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اﻳﻦفصلﻣشتﻤلبردرسﻫاىذﻳلﻣﻰباشد
-1علمتارﻳخوفﻮاﻳدآن؛
-2ادوارﻣاقبلتارﻳخوتارﻳخﻰ؛
-3تبدﻳلﻰسﻨﻮات؛
-4ﻧامﻫاىتارﻳخﻰافغاﻧستان؛
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 -1آشﻨاﻳﻰ شاگردان با تعرﻳف علم  تارﻳخ ،اﻫﻤﻴت علم تارﻳخ،
دورهﻫاىﻣاقبلالتارﻳخوتارﻳخﻰ؛
-2ﻣﻬارتتبدﻳلﻰسﻨﻮاتراپﻴداکردهبتﻮاﻧﻨد؛
-3شاگردانﻧامﻫاىتارﻳخﻰافغاﻧستانرابداﻧﻨد؛
-4شاگردانﻧقشﻪﻫاىتارﻳخﻰافغاﻧستانراترسﻴمکردهبتﻮاﻧﻨد؛
-5درروىﻧقشﻪﻣحﻼتوﻧقاطﻣﻮردﻧظرراﻧشاندادهبتﻮاﻧﻨد.
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درساول

علم تارﻳخ و اﻫمﻴت آن


دراﻳﻦدرسشاگردانباتعرﻳفتارﻳخواﻫﻤﻴتآنآشﻨاﻣﻰشﻮﻧد.
تعرﻳف تارﻳخ

تارﻳخعلﻤﻰاستکﻪحﻮادثگذشتﻪرادرقﻴدزﻣانوﻣکانبﻴانﻣﻰدارد.دقتبﻪزﻣانوﻣکاندر
رابطﻪبﻪحﻮادثگذشتﻪ،تارﻳخراازافساﻧﻪجداﻣﻰسازد.ﻫرواقعﻪوحادثﻪﻳﻰکﻪدرزﻣانﻣعﻴﻦو
ﻣکانﻣشخصواقعشدهباشد،واقعﺔتارﻳخﻰاست؛ﻣث ً
ﻼغزوةبدرکﻪدرسالدومﻫجرتدرﻣاه
ﻣبارکرﻣضاندر150کلﻴﻮﻣترىﻣدﻳﻨﻪﻣﻨﻮرهواقعشد،ﻳکواقعﺔتارﻳخﻰاست.اﻳﻦوظﻴفﻪعلم
تارﻳخاستکﻪدرﻣﻮردآنواقعﻪبﻪﻣاﻣعلﻮﻣاتبدﻫد.
ﻣﻰداﻧﻴمکﻪاﻧساﻧﻬاوجﻮاﻣعبشرىزﻣاﻧﻪﻫاوﻣراحلﻣختلفﻰراسپرىﻧﻤﻮدهاﻧد.راهپرپﻴچوخم
طﻮﻻﻧﻰراپشتسرگذاشتﻪوبﻪحاﻻتکﻨﻮﻧﻰرسﻴدهاﻧد؛ﻫﻤﺔاﻳﻦﻣراحلواتفاقاتکﻪدرطﻮل
زﻣاندرﻧقاطﻣختلفبﻪوقﻮعپﻴﻮستﻪ،تﻮسطﻣؤرخﻴﻦﻧﻮشتﻪشدهاست.اﻳﻦﻧﻮشتﻪﻫاىﻣؤرخﻴﻦرا
تارﻳخﻣﻰگﻮﻳﻨد.
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اﻫمﻴت تارﻳخ

.1تارﻳخﻣاراازحﻮادثگذشتﻪچﻪخﻮبوچﻪبدآگاهﻣﻴسازد؛تاازآنﻫابراىتﻨظﻴمزﻧدهگﻰ
درسﻫاىخﻮبﻰحاصلﻧﻤاﻳم.
.2تارﻳخﻣاراازعﻮاﻣلاﻧکشافجﻮاﻣعبشرىآگاهﻣﻴسازد.
.3عﻮاﻣلسقﻮطدولرابراىﻣاﻣعرفﻰﻣﻰکﻨد.
.4تارﻳخروشﻦکﻨﻨدةاذﻫانﻧسلﻫاىآﻳﻨدهاست.
.5تارﻳخرﻫﻨﻤاﻳﻰبراىزﻧدهگﻰبﻬترﻣﻰباشد.
.6تارﻳخﻣاراازواقعﻴتﻫاىگذشتﻪباخبرﻣﻴسازد.
.7تارﻳخوسﻴلﺔآشﻨاﻳﻰباساﻳرﻣلتﻫاوتﻤدنﻫااست.
.8تارﻳخوسﻴلﺔشﻨاختبﻴشتراﻧسانﻫااست.
.9تارﻳخآشﻨاﻳﻰباچگﻮﻧگﻰحفظﻣﻴراثﻫاىفرﻫﻨگﻰاست.
.10تارﻳخشﻨاختداﻧشﻤﻨدانوبزرگاناست.
شاگرداندرﻫرحلقﻪ،تارﻳخواقعاتﻣحلخﻮﻳشرابﻪپﻨسلبﻨﻮﻳسﻨد

فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبدوگروپتقسﻴمشده،گروپاولتارﻳخراتعرﻳفوگروپدوماﻫﻤﻴتتارﻳخرا
بﻴانﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮال ﻫا

تارﻳخچﻴست؟
وظﻴفﺔﻣؤرخچﻴست؟
اﻫﻤﻴتتارﻳخچﻴست؟
فعالﻴت خارج صنف

شاگردانﻫرﻳکدربارهتعرﻳفتارﻳخازبزرگانوداﻧشﻤﻨدانپرسﻴدهوﻣعلﻮﻣاتبدستآﻣده
رادرصﻨفقبلازشروعبﻪدرسجدﻳدبﻴانﻧﻤاﻳﻨد.
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درسدوم

ادوار ماقبل التارﻳخ و تارﻳخﻰ

دورانﻣاقبلالتارﻳخ
دورانتارﻳخﻰ

دراﻳﻦدرسشاگرداندرﻣﻮرددورهﻫاىﻣاقبلتارﻳخوتارﻳخﻰوخصﻮصﻴاتاﻳﻦدورهﻫاﻣعلﻮﻣات
حاصلﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد.
ﻣؤرخﻴﻦ،تارﻳخزﻧدهگﻰاﻧسانﻫاراعﻤدتاًبردودورةبزرگتقسﻴمﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:دورةقبلازتارﻳخ
ودورةتارﻳخﻰ.دورةقبلازتارﻳخ،اززﻣانپﻴداﻳشاﻧسانﻫاوجﻮاﻣعبشرىآغازشدهوتااﻳجاد
ﻣدﻧﻴتﻫاىاولﻴﻪوبﻪصﻮرتخاصراﻳجشدنخطوکتابت،اداﻣﻪﻣﻰﻳابد.دورهﻫاىتارﻳخﻰاز
اﻳجادخطوکتابتآغازشدهوتااکﻨﻮناداﻣﻪدارﻧد.
ﻣدتﻫاىطﻮﻻﻧﻰازخلقتاﻧساندرکرةزﻣﻴﻦسپرىگردﻳد؛تااﻧسانﻫاوجﻮاﻣعبشرىبﻪاﻳجاد
خطوکتابتوﻣدﻧﻴتﻫاىاولﻴﻪرسﻴدﻧد.اﻳﻦعﻤرطﻮﻻﻧﻰاﻧسانوجاﻣعﺔاﻧساﻧﻰ،ﻧﻴازبﻪشﻨاساﻳﻰ
دارد.داﻧشﻤﻨدانباستانشﻨاسﻰﻣﻰتﻮاﻧﻨد،درروشﻦشدناﻳﻦدورانطﻮﻻﻧﻰزﻧدهگﻰاﻧسانﻫا،ﻣارا
کﻤکﻧﻤاﻳﻨد.
داﻧشﻤﻨدان،اﻳﻦدورانطﻮﻻﻧﻰرابﻪدورهﻫاىدﻳگرتقسﻴمﻧﻤﻮدهاﻧد.قدﻳﻤﻰترﻳﻦعصرزﻧدهگﻰ
اﻧسانﻫاراتحتعﻨﻮانعصرسﻨگ() Stone ageﻳادکردهاﻧد.دراﻳﻦدورةطﻮﻻﻧﻰکﻪﻫزارﻫاسال
رادربرداشت،اﻧسانﻫاوساﻳلوآﻻتسﻨگﻰرابکارﻣﻰبردﻧدودرﻣغارهﻫازﻧدهگﻰﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.از
پﻮستحﻴﻮاﻧاتلباسﻣﻰساختﻨد.شکارﻣﻰکردﻧدوبﻪجﻤعآورىﻣﻴﻮهﻫاﻣﻰپرداختﻨد.
عصردوﻣﻰرابﻪﻧامﻣفرغ()Bronze ageﻳادکردهاﻧد.براىاولﻴﻦباراﻧسانﻫاازفلزدرپﻴشبرد
اﻣﻮرزﻧدهگﻰکارگرفتﻨد.ﻣفرغ،فلزترکﻴبﻰازﻣسوقلعﻰﻣﻰباشد.جﻤعﻴتﻫاىاﻧساﻧﻰبرعﻼوة
تربﻴﺔﻣﻮاشﻰ،بازرعﻧباتاتوغرسکردنﻧﻬالﻫاوحفاظتدرختﻬاىﻣﻴﻮهدارآشﻨاﻳﻰداشتﻨد.
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ﻣحﻼتزﻳستداﻳﻤﻰراﻣﻰساختﻨدوصﻨعتﻧﻴزارزشخﻮﻳشراداشت.
عصرسﻮمدورانقبلازتارﻳخرابﻪﻧامعصرآﻫﻦ()Iron ageﻳادکردهاﻧد.استفادهازآﻫﻦ
جﻤعﻴتﻫاىاﻧساﻧﻰرابﻪعصرﻣدﻧﻴترساﻧﻴد.استفادهازوساﻳلآﻫﻨﻰﻣﻮاردﻣختلفﻰداشتﻨد.وساﻳل
کار،آﻻتزﻳﻨتﻰوساﻣانآﻻتتفرﻳحﻰوذوقﻰراازفلزآﻫﻦﻣﻰساختﻨد.جﻤعﻴتﻫاىاﻧساﻧﻰ
آنزﻣانبرعﻼوةﻧگﻬدارىﻣﻮاشﻰ،زراعتوباغدارى،پﻴشﺔصﻨعتراﻧﻴزبﻪحﻴثشغلجداگاﻧﻪ
ارزشقاﻳلبﻮدﻧد.دراﻳﻦعصرﻧظامسﻴاسﻰوادارىبﻮجﻮدآﻣدهوزﻣﻴﻨﻪبراىتشکﻴلاﻣپراتﻮرىﻫا
ﻣساعدگردﻳد.
داﻧشﻤﻨدانتارﻳخﻧﻴزﻣاﻧﻨدباستانشﻨاسان،دورةتارﻳخﻰراتحتعﻨﻮانﻫاىقروناولﻰ،قرون
وسطﻰ،قرونجدﻳدوقرونﻣعاصرﻣعرفﻰﻧﻤﻮدهاﻧد.
قرون اولﻰ:اﻳﻦدورهازاﻳجادخطوکتابتکﻪحدودسﻪﻫزارسالقبلازﻣﻴﻼدبﻮد،آغاز
شدهوتاقرنپﻨجمﻣﻴﻼدىاداﻣﻪﻣﻰﻳابد.
قرون وسطﻰ:قرونوسطﻰازقرنپﻨجمﻣﻴﻼدىآغازشدهوتاقرنپاﻧزدﻫمﻣﻴﻼدىاداﻣﻪپﻴدا
ﻣﻰکﻨد.
قرون جدﻳد:قرونجدﻳدازقرنپاﻧزدﻫمآغازﻣﻰگرددوتاقرنﻫجدﻫماداﻣﻪپﻴداﻣﻰکﻨد.
قرون معاصر:قرونﻣعاصرازقرنﻫجدﻫم(اﻧقﻼبکبﻴرفراﻧسﻪ)آغازشدهوالﻰاکﻨﻮناداﻣﻪ
دارد.
قابلﻳادآورى استکﻪاﻳﻦ تقسﻴم بﻨدى ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪ از تقسﻴمبﻨدىﻫاﻳﻰ استکﻪ ازجاﻧب
ﻣؤرخﻴﻦارائﻪشدهاست.دراﻳﻦتقسﻴمبﻨدى،عﻤدتاًحﻮادثووقاﻳعکشﻮرﻫاىاروپاﻳﻰدرﻧظر
گرفتﻪشدهاست.
فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولدورهﻫاىسﻪگاﻧﻪقبلازتارﻳخراﻣعرفﻰﻧﻤاﻳﻨد
وگروپدومﻣشخصاتآنعصرﻫارادرصﻨفتﻮضﻴحدﻫﻨد.
سﻮاﻻت

- 1
-2
-3
-4

درعصرسﻨگ،اﻧسانﻫاوساﻳلکارراازکدامﻣﻮادﻣﻰساختﻨد؟
فلزﻣفرغچﻴست؟شرحدﻫﻴد.
اﻧسانﻫاىعصرآﻫﻦکدامپﻴشﻪﻫاراداشتﻨد؟شرحدﻫﻴد.
تقسﻴﻤاتدورهﻫاىتارﻳخﻰکدامﻫااﻧد؟ﻧامببرﻳد.
فعالﻴت خارج صنف

شاگرداندرخاﻧﻪﻫاىخﻮﻳشوساﻳلﻣﻮرداستفادةسﻨگﻰ،ﻣفرغﻰوآﻫﻨﻰرالستکردهودر
صﻨفبﻴانکﻨﻨد.
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درسسﻮم

تبدﻳلﻰ سنﻮات تارﻳخ

دراﻳﻦدرسشاگردانراجعبﻪاﻧﻮاعسﻨﻮات،وچگﻮﻧگﻰتبدﻳلﻰآﻧﻬابﻪﻳکدﻳگرﻣعلﻮﻣاتحاصل
ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد.

سﻨﻮاتوتقﻮﻳمﻫابﻬترﻳﻦراهبراىفﻬﻤاﻧدنوتقسﻴمزﻣانﻣﻰباشد.درافغاﻧستانسﻪﻧﻮعتقﻮﻳمﻣعﻤﻮل
است،کﻪبﻪﻧاﻣﻬاىﻫجرىشﻤسﻰ،ﻫجرىقﻤرىوﻣﻴﻼدىﻳادﻣﻰشﻮﻧد.ﻣبدأتقﻮﻳمﻫاىﻫجرى
شﻤسﻰوقﻤرىازسالاولﻫجرتحضرتﻣحﻤدﻣصطفﻰ(ص)ﻣﻰباشد.تقﻮﻳمﻣﻴﻼدىازتﻮلد
حضرتعﻴسﻰ(ع)آغازشدهاست.دراﻣﻮررسﻤﻰ،دولتﻰوادارىافغاﻧستانازتقﻮﻳمﻫجرىشﻤسﻰ
استفادهبﻪعﻤلﻣﻰآﻳد.بعضﻰازروزﻫاىﻣﻬمﻣذﻫبﻰﻣاﻧﻨدﻣاهرﻣضان،عﻴدرﻣضان،عﻴدقربانواز
اﻳﻦقبﻴلروزﻫاىدﻳگرىازتقﻮﻳمﻫجرىقﻤرىاستفادهصﻮرتﻣﻰگﻴرد.
ﻳکسالتقﻮﻳمﻫجرىشﻤسﻰ12ﻣاهوجﻤعاً365روزﻣﻰباشد.سالﻫجرىقﻤرىﻧﻴزداراى12ﻣاه
بﻮده؛ولﻰتعدادروزﻫاىآنبﻪ354روزﻣﻰرسد.تفاوتﻣﻴانروزﻫاىدوتقﻮﻳمشﻤسﻰوقﻤرىدر
ﻫرﻳکسالبﻪ11روزﻣﻰرسد؛بدﻳﻦاساسدرسﻨﻪﻫجرىقﻤرىدرﻫر33سالﻳکسالاضافﻪ
ﻣﻰگردد.
تبدﻳل سنﻮات

اگربخﻮاﻫﻴمسﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰرابﻪسﻨﺔﻫجرىقﻤرىتبدﻳلﻧﻤاﻳم،سﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰراتقسﻴم
33ﻧﻤﻮدهوحاصلآﻧراباسﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰجﻤعﻣﻰکﻨﻴمکﻪدرﻧتﻴجﻪسﻨﺔﻫجرىقﻤرىبدست
ﻣﻴاﻳد.
تفاوتﻣﻴانسﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰوﻣﻴﻼدى621سالاست؛اﻣاقابلﻳادآورىاستکﻪدرسﻪﻣاهاخﻴر
سالتفاوتﻣﻴاناﻳﻦسﻨﻮات622سالﻣﻰباشد.

7

اگربخﻮاﻫﻴمسﻨﻪﻫجرىشﻤسﻰرابﻪسﻨﺔﻣﻴﻼدىتبدﻳلﻧﻤاﻳﻴم621،راجﻤعسﻨﻪﻫجرىشﻤسﻰ
ﻧﻤﻮده،سﻨﺔﻣﻴﻼدىبدستﻣﻴاﻳدوبرعکسجﻬتتبدﻳلﻧﻤﻮدنسﻨﺔﻣﻴﻼدىبﻪﻫجرىشﻤسﻰ621،
راتفرﻳقسﻨﺔﻣﻴﻼدىﻧﻤﻮده،سﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰبدستﻣﻴاﻳد.
بطﻮرﻣثال:تارﻳختﻮلداحﻤد1355ﻫجرىشﻤسﻰﻣﻴباشد.اﻳﻦتارﻳخرابﻪطﻮرذﻳلبﻪسﻨﺔﻫجرى
قﻤرىوﻣﻴﻼدىتبدﻳلﻣﻴﻨﻤاﻳم
-1

سالتﻮلداحﻤد1355ﻫـش

-2

روشتبدﻳلﻰبﻪﻫجرىقﻤرى

1355ﻫجرىشﻤسﻰ

 
+41
1396ﻫجرىقﻤرى

33
41

1355
132
0035
33
2

روشتبدﻳلﻰبﻪسﻨﺔﻣﻴﻼدى
-3
1355ﻫجرىشﻤسﻰ



+621
1976ﻣﻴﻼدى
فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشدهگروپاول،تارﻳخبﻪقدرترسﻴدناحﻤدشاهبابا(1747م)را
بﻪسﻨﺔﻫجرىشﻤسﻰوﻫجرىقﻤرىتبدﻳلﻧﻤاﻳﻨدوگروپدومتارﻳخاستقﻼلافغاﻧستان(1298ﻫـ.ش)
رابﻪسﻨﻮاتﻫجرىقﻤرىوﻣﻴﻼدىتبدﻳلﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت
-1درافغاﻧستانچﻨدﻧﻮعسﻨﻮاتﻣعﻤﻮلبﻮدهﻧامببرﻳد؟
-2درحالحاضرفرقبﻴﻦسﻨﻮاتﻫجرىشﻤسﻰوﻫجرىقﻤرىچﻨدسالاست؟
فعالﻴت خارج از صنف
شاگردانتارﻳختﻮلدخﻮدرابﻪسﻨﺔﻫجرىقﻤرىوﻣﻴﻼدىتبدﻳلﻧﻤﻮدهﻧتﻴجﺔآﻧرادرصﻨفارائﻪ
کﻨﻨد.
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درسچﻬارم

نامﻬاى تارﻳخﻰ افغانستان

دراﻳﻦدرسشاگردانباﻧامﻫاىتارﻳخﻰافغاﻧستانآشﻨاﻳﻰحاصلﻣﻰکﻨﻨد.
آرﻳانا

قدﻳﻤﻰترﻳﻦﻧامسرزﻣﻴﻦﻣاآرﻳاﻧابﻮدهکﻪباآﻣدنآرﻳاﻳﻰﻫادرسال(2500سالق.م)اﻳﻦسرزﻣﻴﻦبﻪ
ﻧامآرﻳاﻧاﻣسﻤﻰگردﻳدهاستکﻪآرﻳﻦبﻪﻣعﻨﻰﻧجﻴب،شرﻳف،ﻣﻬﻤانﻧﻮاز،زراعتپﻴشﻪوصاحب
اخﻼقﻧﻴکﻮآﻣدهاستواﻳﻦسرزﻣﻴﻦﻣحلسکﻮﻧتآرﻳاﻳﻰﻫاﻳادگردﻳدهاست.
آرﻳاﻳﻰﻫا ﻣردﻣاﻧﻰ بﻮدﻧد کﻪ درسال(  2500ق  .م  ) از آن طرف درﻳاى آﻣﻮ بﻪ ﻧسبت ازدﻳاد
ﻧفﻮسوکﻤبﻮدجاىوعلفچرﻫابﻪطرفافغاﻧستانﻣﻬاجرتﻧﻤﻮده؛دردوطرفﻫﻨدوکشسکﻮﻧت
اختﻴارﻧﻤﻮدهواساسدولترادرﻳﻦکشﻮرگذاشتﻨد.
اﻳﻦﻧامازعﻬداوﻳستا(ﻫزارسالقبلازﻣﻴﻼدتاقرنپﻨجمﻣﻴﻼدىبﻪاﻳﻦسرزﻣﻴﻦاطﻼقﻣﻴشد).
خراسان

کلﻤﻪخراسانازدوﻧامترکﻴبشدهاستکﻪخﻮربﻪﻣعﻨاىآفتابوسان،بﻪﻣعﻨﻰطلﻮعاست؛ﻳعﻨﻰ
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جاﻳکﻪآفتابطلﻮعکﻨدوﻫمچﻨانبﻪﻧامﻣشرقزﻣﻴﻦﻧﻴزﻳادگردﻳدهاست.
اﻳﻦﻧامتﻮسطﻳفتلﻰﻫادرقرنپﻨجمﻣﻴﻼدىبﻪاﻳﻦسرزﻣﻴﻦگذاشتﻪشدوتاقرنﻫژدﻫم؛ﻳعﻨﻰتاتشکﻴل
دولتﻣجددافغاﻧستانتﻮسطاحﻤدشاهبابادوامﻣﻰکﻨد.
خراسانطﻰﻳکوﻧﻴمﻫزارسالﻧاماﻳﻦسرزﻣﻴﻦبﻮد.
افغانستان

طﻮرﻳکﻪدرباﻻذکرشد،افغاﻧستاندرطﻮلتارﻳخبﻪﻧامﻫاىﻣختلفﻳادگردﻳدهواﻳﻦﻧامدرقرن
ﻫژدﻫمﻣﻴﻼدىدرزﻣاناحﻤدشاهبابابﻪاﻳﻦسرزﻣﻴﻦگذاشتﻪشدهوتاحالبﻪﻫﻤﻴﻦﻧامﻣسﻤﻰ
است.
فعالﻴتﻫاى داخل صنف

شاگردانبﻪسﻪگروپتقسﻴمشدهگروپاولﻰدربارةآرﻳاﻧا،گروپدوﻣﻰدربارةخراسانوگروپ
سﻮﻣﻰدربارةافغاﻧستانﻣعلﻮﻣاتبدﻫﻨد.
سؤالﻫا

.1درطﻮلتارﻳخافغاﻧستانبﻪکدامﻧاﻣﻬاﻳادگردﻳدهاست؟
.2کلﻤﺔآرﻳاﻧاچﻪﻣفﻬﻮمدارد؟
.3ﻧامﻳککشﻮرچﻪﻣفﻬﻮمدارد،تﻮضﻴحﻧﻤاﻳﻴد؟
فعالﻴتﻫاى خارج صنف

شاگردانﻫرکدامدربارهﻧامﻫاىتارﻳخﻰافغاﻧستانازوالدﻳﻦخﻮدپرسﻴدهوﻣعلﻮﻣاتشانرادرصﻨف
اراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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اﻳﻦفصلﻣشتﻤلبردرسﻫاىذﻳلﻣﻰباشد:
-1جﻮاﻣعاولﻴﻪووضعﻴتزﻧدهگﻰآﻧﻬا.
-2زادگاهاولﻴﺔآرﻳاﻳﻰﻫا
-3طرززﻧدهگﻰآرﻳاﻳﻰﻫا
-4ﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫا
-5ﻣﻬاجرتبﻪسﻤتشرقوغرب
-6ﻣدﻧﻴتوﻳدى
-7ﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰ
-8ﻫخاﻣﻨشﻰﻫا
-9ﻫجﻮماسکﻨدرﻣقدوﻧﻰبرافغاﻧستان
-10ﻣﻮرﻳاﻫا
-11ساکﻬا
-12دولتﻫاىﻣستقلﻳﻮﻧانوباخترى
-13ﻣشخصاتﻫﻨرىوفرﻫﻨگﻰدورهﻳﻮﻧانوباخترى
-14اﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫا
-15اﻣپراتﻮرىﻳفتلﻰﻫا

اﻫداف فصل دوم
-1شاگردانباجﻮاﻣعاولﻴﻪآرﻳاﻳﻰﻫاوﻣدﻧﻴتﻫاىآﻧﻬاآشﻨاشﻮﻧد.
-2شاگردانراجعبﻪتسلطبﻴگاﻧگاندرافغاﻧستانﻣعلﻮﻣاتحاصلکﻨﻨد.
-3شاگردانچگﻮﻧگﻰبﻪﻣﻴانآﻣدندولتﻳﻮﻧانوباخترىوخصﻮصﻴاتفرﻫﻨگﻰ
آندورهرابﻴانکردهبتﻮاﻧﻨد.
-4شاگردانبااﻣپراتﻮرىﻫاىکﻮشاﻧﻰﻫاوﻳفتلﻰﻫاآشﻨاﻳﻰحاصلکﻨﻨد.
-5شاگردانحﻮادثدورهﻫخاﻣﻨشﻴانراتحلﻴلوتفسﻴرکردهبتﻮاﻧﻨد،عﻮاﻣللشکر
کشﻰ اسکﻨدر ﻣقدوﻧﻰ را بﻪ افغاﻧستان بداﻧﻨد و با خصﻮصﻴات دوره ﻣﻮرﻳاﻫا آشﻨا
شﻮﻧد.

درسپﻨجم

جﻮامع اولﻴﻪ و وضعﻴت زندهگﻰ آنﻫا

دراﻳﻦدرسراجعبﻪخصﻮصﻴاتجﻮاﻣعاولﻴﻪ،چگﻮﻧگﻰوضعﻴتزﻧدهگﻰآﻧﻬا،عقاﻳدوافکار
اﻧساﻧﻬاىجﻮاﻣعابتداﻳﻰﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪﻣﻰگردد.
از زﻣان بﻪ ﻣﻴان آﻣدن جﻮاﻣع بشرى ،زﻧدهگﻰ آنﻫا بسﻴار ساده و ابتداﻳﻰ بﻮد؛ در زﻣاﻧﻴکﻪ ﻫﻨﻮز
اختراعاتﻣﻬمپدﻳدﻧﻴاﻣده،داﻧشبشرازطبﻴعتاﻧدکبﻮد،اﻧسان،زﻧدهگﻰبسﻴارسختﻰدرطبﻴعت
گذراﻧدهاست.پﻨاهبردنبﻪغارﻫاوتﻼشبراىبقأباعثشدتاخﻮدراباشراﻳطجدﻳدعﻴارسازد،
وبﻪحﻴاتخﻮداداﻣﻪدﻫد.
درابتداءاﻧساﻧﻬا،بااستفادهازﻣﻴﻮهﻫاىجﻨگلﻰوشکارحﻴﻮاﻧاتحﻴاتخﻮدرااداﻣﻪﻣﻰدادﻧد.از
پﻮستحﻴﻮاﻧاتبراىپﻮشاﻧﻴدنبدنخﻮﻳشاستفادهبعﻤلﻣﻰآوردﻧد.ودرغارﻫاوچ ُقرىﻫاى
ﻣﻮجﻮد،درداﻣﻨﺔکﻮهﻫازﻳستداشتﻨد؛تاازشدتسرﻣاوگزﻧدحﻴﻮاﻧاتوحشﻰدراﻣانباشﻨد.
براىشکارودفاعازخﻮدازسﻨگاستفادهﻣﻴکردﻧد.باگذشتزﻣان،اﻧساﻧﻬاابزارکاﻣلتروﻣتﻨﻮع
ترىساختﻨد.باتراشﻴدنسﻨگشکلﻬاىﻣختلفچﻮنﻧﻴزه،تبروتﻴشﻪﻣﻰساختﻨد،وبرعﻼوهسﻨگ
ازاستخﻮانحﻴﻮاﻧاتوازچﻮبدرختانجﻬتساختﻦوساﻳلگﻮﻧاگﻮناستفادهﻣﻴکردﻧد.
کشفآتشازﻧخستﻴﻦوﻣﻬﻤترﻳﻦکشفﻴاتبشربﻮد،کﻪزﻧدهگﻰاﻧسانرابﻬبﻮدبخشﻴد.اﻧسانبا
کشفآتشتارﻳکﻰرابﻪروشﻨاﻳﻰوسردىرابﻪگرﻣﻰتبدﻳلﻧﻤﻮد.
درﻧتﻴجﻪ،ترساﻧسانازطبﻴعتوحشﻰوﻧاشﻨاختﻪکاستﻪشد؛ﻫﻤچﻨانزراعتازﻣﻬﻤترﻳﻦتحﻮﻻت
زﻧدهگﻰاﻧساندرروىزﻣﻴﻦبﻮد؛زﻳراﻣﻮجبتشکﻴلجﻤعﻴتﻫا،ذخﻴرةغذا،تقسﻴمکاروپﻴداﻳش
اجتﻤاعاتﻣﻨظﻤﻰشد.کﻪاﻳﻦاجتﻤاعاتﻣﻮجبتﻮسعﺔخاﻧﻪسازى،تﻬﻴﺔاﻧﻮاعظروف،پارچﻪﻫاو
سفالﻧﻴزشدوﻣقدﻣاتپﻴداﻳشتﻤدنﻫاىبزرگرادردورهﻫاىبعدفراﻫمساخت.
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اﻧساﻧﻬاﻧخستﻳکتاپرستبﻮدﻧد؛اﻣاگروﻫﻰازآﻧﻬاازراهراستﻣﻨحرفوﻣشرکشدهاﻧد.بعضﻰ
ازﻣؤرخﻴﻦازبُتپرستﻰ،شرکورواججادو،خرافاتپرستﻰدردورانقبلازتارﻳخحکاﻳت
ﻣﻰکﻨﻨد.
ﻣردﻣانجﻮاﻣعاولﻴﻪازلحاظعقﻴدتﻰدﻳﻨداروپابﻨدبﻪدستﻮراتدﻳﻨﻰخﻮﻳشبﻮدﻧد.گرچﻪعقاﻳد
شانجزخرافاتبﻴشﻧبﻮد؛اﻣابﻪزﻧدهشدنبعدازﻣرگﻳعﻨﻰدﻧﻴاىدﻳگرﻣعتقدبﻮدﻧد.بﻪﻫﻤﻴﻦ
دلﻴل،ﻫﻨگامدفﻦﻧﻤﻮدنﻣردگانخﻮﻳشدرقبر،خﻮراکووساﻳلﻻزمبراىشانﻣﻰﻧﻬادﻧدبﻪﻫﻤﻴﻦ
ترتﻴباعتقادوحرﻣتزﻳادبﻪآتشﻧﻴزقاﻳلبﻮدﻧدوآنراﻣقدسﻣﻰشﻤردﻧد.

فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد،گروپاولراجعبﻪطرززﻧدهگﻰاﻧساﻧﻬاىابتداﻳﻰوگروپ
دومدربارهعقاﻳدوافکارﻣردﻣاندرصﻨفﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت

-1اﻧساﻧﻬاىابتداﻳﻰازچﻪچﻴزىبراىخﻮراکاستفادهﻣﻴﻨﻤﻮدﻧد؟
-2اﻧساﻧﻬاىجﻮاﻣعاولﻴﻪدرکجازﻧدهگﻰﻣﻰکردﻧد؟
-3اﻧساﻧﻬاىابتداﻳﻰبﻪﻫﻤکارىکداموساﻳلضرورتﻫاوﻧﻴازﻣﻨدىﻫاىخﻮﻳشراﻣرفﻮع
ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؟
-4دﻳﻦوطرزتفکراﻧسانﻫاىاولﻴﻪچگﻮﻧﻪبﻮد؟
فعالﻴت خارج از صنف

شاگرداندرﻣﻮردزﻧدهگﻰاﻧساﻧﻬاىقدﻳمازروىﻣﻨابعوﻣأخذوبﻪﻫﻤکارىاستادانخﻮﻳش
ﻣطالبﻰتﻬﻴﻪودرصﻨفارائﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسششم

زادگاه اولﻴﺔ آرﻳاﻳﻰﻫا

بقاﻳاﻳﻰآبادىﻫاىبلخقدﻳم(امالبﻼد)

دراﻳﻦدرسدرﻣﻮردخاستگاهاولﻴﺔآرﻳاﻳﻰﻫابﻪطﻮرﻣختصرآشﻨاﻣﻰشﻮﻳم.
اقﻮامآرﻳاﻳﻰ؛چﻨاﻧچﻪﻣﻴداﻧﻴمازﻧژادسفﻴدبﻮدهوقسﻤتبزرگاقﻮامسفﻴدپﻮستراتشکﻴل
ﻣﻴداﻧد.
داﻧشﻤﻨدانراجعبﻪکاﻧﻮناولﻴﻪزﻧدهگﻰآرﻳاﻳﻰﻫاﻧظرﻳاتگﻮﻧاگﻮﻧﻰارائﻪﻧﻤﻮدهاﻧد.عدهﻳﻰ
گﻬﻮارةﻧخستﻴﻦآنﻫارابحﻴرهبالتﻴک،بعضﻰﻫاترکستانچﻴﻨﻰوپاﻣﻴرﻣﻴداﻧﻨد.دستﻪدﻳگرىاز
داﻧشﻤﻨدانﻣﻬداصلﻰواولﻴﻪاﻳﻦاقﻮامراداﻣﻨﻪﻫاىکﻮهﻫاىاورالﻣﻰپﻨدارﻧد.تعداددﻳگرىاز
علﻤا،جﻨﻮبساﻳبرﻳاوبﻪﻧظربرخﻰدﻳگرسرزﻣﻴﻦﻫاىسﻴحﻮنوجﻴحﻮنراکاﻧﻮناصلﻰاقﻮام
آرﻳاﻳﻰﻣﻴداﻧﻨد.
درﻣﻮردسرزﻣﻴﻦﻫاىاصلﻰاقﻮامآرﻳاﻳﻰﻫاﻣعلﻮﻣاتﻣﻮثقدردستﻧﻴست.آﻧچﻪروشﻦاست
ورودآرﻳاﻳﻰﻫابﻪافغاﻧستانقدﻳمازآنسﻮىسﻴردرﻳاوآﻣﻮدرﻳابﻪبلخﻣﻰباشد.آرﻳاﻳﻰﻫابعد
ازآنکﻪازسرزﻣﻴﻦاصلﻰشان«آرﻳاﻧﻪوﻳجﻮ»بﻪسببسردىﻫﻮاوغﻴرهﻫجرتﻧﻤﻮدﻧد،آﻫستﻪ
آﻫستﻪازراهسغدوﻣروبﻪباختر«بلخﻳابخدى»واردشدﻧد.
سرودﻫاىوﻳدى،ابتداﻳﻰترﻳﻦوﻣﻬﻤترﻳﻦﻣﻨابعوﻣاخذدررابطﻪبﻪشﻨاختآرﻳاﻳﻰﻫاﻣﻰباشد.
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درسرودﻫاىوﻳدىﻣعلﻮﻣاتزﻳادىراجعبﻪقباﻳلآرﻳاﻳﻰﻣﻮجﻮداست.آرﻳاﻳﻰﻫاﻣحلاقاﻣت
خﻮﻳشرا«آرﻳاﻧاوﻳجﻪ»ﻳا«آرﻳاﻧاورشﻮ»ﻣﻰﻧاﻣﻴدﻧد.درسرودﻫاىوﻳدىازقبﻴلﻪﻳﻰبﻪﻧامالﻴﻨا
تذکربعﻤلآﻣدهاست.کﻪساکﻨﻴﻦالﻴﻨگار«لغﻤان»کﻨﻮﻧﻰبﻮدهاﻧدوساکﻨﻴﻦبﻮﻻنرابﻨام«بﻬاﻻﻧﻪ
»ﻳادکردهاﻧد.درسرودﻫاىوﻳدىازﻣﻨاطقتحتحاکﻤﻴتآرﻳاﻳﻰﻫاﻧﻴزتذکربعﻤلآﻣدهکﻪ
بﻪعﻨﻮانﻧﻤﻮﻧﻪازﻫرﻳﻮا«ﻫرات»ﻫراوتﻰ«دﻫراوت»بلﻬﻴکﻪ«بلخ»ﻣﻰتﻮانﻳادکرد.

فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد،گروپاولدرﻣﻮردﻧظرﻳاتداﻧشﻤﻨدانراجعبﻪکاﻧﻮن
اولﻴﻪآرﻳاﻳﻰﻫاوگروپدومدرﻣﻮردسرودﻫاىوﻳدىدررابطﻪبﻪشﻨاختآرﻳاﻳﻰﻫاﻣعلﻮﻣات
بدﻫﻨد.
سﻮاﻻت

-1ﻣحلاقاﻣتاولﻴﺔآرﻳاﻳﻰﻫاکجابﻮدهاست؟
-2علتﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪبلخوﻳابخدىچﻪبﻮدﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد؟
-3آرﻳاﻳﻰﻫاچگﻮﻧﻪواردبلخگردﻳدﻧد،تﻮضﻴحﻧﻤاﻳﻴد؟
-4آرﻳاﻳﻰﻫاﻣحلاقاﻣتخﻮﻳشرابﻪکدامﻧاﻣﻬاﻳادﻣﻴکردﻧد؟
فعالﻴت خارج از صنف

شاگردان در ﻣﻮرد زادگاه اولﻴﻪ آرﻳاﻳﻰﻫا از روى ﻣﻨابع و ﻣاخذ و ﻫﻤکارى استادان خﻮﻳش
ﻣعلﻮﻣاتحاصلکردهودرصﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسﻫفتم

طرز زندگﻰ آرﻳاﻳﻰﻫا

طرززﻧدهگﻰآرﻳاﻳﻰﻫا

دراﻳﻦدرسشاگردانراجعبﻪزادگاهاولﻴﻪآرﻳاﻳﻰﻫا،ﻧژادووروداﻳشانبﻪافغاﻧستانﻣعلﻮﻣات
حاصلﻣﻰکﻨﻨد.
آرﻳاﻳﻰﻫادرابتداء،زﻧدهگﻰچﻮپاﻧﻰوچادرﻧشﻴﻨﻰداشتﻨد.بعدازجابجاشدندربخدىروبﻪ
زﻧدگﻰشﻬرىآوردﻧد.آﻧﻬاﻧظامخاﻧﻮادهگﻰداشتﻨد،وخاﻧﻮادهرا«کﻮﻻ»ﻣﻰگفتﻨد.چﻨدکﻮﻻ
ﻳکقبﻴلﻪراتشکﻴلﻣﻰداد.ازچﻨدقبﻴلﻪﻳکقﻮمتشکﻴلﻣﻰشد.کﻪرئﻴسآﻧرا«وﻳسپاتﻰ»
ﻣﻰگفتﻨد.چﻨدﻳﻦوﻳسپاتﻰتﻮسطشاهکﻪبﻪﻧامراجاﻳادﻣﻴشد،ادارهﻣﻰگردﻳد.
ﻣحلزﻳستخﻮﻳشرابﻪﻧام«پﻮر»ﻳادﻣﻰکردﻧد.آرﻳاﻳﻰﻫادربخدى«بلخ»اساساولﻴﻦﻣدﻧﻴت
آرﻳاﻳﻰراگذاشتﻨد.شﻬربلخراﻣرکزخﻮﻳشقرارداده،خاﻧﻪﻫاىبزرگبادﻳﻮارﻫاىبلﻨدتعﻤﻴر
کردﻧد.براىدفاعازشﻬردﻳﻮارﻫاىعرﻳضوبرجﻬاىﻣتعددىرااعﻤارکردﻧد،کﻪآثارو
بقاﻳاىآنزﻣانتاکﻨﻮنﻣشاﻫدهﻣﻰشﻮد.
آرﻳاﻳﻰﻫابﻪتربﻴﻪوﻧگﻬدارىﻣﻮاشﻰ،زراعتوباغدارىﻧﻴزپرداختﻨد.اﻧﻮاعگلﻬاراپرورشداده
وبﻪغرسکردنﻧﻬالﻫاىدرختانﻣﻴﻮهدارﻣﻰپرداختﻨد.
ﻳکﻰازﻣشﻬﻮرترﻳﻦجشﻦﻫاىآرﻳاﻳﻰﻫابﻪﻧامساﻣاﻧﻪﻳادﻣﻰشد.دراﻳﻦجشﻦجﻮاﻧانبﻪاسپ
سﻮارىﻣﻰپرداختﻨد،ﻧﻴزهبازىورقصﻣﻰکردﻧدوﻣﻴدانﻫاىرزموبزمرابرپاﻣﻰکردﻧد.در
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عصروﻳدىاعتقادبﻪارباباﻻاﻧﻮاعﻣختلفرواجداشت،باوصفآنکﻪتعدادزﻳاداز
الﻬﻪﻫاراپرستشﻣﻰکردﻧد؛ولﻰباخداوﻧدواحدﻧﻴزعقﻴدهراسخداشتﻨد.
فعالﻴت داخل صنف
شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولدرﻣﻮردارزشﻫاىآرﻳائﻴانوگروپدومدر
ﻣﻮردخاﻧﻮادهﻫاوقبﻴلﺔآرﻳاﻳﻰﻫاﻣعلﻮﻣاتحاصلودرصﻨفارائﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت
-1آرﻳائﻰﻫاﻣحلزﻳستخﻮدرابﻪکدامﻧامﻳادﻣﻴکردﻧد؟
-2اساساولﻴﻦﻣدﻧﻴتآرﻳائﻰﻫادرکدامشﻬرگذاشتﻪشد؟
-3درﻣﻮردوضعاجتﻤاعﻰﻣردمدرزﻣانآرﻳائﻰﻫاﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد؟
فعالﻴت خارج از صنف

شاگرداندرﻣﻮردچگﻮﻧگﻰزﻧدهگﻰآرﻳائﻰﻫاازروىﻣﻨابعوﻣاخذوﻫﻤکارىاستادانخﻮﻳش
ﻣعلﻮﻣاتجﻤعآورىﻧﻤﻮده،براىﻫﻤصﻨفانخﻮﻳشاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسﻫشتم

مﻬاجرت آرﻳاﻳﻰﻫا

تصﻮﻳرىازﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫا

دراﻳﻦدرسراجعبﻪﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪﻧقاطﻣختلفآرﻳاﻧاﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.
طﻮرﻳکﻪﻣعلﻮماست،درﻣدتزﻳادىآرﻳاﻳﻰﻫادرشﻤالﻫﻨدوکشدروﻻﻳتباخترزﻧدهگﻰ
ﻣﻰکردﻧد .در حﻴات اجتﻤاعﻰ خﻮد آﻧقدر ﻣترقﻰ گردﻳده بﻮدﻧد کﻪ شﻬرﻫا پر ﻧفﻮس شده
ﻣالدارىزﻳادوچراگاﻫﻬاغﻴرکافﻰشﻤردهﻣﻰشد.لﻬذاآرﻳاﻳﻰﻫاىباخترشروعبﻪﻣﻬاجرت
ﻧﻤﻮدﻧد.درحدود2000سالقبلازﻣﻴﻼدخاﻧﻮادهﻫاوعشاﻳرآرﻳاﻳﻰﻫاىباختردستﻪ،دستﻪ
بجاﻧبغرب،جﻨﻮبوجﻨﻮبشرقشروعبﻪﻣﻬاجرتﻧﻤﻮدﻧد.
ً
ﻳکشاخﺔآرﻳاﻳﻰﻫابﻪطرفغربﻣﻬاجرتکردﻧدکﻪابتدابﻪاﻳرانوبعدابﻪترکﻴﻪوسراﻧجام
بﻪکشﻮرﻫاىاروپاﻳﻰرسﻴدﻧد.دستﺔدﻳگربﻪسﻤتجﻨﻮبشرقروىآوردﻧد.ابتدابﻪﻫﻨدشﻤالﻰ
وبعدبﻪﻣﻨاطقﻣرکزىﻫﻨدقدﻳمرسﻴدﻧد.آنعدهازآرﻳاﻳﻰﻫاکﻪبﻪدوطرفﻫﻨدوکشﻣقﻴم
ﻣاﻧدﻧد.بﻪترتﻴبدوتﻤدن«وﻳدى»و«اوستاﻳﻰ»راﻳکﻰبعددﻳگرىدرافغاﻧستانقدﻳماساس
گذاشتﻨد.
مﻬاجرت در داخل آرﻳانا

بﻪسببازدﻳادﻧفﻮس،قباﻳلودستﻪﻫاىآرﻳاﻳﻰﻫاىباخترازکﻮهﻣشﻬﻮرﻫﻨدوکشعبﻮرو
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صفحاتجﻨﻮباﻳﻦکﻮهراباتﻤاموادﻳﻬاىشرقﻣﻤلکتاشغالکردﻧد.اﻳﻦدستﻪﻣﻬاجرﻳﻦ
وقتﻴکﻪازﻫﻨدوکشعبﻮرﻧﻤﻮدﻧد،واردﻣﻨاطقکاپﻴساشدهوازراهکابل،تگاب،لغﻤان،وکﻨرتا
رودخاﻧﺔسﻨدپراگﻨدهگردﻳدهاﻧد.ﻫﻤچﻨانتعدادىازآرﻳاﻳﻰﻫاازباختربطرفغربحرکت
کردهودروﻻﻳاتغربﻰوجﻨﻮبﻰکشﻮرﻣسکﻦگزﻳدﻧد.ﻫﻤچﻨاندستﺔدﻳگرازکابلبﻪاستقاﻣت
جﻨﻮببﻪداﻣانسفﻴدکﻮه«سپﻴﻦغر»ودرهﻫاىکرم،گﻮﻣلوغﻴرهﻣﻨتشرشدﻧد.دستﻪدﻳگرﻧﻴز
بﻪحﻮزةارغﻨدابشتافتﻨد.
ازباختردستﻪﻫاىدﻳگرآرﻳاﻳﻰﻫاکﻪبﻪاستقاﻣتغربحرککردهبﻮدﻧد،ازﻣﻴﻤﻨﻪواﻧدخﻮى
ووادىﻫرﻳرودﻣﻨقسمشدهوقسﻤاًبﻪطرفوادﻳﻬاىﻫلﻤﻨدوارغﻨدابجابجاشدﻧد.تﻤاماﻳﻦ
ﻣﻬاجرتﻫاىداخلﻰکشﻮربﻴﻦسالﻬاى(1400 –1900ق.م)تخﻤﻴﻦگردﻳدهاست.

فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولراجعبﻪﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪﻧقاطﻣختلف
جﻬانوگروپدومراجعبﻪﻣﻬاجرتدرداخلآرﻳاﻧادرصﻨفﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت

-1ﻣﻬاجرتﻫاىداخلﻰآرﻳاﻳﻰﻫادربﻴﻦکدامسالﻫاتخﻤﻴﻦشدهاست؟
-2علتﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫارابﻨﻮﻳسﻴد.
-3راجعبﻪﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪسﻤتغربﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
فعالﻴت خارج از صنف

شاگردانراجعبﻪﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫاازروىﻣﻨابعوﻫﻤکارىاستادانخﻮﻳشﻣعلﻮﻣاتحاصل
ودرصﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسﻧﻬم

مﻬاجرت بﻪ سمت شرق و غرب
دراﻳﻦدرسراجعبﻪچگﻮﻧگﻰﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪسﻤتشرقوغربﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪ
ﻣﻰگردد.
الف) مﻬاجرت بطرف شرق :ﻣقارنسالﻫاى(1500ق.م)ﻳکگروپازقباﻳلآرﻳاﻳﻰﻫاﻣﻨطقﺔ
باخترراترککردهوبارﻣﻪﻫاىخﻮﻳشازکﻮهﻫاووادىﻫابﻪتجسسعلفچرﻫاوچراگاهﻫا
شروعبﻪﻣﻬاجرتﻧﻤﻮدﻧد.آنﻫاآﻫستﻪآﻫستﻪبﻪکابلاﻣروزىرسﻴدﻧد.بعداًازآنجابﻪﻧاحﻴﺔ
گﻨدﻫاراازطرﻳقدرﻳاىکابلبﻪﻣﻨاطقﻫﻨدشﻤالﻰداخلگردﻳدﻧدوﻣردمبﻮﻣﻰاﻳﻦسرزﻣﻴﻦ
راتحتتسلطخﻮددرآوردﻧد.آرﻳاﻳﻰﻫادرﻫﻨدﻳکسﻴستمواحدحکﻮﻣتﻰرااﻳجادﻧکردﻧد؛
بلکﻪﻫرقبﻴلﻪﻳکساحﺔکﻮچکرابراىخﻮداﻧتخابکرد.ﻫﻤﻴﻨکﻪآرﻳاﻳﻰﻫادرﻫﻨدباساکﻨﻴﻦ
قدﻳموبﻮﻣﻰروبروشدﻧد،آنﻫارابﻨام«داسﻴﻮ»ﻳادﻧﻤﻮدﻧد.واﻳشانرابﻪﻧظرﻧفرتوبﻴگاﻧﻪ
دﻳده بﻪ جﻨگﻫاى سختﻰ آغاز کردﻧد؛ تا باﻻخره آﻧﻬا را بطرف جﻨﻮب راﻧدﻧد .ﻣشﻬﻮرترﻳﻦ
اﻳﻦدستﻪجاتقبﻴلﻪبزرگبﻬاراتﻪبﻮدکﻪبعداًبﻪﻣﻬابﻬاراتﻪ،ﻳعﻨﻰبﻬاراتﻪﻫاىبزرگﻣﻮسﻮم
شدﻧد.آرﻳاﻳﻰﻫاىﻣذکﻮرسرزﻣﻴﻦجدﻳدخﻮدرا«بﻬاراتاورشﻪ»ﻧامگذارىﻧﻤﻮدﻧد؛ﻳعﻨﻰچراگاه
بﻬاراتﻪواﻳﻦاولﻴﻦﻧامﻣشخصوﻣلﻰﻫﻨداست.
چﻨاﻧچﻪکتابﻲبﻨام«وﻳدا»ازﻫﻤﻴﻦآرﻳاﻳﻰﻫابﻪجاﻣاﻧدهکﻪراجعبﻪشﻨاختآرﻳاﻳﻰﻫابراىﻣا
ﻣعلﻮﻣاتﻣﻴدﻫد.جرﻳانﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫاتاسال(1500ق.م)بﻪسرزﻣﻴﻦﻫﻨدبﻪشدتاداﻣﻪ
داشت.واز1500تا1200ق.مدرآنجابﻪتشکﻴلسلطﻨتﻫاپرداختﻨد.
ب) مﻬاجرت آرﻳاﻳﻰﻫا بﻪ غرب:ﻫﻤزﻣانباﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪﻫﻨدﻳکبخشآرﻳاﻳﻰﻫا
ازطرﻳقﻣﻨاطقﻫلﻤﻨدوﻫراتبﻪسرزﻣﻴﻦفارسداخلگردﻳدﻧد.بعضﻰازاﻳﻦقباﻳلآرﻳاﻳﻰ
درشﻤالغربفارسﻣسکﻦگزﻳدﻧدکﻪبﻪﻧام(ﻣادﻫا)ﻳادگردﻳدهوبعضﻰازقباﻳلدﻳگرآن
ازجﻨﻮبغربفارساﻣروزىبﻪشرقخلﻴجفارسﻣﻬاجرتﻧﻤﻮدﻧدکﻪبﻪﻧام(فارسﻬا)ﻳاد
ﻣﻴگردﻳدﻧد.بﻪﻫﻤﻴﻦﻧسبتسرزﻣﻴﻦاﻳرانتاسالﻫاىاخﻴربﻪﻧامفارسﻳادگردﻳدهاست.اﻳﻦدو
شاخﻪﻣﻬاجرﻳﻦکﻪازکاﻧﻮناصلﻰآرﻳاﻳﻰﻫاجداشدهوبﻪطرفشرقوغربرفتﻨد.ﻫردوبا
عﻨاصربﻴگاﻧﻪتﻤاسداﻳﻤﻰپﻴداکردهوکموبﻴشبااﻳشانﻣخلﻮطوﻣﻨحلشدﻧدوقبﻴلﻪﻣادﻫاو
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فارسﻫادرفارسﻣدتﻰجداوازﻫمﻣتفرقتحترﻳاستآرﻳاﻳانخﻮدزﻧدهگﻰکردهوچﻮن
ﻣدتﻣدﻳدىتابعﻧفﻮذسﻴاسﻰوﻣدﻧﻰآشﻮرىﻫابﻮدﻧد،شباﻫتﻫاىزﻳادىباﻧژادساﻣﻰپﻴدا
کردﻧد.

فعالﻴت داخل صنف

شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشدهگروپاولدرﻣﻮردﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪسﻤتشرقو
گروپدومراجعبﻪﻣﻬاجرتآرﻳاﻳﻰﻫابﻪسﻤتغربﻣعلﻮﻣاتدﻫﻨد.
سﻮاﻻت

-1آرﻳاﻳﻰﻫادرکدامسالﻬابﻪﻣﻬاجرتآغازﻧﻤﻮدهوسرزﻣﻴﻦﻫاىجدﻳدخﻮدرادرشرقبﻪ
کدامﻧامﻳادﻣﻴکردﻧد؟
-2آرﻳاﻳﻰﻫادرﻣﻬاجرتبﻪفارسازکدامﻣﻨاطقعبﻮرﻧﻤﻮدﻧد؟
فعالﻴت خارج صنف

شاگرداندرﻣﻮردﻣﻬاجرتآرﻳائﻰﻫابﻪسﻤتشرقوغرببﻪکﻤکاستادانوﻣﻨابعﻣعلﻮﻣات
حاصلودرصﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسدﻫم

مدنﻴتآرﻳاﻳﻰﻫا

بقاﻳاىشﻬرقدﻳمبلخ(بخدى)

شاگرداندراﻳﻦدرسباﻣدﻧﻴتوﻳدى،وچگﻮﻧگﻰوضعﻴتکلتﻮرى،اقتصادىواجتﻤاعﻰاﻳﻦ
دورهﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
مدنﻴت وﻳدى
درﻣﻮردآرﻳاﻳﻰﻫاﻣعلﻮﻣاتﻻزمرابﻪدستآوردﻳم.اکﻨﻮنبﻪاولﻴﻦﻣدﻧﻴتآرﻳاﻳﻰﻫاآشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳم.اولﻴﻦﻣدﻧﻴتدرتارﻳخافغاﻧستانبﻪﻧاموﻳدىﻳادﻣﻰشﻮد.ﻧاماﻳﻦﻣدﻧﻴتازکتابﻬاى
وﻳدىگرفتﻪشدهاست.اﻳﻦﻣدﻧﻴتدرحدود1800سالقبلازﻣﻴﻼدآغازوتا1200سالقبل
ازﻣﻴﻼداداﻣﻪداشت.ﻣعلﻮﻣاتپﻴراﻣﻮناﻳﻦﻣدﻧﻴتازکتابﻫاىچﻬارگاﻧﺔوﻳدىبدستآﻣده
است.درﻣتﻮنوﻳدىعﻼوهبرﻣعلﻮﻣاتدرﻣﻮردوضعسﻴاسﻰ،اقتصادى،کلتﻮرىواجتﻤاعﻰ
آرﻳاﻳﻰﻫا،ﻣعلﻮﻣاتپﻴراﻣﻮناخﻼق،عقﻴدهوکلتﻮرآنزﻣانﻧﻴزوجﻮددارد؛چﻨاﻧچﻪقب ً
ﻼﻣطالعﻪ
کردﻳم،آرﻳاﻳﻰﻫاﻧظامخاصاجتﻤاعﻰداشتﻨد.درجﻤعﻴتﻫاىآرﻳاﻳﻰﻫاﻧظامشاﻫﻰحاکمبﻮد.
جاﻣعﻪبﻪترتﻴبخاصادارهﻣﻰگردﻳد.درراسخاﻧﻮادهپدر(پاتﻰ)قرارداشت.چﻨدخاﻧﻮاده
ﻳکعشﻴرهراتشکﻴلﻣﻰدادکﻪدرراسآنکﻮتراپاتﻰقرارداشت.ازچﻨدعشﻴرهﻳک
قبﻴلﻪبﻪوجﻮدﻣﻰآﻣدکﻪدرراسآنگراﻣﻪپاتﻰقرارداشت.رئﻴسچﻨدقبﻴلﻪراوﻳس
پاتﻰﻣﻰگفتﻨد.چﻨدﻳﻦوﻳسپاتﻰتﻮسطشاهکﻪبﻪﻧامراجاﻳادﻣﻰشد،ادارهﻣﻰگردﻳد.در
رابطﻪبااوضاعاجتﻤاعﻰآرﻳاﻳﻰﻫاﻧﻴزدرسرودهﻫاىوﻳدىﻣعلﻮﻣاتروشﻦوجﻮددارد.بطﻮر
ﻣثالزندردورانﻣدﻧﻴتوﻳدىﻣﻮرداحترامبﻮد،باوصفآﻧکﻪتﻮلدپسرراﻣاﻳﺔخﻮشبختﻰ
ﻣﻰپﻨداشتﻨد؛ولﻰزﻧانعصروﻳدىجاﻳگاهخاصﻰداشتﻨد؛چﻨاﻧچﻪدررﻳگﻮﻳدابﻪتعدادزﻳادى
23

ازاشعارزﻧانکﻪازلطافتوصﻨعتخاصﻫﻨرىبرخﻮرداراست،ثبتگردﻳدهاﻧد.ﻳکﻰاز
اﻳﻦ شاعران زن بﻪ ﻧام (خاﻧم گﻮشاه) شﻬرت بسزا داشت کﻪ اشعارش در جلد اول رﻳگﻮﻳدا
ثبتاست(.خاﻧملﻮپاﻣﻮدرا)شاعرزندﻳگرﻳستکﻪاشعاراوﻧﻴزدرکتاباولرﻳگﻮﻳدا
آﻣدهاست.درﻣدﻧﻴتوﻳدىﻧظامخاصاقتصادىوجﻮدداشت.جﻤعﻴتﻫاىﻣدﻧﻴتوﻳدى
احتﻴاجاتاساسﻰزﻧدهگﻰخﻮﻳشراازطرﻳقکشتﻧباتاتوﻣالدارىبرآوردهﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
داراﻳﻰآرﻳاﻳﻰﻫاازتعدادرﻣﻪﻫاىحﻴﻮاﻧاتازقبﻴلگﻮسفﻨد،بز،گاووغﻴرهﻣعلﻮمﻣﻰگردﻳد.
آرﻳاﻳﻰﻫادرپﻬلﻮىزراعتوﻣالدارىبﻪﻣبادلﻪوتجارتﻧﻴزﻣصروفبﻮدﻧد.واحدتبادلﺔﻣتاع
تجارتﻰوکاﻻﻫادرعصروﻳدىگاوبﻮده کﻪ آﻧرا (پﻴسﻮ)ﻣﻰگفتﻨد.کلﻤﻪپﻴسﻪ واحد پﻮلﻰ
اﻣروزىﻧﻴزرﻳشﻪخﻮﻳشرابﻪکلﻤﺔپﻴسﻮىدورانآرﻳاﻳﻰﻫاىعصروﻳدىﻣﻰرساﻧد.دردوران
ﻣدﻧﻴتوﻳدىﻣردمبافتتکﻪﻫاازپشمحﻴﻮاﻧاتراﻳادداشتﻨد.لباسﻬاىﻣتﻨﻮعراﻣﻰدوختﻨد.از
فلزاتوساﻳلﻣختلفﻰراﻣﻰساختﻨد.ازفلزاتبرعﻼوهآﻻتظرﻳفتزﻳﻴﻨﻰوساﻳلﻣحکمبراى
استفادهدراﻣﻮرتﻮلﻴدىﻧﻴزﻣﻰساختﻨد،ظروفﻣتﻨﻮعوگﻮﻧاگﻮنگلﻰ،چﻮبﻰوفلزىﻣروج
گردﻳدهبﻮد.ظروفخاصﻰرابراىﻧﻮشابﻪﻫاﻧﻴزﻣﻰساختﻨد.درﻣدﻧﻴتوﻳدىﻫﻤﺔاﻫلکسبﻪ؛
ﻣاﻧﻨد:آﻫﻨگران،ﻧجاران،کﻼﻻنوغﻴرهباعزتوحرﻣتزﻳادزﻧدهگﻰﻣﻰکردﻧد.درعصر
وﻳدىاعتقادبﻪاربابالﻨﻮاعﻣختلفرواجداشت.ازجﻤلﻪاﻻﻫﻪﻫاﻳکﻰﻫماﻻﻫﻪ(اوشاس)بﻮد
کﻪآﻧرازنﻣﻰپﻨداشتﻨدوبﻪﻧاماﻻﻫﺔسپﻴدهدمﻧﻴزﻳادﻣﻰگردﻳد.باوصفآﻧکﻪتعدادزﻳادى
ازاﻻﻫﻪﻫاراپرستشﻣﻰکردﻧد؛ولﻰباخداوﻧدواحدعقﻴدةراسخداشتﻨد؛چﻨاﻧچﻪدررﻳگﻮﻳدا
آﻣدهاست«:برﻫرثابتوبرﻫرجﻨبﻨدهوﻧﻴزبرﻫرآﻧچﻪراهﻣﻰرودوبرﻫرآﻧچﻪﻣﻰﻣﻴردوبر
تﻤاماﻳﻦآفرﻳﻨشرﻧگارﻧگ،تﻨﻬاﻳکذاتحکﻤرواﻳﻰﻣﻰکﻨد».
فعالﻴت داخل صنف
شاگردانبﻪسﻪگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولدرﻣﻮردوضعسﻴاسﻰﻣدﻧﻴتوﻳدى،گروپدوم
درﻣﻮردوضعاقتصادىﻣدﻧﻴتوﻳدىوگروپسﻮمدرﻣﻮرداعتقاداتدورانوﻳدىﻣعلﻮﻣات
خﻮدرادرصﻨفبﻴانکﻨﻨد.
سﻮالﻫا
-1اولﻴﻦﻣدﻧﻴتآرﻳاﻳﻰدرافغاﻧستانبﻪچﻪﻧامﻳادﻣﻰشﻮد؟ﻣختصراًبﻴانکﻨﻴد.
-2زﻧاندرﻣدﻧﻴتوﻳدىازچﻪﻣقاﻣﻰبرخﻮرداربﻮدﻧد؟شرحدﻫﻴد.
-3درﻣﻮردعقاﻳدﻣردﻣانﻣدﻧﻴتوﻳدىچﻪﻣﻰداﻧﻴد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرابﻴانکﻨﻴد.
فعالﻴت خارج صنف
شاگردانازبزرگانخﻮددررابطﻪبﻪاعتقاداتﻣردﻣانقبلازاسﻼمبپرسﻨدوﻣعلﻮﻣاتبدست
آﻣدهرادرصﻨفبﻴانکﻨﻨد.
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درسﻳازدﻫم

مدنﻴت او ستاﻳﻰ

آتشکدةبلخ

شاگرداندراﻳﻦدرسدرﻣﻮردﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰوچگﻮﻧگﻰوضعﻴتکلتﻮرىواجتﻤاعﻰﻣعلﻮﻣات
حاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
ﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰدوﻣﻴﻦﻣدﻧﻴتدرتارﻳخقدﻳمافغاﻧستانﻣﻰباشد،ﻧاماﻳﻦﻣدﻧﻴتازکتاباوستا
گرفتﻪشده،کﻪبراىزردشتﻴانﻣقدسﻣﻰباشﻨد.اوستارابﻪﻣعﻨﻰقاﻧﻮن،بﻨﻴادودستﻮرآوردهاﻧد.
اﻳﻦﻣدﻧﻴتدرحدود1200سالقبلازﻣﻴﻼدآغازشدهوتا700سالقبلازﻣﻴﻼداداﻣﻪداشت.
ﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰدربُخدىاساسگذاشتﻪشد.دراﻳﻦرابطﻪدرکتاباوستاآﻣدهاستکﻪ«:ﻳﻤﻪ
بﻪاﻣراﻫﻮراﻣزداﻳکوارهراساختکﻪطﻮلوعرضآنبﻪﻳکاسپرس(ﻳکﻣﻴداناسپ
دواﻧﻰ)بﻮددرآنحﻴﻮاﻧاتﻣاﻧﻨدگﻮسفﻨدوگاو،ﻣرغانوجاﻧﻮرانﻣاﻧﻨد:سگوغﻴرهراﻧگاه
داشتﻨدوجاىآبراﻫمبﻪدرازىﻳکﻫاﻧﻪ(ﻣﻴل)حفرکردودرآنوارهبازارﻫا،گذرﻫاو
خاﻧﻪﻫارابﻪترتﻴبﻣخصﻮصساختﻨد؛ولﻰﻣردمعلﻴل،دروغگﻮوپستودﻳﻮاﻧﻪرادرآنشﻬر
جاىﻧداد».
زردشتکﻪسپﻴﻦتﻤانﻧﻴزﻧاﻣﻴدهشدهاست،پﻴشﻮاىزردشتﻴان،اﻳجادگراوستاوﻣحرکﻣعﻨﻮى
ﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰﻣﻰباشد.ﻣﻮصﻮفﻧصاﻳحجدىاجتﻤاعﻰرادرسرودهﻫاىخﻮﻳشتبلﻴغکرده
است.
زردشتبراىزﻧدهگﻰسالماﻧساﻧﻰسﻪاصلراتبلﻴغﻣﻰﻧﻤﻮدکﻪعبارتبﻮداز:گفتارﻧﻴک،
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کردارﻧﻴکوپﻨدراﻧﻴک.درﻣﻮردزﻧدهگﻰوشخصﻴتزردشت،کتاباوستاشﻬادتﻣﻴدﻫد
کﻪ،ﻣﻮصﻮفدراطرافشﻬرقدﻳمبلخ(بخدى)زﻳستﻪاست.
زردشتﻣتعلقبﻪﻳکﻰازخاﻧﻮادهﻫاىﻧجﻴبسرزﻣﻴﻦافغاﻧستانقدﻳمبﻮد.براساسﻫﻤﻴﻦسﻮابق
خاﻧﻮادهگﻰبﻮدهکﻪﻣﻮصﻮفدرزﻣاناعﻼناصﻼحاتفکرىوتبلﻴغآﻳﻴﻦﻧﻮﻳﻦباتعدادىاز
وزراوحکﻤراﻧانباﻧفﻮذروابطخﻮﻳشاوﻧدىداشتﻪوآﻧراحفظکردهبﻮد.
عدهﻳﻰازﻣؤرخﻴﻦزردشتراﻣربﻮطبﻪخاﻧدانﻣشﻬﻮراسپﻪﻣﻰشﻨاسﻨد.دراغلبﻧامﻫاىخاﻧﻮاده
زردشتکلﻤﻪاسپﻪبﻪگﻮﻧﻪﻣکررﻳادشدهاست؛چﻨاﻧچﻪپدرزردشتپﻮروسپﻪﻧامداشتوجداو
بﻪﻧامﻣﻴچتاسپﻪﻳادشدهاستکﻪﻣعﻨﻰصاحباسبﻫاىقﻮىراﻣﻰرساﻧد.
کتاب اوستا بﻮسﻴلﻪ زردشت اراﻳﻪ شده است .اﻳﻦ کتاب در حقﻴقت اصﻮل رﻫﻨﻤاﻳﻰ براى
پﻴروانآﻳﻴﻦزردشتﻰاست.اوستاازجﻤلﻪکتبقدﻳمجﻬانبﻪشﻤارﻣﻰرودکﻪغالباًحﻮادث
سالﻫاى1200الﻰ600قبلازﻣﻴﻼدرادربرگرفتﻪاست.
درﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰطبقاتسﻪگاﻧﻪاجتﻤاعﻰ(روحاﻧﻴﻮن،ﻧظاﻣﻴﻮنودﻫاقﻴﻦ)وجﻮدداشت.
ﻣردمدهﻧشﻴﻦشدهبﻮدﻧد.زراعتوباغدارىپﻴشﻪاصلﻰآﻧﻬابﻮدهودرپﻬلﻮىآن،بﻪﻣالدارىﻧﻴز
ﻣشغﻮلبﻮدﻧد.وساﻳلوابزارفلزى(خاصتاًفلزبروﻧز)رااستعﻤالﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؛عﻼوهبرآندراوستا
ﻣعلﻮﻣاتپﻴراﻣﻮناشخاصسﻴاسﻰﻧﻴزآﻣدهاست؛ازجﻤلﻪﻧامﻫاىﻳادشدهﻣربﻮطبﻪسﻼلﻪﻫاى
تارﻳخاساطﻴرىافغاﻧستانﻣﻰباشﻨد؛ﻣاﻧﻨد:پﻴشدادﻳان،کﻴاﻧﻰﻫاواسپﻪ.

فعالﻴت داخل صنف
شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولدرﻣﻮرداوستاوگروپدومدرﻣﻮردزردشت
وﻧصاﻳحآنﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرادرصﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮالﻫا
-1درﻣﻮردتﻤدناوستاﻳﻰوﻣعﻨﻰآنچﻪﻣﻰداﻧﻴد؟
-2زردشتکﻰبﻮد؟
-3ﻣدﻧﻴتاوستاﻳﻰبرچﻨدطبقﻪاجتﻤاعﻰتقسﻴمشدهبﻮد؟
فعالﻴت خارج صنف
شاگردانازگفتارﻧﻴک،کردارﻧﻴکوپﻨدارﻧﻴکچﻪﻣعﻨﻰراﻣﻰگﻴرﻧد؟ازاقاربودوستان
خﻮﻳشبپرسﻨدوﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرادرصﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسدوازدﻫم

ﻫخامنشﻲﻫا

ساحﻪقلﻤرواﻣپراتﻮرىﻫخاﻣﻨشﻰﻫا

دراﻳﻦدرسراجعبﻪچگﻮﻧگﻲحاکﻤﻴتﻫخاﻣﻨشﻲﻫادرافغاﻧستانوسقﻮطآﻧﻬاتﻮسطﻳﻮﻧاﻧﻴان
ﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.
ﻫخاﻣﻨشﻰﻫاازجﻤلﻪقباﻳلفارسبﻮدﻧدکﻪﻣدتﻫاقبلدرفارسقدﻳمﻣﻴزﻳستﻨد.فارسﻫادهقبﻴلﻪ
بﻮدﻧدکﻪﻫخاﻣﻨشﻲﻫاﻳکﻰازﻳﻦقباﻳلبﻮدﻧدوعرفآرﻳاﻳﻰداشتﻨد.درآنوقتدرافغاﻧستان
حکﻮﻣتﻣرکزيوجﻮدﻧداشتودرﻫرگﻮشﻪافغاﻧستانحکﻮﻣاتﻣحلﻲحاکمبﻮدﻧد.حکﻤراﻧﻲ
ﻫخاﻣﻨشﻲﻫادرقرنششمقبلازﻣﻴﻼدتﻮسطکﻮروشﻫخاﻣﻨشﻲتأسﻴسشد.ﻫخاﻣﻨشﻲﻫاعﻼوه
بر ﻣربﻮطات فارس قدﻳم ،ﻣﻨاطق شرقﻲ وغربﻲ خارج ازﻣرزﻫاي اﻣپراتﻮري خﻮﻳش را ﻧﻴز بﻪ
تصرفدرآوردﻧد.
درسال549قبلازﻣﻴﻼد،ﻧﻴروﻫايﻫخاﻣﻨشﻲتحتفرﻣانکﻮروشقسﻤتﻫايازافغاﻧستانرا
برايﻣدتﻲبﻪتصرفدرآورد.بعدازکﻮروشپسرشکﻤبﻮجﻴﻪبﻪقدرترسﻴد،ﻧاﻣبردهبﻴشتر
بﻪﻣرزﻫايغربﻲفارسباستانتﻮجﻪکرد.بافرعﻮنﻣصرجﻨگﻴدهاوراﻣغلﻮبساختوﻣصررا
اشغالکرد.
دارﻳﻮش جﻬت تسخﻴرﻫﻨد درﻳاي سﻨد را عبﻮرکرد ،سﻨد وپﻨجاب را ﻣتصرف شد .دارﻳﻮش
اﻣپراتﻮري وسﻴع خﻮﻳش را کﻪ درترکﻴب آن  48ﻧﻮع ﻧژاد ،ادﻳان ﻣختلف ،رسﻮم ،عادات
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ولسانﻫايﻣتﻨﻮعوجﻮدداشت،باتدبﻴرخاصادارهﻣﻲﻧﻤﻮد.
درﻳکتعدادسﻨگﻧﻮشتﻪﻫاﻳکﻪازحکﻤراﻧانﻫخاﻣﻨشﻲﻫابجاﻣاﻧده،آﻣدهاست،کﻪداﻣﻨﻪحکﻤراﻧﻲ
ﻫخاﻣﻨشﻲﻫابﻪطرفشرقگسترشﻳافتﻪاست.ﻳکﻲازاﻳﻦسﻨگﻧﻮشتﻪﻫاسﻨگﻧﻮشتﻪبﻴستﻮن
استکﻪدرآنبﻴشتراز21ﻣﻨطقﻪتحتحاکﻤﻴتﻫخاﻣﻨشﻲﻫاذکرگردﻳدهاست.
ازحکﻤراﻧان ﻣشﻬﻮرﻫخاﻣﻨشﻲﻫا چﻮن :دارﻳﻮش اول ،خشاﻳارشاه ،دارﻳﻮش دوم ،اردشﻴردوم
وتعداديدﻳگريبﻪارﻳکﻪقدرترسﻴدﻧد.
عدهﻳﻰازآﻧﻬاﻣﻨاطقزﻳاديراﻣتصرفشدﻧد؛اﻣادرسال333قبلازﻣﻴﻼداﻣپراتﻮريﻫخاﻣﻨشﻲ
تﻮسطﻳﻮﻧاﻧﻴانازبﻴﻦرفتﻪوﻣتصرفاتآنبااﻣپراتﻮريﻳﻮﻧاﻧﻲﻣلحقگردﻳد.

فعالﻴتﻫاي داخل صنف
شاگردانبدودستﻪتقسﻴمشﻮﻧددستﻪاولحکﻤراﻧانﻣشﻬﻮرﻫخاﻣﻨشﻲﻫاراﻣعرفﻲﻧﻤﻮدهودستﻪ
دومراجعبﻪسﻨگﻧﻮشتﻪبﻴستﻮنبﻪﻫمصﻨفانخﻮﻳشﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت
.1کداماﻣپراتﻮرﻫخاﻣﻨشﻲبرايتسخﻴرافغاﻧستانکﻮششﻧﻤﻮد؟ﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
.2اﻣپراتﻮرىﻫخاﻣﻨشﻲﻫاچﻪوقتوتﻮسطکﻲبﻮجﻮدآﻣد؟ﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
.3اﻣپراتﻮريﻫخاﻣﻨشﻲازطرفچﻪکسﻲسقﻮطکرد؟ﻣختصراًﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.


فعالﻴتﻫاي خارج ازصنف
شاگردانراجعبﻪاﻣپراتﻮريﻫخاﻣﻨشﻲﻫاﻣعلﻮﻣاتجﻤعآوريﻧﻤﻮدهدرصﻨفآﻧرااراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسسﻴزدﻫم

ﻫجﻮم اسكندرمقدونﻲ برافغانستان

اسکﻨدرﻣقدوﻧﻰ
دراﻳﻦ درس در رابطﻪ بﻪ حﻤلﻪ اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲ برافغاﻧستان واﻳجاد اسکﻨدرﻳﻪﻫا درافغاﻧستان
ﻣعلﻮﻣاتبدستﻣﻴآورﻳد.
اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲدرسال331قبلازﻣﻴﻼدبعدازدرگذشتپدرشفلﻴپدومکﻪحاکمﻳﻮﻧانبﻮد
زﻣاماﻣﻮررابدستگرفت.ويبعدازبقدرترسﻴدنبﻪفتﻮحاتخﻮدبطرفﻣصر،اﻳرن،افغاﻧستان
وﻫﻨدوستانآغازﻧﻤﻮد.اسکﻨدرتﻮاﻧستدرﻣدت12سالقلﻤروخﻮدرابسﻴارگسترشدﻫد.بدﻳﻦ
اساسبﻪکبﻴرﻣلقبگردﻳد.
اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲبعدازتسخﻴراﻣپراتﻮريﻫخاﻣﻨشﻲﻫاﻣتﻮجﻪافغاﻧستانشدوبدونوقفﻪدرسال330
قبلازﻣﻴﻼدبﻪسرزﻣﻴﻦافغاﻧستانﻫجﻮمآورد.سکﻨدربعدازتسخﻴرﻫراتدرآﻧجابﻨاماسکﻨدرﻳﻪ
ﻳکشﻬررااساسگذاشتکﻪﻫﻤاﻧاﻫراتفعلﻲبشﻤارﻣﻴرود.
بعدازتسخﻴرﻫراتعساکراسکﻨدربﻪطرففراهوﻣربﻮطاتآنحﻤﻼتخﻮدراآغازکردوﻧﻮاحﻲ
سﻴستانراﻣتصرفشد،وﻣرکزبلﻮچستان(زرﻳاسپ)راﻧﻴزتسخﻴرﻧﻤﻮد.
بعدازآن سﻮقﻴات خﻮﻳش را بﻪ طرف اراکﻮزﻳا( قﻨدﻫار) آغازکرد .درسال  329قبل ازﻣﻴﻼد
ارغﻨداب را تصرف ﻧﻤﻮد ودرﻫﻤﻴﻦ سال درﻧزدﻳکﻲ قﻨدﻫار ﻫم ﻳک پاﻳگاه عساکررا تاسﻴس
کرد.باوجﻮدﻳکﻪتااﻳﻦزﻣاناسکﻨدرسﻪوﻻﻳتﻣﻬمافغاﻧستانباستان،ﻧظﻴرﻫرات،بلﻮچستان

29

وقﻨدﻫارراتحتسلطﻪخﻮددرآوردهبﻮد،اﻣاحاکمقبلﻲﻫراتاستقﻼلﻫراترااعﻼنﻧﻤﻮد.
اسکﻨدرجﻬتسرکﻮبقﻴامﻫراتتعدادزﻳاديعسکرفرستادوﻫراتﻣجدداًدراشغالﻧﻴروﻫاي
اسکﻨدردرآﻣد.
بﻪتعقﻴباشغالﻫرات،سﻴستانوقﻨدﻫار،اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲﻣتﻮجﻪکابلشد.ﻧاﻣبردهدرسال329
قبلازﻣﻴﻼدبﻪکابلرسﻴد.بعدازتسخﻴراﻳﻦﻣﻨاطقازطرﻳقپغﻤانبﻪکاپﻴسارفتودرآﻧجابراي
عساکرخﻮﻳشاسکﻨدرﻳﻪقفقاز(بگرامکﻨﻮﻧﻲ)راساختوبعددربﻬارﻫﻤﻴﻦسالازراهاﻧدراب
باﻻيعساکربسﻮسوالﻲسابقﻫراتحﻤﻼتخﻮدراآغازﻧﻤﻮد.بسﻮسبﻪﻫﻤتﻧﻴروﻫايباختري
بﻪحﻤﻼتخﻮدباﻻيعساکراسکﻨدراداﻣﻪداد.اﻳﻦوضﻴعتتاسال327قبلازﻣﻴﻼددوامﻧﻤﻮد
درﻫﻤﻴﻦحالاسکﻨدرباﻳکﻲازقﻮﻣﻨداﻧانﻧﻴرويباختريدستدوستﻲدادوبادختريجﻮاﻧﻲبﻪﻧام
رخشاﻧﻪازدواجﻧﻤﻮد،بﻪاﻳﻦترتﻴبﻣﻨاطقباختريرادرتصرفخﻮﻳشﻧگﻬداشت.
اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲبعدازتسخﻴرباخترازراهکاپﻴسابﻪکابلودرآﻧجابااستفادهازراهدروﻧتﻪبﻪﻧﻮاحﻲ
کﻨرواسﻤاررسﻴد.درﻣﻨاطقﻳادشده،طﻲجﻨگﻫايسﻨگﻴﻦباﻳﻮسفزاﻳﻲﻫاﻣجروحشد.پس
ازآنبطرفباجﻮروچترالروآوردواﻳﻦﻣﻨاطقراتصرفﻧﻤﻮد.
اسکﻨدر ،جرﻳان تصرف اﻳﻦ ﻣﻨاطق را تداوم بخشﻴد ودرسال  325قبل ازﻣﻴﻼد دربﻨدر بحري
کراچﻲاسکﻨدرﻳﻪدﻳگريساخت.ازآﻧجابﻪطرفگدروزﻳا(بلﻮچﻴستان)روﻧﻤﻮد؛ولﻲزﻣاﻧﻴکﻪ
بﻪبابلرسﻴد،درآﻧجابﻪﻣرضﻣﻼرﻳاﻣبتﻼشدکﻪدرﻧتﻴجﻪآنبﻪعﻤر32سالگﻲدرگذشت.

فعالﻴتﻫاي داخل صنف
شاگردانسﻤتلشکرکشﻲاسکﻨدرﻣقدوﻧﻲرادرﻧقشﻪﻧشاندﻫﻨد.
سﻮاﻻت
.1اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲدرکدامسالاﻣپراتﻮريﻫخاﻣﻨشﻲﻫاراازبﻴﻦبرد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرابﻨﻮﻳسﻴد.
.2اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲدرباخترباکدامدخترازدواجﻧﻤﻮد؟
.3اسکﻨدرﻣقدوﻧﻲدرکداموﻻﻳاتاسکﻨدرﻳﻪﻫاساخت؟ﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
فعالﻴتﻫاي خارج ازصنف
شاگردانبااستفادهازﻣﻨابعدﻳگرﻣعلﻮﻣاترادرﻣﻮرداسکﻨدرﻣقدوﻧﻲجﻤعآوريﻧﻤﻮدهودرصﻨف
بﻴاندارﻧد.
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درسچﻬاردﻫم

مﻮرﻳاﻫا

سکﻪطﻼﻳﻰعصرچﻨدراگﻮپتا
درﻳﻦدرسشاگرداندرﻣﻮردحکﻮﻣتﻣﻮرﻳاﻫاواوضاعسﻴاسﻰآﻧزﻣانﻣعلﻮﻣاتحاصل
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
اولﻴﻦحاکمﻣﻮرﻳاﻫاچﻨدراگﻮپتاﻧامداشتکﻪدرسال324قبلازﻣﻴﻼددرﻫﻨدحاکمگردﻳد.
چﻨدراگﻮپتابعضﻰﻧقاطشرقﻰافغاﻧستانراکﻪتحتحاکﻤﻴتحکﻤراﻧانﻳﻮﻧاﻧﻰقرارداشت،
تصرفﻧﻤﻮددرﻳﻦزﻣانﻧﻴروﻫاىسلﻴکﻮسﻳﻮﻧاﻧﻰابتداءباختروبعدازآنوادىکابلراﻣجدداً
بدستآوردوچﻨدراگﻮپتاراتادرﻳاىسﻨدبﻪعقبراﻧد،ولﻰدرپﻰﻳکسلسلﻪپﻴروزىﻫاى
ﻣؤقتعساکرسلﻴکﻮسدوبارهﻣﻮردحﻤﻼتچﻨدراگﻮپتاقرارگرفت؛تاباﻵخرهوىﻣجبﻮرشد
کﻪبﻪچﻨدراگﻮپتادستدوستﻰبدﻫدودخترخﻮﻳشرابﻪعقدﻧکاحوىدرآورد؛عﻼوهبرآن
گﻨدﻫارا(ﻧﻨگرﻫار)،اراکﻮزﻳا(قﻨدﻫارا)وگدروزﻳﻪ(بلﻮچستان)راﻧﻴزبﻪچﻨدراگﻮپتاواگذاشت.
چﻨدراگﻮپتادرسال300قبلازﻣﻴﻼددرگذشتوپسروىبﻨدوساراقدرترادردستگرفت.
درﻳﻦوقتدراﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧاﻧﻰﻣراکزﻣختلفبﻮجﻮدآﻣدوجﻨگﻫاىشدﻳددرﻣﻴانآﻧﻬاآغاز
شد.باوجﻮداﻧکﻪجﻨگﻣﻴانﻧﻴروﻫاىﻳﻮﻧاﻧﻰجرﻳانداشت؛اﻣاروابطخﻮببﻴﻦسلﻮکﻴدﻳانو
ﻣﻮرﻳاﻫاروزبﻪروزوسعتﻣﻰﻳافتوروابطتجارتﻰﻣﻴانآﻧﻬاگسترشﻳافت.اﻳﻦروابطسبب
شدتازﻣﻴﻨﻪاختﻼطفرﻫﻨگﻫﻨدىوﻳﻮﻧاﻧﻰفراﻫمشﻮد.
بعدازبﻨدوساراحکﻤرانﻣعروفسلسلﻪگﻮپتاﻳﻰ(آشﻮکا)بقدرترسﻴد.ﻧاﻣبردهجﻬتاﻧتشار
آﻳﻴﻦبﻮداﻳﻰزحﻤاتزﻳادىراﻣتحﻤلشدوﻣبلغانزﻳادىرابﻪافغاﻧستانوﻧقاطﻣختلفجﻬان
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فرستادوىدرقلﻤروتحتسلطﻪخﻮﻳشفرﻣانﻫاىبروىسﻨگﻫاىﻧﻮشتکﻪازآﻳﻴﻦبﻮداﻳﻰ
ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰﻣﻴﻨﻤﻮد.درکﻨدﻫار،ﻧﻨگرﻫار(دروﻧتﻪ)وبعضﻰﻣﻨاطقدﻳگرى،ازﻳﻦﻧﻮشتﻪسﻨگﻫاى
کﻪفرﻣانﻫاىآشﻮکابﻪروىآﻧﻬاﻣرقﻮمشده،ﻣﻮجﻮداست.باآغاززﻣاﻣدارىاﻳتﻮدﻳم،ﻳکﻰاز
والﻴانآشﻮکاکﻪبرحﻮزهکابلوگﻨدﻫاراحکمﻣﻰراﻧد،بﻪشکستﻣﻮاجﻪشد.بﻪاﻳﻦترتﻴب
حکﻤراﻧﻰﻣﻮرﻳاﻫابﻪقسﻤتﻫاىجﻨﻮبافغاﻧستانازبﻴﻦرفت.اﻳتﻮدﻳمحﻤﻼتباخترراتاﻣﻨاطق
جﻨﻮبﻰﻫﻨدوکشرساﻧدواستقﻼلافغاﻧستانرااعﻼمکرد.

فعالﻴتﻫاى داخل صنف
شاگردانبﻪگروپﻫاتقسﻴمشﻮﻧدوﻫرگروپبﻪترتﻴب،قلﻤروسرحداتحکﻤراﻧﻰﻣﻮرﻳاﻫارا
بروىﻧقشﻪﻧشاندﻫﻨد.
سﻮاﻻت
-1راجعبﻪﻧخستﻴﻦحکﻤرانﻣﻮرﻳاﻫاچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟تحرﻳردارﻳد.
-2چﻨدراگﻮپتادرکدامسالوفاتکرد؟
-3راجعبﻪآﻳﻴﻦآشﻮکاچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟
فعالﻴتﻫاى خارج از صنف
شاگرداندرکتابخاﻧﻪ،ﻧامکتاب،ﻣؤلفوسالچاپکتابراجستجﻮکﻨدکﻪراجعبﻪحکﻤراﻧان
ﻣﻮرﻳاﻫاﻧﻮشتﻪشدهباشد.
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درسپاﻧزدﻫم

ساکﻬا

بقاﻳاىتارﻳخﻰسﻴستان

دراﻳﻦ درس راجع بﻪ حاکﻤﻴت ساکﻬا در ساحات جﻨﻮب افغاﻧستان چﻮن اراکﻮزﻳا(کﻨدﻫار)
سکستان(سﻴستان)ﻣعرفتحاصلﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.
آخرﻳﻦحکﻤراندورهﻳﻮﻧانوباخترىﻫﻴلﻮکﻴلسبﻮد.ﻧاﻣبردهبرتﻤامقلﻤرواﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧانباخترى
حاکﻤﻴتداشت.بعدازاوحاکﻤانﻣحلﻰبﻮجﻮدآﻣدﻧد،کﻪﻫرﻳکﻰازاﻳشانبرﻣﻨطقﺔکﻮچکﻰ
حکﻮﻣتﻣﻴکردﻧد.اﻳﻦجرﻳانتاصدسالقبلازﻣﻴﻼداداﻣﻪﻳافت.ﻣﻨاطقجﻨﻮبافغاﻧستانچﻮن:
اراکﻮزﻳا(کﻨدﻫار)سکستان(سﻴستان)قﻮمﻧﻴروﻣﻨدىبﻪﻧامساکﻬاحاکﻤﻴتخﻮﻳشرابﻨﻴادگذاشتﻨد.
اولﻴﻦحاکماﻳﻦقﻮمجدﻳدبﻨامﻫراﻳﻮسشﻨاختﻪشدهاست.وىﻫمچﻮناﻣپراتﻮرانﻳﻮﻧانوباخترى
بﻨامخﻮدسکﻪضربﻣﻴزد.
ساکﻬابﻪﻣدتکﻮتاﻫﻰداﻣﻨﻪﻣتصرفاتخﻮدراتاتاکسﻴﻼ،سﻨدوحﻮالﻰبﻮﻻنبلﻮچستانوسعت
دادﻧد.ساحاتجﻨﻮبوجﻨﻮبشرقﻰاﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧانوباخترىراﻧﻴزتحتتسلطخﻮﻳشدر
آوردﻧد.
بعدازﻫراﻳﻮس،ﻣاﻳﻮس()72سالقبلازﻣﻴﻼدبﻪقدرترسﻴد.وىبﻪروىﻣسکﻮکاتخﻮﻳشلقب
شﻬﻨشاهراﻧﻮشت.ﻳکﻧاﻣﺔاززﻣانحاکﻤﻴتوىبﻪدستباستانشﻨاسانرسﻴدهوبرروىپارچﻪ
ﻣسﻰتحرﻳرشده،کﻪدراﻳﻦﻧاﻣﻪ78سالقبلازﻣﻴﻼد،استفادهازرسمالخطﻳﻮﻧاﻧﻰوخروشتﻰ
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آشکاراظاﻫرﻣﻰشﻮد.
بﻨابر عقﻴدة ﻣﻮرخﻴﻦ ،کلﻤات و اساﻣﻰ از زﻣان زﻣاﻣدارى ساکﻬا باقﻰ ﻣاﻧده تا ﻫﻨﻮز ﻫم بﻴﻦ
پشتﻮزباﻧانﻣرسﻮماست؛بﻪطﻮرﻣثالافغانشﻨاساروپاﻳﻰ(سراولفکاﻣﻴرو)ﻣعتقداستکﻪ(سالﻪ
کﻪدﻣﻪ)کلﻤﻪاستکﻪبﻪروىﻣسکﻮکاتساکﻬاﻧﻮشتﻪشدهوﻣعﻨﻰ(سربازتﻮاﻧا)راﻣﻴرساﻧد،و
ﻳاکلﻤﻪدﻳگرى(سپالﻪﻫﻮره)بﻪﻣعﻨﻰسربازآتشﻴﻦﻳادرخشﻨدهآﻣدهاست.
حاکﻤﻴتساکﻬابﻮسﻴلﻪکﻮشاﻧﻰﻫاازبﻴﻦرفت.

فعالﻴتﻫاى داخل صنف
شاگردان بﻴﻦ ﻫم راجع بﻪ ساکﻬا گفتگﻮ ﻧﻤﻮده و از ﻳکدﻳگر سﻮال کﻨﻨد و جﻮابات آﻧرا ﻧﻴز
خﻮدشانارزﻳابﻰکﻨﻨد.
سﻮاﻻت
-1اولﻴﻦﻣرکزساکﻬادرکجابﻮد؟ﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
-2ﻧخستﻴﻦحکﻤرانساکﻬاچﻪﻧامداشت؟ﻣختصراًﻣعرفﻰﻧﻤاﻳﻴد.
-3ﻣاﻳﻮسدرکدامسالبقدرترسﻴد؟بﻨﻮﻳسﻴد.
فعالﻴتﻫاى خارج از صنف
شاگردانازبزرگانشانبپرسﻨدکﻪآﻳاقرﻳﻪرابﻨامساکﻬاﻣﻴشﻨاسﻨد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرادر
صﻨفاراﻳﻪبدارﻧد.
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درسشاﻧزدﻫم

دولتﻫاى مستقل ﻳﻮنان و باخترى

ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰازﻣسکﻮکاتاﻳﻮکراتﻴد
دراﻳﻦدرسشاگرداندرﻣﻮردچگﻮﻧگﻰتاسﻴسدولتﻫاىﻣستقلﻳﻮﻧانوباخترىووضعﻴت
سﻴاسﻰاﻳﻦدورهﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
قب ً
ﻼ ﻣطالعﻪ کردﻳم کﻪ قلﻤرو اﻣپراتﻮرى اسکﻨدر در ﻣﻴان قﻮﻣاﻧداﻧان ﻳﻮﻧاﻧﻰ تقسﻴم گردﻳد.
سلﻮکﻴدﻫاىﻳﻮﻧاﻧﻰﻧﻴزقسﻤتﻰازاﻣپراتﻮرىاسکﻨدررادراختﻴارداشتﻨد.آﻧﻬاشاموﻣربﻮطاتآﻧرا
ادارهﻣﻰکردﻧد.سلﻮکﻴدﻫاشخصﻰبﻪﻧامدﻳﻮدﻳتساولرابﻪحﻴثوالﻰباخترتﻮظﻴفﻧﻤﻮدﻧد.
ﻣﻮصﻮفبعدازرسﻴدنبﻪباختر،استقﻼلباختروسغدﻳاﻧﻪرااعﻼنکرد.دورانحکﻤرواﻳﻰ
دﻳﻮدﻳتسبﻴﻦسالﻬاى230-245قبلازﻣﻴﻼدبﻮد.بعدازاودﻳﻮدﻳتسدوماﻣﻮرادارةباختررادر
دستگرفت.ﻣﻮصﻮفبادولتتازهبﻪاستقﻼلرسﻴدةاشکاﻧﻴانروابطدوستاﻧﻪبرقرارﻧﻤﻮد؛زﻳرا
ﻫردودولتجدﻳدبرخﻼفسلﻮکﻴدﻫاىشام(سﻮرﻳﻪ)بﻮدﻧد.
اﻳﻮتﻴدﻳﻮم،ﻣقتدرترﻳﻦشاهدولتﻳﻮﻧان-باخترىبﻮدکﻪدردورانحکﻤرواﻳﻰخﻮﻳشﻫجﻮم
سلﻮکﻴدﻫاىشامرادفعوبﻪﻣصالحﻪوﻣداراعقبزد.ﻣﻮصﻮفقسﻤتﻬاىجﻨﻮبﻫﻨدوکش
رابدونجﻨگازسلطﻪدولتﻫﻨدآزادساخت.درقسﻤتﻬاىغربﻰتاحدودتﻮسپﻴشرفت.
کاشغرستاندرشﻤالوبلﻮچستاندرجﻨﻮبراﻧﻴزبﻪافغاﻧستانآنزﻣانﻣلحقساخت.درﻫﻤﻴﻦ
دورهبﻮدکﻪباخترﻧام(ﻫزارشﻬر)رادرجﻬانآنزﻣانکسبﻧﻤﻮد.
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شاهدﻳگرىﻳﻮﻧان-باخترىدﻳﻤتروسﻧامداشت.ﻣﻮصﻮفتاسﻨدوﻧزدﻳکپﻨجابپﻴشروى
کردوﻫﻨدوستانشﻤالﻰراتاکﻨارهﻫاىگﻨگاهتسخﻴرﻧﻤﻮد.سرحداتاﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧان-باخترى
ازدشتﻬاىفارس(ساحاتﻣرکزىاﻳرانﻣﻮجﻮده)الﻰﻣﻨاطقگﻨگاهوازساحاتسﻴحﻮنو
جﻴحﻮنتابحرﻫﻨدکشﻴدهشدهبﻮد.فتﻮحاتشاﻫانﻳﻮﻧان-باخترالﻰسالﻬاى175قبلازﻣﻴﻼد
اداﻣﻪداشت.
اﻳﻮکراتﻴدشاهدﻳگرﻳﻮﻧان-باخترىبﻮد.ﻣﻮصﻮفوالﻴﻬاىرادراﻣپراتﻮرىخﻮﻳشﻣقررﻧﻤﻮد
کﻪزﻣﻴﻨﻪدولتﻬاىﻣستقلرادرﻫﻨدبﻪوجﻮدآوردﻧد.اززﻣانبﻪقدرترسﻴدناﻳﻮکراتﻴد،سقﻮط
دولت و اﻣپراتﻮرى ﻳﻮﻧان -باخترى آغاز گردﻳد .از ﻳک طرف حﻤﻼت اشکاﻧﻴان در غرب
اﻣپراتﻮرىوازجاﻧبدﻳگرقباﻳلستﻰدرداخلکشﻮر،پروسﻪازبﻴﻦبردنوسقﻮطدولتﻬاى
ﻣستقلﻳﻮﻧان-باخترىراﻣساعدساخت.دولتﻳﻮﻧان-باخترىدرسال135قبلازﻣﻴﻼدﻣرکز
خﻮﻳشراازبلخبﻪبگراماﻧتقالدادوﻣسألﻪتاجاىرسﻴدکﻪدرسال70قبلازﻣﻴﻼداولساکﻬا
درجﻨﻮبافغاﻧستانبﻪقدرترسﻴدﻧدوبعداًشاخﻪﻳﻰازقباﻳل(ستﻰﻫا)کﻪبﻪﻧام(ﻳﻮچﻰ)شﻬرت
دارﻧدودرتارﻳخقدﻳمافغاﻧستانبﻪﻧامکﻮشاﻧﻴانﻣعروفﻫستﻨد،بلخراتصرفکردهوسلسلﺔ
دولتﻬاىﻳﻮﻧان-باخترىراسقﻮطدادﻧد.

فعالﻴت داخل صنف
شاگردان بﻪ دو گروپ تقسﻴم شﻮﻧد .گروپ اول در ﻣﻮرد بﻪ قدرت رسﻴدن و اعﻼن آزادى
ساحاتباختروسغدﻳاﻧﻪوگروپدومدرﻣﻮردشاﻫانﻣشﻬﻮراﻳﻦسلسلﻪﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرادر
صﻨفاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮالﻫا
-1درﻣﻮرداﻳﻮتﻴدﻳﻮمچﻪﻣﻰداﻧﻴد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرابﻨﻮﻳسﻴد.
-2دﻳﻤترﻳﻮسکﻰبﻮدودرﻣﻮردکارﻧاﻣﻪﻫاىاوچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟
-3زوالاﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧان-باخترىچگﻮﻧﻪآغازگردﻳد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرابﻨﻮﻳسﻴد.
فعالﻴت خارج صنف
ﻫرشاگردﻧقشﺔاﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧان-باخترىرادرخاﻧﻪترسﻴمﻧﻤﻮدهودرصﻨفبﻪدﻳگرشاگردان
ﻧشاندﻫﻨد.
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درسﻫفدﻫم

مشخصات ﻫنرى و فرﻫنگﻰ دوران ﻳﻮنان  -باخترى

ﻧﻤﻮﻧﺔازﻣسکﻮکاتدﻳﻤتروس
دراﻳﻦدرسشاگردانراجعبﻪدستآوردﻫاىکلتﻮرىدورةﻳﻮﻧان-باخترىوﻣشخصاتآن
ﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

شکﻰﻧﻴستکﻪﻫمزﻣانباﻫجﻮمﻧظاﻣﻰاسکﻨدر،باعساکرﻳﻮﻧاﻧﻰ،ﻫﻨرﻣﻨدان،داﻧشﻤﻨدانوساﻳر
اﻫلپﻴشﻪﻧﻴزبﻪسرزﻣﻴﻦﻫاىﻣفتﻮحﻪازجﻤلﻪافغاﻧستانآﻣدﻧد.اختراعاتوابداعاتاﻳﻦﻫﻨرﻣﻨدان
بافرﻫﻨگسرزﻣﻴﻦﻫاىشرقﻰبﻪخصﻮصﻣردمقدﻳمافغاﻧستانﻳکجاشدهوصبغﻪافغاﻧﻰرابﻪ
خﻮدگرفت.
وضعاقتصادىدورانﻳﻮﻧانوباخترىرشدﻣﻨاسبداشت.روابطتجارتﻰ،پﻴشﻪﻫاىﻣتﻨﻮعصﻨعتﻰ،
ﻣالدارىوآبﻴارىاﻧکشافقابلﻣﻼحظﻪکردهبﻮد.اﻳﻮتﻴدﻳمسکﻪﻫاىساختﻪشدهازطﻼوﻧقره
رابﻪﻧامخﻮدضربﻧﻤﻮدهاست،کﻪﻧﻤاﻳﻨدهگﻰازوضعخﻮبوﻣﻨاسباقتصادىﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
راهﻫاىتجارتﻰبازگذاشتﻪشدهبﻮدواﻣﻨﻴتراهﻫاىکاروانﻫاتاﻣﻴﻦﻣﻰگردﻳد.ساحاتﻣختلف
کشﻮربﻪوسﻴلﻪوالﻴانکﻪغالباًشﻬزادهگانبﻮدﻧد،ادارهﻣﻰگردﻳد.
اداﻣﺔحاکﻤﻴتشاﻫانﻳﻮﻧانوباخترىبراىﻣدتتقرﻳباً140سال،اثراتبزرگﻰبرﻣزجوتروﻳج
فرﻫﻨگجدﻳدبرجاگذاشتکﻪازجﻤلﻪﻣﻰتﻮانبﻪتروﻳجصﻨاﻳعﻣختلف،اﻳجادﻫاىاختراعات
ﻫﻨرى،زبان،رسمالخطوجﻨبﻪﻫاىدﻳگرفرﻫﻨگﻰﻳادکرد.اﻳﻦﻫﻤﻪاثراتفرﻫﻨگﻰدرسرتاسر
قلﻤرواﻣپراتﻮرىﻳﻮﻧانوباخترىباعﻨاصرﻣحلﻰﻳکجاشدهوفرﻫﻨگخاصرابﻪوجﻮدآورده
بﻮدکﻪبﻪﻧامﻣدﻧﻴتﻳﻮﻧانوباخترىدرتارﻳخقدﻳمشﻬرتﻳافتﻪاست.
درﻳکﻰازکتﻴبﻪﻫاىدورانﻳﻮﻧانوباخترىکﻪدرآىخاﻧمبدستباستانشﻨاسانرسﻴدهاست،
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چﻨﻴﻦﻣﻰخﻮاﻧﻴم
درزﻣانطفﻮلﻴتتربﻴﺔخﻮببگﻴر.
درجﻮاﻧﻰبرخﻮاﻫشخﻮﻳشحاکمباش.
درپختﻪسالﻰراستکارباش.
درپﻴرىاﻧدرزدﻫﻨدهباش.
درروزﻫاىواپسﻴﻦزﻧدهگاﻧﻰ،بدانکﻪچگﻮﻧﻪبدونافسﻮسبﻤﻴرى.
اثراتﻳﻮﻧاﻧﻴاندراﻣﻮرساختﻤاﻧﻰوعﻤراﻧﻰﻧﻴزﻣحسﻮسبﻮد.ﻣراکزادارىوﻧظاﻣﻰخﻮﻳشرا
عﻤدتاًدرﻣقاطعدرﻳاﻫاﻣﻰساختﻨد.ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاىاﻳﻦگﻮﻧﻪعﻤراﻧاترادربقاﻳاىبگراموآىخاﻧم
دﻳدهﻣﻰتﻮاﻧﻴم،درساختﻤاﻧﻬاشﻴﻮهتدافعﻰﻣدﻧظرگرفتﻪﻣﻰشد.برجﻬاىﻣراقبتﻰ،خﻨدقﻫاى
دفاعﻰوسدﻫاىگﻮﻧاگﻮﻧﻰرادرساختﻤانﻫاﻣدﻧظرداشتﻨد.
بﻪعقﻴدةﻣؤرخﻴﻦﻧفﻮذﻳﻮﻧاﻧﻰﻫاتاقرنﻫفتمﻣﻴﻼدىدرافغاﻧستاندوامکرد.اﻳﻦاثراتعﻤدتاً
دربخشرسمالخطوﻫﻨرچشمگﻴربﻮد.کتﻴبﻪﻫاىﻣتعددکﻪدرﻧقاطﻣختلفبدستآﻣده،
اﻳﻦادعاراتاﻳﻴدﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.ﻫﻨرﻣجسﻤﻪسازى،رساﻣﻰوﻧقاشﻰبرظروفشﻴشﻪﻳﻰ،اشکالو
تﻴپﻫاىﻳﻮﻧاﻧﻰدرساختﻤانﻫاوعﻤراﻧات،تازﻣاﻧﻪﻫاىزﻳاددرافغاﻧستانقدﻳمﻣعﻤﻮلبﻮد.
خﻼصﻪاﻳﻨکﻪدرﻣدتتقرﻳباً140سالاقتدارشاﻫانﻳﻮﻧانوباخترى،کﻪجﻤعاً36تﻦازپادشاﻫان
وﻳکﻣلکﻪازاﻳﻦسلسلﻪدرافغاﻧستانوبﻬارتقدﻳم(ﻫﻨد)حکمراﻧدهاﻧد،ﻫﻤﺔآﻧﻬابﻪتﻮسعﺔ
فرﻫﻨگ و کلتﻮر ﻳﻮﻧاﻧﻰ در سرزﻣﻴﻦ باختر و ﻫﻨد پرداختﻪ اﻧد .باﻳد بﻪ ﻳاد داشت کﻪ فرﻫﻨگ
ﻳﻮﻧاﻧﻰﻫابﻪصﻮرتتغﻴﻴرﻧاخﻮردهدراﻳﻦسرزﻣﻴﻦﻣروجﻧشدهاست؛بلکﻪباکلتﻮروفرﻫﻨگ
سرزﻣﻴﻦافغاﻧستانقدﻳمﻳکجاشدهوﻧﻮعجدﻳدىازفرﻫﻨگرابﻪﻣﻴانآوردکﻪبﻪﻧامﻣدﻧﻴت
ﻳﻮﻧانوباخترىﻳادشدهاست.
فعالﻴت داخل صنف
شاگردانبﻪدوگروپتقسﻴمشﻮﻧد.گروپاولدرﻣﻮردوضعاقتصادىدورانﻳﻮﻧانباخترى
ﻣعلﻮﻣاترااراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨدوگروپدومدربارةﻳکجاشدنفرﻫﻨگدورانﻳﻮﻧانوباخترىصحبت
ﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮالﻫا
-1درﻣﻮردوضعاقتصادىدورانﻳﻮﻧانوباخترىچﻪﻣﻰداﻧﻴد؟بﻴاندارﻳد.
-2ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاىاثراتساختﻤانﻫاىﻳﻮﻧاﻧﻰدرکدامساحاتبﻪﻧظرﻣﻴرسد؟ﻧامبگﻴرﻳد.
-3کدامﻧﻮعرسمالخطدردورانﻳﻮﻧانوباخترىﻣروجبﻮد؟تﻮضﻴحدﻫﻴد.
فعالﻴت خارج صنف
شاگرداندرﻣحﻼتزﻳستخﻮﻳشقصﻪﻫاىسکﻨدروﻳﻮﻧاﻧﻴانراازبزرگانبپرسﻨد،ﻣعلﻮﻣات
بدستآوردهرادرصﻨفبﻪدﻳگراناراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسﻫژدﻫم

امپراتﻮرى کﻮشانﻰﻫا

تصﻮﻳرﻣجسﻤﺔسﻨگﻰکﻨشکا
دراﻳﻦدرسراجعبﻪتأسﻴساﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫا،اﻣپراتﻮرانﻣﻬمکﻮشاﻧﻴﻬاوکتﻴبﻪرباطک
ﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
ﻧامکﻮشاﻧﻴﻬاازکلﻤﻪکﻮشانگرفتﻪشده،کﻮشانﻳکﻰازاقﻮامﻳﻮچﻰبﻮدکﻪازدرﻳاىآﻣﻮعبﻮر
ﻧﻤﻮدهودربلخبﻪحاکﻤﻴتﻳﻮﻧانوباخترىخاتﻤﻪبخشﻴدﻧد.
ﻣﻮسس اﻣپراتﻮرى کﻮشاﻧﻰ (کجﻮﻻ کدفﻴسﻴس) ﻣﻰباشد .ﻧاﻣبرده در سال  40ﻣﻴﻼدى اعﻼن
پادشاﻫﻰکردبﻪﻣدت40سالبرﻧﻮاحﻰزﻳادىازآرﻳاﻧاىکﻬﻦحکﻤراﻧﻰﻧﻤﻮدودراواخر
سلطﻨتخﻮدلقبشﻬﻨشاهرااختﻴارﻧﻤﻮد.
پسازﻣرگکجﻮﻻکدفﻴسﻴسپسرشوﻳﻤاتکتﻮبﻪقدرترسﻴد.دربارهاﻳﻦشخصﻣعلﻮﻣات
زﻳادى در دست ﻧﻴست .ﻧخستﻴﻦ دستاورد درﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ سﻨگ ﻧﻮشتﻪ رباطک است کﻪ تﻮسط
وﻳﻤاتکتﻮﻧﻮشتﻪشدهاست.
بعدازوﻳﻤاتکتﻮپسروىوﻳﻤاکدفﻴسﻴستاسال127ﻣﻴﻼدىحاکﻤﻴتداشت،وﻳﻤاکدفﻴسﻴس
اولﻴﻦاﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫابﻮد،کﻪحدودکشﻮررادرجﻨﻮبتادرﻳاىگﻨگاىﻫﻨدوسعت
بخشﻴد.وﻳﻤاکدفﻴسﻴسﻫﻤچﻨانباکشﻮرچﻴﻦروابطدوستاﻧﻪبرقرارکردوبﻪدرباراﻣپرتﻮرروم
(تراجان)ﻳکسفﻴرفرستادوباآﻧﻬاروابطتجارتﻰواقتصادىبرقرارﻧﻤﻮد.
کﻨشکا کبﻴر پسر وﻳﻤاکدفﻴسﻴس بعد از ﻣرگ پدرش بقدرت رسﻴد .کﻨشکا در تارﻳخ قدﻳم
افغاﻧستانﻳکاﻣپراتﻮرﻣقتدروازشﻬرتخاصﻰبرخﻮرداربﻮد.
حدوداﻣپراتﻮرىوىازطرفشرقبﻪبﻨارسﻫﻨدوستانازطرفغرببﻪاﻣپراتﻮرىپارتﻫا،و
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ازشﻤالتاکاشغروﻳارکﻨدﻣﻴرسﻴد.درشرقباچﻴﻦودرغربباکشﻮرﻫاىرومروابطتجارتﻰداشت.
درزﻣانکﻮشاﻧﻰﻫاراهﻣعروفابرﻳشمخصﻮصاًدرزﻣانحاکﻤﻴتکﻨشکاشﻬرتجﻬاﻧﻰﻳافت.
کﻨشکا براى اداره اﻣﻮر اﻣپراتﻮرى خﻮﻳش دو ﻣرکز ﻳا پاﻳتخت داشت .وى پاﻳتخت تابستاﻧﻰ
خﻮﻳشبگراموپاﻳتختزﻣستاﻧﻰخﻮﻳشراپشاوراﻧتخابکردهبﻮد.
امپراتﻮران مﻬم سلسلﻪ کﻮشانﻰﻫا بﻪ ترتﻴب زمانﻰ:
 -1کجﻮﻻکدفﻴسس از سال  40ﻣﻴﻼدى تا  80ﻣﻴﻼدى حکﻮﻣت ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ شخص بﻨﻴاﻧگذار
اﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫاﻣﻰباشد.
-2وﻳﻤاتکتﻮازسال80ﻣﻴﻼدىتا105ﻣﻴﻼدىحکﻮﻣتﻧﻤﻮد.
-3وﻳﻤاکدفﻴسﻴسازسال105ﻣﻴﻼدىتا127ﻣﻴﻼدىحکﻮﻣتﻧﻤﻮد.
-4کﻨشکاازسال127ﻣﻴﻼدىتا147ﻣﻴﻼدىحکﻮﻣتﻧﻤﻮد.اﻳﻦشخصبزرگترﻳﻦاﻣپراتﻮر
کﻮشاﻧﻰﻫاﻣحسﻮبﻣﻰشﻮد.
-5ﻫﻮوﻳشکاازسال147ﻣﻴﻼدىتا182ﻣﻴﻼدىحکﻮﻣتﻧﻤﻮد.
-6واسﻮدﻳﻮاازسال182ﻣﻴﻼدىتا220ﻣﻴﻼدىحکﻮﻣتﻧﻤﻮد.بعدازﻳﻦشخصحکﻤراﻧان
ﻣحلﻰحاکﻤﻴتﻣرکزىرابﻪخطراﻧداخت.
عﻮاﻣلﻰکﻪباعثسقﻮطاﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫاشد،تﻮجﻪبﻴشازحدحاکﻤانکﻮشاﻧﻰبﻪطرف
ﻣﻨاطق ﻫﻨدوستان ،ﻧﻴروﻣﻨدى روز افزون اﻣپراتﻮرى ساساﻧﻰ در غرب اﻣپراتﻮرى کﻮشاﻧﻰﻫا،
حﻤﻼتقباﻳلچﻴﻨﻰدرشﻤالکشﻮر،اطاعتﻧکردنحاکﻤانﻣحلﻰازفرﻣانحکﻮﻣتﻣرکزى،
حﻤﻼتپﻰﻫمﻧﻴروﻫاىﻧﻮظﻬﻮردرداخلاﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰازجﻤلﻪعﻮاﻣلﻰاستکﻪزﻣﻴﻨﻪرا
براىتجزﻳﻪوفروپاشﻰاﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻣساعدساخت.
فعالﻴت داخل صنف
شاگردانبﻪسﻪدستﻪتقسﻴمشﻮﻧد،دستﺔاولراجعبﻪﻣؤسسکﻮشاﻧﻰﻫا،دستﺔدومراجعبﻪسﻨگ
ﻧﻮشتﺔرباطک(کتﻴبﺔرباطکسﻤﻨگان)ودستﺔسﻮمدررابطﻪبﻪحکﻤراﻧانﻣشﻬﻮرکﻮشاﻧﻰبﻪ
ﻫﻤصﻨفانخﻮﻳشﻣعلﻮﻣاتاراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سﻮاﻻت
-1ﻣؤسساﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰﻫاکﻰبﻮد؟ﻣعلﻮﻣاتخﻮدرابﻨﻮﻳسﻴد.
-2راجعبﻪسﻨگﻧﻮشتﻪرباطکچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟تحرﻳردارﻳد.
-3عﻮاﻣلسقﻮطاﻣپراتﻮرىکﻮشاﻧﻰرابﻴانکﻨﻴد.
فعالﻴتﻫاى خارج از صنف
شاگرداندرﻣﻮردوضعﻴتفرﻫﻨگﻰدورهکﻮشاﻧﻴانﻣعلﻮﻣاتجﻤعآورىﻧﻤﻮدهوآﻧرادرصﻨف
اراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
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درسﻧﻮزدﻫم

امپراتﻮرىﻳفتلﻰﻫا

سرحداتافغاﻧستاندرزﻣانﻳفتلﻰﻫا
دراﻳﻦدرسپﻴراﻣﻮناﻳجاداﻣپراتﻮرىﻳفتلﻰﻫاوسقﻮطاﻳﻦاﻣپراتﻮرىﻣعلﻮﻣاتحاصلﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.

بﻨابرعقﻴدةسراولفکاﻣﻴر،ﻣؤرخاﻧگلﻴسﻰ،ﻳفتلﻴانازآسﻴاىﻣرکزىبﻪطرفجﻨﻮبحرکت
ﻧﻤﻮده واولﻴﻦ ادارة خﻮدرا درسال  360ﻣﻴﻼدى در وﻻﻳت تخاراﻳجاد ﻧﻤﻮدﻧد .تخاروبعضﻰ
ازﻣﻨاطقﻫﻨدوکشراازسﻴطرةکﻴدارﻳانوﻳاکﻮشاﻧﻴانکﻮچکخارجساختﻨدوبﻪتصرفخﻮد
درآوردﻧد.
ﻳفتلﻰﻫادرﻣتﻮنتارﻳخﻰبﻪﻧامﻫاىﻫفتالﻰﻫا،ﻳفتلﻰﻫا،خﻮﻳﻨتﻫاواعرابآﻧﻬاراﻫﻴاطلﻪﻳاد
کرده اﻧد .اولﻴﻦ شاه ﻳفتلﻰﻫا بﻪ ﻧام ﻳفتالﻴتﻮ ﻣعرفﻰ شده است کﻪ در سال  425ﻣﻴﻼدى تاج
شاﻫﻰرادرتخاربرسرﻧﻬاد.ساحﺔحاکﻤﻴتﻣﻮصﻮفازبدخشانتابلخوسغدﻳاﻧﻪﻣﻰرسﻴد.
بعد از اﻳفتالﻴتﻮ پسرش اخﻨشﻮر بﻪ قدرت رسﻴد .ﻣﻮصﻮف ﻫرات را ﻧﻴز شاﻣل قلﻤرو خﻮﻳش
ﻧﻤﻮد؛اخشﻨﻮرباساساﻧﻰﻫاجﻨگﻫاىزﻳادﻧﻤﻮدهوآﻧﻬاراشکستداد.ﻧاﻣبردهجﻬتوسعت
اﻣپراتﻮرىخﻮﻳشسعﻰکردوساحاتجﻨﻮبﻰﻫﻨدوکش؛ازقبﻴل:کابل،غزﻧﻰوﻫلﻤﻨدراﻧﻴز
تحتادارةخﻮﻳشدرآورد.بعدازاخشﻨﻮرپسرشتﻮرﻣﻨﻪبﻪقدرترسﻴدوىدرﻣسکﻮکات
خﻮﻳشخﻮدرااﻣپراتﻮرزابلﻳادکردهاست.ﻣﻮصﻮفقلﻤروخﻮدراتاﻫﻨدﻣرکزىوسعتداد
ودرسال502وفاتﻳافت.بعدازوىپسرشﻣﻬراکﻮﻻبﻪقدرترسﻴد.وىبﻪﻫﻨدحﻤﻼت
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اﻧجامدادوخاﻧدانگﻮپتاراﻣجبﻮربﻪپرداختباجﻧﻤﻮد.
اﻳﻦشخصباحکﻤراﻧانبﻨگالﻧﻴزجﻨگﻫاىکردوتعدادىزﻳادىﻣراکزبﻮداﻳﻰراازبﻴﻦبرد
باﻵخرهﻣﻬراکﻮﻻدرسال542ﻣﻴﻼدىدرگذشت،باﻣرگوىﻫﻤزﻣانزوالوسقﻮطاﻣپراتﻮرى
ﻳفتلﻰﻫاﻫمآغازشد.
ﻫﻨدوبﻨگالدوبارهبﻪدستحکﻤراﻧانﻣحلﻰافتادﻧدودرافغاﻧستانﻧﻴززﻣﻴﻨﻪقدرتﻤﻨدشدنحاکﻤان
ﻣحلﻰفراﻫمشد.ﻳفتلﻰﻫاﻣخالفﻣذﻫببﻮداﻳﻰبﻮدﻧد.تعدادزﻳادىازﻣعابدبﻮداﻳﻰراوﻳران
کردﻧد.آﻧﻬاآفتابراﻣﻰپرستﻴدﻧد.درﻣسکﻮکاتآﻧﻬاازﻣعابدزوروسﻮرﻳادآورىشدهکﻪ
بﻪﻣعﻨﻰآفتابپرستﻰبﻮد.ترسﻴمآتشکدهﻫاراﻧﻴزدرﻣسکﻮکاتاﻧعکاسدادهاﻧد.ﻣجسﻤﺔرب
الﻨﻮعآفتابدرکﻮتلخﻴرخاﻧﺔکابلﻳکﻰازﻧﻤﻮﻧﻪﻫاىبرجستﻪآنزﻣانﻣﻰباشد.
بعدازفروپاشﻰاﻣپراتﻮرىﻳفتلﻰﻫادرافغاﻧستاندورةدﻳگرىبﻪﻧامکﻮشان– ﻳفتلﻰکﻪﻫﻤاندوره
حکﻤراﻧانﻣحلﻰبﻮدآغازشد.درﻳﻦدورهﻣﻰتﻮانازکابلشاﻫان،شﻴرانباﻣﻴانوتگﻴﻦشاﻫان
ﻳادکردکﻪدرﻧقاطﻣختلفﻫرﻳکﻰحکﻮﻣتﻣﻴﻨﻤﻮدﻧد.
ازﻧظرزﻣاﻧﻰاﻳﻦدورهعﻤدتاًازاواﻳلقرنششمﻣﻴﻼدىالﻰاواخرقرنﻫشتمﻣﻴﻼدىدوامﻣﻰﻳابد
کﻪبرابرﻣﻰشﻮد،باآغازحکﻮﻣتﻫاىﻣستقلاسﻼﻣﻰدرافغاﻧستان.




فعالﻴتﻫاى داخل صنف
شاگردانبﻪدودستﻪتقسﻴمشﻮﻧد،گروپاولکاروﻧظرﻳﺔﻣؤرخاﻧگلﻴسﻰرادرخصﻮصحکﻤراﻧان
ﻳفتلﻰبﻴانداشتﻪودستﺔدومﻣعلﻮﻣاتخﻮﻳشرادررابطﻪبﻪحاکﻤﻴتاخشﻨﻮربﻪدﻳگرﻫمصﻨفان
خﻮداراﻳﻪﻧﻤاﻳﻨد.
سؤاﻻت
.1ﻳفتلﻴانازکجاآﻣدﻧد؟ﻣعلﻮﻣاتدﻫﻴد.
.2راجعبﻪاخشﻨﻮرحکﻤرانﻳفتلﻰچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟تحرﻳردارﻳد.
.3راجعبﻪتﻮرﻣﻨﻪچﻪﻣﻴداﻧﻴد؟
فعالﻴتﻫاى خارج ازصنف
شاگرداندرخاﻧﻪوقرﻳﺔشانﻧامﻫاىرادرﻳابﻨدکﻪباﻧامﻫاىحاکﻤانﻳفتلﻰشباﻫتداشتﻪباشد.

42

جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان
وزارت معارف
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمﻰ

دروس اجتماعﻰ
صنف هفتم
(براى مدارس دینﻰ)
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الف

مؤلفان
 مؤلف حسین احمدزى (بخش تاريخ) معاون مؤلف ذبیح اﷲ دشتﻰ (بخش تاريخ) معاون مؤلف ذکیه امیرى (بخش تاريخ) پوهاند غﻼم جیﻼنﻰ عارض (بخش جغرافیه) سرمؤلف نجیب اﷲ امین افغان (بخش جغرافیه) سرمؤلف محمد افضل حضرتﻰ (بخش تعلیمات مدنﻰ) سر مؤلف میر عبید اﷲ فاضل (بخش تعلیمات مدنﻰ) -معاون سرمؤلف محمد انور مشفق (بخش تعلیمات مدنﻰ)

ایدیت علمﻰ و مسلکﻰ
 پوهاند غﻼم جیﻼنﻰ عارض پوهنمل زلمﻰ هوتک پوهنیار محمد فاروق عمرخیلایدیت زبانﻰ

 میر احمد احمدىکمﻴتۀ دینﻰ ،سﻴاسﻰ و فرهنگﻰ
 دکتور عبدالصبور فخرى -حبیب اﷲ راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعلیمﻰ.

إشراف
 -دکتور شیر علﻰ ظريفﻰ رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمﻰ.

ب

ج

سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولو کـور دى

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو

د پښتــــون او هزاره وو

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو

ورسره عرب ،ګوجــر دي

پـــاميــريان ،نورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ـــواد به تل ځلي８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سينــه ک ３د آسيـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

بسم اﷲ الرحمن الرحﻴم
پﻴام وزیر معارف
الحمدﷲ رب العالمین والصﻼة والسﻼم 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 و تحول و پیشرفت در عرصه هاى مختلف زندگﻰ ،مطابق با نیازهاى جامعه،
بايد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات ،تطور و انکشاف نمايد.
يکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلیمﻰ که مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود مﻰ باشد ،نصاب تعلیمات
اسﻼمﻰ است؛ زيرا از يک جانب ،فارغان مدارس دينﻰ به حیث پیشوايان معنوى جامعه ،بايد محور
تﻼشهاى معارف قرار گیرند و از سوى ديگر نصاب تعلیمات اسﻼمﻰ شامل عقايد ،احکام و هدايات دين
مبین اسﻼم است که به حیث نظام و قانون مکمل ،تمام ابعاد زندگﻰ انسان ها را در بر گرفته و به عنوان
آخرين پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت ،رسالت رهنمايﻰ و هدايت بشريت را انجام مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تاريخ نقش مهمﻰ را در ايجاد ،توسعه و غنامندى سیستم تعلیمات و
معارف اسﻼمﻰ مخصوصا انکشاف تدريجﻰ نصاب تعلیمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،ايفاء
کرده اند.
مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاريخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب تعلیمﻰ
مدارس و مراکز علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى
دين اسﻼم ،که براى همۀ انسانها در همۀ زمانها و مکانها مﻰ باشد ،توسعه يافته است.
کشور عزيز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه بزرگترين مراکز
علمﻰ عصر بوده و در شکل گیرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظیمﻰ داشته است ،وجود هزاران دانشمند
و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقايد ،تفسیر ،حديث ،فقه،
اصول فقه و غیره ،گواه واضح آنچه گفته شد مﻰ باشد.
همزمان با رشد بیدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلیمات اسﻼمﻰ 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
اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خويش ،در مطابقت با احکام
قانون اساسﻰ کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کیفﻰ تعلیمات اسﻼمﻰ و از جمله نصاب آن،
اقدامات قابل توجه نموده است.
درين راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصین باتجربه و قابل اعتماد کشور ،به
بهبود و انکشاف نصاب تعلیمﻰ پرداخته و کتابهاى رايج مدارس تعلیمات اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضیح
متون ،جا بجا ساختن فعالیتها ،ارزيابﻰ و تمرينها با معیارهاى کتب درسﻰ عیار ساخت.
امیدوارم اين تﻼشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر
تعلیمات اسﻼمﻰ در افغانستان عزيز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.
وباﷲ التوفیق
دکتور محمد میرويس بلخﻰ
هـ
وزير معارف

مقدمه
استادان محترم و شاگردان گرامﻰ،
کتاب درسﻰ مضمون اجتماعیات مدارس دينﻰ بنا بر ضرورت و نیازمندى هاى جامعه
افغانﻰ ،پالیسﻰ وزارت معارف ،با در نظر داشت معیارهاى معاصر فن نصاب نويسﻰ و بر بنیاد
مفردات درسﻰ تهیه و ترتیب گرديده است.
مضمون اجتماعیات مدارس دينﻰ مشتمل بر مطالب و مفاهیم تاريخﻰ ،جغرافیايﻰ و معلومات
مدنﻰ میباشد .در بخش تاريخ ،سعﻰ به عمل آمده تا شاگردان مدارس دينﻰ در جريان تحصیل
با رويداد ها و حوادث تاريخ قديم ،قرون وسطﻰ ،جديده و معاصر افغانستان و جهان آشنا شوند
و بدانند که انسان ها در سراسر جهان و به طور اخص در کشور عزيز ما افغانستان کدام مراحل
تاريخﻰ را عقب گذشتانده و هم با آينده چگونه برخورد نمايند.
در بخش جغرافیه با در نظرداشت ضرورت هاى علمﻰ مطالب طورى توضیح شده که شاگردان
در مورد موقعیت ها ،طول البلد ،عرض البلد ،کوهها ،درياها ،جهیلها ،ابحار ،زراعت ،مالدارى،
معادن ،ترانسپورت زمینﻰ  ،آبﻰ و هوايﻰ ،نژاد ،زبان ،مذاهب ،براعظمها و کشورها معلومات
حاصل نمايند و در پیشبرد امور زندهگﻰ آز آن استفاده نمايند.
در بخش معلومات مدنﻰ راجع به جوامع بشرى ،ارزش ها ،مقررات و قوانین ،اعتقادات ،اقتصاد،
سازمانها ،نهادها ،ساختارها و تشکﻼت ،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 يک دورۀ مکمل (از صنف هفت الﻰ صنف دوازده) مضمون
اجتماعیات شاگردان مدارس دينﻰ مبادى علوم اجتماعﻰ را بدانند؛ با اصطﻼحات عمدۀ اين
علم آشنا شوند؛ از اخبار رويداد هاى روزمره کشور و جهان مستفید شده و حوادث سیاسﻰ،
اقتصادى و اجتماعﻰ را تجزيه ،تحلیل و نتیجه گیرى کرده بتوانند ،تا اعضاى فعال و مطرح در
جامعه بار آمده و با مزج علوم دينﻰ با علوم اجتماعﻰ دعات مؤثر و برپا کننده گان حقیقﻰ دين
خدا قرار گیرند.
امیدواريم که محتويات اين کتاب مورد دلچسپﻰ استادان و منبع مفید علوم اجتماعﻰ براى
شاگردان مدارس دينﻰ قرار گیرد.
واﷲ ولﻰ التوفیق
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اهداف فصل
ازشاگردانانتظارمﻰرودکﻪبﻪاﻫدافزﻳردستﻳابند:
احتیاجات مادى را بشناسند.
احتیاجات معنوى را بیان کنند.
ضرورت شناخت را بدانند.
مفهوم طبیعت را بدانند.
ل َج َ
خداوند(ج َّ
ﻼلُه)را بشناسند.
َ
ضرورت به روابط و مناسبات اجتماعﻰ را بفهمند.
ضرورت به احترام داشتن را بدانند.
احتیاجات مادى و معنوى را مقایسه کرده بتوانند.
مفهوم ضرورت به شناخت را بدانند.
ضرورت به روابط و مناسبات اجتماعﻰ را تفکیک کرده بتوانند؛
ضرورت به احترام داشتن را توضیح کرده بتوانند.
در راه برآورده ساختن احتیاجات عم ًٌ
ﻼ سهم بگیرند.
به حفظ طبیعت عﻼقه پیدا کنند.
در برابر مردم روحیه همکارى در ایشان تقویه گردد.
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درس چهلم

احتیاجات چیست؟

اسﻼم دﻧﻴا را ﻣزرعﺔ آخرت ﻣﻴداﻧد ،بﻪ دست آوردن ﻣال ﻣشروع را عبادت ﻣﻰشﻤارد و پﻴرواﻧش را بﻪ استفاده
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) براى اﻧسان ارزاﻧﻰ فرﻣﻮده ،دعﻮت ﻣﻰکﻨد تا از اﻳﻦ طرﻳق احتﻴاجات
ازﻧعﻤاتﻰ کﻪ
َ
خﻮﻳش را رفع ﻧﻤاﻳد .در ارتباط بﻪ اﻳﻦ ﻣطلب در اﻳﻦ درس بﻪ احتﻴاجات و اﻧﻮاع احتﻴاجات آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.

مباحثه کنید

ﻣا اﻧساﻧﻬا ﻣحتاج ﻫستﻴﻢ و بﻪ اشﻴاى ﻣاحﻮل خﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:کﻮه ﻫا ،درﻳاﻫا ،جﻨگﻼت ،حﻴﻮاﻧات و ﻧباتات ﻧﻴازدارﻳﻢ
وباآﻧﻬا در ارتباط ﻫستﻴﻢ .اﻧﻮاع فلزات را براى ساختﻦ وساﻳل و لﻮازم ﻣﻮرد احتﻴاج خﻮد ،از ﻣعادن استخراج
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ ﻫدف ﻣا از اﻧجام دادن اﻳﻦ فعالﻴت ﻫا و کار ﻫا چﻴست؟
احتیاجات چیست؟

احتﻴاج ،عبارت از احساس ﻳک کﻤبﻮد ،ﻫﻤراه با کﻮشش درجﻬت برطرف کردن آن است.
چﻮن اﻧسان ﻫا ﻣحتاج ﻫستﻨد .براى اداﻣﺔ زﻧدهگﻰ خﻮد ،احتﻴاجات فراوان و گﻮﻧاگﻮن دارﻧد و براى رفع
اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻣﻨدﻳﻬا بﻪ ﻫﻤکارى اﻧساﻧﻬاى دﻳگرضرورت دارﻧد .اﻳﻦ احتﻴاجات بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد:
 -1احتﻴاجات ﻣادى
 -2احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى
* با ﻫﻤدﻳگر بحث ﻧﻤﻮده ضرورت ﻫاى ﻣﻬﻢ درسﻰ را فﻬرست کﻨﻴد.
با احتیاجات مادى آشنا شوید
خداوﻧد تعالﻰ ﻧعﻤات بﻰ شﻤارى را در خدﻣت اﻧسان قرار داده و بﻪ اﻳﻦ اﻣر در جاﻫاى ﻣختلفﻰ از
قرآن اشاره ﻧﻤﻮده است و از آن جﻤلﻪ در آﻳات ( )11-10سﻮرة الﻨحل فرﻣﻮده است:
ﻮن
ِت ل َُكم ِب ِﻪ الز َّْر َع َو َّ
ﻮن {ُ }١٠ﻳﻨب ُ
الز ْﻳ ُت َ
ﻴم َ
الس َماء َماء َّل ُكم ِّم ْﻨ ُﻪ شَ َر ٌ
اب َو ِم ْﻨ ُﻪ شَ َج ٌر ِفﻴ ِﻪ ت ُِس ُ
ُﻫ َﻮ َّال ِذي َأﻧ َز َل ِم َﻦ َّ
الﻨ ِخﻴلَ َو َ
الث َم َر ِ
َاب َو ِمﻦ ُك ِّل َّ
َو َّ
ات إ َِّن ِفﻲ ذَ لِ َ
ون}١١{.
ك ﻵ َﻳ ًة ِّلق َْﻮ ٍم َﻳ َتف ََّك ُر َ
اﻷ ْعﻨ َ
ترجﻤﻪ :خداوﻧد ذاتﻰ است کﻪ از آسﻤان آب را فرود آورد کﻪ آب آشاﻣﻴدﻧﻰ خﻮد تان و خﻮراکﻪ رﻣﻪ ﻫاى تان از آن است ،و
بﻪ وسﻴلﺔ آن کشت زﻳتﻮن و درختان خرﻣا و اﻧگﻮر و از ﻫر گﻮﻧﻪ ﻣحصﻮﻻت دﻳگر براى شﻤا ﻣﻰروﻳاﻧد ،ﻳقﻴﻨاً در اﻳﻨﻬا براى ﻣردﻣﻰ
کﻪ اﻧدﻳشﻪ ﻣﻰکﻨﻨد ﻧشاﻧﻪ ﻳﻰ است.
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ﻣﻬﻤترﻳﻦ ضرورت ﻫاى ﻣادى اﻧسان؛ شاﻣل :خﻮراک ،پﻮشاک و سرپﻨاه ......و غﻴره است.
(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) براى ﻣا ﻣﻨابع و ذخاﻳرفراوان در طبﻴعت قرار داده است .اﻧساﻧﻬا براى تأﻣﻴﻦ
خداوﻧد َ
اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻫا در تﻼش اﻧد بﻪ سراغ کﻮه ﻫا ،جﻨگﻼت ،ﻧباتات و حﻴﻮاﻧات بر آﻳﻨد و با جﻬان خارج
از خﻮد رابطﻪ بر قرار کﻨﻨد .اﻧساﻧﻬا بدون رفع اﻳﻦ ﻧﻴازﻣﻨدى ﻫا قادر بﻪ اداﻣﺔ زﻧدهگﻰ ﻧﻴستﻨد .بﻪ
طﻮر؛ ﻣثال :اگر آب بﻪ ﻣقدارکافﻰ بﻪ اﻧسان ﻧرسد ،آب بدن اﻧسان خشک ﻣﻰگردد؛ اﻧساﻧﻬا احتﻴاج
بﻪ اکسﻴجﻦ دارﻧد .اگر چﻨد دقﻴقﻪ براى اﻧسان اکسﻴجﻦ ﻧرسد ،زﻧده ﻧخﻮاﻫد ﻣاﻧد .عﻼوه بر اﻳﻦ
وجﻮد اﻧسان احتﻴاج بﻪ اﻧرژى دارد .اﻳﻦ اﻧرژى از طرﻳق غذا ﻫاى گﻮﻧاگﻮن بﻪ دست ﻣﻰآﻳد .اگر
براى ﻣدتﻰ غذا بﻪ اﻧسان ﻧرسد ،ضعﻴف و بﻰ حال ﻣﻰشﻮد .وجﻮد اﻧسان بﻪ پروتﻴﻦ ،وﻳتاﻣﻴﻦ ﻫاى
ﻣختلف و ﻣﻮاد ﻣعدﻧﻰ ضرورت دارد .ﻫﻤچﻨان اﻧساﻧﻬا با استفاده از وساﻳل وﻣﻮاد ساختﻤاﻧﻰ براى
خﻮد خاﻧﻪ ﻣﻰسازﻧد؛ با استخراج اﻧﻮاع فلزات از ﻣعادن براى خﻮد و جاﻣعﻪ وساﻳل رفع احتﻴاجات
را آﻣاده ﻣﻰکﻨﻨد .از گﻮشت و پﻮست حﻴﻮاﻧات و ﻫﻤچﻨان از ﻧباتات خﻮراک ﻫاى ﻣختلف و
پﻮشاک ﻫاى گﻮﻧاگﻮن را آﻣاده ﻣﻰسازﻧد.
ﻣﻮادى کﻪ در طبﻴعت بﻪ آﻧﻬا ضرورت دارﻳﻢ ،گاﻫﻰ بﻪ فراواﻧﻰ در ﻣاحﻮل ﻣا پﻴدا ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻫﻮا و ﻧﻮر و گاﻫﻰ ﻧسبتاً کﻢ ﻳاب اﻧد کﻪ براى تﻬﻴﺔ آﻧﻬا باﻳد تﻼش کرد تا آﻧﻬا را بﻪ دست آورد؛
ﻣاﻧﻨد :غذا ،پﻮشاک و غﻴره .طبﻴعت ﻣکان زﻧدهگﻰ اﻧسان ﻫا است .بﻨابر اﻳﻦ ﻣا ﻫﻤﻪ ﻣسئﻮلﻴت
دارﻳﻢ تا از آن ﻣﻨحﻴث ﻧعﻤت خداوﻧد (ج) بﻪ طﻮر بﻬتر ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴﻢ .بﻪ خاطر رفع ضرورت
ﻫاى خﻮد از آن استفاده ﻣعقﻮل بعﻤل آورﻳﻢ تا ﻧسل ﻫاى آﻳﻨده ﻧﻴز از آن بﻬره ببرﻧد ،زﻳرا آن ﻫا
ﻧﻴز بﻪ طبﻴعت ﻧﻴاز دارﻧد.
* بﻪ ﻧظر شﻤا ،عﻼوه بر آﻧچﻪ کﻪ گفتﻴﻢ ،اﻧسان چﻪ ضرورت ﻫاى جسﻤﻰ دﻳگرى دارد؟
مرورى بردرس
اﻧسان ﻣﻮجﻮد ﻣحتاج است.
بعضﻰ از احتﻴاجات ﻣﻬﻢ اﻧساﻧﻬا اﻳﻦ است؛ ﻣاﻧﻨد :خﻮراک ،پﻮشاک ،سرپﻨاه و غﻴره.
اﻧساﻧﻬا احتﻴاجات ﻣادى خﻮد را از طبﻴعت تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨﻨد.
از وظاﻳف اﻧساﻧﻬا است کﻪ از ﻣﻨابع طبﻴعﻰ بﻪ وجﻪ ﻣعقﻮل استفاده ﻧﻤاﻳﻨد و در فکر آﻳﻨده گان ﻧﻴز باشﻨد.
سؤاﻻت
-1احتﻴاجات ﻣادى شاﻣل چﻪ چﻴزﻫا ﻣﻰشﻮد؟ ﻣثال بﻴاورﻳد.
 -2کدام احتﻴاجات خﻮد را تﻮسط سعﻰ و تﻼش بﻪ دست ﻣﻰآورﻳﻢ؟ بﻨگارﻳد.
-3کدام ﻣﻮاد در طبﻴعت بﻪ فراواﻧﻰ پﻴدا ﻣﻰشﻮد؟
کارخانهگﻰ
در ﻣﻮرد استفادة ﻣعقﻮل ازطبﻴعت چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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هلل ِبﻪ خَ ْﻴ ًرا ُّﻳ َف ِق ّْﻬ ُﻪ ِفﻲ ِّ
َم ْﻦ ُﻳر ِِد ا ُ
الد ْﻳ ِﻦ َو ُﻳ ْل ِﻬ ْم ُﻪ ُر ْش َد ُه.

[حدﻳث شرﻳف]

خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) خﻴر را اراده کﻨد آن کس را بﻪ علﻢ دﻳﻦ ﻣاﻫر گرداﻧﻴده ،راه
ترجﻤﻪ :بﻪ ﻫرکس کﻪ
َ
راست را بﻪ وى الﻬام ﻣﻰکﻨد.

در درس گذشتﻪ در ﻣﻮرد احتﻴاجات ﻣادى
آگاﻫﻰ حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ درس با
احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث نمایید
بﻪ ﻧظر شﻤا آﻳا اﻧسان بر عﻼوه
احتﻴاجات ﻣادى احتﻴاجات دﻳگرى ﻧﻴز
دارد؟

اﻧساﻧﻬابرعﻼوة احتﻴاجات ﻣادى،
احتﻴاجات دﻳگرى ﻧﻴز دارﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :شﻨاخت
(ج َّل َج َﻼلُﻪ) و ارتباط با او ،شﻨاخت
خداوﻧد َ
خﻮد ،شﻨاخت طبﻴعت ،ضرورت ارتباط با دﻳگران ،احساس اﻣﻨﻴت ،احساس ﻣفﻴد بﻮدن ،ﻧﻴاز بﻪ ﻣﻮرد
احترام قرار گرفتﻦ ،ضرورت بﻪ داﻧش ،زﻳباﻳﻰ و کﻤال و ضرورت بﻪ تفرﻳح ،اﻳﻦ ﻫا احتﻴاجاتﻰ اﻧد
کﻪ بﻪ ﻧام احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى ﻳاد ﻣﻴگردﻧد.
در جﻮاﻣع اسﻼﻣﻰ کﻪ ﻫﻢ بخش ﻣعرفت و ﻫﻢ عﻤل اﻧسان زﻳر پﻮشش دﻳﻦ قرار دارد ،دﻳﻦ
براى راﻫﻨﻤاﻳﻰ و تدبﻴر اﻣﻮر فردى و اجتﻤاعﻰ ،دﻧﻴﻮى و اخروى تربﻴت و ﻫداﻳت اﻧسان ﻫا ،آﻣده
است.زﻳرا دﻳﻦ ﻣجﻤﻮعﺔ عقاﻳد ،اخﻼق ،قﻮاﻧﻴﻦ و ﻣقرراتﻰ است کﻪ براى راﻫﻨﻤاﻳﻰ فرد و
جاﻣعﺔ اﻧساﻧﻰ و تربﻴت اﻧسان ﻫا بﻪ طرﻳق وحﻰ از طرف شارع ﻧازل شده است .بﻪ اﻳﻦ ارتباط
دﻳﻨدارى ﻳکﻰ از ضرورت ﻫاى ﻣبرم شخص ﻣسلﻤان و جﻮاﻣع اسﻼﻣﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻴرود ،زﻳرا
(ج َّل َج َﻼلُﻪ) شﻨاخت
از طرﻳق و برکت دﻳﻨدارى است کﻪ ﻣا ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ بﻪ شﻨاخت خداوﻧد َ
خﻮد ،شﻨاخت جﻬان و طبﻴعت دسترسﻰ پﻴدا ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
دﻳﻨدارى ﻣعتقد بﻮدن و پابﻨدى و التزام بﻪ دﻳﻦ است ،ﻳا بﻪ عبارة دﻳگر ،دﻳﻨدارى عبارت
از اعتقاد عقلﻰ ،تصدﻳق ﻳا باور قلبﻰ و التزام عﻤلﻰ است .دﻳﻨدارى اﻧسان را بﻪ فداکارى در راه
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دﻳﻦ آﻣاده ﻣﻰسازد؛ ﻫﻢ چﻨان دﻳﻨدارى اﻧسان ساز است کﻪ اﻧسان را در بخش علﻢ و عﻤل و در تﻤام
بخشﻬاى زﻧدهگﻰ فردى و اجتﻤاعﻰ ،ﻣعﻨﻮى ،دﻧﻴﻮى و اخروى تربﻴت ﻣﻰکﻨد و او ر ا دﻳﻨدار ،آگاه و
ﻣعتقد ﻣﻴسازد .در اﻳﻦ صﻮرت ارتقا و سعادت او را تضﻤﻴﻦ ﻣﻰکﻨد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد ،ده ضرورت ﻣعﻨﻮى را فﻬرست کرده بﻪ شاگردان بﻴان دارﻳد.
مرورى بردرس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى کدام ﻫا اﻧد؟ چﻨد ﻣﻮرد آﻧرا ﻧام بگﻴرﻳد.
 -2دﻳﻦ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3دﻳﻨدارى در رفع ﻧﻴاز ﻫاى علﻤﻰ ،روحﻰ ،عﻤلﻰ و اجتﻤاعﻰ اﻧسان ﻫا چﻪ ﻧقش دارد؟
کارخانهگﻰ

خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) در قرآن کرﻳﻢ ﻣﻲ فرﻣاﻳد:
َ
اﷲ َو َّ ُ
َی َأی َها النَّاس أَنت ُُم الْ ُف َق َرا ُء ِإلﻰ َّ ِ
د (فاطر،آﻳﻪ .)15
نﻰ الْ َحمِ ی ُ
اﷲ هُ َو الْ َغ ُّ
با کﻤک ﻣعلﻢ علﻮم دﻳﻨﻲ ﻳا ﻣﻼاﻣام ﻣسجد ،فعالﻴت ﻫاى ذﻳل را اﻧجام دﻫﻴد.
 -1ﻣعﻨاي آﻳﺔ شرﻳفﻪ را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2اﻳﻦ آﻳﻪ چﻪ ارتباطﻲ با احتﻴاجات ﻣادي و ﻣعﻨﻮى اﻧسان دارد؟
 -3ﻧتﻴجﻪ را در کتابچﺔ خﻮد ﻳادداشت ﻧﻤﻮده و در صﻨف بﻴان کﻨﻴد.
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ضرورت به شناخت
ا

یر [ سﻮره فاطر]19:
َو َما َی ْست َِوي ال ْع َمﻰ َوالْ َب ِص ُ
ترجﻤﻪ ( :ﻧابﻴﻨا و بﻴﻨا با ﻫﻢ برابر ﻧﻴستﻨد)

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ اﻧساﻧﻬا عﻼوه بر احتﻴاجات ﻣادى ،احتﻴاجات دﻳگرى ﻧﻴز دارﻧد کﻪ
بﻪ ﻧام احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى ﻳاد ﻣﻰگردد ،اﻳﻦ احتﻴاجات ﻣعﻨﻮى ﻫﻤاﻧﻨد احتﻴاجات ﻣادى اﻧسان ﻣختلف
ﻫستﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :اﻧسان با تﻤام وجﻮد ﻧﻴاز بﻪ دﻳﻨدارى ،ﻣعﻨﻮﻳت و خدا جﻮﻳﻰ دارد و با سپاسگزارى از
ﻧعﻤات خداوﻧدى احساس خﻮشﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ودر عﻴﻦ حال بﻪ شﻨاخت و آگاﻫﻰ ضرورت ﻣبرم
دارد کﻪ بدون آن ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بسﻮى ﻫداﻳت راه ﻳابد .حتﻰ قرآن کرﻳﻢ اﻧسان آگاه و عالﻢ را بﻪ بﻴﻨا و
شﻨﻮا تشبﻴﻪ ﻣﻰکﻨد ،ولﻰ اﻧسان جاﻫل و ﻧادان را بﻪ کﻮر و کر .اﻳﻦ خﻮد اﻫﻤﻴت آگاﻫﻰ و شﻨاخت
را بﻪ اثبات ﻣﻰرساﻧد .در اﻳﻦ درس بﻪ ضرورت شﻨاخت آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه کنید

ﻳکﻰ از تفاوت ﻫاى اساسﻰ اﻧسان و حﻴﻮان اﻳﻦ است کﻪ اﻧسان ﻣﻮجﻮد آگاه است،
(ج َّل َج َﻼلُﻪ) ﻣﻲ فرﻣاﻳد:
پس ﻣا بﻪ عﻨﻮان اﻧسان ،ضرورت بﻪ شﻨاخت و آگاﻫﻰ دارﻳﻢ؛ خداوﻧد َ
سل َ
ﻻ َت ْق ُ
َو َ
َك ِب ِﻪ ِع ْل ٌم (سﻮره اسراء)36:
ف َما ل َْﻴ َ
ترجﻤﻪ :دﻧبال چﻴزى کﻪ آﻧرا ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻣرو.
اهمیت شناخت؟
ﻳکﻰ از اﻣتﻴازات ﻣﻬﻢ اﻧسان ﻫا ﻧسبت بﻪ ﻣﻮجﻮدات دﻳگر اﻳﻦ است کﻪ اﻧسان داراى عقل،
شعﻮر و فﻬﻢ است کﻪ تﻮسط اﻳﻦ ﻧﻴروﻫاى خداداد ،بﻪ شﻨاخت اشﻴا و ﻣاحﻮل خﻮد ﻣﻰپردازد.
وسایل شناخت
 -1حﻮاس پﻨج گاﻧﻪ
ﻳکﻰ از وساﻳل شﻨاخت ،حﻮاس پﻨج گاﻧﻪ است .اﻧسان زﻣاﻧﻰ کﻪ تﻮلد ﻣﻰشﻮد ﻫﻴچ چﻴز را
ﻧﻤﻰداﻧد .آﻫستﻪ آﻫستﻪ با استفاده از حﻮاس پﻨچ گاﻧﻪ ،ﻣاﻧﻨد :حس باصره ،حس ساﻣعﻪ،حس ﻻﻣسﻪ ،حس
ذاﻳقﻪ  ،حس شاﻣﻪ بﻪ اشﻴا و ﻣحﻴط ﻣاحﻮل خﻮد آشﻨاﻳﻰ و شﻨاخت پﻴدا ﻣﻰکﻨد؛ ﻣث ًﻼ :اﻧسان تﻮسط حس
باصره اشﻴا را ﻣﻰبﻴﻨد ،تﻮسط حس ذاﻳقﻪ ،ﻣزة غذا ﻫا را تشخﻴص ﻣﻰدﻫد ،تﻮسط حس ساﻣعﻪ آواز ﻫاى
گﻮﻧاگﻮن را ﻣﻰشﻨﻮد تﻮسط حس ﻻﻣسﻪ اشﻴا را لﻤس و تشخﻴص ﻣﻰدﻫد .تﻮسط حس شاﻣﻪ ،بﻮﻫاى
ﻣختلف را فرق کرده ﻣﻰتﻮاﻧد .بﻪ ﻧظر شﻤا:

91

* اگر حس باصره از بﻴﻦ رود آﻳا ﻣا قادر بﻪ شﻨاخت اشﻴا بﻪ صﻮرت درست شده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟

 -2عقل
ﻳکﻰ دﻳگر از وساﻳل شﻨاخت ،عقل است کﻪ با استفاده از آن ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با ﻣفاﻫﻴﻤﻰ از
قبﻴل :رﻳاضﻰ ،کﻴﻤﻴا و ﻣساﻳل دﻳﻨﻰ ،ﻣﻨطقﻰ و فلسفﻰ آگاﻫﻰ حاصل ﻧﻤاﻳﻴﻢ .شﻨاخت و آگاﻫﻰ
کافﻰ سبب ﻣﻰشﻮد کﻪ اﻧسان دﻧﻴا را با چشﻢ باز ترى ببﻴﻨد و بشﻨاسد و از اﻧدﻳشﺔ سالﻢ برخﻮردار
شﻮد .شﻨاخت و آگاﻫﻰ باعث ﻣﻰشﻮد تا آدﻣﻰ ﻫﻤﻴشﻪ بﻴشتر از حﻮادث و جرﻳاﻧات آگاﻫﻰ داشتﻪ
باشد .فاﻳدة شﻨاخت اﻳﻦ است کﻪ اگر ﻣا شﻨاخت درست داشتﻪ باشﻴﻢ ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ حق را از باطل،
تفکﻴک ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ در غﻴر آن باطل را حق و حق را باطل خﻮاﻫﻴﻢ ساخت؛ بﻨابر اﻳﻦ ،بر ﻫﻤﺔ ﻣا ﻻزم
است کﻪ اوﻻً براى تشخﻴص ﻣﻮضﻮع بکﻮشﻴﻢ و بعدا ً با رعاﻳت اصل شﻨاخت ،بﻪ کار دلخﻮاه خﻮد
اقدام ﻧﻤاﻳﻴﻢ .آﻧچﻪ را ﻧﻤﻰشﻨاسﻴﻢ در باره آن سخﻦ ﻧگﻮﻳﻴﻢ و آﻧچﻪ بﻪ ﻣا ﻣربﻮط ﻧﻤﻰشﻮد ،از آن
دورى گزﻳﻨﻴﻢ.
* با استفاده از عقل با کدام ﻣساﻳل ،شﻨاخت حاصل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ آن را فﻬرست کﻨﻴد.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1راجع بﻪ اﻫﻤﻴت شﻨاخت ﻣختصرا ً ﻣعلﻮﻣات دﻫﻴد.
 -2اﻧساﻧﻬا چطﻮر ﻣﻰتﻮاﻧﻨد با اشﻴا شﻨاخت پﻴدا کﻨﻨد؟
 -3چطﻮر ﻣا با استفاده از عقل بﻪ اشﻴا شﻨاخت پﻴدا کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟
کارخانهگﻰ

در ﻣﻮرد فاﻳدة شﻨاخت چﻬار سطر بﻨگارﻳد.

92

شناخت خود

درس چهل و سوم

یم [ التﻴﻦ]4 :
نس َ
ن َت ْق ِو ٍ
لَ َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
ان فِي أَ ْح َس ِ
ال َ
ترجﻤﻪ :ﻣا اﻧسان را ( از ﻧظر جسﻢ و روح) در بﻬترﻳﻦ شکل و زﻳبﻴا ترﻳﻦ سﻴﻤا آفرﻳده اﻳﻢ.

خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) بﻪ اﻧساﻧﻬا شعﻮر و فﻬﻢ داده کﻪ بﻪ کﻤک حﻮاس
در درس قبلﻰ گفتﻴﻢ کﻪ
َ
پﻨچ گاﻧﻪ و عقل ،اشﻴا و پدﻳده ﻫا را ﻣﻰشﻨاسﻨد و بﻪ آن شﻨاخت پﻴدا ﻣﻰکﻨﻨد .پس ﻻزم است
از خﻼل اﻳﻦ درس خﻮد را بشﻨاسﻴﻢ تا خصﻮصﻴات خﻮﻳش را تشخﻴص و درک ﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ
چگﻮﻧﻪ خداوﻧد ﻣتعال ﻣا را در احسن تقویم آفرﻳده است؟
مباحثه کنید

ماکیستیم؟
براى چه آفریده شده ایم؟
ﻣا باﻳد خﻮد را بشﻨاسﻴﻢ کﻪ کﻰ ﻫستﻴﻢ؟ خداوﻧدتبارک و تعالﻰ ﻣا را از پدر و ﻣادر
و با صﻮرت زﻳبا و سﻴرت شاﻳستﻪ و ﻧﻴکﻮ آفرﻳد.
(ج َّل َج َﻼلُﻪ) است ،حضرت
ﻫدف خلقت اﻧسان ،عبادت و ﻣعرفت خداوﻧد َ
()1
فسهُ َف َقد َع َر َف َربَّهُ )
پﻴاﻣبر
ﻣﻰفرﻣاﻳدَ (:من َع َر َف نَ َ
ترجﻤﻪ :کسﻰ کﻪ خﻮد را شﻨاخت ،خدا را شﻨاخت.

و اﻳﻦ ﻣعرفت ﻣربﻮط است بﻪ ﻣعرفت ﻧفس و خﻮد شﻨاسﻰ.
خﻮد شﻨاسﻰ ،اﻧسان را بﻪ ﻳک سلسلﻪ حقاﻳق بزرگ جﻬان آفرﻳﻨش ،حقﻮق،
تکالﻴف شخصﻰ و حﻴات اجتﻤاعﻰ آگاه ﻣﻰسازد.
اگر کسﻰ خﻮدش را ﻧشﻨاسدو از عﻴﻮب و ضعف ﻫاى خﻮد و تﻮاﻧﻤﻨدى ﻫاى
بالقﻮة ﻧفس خﻮد آگاﻫﻰ ﻧداشتﻪ باشد ،ﻫرگز بﻪ دﻧبال خﻮد سازى ،کﻤاﻻت اﻧساﻧﻰ ﻧخﻮاﻫد
رفت ،اﻧسان با خﻮد شﻨاسﻰ ،خﻮد را ارزﻳابﻰ ﻣﻰکﻨد .خصلت ﻫاى ﻧا روا را از خﻮد دور
ﻣﻰکﻨد و در صدد تقﻮﻳت جﻨبﻪ ﻫاى ﻣثبت خﻮد ﻣﻰبرآﻳد.
* آیا تا به حال در بارۀ ضعف هاى خود فکر جدى کرده اید؟
خﻮد شﻨاسﻰ زﻳر بﻨاى سعادت آدﻣﻰ در ﻫﻤﻪ جﻨبﻪ ﻫاى ﻣادى و ﻣعﻨﻮى زﻧدهگﻰ است.
اﻧسان در پرتﻮ خﻮد شﻨاسﻰ ،بﻪ ﻧﻴاز ﻫاى دروﻧﻰ و بﻴروﻧﻰ خﻮﻳش پﻰ ﻣﻰبرد و عﻮاﻣلﻰ را کﻪ
----------------------------------------------------------------------( )1شرح جاﻣع الصغﻴر صفحﻪ ()1001
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باعث تعالﻰ و ارتقاى شخصﻴت وى ﻣﻰشﻮد .تشخﻴص ﻣﻰدﻫد .در ﻧتﻴجﻪ ،وظﻴفﻪ شﻨاس ﻣﻰگردد و
بﻪ پاکﻰ و ﻧﻴکﻰ ﻣﻰگراﻳد و سر اﻧجام بﻪ کﻤالﻴکﻪ ﻻﻳق ﻣقام اﻧسان است ﻧاﻳل ﻣﻰگردد .خﻼصﻪ خﻮد
شﻨاسﻰ بﻪ ﻣا کﻤک ﻣﻰکﻨد کﻪ ﻣا چﻪ تﻮاﻧاﻳﻰ ﻫا و چﻪ ضعف ﻫاﻳﻰ دارﻳﻢ ،ﻣا با شﻨاخت ﻧقاط قﻮت
و ضعف خﻮد ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ خﻮد را ارزﻳابﻰ ﻧﻤﻮده و اخﻼق و رفتار خﻮد را اصﻼح ﻧﻤاﻳﻴﻢ و بﻪ حقﻮق
پروردگار ﻣﻨعﻢ حقﻴقﻰ و ﻣسؤولﻴت ﻫاى خﻮد آگاه شﻮﻳﻢ .و با استفاده از اﻳﻦ آگاﻫﻰ بﻪ فضاﻳل
(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) و عضﻮ ﻣفﻴد جاﻣعﺔ خﻮد
روحاﻧﻰ و ارتقاى ﻣعﻨﻮى برسﻴﻢ و بﻪ حﻴث بﻨدة صالح خداوﻧد َ
(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)و ﻫﻤﻮطﻨان و ﻫﻤشﻬرﻳان خﻮد ﻣﻮفقاﻧﻪ
ﻣراحل ﻣختلف زﻧدهگﻰ را بﻪ اداى حقﻮق خداوﻧد َ

سپرى ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻫﻤﻴشﻪ ضﻤﻴر خﻮد را شاد و راضﻰ ﻧگﻬدارﻳﻢ تا ﻣردم اطراف ﻣا ﻧﻴز از طرز حرکت،
کردار و گفتار ﻣا ﻣستفﻴد گردﻧد.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1حدﻳث شرﻳف را کﻪ در ﻣﻮرد خﻮد شﻨاسﻰ خﻮاﻧده اﻳد با ترجﻤﻪ آن بﻴان دارﻳد.
 -2خﻮدشﻨاسﻰ اﻧسان را بﻪ کدام ﻣﻮضﻮعات واقف ﻣﻰسازد؟ ﻣعلﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3خﻮد شﻨاسﻰ بﻪ ﻣا چﻪ کﻤک ﻣﻰکﻨد؟
کارخانهگﻰ

بﻪ ﻫﻤکارى اعضاى خاﻧﻮاده سﻪ ﻣﻮرد بر عﻼوه ﻣﻮاردﻳکﻪ در درس خﻮاﻧدﻳد در بارة اﻫﻤﻴت خﻮد
شﻨاسﻰ را در کتابجﻪ ﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد و در صﻨف بخﻮاﻧﻴد.
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درس چهل و چهارم

شناخت طبیعت

ات َو َ
اخ ِت َ
ض َو ْ
ف اللَّ ْی ِل َوالنَّ َها ِر آل َی ٍ
ﻼ ِ
الس َما َو ِ
اب [سﻮره ال عﻤران ] 190
ات أِّ ُل ْولِي اللْ َب ِ
ال ْر ِ
ِإنَّ فِي َخلْ ِق َّ
ترجﻤﻪ :بﻪ درستﻰ در آفرﻳﻨش آسﻤان ﻫا و زﻣﻴﻦ و درآﻣد و رفت شب و روز براى خرد ﻣﻨدان ﻧشاﻧﻪ ﻫاﻳﻰ
آشکار است.

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ اﻧسان با خﻮد شﻨاسﻰ خﻮد را ارزﻳابﻰ ﻣﻰکﻨد و خصلت ﻫاى
ﻧاجاﻳزو بد را از خﻮد دور ﻣﻰسازد .و در پﻰ تقﻮﻳت جﻨبﻪ ﻫاى ﻣثبت زﻧدهگﻰ خﻮد ﻣﻰبرآﻳد
باﻳد تﻮجﻪ داشت کﻪ خﻮد شﻨاسﻰ بدون شﻨاخت طبﻴعت تکﻤﻴل ﻧﻤﻰگردد در اﻳﻦ درس بﻪ
شﻨاخت طبﻴعت آشﻨا ﻣﻰگردﻳﻢ.
مباحثه کنید
(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)آﻧرا براى چﻪ آفرﻳده است؟
 -ﻣابﻪ شﻨاخت طبﻴعت چﻪ ضرورت دارﻳﻢ؟ خداوﻧد َ

 اگر از ﻣﻨابع و ذخاﻳر طبﻴعﻰ بﻪ صﻮرت درست و ﻣﻨاسب استفاده ﻧﻨﻤاﻳﻴﻢ چﻪ عﻮاقبخﻮاﻫد داشت؟
طبﻴعت عبارتست از تﻤام ﻫستﻰ از قبﻴل زﻣﻴﻦ ،آسﻤان ،کﻮه ﻫا ،درختﻬا ،درﻳاﻫا،
جﻨگﻼت و دﻳگر اشﻴاﻳﻴکﻪ در دور وبر و اطرف ﻣا وجﻮد دارﻧد .طبﻴعت را خداوﻧد
(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) براى زﻳستﻦ و استفادة اﻧسان خلق و ﻣسخر کرده است.
َ
ﻫﻤﻪ پدﻳده ﻫاى طبﻴعﻰ با قاﻧﻮﻧﻤﻨدى خاصﻰ عﻤل ﻧﻤﻮده و در ﻣﻴان آﻧﻬا ﻫﻤاﻫﻨگﻰ
عجﻴب وشگفت اﻧگﻴزى وجﻮد دارد .ﻫﻤﻪ پدﻳده ﻫاى طبﻴعﻰ تابع و فرﻣاﻧبردار خداوﻧد
حکﻴﻢ(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) بﻮده بﻪ اﻣرو حکﻢ او تعالﻰ و ﻣطابق با قﻮاﻧﻴﻨﻰ حرکت ﻣﻰکﻨﻨد
قادر و
َ
کﻪ خالق و آفرﻳده گار در طبﻴعت بﻪ ودﻳعﻪ گذاشتﻪ است .اﻳﻦ قﻮاﻧﻴﻦ بﻪ ﻧام سﻨﻦ تکﻮﻳﻨﻰ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
َ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)
کشف اسرار طبﻴعت و پﻰ بردن بﻪ قﻮاﻧﻴﻦ و سﻨﻦ تکﻮﻳﻨﻰ
َ
در ﻣﻮجﻮدات طبﻴعﻰ وظﻴفﻪ و ﻣﻮضﻮع علﻢ ساﻳﻨس است .علﻮﻣﻰ؛ چﻮن :فﻴزﻳک ،کﻴﻤﻴا،
بﻴﻮلﻮژى ،ستاره شﻨاسﻰ ،جﻴﻮلﻮژى ،طب ،بخشﻬاﻳﻰ از اﻧجﻴﻨرى و غﻴره با طبﻴعت و پدﻳده
ﻫاى طبﻴعﻰ سر وکار دارﻧد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) در طبﻴعت،
پﻰ بردن بﻪ اسرار طبﻴعت و آگاﻫﻰ از سﻨﻦ تکﻮﻳﻨﻰ
َ
ﻳکﻰ از واضحترﻳﻦ و آساﻧترﻳﻦ راه ﻫاى شﻨاخت و ﻣعرفت خالق و پروردگار است.
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پﻴشرفت و ترقﻰ کﻪ در ساحات ﻣختلف علﻢ و داﻧش و ساﻳﻨس و تکﻨﻮلﻮژى ﻧصﻴب بشر شده
است ،ﻫﻤﻪ ﻧتﻴجﺔ کشف اسرار و قﻮاﻧﻴﻦ طبﻴعت از طرﻳق تحقﻴق و ﻣطالعﻪ در پدﻳده ﻫاى طبﻴعﻰ
ﻣﻰباشد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) و ارشادات پﻴاﻣبر اکرم
ﻣسلﻤاﻧان با پﻴروى از اواﻣر
َ

در حصﻮل علﻢ و

داﻧش و اﻧجام تحقﻴقات علﻤﻰ در پدﻳده ﻫاى طبﻴعﻰ و عرصﻪ ﻫاى اکتشافات و اختراعات چﻨان
کار ﻧاﻣﻪ ﻫاى بزرگﻰ اﻧجام داده اﻧد کﻪ تارﻳخ بشرﻳت بﻪ آن افتخار ﻣﻰکﻨد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) چﻨد سطر تحرﻳر و در صﻨف
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد در بارة سﻨﻦ تکﻮﻳﻨﻰ
َ
بخﻮاﻧﻴد.

مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1طبﻴعت چﻴست؟
 -2ﻫﻤﻪ پدﻳده ﻫاى طبﻴعﻰ تابع اﻣر کﻴست؟ و ﻣطابق بﻪ کدام قﻮاﻧﻴﻦ حرکت ﻣﻰکﻨﻨد؟
 -3تحقﻴق در بارة کشف اسرار طبﻴعت وظﻴفﺔ کدام علﻮم است؟
کارخانهگﻰ

خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) چگﻮﻧﻪ کﻤک ﻣﻰکﻨد چﻬار سطر
اﻳﻨکﻪ تحقﻴق در بارة اسرار طبﻴعت در شﻨاخت
َ
بﻨﻮﻳسﻴد.
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ل َج َ
(ج َّ
ﻼلُه)
شناخت خداوند َ

َسن ُِریه ِْم آ َیا ِتنَا فِي ْ
ن لَ ُه ْم أَنَّهُ الْ َح ُّ
ق [ سﻮره فصلت]53:
اآل َف ِ
اق َوفِي أَن ُفسِ ه ِْم َحتَّﻰ َی َت َبیَّ َ
ترجﻤﻪ :ﻣا قدرت و حکﻤت خﻮد را در آفاق جﻬان و ﻧفﻮس بﻨده گان کاﻣ ً
ﻼ ﻫﻮﻳدا و روشﻦ ﻣﻰگرداﻧﻴﻢ تا براى
آﻧﻬا ﻣعلﻮم شﻮد کﻪ اﻳﻦ قرآن حق است.

برگ درختان سبز از نظر هوشیار

هرورقش دفتریست معرفت کردگار

ﻣا دردرس گذشتﻪ در ﻣﻮرد شﻨاخت طبﻴعت بحث
کردﻳﻢ ،ولﻰ ﻫر کﻪ طبﻴعت را ُدرست بشﻨاسد باﻳد
بﻪ شﻨاخت آفرﻳدگار آن ﻧﻴز رﻫﻴاب شﻮد؛ زﻳرا کﻪ
خداوﻧد ﻣتعال است کﻪ طبﻴعت و خصاﻳص آن
را خلق کرده است .اﻳﻦ درک ﻣا را در شﻨاخت
بﻬتر اوتعالﻰ کﻤک خﻮاﻫد کرد .در اﻳﻦ درس با
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
شﻨاخت
َ
مباحثه کنید

 -1شاگردان عزﻳز! آﻳا در بارة بزرگﻰ کاﻳﻨات و
جﻬاﻧﻰ کﻪ ﻣا در آن زﻧدهگﻰ ﻣﻰکﻨﻴﻢ ،گاﻫﻰ فکر کرده اﻳد؟
 -2بزرگترﻳﻦ چﻴزى را کﻪ تاکﻨﻮن دﻳده اﻳد و ﻳا در ذﻫﻦ تان خطﻮر ﻧﻤﻮده چﻴست؟ درﻳﻦ ﻣﻮرد
خﻮب فکر تان را بﻪ کار اﻧداختﻪ و دقت کﻨﻴد.
شاﻳد بعضﻰ از شﻤا فکر کﻨد شﻬرى کﻪ در آن زﻧدهگﻰ دارد ،بزرگترﻳﻦ شﻬر خﻮاﻫد
بﻮد و بعضﻰ دﻳگر کﻪ با ﻣﻨاطق ُدور سفر کرده اﻧد ،گﻤان خﻮاﻫﻨد کرد کﻪ جاﻫاى را کﻪ دﻳده اﻧد
شاﻳد پﻬﻨاور ترﻳﻦ جاﻫاى دﻧﻴا باشﻨد.
بدون شک وضع کرة زﻣﻴﻦ در ﻣﻴان کاﻳﻨات و پﻬﻨاى ﻫستﻰ ،ﻣاﻧﻨد :ﻳک ذرة کﻮچک در
ﻳک فضاى پراز غبار است ،کﻪ کﻮچکﻰ زﻣﻴﻦ را با ﻫﻤﻪ بزرگﻰ آن ،و بزرگﻰ و وسعت حﻴرت
آور کاﻳﻨات را بﻪ ﻧﻤاﻳش ﻣﻰگذارد.
شاﻳد با اﻳﻦ ﻣثال ،بزرگﻰ شگفت اﻧگﻴز جﻬان ﻫستﻰ براى تان واضح شده باشد.
زﻣﻴﻦ ،آفتاب ،ﻣﻬتاب ،ستاره ﻫا ،آسﻤاﻧﻬا ،اﻧساﻧﻬا ،آب ،درختﻬا ،گلﻬا ،حﻴﻮاﻧات ،پرﻧده گان،
حشرات و ﻫر چﻴزى را کﻪ در طبﻴعت و دور و پﻴش خﻮد ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ از کجا و چﻪ گﻮﻧﻪ پﻴدا شده
اﻧد؟
آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد کﻪ اجرام سﻤاوى بزرگ در کﻨار کرة زﻣﻴﻦ و آفتاب و ﻣﻬتاب در فضاى پﻬﻨاور و
وسﻴعﻰ چﻨان در حرکت اﻧد ،کﻪ گﻮﻳﻰ آب بازى ﻣﻰکﻨﻨد؟
و آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد کﻪ وجﻮد و حرکت اﻳﻦ اجرام بزرگ ﻣطابق ﻧظﻢ و قاﻧﻮن شگفت اﻧگﻴزى صﻮرت
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ﻣﻰگﻴرد کﻪ اﻧدکترﻳﻦ خلل و پراکﻨده گﻰ در آن وجﻮد ﻧدارد؟
کاﻳﻨات با اﻳﻦ عظﻤت و جﻬاﻧﻰ با اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دقت و ﻧظﻢ شگفت اﻧگﻴز ،خالق و آفرﻳده
گارى دارد کﻪ با قدرت بﻰ پاﻳان و علﻢ بﻰ کراﻧش ،ﻫﻤﻪ چﻴز را آفرﻳده است.
ل َج َ
خداوند(ج َّ
ﻼلُه)
بعضﻰ نشانه هاى قدرت
َ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) است،
طبﻴعت و کاﻳﻨات ﻣﻤلﻮ از ﻧشاﻧﻪ ﻫاى قدرت ﻣطلق و علﻢ بﻴکران
َ
ﻣشاﻫده و تفکر در پدﻳده ﻫاى ﻫستﻰ و پﻰ بردن بﻪ اسرار خلقت ،بﻬترﻳﻦ راه ﻣعرفت و شﻨاخت
خداوﻧد(ج َّل َج َ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)در قرآن
ﻼلُﻪ)و تقﻮﻳت اﻳﻤان ﻣﻰباشد .از ﻫﻤﻴﻦ سبب است کﻪ
َ
َ
کرﻳﻢ بار باراﻧساﻧﻬا را بﻪ ﻧظر کردن ،تفکر ،تدبرو اﻧدﻳشﻴدن در طبﻴعت و کاﻳﻨات اﻣر ﻧﻤﻮده وآﻧﻬا
را بﻪ ﻣطالعﻪ و کشف اسرار پدﻳده ﻫاى طبﻴعت و ﻫستﻰ فرا ﻣﻰخﻮاﻧد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) را دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد؛ زﻳرا تﻮاﻧاﻳﻰ و قابلﻴت اﻳﻦ کار را
ﻫر چﻨد اﻧسان در دﻧﻴا
َ
ﻧدارد ،ولﻰ شﻨاخت خداوﻧد ﻳگاﻧﻪ و ﻳکتا ازطرﻳق درک آثارو عﻼﻳﻢ قدرت او تعالﻰ و ﻣعرفت
ﻧاﻣﻬا و صفات او ﻣﻤکﻦ ﻣﻰباشد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) و صفات او در قرآن کرﻳﻢ و احادﻳث پﻴاﻣبر ذکر شده است کﻪ
اسﻤاى
َ
تفصﻴﻼت آن را در کتابﻬاى عقاﻳد ﻣﻰتﻮان ﻳافت.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) ﻣستلزم فرﻣاﻧبردارى واطاعت از آن ذات کرﻳﻢ و رحﻤﻦ
ﻣعرفت و شﻨاخت
َ
ُ
َّ
خداوﻧد(جل َج َ
ﻼلﻪ)را شﻨاخت باﻳد خﻮدش را در تﻤام گفتار و کردار تابع و
است .اﻧساﻧﻰ کﻪ
َ
فرﻣاﻧبردار قاﻧﻮن و ﻧظام او ﻳعﻨﻰ دﻳﻦ اسﻼم ساختﻪ و از گﻨاه و سرکشﻰ اجتﻨاب ﻧﻤاﻳد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) بار بار اﻧسان را بﻪ ﻧظر کردن ،تفکر ،تدبر و اﻧدﻳشﻴدن بر کاﻳﻨات اﻣر
* چرا
َ
کرده است؟
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1راه پﻰ بردن بﻪ اسرار خلقت و شﻨاخت خداوﻧد چﻴست؟
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)چﻪ است؟ واضح سازﻳد.
-2فﻮاﻳد شﻨاخت
َ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)را ﻧام بگﻴرﻳد؟
 -3آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد چﻨد اثر از آثار قدرت
َ
کارخانهگﻰ

(رح)

با کﻤک والدﻳﻦ خﻮد ﻣفﻬﻮم شعر حضرت سعدى را در چﻬار سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چهل و ششم

خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) ﻣستلزم فرﻣاﻧبردارى از آن ذات
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ شﻨاخت
َ
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)را شﻨاخت ،باﻳد خﻮد را در تﻤام گفتارﻫا و
کرﻳﻢ و رحﻤان است .اﻧساﻧﻰ کﻪ
َ
کردارﻫا تابع و فرﻣاﻧبردار قاﻧﻮن
و ﻧظام او ﻳعﻨﻰ دﻳﻦ اسﻼم ساختﻪ
و از گﻨاه و سرکشﻰ اجتﻨاب
ﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ درس بﻪ ضرورت
روابط و ﻣﻨاسبات اجتﻤاعﻰ آشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
مباحثه کنید

ارتباط چیست؟
آیا بدون ارتباط دیگران مﻰتوانیم به حیات خود طوریکه ﻻزم است ادامه
بدهیم؟
ارتباط از ﻧظر لغﻮى پﻴﻮﻧد دادن است .ﻣفﻬﻮم ارتباط بﻪ ﻣعﻨاى عام عبارت
است از فن انتقال اطﻼعات ،افکار و رفتار هاى انسانﻰ از یک شخص به شخص

دیگر .اکﻨﻮن شﻤا در ﻣﻮرد ﻣعﻨا و ﻣفﻬﻮم ارتباط ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد ،ﻻزم است
کﻪ ضرورت ارتباط با دﻳگر اﻧسان ﻫا را بداﻧﻴد.
* با همصنفان خود بحث نموده و به این سؤال پاسخ دهید:
ارتباط تان با ﻫﻤساﻳﻪ گان و ﻫﻤصﻨفان تان چطﻮر است؟
اﻧسان ﻫا ﻣﻮجﻮدات اجتﻤاعﻰ اﻧد کﻪ بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ زﻧدهگﻰ کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد .ضرورتﻬاى
زﻧدهگﻰ اکثرا ً احتﻴاجات اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى ،عاطفﻰ و سﻴاسﻰ است کﻪ بﻪ ﻫﻤکارى با
دﻳگران رفع ﻣﻰگردد .ﻣا از سﻮﻳﻰ براى رفع ضرورت ﻫاى ﻣادى خﻮد ﻧﻴاز بﻪ ﻫﻢ فکرى و
ﻫﻤکارى دﻳگران دارﻳﻢ و از سﻮى دﻳگر براى تأﻣﻴﻦ ضرورت ﻫاى عاطفﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣحبت،
صﻤﻴﻤﻴت ،آراﻣش روحﻰ خﻮد ضرورت دارﻳﻢ تا با دﻳگران ارتباط داشتﻪ باشﻴﻢ؛ در
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خﻮشﻰ ﻫاى دﻳگران شرکت و در اﻧدوه و ﻣصﻴبت دﻳگران سﻬﻢ بگﻴرﻳﻢ ،تا آﻧﻬا غصﻪ و غﻢ خﻮد
را ﻧﻪ فﻬﻤﻨد و احساس تﻨﻬاﻳﻰ ﻧکﻨﻨد؛ زﻳرا پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم فرﻣﻮده است« :حالت ﻣؤﻣﻨان از
ﻧظر ﻣحبت ،ﻣﻬرباﻧﻰ ،و عطﻮفت؛ ﻣاﻧﻨد :ﻳک جسﻢ است ،کﻪ ﻫرگاه عضﻮى از اعضاى آن بﻪ درد
آﻳد ﻫﻤﺔ وجﻮد آدﻣﻰ احساس درد و ﻧاآراﻣﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد» ( صحﻴح البخارى).
اﻧساﻧﻬا با ﻳک دﻳگر روابط گﻮﻧاگﻮن دارﻧد .و ﻫر کدام کارى را در جاﻣعﻪ اﻧجام
ﻣﻰدﻫﻨد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب باﻳد با ﻫﻤدﻳگر ﻫﻤکارى کﻨﻨد تا بتﻮاﻧﻨد ضرورت ﻳک دﻳگررا رفع
ﻧﻤاﻳﻨد و بدون وجﻮد اﻧساﻧﻬا با ﻣشکﻼت روبﻪ رو ﻣﻰشﻮﻧد .خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
بر َوالتَّ ْق َوى َو َ
ل ْث ِم َوالْ ُعدْ َو ِ
ان)[ سﻮره ﻣاﻳده]2:
ﻻ َت َعا َونُواْ َع َلﻰ ا ِ
( َو َت َعا َونُواْ َع َلﻰ الْ أِّ
ترجﻤﻪ :در کار ﻫاى ﻧﻴک و خﻴر با ﻫﻤدﻳگر ﻫﻤکارى کﻨﻴد و در کار ﻫاى گﻨاه و سرکشﻰ ﻫﻤراى ﻫﻴچ کس ﻫﻤکارى ﻧکﻨﻴد.

بﻨابراﻳﻦ :بر ﻫﻤﻪ ﻣا ﻻزم است کﻪ با پدر ،ﻣادر ،برادران ،خﻮاﻫران ،اقارب ،دوستان ،رفقا ،و
خﻮﻳشاوﻧدان وﻫﻤﻮطﻨان روابط حسﻨﻪ و دوستاﻧﻪ داشتﻪ باشﻴﻢ ،تا در صلح و آراﻣﻰ بسر ببرﻳﻢ.
ﻣا ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ در اﻧزوا و دور از ساﻳر اﻧساﻧﻬا زﻧدهگﻰ کﻨﻴﻢ.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1ارتباط ،کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰکﻨد؟
 -2اﻧسان ﻫا چرا با ﻳک دﻳگر ارتباط دارﻧد؟
 -3اﻧسان ﻫا با ﻳک دﻳگر چگﻮﻧﻪ روابط دارﻧد .بﻴان دارﻳد؟
کارخانهگﻰ

فﻮاﻳد روابط حسﻨﻪ را در سﻪ سطر بﻨگارﻳد.
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درس چهل و هفتم

چرا به احترام ضرورت داریم؟

دردرس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ اﻧساﻧﻬا ﻣﻮجﻮدات اجتﻤاعﻰ اﻧد .ضرورت بﻪ برقرارى روابط اجتﻤاعﻰ با
ﻫﻤدﻳگردارﻧد .ﻣا از ﻳک سﻮ ،براى رفع احتﻴاجات ﻣادى خﻮد ضرورت بﻪ ﻫﻢ فکرى و ﻫﻤکارى دﻳگران
دارﻳﻢ و از سﻮى دﻳگر از لحاظ عاطفﻰ ضرورت دارﻳﻢ کﻪ با دﻳگران ارتباط داشتﻪ باشﻴﻢ .در اﻳﻦ درس
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) اکرام کرده است از اﻳﻨرو بﻪ احترام کردن طبﻴعتاً خﻮش
ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ کﻪ اﻧسان را
َ
ﻣﻰشﻮد.
مباحثه کنید
 -1اگر بﻪ ﻳک اﻧسان احترام گذاشتﻪ ﻧﻪ شﻮد ،بﻪ وى چﻪ احساس رخ خﻮاﻫد داد؟
 -2آﻳا احترام گذاشتﻦ از خﻮد حد و اﻧدازه ﻳﻰ دارد؟
ضرورت بﻪ احترام ،ﻣﻨزلت ،عزت ﻧفس ،حفظ آبرو و قدرشﻨاسﻰ ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد کﻪ اﻧسان ﻫا از
تﻮﻫﻴﻦ و تﻮبﻴخ آزرده و از تشﻮﻳق و تﻤجﻴد خﻮشحال شﻮﻧد .ﻫﻢ چﻨﻴﻦ ضرورت فطرى بﻪ احترام ،ﻣﻴتﻮاﻧد
ﻧظر بﻪ شراﻳط ﻣتفاوت فرﻫﻨگﻰ و اجتﻤاعﻰ فرق داشتﻪ باشد .بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا کﻪ بﻪ ﻫر اﻧدازة کﻪ عزت ﻧفس
در طفﻮلﻴت بﻴشتر صدﻣﻪ ببﻴﻨد و اﻧسان سرزﻧش شﻮد ،ﻣﻴل او بﻪ کسب احترام بﻴشتر ﻣﻰگردد.
از طرف دﻳگر اگر بﻪ اﻧساﻧﻬا از طفﻮلﻴت احترام زﻳاد گذاشتﻪ شﻮد؛ ﻣث ً
ﻼ :بﻪ طفل 5ﻳا  7سالﻪ بگﻮﻳﻴﻢ،
آقاى احﻤد بفرﻣاﻳﻴد و ﻳا لطفاً اﻳﻨجا بﻴاﻳﻴد ،ضرورت بﻪ احترام آﻧﻬا افزاﻳش ﻣﻰﻳابد؛ ﻣاﻧﻨد :کسﻰ کﻪ بﻪ
غذا ﻫاى خﻮب عادت کرده باشد و گرسﻨﻪ گﻰ ﻧﻪ دﻳده باشد ،ﻫﻤﻴشﻪ خﻮاﻫش غذا ﻫاى باز ﻫﻢ خﻮبتر را
ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ ضرورت از حد و اﻧدازه بﻴشتر است .بﻨابراﻳﻦ اﻧدازة رفع ضرورت ﻫا در اﻧسان ﻫا چﻪ در
اطفال ،چﻪ در افراد بالغ باﻳد فقط در حد ضرورت باشد ،ﻳعﻨﻰ در جاﻣعﻪ ضرورت بﻪ احترام ﻣتقابل باشد.
بﻪ افراد بﻪ خصﻮص اطفال ﻧﻪ باﻳد آﻧقدر بﻰ احتراﻣﻰ کرد و ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳاد احترام گذاشت .باﻳد با آﻧﻬا بﻪ
طﻮرعادى رفتار کرد .اگر فرزﻧدان ﻧازداﻧﻪ کﻪ در خاﻧﻮاده ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ آﻧﻬا بﻴش از حد احترام گذاشتﻪ شده،
وارد جاﻣعﻪ شﻮﻧد ،با تﻮﻫﻴﻦ ﻫا و بﻰ احتراﻣﻰ ﻫا ﻣﻮاجﻪ گردﻳده ،شخصﻴت شان خﻮرد و ﻧاکام شده و تﻮان
ﻫر فعالﻴت ازاﻳشان سلب ﻣﻰشﻮد .ﻫﻢ چﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع در ﻣﻮرد ضرورت ﻫاى ﻣادى ﻧﻴز صدق ﻣﻰکﻨد؛
ﻣث ً
ﻼ :شخصﻰ کﻪ گرسﻨﻪ گﻰ و ﻣشکﻼت زﻧدهگﻰ را ﻧدﻳده باشد ،در ﻣﻮقع بحراﻧﻰ از پا ﻣﻰافتد.
دﻳده ﻣﻴشﻮد کﻪ تأثﻴر ضرورت بﻪ احترام و عزت ﻧفس ،حفظ آبرو و ﻣﻨزلت بسﻴار قﻮﻳتر از ضرورت
ﻫاى ﻣادى است؛ ﻣث ً
ﻼ :براى فردى ﻣسلﻤان دفاع از عقﻴده ،ﻧاﻣﻮس ،و عزت ﻣﻬﻤتراز حفظ جان اواست.
ضرورت بﻪ احترام در جرﻳان زﻧدهگﻰ روز ﻣره ﻧﻴز دﻳده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣث ً
ﻼ فردى شاﻳد شکﻢ سﻴر ﻧان
ﻧخﻮرد؛ اﻣّا براى بچﻪ ﻫاى خﻮد لباس خﻮب تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳد ،شاﻳد .خﻮدش بﻪ بدترﻳﻦ وضع زﻧدهگﻰ کﻨد؛ اﻣّا وقتﻰ
ﻣﻬﻤان بﻴاﻳد ،از وى با غذا و ﻣﻴﻮه ﻫاى کﻪ ﻫرگز خﻮدش و فاﻣﻴلش ﻧخﻮرده است ،پذﻳراﻳﻰ کﻨد و غﻴره.
طﻮرﻳکﻪ گفتﻪ شد رفع احتﻴاجات در اﻧسان ﻫا بﻪ حد ضرورت باشد؛ ﻳعﻨﻰ ضرورت داشتﻦ احترام بﻪ
دﻳگران درجاﻣعﻪ ﻣتعادل باشد .اﻧسان ﻧﻪ باﻳد تﻮﻫﻴﻦ و تحقﻴر شﻮد .بﻪ او باﻳد احترام قاﻳل بﻮد .و ﻫﻢ
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چﻨان ﻧﻪ باﻳد احترام کردن بﻪ ﻳک اﻧسان بﻪ اﻧدازة باشد کﻪ از حد خﻮد بگذرد و سبب غرور وى گردد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)در قرآن ﻣﻰفرﻣاﻳد:
َ
(بقره )143
ترجﻤﻪ( :و ﻫﻤﻴﻦ گﻮﻧﻪ شﻤا را اﻣت ﻣﻴاﻧﻪ و وسط قرار دادﻳﻢ تا اﻣت ﻧﻤﻮﻧﻪ در برابر ﻣردم باشﻴد و پﻴاﻣبر
ﻫﻢ فردى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻰ در برابر شﻤا باشد)
بﻨابراﻳﻦ بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻴرسﻴﻢ؛ طﻮرى کﻪ ﻣا بﻪ ﻣردم احترام ﻣﻴگذارﻳﻢ ﻫﻤﻴﻦ طﻮر ﻣا ﻫﻢ بﻪ احترام ضرورت
دارﻳﻢ.
* با ﻫﻤصﻨفان خﻮد در بارة حد و اﻧدازة احترام گذاشتﻦ بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
مرورى بردرس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1در چﻪ شراﻳطﻰ ضرورت بﻪ احترام ،بﻴشتر ﻣﻰشﻮد؟
 -2چرا با تﻮﻫﻴﻦ و تﻮبﻴخ آزرده و با تشﻮﻳق و تﻤجﻴد خﻮشحال ﻣﻰشﻮﻳﻢ؟
 -3طفل ﻧازداﻧﻪ در زﻧدهگﻰ آﻳﻨدة خﻮد بﻪ چﻪ ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰگردد؟
کارخانهگﻰ

در بارة ضرورت بﻪ احترام چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
خﻼصۀ فصل اول
احتیاجات ،عبارت از احساس یک کمبود همراه با کوشش در جهت برطرف کردن آن است.
احتیاجات مادى؛ شامل :غذا ،آشامیدن ،پوشاک ،سرپناه  .....و غیره است.
خداوند(ج َّل َج َ
ﻼلُه)و ارتباط
احتیاجات معنوى انواع گوناگون دارد؛ به طور مثال :احتیاج به شناخت
َ

با او ،احساس امنیت ،احساس مفید بودن ،محبت کردن و غیره.
طبیعت عبارت است از زمین ،آسمان ،کوه ،درخت ،دریا ،جنگل و دیگر اشیاییکه که در دور و بر و
اطراف ما وجود دارند.
انسان ها با یک دیگر روابط گونا گون دارند و هر کدام کارى را در جامعه انجام مﻰدهند .پس باید
با هم دیگر کمک کنیم تا بتوانیم ضرورت هاى یکدیگر را رفع سازیم.
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فصل دوم
خانواده
پیدایش و نقش خانواده
ما چرا به خانواده ضرورت داریم؟
احساس مسؤولیت در خانواده
احساس همکارى در خانواده
مشورت در خانواده
نظم در خانواده
احترام متقابل در خانواده
خود گذرى در خانواده

103

اﻫداف فصل
از شاگردان انتظار مﻰرود که به اهداف زیر دست یابند:
شاگرانمفاﻫﻴمپﻴداﻳشونقشخانﻮادهرابدانند؛
شاگرداناحساسمسؤولﻴت،ﻫمکارىومشﻮرترادرخانﻮادهبفﻬمند؛
شاگرداننظمواحتراممتقابلرادرخانﻮادهبفﻬمند.
شاگردانخﻮدگذرىرادرخانﻮادهبدانند؛
شاگردانپﻴداﻳشونقشخانﻮادهرادرککردهبتﻮانند؛
شاگردانضرورتخانﻮادهرافﻬمﻴدهبتﻮانند؛
شاگرداناحساسمسؤولﻴتوﻫمکارىراتفکﻴککردهبتﻮانند؛
شاگرداناحساسمسؤولﻴت،مشﻮرتونظمرافرقکردهبتﻮانند؛
شاگرداناحتراممتقابلراباخﻮدگذرىدرخانﻮادهمقاﻳسﻪکردهبتﻮانند.
شاگردانبﻪمفاﻫﻴمپﻴداﻳشونقشخانﻮادهدلچسپﻰحاصلنماﻳند.
شاگرداننگرشخﻮببﻪمسؤولﻴت،ﻫمکارىومشﻮرتدرخانﻮادهپﻴداکنند؛
شاگردانعﻼقﻪبﻪنظمواحساسمسؤولﻴتبﻪخانﻮادهحاصلنماﻳند؛
شاگردانذﻫنﻴتمثبتبﻪخﻮدگذرىدرخانﻮادهوجامعﻪپﻴداکنند؛
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پیدایش و نقش خانواده

در درس گذشتﻪ داﻧستﻴﻢ کﻪ ضرورت بﻪ احترام ،ﻣﻨزلت ،عزت ﻧفس ،حفظ آبرووقدر
شﻨاسﻰ ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد کﻪ اﻧساﻧﻬا از تﻮﻫﻴﻦ و تﻮبﻴخ آزرده و از تشﻮﻳق و تﻤجﻴد خﻮشحال
شﻮﻧد .در اﻳﻦ درس با پﻴداﻳش و ﻧقش خاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
مباحثه کنید

ﻫرﻳکﻰ ﻣا عضﻮ ﻳک خاﻧﻮاده ﻫستﻴﻢ.خاﻧﻮاده چگﻮﻧﻪ تشکﻴل ﻣﻰشﻮد؟
خاﻧﻮاده کدام ضرورت ﻫاى ﻣا را برطرف ﻣﻰسازد؟
ﻫر گاه از شﻤا سؤال گردد کﻪ ﻧخستﻴﻦ اشخاص را کﻪ در زﻧدهگﻰ خﻮد شﻨاختﻪ
اﻳد ﻧام ببرﻳد ،جﻮاب شﻤا چﻪ خﻮاﻫد بﻮد؟ فﻮرا ً ﻣﻰگﻮﻳﻴد ،ﻣادر ،پدر ،خﻮاﻫران ،برادران،
اولﻴﻦ کساﻧﻰ اﻧد کﻪ شﻤا آﻧﻬا را شﻨاختﻪ اﻳد و بﻪ آﻧﻬا عﻼقﻪ ﻣﻨد شده اﻳد .شﻤا و آﻧﻬا ﻳک
گروه ﻫستﻴد و اﻳﻦ گروه ،خاﻧﻮاده ﻧام دارد.
خاﻧﻮاده با ازدواج ﻣرد و زن تشکﻴل ﻣﻰشﻮد با تﻮلد فرزﻧدان تعداد افراد خاﻧﻮاده زﻳاد
ﻣﻰگرددو بﻪ خﻮشﻰ و شادﻣاﻧﻰ آﻧﻬا افزوده ﻣﻰشﻮد .خاﻧﻮاده وسﻴلﺔ پﻴﻮﻧد اجتﻤاعﻰ بﻮده کﻪ
اساس جاﻣعﻪ را تشکﻴل ﻣﻰدﻫد و از ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ و اساسﻰ ترﻳﻦ عﻨصرجاﻣعﻪ بﻪ شﻤار ﻣﻴرود کﻪ در
ﻫﻤﻪ جﻮاﻣع پذﻳرفتﻪ شده و اﻧکشاف و تﻮسعﻪ ﻳافتﻪ است.
اکثرﻧﻮجﻮاﻧان ﻣا در خاﻧﻮادةخﻮد در کﻤال آراﻣش و آساﻳش با پدر و ﻣادر و ساﻳر
اعضاى خاﻧﻮادة خﻮد زﻧدهگﻰ ﻣﻰکﻨﻨد .آﻳا فکر کرده اﻳد کﻪ ﻫﻤﺔ ﻧﻮجﻮاﻧان ﻫﻢ سﻦ شﻤا با
اعضاى خاﻧﻮاده خﻮد زﻧدهگﻰ ﻣﻰکﻨﻨد؟
نقش خانواده در زندهگﻰ
اولﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ساز اجتﻤاعﻰ کردن افراد ،خاﻧﻮاده ﻣﻰباشد .طفل زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻣتﻮلد
ﻣﻰگردد ،سخﻦ گفتﻦ ،راه رفتﻦ ،آداب و شﻴﻮة زﻧدهگﻰ کردن را در خاﻧﻮادة خﻮد فرا
ﻣﻰگﻴرد و بﻪ تعقﻴب آن آداب و رفتار دﻳگران را ﻣﻰآﻣﻮزد .بﻨابراﻳﻦ ،خاﻧﻮاده اطفال را
براى زﻧدهگﻰ کردن در جاﻣعﻪ تربﻴت و آﻣاده ﻣﻰسازد .خاﻧﻮاده بﻬترﻳﻦ آﻣﻮزشگاه است
کﻪ کﻮدک ،دﻳﻦ ،زبان ،اخﻼق ﻧﻴکﻮ ،اﻳﻤاﻧدارى  ،ﻣﻬرباﻧﻰ ،لطف ،گذشت و لبخﻨد را در
آن ﻣﻰآﻣﻮزد.
* اطفال کدام ﻣﻮضﻮعات را از خاﻧﻮاده ﻣﻰآﻣﻮزﻧد.
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چرا دین اسﻼم به خانواده اهمیت زیاد داده است؟
اسﻼم خاﻧﻮاده را ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ و اساسﻰ ترﻳﻦ واحد اجتﻤاعﻰ ﻣﻰداﻧد کﻪ بﻨاى آن بر الفت ،ﻣحبت ،روادارى،
خداوﻧد(ج َّل َج َﻼلُﻪ) است.
ﻫﻤدلﻰ و ﻫﻤکارى استﻮار بﻮده و اﻳﻦ بﻨا ﻣحبﻮبترﻳﻦ بﻨاﻫا در پﻴش گاه
َ
اسﻼم زﻧدهگﻰ خاﻧﻮاده را بر ﻣبﻨاى حقﻮق و ﻣسؤولﻴت پﻰ رﻳزى ﻣﻰکﻨد و در آن وظﻴفﻪ ﻫر ﻳک
از اعضا ،ﻣعلﻮم و ﻣشخص است .اسﻼم قاﻳل است کﻪ اصﻼحات از خاﻧﻮاده شروع گردد و زن
و شﻮﻫر ﻣسلﻤان باﻳد بقاى حﻴات اجتﻤاعﻰ خﻮد را در خاﻧﻮاده پﻰ رﻳزى ﻧﻤاﻳد.
کﻮدکﻰ کﻪ در خاﻧﻮاده از تربﻴت ،ﻣحبت و اخﻼق خﻮب بﻬره ﻣﻨد شﻮد ،در آﻳﻨده فردى ﻣفﻴد و
وظﻴفﻪ شﻨاس خﻮاﻫد شد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلﻴل ،دﻳﻦ اسﻼم بﻪ خاﻧﻮاده اﻫﻤﻴت زﻳادى داده است.
خاﻧﻮاده اعضاى خﻮد را از لحاظ اقتصادى حﻤاﻳت و پشتﻴباﻧﻰ ﻣﻰکﻨد .غذا ،پﻮشاک ،ﻣصارف
تحصﻴل و ساﻳر ﻧﻴاز ﻫاى ﻣادى آﻧﻬا را تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨد .ﻫﻢ چﻨان با ﻣحبت و صﻤﻴﻤﻴت ضرورﻳات
عاطفﻰ آﻧﻬا را بر آورده ﻣﻰسازد .اسﻼم جﻬت استحکام پاﻳﻪ ﻫاى خاﻧﻮاده ،پﻴروان خﻮد را بعد از
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) و دورى از شرک ،بﻪ ﻧﻴکﻮ ﻳﻰ با والدﻳﻦ دستﻮر ﻣﻰدﻫد ،ﻫﻤاﻧگﻮﻧﻪ
عبادت
َ
کﻪ تربﻴت سالﻢ فرزﻧدان را بر والدﻳﻦ شان الزاﻣﻰ ساختﻪ است.
* خاﻧﻮاده ضرورت ﻫاى زﻧدهگﻰ اعضاى فاﻣﻴل خﻮد را از کدام ﻣﻨابع تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨد؟
مرورى بردرس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 -1خاﻧﻮاده را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2دولت اطفالﻰ را کﻪ پدر و ﻣادر خﻮد را از دست داده اﻧد ،در کجا ﻧگﻬدارى ﻣﻰکﻨد؟
 -3خاﻧﻮاده ،کدام ﻧﻴاز ﻫاى طفل را تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨد؟
کارخانهگﻰ

فرزﻧدان چﻪ وظاﻳفﻰ در ﻣقابل خاﻧﻮاده دارﻧد؟ با کﻤک والدﻳﻦ سﻪ سطر بﻨگارﻳد.
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درس چهل و نهم

چرا به خانواده ضرورت داریم؟

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ خاﻧﻮاده تﻬداب پﻴﻮﻧد اجتﻤاعﻰ است کﻪ اساس جاﻣعﻪ را تشکﻴل
ﻣﻰدﻫد و ﻣسؤولﻴت دارد تا اعضاى خاﻧﻮاده را از لحاظ اقتصادى ،عاطفﻰ و تربﻴتﻰ ﻣﻮرد حﻤاﻳت
و پشتﻴباﻧﻰ قرار دﻫد ،در اﻳﻦ درس بﻪ
ﻣﻮضﻮع ( ما چرا به خانواده ضرورت

داریم؟) آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
مباحثه کنید

اگر خاﻧﻮاده وجﻮد ﻧﻤﻰداشت،
ﻣا چگﻮﻧﻪ زﻧدهگﻰ ﻣﻰکردﻳﻢ؟
اﻧسان ﻣﻮجﻮد ﻣحتاج است.ﻳکﻰ
از ﻧﻴاز ﻫاى ﻣﻬﻢ بشر اﻳﻦ است کﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بدون دﻳگران زﻧدهگﻰ
کﻨد؛ اﻧسان وقتﻰ کﻪ تﻮلد ﻣﻰشﻮد
ضرورت بﻪ خاﻧﻮاده دارد ،و
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بدون خاﻧﻮاده و دﻳگران زﻧدهگﻰ کﻨد وقتﻰ کﻪ طفل بزرگ شد ،بازﻫﻢ پدر و
ﻣادر ،غذا ،لباس ،ﻣسکﻦ ،تعلﻴﻢ ،تربﻴت و اﻣﻨﻴت او را فراﻫﻢ ﻣﻰسازﻧد تا بﻪ ﻣکتب برود و
درس بخﻮاﻧد .خﻮاﻫران و برادران بزرگ و ساﻳر اعضاى بزرگ خاﻧﻮاده ﻫر کدام بﻪ سﻬﻢ
خﻮد او را در درس و کار ﻫاى شخصﻰ ﻫﻤکارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
خاﻧﻮاده ﻳک ﻧﻬادى است کﻪ ضرورت آن شرعاً و عق ًَ
ﻼ قابل درک است .تشکﻴل
خاﻧﻮاده خدﻣتﻰ است بﻪ زن و ﻣرد کﻪ براى حﻴات ﻣشترک پﻴﻮﻧد برقرار کرده و خدﻣتﻰ است
بﻪ اجتﻤاع ،از ﻧظر دور داشتﻦ آن از عﻮاﻣل فساد و اﻳجاد احساس ﻣسؤولﻴت بﻪ کﻮدک است
کﻪ ضرورت بﻪ ﻣعلﻢ و ﻣربﻰ صالح دارد.
بررسﻰ کنید
قب ً
ﻼ گفتﻴﻢ کﻪ خاﻧﻮاده از زﻣان تﻮلد فرزﻧدان ،از آﻧﻬا ﻣراقبت ﻣﻰکﻨد و براى اعضاى
خاﻧﻮادة خﻮد غذا ،لباس و ﻣسکﻦ آﻣاده ﻣﻰکﻨد .بﻪ ﻧظر شﻤا.
آﻳا اﻳﻦ ﻣراقبت ﻫا تﻨﻬا بﻪ دوران کﻮدکﻰ ﻣحدود ﻣﻰگردد؟
خاﻧﻮاده چﻪ کار ﻫاى دﻳگر را براى اعضاى خﻮد اﻧجام ﻣﻰدﻫد؟
وقتﻰ طفل تﻮلد گردﻳد ،سخﻦ گفتﻦ،راه رفتﻦ ،آداب و شﻴﻮة زﻧدهگﻰ کردن ،طرز برخﻮرد
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با ﻣردم را ﻧﻤﻰداﻧد بﻪ تدرﻳج کﻪ بزرگ شد ،از پدر و ﻣادر و ساﻳر اعضاى خاﻧﻮاده آﻧرا
ﻣﻰآﻣﻮزد.
خاﻧﻮاده ﻣﻴتﻮاﻧد سرچشﻤﺔ سعادت ،اطﻤﻴﻨان و اﻣﻨﻴت و آساﻳش و بﻬترﻳﻦ پﻨاه گاه اﻧسان
ﻫﻨگام رﻧج و سختﻰ و ﻧاکاﻣﻰ باشد .خاﻧﻮاده ﻣﻴتﻮاﻧد اﻧسان را در ﻣقابل اﻧحرافات وکجروى ﻫا و
گﻤراﻫﻰ ﻫاى ﻣﻮجﻮد در جاﻣعﻪ بﻴﻤﻪ ﻧﻤاﻳد بﻪ شرط اﻳﻨکﻪ فرد فرد افراد آن ﻣعتقد بﻪ ﻧﻴروى اﻳﻤان
بر پروردگار و احترام و اعتﻤاد و ﻣحبت بﻪ ﻳکدﻳگر و تعلﻴﻢ و تربﻴت و آﻣﻮختﻦ ﻣساﻳل ارزشﻤﻨد
اخﻼقﻰ باشد .اگر خاﻧﻮاده وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،کﻮدکان بﻪ صﻮرت صحﻴح و ﻧﻮر ﻣال تربﻴت
ﻧخﻮاﻫﻨد شد .تجارب و تحقﻴقات ﻧشان داده است ،کﻮدکاﻧﻰ کﻪ در آغﻮش خاﻧﻮاده تربﻴت ﻳافتﻪ
اﻧد .از کﻮدکاﻧﻰ کﻪ در آغﻮش داﻳﻪ و ﻳا پرورشگاه تربﻴت شده اﻧد از روحﻴﺔ بشاش ،روان آرام و
شخصﻴت کاﻣلترى برخﻮردار بﻮده اﻧد .از اﻳﻨجا ﻧقش و ضرورت خاﻧﻮاده بﻴشتر از پﻴش احساس
ﻣﻰشﻮد.
* بﻪ ﻧظر شﻤا ،ﻣادر کدام ضرورت ﻫاى زﻧدهگﻰ شﻤا را رفع ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1اﻧسان چرا بﻪ خاﻧﻮاده ضرورت دارد؟
 -2خاﻧﻮاده کدام احتﻴاجات اطفال را تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨد؟
 -3خاﻧﻮاده کدام چﻴز ﻫا را بﻪ اطفال ﻣﻰآﻣﻮزاﻧد؟
کارخانهگﻰ

بﻪ ﻧظر شﻤا فرزﻧدان چﻪ وظاﻳفﻰ در ﻣقابل خاﻧﻮاده دارﻧد؟ در اﻳﻦ باره با چﻨد تﻦ از ﻫﻢ صﻨفان خﻮد
صحبت ﻧﻤﻮده ﻧتﻴجﻪ را در سﻪ سطر تحرﻳر و روز بعد بﻪ ﻫﻢ صﻨفان خﻮد در صﻨف بﻴان دارﻳد.
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درس پنجاهم

حضرت پﻴاﻣبر

احساس مسؤولیت در خانواده
اع َو ُک ُّل ُک ْم َم ْس ُؤ ٌ
ن َر ِعیَّتِهِ [بخارى]
ول َع ْ
ُک ُّل ُک ْم َر ٌٍ
ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻫﻤﺔ شﻤا سر پرست بﻮده و ﻣسؤول زﻳر دستان و رعﻴت خﻮد ﻫستﻴد.

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ ،طفل وقتﻰ کﻪ تﻮلد ﻣﻰشﻮد ،ضرورت بﻪ خاﻧﻮاده دارد و
ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بدون خاﻧﻮاده و سرپرستﻰ والدﻳﻦ زﻧدهگﻰ کﻨد .زﻳرا خاﻧﻮاده وساﻳل ﻣادى و
ﻣعﻨﻮى ﻣﻮرد ضرورت وى را فراﻫﻢ ﻣﻰسازد .در اﻳﻦ درس بﻪ درک احساس ﻣسؤولﻴت
در خاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
مباحثه کنید

اگر کارى از جاﻧب ﻣادر و پدر تان بﻪ شﻤا سپرده شﻮد ،آﻧرا اﻧجام ﻣﻴدﻫﻴد ﻳا
خﻴر؟ اگر جﻮاب شﻤا ﻣثبت باشد ،دلﻴل بﻴاورﻳد.
شﻤا در خاﻧﻮادة خﻮد وظاﻳف ﻣختلفﻰ را بﻪ عﻬده دارﻳد و آن را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴد.
فردى کﻪ اﻧجام دادن ﻳک کار را بﻪ عﻬده ﻣﻰگﻴرد ،باﻳد آن را با شﻮق و دلسﻮزى بﻪ صﻮرت
درست و بﻪ ﻣﻮقع اﻧجام دﻫد ،بﻪ آن احساس ﻣسؤولﻴت ﻣﻰگﻮﻳﻨد.
احساس ﻣسؤولﻴت بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨاست کﻪ فرد ﻧسبت بﻪ کارى کﻪ بﻪ عﻬده گرفتﻪ است،
عﻼقﻪ ﻣﻨد باشد و آن کار را بﻪ خﻮبﻰ ،دلسﻮزى و بﻪ صﻮرت صحﻴح و بﻪ ﻣﻮقع
اﻧجام دﻫد.
ﻣسؤولﻴتﻰ را کﻪ بﻪ عﻬده ﻣﻰگﻴرﻳد ،فراﻣﻮش ﻧکﻨﻴد کﻪ آن را بﻪ عﻼقﻪ و
ﻣحبت و بﻪ ﻣﻮقع اﻧجام دﻫﻴد ،حتا اگر دوستان تان در زﻣان اجراى کار ،شﻤا را بﻪ
بازى فتبال ،والﻴبال دعﻮت کﻨد ،از آﻧﻬا ﻧسبت ﻣسؤولﻴتﻰ کﻪ قبﻮل کرده اﻳد ،تا اﻧجام
دادن کار ﻣعذرت بخﻮاﻫﻴد .ﻫرگاه کارى بﻪ عﻬدة ﻳکﻰ از اعضاى خاﻧﻮاده گذاشتﻪ
شﻮد و آن را بﻪ ﻣﻮقع اﻧجام ﻧدﻫد ،اﻳﻦ عﻤل وى باعث ﻧارضاﻳتﻰ و ﻧاخشﻨﻮدى خاﻧﻮاده
ﻣﻰگردد واﻣکان دارد کﻪ صﻤﻴﻤﻴت و ﻣحبتﻰ کﻪ در خاﻧﻮاده اﻳجاد شده ،از بﻴﻦ برود.
با خصوصیات فرد مسؤول آشنا شوید
از خصﻮصﻴات فرد ﻣسؤول ،دلسﻮزى ،عﻼقﻪ ﻣﻨدى ،دقت در اﻧجام کار ،وقت
شﻨاسﻰ ،ﻧظﻢ و پﻴگﻴرى اﻣﻮر و غﻴره ﻣﻰباشد.
* برعﻼوه ﻣﻮضﻮعات فﻮق دﻳگر کدام ﻣطالب شاﻣل وﻳژه گﻰ ﻫاى فرد ﻣسؤول
ﻣﻰشﻮد؟ فﻬرست کﻨﻴد.
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مسؤولیت اعضاى خانواده
ﻫر ﻳک از اعضاى خاﻧﻮاده در اﻧجام اﻣﻮر خاﻧﻮاده گﻰ،پﻴشرفت و ترقﻰ و تعالﻰ،
رفاه ،سعادت و رشد استعداد ﻫاى اعضاى آن ﻣسؤولﻴت و وجاﻳبﻰ دﻳﻨﻰ و اسﻼﻣﻰ دارﻧد،
در صﻮرت تغافل و اﻧجام ﻧدادن ﻣسؤولﻴت ﻫا و وظاﻳف ﻣربﻮطﻪ ،سکتﻪ گﻰ در اﻣﻮر خاﻧﻮاده
ُرخ داده ،بروز اختﻼفات و عدم اعتﻤاد ،سبب آزرده گﻰ ،بﻰ عﻼقﻪ گﻰ ،عدم ﻣحبت و
صﻤﻴﻤﻴت در بﻴﻦ خاﻧﻮاده ﻣﻰگردد .صﻤﻴﻤﻴت و ﻣﻬرباﻧﻰ از وﻳژه گﻰ ﻫاى خاﻧﻮاده ﻳﻰ است
کﻪ اعضاى آن ﻧسبت با ﻫﻢ دﻳگر احساس ﻣسؤولﻴت ﻣﻰکﻨﻨد.
ﻫر عضﻮ خاﻧﻮاده ﻣسؤولﻴت دارد کﻪ در کارﻫاى خاﻧﻪ ﻫﻤکارى ﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ ،ﻣا با اﻧجام
دادن اﻳﻦ کار با ﻣادر و پدر و ساﻳر اعضاى خاﻧﻮاده ﻧشان ﻣﻰدﻫﻴﻢ کﻪ آن ﻫا را دوست دارﻳﻢ
و ﻧﻴز خﻮد را براى پذﻳرفتﻦ ﻣسؤولﻴت ﻫاى بعدى در زﻧدهگﻰ آﻳﻨده ،آﻣاده ﻣﻰسازﻳﻢ.
* اگر در اﻧجام وظاﻳفﻰ کﻪ خاﻧﻮاده بﻪ ﻣا ﻣﻰسپارد ،احساس ﻣسؤولﻴت ﻧکﻨﻴﻢ ،چﻪ عﻮاقبﻰ
پﻴش ﻣﻰآﻳد؟
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1احساس ﻣسؤولﻴت کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰکﻨد؟
 -2احساس ﻣسؤولﻴت در کار ﻫا کدام ﻧتاﻳج را بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
 -3در صﻮرت عدم احساس ﻣسؤولﻴت درکار ﻫا ،چﻰ عﻮاقبﻰ پﻴش ﻣﻰآﻳد؟
کارخانهگﻰ

فردى کﻪ در اﻧجام کار ﻫا احساس ﻣسؤولﻴت ﻣﻰکﻨد ،با شخصﻰ کﻪ احساس ﻣسؤولﻴت
ﻧﻤﻰکﻨد ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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همکارى در خانواده

درس پنجاه و یکم

بر َوالتَّ ْق َوى َو َ
ل ْث ِم َوالْ ُعدْ َو ِ
ان [ﻣاﻳده]2:
ﻻ َت َعا َونُواْ َع َلﻰ ا ِ
َو َت َعا َونُواْ َع َلﻰ الْ أِّ
ترجﻤﻪ :در کار ﻫاى ﻧﻴک و خﻴر با ﻫﻤدﻳگر ﻫﻤکارى کﻨﻴد و در کار ﻫاى گﻨاه و سرکشﻰ
با ﻫﻤدﻳگر ﻫﻤکارى ﻧکﻨﻴد.
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ احساس ﻣسؤولﻴت بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨاست کﻪ فرد ﻧسبت بﻪ کارى کﻪ
بﻪ عﻬده گرفتﻪ است ،عﻼقﻪ ﻣﻨد باشد و آن کار را بﻪ خﻮبﻰ و بﻪ صﻮرت صحﻴح اﻧجام دﻫد
در اﻳﻦ درس با داشتﻦ روحﻴﺔ ﻫﻤکارى در بﻴﻦ اعضاى خاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
چرا شما ،در انجام دادن کارها با یکدیگر همکارى مﻰکنید؟

ﻫر کدام ﻣا عضﻮى از خاﻧﻮاده ﻫستﻴﻢ .وظاﻳف ﻣعﻴﻨﻰ را در خاﻧﻮاده بﻪ عﻬده دارﻳﻢ .کار
ﻣعﻴﻨﻰ را بﻪ عﻨﻮان عضﻮ خاﻧﻮاده اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ و با ساﻳر خاﻧﻮاده ﻫا ﻫﻤکارى دارﻳﻢ .با
درﻧظرداشت اﻳﻦ ﻣطالب بﻪ سؤاﻻت ذﻳل جﻮاب بدﻫﻴد.
 -1اگر در ﻳک خاﻧﻮاده بﻴﻦ اعضاى آن ،ﻫﻤکارى وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،چﻪ واقع ﻣﻰشﻮد؟
 -2آﻳا بدون ﻫﻤکارى ساﻳر اعضاى جاﻣعﻪ ،ﻣﻴتﻮان ﻫﻤﻪ اﻣﻮر زﻧدهگﻰ خﻮد را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ بﻪ
ﻧحﻮاحسﻦ پﻴش ببرﻳﻢ؟
همکارى (تعاون) چیست؟
ﻫﻤکارى ﻳاتعاون ،عبارت از عﻤل اجتﻤاعﻰ است کﻪ در آن دو ﻳا چﻨد شخص ﻳا ﻳک
گروه افراد بﻪ اتفاق ﻫﻤﻪ و با تشرﻳک ﻣساعﻰ ﻳکدﻳگر ،ﻫدف ﻣشترکﻰ را دﻧبال کﻨﻨد .اﻳﻦ
ﻧﻪ تﻨﻬا عاﻣترﻳﻦ صﻮرت روابط اجتﻤاعﻰ است؛ بلکﻪ شرط اساسﻰ و ضرورى حفظ و دوام
خاﻧﻮاده ﻫا ،گروپ ﻫا و جﻮاﻣع است .ﻫﻤکارى ،ﻳک عﻤلﻴﺔ دو جاﻧبﻪ است.
در خاﻧﻮاده ،روزاﻧﻪ کار ﻫاى زﻳادى صﻮرت ﻣﻰگﻴرد ،ﻫﻤﺔ اعضاى خاﻧﻮاده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
درکار ﻫاى ﻣربﻮط خاﻧﻮاده ﻫﻤکارى داشتﻪ باشﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :پدر شﻤا ﻣصارف ﻣاﻫﻮار تان را
فراﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻣادر شﻤا طعام را آﻣاده ﻣﻰسازد؛ برادر شﻤا ﻧان را از ﻧاﻧﻮاﻳﻰ ﻣﻰآورد؛ برادر خﻮرد
شﻤا بﻪ دست ﻫاى اعضاى خاﻧﻮاده قبل و بعد از صرف طعام آب ﻣﻰرﻳزد ،خﻮاﻫر شﻤا دسترخﻮان
را ﻫﻤﻮار ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ دﻳگر اعضاى خاﻧﻮاده طعام را بﻪ دسترخﻮان ﻣﻰگذارﻧد؛ و با گفتﻦ بسم اﷲ
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الرحمن الرحیم خﻮردن طعام را آغاز ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و در ختﻢ طعام پدر با خﻮاﻧدن دعاﻳﻪ صرف طعام را بﻪ
پاﻳان ﻣﻰرساﻧد .در واقع ﻫﻤﻪ اعضاى خاﻧﻮاده با ﻳک دﻳگر ﻫﻤکارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .بﻨابراﻳﻦ کارﻫا بﻪ خﻮبﻰ
و بﻪ سرعت اﻧجام ﻣﻰگﻴرد.

* آﻳا شﻤا در کار ﻫاى خاﻧﻪ ﻫﻤکارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
اگر اعضاى خانواده با یکدیگر همکارى نکنند ،به چه مشکﻼت مواجه مﻰشوند؟
در بعضﻰ از خاﻧﻮاده ﻫا بﻴﻦ اعضاى خاﻧﻮاده روحﻴﺔ ﻫﻤکارى ضعﻴف است .در اﻳﻦ
صﻮرت اﻣکان دارد ﻫﻤﺔ کار ﻫاى خاﻧﻮاده ﻳا بخش عﻤدة آن ﻫا بﻪ دوش ﻳک ﻧفر در خاﻧﻮاده
قرار گﻴرد و دﻳگر اعضاى خاﻧﻮاده کار ﻫاى خصﻮصﻰ خﻮد را اﻧجام دﻫﻨد .اگر ﻣادر کار بﻴرون
از خاﻧﻪ ﻧﻴز داشتﻪ باشد ،باﻳد بﻴشتر کار و زحﻤت بکشد .عﻼوه بر کار بﻴرون از خاﻧﻪ  ،کار ﻫاى
داخل ﻣﻨزل را ﻧﻴز اﻧجام دﻫد .در چﻨﻴﻦ حالت ،ﻣادر ﻣرﻳض و ﻧاتﻮان ﻣﻰگردد .خﻼصﻪ گفتﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ خاﻧﻮاده بﻴشتر از ساﻳر گروه ﻫاى اجتﻤاعﻰ بﻨﻴادش بر روحﻴﺔ ﻫﻤکارى بﻴﻦ اعضاى
آن استﻮار است ،شخص تا پاﻳان عﻤرش بﻪ ﻫﻤکارى خاﻧﻮاده خﻮﻳش اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫد .پس بر ﻣا
ﻻزم است کﻪ با خاﻧﻮاده وجاﻣعﺔ خﻮد ﻫﻤکارى صادقاﻧﻪ و صﻤﻴﻤاﻧﻪ داشتﻪ باشﻴﻢ و وظاﻳفﻰ کﻪ
بﻪ ﻣا داده ﻣﻰشﻮد ،بﻪ وجﻪ احسﻦ اﻧجام دﻫﻴﻢ.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1ﻫﻤکارى چﻴست؟
 -2آﻳت ﻣتبرکﺔ را کﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤکارى خﻮاﻧده اﻳد ،تحرﻳر و ترجﻤﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻫر گاه درخاﻧﻮاده ،روحﻴﺔ ﻫﻤکارى ﻧباشد ،خاﻧﻮاده بﻪ چﻪ ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮد؟
کارخانهگﻰ

براى اﻳﻦ کﻪ اعضاى خاﻧﻮاده باﻫﻢ بﻴشتر ﻫﻤکارى داشتﻪ باشﻨد ،چﻪ کارﻫا را باﻳد اﻧجام دﻫﻨد؟
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مشورت
َو َشا ِو ْرهُ ْم فِي َ
ال ْم ِر
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در کار ﻫا از اﻳشان ﻣشﻮرت بگﻴر.

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ ﻫﻤکارى ﻳا تعاون عبارت از عﻤل کرد اجتﻤاعﻰ است کﻪ
در آن دو ﻳا چﻨد شخص بﻪ صﻮرت دستﻪ جﻤعﻰ بﻪ اتفاق ﻫﻤﻪ و با تشرﻳک ﻣساعﻰ ﻫدف
ﻣشترکﻰ را دﻧبال ﻣﻰکﻨد .در اﻳﻦ درس ،ﻣشﻮرت را ﻣﻴخﻮاﻧﻴﻢ.
بحث کنید

ﻳکﻰ از راز ﻫاى ﻣﻮفقﻴت اﻧسان اﻳﻦ است کﻪ در کارﻫا با دﻳگران ﻣشﻮرت ﻧﻤاﻳد؛
اﻣّا آﻳا با ﻫر فردى ﻣﻴتﻮان ﻣشﻮرت کرد؟ کسﻰ کﻪ با او ﻣشﻮرت ﻣﻰکﻨﻴد ،باﻳد داراى چﻪ
خصﻮصﻴاتﻰ باشد؟
مشورت یعنﻰ چه؟
ﻣشﻮرت در لغت ﻧظر خﻮاﻫﻰ و تدبﻴر است و ﻳا تبادل ﻧظر کردن دو ﻳا چﻨد ﻧفر با
ﻳکدﻳگر بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻳافتﻦ راه حل ﻳا تصﻤﻴﻢ گﻴرى در بارة ﻣﻮضﻮعﻰ ﻣﻰباشد .ﻫﻤﺔ اﻧساﻧﻬا
قبل از اﻳﻦ کﻪ کارى را اﻧجام دﻫﻨد ،در ﻣﻮرد آن ﻣشﻮرت ﻣﻰکﻨﻨد و در بارة اﻣﻮر ﻣختلف
ﻣﻰاﻧدﻳشﻨد.
با اشخاص ذﻳل در چﻪ ﻣﻮاردى ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﻣشﻮرت ﻧﻤاﻳﻴد؟
پدر ،ﻣادر ،خﻮاﻫر ،برادر ،ﻫﻢ صﻨفان ،دوست ،ﻣعلﻢ ،اﻣام ﻣسجد.
تﻨﻬا افراد کﻢ تجربﻪ ﻧﻴستﻨد کﻪ با دﻳگران ﻣشﻮرت ﻣﻰکﻨﻨد ،بلکﻪ افراد با تجربﻪ ﻧﻴز از
ﻣشﻮرت با ﻳکدﻳگرﻣستفﻴد ﻣﻰشﻮﻧد .شﻤا بار ﻫا در ﻣﻮرد کاﻻ ،غذا ،ﻧحﻮة گذاشتﻦ وساﻳل
ﻣﻨزل در جاى ﻣﻨاسب آن با ﻣادر تان ﻣشﻮرت ﻧﻤﻮده و ﻧظر آﻧﻬا را پرسﻴده اﻳد.
ﻣعﻤﻮﻻً پدران در بسﻴارى از کارﻫاى ﻣﻬﻢ؛ ﻣاﻧﻨد :خرﻳد ﻳا اجارة اپارتﻤان (خاﻧﻪ)
تﻬﻴﺔ وساﻳل ﻣﻨزل باخاﻧﻢ و فرزﻧدان خﻮد ﻣشﻮرت ﻣﻰکﻨﻨد .بﻪ ﻧظر شﻤا بﻪ ﻣشﻮرت کردن در
اﻳﻦ ﻣﻮارد وﻣساﻳل ﻣختلف چﻪ ضرورت است؟
ﻫﻤان طﻮرﻳکﻪ شﻤا ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰکﻨﻴد ﻣا اﻧساﻧﻬا بﻪ ﻣﻨظﻮر راه حل و تصﻤﻴﻢ گﻴرى
براى زﻧدهگﻰ کردن بﻬتر ﻫﻤﻴشﻪ با اطرافﻴان خﻮد ﻣشﻮرت ﻣﻰکﻨﻴﻢ و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب عﻼوه
بر طرز فکر خﻮد از اﻧدﻳشﺔ دﻳگران ﻧﻴز بﻬره ﻣﻨد ﻣﻰگردﻳﻢ.
آیا مﻰدانید ازکدام اشخاص مﻰتوان مشورت گرفت؟
ازاشخاص پرﻫﻴزگار ،باتجربﻪ ،داﻧا ،رازدار ﻣﻰتﻮان ﻣشﻮرت گرفت.
* برعﻼوة اشخاص فﻮق از کدام اشخاص دﻳگر ﻣﻰتﻮان ﻣشﻮرت گرفت؟ ﻣﻮضﻮع را
فﻬرست کﻨﻴد.
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دین مقدس اسﻼم در مورد مشورت چه هدایت داده است؟
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم بﻪ ﻣشﻮره اﻫﻤﻴت خاصﻰ قاﻳل است .تا وقتﻴکﻪ ﻣلت ﻫاى ﻣسلﻤان
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) بﻬره ﻣﻨد خﻮاﻫﻨد بﻮد ،در اﻣﻮر
ازاصل ﻣشﻮره پﻴروى ﻧﻤاﻳﻨد ،از الطاف
َ
خداوﻧد(ج َّل َج َﻼلُﻪ) و رسﻮل خدا
دﻳﻨﻰ و دﻧﻴﻮى بﻪ ﻣشﻮرت ﻳکدﻳگر کارکردن باعث رضاى
َ
است .پبامبر فرموده اند :کسﻰ که استخاره کند ،نا مراد نمﻰشود و کسﻰ که مشورت نماید
پشیمان نمﻰگردد و کسﻰ که اقتصاد خود را تنظیم نماید ،تنگدست نمﻰشود.

حضرت ﻣحﻤد در اﻣﻮر ﻣﻬﻢ با اصحاب کرام ﻫﻤﻴشﻪ ﻣشﻮرت ﻣﻰکرد و
اصحاب کرام ﻫﻢ پس از رحلت وى در اﻣﻮر بﻪ ﻣشﻮرت کار ﻣﻰکردﻧد و از اﻫل رأى و
صاحبان خبره رأى ﻣﻰگرفتﻨدو بر حسب صﻮاب دﻳد شان بﻪ اجراى اﻣﻮرﻣﻰ پرداختﻨد.
در اثر ﻣشﻮرت پرده از روى حقﻴقت برداشتﻪ ﻣﻰشﻮد و روشﻨتر ﻣﻰگردد .از طرف
دﻳگر شاﻣلﻴﻦ ﻣشﻮرت و ﻣشﻮرت دﻫﻨده گان ﻣسؤولﻴت ﻣستقﻴﻢ را احساس کرده براى
رفع ﻣسؤولﻴت خﻮد ﻫﻤکارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫﻤﻴﻦ فلسفﻪ است کﻪ در اﻳجاد شﻮرا ﻫا بﻴﻦ
ﻣجاﻣع ادارى از زﻣان ﻫاى قدﻳﻢ بﻪ اﻳﻦ طرف ﻣﻮرد قبﻮل است و ﻫر ﻣلت بﻪ ﻧحﻮى ،از
آن پﻴروى ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻨابراﻳﻦ ﻣا باﻳد در اﻣﻮر زﻧدهگﻰ با اشخاصﻰ ﻣشﻮرت ﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ راز
دار ،صادق ،عالﻢ باتجربﻪ و ﻣعلﻮﻣات زﻳاد در ﻣﻮضﻮع ﻣﻮرد بحث داشتﻪ باشﻨد.
* در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت ﻣشﻮرت با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان بحث ﻧﻤﻮده ﻧتﻴجﻪ را ﻳکﻰ از شاگردان
بﻴان دارد.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1ﻣزاﻳاى ﻣشﻮرت را بﻨگارﻳد.
 -2از کدام اشخاص باﻳد ﻣشﻮرت گرفت؟
 -3دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم در ﻣﻮرد ﻣشﻮرت چﻪ گفتﻪ است؟ بﻴان دارﻳد.
کارخانهگﻰ

اشخاصﻰ کﻪ ﻣشﻮرت ﻧﻤﻰکﻨﻨد ،بﻪ کدام ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮﻧد .در اﻳﻦ باره چﻨد سطر
بﻨﻮﻳسﻴد.
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نظم در خانواده

ون َع َلﻰ النأِّ َساء بِ َما َف َّض َل ُّ
الر َج ُ
ض َوبِ َما أَن َف ُقواِْ
ال َق َّوا ُم َ
اﷲ بَ ْع َض ُه ْم َع َلﻰ بَ ْع ٍ
أِّ
[ سﻮره الﻨساء ]34

ترجﻤﻪ :ﻣردان بر زﻧان حاکﻢ اﻧد بﻪ سبب آﻧکﻪ خداوﻧد بعضﻰ شان را بر بعضﻰ دﻳگر برترى بخشﻴده و
بﻪ سبب آﻧکﻪ ﻣردان ﻣخارج را بﻪ عﻬده دارﻧد)

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ ﻣشﻮرت عبارت از تبادل ﻧظر کردن دو ﻳا چﻨد ﻧفر با ﻳکدﻳگر
بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻳافتﻦ راه حل ﻳا تصﻤﻴﻢ گﻴرى در بارة ﻣﻮضﻮعﻰ ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ درس بﻪ رعاﻳت
ﻧظﻢ در خاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
بحث کنید
نظم چیست؟
چطور مﻰتوانیم در خانواده نظم را ایجاد کنیم؟
ﻧظﻢ ،در لغت آراستﻦ ،ترتﻴب دادن،تﻨظﻴﻢ کردن و در اصطﻼح بﻪ ﻣعﻨاى آراﻣش،
اﻧتظام واطاعت است .ﻧظﻢ اجتﻤاعﻰ ﻧﻴز از ﻫﻤﻴﻦ ﻧگاه ﻣﻮرد ﻧظر قرار ﻣﻴگﻴرد و بﻪ ﻣعﻨاى
اطاعت تﻤاﻣﻰ اعضاى ﻳک جاﻣعﻪ از قﻮاعد ،ارزش ﻫا و قﻮاﻧﻴﻨﻰ است کﻪ پاﻳﻪ وستﻮن
جاﻣعﻪ را تشکﻴل ﻣﻴدﻫﻨد .ﻳکﻰ از ﻣساﻳل کﻪ اﻧسان ﻫا در حﻴات عادى و روز ﻣرة خﻮد
بﻪ آن ضرورت دارﻧد؛ ﻣﻮضﻮع ﻧظﻢ
و رعاﻳت ﻣقررات در اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ
است .تﻬﻴﺔ ﻳک پﻼن براى زﻧدهگﻰ
روز ﻣره و عادت دادن بﻪ تداوم آن؛
از جﻤلﻪ ﻣساﻳلﻰ است کﻪ در آوردن
ﻧظﻢ ،ﻣا را کﻤک ﻣﻰکﻨد .بﻪ طﻮر

ﻣثال :شﻤاصبح کﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴد بﻪ ﻣدرسﻪ
بروﻳد ابتدا لباس ﻫاى تان را از الﻤارى بر
ﻣﻰدارﻳد و ﻣﻰپﻮشﻴد .جﻮرابﻬاى تان را از
جاى ﻣخصﻮص آن ﻣﻰگﻴرﻳد و ﻣﻰپﻮشﻴد،
بﻮتﻬاى تان را از جاى ﻣخصﻮص برداشتﻪ
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بعد از پاک کردن بﻪ پا ﻣﻰکﻨﻴد و بﻪ طرف ﻣکتب حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد .زﻣاﻧﻰ کﻪ شﻤا از ﻣکتب
بﻪ خاﻧﻪ بر ﻣﻰگردﻳد .بﻮتﻬا و جﻮرابﻬا و لباس ﻫاى تان را بﻪ جاﻫاى ﻣخصﻮص ﻣﻰگذارﻳد.
قرار دادن وساﻳل و اشﻴا بﻪ ﻣحل ﻫاى ﻣخصﻮص شان بﻪ ﻧام ﻧظﻢ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻣﻤکﻦ است در جﻮار ﻣﻨزل شﻤا خاﻧﻮاده ﻳﻰ زﻧدهگﻰ ﻧﻤاﻳد کﻪ بسﻴارى از وساﻳل ﻣﻨزل را در
جاﻫاى ﻣخصﻮص قرارﻧدﻫﻨد .در اﻳﻦ صﻮرت اگر وارد خاﻧﻪ آﻧﻬا شﻮﻳد .ﻫر چﻴز را در جاى
اصلﻰ آﻧﻬا ﻧﻤﻰبﻴﻨﻴد؛ ﻣث ً
ﻼ :بﻮتﻬا در ﻧزدﻳک الﻤارى ،لباسﻬا در دﻫلﻴزخاﻧﻪ و در ساﻳر وساﻳل
ﻧﻴز چﻨﻴﻦ وضع را ﻣﻰبﻴﻨﻴد.
* با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده ،خاﻧﺔ باﻧظﻢ را با خاﻧﺔ بﻰ ﻧظﻢ ﻣقاﻳسﻪ کﻨﻴد.
پﻼن خانواده
ﻫر خاﻧﻮاده ﻳﻰ براى اﻳﻦ کﻪ ﻧظﻢ درخاﻧﻮادة آﻧﻬا اﻳجاد گردد ،براى خﻮد پﻼن ﻣاﻫاﻧﻪ و
ساﻻﻧﻪ ترتﻴب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و در ﻣﻮاردى؛ چﻮن :دﻳدو باز دﻳد اقارب ،دوستان ،آشﻨاﻳان ،و ﻫﻤساﻳﻪ
ﻫا اعﻴاد و غﻴره بر اساس پﻼن عﻤل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
* آﻳا شﻤا در خاﻧﻮادة خﻮد ،براى دﻳد و بازدﻳد روز ﻫاى عﻴد ،وساﻳر ﻣﻨاسبتﻬا پﻼن دارﻳد؟ فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.
خﻼصﻪ اﻳﻦ کﻪ در ﻫر جاﻣعﻪ ﻳﻰ ﻣسألﺔ ﻧظﻢ ،اﻣر پسﻨدﻳده و ﻻزﻣﻰ است .اﻫﻤﻴت آن
اﻳﻦ است کﻪ در ﻣساﻳل برقرارى ﻧظﻢ آن افراد ،قادر ﻣﻴشﻮﻧد استعداد خﻮد را کشف کﻨﻨد،
اﻫداف خﻮد را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و براى رسﻴدن بﻪ آن برﻧاﻣﻪ رﻳزى کﻨﻨد .داشتﻦ برﻧاﻣﺔ ﻣﻨظﻢ در ﻫﻤﻪ

اﻣﻮر زﻧدهگﻰ ﻣا را بﻪ اﻫداف ﻣشخص ﻣان ﻣﻰرساﻧد.
مرورى بردرس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1ﻧظﻢ چﻴست؟
 -2ﻧظﻢ چﻪ فاﻳده دارد؟
 -3اﻫﻤﻴت ﻣساﻳل برقرارى ﻧظﻢ درﻳک جاﻣعﻪ چﻴست؟
کارخانهگﻰ

در ﻣﻮرد پﻼن خاﻧﻮاده گﻰ سﻪ سطر بﻨگارﻳد.
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درس پنجاه و چهارم

احترام متقابل درخانواده

در درس قبلﻰ آﻣﻮختﻴد ﻧظﻢ ،در لغت آراستﻦ ،ترتﻴب دادن ،و در اصطﻼح بﻪ ﻣعﻨاى آراﻣش،
اﻧتظام و اطاعت است ،در اﻳﻦ درس بﻪ احترام ﻣتقابل در خاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
شما در خانه چگونه رفتار مﻰکنید؟
آیا به پدر ،مادر و دیگر اعضاى خانواده احترام مﻰگذارید؟ از آنها چه
توقع دارید که با شما چگونه رفتار داشته باشند؟
احترام ،عبارت از رفتار و گفتارى است کﻪ ﻧشان دﻫﻨدة تاﻳﻴد شخصﻴت و ﻳا
اﻫﻤﻴت کسﻰ ﻳا چﻴزى باشد .در تعلﻴﻤات اخﻼقﻰ اسﻼم ،حفظ ادب و احترام و رعاﻳت
آداب اﻧساﻧﻰ از وظاﻳف حتﻤﻰ ﻳک فرد ﻣسلﻤان است .حفظ احترام ،ﻣﻮجب حفظ
وحدت و بشر دوستﻰ و ﻣحبت و جلﻮگﻴرى از بغض وکﻴﻨﻪ و عداوت در بﻴﻦ افراد جاﻣعﻪ
ﻣﻰگردد .وقتﻰ ﻣا بﻪ کسﻰ احترام ﻣﻰگذارﻳﻢ ،باعث ﻣﻰشﻮد کﻪ دﻳگران ﻧﻴز بﻪ ﻣا احترام
بگذارﻧد .در خاﻧﻮاده ،پدر ،ﻣادر و فرزﻧدان بﻪ ﻫﻤدﻳگراحترام ﻣﻰگذارﻧد.
خاﻧﻮادهﻫاﻳﻰ کﻪ اعضاى آن بﻪ ﻫﻤدﻳگر احترام ﻣﻰکﻨﻨد ،ﻫﻤﻪ اعضا احساس شخصﻴت
و آراﻣش ﻣﻰکﻨﻨد .اعضاى چﻨﻴﻦ خاﻧﻮاده ﻣﻮدب و ﻣﻬربان ﻫستﻨد و در جاﻣعﻪ ﻫﻢ باﻳد با
دﻳگران رفتار دوستاﻧﻪ داشتﻪ باشﻨد .وجﻮد اﻳﻦ گﻮﻧﻪ افراد در جاﻣعﻪ ﻧشان دﻫﻨدة آن است
کﻪ آﻧﻬا خاﻧﻮادة خﻮب و ﻣﻮفقﻰ دارﻧد .پﻴاﻣبر

در اﻳﻦ ﻣﻮرد فرﻣﻮده است :کسﻰ که

به بزرگان ما احترام نمﻰگزارد و برخورد ساﻻن ما شفقت و مهربانﻰ ندارد ،از جمله ما نیست.

* احترام ﻣتقابل درخاﻧﻮاده چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
افراد با شخصﻴت ،و صاحبان عقل و دراﻳت ﻫﻤﻴشﻪ با ﻣردم با احترام رفتار
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .حضرت پﻴاﻣبر

با ﻣردم بﻪ احترام وپﻴش آﻣد خﻮب رفتار ﻣﻰکردﻧد .در

سﻼم دادن سبقت ﻣﻰجستﻨد ،آرام و ﻣؤدب سخﻦ ﻣﻰگفتﻨد و ﻫر کس کﻪ ﻧزد شان
ﻣﻰآﻣد بﻪ احتراﻣش بﻪ پا ﻣﻰ خاست و ﻣقاﻣش را گراﻣﻰ ﻣﻰداشت ،او را در جاى
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خﻮد ﻣﻰﻧشاﻧد و اگر احﻴاﻧاً فرشﻰ وجﻮد ﻧداشت ،عباى خﻮد را زﻳر پاﻳش ﻫﻤﻮار ﻣﻰکرد و ﻣتکا
(بالشت) خﻮد را بﻪ وى ﻣﻰ دادﻧد.
خداوﻧد(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)در آﻳات قرآﻧﻰ اﻣر ﻣﻰکﻨد کﻪ احترام دﻳگران را رعاﻳت کﻨﻴد،
َ

کسﻰ را تحقﻴر ﻧﻪ کﻨﻴد و از تﻤسخر و استﻬزا پرﻫﻴز ﻧﻤاﻳﻴد .با گفتار ﻳا اشاره و زخﻢ زبان ،روح
کسﻰ را آزار ﻧدﻫﻴد و قلب کسﻰ را جرﻳحﻪ دار ﻧسازﻳد .از عﻴب دﻳگران چشﻢ بپﻮشﻴد و کسﻰ را
با لقب ﻳا ﻧاﻣﻰ کﻪ دوست ﻧدارد ،صدا ﻧکﻨﻴد.
بﻨابراﻳﻦ ،بر ﻣا ﻻزم است کﻪ ﻫر کس را با درﻧظرداشت تقﻮا ،پرﻫﻴزگارى ،علﻤﻴت و ﻣقاﻣش
احترام ﻧﻤاﻳﻴﻢ و از بﻰ احتراﻣﻰ احتراز ورزﻳﻢ.
* کدام اشخاص با ﻣردم با احترام رفتار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟ ﻣعلﻮﻣات دﻫﻴد.
مرورى بردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1در تعالﻴﻢ اسﻼم در ﻣﻮرد احترام ﻣتقابل چﻪ گفتﻪ شده است؟ بﻴان دارﻳد.
 -2اگر احترام ﻣتقابل وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد؛ کدام ﻧتاﻳج را بﻪ بار ﻣﻰآورد.
 -3حضرت پﻴاﻣبر ﻣردم را چگﻮﻧﻪ احترام ﻣﻰکردﻧد ،بﻴان دارﻳد.
کارخانهگﻰ

در ﻣﻮرد احترام ﻣتقابل چﻬارسطر بﻨگارﻳد.
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درس پنجاه و پنجم

ازخود گذرى در خانواده

در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴﻢ کﻪ در تعلﻴﻤات اخﻼقﻰ اسﻼم ،حفظ ادب و احترام و رعاﻳت
آداب اﻧساﻧﻰ از وظاﻳف ﻳک فرد ﻣسلﻤان است .خاﻧﻮادهﻫاﻳﻰ کﻪ اعضاى آن ﻫﻤدﻳگر را
احترام ﻣﻰکﻨﻨد ،ﻫﻤﻪ اعضا احساس شخصﻴت و آراﻣش ﻣﻰکﻨﻨد ،اعضاى چﻨﻴﻦ خاﻧﻮاده
ﻣؤدب و ﻣﻬربان ﻫستﻨد در اﻳﻦ درس بﻪ خﻮد گذرى درخاﻧﻮاده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
دلیل بیاورید
آﻳا خاﻧﻮاده ﻣﻰتﻮاﻧد بدون ﻫﻤکارى با ﻳکدﻳگر و از خﻮدگذرى اعضاﻳش بر ﻣشکﻼت
خﻮد غلبﻪ حاصل ﻧﻤاﻳﻨد؟
ازخﻮدگذرى ﻳعﻨﻰ گذشت کردن از حق خﻮد براى آن کﻪ دﻳگرى ﻳا دﻳگران
بﻪ حق خﻮد برسﻨد .اگر در رفتارﻫاى ﻫر ﻳک از اعضاى خاﻧﻮادة خﻮد تﻮجﻪ کﻨﻴد ،ﻣتﻮجﻪ
ﻣﻰشﻮﻳد کﻪ آﻧﻬا ﻧﻪ تﻨﻬا بﻪ خاطر برآورده شدن خﻮاستﻪﻫاى خﻮد بﻰ پروا ﻧﻴستﻨد؛ بلکﻪ
براى رفع احتﻴاجات ساﻳر اعضاى خاﻧﻮاده ﻧﻴز تﻼش ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اگر شﻤا بﻪ کارﻫاى
ﻣادر و پدر تان ﻣتﻮجﻪ شﻮﻳد ،خﻮاﻫﻴد دﻳد کﻪ آﻧﻬا ﻫﻤﻴشﻪ براى فرزﻧدان ،ازخﻮدگذرى
ﻣﻰکﻨﻨد؛ بﻪ گﻮﻧﺔ ﻣثال :ﻣا در ،شبﻫا تا روز از طفلش ﻣﻮاظبت ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،تا بﻪ وى صدﻣﻪ
ﻧرسد ،بﻪ او شﻴر ﻣﻰدﻫد ،وقتﻰ طفل بزرگ شد ،پدرش او را در ﻣدرسﻪ و ﻳا ﻣکتب
شاﻣل ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،براﻳش لباس ،بکس ،کتاب ،کتابچﻪ و وساﻳل درسﻰ و آساﻳش را فراﻫﻢ
ﻣﻰسازد ،در درسﻫاﻳش با وى کﻤک ﻣﻰکﻨد .ﻣﻤکﻦ است از بسﻴارى عﻼﻳق خﻮد بﻪ
سبب کﻤک رساﻧدن بﻪ طفل صرف ﻧظر کﻨد .اگر براى طفلش ﻣشکل پﻴش آﻳد در رفع
آن ﻣشکل بﻪ وى کﻤک ﻣﻰکﻨد .اگر طفلش در کارﻫا شکست بخﻮرد ،ﻣادر و پدر
احساس شکست ﻣﻰکﻨد .اگر طفل در کار و فعالﻴت درسﻰ ﻣﻮفق شﻮد ،والدﻳﻦ بﻪ خﻮد
ﻣﻰبالﻨد و احساس خﻮشﻰ ﻣﻰکﻨﻨد.
* با ﻫﻤکارى ﻳک دﻳگر ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪ از خﻮدگذرى را بﻪ ﻫﻤصﻨفان خﻮد بﻴان کﻨﻴد.
ازخﻮدگذرى از صفات خﻮب و برازﻧده اﻧسانﻫا است .ﻣردم از اﻧسانﻫاﻳﻰ کﻪ بﻪ اشکال
ﻣختلف براى دﻳگران خﻮدگذرى کرده اﻧد ،قدرداﻧﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫر چﻪ روحﻴﺔ فدا کارى
واز خﻮد گذرى در خاﻧﻮاده و جاﻣعﻪ زﻳاد تر گردد ،افراد آن خاﻧﻮادهﻫا و جاﻣعﻪ از رفاه
و آساﻳش بﻴشتر برخﻮردار ﻣﻰشﻮﻧد .بﻨابراﻳﻦ از ﻫﻤﻴﻦ اﻣروز باﻳد تصﻤﻴﻢ بگﻴرﻳﻢ کﻪ در
ﻫﻤﺔ اﻣﻮر زﻧدهگﻰ ،چﻪ در کارﻫاى خاﻧﻮاده و چﻪ در جاﻣعﻪ از خﻮد گذرى براى دﻳگران
درﻳغ ﻧکﻨﻴﻢ تا خاﻧﻮاده و جاﻣعﻪ خﻮب و ﻣﻤلﻮ از ﻣحبت داشتﻪ باشﻴﻢ.
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مرورى بردرس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاﻻت

 - 1از خﻮد گذرى چﻴست؟
 -2چﻨد ﻣثال از خﻮد گذرى والدﻳﻦ خﻮد را بﻴان دارﻳد؟
-3ﻫرگاه از خﻮد گذرى در خاﻧﻮاده و جاﻣعﻪ زﻳاد گردد ،کدام ﻧتاﻳج را بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
کارخانهگﻰ

چﻬار ﻣثال از خﻮدگذرى در خاﻧﻮاده را فﻬرست و در صﻨف بخﻮاﻧﻴد.
خﻼصۀ فصل دوم
انسان از وقتﻰ که تولد مﻰشود ،ضرورت به خانواده دارد و نمیتواند بدون خانواده و
اجتماع زندهگﻰ کند.
احساس مسؤولیت به این معناست که فرد نسبت به کارى که به عهده گرفته است ،عﻼقه مند
باشد و آن کار را به خوبﻰ ،دلسوزى و به صورت صحیح و به موقع انجام دهد.
ما انسان ها به منظور راه حل و تصمیم گیرى براى زندهگﻰ کردن بهتر با اطرافیان خود
باید مشورت کنیم و به این ترتیب عﻼوه بر اندیشۀ خود ازمشورۀ دیگران نیز بهره مند
مﻰگردیم.
احترام ،عبارت از رفتار و گفتارى که نشان دهندۀ تایید شخصیت و یا اهمیت کسﻰ یا
چیزى است.
از خودگذرى ،یعنﻰ گذشت از حق خود براى آنکه دیگران به حق خود برسند.
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