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دا عزت د هـــر افـــغان دى
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هر بچی ي ３قهرمـــــان دى
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د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو

د پښتــــون او هزاره وو

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو

ورسره عرب ،ګوجــر دي
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براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان
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په سينــه ک ３د آسيـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

ج

بسم اﷲ الرحمن الرحﻴم
پﻴام وزﻳر معارف
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 ،باید هم از نظر
مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات ،تطور و انکشاف نماید.
یکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلیمﻰ که مورد توجه جدى براى تجدید نظر و بهبود مﻰ باشد ،نصاب تعلیمات اسﻼمﻰ است؛
زیرا از یک جانب ،فارغان مدارس دینﻰ به حیث پیشوایان معنوى جامعه ،باید محور تﻼشهاى معارف قرار گیرند و از
سوى دیگر نصاب تعلیمات اسﻼمﻰ شامل عقاید ،احکام و هدایات دین مبین اسﻼم است که به حیث نظام و قانون مکمل،
تمام ابعاد زندگﻰ انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت ،رسالت رهنمایﻰ
و هدایت بشریت را انجام مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تاریخ نقش مهمﻰ را در ایجاد ،توسعه و غنامندى سیستم تعلیمات و معارف اسﻼمﻰ مخصوصاً
انکشاف تدریجﻰ نصاب تعلیمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،ایفاء کرده اند.
مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب تعلیمﻰ مدارس و مراکز علمﻰ
ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دین اسﻼم ،که براى همۀ انسانها در همۀ زمانها
و مکانها مﻰ باشد ،توسعه یافته است.
کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز علمﻰ عصر بوده
و در شکل گیرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظیمﻰ داشته است ،وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف
علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاید ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول فقه و غیره ،گواه واضح آنچه گفته شد
مﻰ باشد.
همزمان با رشد بیدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلیمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد تحول کمﻰ و کیفﻰ بوده و اطفال و
جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش ،در مطابقت با احکام قانون اساسﻰ کشور،
به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کیفﻰ تعلیمات اسﻼمﻰ و از جمله نصاب آن ،اقدامات قابل توجه نموده است.
درین راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصین باتجربه و قابل اعتماد کشور ،به بهبود و انکشاف
نصاب تعلیمﻰ پرداخته و کتابهاى رایج مدارس تعلیمات اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضیح متون ،جا بجا ساختن فعالیتها ،ارزیابﻰ
و تمرینها با معیارهاى کتب درسﻰ عیار ساخت.
امیدوارم این تﻼشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر تعلیمات اسﻼمﻰ
در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.
وباﷲ التوفیق
دکتور محمد میرویس بلخﻰ
وزیر معارف

د

مقدمه
استادان محترم و شاگردان گرامﻰ،
کتاب درسﻰ مضمون اجتماعیات مدارس دینﻰ بنا بر نیازمندى هاى جامعه افغانﻰ و پالیسﻰ وزارت
معارف با در نظر داشت معیارهاى معاصر فن نصاب نویسﻰ و بر بنیاد مفردات درسﻰ تهیه و ترتیب
گردیده است.
مضمون اجتماعیات مدارس دینﻰ ،مشتمل بر مطالب و مفاهیم تاریخﻰ ،جغرافیایﻰ و معلومات مدنﻰ
میباشد .در بخش تاریخ ،سعﻰ به عمل آمده تا شاگردان مدارس دینﻰ در جریان تحصیل با رویداد ها و
حوادث تاریخ قدیم ،قرون وسطﻰ ،جدید و معاصر افغانستان و جهان آشنا شوند و بدانند که انسان ها در
سراسر جهان و به طورى اخص در کشور عزیز ما کدام مراحل تاریخﻰ را عقب گذشتانده و هم با آینده
چگونه برخورد نمایند.
در بخش جغرافیه با در نظرداشت ضرورت هاى علمﻰ ،مطالب طورى توضیح شده که شاگردان در
مورد موقعیت ها ،طول البلد ،عرض البلد ،کوه ها ،دریا ها ،جهیل ها ،ابحار ،زراعت ،مالدارى ،معادن،
ترانسپورت زمینﻰ  ،آبﻰ و هوایﻰ ،نژاد ،زبان ،مذهب ،براعظم ها و کشورها معلومات حاصل نمایند و در
پیشبرد امور زنده گﻰ آز آن استفاده نمایند.
در بخش معلومات مدنﻰ راجع به جوامع بشرى ،ارزش ها ،مقررات و قوانین ،اعتقادات ،اقتصاد ،سازمانها،
نهادها ،ساختارها و تشکﻼت ،احتیاجات مادى و معنوى انسان ،مفاهیم و مطالب ضرورى و ﻻزمﻰ
توضیح شده که در حیات روزمره مﻰ توان از آن مستفید گردند.
توقع میرود با فراگیرى یک دورۀ مکمل (از صنف هفت الﻰ صنف دوازده) مضمون اجتماعیات شاگردان
مدارس دینﻰ مبادى علوم اجتماعﻰ را بدانند؛ با اصطﻼحات عمدۀ این علم آشنا شوند؛ از اخبار رویداد
هاى روزمره کشور و جهان مستفید شده و حوادث سیاسﻰ ،اقتصادى و اجتماعﻰ را تجزیه ،تحلیل و نتیجه
گیرى کرده بتوانند تا اعضاى فعال و مطرح در جامعه بار آمده و با مزج علوم دینﻰ با علوم اجتماعﻰ
دعات مؤثر و برپا کننده گان حقیقﻰ دین خدا قرار گیرند.
امیدواریم که محتویات این کتاب مورد دلچسپﻰ استادان و منبع مفید علوم اجتماعﻰ براى شاگردان
مدارس دینﻰ قرار گیرد.
واﷲ ولﻰ التوفیق
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بخش سﻮم :تعلﻴمات مدنﻰ
فصل اول
در این فصل ،درس هاى ذیل را مﻰخوانید:
چرا علم اقتصاد را مﻰآموزیم؟
علم اقتصاد در بارۀ کدام موضوعات بحث مﻰکند؟
اهمیت اقتصاد؛
مفهوم اقتصادى کاال و خدمات؛
کاالهاى مصرفﻰ و کاالهاى سرمایه یﻰ؛
تولید ،توزیع ،مصرف؛
عرضه و تقاضا؛
اهمیت و وظایف پول؛
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اهداف فصل
از شاگردان انتظار ميرود که با خواندن این فصل به اهداف زیر
برسند:
تعریف علم اقتصاد ،برخﻰ از موضوعات اقتصادى و اهمیت اقتصاد
را بفهمند،
مفهوم علم اقتصاد را بدانند؛
تولید ،توزیع ،مصرف ،عرضه و تقاضا و اهمیت پول و وظایف آن را بیان
کرده بتوانند.
علت خواندن علم اقتصاد و اهمیت علم اقتصاد را تشریح کرده
بتوانند؛
کاالهاى خدماتﻰ و کاالهاى مصرفﻰ و کاالهاى سرمایه یﻰ را از
یکدیگر تفکیک کرده بتوانند؛
تولید ،توزیع و مصرف را بیان کرده بتوانند؛
عرضه و تقاضا را تفکیک کرده بتوانند؛
اهمیت و وظایف پول را تشریح کرده بتوانند؛
به علم اقتصاد ،موضوعات و اهمیت اقتصادى عﻼقه مند گردند.
در رابطه به کاالها و خدمات ،کاالهاى مصرفﻰ ،کاالهاى سرمایه یﻰ،
تولید و توزیع ذهنیت مثبت پیدا کنند؛
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درس سﻰ و سوم

چرا علم اقتصاد را مﻰآموزیم؟
ﻻ ت ُْس ِر ُﻓ ْ
اش َر ُب ْ
ُﻛ ُﻠ ْ
ﻮا َو ْ
ﻮا إ َِّﻧ ُﻪ َ
ﻮا َو َ
ﻴﻦ
ﻻ ُﻳ ِح ُّ
ب ا ْﻟ ُﻤ ْس ِر ِﻓ َ

(األعراف)31:

(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) اسراف کاران را دوست ﻧدارد.
ترجمه :بخﻮرﻳد و بﻨﻮشﻴد ،ولﻰ اسراف ﻧکﻨﻴد ،کﻪ خداوﻧد َ

در سال گذشتﻪ بﻴشتر ﻣباحث پﻴراﻣﻮن ﻧﻴاز ﻫا و احتﻴاجات خاﻧﻮاده ﻣﻰچرخﻴد؛ چﻮن اقتصاد
خﻮد ﻳکﻰ از ﻧﻴاز ﻫاى اساسﻰ ﻳک جاﻣعﻪ بﻪ خصﻮص خاﻧﻮاده ﻣﻰباشد .از اﻳﻦ رو ﻣحﻮر
دروس تعلﻴﻤات ﻣدﻧﻰ اﻣسال را شﻨاخت اقتصاد قرار دادﻳم و درس اﻣروز را با طرح اﻳﻦ سؤال
ﻣطرح ﻣﻰسازﻳم :چرا علم اقتصاد را ﻣﻰآﻣﻮزﻳم؟
بحث کنید
اﻧسان در زﻧده گﻰ ﻣادى خﻮﻳش ضرورﻳات زﻳادى دارد کﻪ براى اداﻣﻪ حﻴات ﻧاچار است
آن را رفع کﻨد ،باتﻮجﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع:
اﻧساﻧﻬا اﻳﻦ ضرورﻳات را چگﻮﻧﻪ رفع ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
ﻣﻨشأى رفع اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻫا چﻴست و چطﻮر ﻣﻰتﻮان آن ﻧﻴاز ﻫا را رفع کرد؟
ﻣﻨشأ رفع اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻫا ،اﻣکاﻧاتﻰ است کﻪ طبﻴعت در اختﻴار اﻧسان گذاشتﻪ است .با تﻮجﻪ بﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع بﻪ دو ﻣفﻬﻮم؛ ﻳعﻨﻰ ﻧﻴاز ﻫاى اﻧسان ،ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات برﻣﻰ خﻮرﻳم ،بﻨابراﻳﻦ؛ ﻻزم
است تا آن را بداﻧﻴم.
 -1نیاز هاى انسان
ﻧﻴاز ﻫاى ﻣادى اﻧسان ،ﻣحرک او براى فعالﻴت و تﻼش اقتصادى است .گاﻫﻰ اﻧسان چﻨﻴﻦ
تصﻮر ﻣﻰکﻨد کﻪ با گذشت زﻣان ،تﻤام ﻧﻴاز ﻫاى اﻧسان رفع ﻣﻰگردد؛ اﻣا چﻨﻴﻦ ﻧﻴست .در واقع؛
بابرآورده شدن ﻫر ﻧﻴاز ،ﻧﻴاز دﻳگرى بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ،ﻫﻤراه با ظﻬﻮر ﻧﻴاز جدﻳد،
اﻧسان بﻪ فعالﻴت بﻴشتر براى ارتقاى سطح زﻧدهگﻰ خﻮد ﻣﻰپردازد؛ ﻣث ً
ﻼ بعضﻰ از ﻣردم از ابتداﻳﻰ
ترﻳﻦ اﻣکاﻧات ﻣحروم اﻧد ،اساسﻰ ترﻳﻦ ﻧﻴاز ﻣادى آﻧﻬا سر پﻨاه است تا در آن از گزﻧد سرﻣا ،گرﻣا
و در ﻧده گان در اﻣان باشﻨد و غذاى ﻣختصرى داشتﻪ باشﻨد کﻪ بﻪ آن رفع گرسﻨﻪگﻰ کﻨﻨد؛ اﻣّا
وقتﻰ کﻪ ﻧﻴاز ﻫا رفع گردﻳد ﻫﻤﻴﻦ افراد احساس ﻣﻰکﻨﻨد کﻪ با اﻣکاﻧات رفاﻫﻰ زﻳادترى ضرورت
دارﻧد؛ ﻣث ً
ﻼ خاﻧﺔ بﻬترى ﻧسبت بﻪ سرپﻨاه قبلﻰ داشتﻪ باشﻨد و ﻧﻴازﻫاى جدﻳد دﻳگرى براى شان
ﻣطرح ﻣﻰشﻮد واو با عطش بﻴشترى در صدد رفع اﻳﻦ ﻧﻴازﻫا بر ﻣﻰآﻳد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد ﻧﻴاز ﻫاى ﻳک خاﻧﻮادة دﻫاتﻰ و شﻬرى را فﻬرست ﻧﻤﻮده و بﻪ
شاگردان بﻴان کﻨﻴد.

 -2منابع و امکانات
در بارة ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات ﻣﻮجﻮد درجﻬان کﻪ اﻧساﻧﻬا براى رفع ﻧﻴاز ﻫاى خﻮد از آن استفاده
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،بﻪ دو ﻧکتﺔ ﻣﻬم ﻣﻰتﻮان اشاره کرد:
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ﻧکتﺔ اول اﻳﻨکﻪ ،ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات ﻣحدود ،قادر بﻪ رفع ضرورت ﻫاى ﻧاﻣحدود اﻧسان ﻧﻴستﻨد.
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ،اﻧسان بر سر دوراﻫﻰ قرار ﻣﻰگﻴرد و ﻧاگزﻳر است ﻳکﻰ را اﻧتخاب کﻨد .در واقع ،او
ﻧﻤﻴتﻮاﻧد ﻫﻤﺔ خﻮاستﻪ ﻫاﻳش را با استفاده از اﻣکاﻧات ﻣﻮجﻮد بر آورده کﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ ،در ابتداآن
ضرورت ﻫاى خﻮد را کﻪ اولﻮﻳت بﻴش ترى دارﻧد ،بر طرف ﻣﻰسازد.
 ﻧکتﺔ دوم اﻳﻨکﻪ ،چﻮن ﻣﻨابعﻰ کﻪ در دسترس اﻧسان است ،با اﻧﻮاع ﻣختلف بکار برده ﻣﻴشﻮد.اﻧسان باﻳد در ﻣﻮرد طرﻳقﺔ استفاده از اﻳﻦ ﻣﻨابع تصﻤﻴم بگﻴرد.
طﻮرى کﻪ گفتﻪ شد ضرورت ﻫاى اﻧسان ،ﻧاﻣحدود است و اﻣکاﻧات و ﻣﻨابع ﻣحدود قادر بﻪ رفع
ﻧﻴاز ﻫاى ﻧاﻣحدود اﻧسان ﻧﻴستﻨد؛ دراﻳﻨجا سؤال پﻴدا ﻣﻰشﻮد کﻪ:
بﻬترﻳﻦ روش استفاده از ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات کدام است تا سطح باﻻترى رفاه را بﻪ اﻧسان ﻫا فراﻫم ﻧﻤاﻳد؟
بﻪ ﻳقﻴﻦ ،بﻬترﻳﻦ روش اﻳﻦ است کﻪ با استفاده از اﻳﻦ ﻣﻨابع ﻣﻴتﻮان بﻴش ترﻳﻦ ﻣﻴزان تﻮلﻴد را
بﻪ دست آورد و سطح باﻻترى از رفاه را براى اﻧسان فراﻫم کرد .اﻧسان در طﻮل زﻣان با بکار
گرفتﻦ از قﻮة فکرى خﻮد ،ﻫﻤﻴشﻪ در صدد ﻳافتﻦ بهترین راه بﻮده است .حاصل اﻳﻦ تﻼش
فکرى ،پدﻳد آﻣدن اندیشۀ اقتصادى است .با وسعت ﻳافتﻦ و پﻴشرفت تﻤدن بشرى ،اﻧدﻳشﺔ
اقتصادى بشر ﻧﻴز تکاﻣل بﻴشترى ﻳافت و با عﻨﻮان علم اقتصاد جزء شاخﻪ ﻫاى ﻣعارف بشرى
قرار گرفت.

* در ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات کدام ﻧکات ﻣﻬم است؟ خلص آن را بﻴان دارﻳد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1چرا سرپﻨاه ،اساسﻰ ترﻳﻦ ﻧﻴازﻣادى اﻧساﻧﻬا است؟
 -2از ﻣﻨابعﻰ کﻪ بﻪ دسترس اﻧساﻧﻬا قرار دارد ﻧام ببرﻳد.
 -3بﻬترﻳﻦ روش استفاده از ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات کدام است؟
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد خﻮبﻰ ﻫاى اقتصاد چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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علم اقتصاد در بارۀ کدام موضوعات بحث میکند؟

اد ِﻓی ا ْﻟ َﻨﻔَﻘ ِة ِﻧ ُ
ﻤ ِﻌﻴشَ ِة (البﻴﻬقﻰ ،طبراﻧﻰ)
َا ْﻻ َْﻗ َت َص ُ
صﻒ ا ْﻟ َ
رسﻮل خدا

ﻣﻲ فرﻣاﻳد :اقتصاد و ﻣﻴاﻧﻪ روي در ﻧفقﻪ ،ﻧﻴﻤﻲ از زﻧدهگﻴست

در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻨکﻪ چرا علم اقتصاد
را ﻣﻰآﻣﻮزﻳم؟ ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد.
در اﻳﻦ درس پﻴراﻣﻮن آﻧکﻪ علم اقتصاد در
بارة کدام ﻣﻮضﻮعات بحث ﻣﻰکﻨد ،آشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
آیا مﻰدانید علم اقتصاد چیست؟
اقتصاد ،علم ﻣربﻮط بﻪ بررسﻰ چگﻮﻧﻪ
گﻰ تﻮلﻴد ،تﻮزﻳع و ﻣصرف کاﻻ و ﻫﻤچﻨﻴﻦ
علم ﻣربﻮط بﻪ بررسﻰ ﻧتاﻳج اﻳﻦ گﻮﻧﻪ فعالﻴت
است.
ﻫدف علم اقتصاد ،راﻫﻨﻤاﻳﻰ اﻧسان براى اﻧتخاب بﻬترﻳﻦ روش ،جﻬت استفاده از ﻣﻨابع و
اﻣکاﻧات خﻮﻳش است.
علم اقتصاد ﻧظﻴر ﻫر علم دﻳگرى ،در بارة ﻣﻮضﻮعات ﻣعﻴﻨﻰ بحث ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻪ عبارت
دﻳگر ،براى جﻮاب گﻮﻳﻰ سؤاﻻت خاصﻰ طراحﻰ شده است.
براى شﻨاختﻦ ﻣﻮضﻮعاتﻰ کﻪ علم اقتصاد بﻪ آن ﻣﻰپردازد ،تصﻮر سادة از اقتصاد جاﻣعﻪ
را ﻣدﻧظر قرار ﻣﻰدﻫﻴم.
افراد جاﻣعﻪ در قالب خاﻧﻮاده ﻫا براى برطرف ﻧﻤﻮدن ﻧﻴاز ﻫاى خﻮد بﻪ کاﻻ ﻫا و خدﻣات
خاصﻰ ،ضرورت دارﻧد .آن ﻫا براى تﻬﻴﺔ کاﻻ ﻫا و استفاده از خدﻣات ﻣﻮرد ﻧﻴاز خﻮد پﻮل
ﻣﻰپردازﻧد.
تﻮلﻴد کﻨﻨدهگان فابرﻳکﻪ ﻫا با ﻫدف بﻪ دست آوردن فاﻳده ،کاﻻﻫا و خدﻣات ﻣﻮرد احتﻴاج
ﻣردم را تﻮلﻴد و عرضﻪ ﻣﻰکﻨﻨد .و بﻪ فروش ﻣﻰرساﻧﻨد .وقتﻰ بﻪ اﻳﻦ تصﻮﻳر سادة از اقتصاد
تﻮجﻪ کﻨﻴم ،سؤاﻻت زﻳادى براى ﻣا ﻣطرح ﻣﻰشﻮد ،از جﻤلﻪ ﻣﻰتﻮان بﻪ ﻣﻮارد ذﻳل اشاره
کرد:
ﻣردم چطﻮر در ﻣﻮرد خرﻳدن و ﻳا ﻧخرﻳدن ﻳک کاﻻ تصﻤﻴم ﻣﻰگﻴرﻧد و چگﻮﻧﻪ ﻣقدار
کاﻻﻫاﻳﻰ را کﻪ باﻳد بخرﻧد؛ تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
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چطﻮر تﻮلﻴد کﻨﻨدهگان در بارة تﻮلﻴد ﻳا ﻣﻴزان تﻮلﻴد ﻳک کاﻻ تصﻤﻴم ﻣﻰگﻴرﻧد؟
چرا ﻣقدار بعضﻰ از کاﻻﻫا در بازار بسﻴار زﻳاد و بعضﻰ دﻳگر کم وﻳا بﻪ ﻧدرت پﻴدا ﻣﻴشﻮد؟
چرا قﻴﻤت برخﻰ از کاﻻ ﻫا افزاﻳش ﻣﻰﻳابد؟ و بعضﻰ دﻳگر ثابت ﻣﻰﻣاﻧد ﻳا حتﻰ کاﻫش
ﻣﻴابد و پاﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳد؟
چرا بعضﻰ از ﻣؤسسات تﻮلﻴدى ،فاﻳدة بسﻴار زﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و برخﻰ از ﻣؤسسات تﻮلﻴدى
ضرر ﻣﻰکﻨﻨد و ور شکست ﻣﻰشﻮﻧد؟
چرا در بعضﻰ جﻮاﻣع ،تﻮلﻴد فﻮق العاده زﻳاد و در بعضﻰ جﻮاﻣع کم است؟
چرا قﻴﻤت پﻮل بعضﻰ از کشﻮر ﻫا ثابت واز برخﻰ دﻳگرﻣتغﻴر است؟
اﻳﻦ پرسش ﻫا و بسﻴارى از پرسش ﻫاى ﻣشابﻪ دﻳگر ،در ﻣحدودة ﻣطالعات اقتصادى قرار ﻣﻰگﻴرد.
علم اقتصاد سعﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد تا براى ﻫر ﻳک از اﻳﻦ سؤاﻻت جﻮاب ﻣﻨاسب بﻴابد و ارائﻪ دارد.
خﻼصﻪ ﻣﻰتﻮان گفت کﻪ ﻣﻮضﻮعات علم اقتصاد را تﻮلﻴد ،تﻮزﻳع ،ﻣبادلﻪ ،ﻣصرف ،بررسﻰ
ثروت ،صرفﻪ جﻮﻳﻰ ،پس اﻧداز و غﻴره تشکﻴل ﻣﻰدﻫد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاالت

 -1ﻣﻮضﻮع علم اقتصاد را تحرﻳر دارﻳد.
 -2علم اقتصاد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻫدف علم اقتصاد را بﻴان دارﻳد.
کار خانه گﻰ

سؤاﻻتﻰ راکﻪ در ﻣحدودة ﻣطالعات اقتصادى قرار دارد در چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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اهمیت اقتصاد
در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻨکﻪ علم اقتصاد در بارة کدام ﻣﻮضﻮعات بحث ﻣﻰکﻨد ،آگاﻫﻰ حاصل
ﻧﻤﻮدﻳد ،در اﻳﻦ درس با اﻫﻤﻴت اقتصاد آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
اهمیت اقتصاد چیست؟
ﻳکﻰ از عﻮاﻣل اﻫﻤﻴت روز افزون ﻣساﻳل اقتصادى در جﻬان اﻣروز ،تأثﻴر عﻮاﻣل اقتصادى بر
ﻫﻤﻪ جﻨبﻪ ﻫاى زﻧدهگﻰ ﻣلل اعم از اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨگﻰ است .کشﻮرى کﻪ وضعﻴت
اقتصادى خﻮب ﻧدارد ،ﻧﻤﻰتﻮاﻧد در ﻣسﻴر پﻴشرفت ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ حرکت کﻨد و از ﻧظر اجتﻤاعﻰ و
سﻴاسﻰ بﻪ بحران ﻫاى گسترده دچار ﻣﻰگردد.
علم اقتصاد بﻪ اﻳﻦ دلﻴل اﻫﻤﻴت دارد کﻪ در عرصﺔ ﻣساﻳل اقتصادى ،راه اﻧتخاب بﻬتر را بﻪ اﻧسان
آﻣﻮزش ﻣﻰدﻫد .جﻮاﻣع اﻧساﻧﻰ بﻪ کﻤک علم اقتصاد ﻣﻰتﻮاﻧﻨد براى استفاده از ﻣﻨابع ﻣحدود
خﻮد روش ﻣﻨاسب ترى بﻴابﻨد و آن را براى دست ﻳابﻰ بﻪ ﻧتﻴجﺔ ﻣطلﻮب بﻪ کار گﻴرﻧد.

(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ)در قرآﻧکرﻳم فرﻣﻮده است:
خداوﻧد َ
ال َت ْج َع ْل َیدَ َ
ِک َو َ
َو َ
ك َم ْغ ُلولَ ًۀ ِإلَﻰ ُع ُنق َ
ال َت ْب ُس ْط َها ُک َّ
ل الْ َب ْس ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما َّم ْح ُسو ًرا
اسراء آﻳﺔ 29
ترجﻤﻪ :ﻣکﻦ دست خﻮد را بستﻪ بﻪ گردن خﻮد وﻣگشاى آن را تﻤام گشادن کﻪ آﻧگاه بﻨشﻴﻨﻰ ﻣﻼﻣت کرده شده
( بﻪ صﻮرت بخل) و درﻣاﻧده ( در صﻮرت اسراف)

خداوﻧد تبارک و تعالﻰ در اﻳﻦ آﻳت ﻣسلﻤاﻧﻬا را بﻪ اقتصاد و ﻣﻴاﻧﻪ روى در اﻧفاق اﻣر ﻧﻤﻮده ،بخل
راﻣذﻣﻮم داﻧستﻪ و از اسراف و ولخرجﻰ و گشاده دستﻰ باﻻتر از تﻮان را ﻣﻨع کرده است.
اسﻼم دﻳﻦ رحﻤت و عدالت است و براى حفظ ثروت و داراﻳﻰ تﻮازن را در ﻧظر گرفتﻪ و براى
ﻣسلﻤاﻧﻬا دستﻮر داده است تا در اﻧفاق خاﻧﻮاده و ﻣستﻤﻨدان از ﻣﻴاﻧﻪ روى کار بگﻴرﻧد .بخل ،اسراف
و زﻳاده روى در اسﻼم جاﻳز ﻧﻴست.
حضرت پﻴاﻣبر

ﻣسلﻤاﻧان را بﻪ اقتصاد تشﻮﻳق ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳدَ :ما َع َ
ن ا ْقت ََصدَ
ال َم ِ

کسﻴکﻪ از ﻣﻴاﻧﻪ روى و اقتصاد کاربﻴگﻴرد  ،ﻧﻴازﻣﻨد و ﻣحتاج ﻧﻤﻰشﻮد.
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اسﻼم فقر را خطرى ﻣﻰداﻧد کﻪ اعتقادات اﻧسان را تﻬدﻳد ﻣﻰکﻨد:
حضرت پﻴاﻣبر

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
کاد الفقر اَن یکون کفراً (بﻴﻬقﻰ)
فقر اﻧسان را بﻪ کفر ﻧزدﻳک ﻣﻰسازد.

از ﻧظر اسﻼم تﻼش براى رفع فقر و رسﻴدن بﻪ رفاه و تﻮاﻧگرى ﻣادى پسﻨدﻳده است و فردى کﻪ
براى ارتقاى سطح زﻧدهگﻰ خاﻧﻮده خﻮد ﻣﻰکﻮشد ﻫﻤاﻧﻨد کسﻰ است کﻪ در راه خدا جﻬاد
ﻣﻰکﻨد و شاﻳستﺔ تقدﻳر است .حضرت رسﻮل اﷲ

ﻣﻰ فرﻣاﻳد:

من سعﻰ علﻰ عیالهِ ففﻰ سبیل اﷲ ( بﻴﻬقﻰ)

(ج َّل َج َﻼلُﻪ) گام
کسﻴکﻪ بﻪ خاطر رفع ﻧﻴاز ﻣﻨدى خاﻧﻮادة خﻮﻳش تﻼش ﻣﻰکﻨد ﻣثل اﻳﻦ است کﻪ او در راه خدا َ
بردارد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد چﻬار سطر در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت اقتصاد بﻨﻮﻳسﻴد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1علم اقتصاد بﻪ کدام دلﻴل اﻫﻤﻴت دارد؟ ﻳک دلﻴل آن را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2حدﻳث حضرت پﻴاﻣبر را کﻪ در ﻣﻮرد تشﻮﻳق ﻣسلﻤاﻧان بﻪ اقتصاد ارشاد فرﻣﻮده با ترجﻤﺔ
آن بﻴان دارﻳد.
 -3حدﻳث شرﻳف را کﻪ در ﻣﻮرد فقر خﻮاﻧده اﻳد با ترجﻤﺔ آن بﻨﻮﻳسﻴد.
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد اقتصاد از ﻧظر اسﻼم چﻨدسطر تحرﻳر دارﻳد.
90

درس سﻰ و ششم

مفهوم اقتصادى کاال و خدمات
( نعم العون علﻰ تقوى اﷲ عزوجل الغنﻰ)
ترجﻤﻪ:

مسند ابن الجعد جزء ،ص255

ﻣالدارى وبﻰ ﻧﻴازى ،چﻪ ﻧﻴکﻮ ﻣددگارى بر تقﻮا وخدﻣت در راه خدا است.

در درس گذشتﻪ بﻪ اﻫﻤﻴت اقتصاد آگاﻫﻰ حاصل ﻧﻤﻮدﻳد ،در اﻳﻦ درس با ﻣفﻬﻮم اقتصادى
کاﻻ و خدﻣات آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
کاال چیست؟
برخﻰ از ﻧﻴاز ﻫاى ﻣادى اﻧسان از طرﻳق ﻣصرف ﻣحصﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻣختلفﻰ کﻪ تﻮلﻴد
کﻨﻨده گان آن را تﻮلﻴد و بﻪ بازار عرضﻪ ﻣﻰکﻨﻨد ،رفع ﻣﻰگردد .بﻪ گﻮﻧﺔ ﻣثال :اﻧسان ﻧﻴاز بﻪ
غذا را از طرﻳق ﻣصرف ﻣحصﻮﻻت غذاﻳﻰ رفع ﻣﻰکﻨد .کتاب ،کتابچﻪ ،قلم ،اسباب بازى،
تﻮپ ،دست کش ،پﻴراﻫﻦ ،اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه ،ﻫﻤﻪ کاﻻ اﻧد .بﻪ بﻴان دﻳگر تﻤام وساﻳلﻰ کﻪ ﻧﻴاز ﻫاى
اساسﻰ را بﻪ طﻮر ﻣستقﻴم ﻳا غﻴر ﻣستقﻴم بر آورده ﻣﻰکﻨد ،کاﻻ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .براى بﻪ دست
آوردن اﻳﻦ کاﻻ ﻫا باﻳد بﻪ تﻮلﻴد کﻨﻨده گان ﻳا عرضﻪ کﻨﻨده گان آن پﻮل بپردازﻳم.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد اسم ده کاﻻ را ﻧگاشتﻪ و بﻪ شاگردان بﻴان دارﻳد.

آیا مﻰدانید خدمات چیست؟
آﻧچﻪ اﻧسان در ﻣقابل پﻮل خرﻳدارى ﻣﻰکﻨد و بﻪ وسﻴلﺔ آن ﻧﻴازش را ﻣرفﻮع ﻣﻰسازد،
تﻨﻬا در اشﻴاى فﻴزﻳکﻰ خﻼصﻪ ﻧﻤﻰگردد ،بﻪ طﻮر ﻣثال :اﻧسان بﻪ داﻧستﻦ ﻧﻴاز دارد و براى رفع
اﻳﻦ ﻧﻴاز بﻪ کﻮرس ﻫاى آﻣﻮزشﻰ ﻣختلف
ﻣراجعﻪ و با پرداخت پﻮل ،آﻣﻮزش ﻣﻮرد
ﻧﻴاز خﻮد را خرﻳدارى ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
شاگردان براى آﻣادهگﻰ کاﻧکﻮر پﻮﻫﻨتﻮن
بﻪ کﻮرس ﻫاى آﻣاده گﻰ الجبر ،ﻣثلثات،
کﻴﻤﻴا و غﻴره ﻣراجعﻪ ﻧﻤﻮده با پرداخت پﻮل،
داﻧش ﻫاى فﻮق را ﻣﻰآﻣﻮزﻧد .در اﻳﻦ ﻣثال
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ﻫا کاﻻى قابل لﻤس را خرﻳدارى ﻧکرده اﻧد ،بلکﻪ در ﻣقابل پﻮلﻰ کﻪ پرداختﻪ اﻧد ،بر داﻧش خﻮد افزوده
اﻧد .خدﻣاتﻰ کﻪ طبﻴبان ارائﻪ ﻣﻰکﻨﻨد ﻧﻴز از اﻳﻦ ﻧﻮع است.
کار و فعالﻴت ﻣعلﻤان درصﻨف درسﻰ ،کار و تﻼش ﻣاﻣﻮران دولت در ارگان ﻫاى دولتﻰ
و ﻣثالﻬاى دﻳگر ،از فعالﻴت ﻫاى اقتصادى است کﻪ طﻰ آن چﻴزى بﻪ عﻨﻮان خدﻣات عرضﻪ
ﻣﻰشﻮد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤدﻳگر اسم شش خدﻣات را فﻬرست کرده بﻴان دارﻳد.

مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1کاﻻ چﻴست؟
 -2چﻨد ﻧﻤﻮﻧﺔ از کاﻻ و خدﻣات را بﻴان دارﻳد.
 -3خدﻣات چﻴست؟ باﻣثال واضح سازﻳد.
کار خانه گﻰ

کاﻻ ﻫاﻳﻰ کﻪ شﻤا در خاﻧﻮاده استفاده ﻣﻰکﻨﻴد ،چﻪ ﻣقدار آن از کشﻮر ﻣا و چﻪ ﻣقدار آن ازکشﻮر
ﻫاى خارجﻰ است ،فﻬرست کﻨﻴد.
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کاالهاى مصرفﻰ و کاالهاى سرمایه یﻰ
ْال َﻤ ُ
ُﻮن زِﻳﻨ َُة ْال َحﻴَا ِة ُّ
الد ْﻧﻴَا ( الکﻬف)46:
ال َو ْال َبﻨ َ
ترجﻤﻪ :ثروت ،و فرزﻧدان زﻳب و زﻳﻨت زﻧدهگﻰ دﻧﻴا اﻧد.

در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم اقتصادى کاﻻ و خدﻣات ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد ،در اﻳﻦ درس
با کاﻻ ﻫاى ﻣصرفﻰ و کاﻻﻫاى سرﻣاﻳﻪ ﻳﻰ و کاﻻﻫاى ضرورى و تجﻤلﻰ آشﻨا ﻣﻰگردﻳد.
بحث کنید
کاالهاى مصرفﻰ و واسطه یﻰ کدام ها اند؟
کاﻻ ﻫاﻳﻰ کﻪ در بازار غرض فروش عرضﻪ ﻣﻰگردﻧد ،ﻣﻤکﻦ است تﻮسط ﻣصرف کﻨﻨده
گان خرﻳدارى و بﻪ ﻣصرف برسﻨد و ﻳا اﻳﻦ کﻪ تﻮلﻴد کﻨﻨده گان دﻳگر براى تﻮلﻴد کاﻻﻫاى
ﻣختلف ،آﻧﻬا را خرﻳدارى ﻧﻤﻮده ﻣﻮرد استفاده قرار دﻫﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :پﻮشاک و ﻳا خﻮراکﻰ
کﻪ فاﻣﻴل ﻫا و افراد جاﻣعﻪ تﻬﻴﻪ ﻣﻰکﻨﻨد و بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرساﻧﻨد ،کاﻻ ﻫاى ﻣصرفﻰ ﻧام دارﻧد.
کاﻻﻫاى سرﻣاﻳﻪ ﻳﻰ کاﻻﻫاﻳﻰ اﻧد کﻪ در جرﻳان تﻮلﻴد ( جﻬت تﻮلﻴد کاﻻ) بﻪ کار برده
شده و بﻪ طﻮر غﻴر ﻣستقﻴم بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرسﻨد .ﻫدف از تﻮلﻴد کاﻻﻫاى سرﻣاﻳﻪ ﻳﻰ از قبﻴل
ﻣاشﻴﻦ آﻻت ،در ﻧﻬاﻳت ﻣصرف است.

* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮدکاﻻى ﻣصرفﻰ را با کاﻻى واسطﻪ ﻳﻰ ﻣقاﻳسﻪ کﻨﻴد.
کاالهاى ضرورى و تجملﻰ
کاﻻ ﻫاﻳﻰ کﻪ ﻧﻴاز اولﻴﻪ را برطرف ﻣﻰکﻨﻨد ،ﻣاﻧﻨد :خﻮراک ،پﻮشاک ،ﻣسکﻦ
و اﻣثال آﻧﻬا ،کاﻻ ﻫاى ضرورى ﻳاد
ﻣﻰشﻮﻧد.
کاﻻﻫاى تجﻤلﻰ بﻪ لﻮازم ﻳا وساﻳلﻰ ﻣعﻤﻮﻻً
گراﻧبﻬا ،زﻳبا وتجﻤلﻰ کﻪ براى آراستﻦ بﻪ
کار ﻣﻰرود؛ ﻣاﻧﻨد :زﻳﻮرات ،ﻣﻮتر ﻫاى
لکس ،قصر ﻫاى زﻳبا ،خاﻧﻪ ﻫاى ﻣقبﻮل و
تﻤام وساﻳل زﻳﻨتﻰ.
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هزینۀ مصرف
وقتﻰ ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات دست داشتﻪ خﻮﻳش را کﻪ قابلﻴت ﻣصارف گﻮﻧا گﻮن
دارﻧد ،دروجﻪ خاص بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرساﻧﻴم ،در واقع از ﻣصارف دﻳگر و ﻧتاﻳجﻰ کﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧست بﻪ بار آورد ،صرف ﻧظر کرده اﻳم .بﻪ گﻮﻧﺔ ﻣثال :اگر زﻣﻴﻨﻰ را بﻪ کشت
پﻨبﻪ اختصاص داده اﻳم ،عﻤ ً
ﻼ از کشت گﻨدﻣﻰ کﻪ ﻣﻰتﻮاﻧستﻴم از آن حاصل بگﻴرﻳم
صرف ﻧظر کرده اﻳم ﻳا اگر پﻮل خﻮد را بﻪ خرﻳد پتلﻮن و پﻴراﻫﻦ اختصاص داده اﻳم،
از خرﻳد کتاب ،کتابچﻪ و ﻧفعﻰ کﻪ از آن ﻣﻰبردﻳم ،ﻣحروم شده اﻳم.
ﻫزﻳﻨﺔ ﻣصرف ﻳا ﻫزﻳﻨﺔ فرصت از دست رفتﻪ ،بﻴاﻧگر آن چﻴزى است کﻪ از
آن صرف ﻧظر کرده و بﻪ عبارت دﻳگر از دست داده اﻳم .در ﻣثال پﻨبﻪ ،باتصﻤﻴم
گرفتﻦ بﻪ کشت پﻨبﻪ از ﻣحصﻮل گﻨدم ﻣحروم شده اﻳم ،ﻫزﻳﻨﺔ فرصت کشت پﻨبﻪ،
ﻣﻴزان ﻣحصﻮل گﻨدﻣﻰ است کﻪ از آن صرف ﻧظر ﻧﻤﻮده اﻳم.
* ﻫزﻳﻨﺔ ﻣصرف کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰکﻨد؟ باﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان در زﻣﻴﻨﻪ ﻣعلﻮﻣات دﻫﻴد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1اسم پﻨج کاﻻﻫاى ﻣصرفﻰ را بﻴان دارﻳد.
-2کاﻻﻫاى ضرورى چﻴست؟
 -3ﻫزﻳﻨﺔ فرصت بﻴاﻧگر چﻪ چﻴز است؟
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد کاﻻﻫاى سرﻣاﻳﻪ ﻳﻰ و کاﻻﻫاى تجﻤلﻰ چﻨد سطر باﻣثال تحرﻳر دارﻳد.
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تولید ،توزیع ،مصرف
َ
نس ِ
ان ِإ َّال َما َس َعﻰ ( الﻨجم) 39 :
سلْ ِ
َوأن ل َّ ْی َ
ِل َ
ترجﻤﻪ :و اﻳﻨکﻪ براى اﻧسان ﻫﻴچ بﻬره اى ﻧﻴست جز آﻧچﻪ خﻮد کرده است و براى آن تﻼش ﻧﻤﻮده است.

در درس گذشتﻪ در بارة کاﻻﻫاى ﻣصرفﻰ و کاﻻﻫاى سرﻣاﻳﻪ ﻳﻰ ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد.
در اﻳﻦ درس شﻤا با اصطﻼحات اقتصادى تﻮلﻴد ،تﻮزﻳع و ﻣصرف آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
طﻮرﻳکﻪ ﻣﻴداﻧﻴد ،بشر اکثرﻳت کار ﻫاى رفع احتﻴاجات را براى کسب رفاه ﻣادى خﻮد
اﻧجام ﻣﻴدﻫد .ﻣث ً
ﻼ کسب خﻮراک ،پﻮشاک ،پﻨاه گاه ،پﻮل و داراﻳﻰ ،براى رفاه ﻣادى
صﻮرت ﻣﻴگﻴرد .بﻨابراﻳﻦ:
 آﻳا ﻣﻰتﻮان از ﻣﻨابع و اﻣکاﻧاتﻰ کﻪ در طبﻴعت ﻣﻮجﻮد است ،بﻪ طﻮر ﻣستقﻴم استفاده ﻧﻤﻮد؟اﻳﻦ ﻣﻨابع و اشﻴاى قابل استفاده تﻮسط کﻰ و کجا آﻣاده ﻣﻴگردد؟
تولیدچیست؟
تﻮلﻴد عبارت از فعالﻴت ﻫاﻳﻰ است کﻪ در ﻧﻬاﻳت ،ﻣﻨجر بﻪ تﻬﻴﻪ ﻳاساخت کاﻻ ﻳا
خدﻣات ﻣطلﻮب ﻣﻰشﻮد .تﻮلﻴد با تﻮجﻪ بﻪ ﻧﻴاز ﻫاى بشر صﻮرت ﻣﻴگﻴرد.
براى اﻳﻨکﻪ بتﻮاﻧﻴم کاﻻ و خدﻣات ﻣﻮرد ضرورت خﻮد را با استفاده از ﻣﻨابع و اﻣکاﻧات
ﻣﻮجﻮد تﻬﻴﻪ کﻨﻴم ،بﻪ کار و تﻼش ﻧﻴاز دارﻳم .بﻪ عبارت دﻳگر ،اﻳﻦ ﻣﻨابع طﻮرى کﻪ ﻫستﻨد،
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ﻣﻮرد استفادة ﻣا قرار گﻴرﻧد و احتﻴاجات ﻣا را بر طرف کﻨﻨد؛ بلکﻪ باﻳد با ﻳک
سلسلﻪ اقداﻣات ،آن ﻫا را بﻪ کاﻻ ﻫاى ﻣﻮرد ضرورت خﻮد تبدﻳل کﻨﻴم .اﻳﻦ اقدﻣات و کار
ﻫاﻳﻰ کﻪ براى تبدﻳل ﻣﻨابع بﻪ کاﻻ ﻫا و اشﻴاى ﻣﻮرد ضرورت صﻮرت ﻣﻴگﻴرد ،ﻫﻤان تﻮلﻴد
است.
از طرﻳق فعالﻴت ﻫاى تﻮلﻴدى ،کاﻻ ﻫا و خدﻣات ،ضرورت ﻫاى جﻮاﻣع بشرى تﻬﻴﻪ
ﻣﻴشﻮد .ﻣحصﻮﻻت زراعتﻰ ،ﻣحصﻮﻻت صﻨعتﻰ ،ﻣحصﻮﻻت ﻣعدﻧﻰ و خدﻣات ﻧﻬاﻳﻰ ،ﻫﻤﻪ
و ﻫﻤﻪ حاصل فعالﻴت ﻫاى تﻮلﻴد ﻫستﻨد.
توزیع چیست؟
عبارت از تقسﻴم و تحﻮﻳل ( عاﻳدات ﻣلﻰ) در بﻴﻦ ﻣردم است و عاﻳدات ﻣلﻰ ﻣجﻤﻮعﺔ
اشﻴاء و خدﻣات اقتصادى است کﻪ در ﻳک ﻣدت ﻣعﻴﻦ؛ ﻣث ً
ﻼ :ﻳک سال در ﻳک ﻣﻤلکت
تﻮلﻴد ﻣﻰشﻮد و عﻤﻮﻣاً آن را بﻪ ﻣعﻴار پﻮل اظﻬار ﻣﻴدارﻧد.
در اکثر کشﻮر ﻫا ،تعداد زﻳادى از افراد در گروه کﻪ عاﻳد کم بﻪ دست ﻣﻴاورﻧد شاﻣل
ﻣﻴگردﻧد و تعداد کﻤﻰ در گروﻫﻰ شاﻣل ﻫستﻨد کﻪ عاﻳد زﻳاد بﻪ دست ﻣﻰآورﻧد و تﻮزﻳع
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عاﻳد ﻧا برابر ﻣﻴباشد .وقتﻰ بخﻮاﻫﻴم سطح رفاه اجتﻤاعﻰ ﻳک جاﻣعﻪ را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴم ،ﻻزم است از
وضعﻴت فقر و تقسﻴم عاﻳد در آن جاﻣعﻪ آگاﻫﻰ ﻳابﻴم؛ زﻳرا در جاﻣعﻪ ﻳﻰ کﻪ فقر کﻤتر و تﻮزﻳع
عاﻳدات عادﻻﻧﻪ باشد ،رفاه ﻣردم آن جاﻣعﻪ بﻴشتر خﻮاﻫد بﻮد.
براى اﻳﻨکﻪ ﻳک کاﻻ آﻣادة ﻣصرف شﻮد چﻪ ﻣراحلﻰ را باﻳد طﻰ کﻨد؟
مصرف چیست؟
ﻣصرف عبارت از استفاده از اﻣکاﻧات ﻣﻮجﻮد است بﻪ غرض رفع ﻧﻴاز ﻫاى فعلﻰ و جارى.
تﻮلﻴد کﻨﻨده گان باﻳد ﻣحلﻰ را بﻪ عﻨﻮان فابرﻳکﻪ خرﻳدارى ﻳا بﻪ اجاره بگﻴرﻧد ،ﻣاشﻴﻦ آﻻت و
وساﻳل ﻣﻮرد ضرورت دﻳگر و ﻧﻴز ﻣقدارى ﻣﻮاد اولﻴﻪ را بخرﻧد و تعدادى کارگر و کارﻣﻨد را ﻧﻴز
استخدام ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣبالغﻰ را کﻪ تﻮلﻴد کﻨﻨده گان براى تﻮلﻴد صرف ﻣﻰکﻨﻨد ،ﻣصرف تﻮلﻴد ﻣﻰﻧاﻣﻨد .زﻣاﻧﻴکﻪ
تﻮلﻴد کﻨﻨده بﻪ عرضﺔ کاﻻ ﻫا و وساﻳل آﻣاده گﻰ داشتﻪ باشد و در بازاربﻪ آن کاﻻ ﻫا تقاضا
ﻣﻮجﻮد باشد و تقاضا کﻨﻨده حاضر بﻪ پرداخت قﻴﻤت در بدل آن کاﻻ باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت گفتﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧﻴم کﻪ کاﻻ و وساﻳل ﻣذکﻮر آﻣادة ﻣصرف است.
با ﻫﻤصﻨفان خﻮداﻧﻮاع دﻳگرى ﻣصارف را بﻴان دارﻳد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1تﻮسط تﻮلﻴد کدام احتﻴاجات ﻣا رفع ﻣﻴگردد؟
-2اگر عﻮاﻳد ﻣلﻰ عادﻻﻧﻪ تﻮزﻳع ﻧﻪ گردد ،چﻪ واقع خﻮاﻫد شد؟
 -3ﻣصرف چﻴست؟
کار خانه گﻰ

تﻮلﻴد ،تﻮزﻳع و ﻣصرف با ﻫم چﻪ ارتباط دارﻧد؟ در اﻳﻦ باره چﻨد سطر بﻨﻮﻳسد.
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عرضه و تقاضا
نس نَ ِصی َب َ
ِن الدُّ ن ْ َیا
کم َ
َو َال َت َ

(القصص)77:

ترجﻤﻪ :ﻧصﻴب و سﻬم را از دﻧﻴا فراﻣﻮش ﻣکﻦ.

دردرس گذشتﻪ در ﻣﻮرد تﻮلﻴد ،تﻮزﻳع و ﻣصرف ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ درس با
اصطﻼحات اقتصادى عرضﻪ و تقاضا آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
تقاضا چیسیت؟
بحث کنید
طﻮرﻳکﻪ در درس قبلﻰ گفتﻪ شد ،اﻧسان ﻳک ﻣﻮجﻮد
ﻧﻴازﻣﻨد است و اﻳﻦ احتﻴاجات را از طبﻴعت کﻪ تحفﺔ
خداوﻧدى ﻣﻴباشد بر آورده ﻣﻴسازد ،در اﻳﻨجا سؤال ﻣطرح
ﻣﻰشﻮد کﻪ:
 -1آﻳا اشﻴا و وساﻳل رفع اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻣﻨدى ﻫا بدون زحﻤت
وراﻳگان در دسترس اﻧسان ﻫا گذاشتﻪ ﻣﻴشﻮد؟
 -2بﻪ کدام شراﻳط ﻣﻴتﻮاﻧﻴم اﻳﻦ اشﻴا و وساﻳل را بﻪ
دست آورﻳم؟
اگرچﻪ احتﻴاج علت اصلﻰ تﻤام فعالﻴت ﻫاى اقتصادى است ﻣگر احتﻴاج بﻪ ذات خﻮد،
چرخﻬاى ﻣاشﻴﻦ ﻫاى اقتصادى را بﻪ حرکت آورده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد ،بلکﻪ پﻴش از آﻧکﻪ تﻮلﻴد آغاز ﻳابد و
ثروت بﻪ وجﻮد بﻴاﻳد ،احتﻴاج ﻳا خﻮاﻫش باﻳد بﻪ شکل (تقاضا) جلﻮه ﻧﻤاﻳد.
اراده خرﻳدن؛ ﻣث ً
ﻼ :ﻳک ﻣﻴلﻴﻮن ﻧفر در ﻳک ﻣﻤلکت بﻪ داشتﻦ ﻣﻮتر ﻫاى تﻴزرفتار احتﻴاج ﻳا آرزو
داشتﻪ باشﻨد ،ولﻰ فقط از اﻳﻦ ﻧقطﻪ ﻧظر ﻳک ﻣﻴلﻴﻮن ﻣﻮتر تﻴز رفتار ساختﻪ ﻧخﻮاﻫد شد .بلکﻪ تﻮلﻴد
کﻨﻨده گان ﻣﻮتر تﻴزرفتار تعداد ﻣﻮتر ﻫاى خﻮد را ﻧظر بﻪ تقاضاى آن دستﻪ از ﻣردﻣان خﻮاﻫﻨد
ساخت کﻪ ﻫم ﻣﻮتر ﻫاى ﻣذکﻮر را خرﻳده ﻣﻴتﻮاﻧﻨد و ﻫم ارادة خرﻳد آن را دارﻧد؛ بﻨابر آن ،تقاضا
گﻮﻧﺔ از احتﻴاج ﻳا خﻮاﻫش است کﻪ تﻮان خرﻳد و ارادة خرﻳدش ﻣطلﻮب باشد)لﻬذا در اقتصاد ﻫر
جا کﻪ از تقاضا ﻧام برده شﻮد ﻣقصد اﻳﻨست کﻪ خرﻳداران حاضر ﻫستﻨد ﻣقدارى از اشﻴاى ﻣطلﻮب
را بﻪ قﻴﻤت ﻣﻨاسب خرﻳدارى کﻨﻨد.
ارتجاعیت تقاضا :تقاضا را وقتﻰ ارتجاعﻰ ﻣﻴگﻮﻳﻨد کﻪ اﻧدک تغﻴﻴر در قﻴﻤت ﻳک شﻰ دربازار،
قﻮت تقاضا را تغﻴﻴر زﻳاد بدﻫد؛ ﻣث ً
ﻼ :اگر قﻴﻤت تکﻪ ﻫاى ابرﻳشﻤﻰ ﻳا پشﻤﻰ اعلﻰ بسﻴار باﻻ برود،
تقاضاى ﻣردم براى خرﻳد آن پاﻳﻴﻦ آﻣده در عﻮض آن تکﻪ ﻫاى ارزان تر را خﻮاﻫﻨد خرﻳد و بر
عکس در صﻮرت پاﻳﻴﻦ رفتﻦ قﻴﻤت ﻫا و رجﻮع بﻪ تقاضاى ﻣردم ،خرﻳد آﻧﻬا بﻴشتر خﻮاﻫد شد.
پس اﻳﻨگﻮﻧﻪ تقاضا را کﻪ ﻧظر بﻪ قﻴﻤت اشﻴا خﻴلﻰ کم و زﻳاد ﻣﻴشﻮد ( ،تقاضاى ارتجاعﻰ) ﻣﻴﻨاﻣﻨد.
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برعکس اگر تقاضا براى ﻳک شﻰ در صﻮرت تغﻴﻴر زﻳاد در قﻴﻤت شﻰ ﻣذکﻮر چﻨدان فرق
ﻧکﻨد ،ﻣﻴگﻮﻳﻨد کﻪ تقاضا ارتجاعﻰ ﻧﻴست؛ ﻣث ًٌ
ﻼ :اگر قﻴﻤت آرد بسﻴار بلﻨد ﻫم برود ﻣردم ﻣجبﻮر
ﻫستﻨد کﻪ آرد را بخرﻧد .بﻨابر آن تقاضاى آﻧﻬا ﻧظر بﻪ بلﻨدرفتﻦ قﻴﻤت آرد فرق ﻣحسﻮس ﻧخﻮاﻫد
کرد .ﻫﻤچﻨﻴﻦ اگر قﻴﻤت آرد ﻫم بسﻴار پاﻳﻴﻦ بﻴاﻳد .باز ﻫم ﻣردم عﻤﻮﻣاً از آن آرد قدر ضرورت
خﻮد را خﻮاﻫﻨد خرﻳد.
عرضه :عرضﻪ در اقتصاد عبارت از آن ﻣقدار اشﻴاﻳﻰ است کﻪ در ﻳک وقت و قﻴﻤت ﻣعﻴﻦ حاضر
فروش باشد؛ ﻫﻤاﻧطﻮرى کﻪ احتﻴاج وخﻮاﻫش از تقاضا فرق داشت بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسم عرضﻪ از (ذخﻴره
و تﻬﻴﻪ اشﻴا) تفاوت دارد ذخﻴرة اشﻴا را وقتﻰ (عرضﻪ) گﻮﻳﻨد کﻪ صاحب آن ارادة فروش آن را
ﻧﻤاﻳد و تقاضا کﻨﻨده حاضر بﻪ خرﻳد آن باشد.
ارتجاعیت عرضه :در ﻣﻮرد عرضﻪ ﻧﻴز ﻣثل (تقاضا) وقتﻰ کﻪ ﻣقدار عرضﻪ ﻳک شﻰ با تغﻴﻴر در
قﻴﻤت آن ارادتاً تغﻴﻴر ﻧﻤاﻳد؛ ﻳعﻨﻰ ﻫر گاه قﻴﻤت باﻻ رود ،عرضﻪ زﻳاد شﻮد و ﻫر گاه قﻴﻤت آن در
بازار ﻧقصان پذﻳرد ﻳعﻨﻰ با پاﻳﻴﻦ رفتﻦ قلت ﻧﻤاﻳد ،گﻮﻳﻨد عرضﻪ ارتجاعﻰ است ولﻰ اگر ﻣقدار
عرضﻪ با تغﻴﻴر قﻴﻤت فﻮرا ً تفاوتﻰ ﻧکﻨد آن وقت عرضﻪ را ( غﻴر ارتجاعﻰ) خﻮاﻧﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :درحصﻪ
آرد کﻪ قﻴﻤت باﻻ بﻮدن و پاﻳﻴﻦ بﻮدن آن درعرضﻪ آﻧقدر فرق ﻧﻤﻴکﻨد خرﻳدار ﻣجبﻮر است آرد
ﻣﻮرد ضرورت خﻮد را ﻣﻴخرد ولﻰ در ﻣﻮارد ﻣﻮاد صﻨعتﻰ بﻪ زودى با تغﻴﻴر قﻴﻤت تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد
ﻳعﻨﻰ اگر قﻴﻤت بلﻨد رفت ،ﻣقدار بﻴشتر و اگر قﻴﻤت آن پاﻳﻴﻦ آﻣد ﻣقدار کﻤتر وارد بازار فروش
خﻮاﻫد گردﻳد.
تقاضا براى ﻳک کاﻻ عبارت از ﻣقادﻳرى از کاﻻ است کﻪ خرﻳداران در ﻣدت و زﻣان ﻣشخص،
با قﻴﻤت ﻫاى ﻣختلف ارادة خرﻳد آن را داشتﻪ باشﻨد
مرورى بر درس
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1تقاضا چﻴست؟
-2عرضﻪ چﻴست؟
 -3ارتجاعﻴت عرضﻪ چﻴست؟
کار خانه گﻰ

در صﻮرتﻰ کﻪ قﻴﻤت ﻫاى کاﻻبلﻨد برود عرضﻪ و تقاضا چﻪ حالت بﻪ خﻮد ﻣﻴگﻴرد چﻨد سطربﻨﻮﻳسﻴد.
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اهمیت و وظایف پول
در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد عرضﻪ و تقاضا ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ درس بﻪ اﻫﻤﻴت ووظاﻳف
پﻮل آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
پول چه اهمیت دارد؟
پﻮل وسﻴلﻪ ﻳﻰ است کﻪ ﻧقش واسطﺔ ﻣبادلﻪ را بازى ﻣﻰکﻨد و در اقتصاد اﻣروز ﻧقش بسﻴار
ﻣﻬم و اساسﻰ دارد .فعاﻻن صحﻨﺔ اقتصاد ،تﻮلﻴد کﻨﻨده گان و تﻮزﻳع کﻨﻨده گان در ﻣقابل خدﻣتﻰ
کﻪ ارائﻪ ﻣﻰدﻫﻨد ،پﻮل درﻳافت ﻣﻰکﻨﻨد و ﻣصرف کﻨﻨده گان با پرداخت پﻮل چﻴزى را کﻪ
ضرورت دارﻧد ﻣﻰخرﻧد .بدون پﻮل ﻫر ﻳک از ﻣجﻤﻮعﻪ ﻫاى ذکر شده با ﻣشکل روبﻪ رو ﻣﻰشﻮد.
پﻮل با اجراى ﻧقش حساس خﻮد ،شراﻳط فعالﻴتﻬاى اقتصادى و گسترش آن را فراﻫم ﻣﻰسازد.
شاﻳد اﻳﻦ ﻧکتﻪ در ذﻫﻦ شﻤا خطﻮر کﻨد کﻪ از طرﻳق تبدﻳل ﻧﻤﻮدن ﻣﻰتﻮان داد وستد را
اﻧجام داد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب بﻪ حضﻮر پﻮل در عرصﻪ اقتصادى ﻧﻴازى ﻧﻴست .باﻳد تﻮجﻪ داشت کﻪ
ﻣبادلﺔ جﻨس بﻪ جﻨس با ﻣشکﻼتﻰ ﻫﻤراه است بﻪ گﻮﻧﺔ ﻣثال :فردى کﻪ ﻣقدار گﻨدم اضافﻰ دارد
ﻣﻰخﻮاﻫد کﻪ آن را با برﻧج ﻣبادلﻪ کﻨد ،باﻳد فردى را در ﻳافت کﻨد کﻪ برﻧج اضافﻰ داشتﻪ باشد .در
ضﻤﻦ حاضر باشد آن را با گﻨدم ﻣعاوضﻪ کﻨد .اﻳﻦ کار بسﻴار ﻣشکل بﻮد و ﻣدت زﻣان زﻳادى طﻮل
ﻣﻰکشﻴد تا اﻧجام پذﻳرد .بر عﻼوه ﻣعﻴار براى سﻨجش ارزش وجﻮد ﻧداشت ،اگر فردى ﻣﻰخﻮاست
گﻨدم خﻮد را با برﻧج تبدﻳل کﻨد ،بﻪ صﻮرت دقﻴق ﻧﻤﻰداﻧست چﻪ ﻣقدار گﻨدم را بﻪ چﻪ ﻣقدار برﻧج
تبدﻳل ﻧﻤاﻳد .چﻮن تبادلﺔ جﻨس بﻪ جﻨس ﻣشکﻼتﻰ را ﻫﻤراه داشت بشر براى رفع آن پﻮل را بﻪ عﻨﻮان
وسﻴلﺔ ﻣبادلﻪ اﻧتخاب کرد.
* با ﻫﻤکارى ﻳکدﻳگر ﻧظرتان را در ﻣﻮرد ﻧقش پﻮل در فعالﻴتﻬاى اقتصادى بﻨگارﻳد.
در مورد وظایف پول چه مﻰدانید؟
 -1پول وسیلۀ پرداخت و مبادله :وقتﻰ شخصﻰ کاﻻﻳﻰ را ﻣﻰفروشد ،از بابت آن پﻮل
درﻳافت ﻣﻰکﻨد .بﻪ وسﻴلﺔ پﻮل ﻣﻰتﻮاﻧﻴد کاﻻى ﻣﻮرد ضرورت خﻮﻳش را بخرﻳد .افراد در ﻣبادﻻت
خﻮد پﻮل را ﻣﻰپذﻳرﻧد؛ زﻳرا دﻳگران ﻧﻴز ﻫﻨگام فروش کاﻻﻫا ،آن را خﻮاﻫﻨد پذﻳرفت .ﻧقش اصلﻰ
پﻮل در ﻣبادﻻت ،آسان ساختﻦ ﻣبادلﻪ است.
 -2پول وسیلۀ سنجش ارزش :بﻪ وسﻴلﺔ پﻮل ﻣﻰتﻮان ارزش کاﻻ ﻫا را ﻣشخص کرد؛ بﻪ گﻮﻧﺔ
ﻣثال :ﻳک سﻴر کچالﻮ صد افغاﻧﻰ ،ﻳک سﻴربرﻧج اعلﻰ سﻴصدوپﻨچاه افغاﻧﻰ ،سپس ارزش ﻧسبﻰ آن
ﻫا را ﻣﻰتﻮان با ﻫم سﻨجﻴد .اﻳﻦ عﻤل پﻮل ،کار خرﻳد و فروش کاﻻ ﻫاى ﻣختلف را آسان ﻣﻰکﻨد.
ﻫر ﻳک از کشﻮر ﻫا داراى واحد پﻮلﻰ خاص خﻮد ﻫستﻨد؛ ﻣثﻼ ً :از ﻣﻤالک اروپاﻳﻰ ﻳﻮرو ،ازاﻣرﻳکا
دالر و از کشﻮر ﻣا ،افغاﻧﻰ است.
 -3پول وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش :ﻣردم ﻧﻴاز ﻫاى گﻮﻧاگﻮن دارﻧد کﻪ با پرداخت پﻮل
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آن را رفع ﻣﻰکﻨﻨد .بعضﻰ ضرورﻳات روزﻣره و برخﻰ در طﻮل زﻣان پﻴش ﻣﻰآﻳﻨد و فرد ﻫﻤﻴشﻪ
ﻣقدارى پﻮل را براى رفع ﻧﻴازﻣﻨدﻳﻬا ﻧزد خﻮد ﻧگﻬدارى ﻣﻰکﻨد .بر عﻼوة ﻣخارج روز ﻣره ،برخﻰ
ﻣخارج غﻴر قابل پﻴش بﻴﻨﻰ ﻧﻴز وجﻮد دارد کﻪ در ﻣﻮقعﻴت ﻫاى خاص پﻴش ﻣﻰآﻳد .افراد پﻮل را
بﻪ عﻨﻮان وسﻴلﺔ حفظ ارزش در زﻣان ﻻزم ﻣﻮرد استفاده قرار ﻣﻰدﻫﻨد.
 -4وسیلۀپرداخت آنﻰ پول :در صﻮرتﻰ کﻪ پﻮل بتﻮاﻧد ارزش را حفظ کﻨد ،ﻣﻰتﻮاﻧد وسﻴلﺔ
ﻣﻨاسبﻰ براى پرداخت آﻧﻰ ﻧﻴز باشد؛ زﻳرا اکثر ﻣعاﻣﻼت تجارتﻰ در ﻣقابل پرداخت آﻧﻰ صﻮرت
ﻣﻰگﻴرد .خرﻳدارى اقساطﻰ ورد و بدل کردن حﻮالﻪ ﻫاى باﻧکﻰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع است.
* برعﻼوة وظاﻳف فﻮق ،بﻪ وسﻴلﺔ پﻮل ،دﻳگر کدام ﻧﻮع ﻧﻴاز ﻫاى ﻣا برآورده ﻣﻰشﻮد؟ فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.

مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاالت

 -1پﻮل چﻴست؟
 -2اﻫﻤﻴت پﻮل را در سﻪ سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 -3وظاﻳف پﻮل را صرف ﻧام بگﻴرﻳد.
کار خانه گﻰ

پﻮل وسﻴلﻪ سﻨجش ارزش کدام ﻣفﻬﻮم را ارائﻪ ﻣﻰکﻨد در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
خﻼصۀ فصل اول
اقتصاد ،علم مربوط به بررسﻰ چگونه گﻰ تولید ،توزیع و مصرف کاال و همچنین علم مربوط به بررسﻰ نتایج
این گونه فعالیت ها است.
نیاز هاى مادى انسان محرك او براى فعالیت اقتصادى است.
تولید کاال و خدمات با توجه به نیاز هاى بشر صورت مﻰگیرد.
درجامعه یﻰ که فقر کمتر و توزیع عایدات عادالنه باشد ،رفاه مردم آن جامعه بیشتر خواهد بود.
مصرف ،مقدار پولﻰ است که باید از دست داد تا بتوان چیزى دیگرى را در بدل آن به دست آورده و یا تولید کرد.
تقاضا عبارت از داشتن توان خرید ثروت است در صورتیکه توان خرید آن نیز موجود باشد.
عرضه در اقتصاد عبارت از آن مقدار اشیایﻰ است که در یک وقت و قیمت معین حاضر فروش باشد.
پول وسیلۀ است که نقش واسطه و مبادله را بازى مﻰکند و در اقتصاد امروز نقش بسیار مهم و اساسﻰ دارد.
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فصل دوم (تعلیم و تربیه)
این فصل شامل درسهاي ذیل ميباشد:
تعلیم و تربیه چیست؟
تاریخچۀ تعلیم و تربیه در افغانستان؛
نقش خانواده در تعلیم و تربیه؛
نقش مدرسه در تعلیم و تربیه؛
نقش محیط ماحول در تعلیم و تربیه؛
تربیت اخﻼقﻰ و اجتماعﻰ؛
آموزش دانش ها و مهارت هاى ضرورى؛
پرورش روحیۀ ابتکار؛
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اهداف فصل دوم
از شاگردان انتظار ميرود که با خواندن این فصل به اهداف زیر دست یابند:
تعلیم و تربیه و تاریخچۀ تعلیم و تربیه را بیان کنند؛
نقش خانواده ،مدرسه و محیط ماحول را در تعلیم و تربیه بدانند؛
تربیت اخﻼقﻰ ،اجتماعﻰ ،آموزش دانش و مهارت هاى ضرورى را بفهمند؛
پرورش روحیۀ ابتکار را تشریح کنند.
تعلیم و تربیت را تفکیک کرده بتوانند؛
تاریخچۀ تعلیم و تربیه را تشریح کرده بتوانند؛
نقش خانواده ،مدرسه و محیط ماحول را در تعلیم و تربیه در افغانستان فرق
کرده بتوانند؛
تربیت اخﻼقﻰ ،اجتماعﻰ ،آموزش دانش ها و مهارت هاى ضرورى را از
یکدیگر تفکیک کرده بتوانند؛
پرورش روحیۀ ابتکار را توضیح داده بتوانند؛
به تعلیم و تربیه عﻼقه مند گردند؛
به نقش خانواده ،مدرسه و محیط ماحول به تعلیم و تربیه دلچسپﻰ پیدا کنند؛
در رابطه به تربیت اخﻼقﻰ ،اجتماعﻰ ،آموزش دانش ها و مهارت هاى
ضرورى ذهنیت مثبت پیدا کنند؛
به پرورش روحیۀ ابتکار عﻼقه مند گردند؛
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درس چهل و یکم

تعلیم و تربیه چیست؟
َی ْر َف ِع َّ ُ
ین آ َمنُوا م ُ
ین ُأو ُتوا الْ ِعلْ َم دَ َر َج ٍ
ات
ِنک ْم َوالَّذِ َ
اﷲ الَّذِ َ

( الﻤجادلﻪ)11:

(ج َّل َج َ
ﻼلُﻪ) ﻣقام واﻻ و رفﻴع را بﻪ ﻣردﻣان ﻣؤﻣﻦ و اﻫل فضل و داﻧش ﻣﻰبخشد.
ترجﻤﻪ :خداوﻧد َ

دردرس گذشتﻪ در بارة اﻫﻤﻴت و وظاﻳف پﻮل ﻣطالبﻰ
را خﻮاﻧدﻳد ،در اﻳﻦ درس در بارة تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻣعلﻮﻣات
حاصلﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
بحث نمایید
چرا اﻧسان براى اداﻣﻪ زﻧده گﻰ بﻪ تعلﻴم و تربﻴﻪ
ضرورت دارد؟
اگر اﻧسان تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻧبﻴﻨد ،در زﻧده گﻰ با چﻪ
ﻣشکﻼتﻰ ﻣﻮاجﻪ ﻣﻴگردد؟
اﻧسان براى اداﻣﺔ زﻧده گﻰ ﻧﻴاز بﻪ تعلﻴم و تربﻴﻪ دارد.
ﻫﻴچ کلﻤﻪ بﻪ اﻧدازه تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻧزد اﻧسان با ارزش
تر ﻧﻴست .اﻳﻦ کلﻤﻪ از بدو خلقت اﻧسان ،در وجﻮد
وى آﻣﻴختﻪ و ﻫﻤراه است ،در اﻳﻨجا سؤال ﻣطرح ﻣﻰشﻮد کﻪ:
تعلیم چیست؟
تربیت چیست؟
تعلیم بﻪ ﻣعﻨاى داﻧش و ﻣﻬارت را بﻪ کسﻰ آﻣﻮختﻦ ،ﻳاد دادن،ﻳادگرفتﻦ وآﻣﻮزش است .و در
اصطﻼح تﻼش و کﻮشش است کﻪ ﻣعلم براى اﻧتقال داﻧش و اطﻼعات بﻪ شاگردان اﻧجام ﻣﻰدﻫد.بﻪ
عبارت دﻳگر تعلﻴم عبارت از داﻧش ،ﻣﻬارت و طرز تلقﻰ (ذﻫﻨﻴت) است.
تربیت عبارت از آﻣاده ساختﻦ طفل جﻬت آﻣﻮزش و پرورش ﻳا بﻪ ﻣﻴان آوردن تغﻴﻴرات ﻣثبت
و ﻣطلﻮب درآن .ﻳا بﻪ عبارت دﻳگر آوردن تغﻴﻴرات ﻣطلﻮب در تﻤام ساحات زﻧده گﻰ طفل ،تربﻴت
ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
ﻧسل آﻳﻨده در پرتﻮ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ،طﻮرى باﻳد تربﻴت شﻮﻧد کﻪ بادرﻧظرداشت ارزشﻬاى دﻳﻨﻰ
و ﻣطابق بﻪ خﻮاستﻪ ﻫاى عصر و زﻣان ،سعادت و ﻧﻴکبختﻰ شان را در تجلﻰ اسﻼم خﻮاستار شﻮﻧد.
احترام بﻪ شخصﻴت طفل ﻳکﻰ از اصﻮل تربﻴت اسﻼﻣﻰ بﻮده و اﻳﻦ عﻤل در پرورش و تربﻴت طفل
تأثﻴر بﻪ سزاﻳﻰ دارد.
فرق بین تعلیم و تربیه
تعلﻴم و تربﻴﻪ از ﻧگاه ﻣفﻬﻮم علﻤﻰ باﻫم ﻧزدﻳک و ﻻزم و ﻣلزوم ﻫﻤدﻳگر اﻧد ،در سخﻦ تعلﻴم بر
تربﻴت اولﻮﻳت دارد؛ اﻣا در عﻤل تربﻴت اول است ،زﻳرا تربﻴت داراى ﻣعﻨﻰ وسﻴع ﻣﻴباشد؛ اﻣا کلﻤﺔ
تعلﻴم از ﻧظر ﻣفﻬﻮم وسﻴلﺔ است براى تربﻴت.
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خﻴر و فﻼح خﻮد را در روشﻨﻰ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم جستجﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
آیا مﻰدانید چرا به تعلیم و تربیت ضرورت داریم؟
در دﻫﺔ اخﻴر ﻣساﻳل تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣﻮرد ﻧظر ﻣسؤوﻻن کشﻮر ﻫاى ﻣختلف قرار گرفتﻪ بلکﻪ
ﻫر چﻪ زﻣان ﻣﻰگذرد ،تأثﻴر تعلﻴم و تربﻴﻪ جدﻳد در ساﻳر جﻨبﻪ ﻫاى تﻮسعﻪ اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨگﻰ و
اقتصادى بﻴشتر آشکار ﻣﻰگردد.
بﻴسﻮادى ،ﻧقاﻳص آﻣﻮزشﻰ ،رشد اقتصادى را کﻨد ﻣﻰکﻨد و سد راه پﻴشرفت اجتﻤاعﻰ ﻣﻴشﻮد.
بﻨابراﻳﻦ ،ضرورت بﻪ تعلﻴم و تربﻴﻪ است تا جﻮاﻣع در قسﻤت تعلﻴم و تربﻴﻪ تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻨد و بتﻮاﻧﻨد ﻧﻴاز ﻫاى
اقتصادى و اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨگﻰ را رفع ﻧﻤاﻳﻨد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب است کﻪ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ﻣرد و
زن را بﻪ طلب علم ﻣﻰخﻮاﻧد .حتﻰ اگر علم در چﻴﻦ ﻫم باشد .در اسﻼم ،آﻣﻮزش از تﻮلد الﻰ تا گﻮر است.
ﻣسئلﺔ تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻳکﻰ از ﻣعﻴارﻫاى برترى ﻧسل اﻧساﻧﻰ قرار گرفتﻪ کﻪ اﻧسان ﻫاى برخﻮردار از علم و
داﻧش از ارتقاى بلﻨد برخﻮردار اﻧد و حتﻰ پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم در حدﻳثﻰ عالم را بر عابد ﻫزار ﻣرتبﻪ برترى
داده است .بﻨابراﻳﻦ بر ﻫﻤﺔ ﻣا ﻻزم است کﻪ در کسب علم و داﻧش سعﻰ ﻧﻤاﻳﻴم.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1تعلﻴم چﻴست؟
 -2تربﻴت چﻴست؟
 -3فرق بﻴﻦ تعلﻴم و تربﻴﻪ چﻴست؟
را در ارتباط باکسب علم بﻴان دارﻳد.
 -4ﻳک حدﻳث پﻴاﻣبر
کار خانه گﻰ

سﻪ سطر در ﻣﻮرد تعلﻴم و تربﻴﻪ از دﻳد اسﻼم بﻨگارﻳد.
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درس چهل و دوم

تاریخچۀ تعلیم و تربیه در افغانستان
در درس قبلﻰ در بارة ﻣاﻫﻴت تعلﻴم و تربﻴﻪ و علل ﻧﻴازﻣﻨدى بشر بﻪ آن ،ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد.
در اﻳﻦ درس با تارﻳخچﺔ تعلﻴم وتربﻴﻪ در افغاﻧستان آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث نمایید
چﻪ زﻣاﻧﻰ تعلﻴم و تربﻴﻪ در کشﻮر ﻣا آغاز گردﻳد؟
کشﻮر عزﻳز ﻣا کﻪ در زﻣاﻧﻬاى قدﻳم بﻪ ﻧام آرﻳاﻧا و در دورة اسﻼﻣﻰ بﻪ ﻧام خراسان ،در قرن
ﻧﻮزدﻫم بﻪ ﻧام افغاﻧستان ﻳاد گردﻳد ،ﻣﻬد علم و تﻤدن بﻮد .قبل از ظﻬﻮر دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم در
آرﻳاﻧاى قدﻳم آﻳﻴﻦ و ﻳدى ،سپس ﻣدﻧﻴت اوستا وجﻮد داشت .در آن زﻣان تعلﻴم ﻣحدود بﻮد و
آن ﻫم از طرﻳق عبادتگاه براى گروﻫﻰ ﻣحدود آﻣﻮزش داده ﻣﻰشد .زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻣردم ﻣا بﻪ دﻳﻦ
ﻣقدس اسﻼم ﻣشرف گردﻳدﻧد ،تعلﻴم ﻫﻤﻪ گاﻧﻰ شد و ﻫﻤﺔ ﻣردم ﻣﻰتﻮاﻧستﻨد علم بﻴاﻣﻮزﻧد .اطفال
در ﻣساجد تﻮسط استادان تدرﻳس ﻣﻰگردﻳد .حلقﻪ ﻫاى درس در ﻣساجد بﻪ صﻮرت خُ رد و بزرگ
تشکﻴل ﻣﻰشد .در ﻫر ﻣسجد از ﻳک الﻰ سﻰ حلقﻪ درس تشکﻴل ﻣﻰگردﻳد .در ﻫر حلقﻪ درس
ﻣﻮضﻮعات خاص تدرﻳس ﻣﻰشد .در کﻨار ﻣساجد ،ﻣدرسﻪ ﻫاى ﻣختلفﻰ تشکﻴل ﻣﻰ شد وشاگردان
علﻮم ﻣتداولﺔ زﻣان خﻮﻳش را تﻮسط اساتﻴد و کار شﻨاسان فرا ﻣﻰگرفتﻨد .طﻰ چﻨدﻳﻦ قرن شﻬرﻫاى
ﻫرات ،بُست ،غزﻧﻰ ،بلخ و کابل بحﻴث قبلﺔ علم و ﻣراکز علﻤا شﻨاختﻪ ﻣﻰشدﻧد و بزرگ ترﻳﻦ
داﻧشﻤﻨدان در اﻳﻦ شﻬر ﻫا ،تربﻴت ﻳافتﻪ ﻫﻤچﻮن :اﻣام فخر رازى ،ﻣﻼ علﻰ قارى ،ابﻦ سﻴﻨا ،جﻼل
الدﻳﻦ بلخﻰ و دﻳگران بﻮدﻧد.
* با ﻫﻤصﻨفان خﻮد بحث ﻧﻤﻮده کدام ﻣﻮضﻮعات در ﻣساجد شﻤا بﻪ طالبان علم تدرﻳس ﻣﻰگردد؟
فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد و بﻪ شاگردان بﻴان دارﻳد.
آیا مﻰدانید در کدام زمان مدارس در افغانستان تأسیس شد؟
در زﻣان اﻣﻴر شﻴرعلﻰ خان دو ﻣکتب بﻪ طرز جدﻳد ،ﻳکﻰ ﻣلکﻰ و دﻳگرى ﻧظاﻣﻰ تأسﻴس شد.
ﻣکتب ﻣلکﻰ در باﻻحصار کابل افتتاح گردﻳد کﻪ در آن فرزﻧدان اﻣرا و بزرگان ﻣصروف آﻣﻮزش
بﻮدﻧد .ﻣکتب حربﻴﻪ در شﻴر پﻮر کابل افتتاح شد .در زﻣان اﻣﻴر عبدالرحﻤﻦ خان ﻣدرسﺔ در ﻣسجد بازار
چﻮب فروشﻰ داﻳر گردﻳد کﻪ در آن فقﻪ و غﻴره ﻣضاﻣﻴﻦ تدرﻳس ﻣﻰشد.

در زﻣان اﻣﻴر حبﻴب اﷲ خان در سال  1282ﻫـ.ش .ﻣطابق  1903م ﻣکاتبﻰ کﻪ
داراى سﻪ درجﻪ؛ ابتداﻳﻴﻪ ،رشدﻳﻪ و اعدادﻳﻪ بﻮد ،اﻳجاد گردﻳد .بعدا ً در سال  1287ﻫـ.ش.
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ﻣطابق 1909م ﻣکتب حربﻴﻪ کﻪ داراى سﻪ صﻨف اعدادى و سﻪ صﻨف حربﻰ بﻮد تأسﻴس گردﻳده
و ﻣضاﻣﻴﻦ ﻣختلف در آن تدرﻳس ﻣﻰشد .در سال 1296ﻫـ .ش .ﻣطابق  1918م ﻳک ﻣکتب طبﻰ
افتتاح شد ،پروگرام اﻳﻦ ﻣکتب ﻣشتﻤل بﻪ دروس علﻤﻰ و ﻧظرى بﻮد ،در زﻣان اﻣان اﷲ خان و ﻧادر
خان و ﻣحﻤد ظاﻫر شاه ﻣکاتب و پﻮﻫﻨتﻮن ﻫاﻳﻰ براى پسران و دختران در ﻣرکز و وﻻﻳات کشﻮر
تأسﻴس شد ،کﻪ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ استاﻧدارد ( ﻣعﻴارى ) و ﻣرکزى را تعقﻴب ﻣﻰﻧﻤﻮد.
در زﻣان جﻤﻬﻮرﻳت سردار ﻣحﻤد داود ﻣؤسسات تعلﻴﻤﻰ تﻮسعﻪ ﻳافت و ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ ﻣطابق
ﻣقتضﻴات ﻫﻤان وقت عﻴار گردﻳد.
ازسال  1357ﻫـ.ش الﻰ سال  1381ﻫـ  .ش .رژﻳم ﻫاى سﻴاسﻰ کﻪ بﻪ قدرت رسﻴ دﻧد ﻣطابق پالﻴسﻰ خ ﻮﻳش
تغﻴﻴ راتﻰ را در ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ وارد آوردﻧد .در ده سال اخﻴر ،در عرصﺔ تعلﻴم و ت ربﻴﻪ گاﻣﻬاى ﻣؤثرى برداشتﻪ
شده است ﻣث ً
ﻼ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ واحد و ﻣرکزى بﻪ وجﻮد آﻣد ،کﻪ ﻫدف ازطرح و تدوﻳﻦ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ جدﻳد
تﻬﻴﺔ ش راﻳط بﻬتر آﻣﻮزش در ﻣکاتب است کﻪ اساس آن را رش ّد ارزشﻬاى ﻣادى و ﻣعﻨﻮى در کشﻮر تشکﻴل
ﻣﻰدﻫد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان در بارة ﻫدف طرح و تدوﻳﻦ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ جدﻳد ﻣعلﻮﻣات دﻫﻴد.

مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1شﻴﻮة تدرﻳس اطفال در ﻣساجد چطﻮر بﻮد؟ بﻨگارﻳد.
 -2کدام ﻣکاتب در زﻣان اﻣﻴر حبﻴب اﷲ خان تأسﻴس گردﻳده صرف ﻧام بگﻴرﻳد؟
 -3تدوﻳﻦ ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ جدﻳد چﻪ ﻧﻮع شراﻳط را جﻬت آﻣﻮزش فراﻫم ساختﻪ ؟
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد ﻧصاب تعلﻴﻤﻰ جدﻳد ﻣعارف افغاﻧستان چﻨد سطر تحرﻳر دارﻳد.
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درس چهل و سوم

نقش خانواده در تعلیم و تربیه
در درس گذشتﻪ در ﻣﻮرد تارﻳخچﺔ تعلﻴم و تربﻴﻪ در افغاﻧستان ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ
درس با ﻧقش خاﻧﻮاده در تعلﻴم و تربﻴﻪ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث نمایید
خاﻧﻮاده ﻳکﻰ از ﻧﻬاد ﻫاى اجتﻤاعﻰ است کﻪ اساس حﻴات اجتﻤاعﻰ ﻣحسﻮب ﻣﻴگردد .بر
عﻼوة تﻮلﻴد ﻣثل ،وظاﻳفﻰ از قبﻴل فعالﻴتﻬاى اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ ،تربﻴت اطفال را بﻪ عﻬده دارد .در
اﻳﻦ قسﻤت سؤال ﻣطرح ﻣﻰگردد کﻪ:
نقش خانواده در تعلیم و تربیه چیست؟
تأثﻴر خاﻧﻮاده در اطفال ﻧاﻣحدود است و
ﻣﻰتﻮان گفت کﻪ پاﻳﻪ ﻫاى تربﻴتﻰ و شخصﻴت
طفل در خاﻧﻮاده ﻧﻬاده شده است؛ بﻨابراﻳﻦ ،تربﻴت
ﻣقام خاصﻰ در زﻧده گﻰ کﻮدک دارد .کﻮدک
ﻣبادى زﻧده گﻰ را در خاﻧﻮاده ﻳاد ﻣﻰگﻴرد.
ﻰ ﻣﻰتﻮان گفت کﻪ اساس اعتقادى طفل در
حت ٰ
خاﻧﻮاده گذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد .حضرت پﻴاﻣبر
ارشاد فرﻣﻮد:
رواه البخارى فتح
البارى جلد  3ص .20
ترجﻤﻪ :ﻫر طفل ﻧﻮزاد بﻪ فطرت اسﻼم تﻮلد و زاده ﻣﻴشﻮد .بعدا ً پدر و ﻣادرشان آﻧﻬا را ﻳﻬﻮدى
ﻣﻰسازﻧد ،ﻳا ﻧصراﻧﻰ و ﻳا ﻣجﻮسﻰ ﻣﻰگرداﻧﻨد.
خاﻧﻮاده اساس صحت اخﻼقﻰ را بﻨﻴان گذارى ﻣﻰکﻨد ،زﻳرا او ارزشﻬاى اخﻼقﻰ ،عﻼقﻪ
بﻪ راستﻰ ،تﻨفر از دروغ و ﻧادرستﻰ و ﻣﻴل بﻪ ﻫﻤکارى و عﻼقﻪ بﻪ ﻫﻤﻨﻮع و باﻻخره دوست داشتﻦ
فضاﻳل و ﻣبارزه با رذاﻳل و اﻣثال آن ﻫا را در ﻣحﻴط خاﻧﻮاده ﻣﻰآﻣﻮزد.
قﻮة ذﻫﻨﻰ از طرﻳق شﻨﻴدن الفاظ ،داستاﻧﻬاى حﻮادث و از طرﻳق ﻣشاﻫدات؛ ﻣاﻧﻨد :کتب ،ﻣجﻼت،
روزﻧاﻣﻪ ﻫا و پاسخ ﻫاى ﻣﻨطقﻰ و قاﻧع کﻨﻨده بﻪ کﻮدک القا ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻮضﻮعات فﻮق
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الذکر باعث رشد و عﻼقﺔ کﻮدک ﻣﻰگردد.
* عﻼوه از ﻣﻮضﻮعات فﻮق کدام ﻣطالب اساس صحت اخﻼقﻰ را بﻨﻴاﻧگذارى ﻣﻰکﻨد؟ فﻬرست
کﻨﻴد.
خاﻧﻮاده ﻣﻨحﻴث واحد اساسﻰ و بﻨﻴادى جاﻣعﻪ ،ﻧقش سازﻧده و ﻣؤثرى در جرﻳان پﻴشرفت
و ترقﻰ جاﻣعﻪ داشتﻪ وﻣﻴزان سﻼﻣت جاﻣعﻪ بﻪ صﻮرت ﻣستقﻴم با ﻣﻴزان سﻼﻣت خاﻧﻮاده ﻫا ارتباط
دارد .بﻴشتر عﻮاﻣل بروز اختﻼفات و ﻧا بﻪ ساﻣاﻧﻰ ﻫا از عدم آگاﻫﻰ از ﻣﻮازﻳﻦ شرعﻰ و قاﻧﻮﻧﻰ،
ﻧبﻮد تعلﻴم و تربﻴﻪ ،بﻰ سﻮادى و غﻴره صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
خﻼصﻪ اﻳﻨکﻪ خاﻧﻮاده ﻧقش اساسﻰ در زﻧده گﻰ کﻮدک دارد .خاﻧﻮاده ﻫا اﻧد کﻪ بﻪ
کﻮدکان راه آﻣﻮزش علم و فکر کردن را ﻧشان ﻣﻴدﻫﻨد.کﻮدک در خاﻧﻮاده زﻧده گﻰ جﻤعﻰ،
پختﻪ گﻰ اخﻼق و رسﻴدن بﻪ ﻣرحلﺔ کﻤال را ﻣﻰآﻣﻮزد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان ﻧقش خاﻧﻮاده را در زﻧدهگﻰ کﻮدک بﻴان کﻨﻴد.

مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1حدﻳث ﻣبارک را کﻪ در ﻣﻮرد تأثﻴر خاﻧﻮاده خﻮاﻧده اﻳد ،بﻨگارﻳد.
 -2قﻮة ذﻫﻨﻰ شاگرداز کدام طرﻳق القا ﻣﻰگردد؟
 -3خاﻧﻮاده ﻣﻨحﻴث واحد اساسﻰ کدام ﻧقش ﻫا را در جاﻣعﻪ اﻳفا ﻣﻰکﻨد؟
کار خانه گﻰ

ﻧظر تان را در چﻨد سطر در ﻣﻮرد ﻧقش خاﻧﻮاده در تعلﻴم و تربﻴﻪ تحرﻳر دارﻳد.
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درس چهل و چهارم

نقش مدرسه در تعلیم و تربیه
در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد ﻧقش خاﻧﻮاده در تعلﻴم و تربﻴﻪ آگاﻫﻰ حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ درس
با ﻧقش ﻣدرسﻪ در تعلﻴم و تربﻴﻪ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث کنید
چرا ﻣا شاﻣل ﻣدرسﻪ ﻣﻴشﻮﻳم و در
آﻧجا کدام چﻴزﻫا را ﻣﻰآﻣﻮزﻳم و بﻪ
کدام چﻴزﻫاى ﻧﻮ آشﻨاﻣﻴشﻮﻳم؟
ﻣدرسﻪ عبارت از ﻣؤسسﻪ و ﻳا ﻧﻬاد
تعلﻴم و تربﻴﻪ است کﻪ بﻪ صﻮرت
آگاﻫاﻧﻪ ،تربﻴت اعضاى آﻳﻨده جاﻣعﻪ را
بﻪ عﻬده دارد و بﻪ اجتﻤاعﻰ کردن آﻧﻬا
ﻣﻰپردازد.
در اینجا سؤال مطرح مﻰگردد که نقش مدرسه در تعلیم و تربیه چیست؟
ﻣدرسﻪ بعد از خاﻧﻮاده ،ﻧخستﻴﻦ واحد آﻣﻮزشﻰ است کﻪ کﻮدکان بﻪ آن راه ﻳافتﻪ
و با اجتﻤاع بزرگترى آشﻨا ﻣﻰشﻮﻧد .در ﻣدرسﻪ ،ﻣاﻧﻨد ﻫر ﻧظام اجتﻤاعﻰ دﻳگر سلسلﺔ
ﻣراتب ،تقسﻴم وظاﻳف ،ﻣسؤولﻴت پذﻳرى ،چگﻮﻧﻪ گﻰ اداره کردن خﻮد و دﻳگران ؛ ارتباط
وﻫﻤاﻫﻨگﻰ وجﻮد دارد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ در ﻣدرسﻪ شاگردان دستﻪ دستﻪ بر حسب سﻦ و سال در صﻨف تﻨظﻴم ﻣﻰگردﻧد
و ﻣسؤولﻴت ﻫاى از قبﻴل :رعاﻳت ﻣقررات ﻣدرسﻪ و شرکت در فعالﻴت ﻫﻨرى ،سپﻮرتﻰ،
کﻨفراﻧس ﻫاى علﻤﻰ و اﻧجﻤﻦ اشتراک ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻧجﻤﻦ شاگردان ﻣشکﻼت شان را تﻮسط
ﻣعلﻤان حل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
در ﻣدرسﻪ ﻣضاﻣﻴﻦ ﻣختلف؛ ﻣاﻧﻨد :علﻮم دﻳﻨﻰ ،زبان ،کﻴﻤﻴا ،ساﻳﻨس و تارﻳخ
و غﻴره جﻬت ارتقاى سطح داﻧش شاگردان تدرﻳس ﻣﻰگردد.
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بﻨابراﻳﻦ ﻣدرسﻪ ﻣؤسسﻪ تعلﻴﻤﻰ است کﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر پرورش و آﻣاده سازى کﻮدکان براى
ﻣشارکت در فعالﻴت ﻫاى اجتﻤاعﻰ ﻳا جاﻣعﻪ پذﻳرى تأسﻴس ﻣﻰگردد .در واقع ﻣدرسﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻳﻰ
است کﻪ خصﻮصﻴات ﻧظام اجتﻤاعﻰ جاﻣعﻪ را ﻣﻨعکس ﻣﻰسازد.
ﻫﻤان طﻮرکﻪ ﻣدرسﻪ براى خدﻣت بﻪ جاﻣعﻪ و باﻻ بردن سطح داﻧش ،فﻬم و شعﻮر ﻣا تﻼش بسﻴار
ﻣﻰکﻨد .ﻣا باﻳد در ﻣقابل ،وظاﻳفﻰ را بﻪ عﻬده بگﻴرﻳم و آن را بﻪ صﻮرت بﻬتر اﻧجام دﻫﻴم ،لﻮاﻳح و
ﻣقررات ﻣدرسﻪ را ﻣراعات ﻧﻤﻮده بﻪ سخﻨان استادان خﻮد گﻮش فرا داده ﻣشکﻼت درسﻰ خﻮد را
تﻮسط استادان ﻣﻬربان حل ﻧﻤاﻳﻴم؛ ﻣدرسﻪ را ﻣاﻧﻨد خاﻧﺔ خﻮد داﻧستﻪ ،در پاک ﻧگﻬداشتﻦ صﻨﻮف،
ﻧگﻬدارى ﻣﻴز و چﻮکﻰ وﻣحﻴط ﻣدرسﻪ تﻼش ﻧﻤاﻳﻴم.
* بر عﻼوه ﻣﻮضﻮعات فﻮق ،شﻤا در برابر ﻣدرسﻪ چﻪ ﻣسؤولﻴتﻬاﻳﻰ دارﻳد؟ فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.

مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1ﻣدرسﻪ چﻴست؟
 -2وظﻴفﻪ شاگردان در برابر ﻣدرسﻪ چﻴست؟
 -3در ﻣدرسﻪ کدام ﻣضاﻣﻴﻦ تدرﻳس ﻣﻰگردد؟ فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد وظاﻳف و ﻣسؤولﻴتﻬاى را کﻪ در ﻣدرسﻪ دارﻳد ،چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چهل و پنجم

نقش محیط ماحول در تعلیم و تریبه

در درس گذشتﻪ در بارة ﻧقش ﻣدرسﻪ در تعلﻴم و تربﻴﻪ ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد .دراﻳﻦ درس
با ﻧقش ﻣحﻴط ﻣاحﻮل در تعلﻴم و تربﻴﻪ آشﻨاﻣﻴشﻮﻳد.
بحث کنید
آیا بر عﻼوۀ خانواده و مدرسه ،عامل دیگرى وجود دارد که در تعلیم و تربیۀ کودك
موثر باشد؟

آﻧچﻪ را کﻪ از طفل در سال ﻫاى بعد زﻧده گﻰ اﻧتظار دارﻳم ،باﻳد ﻧﻬال آﻧرا در خاﻧﻮاده
بکارﻳم و آبﻴارى و پرورش دﻫﻴم ،بﻪ قﻮل سعدى.
ﻫر کﻪ در خُ ــردى اش ادب ﻧکﻨد

در بزرگﻰ فــﻼح از اوبــرخاست

چﻮب تر را چﻨان کﻪ خﻮاﻫﻰ پﻴچ

ﻧﻪ شﻮد خشک جز بﻪ آتـش راست

عﻼوه بر خاﻧﻮاده ،کﻮدکان باﻳد با جاﻣعﻪ ﻧﻴز رابطﻪ و ﻫﻤبستﻪگﻰ داشتﻪ باشﻨد .کﻮدکاﻧﻰ
کﻪ در ﻣحﻴط خاﻧﻮاده گﻰ براى اجراى چﻨﻴﻦ ﻧقشﻰ آﻣاده ﻣﻰشﻮﻧد ،بﻪ تدرﻳج بخاطر اﻧجام
دادن و ظاﻳف اجتﻤاعﻰ ،آﻣاده ﻣﻴگردﻧد .و حس ﻫﻤبستﻪگﻰ و ﻫﻤکارى با ساﻳر افراد جاﻣعﻪ
در آﻧﻬا بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد.
ﻫﻤساﻻن کﻪ در بﻴرون از ﻣحﻴط خاﻧﻮاده با اطفال ،در ارتباط اﻧد تأثﻴر گستردة را باﻻى آﻧﻬا
ﻣﻴگذارﻧد .اطفال باﻳد دوستان خﻮد را آگاﻫاﻧﻪ واز روى شﻨاخت اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫﻴچﻮقت
بﻪ دﻧبال دوستان بد ﻧروﻧد و از افکار ،ﻧظرﻳات و اعﻤال ﻧادرست آﻧﻬا ﻫﻴچ وقت پﻴروى ﻧکﻨﻨد.
پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم بﻪ اﻳﻦ ﻧکتﻪ تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده و بﻪ صراحت پﻴروان خﻮد را ﻣتﻮجﻪ ﻣﻮضﻮع ﻣﻬم
ﻣﻰسازد و ﻣﻴفرﻣاﻳد« :هر شخصﻰ ،هم بر دین وطرز زنده گﻰ دوست خود میباشد و باید

هر یک از شما متوجه باشد که با چه کسﻰ پیمان دوستﻰ مﻰبندید».
ﻣحﻴط در زﻧده گﻰ ﻳک کﻮدک شدﻳدا ً اثر ﻣﻴگذارد .بﻨابراﻳﻦ ﻣراسم اجتﻤاعﻰ و برﻧاﻣﻪ
ﻫاى عﻤﻮﻣﻰ کﻪ قسﻤتﻲ از ساکﻨﻴﻦ آن ﻣﻨطفﻪ ﻳا شﻬر را گردﻫم ﻣﻰآورﻧد ،بر شخصﻴت
کﻮدکان ﻧﻴز تأثﻴر ﻣﻴگذراد.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان تأثﻴرات ﻣحﻴط را در زﻧدهگﻰ شخصﻰ خﻮﻳش بﻴان دارﻳد.
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آیا محیط یا محل سکونت میتواند عامل موثرى درموقعیت تحصیلﻰ کودك باشد؟

بررسﻰ ﻫا و ﻣطالعات کﻪ تﻮسط ﻣحققﻴﻦ جاﻣعﻪ شﻨاسﻰ صﻮرت گرفتﻪ ،ﻧشان ﻣﻴدﻫد کﻪ ﻣحل
سکﻮﻧت خاﻧﻮاده ،ﻧﻪ تﻨﻬا درﻣﻴزان ﻣﻮفقﻴت تحصﻴلﻰ کﻮدکان بلکﻪ در افزاﻳش ﻫﻮش ،شخصﻴت
و خصﻮصﻴات اخﻼقﻰ ،رفتارى ،طرﻳقﺔ سخﻦ گفتﻦ ،اعتقادات ،دﻳدﻫا ،ﻧظرﻳات ،آرزوﻫا ،آﻣال،
احساسات ،عﻮاطف ،عﻼﻳق و ﻣشاغل کﻪ کﻮدکان در آﻳﻨده اﻧتخاب خﻮاﻫﻨد کرد ،بﻪ خﻮبﻰ ﻣؤثر
است .ﻣﻤکﻦ ﻣﻮفقﻴت تحصﻴلﻰ شاگردان و ﻣحصﻼن ﻣﻨاطق ﻣختلف ﻳک کشﻮر بﻴﻦ شﻬر ﻫاى
بزرگ و کﻮچک و دﻫات تفاوت زﻳادى ﻣﻮجﻮد باشد .ﻫﻤچﻨان درجﺔ تحصﻴﻼت پدر و ﻣادر،
شغل پدر ،و ﻣادر و طبقﺔ اجتﻤاعﻰ درﻣﻴزان درجﺔ ﻣﻮفقﻴت تحصﻴلﻰ و تربﻴتﻰ کﻮدک تأثﻴر زﻳاد
دارد.
* آﻳا ﻣﻮفقﻴت تحصﻴلﻰ شاگردان و ﻣحصﻼن ،در شﻬر ﻫا و دﻫات تفاوت دارد؟ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧظر تان
را بﻨگارﻳد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ به سؤاالت

 -1کﻮدکان از کدام طرﻳق باﻣحﻴط زﻧده گﻰ ارتباط پﻴدا ﻣﻰکﻨﻨد؟
-2وقتﻰ دوستﻰ را اﻧتخاب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴم ،باﻳد کدام صفات را داشتﻪ باشد؟
 -3آﻳا درجﺔ تحصﻴل والدﻳﻦ باﻻى ﻣﻮفقﻴت تحصﻴلﻰ کﻮدک تأثﻴر دارد؟
کار خانه گﻰ

صفات دوست خﻮب را فﻬرست ﻧﻤﻮده و در صﻨف بخﻮاﻧﻴد.
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تربیت اجتماعﻰ واخﻼقﻰ
َو ُقولوا للناس حسن ًا

(البقرة )83 :

ترجﻤﻪ ( :و بﻪ ﻣردم ﻧﻴک بگﻮﻳﻴد)

در درس قبلﻰ باﻧقش ﻣحﻴط در تعلﻴم و تربﻴﻪ آشﻨا شدﻳد .دراﻳﻦ درس تر بﻴت اجتﻤاعﻰ واخﻼقﻰ
را ﻣﻴخﻮا ﻧﻴد.
مباحثه نمایید
ا طفال را قبل از اﻳﻨکﻪ در ﻣدرسﻪ وجاﻣعﻪ تر بﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻴم ،کجا تربﻴﻪ ﻣﻴشﻮﻧد؟
آ ﻳا ﻣﻴتﻮاﻧﻴد بعضﻰ از اصﻮل اخﻼقﻰ واجتﻤاعﻰ را کﻪ در خاﻧﻪ ﻳاد ﻣﻰگﻴرﻳد ،ﻧام ببرﻳد؟
ازجﻤلﺔ ﻣﻬم ترﻳﻦ ﻣساﻳل اجتﻤاعﻰ ﻣا تربﻴت ا طفال در خاﻧﻪ ا ست .فرزﻧد را قبل از آﻧکﻪ ﻣدرسﻪ
وﻣکتب تربﻴت ﻧﻤاﻳد ،خاﻧﻪ وخاﻧﻮاده تربﻴت ﻣﻰکﻨد .ﻣا در بﻴﻦ خاﻧﻮادة خﻮد ﻧﻴز از زبان پدر و ﻣادر
و برادر ﻫاى خﻮﻳش ﻧصﻴحت ﻫاى خﻮب اخﻼقﻰ شﻨﻴده اﻳم و اﻳشان ﻣا را در ﻣقابل اعﻤال خﻮب
ﻧﻮازش و در ﻣقابل حرکات ﻧا پسﻨدﻳده سر زﻧش کرده ا ﻧد .اﻳﻦ ﻧﻮازش و سرزﻧش براى اﻳﻦ بﻮده
است کﻪ از ﻫﻨگام طفﻮلﻴت پﻴرو قﻮاعد اخﻼ قﻰ باشﻴم؛ زﻳرا پدران و ﻣادران ﻣا بﻪ ﻣا خﻴر خﻮاﻫﻰ
داشتﻪ وتﻮجﻪ ﻧﻤﻮده اﻧد تا ازﻫﻤان سﻦ طفﻮلﻴت صحﻴح تر بﻴﻪ شﻮﻳم .وقتﻰ در خاﻧﻪ در کﻨار والدﻳﻦ،
خﻮاﻫران و برادرا ن خﻮد زﻧده گﻰ ﻣﻰکﻨﻴم ،برخﻰ از اصﻮل ا خﻼقﻰ و اجتﻤاعﻰ را اعضاى بزرگ
خاﻧﻮاده براى ﻣا ﻳاد ﻣﻰدﻫﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ بﻪ ﻣا ﻣﻰگﻮﻳﻨد کﻪ و قتﻰ بﻪ خاﻧﻪ داخل شدﻳد ،سﻼم کﻨﻴد.
بﻪ ﻣادر ،پدر ،برادرا ن و خﻮاﻫران بزرگ خﻮد ا حترام بگذارﻳد و در ﻫﻨگام صرف غذا دست
ﻫاى خﻮد را بشﻮﻳﻴد ،اﻣا وقتﻰ شﻤا بﻪ ﻣدرسﻪ و ﻣکتب ﻣﻰروﻳد ،با شراﻳط جدﻳد اجتﻤاعﻰ ﻣﻮاجﻪ
ﻣﻰشﻮﻳد و بﻪ کسان دﻳگرى در آ ﻧجا سر و کار پﻴدا ﻣﻰکﻨﻴد ،کﻪ قب ً
ﻼ ﻧدﻳده اﻳد و ﻧﻤﻰشﻨاسﻴد .بﻪ
طﻮرﻣثال :ﻣعلم ،سرﻣعلم ،ﻣدﻳر ﻣکتب.
شﻤا در ﻣدرسﻪ وﻣکتب ،باﻳد ﻳاد بگﻴرﻳد با کساﻧﻰ کﻪ در اﻳﻦ پست ﻫا و ﻣقام ﻫا قرار دارﻧد،
چگﻮﻧﻪ بر خﻮرد کﻨﻴد .شﻤا بﻪ تدرﻳج ﻳاد ﻣﻰگﻴرﻳد کﻪ باﻳد از قاﻧﻮن و ﻣقرر ات اطاعت کﻨﻴد .شﻤا
ﻳا د ﻣﻴگﻴرﻳد کﻪ چگﻮﻧﻪ ﻧظم و ﻣقررات ﻣکتب را ﻣراعات ﻧﻤاﻳﻴد ،چگﻮﻧﻪ خﻮد را با اﻳﻦ ﻣقررات
وفق دﻫﻴد وچگﻮ ﻧﻪ با ﻣدﻳر ،ﻣعلم ،و ﻫم صﻨفﻰ ﻫاى خﻮد ﻫﻤکا رى ﻧﻤاﻳﻴد .از گفتﻪ ﻫاى با ﻻ بﻪ
اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻴرسﻴم کﻪ ،ﻣقصد اصلﻰ درس خﻮاﻧدن در ﻣدرسﻪ و ﻣکتب اﻳﻦ بﻮده است کﻪ ازﻳک
طرف علم وداﻧش حاصل ﻧﻤاﻳﻴد واز طرف دﻳگر داراى تربﻴﺔ سالم شﻮﻳد و آداب تعلﻴم و قﻮاعد
اخﻼقﻰ را رعاﻳت کﻨﻴد.
ﻣعلﻤان ﻣحترم ﻣا ﻫر کدام در ﻫﻨگام تدرﻳس ﻫﻤﻴشﻪ از قﻮاعد اخﻼقﻰ صحبت کرده ﻣا
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را بﻪ کار ﻫاى خﻮب تشﻮﻳق و از کار ﻫاى زشت وﻧاپسﻨدﻳده ﻣﻨع کرده اﻧد ،کﻪ در اثر ﻫداﻳات
استادان خﻮب بﻪ بسﻴارى از دستﻮر ﻫاى اخﻼقﻰ پﻰ برده اﻳم؛ ﻣثﻼ :داﻧستﻪ اﻳم کﻪ صداقت وراستﻰ
خﻮب است ،آدم صادق ﻣحترم وراستکار ﻣﻴباشد .بالعکس کذب ودروغگﻮﻳﻰ ﻳک عﻤل زشت
وﻧاپسﻨدﻳده است وشخص کاذب ودروغگﻮ ﻧزد ﻣردم بﻰ قدر وبﻰ اعتبار است.
اگر ز دفتر تﻮحﻴد باﻳدت حرفﻰ

د را بﻪ ﻣکتب طفﻼن  ،بخﻮا ن ا لفبا را

در زﻧده گﻰ اجتﻤاعﻰ اگر آداب ا ﻧساﻧﻰ رعاﻳت شﻮد صفا وصﻤﻴﻤﻴت ،سراسر زﻧده گﻰ را فرا
ﻣﻴگﻴرد وبغض وکﻴﻨﻪ جاى خﻮد را بﻪ ﻣحبت و دوستﻰ ﻣﻴدﻫد .حقﻴقت ﻣطلب آن است کﻪ تا روابط
اﻧساﻧﻬا بر اساس احترام ﻣتقابل استﻮار ﻧباشد ،لذت زﻧده گﻰ درک ﻧﻤﻰشﻮ د و آن زﻧده گﻰ چﻬرة
اﻧساﻧﻰ ﻧخﻮاﻫد داشت.
در تعالﻴم اخﻼقﻰ اسﻼ م ،حفظ حرﻣت ورعاﻳت آداب ا ﻧساﻧﻰ از وظاﻳف حتﻤﻰ ﻳک فرد
ﻣسلﻤان است .حفظ احترام ،ﻣﻮجب حفظ وحدت و ﻧشر دوستﻰ وجلﻮگﻴرى از بغض وکﻴﻨﻪ
وعداوت در بﻴﻦ ا فراد جاﻣعﻪ است .ﻣسلﻤان واقعﻰ خﻮب ﻣﻰا ﻧدﻳشد ،خﻮب سخﻦ ﻣﻰگﻮﻳد و با
ادب حرف ﻣﻰزﻧد کﻪ دستﻮر دﻳﻦ اواست.
کﻼم ﻧﻴک ،ثﻤرة حسﻦ تربﻴت واخﻼق ﻧﻴک است .از کﻼم ﻧﻴک ،دوستان ﻧﻴک بﻪ دست ﻣﻰآﻳﻨد
کﻪ بﻬتر ﻳﻦ سرﻣاﻳﺔ ﻣعﻨﻮى در زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ ﻫستﻨد.
مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤاالت

 -1در ﻣدرسﻪ و ﻣکتب عﻼ و ه از علم ودا ﻧش ،دﻳگر چﻪ چﻴز ﻫا را ﻣﻰآﻣﻮزﻳد؟
 -2کﻼم ﻧﻴک چﻴست و در زﻧده گﻰ ﻣا چﻪ ا ﻫﻤﻴت دارد؟
 -3اگر در ز ﻧده گﻰ اجتﻤا عﻰ اخﻼ ق و آ داب اﻧساﻧﻰ رعاﻳت ﻧشﻮد چﻪ واقع خﻮاﻫد شد؟
کار خانه گﻰ

در بارة حسﻦ تربﻴت واخﻼق ﻧﻴک ﻳک ﻣقالﻪ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از شش سطر کم ﻧباشد.
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آ موزش دانش ها و مهارت هاى ضرورى
(ترﻣذى والدارﻣﻰ).

ترجﻤﻪ :کسﻰ کﻪ بﻪ طلب علم بﻴرون شد ،تا ﻫﻨگام ﻣراجعت او در راه خداست( .تﻤام رفتﻦ
و آﻣدﻧش در حسﻨات حساب ﻣﻰگردد)
در درس قبلﻰ در ﻣﻮرد تربﻴت اجتﻤاعﻰ و اخﻼقﻰ ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳد ،در اﻳﻦ درس با
آﻣﻮزش داﻧش ﻫا و ﻣﻬارت ﻫاى ضرورى آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایید
سؤاﻻت زﻳر را با دقت بخﻮاﻧﻴد وجﻮاب بدﻫﻴد:
بﻪ ﻧظر شﻤا شاگردان در ﻣدرسﻪ چﻪ چﻴز ﻫاﻳﻰ را ﻳاد ﻣﻰگﻴرﻧد؟
چگﻮ ﻧﻪ ﻣﻴتﻮان داﻧش ﻫا و ﻣﻬا رت ﻫاى زﻧد ه گﻰ را آﻣﻮخت؟
آموزش چیست؟
آﻣﻮزش تﻨﻬا حفظ کردن ﻣحتﻮاى کتاب ﻧبﻮده ،بلکﻪ فﻬﻤﻴدن و استفاده کردن از آن ﻫدف
آﻣﻮزش است .زﻣاﻧﻰ کﻪ شﻤا ﻳک درس را فﻬﻤﻴدﻳد ،بﻪ ذﻫﻦ سپردﻳد وا زآ ن در زﻧدهگﻰ استفاده
کردﻳد ،ﻫﻤان آﻣﻮزش گفتﻪ ﻣﻴشﻮد.
دانش چیست؟
د اﻧش شﻨا خت حقاﻳق و فﻬﻤﻴدن ﻧظرﻳات وﻣفاﻫﻴم است .بﻪ طﻮر ﻣثال :احﻤد شاه بابا زعﻴم ﻣلﻰ
و پاد شاه ﻣقتدر افغاﻧستان بﻮد وکابل پاﻳتخت ا فغاﻧستان است .اﻳﻦ حقاﻳق است .اگر اﻳﻦ داﻧش در
بارة ﻧظرﻳﻪ ﻫاى عﻤﻮﻣﻰ ﻣفاﻫﻴم ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد باشد؛ ﻣث ً
ﻼ :داﻧش دﻻﻳل شب وروز ،داﻧش فرق دستﻮرى
اسم و فعل ،اﻳﻦ ﻧﻮع داﻧش ﻣعلﻮﻣات ساده ﻧﻪ ،بلکﻪ ﻣفاﻫﻴم ﻣﻰباشد.

* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد چﻨد ﻣثال ازداﻧش را فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد و بﻪ دﻳگران بﻴان کﻨﻴد.
آیا مﻰدانید مهارت چیست؟
قابلﻴت اﻧجام دادن ﻳک کار را ﻣﻬارت گﻮﻳﻨد .ﻣﻬارت ﻫا بر دو ﻧﻮع است.
 -1ﻣﻬارت فﻴزﻳکﻰ؛ ﻣثﻼ :در ﻣضﻤﻮن رﻳاضﻰ در رابطﻪ بﻪ ﻣﻮضﻮع شﻤارش ،قابلﻴت ﻧﻮشتﻦ ﻳک
ﻣقالﺔ خﻮب وقابلﻴت بحث ﻣﻨطقﻰ در ﻣﻮرد ﻳک ﻣﻮضﻮع.
 -2ﻣﻬارت ذﻫﻨﻰ،ﻣاﻧﻨد :تفکﻴک کردن ،ﻣقاﻳسﻪ کردن ،قضاوت و غﻴره.
 -3طرز تلقﻰ چیست؟ احساس در بارة ﻣساﻳل ﻣﻬم ﻣعﻨا دار .بﻪ طﻮر ﻣثال :ادب و ﻫﻤکارى از
طرﻳق آﻣﻮزش ،ﻫﻤچﻨان تحﻤل ،دقت ،حساسﻴت در بارة احساسات دﻳگران ،شفقت بر کﻮدکان،
ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ از طرز تلقﻰ ﻣﻰکﻨد.
ﻫﻤﻪ ﻣﻴداﻧﻴم براى رشد تعلﻴم وتربﻴﺔ اطفال و ﻧﻮ جﻮاﻧان بر ﻧاﻣﻪ ﻫاى وﻳژه و ﻣطابق احتﻴاجات
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جاﻣعﻪ ﻫاى ﻣختلف ضرور ت است .اﻳﻦ اطفال و ﻧﻮ جﻮاﻧان باﻳد در بخش تعلﻴم و تربﻴﻪ رشد
ﻧﻤاﻳﻨد وظرفﻴت ﻫاى علﻤﻰ آﻧﻬا ارتقا ﻳابد .زﻧده گﻰ اﻣروزى اﻧساﻧﻬـــا خﻴلﻰ پﻴچﻴده تر از زﻧده
گﻰ اﻧساﻧﻬاى قرون گذشتﻪ است .کسﻰ کﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد در دﻧﻴاى جدﻳد زﻧده گﻰ ﻣﻮفقاﻧﻪ داشتﻪ
باشد ،باﻳد داﻧش و ﻣﻬارتﻬاى ضرورى؛ ﻣاﻧﻨد علﻮم دﻳﻨﻰ ،کﻴﻤﻴا ،رﻳاضﻰ ،تارﻳخ ،جغرافﻴﻪ ،زبان و
اﻣﻮر اجتﻤاﻳﻰ را بﻴاﻣﻮزد.
ﻣکتب و ﻣدرسﻪ جاﻳﻰ است کﻪ شاگردان در آﻧجا داﻧش ﻫا ،ﻣﻬارت ﻫا ،و طرز تلقﻰ را ﻣﻰآﻣﻮزﻧد
تا اﻧساﻧﻬاى ﻣﻮفق در زﻧده گﻰ خﻮد و اعضاى ﻣفﻴد براى جاﻣعﺔ خﻮﻳش گردﻧد.
بﻨابراﻳﻦ بر ﻫﻤﻪ ﻣا ﻻزم است کﻪ بﻪ حدﻳث پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم کﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
َب ا ْﻟ ِﻌ ْﻠﻢِ َﻓرِﻳض ٌة َﻋﻠَی ُک ّﻞ ُﻣ ْس ِﻠ ٍﻢ) عﻤل ﻧﻤاﻳﻴم .تﻼش زﻳاد ﻧﻤاﻳﻴم تا داﻧش ﻫا ،ﻣﻬارت ﻫا،
(ﻃَ ﻠ ُ
و طرز تلقﻰ و ﻣعلﻮﻣات ضرورى را بﻴاﻣﻮزﻳم و از آﻧﻬا در زﻧده گﻰ روز ﻣره استفاده ﻧﻤﻮده ،ﻣصدر
خدﻣات شاﻳان بﻪ جاﻣعﺔ خﻮﻳش گردﻳم.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد اسم چﻨد طرز تلقﻰ را تحرﻳر و بﻪ دﻳگران بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

مرورى بر درس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤ االت

 -1آﻣﻮزش چﻴست؟
 -2داﻧش چﻴست؟
 -3ﻣﻬارت چﻴست؟
کار خانه گﻰ

در ﻣﻮرد علم از دﻳد گاه اسﻼم چﻬار سطر بﻨگارﻳد.
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درس چهل و هشتم

پرورش روحیۀ ابتکار

دردرس گذشتﻪ با آﻣﻮزش داﻧش ﻫا و ﻣﻬا رت ﻫاى ضرورى آ شﻨا شدﻳد .در ا ﻳﻦ درس پرورش
روحﻴﺔ ابتکار را ﻣﻰخﻮاﻧﻴد.
فکر نموده جواب بدهید
 -1اوقاتﻰ را کﻪ در خاﻧﻮاده با فاﻣﻴل خﻮد سپرى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد و بﻪ آﻧﻬا در کار ﻫاى خاﻧﻪ کﻤک
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد و زﻣاﻧﻴکﻪ در ﻣکتب ﻫستﻴد،
درس ﻣﻴخﻮاﻧﻴد ،بﻪ سؤاﻻت ﻣعلم تان
جﻮاب درست ﻣﻴدﻫﻴد و ﻣقررات ﻣکتب
را ﻣراعات ﻣﻴکﻨﻴد ،آﻳا اﻳﻦ ﻫﻤﻪ کار
ﻫاﻳﻰ را کﻪ اﻧجام ﻣﻴدﻫﻴد ،ابتکار گفتﻪ
ﻣﻴتﻮاﻧﻴم؟ جﻮاب اﻳﻦ سؤال را دراﻳﻦ
درس کﻪ با تعرﻳف ابتکار آﻧرا آغاز
ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴم ،ﻣﻴابﻴد.
ابتکار چیست؟
ابتکار در لغت اﻧجام دادن عﻤلﻰ ﻳا پﻴدا کردن راه حلﻰ بﻰ سابقﻪ و ﻳا آوردن روش ﻧﻮ و ﻧﻮ آورى
است.
در پرورش روحﻴﻪ ابتکار باﻳد تﻼش صﻮرت گﻴرد تا شاگردان در جﻬت طرق حل ﻣشکﻼت شان
تشﻮﻳق شﻮﻧد و آﻧﻬا با طرز تفکر فردى ﻣتﻮجﻪ ساختﻪ شﻮﻧد .بعدا ً از آﻧﻬا سؤال شده و بگذارﻳد
افکار و ﻧظرﻳات خﻮد را ذرﻳعﻪ ترسﻴم ﻧﻤﻮدن ،ﻧﻮشتﻦ و ﻳا از طرﻳق بازى کردن ﻧقش ﻫا ابراز دارﻧد.
ﻫم چﻨان از طرﻳق دادن سؤاﻻت ،شاگرد فرصت فکر کردن و راه حل ﻣشکﻼت را ﻣﻰﻳابد .طرﻳقﺔ
استفاده از کلﻤات واعداد را درﻳافت ﻣﻰکﻨد و عﻮاﻣل عﻤدة تارﻳخﻰ و جغرافﻴاﻳﻰ افغاﻧستان و
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کشﻮر ﻫاى جﻬان را درک ﻣﻰﻧﻤاﻳد شاگردان بﻪ جﻮاب دادن درست تشﻮﻳق و ﻣتﻮجﻪ گردﻧد،
جﻮاب ﻫاى آﻧﻬا بﻪ دقت دﻳده شﻮد و شاگرداﻧﻰ کﻪ جﻮاب درست داده اﻧد ،با کلﻤات شاد
باش و آفرﻳﻦ تقدﻳر شﻮﻧد .کلﻤات تحسﻴﻨﻰ باعث ﻣﻴگردد کﻪ روحﻴﺔ ﻣﻮفقﻴت تا اخﻴر زﻧده گﻰ
با شاگردان ﻫﻤراه باشد کﻪ تاثﻴر عﻤﻴق بر روحﻴﻪ ابتکار شاگردان دارد .اطفال و شاگردان باﻳد
تشﻮﻳق شﻮﻧد تا تصﻮرات و تفکرات شان را ﻣﻮرد استفاده قرار دﻫﻨدو از اﻳﻦ تصﻮرات خﻮد قصﻪ
ﻫا بﻨﻮﻳسﻨد و تصاوﻳر رسم کﻨﻨد.
* بﻪ ﻧظر شﻤا در عصر کﻨﻮﻧﻰ تعلﻴم و تربﻴﻪ در جﻬت پرورش روحﻴﺔ ابتکار اطفال و جﻮاﻧان چﻪ
ﻧقش را اﻳفا ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
در حال حاضر ،ﻫدف تعلﻴم تربﻴﻪ اﻳﻦ است کﻪ ﻫر چﻪ را طفل ﻣﻰآ ﻣﻮزد ،ا ز آﻧﻬا بﻪ صﻮرت
ﻧظرى وعﻤلﻰ استفاده کﻨد و ا ﻧساﻧﻬاﻳﻰ را پرورش دﻫد کﻪ از فرصت ﻫاى آﻳﻨده بﻬرة کاﻣل ببرﻧد.
ا ز تغﻴﻴرات سرﻳع اجتﻤاعﻰ  ،از اﻫﻤﻴت تفکر علﻤﻰ ،از سﻬﻮلت ارتباطات وﻫﻤکارى واز فرصت
ﻫاى جدﻳد اگاﻫﻰ داشتﻪ باشﻨد کﻪ اﻳﻦ ﻫم سبب رشد روحﻴﺔ ابتکار طفل ﻣﻴگردد.
اﻳﻦ تحﻮﻻت و پﻴشرفت ﻫا در تکﻨالﻮژى وروابط اﻧساﻧﻰ از کجا بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ؟
بعضﻰ ﻫا فکر ﻣﻰکﻨﻨد کﻪ ﻣکتب و ﻣدرسﻪ تﻨﻬا جاى آﻣﻮزش است .ﻣعلم کتابﻬاى درسﻰ را براى
شا گردان تعلﻴم ﻣﻰدﻫد وشاگردان باﻳد آﻧﻬا را حفظ کﻨﻨد .در حالﻴکﻪ ﻣا ﻣﻰبﻴﻨﻴم جﻮاﻣع بشرى
ﻫر روز د چار تغﻴﻴرات و تحﻮﻻت ﻣﻰشﻮﻧد  .طبﻴعﻰ است کﻪ ابتکارات و ﻧﻮآورى ﻫاى داﻧشﻤﻨدان
در عرصﻪ ﻫاى ﻣختلف ،باعث تغﻴﻴرات ،تحﻮﻻت و پﻴشرفت ﻫاى اقتصادى علﻤﻰ اجتﻤاعﻰ ﻣﻰشﻮد.
بﻨابراﻳﻦ ،ﻣکتب و ﻣدرسﻪ برعﻼوة اﻳﻨکﻪ جاى آﻣﻮزش است ،ﻫم چﻨان جاﻳﻰ است کﻪ استعدادﻫاى
شاگردان را شکﻮفا ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨا سبﻰ را براى شاگردان بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد تا آﻧﻬا ﻳا د بگﻴرﻧد
کﻪ چگﻮﻧﻪ ابتکار وﻧﻮآورى داشتﻪ باشﻨد و چگﻮﻧﻪ آﻧﻬا را بﻪ دﻳگران ﻧشان دﻫﻨد .
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* در حال حاضر ﻫدف تعلﻴم و تربﻴﻪ چﻴست؟

مرورى بر درس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سؤ االت

 -1چگﻮﻧﻪ ﻣﻴتﻮان روحﻴﺔ ابتکار را در طفل بﻪ وجﻮد آورد؟
 -2تکﻨالﻮژى و پﻴشرفت ﻫاى اقتصادى علﻤﻰ ،اجتﻤاعﻰ چﻪ تأثﻴرى باﻻى روحﻴﻪ ﻧسل
جدﻳد ﻣﻴگذارد؟
 -3آﻳا ﻣﻴتﻮان ،تﻨﻬا با اراده ﻳک عﻤل را اﻧجام داد؟
کار خانه گﻰ

در بارة اﻳﻨکﻪ ﻣکتب و ﻣدرسﻪ در رشد روحﻴﺔ ابتکار چﻪ ﻧقشﻰ دارد چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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خﻼصۀ فصل دوم
تعلیم به معناى دانش و مهارت را به کسﻰ آموختن ،یاد دادن،یاد گرفتن و آموزش
است.
تربیت ،عبارت از آماده ساختن طفل جهت آموزش و پرورش یا به میان آوردن تغییرات
مثبت و مطلوب در آن میباشد.
پایه هاى تربیتﻰ طفل در خانواده نهاده میشود و مدرسه و مکتب عبارت از مؤسسه و یا نهاد
تعلیم و تربیه است که به صورت آگاهانه ،تربیت اعضاى آیندۀ جامعه را ،به عهده دارد و به
اجتماعﻰ کردن آن مﻰپردازد.
عﻼوه بر خانواده و مدرسه ،محیط ماحول ،محل سکونت ،ارتباط با همسنان و خویشاوندان در
تربیۀ طفل تاثیر زیاد دارد.
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