن چطور مقابله خواهيد کرد؟
خطرات سيالب اگر کلى باشد يا جزيى، خسارات و ضايعات را باخود همراه دارد. 

خطرات ناشى از سيالب را به دو گروپ تصنيف مى کنند:
1ـ خطرات مستقيم و 2ـ خطرات غير مستقيم.

ـ در خطرات مستقيم تخريب ملکيت هاى زراعتى، خانه ها، باغها، جنگل ها، راه 
هاى ترانسپورتى، وسايل و افزاريکه در ساحه سيالب قرار دارد؛ مثًال: پارک هاى 
موتر، وسايطى که در پارک ويا مجاورت آن موجود باشد، حيوانات، رمه حيوانات 
در دامان کوه و کنار دره و يا انسانها، خاصتاً کوچى ها که در خط السير سيالب 

قرار دارند گاه گاهى صدمه حياتى مى بينند و از بين مى روند.
ترافيک سکتگى وارد مى کند، تشويش  ـ خطرات غير مستقيم سيالب در جريان 
روحى و ناراحتى هاى روانى را براى مردم به بار مى آورد، کار دست فروشان را 
برهم مى زند،  کار يوميه را به تعويق مى اندازد و عايد کارگران را در حوزه سيالبى 

به رکود مواجه مى سازد.
خطوط شبکه برق، آب، مخابرات، زير بناهاى ترافيکى، خطوط ريل، ترمينل ها، 
امتعه تجارتى و مال التجاره ترانزيتى بصورت مستقيم وغير مستقيم صدمه مى بيند 

که در مناطق دهاتى و شهرى خسارات آن محسوس مى باشد.
راه هاى مقابله با سيالب:

و  جامعه  توسط  تدابير  مهمتراست،  همه  از  سيالب  خطر  برابر  در  گى  آماده  ـ 

 شكل )35( خطر سيالب جهيل يخچالى سال 2006 در دامنه هماليه واقع در نيپال
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همه  سيالب  خطرات  تهديد  باره  در  شود.  گرفته  سيالب  تهديد  برضد  حکومت 
بگيرند. بايد  را  تخريبات  جلو  و  دهند  تخفيف  آنرا  بايد خطر  و  باشند  آماده  بايد 

ـ ساختمانهاى که در مسير سيالب قرار دارد بايد مستحکم بوده و از مواد معيارى 
استفاده شود. منابع ملى و بين المللى بايد پروژه هاى تخفيف سيالب و خطرات آنرا 
مطالعه نمايند، راجع به سيالب معلومات واقعى را نشر نمايند و از خط السير سيالب 
هاى  رسانه  بتوانند.  نگاه  مصون  را  خود  جان  و  مال  مردم  تا  سازند،  آگاه  را  همه 
جمعى درين مورد وظيفة بزرگ ملى دارند تا براى مردم اطالع صحيح را برسانند.

تا مصونيت جامعه حفظ گردد.  بکار شوند  همه دست  دولتى  وغير  دولتى  منابع  ـ 
ـ رابطه مستحکم بين اورگانهاى ملى، بين المللى، دولتى وغير دولتى قايم باشد و از 
حريق و تخريبات بيشتر وسايل به حد ممکنه جلوگيرى نمايند وهم  براى بيجـــــــــــا 
شده گان مواد غذايى و سرپناه تهيه بتوانند، ازين لحاظ ارتباط در همکارى هاى عملياتى 
بين اورگانها حتمى به نظر مى رسد تابا خطر سيالب مقابله شود و آنرا تخفيف دهند.

     فعاليت داخل صنف
معلم شاگردان را وظيفه دهد تا آن ها طريقه هاى مختلف مصونيت از خطر سيالب 

را بيان کنند، تا جان و مال آن ها درامان بماند.

     سؤال
1ـ استحکامات معيارى در کنترول سيالب چه نقش دارد؟

2ـ کدام اورگانها در کاهش خطر سيالب مسؤوليت دارند؟
ـ منابع بين المللى  ـ منابع ملى     

ـ هيچکدام ـ گروپ کنترول عملياتى و کنترولى  
٣ـ در اطالع دادن خطر سيالب کدام اورگان ها مسئووليت زياد دارد؟

ب ـ ادارات عسکرى   الف ـ ادارات بين المللى 
د ـ رسانه هاى جمعى ج ـ ادارات  

     فعاليت خارج  صنف
شاگردان راجع به سيالب در فاميلهاى خود صحبت کنند و راه مقابله آنرا به مشوره 

والدين خود در نيم صفحه بنويسند.



 1٣9

 درس هفدهم

آتشفشان  

مى دانيد كه آتشفشان چيست و چگونه بوجود مى آيد؟
آتشفشان عبارت از حرکت صعودى مواد آتشين طبقه داخلى زمين )مگما( است که 
دراثر فشار، حرارت ، تعامالت کيمياوى و تغييرات فزيکى باال آمده باعث دگرگونى 

قشر زمين مى گردد، اصطالح التينى آن Volcano ولکانو يا ولکان است.
ـ مواد آتشفشان که از طبقات داخلى زمين با فشار زياد باال مى آيد گاهى در قطعات 
خشکه  تپه هاى مخروطى را تشکيل داده بعداً با صداى مهيب و هولناک انفجار مى 
کند. دود، سنگ پارچه هاى آتشين، مواد غليظ و گداخته آتشين ازدهانه آن بيرون 
شده، به چهار طرف جريان پيدا مى کند. در راه آن هرچه بيايد در اثرحرارت زياد 
آنرا ذوب مى کند. درجه حرارت آن از ٣000 درجه سانتى گريد اضافه تر مى باشد، 
تعميرات، فلزات، جنگل، موتر و سنگ هاى که در مقابل آن قرار گيرد تماماً را نابود 

کرده مى سوزاند ويا ذوب مى کند.
اين مواد آتشين و مذابه متحرک که مثل جسم سيال و مايع حرکت مى کند به نام 
الوا Lava ياد مى شود. رنگ مواد الوا سرخ و يا سفيد و نارنجى مى باشد. غلظت 
آن مثل کتله متحرک گل و الى بوده مثل آب رقيق نمى باشد و در اثر غليظ بودن 

سرعت حرکت آن نظر به آب کمتر است.
در وقت انفجار از دهانه آتشفشان سنگهاى آتشين مثل گلهاى آتشبازى به اطراف 
آن در قوسهاى مختلف و به فاصله هاى مختلف پرتاب مى شود و در شب صحنه 

روشن و زيبا را ظاهر مى سازد.
طول  در  که  دارد  وجود  زيادى  جاهاى  الکاهل  بحر  غربى  و  شرقى  سواحل  در 

 ش )36( منظرة آتشفشانى
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سبب  ازين  کند،  مى  معرفى  را  آتشفشانى  فعال  و  داغ  نقاط  جيولوجى  هاى  زمانه 
سواحل اطراف بحر الکاهل را به نام حلقه آتشين )Fire Ring( ياد مى کنند که 
بعض جزاير شرق دور، ساحه کمچتکا، هاوايى و سواحل غربى امريکا نيز در آن 
جزيره  جاوا،  تيمور،  جزاير  هند،  بحر  سواحل  اطلس،  اوقيانوس  در  است.  شامل 
و جزاير  ايران  دماونددر  ساحه  وسيسلى،  وزو  ساحه  مديترانه خاصتاً  اطراف  بالى، 
آتشفشان  است.  بوده  مختلف  آتشفشانهاى  شاهد  تاريخ  طول  در  کنرى  و  آزور 
بيجا شدن  و  فعال شده و سبب آلوده گى هوا  اپريل 2010 دوباره  ماه  آيسلند در 
گرديد. اروپايى  هاى  کشور  پرواز  خطوط  در  سکتگى  و  شان  محالت  از   افراد 

       فعاليت داخل صنف
مهم  مناطق  به  راجع  گروپ  هر  نماينده  شوند،  تقسيم  گروپ  دو  به  شاگردان 
آتشفشانى  نقشه جاهاى  در روى  و  کنند  ارائه  معلومات مختصر  آتشفشان جهان 

را نشان دهند.
     سؤال ها
1ـ آتشفشان را تعريف کنيد.

2ـ الوا چه مفهوم دارد؟
٣ـ آتشفشان آيسلند چه وقت فعال شد؟

      فعاليت خارج صنف
بنويسند و  با زلزله يک مقاله ده سطرى  به آتشفشان و رابطة آن  شاگردان راجع 

مناطق آتشفشانى آسيا را در روى نقشه ترسيم و تعيين موقعيت کنند.

 ش )٣7( کمر بند هاى ساحه زلزله و آتشفشان در جهان
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حوزه هاى آتشفشانى قبلى در كشور   

آيا در افغانستان ساحات و بقاياى آتشفشان وجود دارد؟
و  کشور  جيولوجى  سروى  دانشمندان  تحقيقات  و  افغانستان  جيولوجى  نقشه  مطالعات  از 
علماى زمين شناسى اينطور بر مى آيد که ساحه فعال آتشفشان در افغانستان وجود ندارد؛ اما 
بعضى شواهديکه معرف ساحة آتشفشانى شده مى تواند، اينطور واضح مى سازد که در ابتداى 
تشکل سلسله هندوکش موازى با فعاليت هاى تکتونيکى، فعاليت هاى محدود آتشفشانى در 

افغانستان صورت گرفته است.
شواهد آتشفشان عبارت است از ساختمان هاى مخروطى شکل، احجار نوع بزلت، سکوريا، 
احجار  و  پاى،  مثل سنگ  باشد  زياد  مسامات  و  داراى سوراخها  مدور که  احجار خورد  با 
نوع پومايس Pumice که شفاف و کم وزن است، عالوه برآن چشمه هاى آب گرم در 

مجاورت آتشفشانها قرار دارد.
موجوديت احجار سخت بزلت نمونه مهم مواد آتشفشانى است که از الوا  بوجود مى آيد.

اماچشمه هاى آب گرم در افغانستان زاده مواد کلسيم کاربونيت خواهد بود و قسماً بر موجوديت 
آتشفشان نيز داللت مى کند. مثل "اوبه " واليت هرات و يا چشمه شفا در مزار شريف که آب 
آن زرد رنگ بوده از موجوديت مواد سلفر نماينده گى مى کند. قسماً در کوه البرز جنوب شهر 
مزارشريف يک ساحه کوه کامًال از مواد سلفر دار ساخته شده که داللت بر فعاليت آتشفشانى 

اوايل دوره سوم جيولوجى )ترشيرى( مى نمايد.
ـ درغرب باميان گل کوه که يک مخروطه منظم است از جمله ساختمان واقعى آتشفشانهاى 

دوره سوم جيولوجى مى باشد.

 ش )38( تصوير گل كوه در مركز افغانستان
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)پرى  جيولوجى  اوليه  ادوار  در   که  چگاهى  کوه هاى  گودزره  جهيل  جنوب  در  ـ 
کامبرين(  بوجود آمده بقاياى آتشفشانى را ظاهر مى سازد؛ اما درين موارد ضرورت 

به تحقيقات بيشتر است تا واقعيت هاى علمى آن آشکار گردد.

     فعاليت داخل صنف
شاگردان شواهد و عاليم آتشفشانى را نام بگيرند و با يک ديگر صحبت و مباحثه 

کنند.

      سؤال ها
ـ از دو عالمه آتشفشانى نام بگيريد.

ـ جهيل گود زره در کجا موقعيت دارد؟
ـ گل کوه چطور ساختمان دارد؟

ـ چشمه شفا در کدام واليت واقع شده است؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان نقشه افغانستان را ترسيم کرده بعداً گل کوه و کوه هاى چگاهى را در آن 

نشان دهند.

 ش )39( جيومورفولوژى افغانستان



درس اول

1

احمد شاه ابدالى پسر زمان خان ابدالى و نواسة دولت خان سدوزايى، مادر احمد خان ابدالى زرغونه  انا 

نام داشت  که خواهر عبدالغنى خان الکوزى والى اسبق قندهار در زمان نادر افشار بود. احمد خان در 

سال 1722 ميالدى در واليت هرات متولد گرديد.

احمد خان ابدالى در دورة جوانى شامل اردوى نادر افشار گرديد به زودى لياقت و کفايت او براى 

نادر افشار ثابت شد و موصوف او را به حيث قوماندان قطعات افغانى تعيين نمود. موقعيکه احمد خان 

ابدالى براى تحکيم يک دولت مرکزى اقدام نمود، در افغانستان شرايط زير حکمفرما بود؛ استبداد و 

بابريهاى هند و در  ايران، در جنوب و شرق  افغانستان توسط قواى اجنبى  )در غرب صفويان  تجزيه 

احمد شاه بابا چگونه افغانستان را احياى مجدد نمود



2

شمال، شيبانى هاى ماوراءالنهر( که مداخالت ايشان باعث از بين رفتن حکومت مرکزى، رکود اقتصاد 

و اوضاع نا بسامان اجتماعى گرديد.

خوشبختانه تحوالت سياسى در دول مجاور زمينه تشکيل يک دولت مرکزى را در افغانستان مهيا 

ساخت و بعد از کشته شدن نادر افشار در اردوى بزرگ او بى نظمى رونما گرديد و ناگفته نماند که 

يک بخش اردوى نادر افشار را قشون افغانى تشکيل ميداد، که تعداد آنها تقريباً به چهار هزار غلجايى، 

ابدالى  نور محمد خان غلجايى و احمد خان  پيشنهاد  به  نظر  ازبک ميرسيد،  دوازده هزار سدوزايى و 

غلجايى،  از سران  نور محمد خان  بعداً  داده شدند،  قندهار سوق  به  مذکور  قطعات  قوماندان عمومى 

ابدالى، ازبک و هزاره، خواهان تشکيل يک جرگه قومى گرديد تا از بين اعضاى جرگه، شخصى را 

منحيث زعيم يا پادشاه تعيين نمايند تا براى اداره افغانستان حکومت تشکيل گردد. 

جرگة مزار شير سرخ در قلعه نظامى نادر آباد قندهار منعقد گرديد. بعد از مباحث زياد در روز نهم 

چنين فيصله گرديد، تا يکى از اعضاى جرگه به حيث حکم تعيين گردد. شخص مذکور همان صابر 

شاه کابلى پسر»اليخوار« که همه مردم قندهار به او ارادت داشتند، موصوف از جا بر خواسته احمد خان 

ابدالى را منحيث زعيم يا پادشاه معرفى نمود و چند خوشة گندم را عوض تاج شاهى در عمامه او نصب 

کرد و خان هاى بزرگ ناگزير به احمد خان ابدالى بيعت کردند.

بابا به سلطنت رسيد افغانستان توسط اجنبى ها تجزيه و حتى خطر انحالل آن  موقعى که احمدشاه 

تصور مى رفت کشته شدن نادر افشار باعث ضعف اوضاع سياسى ايران گرديد، در شمال، دولت جنيدى 

بخارا رو به انحطاط گذاشت، در هند دولت »مرهته« به رهبرى »سيواجى« رويکار آمد که بعد از مرگ 

اورنگ زيب دولت بابرى هند قادر نبود تا در امور داخلى افغانستان مداخله نمايد. تحوالت منطقه، زمينة 

خوب را براى تشکيل يک دولت مساعد گردانيد. و احمد شاه نظر به لياقت سياسى، درايت و تجربة 

احيا نمايد. نخست والياتى که در دوران  افغانستان مجدداً  نام  به  که داشت توانست دولت بزرگي را 



در  توانست  و  نمود  به دولت مرکزى مدغم  آنرا دوباره  بود  از حکومت مرکزى جدا گرديده  فترت 

افغانستان وحدت ملى را تأمين نمايد گذشته از اعادة تماميت ارضى، احمد شاه بابا به سفرها و سوقيات 

نظامى اقدام نموده او ده مرتبه به غرب،  شرق و جنوب افغانستان سوقيات نمود مناطق زيادي را فتح و 

امپراتورى بزرگي را تشکيل داد.

و  نمودند  "بابا" ملقب  بنام  ايشان  نيکوى  اخالق  و  پاس خدمات  به  را  بابا  احمد شاه  مردم کشور، 

احمد شاه بابا در افغانستان يگانه پادشاهي بود که تاج به سر نمى نهاد و به عوض تخت شاهى برزمين 

مى نشست. مستقيماً با مردم در تماس بود. در طول سلطنت به عياشى و تجمل نپرداخت و در حل و فصل 

قضايا انصاف را در نظر مى گرفت او خانواده و اقارب خود را از مداخله و اشتراک در امور دولت دور 

نگهداشت.

احمد شاه بابا در سال اخير حکمروايى خويش به مريضى مبتال شده و شهزاده تيمور را در مجلسي 

که اراکين دولت همه حضور داشتند به حيث وليعهد خويش تعيين نمود. در ماه جون 1773ميالدى به 

عمر 50 سالگى چشم از جهان پوشيد و در قندهار مدفون گرديد.

3



4

 فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند يکى از گروپ ها احمد شاه بابا را معرفى و گروپ ديگر در مورد 

چگونگى به قدرت رسيدن احمد شاه بابا، با هم مباحثه نمايند.

 سؤاالت

1- احمد شاه بابا در کدام جرگه به صفت زعيم افغانستان انتخاب گرديد؟

2- بعد از کشته شدن نادر افشار قوماندان هاى عمومى، قشون افغانى را به کجا سوق نمودند؟

3- زمينة تشکيل يک دولت را در افغانستان کدام تحوالت مهيا نمود؟

 فعاليت بيرون صنف 

شاگردان راجع به سجاياى احمد شاه بابا از شخصيت هاى فرهنگى و معلمين خويش معلومات حاصل 

و آنرا در صنف ارائه نمايند.



درس دوم

اصالحات احمد شاه بابا

5

افغانستان بعد از سقوط دولت تيموريان هرات از نيمة اول قرن شانزدهم ميالدى مدت 

دونيم قرن مورد تهاجم سه قدرت خارجى)صفويان ايران، شيبانى هاى ماوراءالنهر، و 

بابرى هاى هند( قرار گرفت. نظام سياسى اقتصادى و اجتماعى از هم پاشيد، افغانستان 

قدرت ها تالش  ازين  يکى  هر  بود،  متصور  انحالل آن  امکان  و حتى  تجزيه گرديده 

ابتدا  از همان  بالمقابل  بيآورند  به دست  براى خود  بيشترى  تا سرزمين هاى  مى نمودند 

مردم به مبارزات آزاديخواهى عليه ظلم و استبداد متجاوزين پرداختند. 

در سال 1709 ميالدى هوتکيان به رهبرى حاجى ميرويس نيکه براى مدت سى سال 

آرامگاه احمد شاه بابا در کندهار
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دولت مقتدرى در قندهار تشکيل نمودند. بعد از سقوط ايشان دوباره افغانستان مورد 

کشى  لشکر  فشار  تحت  متمادى  ساليان  افغانستان  مردم  گرفت.  قرار  اجنبى ها  تجاوز 

الطوايفى داخلى قرار داشت پرداخت، ماليات کمر شکن،  خارجى ها و سيستم ملک 

مبارزات  اما  بود؛  به ستوه آورده  را  امنيت، مردم  نبود مصؤنيت و  مصارف لشکريان، 

ايشان عليه استيالى اجنبى، جهت حصول استقالل ادامه داشت.

بابا در سال 1747م دولت مقتدرى را در قندهار تشکيل نمود.  اينکه احمد شاه  تا 

احمد شاه بابا ميدانست که مالکين و روئساى قبايل، بخاطر از دست دادن منافع خويش 

براى دولت مشکل به بار خواهند آورد، موصوف براى رفع اين معضله، ايشان را در 

امور دولتى و جرگه ها و شورا ها شامل ساخت و به نظريات ايشان ارج مى گذاشت. بعد 

از تشکيل دولت احمد شاه بابا نکات ذيل را به مثابة اهداف مهم جهت ساختار يک 

نظام باثبات در نظر گرفت:

- بوجود آوردن وحدت ملى و احياى دولت مرکزى در افغانستان.

- تعيين و تثبيت سرحدات طبيعى افغانستان از درياى آمو تا درياى سند.

قواي دفاعي در مقابل حمالت و تجاوزات کشورهاى همجوار آماده ساخت.

احمد شاه بابا براى از بين بردن اختالفات داخلى و نظر خواهى مردم در امور دولتى 

براى نخستين بار يک شوراى دايمى تشکيل نمود که يک تعداد اعضاى جرگه )مزار 

شير سرخ( که قبًال راجع به آن معلومات داده شد، نيز شامل اين جرگه بودند.

نمود،  ايجاد  را  نظامى  و  ادارى  تشکيالت  نخست  دولتى،  امور  بهتر  ادارة  براى 

تشکيالت مذکور اقتباسى بود از تشکيالت ميرويس نيکه، احمد شاه بابا مى خواست تا 

کار هاى نا تمام اورا تکميل نمايد. احمد شاه بابا در تشکيالت ادارى، قضايى و نظامى 

صاحب نظر و شخص قاطع بود. ادارة تمام امور مملکت رابدست داشت بلکه توانست 

در سطح مرکز و واليات تشکيالت ادارى، قضايى و نظامى را به وجود آورد.

موقعى که احمد شاه بابا به سلطنت رسيد کشور براى مصارف دواير دولتى و اردو 

دچار مشکالت مالى بود؛ زيرا مدرک تأميناتى وجود نداشت تا بتواند مصارف دولت 
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رسيدن  گرديد  ميسر  موصوف  براى  که  خوبى  چانس  اما  گردد؛  تأمين  طريق  آن  از 

کاروان ماليات چند ساله افغانستان شرقى، ملتان و پنجاب که)معادل يک مليون و سه 

صد هزار طال، نقد و جنس( به قصد دربار نادر افشار از طريق درة بوالن بود مستقيماً 

داخل واليت قندهار گرديد و به دربار احمد شاه بابا آورده شد، پول مذکور از نقطه 

نظر مالى دولت احمد شاهى را تقويه نمود.

احمد شاه بابا مصارف دربار را کاهش داد و معاش کارمندان دولت و افسران اردو 

را به وقت آن مى پرداخت، دفاتر مالى، معاش و دخل و خروج دولت ترتيب و منظم 

گرديد. نخست احمد شاه بابا در پايتخت يک تعداد دواير را ايجاد نمود مانند وزارت 

)صدارت( ، ديوان )وزارت ماليه( ، خزانه دارى، دفتر ضبط بيگى) امنيه و کوتوالى(، 

نسقچى باشى گرى) تطبيق کننده مجازات( ، داروغه گى )دفترى براى حفظ و امنيه 

شهر( ، دفتر اخبار و  هر کاره باشى) ضبط احواالت يا امنيت دولتى(، باجگير)مسئوول 

جمع آورى تکس(، مير آخور باشى)حمل و نقل حيوانى(، مير آب )مسئوول آبيارى(، 

مامور ثالثات )عوايد دولت سه تقسيم گرديده يک حصه به خزانه تحويل داده ميشد و 

دو حصة آن مصرف امور ادارى و نظامى مى گرديد(، خالصه جات )مسئوول زمين هاى 

کالنترى  و  دار  قلعه   ، قاضى   ، مستوفى  لشکر،  امير  پيشکار)معاون(،  حاکم،  دولتى(، 

)تهيه  سيورسات  باشى،  جارچى   ، باشى  اردو  نظام(،  )دفتر  نويس  لشکر   ، )شاروالى( 

خواروبار و علوفه حيوانات( و قورخانه )زراد خانه يا اسلحه سازى(، محاکم شرعى در 

پايتخت و واليات در منزلت قوة قضايى کشور بود.

شورايى از روئساى قبايل بزرگ، افسران و مامورين عالى رتبه و قتاً فوقتاً در پايتخت 

منعقد شده، روى مسايل مهم نظامى و سياسى و ادارى غور کرده نظــــــرات خود را 

به پادشاه ارائه مى کردند.
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 فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند راجع به اهداف اساسى احمد شاه بابا و ساختار 

با هم مباحثه نموده و نمايندة هر گروپ براى  بابا  نخستين شوراى سلطنت احمد شاه 

شاگردان ديگر توضيح دهد.

 سؤاالت
حکومت هوتکيان در قندهار چند سال دوام کرد؟  -1

سه قدرت خارجى که در نيمه اول قرن 16 بر افغانستان تهاجم نمودند آن ها را   -2

نام ببريد؟

احمد شاه بابا براى مصارف دواير دولتى و اردو از کدام پول استفاده نمود؟  -3

 فعاليت بيرون صنف 
معلمين  و  فرهنگى  شخصيت هاى  از  بابا  شاه  احمد  اصالحات  به  راجع  شاگردان 

خويش معلومات حاصل و آنرا در صنف ارائه نمايند.



درس سوم

تيمور شاه
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احمد شاه بابا هشت پسر داشت، شهزاده تيمور پسر دومى او در سال 1742ميالدى در مشهد متولد 

گرديد موصوف شخص تحصيل کرده و شاعر زبان پشتو و درى بود در نزد پدر نسبت به ساير برادران 

ديگر قرب بيشتر داشت و هنگام فوت پدر منحيث والى هرات ايفاى وظيفه مى نمود، احمد شاه بابا در 

زمان حيات خويش، موصوف را وليعهد يا جانشين خود تعيين نمود. بعد از فوت احمد شاه بابا شهزاده 

سليمان از غيابت شهزاده تيمور استفاده نموده به حمايت شاوليخان صدر اعظم، خسر خود در قندهار 

اعالن سلطنت نمود. به مجرديکه شهزاده تيمور در هرات از اعالن پادشاهى او اطالع يافت. قشونى از مردم 

هرات، هزاره  و ايماق ترتيب نموده و رهسپار قندهار گرديد شهزاده تيمور به مجرد رسيدن به قندهار 

سليمان برادر بزرگ خود ار از سلطنت عزل و شاوليخان وزير را در عرض راه اعدام نمود. درباريان، 

اراکين دولت قبلى و مردم قندهار به او بيعت کردند و او را به حيث پادشاه افغانستان برگزيدند.

ابدالى، طرد شير محمد خان )مختارالدوله( و  اعدام شاوليخان مقتدر ترين شخصيت دربار و قبيلة 

سردار جهان خان سپهساالر،  اولين جرقة آتش بود که در خرمن خوانين و بزرگان قبايل شعله ور گرديد 

ناگفته نماند که احمد شاه بابا نظر به درايت و کفايتي که داشت، توانست توازن و تعادل را بين دولت و 

سران قبايل حفظ نمايد اما در سلطنت تيمور شاه بين دولت و سران قومى شگاف به وجود آمد و تيمور 

شاه باالى آنها اعتماد خود را از دست داد. فلهذا مجبور گرديد در سال اول سلطنت خويش، پايتخت را 

از قندهار به کابل انتقال دهد، روش مطلق العنانى اقدامات تيمور شاه باعث ائتالف يک تعداد خوانين و 
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سران قبايل عليه او گرديد. قبايل سدوزايى و غلجايى پالن داشتند تا تيمور شاه را از قدرت برانداخته و 

يکى از مو سفيدان سدوزايى بنام عبدالخالق خان را به عوض تيمور شاه به قدرت برسانند، ايشان در سال 

1774 با 25 هزار نفر مسلح جانب کابل روان شدند اما قواى ده هزار نفرى تيمور شاه با توپخانه قوى 

در محل شش گاو ) شش قلعه ( جلو آن ها را گرفته قواى سدوزايى و غلجايى مغلوب گرديدند. بعد از 

برخورد در شش گاو وردگ تيمور شاه در داخل با چندين قيام و شورش ديگر رو به رو گرديد اما با 

استعمال قوه آنها را دفع کرد.

تيمور شاه در عصرى مى زيست که يکى از بزرگترين حوادث تاريخى در تاريخ اروپا واقع شد و ممالک 

اروپايى را تکان داد و آن عبارت از انقالب کبير فرانسه )1789ميالدى( بود که اثرات خويش را باالى منطقه 

و جهان بجا گذاشت. که در تاريخ جهان به آن نقطة عطف و چرخش بزرگ اطالق شده است. 

تيمور  شاه به دربار مجلل عالقمند بود موصوف 33 پسر داشت تعدد زوجات و کثرت اوالد و هم تعيين 

نکردن وليعهد بزرگترين خطاى موصوف بوده زيرا عده يى از پسران او بعد از مرگ شاه به تحريکات 

خارجى ها باعث بى نظمى و هرج و مرج در افغانستان گرديدند با وجود مشکالت زياد در داخل و خارج 

تيمور شاه توانست امپراتورى که از پدر به او به ارث رسيده بود سرحدات آنرا حفظ نمايد.

تيمور شاه در سال 1793 در پشاور مريض گرديد و از آنجا به کابل انتقال و وفات کرد، جسد او را در چهار 

باغ کابل بخاک سپردند و عمارت مقبره اش در زمان سلطنت پسرش زمانشاه اعمار گرديد.

بعد از وفات تيمور شاه شهزاده زمان که از نظر سن پنجمين پسر او بود و از نگاه لياقت، کفايت و 

مديريت مرد آهنين و توانا بود به سلطنت رسيد.

 فعاليت هاى داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند گروپ اولى در مورد چگونگى بقدرت رسيدن تيمور شاه و گروپ 

دومى راجع به مشکالت داخلى تيمور شاه با هم مباحثه نمايند و بعداً نتيجه را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت
1- تيمور شاه در کدام سال پايتخت را از قندهار به کابل انتقال داد؟

2- عوامل بغاوت ها و شورش در مقابل تيمور شاه را مختصر توضيح دهيد.
3- در زمان سلطنت تيمور شاه، در اروپا کدام حادثة بزرگ تاريخى به وقوع پيوست؟

 فعاليت هاى بيرون صنف
شاگردان مى توانند در صورت رجوع به منابع و مأخذ راجع به سلطنت تيمور شاه معلومات حاصل و 

فردا آنرا در صنف بياورند.



درس چهارم

شاه زمان
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يکى از علل اختالفات ميان پسران تيمور شاه تعيين نکردن وليعهد در زمان او بشمار ميرود شاه زمان 

که نسبت به ساير برادران نزد پدر قرب بيشتر داشت. شخص اليق ، مصمم و با اراده بوده. پدر را در امور 

مملکتى يارى و مدد مينمود فلهذا خود را جانشين پدر ميدانست. بعد از مرگ تيمور شاه شهزاده زمان 

از تمام شهزاده ها و بزرگان قومى تقاضا به عمل آورد تا در مجلس جهت انتخاب شاه جديد اشتراک 

نمايند باآلخره بعد از فيصلة جرگه، شاه زمان به حيث پادشاه افغانستان تعيين گرديد و شاه زمان براى 

اينکه بر اوضاع تسلط پيدا نمايد، اعضاى جرگه را در باالحصار براى مدت کوتاه نظر بند نمود دو برادر 

او به نام هاى شهزاده محمود و شهزاده همايون در جرگه اشتراک نداشتند و سلطنت او را تأييد نکردند 

و  فرار  ايران  به  همايون شکست خوردند. محمود  و شهزاده  در جنگ هاى جدا گانه شهزاده محمود 

همايون دستگير شده کور گرديد.

زمانشاه سردار پاينده محمد خان را از مقام وزارت خلع کرد، که اين کار باعث عدم رضايت او 
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گرديد و سبب شد تا با سرداران مخالف پيوسته در صدد آن شدندتا شاه زمان را از سلطنت خلع نمايند. 

و وقتيکه شاه زمان از طرح سردار پاينده محمد خان مطلع گرديد، او را دستگير نموده و به قتل رسانيد.

شاه زمان آرزو داشت تا وضع افغانستان بهبود يافته در افغانستان صلح و آرامش بر قرار گردد اما وى 

در داخل با مخالفت برادران و سرداران قومى، در خارج با تحريکات انگليس و مداخالت ايران مواجه 

گرديد.

موقعى که شاه زمان در داخل با خانه جنگى ها دست به گريبان شد خارجى ها و استعمار از اين موقع 

استفاده کردند؛ چنانچه از طرف شمال شاهان بخارا، از طرف جنوب ميران سند، از طرف غرب آقا 

محمد قاجار پادشاه ايران و از طرف شرق سک ها مناطق سرحدى افغانستان را تهديد مى کردند. بنا بر 

اين، در سال 1793 ميالدى شاه زمان به تصفية پنجاب اقدام نمود و موقعى که به پشاور رسيد شهزاده 

بر آن شاه  بنا  قندهار را اشغال کرد؛  از درة بوالن عبور نموده،  به کمک ميران سند  برادرش  همايون 

زمان سفر پنجاب را نا تمام گذاشته و از تصفية پنجاب موقتاً صرف نظر کرد و فوراً عازم قندهار شده، 

همايون را دستگير و کورش نمود. بعداً براى سرکوبى»على تالپورى« از طريق درة بوالن به سند لشکر 

کشيد و با پرداخت سه صد هزار طال توسط ميران سند صلح برقرار شد. هنوز ديرى نگذشته بود که 

شهزاده محمود برادر ديگرش از هرات به لشکر کشى عليه شاه زمان پرداخت و شاه زمان فوراً جلو او 

را گرفته بعد از جنگ شديد شهزاده محمود شکست خورد؛ ولى به شفاعت مادر محمود دوباره او را 

به حکمرانى هرات گماشت. شهر بلخ که توسط شاهان ازبک بخارا اشغال گرديده بود بعد از جنگ 

شديد دوباره در تصرف نيروهاى زمانشاه درآمد در سال 1797 ميالدى شهزاده محمود مکرراً به شورش 

دست زد و شاه زمان براى آرام ساختن وى به قندهار آمد، شهزاده محمود مجبور گرديد تا به ايران فرار 

نمايد و زمانشاه پسر خويش قيصر را به حکمرانى هرات برگزيد. شاه زمان بعد از تسلط بر اوضاع در 

تشکيالت دولتى اصالحات بوجود آورد و اردوى يکصدوسى هزار نفرى را مجهز با سالح همان روز 

تشکيل نمود تا به هند حمله نموده و مناطق از دست رفتة امپراتورى احمد شاه بابا را دوباره به دست 
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آورد. در پهلوى آن مردم هندوستان از شاه زمان توقع داشتند تا استعمارگران انگليس را از هند بيرون 

به دربار شاه زمان فرستاد تا جلو پيشروى  پيغامى  بناپارت به مصر رسيده  ناپليون  راند. در همين موقع 

قواى متجاوز انگليس را بگيرد و هم از زمانشاه تقاضا بعمل آورد با فرانسه راه دوستى و همکارى را در 

پيش گيرد. چون زمانشاه اردوى يکصد و پنجاه هزار نفرى در اختيار داشت به ناپليون اعتنا نکرده بنا 

بر آن شاه زمان خودش براى نجات هند اقدام نمود. در سال 1798 ميالدى در الهور با رنجيت سنگ 

مذاکره نمود و رنجيت سنگ با شاه زمان به توافق رسيده آماده گى خويش را در جهت تحکيم اداره 

شاه زمان ابراز نمود. درين موقع شهزاده محمود به کمک قواى قاجارى ايران و سرداران فرارى افغان 

که در دربار قاجارى اقامت داشتند بدون جنگ، خراسان و هرات را اشغال نمودند، سپس به سيستان و 

فراه حمله کردند و تا قندهار رسيدند قواى شاه زمان به دفاع شهر قندهار به آن صوب حرکت نمود، در 

طول راه جنرال احمد شاه نورزايى پيشدار اردوى شاه زمان با ده هزار سپاه خويش بدون جنگ با قواى 

شهزاده محمود پيوست و قواى محمود به غزنى رسيد . شاه زمان با مشاهده چنين وضع به جانب پشاور 

عقب نشينى کرد. شاه زمان در منطقة شينوار توسط  مال عاشق اهللا شينوارى دستگير و بعداً توسط برادرش 

شهزاده محمود کور گرديد.

در سال 1801 ميالدى شهزاده محمود در رأس اداره افغانستان قرار گرفت. قابل يادآورى است شاه 

زمان بعد از کور شدن، الماس کوه نور را در قلعة مال عاشق اهللا شينوارى پنهان نموده بود که بعداً در 

دسترس شهزاده محمود قرار گرفت.

در نتيجه سياست استعمارى انگليس، مداخالت دولت ايران و هم مخالفت عديي از رجال سياسى 

باعث گرديد تا افغانستان دوباره در يک دورة انحطاط سياسى، اجتماعى و ا قتصادى قرار گيرد.



 فعاليت داخل صنف 

داخلى و خارجى دورة  به مشکالت  راجع  از گروپ ها  تقسيم شوند، يکى  به گروپ ها  شاگردان 

سلطنت شاه زمان و گروپ دومى راجع به چگونگى به قدرت رسيدن شاه زمان باهم مباحثه نمايند و 

بعداً نتيجه مباحثه خويش را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت 

1- شاه زمان را معرفى نمائيد.

2- شاه زمان در کجا و توسط کى دستگير گرديد و به دربار شاه محمودتسليم داده شد؟

3- راجع به پيشنهاد ناپليون به شاه زمان معلومات بدهيد؟

 فعاليت هاى بيرون صنف 

شاگردان مى توانند در صورت رجوع به منابع و مأخذ در مورد پاليسى انگليس در قبال حکومت شاه 

زمان معلومات حاصل و آنرا در صنف ارايه نمايند.

14



درس پنجم

پادشاهى اول شاه محمود )1801- 1804 ميالدى( 
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شهزاده محمود بعد از خلع و نابينا ساختن شاه زمان به کمک وزير فتح خان به قدرت رسيد. شاه محمود 

اثر بى کفايتى شاه محمود  به  نمود  اعطا  را  برايش لقب)شاه دوست(  فتح خان  به پاس خدمات وزير 

در ادارة کشور يک بحران سياسى افغانستان را فرا گرفت و دولت قاجارى ايران آلة دست انگليس ها 

گرديده، در صدد تجزيه واليت خراسان برآمد. واليت پنجاب که قبًال جز قلمرو افغانستان بود در آنجا 

سکها استقالل خويش را اعالن نمودند، موقعيکه شهزاده شجاع الملک برادر شاه محمود از نابينايى و 

زندانى شدن شاه زمان و به سلطنت رسيدن شاه محمود آگاه گرديد به بهانه انتقام گرفتن شاه زمان براى 

انداختن شاه زمان، شاه  بر  ابتدا انگليس ها براى  اقدام نمود. گرچه در  افغانستان  تصاحب تخت و تاج 

محمود را حمايه ميکردند، اما بعداً براى پيشبرد اغراض استعمارى خويش و خنثى نمودن حمله احتمالى 

ناپليون بناپارت به توافق شاه زمان براى اشغال هندوستان شجاع الملک )شاه شجاع( را بهتر يافتند و او 
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را عليه شاه محمود تحريک کردند.

امور دولتى در دست  و  بود  باالحصار مشغول عيش و عشرت  ارگ  در چنين حالت شاه محمود در 

کسانى بود که براى به دست آوردن قدرت در رقابت قرار داشتند، مانند وزير فتح خان ) شاه دوست(، 

شير محمد خان )مختار الدوله( و محمد اکرم خان صدر اعظم، در چنين وضعيت وزير فتح خان جهت 

نزد شهزاده  مناطق مذکور،  ماليات  از حصول  بعد  بنو سفر کرد،  و  پشاور، کوهات  به  ماليات  حصول 

کامران به قندهار مراجعت نمود موقعيکه به کابل برگشت به عوض محمد اکرم خان، بحيث صدر اعظم 

تعيين گرديد در همين موقع يک تعداد اراکين برجسته دولتى از کابل فرار و با شاه شجاع پيوستند.

را  او  و  نمودند  قيام  موصوف  عليه  بودند  آمده  ستوه  به  محمود  شاه  ضعيف  اداره  از  که  کابل  مردم 

در باالحصار محصور ساختند. قواى شاه محمود در مقابل مردم از مقاومت کار گرفته تا اينکه مردم 

کوهدامن و کوهستان براى نجات مردم کابل شتافتند، شاه محمود را زندانى و وزير فتح خان را در 

منطقه قلعه قاضى شکست دادند.

و به اين ترتيب دورة اول سلطنت شاه محمود به پايان رسيد.

 فعاليت هاى داخل صنف

شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند يکى از گروپ ها در مورد چگونگى به قدرت رسيدن شاه محمود و 

گروپ ديگر در رابطه به پاليسى ايران در قبال حکومت شاه محمود باهم مباحثه نموده و بعداً نتيجه را 

در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

1- کار کرد هاى مهم حکومت شاه محمود را فهرست نمايند.

2- کدام مردم در اخير سلطنت شاه محمود، به مردم کابل کمک و همکارى نمودند؟

4- شاه محمود به پاس خدمات وزير فتح خان کدام لقب را به او اعطأ نمود؟

 فعاليت هاى بيرون صنف

شاگردان مى توانند در صورت رجوع به منابع و مأخذ در مورد پاليسى انگليس در قبال حکومت شاه 

محمود  معلومات حاصل در صنف ارائه نمايند.



درس ششم

سلطنت اول شاه شجاع)1804- 1809 ميالدى(
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از او زمينة را براى ايجاد سلطنت شاه  کور شدن شاه زمان، ضعف ادارة شاه محمود و تنفر مردم 

شجاع مساعد گردانيد، در سال 1804 ميالدى شاه شجاع )شجاع الملک( به درخواست مردم کابل از 

طريق زرمت و لوگر داخل کابل گرديد و در باغ بابر اقامت اختيار نمود و از اوايل پادشاهى خويش 

دوستى خود را با انگليس ها آشکار ساخت. وزير فتح خان در وقت تصرف کابل توسط شجاع الملک 

جهت جمع آورى ماليات به باميان سفر نموده بود. موقعيکه به کابل برگشت خواست شاه محمود را از 

محاصره نجات دهد و سلطنت نامبرده را از سقوط رهايى بخشد اما جنگى در بين قواى وزير فتح خان و 

قواى شاه شجاع در منطقه قلعه قاضى کابل رخ داد، در نتيجه وزير فتح خان شکست خورده نزد شهزاده 

کامران والى قندهار پناهنده شد. بعداً شاه شجاع قواى خويش را داخل باالحصار نموده و سلطنت خود 
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را اعالن نمود.

افراد شاه شجاع بعد از جلوس او مال عاشق شينوارى را دستگير و بکابل آوردند نخست الماس)کوه 

نور( را از نزدش حصول و بعداً او را به قتل رسانيدند.

بناًء  او هراس داشت  برادران  و  فتح خان  از وزير  شاه شجاع در زمان حکمروايى و سلطنت خود 

کوشش مينمود تا مناسبات خود را با وزير فتح خان حسنه ساخته، خصومت و دشمنى را کنار گذارد. او 

وزير فتح خان را بسيار به عزت به کابل دعوت نمود شاه شجاع با دختر سردار دوست محمد خان برادر 

زاده وزير فتح خان ازدواج نمود، اما با وجود آن هم بريکديگر اعتماد نداشتند، زيرا منشأ اصلى دشمنى 

ايشان را قتل سردار پاينده محمد خان پدر وزير فتح خان توسط شاه زمان تشکيل ميداد وزير فتح خان 

سعى مينمود تا شاه محمود را دوباره به پادشاهى برساند در همين موقع شاه محمود از زندان باالحصار 

کابل فرار و در جنگى که بين قواى شاه شجاع و شاه محمود رخ داد، شاه شجاع شکست خورد و شاه 

محمود براى مرتبة دوم به سلطنت رسيد.

 فعاليت هاى داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند گروپ اولى راجع به چگونه گى به سلطنت رسيدن شاه شجاع 

و گروپ دومى راجع  به چگونگى سقوط سلطنت شاه شجاع با هم مباحثه نموده و نتايج آنرا بعداً در 

صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

1- شاه شجاع در دور اول سلطنت خود متوصل به کدام اقدامات گرديد؟

2- شاه شجاع چرا ميخواست مناسبات خود را با وزير فتح خان حسنه سازد؟

3- موقعيکه شاه شجاع، شاه محمود را زندانى نمود وزير فتح خان به چه منظور کابل را ترک گفته بود.

 فعاليت بيرون صنف

شاگردان راجع به عوامل سقوط دورة اول سلطنت شاه محمود توسط شاه شجاع معلومات حاصل و 

در صنف ارائه نمايند.



درس هفتم

چگونه گى به قدرت رسيدن شاه محمود بار 
دوم)1809- 1818(
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شاه محمود به کمک وزير فتح خان براى بار دوم به سلطنت رسيد. در زمان سلطنت دوم شاه محمود 

در صحنة ادارى و سياسى افغانستان تغييرات رونما گرديده بود بطور مثال شاه شجاع با همکاران نزديک 

خود بعد از شکست توسط شاه محمود که خارج افغانستان بودند و اراکين متنفذ دولتى چون محمد 

اکرم خان)امين الملک( شير محمد خان)مختار الدوله( و مير علم خان و غيره به قتل رسيده بودند زيرا 

ايشان در سلطنت اول شاه محمود با شاه شجاع پيوسته بودند.

وزير فتح خان براى تحکيم هر چه بيشتر قدرت، برادران خويش را در پست هاى مهم دولتى مقرر 

شاه  پسر  کامران  شهزاده  موجب حسادت  و  نگرانى  ماية  خان  فتح  وزير  افزون،  روز  قدرت  اما  نمود 

افغانستان تحمل کرده  محمود گرديده، زيرا موصوف نفوذ وزير فتح خان و برادران او را در سراسر 

نمى توانست. در چنين وضعيت شاه محمود در باالحصار کابل مشغول خوشگذرانى و عياشى بوده، از 

امور دولتى آگاهى نداشت و ساحة اقتدار دولت صرف محدود به کابل و قندهار مى گرديد.

پشاور درين موقع تحت نفوذ فعاليت شاه شجاع قرار داشت و کشمير توسط عطا محمد خان اداره 

مى شد که از دولت مرکزى اطاعت نمى کرد. در هرات برادر سکة شاه محمود فيروزالدين حکمرانى 

مى نمود و شاه محمود از آغاز سلطنت دوم خود اکثراً در پايتخت رهايش داشت، موقعيکه قواى افغانى 

در شرق افغانستان مصروف جنگ بودند، ايرانيها غوريان را اشغال کردند فيروزالدين از مرکز کمک 

خواسته تا جلو پيشروى ايرانى ها را بگيرد، وزير فتح خان با سى هزار عسکر از کابل به سوى هرات 

حرکت نمود.

وزير فتح خان نخست شهزاده فيروز الدين را با فاميلش به قندهار فرستاد دارايى و زيورات فاميل 

شهزاده فيروز الدين توسط افراد سردار دوست محمد خان برادر وزير فتح خان مورد دست برد قرار 

گرفت، ثانياً وزير فتح خان با ايرانيان به جنگ پرداخت که در نتيجه قواى ايرانى شکست خورده، عقب 

نشينى کردند زمانيکه شاه محمود از اهانت به فاميل فيروزالدين مطلع گرديد شهزاده کامران را براى 

سرزنش سردار دوست محمد خان به هرات فرستاد اما از قبل سردار دوست محمد خان  از هرات فرار 
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اقتدار وزير فتح خان و  از  نموده و کامران وزير فتح خان را دستگير و اورا کور کرد زيرا موصوف 

برادرانش در حراس بود. 

برادران وزير فتح خان از کور شدن برادر خويش اطالع يافتند در سراسر افغانستان از کشمير تا هرات به 

شورش دست زدند. سردار دوست محمد خان از کشمير برگشت، کابل را اشغال کرد. وزير فتح خان نزد 

شاه محمود زندانى بود و شاه محمود از وزير فتح خان ميخواست برادران خود را متقاعد سازد تا از شورش و 

بغاوت دست بردارند، اما برادران وزير فتح خان جنگيدن را ترجيح دادند.

شاه محمود در مقابل قواى سردار دوست محمد خان مقاومت  کرده نتوانست فلهذا کابل را به قصد 

غزنى ترک نمود و در همين موقع شهزاده کامران با قواى دوازده هزار نفرى خود به کمک پدر به غزنى 

رسيد، سردار محمد عظيم خان والى کشمير نيز به کمک سردار دوست محمد خان به کابل شتافت، بين 

قواى سردار دوست محمد خان و شاه محمود بين کابل و غزنى جنگ شديد رخ داد که شاه محمود و 

کامران شکست خوردند، هنگام فرار شاه محمود، وزير فتح خان نابينا را در منطقه سيد آباد وردگ بقتل 

رساند و شاه محمود و کامران به هرات نزد حاجى فيروز الدين عقب نشينى نمودند. بعد از مرگ شاه 

محمود و فيروزالدين کامران از 1829 الى 1842 ميالدى بر واليت هرات حکمروايى نمود.

 فعاليت داخل صنف 

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند گروپ اولى راجع به عوامل کشته شدن وزير فتح خان، گروپ 

دومى راجع به تحوالت ادارى و سياسى که زمينه را براى سلطنت دوم شاه محمود مساعد ساخته بود با 

هم مشوره نموده بعداً نتيجه را در صنف بيان نمايند.

 سؤاالت

1- چگونگى قتل وزير فتح خان را تشريح نماييد؟

2- برادران وزير فتح خان چرا در سرتاسر افغانستان به شورش دست زدند؟

3- عوامل اصلى اختالفات بين سدوزايى ها و بارکزايى ها را بطور مختصر توضيح دهيد؟

 فعاليت بيرون صنف 

شاگردان راجع به سقوط سلطنت سدوزايى ها و پيامد ناگوار آن در اوضاع افغانستان معلومات تهيه 

و در صنف ارائه نمايند.



درس هشتم

سلطنت اول امير دوست محمد خان و تجاوز اول انگليسها بر افغانستان
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سلطنت سدوزائيان با به قدرت رسيدن احمد شاه بابا در )1747م( شروع و با ختم حکومت ايوب 

شاه سدوزايى به پايان ميرسد که يک سلسله عوامل داخلى و خارجى در سقوط آن نقش داشته 

که به طور اجمالى از آن ياد آورى مى گردد.

مداخالت مستقيم و توطئه هاى سياسى انگليس و ايران در امور داخلى افغانستان، تعدد پسران و 

نواسه هاى تيمور شاه که بعد از شاه زمان بخاطر پيروز شدن بر رقيبان خويش را به دامان انگليس ها 

پاينده محمد  به قتل رسيدن سرداران بارکزايى چون سردار  ايرانى ها مى انداختند، و همچنان  و 

خان و سردار وزير فتح خان از جمله عوامل سقوط سدوزايى ها و انتقال قدرت به بارکزايى ها 

محسوب مى شود.
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به  متعلق  سرزمين هاى  استرداد  براى  برسد،  سلطنت  به  خان  محمد  دوست  سردار  اينکه  از  قبل 

افغانستان از سک ها تحت فشار مردم عامه قرار داشت و چاره ديگر نديده جز اينکه از علماى 

دين و بزرگان قومى، فتواى جهاد را بگيرد. بناًء علما دينى به سردار دوست محمد خان مشوره 

دادند که خود را اميرالمؤمنين اعالن نمايد تا صالحيت شرعى اعالن جهاد برايش حاصل گردد 

در سال 1835م. دوست محمد خان با يک تعداد افراد مورد اعتماد خويش به مسجد عيد گاه 

رفت)در آن زمان مسجد عيد گاه نزديک بگرامى موقعيت داشت( درين وقت توسط مير حاجى 

فرزند مير واعظ عالم و مبارز مشهور کابل که در رأس علماى دينى قرار داشت طى مراسم ساده 

او را به حيث اميرالمؤمنين تعيين نمود و اولين خطبه به نام او خوانده شد.

امير دوست محمد خان بعد از بيعت گرفتن حکم جهاد را صادر نمود و مردم رضايت خود را 

ابراز نمودند قواى که مرکب از پنجاه هزار پياده و ده هزار سواره متشکل بود. در سال 1835م. 

داخل حوزه پشاور گرديد در موضع)شيخان ( آنطرف درة خيبر مستقر گرديد. سردار سلطان 

افراد  به عهده داشت که  را  با جورى  مبارز  مرد  ده هزار  امير رهبرى  برادر  محمد خان طاليى 

مذکور جزء همين اردو بودند. درين وقت براى حکومت پنجاب هراس پيدا گرديد، خواست 

از طريق مصالحه پيش آيد انگليس ها هيئت به رهبرى)هارالن( به دربار امير فرستادند و هارالن 

وظيفه داشت تا در بين قواى افغانى تفرقه ايجاد نمايد و براى سلطان محمد خان حکومت پشاور 

را وعده داد. سلطان محمد خان قواى ده هزار نفرى خود را از قوه افغانى جدا ساخت. 

امير دوست محمد خان با مشاهده اين وضع بدون درنگ عازم کابل گرديد که اين تصميم امير 

همه را حيران ساخت.

در درس گذشته ذکر گرديد که حمله احتمالى ناپليون بناپارت از طريق افغانستان براى انگليس ها 

تشويش خلق نموده بود در همين موقع عين وقايع از طرف روسيه صورت گرفت، فلهذا انگليس ها 

از  تا  ناپليون اجازه ندهند  براى  تا  امير خواستند  از  انگليس ها  نشان دادند.  افغانستان دلچسپى  به 
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انگليس ها  پشاور شرط  استرداد  با  امير دوست محمد خان  هند داخل گردد  به  افغانستان  طريق 

را پذيرفت، اما انگليس ها ورود هيئت روسى را درکابل بهانه گرفتند روابط خود را با امير قطع 

نمودند. موافقت نامه بنام معاهده مثلث بين رنجيت سنگ، شاه شجاع و نمايندة انگليس مکناتن 

در ماه مى 1838م در الهور به امضاء رسيد که مواد آن قرار ذيل است:

اندلس مانند  افغانى در غرب رود خانة  افغانستان بر واليت  شاه شجاع از جميع حقوق   -1

پشاور و ديره جات به نفع دولت سک ها صرف نظر نمايد.

امير پنجاب وعده ميدهد که در مقابل آن با قشون خود به شاه شجاع الملک کمک کند   -2

تا دو باره تاج و تخت افغانستان را صاحب گردد.

تأمين  با جانبين در  تعهد مى کند که  به حيث دوست و خير خواه طرفين  برتانيا  دولت   -3

مقاصد و اهداف شان مساعدت و کمک نمايد.

نظر به مواد معاهدة فوق الذکر و اعالمية شمله عساکر انگليس از درياى سند عبور کرده و به 

همراهى   شاه شجاع به درة بوالن نزديک گرديدند و قندهار توسط آنها اشغال گرديد، شاه شجاع 

رسماً پادشاه افغانستان اعالن شد. همچنان شاه شجاع در قندهار تعهد نمود که عساکر انگليس در 

افغانستان بصورت دايمى باقى بماند. در اين زمان قشون ديگر انگليس به جالل آباد نزديک شد. 

با وجود اوضاع خراب امير دوست محمد خان،  سردار وزير محمد اکبر خان و سردار غالم حيدر 

خان والى غزنى را امر کرد تا با تمام قوا در مقابل دشمن مقاومت نمايند آنها مقاومت نتوانستند، 

انگليس ها غزنى را فتح و به کابل نزديک شدند. امير دوست محمد خان به بخارا پناه برد گرچه 

شاه شجاع ظاهراً پادشاه بود اما تمام اختيارات بدست مکناتن و انگليس ها قرار داشت. و به اين 

ترتيب افغانستان توسط قواى انگليس اشغال گرديد.



 فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول در مورد اوضاع اجتماعى و سياسى بين سال هاى 

1818و 1834م. و گروپ دوم در مورد عوامل تعرض انگليس بر افغانستان معلومات حاصل و در 

صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

1- امير دوست محمد خان چگونه به قدرت رسيد؟

2- خط مشى امير دوست محمد خان را چگونه ارزيابى مى کنيد؟

3- به امير دوست محمد خان چرا لقب امير المؤمنين داده شد؟  

 فعاليت هاى بيرون صنف

شاگردان در صورت درسترسى به منابع و مآخذ راجع به پاليسى رنجيت سنگ در قبال افغانستان 

معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.

24
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رنجيب  ميان  مثلث  معاهدة  ميالدى   1838 سال  در  که  شديم  متذکر  گذشته  درس  در  که  طورى 

سنگ، شاه شجاع و مکناتن نمايندة انگليسها در الهور به امضاء رسيد، که اين معاهده سبب شد تا 

انگليسها، بر افغانستان تجاوز نموده و شاه شجاع به قدرت برسد.

از همان روزى که شاه شجاع به سلطنت رسيد مردم از ضعف شخصى و اداره او آگاه شدند و از بين 

بردن موصوف و انگليس ها را يکى از وجايب ملى و دينى خود دانستند براى تحقق اين هدف در بين 

مردم حس آزادى خواهى و روحية جهاد عليه متجاوزين و استعمار گران، حفظ ننگ و ناموس تقويه 

گرديد. مردم نخست نام شاه شجاع را از خطبه حذف و از انگليس ها تنفر شديد خود را ابراز نمودند. 

خزاين انگليس که از قندهار انتقال داده ميشد، در عرض راه توسط غازيان به غنيمت گرفته شد. راه 

کابل و قندهار مسدود گرديد و در سمت مشرقى توسط يکى از منسوبين خانواده سيد جمال الدين 

افغان قيام صورت گرفت. اين اوضاع انگليس ها را مضطرب و پريشان ساخت مخصوصاً وقتى که 

شنيدند روس ها امير دوست محمد خان را با اسلحه کافى به کابل فرستاده و تعداد زياد از طرفداران 

امير به سوى او شتافته اند. در سمت قندهار و جنوبى شورش هاى ضد انگليس آغاز گرديد. سراسر 

افغانستان را نارضايتى عمومى فرا گرفت و ديگر ممکن نبود که مردم فريب شاه شجاع را بخورند.

امير دوست محمد خان بعد از برگشت از بخارا براى تصرف کابل آماده گى جنگ گرفت و از 

تاشقرغان به کوهستان آمد. اهالى کوهستان به رهبرى مير مسجدى خان با انگليسها آمادة نبرد بودند 

که ناگاه امير خود را به داليل نامعلوم و غير مترقبه به انگليسها تسليم نموده که به وسيلة انگليسها به 

کلکته فرستاده شد، اما مجاهدين به رهبرى مير مسجدى خان و سلطان احمد خان و غيره با متجاوزين 

انگليسى دست به غزا زدند و عبداهللا خان اچکزايى و امين اهللا خان لوگرى و ديگران به اتفاق مردم 

امير دوست  انگليس ها و شاه شجاع شوريدند، و سردار محمد اکبر خان فرزند  اطراف کابل عليه 

محمد خان با ايشان پيوست و محاصره را بر قشون انگليسها تنگ تر ساختند. در اين هنگام ميکناتن 
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توسط وزير محمد اکبر خان گشته شد و همچنان برنس توسط مجاهدين به قتل رسيد، و به انگليس ها 

خسارات هنگفتى وارد گرديد     که در نتيجه به جز يک نفر به نام داکتر برايدن در حال نيمه جان خود را 

در جالل آباد با قشون ديگر انگليس يکجا ساخت و ديگران تلف شدند.

برانداختن سلطنت شاه شجاع خاموش نشده بود که  انگليس و   ولى هنوز زمزمة جهاد بخاطر اخراج 

عملى  افغانستان  از  انگليس ها  و خروج  برگشت  ملى  قيام  نتيجه  رسيد.  ثمر  به  ملى  قيام  و  مردم  اتحاد 

انگليسها  در  نفر سرباز، همچنان به حيثيت، پرستيژ و وقار  انگليس ها متحمل تلفات 16500  گرديد،  

سراسر جهان لطمه وارد گرديد.

 فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول در مورد برگشت امير دوست محمد خان از بخارا به 

کشور و گروپ دوم راجع به تسليمى موصوف به انگليس بين هم مباحثه نموده و نتيجه را در صنف 

ارائه نمايند.

 سؤاالت

1- مير مسجدى خان چه نقشى را در جهاد عليه انگليس ها ايفا نمود؟

2- انگليس ها بعد از تعرض اول بر افغانستان به کدام سرنوشت مواجه شدند؟

 فعاليت خارج از صنف
پادشاهى شاه شجاع  انگليس ها در زمان  به مداخلة  منابع دست داشته در رابطه  از  استفاده  با  شاگردان 

مطلب تهيه نموده و در صنف ارائه بدارند.
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بعد از اشغال افغانستان توسط انگليس ها در سال 1839ميالدى، مردم افغانستان از بين بردن انگليسها 

و شاه دست نشاندة ايشان  را يکى از وجايب ملى خود مى دانستند، تا اينکه در اواخر سال 1841م قيام 

ملى از کابل شروع گرديده بعد از عقد معاهده ميان سران قومى مانند نايب امين اهللا خان لوگرى، عبداهللا 

خان اچکزى و ديگر مجاهدين علم جهاد را برافراشتند. مجاهدين نخست برنس را در منزلش به قتل 

رسانيدند و بعداً تمام خزاين و ذخاير اسلحة انگليس ها را ضبط نمودند. مردم جوقه جوقه از کوهستان، 

لوگر و وردک با مجاهدين کابل پيوستند و قواى انگليس متقبل تلفات زياد گرديد يک قسمت قواى 

انگليس در شيرپور محاصره شد، در همين موقع وزير محمد اکبر خان از حبس بخارا رها شده و خود 

نيرنگ  با آمدن موصوف روحية مجاهدين قوى تر گرديد، درين وقت مکناتن  به کابل رسانيد. و  را 

بود  اين  نمود هدف مکناتن  پيشنهاد يک معاهده را طرح  براى تخلية کابل  برده و  بکار  خطرناک را 

مجاهدين را تا وقتى مصروف نگهدارند تا زمانيکه قواى کمکى انگليس برسد، مکناتن در مجلسى که با 

وزير محمد اکبر خان داشت مى خواست، وزير محمد اکبر خان را از بين ببرد، وزير محمد اکبر خان با 
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درک حساسيت موضوع، مکناتن را هدف گلوله تفنگچة قرار داد که خودش براى وزير موصوف اهدا 

کرده بود. بدين ترتيب نمايندة سياسى و وزير مختار انگليس)ويليام مکناتن( از بين برده شد. بعد ازين، 

وحشت عجيبى در بين قواى انگليس رونما گرديد )کشته شدن برنس و مکناتن، سردى هوا، کمبود 

آذوقه و مواد خوراکى، دست و پاچگى اردو عظيم انگليس( باعث شد تا هر چه عاجل به تخليه کابل 

آغاز نمايند. که چنين کار با تلفات بزرگ قواى انگليس انجام پذيرفت. 

به اصالح اوضاع  به سلطنت رسيد نخست  بار دوم  براى  امير دوست محمد خان در سال 1843 م 

داخلى پرداخت زيرا در اثر موجوديت ملوک الطوايفى اوضاع کشور متالشى گرديده بود موصوف 

براى استحکام وحدت سياسى و ثبات دولت مرکزى کوشش زياد نمود و بعضى مناطقيکه از دولت جدا 

گرديده بود مانند باميان، مزار شريف و هزاره جات را فتح و به دولت مرکزى ملحق ساخت.

خان  اکبر  محمد  وزير  ساخت.  خاموش  را  و خوگيانى  نجراب  تگاب،  مردم  بغاوت هاى  همچنان 

فرزند امير دوست محمد خان به حيث مرد وطن دوست و فدا کار در راه تأمين وحدت ملى افغانستان 

متقبل زحمات زياد گرديد تا اينکه به عمر بيست نه سالگى به اثر تابليت هاى زهر آلود يک طبيب هندى 

شهيد و در روضة حضرت على)رض( به خاک سپرده شد، امير دوست محمد خان براى استرداد پشاور، 

انگليسها خراب  با  را  نداشت روابط خود  بيشتر آرزو  نه رسيد  و  به جايى  اما  مساعى زياد بخرج داد 

بسازد اما در داخل تمام مناطق را تحت ادارة حکومت مرکزى درآورد. گرچه در سرحدات احمد شاه 

کبير تغييرات رونما گرديده بود، ولى حکومت مرکزى بعد از يک دورة فترت دوباره قوى و مستحکم 

گرديد. امير دوست محمد خان در دور دوم سلطنت متوصل به عقد يک تعداد معاهدات گرديد که 

ذيًال از آن تذکر به عمل آمده است.

معاهدات جمرود

انگليس ها از عقد معاهدات جمرود دو امتياز را از امير دوست محمد خان مطالبه مى نمودند، اولى به 

رسميت شناختن مناطقى که قبًال تحت حکمروايى سک ها بود که بعداً مناطق مذکور توسط انگليس ها 

تصرف گرديد. دوم اينکه روس ها به کمک ايرانيان مى خواستند بر واليت هرات تسلط داشته باشند که 

ازين ناحيه نسبت پيشروى روس ها منافع خود را به خطر ميديدند، دفع آن خطرات بود.

معاهدة جمرود اول: نظر به هدايت الرد الهنرى گورنر جنرال هند، سرجان الرنس والى پنجاب 

مؤظف به عقد اين معاهده گرديد شخص امير دوست محمد خان در مذاکرات مذکور اشتراک ننمود 
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به عوض وليعهد خويش سردار غالم حيدر خان را در سال 1855م به جمرود که در نزديکى پشاور 

موقعيت دارد فرستاد که بعد از مذاکرات مختصر معاهده سه فقره يى به تاريخ 30 مارچ 1855م. بين 

جانبين عقد گرديد.

فيمابين کمپنى هند شرقى و امير دوست محمد خان حاکم کابل، آن سرزميني که در کنترول   -1

امير و ورثة او باشد صلح و دوستى دايمى برقرار خواهد بود.

کمپنى هند شرقى تعهد مى کند. احترام قلمرو امير را که در حال حاضر در تصرف دارد رعايت   -2

بکند.

افغانستان که در تصرف او ميباشد تعهد  امير دوست محمد خان حاکم کابل، آن عالقه هاي   -3

مى نمايد از طرف خود و بازمانده گان و متعلقين خود مناطق هند شرقى را احترام کند و هرگز در آن 

مداخله نکند و با دوستان کمپنى هند شرقى دوست باشد و با دشمنان آن دشمن.

بناًء در  زمانى که انگليس ها از تجزية واليت هرات صرف نظر نمودند،  معاهدة جمرود دوم: 

صدد مذاکرات با امير دوست محمد خان گرديدند امير مذاکرات را در هند قبول ننمود و مذاکرات 

مذکور در جمرود بين امير و سرجان الرنس صورت گرفت معاهدة مذکور توسط سردار محمد اعظم 

خان امضا گرديد. که حاوى مطالب ذيل است:

اگر حکومت ايران خالف تعهدات خود عمل نمايد و هرات را اشغال نمود، جنگ انگليس ها   -1

بر عليه ايرانيان دوام خواهد داشت. تا اينکه امير بتواند از واليات ديگر دفاع کند و تا ختم جنگ ايران و 

انگليس. انگليس ها ماهانه مبلغ صد هزار روپيه )ده هزار پوند( به امير خواهند پرداخت.

امير دوست محمد خان را بر عالوة اردوى کنونى با يک سپاه منظم سيزده هزار نفرى سواره و   -2

يک سپاه پياده هجده هزار نفرى تجهيز خواهد نمود. 

اخذ پول معينه و انتقال آن به افغانستان در اختيار امير دوست محمد خان است.  -3

نماينده گان انگليس در واليات ثالثه افغانستان)کابل، قندهار و بلخ( غرض نظارت بر مصرف   -4

و تهيه، گزارش جنگى مقيم خواهد شد. اين ها در امور داخلى حق مداخله را ندارند و امنيت و حفاظت 

شان به عهدة امير دوست محمد خان است.

يک نفر نمايندة کابل در پشاور مقيم خواهد شد.  -5

بعد از ختم جنگ با ايران، پول مادة اول قطع خواهد شد.  -6



افغانستان  امير  اگر  اما  نمود،  را ترک خواهند  افغانستان  انگليسى  منصبداران  پول  قطع  از  بعد   -7

مقتضى باشد يک نفر نمايندة مسلمان در کابل مقيم خواهد شد.

خواهد  حفاظت  کافى  محافظين  با  افغانستان  به  دخول  و  خروج  در  را  انگليسى  افسران  امير   -8

نمود.

آغاز پرداخت پول از ماه جنورى خواهد بود.  -9

10- سه صد هزار روپيه پرداختى در قندهار و دو صد هزار روپيه درکابل مربوط به اين قرار داد 

نبوده بلکه پيشکش کمپنى هند شرقى است. ششصد هزار روپيه پرداخته شدة ديگر در کابل براى مقصد 

جداگانه و مربوط به قرار داد ديگر است.

11-  اين عهد نامه ناقص عهد نامة قبلى 1855م نخواهد بود. امير دوست محمد خان در حالت صلح 

و جنگ پيشنهاد ايران و متفقين ايران را به اطالع انگليس ها خواهد رسانيد.

12-  بر عالوه چهار هزار ميل تفنگ که  قبًال داده شده به تعداد چهار هزار ميل تفنگ ديگر نيز از 

طرف حکومت انگليس در منطقه )تل( به مامورين امير دوست محمد خان سپرده خواهد شد.

 فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند گروپ اول راجع به علت قيام ملى مردم افغانستان بر ضد انگليس ها 

و گروپ دوم راجع به عقد معاهدات امير دوست محمد خان بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

1- روى کدام علت وزير محمد اکبر خان مکناتن را از بين برد؟

2- مفاد معاهدة جمرود اول را تذکر دهيد.

3- جمرد دوم بين کدام شخصيت ها عقد گرديد؟

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان با استفاده از منابع دست داشته راجع به قيام ملى مردم افغانستان عليه انگليس ها مطالب تهيه 

و در صنف ارائه بدارند.
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درس يازدهم

پادشاهى اول امير شير على خان)1863- 1866 ميالدى(
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مردم افغانستان در دورة تسلط نيم قرنة برادران و زير فتح خان در زد و خورد و بى نظمى ها 

بسر بردند؛ زيرا سياست استعمارى انگليس درين بى نظمى ها دخيل بود؛ همچنان قبل از به قدرت 

رسيدن امير شير على خان، انگليس ها يکتعداد معاهدات را باالى امير دوست محمد خان تحميل 

افغانستان  به روى مردم  به معاهدات مذکور راه هاى ترانزيتى و مواصالتى  کرده بودند که نظر 

مسدود گرديد و به اين ترتيب افغانستان در محاصرة اقتصادى و سياسى قرار گرفت.

پس از آنکه امير دوست محمد خان در گذشت سردار شير على خان که در زنده گى پدر 

وليعهد تعيين گرديده بود )12 جون 1863م(، بعد از مراسم فاتحه خوانى امير به عمر 41 سالگى 

در هرات به حيث وارث تخت و تاج پدر، پادشاهى خود را اعالن کرد و از موضوع به برادران 

خويش اطالع داد. برادران او ظاهراً به او بيعت نموده، اما در باطن در صدد مخالفت بر آمدند.

امير شير على خان شهزاده محمد يعقوب خان را براى تنظيم امور واليت هرات گذاشته و 

از  اعظم خان  محمد  سبزوار  قسمت  در  اما  کابل گرديد؛  رهسپار  اعظم خان  محمد  با  خودش 
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امير جدا شد و از طريق مناطق مرکزى نزد سردار محمد حسين خان برادر سکه اش که حاکم 

هزاره جات بود رفت و خواست به کمک مردم هزاره به کابل حمله نمايد، اما مردم هزاره جات 

طرفدارى خود را از امير شير على خان اعالن نمودند، بعداً محمد اعظم خان از برادران ديگر 

خود کمک خواست و ترتيبات يک حمله را گرفت؛ اما در مقابل قواى امير شير على خان تاب 

مقاومت نياورده به دولت انگليس پناه برد.

امير شير على خان در سال 1865م براى تصفية قندهار با يک تعداد قواى خود حرکت نمود و 

با سردار محمد امين خان به مقابله پرداخت، در جنگ که بين طرفين رخ داد، سردار محمد على 

خان پسر امير و سردار محمد امين خان برادر امير با هشت هزار عسکر به قتل رسيدند. اين واقعه 

امير را متأثر ساخت و باالى روان او تأثير منفى به جا گذاشت. اوکنترول اعصاب خود را از دست 

داده و در قندهار انزوا اختيار نمود، باآلخره اين انزوا زمينة سقوط سلطنت او را فراهم ساخت.

 فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند. گروپ اول راجع به شخصيت امير شير على خان و گروپ 

دوم در مورد اختالفات خانواده گى امير معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

- امير شير على خان چگونه به قدرت رسيد؟

مشکالت داخلى امير شير على خان را در دور اول سلطنت آن فهرست نمايند؟  -

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان راجع به عوامل شکست امير شير على خان در دور اول سلطنت او مطالب تهيه و در 

صنف ارائه نمايند.



درس دوازدهم

سلطنت امير محمد افضل خان )۱٨۶۶ـ ۱٨۶۷م( 
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انزواى امير شير على خان باعث شد تا سردار محمد اعظم خان و سردار عبدالرحمن خان کابل 

را تصرف نموده و سردار محمد افضل خان را به قدرت برسانند، به مجردى که انگليس ها در هند 

از پادشاهى امير محمد افضل خان اطالع يافتند فوراً سلطنت اورا به رسميت شناختند و به تعقيب 

آن نمايندة سياسى خود را به کابل فرستادند. در حالى که پادشاه رسمى افغانستان )امير شير على 

خان( حضور داشت و مردم از او جانبدارى مى نمودند.

 امير شير على خان در مقابلة با قواى محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از قندهار لشکر 

امير شير على خان شکست خورد و به هرات نزد پسر خويش سردار  نتيجه  کشى نمود که در 

محمد يعقوب خان به هرات عقب نشينى کرد، امير شير على خان در هرات بود که فيض محمد 

خان حاکم اسبق آقچه به امير شير على خان پيغام فرستاد و وعدة کمک سپرد همان بود که امير 

به استقامت  به او پيوست و هر دو متحداً در سال 1867م  شير على خان از طريق ميمنه و مزار 

کابل سپاه کشيدند سردار عبدالرحمن خان در منطقة پنجشير جلو اين سپاه را گرفت و در نتيجه 

سردارمحمد افضل خان 
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جنگ که در بازارک پنجشير رخ داد سردار فيض محمد خان کشته و امير شير على خان دوباره 

به هرات برگشت.

درين اثنا امير محمد افضل خان به نسبت مريضى وفات يافته و جسد اورا در قلعة حشمت خان 

مقابل زيارت شهداى صالحين به خاک سپردند.

از اينکه دورة سلطنت امير محمد افضل خان بسيار کوتاه بود و کدام کار مهم که قابل ذکر 

باشد صورت نگرفت.

 فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند. گروپ اول راجع به شخصيت امير محمد افضل خان و 

گروپ دوم در مورد اختالفات خانواده گى امير بين هم گفتگو نموده و نتيجة آنرا در صنف ارائه 

نمايند.

 سؤاالت

امير محمد افضل خان به کمک کدام اشخاص به قدرت رسيد و دولت انگليس در رابطه   -

به حکومت او چگونه پاليسى را اختيار نمودند؟

لشکر امير شير على خان و فيض محمد خان در کجا و توسط کى شکست خورد؟  -

راجع به دورة سلطنت امير محمد افضل خان معلومات دهيد؟  -

 فعاليت خارج از صنف 

شاگردان راجع به پاليسى انگليس در قبال امير محمد افضل خان معلومات جمع آورى و در 

صنف ارائه بدارند.



درس سيزدهم

سلطنت امير محمد اعظم خان)1867- 1868م(
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امير محمد افضل خان در اکتوبر 1867م در کابل وفات نمود و سردار محمد اعظم خان به موافقة 

سردار عبدالرحمن خان به امارت افغانستان رسيد.

امير محمد اعظم خان به منظور وسعت دادن حکومت مرکزى و مطيع ساختن واليات شمالى کشور 

سردار عبدالرحمن خان را از مرکز دور و موصوف را به صفحات شمال کشور اعزام نمود عبدالرحمن 

خان در آنجا متوجه اميران و خوانين ايبک، تاشقرغان، سرپل، شبرغان و آقچه گرديد و آنها را مطيع 

حکومت مرکزى ساخت و بعداً به ميمنه رفت و آنجا را به محاصره گرفت.

امير شير على خان از مصروفيت هاى عبدالرحمن خان در صفحات شمال کشور اطالع يافت با پسر 

خود سردار محمد يعقوب خان از هرات به صوب قندهار حرکت کرد. مردم قندهار که از ظلم و ستم 

پسران امير محمد اعظم خان بجان رسيده بودند امير شير على خان را استقبال و قندهار را تسليم موصوف 

نمودند و پسران امير محمد اعظم خان را از آنجا  راندند.

امير شير على خان بعد از فتح قندهار به جانب کابل حرکت کرد و امير محمد اعظم خان در صدد 

مقابله با او برآمد؛ ولى در غياب او محمد اسمعيل خان از چاريکار به کابل حمله کرد و مردم به نام 

سردار محمد اعظم خان
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امير شيرعلى خان تسليم شدند. امير محمد اعظم خان با مشاهدة اوضاع که به نفع امير شير على خان 

تغيير مى خورد، روحيه اش ضعيف شده و نزد سردار عبدالرحمن خان به تخار فرار نمود. امير شير على 

خان هنوز به کابل نه رسيده بود که امير محمد اعظم خان و سردار عبدالرحمن خان با نيروى تازه دم به 

سمت غزنى حرکت کردند و در سال )1868م( در منطقه شش گاو)شش قعله( غزنى جنگ ميان شان 

صورت گرفت و در نتيجه امير محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان شکست خوردند و فرار نمودند. 

انگليس ها ايشان را جهت رهايش به هندوستان دعوت کردند. اما آنها به قصد تهران از طريق سيستان 

روان گرديدند ولى امير محمد اعظم خان در طول راه مريض شده وفات نمود. و سردار عبدالرحمن 

خان به بخارا پناهنده شد. 

امير محمد اعظم خان در مدت کوتاه سلطنت خود به همکارى وزير دانشمند ايشان سيد جمال الدين 

افغانى پالن هاى عمرانى و عرفانى را روى دست گرفته بود، از جمله اولين مجلة افغانستان که به نام کابل 

ياد ميشد نشر شد موصوف پالن هاى مربوط به تشکيالت ادارى به سيستم جديد روى دست داشت ولى 

به نسبت کوتاهى وقت عملى نگرديد.

 فعاليت داخل صنف 
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند يکى از گروپ ها راجع به نقش سردار عبدالرحمن خان در به 

قدرت رسيدن امير محمد اعظم خان و گروپ ديگر راجع به دورة حکمرانى امير محمد اعظم خان بين 

هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
امير محمد اعظم خان به چه منظور عبدالرحمن خان را به صفحات شمال کشور فرستاد؟  -1

جنگ ميان امير شير على خان و سردار عبدالرحمن خان در کدام منطقه صورت گرفت و نتيجة   -2

آن چى شد؟

کدام مجله در زمان امارت امير محمد اعظم  خان نشر مى گرديد.  -3

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان راجع به دورة حکمروايى امير محمد اعظم خان يک مطلب تهيه و در صنف ارايه نمايند.
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سردار  و  خان  اعظم  محمد  امير  شکست  از  بعد  1868ميالدى  سال  اواخر  در  خان  على  شير  امير 

عبدالرحمن خان در شش گاو وردک، مجدداً وارد کابل گرديد و براى مرتبه دوم به امارت رسيد. وى 

نخست امنيت کشور را تأمين نموده و مرکزيت را استحکام بخشيد.

افغانستان  در  تمدن جديد  بنيانگذار  بود، موصوف  متجدد  و  امير شير على خان شخص روشنفکر 

به حساب مى رود. معرفى تمدن جديد در افغانستان همزمان با انقالب صنعتى اروپا آغاز ميگردد. امير 

شير على خان با استفاده از رهنمايى هاى فيلسوف و دانشمند معروف افغانستان سيد جمال الدين افغان 

اصالحات را روى دست گرفت.

درس چهاردهم

امارت دوم امير شير على خان)1868- 1878 م(

سيد جمال الدين افغان
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امير شير على خان روابط سياسى خود را با روسيه و ايران به اساس دوستى و حسن همسايگى بنا 

نمود و عطا محمد خان سدوزايى را جهت به رسميت شناختن افغانستان به هند برتانوى اعزام کرد بعداً 

خودش از هند باز ديد به عمل آورد، مشاهدة تکنالوجى و تمدن در هند برتانوى او را تشويق نمود تا به 

اصالحات آتى دست بزند:

نور محمد شاه  در رأس سيد  تشکيل گرديد که  اجرائيه  قوة  يا  حکومت  ادارى:  الف- بخش 

فوشنجى بحيث   صدر اعظم، سپهساالر حسين على وزير دفاع، ارسال خان وزير خارجه، عصمت اهللا 

خان وزير داخله، حبيب اهللا وردک وزير ماليه و محمد حسين خان بحيث وزير خزاين تعيين گرديدند 

و کابينه تحت رياست صدر اعظم داير مى شد و روى امور دولتى بحث و تصاميم اتخاذ مى گرديد و در 

صورت ضرورت شخص امير در مجلس کابينه شرکت مى نمود.

اردوى  يک  ارضى  تماميت  و  استقالل  حفظ  منظور  به  خان  على  شير  امير  نظامى:  بخش  ب- 

با سالح همان عصر مجهز  از تعليمات نظامى  افراد اردو بعد  منظم يکصد هزار نفرى را تشکيل نمود 

گرديده و يونيفورم به تن مينمودند. اردو در هشت مرکز نظامى جابجا گرديده بود. قابل تذکر است 

در بخش نظامى صنايع اسلحه سازى در کشور تأسيس و رشد کرد، توپ، تفنگ، کرچ و باروت توليد 

مى گرديد.

ج- بخش اقتصادى: در بخش زراعت و مالدارى توجه زياد صورت گرفت قبًال ماليات خيلى 

سنگين بود که دهاقين و مالکين توان پرداخت آنرا نداشتند و مجبور بودند در سه ماه اول سال، آنرا طور 

پيشکى قبل از گرفتن حاصالت پرداخت نمايند. درين عرصه اصالحات به ميان آمد. صنعتگران و پيشه 

وران توسط دولت تشويق ميشدند تا کيفيت و کميت توليدات ارتقا نمايد.

د- بخش فرهنگ: تعليم و تربية عنعنوى که قبًال در مساجد، منازل و مدارس صورت مى گرفت با 

تأسيس مکاتب تعليم و تربية بشکل عصرى مبدل گرديد. بالترتيب مکاتب نظامى نيز ايجاد شد دربخش 

مطبوعات يک مطبعه در باالحصار کابل تأسيس گرديد.

براى نخستين بار جريدة )شمس النهار( در 16 صفحه، در ماه دو مرتبه نشر مى گرديد و يک تعداد 
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جهت  و  نمود  آغاز  چاپ  به  پستى  تکت  مى رسيد،  چاپ  به  نيز  نامه ها  اصول  و  معلوماتى  رسانه هاى 

خدمات پُستى، پُسته خانه ها اعمار گرديد.

اصالحات زمان امير شير على خان بر قدرت اقتصادى و استحکام امور دولتى تأثير زياد بجا گذاشت 

و در زنده گى مردم تحوالت قابل مالحظة رونما شد.

امير شير على خان نماينده گان دايمى انگليس را در واليات افغانستان نظر به داليلى که داشت قبول 

نکرد و در روابط سياسى خويش با انگليس محتاط بود امير در مناسبات خارجى از موجوديت روسيه 

انگليس  براى  روسيه  و  افغانستان  دوستى  اما  کند؛  استفاده  مى خواست  افغانستان  همسايگى  در  تزارى 

بهانة خوب بود تا به افغانستان تجاوز نمايد. گذشته از آن تعيين شهزاده عبداهللا جان به حيث وليعهد، 

سردار محمد يعقوب خان را وادار ساخت تا در مقابل پدر بغاوت نمايد زيرا وى  فرزند ارشد بوده و در 

استحکام سلطنت امير شير على خان رول مهم داشت.

تعيين  و  هلمند(  آب  سيستان)تقسيم  موضوع  در  انگليس ها  قضاوت  اينکه  ديگر  مهم  موضوع 

با  تيره شد.  انگليس ها  با  امير  فلهذا روابط  نگرديد،  واقع  امير  قبول  مورد  افغانستان  سرحدات شمالى 

انگليس  نمايندة  موصوف  اما  نمايند؛  مذاکره  امير  با  خواستند  انگليسها  فوق  گى هاى  کشيده  وجود 

باز  را  مذاکره  باب  انگليس ها  با  تا  گرديد  امير حاضر  سلطنت خويش،  اواخر  در  مگر  نپذيرفت،  را 

نمايد، مگر مرگ و عزادارى وليعهد عبداهللا جان مذاکرات را به تعويق انداخت، انگليس ها تعلل در 

و  موقع روس ها)خيوا  نمودند در همين  با روس ها تصور  امير  نزديکى دوستى  از  ناشى  را  مذاکرات 

مرو( را اشغال کرده. همچنان انگليس ها به بلوچستان حمله برده آنرا اشغال کردند. انگليس ها آمدن 

هيئت روسى را به دربار امير شير على خان بهانه قرار داده بعد از التماتيوم در سال 1878م از سه طريق، 

درة بوالن، درة خيبر و کرم باالى افغانستان تجاوز نمودند. امير شير على خان مجبور گرديد به مزار 

شريف سفر نموده، تا از روس ها کمک بگيرد مگر در آنجا مريض شده به عمر پنجاه و هشت سالگى 

وفات و در روضة حضرت على)کرم اهللا وجهُه( دفن گرديد.
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شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند. گروپ اول راجع به شخصيت فرهنگى امير شير على 

خان و گروپ دوم در مورد نقش محمد يعقوب خان در اعادة سلطنت امير شير على خان بين 

هم بحث نمايند.

 سؤاالت

- برنامه اصالحى سيد جمال الدين افغان که پيشکش امير شير على خان گرديد حاوى 

کدام مطالب بود؟

- جريدة شمس النهار چه وقت به فعاليت آغاز نمود؟

ذکر  يافت  راه  افغانستان  به  خان  على  شير  امير  زمان  در  که  را  جديد  تمدن  از  نشانة   -

نماييد.

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان راجع به عوامل تعرض دوم انگليس بر افغانستان مطالبى تهيه و در صنف ارائه 

نمايند.



تجاوز دوم انگليس بر افغانستان

)نوامبر 1878تا اگست 1880 ميالدى(
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درس پانزدهم

به کدام  هند  اعظم( در  نور محمد شاه )صدر  افغانستان سيد  نمايندة  با  انگليس  مذاکرات طوالنى 

افغانستان اصرار مى ورزيدند که  اقامت دايمى نماينده هاى خويش در  بر  انگليس ها  نتيجه نرسيد؛ زيرا 

قبًال توسط امير شير على خان رد گرديده بود و صدر اعظم افغانستان پيشنهاد مذکور را نيز نپذيرفت. 

بعد از آن قواى انگليس بر جالل ّآباد، قندهار و کرم حمله نموده و آن مناطق را تصرف نمودند و امير 

ناچار به مزار شريف عزم سفر نمود تا از روس ها استمداد جويد و سردار محمد يعقوب خان که نسبت 

بغاوت عليه پدر در زندان باالحصار بسر مى برد از سوى امير فرمان رهايى او صادر شد تا از امور کشور 

الى برگشت امير وارثى نمايد. 

سردار محمد يعقوب خان که در زمان پادشاهى پدر، مرد نيک نام بوده و در اعادة سلطنت دوم پدر 

و استرداد قندهار رول مهم داشت، مردم افغانستان از زندانى شدن او متأثر شده و از تعيين شهزاده عبداهللا 

محمد جان خان وردک سردار محمد ايوب خان
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جان بحيث وليعهد خوش نبودند، سردار محمد يعقوب خان بعد از يک دورة طوالنى رهايى زندان به 

مريضى روحى و عصبى مبتال گرديده بود.

انگليس ها براى اشغال افغانستان عمًال دست بکار شدند، مردم افغانستان در چنين حالت به يک رهبر 

و يا پادشاه نياز داشتند تا به دور او جمع شده تا جلو حمالت انگليس را بگيرند. و کشور را از تجاوز 

ابتداى  از همان  امارت رسيد.  به  مارچ 1879  ماه  يعقوب خان در  بدهد سردار محمد  نجات  اشغال  و 

حکومت خويش وزيران نيک نام چون حبيب اهللا خان صدر اعظم، مرزا محمد خان وزير خارجه و داود 

شاه خان سپهساالر توسط يک عده اجيران انگليس تحت نظارت قرار گرفتند.

تسليم  انگليس  به  را  افغانستان  ميخواست  و  فعاليت مى نمود  امير  عليه  ولى محمد )التى( در کابل 

نموده و به حماية انگليس به سلطنت برسد، سردار شير على حاکم قندهار و سردار محمد حسين حاکم 

جالل آباد براى اينکه در قدرت باقى بمانند با انگليس ها همکارى و رابطه نزديک داشتند.

لذا  نمايند،  باز  را  باب مذاکرات  امير  با  افغانها هراس داشته، مى خواستند  با  از جنگيدن  انگليس ها 

سردار يحيى خان خسر امير که در وقت حبس امير به کشمير فرار نموده بود با منشى بختيار هندى غرض 

مذاکره به کابل فرستادند. انگليس ها به دو مطلب عالقمند بودند، يکى در اختيار داشتن راه هاى سه گانه 

)کرم، بوالن و خيبر( و ديگر اينکه سياست خارجى افغانستان را تحت نفوذ خويش داشته باشند.

منشى بختيار هندى نمايندة انگليس و يکتعداد سرداران نزديک به امير، امير را وادار ساختند تا جهت 

امضاى قرار داد با انگليس ها به گندمک سفر نمايد.

محمد  امير  و  انگليس  نمايندة  کيونارى(  )ليو  با  )گندمک(  ننگين  معاهده  ميالدى   1879 سال  در 

يعقوب خان در گندمک عقد و امضا گرديد که به موجب اين معاهده )کرم، لندى کوتل تا دره خيبر، 

سيالکوت و بعضى نقاط ديگر جزء هند برتانوى شد و بدين اساس نماينده گان انگليس در شهر هاى 

عمدة افغانستان مستقر گرديدند و کيونارى با سپاه محافظ خود داخل باالحصار کابل شد.

با عقد معاهدة گندمک و استقرار انگليس ها در افغانستان مردم کابل يک بار ديگر دست اجانب 

را در امور کشور مشاهده نمودند. قيام و ايستاده گى عليه تجاوز انگليس را فريضة دينى و ملى خود 
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پالن  ثانى  بار  رساندند.  قتل  به  را  او  و  بردند  حمله  کيونارى  منزل  به  جمعى  دسته  بصورت  و  دانسته 

نقشه استعمارى)سياست پيشروى)Forward policy( انگليس در افغانستان به ناکامى انجاميد. رهبران 

مبارزين و مجاهدين چون محمد جان خان وردک، مال دين محمد مشک عالم، صاحب جان تره کى، 

سردار محمد ايوب خان و محمد عثمان خان صافى و غالم حيدر خان چرخى در مناطق مختلف کشور 

عليه انگليس ها به حمالت دست زدند، يکى از مشهورترين اين جنگ ها، جنگ ميوند در قندهار ميباشد 

که با رشادت سردار محمد ايوب خان غازى، پسر امير شير على خان با تاريخ 27 جوالى 1879ميالدى 

صورت گرفت. انگليس ها در ميدان ميوند شکست سخت خوردند و تلفات سنگين را متحمل گرديدند 

قابل تذکر است که در  انگليسها گرديده است.  افغانها و موجب شرمسارى  افتخار  ماية  تاريخ  که در 

طول تاريخ افغانستان دختران و زنان افغان در اکثر امور يکجا با مردان سهم گرفته اند، چنانچه حماسة 

مشهور ماللى دختر جوانى که در جنگ ميوند اشتراک نموده بود و موقعيکه علم بردار در ميدان نبرد به 

شهادت رسيد، علم ملى رابه دست گرفته، نگذاشت که روحية غازيان ضعيف گردد و اين دو بيتى را به 

صداى بلند در ميدان جنگ سرود که باعث تقوية روحية غازيان شد و جنگ شدت گرفت و مجاهدين 

پيروز شدند.

شکست قواى انگليس در کابل و ميوند قندهار باعث گرديد تا سردار عبدالرحمن خان از بخارا به 

افغانستان برگشت نمايد، انگليس ها در حالت دشوار قرار داشتند. سردار عبدالرحمن خان از طريق شمال 

کشور وارد کابل شده و اعالن سلطنت نمود انگليس ها ناچار سلطنت امير عبدالرحمن خان را به رسميت 

شناختند و جنرال انگليس ))رابرتس(( کابل را براى امير عبدالرحمن خان تخليه نمود و براى بار ديگر 

دولت مرکزى مقتدر در افغانستان ايجاد گرديد.

ــ８دم ـــ ـــه ويـــنـــو کــ＋ــ５ ــــار ل ي ـــه د  ب ــــال  خ
ــوې ـــه ش ــد ن ــي ـــ３ شــه ــد ک ــون ــي ـــه م ـــه پ ک

وشرموينه  －الب  －ل  ک３  باغ  شنکي  چ３ 
ساتيــــــنه دې  ته  نن／９  ب３  الليه  خداي８و 
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شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند. گروپ يکى از در مورد تعرض دوم انگليس بر افغانستان 

با  نبرد  در  افغان  دختران  و  زنان  مجاهدين،  و  مبارزين  رهبران  نقش  به  راجع  ديگر  گروپ  و 

انگليس ها بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

 - سردار محمد يعقوب خان کدام معاهده را با انگليس ها عقد نمود؟

 - رهبران مبارزين ملى در جنگ دوم انگليس و افغان کى ها بودند نام بگيريد؟

 - کدام دختر افغان در ميدان نبرد ميوند علم ملى رابه دست گرفته و کدام دوبيتى را سرود؟

 فعاليت خارج از صنف

زنان و دختراني که در حراست  به  رابطه  منابع دست داشته در  و  بزرگان  به کمک  شاگردان 

استقالل کشور نقش داشتند مطلب تهيه و آنرا در صنف ارائه بدارند.



درس شانزدهم

تحكيم قدرت مركزى )1880- 1901م(

سردار عبدالرحمن خان فرزند امير محمد افضل خان و نواسة امير دوست محمد خان بود، 

نامبرده در سال )1830 ميالدى( تولد و به عمر پنجاه سالگى در سال )1880 ميالدى( به سلطنت 

رسيد.

توسط  غزنى  و  کابل  بين  گاو  شش  محل  در  )1868م(  سال  در  خان  عبدالرحمن  سردار 

قواى امير شيرعلى خان شکست خورده و به بخارا پناهنده گرديد. در سال 1879م موقعى کــه 

انگليس ها  از تجاوز  افغانستان تجاوز کردند. سردار عبدالرحمن خان  به  انگليس ها مرتبة دوم 

اطالع يافت و داخل افغانستان گرديد، در قطغن و بدخشان با مردم مذاکره نموده و مردم را به 

الحاق  الطوايفى،  ملوک  بردن  بين  از  خان،  عبدالرحمن  سردار  آمدن  رويکار 

نورستان، اشغال پنجده،  تلفات و خروج انگليس ها بار دوم از افغانستان مطالبى است 

که درين درس به آنها آشنا مى شويد.

امير عبدالرحمن خان
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جهاد عليه انگليس ها تحريک و تشويق نمود قوت هاى مردمى را تشکيل داد و وارد چاريکار 

شد. در آنجا اعالن سلطنت نمود. انگليس  ها چون از لياقت حربى و سياست امير عبدالرحمن 

و  تشويش  ايشان  براى  قدرت رسيد  به  عبدالرحمن خان  امير  موقعى که  داشتند،  خان آگاهى 

هراس پيدا شد، لذا بودن خود را در افغانستان ممکن نمى دانستند و شکست ايشان در افغانستان 

مخصوصاً در ميوند، مورال آنها را ضعيف ساخته بود. در همين موقع قواى جنرال رابرتس در 

نشود  تکرار  آنها  براى  اول  واقعة جنگ  اينکه  براى  داشت.  قرار  در محاصره  شيرپور  قرارگاه 

کوشش مينمودند تا قبل از فرا رسيدن زمستان قواى خود را از افغانستان خارج نمايند، بنا برين 

حکومت امير عبدالرحمن خان را به رسميت شناختند و کابل را به امير تسليم نموده به اخراج 

قواى خويش از افغانستان آغاز کردند.

بسيار دشوار  با شرايط  بدست گرفت  را  امور  زمام  )1880م(  در  عبدالرحمن  امير  موقعيکه 

بودند  متحمل گرديده  را  زياد  افغانستان صدمات  مردم  انگليس  تجاوز  اثر  به  زيرا  بود؛  روبرو 

بطور مثال در افغانستان دستگاه نظم ادارى و حکومت مرکزى فرو ريخته و تشکيالت نظامى و 

ملکى بکلى از بين رفته بود. در شهر هاى عمدة افغانستان مراکز صنعت و پيشه ورى، زراعت و 

مالدارى و سيستم آبيارى بکلى از بين رفته و صدمه ديده بود، فرهنگ و اقتصاد ملى نابوده شده 

و در سراسر افغانستان سيستم ملوک الطوايفى استقرار پيدا کرده بود، ماليات سنگين و کمرشکن 

ذريعة مالکين و خوانين باالى مردم وضع شده بود که مردم توان پرداخت آنرا نداشتند.

دست  روى  را  پروگرام  دو  آيد  فايق  مشکالت  همه  بر  اينکه  براى  خان  عبدالرحمن  امير 

داشت يکى تشکيل دولت مرکزى سراسرى و ديگر اصالحات در بخش امور نظامى و ادارى. 

امير عبدالرحمن خان در تطبيق اصالحات خود آنقدر جدى بود که هر نوع مانع را براى تطبيق 

اصالحات خويش از سر راه بر مى داشت.

امير  عهد  کابينه  تشکيالت  دولت جديد خود،  تشکيل  ساختن  براى  خان  عبدالرحمن  امير 

شيرعلى خان را نپذيرفت، زيرا باالى هيچ کس اعتماد نداشت. دواير مستقلى در دولت تشکيل 

نمود و خودش در رأس صدارت، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه و ساير وزارت 
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خانه هاى ديگر قرار داشت. مامورين دولتى در اجراى وظايف خود مسئووليت هاى سنگين 

قرار  بازخواست جدى  مورد  آن  غير  در  بدهند  انجام  درستى  به  را  وظايف خود  تا  داشتند 

ميگرفتند.

امير عبدالرحمن در سال 1885- 1886م در بخش نظامى، اصالحات را رويدست گرفت 

و تعداد اردو را تا نود و شش هزار نفر ار تقا داد که شامل سپاه پياده و سواره مى گرديد و در 

پهلوى اردو سپاه ديگرى از پسران خوانين تشکيل نمود که به نام گارد شاهى يا )باى بچه ها( 

ياد مى شد بر اساس امر امير عبدالرحمن خان جهت تحکيم نظام يک تعداد دفاتر از قبيل دفاتر 

مالى، پُسته، رهدارى )پاسپورت( کوتوالى )امنيه و پوليس(، محصول ماليات، معاش، صکوک 

و ده ها دفتر و ادارة فرعى ديگر ايجاد شد. بر عالوه فعاليتهاى ذکر شده حوادث مهم دوران 

امير عبدالرحمن خان را در سه بخش زير ميتوان خالصه نمود:                           

الف: خاموش كردن شورش هاى داخلى
در درس قبلى ذکر گرديد موقعى که امير عبدالرحمن خان به سلطنت رسيد افغانستان مورد 

تجاوز انگليس قرار داشت و حکومت مرکزى موجود نبود و در اکثر مناطق افغانستان سيستم 

قانون  بود؛ زيرا مردم در شرايطى زنده گى مى نمودند که   الطوايفى روى کار آمده  ملوک 

اهداف  از  بودند. يکى  با مشکالت زيادى مواجه  نداشت و مردم  و عدالت در جامعه وجود 

عمدة امير عبدالرحمن خان تحکيم و احياى حکومت مرکزى بود تا دولت قانونى را تشکيل 

و حکومت هاى ملوک الطوايفى را از بين ببرد زيرا ادامة چنين وضع عواقب خطرناک با خود 

داشت حتى امکان تجزية افغانستان ميرفت ازينرو امير عبدالرحمن خان براى از بين بردن ملوک 

الطوايفى و خطر تجزيه اقدام جدى نمود. چون حکمروايان محلى منافع خود را در خطر ميديدند 

حکومت نو تأسيس در سراسر افغـانستان با يک تعـــداد شورش ها و مخالفت ها روبرو گرديد؛ 

مانند قيام مردم بلخ، هزاره جات، منگل در پکتيا، بلوچ ها در چخانسور، قوم کروخيل، پنجشير، 

نجراب، جدران، جمشيدى ها در فيروزکوه و مردم ميمنه. همة اين شورشها در مناطق مذکور با 

استعمال قوه سرکوب گرديد و تمام واليات تحت کنترول اداره مرکزى قرار گرفتند.
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 ب: دعوت مردم نورستان به اسالم
نورستان در شمال شرق افغانستان منطقه صعب العبور است که يکى از منزوى ترين دامنه هاى 

بنام کافرستان ياد ميگرديد،  هندوکش ميباشد که نام قديم آن )بلور يا بولر( بوده و در قديم 

قبل از معاهده ديورند که در درس بعدى راجع به آن معلومات داده خواهد شد. )چترا ل( و 

تيمور  امير  يونانى،  سکندر  ميداد.  تشکيل  را  وسيع  منطقه  و  بوده  يکجا  نورستان  با  )گلگيت( 

گورگانى و ظهيرالدين محمد بابر خواستند به اين سرزمين راه پيدا نمايند، اما نسبت سردى هوا، 

دره هاى صعب العبور و کوه هاى بلند پر از برف نتوانستند بدانجا سفر نمايند. مردم اين منطقه بت 

پرست بودند، عنعنات و آيين نياکان خود را حفظ نموده، داراى استقالل محلى بودند.

در سال 1891 ميالدى امير عبدالرحمن خان متوجه سرزمين مذکور گرديد. به سپهساالر غالم 

حيدر خان چرخى که قوماندان و والى )ننگرهار و لغمان( بود هدايت داد تا مقدمات يک سفر را 

به نورستان مهيا سازد. نخست غالم حيدر خان چرخى براى انضمام نورستان به کشيدن راه هاى 

با اعمار راه هاى مواصالتى  مواصالتى اقدام نمود و براى مردم نورستان ابالغ نمود که دولت 

مشکالت شان را جهت عبور و مرور از يک منطقه به منطقه ديگر برطرف ميسازد.

سپهساالر چرخى قبل ازينکه به سفر نورستان آغاز نمايد عساکر خود را در منطقه بريکوت 

جابجا نمود و با مردم نورستان به تماس شده و روابط حسنه با آنها برقرار ساخت، مردم نزد او 

به رفت و آمد پرداختند و يک تعداد مردم به دين اسالم مشرف گرديدند اما مردم )کافور( و 

بعضى مناطق ديگر اسالم را نپذيرفتند؛ ولى تابعيت دولت را قبول نمودند.

در سال 1896م سپهساالر چرخى جاده تا اسمار و دهانه نورستان اعمار نمود و اعمار جادة 

ديگر از طريق نورستان الى بدخشان تکميل گرديد. او بعد از تکميل جادة مذکور عساکر خود 

را به داخل نورستان سوق داد. با رسيدن عساکر دولتى مردم نورستان دو دسته گرديدند، دسته 

اولى از سپهساالر اطاعت نمودند و دسته دومى به دفاع برخاسته به کوه ها برآمدند. سخت ترين 

جنگ بين مدافعين نورستان و قواى دولتى در موضع )کلوم( رخ داد. تلفات عساکر دولتى درين 

جنگ به 200 تن رسيد و تقريباً 2309 نفر به اسارت گرفته شد که با عزت به کابل انتقال داده 
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شدند و براى ايشان خوراک، پوشاک و محل رهايشى در نظر گرفته شد. قواى دولت بسيارى 

مناطق نورستان را فتح نمود و امنيت در آنجا تأمين گرديد.

بتخانه ها ويران و به عوض آن مساجد اعمار گرديد و به تعداد نزده مجسمة چوبى و يک 

تعداد تير و کمان به کابل آورده شد. معلمين علوم دينى از لغمان، لوگر، پروان و کاپيسا به 

نورستان اعزام گرديدند تا مردم نورستان تعليمات اسالمى را فرا گيرند. تمام سفر برى و فتح 

نورستان هشت ماه را در بر گرفت، زيرا در اول تصور ميشد که الحاق نورستان مدت زياد را 

در بر خواهد گرفت، اما به اثر درايت و لياقت سپهساالر غالم حيدر خان، نورستان به مرکز 

نورستان  به  از کافرستان  نام آن  به دين مقدس اسالم مشرف گرديدند و  ملحق و مردم آن 

تبديل گرديد.

ج: اشغال پنجده

امپراتورى روسيه در شمال، هند برتانوى در شرق و جنوب، ايران در غرب افغانستان موقعيت 

داشت و امير عبدالرحمن خان هميشه توسط هند برتانوى و روسيه تزارى مورد تهديد قرارميگرفت.    

سردار محمد ايوب خان و سردار محمد اسحق خان دو رقيب امير  بودند که اولى توسط 

انگليس ها و دومى توسط روس ها حمايه مى شدند. گرچه دولت ايران براى امير وسيله فشار 

نبود اما اين مروج شده بود که سرداران ناراضى به ايران پناه ببرند اما امير در مورد مناسبات با 

روسيه از احتياط کار ميگرفت و کوشش مى نمود تا با روس تصادم نکند. دولت افغانستان در 

ميان هند برتانوى و روسيه تزارى حيثيت )بفر Bu!er( يا حايل را داشت بعد از اشغال مناطق 

آسياى مرکزى، روسها بهانه جويى را پيشه نموده و ميخواستند به سرزمين افغانستان پيشروى 

به منطقه )مرو( بود. در مارچ  تبار  انتقال شش هزار روسى  نمايند. نخستين حرکت روس ها 

1885م اوضاع آنقدر وخيم شد که ملکة انگليس با تزار روس تماس گرفت و از تزار خواست 

تا از جنگ بين عساکر افغانى و روس جلوگيرى نمايد و احزاب مخالف در حکومت انگليس 

بر حکومت انتقاد نموده که چرا جلو پيشروى روس را نمى گيرد. در همين موقع روس ها به 

عساکر افغانى اخطار دادند تا در منطقه )کشک( سنگر هاى خود را ترک نمايند. انگليس ها 
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در قبال حمله روس بى تفاوتى اختيار کرده و روسها به پنجده حمله نمودند.جنرال غوث الدين 

با قواى محدود خويش به شهادت رسيد و پنجده را  اينکه خودش  تا  خان مردانه وار جنگيد 

روس ها اشغال نمودند.

امير عبدالرحمن خان بعد از بيست و يک سال پادشاهى به عمر 71 سالگى در اول اکتوبر 

اثر مريضى نقرس چشم از جهان پوشيد و در بوستان سراى کابل) پارک زرنگار  1901م در 

کنونى( به خاک سپرده شد. در زمان سلطنت او متأسفانه در بخش هاى تعليم و تربيه، کلتور، 

هنر و صنعت کدام کار مهم صورت نگرفت. نظام ملوک الطوايفى که به اثر تجاوزات انگليس 

و نفاق شهزاده گان رويکار آمده بود، به اثر تالش امير عبدالرحمن خان دولت مرکزى دوباره 

احيا و ملوک الطوايفى که در اثر بى اتفاقى شهزاده گان و دسيسه هاى استعمارى انگليس به ميان 

آمده بود محو گرديد. قابل تذکر است که به موجب امضاى معاهده ديورند در شرق و جنوب 

يک بخش سرزمين افغانستان از پيکر آن جدا گرديد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول در مورد چگونگى به قدرت رسيدن امير 

عبدالرحمن خان و گروپ دوم در رابطه با الحاق نورستان با هم مباحثه نمايند.

 سؤاالت

پنجده چگونه توسط روس ها اشغال گرديد؟  .1

پاليسى بفر Bu!er توسط کدام کشور در افغانستان عملى گرديد؟  .2

امير عبدالرحمن خان در کدام سال به سلطنت رسيد؟  .3

دربارة  شخصيت امير عبدالرحمن خان مختصراً توضيح دهيد.  .4

 فعاليت بيرون صنف

شاگردان در مورد اصالحات و تحکيم ادارة امير عبدالرحمن خان مطالبى تهيه و در صنف 

ارائه نمايند.
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درس هفدهم

عقد معاهدات

ماوراى  در  نمايند  مطرح  را  ديورند  معاهدة  ازينکه  قبل  انگليس ها  ديورند:  معاهدة 
و  پول  قبايل  و  اقوام  بين  در  ساخته،  مغشوش  را  اوضاع  افغانستان  جنوبى  و  شرقى  سرحدات 

اسلحه توزيع مينمودند و مردم را به جنگ انداخته بعداً به بهانه ميانجيگرى و فرو نشاندن تشنج 

و خشونت، خود را مصلح و خيرخواه معرفى مى نمودند و انواع دسايس و تبليغات را جهت بى 

اعتبار ساختن امير عبدالرحمن خان و دولت افغانستان به کار مى بردند. در 1893 ميالدى يک 

هيئت شش نفرى تحت قيادت )مارتمير ديورند( سکرتر امور خارجه برتانيا که مشتمل بود بر 

)اليس، داکترفن، سمت، مکمهان، دانلد و کالرک( از طريق خيبر داخل افغانستان گرديدند. در 

حالى که سپاه انگليس در امتداد سرحدات شرقى و جنوبى افغانستان جابجا گرديده بود. هيئت 

مذکور در باغ حشمت خان با امير عبدالرحمن خان مالقات مختصر نمود و در شروع مذاکرات 

بدون مقدمه و بسيار جدى به امير عبدالرحمن خان گفتند که امير مجبور است عهدنامة ترتيب 

شده را امضا نمايد، در غير آن روابط بين دولتين قطع و جنگ شروع خواهد شد. امير در شرايط 

بسيار دشوار قرار گرفت و لغزش امير اين بود که راجع به مذاکرات و متن آن به مردم افغانستان 

معلومات نداد. و طبق معمول بدون اخذ راى و نظريات مردم، معاهده مذکور را امضاء نمود.

متن معاهدة ديورند
1- سرحد شرقى و جنوبى افغانستان از واخان شروع شده و تا سرحد ايران ادامه پيدا مينمايد که 

در نقشة ترتيب شده نشان داده شده و ضميمة عهدنامة مذکور ميباشد.

2- دولت هند برتانوى به سرزمين هايى که مربوط افغانستان است هيچ وقت مداخله نمى نمايد،      

و دولت افغانستان به سرزمين هاى مربوطة هندوستان نيز مداخله ننمايد.

3- مناطق )اسمار و وادى بااليى آن تا منطقه چنگ( مربوط افغانستان بوده. و دولت افغانستان 

)مکل  منطقه  و  نمى کند.  مداخله  ارنوى  وادى  و  چترال  باجور،  مناطق سوات،  در  وقت  هيچ 

برمل( مربوط افغانستان بوده و حکومت افغانستان باالى مناطق )وزيرى و داور( ادعا نمى تواند.

پيامدهاى شوم  و  ديورند  معاهدة  عقد  عبدالرحمن خان،  امير  مجبوريت هاى 

آن مطالبى است که درين مبحث پيرامون آن معلومات ارائه شده است.
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خواهد  گذارى  عالمه  نقشه  مطابق  افغانى  و  برتانوى  هيأت  توسط  مذکور  سرحدى  خط   -4

گرديد.

5- در منطقه چمن چهاونى )قرارگاه نظامى( جديد انگليس مستقر مى شود و سهم آبى که در 

)سرکى ننگى( که قبًال افغانستان خريدارى کرده بود از آن ها صرف نظر نموده به دولت برتانيا 

تسليم گردد. درين منطقه سرحد، خط حد فاصل به حسب زير کشيده خواهد شد، از سر سلسله 

که  دارد  امتداد  قسمى  ميباشد  انگليس ها  ملکيت  )شاه کوتل( که  نزديک  عمران  کوه خواجه 

بين قلعه چمن نو و تهانه افغانى مشهور به نام  مرغه چمن و چشمه شيراوبه Shiroba مستقيماً 

)لشکروند( مى گذرد بعداً خط مذکور مستقيماً ميان ستيشن ريل و کوچه ميان بالک رفته، باز 

بطرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران ميشود و تهانه گواشه Gowasha را در 

ملکيت انگليس ها مى گذارد و راه که به طرف شوراوک به جنوب و غرب )گواشه( ميرود متعلق 

به افغانستان بوده، برتانيه تا به نيم راهى مذکور مداخله نخواهد کرد.

6- شرايط اين عهدنامه بين برتانيه و افغانستان قابل قبول بوده هرگاه در آينده باالى کدام فقره 

اختالف جزئى بروز نمايد. از طريق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد.

برتانوى  هند  دولت  به  نسبت  امير صاحب  نيک جناب  نيت  از  برتانوى  هند  دولت  7- چونکه 

ببيند.  افغانستان را در حالت خودمختارى و استقالل  اطمينان کامل دارد، لذا آرزومند است تا 

و هرگاه افغانستان به خريدن اسلحه اقدام نمايد دولت برتانيه کدام اعتراض ندارد و هم نسبت 

امضاى اين قرارداد که ساالنه به دولت افغانستان دوازده لک روپيه پرداخته ميشد بعد از عقد 

قرارداد مذکور شش لک اضافه مى گردد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند و راجع به مفاد معاهده ديورند بين خويش مباحثه نمايند. 

نتيجه مباحثه توسط نماينده گان گروپ در صنف ارائه گردد.

 سؤاالت
معاهده ديورند بين کدام شخصيت ها عقد گرديد؟  .1

معاهده ديورند در کدام سال عقد گرديد؟  .2

 فعاليت  بيرون صنف
شاگردان از اوليا و بزرگان ، شخصيت هاى فرهنگى و منابع راجع به پيامد هاى معاهده ديورند 

معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس هجدهم

سلطنت امير حبيب اهللا خان )1901 الى  1919 ميالدى(

حکومت  مهم  خان،کارکرد هاى  اهللا  اميرحبيب  رسيدن  قدرت  به  چگونگى 

به آنها پاسخ داده  موصوف، علل و عوامل قتل وى مطالبى است که در متن ذيل 

شده است.

امير حبيب اهللا خان

سردار حبيب اهللا خان پسر بزرگ امير عبدالرحمن خان بود. موقعيکه امير عبدالرحمن خان 

توسط امير شيرعلى خان در منطقة شش گاو)شش قلعه( ميان کابل و غزنى در جنگ شکست 

خورد، پناهندة بخارا گرديد و سردار حبيب اهللا خان در سال )1872 م( در سمرقند ديده بدنيا 

کشود. وى به عمر 28 يا 29 سالگى در سال )1901م( بعد از وفات پدر زمام امور را بدست 

گرفت.

امير حبيب اهللا خان طبيعتاً شخص آرام، هوشيار، متجدد و ترقى خواه بود. گرچه به عيش و 
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عشرت و دربار مجلل تمايل داشت. 

اميرحبيب اهللا خان شخصيت فرهنگ دوست بوده و تأکيد مينمود که جامعه بدون فراگرفتن 

تعليم و تربيه ترقى و پيشرفت کرده نمى تواند. اقدامات مهم موصوف گذاشتن تهداب معارف و 

معرفى فرهنگ جديد بود. در سال )1903 م( اولين مکتب به نام ليسة حبيبيه تأسيس گرديد که 

درين مکتب برعالوة مضامين دينى، تاريخ، جغرافيه، رياضى، کيميا، فزيک، هندسه، مثلثات، 

حکمت و حفظ الصحه تدريس ميشد و چندين مکاتب ابتدايى در بعضى نقاط شهر کابل نيز 

ايجاد گرديد.

در بخش نظامى هم مکتبى به نام حربيه ايجاد شد که برعالوة مضامين علمى در آن  ارکان 

حرب تدريس مى گرديد، پروسة تدريس مضامين مذکور توسط معلمين افغانى، ترکى و هندى 

پيش برده ميشد.

در بخش مطبوعات يک مطبعه در شهر کابل تأسيس شد که ماشين هاى آن توسط قوة بخار 

فعاليت مينمود. در مطبعة مذکور يکتعداد لوايح دولتى و جرايد به چاپ ميرسيد. دو جريده به 

نام هاى )سراج االخبار( و )سراج االطفال( براى اولين مرتبه تأسيس و به نشرات آغاز نمود که 

مدير مسئوول آن محترم محمود طرزى بود و تحت نظر ايشان جرايد مذکور چاپ و نشر ميشد، 

که در بيدارى و حس استقالل خواهى مردم رول بارزى داشتند  از همين سبب محمود طرزى به 

نام پدر مطبوعات افغانستان لقب يافته است.

جادة کابل غزنى، کابل جالل آباد و لغمان احداث،  چندين عراده  موتر براى اولين بار جهت 

انتقاالت از يک کمپنى بنام )مدلر( از بمبيى توسط دولت خريدارى گرديد و هم چندين نفر 

براى فرا گرفتن ترميم موتر به هندوستان اعزام  شدند.

در بخش نساجى يا تکه بافى يک فابريکة پشمينه بافى تأسيس شد که با قوة بخار فعاليت 
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ميکرد، اين فابريکه ساالنه براى پنجاه هزار عسکر يونيفورم نظامى تهيه مينمود و متباقى توليدات 

السراج ساخته  بازار عرضه مى گرديد. يک فابريکة کوچک توليد برق آبى در جبل  به  آن 

شد که ابتدا مقدار توليد آن کم بود، صرف ارگ را تنوير مينمود بعداً به تعداد توربين هاى 

آن افزوده شد که شهر کابل را با برق تنوير مى کرد. در بخش زراعت هم يک تعداد بندها و 

انهار احداث گرديد.

حادثة ديگر مقارن حکومت امير حبيب اهللا خان وقوع جنگ جهانى اول بود، درين وقت 

نشان  خاطر  را  مملکت  دو  دوستى  لزوم  گرديد.  افغانستان  وارد  آلمان  حکومت  از  هيأتى 

ساخت با اين هيأت عدة از نماينده گان دولت عثمانى و اتريش نيز شرکت داشتند تا بدين 

وسيله افغانستان را با دول )محور( يعنى کشورهاييکه با آلمان همدست بودند، الحاق نمايند و 

انگليس ها از ورود هيئت آلمانى هراس داشتند که مبادا افغانستان با دول محور ملحق گردد، 

بنا برين با روس ها معاهده نمودند که به موجب معاهده مذکور افغانستان بيطرفى خود را در 

جنگ جهانى اول اعالن نمود.

امير در سال هاى اخير حکمروايى خويش مورد تنفر مردم، روشنفکران و مشروطه خواهان 

قرار گرفته بود که به اين ترتيب زمينه هاى سقوط حکومت وى مهيا گرديد.

در اواخر سال 1918م امير با تمام درباريان خود براى تفريح از جالل آباد براى صيد ماهى 

به )کله گوش( لغمان رفتند و در آنجا در شام بيستم ماه فبرورى توسط شخص نامعلوم با فير 

تفنگچه به قتل رسيد و جسد امير به جالل آباد انتقال و در همانجا به خاک سپرده شد.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول در مورد چگونگى به قدرت رسيدن امير 

حبيب اهللا خان و گروپ دوم در رابطه به شخصيت موصوف باهم مباحثه نموده، نتيجه مباحثه 

را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

امير حبيب اهللا خان در کدام سال به سلطنت رسيد؟  .1

اولين جريده در کدام سال به نشرات آغاز کرد و چه نام داشت؟  .2

اولين فابريکة برق آبى در کجا و به چه ظرفيت شروع به فعاليت نمود؟  .3

 فعاليت بيرون صنف

شاگردان در مورد ريفورم و اصالحات امير حبيب اهللا خان از بزرگان و اوليا معلومات حاصل 

و در صنف ارائه نماييد.
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درس نوزدهم

جنبش مشروطيت

نمود، اهداف ومقاصد  اندام  جنبش هاى مشروطيت چگونه عرض 

با چه سرنوشت مواجه گرديد؟ درين  و  بود  آن حاوى کدام مطالب 

درس شاگردان به اين مطالب آشنا مى شوند. 

 در شروع سلطنت امير حبيب اهللا خان براى نخستين بار معارف مروج و نشر فرهنگ جديد 

آغاز گرديد. يک تعداد مکاتب محدود تشکيل و در بخش نشر فرهنگ جديد دو روزنامه 

منتشر شد و در مطبعه چاپ کتب آغاز گرديد.

جمع  خاطر  را  خود  انگليس  با  ميالدى   1905 معاهدة  امضاى  از  بعد  خان  اهللا  حبيب  امير 

احساس مينمود، اما به موجب اين قرار داد انگليس و روس در شروع جنگ جهانى اول هراس 

بودند، ملحق  متحد  آلمان  با دولت  يا ممالک که  قواى )محور(  با  افغانستان  مبادا  داشتند که 

استقالل  ترتيب  بدين  که  دادند  قرار  خود  الحمايه  تحت  را  افغانستان  انگليس ها  فلهذا  گردد 

افغانستان سلب گرديد.

وضع ادارى در شروع سلطنت امير حبيب اهللا خان نسبتاً خوب بوده و مردم تصور مى کردند 

که به زودى بهبود بيشتر خواهد يافت، اما بعداً صالحيت هاى ادارى و زمام امور افغانستان به 

دست چند نفر محدود قرار گرفت، مراجع ادارى به فساد ملوث شد و فساد ادارى به اوج خود 

رسيد و امير در عيش و عشرت دربار فرو رفته از اوضاع مملکت بى خبر بود. روند کند رشد 

و انکشاف جامعه، سلب شدن استقالل، افزايش فساد ادارى، بى عدالتى و وضع ماليات کمر 

شکن بر مشکالت مردم افزود.

روشنفکران وضع بحرانى مملکت را ديده رنج ميبردند و براى حل اين مشکل در صدد آن 

برآمدند تا مردم افغانستان را چطور نجات دهند باآلخره تصميم گرفتند تا مطلق العنانى دولت 
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را به مشروطيت تعويض نمايند.

روشنفکران به دور اصالح طلبان دربار جمع شده و خواهان اصالحات يا ريفورم در داخل 

دولت شدند. روشنفکران دربار عبارت بودند از محمد ولى خان دروازى، ميرزمان خان، مير 

يار بيک خان دروازى، پادشاه مير خان لوگرى، نظام الدين خان ار غنديوال و لعل محمد خان 

کابلى. بعداً يک تعداد جوانان ديگر مانند جوهر شاه خان، لعل محمد خان، پادشاه مير خان، 

نظام الدين خان و مير زمان خان با حلقة سياسى ديموکرات هاى خارج دربار يکجا شدند، کتب 

و جرايد خارجى در اختيار ايشان قرار مى گرفت و به مسايل سياسى، اجتماعى و اوضاع داخلى 

و خارجى عالقه مى گرفتند.

يا  ل ها(  )راديکا  روشنفکران  بين  در  بود.  تبديل گرديده  روشنفکران  مرکز  به  حبيبيه  ليسة 

افراطيون نيز وجود داشت که حتى خواهان کودتا هم بودند. دسته ديگر روشنفکران خارج حلقه 

دربار و در ليسة حبيبيه فعاليت مينمودند. روشنفکران دربار، روشنفکران مستقل و جدا از ليسة 

بنام )جمعيت  ائتالف نمودند و يک حزب سياسى  با معلمين و کارمندان ليسه مذکور  حبيبيه، 

سرى ملى( را ايجاد کردند که مرام نامة حزب مذکور تبديل مطلق العنانى به حکومت مشروطه، 

حصول استقالل، معارف متوازن و نشر تمدن و فرهنگ جديد در افغانستان بود.

حزب مذکور به گروپ هاى ده نفرى تحت رهبرى يکى از مؤسسين تقسيم گرديد و براى 

اينکه فعاليت هاى حزب افشا نگردد، اعضاى حزب يکديگر خود را نمى شناختند. جلسات حزبى 

بنام مهمانى توسط رؤساى گروپ ها داير مى گرديد و در جلسات راجع  خيلى محرمانه شبانه 

به امور حزب فيصله ها صورت ميگرفت و جلسات عمومى در فاصله هاى طوالنى داير شده و 

تصاميم جديد اتخاذ مى گرديد.

رئيس يکى از حلقه هاى عمدة حزب تاج محمد خان بلوچ پغمانى، جوهر شاه خان غوربندى 

و مير سيد قاسم خان لغمانى، و اعضاى مسلمانان هندى حزب که همه معلمين ليسة حبيبيه بودند 

در يکى از جلسات حزب فيصله نمودند تا نخست امير حبيب اهللا خان بدون اينکه از موجوديت 
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حزب آگاه گردد تشويق شود تا خودش در پياده نمودن پروسة نشر فرهنگ و تأسيس معارف 

سرتاسرى راضى و همکارى نمايد. يک کاپى مرام نامه حزب نزد تاج محمد پغمانى موجود 

بود که با اسناد ديگر در منزل خود نگهدارى مى نمود. برادرش محمد شريف که از مخالفين 

افکار سياسى بوده و از طرفداران دولت محسوب مى گرديد، همراى تاج محمد خان در يک 

منزل رهايش داشت او مصوبة مذکور را از بين اسناد تاج محمد خان به دست آورد و آنرا به 

شخص امير حبيب اهللا خان تقديم کرد.

در زمستان )1909م( هنگاميکه امير مصروف تفريح در جالل آباد بود، محمد عظيم خان 

کارمند فابريکة حربى و مال منهاج الدين معلم خصوصى شهزاده کبير خان، فهرستى از تمام 

اعضاى حزب ترتيب نمودند و مال منهاج الدين فهرست را با راپور تهيه شده به امير حبيب 

ملى(  سرى  )حزب  هدف  که  بود  شده  داده  تذکر  چنين  راپور  در  و  کرد  تقديم  خان  اهللا 

افشاگرى  که  بود  شايعه  چنين  کابل  در  و  ميباشد  مشروطه  حکومت  تأسيس  و  امير  کشتن 

توسط هندى هاى داخل حزب صورت گرفته بود. مردم چنين استدالل مينمودند که اعضاى 

هندى حزب ميخواستند نخست جنبش استقالل و مشروطه خواهى را خفه نمايند و ثانياً کشور 

افغانستان را به نفع انگليس ها عقب انداخته و امير را از تأسيس معارف و نشر فرهنگ جديد 

دل سرد بسازند و به حکم امير چهل نفر از اعضاى حزب اعدام و تعدادى هم زندانى شدند. 

سرکوب  بکلى  خواه  مشروطه  روشنفکران  اما  شده  آزاد  زندانيان  تعداد  يک  مدتى  از  بعد 

نگرديده دوباره گروپ هاى کوچکتر تشکيل نمودند که مخفيانه فعاليت مى نمودند.

در سال )1918م( بعد از سرکوب شدن مشروطه خواهان )عبدالرحمن لودى( محرر سراج 

االخبار و عضو جنبش مشروطيت که شخص )راديکال( يا افراطى بود در شب جشن سالگرد 

امير حبيب اهللا خان با تفنگچه يى در بام دوکان متصل کوچة قاضى )شوربازار( در انتظار موتر 

حامل امير نشست )آن وقت شاه معموالً در شب هاى جشن و چراغان کابل بازار هاى ارگ و 

چوک شور بازار را عبور ميکرد( همينکه موتر امير مقابل دوکان مذکور رسيد عبدالرحمن 
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باالى موتر امير فير نمود، مرمى به موتر اصابت کرد اما موتر به سرعت گذشت و امير نجات 

يافت و فرداى آن شب عبدالرحمن لودى توسط قواى امنيتى گرفتار و در ارگ شاهى زندانى 

گرديد. امير مسئووليت اعدام او و همکارانش را به گردن نگرفت که بعداً در سال )1919م( 

عبدالرحمن لودى با ساير روشنفکران ديگر از زندان آزاد شده، منحيث مامورين دوره امانيه  در 

وظايف دولتى تقرر حاصل نمودند.

  فعاليت داخل صنف

ايجاد  زمينه هاى  مورد  در  اول  گروپ  شوند.  تقسيم  گروپ  دو  به  صنف  در  شاگردان 

مشروطيت و گروپ دوم در مورد اهداف اين جنبش باهم مباحثه نموده، نتيجة آن را در صنف 

ارائه نمايند.

 سؤاالت

جنبش مشروطيت را کدام شخصيت ها رهبرى مى نمودند؟

اعضاى برجسته اين جنبش را کدام شخصيت ها تشکيل مى داد؟

امير حبيب اهللا خان چگونه از مرام اين جنبش آگاهى حاصل نمود؟

 فعاليت بيرون صنف

جنبش  سرکوبى  ناگوار  عواقب  به  راجع  مآخذ  و  منابع  به  دسترسى  صورت  در  شاگردان 

مشروطيت معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمايند.
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درس بيستم

پادشاهى امير امان اهللا خان و نقش او در استرداد استقالل كشور
)فبروري 1919- جنوري 1929 م(

شخصيت امان اهللا خان، چگونگى به قدرت رسيدن وى، نقش موصوف در استرداد 

به رسميت شناختن  انگليس ها که موجب  با  امانيه  معاهدات دولت  عقد  و  استقالل 

استقالل افغانستان گرديد مطالبى اند اکه درين درس با آنها آشنايى حاصل مى نماييد.

امير حبيب اهللا خان در 21 فبروري 1919 در شکارگاه کله گوش لغمان به قتل رسيد و روز 

دوم کشته شدن وي، نصراهللا خان برادر امير، در جالل آباد و امان اهللا خان پسرش در کابل اعالن 

سلطنت کردند، بدينوسيله همزمان در کشور دو حکومت بوجود آمد، چون عالقه و طرفداري 

مردم ودرباريان از امان اهللا خان زياد بود، موقف وي را نسبت به نصراهللا خان مستحکمتر ساخت 

بناًء نصراهللا خان از ادعاي سلطنت دست کشيد و امان اهللا خان سلطنت خود را طي اعالميه هاي 

مفصل چاپي با اهداف و برنامه هاى خويش در رابطه به استقالل کشور به مردم افغانستان اعالن 

کرد برخى از نقاط اعالميه پادشاهى امان هللا خان به شرح ذيل است:

»اي ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون 

به اصالت آن بار سنگين امانت را متوکًال و معتصماً باهللا به عهده گرفتم. وقتيکه ملت بزرگ من 

امير امان اهللا خان
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تاج شاهي را بر سرم نهاد، من عهد بستم که بايستي دولت افغانستان مانند ساير قدرت هاي مستقل 

افغانستان در داخل کشور آزادي  باشد، ملت  جهان، در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل 

کامل داشته و از هرگونه تجاوز و ظلم محفوظ و مردم فقط بايد مطيع قانون باشند و بس. کار 

اجباري و بيگار در تمام رشته ها ممنوع و ملغاست. حکومت ما در افغانستان اصالحات خواهد 

نمود که ملت و مملکت ما بتوانند در بين ملل متمدن جهان جاي مناسب و مقام خود را حاصل 

نمايند. من در اجراأت امور کشور مشورت را به حکم و شاورهم في االمر رهبر قرار خواهم 

داد. »اي ملت عزيز و اي قوم باتميز در حفظ دين و دولت و ملت خود بيدار و در نگهباني وطن 

انسان خير و  خويش هوشيار باشيد. من از خداوند> براي شما و اهل اسالم و کليه بني نوع 

سعادت ميخواهم ...«.

امان اهللا خان براي حصول استقالل، جهاد را اعالن نمود طبقات مختلف کشور براى تحقق اين 

هدف متحد گرديده و باالخره در سيزده اپريل 1919م  افغانستان به رهبرى شاه امان اهللا خان 

اعالن استقالل کرد.

شاه امان اهللا از استقالل افغانستان به دولت انگليس اطالع داد، چون دولت برتانيا حاضر نبود 

از نفوذ استعماري خويش صرفنظر کند و استقالل افغانستان را به رسميت بشناسد، در جواب نامه 

فقط تسليت نامه اي مبني بر فوت پدرش فرستاد و از استقالل هيچ تذکرى بعمل نياورد.

امان اهللا خان بخاطر اينکه موضوع به رسميت شناختن استقالل افغانستان را به کرسي بنشاند 

کسب  براي  و  ساخت  متمرکز  و  اعزام  برتانوي  هند  مرز  مختلف  نقاط  در  را  افغاني  عساکر 

استقالل سياسي افغانستان جنگ سوم افغان و انگليس صورت گرفت. سوقيات نيرو هاي افغاني 

در جبهات سه گانه کشور )خيبر، پکتيا و قندهار( که قبًال تذکر يافت عليه تجاوز گران انگليسي 

آغاز گرديد.

الف- مذاكره صلح راولپندي 18 اگست 1919 ميالدى
انگليس ها بعد از جنگ با افغانستان ترجيح دادند که با دولت افغانستان کنار بيايند و مسايل را 

در پشت ميز مذاکره حل کنند، لذا بعد از مبادلة يک تعداد مکاتيب بين حکومات يک هيئت صلح 

به رياست علي احمد خان وزير داخله عازم راولپندي شد و با سر گرانت Sir Grant رئيس هيأت 

برتانيا در کنفرانس اشتراک نمود و بعد از چندين جلسه باآلخره معاهده صلح راولپندى بين دولتين 

به امضاء رسيد. مگر مفاد اين قرار داد به نفع انگليس و به ضرر افغانستان تمام شد.
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ب- مذاكره مونسوري 1920 ميالدى
از  افغانستان  به امضا رسيده بود دولت  افغانستان  به ضرر  چون کنفرانس صلح راولپندي 

به اساس حقوق مساوي را مطالبه نمود. باآلخره  برتانيا امضاى يک معاهدة کامل  حکومت 

مارچ 1920م دولت   9 تاريخ  به 

تا  کرد  دعوت  امير  از  انگليس 

مونسوري  به  را  افغاني  هيأت 

به  افغاني  هيأت  دارد.  اعزام 

وزير  طرزي  محمود  رياست 

خارجه افغانستان و نمايندة برتانيا 

جلسات شانرا در مونسورى آغاز 

کردند. مذاکرات مذکور تقريباً 

نتيجه نداد  اما  سه ماه دوام نمود 

و هيأت افغاني بعد از مذاکرات 

بدون  طوالنى  و  کن  خسته 

آنکه کدام قراردادي امضا کرده باشد به کابل عودت نمود؛ ولى انگليس ها بعد ها ديدند که 

افغانستان با ممالک ديگر روابط ديپلوماتيک را آغاز کرده است بناًء  در پي آن شدند تا هيأت 

به افغانستان فرستاده و مذاکره را مجدداً  از سر گيرند.

ج- معاهدة كابل 22 نوامبر 1921 ميالدى
هيأت برتانوي به سرکردگي سرهنري دابس وارد کابل شد و مذاکرات خويش را با وزير 

خارجه افغانستان محمود طرزي آغاز کرد مذاکرات تقريباً يازده ماه طول کشيد، چون تقاضا 

و خواسته هاي هردو جانب در تقابل قرار داشت نزديک بود که مذاکرات طوالني يازده ماهه 

قطع شود. سرانجام معاهدة کابل در 22 نوامبر 1921 به امضا رسيد و دولت انگليس استقالل 

افغانستان را  به رسميت شناخت و دولتين به تبادلة سفرا بين کابل و لندن موافقت کردند.

مواضع  بر  باري  مرگ  ضربة  خارجي  سياست  عرصة  در  افغانستان  مستقل  دولت  ايجاد 

استعماري انگليس در شرق ميانه و شرق نزديک وارد کرد و در روند مبارزة تاريخي ضد 

استعماري در آسيا تأثيرات عميق وارد نمود.

قصر داراالمان
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  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به اعالميه هاي شاه امان اهللا خان و 

گروپ دوم در مورد چگونگى و حصول استقالل کشور با هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
امير حبيب اهللا خان به کدام تاريخ و در کجا به قتل رسيد؟  .1

کدام عوامل باعث شد تا نصراهللا خان از ادعاي سلطنت دست بکشد و زمينه براي به   .2

قدرت رسيدن شاه امان اهللا خان مساعد گردد؟

در رابطه به اعالميه هاي شاه امان اهللا خان مختصراً معلومات دهيد.  .3

 فعاليت بيرون صنف
را  معلومات  استادان خويش  و  معلمين  از  خان  اهللا  امان  شاه  به شخصيت  راجع  شاگردان 

بدست آورده و چند شاگرد آنرا در صنف به ديگر همصنفان قرائت نمايند. 



درس بيست و يكم

استرداد استقالل كشور و جبهات سه گانة نبرد

و  افغانستان  استقالل  استرداد  چگونگى  با  درس  درين 

و  انگليس ها  شکست  به  که  نبرد  گانة  سه  جبهات  اهميت 

متارکه منجر شد آشنا مى شويد.

قبل از اينکه در بارة جبهات استرداد استقالل در مقابل انگليس يادآورى کنيم، تذکر يک 

مطلب ضرورى است و آن اينکه ما تنها استرداد استقالل را منحصر همين جبهات سه گانه مقيد   

نسازيم. حقيقت روشن اين است که در استرداد استقالل هر منطقه در مقابل انگليس به يک 

سنگر حفظ استقالل و دفاع تبديل شده بود، مگر شکست قطعى به همت و فداکارى آنعده 

افغانها بعمل آمد که تحت رهبرى دولت امانى در جبهات مذکور مى جنگيدند.

دولت امانى از آغاز زمامدارى خود به حکمرانان انگليسى در هند خاطرنشان ساخت که 

امان  اعليحضرت  نميخواهد،  قبلى  معاهدات  را تحت  ارتباطات  تداوم  افغانستان  دولت جديد 

اهللا خان در سوم مارچ مکتوبى را به نائب الحکومة انگليسى در هند الرد چلسفورد فرستاد. در 

نامه ذکر شده بود که در معاهده 1905م تجديد نظر صورت گرفته و استقالل افغانستان توسط 

به جواب مکتوب مذکور منتظر  اينکه  امانى بدون  به رسميت شناخته شود. دولت  انگليس ها 
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بماند، با يکعده کشور ها و از جمله با اتحاد شوروى ارتباط خويش را تأمين نمود. همزمان به آن 

آماده گى جنگ استقالل را عليه انگليس آغاز کرد. در اين اثنا شوراى دفاع از کشور تشکيل 

گرديد و براى حمالت قاطعانه در جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان آماده گى روى دست 

گرفته شد.

جبهة شرق: تالش ها براى استرداد استقالل کشور از ابتداي زمامدارى دولت امانى آغاز 

گرديده بود، مگر در ماه اپريل کوشش هاى منظم قوت هاى افغانى قويتر و سريعتر شد. نخستين 

حرکت قواى افغانى در سنگر شرقى با رسيدن سپه ساالر صالح محمد خان و قوت هاى منظم آن 

به  جال ل آباد شروع شد. همزمان قوت هاى مردمى و جوانان داوطلب به اين صفوف پيوستند.

در سنگر شرقى در سوم ماه مى جنگ با يک حملة ناگهانى قوت هاى افغانى آغاز گرديد. 

اين حمله آنقدر نيرومند و سريع بود که فضاى ترس را در ميان لشکر يان انگليسى ايجاد کرد 

و انگليس ها به  عقب نشينى مجبور شدند. قواى افغانى در طى يک هفته جنگ قواى انگليسى 

را از کنار ننگرهار تا پيشاور طورى عقب زد که توان بازگشت در آنها باقى نماند. در دهلى و 

لندن سياست دانان و نظاميان انگليس حمالت ناگهانى، و فتوحات پى در پى افغانها را سرآغاز 

شکست بزرگ براى منافع انگليسها در آسيا تلقى کردند، لذا حمالت متقابل را آغاز نمودند 

آنها از تمام امکانات زمينى و هوايى خود استفاده کردند و به وسيله بمباردمان سنگين مورا ل 

قواى شکست خورده خود را بلند کردند و به اين ترتيب جلو پيشروى قواى افغانى را گرفته و 

آنها را تا سرحد تورخم به عقب نشينى مجبور ساختند،انگليس ها از يکطرف راه هاى لوژستيکى 

را مسدود ساخته و از طرف ديگر شهر هاى جالل آباد و کابل را به گونة بمباردمان کردند که 

تعدادى زيادى از اطفال و سالخورده گان که در شهرها باقى مانده بودند به شهادت رسيدند. 

اين بمباردمان آنقدر شديد و سنگين بود که يکعده از مامورين بلندرتبة دولت امانى درخواست 

نمودند تا پايتخت را از کابل به يک جاى مصون انتقال داده شود، مگر اعليحضرت امان اهللا خان 

اين پيشنهاد را نپذيرفت و رهبرى جنگ را تا مرحلة پيروزى از کابل به عهده گرفت.
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نادرخان  محمد  ساالر  سپه  رهبرى  تحت  کشور  جنوب  جبهة  سوقيات  جنوب:  جبهة 

پيشبرده مى شد، به اساس فيصلة دولت امانى سپه ساالر محمدنادر خان با قواى منظم در بيست 

و چهارم ماه اپريل به گرديز رسيد. در گرديز جوانان داوطلب از اقوام مختلف به دور نادر 

خان جمع شدند. سپه ساالر محمدنادر خان براى تنظيم و ترتيب قواى خود براى دو هفته در 

گرديز باقى ماند. در چهاردهم ماه مى در تمام پکتيا نقارة استقالل بصدا درآمد و قواى افغانى 

به سنگر هاى انگليس حمله کردند. انگليس ها به شکست مواجه شده مراکز نظامى خود را 

يکى پى ديگر از دست ميدادند. قوت هاى افغانى قلعة تل، وانه و تمامى مراکز نظامى انگليسى 

را تصرف کردند. مگر  در اثر حملة قاطعى که در 26 ماه مى بوقوع پيوست، دشمن توان و 

اميد خود را از دست داد، بنا بر آن  انگليس ها در سوم ماه جون از دولت امانى خواهان متارکه 

و آتش بس شدند.

جبهة جنوب غرب: در جنوب و غرب کشور سوقيات تحت رهبرى اعتمادالدوله سردار 

عبدالقدس خان پيش برده مى شد و براى جنگ استقالل مردم مناطق مختلف حوزة جنوب 

غرب در حالت آماده باش و منتظر امر مرکز بودند. اعتمادالدوله براى تنظيم امور جنگ با 

انگليسها از کابل به قندهار حرکت نمود. در زمان ترک کابل تعدادى محدودى با او همراه 

بودند مگر تا ميدان وردک و غزنى تعداد لشکر مردمى اعتمادالدوله به هزاران نفر رسيد. با 

ورود به قندهار، جوانان داوطلب با ايشان يکجا شدند و تعداد لشکر به ده ها هزار تن رسيد.

در قندهار هنوز ترتيب و تنظيم قوت ها تکميل نبود که عساکر انگليسى بر محافظين افغانى 

به  افغانى  محافظين  نابرابر  در يک جنگ  و  نموده  ناگهانى  پشين حمله  و  بولدک  سپين  در 

شهادت رسيدند. با شنيدن اين خبر مردم قندهار به شمول جوانان داوطلب احساساتى شده و به  

سردار عبدالقدوس خان اين موقع را ندادند تا قوت هاى خود را ترتيب و تنظيم کند بناًء بدون 

تأخير در 26 ماه مى به مراکز نظامى دشمن هجوم بردند، مگر عساکر انگليسى قبل از آنکه در 

مقابل شمشير افغانان مقاومت کنند، پيش از اين مراکز خود را تخليه کرده بودند. 

قوت هاى افغانى متواتر سنگر هاى مستحکم انگليسها را تصرف کردند و تا شهر کويته تمام 
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منطقه را از موجوديت دشمن پاک سازى نمودند. وقتيکه افغان هاى فاتح به شهر کويته رسيدند، 

انگليس ها از دولت امانى  درخواست متارکه و آتش بس نمودند و در سوم ماه جون آتش بس 

در بين دولتين بر قرار شد و همزمان با آن روند ديپلوماتيک پذيرفتن استقالل افغانستان آغاز 

گرديد. 

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به ضرورت ايجاد محاذ سه گانه و 

گروپ دوم در مورد پاليسى انگليس در قبال افغانستان معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف 

ارايه نمايند.

 سؤاالت
نقش نادرخان را در پيشرفت محاذ پکتيا چگونه ارزيابى مى کنيد؟  .1

صالح محمد خان در کدام جبهه توظيف گرديده بود و چه دستاورد داشت؟  .2

قلعة تل چگونه فتح شد؟  .3

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان از روى منابع ومآخذ راجع به پيامدها و عواقب نبرد هاى جبهات سه گانه معلومات 

حاصل و در صنف ارايه نمايند.
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درس بيست و دوم

اصالحات  )1921 – 1928 م(

اصالحات و کارکردهاى عمدة دولت امير امان اهللا خان مطالبى ا ست که درين 

درس به آن آشــنا مى شــويد.

با  بود  برخوردار  اکثريت مردم  بين  زياد در  از محبوبيت  اهللا خان  امان  از آنجايي که شاه 

پشتيباني و حمايت آنها به آوردن يک سلسله اصالحات اقدام نمود. اين اصالحات و تحوالت 

شامل دو مرحله بود:

که  افغانستان  مردم  مرحله  اين  کرد.در  دوام   1924 الي   1919 سال  از  که  نخست  مرحلة 

خواهان  پيشرفت بودند از اصالحات جديد استقبال نمودند.

مرحلة دوم اصالحات که از 1924 الى ختم نظام امانى را در بر ميگرفت بنا بر يک سلسله 

عوامل داخلي و خارجي جنبة عملى پيدا نکرد. شاه امان اهللا خان ميخواست به زودترين فرصت 

گاه ها،  تفريح  و  عمارات،  و  قصرها  شهر ها،  داشتن  بر  مبنى  انکشافى  و  عمرانى  برنامه هاى 

فابريکات و مردم  آراسته با تمدن و فرهنگ جديد داشته باشد، نامبرده در پرتو همين اهداف 

در راه رسيدن به آن بدون در نظرداشت واقعيت ها و وضعيت فرهنگى جامعه از عجله و شتابزده 

گي کار گرفت که عواقب ناگوار را در قبال داشت.

محمود طرزى
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يکي از تحوالت بسيار مهم مرحلة اول اصالحات، تصويب نخستين قانون اساسي افغانستان 

در سال 1923م در لويه جرگه )882 (نفري در جالل آباد بود که بعداً اين قانون در لويه جرگه 

پغمان در سرطان سال 1924 تاييد و توشيح گرديد.

قانون اساسي که نخستين قدم در برنامة اصالحات امان اهللا خان شمرده مى شد نظام شاهي 

مشروطه را تثبيت نمود. مهمترين اصالحات ديگر در زمينة اقتصادي بود؛ چون در نتيجة جنگ 

در برابر انگليسها به خاطر استقالل کشور در 1919م خزينة دولتي کشور کامًال تخليه گرديده 

از تحوالت در کشور  بدون آن، عملي کردن هيچ يک  پولى، که  بود که ذخاير  بود. ضرور 

برنامه هاى اصالحات  امان اهللا خان ريفورم و  نبود، بوجود آيد. روى همين منظور شاه  ممکن 

اداري و مالي را آغاز کرد.

امور مالي و اقتصادي
شاه امان اهللا خان در مرحلة نخست تطبيق اصالحات به موانع روبرو نگرديد، موصوف فشار 

تحميل ماليات را بر ملت تخفيف بخشيد. ماليات اراضي را از جنس به نقد عوض نمود و تمام 

افراد ماليه دهنده مستقيماً و بدون وساطت خان و ملک با دفاتر مالي دولت در ارتباط شدند، براي 

ماليه مواشي قانونى به نام »محصول مواشي« وضع شد.

براي تنظيم امور مالى ادارات، در کابل مکتبى بنام »اصول دفتر دارى« ساخته شد که فارغان 

به اين ترتيب امور حسابي کهنة دولت  آن به صفت مامورين مالية کشور گماشته مى شدند و 

به سيستم عصري تبديل شد. مکتب حکام در مرکز تأسيس شده و فارغان آن به حکومت هاى 

محلي مقرر مى شدند.

نتيجة اين ريفورم  نيز وسعت يافت، تعدد تعرفه هاى گمرکى داخلي لغو شد و در  تجارت 

و  آمـد  بوجـود  تجارتي  معامالت  و  شـرعي  محاکـم  گرديد،  تسريع  داري  سرمايه  انکشاف 

شرکت ها و کمپنى هاى تجارتي در کابل تأسيس گرديد.

دولت امانيه در صدد ساختن فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان شد و با دو شرکت 

جرمني و فرانسوي قراردادها صورت گرفت که طبق آن در مدت ده سال خط آهن از جنوب 

به شمال افغانستان امتداد مي يافت.

تمديد لين تيلگراف و تيليفون از مرکز به واليات کشور زير دست گرفته شد، استيشن هاي 

در پغمان و جالل آباد و قندهار زير کار قرار گرفت، کارخانه هاي ترميم موتر و پرزه سازي، 

مزار  و  قندهار، هرات  نجارى در  و  پنبه، روغن کشي  بافي،  پارچه  نختابي،  صابون، عطريات، 
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اتحاد  بين  پُسته خارجى  بين کابل و مزارشريف، و  پُسته هوايي داخلى  شريف تأسيس شد. 

افغانستان، ايران و ترکيه ايجاد گرديد. بند غازي و بند سراج غزني تکميل شد،  شوروى و 

ابرک،  زغال سنگ، گوگرد، سرب،  هرات،  نفت  بدخشان،  معادن الجورد  استخراج  براى 

تباشير وغيره پروگرامها روي دست گرفته شد؛ همچنان پالن تأسيس فابريکة ذوب آهن تحت 

بررسى قرار گرفت.

در نتيجة اين ريفورم عايدات دولت نسبت به سابق بيشتر از دو چند باال رفت و ساالنه از 80 

به 180 ميليون روپيه افزايش يافت؛ همچنان سيستم واحد اوزان متريک بوجود آمد و واحد 

پول از روپيه به افغانى عوض شد.

اداره
دولت از همه بيشتر متوجه تحکيم ثبات و وحدت ملي افغانستان گرديد و اين وحدت ملي 

بر محور برادري، تساوى حقوق مردم افغانستان استوار بود. مطابق ماده هشت قانون اساسي 

همه افرادى که در افغانستان زنده گى مى کنند صرف نظر از مسايل ديني و مذهبي تبعة کشور 

گفته ميشوند نظام سياسي و دولت از آزادي شخصي افراد حمايت مى کند. هيچ کس بدون 

امر شرعي و مجوز قانونى توقيف و مجازات نمي شود. تبعيض از نظر نژاد، مذهب و قبيله از 

بين رفته و به تمام ملت حق مساوي داده شد.

دستگاه دولت به سه قواى )قوة اجرائيه، مقننه و قضائيه( تقسيم گرديد. دولت امانيه جهت 

دفاع از حريم کشور قواي هوايي را تشکيل داد که مشتمل بر 11 فروند طياره ميگرديد و 65 

نفر شاگرد براي تحصيل درين رشته به روسيه، فرانسه و ايتاليا اعزام گرديدند. يک عدة ديگر 

فابريکة حربي  فرستاده شدند.  ترکيه  و  اتحاد شوروي  به  نظامي  براي تحصيل در رشته هاى 

کابل تقويه گرديد ومهمات جنگي وارد شده مانند توپ هاي دافع هوا و موتر هاي زره پوش 

داخل قواي نظامى شد.

و  کابل  در  نظر صحي  از  گرديد.  تنوير  برق  با  شهر  و  شد  ساخته  راديو  اداره  کابل  در 

پغمان  در  و  مستورات  شفاخانة  مرکز  در  و  ايجاد شد  نظامي  و  ملکي  شفاخانه هاي  واليات 

سناتوريم ساخته شد. ماشين هاي اکسيرى به کابل وارد شد و جاى براى رهايش بيماران روانى 

و دارااليتام  تأسيس گرديد.

معارف و امور فرهنگي
طبق مادة 68 قانون اساسي، معارف رايگان و اجباري گرديده تعداد زياد مکاتب در مرکز 

تأسيس  امانيه  ليسه  حبيبيه،  مکتب  بر عالوة  پايتخت  در  بنياد گذاشته شد.  و واليات کشور 
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گرديده؛ اولى به کمک فرانسويها و دومي به همکاري آلماني ها بوجود آمدن.

همچنان در مرکز و واليات کشور اضافه تر از 322 باب مکتب و يک باب دارالمعلمين در 

هرات ساخته شد، تعداد متعلمين ابتدايي تا سال 1927م به 51 هزار نفر رسيد. در دورة ثانوي 

و مسلکي سه هزار متعلم تحصيل ميکردند. و صدها نفر محصل به کشور هاي اتحاد شوروي، 

جرمني، فرانسه، ايتاليا و ترکيه براي تحصيل فرستاده شدند.

همچنان يک کتابخانه ملي تأسيس شد که امروز به نام کتابخانة عامه معروف است. در کنار 

اين کارها يک سينما در شهر کابل و يک تياتر در پغمان ايجاد شد و سيزده جريده و مجله 

اتحاد  به مصرف دولت در کابل و واليات منتشر مى شد؛ مانند: جريدة ارشادالنسوان، جريدة 

مشرقي، روزنامة افغان، مجلة معارف، جريدة امان افغان، جريدة بيداري، روزنامة حقيقت وغيره 

مطبوعات داخلي آزاد شد و براي نشر جريده و روزنامه هاي شخصي زمينه مساعد گرديد که 

ميتوان به گونة مثال از جريدة انيس، نسيم سحر و نوروز نام برد.

 

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به اصالحات مالي و اقتصادي شاه 

امان اهللا خان و گروپ دوم راجع به اصالحات ادارى نامبرده بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
اصالحات امان اهللا خان شامل چند مرحله بود؟ هر مرحلة آنرا با تذکر تاريخ آن بيان   .1

داريد.

شاه امان اهللا به کدام هدف اصالحات را آغاز کرد؟  .2

نخستين قانون اساسي افغانستان در کدام سال و در کجا به تصويب رسيد؟  .3

از نظر تشکل اداره، دولت اماني بر کدام قوا استوار بود؟  .4

اهللا خان کدام کارها در عرصة معارف صورت گرفت،  امان  فرهنگي  در اصالحات   .5

مختصراً شرح دهيد؟

 فعاليت بيرون صنف
در  آنرا  و  معلومات حاصل  اهللا خان  امان  شاه  زمان  فرهنگى  اصالحات  به  راجع  شاگردان 

صنف ارئه نمايند.
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درس بيست و سوم

سفر اروپايي شاه امان اهللا خان غازي )1927م(

ضرورت سفر شاه امان اهللا خان، دست آورد هاى سفر، عکس العمل ها در رابطه 

به سفر، سؤ استفادة نيروهاى فرصت طلب از غيابت طوالنى شاه، مفاهيمى   است 

که درين متن پيرامون آن معلومات ارائه شده است.

امان اهللا غازي در سال )1305 هـ ش( در مجلس عالي وزرا و شوراي دولت کمبود  شاه 

سامان آالت و وسايل پيشرفت، ترقي و عصرى کردن افغانستان را مورد غور و بحث قرار داد 

که بايد بزرگترين و بهترين سامان آالت براي پيشرفت معارف، مطبوعات، عمرانات، مخابرات 

جديد، صنعت و زراعت افغانستان از ممالک اروپايي خريداري و مهيا گردد و براي اين کار 

اشخاص مسلکى و کار فهم  انتخاب و در فرصت مناسب به جانب اروپا اعزام گردند.

اين همه مقاصد علمي و فني، خود  براي برآورده ساختن  مجلس وزرا تصويب نمود که 

شخص شاه رياست هيأت را عهده دار شود؛ زيرا که نامبرده از جملة بزرگترين و منورترين 

افراد معارف خواه بود. و از طرف ديگر چون از سال )1301 هـ ش( به بعد دعوت نامه هاي 

رسمي از طرف چندين کشور مواصلت و خواهش شده بود که پادشاه افغانستان از کشور هايشان 

ديدن نمايد همين بود که شاه امان اهللا خان همراه با ملکه ثريا و اعضاي عالي رتبة دولت عازم 

از  بعد  ش(  هـ   1306( قوس  ماه  مطابق  1927م  سال  دسامبر  برج  اوايل  در  و  گرديدند  اروپا 

مراسم وداعيه از کابل به جانب قندهار حرکت نمود و بعد از پذيرايي گرم مردم در قندهار به 

طرف چمن و بعداً از راه کويته به شهر کراچي مواصلت نمودند. در جريان اقامت در کراچى 
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از ميدان هوايي و فابريکة ترميم طياره، ديدن به عمل آوردند. طبق پروگرام رسمي عازم بندر 

بمبئي گرديدند. چون شخص شاه با زبان هاي ترکي و فرانسوي آشنايي داشت تعداد ترجمان ها 

نيز با ايشان همراه بودند و  همچنان سفرا و نماينده گان افغانى در خارج کشور مطابق پروگرام 

وظايف معين داشتند تا که از اين لحاظ به کدام مشکل مواجه نگردند.

شاه امان اهللا خان بعد از رسيدن به بمبئي از طرف مسلمانان، افغان هاي مقيم هند و هندو ها 

که به دو طرف جاده ها صف بسته بودند با صدا هاي بلند، )غازي پادشاه زنده باد( استقبال شد و 

مردم آنقدر جذبات از خود نشان دادند که انگليسها را سخت پريشان ساخت بخاطرى که شاه 

امان اهللا خان در جهان اسالم از محبوبيت خاص برخوردارد بود. شاه غازي در تمام گفتار هاي 

خود از آزادي مردم هند و ساير ملل محروم از استقالل صحبت مى نمود. شاه امان اهللا خان در 

جريان اقامت شان در هند به مردم آن کشور چنين خطاب نمود: »آزادي بخشيده نميشود، بلکه 

به نيرو و ضرب شمشير به دست آورده مي شود.«

با زعما، و انجمن هاى هند، به عدن و از آنجا به مصر سفر  شاه امان اهللا خان بعد از ديدار 

و  ديدن  از  بعد  گرديد.  استقبال  کشور  آن  مردم  و  مصر  پادشاه  اول  فواد  طرف  از  که  نمود 

ايتاليا  عازم  مديترانه  بحيرة  طريق  از  و  رفت  اسکندريه  به  کشور  آن  تاريخي  آبدات  مشاهده 

شد، در روم پذيرايى خوبى از امان اهللا خان صورت گرفت و با ويکتور امانيول پادشاه، ملکه و 

وليعهد ايتاليا مالقات کارى نمود. پادشاه ايتاليا در نطق خود کار هاي خستگي ناپذير شاه امان 

اهللا خان را توصيف و تمجيد کرد و خواستار روابط دوستانه با افغانستان شد و شاه امان اهللا بعد 

از ايتاليا جانب فرانسه را در پيش گرفت که از طرف رئيس جمهور فرانسته استقبال گرم شد و 

در آنجا پيرامون موضوعات مورد عالقه از قبيل خريداري طيارات، تفنگ، مهمات و پذيرفتن 

طالب افغاني جهت فراگرفتن تحصيالت در فرانسه، اعزام معلمين اليق به مکتب استقالل و ادامه 

همکاري در قسمت حفريات باستان شناسي و ساير ضرورت هاي علمي و تخنيکي توافق صورت 

گرفت و هم از دولت فرانسه تقاضا گرديد تا يک موزيم در کابل به سليقه فرانسوي اعمار و 

تأسيس گردد. از بزرگترين افتخاراتي که شاه امان اهللا خان در سفر فرانسه حاصل کرد اين بود 

که شاروال پاريس در مورد چنين اظهار نمود: »تحفة قابل شان شما را نداريم که تقديم کنيم؛ 

لهذا شهر پاريس را در خدمت تان تقديم ميکنم« و ديگر اينکه چپرکت خواب ناپليون را جهت 

استراحت شاه امان اهللا خان گذاشتند.

شاه امان اهللا خان از آنجا به بروکسل، بلژيک و سويس سفر نمود متعاقباً عازم آلمان شد و در 

آنجا از طرف رئيس جمهور آلمان )فون هنون بورگ( و اراکين دولت پذيرايي گرديد. همچنان 
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در کشور آلمان از دهمين سالگرد استقالل افغانستان تجليل به عمل آمد و يک فروند طياره 

از طرف کشور آلمان به شاه امان اهللا خان هديه داده شد.

شاه امان اهللا خان بعد از سفر آلمان به انگلستان رفت و در آنجا از طرف پادشاه انگليس 

قواي  لندن  در  اهللا خان  امان  و  پذيرايى گرديد  و  استقبال  ملکة آن کشور  و  پنجم(  )جارج 

نيز  ديگر  بعضي محالت  و  پوهنتون آکسفورد  از  همچنين  نمود  مشاهده  را  انگليس  هوايي 

ديدن نمودند که از طرف پوهنتون مذکور دکتوراي افتخاري حقوق براي شاه اعطا گرديد. 

اين اولين شخصيت افغاني بود که به اخذ دکتوراي افتخاري حقوق نايل آمد.

شاه امان اهللا خان به تعقيب سفر انگلستان به روسيه شوروي سفر نمود و انگلس ها با اين 

سفر شاه مخالف بودند که نبايد امان اهللا خان با روسيه مناسبات دوستي داشته باشد شاه امان اهللا 

خان در روسيه از طرف رئيس جمهور )کالنين( و ديگر اعضاي عالي رتبة دولتي مورد استقبال 

گرم قرار گرفت و اين اولين قهرمان افغان بود که در روسيه شوروي به گرمي استقبال شد. در 

نتيجه اين سفر يک سلسله معاهدات سياسي، فرهنگي و اقتصادي عقد گرديد.

شاه جوان در پايان سفر روسيه به طرف ترکيه حرکت کرد، در ترکيه از طرف مصطفي 

دولتي  اراکين  ديگر  و  صدراعظم  انيونو  عصمت  و  ترکيه  جمهور  رئيس  )اتاترک(  کمال 

استقبال گرديد. در اين سفر هردو کشور خواهان استحکام دوستي، تحکيم روابط سياسي، 

تجارتي و فرهنگي گرديدند.

شاه امان اهللا خان بعد از ديدار يازده کشور آسيايي و اروپايي ارادة سفر به کشور ايران 

نمود، که بعد از مواصلت به تهران از طرف رضاه شاه پهلوي پذيرايي گرم شد. شاه و ملت 

ايران به کارنامه هايى که شاه امان اهللا خان که در مدت 9 سال زمام داري انجام داده بود به 

ديدة قدر مي ديدند و همچنان در ايران معاهدات بين هردو کشور به امضا رسيد. مشکالت 

سرحدي که بين ايران و ترکيه موجود بود به اثر سعي و کوشش او رفع گرديد شاه بعد از سفر 

ايران دوباره به افغانستان عودت نمود.

ديدار شاه امان اهللا از دو کشور اسالمي )ترکيه و ايران( و کشور هاي اروپايي براي افغانستان 

اهميت زياد داشت. در نتيجه موقف افغانستان مستحکم و اعتبار آن در عرصه بين المللي بلند 

رفت. تماس هاي نامبرده با رهبران دول اروپايي و آسيايي نشان دهندة آن بود که افغانستان به 

عنوان يک کشور مستقل مي تواند با تمام کشور هاي جهان رابطة دوستانه بر اساس برابري و 

احترام متقابل برقرار سازد.

ايران نشان داد که  با ترکيه و  اتحاد شوروي، عقد قرارداد ها  از  امان اهللا خان  ديدار شاه 

تالش هاي انگليس به منظور تأمين نفوذ مجدد آنها در افغانستان نقش بر آب گرديد. او در اين 
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سفر موفق شد توجه محافل برخي از کشور هاي اروپايي را با امکانات وسيع همکاري اقتصادي 

به افغانستان جلب کند.

ملکه ثريا خانم امير امان اهللا خان که يکى از زنان نامور افغانستان ميباشد در اين سفر اروپايى 

شاه جوان را همراهى نمود. ملکه ثريا سومين دختر محمود طرزى، زن فاضل، عالم، سخنور، 

اهللا خان  امان  با شهزاده  اين زن سخنور در سال 1293 شمسى  بود.  و مردم دوست  پرور  علم 

ازدواج نمود. ملکه ثريا يکى از مشوقين امير امان اهللا در انتشار فرهنگ و تمدن جديد، تأمين 

حقوق و آزادى نسوان و اعتال و ترقى کشور بوده است، چنانچه يکى از خبرنگاران و نمايندة 

مجله )هوهلو( فرانسوى در جريان اقامت امير امان اهللا خان و هيئت همراه او در فرانسه که با ملکه 

ثريا مالقات و مصاحبه نموده بود چنين مى نگارد:

»من با خيلى از ملکه ها و زنان درجه اول مالقات و مصاحبه کرده ام، کمتر زنى را به متانت، 

ذهانت و معلومات ملکة افغانستان ديده ام. ازين مالقات مرا يقين حاصل شد. محيط افغانستان 

دنيا            مترقى  ممالک  با  همدوشى  و  ترقى  گونه  همه  قابل  و  مستعد  مى پروراند،  ملکه  چنين  که 

مى باشد.«

سفر شاه امان اهللا خان مدت شش ماه طول کشيد. اين سفر از يک طرف پيامد هاي خوب 

ادارة مملکت  امنيت کشور،  غيابت طوالني شاه،  اثر  از  از جانب ديگر  افغانستان داشت  براي 

به همين علت بود که عواقب  گسسته و زمينة خوب تطبيق پالن هاي مخالفين مساعد گرديد. 

ناگوار و خسارات هنگفتي براي افغانستان ببار آورد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به علل سفر شاه امان اهللا خان به اروپا 

و گروپ دوم راجع به دست آورد ها و نتايج آن سفر بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
سفر اروپايى امان اهللا خان چند ماه طول کشيد و به کدام کشور ها سفر کرد.  .1

راجع به استقبال شاه امان اهللا خان در هند مختصراً معلومات دهيد.  .2

علل دسايس عليه شاه امان اهللا خان چه بود.  .3

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان از روى منابع و مآخذ  راجع به پيامد هاي سفر شاه امان اهللا خان به اروپا مطالبى تهيه 

و در صنف قرائت نمايند.
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درس بيست و چهارم

عكس العمل در برابر اصالحات

و  داخلى  مواجه گرديد، عوامل  العمل  به عکس  اهللا خان  امان  چرا اصالحات شاه 

خارجى تا کدام حد در آن نقش داشت؟ درين درس پاسخ اين سؤال ها را درمى يابيم.

استرداد استقالل کشور که در نتيجة قربانى هاى مردم افغانستان تحت رهنمايى غازى امان 

اهللا خان حاصل گرديد، پيروزى بزرگى عليه استعمارگران انگليسى بود. افغانها توانستند دولت 

جوان و مستقل افغانستان را تشکيل دهند، کشور ما که از يوغ استعمار آزاد گرديده بود ضرورت 

به اصالحات و تحول در همه عرصه ها )اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى وغيره( داشت از اينرو شاه 

امان اهللا خان زمانى که امور مملکت را به دست آورد، دست به اصالحات زد تا بتواند کشور 

قبول  قرار دهد. اصالحات و ريفورم آغاز گرديد و مورد  پيشرفتة جهان  را در قطار ممالک 

اکثريت افغانها قرار گرفت، ولى عده يي از مردم نظر به تحريک انگليس ها در قبال اصالحات 

عکس العمل هاى منفى نشان دادند. 

انگليس ها از سياست )تفرقه انداز و حکومت کن( کار گرفت و در بعضى مناطق شبکه هاى 

قانون جديد  با مخالفت مردم منگل مواجه شد. تصويب  قانون جزا  افتاد.  بکار  جاسوسى آن 
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عکس العمل هاى حلقه هاى مذهبى را در پى داشت.

شاه امان اهللا خان براى معرفى افغانستان و جلب کمک هاى خارجى سفر طوالنى به آسيا و 

نامبرده دشمن خارجى استفاده نموده و زمينة خوب براى  اثر غيابت طوالنى  اروپا کرد که از 

تطبيق پالن هاى شوم شان مساعد گرديد.

زمانى که شاه امان اهللا خان از سفر اروپا برگشت عالقه ايشان به اصالحات و ترقى بيشتر شد 

و در پروسة اصالحات و ريفورم دچار شتابزده گى گرديد. 

امان اهللا خان از يکطرف کشور هاى متمدن و مترقى جهان را ديده بود، ميخواست افغانستان 

نيز به چنان انکشاف و ترقى نايل آيد و از احتياج کشور هاى ديگر فارغ گردد و از جانب ديگر 

تعدادي از حلقات معين يکجا با دشمن بزرگ خارجى )انگليس( عليه تطبيق اين تحوالت قرار 

گرفتند.

مخالفين  پراگندة  دسته هاى  شد،  ريخته  بزرگى  توطئه  طرح  امانى  مستقل  دولت  برخالف 

تمرکز يافتند و عمليات نظامى آغاز گرديد، مخالفين دولت در دو جبهة )شرق و شمال( مصروف 

فعاليت گرديدند. طرح اين پالن طورى بود که اغتشاش نخست از جبهة شرق آغاز شود تا دولت 

مجبور به سوقيات سپاه گرديده و پايتخت از عساکر تخليه شود و بعداً از جبهة شمال شهر کابل 

شورشيان )کوهدامن و کوهستان( بر پايتخت بى دفاع بريزند و بسرعت دولت را سقوط دهند 

با شورشيان کمک  نيز  اهللا  امان  شاه  رتبه دولت  عالى  مامورين  از  تعدادى  البته  بايد گفت که 

کردند.

در روز هايى که در شرق، مردم شينوار بغاوت کردند و شورش در آن منطقه بر پا شد، در 

شمال راه کابل توسط حبيب اهللا کلکانى که مشهور به بچة سقاو بود مسدود گرديد.

حبيب اهللا )بچه سقاو( روابط خويش را با على احمد خان والى کابل که از طرف دولت آن 
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اعزامى  هيئات  مذاکره شد  داخل  بود،  مامور شده  به کوهدامن  معضالت  بخاطر حل  وقت 

عوض اينکه به سود دولت کار نمايد برعکس بخاطر نفع شخصى خويش با گروپ کلکانى 

اهللا کلکانى  با حبيب  نيز  اشخاص ديگر فرصت طلب  قايم ساخت؛ همچنان  در خفا روابط 

همکارى نمودند.

حبيب اهللا کلکانى با همکارى عده يي از مامورين عالى رتبة دولتى که در خفا به خاطر 

منافع شخصى خود بر ضد دولت قرار گرفته بودند، در اخير دسامبر سال 1928 بر کابل حمله 

نمود. چون شاه امان اهللا نخواست خونريزى صورت بگيرد در اوايل جنورى 1929 ميالدى 

از پادشاهى استعفا داد و به قندهار رفت از آنجا به کشور ايتاليا سفر نموده وتا پايان عمر در 

همانجا مسکن گزين شد. 

برادر امان اهللا خان سردار عنايت اهللا خان مدت سه روز اقتدار را در دست گرفت و بعداً 

حبيب اهللا )بچة سقاو( ارگ را محاصره نموده و سردار عنايت اهللا به قندهار عقب نشينى کرد. 

به اين ترتيب حبيب اهللا کلکانى بر شهر کابل حاکم گرديده و با به دست آوردن قدرت اعالن 

پادشاهى کرد.
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  فعاليت داخل صنف

برابر  در  العمل  عکس  عوامل  به  راجع  اول  گروپ  شوند.  تقسيم  گروپ  دو  به  شاگردان 

هم  بين  افغانستان  بر ضد  انگليس  تحريکات  به  راجع  دوم  و گروپ  خان  اهللا  امان  اصالحات 

گفتگو نمايند.

 سؤاالت

1. کدام عوامل باعث شد تا يکتعداد مردم از اصالحات دولت امانى ناراض شدند؟

2. اولين شورش ضد دولتى در کجا بوجود آمد، نتيجة آن چه شد مختصراً شرح دهيد؟

3. راجع به سقوط کابل توسط حبيب اهللا کلکانى هرچه ميدانيد بنويسيد.

 فعاليت بيرون صنف

به عوامل ضديت  راجع  داشته خود  منابع دست  و  معلمين  دانشمندان،  به کمک  شاگردان 

يکعده مردم افغانستان عليه اصالحات امانى مطلب تهيه و چند شاگرد آنرا در صنف به ديگر 

همصنفان قرائت نمايند.
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درس بيست و پنجم

ختم بحران و تحكيم قدرت  )1929م(

اصالحات  بکدام  دست  رسيد،  قدرت  به  چگونه  خان  نادر  محمد  سردار 

آشنا  مفاهيم  اين  با  زير   مبحث  در  ساخت؟  خاموش  چگونه  را  شورش ها  زد، 

مى شويد.

حکمروايى نه )9( ماهة حبيب اهللا کلکانى کابل را از هر حيث خساره مند ساخت. قبل از 

نادر شاه کشور نه ماه در هرج و مرج بسر برد، از اينکه مردم افغانستان از اين حالت ناراض شده 

کامًال براى تحول آماده بودند درين زمان محمد نادر خان که يکى از فاتحين جبهه جنوبى و 

سپاه ساالر دورة امانى بود، به کمک و همکارى مردم در 15 اکتوبر 1929م وارد کابل شد. و 

به قصر سالم خانه رفت، در آنجا يکتعداد زياد از معززين کابل، سران و بزرگان قبايل حضور 

داشتند. محمد نادر خان در يک خطابه به آنها چنين گفت: »به فضل خداوند> من به آرمان خود 

سردار محمد نادر شاه
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رسيدم، آرزوى من نجات وطن بود و اينک امروز اين آرمان من برآورده شد، من عالقه مند 

قدرت نيستم يک لويه جرگه را داير ميکنم تا آنها زعيم خود را انتخاب نمايند«. در اين هنگام 

حاضرين گفتند که به لويه جرگه ضرورت نيست شما پادشاه ما هستيد و همچنان اعضاى مجلس 

اظهار نمودند که »در مجلس فعلى اکثريت اعضاى لويه جرگة سابقه حضور دارند. بعد از آن 

حضرت مجددى )نورالمشايخ( بر سر محمد نادرخان دستار را به شکل تاج و جوغه گذاشت و 

به اين ترتيب محمدنادر خان پادشاه افغانستان شد.

محمدنادر شاه در کابل به سلطنت  رسيد، نامبرده با چالش هاى جدى روبرو بود. مخالفت 

طرفداران امان اهللا خان از يکطرف، دست اندازى انگليس ها به کشور و بقاياى حکومت حبيب 

اهللا کلکانى از طرف ديگر باعث مشکالت گرديد.

محمدنادرشاه يک شخص هوشيار، با تدبير و آگاه بود موصوف در رأس دولت قرار گرفت 

و برادرش سردار محمد هاشم خان که شخص بسيار با انضباط بود )به صفت صدراعظم( توظيف 

صاحب  حکومت  چوکات  در  تدبير  صاحب  اشخاص  جمله  از  دولتى  اراکين  بقيه  گرديد. 

به برادر خود محمدهاشم سپرد ولى کليد  صالحيت بودند، اگرچه او حکومت و صدارت را 

کار هاى اساسى را نزد خود نگهداشته بود.

در زمان سلطنت محمد نادرشاه برخى اصالحات زير بنايى به ميان آمد، پوهنتون کابل تأسيس 

گرديد، اساس بانک ملى گذاشته شد، انجمن ادبى بوجود آمد، سالنامه که از ابتکارات شخص 

شاه بود طبع شد و خود شاه کار هاى مطبعه را از نزديک نظارت و کنترول مينمود، به همين شکل 

کار هاى زيادى بنيادى در آن زمان عملى گرديد.

از نقطه نظر امنيت مشکالت زيادى در دوره نادرخان موجود بود، بعد از شکست   حبيب اهللا 

کلکانى موضوع به اين ساده گى خاتمه نيافت بلکه عکس العمل هايى وجود داشت؛ چنانچه در 
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ماه جون سال 1930م آنعده از اقوام شمال که در  حکم روايى حبيب اهللا کلکانى منافع شان 

تأمين بود، با قوت عظيم دست به شورش زدند که در ابتدا از طرف نادرخان به آنان توصيه 

گرديده تا از قيام دست بردارند؛ ولى از طرف آنان قبول نشد بعداً محمدنادر شاه مجبور به 

اقدام شده و امنيت را تأمين نمود.

در سال 1932م در خوست مال ليونى بر ضد حکومت بغاوت نمود و نادرخان به سرعت 

بر ضد حکومت جديد  نيز  امانى  يکتعداد طرفداران دوره  از طرف ديگر  آنرا گرفت.  جلو 

مشکالت خلق ميکردند. نادرخان در راه تأمين قدرت دولتى شورش ها را خاموش و اشخاص 

مخالف خود را از صحنه بيرون ساخت.

محمدنادرشاه و صدراعظم محمد هاشم خان متوجه داشتن روابط نيک با علماى دين بوده 

و علما از احترام خاص برخوردار بودند. نادرشاه شخص بافرهنگ بود به همين سبب خواست 

صدماتى را که به فرهنگ رسيده بود جبيره کند يکى از کار هاى فرهنگى او نصب مدال به 

سينه محصلين و شاگردان بوده؛ زيرا او شاگردان را به درس و تحصيل تشويق مى نمود.

محمد نادرشاه در مدت 4 سال سلطنت خود توانست بحرانى را که در سراسر افغانستان 

بوجود  را  واحد  مرکزيت  و  بخشيد  تحکيم  را  دولتى  قدرت  و  داده  پايان  بود  آمده  بوجود 

آورد.

محمد نادرشاه در 8 نوامبر سال 1933م در حالى که مصروف توزيع مدال ها براى شاگردان 

در چمن قصر دلکشا بود، با ضرب تفنگچة يک تن متعلم بنام عبدالخالق به قتل رسيد و به اين 

ترتيب دورة چهار سالة موصوف به پايان رسيد.
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  فعاليت داخل صنف

به  عوامل  و  نادرشاه  به شخصيت  راجع  اول  شوند. گروپ  تقسيم  دو گروپ  به  شاگردان 

قدرت رسيدن و گروپ دوم راجع به کارنامه هاى نامبرده بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

زمانى که محمد نادرشاه اقتدار را به دست گرفت با کدام چالش ها روبرو بود؟  .1

اقدامات مهم سلطنت محمد نادر شاه را توضيح نماييد.  .2

محمد نادرشاه بعد از چند سال سلطنت و به چه شکل به قتل رسيد؟  .3

 فعاليت بيرون صنف

شاگردان راجع به سياست و پاليسى محمد نادرشاه در امور دولت دارى به همکارى استادان 

و منابع دست داشته مطلب تهيه نموده و آنرا در صنف قرائت نمايند.
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درس بيست و ششم

ترتيب و تدوين اصولنامه

ضرورت اصولنامه، ترتيب و تدوين آن، بحران هاى اقتصادى وتدابير رفع آن 
مطالبى است که درين درس راجع به آن معلومات داده مى شود.

کشور بدون قانون در حالت خال واقع بود، بناًء نادر شاه به فکر آوردن قانونيت در کشور گرديد. 

وى ميدانست تا زمانى که يک دولت بر بنياد قانون متکى نباشد، آن دولت نه تنها بقاى خود را نيافته 

بلکه موجوديت وطن را در مخاطره مى اندازد.

محمدنادر شاه توسط يک هيأت با صالحيت، اصولنامه )قانون اساسى( را تدوين کرد، اين همان 

نظامنامة اساسى بود که حيثيت مادر قوانين را دارا بود.

در اصولنامة اساسى فصل حقوق شاه تعديل و در آن بجاى امان اهللا خان نام محمدنادرشاه آورده 

شد، بجاى شوراى دولتى شوراى ملى و مجلس اعيان داخل اصولنامه گرديد.

همچنان اصولنامة انتخابات شوراى ملى را ترتيب، و اين هردو به اجالس لويه جرگه 28 سنبله 

1309هـ ش تقديم نموده تصويب شد. بر اساس همين قانون انتخابات جلسة شوراى ملى در 14 

سرطان سال 1310 در مقر سالمخانه از طرف پادشاه افتتاح گرديد و کشور به يک مرحلة قانونى 

داخل شد. اين اصولنامة اساسى تا سال 1343هـ ش نافذ بود و در مطابقت با آن تعدادى از لوايح و 

مقرره ها ترتيب و مورد تطبيق قرار گرفت.

سردار محمد هاشم خان
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محمدنادر شاه از اينکه خواستار روابط نيک با علماى دين بود، خواست که به موقف علماى دين 

ارج گزارد، لذا امر نمود که در تدوين تمام اصولنامه ها مشورة علماى دينى گرفته شود تا قوانين مطابق 

شريعت اسالمى تدوين گردد. درين مورد از قبل با ايشان مشوره صورت مى گرفت.

به خاطر پيشبرد هر چه بهتر امور دينى، مجلس )جمعيت العلما( را تأسيس نمود از خزانة شاهى يک 

سلسله امتيازات براى علماى دين پرداخته مى شد.

به تعقيب آن دارالعلوم عربى را در کابل تأسيس کرد و مالهاى مجرب و علماى دين را به حيث 

مدرس مقرر نمود و عبدالرحمن خان را بحيث رئيس آن دارالعلوم توظيف ساخت.

محمدنادر شاه ميخواست تا يک سيستم قانونى را در ساحة اقتصاد در پيش گيرد که به اساس آن 

برخى از مردمان آگاه و اليق را که داراى تجارب کافى و مسلکى بودند در دولت سهيم سازد، شاهراه 

کابل مزار شريف، هرات و قندهار را تأسيس نمود، همچنان برخى از شرکت هاى تجارتى تأسيس و 

اجازة فعاليت يافتند.

سرمايه داران بر دولت اعتماد نمودند و به همين سبب پول هاى راکد شده را به کار انداختند که در 

اين کار نقش عبدالمجيد زابلى قابل ذکر است به همين سبب نامبرده مدت زيادى در دورة پادشاهى 

محمد ظاهرشاه وزير تجارت و اقتصاد بود؛ چنانچه در صنعتى ساختن کشور نقش فعال و مهم داشت، 

موصوف فابريکه هاى زيادى را به کار انداخت و براى افغانستان خدمات شايانى انجام داد.

در اثر توجه زياد محمدنادر شاه و سردار محمدهاشم خان اکثريت تخريبات ترميم و اقتصاد کشور 

رو به انکشاف نهاد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به تدوين اصولنامه و گروپ دوم راجع به 

برنامه هاى اقتصادى محمدنادر شاه بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
1. اصولنامه زمان محمد نادر شاه را مختصراً توضيح نماييد.

2. روابط محمدنادر شاه با علماى دين از چه قرار بود؟ آنرا شرح دهيد.

3. محمدنادر شاه در عرصه اقتصادى چه کار هايى را انجام داد آنرا مختصراً شرح دهيد.

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان در رابطه به اصولنامه و قوانين دوره محمدنادر شاه با استفاده از منابع دست داشته و پرسش 

از بزرگان و دانشمندان مطلب تهيه نموده و آنرا در صنف قرائت نمايند.
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درس بيست و هفتم

سلطنت محمد ظاهر شاه

شهزاده محمد ظاهر چگونه به اريکة قدرت رسيد؟سال هاى بحران وجنگ دوم 
جهانى، تاثيرات آن باالى افغانســتان، نقش محمد هاشــم خــان صدر اعظم در رفع 

بحران موضوعاتى اســت که در متن ذيل به آن آشــنا مى شــويد.

بعد از آنکه محمدنادر شاه به قتل رسيد جلسة اراکين بلند پاية دولت داير و مطابق مادة )5( اصول 
اساسى محمدظاهر شاه فرزند محمدنادر شاه را که 19 سال عمر داشت به پادشاهى برگزيد، مطابق 
اصولنامة اساسى همه ملت به وى بيعت نمودند، نام اعليحضرت محمدظاهرشاه در خطبه خوانده شده 
و سکه بنامش ضرب زده شد و محمد ظاهر شاه لقب المتوکل على اهللا را نيز اختيار نمود که بيش از 

چهل سال ضميمه نام او بود. 
از اينکه محمدظاهرشاه نوجوان بود و به تجربة کارى زياد نياز بود. فشار تمام کار ها بر دوش 
کاکاى بزرگ او سردار محمدهاشم خان قرار گرفت. زمانى که محمدظاهر شاه پادشاه گرديد او 
فوراً کاکاى خود سردار محمدهاشم خان صدراعظم سابقه را يکبار ديگر مامور تشکيل کابينه نمود 

و او هم کابينه خود را به پادشاه معرفى نموده و به کار آغاز کرد.
در اوايل سلطنت محمدظاهر شاه واقعة بزرگ تاريخى )جنگ دوم جهانى( بوقوع پيوست. جنگ 
دوم جهانى که در سال 1939 آغاز تا 1945ميالدى ادامه داشت، شعله هاى آن جنگ از اروپا بلند شده 

بسيار زود به آسيا و ديگر قسمت هاى جهان سرايت نمود.
در دوران اين جنگ روسيه شوروى در شمال، ايران در غرب و هند برتانوى در جنوب افغانستان 
خساره مند شدند. محمدظاهر شاه و سردار محمدهاشم خان صدراعظم وقت طى فرمان بى طرفى 

87



افغانستان را اعالن کردند. سردار محمدهاشم خان با تدبير بزرگ نه تنها افغانستان را از شعله هاى جنگ 
جهانى نجات داده و وطن را از خسارات و زيان هاى احتمالى محفوظ ساخت بلکه با وجود مشکالت 

اقتصادى اسعار زياد نيز ذخيره نموده که بعدها در پروژه هاى انکشافى از آن کار گرفته شد.
هنگامى که جنگ شدت يافت نيرو هاى محور از راه اروپاى شرقى به خاک روسيه داخل شدند.

کار  مصروف  افغانستان  پروژه هاى  از  برخى  در  ايتالوى  و  آلمانى  انجنيران  يکتعداد  اينکه  از 
بودند. روسيه شوروى و هند برتانوى در مورد آنان اظهار تشويش و نگرانى ميکردند و به افغانستان 
يادداشت هاى دادند تا آلمانى ها و ايتاليوى ها را از خاک خود خارج سازند، افغانستان با قبول برخى 

شرايط به اين پيشنهاد اظهار رضايت نموده و کارمندان مذکور را باعزت از افغانستان خارج نمودند.
بيطرفى افغانستان باعث شد تا کشور مورد هجوم نيرو هاى متفقين قرار نگيرد، اين کار به ذات 

خويش استحکام استقالل افغانستان تقويه امنيت در منطقه شرق ميانه و شرق نزديک گرديد.
جنگ دوم جهانى در عرصة اقتصادى نيز بر افغانستان تأثير منفى وارد کرد، حملة آلمان بر اتحاد 
شوروى و در نتيجه تجاوز جاپان در منطقة بحرالکاهل، تجارت افغانستان با کشور هاى محور و يک 
تعداد کشور هاى اروپايى و آسيايى که در ساحة جنگ واقع بودند قطع شد، تجارت بين افغانستان و 
اتحاد شوروى نيز به سطح پايين قرار گرفت و تنها با هندوستان )هند برتانوى( روابط تجارتى برقرار 
بود. در اثر کمبود مواد و اجناس وارداتى به کشور، قيمت مواد غذايى باال رفت، نرخ اجناس بين سال 

)1939- 1945م( چهار الى پنج چند بلند رفت.
حکومت براى جلوگيرى از گران فروشى و تنظيم قيمت ها در زمينة   محصوالت غذايى و اجناس 

صنعتى تدابير جدى را اتخاذ نمود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان در رابطه به بيطرفى افغانستان در جنگ دوم جهانى و پيامد هاى آن بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت
چگونگى به قدرت رسيدن محمدظاهر شاه را بيان داريد؟  .1

نيرو هاى جنگى طرفين در جنگ دوم جهانى به چه ترتيب تقسيم بندى شده بودند؟  .2
سردار محمد هاشم خان شخصيت بزرگ و صدراعظم وقت براى رفاه افغانستان در زمان   .3

جنگ دوم جهانى چه اقدامات و کار هايى نمود؟
بيطرفى افغانستان در جنگ دوم جهانى در عرصه سياسى چه رول را بازى کرد؟  .4

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان از بزرگان خويش در رابطه به شخصيت محمدظاهر شاه معلومات گرفته  آنرا در 

صنف قرائت نمايند.
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درس بيست و هشتم

اولين پالن پنج ساله )1956م( )1335 هـ ش(

ضرورت پالن پنج ســاله اول، نقش ســردار محمد داوود خــان صدراعظم در 
تکميــل و عملى کردن پالن مذکور، دســتاوردهاى پالن پنج ســالة اول مفاهيمى         

اســت که درين درس پيرامون آن معلومات ارائه گرديده اســت.

بود.  محمدظاهرشاه  اعليحضرت  کاکاي  پسر  و  سردارمحمدعزيزخان  فرزند  داوودخان  محمد 
محمد داوود خان ميخواست که افغانستان از لحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى يک کشور متکى 

به خود باشد و مطابق يک پالن منظم اقتصادى مراحل رشد و انکشاف خويش را آغاز نمايد.
موصوف کابينة خويش را از اشخاص تحصيل کرده و دانشمند تشکيل کرده و در سياست 
خارجى بيطرفى فعال و مثبت را اختيار نمود که پاية آن بر اساس منافع ملى و قضاوت آزاد مردم 
افغانستان استوار بود و اين امر سبب شد که کشور هاى جهان حاضر به دادن کمک هاى بال قيد 
و شرط به افغانستان گردند. يکى از کار هاى برجستة در اين دوره حفظ موازنه سياست بين ابر 

قدرت ها )اياالت متحده امريکا و اتحاد شوروى( بود که به درستى صورت گرفت.
را خوب درک  اين  بود،  و وطن دوست  ترقي خواه  داوود خان شخصيت  محمد  سردار 
مى کرد که يک کشور به چه ترتيب مى تواند بر مشکالت فايق آيد. او بخاطر رشد و انکشاف 
مؤسسات توليدى و اقتصادى تالش ميورزيد، و به همين اساس بود که کار هاى خويش را در 

سردار محمد داوود خان
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چوکات يک پالن منظم تنظيم نمود پالن پنج سالة او ل را در سال )1956م( آغاز  و به پاية 
اکمال رسانيد. پالن دوم را در سال 1961م زير کار گرفت.

در پالن اقتصادى اول بودجة انکشافى در امور زيربنايى به کار افتاد که ذريعة آن کار اعمار سرک ها 
و توليد برق بسيار پيش رفت. طى اين مدت خطوط مواصالتى بين کابل- قندهار و سپين بولدک- 

کابل- تورخم، کابل- قزل قلعه- تونل سالنگ، قندهار، هرات و کشک نخود اعمار گرديد.
ظرفيت بند هاى برق نغلو به 66 هزار، ماهيپر به 10 هزار، درونته به 11 هزار و برق مزار شريف 

به 10 هزار کيلووات بلند برده شد.
استخراج نفت و گاز در شمال کشور آغاز يافت، زغال سنگ به اندازة کافى استخراج شده، 
توليدات فابريکة کود کيمياوى مزارشريف ساالنه به صد هزار تن رسيد فابريکة سمنت غورى و 
دستگاه هاى متعدد ترميم موتر در نقاط مختلف کشور ايجاد شد، در ضمن آن فابريکة جنگلک 
بلکه کار هاى  تنها ترميم  نه  به يک کمپلکس تبديل شد که بعدها ماشين هاى بزرگ را  کابل 

مونتاژ آنرا نيز انجام ميداد.
سطح  تا  گرديد  معطوف  بيشتر  توجه  هلمند  و  ننگرهار  وادى  انکشاف  پروژة هاى  به  همچنان 
توليدات آنها بلند برده شود و به همين اساس بود که در ايام زمستان ميوه جات و سبزيجات توليد 

شده به اکثر نقاط کشور عرضه مى گرديد.
پالن انکشاف اقتصادى دوم سردار محمد داوود خان به نسبت کمبود وقت و يک سلسله 
مشکالت ديگر عملى نگرديد بعداً محمد داوود خان مستعفى شد. و به اين ترتيب دوره صدارت 

وى به پايان رسيد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گرپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به شخصيت سردار محمد داوود خان و 

سياست خارجى، و گروپ دوم راجع به پالن پنج سالة موصوف، بين هم گفتگو نمايند.
 سؤاالت

1. سردار محمد داؤد خان چگونه مقام صدارت را به عهده گرفت؟
2. سياست خارجى محمد داؤد خان را مختصراً بيان داريد؟

3. کار هائى که در اولين پالن پنج ساله در بخش زيربنايى صورت گرفت چه بود؟
4. دومين پالن انکشافى سردار محمد داؤد خان چرا عملى نشد؟

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان با مطالعه منابع مربوط و بدست آوردن معلومات از بزرگان و شخصيت هاى فرهنگى  در رابطه به 

شخصيت سردار محمد داؤد خان و پالن پنج ساله وى معلومات حاصل و آنرا در صنف ارائه نمايند.

90



درس بيست و نهم

دهة دموكراسى )1343 – 1352 هـ ش(

آيا مى دانيد که تصويب قانون اساسى دهة ديموکراسى چه پيامد هاى را براى 

کشور در قبال داشت؟درين درس به اين مضوع آشنا مى شويد.

ده سال اخير سلطنت محمد ظاهر شاه را به نام دهة ديموکراسى )قانون اساسى( يا شاهى مشروطه 

ياد ميکنند. دوره ديموکراسى در افغانستان بعد از استعفا سردار محمد داؤد خان با انفاذ قانون 

اساسى سال 1343 هـ ش آغاز ميگردد که براى ده سال ادامه پيدا کرد. قبل از اين در دورة 

صدارت شاه محمود خان نيز در کشور زمينه هاى ديموکراسى ايجاد گرديده بود.

اشتراک  سياسى  احزاب  در  شاهى  خانوادة  اعضاى  که  شد  فيصله  جديد  اساسى  قانون  در 

نمى ورزند و مسؤوليت و وظايف زير را بدوش نمى گيرند: 1- مقام صدارت. 2- عضويت در 

داکتر محمد يوسف
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شورا. 3- عضويت در ستره محکمه. که نظر به همين فيصله در دهة ديموکراسى پنج صدر اعظم 

خارج از خاندان شاهى )داکتر محمد يوسف، محمد هاشم ميوندوال، نوراحمد اعتمادى، داکتر 

عبدالظاهر و محمد موسى شفيق( ايفاى وظيفه نمودند.

بعد از آنکه سردار محمد داؤد خان از مقام صدارت مستعفى گرديد، محمد ظاهر شاه داکتر 

محمد يوسف را به مقام صدارت مامور ساخت، موصوف کابينه خود را در 13 مارچ 1963م 

تشکيل داد.

داکتر محمد يوسف تحصيل کرده آلمان در رشتة فزيک بود که به يک طبقه متوسط منسوب 

و طى  اساسى جديد  قانون  تدوين  يوسف  داکتر محمد  اساسى حکومت  و  وظيفة عمده  بود، 

را  لويه جرگه  منظور  اين  به  شاه  ظاهر  محمد  اعليحضرت  بناًء  بود،  آن  قانونى  مراحل  نمودن 

که  ديموکراسى  نهضت جديد  اين  توشيح کرد.  را  تدوين شده  اساسى  قانون  و  نمود  دعوت 

افغانى  العمل هاى گوناگون در جامعه  با عکس  بود  بوجود آمده  اساسى جديد  قانون  برمبناى 

روبرو شد، بسيارى از افغان ها خصوصاً جوانان از آن استقبال گرم کردند، ولى در بسيارى از 

شهر هاى بزرگ کشور تظاهرات شديد رخ داد.

در دهة ديموکراسى قانون مطبوعات با فرمان تقنينى نافذ شد و بر اساس اين قانون در حدود سى 

جريده در کابل منتشر شد که به طور مثال جرايد و روز نامه مشهور آن قرار ذيل است:

جريدة افغان، مساوات، روزگار، افغان ملت، ملت، کاروان، خلق، پرچم، شعله جاويد، گهي＃، 

ترجمان، مردم وغيره.

در دهة ديموکراسى قانون احزاب سياسى در شوراى ملى تصويب گرديد و براى توشيح حضور 
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شاه فرستاده شد ولى شاه اين قانون را معطل نمود و تا پايان پادشاهى آنرا توشيح نکرد. با وجود 

اين فعالين سياسى آشکارا فعاليت هاى خود را آغاز نمودند و هر جريان سياسى براى خود يک 

ارگان نشراتى هم داشت که نظريات سياسى خود را در آن نشر مى کرد. گروپ هاى سياسى با 

تعقيب خطوط فکرى چپ )احزاب چپى( و راست )احزاب اسالمى( فعاليت مى نمودند.برخى 

از احزاب و جريانهاى که درين دهة فعاليت داشتند عبارت بودند از:

1- حزب دموکراتيک خلق که بعداً به دو گروپ خلق و پرچم تقسيم شد.

2- شعله جاويد.

3- نهضت اسالمى يا جريان جوانان مسلمان.

4- افغان ملت.

5- مترقى دموکرات.

6- ستم ملى.

7- اتحاد ملى.

هم چنان جمعيت هاى خورد و بزرگى ديگر نيز وجود داشتند که مصروف فعاليت هاى سياسى 

نام  از  استفاده  با  احزاب  سياسى  فعاليت هاى  ديموکراسى  دهة  در  عموم  صورت  به  بودند. 

دموکراسى زياد گرديد.  در عرصة فرهنگى و عمرانى نيز اقدامات صورت گرفت.  در دهة 

قانون اساسى که کار پنج صدراعظم را در برداشت در ساحات ملکى و نظامى کار هاى مهم 

صورت گرفته است. بنياد برخى ازين فعاليت ها در وقت صدارت  سردار محمد داؤد خان نهاده 

شده بود و در دهة ديموکراسى به پايه اکمال رسيد.
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در دهة ديموکراسى مطابق قانون اساسى تفکيک قوا بوجود آمد و دولت بر سه قوة )اجرائيه، 

مقننه و قضائيه( مثل گذشته تقسيم گرديد و براى دوره هاى دوازدهم و سيزدهم شوراى ملى در 

کشور انتخابات آزاد به راه افتاد، که مردم افغانستان نماينده گان خويش را به شورا فرستادند. 

درين دوره پنج حکومت از ولسى جرگه رأى  اعتماد گرفتند.

  فعاليت داخل صنف

و  ديموکراسى  دهة  احزاب  قانون  به  راجع  اول  گروپ  شوند.  تقسيم  گروپ  دو  به  شاگردان 

گروپ دوم راجع به تفکيک قواء در دهة ديموکراسى بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

1- دهة ديموکراسى در افغانستان چگونه به ميان آمد؟

2- کدام صدراعظمان در دورة ديموکراسى اجراى وظيفه نموده اند؟

3- جرايد و روزنامه هاى که در دهة ديموکراسى به نشر رسيدند کدام ها بودند؟ آنرا نام ببريد.

 فعاليت بيرون صنف

شاگردان راجع به کار ها و برنامه هائى که در دهة ديموکراسى صورت گرفته مطالبى تهيه و در 

صنف ارائه نمايند.
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درس سى ام

كودتاى 26 سرطان )1352 هـ ش(

بــا عوامل کودتــاى در درس قبلى آشــنايى حاصل نموديد دريــن درس با مجريان 

کودتا، سياســت دولت جديد، و پيامد هاى کودتاه معلومات حاصل مى کنيد.

بعد از آنکه سردار محمد داؤد خان از پست  صدارت کنار رفت، ده سال را در انزوا سپرى 

کرد. از اينکه وى به پيشرفت و ترقى کشور در دورة صدارت خويش مساعى زياد به خرچ داده 

بود، عالقه داشت تا افغانستان در قطار ممالک پيشرفته جهان قرار گيرد. همين بود که در )17 

جوالى سال 1973م( 26 سرطان 1352 هـ ش( يک کودتاى را بسر رسانيد. به اين ترتيب، نظام 

شاهى در افغانستان ملغا و جمهوريت اعالن گرديد.

کودتاى 26 سرطان به دهة ديموکراسى و قانون اساسى 1964م خاتمه بخشيد، گرچه پنج 

نظام شاهى دعواى دموکراسى مى نمودند ولى در حقيقت خصلت  اخير  حکومت در سالهاى 

انارشى بر آنها غالب بود. کودتاه 26 سرطان به اين نابسامانى ها خاتمه داد و به جاى نظام سلطتنتى 

نظام جمهورى استقرار يافت و سردار محمد داؤد خان منحيث رهبر ملى ظاهر شد. نامبرده از نگاه 

شخصيت بسيار پاک و از سجاياى اخالقى عالى برخوردار و شيفتة  آبادى وطن بود.

بعد از انجام کودتاه محمد داؤد خان بيانيه تاريخى خويش را »خطاب به مردم« اعالم نمود که 

حاوى خط و مشى دولت جديد بود.

محمد داؤد خان مبنى بر مشى دولت جمهورى افغانستان را کشور عالقه مند به صلح، عضو 

کشور هاى غير منسلک و همچنان حمايت از منشور سازمان ملل متحد اعالم نمود. موصوف تنها 

موضوع اختالف با پاکستان را بر سر معضلة پشتونستان ياد آورى کرد و خواهان حل مسالمت 

آميز آن گرديد.

مشى دولت جديد از طرف مردم کشور در مرکز و واليات استقبال شد محمد ظاهر شاه که در 

شهر ناپل ايتاليا مشغول تداوى و استراحت بود. از سرنگونى نظام شاهى در افغانستان مطلع گرديد 

فوراً به روم آمد و بعد از مدتى استعفايش را از طريق سفارت افغانستان عنوانى مؤسس جمهوريت 

به کابل فرستاد. با رسيدن استعفا نامه اعضاى خانوادة شاهى که در کودتاه زندانى شده بودند آزاد 

و به ايتاليا انتقال يافتند.

يکروز پس از پيروزى کودتا اولين جلسه کميتة مرکزى نظام جديد تشکيل گرديد محمد داؤد 

خان به صفت رئيس دولت، صدراعظم، وزير خارجه و وزير دفاع تعيين شد و موصوف کابينه 

جديد را معرفى کرد. به اساس فرمان محمد داؤد خان قانون اساسى سال 1343هـ ش ملغا و براى 

تصويب قانون اساسى جديد لويه جرگه را دعوت نمود که با داشتن 349 تن اعضـا به رياست 
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عزيز اهللا واصفى در 14 مارچ سال 1977م قانون اساسى جديد به تصويب رسيد و از طرف محمد 

داؤد خان توشيح و نافذ شد.

در ساحة اجتماعى و اقتصادى نيز يک سلسله اقدامات عملى گرديد از طريق ازدياد ماليات 

مترقى به اصالحات اراضى زمين توجه صورت گرفت، قانون اراضى به تصويب رسيد و مطابق آن 

زمين هاى اضافى مالکان به دهقانان کم زمين و بى زمين توزيع شد. قانون جزا و مدنى نافذ،  سرود 

ملى ترتيب و در نشان بيرق نيز تغييرات بوجود آمد. از جمله کار هاى بسيار مهم دولت جمهورى 

افغانستان طرح و تدوين پالن اقتصادى هفت ساله بود. اين پالن در سال 1976 شروع و درسال 

1983 که بايد به پايه اکمال ميرسيد. در زمان جمهوريت کار ترميم و مراقبت سرک ها در تمام 

کشور دوباره آغاز شد. 

کار سروى خط آهن از هرات الى قندهار و سپس به سپين بولدک، سروى معادن مس عينک 

لوگر، و حاجى گک نيز روى دست گرفته شد. محمد داؤد در زمان حاکميت خويش حزب 

غور＄ن， ملى را تأسيس نمود.
پالن ها و پروگرام هاى رئيس جمهور محمد داؤد خان بسيار زياد و وسيع بود اما تمام آن تطبيق 

نگرديد. تا اينکه به تاريخ هفت ثور 1357 هـ . ش. توسط يک کودتاى نظامى رژيم جمهورى 

محمد داؤد سرنگون شد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند. گروپ اول راجع به شخصيت رئيس جمهور محمد داؤد خان 

و گروپ دوم راجع به پالن هاى اقتصادى وى بين هم صحبت نمايند.

 سؤاالت
1. محمد داؤد خان در کدام سال کودتا نمود؟

2. کدام اشخاص در کودتاى محمد داؤد خان نقش عمده داشتند؟

3. به اساس مواد قانون اساسى 1343 هـ ش چه اقدامات صورت گرفت موضوع را مختصراً شرح 

دهيد؟

4. کدام پروژه ها در پالن اقتصادى هفت ساله داؤد خان به پاية اکمال رسيد؟

 فعاليت بيرون صنف
شاگردان از بزرگان و دانشمندان در رابطه به چگونگى دورة جمهوريت داؤد خان مطالبى تهيه و 

آنرا در صنف ارائه نمايند.
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