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ریاست عمومى انکشاف نصاب تعلیمى 



اينفصلمشتملبردرسهاىذيلمىباشد

1-علمتاريخوفوايدآن؛

2-ادوارماقبلتاريخوتاريخى؛

3-تبديلىسنوات؛

4-نامهاىتاريخىافغانستان؛

1



تاريخ، علم اهميت تاريخ،  علم تعريف با شاگردان آشنايى -1

دورههاىماقبلالتاريخوتاريخى؛

2-مهارتتبديلىسنواتراپيداکردهبتوانند؛

3-شاگرداننامهاىتاريخىافغانستانرابدانند؛

4-شاگرداننقشههاىتاريخىافغانستانراترسيمکردهبتوانند؛

5-درروىنقشهمحالتونقاطموردنظررانشاندادهبتوانند.
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درايندرسشاگردانباتعريفتاريخواهميتآنآشنامىشوند.

تعريف تاريخ
تاريخعلمىاستکهحوادثگذشتهرادرقيدزمانومکانبيانمىدارد.دقتبهزمانومکاندر
رابطهبهحوادثگذشته،تاريخراازافسانهجدامىسازد.هرواقعهوحادثهيىکهدرزمانمعينو
مکانمشخصواقعشدهباشد،واقعةتاريخىاست؛مثًالغزوةبدرکهدرسالدومهجرتدرماه
مبارکرمضاندر150کليومترىمدينهمنورهواقعشد،يکواقعةتاريخىاست.اينوظيفهعلم

تاريخاستکهدرموردآنواقعهبهمامعلوماتبدهد.
مىدانيمکهانسانهاوجوامعبشرىزمانههاومراحلمختلفىراسپرىنمودهاند.راهپرپيچوخم
طوالنىراپشتسرگذاشتهوبهحاالتکنونىرسيدهاند؛همةاينمراحلواتفاقاتکهدرطول
زماندرنقاطمختلفبهوقوعپيوسته،توسطمؤرخيننوشتهشدهاست.ايننوشتههاىمؤرخينرا

تاريخمىگويند.

علم تاريخ و اهميت آن
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اهميت تاريخ
تاازآنهابراىتنظيمزندهگى ؛ 1.تاريخماراازحوادثگذشتهچهخوبوچهبدآگاهميسازد

درسهاىخوبىحاصلنمايم.
2.تاريخماراازعواملانکشافجوامعبشرىآگاهميسازد.

3.عواملسقوطدولرابراىمامعرفىمىکند.
4.تاريخروشنکنندةاذهاننسلهاىآيندهاست.

5.تاريخرهنمايىبراىزندهگىبهترمىباشد.
6.تاريخماراازواقعيتهاىگذشتهباخبرميسازد.

7.تاريخوسيلةآشنايىباسايرملتهاوتمدنهااست.
8.تاريخوسيلةشناختبيشترانسانهااست.

9.تاريخآشنايىباچگونگىحفظميراثهاىفرهنگىاست.
10.تاريخشناختدانشمندانوبزرگاناست.

شاگرداندرهرحلقه،تاريخواقعاتمحلخويشرابهپنسلبنويسند

                                                

                               فعاليت داخل صنف
شاگردانبدوگروپتقسيمشده،گروپاولتاريخراتعريفوگروپدوماهميتتاريخرا

بياننمايند.

                               سوال ها
تاريخچيست؟

وظيفةمؤرخچيست؟
اهميتتاريخچيست؟

                               فعاليت خارج صنف
شاگردانهريکدربارهتعريفتاريخازبزرگانودانشمندانپرسيدهومعلوماتبدستآمده �t

رادرصنفقبلازشروعبهدرسجديدبياننمايند.
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درسدوم

درايندرسشاگرداندرمورددورههاىماقبلتاريخوتاريخىوخصوصياتايندورههامعلومات
حاصلمينمايند.

مؤرخين،تاريخزندهگىانسانهاراعمدتاًبردودورةبزرگتقسيممىنمايند:دورةقبلازتاريخ
ودورةتاريخى.دورةقبلازتاريخ،اززمانپيدايشانسانهاوجوامعبشرىآغازشدهوتاايجاد
مدنيتهاىاوليهوبهصورتخاصرايجشدنخطوکتابت،ادامهمىيابد.دورههاىتاريخىاز

ايجادخطوکتابتآغازشدهوتااکنونادامهدارند.
مدتهاىطوالنىازخلقتانساندرکرةزمينسپرىگرديد؛تاانسانهاوجوامعبشرىبهايجاد
خطوکتابتومدنيتهاىاوليهرسيدند.اينعمرطوالنىانسانوجامعةانسانى،نيازبهشناسايى
دارد.دانشمندانباستانشناسىمىتوانند،درروشنشدنايندورانطوالنىزندهگىانسانها،مارا

کمکنمايند.
دانشمندان،ايندورانطوالنىرابهدورههاىديگرتقسيمنمودهاند.قديمىترينعصرزندهگى
انسانهاراتحتعنوانعصرسنگ)Stone age (يادکردهاند.درايندورةطوالنىکههزارهاسال
رادربرداشت،انسانهاوسايلوآالتسنگىرابکارمىبردندودرمغارههازندهگىمىنمودند.از

پوستحيواناتلباسمىساختند.شکارمىکردندوبهجمعآورىميوههامىپرداختند.
عصردومىرابهناممفرغ)Bronze age(يادکردهاند.براىاولينبارانسانهاازفلزدرپيشبرد
امورزندهگىکارگرفتند.مفرغ،فلزترکيبىازمسوقلعىمىباشد.جمعيتهاىانسانىبرعالوة
داشتند. دارآشنايى ميوه نهالهاوحفاظتدرختهاى نباتاتوغرسکردن بازرع مواشى، تربية

 
 
دورانماقبلالتاريخ

دورانتاريخى

ادوار ماقبل التاريخ و تاريخى
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محالتزيستدايمىرامىساختندوصنعتنيزارزشخويشراداشت.
عصرسومدورانقبلازتاريخرابهنامعصرآهن)Iron age(يادکردهاند.استفادهازآهن
جمعيتهاىانسانىرابهعصرمدنيترسانيد.استفادهازوسايلآهنىمواردمختلفىداشتند.وسايل
انسانى فلزآهنمىساختند.جمعيتهاى از را تفريحىوذوقى کار،آالتزينتىوسامانآالت
آنزمانبرعالوةنگهدارىمواشى،زراعتوباغدارى،پيشةصنعترانيزبهحيثشغلجداگانه
ارزشقايلبودند.دراينعصرنظامسياسىوادارىبوجودآمدهوزمينهبراىتشکيلامپراتورىها

مساعدگرديد.
باستانشناسان،دورةتاريخىراتحتعنوانهاىقروناولى،قرون نيزمانند دانشمندانتاريخ

وسطى،قرونجديدوقرونمعاصرمعرفىنمودهاند.
قرون اولى:ايندورهازايجادخطوکتابتکهحدودسههزارسالقبلازميالدبود،آغاز

شدهوتاقرنپنجمميالدىادامهمىيابد.
قرون وسطى:قرونوسطىازقرنپنجمميالدىآغازشدهوتاقرنپانزدهمميالدىادامهپيدا

مىکند.
قرون جديد:قرونجديدازقرنپانزدهمآغازمىگرددوتاقرنهجدهمادامهپيدامىکند.

قرون معاصر:قرونمعاصرازقرنهجدهم)انقالبکبيرفرانسه(آغازشدهوالىاکنونادامه
دارد.

جانب از که است بندىهايى تقسيم از نمونه يک بندى تقسيم اين که است آورى ياد قابل
نظر در اروپايى وقايعکشورهاى و حوادث بندى،عمدتاً تقسيم دراين است. ارائهشده مؤرخين

گرفتهشدهاست.

 فعاليت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسيمشوند.گروپاولدورههاىسهگانهقبلازتاريخرامعرفىنمايند

وگروپدوممشخصاتآنعصرهارادرصنفتوضيحدهند.

 سواالت 
درعصرسنگ،انسانهاوسايلکارراازکدامموادمىساختند؟ -1

فلزمفرغچيست؟شرحدهيد. -2
انسانهاىعصرآهنکدامپيشههاراداشتند؟شرحدهيد. -3

تقسيماتدورههاىتاريخىکدامهااند؟نامببريد. -4

 فعاليت خارج صنف
شاگرداندرخانههاىخويشوسايلمورداستفادةسنگى،مفرغىوآهنىرالستکردهودر

صنفبيانکنند.
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درسسوم

درايندرسشاگردانراجعبهانواعسنوات،وچگونگىتبديلىآنهابهيکديگرمعلوماتحاصل

مينمايند.

سنواتوتقويمهابهترينراهبراىفهماندنوتقسيمزمانمىباشد.درافغانستانسهنوعتقويممعمول

نامهاىهجرىشمسى،هجرىقمرىوميالدىيادمىشوند.مبدأتقويمهاىهجرى به است،که

شمسىوقمرىازسالاولهجرتحضرتمحمدمصطفى)ص(مىباشد.تقويمميالدىازتولد

حضرتعيسى)ع(آغازشدهاست.دراموررسمى،دولتىوادارىافغانستانازتقويمهجرىشمسى

استفادهبهعملمىآيد.بعضىازروزهاىمهممذهبىمانندماهرمضان،عيدرمضان،عيدقربانواز

اينقبيلروزهاىديگرىازتقويمهجرىقمرىاستفادهصورتمىگيرد.

يکسالتقويمهجرىشمسى12ماهوجمعا365ًروزمىباشد.سالهجرىقمرىنيزداراى12ماه

بوده؛ولىتعدادروزهاىآنبه354روزمىرسد.تفاوتميانروزهاىدوتقويمشمسىوقمرىدر

هريکسالبه11روزمىرسد؛بديناساسدرسنههجرىقمرىدرهر33ساليکسالاضافه

مىگردد.

تبديل سنوات

اگربخواهيمسنةهجرىشمسىرابهسنةهجرىقمرىتبديلنمايم،سنةهجرىشمسىراتقسيم

33نمودهوحاصلآنراباسنةهجرىشمسىجمعمىکنيمکهدرنتيجهسنةهجرىقمرىبدست

ميايد.

تفاوتميانسنةهجرىشمسىوميالدى621سالاست؛اماقابليادآورىاستکهدرسهماهاخير

سالتفاوتمياناينسنوات622سالمىباشد.

تبديلى سنوات تاريخ
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اگربخواهيمسنههجرىشمسىرابهسنةميالدىتبديلنماييم،621راجمعسنههجرىشمسى

نموده،سنةميالدىبدستميايدوبرعکسجهتتبديلنمودنسنةميالدىبههجرىشمسى،621

راتفريقسنةميالدىنموده،سنةهجرىشمسىبدستميايد.

بطورمثال:تاريختولداحمد1355هجرىشمسىميباشد.اينتاريخرابهطورذيلبهسنةهجرى

قمرىوميالدىتبديلمينمايم

سالتولداحمد1355هـش -1

روشتبديلىبههجرىقمرى -2

1355هجرىشمسى   
+41

1396هجرىقمرى

روشتبديلىبهسنةميالدى -3
1355هجرىشمسى   

+621
1976ميالدى

 فعاليت داخل صنف 
شاگردانبهدوگروپتقسيمشدهگروپاول،تاريخبهقدرترسيدناحمدشاهبابا)1747م(را
بهسنةهجرىشمسىوهجرىقمرىتبديلنمايندوگروپدومتاريخاستقاللافغانستان)1298هـ.ش(

رابهسنواتهجرىقمرىوميالدىتبديلنمايند.
سواالت

1-درافغانستانچندنوعسنواتمعمولبودهنامببريد؟
2-درحالحاضرفرقبينسنواتهجرىشمسىوهجرىقمرىچندسالاست؟

فعاليت خارج از صنف
شاگردانتاريختولدخودرابهسنةهجرىقمرىوميالدىتبديلنمودهنتيجةآنرادرصنفارائه

کنند.

1355

132

0035

33

2

33

41
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درسچهارم

درايندرسشاگردانبانامهاىتاريخىافغانستانآشنايىحاصلمىکنند.

آريانا

قديمىتريننامسرزمينماآريانابودهکهباآمدنآريايىهادرسال)2500سالق.م(اينسرزمينبه

نامآريانامسمىگرديدهاستکهآرينبهمعنىنجيب،شريف،مهماننواز،زراعتپيشهوصاحب

اخالقنيکوآمدهاستواينسرزمينمحلسکونتآريايىهايادگرديدهاست.

ازدياد نسبت به آمو درياى طرف آن از )  م . ق 2500 درسال) که بودند مردمانى آريايىها

نفوسوکمبودجاىوعلفچرهابهطرفافغانستانمهاجرتنموده؛دردوطرفهندوکشسکونت

اختيارنمودهواساسدولترادرينکشورگذاشتند.

ايننامازعهداويستا)هزارسالقبلازميالدتاقرنپنجمميالدىبهاينسرزميناطالقميشد(.

خراسان
کلمهخراسانازدونامترکيبشدهاستکهخوربهمعناىآفتابوسان،بهمعنىطلوعاست؛يعنى

نامهاى تاريخى افغانستان
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جايکهآفتابطلوعکندوهمچنانبهناممشرقزميننيزيادگرديدهاست.
ايننامتوسطيفتلىهادرقرنپنجمميالدىبهاينسرزمينگذاشتهشدوتاقرنهژدهم؛يعنىتاتشکيل

دولتمجددافغانستانتوسطاحمدشاهبابادواممىکند.
خراسانطىيکونيمهزارسالناماينسرزمينبود.

افغانستان
طوريکهدرباالذکرشد،افغانستاندرطولتاريخبهنامهاىمختلفيادگرديدهوايننامدرقرن
مسمى نام همين به وتاحال شده گذاشته سرزمين اين به  بابا شاه احمد زمان در ميالدى هژدهم

است.

  فعاليت هاى داخل صنف
شاگردانبهسهگروپتقسيمشدهگروپاولىدربارةآريانا،گروپدومىدربارةخراسانوگروپ

سومىدربارةافغانستانمعلوماتبدهند.

 سؤال ها
1.درطولتاريخافغانستانبهکدامنامهايادگرديدهاست؟

2.کلمةآرياناچهمفهومدارد؟
3.ناميککشورچهمفهومدارد،توضيحنماييد؟

 فعاليت هاى خارج صنف
شاگردانهرکدامدربارهنامهاىتاريخىافغانستانازوالدينخودپرسيدهومعلوماتشانرادرصنف

ارايهنمايند.



اينفصلمشتملبردرسهاىذيلمىباشد:
1-جوامعاوليهووضعيتزندهگىآنها.

2-زادگاهاوليةآريايىها
3-طرززندهگىآريايىها

4-مهاجرتآريايىها
5-مهاجرتبهسمتشرقوغرب

6-مدنيتويدى
7-مدنيتاوستايى

8-هخامنشىها
9-هجوماسکندرمقدونىبرافغانستان

10-مورياها
11-ساکها

12-دولتهاىمستقليونانوباخترى
13-مشخصاتهنرىوفرهنگىدورهيونانوباخترى

14-امپراتورىکوشانىها
15-امپراتورىيفتلىها



1-شاگردانباجوامعاوليهآريايىهاومدنيتهاىآنهاآشناشوند.

2-شاگردانراجعبهتسلطبيگانگاندرافغانستانمعلوماتحاصلکنند.

3-شاگردانچگونگىبهميانآمدندولتيونانوباخترىوخصوصياتفرهنگى

آندورهرابيانکردهبتوانند.

4-شاگردانباامپراتورىهاىکوشانىهاويفتلىهاآشنايىحاصلکنند.

5-شاگردانحوادثدورههخامنشيانراتحليلوتفسيرکردهبتوانند،عوامللشکر

آشنا مورياها دوره خصوصيات با و بدانند افغانستان به را مقدونى اسکندر کشى

شوند.

اهداف فصل دوم
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جوامع اوليه و وضعيت زنده گى آن ها
درسپنجم

افکار اوليه،چگونگىوضعيتزندهگىآنها،عقايدو بهخصوصياتجوامع ايندرسراجع در

انسانهاىجوامعابتدايىمعلوماتارايهمىگردد.

هنوز زمانيکه در بود؛ ابتدايى و ساده بسيار آنها زندهگى بشرى، جوامع آمدن ميان به زمان از

اختراعاتمهمپديدنيامده،دانشبشرازطبيعتاندکبود،انسان،زندهگىبسيارسختىدرطبيعت

گذراندهاست.پناهبردنبهغارهاوتالشبراىبقأباعثشدتاخودراباشرايطجديدعيارسازد،

وبهحياتخودادامهدهد.

درابتداءانسانها،بااستفادهازميوههاىجنگلىوشکارحيواناتحياتخودراادامهمىدادند.از

چُقرىهاى و غارها در و مىآوردند. بعمل استفاده بدنخويش پوشانيدن براى حيوانات پوست

موجود،دردامنةکوههازيستداشتند؛تاازشدتسرماوگزندحيواناتوحشىدرامانباشند.

براىشکارودفاعازخودازسنگاستفادهميکردند.باگذشتزمان،انسانهاابزارکاملترومتنوع

ترىساختند.باتراشيدنسنگشکلهاىمختلفچوننيزه،تبروتيشهمىساختند،وبرعالوهسنگ

ازاستخوانحيواناتوازچوبدرختانجهتساختنوسايلگوناگوناستفادهميکردند.

کشفآتشازنخستينومهمترينکشفياتبشربود،کهزندهگىانسانرابهبودبخشيد.انسانبا

کشفآتشتاريکىرابهروشنايىوسردىرابهگرمىتبديلنمود.

درنتيجه،ترسانسانازطبيعتوحشىوناشناختهکاستهشد؛همچنانزراعتازمهمترينتحوالت

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،خوراکووسايلالزمبراىشانمىنهادندبههمين

ترتيباعتقادوحرمتزيادبهآتشنيزقايلبودندوآنرامقدسمىشمردند.

فعاليت داخل صنف

شاگردانبهدوگروپتقسيمشوند،گروپاولراجعبهطرززندهگىانسانهاىابتدايىوگروپ

دومدربارهعقايدوافکارمردماندرصنفمعلوماتارايهنمايند.

سواالت

1-انسانهاىابتدايىازچهچيزىبراىخوراکاستفادهمينمودند؟

2-انسانهاىجوامعاوليهدرکجازندهگىمىکردند؟

3-انسانهاىابتدايىبههمکارىکداموسايلضرورتهاونيازمندىهاىخويشرامرفوع

مىنمودند؟

4-دينوطرزتفکرانسانهاىاوليهچگونهبود؟

فعاليت خارج از صنف

استادانخويش بههمکارى  و مأخذ و منابع ازروى قديم انسانهاى زندهگى مورد در شاگردان

مطالبىتهيهودرصنفارائهنمايند.
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زادگاه اولية آريايى ها
درسششم

                         

   

بقايايىآبادىهاىبلخقديم)امالبالد(

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«کنونىبودهاندوساکنينبوالنرابنام»بهاالنه
«يادکردهاند.درسرودهاىويدىازمناطقتحتحاکميتآريايىهانيزتذکربعملآمدهکه

بهعنواننمونهازهريوا»هرات«هراوتى»دهراوت«بلهيکه»بلخ«مىتوانيادکرد.

 فعاليت داخل صنف
بهکانون دانشمندانراجع نظريات اولدرمورد تقسيمشوند،گروپ بهدوگروپ شاگردان
اوليهآريايىهاوگروپدومدرموردسرودهاىويدىدررابطهبهشناختآريايىهامعلومات

بدهند.

 سواالت
1-محلاقامتاوليةآريايىهاکجابودهاست؟

2-علتمهاجرتآريايىهابهبلخويابخدىچهبودمعلوماتدهيد؟
3-آريايىهاچگونهواردبلخگرديدند،توضيحنماييد؟

4-آريايىهامحلاقامتخويشرابهکدامنامهايادميکردند؟

  فعاليت خارج از صنف
خويش استادان همکارى و ماخذ و منابع روى از آريايىها اوليه زادگاه مورد در شاگردان

معلوماتحاصلکردهودرصنفارايهنمايند.
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طرز زندگى آريايى ها
درسهفتم

درايندرسشاگردانراجعبهزادگاهاوليهآريايىها،نژادوورودايشانبهافغانستانمعلومات
حاصلمىکنند.

آريايىهادرابتداء،زندهگىچوپانىوچادرنشينىداشتند.بعدازجابجاشدندربخدىروبه
زندگىشهرىآوردند.آنهانظامخانوادهگىداشتند،وخانوادهرا»کوال«مىگفتند.چندکوال
يکقبيلهراتشکيلمىداد.ازچندقبيلهيکقومتشکيلمىشد.کهرئيسآنرا»ويسپاتى«

مىگفتند.چندينويسپاتىتوسطشاهکهبهنامراجايادميشد،ادارهمىگرديد.
محلزيستخويشرابهنام»پور«يادمىکردند.آريايىهادربخدى»بلخ«اساساولينمدنيت
آريايىراگذاشتند.شهربلخرامرکزخويشقرارداده،خانههاىبزرگباديوارهاىبلندتعمير
و آثار که کردند، اعمار را متعددى برجهاى و عريض ديوارهاى شهر از دفاع براى کردند.

بقاياىآنزمانتاکنونمشاهدهمىشود.
آريايىهابهتربيهونگهدارىمواشى،زراعتوباغدارىنيزپرداختند.انواعگلهاراپرورشداده

وبهغرسکردننهالهاىدرختانميوهدارمىپرداختند.
يکىازمشهورترينجشنهاىآريايىهابهنامسامانهيادمىشد.دراينجشنجوانانبهاسپ
سوارىمىپرداختند،نيزهبازىورقصمىکردندوميدانهاىرزموبزمرابرپامىکردند.در

طرززندهگىآريايىها
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باوصفآنکهتعدادزياداز بهارباباالانواعمختلفرواجداشت، عصرويدىاعتقاد
الهههاراپرستشمىکردند؛ولىباخداوندواحدنيزعقيدهراسخداشتند.

 فعاليت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسيمشوند.گروپاولدرموردارزشهاىآريائيانوگروپدومدر

موردخانوادههاوقبيلةآريايىهامعلوماتحاصلودرصنفارائهنمايند.

سواالت
1-آريائىهامحلزيستخودرابهکدامناميادميکردند؟
2-اساساولينمدنيتآريائىهادرکدامشهرگذاشتهشد؟

3-درموردوضعاجتماعىمردمدرزمانآريائىهامعلوماتدهيد؟

 فعاليت خارج از صنف
شاگرداندرموردچگونگىزندهگىآريائىهاازروىمنابعوماخذوهمکارىاستادانخويش

معلوماتجمعآورىنموده،براىهمصنفانخويشارايهنمايند.
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مهاجرت آريايى هار
درسهشتم

درايندرسراجعبهمهاجرتآريايىهابهنقاطمختلفآريانامعلوماتحاصلمينماييد.

طوريکهمعلوماست،درمدتزيادىآريايىهادرشمالهندوکشدرواليتباخترزندهگى
شده نفوس پر شهرها که بودند گرديده مترقى آنقدر خود اجتماعى حيات در مىکردند.
بهمهاجرت مالدارىزيادوچراگاههاغيرکافىشمردهمىشد.لهذاآريايىهاىباخترشروع
دسته دسته، باختر آريايىهاى عشاير و خانوادهها ميالد از قبل سال 2000 درحدود نمودند.

بجانبغرب،جنوبوجنوبشرقشروعبهمهاجرتنمودند.
يکشاخةآريايىهابهطرفغربمهاجرتکردندکهابتدابهايرانوبعداًبهترکيهوسرانجام
بهکشورهاىاروپايىرسيدند.دستةديگربهسمتجنوبشرقروىآوردند.ابتدابههندشمالى
وبعدبهمناطقمرکزىهندقديمرسيدند.آنعدهازآريايىهاکهبهدوطرفهندوکشمقيم
ماندند.بهترتيبدوتمدن»ويدى«و»اوستايى«رايکىبعدديگرىدرافغانستانقديماساس

گذاشتند.
مهاجرت در داخل آريانا

و عبور هندوکش مشهور کوه از باختر آريايىهاى دستههاى و قبايل نفوس، ازدياد سبب به

تصويرىازمهاجرتآريايىها
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مهاجرين ايندسته اشغالکردند. مملکت واديهاىشرق تمام با را اينکوه صفحاتجنوب
وقتيکهازهندوکشعبورنمودند،واردمناطقکاپيساشدهوازراهکابل،تگاب،لغمان،وکنرتا
رودخانةسندپراگندهگرديدهاند.همچنانتعدادىازآريايىهاازباختربطرفغربحرکت
کردهودروالياتغربىوجنوبىکشورمسکنگزيدند.همچناندستةديگرازکابلبهاستقامت
جنوببهدامانسفيدکوه»سپينغر«ودرههاىکرم،گوملوغيرهمنتشرشدند.دستهديگرنيز

بهحوزةارغندابشتافتند.
ازباختردستههاىديگرآريايىهاکهبهاستقامتغربحرککردهبودند،ازميمنهواندخوى
ووادىهريرودمنقسمشدهوقسماًبهطرفواديهاىهلمندوارغندابجابجاشدند.تماماين

مهاجرتهاىداخلىکشوربينسالهاى)1900– 1400ق.م(تخمينگرديدهاست.

 فعاليت داخل صنف
نقاطمختلف به بهمهاجرتآريايىها بهدوگروپتقسيمشوند.گروپاولراجع شاگردان

جهانوگروپدومراجعبهمهاجرتدرداخلآريانادرصنفمعلوماتارايهنمايند.

  سواالت
1-مهاجرتهاىداخلىآريايىهادربينکدامسالهاتخمينشدهاست؟

2-علتمهاجرتآريايىهارابنويسيد.
3-راجعبهمهاجرتآريايىهابهسمتغربمعلوماتدهيد.

 فعاليت خارج از صنف
شاگردانراجعبهمهاجرتآريايىهاازروىمنابعوهمکارىاستادانخويشمعلوماتحاصل

ودرصنفارايهنمايند.
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    مهاجرت به سمت شرق و غرب
درسنهم

ارايه معلومات وغرب بهسمتشرق آريايىها مهاجرت بهچگونگى راجع درايندرس
مىگردد.

الف( مهاجرت بطرف شرق: مقارنسالهاى)1500ق.م(يکگروپازقبايلآريايىهامنطقة

باخترراترککردهوبارمههاىخويشازکوههاووادىهابهتجسسعلفچرهاوچراگاهها

شروعبهمهاجرتنمودند.آنهاآهستهآهستهبهکابلامروزىرسيدند.بعداًازآنجابهناحية

گندهاراازطريقدرياىکابلبهمناطقهندشمالىداخلگرديدندومردمبومىاينسرزمين

راتحتتسلطخوددرآوردند.آريايىهادرهنديکسيستمواحدحکومتىراايجادنکردند؛

بلکههرقبيلهيکساحةکوچکرابراىخودانتخابکرد.همينکهآريايىهادرهندباساکنين

بيگانه و نفرت نظر به را ايشان نمودند.و ياد »داسيو« بنام را بومىروبروشدند،آنها قديمو

مشهورترين راندند. جنوب بطرف را آنها باالخره تا کردند؛ آغاز سختى جنگهاى به ديده

موسوم بزرگ بهاراتههاى يعنى مهابهاراته، به بعداً بودکه بهاراته بزرگ قبيله جات دسته اين

شدند.آريايىهاىمذکورسرزمينجديدخودرا»بهاراتاورشه«نامگذارىنمودند؛يعنىچراگاه

بهاراتهوايناولينناممشخصوملىهنداست.

چنانچهکتابيبنام»ويدا«ازهمينآريايىهابهجاماندهکهراجعبهشناختآريايىهابراىما

معلوماتميدهد.جريانمهاجرتآريايىهاتاسال)1500ق.م(بهسرزمينهندبهشدتادامه

داشت.واز1500تا1200ق.مدرآنجابهتشکيلسلطنتهاپرداختند.

آريايىها بخش هنديک به آريايىها مهاجرت با همزمان غرب: به  آريايى ها  مهاجرت  ب( 

آريايى قبايل اين از بعضى داخلگرديدند. فارس بهسرزمين هرات و هلمند مناطق ازطريق

درشمالغربفارسمسکنگزيدندکهبهنام)مادها(يادگرديدهوبعضىازقبايلديگرآن

نام)فارسها(ياد به ازجنوبغربفارسامروزىبهشرقخليجفارسمهاجرتنمودندکه

ميگرديدند.بههميننسبتسرزمينايرانتاسالهاىاخيربهنامفارسيادگرديدهاست.ايندو

شاخهمهاجرينکهازکانوناصلىآريايىهاجداشدهوبهطرفشرقوغربرفتند.هردوبا

عناصربيگانهتماسدايمىپيداکردهوکموبيشباايشانمخلوطومنحلشدندوقبيلهمادهاو
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فارسهادرفارسمدتىجداوازهممتفرقتحترياستآريايانخودزندهگىکردهوچون

مدتمديدىتابعنفوذسياسىومدنىآشورىهابودند،شباهتهاىزيادىبانژادسامىپيدا

کردند.

  فعاليت داخل صنف
و بهسمتشرق اولدرموردمهاجرتآريايىها تقسيمشدهگروپ بهدوگروپ شاگردان

گروپدومراجعبهمهاجرتآريايىهابهسمتغربمعلوماتدهند.

 سواالت
1-آريايىهادرکدامسالهابهمهاجرتآغازنمودهوسرزمينهاىجديدخودرادرشرقبه

کدامناميادميکردند؟
2-آريايىهادرمهاجرتبهفارسازکداممناطقعبورنمودند؟

 فعاليت خارج صنف
شاگرداندرموردمهاجرتآريائىهابهسمتشرقوغرببهکمکاستادانومنابعمعلومات

حاصلودرصنفارايهنمايند.
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مدنيت آريايى ها

درسدهم

شاگرداندرايندرسبامدنيتويدى،وچگونگىوضعيتکلتورى،اقتصادىواجتماعىاين
دورهمعلوماتحاصلمىنمايند.

مدنيت ويدى
آشنا آريايىها مدنيت اولين به اکنون آورديم. بهدست را معلوماتالزم آريايىها مورد در
مىشويم.اولينمدنيتدرتاريخافغانستانبهنامويدىيادمىشود.ناماينمدنيتازکتابهاى
ويدىگرفتهشدهاست.اينمدنيتدرحدود1800سالقبلازميالدآغازوتا1200سالقبل
ازميالدادامهداشت.معلوماتپيراموناينمدنيتازکتابهاىچهارگانةويدىبدستآمده
است.درمتونويدىعالوهبرمعلوماتدرموردوضعسياسى،اقتصادى،کلتورىواجتماعى
آريايىها،معلوماتپيراموناخالق،عقيدهوکلتورآنزماننيزوجوددارد؛چنانچهقبًالمطالعه
کرديم،آريايىهانظامخاصاجتماعىداشتند.درجمعيتهاىآريايىهانظامشاهىحاکمبود.
جامعهبهترتيبخاصادارهمىگرديد.درراسخانوادهپدر)پاتى(قرارداشت.چندخانواده
ازچندعشيرهيک قرارداشت. راتشکيلمىدادکهدرراسآنکوتراپاتى يکعشيره
راويس قبيله قرارداشت.رئيسچند پاتى بهوجودمىآمدکهدرراسآنگرامه قبيله
پاتىمىگفتند.چندينويسپاتىتوسطشاهکهبهنامراجايادمىشد،ادارهمىگرديد.در
رابطهبااوضاعاجتماعىآريايىهانيزدرسرودههاىويدىمعلوماتروشنوجوددارد.بطور
مثالزندردورانمدنيتويدىمورداحترامبود،باوصفآنکهتولدپسررامايةخوشبختى
مىپنداشتند؛ولىزنانعصرويدىجايگاهخاصىداشتند؛چنانچهدرريگويدابهتعدادزيادى

بقاياىشهرقديمبلخ)بخدى(
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ازاشعارزنانکهازلطافتوصنعتخاصهنرىبرخورداراست،ثبتگرديدهاند.يکىاز
ريگويدا اول جلد در اشعارش که داشت بسزا شهرت گوشاه( )خانم نام به زن شاعران اين
ريگويدا اول کتاب در نيز او اشعار که ديگريست زن شاعر لوپامودرا( )خانم است. ثبت
آمدهاست.درمدنيتويدىنظامخاصاقتصادىوجودداشت.جمعيتهاىمدنيتويدى
احتياجاتاساسىزندهگىخويشراازطريقکشتنباتاتومالدارىبرآوردهمىنمودند.
دارايىآريايىهاازتعدادرمههاىحيواناتازقبيلگوسفند،بز،گاووغيرهمعلوممىگرديد.
آريايىهادرپهلوىزراعتومالدارىبهمبادلهوتجارتنيزمصروفبودند.واحدتبادلةمتاع
پولى واحد پيسه کلمه مىگفتند. )پيسو( آنرا که بوده گاو ويدى عصر در کاالها و تجارتى
امروزىنيزريشهخويشرابهکلمةپيسوىدورانآريايىهاىعصرويدىمىرساند.دردوران
مدنيتويدىمردمبافتتکههاازپشمحيواناترايادداشتند.لباسهاىمتنوعرامىدوختند.از
فلزاتوسايلمختلفىرامىساختند.ازفلزاتبرعالوهآالتظريفتزيينىوسايلمحکمبراى
استفادهدرامورتوليدىنيزمىساختند،ظروفمتنوعوگوناگونگلى،چوبىوفلزىمروج
گرديدهبود.ظروفخاصىرابراىنوشابههانيزمىساختند.درمدنيتويدىهمةاهلکسبه؛
درعصر مىکردند. زندهگى زياد وحرمت عزت با غيره و نجاران،کالالن آهنگران، مانند:
ويدىاعتقادبهاربابالنواعمختلفرواجداشت.ازجملهاالهههايکىهماالهه)اوشاس(بود
کهآنرازنمىپنداشتندوبهناماالهةسپيدهدمنيزيادمىگرديد.باوصفآنکهتعدادزيادى
ازاالهههاراپرستشمىکردند؛ولىباخداوندواحدعقيدةراسخداشتند؛چنانچهدرريگويدا
آمدهاست:»برهرثابتوبرهرجنبندهونيزبرهرآنچهراهمىرودوبرهرآنچهمىميردوبر

تماماينآفرينشرنگارنگ،تنهايکذاتحکمروايىمىکند.«

 فعاليت داخل صنف
شاگردانبهسهگروپتقسيمشوند.گروپاولدرموردوضعسياسىمدنيتويدى،گروپدوم
درموردوضعاقتصادىمدنيتويدىوگروپسومدرمورداعتقاداتدورانويدىمعلومات

خودرادرصنفبيانکنند.
  سوال ها

1-اولينمدنيتآريايىدرافغانستانبهچهناميادمىشود؟مختصراًبيانکنيد.
2-زناندرمدنيتويدىازچهمقامىبرخورداربودند؟شرحدهيد.

3-درموردعقايدمردمانمدنيتويدىچهمىدانيد؟معلوماتخويشرابيانکنيد.

  فعاليت خارج صنف
شاگردانازبزرگانخوددررابطهبهاعتقاداتمردمانقبلازاسالمبپرسندومعلوماتبدست

آمدهرادرصنفبيانکنند.
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مدنيت او ستايى
درسيازدهم

شاگرداندرايندرسدرموردمدنيتاوستايىوچگونگىوضعيتکلتورىواجتماعىمعلومات
حاصلمىنمايند؟

مدنيتاوستايىدومينمدنيتدرتاريخقديمافغانستانمىباشد،ناماينمدنيتازکتاباوستا
گرفتهشده،کهبراىزردشتيانمقدسمىباشند.اوستارابهمعنىقانون،بنيادودستورآوردهاند.
اينمدنيتدرحدود1200سالقبلازميالدآغازشدهوتا700سالقبلازميالدادامهداشت.
مدنيتاوستايىدربُخدىاساسگذاشتهشد.دراينرابطهدرکتاباوستاآمدهاستکه:»يمه
بهامراهورامزدايکوارهراساختکهطولوعرضآنبهيکاسپرس)يکميداناسپ
دوانى(بوددرآنحيواناتمانندگوسفندوگاو،مرغانوجانورانمانند:سگوغيرهرانگاه
داشتندوجاىآبراهمبهدرازىيکهانه)ميل(حفرکردودرآنوارهبازارها،گذرهاو
خانههارابهترتيبمخصوصساختند؛ولىمردمعليل،دروغگووپستوديوانهرادرآنشهر

جاىنداد.«
زردشتکهسپينتماننيزناميدهشدهاست،پيشواىزردشتيان،ايجادگراوستاومحرکمعنوى
مدنيتاوستايىمىباشد.موصوفنصايحجدىاجتماعىرادرسرودههاىخويشتبليغکرده

است.
از:گفتارنيک، بود تبليغمىنمودکهعبارت انسانىسهاصلرا براىزندهگىسالم زردشت

آتشکدةبلخ
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کردارنيکوپندرانيک.درموردزندهگىوشخصيتزردشت،کتاباوستاشهادتميدهد
که،موصوفدراطرافشهرقديمبلخ)بخدى(زيستهاست.

زردشتمتعلقبهيکىازخانوادههاىنجيبسرزمينافغانستانقديمبود.براساسهمينسوابق
خانوادهگىبودهکهموصوفدرزماناعالناصالحاتفکرىوتبليغآييننوينباتعدادىاز

وزراوحکمرانانبانفوذروابطخويشاوندىداشتهوآنراحفظکردهبود.
عدهيىازمؤرخينزردشترامربوطبهخاندانمشهوراسپهمىشناسند.دراغلبنامهاىخانواده
زردشتکلمهاسپهبهگونهمکرريادشدهاست؛چنانچهپدرزردشتپوروسپهنامداشتوجداو

بهنامميچتاسپهيادشدهاستکهمعنىصاحباسبهاىقوىرامىرساند.
براى رهنمايى اصول حقيقت در کتاب اين است. شده ارايه زردشت بوسيله اوستا کتاب
پيروانآيينزردشتىاست.اوستاازجملهکتبقديمجهانبهشمارمىرودکهغالباًحوادث

سالهاى1200الى600قبلازميالدرادربرگرفتهاست.
درمدنيتاوستايىطبقاتسهگانهاجتماعى)روحانيون،نظاميونودهاقين(وجودداشت.

مردمدهنشينشدهبودند.زراعتوباغدارىپيشهاصلىآنهابودهودرپهلوىآن،بهمالدارىنيز
مشغولبودند.وسايلوابزارفلزى)خاصتاًفلزبرونز(رااستعمالمىنمودند؛عالوهبرآندراوستا
معلوماتپيراموناشخاصسياسىنيزآمدهاست؛ازجملهنامهاىيادشدهمربوطبهساللههاى

تاريخاساطيرىافغانستانمىباشند؛مانند:پيشداديان،کيانىهاواسپه.

   فعاليت داخل صنف
شاگردانبهدوگروپتقسيمشوند.گروپاولدرمورداوستاوگروپدومدرموردزردشت

ونصايحآنمعلوماتخويشرادرصنفارايهنمايند.

 سوال ها
1-درموردتمدناوستايىومعنىآنچهمىدانيد؟

2-زردشتکىبود؟
3-مدنيتاوستايىبرچندطبقهاجتماعىتقسيمشدهبود؟

 فعاليت خارج صنف
شاگردانازگفتارنيک،کردارنيکوپندارنيکچهمعنىرامىگيرند؟ازاقاربودوستان

خويشبپرسندومعلوماتخويشرادرصنفارايهنمايند.
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درسدوازدهم

هخامنشي ها

درايندرسراجعبهچگونگيحاکميتهخامنشيهادرافغانستانوسقوطآنهاتوسطيونانيان
معلوماتحاصلمينماييد.

هخامنشىهاازجملهقبايلفارسبودندکهمدتهاقبلدرفارسقديمميزيستند.فارسهادهقبيله
داشتند.درآنوقتدرافغانستان بودندوعرفآريايى قبايل ازين بودندکههخامنشيهايکى
حکومتمرکزيوجودنداشتودرهرگوشهافغانستانحکوماتمحليحاکمبودند.حکمراني
هخامنشيهادرقرنششمقبلازميالدتوسطکوروشهخامنشيتأسيسشد.هخامنشيهاعالوه
به نيز را خويش امپراتوري ازمرزهاي خارج وغربي شرقي مناطق قديم، فارس مربوطات بر

تصرفدرآوردند.
درسال549قبلازميالد،نيروهايهخامنشيتحتفرمانکوروشقسمتهايازافغانستانرا
بيشتر نامبرده بهقدرترسيد، بهتصرفدرآورد.بعدازکوروشپسرشکمبوجيه برايمدتي
بهمرزهايغربيفارسباستانتوجهکرد.بافرعونمصرجنگيدهاورامغلوبساختومصررا

اشغالکرد.
داريوش شد. متصرف را وپنجاب سند عبورکرد، را سند درياي تسخيرهند جهت داريوش
عادات رسوم، مختلف، اديان نژاد، نوع 48 آن درترکيب که را خويش وسيع امپراتوري

ساحهقلمروامپراتورىهخامنشىها
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ولسانهايمتنوعوجودداشت،باتدبيرخاصادارهمينمود.
دريکتعدادسنگنوشتههايکهازحکمرانانهخامنشيهابجامانده،آمدهاست،کهدامنهحکمراني
هخامنشيهابهطرفشرقگسترشيافتهاست.يکيازاينسنگنوشتههاسنگنوشتهبيستون

استکهدرآنبيشتراز21منطقهتحتحاکميتهخامنشيهاذکرگرديدهاست.
اردشيردوم دوم، داريوش خشايارشاه، اول، داريوش چون: مشهورهخامنشيها ازحکمرانان

وتعداديديگريبهاريکهقدرترسيدند.
عدهيىازآنهامناطقزياديرامتصرفشدند؛امادرسال333قبلازميالدامپراتوريهخامنشي

توسطيونانيانازبينرفتهومتصرفاتآنباامپراتورييونانيملحقگرديد.

 فعاليت هاي داخل صنف 
شاگردانبدودستهتقسيمشونددستهاولحکمرانانمشهورهخامنشيهارامعرفينمودهودسته

دومراجعبهسنگنوشتهبيستونبههمصنفانخويشمعلوماتارايهنمايند.

 سواالت
1.کدامامپراتورهخامنشيبرايتسخيرافغانستانکوششنمود؟معلوماتدهيد.

2.امپراتورىهخامنشيهاچهوقتوتوسطکيبوجودآمد؟معلوماتدهيد.
3.امپراتوريهخامنشيازطرفچهکسيسقوطکرد؟مختصراًمعلوماتدهيد.

 فعاليت هاي خارج ازصنف 
شاگردانراجعبهامپراتوريهخامنشيهامعلوماتجمعآورينمودهدرصنفآنراارايهنمايند.
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هجوم اسكندرمقدوني برافغانستان
درسسيزدهم

درافغانستان اسکندريهها وايجاد برافغانستان اسکندرمقدوني حمله به رابطه در درس دراين
معلوماتبدستميآوريد.

اسکندرمقدونيدرسال331قبلازميالدبعدازدرگذشتپدرشفليپدومکهحاکميونانبود
زماماموررابدستگرفت.ويبعدازبقدرترسيدنبهفتوحاتخودبطرفمصر،ايرن،افغانستان
وهندوستانآغازنمود.اسکندرتوانستدرمدت12سالقلمروخودرابسيارگسترشدهد.بدين

اساسبهکبيرملقبگرديد.
اسکندرمقدونيبعدازتسخيرامپراتوريهخامنشيهامتوجهافغانستانشدوبدونوقفهدرسال330
قبلازميالدبهسرزمينافغانستانهجومآورد.سکندربعدازتسخيرهراتدرآنجابناماسکندريه

يکشهررااساسگذاشتکههماناهراتفعليبشمارميرود.
بعدازتسخيرهراتعساکراسکندربهطرففراهومربوطاتآنحمالتخودراآغازکردونواحي

سيستانرامتصرفشد،ومرکزبلوچستان)زرياسپ(رانيزتسخيرنمود.
ازميالد قبل 329 درسال آغازکرد. قندهار( اراکوزيا) طرف به را خويش سوقيات بعدازآن
تاسيس عساکررا پايگاه يک هم قندهار درنزديکي سال ودرهمين نمود تصرف را ارغنداب
بلوچستان نظيرهرات، باستان، افغانستان مهم واليت سه اسکندر زمان اين تا باوجوديکه کرد.

اسکندرمقدونى
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وقندهارراتحتسلطهخوددرآوردهبود،اماحاکمقبليهراتاستقاللهراترااعالننمود.
نيروهاي دراشغال قيامهراتتعدادزياديعسکرفرستادوهراتمجدداً اسکندرجهتسرکوب

اسکندردرآمد.
بهتعقيباشغالهرات،سيستانوقندهار،اسکندرمقدونيمتوجهکابلشد.نامبردهدرسال329
قبلازميالدبهکابلرسيد.بعدازتسخيراينمناطقازطريقپغمانبهکاپيسارفتودرآنجابراي
اندراب ازراه بعددربهارهمينسال و راساخت قفقاز)بگرامکنوني( اسکندريه عساکرخويش
بااليعساکربسوسواليسابقهراتحمالتخودراآغازنمود.بسوسبههمتنيروهايباختري
بهحمالتخودبااليعساکراسکندرادامهداد.اينوضيعتتاسال327قبلازميالددوامنمود
درهمينحالاسکندربايکيازقومنداناننيرويباختريدستدوستيدادوبادختريجوانيبهنام

رخشانهازدواجنمود،بهاينترتيبمناطقباختريرادرتصرفخويشنگهداشت.
اسکندرمقدونيبعدازتسخيرباخترازراهکاپيسابهکابلودرآنجابااستفادهازراهدرونتهبهنواحي
کنرواسماررسيد.درمناطقيادشده،طيجنگهايسنگينبايوسفزاييهامجروحشد.پس

ازآنبطرفباجوروچترالروآوردواينمناطقراتصرفنمود.
بحري دربندر ازميالد قبل 325 ودرسال بخشيد تداوم را مناطق اين تصرف جريان اسکندر،
کراچياسکندريهديگريساخت.ازآنجابهطرفگدروزيا)بلوچيستان(رونمود؛وليزمانيکه

بهبابلرسيد،درآنجابهمرضمالريامبتالشدکهدرنتيجهآنبهعمر32سالگيدرگذشت.

  فعاليت هاي داخل صنف
شاگردانسمتلشکرکشياسکندرمقدونيرادرنقشهنشاندهند.

 سواالت
1.اسکندرمقدونيدرکدامسالامپراتوريهخامنشيهاراازبينبرد؟معلوماتخويشرابنويسيد.

2.اسکندرمقدونيدرباخترباکدامدخترازدواجنمود؟
3.اسکندرمقدونيدرکداموالياتاسکندريههاساخت؟معلوماتدهيد.

 فعاليت هاي خارج ازصنف
شاگردانبااستفادهازمنابعديگرمعلوماترادرمورداسکندرمقدونيجمعآورينمودهودرصنف

بياندارند.
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مورياها

درسچهاردهم

دريندرسشاگرداندرموردحکومتمورياهاواوضاعسياسىآنزمانمعلوماتحاصل
مىنمايند.

اولينحاکممورياهاچندراگوپتانامداشتکهدرسال324قبلازميالددرهندحاکمگرديد.
قرارداشت، يونانى راکهتحتحاکميتحکمرانان افغانستان نقاطشرقى بعضى چندراگوپتا
تصرفنموددرينزماننيروهاىسليکوسيونانىابتداءباختروبعدازآنوادىکابلرامجدداً
بدستآوردوچندراگوپتاراتادرياىسندبهعقبراند،ولىدرپىيکسلسلهپيروزىهاى
مؤقتعساکرسليکوسدوبارهموردحمالتچندراگوپتاقرارگرفت؛تاباآلخرهوىمجبورشد
کهبهچندراگوپتادستدوستىبدهدودخترخويشرابهعقدنکاحوىدرآورد؛عالوهبرآن
گندهارا)ننگرهار(،اراکوزيا)قندهارا(وگدروزيه)بلوچستان(رانيزبهچندراگوپتاواگذاشت.
چندراگوپتادرسال300قبلازميالددرگذشتوپسروىبندوساراقدرترادردستگرفت.
درينوقتدرامپراتورىيونانىمراکزمختلفبوجودآمدوجنگهاىشديددرميانآنهاآغاز
شد.باوجودانکهجنگمياننيروهاىيونانىجريانداشت؛اماروابطخوببينسلوکيديانو
مورياهاروزبهروزوسعتمىيافتوروابطتجارتىميانآنهاگسترشيافت.اينروابطسبب

شدتازمينهاختالطفرهنگهندىويونانىفراهمشود.
بعدازبندوساراحکمرانمعروفسلسلهگوپتايى)آشوکا(بقدرترسيد.نامبردهجهتانتشار
آيينبودايىزحماتزيادىرامتحملشدومبلغانزيادىرابهافغانستانونقاطمختلفجهان

سکهطاليىعصرچندراگوپتا
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فرستادوىدرقلمروتحتسلطهخويشفرمانهاىبروىسنگهاىنوشتکهازآيينبودايى
نمايندهگىمينمود.درکندهار،ننگرهار)درونته(وبعضىمناطقديگرى،ازيننوشتهسنگهاى
کهفرمانهاىآشوکابهروىآنهامرقومشده،موجوداست.باآغاززمامدارىايتوديم،يکىاز
واليانآشوکاکهبرحوزهکابلوگندهاراحکممىراند،بهشکستمواجهشد.بهاينترتيب
حکمرانىمورياهابهقسمتهاىجنوبافغانستانازبينرفت.ايتوديمحمالتباخترراتامناطق

جنوبىهندوکشرساندواستقاللافغانستانرااعالمکرد.

 فعاليت هاى داخل صنف
شاگردانبهگروپهاتقسيمشوندوهرگروپبهترتيب،قلمروسرحداتحکمرانىمورياهارا

بروىنقشهنشاندهند.

  سواالت 
1-راجعبهنخستينحکمرانمورياهاچهميدانيد؟تحريرداريد.

2-چندراگوپتادرکدامسالوفاتکرد؟
3-راجعبهآيينآشوکاچهميدانيد؟

 فعاليت هاى خارج از صنف
شاگرداندرکتابخانه،نامکتاب،مؤلفوسالچاپکتابراجستجوکندکهراجعبهحکمرانان

مورياهانوشتهشدهباشد.
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ساکها

درسپانزدهم

اراکوزيا)کندهار( چون افغانستان جنوب ساحات در ساکها حاکميت به راجع درس دراين
سکستان)سيستان(معرفتحاصلمينماييد.

آخرينحکمراندورهيونانوباخترىهيلوکيلسبود.نامبردهبرتمامقلمروامپراتورىيونانباخترى
حاکميتداشت.بعدازاوحاکمانمحلىبوجودآمدند،کههريکىازايشانبرمنطقةکوچکى
حکومتميکردند.اينجريانتاصدسالقبلازميالدادامهيافت.مناطقجنوبافغانستانچون:
اراکوزيا)کندهار(سکستان)سيستان(قومنيرومندىبهنامساکهاحاکميتخويشرابنيادگذاشتند.
اولينحاکماينقومجديدبنامهرايوسشناختهشدهاست.وىهمچونامپراتورانيونانوباخترى

بنامخودسکهضربميزد.
ساکهابهمدتکوتاهىدامنهمتصرفاتخودراتاتاکسيال،سندوحوالىبوالنبلوچستانوسعت
نيزتحتتسلطخويشدر را باخترى يونانو امپراتورى دادند.ساحاتجنوبوجنوبشرقى

آوردند.
بعدازهرايوس،مايوس)72(سالقبلازميالدبهقدرترسيد.وىبهروىمسکوکاتخويشلقب
شهنشاهرانوشت.يکنامةاززمانحاکميتوىبهدستباستانشناسانرسيدهوبرروىپارچه
مسىتحريرشده،کهدرايننامه78سالقبلازميالد،استفادهازرسمالخطيونانىوخروشتى

بقاياىتاريخىسيستان



34

آشکاراظاهرمىشود.
بين هم هنوز تا مانده باقى ساکها زمامدارى زمان از اسامى و کلمات مورخين، عقيدة بنابر
پشتوزبانانمرسوماست؛بهطورمثالافغانشناساروپايى)سراولفکاميرو(معتقداستکه)ساله
کهدمه(کلمهاستکهبهروىمسکوکاتساکهانوشتهشدهومعنى)سربازتوانا(راميرساند،و

ياکلمهديگرى)سپالههوره(بهمعنىسربازآتشينيادرخشندهآمدهاست.
حاکميتساکهابوسيلهکوشانىهاازبينرفت.

  فعاليت هاى داخل صنف
نيز آنرا جوابات و کنند سوال يکديگر از و نموده گفتگو ساکها به راجع هم بين شاگردان

خودشانارزيابىکنند.

 سواالت
1-اولينمرکزساکهادرکجابود؟معلوماتدهيد.

2-نخستينحکمرانساکهاچهنامداشت؟مختصراًمعرفىنماييد.
3-مايوسدرکدامسالبقدرترسيد؟بنويسيد.

 فعاليت هاى خارج از صنف 
رادر معلوماتخويش ميشناسند؟ بنامساکها را قريه آيا بپرسندکه بزرگانشان از شاگردان

صنفارايهبدارند.
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دولت هاى مستقل يونان و باخترى
درسشانزدهم

درايندرسشاگرداندرموردچگونگىتاسيسدولتهاىمستقليونانوباخترىووضعيت
سياسىايندورهمعلوماتحاصلمىنمايند.

گرديد. تقسيم يونانى قوماندانان ميان در اسکندر امپراتورى قلمرو که کرديم مطالعه قبًال
سلوکيدهاىيونانىنيزقسمتىازامپراتورىاسکندررادراختيارداشتند.آنهاشامومربوطاتآنرا
ادارهمىکردند.سلوکيدهاشخصىبهنامديوديتساولرابهحيثوالىباخترتوظيفنمودند.
دورانحکمروايى اعالنکرد. را سغديانه و باختر استقالل باختر، به رسيدن از بعد موصوف
ديوديتسبينسالهاى245-230قبلازميالدبود.بعدازاوديوديتسدومامورادارةباختررادر
دستگرفت.موصوفبادولتتازهبهاستقاللرسيدةاشکانيانروابطدوستانهبرقرارنمود؛زيرا

هردودولتجديدبرخالفسلوکيدهاىشام)سوريه(بودند.
ايوتيديوم،مقتدرترينشاهدولتيونان-باخترىبودکهدردورانحکمروايىخويشهجوم
بهمصالحهومداراعقبزد.موصوفقسمتهاىجنوبهندوکش سلوکيدهاىشامرادفعو
رابدونجنگازسلطهدولتهندآزادساخت.درقسمتهاىغربىتاحدودتوسپيشرفت.
کاشغرستاندرشمالوبلوچستاندرجنوبرانيزبهافغانستانآنزمانملحقساخت.درهمين

دورهبودکهباخترنام)هزارشهر(رادرجهانآنزمانکسبنمود.

نمونهيىازمسکوکاتايوکراتيد
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شاهديگرىيونان-باخترىديمتروسنامداشت.موصوفتاسندونزديکپنجابپيشروى
کردوهندوستانشمالىراتاکنارههاىگنگاهتسخيرنمود.سرحداتامپراتورىيونان-باخترى
و سيحون ساحات از و گنگاه مناطق الى موجوده( ايران مرکزى )ساحات فارس دشتهاى از
جيحونتابحرهندکشيدهشدهبود.فتوحاتشاهانيونان-باخترالىسالهاى175قبلازميالد

ادامهداشت.
ايوکراتيدشاهديگريونان-باخترىبود.موصوفواليهاىرادرامپراتورىخويشمقررنمود
کهزمينهدولتهاىمستقلرادرهندبهوجودآوردند.اززمانبهقدرترسيدنايوکراتيد،سقوط
غرب در اشکانيان حمالت طرف يک از گرديد. آغاز باخترى يونان- امپراتورى و دولت
امپراتورىوازجانبديگرقبايلستىدرداخلکشور،پروسهازبينبردنوسقوطدولتهاى
مستقليونان-باخترىرامساعدساخت.دولتيونان-باخترىدرسال135قبلازميالدمرکز
خويشراازبلخبهبگرامانتقالدادومسألهتاجاىرسيدکهدرسال70قبلازميالداولساکها
درجنوبافغانستانبهقدرترسيدندوبعداًشاخهيىازقبايل)ستىها(کهبهنام)يوچى(شهرت
دارندودرتاريخقديمافغانستانبهنامکوشانيانمعروفهستند،بلخراتصرفکردهوسلسلة

دولتهاىيونان-باخترىراسقوطدادند.

  فعاليت داخل صنف
آزادى اعالن و رسيدن قدرت به مورد در اول گروپ شوند. تقسيم گروپ دو به شاگردان
ساحاتباختروسغديانهوگروپدومدرموردشاهانمشهوراينسلسلهمعلوماتخويشرادر

صنفارايهنمايند.

  سوال ها
1-درموردايوتيديومچهمىدانيد؟معلوماتخويشرابنويسيد.

2-ديمتريوسکىبودودرموردکارنامههاىاوچهميدانيد؟
3-زوالامپراتورىيونان-باخترىچگونهآغازگرديد؟معلوماتخويشرابنويسيد.

  فعاليت خارج صنف
هرشاگردنقشةامپراتورىيونان-باخترىرادرخانهترسيمنمودهودرصنفبهديگرشاگردان

نشاندهند.
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مشخصات هنرى و فرهنگى دوران يونان - باخترى
درسهفدهم

درايندرسشاگردانراجعبهدستآوردهاىکلتورىدورةيونان-باخترىومشخصاتآن
معلوماتحاصلمىنمايند.

شکىنيستکههمزمانباهجومنظامىاسکندر،باعساکريونانى،هنرمندان،دانشمندانوساير
اهلپيشهنيزبهسرزمينهاىمفتوحهازجملهافغانستانآمدند.اختراعاتوابداعاتاينهنرمندان
بافرهنگسرزمينهاىشرقىبهخصوصمردمقديمافغانستانيکجاشدهوصبغهافغانىرابه

خودگرفت.
وضعاقتصادىدورانيونانوباخترىرشدمناسبداشت.روابطتجارتى،پيشههاىمتنوعصنعتى،
مالدارىوآبيارىانکشافقابلمالحظهکردهبود.ايوتيديمسکههاىساختهشدهازطالونقره
رابهنامخودضربنمودهاست،کهنمايندهگىازوضعخوبومناسباقتصادىمىنمايند.
راههاىتجارتىبازگذاشتهشدهبودوامنيتراههاىکاروانهاتامينمىگرديد.ساحاتمختلف

کشوربهوسيلهواليانکهغالباًشهزادهگانبودند،ادارهمىگرديد.
ادامةحاکميتشاهانيونانوباخترىبراىمدتتقريبا140ًسال،اثراتبزرگىبرمزجوترويج
فرهنگجديدبرجاگذاشتکهازجملهمىتوانبهترويجصنايعمختلف،ايجادهاىاختراعات
هنرى،زبان،رسمالخطوجنبههاىديگرفرهنگىيادکرد.اينهمهاثراتفرهنگىدرسرتاسر
قلمروامپراتورىيونانوباخترىباعناصرمحلىيکجاشدهوفرهنگخاصرابهوجودآورده

بودکهبهناممدنيتيونانوباخترىدرتاريخقديمشهرتيافتهاست.
دريکىازکتيبههاىدورانيونانوباخترىکهدرآىخانمبدستباستانشناسانرسيدهاست،

نمونةازمسکوکاتديمتروس
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چنينمىخوانيم
درزمانطفوليتتربيةخوببگير.

درجوانىبرخواهشخويشحاکمباش.
درپختهسالىراستکارباش.
درپيرىاندرزدهندهباش.

درروزهاىواپسينزندهگانى،بدانکهچگونهبدونافسوسبميرى.
اثراتيونانياندرامورساختمانىوعمرانىنيزمحسوسبود.مراکزادارىونظامىخويشرا
عمدتاًدرمقاطعدرياهامىساختند.نمونههاىاينگونهعمراناترادربقاياىبگراموآىخانم
ديدهمىتوانيم،درساختمانهاشيوهتدافعىمدنظرگرفتهمىشد.برجهاىمراقبتى،خندقهاى

دفاعىوسدهاىگوناگونىرادرساختمانهامدنظرداشتند.
بهعقيدةمؤرخيننفوذيونانىهاتاقرنهفتمميالدىدرافغانستاندوامکرد.ايناثراتعمدتاً
دربخشرسمالخطوهنرچشمگيربود.کتيبههاىمتعددکهدرنقاطمختلفبدستآمده،
اينادعاراتاييدمىنمايند.هنرمجسمهسازى،رسامىونقاشىبرظروفشيشهيى،اشکالو

تيپهاىيونانىدرساختمانهاوعمرانات،تازمانههاىزياددرافغانستانقديممعمولبود.
خالصهاينکهدرمدتتقريبا140ًسالاقتدارشاهانيونانوباخترى،کهجمعا36ًتنازپادشاهان
ويکملکهازاينسلسلهدرافغانستانوبهارتقديم)هند(حکمراندهاند،همةآنهابهتوسعة
فرهنگ که داشت ياد به بايد اند. پرداخته هند و باختر سرزمين در يونانى کلتور و فرهنگ
يونانىهابهصورتتغييرناخوردهدراينسرزمينمروجنشدهاست؛بلکهباکلتوروفرهنگ
سرزمينافغانستانقديميکجاشدهونوعجديدىازفرهنگرابهميانآوردکهبهناممدنيت

يونانوباخترىيادشدهاست.

 فعاليت داخل صنف 
شاگردانبهدوگروپتقسيمشوند.گروپاولدرموردوضعاقتصادىدورانيونانباخترى
معلوماتراارايهنمايندوگروپدومدربارةيکجاشدنفرهنگدورانيونانوباخترىصحبت

نمايند.
  سوال ها

1-درموردوضعاقتصادىدورانيونانوباخترىچهمىدانيد؟بيانداريد.
2-نمونههاىاثراتساختمانهاىيونانىدرکدامساحاتبهنظرميرسد؟نامبگيريد.

3-کدامنوعرسمالخطدردورانيونانوباخترىمروجبود؟توضيحدهيد.

 فعاليت خارج صنف
شاگرداندرمحالتزيستخويشقصههاىسکندرويونانيانراازبزرگانبپرسند،معلومات

بدستآوردهرادرصنفبهديگرانارايهنمايند.
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امپراتورى کوشانى ها
درسهژدهم

امپراتورانمهمکوشانيهاوکتيبهرباطک امپراتورىکوشانىها، تأسيس به درايندرسراجع
معلوماتحاصلمىنماييد.

نامکوشانيهاازکلمهکوشانگرفتهشده،کوشانيکىازاقواميوچىبودکهازدرياىآموعبور
نمودهودربلخبهحاکميتيونانوباخترىخاتمهبخشيدند.

اعالن ميالدى 40 سال در نامبرده مىباشد. کدفيسيس( )کجوال کوشانى امپراتورى موسس
پادشاهىکردبهمدت40سالبرنواحىزيادىازآرياناىکهنحکمرانىنمودودراواخر

سلطنتخودلقبشهنشاهرااختيارنمود.
پسازمرگکجوالکدفيسيسپسرشويماتکتوبهقدرترسيد.دربارهاينشخصمعلومات
توسط که است رباطک نوشته سنگ زمينه درين دستاورد نخستين نيست. دست در زيادى

ويماتکتونوشتهشدهاست.
بعدازويماتکتوپسروىويماکدفيسيستاسال127ميالدىحاکميتداشت،ويماکدفيسيس
تادرياىگنگاىهندوسعت امپراتورىکوشانىهابود،کهحدودکشوررادرجنوب اولين
بخشيد.ويماکدفيسيسهمچنانباکشورچينروابطدوستانهبرقرارکردوبهدربارامپرتورروم

)تراجان(يکسفيرفرستادوباآنهاروابطتجارتىواقتصادىبرقرارنمود.
قديم تاريخ در کنشکا رسيد. بقدرت پدرش مرگ از بعد ويماکدفيسيس پسر کبير کنشکا

افغانستانيکامپراتورمقتدروازشهرتخاصىبرخورداربود.
حدودامپراتورىوىازطرفشرقبهبنارسهندوستانازطرفغرببهامپراتورىپارتها،و

تصويرمجسمةسنگىکنشکا
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ازشمالتاکاشغرويارکندميرسيد.درشرقباچينودرغربباکشورهاىرومروابطتجارتىداشت.
درزمانکوشانىهاراهمعروفابريشمخصوصاًدرزمانحاکميتکنشکاشهرتجهانىيافت.

تابستانى پايتخت وى داشت. پايتخت يا مرکز دو خويش امپراتورى امور اداره براى کنشکا
خويشبگراموپايتختزمستانىخويشراپشاورانتخابکردهبود.

امپراتوران مهم سلسله کوشانى ها به ترتيب زمانى:
بنيانگذار شخص اين نمود. حکومت ميالدى 80 تا ميالدى 40 سال از کجوالکدفيسس -1

امپراتورىکوشانىهامىباشد.
2-ويماتکتوازسال80ميالدىتا105ميالدىحکومتنمود.

3-ويماکدفيسيسازسال105ميالدىتا127ميالدىحکومتنمود.
4-کنشکاازسال127ميالدىتا147ميالدىحکومتنمود.اينشخصبزرگترينامپراتور

کوشانىهامحسوبمىشود.
5-هوويشکاازسال147ميالدىتا182ميالدىحکومتنمود.

ازينشخصحکمرانان بعد تا220ميالدىحکومتنمود. ازسال182ميالدى 6-واسوديوا
محلىحاکميتمرکزىرابهخطرانداخت.

عواملىکهباعثسقوطامپراتورىکوشانىهاشد،توجهبيشازحدحاکمانکوشانىبهطرف
کوشانىها، امپراتورى غرب در ساسانى امپراتورى افزون روز نيرومندى هندوستان، مناطق
حمالتقبايلچينىدرشمالکشور،اطاعتنکردنحاکمانمحلىازفرمانحکومتمرکزى،
حمالتپىهمنيروهاىنوظهوردرداخلامپراتورىکوشانىازجملهعواملىاستکهزمينهرا

براىتجزيهوفروپاشىامپراتورىکوشانىمساعدساخت.

فعاليت داخل صنف
شاگردانبهسهدستهتقسيمشوند،دستةاولراجعبهمؤسسکوشانىها،دستةدومراجعبهسنگ
به بهحکمرانانمشهورکوشانى نوشتةرباطک)کتيبةرباطکسمنگان(ودستةسومدررابطه

همصنفانخويشمعلوماتارايهنمايند.

 سواالت
1-مؤسسامپراتورىکوشانىهاکىبود؟معلوماتخودرابنويسيد.

2-راجعبهسنگنوشتهرباطکچهميدانيد؟تحريرداريد.
3-عواملسقوطامپراتورىکوشانىرابيانکنيد.

 فعاليت هاى خارج از صنف
شاگرداندرموردوضعيتفرهنگىدورهکوشانيانمعلوماتجمعآورىنمودهوآنرادرصنف

ارايهنمايند.
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امپراتورى يفتلى ها
درسنوزدهم

درايندرسپيرامونايجادامپراتورىيفتلىهاوسقوطاينامپراتورىمعلوماتحاصلمينماييد.

بنابرعقيدةسراولفکامير،مؤرخانگليسى،يفتليانازآسياىمرکزىبهطرفجنوبحرکت
تخاروبعضى نمودند. تخارايجاد واليت در ميالدى 360 درسال خودرا ادارة واولين نموده
ازمناطقهندوکشراازسيطرةکيداريانوياکوشانيانکوچکخارجساختندوبهتصرفخود

درآوردند.
ياد اعرابآنهاراهياطله يفتلىها،خوينتهاو نامهاىهفتالىها، به تاريخى يفتلىهادرمتون
تاج ميالدى 425 سال در که است شده معرفى يفتاليتو نام به يفتلىها شاه اولين اند. کرده
شاهىرادرتخاربرسرنهاد.ساحةحاکميتموصوفازبدخشانتابلخوسغديانهمىرسيد.
خويش قلمرو شامل نيز را هرات موصوف رسيد. قدرت به اخنشور پسرش ايفتاليتو از بعد
نمود؛اخشنورباساسانىهاجنگهاىزيادنمودهوآنهاراشکستداد.نامبردهجهتوسعت
امپراتورىخويشسعىکردوساحاتجنوبىهندوکش؛ازقبيل:کابل،غزنىوهلمندرانيز
تحتادارةخويشدرآورد.بعدازاخشنورپسرشتورمنهبهقدرترسيدوىدرمسکوکات
خويشخودراامپراتورزابليادکردهاست.موصوفقلمروخودراتاهندمرکزىوسعتداد
ودرسال502وفاتيافت.بعدازوىپسرشمهراکوالبهقدرترسيد.وىبههندحمالت

سرحداتافغانستاندرزمانيفتلىها
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انجامدادوخاندانگوپتارامجبوربهپرداختباجنمود.
اينشخصباحکمرانانبنگالنيزجنگهاىکردوتعدادىزيادىمراکزبودايىراازبينبرد
باآلخرهمهراکوالدرسال542ميالدىدرگذشت،بامرگوىهمزمانزوالوسقوطامپراتورى

يفتلىهاهمآغازشد.
هندوبنگالدوبارهبهدستحکمرانانمحلىافتادندودرافغانستاننيززمينهقدرتمندشدنحاکمان
محلىفراهمشد.يفتلىهامخالفمذهببودايىبودند.تعدادزيادىازمعابدبودايىراويران
کردند.آنهاآفتابرامىپرستيدند.درمسکوکاتآنهاازمعابدزوروسوريادآورىشدهکه
بهمعنىآفتابپرستىبود.ترسيمآتشکدههارانيزدرمسکوکاتانعکاسدادهاند.مجسمةرب

النوعآفتابدرکوتلخيرخانةکابليکىازنمونههاىبرجستهآنزمانمىباشد.
بعدازفروپاشىامپراتورىيفتلىهادرافغانستاندورةديگرىبهنامکوشان– يفتلىکههماندوره
حکمرانانمحلىبودآغازشد.دريندورهمىتوانازکابلشاهان،شيرانباميانوتگينشاهان

يادکردکهدرنقاطمختلفهريکىحکومتمينمودند.
ازنظرزمانىايندورهعمدتاًازاوايلقرنششمميالدىالىاواخرقرنهشتمميالدىدواممىيابد

کهبرابرمىشود،باآغازحکومتهاىمستقلاسالمىدرافغانستان.

 فعاليت هاى داخل صنف
شاگردانبهدودستهتقسيمشوند،گروپاولکارونظريةمؤرخانگليسىرادرخصوصحکمرانان
يفتلىبيانداشتهودستةدوممعلوماتخويشرادررابطهبهحاکميتاخشنوربهديگرهمصنفان

خودارايهنمايند.

 سؤاالت 
1.يفتليانازکجاآمدند؟معلوماتدهيد.

2.راجعبهاخشنورحکمرانيفتلىچهميدانيد؟تحريرداريد.
3.راجعبهتورمنهچهميدانيد؟

 فعاليت هاى خارج ازصنف
شاگرداندرخانهوقريةشاننامهاىرادريابندکهبانامهاىحاکمانيفتلىشباهتداشتهباشد.
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مؤلفان
- مؤلف حسین احمدزى )بخش تاريخ(

- معاون مؤلف ذبیح اهللا دشتى )بخش تاريخ(
- معاون مؤلف ذکیه امیرى )بخش تاريخ(

- پوهاند غالم جیالنى عارض )بخش جغرافیه(
- سرمؤلف نجیب اهللا امین افغان )بخش جغرافیه(

- سرمؤلف محمد افضل حضرتى )بخش تعلیمات مدنى(
- سر مؤلف میر عبید اهللا فاضل )بخش تعلیمات مدنى(

- معاون سرمؤلف محمد انور مشفق )بخش تعلیمات مدنى(

ایدیت علمى و مسلکى
- پوهاند غالم جیالنى عارض
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- پوهنیار محمد فاروق عمرخیل

ایدیت زبانى
- میر احمد احمدى

ب

کميتۀ دینى، سياسى و فرهنگى
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إشراف 
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د

سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پښتــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، ګوجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا ه５ـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



بسم اهللا الرحمن الرحيم
پيام وزیر معارف

الحمدهللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین، أما بعد:
نصاب تعلیمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمى، فکرى و 

سلوکى نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنیادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلیمى با گذشت زمان 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 
محور  بايد  جامعه،  معنوى  پیشوايان  حیث  به  دينى  مدارس  فارغان  جانب،  يک  از  زيرا  است؛  اسالمى 
تالشهاى معارف قرار گیرند و از سوى ديگر نصاب تعلیمات اسالمى شامل عقايد، احکام و هدايات دين 
مبین اسالم 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. 

و  تعلیمات  سیستم  غنامندى  و  توسعه  ايجاد،  در  را  مهمى  نقش  تاريخ  در طول  اسالمى  امت  علماى 
معارف اسالمى مخصوصا انکشاف تدريجى نصاب تعلیمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ايفاء 

کرده اند.
مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى 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 اسالم، 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 اسالمى 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 اسالمى در عصر حاضر، تعلیمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول کمى و 
تعلیمات  به طرف مدارس و مراکز  فراوان  با شوق و رغبت  ما  اطفال و جوانان کشور  بوده و  کیفى 

اسالمى رو مى آورند.
وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خويش، در مطابقت با احکام 
قانون اساسى کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کیفى تعلیمات اسالمى و از جمله نصاب آن، 

اقدامات قابل توجه نموده است.
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 اسالمى، را با شرح و توضیح 

متون، جا بجا ساختن فعالیتها، ارزيابى و تمرينها با معیارهاى کتب درسى عیار ساخت.
امیدوارم اين تالشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر 

تعلیمات اسالمى در افغانستان عزيز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.
وباهللا التوفیق

دکتور محمد میرويس بلخى
وزير معارف

هـ



مقدمه
استادان محترم و شاگردان گرامى،

نیازمندى هاى جامعه  بر ضرورت و  بنا        کتاب درسى مضمون اجتماعیات مدارس دينى 

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، کوه ها، درياها، جهیل ها، ابحار، زراعت، مالدارى، 

معادن، ترانسپورت زمینى ، آبى و هوايى، نژاد، زبان، مذاهب، براعظم ها و کشورها معلومات 

حاصل نمايند و در پیشبرد امور زنده گى آز آن استفاده نمايند.

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

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

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

مضمون  دوازده(  صنف  الى  هفت  صنف  )از  مکمل  دورۀ  يک  فراگیرى  با  تا  میرود  توقع 

اين  با اصطالحات عمدۀ  بدانند؛  اجتماعیات شاگردان مدارس دينى مبادى علوم اجتماعى را 

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.

براى  اجتماعى  علوم  مفید  منبع  و  استادان  دلچسپى  مورد  کتاب  اين  محتويات  که  امیدواريم 

شاگردان مدارس دينى قرار گیرد.

واهللا ولى التوفیق

و
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دراينفصلدرسهاىذيلرامىخوانيد:
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� t)شناخت خداوند)َجلَّ َجَاللُه
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ازشاگردانانتظارمىرودکهبهاهدافزيردستيابند:

�احتیاجات مادى را بشناسند. t

�احتیاجات معنوى را بیان کنند. t

�ضرورت شناخت را بدانند. t

�مفهوم طبیعت را بدانند. t

را بشناسند. � t)خداوند)َجلَّ َجَاللُه

�ضرورت به روابط و مناسبات اجتماعى را بفهمند. t

�ضرورت به احترام داشتن را بدانند. t

�احتیاجات مادى و معنوى را مقایسه کرده بتوانند. t

�مفهوم ضرورت به شناخت را بدانند. t

�ضرورت به روابط و مناسبات اجتماعى را تفکیک کرده بتوانند؛ t

�ضرورت به احترام داشتن را توضیح کرده بتوانند. t

�در راه  برآورده ساختن احتیاجات عمًالٌ سهم بگیرند. t

�به حفظ طبیعت عالقه پیدا کنند. t

�در برابر مردم روحیه همکارى در ایشان تقویه گردد. t

اهداف فصل
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اسالم دنيا را مزرعة آخرت ميداند، به دست آوردن مال مشروع را عبادت مى شمارد و پيروانش را به استفاده 
احتياجات  طريق  اين  از  تا  مى کند  دعوت  فرموده،  ارزانى  انسان  براى  َجَاللُه(  خداوند)َجلَّ  که  ازنعماتى 

خويش را رفع نمايد. در ارتباط به اين مطلب در اين درس به احتياجات و انواع احتياجات آشنا مى شويد.

مباحثه کنید
نباتات نيازداريم  ما انسانها محتاج هستيم و به اشياى ماحول خود؛ مانند:کوه ها، درياها، جنگالت، حيوانات و 
از معادن استخراج  لوازم  مورد احتياج خود،  براى ساختن وسايل و  انواع فلزات را  ارتباط هستيم.   وباآنها در 

مى نماييم؛ هدف ما از انجام دادن اين فعاليت ها و کار ها چيست؟
احتیاجات چیست؟

با کوشش درجهت برطرف کردن آن است.  از احساس يک کمبود، همراه  احتياج، عبارت   
چون انسان ها محتاج هستند. براى ادامة زنده گى خود، احتياجات فراوان و گوناگون دارند و براى رفع 

اين نياز منديها به همکارى انسانهاى ديگرضرورت دارند.  اين احتياجات به دو نوع اند:
1- احتياجات مادى

2- احتياجات 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 )10-11( سورة النحل فرموده است: 
ْيُتوَن  َوالزَّ ْرَع  الزَّ ِبِه  لَُكم  ُينِبُت   }١٠{ ُتِسيُموَن  ِفيِه  َشَجٌر  َوِمْنُه  َشَراٌب  ْنُه  مِّ لَُّكم  َماء  َماء  السَّ ِمَن  َأنَزَل  الَِّذي  ُهَو 

ُروَن.}١١{ َوالنَِّخيَل َواَألْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِفي َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
 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 محصوالت ديگر براى شما مى روياند، يقيناً در اينها براى مردمى 

که انديشه مى کنند نشانه يى است. 

احتیاجات چیست؟ درس چهلم
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است.  غيره  و  سرپناه......  و  پوشاک  خوراک،   شامل:  انسان؛  مادى  هاى  ضرورت  مهمترين  
خداوند )َجلَّ َجَاللُه( براى ما منابع  و ذخايرفراوان در طبيعت قرار داده است. انسانها براى تأمين 
اين نياز ها در تالش اند  به سراغ کوه ها، جنگالت، نباتات و حيوانات بر آيند و با جهان خارج 
از خود رابطه بر قرار کنند. انسانها بدون رفع اين نيازمندى ها قادر به ادامة زنده گى نيستند. به 
طور؛ مثال: اگر آب به مقدارکافى به انسان نرسد، آب بدن انسان خشک مى گردد؛ انسانها احتياج 
به اکسيجن دارند. اگر چند دقيقه براى انسان اکسيجن نرسد، زنده نخواهد ماند. عالوه بر اين 
وجود انسان احتياج به انرژى دارد. اين انرژى از طريق غذا هاى گوناگون به دست مى آيد. اگر 
براى مدتى غذا به انسان نرسد، ضعيف و بى حال مى شود. وجود انسان  به پروتين، ويتامين هاى 
مختلف و مواد معدنى ضرورت دارد. همچنان انسانها با استفاده از وسايل ومواد ساختمانى براى 
خود خانه مى سازند؛ با استخراج انواع فلزات از معادن براى خود و جامعه وسايل رفع احتياجات 
را آماده مى کنند.  از گوشت و پوست حيوانات و همچنان از نباتات خوراک هاى مختلف و 

پوشاک هاى گوناگون را آماده  مى سازند. 
موادى که در طبيعت به آنها ضرورت داريم، گاهى به فراوانى در ماحول ما پيدا مى شود؛ مانند: 
هوا و نور و گاهى نسبتاً کم ياب اند که براى تهية آنها بايد تالش کرد تا آنها را به دست آورد؛ 
مانند: غذا، پوشاک و غيره. طبيعت مکان زنده گى 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، عالوه بر آنچه که گفتيم، انسان چه ضرورت هاى جسمى ديگرى دارد؟

                                  مرورى بردرس
�انسان موجود محتاج است. t

� t.بعضى از احتياجات مهم انسانها اين است؛ مانند: خوراک، پوشاک، سرپناه و غيره
�انسانها احتياجات مادى خود را از طبيعت تأمين مى کنند. t

� t.از وظايف انسانها است که از منابع طبيعى به وجه معقول استفاده نمايند و در فکر آينده گان نيز باشند
                                   سؤاالت

1-احتياجات مادى شامل چه چيزها مى شود؟ مثال بياوريد.
2- کدام احتياجات خود را توسط سعى و تالش به دست مى آوريم؟ بنگاريد.

3-کدام مواد در طبيعت به فراوانى پيدا مى شود؟
                                  کارخانه گى

در مورد استفادة معقول ازطبيعت چند سطر بنگاريد.
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احتیاجات معنوى درس چهل و یکم

در درس گذشته در مورد احتياجات مادى 
با  اين درس  نموديد. در  آگاهى حاصل 

احتياجات معنوى آشنا مى شويد.

بحث نمایید

به نظر شما آيا انسان بر عالوه   

احتياجات مادى احتياجات ديگرى نيز 

دارد؟

مادى،  احتياجات  انسانهابرعالوة   

احتياجات ديگرى نيز دارند؛ مانند: شناخت 

خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و ارتباط با او، شناخت 

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 اسالمى 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، اخالق، 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 اسالمى به شمار ميرود، زيرا 

از طريق و برکت ديندارى است که ما ميتوانيم به شناخت خداوند )َجلَّ َجَاللُه( شناخت 

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 

ْيِن َو ُيْلِهْمُه ُرْشَدُه. ]حديث شريف[ َمْن ُيِرِد اهلُل ِبه َخْيًرا يَُّفِقّْهُه ِفي الِدّ

ترجمه: به هرکس که خداوند)َجلَّ َجَاللُه( خير را اراده کند آن کس را به علم دين ماهر گردانيده، راه 
راست را به وى الهام مى کند. 
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دين آماده مى سازد؛ هم چنان ديندارى انسان ساز است که انسان را در بخش علم و عمل و در تمام 

بخشهاى زنده گى فردى و اجتماعى، معنوى، دنيوى و اخروى تربيت مى کند و او ر ا ديندار، آگاه و 

معتقد ميسازد. در اين صورت ارتقا و سعادت او را تضمين مى کند.

* با همکارى همصنفان خود، ده ضرورت معنوى را فهرست کرده به شاگردان بيان داريد.
      

                                  مرورى بردرس

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

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

                                  سؤاالت

1- احتياجات معنوى  کدام ها اند؟ چند مورد آنرا نام بگيريد.

2-  دين را تعريف نماييد.

3-  ديندارى در رفع نياز هاى علمى، روحى، عملى و اجتماعى انسان ها چه نقش  دارد؟

                                  کارخانه گى

خداوند)َجلَّ َجَاللُه(  در قرآن کريم مي فرمايد:

ُ ُهَو الَْغنىُّ الَْحِمیُد )فاطر،آيه 15(.  ِ  َو اهللاَّ  َیَأیَها النَّاس أَنُتُم الُْفَقَراُء ِإلى اهللاَّ

با کمک معلم علوم ديني يا مالامام مسجد، فعاليت هاى ذيل را انجام دهيد.

1- معناي آية شريفه را بنويسيد.

2- اين آيه چه ارتباطي با احتياجات مادي و معنوى انسان دارد؟ 

3- نتيجه را در کتابچة خود يادداشت نموده و در صنف بيان کنيد.
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ضرورت به شناخت

در درس گذشته آموختيم که انسانها عالوه بر احتياجات مادى، احتياجات ديگرى نيز دارند که 

به نام احتياجات معنوى ياد مى گردد، اين احتياجات معنوى همانند احتياجات مادى انسان مختلف 

هستند؛ مثًال: انسان با تمام وجود نياز به ديندارى، معنويت و خدا جويى دارد و با سپاسگزارى از 

نعمات خداوندى  احساس خوشى مى نمايد ودر عين حال به شناخت و آگاهى ضرورت مبرم 

دارد که بدون آن نمى تواند بسوى هدايت راه يابد. حتى قرآن کريم انسان آگاه و عالم را به بينا و 

شنوا تشبيه مى کند، ولى انسان جاهل و نادان را به کور و کر. اين خود اهميت آگاهى و شناخت 

را به اثبات مى رساند. در اين درس به ضرورت شناخت آشنا مى شويد. 

مباحثه کنید

يکى از تفاوت هاى اساسى انسان و حيوان اين است که انسان موجود آگاه است،   

پس ما به عنوان انسان، ضرورت به شناخت و آگاهى داريم؛ خداوند)َجلَّ َجَاللُه( مي فرمايد:

َوَال َتْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم )سوره اسراء:36(
ترجمه: دنبال چيزى که آنرا نمى دانى 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 مى پردازد.

وسایل شناخت
1- حواس پنج گانه

انسان زمانى که تولد مى شود هيچ چيز را    يکى از وسايل شناخت، حواس پنج گانه است. 

نمى داند. آهسته آهسته با استفاده از حواس پنچ گانه، مانند: حس باصره، حس سامعه،حس المسه، حس 

ذايقه ، حس شامه به اشيا و محيط ماحول خود آشنايى و شناخت پيدا  مى کند؛ مثًال:   انسان توسط حس 

باصره اشيا را مى بيند، توسط حس ذايقه، مزة غذا ها را تشخيص  مى دهد، توسط حس سامعه آواز هاى 

گوناگون را مى شنود توسط حس المسه اشيا را لمس و تشخيص  مى دهد. توسط حس شامه، بوهاى 

مختلف را فرق کرده مى تواند. به نظر شما: 

َوَما َیْسَتِوي الْعَمى َوالَْبِصیُر ] سوره فاطر:19[
ترجمه:  ) نابينا و بينا با هم برابر نيستند( 

ا 

درس چهل و دوم
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* اگر حس باصره از بين رود آيا ما قادر به شناخت اشيا به صورت درست شده مى توانيم؟
2- عقل

يکى ديگر از وسايل شناخت، عقل است که با استفاده از آن مى توانيم با مفاهيمى از   

قبيل: رياضى، کيميا و مسايل دينى، منطقى و فلسفى آگاهى حاصل نماييم. شناخت و آگاهى 

کافى سبب مى شود که انسان دنيا را با چشم باز ترى ببيند و بشناسد و از انديشة سالم برخوردار 

شود. شناخت و آگاهى باعث مى شود  تا آدمى هميشه بيشتر از حوادث و جريانات آگاهى داشته 

باشد. فايدة شناخت اين است که اگر ما شناخت درست داشته باشيم، مى توانيم حق را از باطل، 

تفکيک نماييم؛ در غير آن باطل را حق و حق را باطل خواهيم ساخت؛ بنابر اين، بر همة ما الزم 

است که اوالً براى تشخيص موضوع بکوشيم و بعداً با رعايت اصل شناخت، به کار دلخواه خود 

اقدام نماييم. آنچه را نمى شناسيم در باره آن  سخن نگوييم و آنچه به ما مربوط نمى شود، از آن 

دورى گزينيم.

* با استفاده از عقل با کدام مسايل، شناخت حاصل مى نماييم؟ آن را فهرست کنيد.

                                   مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1- راجع به اهميت شناخت مختصراً معلومات دهيد.
2- انسانها چطور مى توانند با اشيا شناخت پيدا کنند؟

3- چطور ما با استفاده از عقل به اشيا شناخت پيدا کرده مى توانيم؟
                                  کارخانه گى

در مورد فايدة شناخت چهار سطر بنگاريد.
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شناخت خود

در درس قبلى گفتيم که خداوند)َجلَّ َجَاللُه( به انسانها شعور و فهم داده که به کمک حواس 

پنچ گانه و عقل، اشيا و پديده ها را مى شناسند و به آن شناخت پيدا مى کنند. پس الزم است 

از خالل 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؟ t
� tبراى 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. 

حضرت  است،  َجَاللُه(   خداوند)َجلَّ  معرفت  و  عبادت  انسان،  خلقت  هدف   
َُّه(  )1( َف نَفَسُه َفَقد َعَرَف َرب پيامبر� مى فرمايد:) َمن َعَرَ

  ترجمه: کسى که خود را شناخت، خدا را شناخت. 

  و اين معرفت مربوط است به معرفت نفس و خود شناسى.

حقوق،  آفرينش،  جهان  بزرگ  حقايق  سلسله  يک  به  را  انسان  شناسى،  خود   

تکاليف شخصى و حيات اجتماعى آگاه مى سازد.

هاى           توانمندى  و  هاى خود  و ضعف  عيوب  از  نشناسدو  را  اگر کسى خودش   

بالقوة نفس خود آگاهى نداشته باشد، هرگز به دنبال خود سازى، کماالت انسانى نخواهد 

رفت، انسان با خود شناسى، خود را ارزيابى مى کند. خصلت هاى نا روا را از خود دور    

مى کند و در صدد تقويت جنبه هاى مثبت خود مى برآيد.   

* 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 زنده گى است.  

انسان در پرتو خود شناسى، به نياز هاى درونى و بيرونى خويش پى مى برد و عواملى را که 

 لََقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِویٍم ] التين: 4[
ترجمه: ما انسان را ) از نظر جسم و روح( در بهترين شکل و زيبيا ترين سيما آفريده ايم.

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

)1( شرح جامع الصغير صفحه )1001(

درس چهل و سوم
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باعث تعالى و ارتقاى شخصيت وى مى شود. تشخيص مى دهد. در نتيجه، وظيفه شناس مى گردد و 

به پاکى و نيکى مى گرايد و سر انجام به کماليکه اليق مقام انسان است نايل مى گردد. خالصه خود 

شناسى به ما کمک مى کند که ما چه توانايى ها و چه ضعف هايى داريم، ما با شناخت نقاط قوت 

و ضعف خود مى توانيم خود را ارزيابى نموده و اخالق و رفتار خود را اصالح نماييم و به حقوق 

به فضايل  اين آگاهى  از  استفاده  با  و  منعم حقيقى و مسؤوليت هاى خود آگاه شويم.  پروردگار 

روحانى و ارتقاى معنوى برسيم و به حيث بندة صالح خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و عضو مفيد جامعة خود 

مراحل  مختلف زنده گى را به اداى حقوق خداوند)َجلَّ َجَاللُه(و هموطنان و همشهريان خود موفقانه 

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

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

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

                                   سؤاالت

1- حديث شريف را که در مورد خود شناسى خوانده ايد با ترجمه آن بيان داريد.
2- خودشناسى انسان را به کدام موضوعات واقف مى سازد؟ معلومات دهيد.

3-  خود شناسى به ما چه کمک مى کند؟

                                  کارخانه گى

به همکارى اعضاى خانواده سه مورد بر عالوه موارديکه در درس خوانديد در بارة اهميت خود 
شناسى را در کتابجه هاى خود بنويسيد و در صنف بخوانيد.
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شناخت طبیعت

در درس گذشته آموختيم که انسان با خود شناسى خود را ارزيابى مى کند و خصلت هاى 

ناجايزو بد  را از خود دور مى سازد. و در پى تقويت جنبه هاى مثبت زنده گى خود مى برآيد 

بايد توجه داشت که خود شناسى بدون شناخت طبيعت تکميل نمى گردد در اين درس به 

شناخت طبيعت آشنا مى گرديم.

مباحثه کنید

- مابه شناخت طبيعت چه ضرورت داريم؟ خداوند)َجلَّ َجَاللُه(آنرا براى چه آفريده است؟

عواقب  ننماييم چه  استفاده  مناسب  و  به صورت درست  طبيعى  ذخاير  و  منابع  از  اگر   -

خواهد داشت؟

درياها،  ها، درختها،  زمين، آسمان، کوه  قبيل  از  تمام هستى  از  عبارتست  طبيعت   

خداوند                      را  طبيعت  دارند.  وجود  ما  اطرف  و  وبر  دور  در  اشياييکه  ديگر  و  جنگالت 

)َجلَّ َجَاللُه( 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 

قادر و حکيم)َجلَّ َجَاللُه( بوده به امرو حکم او تعالى و مطابق با قوانينى حرکت مى کنند 

که خالق و آفريده گار در طبيعت به وديعه گذاشته است. اين قوانين به نام سنن تکوينى 

خداوند)َجلَّ َجَاللُه( ياد مى شود. 

َجَاللُه( تکوينى خداوند)َجلَّ  سنن  و  قوانين  به  بردن  پى  و  طبيعت  اسرار  کشف   

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. 

پى بردن به اسرار طبيعت و آگاهى از سنن تکوينى خداوند)َجلَّ َجَاللُه( در طبيعت،   

يکى از واضحترين و آسانترين راه هاى شناخت و معرفت خالق و پروردگار است.

ُْولِي اللَْباِب ]سوره  ال عمران 190 [   َماَواِت َواَلْرِض َواْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر آلَیاٍت لأِّ ِإنَّ ِفي َخلِْق السَّ
ترجمه: به درستى در آفرينش آسمان ها و زمين و درآمد و رفت شب و روز براى خرد مندان نشانه هايى 

آشکار است.

درس چهل و چهارم
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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 

مى باشد. 

مسلمانان با پيروى از اوامر خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و ارشادات پيامبر اکرم � 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 مى کند.

* با همکارى همصنفان خود در بارة سنن تکوينى خداوند)َجلَّ َجَاللُه(  چند سطر تحرير و در صنف 

بخوانيد.

                                 مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1- طبيعت چيست؟
2- همه پديده هاى طبيعى تابع امر کيست؟ و مطابق به کدام قوانين حرکت مى کنند؟

3-  تحقيق در بارة کشف اسرار طبيعت وظيفة کدام علوم است؟

                                  کارخانه گى

َجَاللُه( چگونه کمک مى کند چهار سطر  اسرار طبيعت در شناخت خداوند)َجلَّ  بارة  اينکه تحقيق در 

بنويسيد.
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شناخت خداوند )َجلَّ َجَاللُه(

 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 
آن  خصايص  و  طبيعت  که  است  متعال  خداوند 
شناخت  در  را  ما  درک  اين  است.  کرده  خلق  را 
بهتر  اوتعالى کمک خواهد کرد. در اين درس با 

شناخت خداوند)َجلَّ َجَاللُه(آشنا مى شويد.
  مباحثه کنید

1- شاگردان عزيز! آيا در بارة بزرگى کاينات و 
جهانى که ما در آن زنده گى مى کنيم، گاهى فکر کرده ايد؟

2- بزرگترين 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 زنده گى 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 مى گذارد.
شايد با اين مثال، بزرگى شگفت  انگيز جهان هستى براى تان واضح شده باشد.

گان،  پرنده  حيوانات،  گلها،  درختها،  آب،  انسانها،  آسمانها،  ها،  ستاره  مهتاب،  آفتاب،  زمين، 
حشرات و هر چيزى را که در طبيعت و دور و پيش خود مى بينيم از کجا و چه گونه پيدا شده 

اند؟
آيا مى دانيد 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 مى کنند؟
و آيا مى دانيد که وجود و حرکت اين اجرام بزرگ مطابق نظم و قانون شگفت انگيزى صورت 

َُّه الَْحقُّ ] سوره فصلت:53[        َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیََّن لَُهْم أَن
ترجمه: ما قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بنده گان کامًال هويدا و روشن مى گردانيم تا براى 

آنها معلوم شود که اين قرآن حق است.

  برگ درختان سبز از نظر هوشیار                هرورقش دفتریست معرفت کردگار

درس چهل و پنجم
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مى گيرد 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. 
بعضى نشانه هاى قدرت خداوند)َجلَّ َجَاللُه(

است،  َجَاللُه(  خداوند)َجلَّ  بيکران  علم  و  مطلق  قدرت  هاى  نشانه  از  مملو  کاينات  و  طبيعت   
مشاهده و تفکر در پديده هاى هستى و پى بردن به اسرار خلقت، بهترين راه معرفت و شناخت 
خداوند)َجلَّ َجَاللُه(و تقويت ايمان مى باشد. از همين سبب است که خداوند)َجلَّ َجَاللُه(در قرآن 
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 مى خواند.
هر چند انسان در دنيا خداوند)َجلَّ َجَاللُه( را ديده نمى تواند؛ زيرا توانايى و قابليت اين کار را 
ندارد، ولى شناخت خداوند يگانه و يکتا ازطريق درک آثارو عاليم قدرت او تعالى و معرفت 

نامها و صفات او ممکن مى باشد.
اسماى خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و صفات او در قرآن کريم و احاديث پيامبر �ذکر شده است که 

تفصيالت آن را در کتابهاى عقايد مى توان يافت.
معرفت و شناخت خداوند)َجلَّ َجَاللُه( مستلزم فرمانبردارى واطاعت از آن ذات کريم و رحمن 
تابع و  بايد خودش را در تمام گفتار و کردار  َجَاللُه(را شناخت  انسانى که خداوند)َجلَّ  است. 

فرمانبردار قانون و نظام او يعنى دين اسالم ساخته و از گناه و سرکشى اجتناب نمايد.
* چرا خداوند)َجلَّ َجَاللُه( بار بار انسان را به نظر کردن، تفکر، تدبر و انديشيدن بر کاينات امر 

کرده است؟

                                    مرورى بردرس
------------------------------------------------------� t

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

                                    سؤاالت
1- راه پى بردن به اسرار خلقت و شناخت خداوند چيست؟

2-فوايد شناخت خداوند)َجلَّ َجَاللُه(چه است؟ واضح سازيد.

3-  آيا مى توانيد چند اثر از آثار قدرت خداوند)َجلَّ َجَاللُه(را نام بگيريد؟
                                    کارخانه گى

 با کمک والدين خود مفهوم شعر حضرت سعدى)رح( را در چهار سطر بنويسيد.
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ضرورت به روابط و مناسبات اجتماعى

از آن ذات  فرمانبردارى  َجَاللُه( مستلزم  در درس گذشته آموختيم که شناخت خداوند)َجلَّ 

کريم و رحمان است. انسانى که خداوند)َجلَّ َجَاللُه(را شناخت، بايد خود را در تمام گفتارها و 

کردارها تابع و فرمانبردار قانون 

و نظام او يعنى دين اسالم  ساخته 

اجتناب  سرکشى   و  گناه  از  و 

نمايد. در اين درس به ضرورت 

روابط و مناسبات اجتماعى آشنا 

مى شويم.

مباحثه کنید

ارتباط چیست؟

به حیات خود طوریکه الزم است ادامه  ارتباط دیگران مى توانیم  آیا بدون 

بدهیم؟
عبارت  عام  معناى  به  ارتباط  مفهوم  است.  دادن  پيوند  لغوى  نظر  از  ارتباط   

به شخص  از یک شخص  انسانى  هاى  رفتار  و  افکار  اطالعات،  انتقال  فن  از  است 

دیگر. اکنون شما در مورد  معنا و مفهوم ارتباط معلومات حاصل نموديد، الزم 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؟

نمى توانند. ضرورتهاى  زنده گى کرده  تنهايى  به  اند که  اجتماعى  ها موجودات  انسان   

زنده گى اکثراً احتياجات اجتماعى، اقتصادى، عاطفى و سياسى است که به همکارى با 

ديگران رفع مى گردد. 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، 

در  باشيم؛  داشته  ارتباط  ديگران  با   تا  داريم  آرامش روحى خود ضرورت  صميميت، 

درس چهل و ششم
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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 اسالم � 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 مى نمايد« ) صحيح البخارى(.

انجام          جامعه  در  را  کارى  کدام  هر  و  دارند.  گوناگون  روابط  ديگر  يک  با  انسانها   

رفع  ديگررا  بتوانند ضرورت يک  تا  کنند  همکارى  همديگر  با  بايد  ترتيب  اين  به  مى دهند. 

نمايند و بدون وجود انسانها با مشکالت روبه رو مى شوند. خداوند متعال مى فرمايد:  

 )َوَتَعاَونُواْ َعَلى الْبرأِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَونُواْ َعَلى اِلْثِم َوالُْعْدَواِن(] سوره مايده:2[
 ترجمه: در کار هاى نيک و خير با همديگر همکارى کنيد و در کار هاى گناه و سرکشى همراى هيچ کس همکارى نکنيد.

و  رفقا،  اقارب، دوستان،  برادران، خواهران،  مادر،  پدر،  با  است که  ما الزم  همه  بر  بنابراين: 
خويشاوندان وهموطنان روابط حسنه و دوستانه داشته باشيم، تا در صلح و آرامى بسر ببريم.    

ما نمى توانيم در انزوا و دور از ساير انسانها زنده گى کنيم.

                                 مرورى بردرس

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

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

                                  سؤاالت

1- ارتباط، کدام معنا را افاده مى کند؟
2- انسان ها چرا با يک ديگر ارتباط دارند؟

3- انسان ها با يک ديگر چگونه روابط دارند. بيان داريد؟
                                  کارخانه گى

 فوايد روابط حسنه را در سه سطر بنگاريد.
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با  به برقرارى روابط اجتماعى  اند. ضرورت  انسانها موجودات اجتماعى  دردرس گذشته آموختيد که 

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  

طبيعتاً خوش  احترام کردن  به  اينرو  از  است  اکرام کرده  َجَاللُه(  را خداوند)َجلَّ  انسان  که  مى خوانيم 

مى شود.

مباحثه کنید
1- اگر به يک انسان احترام گذاشته نه شود، به وى چه احساس رخ خواهد داد؟

2- آيا احترام گذاشتن از خود حد و اندازه يى دارد؟

ضرورت به احترام، منزلت، عزت نفس، حفظ آبرو و قدرشناسى موجب مى شود 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 مى گردد. 

از طرف ديگر اگر به انسانها  از طفوليت احترام زياد گذاشته شود؛ مثًال: به طفل5 يا 7 ساله بگوييم، 

به  افزايش مى يابد؛ مانند: کسى که  به احترام آنها  بياييد، ضرورت  اينجا  يا لطفاً  آقاى احمد بفرماييد و 

غذا هاى خوب عادت کرده باشد  و گرسنه گى نه ديده باشد، هميشه خواهش غذا هاى باز هم خوبتر را 

مى نمايد 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 مى شود. هم چنين اين موضوع در مورد ضرورت هاى مادى نيز صدق مى کند؛ 

مثًال: شخصى که گرسنه گى و مشکالت زنده گى را نديده باشد، در موقع بحرانى از پا مى افتد.

ديده ميشود که تأثير ضرورت به احترام و عزت نفس، حفظ آبرو و منزلت بسيار قويتر از ضرورت 

هاى مادى است؛ مثًال: براى فردى مسلمان دفاع از عقيده، ناموس، و عزت مهمتراز حفظ جان اواست.

نان  سير  فردى شايد شکم  مثًال  مى شود؛  ديده  نيز  مره  روز  زنده گى  در جريان  احترام  به  ضرورت 

نخورد؛ امّا براى بچه هاى خود لباس خوب تهيه نمايد، شايد. خودش به بدترين وضع زنده گى کند؛ امّا وقتى 

مهمان بيايد، از وى با غذا و ميوه هاى که هرگز خودش و فاميلش نخورده است، پذيرايى کند و غيره.

به  احترام  يعنى ضرورت داشتن  باشد؛  به حد ضرورت  انسان ها  احتياجات در  طوريکه گفته شد رفع 

هم  و  بود.  قايل  احترام  بايد  او  به  شود.  تحقير  و  توهين  بايد  نه  انسان  باشد.  متعادل  درجامعه  ديگران 

چرا به احترام ضرورت داریم؟ درس چهل و هفتم
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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. 

� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm�á=Çà¾Ç à³ßJë¶�> âì ßißÆ�âÍçºà?� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQ� ß́ å¶ ßdß²ßÆ :خداوند)َجلَّ َجَاللُه(در قرآن مى فرمايد

= )بقره 143( âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢� à¹Ç àiçf¶=
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
� t-------------------------------------------------------

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

                                  سؤاالت
1- در چه شرايطى ضرورت به احترام، بيشتر مى شود؟

2- چرا با توهين و توبيخ آزرده و با تشويق و تمجيد خوشحال مى شويم؟
3- طفل نازدانه در زنده گى آيندة خود به چه مشکالت مواجه مى گردد؟

                                  کارخانه گى

      در بارة ضرورت به احترام چند سطر بنويسيد.

خالصۀ فصل اول
�احتیاجات، عبارت از احساس یک کمبود همراه با کوشش در جهت برطرف کردن آن است. t

�احتیاجات مادى؛ شامل: غذا، آشامیدن، پوشاک، سرپناه  ..... و غیره است. t
و ارتباط  � t)احتیاجات معنوى انواع گوناگون دارد؛ به طور مثال: احتیاج به شناخت خداوند)َجلَّ َجَاللُه

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  t
اطراف ما وجود دارند.

�انسان ها با یک دیگر روابط گونا گون دارند و هر کدام کارى را در جامعه انجام مى دهند. پس باید  t
با هم دیگر کمک کنیم تا بتوانیم ضرورت هاى یکدیگر را رفع سازیم.
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خانواده
�پیدایش و نقش خانواده  t

�ما چرا به خانواده ضرورت داریم؟ t

�احساس مسؤولیت در خانواده t

�احساس همکارى در خانواده t

�مشورت در خانواده t

�نظم در خانواده t

�احترام متقابل در خانواده t

� tخود گذرى در خانواده

فصل دوم
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اهداف فصل

از شاگردان انتظار مى رود که به اهداف زیر دست یابند:

�شاگرانمفاهيمپيدايشونقشخانوادهرابدانند؛ t

�شاگرداناحساسمسؤوليت،همکارىومشورترادرخانوادهبفهمند؛ t

�شاگرداننظمواحتراممتقابلرادرخانوادهبفهمند. t

�شاگردانخودگذرىرادرخانوادهبدانند؛ t

�شاگردانپيدايشونقشخانوادهرادرککردهبتوانند؛ t

�شاگردانضرورتخانوادهرافهميدهبتوانند؛ t

�شاگرداناحساسمسؤوليتوهمکارىراتفکيککردهبتوانند؛ t

�شاگرداناحساسمسؤوليت،مشورتونظمرافرقکردهبتوانند؛ t

�شاگرداناحتراممتقابلراباخودگذرىدرخانوادهمقايسهکردهبتوانند. t

�شاگردانبهمفاهيمپيدايشونقشخانوادهدلچسپىحاصلنمايند. t

� tشاگرداننگرشخوببهمسؤوليت،همکارىومشورتدرخانوادهپيداکنند؛

�شاگردانعالقهبهنظمواحساسمسؤوليتبهخانوادهحاصلنمايند؛ t

� tشاگردانذهنيتمثبتبهخودگذرىدرخانوادهوجامعهپيداکنند؛
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آبرووقدر  نفس، حفظ  عزت  منزلت،  احترام،  به  که ضرورت  دانستيم  درس گذشته  در 

شناسى موجب مى شود که انسانها از توهين و توبيخ آزرده و از تشويق و تمجيد خوشحال 

شوند. در اين درس با پيدايش و نقش خانواده آشنا مى شويم.

مباحثه کنید
� هريکى ما عضو يک خانواده هستيم.خانواده چگونه تشکيل مى شود؟ t

�خانواده کدام ضرورت هاى ما را برطرف مى سازد؟ t
هر گاه از شما سؤال گردد که نخستين اشخاص را که در زنده گى خود شناخته   
ايد نام ببريد، جواب شما چه خواهد بود؟ فوراً مى گوييد، مادر، پدر، خواهران، برادران، 
اولين کسانى اند که شما آنها را شناخته ايد و به آنها عالقه مند شده ايد. شما و آنها يک 

گروه هستيد و اين گروه، خانواده نام دارد.
خانواده با ازدواج مرد و زن تشکيل مى شود با تولد فرزندان تعداد افراد خانواده زياد   
که  بوده  اجتماعى  پيوند  وسيلة  خانواده  مى شود.  افزوده  آنها  شادمانى  و  به خوشى  مى گرددو 
اساس جامعه را تشکيل مى دهد 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 زنده گى مى کنند. آيا فکر کرده ايد که همة نوجوانان هم سن شما با 

اعضاى خانواده خود زنده گى مى کنند؟
نقش خانواده در زنده گى  

  اولين زمينه ساز اجتماعى کردن افراد، خانواده مى باشد. طفل زمانى که متولد      
مى گردد، سخن گفتن، راه رفتن، آداب و شيوة زنده گى کردن را در خانوادة خود فرا 
بنابراين، خانواده اطفال را  به تعقيب آن آداب و رفتار ديگران را مى آموزد.  مى گيرد و 
براى زنده گى کردن در جامعه تربيت و آماده مى سازد. خانواده بهترين آموزشگاه است 
که کودک، دين، زبان،  اخالق نيکو، ايماندارى ، مهربانى، لطف، گذشت و لبخند را در 

آن مى آموزد.
 * اطفال کدام موضوعات را از خانواده مى آموزند.

پیدایش و نقش خانواده درس چهل و هشتم
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چرا دین اسالم به خانواده اهمیت زیاد داده است؟
اسالم خانواده را مهم ترين و اساسى ترين واحد اجتماعى مى داند که بناى آن بر الفت، محبت، روادارى، 

همدلى و همکارى استوار بوده و اين بنا محبوبترين بناها در پيش گاهخداوند)َجلَّ َجَاللُه( است.
اسالم زنده گى خانواده را بر مبناى حقوق و مسؤوليت پى ريزى مى کند و در آن وظيفه هر يک 
از اعضا، معلوم و مشخص است. اسالم قايل است که اصالحات 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 اخالق خوب بهره مند شود، در آينده فردى مفيد و 

وظيفه شناس خواهد شد. به همين دليل، دين اسالم به خانواده اهميت زيادى داده است.
خانواده اعضاى خود را از لحاظ اقتصادى حمايت و پشتيبانى مى کند. غذا، پوشاک، مصارف 
تحصيل و ساير نياز هاى مادى آنها را تأمين مى کند. هم چنان با محبت و صميميت ضروريات 
عاطفى آنها را بر آورده مى سازد. اسالم جهت استحکام پايه هاى خانواده، پيروان خود را بعد از 
عبادت خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و دورى از شرک، به نيکو يى با والدين دستور مى دهد، همانگونه 

که تربيت سالم فرزندان را بر والدين شان الزامى ساخته است.
 * خانواده  ضرورت هاى زنده گى اعضاى فاميل خود را از کدام منابع تأمين مى کند؟

                                  مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1-  خانواده را تعريف کنيد.
2- دولت اطفالى را که پدر و مادر خود را از دست داده اند، در کجا نگهدارى مى کند؟

3- خانواده، کدام نياز هاى طفل را تأمين مى کند؟

                                  کارخانه گى

فرزندان چه وظايفى در مقابل خانواده دارند؟ با کمک والدين سه سطر بنگاريد.
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در درس گذشته آموختيم که خانواده تهداب پيوند اجتماعى است که اساس جامعه را تشکيل  

مى دهد و مسؤوليت دارد تا اعضاى خانواده را از لحاظ اقتصادى، عاطفى و تربيتى مورد حمايت 

به   اين درس  در  قرار دهد،  پشتيبانى  و 

موضوع ) ما چرا به خانواده ضرورت 

داریم؟( آشنا مى شويم.

مباحثه کنید
نمى داشت،  وجود  خانواده  �اگر  t

ما چگونه زنده گى مى کرديم؟
است.يکى  محتاج  موجود  انسان 
از نياز هاى مهم بشر اين است که 
زنده گى  ديگران   بدون  نمى تواند 
کند؛ انسان وقتى که تولد مى شود 
و  دارد،  خانواده  به  ضرورت 

بازهم پدر و  نمى تواند بدون خانواده و ديگران زنده گى کند وقتى که  طفل بزرگ شد، 
تا به مکتب برود و  مادر، غذا، لباس، مسکن، تعليم، تربيت و امنيت او را فراهم مى سازند 
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 مى نمايند.
خانواده يک  نهادى است که ضرورت آن شرعاً و عقًالَ 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

قبًال گفتيم که خانواده از زمان تولد فرزندان، از آنها مراقبت مى کند و براى اعضاى   
خانوادة خود غذا، لباس و مسکن آماده مى کند. به نظر شما.

�آيا اين مراقبت ها تنها به دوران کودکى محدود مى گردد؟ t
�خانواده چه کار هاى ديگر را براى اعضاى خود انجام مى دهد؟ t

وقتى طفل تولد گرديد، سخن گفتن،راه رفتن، آداب و شيوة زنده گى کردن، طرز برخورد  

چرا به خانواده ضرورت داریم؟ درس چهل و نهم
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از پدر و مادر و ساير اعضاى خانواده  آنرا                 به تدريج که بزرگ شد،  با مردم را  نمى داند 
مى آموزد.

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 

تربيت  مال  نور  به صورت صحيح و  باشد، کودکان  نداشته  اگر خانواده وجود  باشد.  اخالقى 

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 

مى شود.

* به نظر شما، مادر کدام ضرورت هاى زنده گى شما را رفع مى نمايد؟

                                   مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1 - انسان چرا به خانواده ضرورت دارد؟
2- خانواده کدام احتياجات اطفال را تأمين مى کند؟

3- خانواده کدام چيز ها را به اطفال مى آموزاند؟
                                  کارخانه گى

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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در درس گذشته آموختيم، طفل وقتى که تولد مى شود، ضرورت به خانواده دارد و 

نمى تواند بدون خانواده و سرپرستى والدين زنده گى کند. زيرا خانواده وسايل مادى و 

معنوى مورد ضرورت وى را فراهم مى سازد. در اين درس به درک احساس مسؤوليت 

در خانواده آشنا مى شويم.

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   مى دهيد. 

فردى که انجام دادن يک کار را به عهده مى گيرد، بايد آن را با شوق و دلسوزى به صورت 

درست و به موقع انجام دهد، به آن احساس مسؤوليت مى گويند.

احساس مسؤوليت به اين معناست که فرد نسبت به کارى که به عهده گرفته است، 

عالقه مند باشد و آن کار را به خوبى، دلسوزى و به صورت صحيح و به موقع 

انجام دهد.

و  عالقه  به  را  آن  که  نکنيد  فراموش  مى گيريد،  عهده  به  که  را  مسؤوليتى   

به  را  اجراى کار، شما  زمان  در  تان  اگر دوستان  دهيد، حتا  انجام  موقع  به  و  محبت 

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 

مى گردد 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، عالقه مندى، دقت در انجام کار، وقت   

شناسى، نظم و پيگيرى امور و غيره مى باشد.

مسؤول           فرد  هاى  گى  ويژه  شامل  مطالب  کدام  ديگر  فوق  موضوعات  برعالوه   *

مى شود؟ فهرست کنيد.

احساس مسؤولیت در خانواده

ُکلُُّکْم َراٌعٍ َو ُکلُُّکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیَِّتِه ]بخارى[
حضرت پيامبر � مى فرمايد: همة شما سر پرست بوده و مسؤول زير دستان و رعيت خود هستيد.

درس پنجاهم
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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 اسالمى دارند، 
در صورت تغافل و انجام ندادن مسؤوليت ها و وظايف مربوطه، سکته گى در امور خانواده 
ُرخ داده، بروز اختالفات و عدم اعتماد، سبب آزرده گى، بى عالقه گى، عدم محبت و 
صميميت در بين خانواده مى گردد. صميميت و مهربانى از ويژه گى هاى خانواده يى است 

که اعضاى آن نسبت با هم ديگر احساس مسؤوليت مى کنند.
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 مى دهيم که آن ها را دوست داريم 

و نيز خود را براى پذيرفتن مسؤوليت هاى بعدى در زنده گى آينده، آماده مى سازيم.

* اگر در انجام وظايفى که خانواده به ما مى سپارد، احساس مسؤوليت نکنيم، چه عواقبى 

پيش مى آيد؟

                                  مرورى بردرس

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

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

                                  سؤاالت

1 - احساس مسؤوليت کدام معنا را افاده مى کند؟
2-  احساس مسؤوليت در کار ها کدام نتايج را به بار مى آورد؟

3- در صورت عدم احساس مسؤوليت درکار ها، چى عواقبى پيش مى آيد؟
                                  کارخانه گى

فردى که در انجام کار ها احساس مسؤوليت مى کند، با شخصى که احساس مسؤوليت 
نمى کند مقايسه نماييد.
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در درس گذشته آموختيد که احساس مسؤوليت به اين معناست که فرد نسبت به کارى که 

به عهده گرفته است، عالقه 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 مى شويد.

بحث کنید

چرا شما، در انجام دادن کارها با یکدیگر همکارى مى کنید؟

هر کدام ما عضوى از خانواده هستيم. وظايف معينى را در خانواده به عهده داريم. کار 

با  با ساير خانواده ها همکارى داريم.  انجام مى دهيم و  به عنوان عضو خانواده  را  معينى 

درنظرداشت اين مطالب به سؤاالت ذيل جواب بدهيد.

1- اگر در يک خانواده بين اعضاى آن، همکارى وجود نداشته باشد، چه واقع مى شود؟

2- آيا بدون همکارى ساير اعضاى جامعه، ميتوان همه امور زنده گى 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 مى گيرد، همة اعضاى خانواده  مى توانند   

درکار هاى مربوط خانواده همکارى داشته باشند؛ به طور مثال: پدر شما مصارف ماهوار تان را 

فراهم مى نمايد، مادر شما طعام را آماده مى سازد؛ برادر شما نان را از نانوايى مى آورد؛ برادر خورد 

شما  به دست هاى اعضاى خانواده قبل و بعد از صرف طعام آب مى ريزد، خواهر شما دسترخوان 

را هموار مى نمايد؛ ديگر اعضاى خانواده طعام را به دسترخوان مى گذارند؛  و  با گفتن بسم اهللا 

َوَتَعاَونُواْ َعَلى الْبرأِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَونُواْ َعَلى اِلْثِم َوالُْعْدَواِن ]مايده:2[

ترجمه: در کار هاى نيک و خير با همديگر همکارى کنيد و در کار هاى گناه و سرکشى 

با همديگر همکارى نکنيد.

همکارى در خانواده درس پنجاه و یکم
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الرحمن الرحیم خوردن طعام را آغاز مى نمايند و در ختم طعام پدر با خواندن دعايه صرف طعام را به 

پايان مى رساند. در واقع همه اعضاى خانواده با يک ديگر همکارى مى نمايند. بنابراين کارها به خوبى 

و به سرعت انجام مى گيرد.

* آيا شما در کار هاى خانه همکارى مى نماييد؟
اگر اعضاى خانواده با یکدیگر همکارى نکنند، به چه مشکالت مواجه مى شوند؟

اين  در  است.  اعضاى خانواده روحية همکارى ضعيف  بين  ها  از خانواده  بعضى  در   

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. عالوه بر کار بيرون از خانه ، کار هاى 

ناتوان مى گردد. خالصه گفته  و  مريض  مادر  در چنين حالت،  انجام دهد.  نيز  را  منزل  داخل 

مى توانيم 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 مى دهد. پس بر ما 

الزم است که با خانواده  وجامعة خود همکارى صادقانه و صميمانه داشته باشيم و وظايفى که 

به ما داده مى شود، به وجه احسن انجام دهيم.

                                   مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1 -  همکارى چيست؟

2- آيت متبرکة را که در مورد همکارى خوانده ايد، تحرير و ترجمه نماييد.

3- هر گاه درخانواده، روحية همکارى نباشد، خانواده به چه مشکالت مواجه مى شود؟

                                  کارخانه گى

براى اين که اعضاى خانواده باهم بيشتر همکارى داشته باشند، چه کارها را  بايد انجام دهند؟
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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 مى کند. 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 مى کنيد، 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 مى باشد. همة انسانها 
قبل از اين که کارى را انجام دهند، در مورد آن مشورت مى کنند و در بارة امور مختلف 

مى انديشند.
� tبا اشخاص ذيل در چه مواردى مى توانيد مشورت نماييد؟

�پدر، مادر، خواهر، برادر، هم صنفان، دوست، معلم، امام مسجد. t
از  نيز  تجربه  با  افراد  بلکه  مى کنند،  مشورت  ديگران  با  که  نيستند  تجربه  کم  افراد  تنها 
مشورت با يکديگرمستفيد مى شوند. شما بار ها در مورد کاال، غذا، نحوة گذاشتن وسايل 

منزل در جاى مناسب آن با مادر تان مشورت  نموده و نظر آنها را پرسيده ايد.
معموالً پدران در بسيارى از کارهاى مهم؛ مانند: خريد يا اجارة اپارتمان )خانه(   
تهية وسايل منزل باخانم و فرزندان خود مشورت مى کنند. به نظر شما به مشورت کردن در 

اين موارد ومسايل مختلف چه ضرورت است؟
همان طوريکه شما مالحظه مى کنيد ما انسانها به منظور راه حل و تصميم گيرى   
براى زنده گى کردن بهتر هميشه با اطرافيان خود مشورت مى کنيم و به اين ترتيب عالوه 

بر طرز فکر خود از انديشة ديگران نيز بهره مند مى گرديم.
آیا مى دانید ازکدام اشخاص مى توان مشورت گرفت؟

 ازاشخاص پرهيزگار، باتجربه، دانا، رازدار مى توان مشورت گرفت.
را  موضوع  مشورت گرفت؟  مى توان  ديگر  اشخاص  از کدام  فوق  اشخاص  برعالوة   *

فهرست کنيد.

مشورت

َوَشاِوْرُهْم ِفي اَلْمِر ] سوره ال عمران آية 159[
در کار ها از ايشان مشورت بگير.

درس پنجاه و دوم
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دین مقدس اسالم در مورد مشورت چه هدایت داده است؟
دين مقدس اسالم به مشوره اهميت خاصى قايل است. تا وقتيکه ملت هاى مسلمان   
امور  در  بود،  مند خواهند  بهره  َجَاللُه(  الطاف خداوند)َجلَّ  از  نمايند،  پيروى  مشوره  ازاصل 

دينى و دنيوى به مشورت يکديگر کارکردن باعث رضاى خداوند)َجلَّ َجَاللُه( و رسول خدا 
است. پبامبر �فرموده اند: کسى که استخاره کند، نا مراد نمى شود و کسى که مشورت نماید 

پشیمان نمى گردد و کسى که اقتصاد خود را تنظیم نماید، تنگدست نمى شود. 
حضرت محمد� در امور مهم با اصحاب کرام هميشه مشورت مى کرد و   
اصحاب کرام هم پس از رحلت وى در امور به مشورت کار مى کردند و از اهل رأى و 
صاحبان خبره رأى  مى گرفتندو بر حسب صواب ديد شان به اجراى امورمى پرداختند. 
طرف  از  مى گردد.  روشنتر  و  مى شود  برداشته  حقيقت  روى  از  پرده  مشورت  اثر  در 
ديگر شاملين مشورت و مشورت دهنده گان مسؤوليت مستقيم را احساس کرده براى 
بين  ها  ايجاد شورا  فلسفه است که در  رفع مسؤوليت خود همکارى مى نمايند. همين 
مجامع ادارى از زمان هاى قديم به اين طرف مورد قبول است و هر ملت به نحوى، از 
آن پيروى مى نمايد. بنابراين ما بايد در امور زنده گى 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
------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------� t

                                  سؤاالت
1 - مزاياى  مشورت را بنگاريد.

2- از کدام اشخاص بايد مشورت گرفت؟
3- دين مقدس اسالم در مورد مشورت چه گفته است؟ بيان داريد.

                                  کارخانه گى
اشخاصى که مشورت نمى کنند، به کدام مشکالت مواجه مى شوند. در اين باره چند سطر 

بنويسيد.
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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 مى باشد. در اين درس به رعايت 

نظم در خانواده آشنا مى شويم.

بحث کنید
�نظم چیست؟ t

�چطور مى توانیم در خانواده نظم را ایجاد کنیم؟ t
نظم،  در لغت آراستن، ترتيب دادن،تنظيم کردن و در اصطالح 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 

نظم  موضوع  دارند؛  ضرورت  آن  به 

اجتماعى  امور  در  مقررات  رعايت  و 

زنده گى  براى  پالن  يک  تهية  است. 

آن؛  تداوم  به  دادن  عادت  و  مره  روز 

آوردن  در  که  است  مسايلى  جمله  از 

طور  به  مى کند.  کمک  را  ما  نظم، 

مدرسه  به  مى خواهيد  که  شماصبح  مثال: 

بر  المارى  از  را  تان  لباس هاى  ابتدا  برويد 

از  تان را  مى داريد و مى پوشيد. جورابهاى 

جاى مخصوص آن مى گيريد و مى پوشيد،  

برداشته  مخصوص  جاى  از  را  تان  بوتهاى 

نظم در خانواده

َل اهللاُّ بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض َوبَِما أَنَفُقواِْ    اُموَن َعَلى النأَِّساء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ الرأِّ
] 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(

درس پنجاه و سوم
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بعد از پاک کردن به پا مى کنيد و به طرف مکتب حرکت مى نماييد. زمانى که شما از مکتب  

به خانه  بر مى گرديد. بوتها و جورابها و لباس هاى تان را به جاهاى مخصوص مى گذاريد. 

قرار دادن وسايل و اشيا به محل هاى مخصوص شان به نام نظم ياد  مى شود.
ممکن است در جوار منزل شما خانواده يى زنده گى 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 نمى بينيد؛ مثًال: بوتها در نزديک  المارى، لباسها در دهليزخانه و در ساير وسايل 

نيز چنين وضع را مى بينيد.
* با گروه خود بحث نموده، خانة بانظم را با خانة بى نظم مقايسه کنيد. 

پالن خانواده
هر خانواده يى براى اين که نظم درخانوادة آنها ايجاد گردد، براى خود پالن ماهانه و   
ساالنه ترتيب مى نمايند و در مواردى؛ چون: ديدو باز ديد اقارب، دوستان، آشنايان، و همسايه 

ها اعياد و غيره بر اساس پالن عمل مى نمايند.
* آيا شما در خانوادة خود، براى ديد و بازديد روز هاى عيد، وساير مناسبتها پالن داريد؟ فهرست نماييد.

خالصه اين که در هر جامعه يى مسألة نظم، امر پسنديده و الزمى است. اهميت آن   
استعداد خود را کشف کنند،  ميشوند  قادر  افراد،  نظم آن  برقرارى  اين است که در مسايل 
اهداف خود را تعيين نموده و براى رسيدن به آن برنامه ريزى کنند. داشتن برنامة منظم در همه 

امور زنده گى ما را به اهداف مشخص مان مى رساند.
                                 مرورى بردرس

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

                                   سؤاالت

1 - نظم چيست؟
2- نظم چه فايده دارد؟

3- اهميت مسايل برقرارى نظم دريک جامعه چيست؟

                                  کارخانه گى

در مورد پالن خانواده گى سه سطر بنگاريد.
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در درس قبلى آموختيد نظم، در لغت آراستن، ترتيب دادن، و در اصطالح به معناى آرامش، 

انتظام و اطاعت است، در اين درس به احترام متقابل در خانواده آشنا مى شويد.

بحث کنید

�شما در خانه چگونه رفتار مى کنید؟ t
�آیا به پدر، مادر و دیگر اعضاى خانواده احترام مى گذارید؟ از آنها چه  t

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 اخالقى اسالم، حفظ ادب و احترام و رعايت 

حفظ  موجب  احترام،  حفظ  است.  مسلمان  فرد  يک  حتمى  وظايف  از  انسانى  آداب 

وحدت و بشر دوستى و محبت و جلوگيرى از بغض وکينه و عداوت در بين افراد جامعه 

مى گردد. وقتى ما به کسى احترام مى گذاريم، باعث مى شود که ديگران نيز به ما احترام 

بگذارند. در خانواده، پدر، مادر و فرزندان به همديگراحترام مى گذارند. 

خانواده هايى که اعضاى آن به همديگر احترام مى کنند، همه اعضا احساس شخصيت 

و آرامش مى کنند. 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 نمى گزارد و برخورد ساالن ما شفقت و مهربانى ندارد، از جمله ما نیست. 

*  احترام متقابل درخانواده چه اهميت دارد؟

رفتار        احترام  با  مردم  با  هميشه  درايت  و  عقل  صاحبان  و  شخصيت،  با  افراد   

مى نمايند. حضرت پيامبر � با مردم به احترام  وپيش آمد خوب رفتار مى کردند.  در 

نزد شان   سالم دادن سبقت مى جستند، آرام و مؤدب سخن مى گفتند و هر کس که 

را در جاى  او  را گرامى مى داشت،  مقامش  و  پا مى خاست  به  احترامش   به  مى آمد 

احترام متقابل درخانواده درس پنجاه و چهارم
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خود مى نشاند و اگر احياناً فرشى وجود نداشت، عباى خود را زير پايش هموار مى کرد و متکا 

)بالشت( خود را به وى مى  دادند.

کنيد،  رعايت  را  ديگران  احترام  که  مى کند  امر  قرآنى  آيات  َجَاللُه(در  خداوند)َجلَّ     

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 الزم 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 مى نمايند؟ معلومات دهيد.                

                                  مرورى بردرس

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

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

                                  سؤاالت

1 - در تعاليم اسالم در مورد احترام متقابل چه گفته شده است؟ بيان داريد.
2- اگر احترام متقابل وجود نداشته باشد؛ کدام نتايج را به بار مى آورد.

3-  حضرت پيامبر�مردم را چگونه احترام مى کردند، بيان داريد.

                                  کارخانه گى

در مورد احترام متقابل چهارسطر بنگاريد.
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 ازخود گذرى در خانواده

در درس گذشته آموختيم که در تعليمات اخالقى اسالم، حفظ ادب و احترام و رعايت 

آداب انسانى از وظايف يک فرد مسلمان است. خانواده هايى که اعضاى آن همديگر را 

احترام مى کنند، همه اعضا احساس شخصيت و آرامش مى کنند، اعضاى چنين خانواده 

مؤدب  و مهربان هستند در اين درس به خود گذرى درخانواده آشنا مى شويم.

دلیل بیاورید
 آيا خانواده مى تواند بدون همکارى با يکديگر و از خودگذرى اعضايش بر مشکالت 

خود غلبه حاصل نمايند؟ 

ازخودگذرى يعنى گذشت کردن از حق خود براى آن که ديگرى يا ديگران   

به حق خود برسند. اگر در رفتار هاى هر يک از اعضاى خانوادة خود توجه کنيد، متوجه 

مى شويد که آنها نه تنها به خاطر برآورده شدن خواسته هاى خود بى پروا نيستند؛ بلکه 

کار هاى  به  شما  اگر  مى نمايند.  تالش  نيز  خانواده  اعضاى  ساير  احتياجات  رفع  براى 

مادر و پدر تان متوجه شويد، خواهيد ديد که آنها هميشه براى فرزندان،  ازخودگذرى          

مى کنند؛ به گونة مثال: ما در، شب ها تا روز از طفلش مواظبت مى نمايد، تا به وى صدمه 

يا مکتب  و  مدرسه  در  را  او  پدرش  بزرگ شد،  وقتى طفل  شير مى دهد،  او  به  نرسد، 

شامل مى نمايد، برايش لباس، بکس، کتاب، کتابچه و وسايل درسى و آسايش را فراهم 

مى سازد، در درس هايش با وى کمک مى کند. ممکن است از بسيارى عاليق خود به 

سبب کمک رساندن به طفل صرف نظر کند. اگر براى طفلش مشکل پيش آيد در رفع 

پدر  و  مادر  بخورد،  کار ها شکست  در  طفلش  اگر  مى کند.  به وى کمک  مشکل  آن 

احساس شکست مى کند. اگر طفل در کار و فعاليت درسى موفق شود، والدين به خود 

مى بالند و احساس خوشى مى کنند.

* با همکارى يک ديگر يک نمونه از خودگذرى را به همصنفان خود بيان کنيد.
ازخودگذرى از صفات خوب و برازنده انسان ها است. مردم از انسان هايى که به اشکال 

مختلف براى ديگران خودگذرى کرده اند، قدردانى مى نمايند. هر چه روحية فدا کارى 

واز خود گذرى در خانواده و جامعه زياد تر گردد،  افراد آن خانواده ها و جامعه از رفاه 

و آسايش بيشتر برخوردار مى شوند. بنابراين از همين امروز بايد تصميم بگيريم که در 

همة امور زنده گى، چه در کار هاى خانواده و چه در جامعه از خود گذرى براى ديگران 

دريغ نکنيم تا خانواده و جامعه خوب و مملو از محبت داشته باشيم.

درس پنجاه و پنجم
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                                  مرورى بردرس

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

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

                                   سؤاالت

1 - از خود گذرى چيست؟

2- چند مثال از خود گذرى والدين خود را بيان داريد؟

3-هرگاه از خود گذرى در خانواده و جامعه زياد گردد، کدام نتايج را به بار مى آورد؟

                                  کارخانه گى

چهار مثال از خودگذرى در خانواده را فهرست و در صنف بخوانيد.

خالصۀ فصل دوم
�انسان از وقتى که تولد مى شود، ضرورت به خانواده دارد و نمیتواند بدون خانواده و  t

اجتماع زنده گى کند.

�احساس مسؤولیت به این معناست که فرد نسبت به کارى که به عهده گرفته است، عالقه مند  t
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 زنده گى کردن بهتر با اطرافیان خود  t
مند                   بهره  نیز  دیگران  ازمشورۀ  خود  اندیشۀ  بر  عالوه  ترتیب  این  به  و  کنیم  مشورت  باید 

مى گردیم. 

�احترام، عبارت از رفتار و گفتارى که نشان دهندۀ تایید شخصیت و یا اهمیت کسى یا  t
چیزى است.

� t.از خودگذرى، یعنى گذشت از حق خود براى آنکه دیگران به حق خود برسند
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