کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و
فروش آن ممنوع است.
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الف

مؤلفان:
 معاون رسمؤلف قدیم شیرزی بابکرخیل رسمؤلف شیرمحمد رونقی پوهنمل زملی هوتک رسمؤلف نجیب الله امین افغان پوهنیار محمد فاروق عمرخیل رسمؤلف میرعبیدالله فاضلمعاون رسمؤلف محمد انور مشفق
ایدیت مسلکی:
 رسمؤلف عبدالغیاث غوری پوهاند غالم جیالنی عارض رسمؤلف محمد افضل حرضتیکمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 معاون مؤلف عبدالسالم عضو علمی دیپارمتنت علوم دینی. حبيب الله راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.إرشاف
دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.

ب

ج

د

پیام وزیر معارف
احلمدهلل رب العاملنی والصالة والسالم علی رسوله حممد وعلی آله وأصحابه أمجعنی ،أما بعد:
نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمی ،فکری و سلوکی
نسلهای امروز و فردای کشور نقش بنیادی و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلیمی با گذشت زمان و تحول و پیشرفت در عرصه های مختلف زندگی ،مطابق با نیازهای جامعه،
باید هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات ،تطور و انکشاف نماید.
یکی از عرصه های نصاب تعلیمی که مورد توجه جدی برای تجدید نظر و بهبود می باشد ،نصاب تعلیمات
اسالمی است؛ زیرا از یک جانب ،فارغان مدارس دینی به حیث پیشوایان معنوی جامعه ،باید محور تالشهای
معارف قرار گیرند و از سوی دیگر نصاب تعلیمات اسالمی شامل عقاید ،احکام و هدایات دین مبین اسالم
است که به حیث نظام و قانون مکمل ،تمام ابعاد زندگی انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرین پیام
خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت ،رسالت رهنمایی و هدایت بشریت را انجام می دهد.
علمای امت اسالمی در طول تاریخ نقش مهمی را در ایجاد ،توسعه و غنامندی سیستم تعلیمات و معارف
اسالمی مخصوصا انکشاف تدریجی نصاب تعلیمی مراکز و مؤسسات علمی جهان اسالم ،ایفاء کرده اند.
مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخی علوم و معارف اسالمی در جهان نشان می دهد که نصاب تعلیمی مدارس
و مراکز علمی ما ،همواره بنا بر ضرورت های جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جای دین اسالم ،که
برای همۀ انسانها در همۀ زمانها و مکانها می باشد ،توسعه یافته است.
کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمی ،روزگاری مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز
علمی عصر بوده و در شکل گیری تمدن بزرگ اسالمی نقش عظیمی داشته است ،وجود هزاران دانشمند
و عالم در عرصه های مختلف علم و فرهنگ مخصوص ًا در علوم شرعی مانند عقاید ،تفسیر ،حدیث ،فقه،
اصول فقه و غیره ،گواه واضح آنچه گفته شد می باشد.
همزمان با رشد بیداری اسالمی در عصر حاضر ،تعلیمات اسالمی در کشور ما شاهد تحول کمی و کیفی بوده
و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراكز تعلیمات اسالمی رو می آورند.
وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش ،در مطابقت با احکام قانون
اساسی کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمی و کیفی تعلیمات اسالمی 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 تعلیمی پرداخته و کتابهای رایج مدارس تعلیمات اسالمی ،را با شرح و توضیح متون ،جا
بجا ساختن فعالیتها ،ارزیابی و تمرینها با معیارهای کتب درسی عیار ساخت.
امیدوارم این تالشهای قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر
تعلیمات اسالمی در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضای خداوند متعال قرار گیرد.
وباهلل التوفیق
دکتور محمد میرویس بلخی
وزیر معارف

مقدمه

استادان محترم و شاگردان گرامی،

کتاب درسی مضمون اجتماعیات مدارس دینی بنا بر ضرورت و نیازمندی های جامعه افغانی،

پالیسی وزارت معارف ،با در نظر داشت معیارهای معاصر فن نصاب نویسی و بر بنیاد مفردات درسی،

تهیه و ترتیب گردیده است.

مضمون اجتماعیات مدارس دینی مشتمل بر مطالب و مفاهیم تاریخی ،جغرافیایی و معلومات مدنی
میباشد .در بخش تاریخ ،سعی به عمل آمده تا شاگردان مدارس دینی در جریان تحصیل با رویداد ها و
حوادث تاریخ قدیم ،قرون وسطی ،جدیده و معاصر افغانستان و جهان آشنا شوند و بدانند که انسان ها

در سراسر جهان و به طوری اخص در کشور عزیز ما افغانستان کدام مراحل تاریخی را عقب گذشتانده

و هم با آینده چگونه برخورد نمایند.

در بخش جغرافیه با در نظرداشت ضرورت های علمی مطالب طوری توضیح شده که شاگردان در

مورد موقعیت ها ،طول البلد ،عرض البلد ،کوه ها ،دریا ها ،جهیل ها ،ابحار ،زراعت ،مالداری ،معادن،
ترانسپورت زمینی  ،آبی و هوایی ،نژاد ،زبان ،مذهب ،براعظم ها و کشورها معلومات حاصل نمایند و

در پیشبرد امور زنده گی آز آن استفاده نمایند.

در بخش معلومات مدنی ،راجع به جوامع بشری ،ارزش ها ،مقررات و قوانین ،اعتقادات ،اقتصاد،

سازمانها ،نهادها ،ساختارها و تشکالت ،احتیاجات مادی و معنوی انسان ،مفاهیم و مطالب ضروری و
الزمی توضیح شده است .که در حیات روزمره می توان از آن مستفید گردند.

توقع میرود تا با فراگیری یک دورۀ مکمل (از صنف هفت الی صنف دوازده) مضمون اجتماعیات
شاگردان مدارس دینی ،مبادی علوم اجتماعی را بدانند؛ با اصطالحات عمدۀ این علم آشنا شوند؛ از
اخبار رویداد های روزمره کشور و جهان مستفید شده و حوادث سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را

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

دینی با علوم اجتماعی دعات مؤثر و برپا کننده گان حقیقی دین خدا قرار گیرند.

امیدواریم که محتویات این کتاب مورد دلچسپی استادان و منبع مفید علوم اجتماعی برای شاگردان

مدارس دینی قرار گیرد.

واهلل ولی التوفیق
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بخش تاریخ
فصل اول
تاریخ معاصر کشور های همجوار افغانستان
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اهداف فصل اول
 -1آشنایی با تاریخ و رویدادهای معاصر پاکستان؛
 -2آشنایی با رویدادها و تاریخ معاصر ایران؛
 -3آشنایی با رویدادها و تاریخ معاصر چین؛
 -4آشنایی با رویدادها و تاریخ معاصر تاجکستان؛
 -5آشنایی با رویدادها و تاریخ معاصر ازبکستان؛
 -6آشنایی با رویدادها و تاریخ معاصر ترکمنستان؛
 -7استفاده از نقشه ها و اطلس ها.

2

درس اول

جمهوری اسالمی پاكستان

درين درس راجع به تاریخ شبه قارۀ هند ،ایجاد پاکستان و جدايي آن از هند ،و ایجاد
بنگله ديش معلومات ارائه مي گردد .تاریخ پاکستان قبل از به وجود آمدن آن قسماً در
تاریخ افغانستان و یا تاریخ شبه قارۀ هند مطالعه شده میتواند.
اسالم در اوايل قرن هفتم ميالدي به شبه قارۀ هند رسيد .سپاهيان و مهاجران مسلمان كه از
عربستان آمده بودند در حوزۀ رود سند و منطقه پنجاب كه بخش اعظم پاكستان را تشكيل مي
دهد مسكن گزيدند .چند قرن پيش شيوۀ استقرار مسلمانان در شبه قارۀ هند به رشد دو جامعۀ
بزرگ مسلمان و هندو در كرانه هاي شرقي و غربي هند منجر شد وبا گرویدن مردم بومی هند
به دین اسالم ،تعداد مسلمانان در هند افزایش قابل مالحظۀ یافت.
در زمان حاكميت بريتانيا شمار مسلمانان در شبه قاره هند بسيار زياد بود .باوجود آن هندوها
حتي در جاهايی كه تعداد شان نسبت به مسلمانان هم کمتر بود ،در امور دولتي و داد و ستد
غلبه داشتند .به همين جهت مسلمانان به زنده گي بهتر در كشور ی که از آن خود شان باشند
دل بستند .كشوري كه در آن بتوانند رهبران خود را برگزینند و فرهنگ اسالمي شان را آزادانه
ادامه و انکشاف دهند.
3

از رويداد هاي مهم تاريخي شبه قاره هند و پاكستان ،یکی هم استقرار مسلمانان درین سرزمین
بود ،پس از عهد آشوكا يكپارچه گي سياسي دیر نپاييد و هند در قرون وسطی به چندين سلطان
نشين كوچك تقسیم شده بود.
وقتيكه آيین بودا رو به زوال نهاد ،شاهان رقيب هندو با
يكديگر وارد جنگ شدند و اين براي مسلمانان كه حامالن
ارزش های اسالمی و دين جدید بودند فرصتي مناسب را
پديد آورد.
در عهد مغوالن بخش اعظم اين شبه قاره زير حاكميت
مسلمانان متحد شد؛ اما بسياري از امیران هندو همواره با
سلطه مسلمانان مخالفت كردند و مبارزه با مسلمانان را ادامه

محمد علی جناح

دادند .سلسله هاي اسالمي غزنويان و غوريان در شبه قاره هند
حكمروايي نمودند و باوجود مخالفت هاي شديد اين دوره ،جامعه اسالمي تازه در كنار جامعه
قديمي هندو جان مي گرفت .سالطين ،جامعۀ مذكور را به سربازان وا مي داشت كه ضمن سر
و سامان دادن به آن از هندوان همسر مي گرفتند .بسياري از هندوان طبقۀ پايين به خاطر جاذبه
آيين جدید و مساوات اسالمي به دين اسالم گرويدند.
در سال 1885م گروهي از هندوان كنگره ملي هند را به قصد تشكيل هستۀ يك پارلمان بومي
بنیان گذاری كردند .تعدادي از مسلمانان به كنگره پيوستند؛ ولي به زودي معلوم گشت كه
مسلمانان اقليت ناچيزي خواهند بود كه منافع آنها ناديده گرفته خواهد شد .در سال  .1906م
مسلمانان از كنگره كناره گيري كردند و در پي دعوت مردم به انتخابات جداگانه كه در آن
مسلمانان نماينده گان خود را انتخاب كنند ،انجمن سراسري مسلمانان هند« ،مسلم ليگ» را به
عنوان سازمان رقيب كنگره هندوان تأسيس نمودند .پس از انتخابات 1945م .جنبش هواخواهي
دولت ملي مسلمانان ،شکست ناپذير شد .اگر تجزيه به وقوع نمي پيوست ،جنگ شروع میشد،
4

که در نهايت هردو واقعه رخ داد.
در سال 1938م .جناح براي بهبود موضع مسلم ليگ ،نظريه «دو ملت» را مطرح و نخستين تقاضاي
رسمي در مورد يك وطن اسالمي جداگانه را طرح كرد و در سال 1940م .مسلم ليگ در قطعنامه
یي خواستار تشكيل پاكستان شد.
در سال 1946م .كانگرس و هم مسلم ليگ ،طرح بريتانيا را براي تشكيل حكومت فدرالي
رد كردند ،تا اینکه در سال 1947م .كانگرس نيز براي پذيرش تجزيه آماده شد و تنها مسألۀ
مرزبندي باقي ماند .در  14اگست 1947م .پاكستان به وجود آمد ،بزرگترين آزمون وحدت
اسالمي و ملي زماني فرا رسيد كه بريتانيا پذيرفت تا شبه قارۀ هند را به دو كشور هند و پاكستان
تجزيه كند ،تنها مناطقی كه اكثريت آنها مسلمان بودند اجازه داده شد تا با پاكستان بپيوندند؛
ولی با اين هم بر سر مناطق اكثريت مسلمان نشين كشمير بحث و منازعه جريان داشت.
بعد از تجزيۀ شبه قاره ،هندو ها از پاكستان گريختند و مسلمانان ،نواحي هندو نشين را ترك
گفتند .صدها هزار انسان در شورش هاي جمعي فرقه یي كشته شدند .دو ملت بي درنگ بر سر
كشمير وارد جنگ شدند .كشمير را هند به اين بهانه كه حاكم آن هندو بود تصرف كرد؛ ولی
با درنظرداشت جمعيت مسلمان آن ،كشمير بايد بخشي از پاكستان می بود.
مشكل اصلي پاكستان ،خلق هويت ملي براي انطباق واقعيت مرز هاي سياسي نو و ايجاد رژيمي
پذيرفتني و باثبات براي مردم تقسيم شده ،بر اثر تفاوتها و اختالفات حاد قومي ،زباني ،عقيدتي
و حتي دینی بود.
در تأسیس پاكستان به عنوان كشور مستقل رهبرانی؛ چون :عالمه اقبال الهوري فيلسوف و
شاعر ،محمدعلي جناح حقوقدان و سياستمدار نقش به سزا و بس بزرگی را ايفاء نموده اند .خان
عبدالغفار خان یکی از شخصیت های بزرگ و مبارز ملی پشتونخوا بود که در مقابل استعمار و
استبداد انگلیس قیام نمود و سالیان دراز عمر خود را در زندان و کسب آزادی سپری کرد.
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بعد از استقالل پاكستان درگيري بر سر نقش اسالم به يك رشته مناقشات قانون اساسی طوالني
منجر شد .قانون 1956م .سیستم نظام پاكستان را كشور اسالمي اعالن كرد و هم قوانين پارلمان
را تابع تایید انستيتوت تحقيقات اسالمي ( )Islamic Research Instituteساخت .در
1958م .اين قانون منسوخ گرديد و با اعالن جمهوري پاكستان كوشش شد كه قدرت رهبران
مذهبي مهار شود؛ اما در سال 1963م .شرايط اسالمي سال 1956م .كم و بيش اعاده شد.

فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ جداگانه تقسيم شوند .گروپ اول راجع به نقش رهبران و شخصيت هاي
ملي در شبه قارۀ هند که در آزادي و استقالل پاكستان نقش داشتند و گروپ دوم راجع به گذشتۀ
تاريخي پاكستان ،از همديگر سؤال نمايند.

سؤاالت
 .1مسلمانان چه وقت در شبه قارۀ هند مسکن گزین شدند.
 .2مسلم لیگ در کدام سال تأسیس گردید؟
 .3پاکستان در کدام سال به وجود آمد؟

فعالیت های بیرون صنف
شاگردان از منابع دست داشته راجع به جنبش عدم خشونت معلومات حاصل و در صنف ارائه
نمايند.
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درس دوم

جدایی بنگله دیش
در این درس مختصرا ً خواهیم خواند که پاکستان چگونه به دو کشور (پاکستان و
بنگله دیش) تقسیم گردید.
پاكستان بر اساس اين فكر ايجاد شد كه مسلمانان هند ملتي را تشكيل مي دهند که دارای
قلمرو و اراضي مشخص براي خود باشند در حالیکه پاكستان از سرزمين هاي سند ،پنجاب،
بلوچستان و ايالت پشتونخوا ملتي را تشكيل نمي دادند و تفاوت هاي قومي زباني عميق
ميان آن ها وجود داشت .بنيانگذاران پاكستان اين كشور جديد ،دين اسالم را عامل اصلي
وحدت ميان دو بخش پاكستان غربي (پاکستان کنونی) و شرقي (بنگله دیش) تشخيص
داده بودند.
تفاوت هاي زباني ،خصوصيات اجتماعی ،ميراث های فرهنگي و شرايط اقتصادي مشکالتی
را پديد آورد .در اين كشور دو فرقه یا دو جناح هجده سال سعي كردند تا باهم زنده گي
كنند و اتحاد ثمربخشی را به جود آورند؛ اما به چنين هدفی دست نيافتند.
تنشها و رقابت هاي فرقه يي میان جناح هاي شرقي و غربي پاكستان عامل اصلي تضعيف
دولت بود كه به اطراف اختالفات زباني ،به خصوص در جناح غرب و پيشرفت صنعتي
ناچيز در جناح شرق دور مي زد .رقيب سياسي ديگري در جناح شرقي پاكستان پيدا شد و
آن اینکه مجيب الرحمن حزب عوامی لیگ «مردم بنگال» را اساس گذاشت در تابستان سال
1968م .سي و پنج تَن بنگالي به رهبري مجيب الرحمن متهم به جداسازي شرق پاكستان
شدند .تا اینکه در سال 1971م .اختالفات ميان پاكستان شرقي و غربي منجر به یک جنگ
داخلی گردید .پس از درگيريهای خونين جناح شرقي به رهبری شیخ مجیب الرحمن روابط
خود را با دولت مركزي (پاکستان غربی) قطع نموده و به صورت يك كشور مستقل به نام
بنگله ديش عرض اندام کرد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروپها تقسیم شوند و هر گروپ دربارۀ عوامل تقسیم پاکستان به کشورهای پاکستان
و بنگله دیش ،با هم بحث نمایند و عوامل را فهرست نموده به دیگران بازگو نمایند..

سؤاالت

 .1جناح شرق و جناح غرب از هم چه تفاوت داشتند؟ در مورد آنها معلومات دهید.
 .2جنگ داخلی پاکستان شرقی و غربی در چه وقت رخ داد و نتیجۀ آن چه شد؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان در رابطه به تقسیم پاکستان به دو حصه (شرقی و غربی) از منابع معلومات جمع آوری
نموده و در صنف ارائه بدارند.
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درس سوم

جمهوري اسالمي ايران

در اين درس راجع به كاركرد ها و وقايع مهم دورۀ پهلوى و عوامل وقوع

انقالب اسالمى در ایران معلومات ارائه مى گردد.

اوضاع اقتصادى ،سياسى ،فرهنگى و اجتماعى ایران در اواخر دورۀ قاجاريه از هم متالشی
گردید و باعث یک سلسله تحوالت و تغییرات بنیادی در آن کشور شد.
حوادث سال هاي اخير ايران متأثر از دو بُعد خارجى و داخلي بوده است .درزمينۀ خارجى بايد
گفت که نفوذ و سلطۀ کشور هاى استعمارى نظير روس و انگليس در دورۀ قاجاريه نقش بسيار
مهمى در تضعيف توان اقتصادى ايران داشت .روابط اقتصادى ايران با کشورهاى اروپايى که
از دورۀ صفويه آغاز شده بود و از توازن نسبى برخوردار بود در اواخر دورۀ قاجاريه تعادل آن
برهم خورده به نفع کشور هاى اروپايى و ضرر ايران تمام شد .محصوالت داخلى ايران قادر به
رقابت با کاالی خارجى نبود بنا ًء توليد کاالى داخلى به تدريج سير نزولى نمود و محصوالت
خارجى جاگزين آن گرديد .صاحبان صنايع و حرفه ها در شهر هاى مختلف ايران به تدريج
مشاغل خود را از دست داده و بيکار شدند ،توليد و رفاه ،جاى خود را به بيکاري فقر و استبداد
عوض کرد.
تمام جنبش هاى ضد استبدادی ،عدالت خواهان و احزاب اسالمي نقش مؤثر خود را در اعادۀ
آزادي و عدالت در ایران ایفا نمودند بخشي از تعاليم اسالم مبارزه با سلطه جويى ،استبداد ،ظلم
و ستم فرمانروايان خودكام ميباشد که اثرات آن را مى توان در جنبش مشروطيت دورۀ قاجارى
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و ايستاده گى مردم را در مقابل دودمان پهلوى مشاهده کرد .حوادث و واقعات جهانى نيز براين
تحوالت سياسى و اجتماعى اثرات خود را به جا گذاشت .حدود يک سال قبل از شروع جنگ
جهانى اول ،احمد شاه قاجار که به سن بلوغ رسيده بود ،ناصر الملک را از نيابت سلطنت کنار
گذاشت و فرمان برگذارى انتخابات را براى تشکيل مجلس شوراى ملى صادر کرد؛ اما سال بعد
با آغاز جنگ جهانى اول ،مجلس در پي گسترش تجاوزات بيگانگان به تعطيل کشيده شد .ايران
باوجود بي طرفى در جنگ با تجاوز بيگانه گان و نتايج ناگوار جنگ مواجه گرديد.

الف -دورۀ پهلوى

هرج و مرج اوضاع سياسى ،اقتصادى و ادارى ايران پس از جنگ جهانى اول ،ايجاد نظام
سوسيالستى در روسيۀ شوروى و امکان سرايت آن به ممالک همجوار،
نارضايتى عمومى ملت ايران از وضعيت حاکم ،بروز قيام هاى مختلف
در گوشه و کنار کشور ،مسدود شدن راه هاى تجارتى و ياس و ناامیدی
محافل ملى و وطن دوست از احمد شاه قاجار ،زمينۀ کودتاى سوم
حوت را فراهم ساخت .مجرى کودتا رضاخان بود ،وى بعد از تصرف
تهران کابينه مستقلى به رياست سيد ضيا الدين طباطبائى تشکيل داد و
چند روز بعد رضا خان به وزارت دفاع منصوب شده و سيد ضياالدين
از ايران تبعيد گرديد و سپس در کابينۀ قوام السلطنه زمام وزارت دفاع
محمد رضاشاه
و فرماندهى قواى انتظامى ايران در دست رضا خان باقى ماند.
در چنين وضعيت زمزمۀ مخالفت با احمد شاه قاجار در مجالس ،محافل سياسى و مطبوعات آغاز
شد .خدمات برجسته وقدرت نظامى رضاشاه ،حسن سياست و تدبير قاطع او مجال و زمينه را براى
انقراض سلطنت قاجاريه فراهم ساخت.
زمانی که شاه در اروپا به سر می برد ،رضاخان روز به روز موقعيت خود را بيشتر تحکيم ميکرد و
در عين حال مى کوشيد تا با تبليغات وسيع عليه احمد شاه قاجار ،او را نسبت به سرنوشت مملکت
بى اعتنا نشان دهد.
سرانجام مجلس شوراى ملى در عقرب ١٣٠٤هـ..ش .انقراض سلطنت قاجاريه را اعالم و حکومت
مؤقت را به سرکردۀ سپاه ،رضا خان پهلوى واگذار نمود و طبق درخواست مجلس شوراى ملى
در ماه قوس همان سال مجلس مؤسسان تشکيل گرديد و آن مجلس سلطنت را به رضا شاه پهلوى
تفويض نمود .موادى از قانون اساسى را که طبق آن سلطنت مختص به خاندان قاجاريه بود لغو و
در مواد جديد سلطنت مختص خانواده پهلوى گرديد.
به مناسبت وقوع جنگ جهانى دوم که از سال  ١٩٤٥ -١٩٣٩ميالدي به طول انجاميد در  ٢٥سنبله
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١٣٢٠هـ ش قواى اتحاد شوروى و انگليس از چند جانب به ايران حمله کردند .رضا شاه در همين
ماه از سلطنت کناره گيرى کرد و زمام کشور را به فرزند ارشد و وليعهد سلطنت تفويض کرد و
خود عازم افريقای جنوبى گرديد .نامبرده پس از دو سال و ده ماه و نه روز دورى از وطن در اثر
سکتۀ قلبى وفات نمود.
رضا خان در دورۀ سلطنت و حکمروايى خويش به اقدامات مهم ذيل دست زد :ايجاد اردوی منظم،
تجديد نظام محاکماتى ،تدوين مجموعه قوانين مدنى و جزايى،تأسيس اداره ثبت احوال نفوس،
صدور کارت هاى هويت ،تأمين اداره ثبت امالک ،ساختمان راه آهن سرتاسرى ،تأمين بانک
ملى ،نشر پول ،وضع تعرفه هاى گمرکى ،اعمار شهر ها ،بسط و توسعه فرهنگ ،ايجاد شرکت ها،
ايجاد و تأسيس پوهنتون ،اصالحات و ريفورم اجتماعى مؤثر و تعميم آن به واليات.

محمد رضا شاه پهلوى

محمد رضا شاه پهلوى فرزند رضا شاه پهلوى دومين پادشاه خاندان پهلوی است .وى در عقرب
سال ١٢٩٨هـ .ش .در تهران متولد ،تحصيالت ابتدايى در مکتب
نظامى و تحصيالت عالى را در سويس به پایه اکمال رسانيد .در سنبله
١٣٢٠هـ .ش .به اثر حملۀ نيروهاى اتحاد شوروى سابق و انگليس بر
ايران ،رضا شاه از سلطنت برکنار و محمد رضا شاه پهلوى که عنوان
وليعهدى داشت عهده دار سلطنت گرديد ،موصوف در  ٢٥سنبله
در مجلس شورا سوگند وفادارى ياد کرد ،بدين ترتيب او در روز
هاى تاريک که از يک سو جنگ جهانى دوم دنيا را فرا گرفته بود و
از سوى ديگر کشور ايران تحت اشغال نيروهاى روس و انگليس به
سر مى برد به سلطنت رسيد .سالهاى نخست محمد رضاشاه مصادف
رضا شاه پهلوى
با روزهاى بسيار بحرانى و دشوار بود؛ زيرا توطئه هاى براى تهديد
کشور و استقالل آن و هم تجزيۀ قسمتى از خاک ايران چيده شد که با صدور اعالميۀ کنفرانس
تهران که مرکب از سران کشور هاى انگليس ،روس ،امريکا بود تا اندازه اين پالن خنثي گرديد،
و به موجب آن پس از جنگ جهانى دوم ،قواى اشغالگر ،ايران را ترک گفتند .از اقدامات مهم
سلطنت محمد رضا شاه ،ملى شدن نفت ايران به رهبرى داکتر محمد مصدق ميباشد.
از وقايع مهم دورۀ حکمروايى محمد رضا شاه ،شامل شدن دولت ايران به سازمان ملل متحد،
تدوير کنفرانس تاريخى تهران که به موجب آن استقالل و تماميت ارضى ايران تاييد گرديد.
پيوستن به پيمان نظامى بغداد (سنتو) ايجاد نخستين دستگاه تلويزونى ،تأسیس بانک مرکزى،
مبارزه با بيسوادى ،حق انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا ،اعمار سرکهاى بزرگ جهت
بهره بردارى ،ايجاد احزاب سياسى ،تأمين کارخانه جات موتر سازى ،ایجاد خطوط آهن جديد،
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کشیدن لوله گاز بين اتحاد شوروى سابق و ايران ،توسعه و تحکيم روابط سياسى با کشور هاى
جهان ،ساختمان تصفيه خانه هاى نفت ،تعيين سرحدات آبى ميان ايران و
عراق ،ايجاد نيروگاه هسته يي به همکارى فرانسه و آلمان مى توان نام برد.

ب -انقالب اسالمی ایران

محمد رضا شاه در ماه جدى سال  ١٣٥٧شمسى در اثر قيام مردم و انقالب
اسالمى ،ايران را همراه با کليه اعضاى خانوادۀ خود ترک نمود و پس از
 ١٨ماه سرگردانى با بيمارى سرطان در سال ١٣٥٩هـ .ش .در مصر چشم
از جهان پوشيد و در همان جا به خاک سپرده شد.
اوضاع ايران از سال  ١٣٥٦هـ ..ش .دچار تحوالتى سريع شد و نهضتي که
آيت اهلل خميني
امام خمينى از سال  ١٣٤١هـ .ش .آغاز کرده بود ،وارد مرحله گسترده یى
شده و مبدل به انقالب اسالمی گردید که سر انجام در ماه دلو ١٣٥٧هـ  .ش .به پيروزى رسيد .بعد
از فرار شاه به مصر ،نظامي که  ٣٧سال بر کشور مسلط بود سرنگون ساخته شد.
سرانجام روز دوازدهم دلو امام خمينى به ايران بازگشت و با استقبال گرم مردم مواجه شد .دولت
جدید به تاريخ  ١٣٥٧/١١/١٥هـ .ش .با حکم امام خمينى به نخست وزيرى مهندس بازرگان
رسميت پيدا کرد .بازرگان مامور شد تا عالوه بر ادارۀ کشور براى تغيير نظام سياسى به جمهورى
اسالمى ،ريفراندم برگذار کند و بدين ترتيب عصر تازۀ از تاريخ ايران آغاز گرديد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان در صنف به دو گروپ تقسيم شوند .گروپ اول راجع به عوامل سقوط حکومت
قاجاريه گروپ دوم در رابطه به خاندان پهلوى از همديگر سؤال نمايند.

سؤاالت

 .1کدام عوامل باعث سقوط سلطنت احمدشاه قاجار گردید؟
 .2کنفرانس تهران در کدام سال و در کجا منعقد گردید؟
 .3رویداد های مهم سلطنت رضاشاه را فهرست نمايید.
 .4عوامل سقوط سلطنت محمد رضاه شاه کدام ها بودند؟
 .5انقالب اسالمی ایران در کدام سال و تحت رهبری کدام شخصیت به پیروزی رسید؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان از روي منابع و مأخذ و به همکاری معلمان ،در مورد عوامل جنگ دوم و تأثيرات آن
باالى ايران معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس چهارم

جمهوري خلق چين

دراین درس با سوابق تاريخي و حوادث سال 1949م .چين آشنا می شوید.
چين در نيم كرۀ شمالي در قسمت شرقي قارۀ آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام ،با داشتن 9،6
ميليون كيلومتر مربع مساحت ،سومين كشور بزرگ دنيا مي باشد.
پايتخت جمهوري خلق چين شهر پكین (بي جينگ) ميباشد كه يكي از مراكز عصر كهن بوده
و سابقۀ تاريخي آن به  3000سال قبل بر ميگردد ،شهر مذكور  1000سال قبل بازسازي شده و
هفت قرن قبل ،قوبالي خان بي جینگ را پايتخت دايمي خويش قرار داد و تا كنون به استثناي
سال هاي  1949 -1928میالدی که گومين تانگ پايتخت خود را به نن جينگ منتقل ساخت،
پکین حیثیت پایتخت را دارا میباشد.
اكثر باشنده گان چين از نژاد خان (هان) ميباشند كه طي قرون متمادي در همين سرزمين زيست
نموده و از بازماندگان سلسلۀ هان ( 206ق .م ) 220 .ميالدي ميباشند كه از نام امپراتور هان
اقتباس گرديده است.
چندین قرن قبل حكومت بني اميه سرزمين هاي وسیعی از شرق ميانه و منطقۀ از سند تا سواحل
جنوبي مديترانه و شمال افريقا را زير پرچم واحد اسالم قرار داد ،از اینکه وضعیت جنگ و
درگيري داخلي در بعضی از مناطق جهان اسالم حکمفرما بود ،روند توسعۀ مناسبات با چين
تحرك چنداني نداشت.
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در دوران خلفاي عباسي ،به خصوص پس از انتقال مركز خالفت از دمشق به بغداد از اواسط قرن
هشتم ميالدي ،تقاضای كاالي تزييني باعث تجدد روابط تجارتی كشور هاي منطقه با چين ،به
خصوص از طريق راه هاي زميني آسياي مركزي گردید؛ ولي مبادالت از طریق بحری از خليج
فارس ،جنوب عربستان،شرق افريقا ،هند ،جنوب شرق آسيا تا چين از اهميت بيشتري برخوردار بود.
دراين دوره دولت مقتدر مركزي بر دنياي اسالم حكومت مي كرد و مدافع روابط تجارتي گسترده
وسیعی به خصوص با چين بود ،در چين نيز سلسلۀ تانگ ضامن امنيت جاده هاي تجارتي گردید.
از قرن شانزدهم ميالدي به بعد در اثر تسلط يافتن پرتگالي ها و هالندي ها بر راه هاي بحري و
تجارتي منطقۀ هرمز در ايران ،گوا در هند ،و ماكائو در جنوب چين ،روابط با چين و ساير كشور
هاي آسياي شرقي به ضعف گرایيد.
از اوايل قرن سيزدهم ميالدي در اثر هجوم مغول تعدادی از كشور هاي
منطقه و هم مناطق خاور ميانه به تدريج به سرنوشت مشابهي روبرو شدند.
اوكتاي قا آن در سال  1230ميالدي با دو برادرش جغتاي و تولي و پسران
خود به طرف جلگۀ هوانگ هو حركت كردند .و در سال  1234ميالدي
شهر كاي فنگ را به تصرف خويش درآورد.
سون یات سن
در دوران معاصر ،دولت منچو تجارت با انگلیس ها را محدود کرده تحت
نظارت قرار داد و خواهان تجدید نظر در مقررات و روابط تجارتی شد .انگلیس ها نیز تالش
کردند که از طریق هند به گسترش تجارت با جهان بپردازند .هدف اساسی روابط انگلیس ها با
چین تجارت تریاک بود که این روابط تجارتی پیامد های ناگواری در قبال داشت که منتج به
جنگ تریاک بین سال های 1860 -1841میالدی گردید.
در قرن بيستم ميالدي حكومت هاي امپراتوري و سپس جمهوري ملي چين بر سر كار آمدند ،داكتر
سون يات سن كه به نام پدر چین (مدرن) مشهور است رهبر انقالب  1911ميالدي و اولين رئيس
جمهور چين نيز بوده است كه رهبري حزب گومين تانگ را تا سال 1921میالدی به عهده داشت.
به اثر ضعف در برابر قدرت هاي خارجي و موجوديت درگيري هاي داخلي ،چين فرصت توجه
به كشور هاي منطقه را از دست میدهد ،اهميت استراتيژيك اين منطقه از نظر انقالبيون كمونيست
كه به رهبري مائوتسه تونگ در پايگاه هاي كوهستاني (ین آن) مي جنگيدند بیشتر گردید و
فعالیت های ایشان تشدید زیادتر یافت.
الف -انقالب  1949ميالدي
در بهار سال 1928ميالدي افراد باقيمانده از شورش شكست خوردۀ (فصل خزان) به رهبري مائو
و سربازانيكه از شورش نافرجام نانچانگ جان به سالمت برده بودند با فرمانده جوده ملحق شدند.
مالقات اين دو رهبر مانع از هم پاشيده گي نيرو هاي حزب كمونيست گرديد و آن دو تصميم
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گرفتند نيرو هاي باقيمانده در چوكات ارتش سرخ چين ،سازمان داده شود و اولين پايگاه كه حزب
كمونيست براي استقرار ارتش سرخ چين تأسيس كرد چنگ كانگ شن بود؛ همچنان مائو در اواخر
سال  1931ميالدي اولين جمهوري شوراي چين را در ناحيه گيانگسي اعالم داشت.
در پايان جنگ جهاني دوم عم ً
ال دو چين وجود داشت .يكي قلمروي كه زير نظارت گوميندان
و ديگري مناطق آزاد شده كه تحت رهبري حزب كمونيست چين قرار داشت .گوميندان كمك
هاي وسيعي از طرف اياالت متحده امريكا به شكل سالح و مهمات ،آموزش و انتقال سربازان به
نواحي شرقي ،ساختمان و نگهداشت راه هاي ارتباطي ،پشتيباني و حمايت
نظامي و ديپلوماتيك وغيره به دست مي آورد .نيرو هاي کمونیست چين
از نگاه نظامي ،اقتصادي و تأمين ارتباطات در مقايسه با رژيم چانكاي
شيك عقب بودند؛ اما حمايت و پشتيباني مردم را با خود داشتند.
حزب كمونيست چين آمادگي مؤثري براي مقاومت گرفته بود .مطابق
مصوبۀ مؤرخ  4مي  1946م .كميتۀ مركزي حزب كمونيست چين،
مائو
مصادرۀ زمين هاي مالكان بزرگ اقدامی در زمينۀ اجتماعي و اقتصادي بود .همزمان با آن تدابيري
در جهت جلب و احضار عسكري اتخاذ گرديد .حزب كمونيست با استفاده از اشكال مختلف
مبارزۀ مسالمت آمیز و نظامي توانست مردم را در مقابله با حمالت گوميندان آماده سازد.
اردوي آزادي بخش در تابستان و خزان سال 1948م .به عمليات موفقيت آميز قاطع و تعيین كننده
دست زد .سربازان گوميندان در شمال شرق چين در شهر ها محاصره شده و درهم شكسته ،اسير ويا
تسليم شدند.عمده ترين ناحيه صنعتي چين يعني مركزكارخانه هاي ذوب فلز ،استخراج زغال سنگ،
ماشين سازي ،مراكز انرژي با شبكه هاي پيشرفته حمل و نقل به تصرف نيرو هاي كمونيست افتاد.
در پايان سال  1948ميالدي قوت هاي حزب كمونيست به سراسر شمال و شمال شرق چين
مسلط گرديدند .جون 1949م .بي جينگ بدون مقاومت سقوط كرد و به دست قوت هاي حزب
كمونيست افتاد و در فاصله بين ماه هاي اپريل و نوامبر همان سال اغلب شهر هاي چين بدون
خونريزي به دست كمونيست ها افتاد .چانکای شیک با گروه كوچك از سربازان خود به تايوان
فرار نمود .بعد از اشغال پكن و درهم شكستن قواي چانکای شیک حزب كمونيست به پيروزي
قاطع و نهايي رسيد و مائو روز اول ماه اكتوبر  1949را در ميدان صلح آسماني پیكن ،تأسيس
جمهوري خلق چين اعالن نمود.
چون سياست خارجي چين از 1949م .به بعد بر اساس نظریات و عقايد مائو رقم زده شد ،نظريات،
افكار و عكس العمل هاي او در قبال مسايل داخلي و خارجي تأثير كلي داشت؛ لذا سياست
خارجي آن كشور از دهۀ  50به بعد نیز بر مبناي فراز و نشيب هاي داخلي چين و تحوالت در
عرصه بين المللي ،متأثر از آن بوده است.
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مائو در دورۀ جنگ هاي انقالبي و پيش از كسب قدرت كامل نيز مانند دوره هاي بعد هيچگاه از يك
الگوي ثابت براي اعمال سياست هاي مورد نظر خويش استفاده نمي كرد؛ بلكه با توجه به شرايط سياسي،
اقتصادي ،نظامي و فني چين و اوضاع بین المللی ،اصول ستراتيژيكي قابل انعطاف را به كار مي برد.
سياست چين بعد از سال هاي 1980م .موجب افزايش روابط کشور مذکور با كشور هاي منطقه
و جهان گرديد .با توجه به تازه گي ورود فعال چين به صحنه رقابت ،در منطقه حايز اهميت بسيار
گردید.
چين قب ً
ال در عرصۀ مناسبات بين المللي و به خصوص كمك هاي آن ،بيشتر جنبه اعتقادي
(ايديولوژيك) داشت و به منظور سهم بي جينگ در گسترش سوسياليزم و تقويت نهضت هاي
ضد استعماري در نقاط مختلف دنيا صورت مي گرفت؛ اما از اوايل دهه  80ميزان ،شكل و نحوۀ
آن دستخوش تحول گرديد.
سياست و پاليسي جديد چين در مناسبات بين المللي بر اساس برابري ،نفع متقابل ،تنوع شكل هاي
همكاري ،نتايج عملي و كيفيت بهتر استوار گرديد .هدف اين سياست حضور بيشتر و مؤثر چين
در جامعۀ بين المللي ميباشد .با اتخاذ سياست در هاي باز در چين و گسترش مناسبات سياسي و
اقتصادي آن با جهان ،چین در رديف كشور هاي پيشرفته؛ چون :جاپان ،امريكا و اروپاي غربي
قرار گرفته است و امروز يكي از قدرت های بزرگ جهان ميباشد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروپ هاي جداگانه تقسيم شوند .گروپ اولي در مورد سوابق ،گروپ دوم راجع
به تحوالت چین از همديگر سؤال نمايند.

سؤاالت

 .1کشور چین در کجا موقعیت دارد؟
 .2نظام جمهوری در چین چه وقت ایجاد شد و اولین رئیس جمهور آن کی بود؟
 .3علت پیروزی حزب کمونیست چه بود؟
 .4بعد از جنگ جهانی دوم چین از نگاه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در کدام حالت قرار داشت؟
 .5تغییرات عمده چین را بعد از دهه  80چگونه ارزیابی می کنید؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان به کمک و همکاری معلمان  ،شخصیت های فرهنگی و منابع دست داشته راجع به
عوامل انقالب 1949م .در چين معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمايند.
16

درس پنجم

تاجکستان

کشور تاجکستان یکی از همسایه گان افغانستان میباشد .در درس فعلي راجع به ريشۀ
نژادي ،سابقه تاريخي و وضع فرهنگي اين سرزمين معلومات به دست می آورید.
در شمال افغانستان سرزمين حاصلخيزي واقع است كه بسياري از علماء و دانشمندان عقيده
دارند كه نژاد آريايي در آن سرزمين ،جوار دامنۀ كوه هاي هندوكش ،كنار رود جيحون
و سيحون اولين روز هاي زنده گي خويش را گذرانيده است .در كتاب قديم آريايي ها
از سرزمينی نام برده شده كه آب و هواي آن خلد زمين بود و اجداد ما در آن جا پرورش
يافته اند .به قرينه مي توان گفت كه مراد همان اراضي دلكش جوار جيحون و سيحون باشد.
به قول هنري فيلد (تاجكان مردم مشهوري هستند كه در سراسر مشرق زمين پراگنده اند نه
تنها در كشور هاي ايران و افغانستان؛ بلكه در شهر هاي ماورالنهر و كشور هاي تحت تسلط
تاتارها نیز سكونت دارند و به قول بعضي ،آن ها تا مرز هاي چين الاقل تا تبت پراگنده
شده اند).
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عدۀ قابل مالحظه یي تاجيكان در ازبكستان و قرغزستان بسر مي برند .مردم تاجيك نسل
آريايي قديم بوده و نمايانگر توسعۀ يكي از كهن ترين تمدن هاي آسياي ميانه پيش از
ظهور تركان به شمار مي روند .زبان ملي مردم تاجكستان ،زبان تاجكي (دری) مي باشد که
هر دو وارث خصوصيات زبان و ادبيات مشتركي هستند.
اسكندر در قرن چهارم -ق .م .سرزمين تاجكان را تصرف كرد و بعد از مطيع نگاهداشتن
مردم آن لشكری از يونانيان و مقدونيان را ايجاد كرد و  30هزار تن از آنها در آنجا ساكن
شدند و با بوميان اختالط و امتزاج نمودند.
در قرن دوم ق .م .سكاها جاي يونانيان را گرفتند .در سال هاي  27 -39ق.م .كواي شانگ
(كوشان) قبايل ديگر يوچي ها را به تصرف خويش در آورد و امپراتوري كوشان را تأسيس
نمود كه توانست حدود  200سال بر آسياي مركزي حكومت كند .امپراتوري كوشاني در
اواخر قرن سوم ميالدي رو به ضعف نهاد و
قوم ديگری كه روميان آنان را (افتاليت) يا
هون هاي سفيد و يا اهیاطله مي گفتند روي
كار آمدند .يورش هاي پي در پي مهاجران
ترك ،اين سرزمين را چنان ترك زده كرد
كه مهاجمان مغول را نيز در قرن  13ميالدي
در خود فرو برد و آنان را هم تحت تأثير قرار

امام علی رحمان

داد.
در وسط قرن نزدهم م .كه به مرور زمان دامنۀ توسعۀ اراضي روسيه در جهت جنوب به
سوي افغانستان كشيده شد ،مراكز عمدۀ تاجك نظير اورا ،توبه و خجند به روسيه ضميمه
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شد .شمال تاجكستان در قلمرو حكومت
روسيۀ تزاري و جنوب آن زير فرمان امير بخارا
درآمد.
در سال  1918ميالدي حاکمیت حكومت
شوروي در متصرفات پيشين روسيه در آسياي
ميانه برقرار شد .در جريان همين سال شمال
تاجكستان بخشي از جمهوري خودمختار
تركستان شوروي شد و در سال  1921ميالدي
ارتش سرخ وارد بخش شرقي بخارا گرديد و
شهر دوشنبه را تصرف كرد.
در تعيين سرحدات ملي سال 1924م .جمهوري
هاي آسياي ميانه ،جمهوري شورايي تاجك جز
ازبكستان و شهر دوشنبه در سال  1929استالين آباد و در  1961مجددا ً دوشنبه نامگذاري
شد و هم به اساس سرحد بندي سال 1924م .شهر هاي چون سمرقند ،بخارا مناطق چون
سرخان دريا ،قشقادريا و نواحي وادي فرغانه از پيكر تاجكستان جدا گرديد و از همان
روز هاي مرزبندي تا فع ً
ال كدام تغييری در آن رونما نگرديده است.
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991م .تاجكستان استقالل سياسي خويش را
اعالم نمود .و عضويت سازمان ملل متحد و تعداد مجامع بين المللي را حاصل کرد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند گروپ اول راجع به اقوام ساكن در تاجكستان ،گروپ
دوم در مورد تجاوز روس ها بر تاجکستان با یکدیگر مباحثه نمایند.

سؤاالت
 .1ساکنان تاجکستان مربوط کدام نژاد میباشند؟
 .2تاجکستان در کدام سال جزء از قلمرو جمهوری خودمختار ترکستان شوروی گردید؟
 .3تاجکستان در کدام سال استقالل سیاسی خویش را کسب نمود؟

فعالیت های بیرون صنف
شاگردان به رویت منابع و مآخذ و هم به کمک استادان خویش راجع پخش ونشر اسالم
در سر زمین تاجکستان معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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درس ششم

ازبكستان

ازبكستان در گذشته جز مهم از منطقۀ پهناور ماورالنهر و يكي از مراكز بزرگ فرهنگ و تمدن
اسالمي بود ،دراين درس به موقعيت ،اقتصاد ،فرهنگ و فشردۀ تاريخ آن آشنا مي شويد.
ازبكستان كشوريست كه در آسياي مركزي ميان رودخانه هاي آمو و سيردريا موقعيت
دارد.
ازبك ها بزرگترين گروه قومي با بيش از  71فيصد نفوس كشور را تشكيل مي دهند .ساير
اقليت هاي قومي مانند :روس ها ،تاجك ها قزاقها و تاتارها نيز در ازبكستان به سر مي
برند 63 .در صد جمعيت در قرا وقصبات امرار معيشت دارند .زبان رسمي مردم ازبکستان
ازبكي و روسي مي باشد.
سرزمين ازبكستان از ادوار قبل از ميالد ،مسكوني بوده است .در قرن ششم پيش از ميالد
بخش بزرگ ازاين سرزمين جزء قلمرو هخامنشي ها شمرده مي شد.
در سال  329ق .م .اسكندر مقدوني سمرقند و ازبكستان فعلي را جزء از قلمرو يونان
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باختري ساخت و در اواسط قرن ششم ميالدي تحت سلطۀ خانات ترك ها قرار گرفت.
مسلمانان در نيمه دوم قرن هفتم ميالدي بر قسمت هاي مهمي از آسياي مركزي تسلط يافتند.
قتيبه بن مسلم والي عربي خراسان مأمور
فتح نهايي ماوراءالنهر شد و طي بيست
سال تا نزديكي مرز هاي چين و كاشغر،
از شمال تا تاشكند كنوني لشكركشيد
و سرانجام سمرقند ،تاشكند و فرغانه را
تصرف نمود.

مسجد طالکاری

با ظهور و توسعۀ دین مقدس اسالم ،در قرن دهم ميالدي ،منطقۀ كنوني ازبكستان جزء از
قلمرو سامانيان گرديد و با گذشت زمان به ترتيب سالله هاي؛ چون :غزنويان ،سلجوقيان،
خوارزمشاهیان ،مغوالن ،تيموريان در ازبكستان حكمروايي نمودند.
مغوالن با هجوم به اين منطقه ،بخش بزرگي از آسياي مركزي را تصرف كردند؛ اما به
تدريج وبا تضعيف قدرت مغول ،به خصوص پس از
حاكميت تيمور كه شهر سمرقند را به عنوان پايتخت
امپراتوري خود بنيان نهاد ،ازبك ها براي نخستين بار به
عنوان يك قوم ظهور كردند.
ازبك ها نام خود را از ازبك خان 1342 -1282م .كه به
دين اسالم مشرف شده بود اقتباس كردند؛ چنانكه ابوالخير
خان ( )1412يكي از اخالف شيبان جوان فرزند جوجي
بنياد و قدرت ازبك ها را در آسياي ميانه بنا نهاد.

اسالم کریم
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نزديك به  85فيصد مردم ازبكستان مسلمان
بوده و پیرو مذهب حنفي ميباشند .باوجود
تهاجمات فرهنگی متعدد به سنت ها و ارزش
هاي اسالمي پابند مي باشند .ارزش هاي
اسالمي ،مانند :نكاح ،تدفين ،مراسم به خاك
سپاري ميت ،ختنه پسران ،قرباني ،ذبح اسالمي،
تالوت و استماع قرآن مجيد ،ساختمان مساجد،
دادن صدقات در اين كشور رعايت ميگردد.
تركيب ملي جمعيت ازبكستان از نيمۀ قرن 19
و آغاز قرن بيستم شكل گرفته است .پس از
اشغال آسياي مركزي توسط روسيه و كوچ
دادن تعداد زيادي از روس ها به آسياي مركزي
به خصوص بعد از انقالب اكتوبر سال 1917م
از روسيه ،قفقاز و اوكراين دهقانان و كارگران
به اين منطقه سرازير شدند.
سير تحوالت سريع در اتحاد شوروي سابق در سال  1991ميالدي ،به رهبري ازبكستان
اين فرصت را داد كه در اول سپتمبر سال مذكور ازبكستان را به عنوان كشور آزاد و
مستقل اعالن نمايد.حزب كمونیست ازبكستان منحل اعالن شده و اولين انتخابات رياست
جمهوري صورت گرفت و اسالم كريموف به صفت رئيس جمهور انتخاب گرديد.
ازبكستان از بدو استقالل به عضويت سازمان ملل متحد و تعداد نهاد ها ،مجامع اقتصادي،
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بين المللي و منطقوي داخل گرديد.
ازبكستان در ميان كشور هاي آسياي مركزي داراي امكانات نسبتاً خوب اقتصادي در زمينه
هاي رشد زراعت مي باشد .سرزمين ازبكستان داراي معادن مس ،سنگ زغال و نفت بوده،
در توليد صنعت فوالد ،مواد غذايي ،منسوجات و پنبه به پيشرفت هاي زیاد نايل گرديده
است.
زراعت مهمترين بخش اقتصاد ازبكستان را تشكيل مي دهد 28 ،در صد از ميزان رشد و 35
در صد از جمعيت فعال كشور به اين بخش وابسته اند .ازبکستان دومين كشور صادر كنندۀ
پنبه در جهان مي باشد.

فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند .گروپ اول در مورد آبدات تاریخی اسالمی و گروپ
دوم در مورد صنایع مهم ازبکستان باهم مباحثه نمایند.

سؤاالت
 .1موقعيت ازبكستان را مختصرا ً توضيح نمایيد.
 .2كدام گروپ هاي قومي در ازبكستان زنده گي مي كنند؟
 .3كدام سلسله يا دودمان در سرزمين ازبكستان حكمروايي نمودند؟
 .4مردم ازبكستان به كدام زبان تكلم مي كنند؟
 .5صنايع عمده ازبكستان را نام بگيريد.

فعالیت های بیرون صنف
شاگردان نقشۀ ازبکستان را ترسیم نموده و در روی آن والیات ،مراکز صنعتی و کشور های
همجوار را نشانی نمایند.
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درس هفتم

ترکمنستان

ترکمنستان در گذشته جزئی از منطقۀ ماورالنهر بوده و امروز يکي از بزرگترين كشورهای
صادر كنندۀ گاز در جهان مي باشد .دراين درس راجع به گذشتۀ تاريخي ،اصل نسب تركمن ها
و اوضاع فرهنگي و اقتصادي تركمنستان به طور مشرح معلومات حاصل مي نمایيد.
تركمنستان كشوریست با سوابق تاریخی کهن .سرزميني است كه مهد تمدن هاي چند هزار
ساله بوده و مراكز بزرگ فرهنگي مانند :گوك تپه ،نمازگاه تپه ،شهر مرو ،نساء قلعه و اورگنج
شهر در آن موقعیت دارد .تركمنها از لحاظ چهره شبيه مغولها بوده ،مردم نسبتاً بلند قد با مو
هاي سياه و الغر اندام ميباشند.
تحقيقات باستان شناسي نشان داده كه تركمنستان يكي از مراكز بزرگ مالداري و زراعت
جهان بوده است .در عصر برونز تمدن هاي پيشرفته ازين محل نشأت کرده است .يكي از آثار
معماري تمدن باستاني ترکمنستان «اليتن رپ» است كه بين روستا هاي مينا و چاجا قرار دارد
دراين محل مقبره بزرگي كه از نظر معماري شبيه به آثار بابل است قرار داشته و نيز باستان
شناسان ثابت كرده اند كه دراين ناحيه زبان تحرير وجود داشته و مردم آن از فرهنگ عالی و
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واحد برخوردار بوده اند.
مؤرخين مي گويند سرزمین تركمنستان از دوران قبل التاریخ مسكوني ،در قرن  4 -6ق.م.
بخشی از قلمرو امپراتوري هخامنشي بوده و پس از آن به دست پارت ها افتاد.
تركمنستان به دليل موقعيت جغرافيايی خود نقش مهمي را در جادۀ بزرگ ابريشم ايفا كرده و
طي قرون متمادي باعث اتصال شرق و غرب گرديده است .در قرن  5ميالدي اين سرزمين در
اثر هجوم هون ها و هپتاليان و عقب نشيني ساسانيان تحت سلطۀ ايشان درآمد .اين نخستين نفوذ
اقوام ترك به شمال خراسان بزرگ است .در قرن هفت ميالدي با ورود مسلمانان به خراسان اين
منطقه نيز به تصرف ايشان درآمد .مرو پايتخت حكام عرب خراسان به شمار مي رفت و حمالت
ايشان به ماورالنهر ازاين مركز هدايت مي گردید؛ همچنان حضور مامون الرشيد در مرو و آمدن
امام رضا رحمه اهلل در تاريخ ثبت شده است.
گرچه نخستين حضور تركان درين منطقه و ماورالنهر با هجوم هياطله در قرن  5ميالدي مصادف
بوده؛ ليكن هجوم تركان غوز يا
اغوز از مرز هاي مغولستان در
قرن  10ميالدي بافت جمعيتي اين
منطقه را برهم زد .سلجوق خان با
كمك تركمن های مسلمان مؤفق
شد بر سيحون مسلط گردد و
سلسلۀ سلجوقيان را تشكيل دهد.
در قرن  4هجري مقدسي تاريخ
نويس عرب اولين فردي بود كه از
طایفه یی به نام تركمن ياد كرد و

ساختمان پارلمان ترکمنستان
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برين نكته تأكيد داشت كه تركمن ها اولين ترك هاي مسلمان بوده و به همين دليل به عنوان
(ترك ايمان) از آن ها ياد شده است.
بر اساس كتاب جوامع التواريخ سلسلۀ نسبی تركمن چنين تنظيم مي گردد.
بافث بن نوح -ديب يا قوي -قراخان -اوغوز خان «جد اصلي تركمنها اورخانكرخان ميباشد.
تركمنستان محل سكونت اقوام مختلف آسياي مركزي بوده است؛ ولي اكثريت جمعيت آن را
تركمن ها تشكيل مي دهند و قبيله هاي ذيل در آن سكونت دارند:
 -1عالي ايلي
 -2اتا
 -3چاودار
 -4امراي (يمره لي).
 -5ارساري
 -6گوكالن
 -7ساكار (ساقار).
 -8سايور
 -9ناريق
 -10تكه اريموت.
ازاينكه اکثر تركمن ها در طول تاريخ از طريق مالداری زنده گي نموده اند؛ بنا برين بسياري
از آن ها در نقاط دهاتی كه امكان تداوم اين گونه فعاليت های اقتصادي میسر بود مسکن
گزین شدند.
تهاجم مغول ها و شكست حكومت خوارزمشاهيان باعث از هم گسيخته گي شديد اوضاع

شد و شهر هاي آباد آسياي مركزي تماماً ويران و به دست مغوالن افتاد .سرزمين مذكور به دو
قسمت شمال در اختيار مغول و خان هاي ازبك و جنوب در اختيار ايلخانان قرار گرفت.
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بعد از شكست شيبك خان ازبك از قرن 17 -15م .اين سرزمين به تصرف صفوي ها درآمد.
در سال هاي  1873 -1850ميالدي تحريكات سياسي روسيه منطقۀ پهناور تركستان را به
حكومت هاي بخارا ،خيوه ،فرغانه ،خوقند و قازان تقسيم كرد.
روس ها در يك حركت زنجيره یي به ترتيب ،بخارا  ،1868خيوه  ،1873فرغانه  1879و باالخره
در سال  1881جنرال اسكوبلوف روسي با حمله به اخال و تصرف قلعه گوك تپه توانست بر
تركمن ها غلبه حاصل نموده و تركمنستان را اشغال نمايد .بخش غربي تركمنستان داوطلبانه جزء
روسيه شدند .بعد از انقالب 1917میالدی در روسیه ،ترکمنستان جز از جمهوری ترکمنستان
شوروی گردید.
بعد از استقالل ،اقتصاد تركمنستان همانند ديگر جمهوري هاي تازه استقالل يافتۀ آسیای میانه
مبتني بر مالكيت دولتي بود .طبق آمار منتشرشده  95در صد از كل محصوالت كشور توسط
واحد هاي دولتي توليد مي شد .بانكها ،بيمه ،تجارت خارجي و فروشگاه های بزرگ همه
دولتي بودند .اين سيستم اقتصادي متمركز دولتي به علت عدم داشتن روحيۀ ابتكار ،كم كاري،
بوروكراسي فلج كننده و فقدان تكنالوژي ،دچار مشكالت جدي بود و جهت رفع مشكالت
فوق دولت به دو اقدام ذیل دست زد:
 .1قطع رشته هاي وابسته گي به مسكو و ديگر كشور هاي عضو كامنولت.
 .2پايه گذاری يك اقتصاد ملي به منظور استفادۀ مستقل از منابع طبيعي و تأمين نياز هاي مهم
داخلي جهت برآورده شدن مأمول فوق يك استراتيژي ملي چند مرحله یی را مطرح نمودند.
تركمنستان با داشتن  2.7تريليون متر مكعب ذخاير گاز بعد از فدراسيون روسيه به عنوان
بزرگترين کشور دارای ذخاير گازي در بين كشورهاي مشترك المنافع شناخته شده است .در
حدود  48در صد مردم تركمنستان در امور زراعت و مالداري اشتغال داشته  80در صد سرزمين
هاي اين كشور به فقدان منابع آبي مواجه مي باشند .مالداري در تركمنستان توسعۀ نسبتاً مناسبي
داشته است .گوسفند قره قل با پشم و پوست بسيار مرغوب مهمترين حیوان براي تربيه است.
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يكي ديگر از صنايع تركمنستان قالين بافي مي باشد كه در بين زنان تركمن رواج داشته و
قالين هاي تركمنی شهرت بين المللي دارد.
تركمنستان در آسياي مركزي به لحاظ شرايط خاص جغرافيايي از موقعيت استراتيژيك
مناسب برخوردار است.
• اين كشور داراي منابع عظيم زير زميني و به خصوص نفت و گاز می باشد ،همين موضوع
توجه دولت هاي منطقه را به تركمنستان جلب نموده است.
• تركمنستان داراي پتانسيل(بالقوه) انتقال گاز به اروپا و تعداد از كشور هاي ديگر مي باشد
و به عنوان يكي از تأمين كننده هاي انرژي اروپا به حساب میرود.
• تركمنستان به عنوان يكي از كشور هاي ساحلي بحيرۀ كسپين ،داراي ذخاير بزرگ انرژي
بوده و از ارزش اقتصادي خاصي برخوردار است.
تركمنستان در طي  60سال حاكميت نظام اتحاد شوروي سابق همچون ساير جمهوري هاي
آسياي مركزي ،مرحلۀ از نظر تحوالت تاريخي منجمد را سپري نموده است .تنها نکتۀ قابل
ذكر دراين دوران اعمار كانال قره قوم میباشد.
با باال گرفتن بحران در اتحاد شوروي سابق ،حزب كمونیست ترکمنستان منحل گردید و
حزب ديموكراتيك تركمنستان در  26اكتوبر  1991ايجاد شد كه رهبري آن را نيازاف بر
عهده داشت .در  27اكتوبر سال مذکور تركمنستان رسماً استقالل خويش را اعالم نموده و به
حيث يك كشور مستقل به رسميت شناخته شد .يك سال بعد قانون اساسي جديد اين كشور
از طرف پارلمان تصويب شد ،كه بر اساس مواد آن به صالحيت هاي رئيس جمهور افزوده
شد .تركمنستان بعد از استقالل عضويت سازمان ملل متحد ،سازمان همكاري اقتصادي كشور
هاي مستقل مشترك المنافع ،بانك توسعۀ آسيایی ،بانك توسعۀ اسالمي ،سازمان كنفرانس
اسالمي ،سازمان بين المللي كار و ده ها سازمان بين المللي دیگر را كسب نموده است.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان در صنف به سه گروپ جداگانه تقسيم شوند .گروپ اول راجع به موقعيت ترکمنستان،
گروپ دوم در مورد استقرار ترك تبار ها و گروپ سوم در رابطه به ريشۀ نژادي تركمن ها از
همديگر سؤال نمايند.

سؤاالت
 .1قبایل مشهور ترکمن ها را نام بگیرید.
 .2روس ها در کدام سال ترکمنستان را اشغال نمودند؟
 .3ترکمنستان بعد از استقالل چگونه استراتیژی را مطرح نمود؟
 .4بزرگترین قلم صادراتی ترکمنستان را چه تشکیل می دهد؟

فعالیت های بیرون صنف
شاگردان نقشه ترکمنستان را ترسیم نموده ،در روی آن مراکز صنعتی ،فرهنگی ،پایتخت و
همسایه گان آن را نشانی نمایند.
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فصل دوم
رويداد هاي مهم جهان در قرن بیستم
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اهداف فصل دوم
 -1آشنایی شاگردان با بعضی از رویداد های مهم جهان در قرن بیستم.
 -2شاگردان جنگ جهانی اول و علل آن را تحلیل کرده بتوانند.

 -3شاگردان جنگ جهانی دوم و علل آن را تحلیل کرده بتوانند.

 -4شاگردان ضرورت تشکیل سازمان ملل متحد را درک کرده بتوانند.

 -5شاگردان بتوانند عوامل فروپاشی اتحاد شوروی سابق را تحلیل و تفسیر
نمایند.

 -6شاگردان بتوانند از نقشه ها و اطلس ها استفاده نمایند.
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درس هشتم

جنگ جهانی اول و علل آن

درین درس شاگردان با علل و عوامل جنگ جهانی اول و پیامد های ناگوار آن آشنایی
حاصل می نمایند.
غرب در اوایل قرن بیستم با سلطۀ نظامی و اقتصادی بر جهان دست یافت .دراین قرن سربازان
و مقامات اروپایی بر هند ،جنوب شرق آسیا و قسمت های بیشتر افریقا حکومت می کردند.
ماموران سیاست خارجی و تجارتی دول غربی ،امور اقتصادی و سیاسی چین ،ایران و امپراتوری
عثمانی را در دست داشتند .در نیم کرۀ غربی ،ایاالت متحده امریکا که در جمع قدرت های
غربی نو مطرح شده بود ،به قدرت بزرگ جهانی تبدیل می شد.
تحول اوضاع و احوال جهان به گونه یی بود که وقوع جنگ عمومی را محتمل می ساخت و
این اوضاع و احوال سرانجام به جنگ جهانی اول انجامید .نخست رقابت اقتصادی بر سر بازار
ها آغاز شد و اتحاد اروپا ،کشور ها را بر ضد یکدیگر متحد ساخت ،و در گروپ های قومی
احساسات ملی گرایانه با نیرومندی رشد کرد.
کشور های صنعتی اروپا بر سر نفوذ و مستعمره ساختن کشورهای دیگر با هم رقابت داشتند.
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انگلستان تا سال 1870م .کشور صنعتی پیشگام در سراسر جهان بود ،سپس آلمان پا به عرصۀ
صنعت نهاد و به سرعت صنعتی شد و شبکۀ حمل و نقل و ارتباطات جدید را ایجاد نمود .تجار
آلمانی رقابت موفقیت آمیزی را با تجار انگلیسی در شرق آسیا ،خاور میانه و امریکای التین
آغاز کردند.
رقابت بر سر قدرت بین المللی به مسابقۀ تسلیحاتی دریایی نیز مبدل گردید .کشور های بزرگ
مانند ایاالت متحده امریکا و جاپان ،برای محافظت از مسیر های کشتی رانی خود ،نیرو های
دریایی شان را تقویت کردند.
انگلستان ساختن کشتی ها و توپ های دریایی غول پیکر را در 1884م .آغاز کرد .آلمان که
رقیب اصلی انگلستان در عرصۀ اقتصادی بود ،به زودی از آن کشور تقلید کرد.
رشد سریع نیروی دریایی جرمنی در اوایل قرن بیستم تهدیدی برای نیروی دریایی انگلستان بود.
انگلیس سعی کرد برای پایان دادن به مسابقۀ تسلیحاتی دریایی ،با آلمان به توافقی دست یابد.
زمانی که این کوشش ناکام ماند ،انگلستان نیز به جستجوی متحدان برخاست.
فرانسه و انگلستان موافقتنامۀ میان کشور های خویش در 1904م .امضا کردند .انگلستان در
1907م .با روسیه نیز متحد شد و اتحاد این کشورها به اتفاق سه گانه (مثلث) تبدیل گردید.
قدرت های بزرگ اروپا در آن زمان در دو نظام اتحادی بر ضد یکدیگر صف بسته بودند ،و
هردو نظام خود را مسلح می ساختند .تهدید جنگ جهانی بیشتر شد ،بدگمانی و بی اعتمادی،
سیاست خارجی صلح آمیز را بیش از پیش دشوار ساخت .قبل از وقوع جنگ جهانی اول ولیعهد
اتریش در سارایو مرکز بوسنی به قتل رسید.
آلمان مصمم بود که تنها از متحد بزرگش اتریش پشتیبانی کند .متحد دیگرش ایتالیا بود .روسیه
بر عکس تصمیم گرفت به صربستان ،کمک کند .ارتش روس نخستین ارتشی بود که برای
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جنگ آماده شد .حکومت آلمان از روس ها خواست تا دست از بسیج قوا بردارد؛ زیرا از
آن بیمناک بود که روسیه و فرانسه هردو و همزمان به خاکش حمله کنند .روسیه درخواست
آلمان را رد کرد و در اول اگست  1916آلمان به روسیه و بعدا ً به فرانسه اعالن جنگ داد.
آلمان ها بی طرفی بلژیک را در  3اگست  1914نقض و به آن کشور حمله کردند ،روز بعد
انگلستان به آلمان و اتریش اعالن جنگ داد .در ظرف یک هفته پس از تصمیم اتریش برای
حمله به صربستان ،کشور های دو اتحاد بزرگ وارد جنگ شدند.
جنگ جهانی اول در اگست  1914آغاز گردید و کشور های عضو هردو اتحاد امیدوار بودند
که به سرعت پیروز شوند ،البته همۀ آنها به اشتباه محاسبه می کردند .روسها به سرعت بسیج
شدند .فرانسه حملۀ آلمان را از طریق بلژیک پیش بینی نمی کرد .ایتالیا از جنگیدن در جبهه
متحد آلمانیها و اتریشیها سر باز زد .اتریش ،بیشتر به لحاظ دست پاچگی ،نتوانست حتی بر
صربستان کوچک پیروز شود.
امریکا سنت جدایی از امور اروپا را حفظ کرد و بی طرفی خود را اعالم داشت .جبهه های
شرقی و غربی دو میدان اصلی جنگ بود جبهه غربی از مرز سویس و در خاک فرانسه تا
بحیرۀ شمال ادامه داشت .جبهۀ شرقی به خاک لهستان و روسیه کشیده شده بود در 1916م.
جبهۀ شرقی در بالکان باز شد.
متفقین در سال 1915م .کوشیدند برای شکست دادن امپراتوری عثمانی ،جای پایی در آبنای
دردانیل ایجاد کنند ،هزاران تن از نیرو های متفق ،که بسیاری از آنان جوانان استرالیایی
بودند ،در دامنه کوهستان های که ترکان عثمانی ،با توپ و سالح دست داشته از آنها دفاع
می کردند ،جان خود را از دست دادند .اتباع عرب امپراتوری عثمانی در سال  1916بر ضد
حاکمان ترک شان قیام کردند .این قیام به رهبری ملک فیصل ،از خاندان اصیل هاشمی از
عربستان به فلسطین و سوریه کشیده شد .فرانسه و انگلستان هردو نیاز های شورشیان عرب را
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تأمین کردند .و به این ترتیب امپراتوری عثمانی با پیشروی جنگ فرو پاشید و باسقوط خالفت
عثمانی مسلمانان سمبول وحدت سیاسی خود را از دست دادند.
آلمانی ها در فبروری  1916با مشکل اقتصادی روبرو شدند .مرکز و فرماندهی ارتش آلمان
برای بیرون رفتن از بن بست ،تصمیم گرفت به شهر وردن در فرانسه حمله کند .البته انتظار
نداشتند که در جبهه نیرو های متفق پیروزی بزرگ به دست آورد؛ بلکه امیدوار بودند تا نیرو
های فرانسوی را در جریان دفاع از شهر به تدریج از بین ببرند.
مدافعان ،برای برداشتن فشار از آوردن نیروی مرکب از انگلیسها و فرانسوی ها تشکیل دادند و
حملۀ سنگین را در امتداد دریای ُسوم ( Sommeمنطقۀ است در شمال شرق فرانسه مشرف به
بحیرۀ مانش ،و دریای خورد ُسوم در این منطقه است که به بحیرۀ مانش میریزد) آغاز کردند.
در نخستین روز نبرد سوم( ،)Sommeانگلیسها حدود  60000نفر تلفات دادند .در  24ساعت
اول ،در هر دقیقه  15انگلیسی کشته و  30تن مجروح شدند.
انگلیس ها در جریان نبرد سوم ( )Sommeوسایل جنگی تازۀ دیگر را وارد کردند .نبرد شهر
وردن تا دسامبر ادامه یافت آلمانی ها درین نبرد  330000و فرانسوی ها  350000تلفات دادند.
تلفات در جبهه ایتالیا در حدود  300000بالغ شد .در جبهه شرقی شاید حدود  2،1میلیون تن در
نبرد کشته شدند .نبرد سوم ( )Sommeبیش از یک میلیون مجروح بر جای گذاشت.
در  7می 1915م .یک زیردریایی آلمانی به کشتی اقیانوس پیمای لوسی تانیا که در دریای ایرلند
در حال حرکت بود ،حمله برد .این کشتی به سرعت غرق شد و  1200تن تلفات جانی داشت
بیش از  100تن از غرق شده گان اتباع ایاالت متحده امریکا بودند .لوسی تانیا به مقصد انگلستان
مخفیانه سالح و مهمات حمل میکرد.
غرق شدن لوسی تانیا ،ایاالت متحده و آلمان را به میدان جنگ کشانید  10ماه بعد تنشها افزایش
یافت .در  24مارچ  1916آلمانی ها کشتی فرانسوی ساکن در بحیرۀ مانش را غرق کردند و بار
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دیگر اتباع امریکا کشته شدند.
جنگ جهانی اول نخستین نبرد هوایی تاریخ بود در مراحل نخستین جنگ اکثر کشور های
درگیر برای شناسایی موقعیت واحد های دشمن از هواپیماها استفاده کردند.
ایاالت متحده امریکا و متفقانش با نظام مراقبت دریایی به حمله های آلمان پاسخ دادند.
تعدادی از کشتی ها به منظور مراقبت همراه یکدیگر حرکت می کردند.
در مارچ  1918در مدت  18روز پس از امضای معاهده برست لیتوفسک ،انتقال نیرو های
آلمانی از جبهۀ روسیه به جبهۀ غرب امکان پذیر شد .آلمانی ها حملۀ وحشت باری را در
جبهۀ غربی آغاز کردند و با بمباران سنگین آتش توپخانه و بم های گازی یورش آوردند و
واحد های انگلیسی ،فرانسوی ،بلژیکی را به سمت دریا عقب راندند.
بلغارستان در سپتامبر  1918م .با درخواست آتش بس موقت موافقت کرد .امپراتوری عثمانی
در پایان اکتوبر تسلیم شد در سوم نوامبر  1918م .اتریش و مجارستان توافق آتش بس را امضا
کردند که به منزلۀ پایان یافتن مداخله آن ها در جنگ بود.
در صبح  11نوامبر  1918م .آتش بس عمومی به اجرا درآمد و غرش توپها در جبهۀ غربی
خاموش شد .پس از چهار سال سرانجام جنگ جهانی اول به پایان رسید.
بر اساس آمار رسمی جنگ جهانی اول  9،1میلیون سرباز نیرو های زمینی و بحری در جنگ
کشته شدند و یا از جراحت و بیماری جان باختند و بیش از  21ملیون تن نظامی مجروح شدند.
 7،4میلیون تن اسیر یا مفقوداالثر گردیدند .این ارقام شامل غیر نظامیان نمی گردد.

پیامد های اقتصادی جنگ
در اثر جنگ جهانی بیشتر نواحی شمال شرقی فرانسه ،لهستان(پولند) ،صربستان و شمال شرق
ایتالیا به ویرانه تبدیل شد .تنها در فرانسه حدود  4800کیلومتر مربع زمین های جنگلی سوزانده
شده ،و حدود  12800کیلومتر مربع زمین های زراعتی نابود گردید .زراعت میکانیزه در
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اطراف وردن تا یک نسل پس از جنگ ناممکن بود ،به خاطری که پارچه های فلز روی اراضی

را پر کرده بود .خسارات مادی ،مردم نواحی روستایی و شهری ،هردو را با مشکل اقتصادی

روبرو ساخت .زراعین بیشتر از یک میلون رأس مواشی و حیوانات را از دست دادند .در شهر
ها زیادتر از  600000ساختمان ویران ویا آسیب دید .پل ها ،راه های بزرگ ،تونل ها ،راه های
آهن ،خطوط تلگراف و تیلفون از بین رفت.

جنگ جهانی اول پرمصرف ترین و ویرانگرترین جنگ تاریخ بشریت به حساب می رود .این

جنگ امپراتوری روسیه ،آلمان ،اتریش ،مجارستان و ترکیه عثمانی را متالشی کرد .سلسله های
رومانوف هونسولرن و هاپسبورگ از قدرت ساقط شدند .بیشتر نقشۀ اروپا و جنوب غربی آسیا
از نو کشیده شد و امپراتوری فرانسوی در میان فاتحان تقسیم گردید.

جنگ ،فرانسه و روسیه را ویران کرد و آلمان ،بلژیک و انگلستان را نیز متضرر ساخت .ایاالت
متحدۀ امریکا به انزوا بازگشت .قحطی بیماری و تلفات زیاد را به بار آورد و امپراتوری های
قدیم اروپا از هم گسیخت .و باالخره صلح پس از چهار سال جنگ طوالنی فرا رسید.

فعالیت داخل صنف
شاگردان در صنف به دو گروپ جداگانه تقسیم شوند .گروپ اول راجع به علل جنگ جهانی
اول و گروپ دوم در مورد رقابت کشور های اروپایی باهم مباحثه نمایند.

سؤاالت
 .1جنگ جهانی اول در کدام سال به وقوع پیوست؟
 .2در دو اتحاد جداگانه ،کدام کشور ها عضویت داشتند؟
 .3بیشترین تلفات را درین جنگ کدام کشور ها متقبل شدند؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان در مورد عواقب و پیامد های بعد از جنگ از روی منابع و مآخذ مطالبی تهیه و در
صنف ارائه نمایند.
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درس نهم

جنگ جهانی دوم

درین درس راجع به بحران سال های قبل از جنگ ،عوامل جنگ و پیامد های آن آشنا

می شوید.

بحران و رکود اقتصادی بین سال های  1933 -1929م .در آلمان با قوت خاص گسترش یافت
و این بحران سه سال دوام نمود ،صنایع  40در صد کاهش یافت .تعداد بیکاران به  7،5میلیون
نفر رسید ،مزد واقعی  40 – 25در صد تنزیل یافت .زراعت دستخوش حوادث شده تعدادی از
بانک ها ورشکست گردید ،بحران اقتصادی ،ساختار سیاسی جمهوری ویمار را متزلزل ساخت
و زمینه را برای ظهور هیتلر در صحنۀ سیاسی فراهم کرد.
ادولف هتلر در سال  1889م .در اتریش به دنیا آمد ،پس از جنگ جهانی اول حزب نازی را
تشکیل و در اوایل  1920م .رهبری آن را به دست گرفت که ملی گرایی ،افراط گرایی ،نژاد
گرایی و یهود ستیزی اصول حزب نازی بود .هتلر در جنگ عمومی اول چند بار مجروح شد.
یکی از شعار های نازی ها این بود( :امروز آلمان ،فردا جهان) هتلر معتقد بود که هر کسی بر
اروپای مرکزی مسلط شود ،می تواند بر سراسر قارۀ اروپا و جهان تسلط یابد.
فرمانروایان سلطه طلب اروپا تهدیدی علیۀ صلح بودند .در اتحاد شوروی ،استالین می خواست
قدرتش را گسترش دهد ،موسولینی در اروپا استقرار دوبارۀ امپراتوری روم باستان را در سر
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می پرورانید.
در 1936میالدی جامعۀ ملل به کلی بی اعتبار شده بود .هتلر و موسولینی در اکتوبر همان سال
محور روم -برلین را تشکیل داده و آن را «پیمان پوالدین» نامیدند .پس از مدت کوتاهی جاپان
و ایتالیا پیمان ضد کمنترن را امضا کردند ،پیمانی که هدف آن جلوگیری از گسترش کمونیزم

بود.
امپراتوری جاپان در تابستان 1937م .به شمال چین یورش برد .جامعه ملل بار دیگر نتوانست
صلح را برقرار سازد .هتلر در 1938م .اتریش را ضمیمۀ آلمان کرد ،سپس خواستار الحاق
سودت و مناطق آلمانی که بر اساس پیمان وارسا جزو چکوسلواکیا شده بود ،دوباره به آلمان
یکجا ساخت .هتلر و موسولینی در ماه دسامبر با نخست وزیران انگلستان و فرانسه در مونیخ
دیدار کردند.
ارتش آلمان در اول دسامبر 1939م .به لهستان (پولند)هجوم برد .و اردوی لهستان به سرعت
درهم شکست .انگلستان و فرانسه در ظرف  24ساعت به آلمان اعالن جنگ دادند دیگر جنگ
دوم جهانی آغاز شده بود .پیش از آنکه جنگ در اروپا آغاز شود ،موسولینی دیکتاتور ایتالیا
ایتوپیا را فتح کرد .در شمال افریقا بر سر تسلط بر مصر و کانال سویز جنگ درگرفت .طرف
برندۀ که بر کانال سویز مسلط می شد ،ازاین طریق می توانست کشتی های جنگی را مستقیماً به
جبهۀ آسیا بفرستند .کشوری که بر شمال افریقا مسلط می گردید به مناطق نفت خیز خاور میانه
نیز دسترسی حاصل می نمود.
نیرو های متفقین پیشروی نازی ها را در العلعین مصر متوقف ساختند و در سال1942م .به ضد
حمله دست زدند و  9000سرباز آلمانی را به اسارت گرفتند.
جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد ،آلمانی ها کام ً
ال برای جنگ آمادگی داشتند و وسایل
جنگی ایشان جدید بود ،و واحد های نظامی آنان به خوبی آموزش دیده بودند .در دسامبر
 1939م .تعداد  53لشکر(فرقه) آلمانی به لهستان یورش بردند و ارتش بزرگ لهستان را در
ظرف چهار هفته به شکل بد درهم کوبیدند .دراین میان شوروی ها ،بر اساس توافق محرمانه با
آلمان ،لهستان شرقی را گرفتند.
فرانسه پس از جنگ اول ،مرزش را با آلمان تقویت کرده بود و برای جلوگیری از یورش
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دیگری از جانب شرق ،خطی از استحکامات به طول  320کیلومتر ساخت .این استحکامات
بر اساس نام سیاستمداری که نقشۀ آن را کشید ،خط ماژینو نامیده شد .بیشتر این استحکامات
زیر زمین ساخته شده بود.
آلمان به لهستان حمله کرد ،نیرو های فرانسوی در خط ماژینو مستقر شدند و انگلیس ها از
بحیرۀ مانش گذشتند و در شمال فرانسه استقرار یافتند .نیرو های دریایی انگلیس بندر های
آلمانی را محاصره کردند.
در جریان جنگ ،شوروی ها در شرق ،دولت های التویا ،استونیا و لیتوانیا را در حوزه بالتیک
وادار به اتحاد کردند .واحد های شوروی همچنین اردوی فنالند را شکست دادند ،و مرز های
قدیمی روسیه را باز گرفتند.
در نهم اپریل 1940م .نیرو های آلمانی از زمین و هوا به دنمارک و ناروی حمله کردند.
دنمارکی ها اردو نداشتند و فورا ً تسلیم شدند .ناروژیها سعی کردند بجنگند؛ اما در ظرف سه
هفته شکست خوردند.
در دهم می 1940م .نازی ها به بلژیک و هالند حمله کردند ،آلمانی ها از نیرو های دریایی،
پیاده ،تانک ،طیارات بمب افگن و قوای کماندو استفاده می کردند و در اطراف خط ماژینو
متمرکز شدند.
آلمانی ها در جون همین سال نیرو های شان را در جبهۀ غرب متمرکز نمودند و بعدا ً از طریق
دشت های شمال به فرانسه حمله کردند .از خط ماژینو گذشتند و در مدت کمتر از شش هفته
به پاریس رسیدند.
فرانسه در  22جون 1940م .در برابر آلمان تسلیم شد .مارشال هانری پتن ،قهرمان سالخوردۀ
جنگ جهانی اول ،حکومت تازه یی را تشکیل داد و با آلمان قرار داد آتش بس امضا کرد.
بر اساس شرایط تسلیمی ،ارتش فرانسه خلع سالح شد .آلمان شمال فرانسه ،از جمله پاریس
را اشغال نمود .دولت پتن برای ادارۀ فرانسه اشغال نشده در جنوب کشور ،به ویشی انتقال
یافت .در انگلستان رهبری مردم را صدراعظم جدید به نام وینستون چرچیل به عهده گرفت،
انگلیسها مصمم بودند جنگ را ادامه دهند.
دامنۀ جنگ به شبه جزیرۀ بالکان نیز کشیده شد .موسولینی در خزان 1940م .به یونان حمله
کرد .در پایان سال مذکور ،مجارستان و رومانی به نیرو های محور پیوستند .در اوایل سال
41

بعد ،بلغارستان نیز با فاشیستها متحد شد ،در بهار 1941م .نازی ها به یوگوسالوی حمله بردند و
بر یونان کام ً
ال مسلط شدند .در افریقا ،ارتش ایتالیا در سومالی و مصر با انگلیس ها جنگید .تا
بهار 1941م .سراسر شمال افریقا به صحنه جنگ کشیده شد.
نبرد با انگلستان به درازا کشید ،هیتلر شکیبایی خود را نسبت به جبهه غربی از دست داد و توجه

خود را به شرق معطوف نمود و کمونیزم را دشمن واقعی تلقی کرد ،نامبرده معتقد بود که
پیروزی بر اتحاد شوروی گام دیگری به سوی تسلط بر جهان است  .در  22جوالی آلمانی ها
عملیات جنگی علیه روسها را آغاز کردند .واحد های آلمانی به اتحاد شوروی 3200 ،کیلومتر
از بحیرۀ بالتیک تا بحیرۀ سیاه ،یورش بردند .آلمان ها به شرق لهستان و سرزمین های بالتیک و
بعدا ً به روسیه مرکزی و اوکراین هجوم بردند .در سپتامبر 1941م .محاصرۀ لیننگراد آغاز گردید
و صد روز به درازا کشید .نازی ها در ماه اکتوبر اوکراین را تصرف و وارد کریمه شدند.
در نوامبر 1941م .نیرو های آلمانی و خطوط تدارکاتی آن بی اندازه گسترش یافت و نشانه های
شروع فرسوده گی در ماشین جنگی بزرگ آلمان دیده شد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند گروپ اول راجع به علل جنگ جهانی دوم و گروپ دوم
راجع به نقش ادولف هتلردر این جنگ مباحثه نموده و نتیجه را در صنف ارائه نمایند

سؤاالت

 .1جنگ جهانی دوم در کدام سال واقع گردید؟
 .2کشور های محور شامل کدام ممالک می گردید؟
 .3آلمان باالی روسیۀ شوروی در کدام سال حمله نمود؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان از روی منابع ومآخذ و به کمک استادان خویش راجع به شکست کشورهای محور
معلومات حاصل کرده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس دهم

حمله جاپان به هندوچین

دراین درس با حملۀ جاپان به جزایر هند و چین ،شکست قوای محور و پیامدهای جنگ

دوم جهانی آشنا می گردید.

در حالی که اردوی هتلر در سراسر اروپا نفوذ می کرد .جاپانی ها به فتوحات شان در شرق ادامه
می دادند و می خواستند بر ناحیه وسیعی در شرق مسلط شوند و از زمین و منابع شان استفاده
کنند .جاپان در 1932م .بر منچوریا مسلط شد .در 1937م .واحد های جاپانی و چینایی نزدیک
پیکن زد و خورد کردند .اردوی جاپان شهر مذکور را گرفت و سپس به سوی جنوب حرکت
کرد و جاپانی ها تا سال 1939م .تقریباً یک چهارم چین را اشغال کردند؛ اما چینایی ها تن به
تسلیمی ندادند و پایتخت را به یانگ تسه منتقل ساخته و به جنگ پراگنده پرداختند.
جاپان در سال 1939م .جزیرۀ هانیان و بعضی جزایر کوچک نزدیک ساحل هندوچین را
تصرف کرد .این پیروزی مسیر تدارکاتی انگلستان را از هانکانگ تا سنگاپور به خطر انداخت.
تهاجمات مذکور ،ایاالت متحده امریکا را نگران ساخت .ایاالت متحدۀ امریکا در اوایل
1941م .همه روابط تجارتی خود را با جاپان قطع نموده و دارایی این کشور را در امریکا ضبط نمود.

در دسامبر همین سال جاپانی ها به پایگاه های امریکایی در جزایر هاوایی و فیلیپین و نیز
پایگاه های انگلیس در هانکانگ و ماالیا حمله بردند .جاپانی ها طیارات و کشتی های جنگی
43

ایاالت متحده امریکا را در اقیانوس آرام که در پرل هاربر لنگر انداخته بود بمباران کرد .پیلوتان
جاپانی  18کشتی جنگی و  180فروند طیارات امریکایی را منفجر کرده و در حدود  3500تن
را کشتند.
جاپان از حمله های دسامبر 1941م .در اقیانوس آرام امتیاز بسیار بزرگی به دست آورد و تا اوایل
1942م .به سوی هدف خویش که تسلط بر قسمت های شرق آسیا بود ،پیش می رفت .ارتش
امپراتوری جاپان در جنگ های برما پیش رفت وگورم ،جزیره ویک ،و جزایر فیلیپین را تصرف
نمود .هانگ کانگ ،سنگاپور ،جزایر هند شرقی نیز سقوط کرد .نیرو های جاپانی حمله یی را
به هند برتانوی ،تدارک می دید .در استرالیا ،زیالند جدید و جزیره های هاوایی نیز پیشروی
کردند .و چنین به نظر می رسید که هتلر و موسولینی پیروزی را به دست آوردند .بالمقابل
نیرو های محور به رهبری چرچیل صدراعظم انگلیس ،استالین رهبر شوروی و روزولت رئیس
جمهور امریکا برای مقابله با تهاجم ،باهم پیوستند .انزوا جویی ایاالت متحدۀ امریکا پس از
حمله به پرل هاربر پایان یافت .نیرو های هوایی و دریایی امریکایی و استرالیایی در می 1942م.
پیشروی جاپانی ها را در اقیانوس آرام متوقف ساختند .ایاالت متحدۀ امریکا یک ماه بعد کشتی
بزرگ جاپانی را که برای حمله به جزیره میدوی به سمت شرق در حرکت بود متوقف کرد.
جاپان و ایاالت متحده سه روز در هوا و دریا در شمال جزیره میدوی جنگیدند که سرانجام
ایاالت متحده امریکا پیروز شد.
الف -شکست قوای محور
در نوامبر  1942م .حمالت شدید قوای شوروی ،آلمانی ها را وادار به عقب نشینی کرد و آن ها
را به محاصره درآورد .هتلر به واحد هایش دستور داد به جنگ ادامه بدهند؛ اما در جون 1943
واحد های آلمانی تسلیم شدند.
در تابستان  1943م .نیرو های انگلیسی و امریکایی ،سیسیل را تصرف کردند .در آخرین ماه
های همین سال متفقین آهسته آهسته به سمت شمال پیشروی می کردند .در اقیانوس آرام
جاپانی ها را نیز جزیره به جزیره عقب راندند.
روزولت ،چرچل و استالین در نوامبر 1943م .در تهران دیدار کردند .آنها در بارۀ نقشه یی
صحبت کردند که به عملیات ارباب معروف است ،و آن عبارت از حملۀ متفقین به فرانسه بود.
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نیرو های متفقین بر اساس این نقشه باید از بحیرۀ مانش می گذشتند و در سواحل نرماندی
پیاده می شدند.
بیش از  175000سرباز و تجهیزات فراوان دراین حمله به کار گرفته شد .در ظرف  100روز
پس از پیاده شدن نیرو ها در نرماندی ،در حدود  2ملیون سرباز وارد فرانسه شد و در 25
آگست 1944م .پاریس را آزاد ساختند.
قوای شوروی در جون 1944م .ستونی ،لیتوانی ،لیتویا ،رومانی و بلغارستان را گرفتند و نیرو
های انگلیسی آلمان ها را از خاک یونان بیرون راندند.
روزولت چرچل و استالین در فبروری 1945م .در ایتالیا ،در استراحتگاهی در کنار بحیرۀ سیاه
دیدارکردند .رهبران همچنین سعی کردند در بارۀ چگونه گی حل و فصل امور در اروپا پس
از جنگ توافق کنند .آنها نقشۀ تقسیم آلمان را به مناطق اشغالی کشیدند ،برای هر یک از
نیرو های عمدۀ متفقین به اضافۀ فرانسه یک منطقه را مشخص کردند .کشور های اروپایی که
از سلطۀ نازی آزاد شدند ،باید حکومت های شان را انتخاب می کردند .روزولت موافقت
کرد که اتحاد شوروی به سازمان ملل متحد بپیوندد و امتیازات این کشور را در اروپای شرقی
تضمین کند.
در اوایل ماه می 1945م .پس از نبرد خونین در جاده های شهر برلین ،این شهر در برابر روس
ها سقوط کرد و زنده گی هتلر در پناهگاهی زیر زمینی اش به پایان رسید.
جنگ با جاپان هنوز جریان داشت .روزولت در اپریل 1945م .ناگهان درگذشت و هری
ترومن که به ریاست جمهوری امریکا رسید از طرح سری منهاتن آگاه شد .گروهی از
دانشمندان و مهندسان زیر پوشش این نام مشغول ساختن نخستین سالح اتمی بودند.
متفقین در  26جوالی به حکومت جاپان اولتیماتوم دادند و از آن کشور خواستند تسلیم شود،
حکومت جاپان التیماتوم را نپذیرفت.
در  6آگست 1945م بمب افگن دور پرواز امریکایی بر فراز شهر هیروشیما ،در جاپان ،بمب
اتمی انداخت ،این .بمب بیش از  60در صد شهر را ویران کرد و عالوه بر آن  150000تن را
کشت؛ اما باز هم جاپان تسلیم نشد و در  9آگست 1945م .طیاره  29 -Bبر فراز ناگاساکی
بمب اتمی دیگر انداخت و نزدیک به  40000تن از مردم بی دفاع به صورت وحشیانه کشته
شد .حدود  70000به شکل بسیار وحشت ناک سوخته بودند.
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جاپان در دوم سپتامبر 1945م .تسلیم شد .خبر تسلیمی جاپان به سراسر جهان رسید .جمعیت
های عظیم در همه شهر های بزرگ کشورهای متفقین به جشن و شادی پرداختند .در هفته های
بعد روس ها منچوریا را اشغال کردند .نیرو های جاپانی در اندونیزیا و ماالیا تسلیم انگلستان
شدند .نیروهای ایاالت متحده امریکا ،جاپان را اشغال و چین را آزاد کردند و به این ترتیب
ویرانگرترین جنگ در تاریخ بشریت باالخره به پایان رسید.
ب -نتایج جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم خسارات جانی و مالی فراوان به جا گذاشت .دراین جنگ در حدود 50 -40
ملیون تن کشته شدند .ایاالت متحدۀ امریکا  300000تن از نیرو های مسلحش را از دست داد.
مصارف جنگی بالغ بر یک تریلیون دالر گردید 230 .ملیارد دالر را کشور های محور خرچ
نمودند .ایاالت متحده امریکا در حدود  317تا  341ملیارد دالر مصرف نمود .شهر های بزرگ
چون وارسا ،لندن ،برلین خسارات سنگین دیدند ،هیروشیما و ناگاساکی تقریباً نابود شدند.
مردم سراسر اروپا و آسیا خانه ها ،مزارع و همچنان شغل های خویش را از دست دادند ،کلیساها،
کارخانه ها ،جاده ها ،راه های آهن و تأسیسات بندری بر اثر بمباری و آتش توپخانه ها ویران
شدند .اقتصاد اکثر کشور های جهان از مسیر اصلی رشد و انکشاف منحرف گردیدند.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند .گروپ اول راجع به نقش رهبرانی چون رزولت،چرچل
و استالین در شکست کشورهای محور و گروپ دوم در مورد پیامد های جنگ با هم مباحثه
نمایند.

سؤاالت

 .1ایاالت متحده امریکا چرا و روی کدام علت در جنگ دوم جهانی شرکت نمود؟
 .2جاپان چرا در جنگ دوم جهانی تسلیم امریکا گردید؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان نقشۀ اروپا را ترسیم نموده و در روی آن کشور های محور و متفقین را نشان دهند.
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درس یازدهم

تشکیل سازمان ملل متحد

دراین درس راجع به ضرورت سازمان ملل متحد و زمینه های ایجاد و تأسیس آن معلومات

حاصل می نمایید.

بعد از الغای جامعه ملل در جریان سال 1945م .نماینده گان کشور های متفق برای تصمیم
گیری در بارۀ موقعیت جهان پس از جنگ ،دیدار کردند .آنها توافق نمودند یک سازمان
جهانی تأسیس شود که همه خود را به صلح و همکاری میان کشور ها متعهد بدانند و هم
متفقین در بارۀ سرنوشت کشور های که نیروی محور را تشکیل داده بودند تصمیم بگیرند.
متفقین سازمان ملل متحد را تشکیل دادند ،نماینده گان  50کشور متفق از اپریل تا جون 1945م.
در سانفرانسیسکو دیدار کردند .آن ها بر سر منشوری برای سازمان جهانی به توافق رسیدند.
این منشور در  19فصل و  111ماده تدوین گردید و اساسنامۀ دیوان بین المللی محکمۀ الهه به
عنوان جزو الینفک آن به تصویب رسید .و این  50کشور اشتراک کننده به ملل متحد پیوستند.
کشور های عضو برای حفظ صلح و پیشبرد حقوق برابر و حق حاکمیت ملتها بین خود موافقت
کردند ،و همکاری بین المللی را نیز تضمین نمودند.
سازمان ملل متحد ،دارای شورای بزرگ می باشد .شورای عمومی از نماینده گان همه کشور
های عضو تشکیل می یابد ،البته قدرت واقعی در دست شورای امنیت است .ایاالت متحده
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امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه و چین دراین شورا چوکی دایمی دارند .شش کشور دیگر به
شکل دورانی انتخاب می شوند.
رأی شورای امنیت بر اساس رأی اکثریت است .در صورت تصویب قطعنامه ،رأی پنج کشور
عضو دایمی باید جزء آرای اکثریت باشد ،به این ترتیب ،هریک از پنج کشور بزرگ حق ویتو

کردن هر یک از تصمیمات شورا را دارد .شورای اقتصادی و اجتماعی ،محکمۀ بین المللی و
سرمنشی ساختار اصلی سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند .متفقین گذشته از سازمان ملل
متحد ،برای ادارۀ فوری و ضروری وضعیت جنگ ،انکشاف و توسعه در آینده ،سازمان های
متعدد بین المللی را ایجاد نمودند که فعالیت های جداگانه را در کشور های مختلف جهان انجام
می دهند.
پیدایش سازمان ملل متحد را می توان مرهون اقدامات متعددی دانست که هر یک به نحوی از
آنحا در شکل گیری این سازمان مؤثر بوده اند .از جملۀ این اقدامات ،با رعایت ترتیب زمانی
می توان به صدور اعالمیۀ متحدین ،منشور اتالنتیک ،اعالمیه ملل متحد ،کنفرانس های مسکو و
تهران ،کنفراس های دامبارتن ،اوکس و بالتا و سرانجام کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره نمود.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ جداگانه تقسیم شوند .گروپ اول در مورد سازمان های بین المللی
و گروپ دوم در بارۀ اهداف این سازمان ها باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در صنف ارائه
نمایند.

سؤاالت

 -1سازمان ملل متحد چگونه تشکیل گردید؟
 -2چند کشور اعضای شورای امنیت دایمی سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد؟
 -3سازمان ملل متحد در کدام سال تأسیس شد؟

فعالیت های بیرون صنف

شاگردان لست  30کشوری را که عضویت سازمان ملل متحد باشند ترتیب ودر صنف ارائه
نمایند.
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درس دوازدهم

فروپاشی اتحاد شوروی

الف :عوامل داخلی

دراین درس با عوامل داخلی و خارجی ایکه باعث فروپاشی
اتحاد شوروی گردید آشنا می شوید.

نظام مارکسیستی و لیننیستی در اتحاد شوروی از سال  1917الی 1991م .برای تحقق سوسیالیزم
باوجود تالش های زیادی که انجام داد؛ اما از هم پاشید و بر اساس نظریاتی که توسط طرفداران
مارکسیزم ارائه می گردید ،استوار بود؛ ولی نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی
نتوانست نیازمندی های مردم روسیه را برآورده سازد .از نظریات مارکسیستی با روش انقالبی
روس و تداوم فرهنگ سیاسی ترکیبی به وجود آمد که با یکدیگر هیچ نوع هماهنگی نداشت،
گرچه کشور روسیه را به یک ابرقدرت تبدیل نمود؛ ولی نسبت ناسازگاری با خصوصیات
فطری انسانها سرانجام به اضمحالل روبرو گردید.
نظام سیاسی مقتدر در اتحاد شوروی که حزب کمونیست را به عنوان نمایندۀ طبقه کارگر براین
کشور حاکم ساخت و با وجود کنترول شدید و به کار بردن ابزار گوناگون سرکوبی و اختناق
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باالخره در مقابل امواج اعتراضات مردم که سالیان طوالنی را تحت سلطۀ حکومت مرکزی
سپری نموده بودند ،تاب مقاومت نیاورد و دگرگونی های وسیع اجتماعی ،مخصوصاً در ساختار
اجتماع و طبقه بندی و روش های کهن فردی که توسط حزب کمونیست دراین کشور اعمال
می گردید ،تحوالت دهۀ 1980م .را تسریع بخشید و باالخره دروازۀ زندان ملیتها باز گردید.
نظام حاکم بر اتحاد شوروی که تحت تأثیر نظریات رهبری کمونیزم و مخصوصاً لینن و استالین
شکل گرفت ،خود از عوامل فروپاشی بود .نظام
کنترول اداری و آمرانۀ اقتصاد ،که کام ً
ال بر هر
چیز اداره مسلط بود ،فرصت هرگونه ابتکار
و منافع فردی را در سطوح پایین و متوسط از
بین می برد و خصوصیات فطرت انسانی را نمی
پذیرفت .باوجود دست آورد های صنعتی اتحاد
شوروی نیازمندی های عادی روزمرۀ مردم را
برآورده نتوانست و منابع اقتصادی و قوای انسانی
را که در اختیار داشت از آن در بخش نظامی و
جنگی استفاده نمود.
فشار های امریکایی ها و ترس از بیگانه گان که
در داخل جامعه روسی ریشه داشت برای پرده

ریگن و گورباچوف

پوشی از نارسایی های داخلی به شکل افراط آمیز مورد توجه قرار داده میشد.
نظام فدرالی ادعا می کرد که حقوق کامل ملیتها و اقوام رعایت گردیده است؛ ولی در عمل
چنین نبود .تبعیض مذکور ناآ رامی و نارضایتی ها را در بین ملیتها به بار آورد ،هرچند گورباچف
در استراتیژی جدید خود کوشش نمود تا اصالحات را به وجود آورد؛ اما موفق نگردید تا اینکه
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زمینه های فروپاشی نظام به تدریج آماده شد.
باالخره در پایان سال 1991م .نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شوروی که مدت هفتاد
و چهار سال با وجود کوشش های زیاد موفق به تطبیق و تداوم سوسیالیزم نگردید ،از هم
پاشید.
ب -عوامل خارجی
جنگ سرد بعد از ختم جنگ جهانی دوم شروع گردید؛ زیرا درین مدت کدام جنگ بزرگ
ویا جنگ بین المللی رخ نداد و ابر قدرت ها دراین مدت به تبلیغات علیه یکدیگر پرداخته
و مسابقات تسلیحاتی شروع گردید .هر یک کوشش مینمودند تا سالح تخریب کننده تولید
نمایند .دول غربی که در رأس آن اضالع متحده امریکا علیه انتشار کمونیزم به تبلیغات گسترده
پرداخته نظام کمونیستی را در اتحاد شوروی تخریب مینمود.
رقابت ها و همچشمی های کیهانی هم یکی از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی محسوب
می گردید؛ زیرا برای ساختن و پرتاب هر سفینه ملیاردها دالر امریکایی به مصرف میرسید .و
برای اتحاد شوروی ساختن و پرتاب هر قمر مصنوعی خیلی گران تمام میشد.
اشغال افغانستان در 1978م .توسط اتحاد شوروی صورت گرفت .اتحاد شوروی تصور نمی
کرد که این جنگ آنقدر طوالنی گردد و به چنین مقاومت از طرف مردم غیور افغانستان روبرو
گردد .افغانستان بعد از اشغال روس توسط دول غربی و اسالمی کمک میشد و اتحاد شوروی
دراین جنگ مصارف زیاد را متحمل گردیدکه اقتصاد ضعیف آنرا ضعیف تر ساخت.
تلفات جانی و مالی در فروپاشی اتحاد شوروی نیز یکی از عوامل عمده بوده؛ زیرا تلفات
جوانان و معیوب شدن آنها باعث خشم و تنفر مردم از نظام گردیده و خواستار خروج قوای
خویش از افغانستان گردیدند ،باالخره اتحاد شوروی در جنگ افغانستان شکست خورد و
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قوای خود را در ماه فبروری 1989م .از افغانستان خارج ساخت.
زمینه ها و عوامل داخلی و خارجی چنان بستر مساعد و مناسب را برای فروپاشی اتحاد شوروی
مهیا گردانید که با وجود تمام تالش ها و مساعی نظام حاکم نتوانست جلو آن را بگیرد و
سرانجام بعد از حاکمیت طوالنی حزب کمونیست بر جمهوریت های پانزده گانه ،باالخره
متالشی گردیده .نظام سوسیالیستی پایان یافته و اکثر جمهوریت های شامل در اتحاد شوروی
استقالل سیاسی خویش را اعالم نمودند.

فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند .گروپ اول راجع به ماهیت نظام سوسیالیستی ،گروپ دوم
در مورد عوامل داخلی فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در
صنف ارائه نمایند.

سؤاالت
 .1انقالب اکتوبر روسیه در کدام سال به وقوع پیوست؟
 .2نظام سوسیالیستی شوروی در کدام سال فرو پاشید؟
 .3در دهه 1980م .کدام تحوالت در اتحاد شوروی اتفاق افتاد؟
 .4نظام شوروی چند سال دوام نمود و شامل چند جمهوریت فدرالی بود؟
 .5جهاد ملت مسلمان و سلحشور افغانستان در سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی و کمونیزم
بین المللی چه نقشی را ایفا نمود؟

فعالیت های بیرون صنف
شاگردان راجع به عوامل خارجی فروپاشی اتحاد شوروی از اولیاء ،بزرگان و شخصیت های
فرهنگی معلومات حاصل و بعدا ً در صنف ارائه نمایند.
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بخش جغرافیه

فصل اول :زراعت و مالداری
درساول :اهمیت زراعت و شیوه های زراعتی

دربارۀ اهمیت حیاتی و اقتصادی زراعت چه میدانید؟

شیوۀ عنعنوی زراعت و قلبه کردن زمین

زراعت ،عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات ،سبزیجات
و مواد اولیۀ نباتی می باشد که با توافق اقلیم ،آب و خاک مساعد ،توسط وسایل
عنعنوی و یا تکنالوژی معاصر به طور آبی و یا للمی صورت می گیرد و در فصل های
مختلف سال ،از زمین حاصل می گیرند که برای رفع احتیاجات اولیه یی بشر به کار
برده میشود.
زراعت ،یک بخش عمده و اساسی اقتصاد ملی کشور مابوده و بعضی از محصوالت
آن ،مثل :میوه ها ،زعفران و سبزیها منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل
میدهد.
از نظر تاریخی ،مواد خوراکه و محصوالت زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان
ها قرار گرفته است.
53

زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما را تشکیل میدهد .حاصالت زراعتی نه
تنها در رفع احتیاجات اولیه انسانها اهمیت دارد؛ بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد
غذایی و تقویۀ اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد .از فروش بعضی حاصالت زراعتی،
عاید پولی غرض رفع ضروریات معیشتی انسانها بدست می آید.

در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام غله ها و حبوبات ،اقسام میوه ها ،نباتات صنعتی و
روغنی ،اقسام سبزیها  ،علوفه (شبدر و رشقه) بعضی نباتات طبی؛ مثل زعفران وغیره
کشت می شود.
عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تاثیر دارد عبارتند از :عوامل فزیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی .نوعیت خاک ،شکل زمین ،نوعیت اقلیم و منابع آبى  ،
بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد.
برفباری های زمستانی و بارانهای بهاری در مرطوب نگهداشتن طبقات خاکی دامنه های
مناطق مرتفع و هموار باعث رشد و نموی ریشه و ساقۀ نباتات خصوصاً گندم میگردد.
در کشور ما شیوۀ زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی  ،قلبه توسط
حیوانات و کار پر زحمت دهقان ،توسط دستهای قوی دهاقین صورت میگیرد.
حاصالت کم و ناچیز آن مصارف نفوس روز افزون کشور ما را کفایت نکرده بلکه
ساالنه مقدار زیاد غله از خارج وارد وطن ما می گردد.

شیوه قدیمی يا عنعنوى:

این شیوۀ زراعت افغانستان به طورکل زراعت سنتی بوده و هدف عمده از فعالیت های
زراعتی  دهاقین ،رفع نیازمندی های مصرفی آنها بوده که متکى بر زحمت دهاقين و
استفاده از حيوانات با افزار ابتدايى مى باشد.
چون تأمین خانواده ها با مواد خوراکه از نیازمندیهای اولیه در زراعت عنعنوی است
در حدود  60الی  80فیصد زمین و نيروى  کار به تولید غله ها تخصیص داده شده
است.
در زراعت عنعنوی زمین ،نیروی کار ،وسایل زراعتی وتخم بذری به شکل ابتدایی
وجود داشته و از طرف دهاقین فراهم می شود.
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دهاقین ،یک مقدار محصوالت تولید شدۀ خود را به بازار عرضه می کنند تا از عايد
پول آن ضروریات خود را خریداری کنند.
شیوۀ عصری و پیشرفتۀ زراعت

در ایجاد شرایط و تسهیالت کار ،برای تغییر زراعت عنعنوی به شیوۀ عصری و پیشرفتۀ
امکانات زیر می تواند نقش اساسی را داشته باشند  :خطوط مواصالتی ،وسایل حمل و
نقل ،برق ،سیستم آبیاری،تسهیالت مارکیتی ،ارتباطات ،تخم های اصالح شدۀ بذری،
کود ،ادویۀ ضد آفات و امراض نباتی ،ماشین آالت زراعتی ،خدمات تحقیق ،ترویج و
حفاظت نباتات و غیره.
مشخصه دیگر زراعت عصری ،زرع متکاثف است که از زمین کم حاصل بیشتر بدست
می آورند.
در شیوۀ زراعت عصری ماشین آالت زراعتی سهولت در کارها ،بهتر ساختن وضع
آبيارى و فراوانی در تولیدات را به عمل می آورد.
احداث بند و انهار ،حفر چاه های عمیق و تحت کشت آوردن اراضی وسیع بایر،
باعث تولیدات زیاد و خود کفا شدن کشور می گردد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان در چهار گروپ تنظیم شوند و بعد از بحث به جواب مختصر سؤال خود
بپردازند و نمایندۀ هر گروپ نتیجۀ فعالیت خود را درصنف بیان کند.
گروپ اول ،راجع به انواع نباتات زراعتی و فواید حیاتی آن ،گروپ دوم راجع به
اهمیت اقتصادی زراعت در کشور ما بحث کنند.
گروپ سوم ،هدف عمده در شیوۀ زراعت عنعنوی  چیست؟
گروپ چهارم ،هدف عمده در شیوۀ زراعت عصری و پیشرفته چیست؟
سؤالها
		
؟
1ـ زراعت چه گونه فعالیت است؟ تعریف نمایید.
2ـ زراعت چه اهمیت اقتصادی دارد؟ توضیح نمایید.
3ـ گندم به چند نوع زرع میگردد؟
سواالت را به دقت بخوانید در مقابل جواب درست آن حرف (ص) و در مقابل
جواب غلط آن حرف (غ) بنویسید.
1ـ در شیوۀ زراعت عنعنوی  تولیدات و حاصالت زراعت فراوان می شود (   )  (    ).
2ـ در شیوۀ زراعت عصری و ماشینی ،تولیدات و حاصالت ،کم و ناچیز میباشد
(    )  (    ).
3ـ شرایط اقلیمی در تولیدات زراعت نیز تاثیر دارد(    )  (    ).
فعالیت خارج از صنف
		
شاگردان بعد از مشوره با اعضای فامیل خود؛ جواب سؤال زیر را مختصرا ً بنویسند و در
درس آینده در صنف بیان کنند.
زراعت ماشینی چطور جای زراعت عنعنه یی را در کشورما خواهد گرفت؟
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درس دوم

توليدات مهم زراعتی

جمع آوری و چیدن محصوالت پنبه در یک مزرعه.

ـ شرایط طبیعی کشور ما به کشت کدام انواع از نباتات زراعتی مساعد است؟

افغانستان که داراى مناطق مختلف اقلیمی است ،زمینۀ زرع و تولید انواع مختلف نباتات در
آن مساعد مى باشد؛ از جمله تولیدات زراعتی افغانستان حبوبات (گندم ،برنج ،جواری،
وجو) در ساحات مختلف زراعتی کشور زرع و حایز اهمیت میباشد که در حدود  83فیصد
اراضی آبیاری شدۀ زراعتی و تقریباً تمام اراضی للمی را دربر می گیرد .سایر مواد زراعتی؛
چـون :میوه جات ،سبزیها  و نباتات صنعتی؛ مانند :پنبه و لبلبو به شمول علوفۀ حیوانی وغیره
 430هزار هکتار از اراضی آبیاری شدۀ زراعتی را اشغال نموده اند.
 در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذایی مردم را رفعمى کند حاصالت گندم است که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل میدهد.
گندم به طور عموم در اقليم هاى مساعد و عرض البلد های متوسط جغرافیایی میروید که از
این لحاظ سرزمین افغانستان مساعد ترین شرایط طبیعی کشت وزرع گندم را دارا است.
گندم در ارتفاعات مختلف افغانستان از  300تا  3300متر ارتفاع قابل زرع و کشت میباشد،
در حدود  50تا   60فیصد اراضی افغانستان برای زرع گندم مناسب است در حالیکه اراضی
تحت زرع غله جات  90فیصد را دربر میگیرد.
نظر به تحقیقات «واویلوف» عالم روسی ،مناطق شمال افغانستان مرکز اولیۀ زرع گندم نرم
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در براعظم آسیا میباشد و با داشتن  57نوع مختلف آن در تمام جهان مقام اول را دارد .زرع
این نوع گندم در فصل خزان در مزارع آبی صورت میگیرد.
قسمت اعظم گندم تولید شده در افغانستان از مزارع آبی به دست میاید و مقدار حاصالت
آن به مقایسۀ گندم للمی بیشتر میباشد.
قسمت اعظم دو ثلث گندم تولید شده در مراکز تولیدی به مصر ف میرسد و یک ثلث آن،
همه ساله در بازارهای داخلی به فروش میرسد.
منطقۀ بزرگ و وسیع زرع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده حاالنکه مناطق گندم
آبی را نواحی جنوبی ،جنوب غربی و مرکزی افغانستان تشکیل میدهد.
 برنج بعد از گندم از جمله غله جات عمدۀ کشور محسوب میگردد و مهمترین مادۀغذایی مردم ما را تشکیل میدهد.
برنج معموالً در مناطقی زرع میگردد که آب و هوای گرم و آب فراوان داشته باشد.
(برنج در افغانستان در مناطق کم ارتفاع ،گرم و دارای آب فراوان زرع میگردد و دو نوع
عمدۀ آن (برنج باریک و برنج لک) شهرت زیاد دارد.
قیمت ،مقدار تولید و اندازه مصرف برنج باریک به مقایسه برنج لک زیاد است .برنج
باریک در والیات شرقی (لغمان ،کنر و ننگرهار) و در والیات شمال (بغالن ،کندز و تخار)
به پیمانۀ وسیع زرع میگردد و تولیدات آن حایز اهمیت است.
برنج لک ،معموالً در والیات میدان وردگ ،لوگر ،بغالن و تخار کشت و زرع میگردد.
* جواری نیز در مناطق گرم و مرطوب زرع میشود .تولیدات آن قب ً
ال در اکثر والیات کشور
به مصرف میرسید و غذای تعدادى از مردم  را تشکیل میداد؛ اما در این اواخر ساحۀ زرع و
کشت آن محدود و به صفت مواد خوراکۀ مردم از آن چندان استفاده صورت نمی گیرد.
ساحه زرع جواری معموالً والیات پکتیا ،پکتیکا ،ننگرهار ،لوگر وغیره میباشد.
 جو نیز یکی از محصوالت زراعتی در افغانستان بوده و نسبت به گندم در اقلیم سردزیادتر مقاومت دارد .جو به صورت عموم برای تغذیۀ حیوانات به مصرف میرسد.
سایر حبوبات؛ از قبیل :لوبیا ،ماش ،نخود ،باقلی ،مشنگ وغیره نیز در بعضی از ساحات
کشور ما توسط دهاقین زرع میگردد.
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 سبزیها  نیز از جمله مواد عمدۀ غذایی افغانستان به شمار میروند .مهمترین انواع سبزیها  که در افغانستان زرع میگردد عبارت اند از:
کچالو ،پیاز ،بادنجان سیاه ،بادنجان رومی ،زردک ،شلغم ،پالک ،کدو ،گلپی ،مرچ ،بامیه،
کاهو وغیره.
 میوه ها نیز از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما بوده و شرایط طبیعی افغانستان براینمو و رشد اشجار مختلف میوه دار ،خیلی مساعد است .عالوه بر رفع کردن ضروریات
داخلی به خارج نیز صادر میگردد.
افغانستان از لحاظ داشتن انواع مختلف میوه های برگریز و ستروس شهرت زیاد دارد .تقریباً از
تمام میوه های افغانستان هم به صورت تازه؛ مانند :انگور ،سیب ،خربوزه ،تربوز ،انار ،ناک ،بهی
وغیره و هم به صورت خشک؛ از قبیل کشمش ،بادام ،پسته ،خسته ،جلغوزه ،آلوبخارا و غیره
استفاده میشود که هم در داخل کشور به مصرف میرسد و هم به خارج صادر میگردد.
 نباتات صنعتی؛ مانند :پنبه ،لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زرع میگردد.افغانستان از مناطق اصلی و اولیۀ زرع پنبه در جهان به حساب میاید و در مناطقی که  هوای
نسبتاً گرم و آب زیاد دارد زرع میگردد .کشت آن در صفحات شمال ،غرب و شرق کشور
امکان پذیر است.
لبلبو نیز از جمله نباتات سابقۀ کشور ماست .قب ً
ال بیشتر در والیات بغالن و کندز زرع
میگردید و بیشتر در فابریکۀ قند بغالن از آن استفاده به عمل می آيد.
نیشکر در والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان و پکتیا یک ساحۀ محدود زراعتی را احتوا نموده،
بیشتر در اطراف شهر جالل آباد زرع میگردد و معموالً در ساختن گر که یک نوع قند
تصفیه نا شدۀ نسواری رنگ میباشد به مصرف میرسد.
 نباتات طبی :در نقاط مختلف کشور ما انواع مختلف نباتات طبی رشد و نمو مینمایند.مردم ما از زمانه های سابق از آن به شکل ابتدایی استفاده می کردند و یک تعداد از این نباتات
به خارج نیز صادر میگردد .نباتات طبی که در طبابت یونانی از آن استفاده می شود به خارج
صادر میگردند و بعد از صنعتی شدن ،دواهای مثمر از آن میسازند که عبارت اند از:
زعفران ،شیرین بویه ،زیره ،مومالیی ،اسپند ،خاکشیر ،گل بابونه ،جوانی و بادیان ،ترخ،
زوف ،کاسنی و ده ها نوع دیگر.
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 حبوبات روغنی که شامل زغر ،شرشم ،کنجد ،گل آفتاب پرست وغیره میباشد نیز درجاهاى محدود کشور ما زرع میگردد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به چهار گروپ تنظیم گردند؛ گروپ اول در بارۀ کشت گندم و میوه ها،
گروپ دوم در بارۀ کشت برنج و جواری ،گروپ سوم در بارۀ کشت جو و سبزیها
و گروپ چهارم در بارۀ کشت نباتات صنعتی و نباتات طبی بحث کنند و نتیجۀ بحث
خویش را به همصنفان خود ارائه نمایند.
		
؟

سؤالها

		

فعالیت خارج از صنف

1ـ کدام نوع نباتات زراعتی در کشور زرع میگردد؟
2ـ برنج عمدتاً به چند نوع است و درکدام مناطق کشور تحت چه گونه شرایط طبیعی زرع
میگردد؟
3ـ چند نوع از میوه های کشور را میشناسید در مورد اهمیت آن معلومات دهید.
4ـ نباتات طبی چه مفهوم را افاده میکند و چند نوع آنرا میشناسید نام ببرید.

در منطقۀ بودوباش تان کدام نوع از محصوالت زراعتی به دست می آید ،کشت آن با
کدام مشکالت روبرو است ،زراعت منطقۀ تان چه گونه پیشرفت خواهد کرد تاسبب
تقویۀ اقتصاد زارعین و مملکت ما شود .در این باره نظرتان را در یک صفحه بنویسید و
ساعت آینده در صنف بیان نمایید.
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درس سوم

مالداری و انواع حیات وحش

تربیه و پرورش حیوانات در زنده گی و اقتصاد مردم ما از چه اهمیت برخوردار است؟
مالداری و تربیۀ حیوانات در افغانستان سابقۀ زیاد دارد ،زمانی که شکار حیوانات کم شده
رفت  مردم به طرز زنده گی دیگری رو آورده و به تربیه و پرورش حیوانات پرداختند .از آن
زمان تا حال قرن ها میگذرد که یک تعداد از مردم به این وضع زنده گی ادامه میدهند.
سلسله کوه های دارای نشیب و تپه های خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری
حیوانات و مواشی را به خوبی آماده ساخته و تا حال تعداد زیادی از مردم ما به این طرز زنده
گی ،مصروف اند.
در حدود  80فیصد مردم افغانستان در سکتور زراعت مصروف اند و هیچ زارع وجود ندارد
که به تربیۀ مواشی مشغول نباشد ،عالوه بر آن یک تعداد زیادی از مردم خاصتاً کوچی ها
کام ً
ال به تربیۀ مواشی مشغول اند و وسایل معیشت شانرا از همین طریق تأمين میکنند.
اهمیت و ارزش مالداری یا پرورش حیوانات از لحاظ کمیت و کیفیت در این است که در
انکشاف اقتصاد مردم ما نقش مهم دارد.
عالوه بر آنکه مردم از محصوالت حیوانی به حیث منبع مهم مواد غذایی( گوشت و لبنیات)
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استفاده مینمایند از حیوانات برای تولید قوۀ کار ،حمل ونقل ،تولید پوست ،پشم وغیره نیز
استفاده میکنند.
محصوالت حیوانی؛ چون :پشم ،پوست گاو و گوسفند ،پوست قره قل و روده از نظر ارزش
معموالً از ده الی بیست فیصد صادرات کشور را احتوا مینماید.
همچنان صادرات قالین از پشم و پوستین هاى صنعتی شده از پوست ،بازهم یک فیصدی
قابل مالحظة صادرات افغانستان را تشکیل میدهد.
انواع حیوانات اهلی عبارت اند از:
گاو ،گوسفند ،بز ،مرکب ،شتر ،اسپ ،قاطر ،مرغ خانه گی وغیره از جمله حیوانات اهلی
گوسفند قره قل و گوسفند عادی در اقتصاد کشور رول عمده دارد و سهم آن در صادرات
محصوالت حیوانی بسیار زیاد است.
قسمیکه در (نقشۀ حیوانات )Iمی بینید پرورش گوسفند کم و بیش در سرتاسر کشور صورت
میگیرد ،در حالیکه گوسفند قره قل در صفحات شمال از والیت بدخشان تا هرات گسترش
یافته است .تربیۀ بز ،نیز در سرتاسر کشور رواج دارد.
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اگر به نقشۀ (حیوانات )IIتوجه نمایید ،می بینید که پرورش حیوانات دیگری؛ مانند :گاو،
مرکب ،اسپ و اشتر نیز کم و بیش در تمام والیات کشور عملی میشود.
حیوانات وحشی

در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلف زنده گی میکنند که هر کدام آنها وظایف
خاص را دارا میباشند .اهمیت حیوانات وحشی که در جنگالت و چرا گاه ها زیست دارند از
نظر جلب سیاحان ،شکار ،پوست  و توازن محيط زيست دارای ارزش فراوان است.
تاثیرات فعالیت انسان ها باالی حیات و موجودیت این حیوانات بیشتر بوده و عموماً تحت
تهدید شکار یا مداخله در پناه گاه شان قرار دارند که از طریق چرش حیوانات اهلی ،جمع
آوری و درو فرش نباتی برای علوفه و تسخین و قطع غیر عادالنۀ جنگالت صورت میگیرد.
ساختمان طبیعی افغانستان که قسمت بیشتر آنرا ،کوه ها اشغال نموده است و توسط نشیب ها
و دشت های ریگی محاط است ،اهمیت جغرافیایی حیوانی آنرا بیشتر ساخته تعداد از تنوع
حیات را تشکیل و تقویه نموده است.
نظر به ساختمان اراضی ،شرایط اقلیمی و پیداوار غذایی در نقاط مختلف کشور ما زمینۀ
زیست حیوانات و پرنده گان مختلف مساعد گردیده که یک تعداد آن عبارت اند از:
ـ حیوانات ذوحیاتین و خزنده گان؛ مانند :انواع بقه ،چلپاسه و مار.
مارکه  27نوع آن در افغانستان ثبت شده هفت نوع آن زهری بوده که پنج نوع آن افعی و
دو نوع دیگری آن کبرا میباشد.
ـ پستانداران که  120نوع آن در افغانستان شناخته شده است؛ اما متأسفانه بسیاری از آنها در
حالت از بین رفتن یا فرار قرار دارند که مهمترین آنها عبارت اند از:
ـ پلنگ که در دره های بلند پامیر و حوزۀ مرغاب دیده می شود.
ـ کفتار که در قسمت های مرکزی کشور زنده گی می کند.
ـ گرگ ،روباه سرخ ،پشک خورد و پشک کوهی که در تمام قسمت های کشور پراگنده اند.
ـ خرس ها که در ساحات جنگلی و کوهی زیست دارند.
ـ همچنان گوسفند مارکوپولو ،آهو ،بزمار خوار و غیره قابل یاد آوری است که در نقاط
مختلف افغانستان زنده گی می کنند.
یک سروی که در کشور ما صورت گرفته در حدود  300نوع پرنده در نقاط مختلف کشور
تشخیص شده است که میتوانیم از انواع پرنده گان آبی ،دشتی ،جنگلی وغیره نام ببریم،
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مشهور ترین آنها قاز ،مرغابی ،طوطی ،زاغ ،کلنگ ،عقاب ،غچی ،گنجشک و ده ها نوع
دیگر میباشد.

		

فعالیت داخل صنف

شاگردان به پنج گروپ تنظیم شوند ،وظایف ذیل را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را به
همصنفان خود ارائه نمایند.
 در مورد اهمیت مالداری صحبت نمایند.کوچی ها به کدام منظور و کدام حیوانات را بیشتر نگهداری میکنند؟ دهقانها کدام حیوانات را و به کدام هدف نگاه میکنند؟ حیوانات علف خوار را نام بگیرید؟ -حیوانات گوشتخوار را نام بگیرید؟

		    سؤالها

؟ مالداری در زنده گی و اقتصاد مردم کشور ماچه نقش دارد؟
1ـ
2ـ پرورش کدام نوع از حیوانات اهلی در کشور ما معمول است؟
3ـ از نیروی کدام حیوانات در کدام موارد استفاده صورت میگیرد؟
4ـ محصوالتی که از حیوانات به دست می آید کدام ها اند؟
 5ـ  زنده گی و موجودیت حیوانات وحشی با چه گونه تهدید روبرو اند؟
 6ـ چند نوع از حیوانات پستاندار ،خزنده گان و پرنده گان را که میشناسید نام ببرید؟

 	                    فعالیت خارج از صنف

دربارۀ اهمیت و نقش حیوانات وحشی و پرنده گان در طبیعت ،تهدیدی که برای آنها
متوجه است و اینکه چه گونه از آنها محافظت صورت گیرد یک مقاله بنویسید.
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فصل دوم
تجارت و صنایع

درسچهارم تجارت و اهمیت آن

تجارت عبارتست از خرید و فروش امتعه و یا تبادله کاال های مورد ضرورت بين دو شخص
و يا دو کمپنى يا بين دو مملکت.
انسان ها از زمانه های قدیم به اين طرف به تبادلۀ اشیای اضافی در منطقۀ خود و بعدا ً دراطراف
و ماحول منطقه وسپس به نقاط دورتر مبادرت مى ورزند.
اشیا و خدمات ،زمانی مورد تبادله و داد و ستد قرار میگیرد که شرایط ذیل فراهم گردد:
1ـ تولیدات اضافی اشیا صورت گیرد.
2ـ تخصص در حرفۀ معینه وجود داشته باشد.
3ـ تقسیم وظایف و کار صورت گیرد.
4ـ اختالف در نوعیت تولید دو ناحیه وجود داشته باشد.
5ـ موانع سیاسی ،کلتوری ،و گمرکی نباشد.
6ـ وسایل و راه های بهتر نقلیه و ارتباط میان دو ناحیه موجود باشد.
7ـ تقاضا و تمایالت زیاد مردم دو ناحیه به اجناس و اموال مورد ضرورت شان باشد.
به صورت عموم ،شرایط فوق در همه جاکم و بیش زمینۀ تجارت را مساعد میسازد.
همچنان اساس و عامل عمدۀ به وجود آمدن تجارت خارجی را تقسیمات غیر متوازن منابع
طبیعی و چگونگی استعداد مردم ،در مورد استفاده از تخنیک ،برای انکشاف آنها تشکیل
میدهد ،به عبارۀ دیگر مردم به تجارت میپردازند از جهت آنکه میخواهند موادی راکه خود
تولید کرده نمی توانند ویا اشیای راکه به قیمت کمتر از تولیدات داخلی درمناطق دیگر به
دست آورده میتوانند ،خریداری نمایند .درافغانستان (خراسان وآریانای قدیم) از زمانه های
سابق ،نظر به موقعیت جغرافیایی آن ،در این منطقه که در مسیر راه تجارتى مدنيت هاى آن
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زمان قرار داشت ،یعنی به طرف شرق آن تمدن های هند و چین و به طرف غرب آن تمدن
های فارس ،یونان و روم موقعيت داشت ،تبادلۀ اموال به مقدار خیلی زیاد صورت میگرفت
و مردم این ممالک در بين خود به تجارت و دادوستد میپرداختند.
قبل از آنکه راه های بحری کشف شود ،حمل ونقل اموال تجارتی توسط کاروان ها در
خشکه صورت میگرفت .تجارت و تبادلۀ اموال در آن زمان توسط کاروان ها بین شرق و
غرب ،یعنی از کشور چین تا کرانه های شرقی بحیرۀ مدیترانه صورت میگرفت و افغانستان
به حیث یک منطقۀ پر ارزش ترانزیتی درتجارت همان زمان دارای اهمیت خاص بود .بعدا ً
این راه به راه ابریشم مسما گردید؛ زیرا حمل ونقل اموال پر ارزش آنوقت؛ مانند :ابریشم،
پارچه های ابریشمی ،ادویه وغیره صورت میگرفت.
تجارت در حال حاضر نیز برای مردم افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافیایی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه
حد اکثر استفاده کرده و در عرصۀ ازدیاد عواید ملی،اشتغال و ارتباطات قدم های مؤثری
را بردارد .زیرا افغانستان ظرفیت انتقال هزاران تن اموال تجارتی و مخصوصاً اموال ترانزیتی
را از شاهراه های کشور دارد.
ال بیالنس تجارت خارجی افغانستان کام ً
قابل تذکر است که فع ً
ال نامتوازن است و حجم
واردات نظر به صادرات به مراتب بیشتر است که تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار
ضعیف را نشان میدهد.
فعالیت داخل صنف
شاگردان ،دو نفری باهم کار کنند .نخست متن و تصاویر درس را به دقت مطالعه نمایند
و در مورد نقاط مهم درس باهم بحث کنند ،بعدا ً نظریات خویش را در بارۀ تجارت و
اهمیت آن به همصنفان شان ارائه نمایند.

؟
سؤالها
1ـ چرا مردم به تجارت رو میاورند؟
2ـ تجارت در تقویۀ اقتصاد ما چه نقش دارد؟
3ـ افغانستان در منطقه از چگونه موقعیت ترانزیتی برخوردار است ،توضیح نمایید؟    
                           
		    فعالیت خارج از صنف
دربارۀ تجارت افغانستان ،یک کتاب ،مجله ویا روزنامه که دربارۀ تجارت معلومات
داشته باشد ،مطالعه نموده ،در درس بعدی آنرا به معلم تان نشان دهید و دربارۀ نکات
مهم آن بحث نمایید.
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درس پنجم

تجارت داخلی و خارجی (صادرات و واردات)

کدام عوامل برپیشرفت و عقبمانی تجارت در افغانستان تاثیر دارند؟
امروز تجارت در داخل افغانستان به پیمانۀ وسیع صورت میگیرد که علت آن ازدیاد نفوس،
بلند رفتن نسبی سطح زنده گی و تقاضای روز افزون مردم به وسایل و مواد غذایی ،صنعتی
و خدماتی میباشد.
محصوالت زراعتی ،معموالً از دهات و قصبات کشور به مارکیت ها  و بازارهای دور و
نزدیک ارسال میگردد و محصوالت صنعتی هم در داخل شهر ها و هم در قرا و قصبات
به فروش میرسد.
افغانستان که مناطق مختلف اقلیمی دارد ،زمینه را برای زرع و تولید انواع مختلف نباتات
مساعد میسازد .دهاقین و زمین داران عالوه بر رفع نیازمندیهای خودشان ،محصوالت
اضافی زراعتی خود را به بازار عرضه نموده و به فروش میرسانند؛ به طور مثال :برنج در
مناطقی که آب و هوای گرم و آب فراوان دارد؛ مانند :والیات شرقی ،ننگرهار ،لغمان،
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کنرها و همچنان در مناطق شمال؛ چون :کندز ،بغالن و تخار بیشتر زرع و تولید می شود
که طبعاً محصوالت مازاد (زیاده) آن در داخل کشور به مناطقی که در آنجا زرع و تولید
برنج و جود ندارد به فروش میرسد .مثال دیگری آن قالین است که تولیدات بیشتر آن
معموالً در صفحات شمال کشور صورت میگیرد ونه تنها در بازارهای داخل کشور به
فروش میرسد؛ بلکه یکی از اقالم صادراتی کشور نیز به حساب میاید.
بعضی از محصوالت زراعتی بعد از پروسس وصنعتی شدن دربازارهای داخل کشور به
فروش میرسند .قابل تذکر است که به اثر جنگ های سه دهۀ اخیر به تجارت نیز صدمه
وارد گردید که در نتیجۀ آن افغان ها بیشتر از پیش متکی به اموال و اجناس وارداتی
گردیدند؛ اما خوشبختانه در این اواخر کار احیا وبازسازی یک تعداد از موسسات دولتی
صورت گرفته ،بعضی از آنها به سکتور خصوصی واگذار شده و فعال گردیده اند؛ همچنان
احیا و بازسازی سرک ها و راه های مواصالتی نیز صورت گرفته ،سیاست و قوانین جدید
تجارتی به میان آمده که سبب رونق بیشتر تجارت داخلی خواهد شد.
تجارت خارجی
افغانستان با داشتن موقعیت خاص خود در براعظم آسیا از زمانه های قدیم به حیث یک
مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب مى آيد .تولیدات خاص زراعتی ،صنعتى و معدنی
آن از زمانه های قدیم به بازارهای جهان عرضه میشود.

تجارت خارجی افغانستان ،قب ً
ال به سه حوزه صورت می گرفت که عبارت بود از:
68

 حوزۀ تجارت بارتری :تبادلۀ جنس در مقابل جنس به نام بارتر یاد می گردد ،این نوعتجارت به صورت تبادلۀ اموال بین افغانستان و ممالک سابق سوسیالیستی؛ مانند :اتحاد
شوروی سابق ،پولند ،چکوسلواکیا ،چین ،بلغاریا وغیره صورت می گرفت.
 حـــــوزۀ آزاد (با کشورهای اروپای غربی ،ایـــاالت متحدۀ امریکا و جاپان صورتمی گرفت).
 حوزۀ نیم قارۀ هند (تجارت افغانستان با نیم قارۀ هند سابقۀ تاریخی دارد که به مرور زمانتوسعه یافته است).
بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق و از بین رفتن رژیم های سیاسی در اروپای شرقی و
همچنان سیاست نوین خارجی ،اقتصادی و تجارتی افغانستان ،سبب تغییرات در  سیستم
تجارت خارجی شد؛ اکنون دولت افغانستان به اساس قوانین جدید تجارتی ،زمینۀ ایجاد
بانک های خصوصی و جلب سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران و تجار داخلی و
خارجی مساعد ساخته است و تجارت نیز با ممالک همجوار و کشور های پیشرفته در
حالت توسعه میباشد.
مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از :ميوه ها و مواد خام میباشد؛ مانند :میوه های
خشک و تازه ،پختۀ محلوج و محصوالت حیوانی؛ مانند :پشم و پت ،پوست و پوست
قره قل روده و محصوالت صنعتی؛ مانند :قالین ،گلیم وغیره ،محصوالت صنایع دستی و
همچنان سنگ های قیمتی می باشد.
حجم و انواع اموال وارداتی افغانستان نظر به صادرات بسیار زیاد است که ضعیف بودن
اقتصاد افغانستان را نشان میدهد .اموالی که از خارج به داخل افغانستان وارد میگردند
عبارت اند از  :ماشین آالت ووسایط ترانسپورتی ،مواد نفتی و روغنیات ،مواد کیمیاوی،
مواد خوراکه؛ مانند :گندم ،شکر ،چای ،روغن نباتی ،و منسوجات ،لباس ،ادویه وغیره که
زیادتر آن اموال استهالکی میباشد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ های دو نفری فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ آنرا به همصنفان
خود ارائه نمایند.
نقشه صنایع دستی و بازارها را مطالعه نموده ،سؤال های زیر را جواب دهند:
1ـ مناطق که به رنگ های آبی ،سبز و زرد نشان داده شده ،چه مفهوم را افاده میکند.
2ـ نام چهار شهر را بنویسید که در آن بیش از  2300دوکان فعالیت دارند.
3ـ نام های چند مرکز مهم وعمدۀ تولیدی برای صادارت و توریست ها را بنویسید.

؟
سؤالها
1ـ هدف از تجارت بارترى چه میباشد؟
2ـ واردات افغانستان را کدام اقالم تشکیل میدهد؟
3ـ صادرات افغانستان را کدام اقالم تشکیل میدهد؟
                             فعالیت خارج از صنف
نام چند قلم اموال و اجناس را که از خارج وارد می شود و شما عم ً
ال از آن استفاده
میکنید بنویسید وهمچنان بگویید که ساخت کدام ممالک می باشد.
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درس ششم

صنایع (اهمیت و انواع صنایع)

آیا میدانید که فعالیت صنعتی ،ارزش و کیفیت مواد را باال میبرد؟

صنعت قالین بافی در افغانستان

صنعت یک فعالیت تولیدی است که توسط دست و یا ماشین صورت میگیرد و هدف آن
ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه است که از زمین به دست میایدو ضروریات
جوامع بشری را رفع مینماید.
فعالیت صنعتی عبارت از عملیۀ تغییر شکل مواد از يک حالت به حالت ديگر است به غرض
افزایش کیفیت و ارزش آنها صورت مى گيرد که در تاریخ بشر سابقۀ طوالنی دارد.
انقالب صنعتی که در نیمۀ دوم قرن هجده در اروپا آغاز یافت در نهایت امر ،جامعۀ بشری
را به صورت کل تغییر دادو طرز زنده گی مردم را به کلی دگرگون ساخت.
تغییر شکل مواد اولیه یا مواد خام؛ مانند :مواد معدنی ،زراعتی وغیره تا مرحلۀ پخته شدن و
نهایی شدن مراحل مختلف صنعتی را طی مینماید.
به طور مثال :اگر شما به اجناس و محصوالتی که از مغازه خریداری میکنید توجه کنید،
دیده میشود جنسی که خریداری شده به آسانی به دست نیامده؛ بلکه مراحل مختلف صنعتی
را طی نموده تا که قابل فروش در مغازه گردیده است.
ما میتوانیم غرض روشن ساختن موضوع یک کتابیکه در کتاب فروشی به فروش میرسد مثال
بیاوریم.کتاب که به فروش میرسد کار آن از شاندن و غرس نمودن نهال و بُته ها آغاز میگردد.
وقتیکه نهال ها خوب رشد کردند و درختان کالن شدند ،قطع شدۀ آن به فابریکه انتقال میگردد و
در فابریکه بعد از عمليه هاى مختلف از آن کاغذ میسازند؛ زمانیکه کاغذ به دست آمد ،باز آنرا به
مطبعه میبرند .نویسنده یا مؤلف که یک کتاب را برای چاپ آماده ساخته است و آنرا برای چاپ
به مطبعه می فرستد ،در مطبعه ،متن قب ً
ال طراحی و دیزاین شده آن کتاب را در کاغذ چاپ نموده
بعد از صحافت به شکل کتاب تهیه شده و غرض فروش به کتاب فروشی ارسال میگردد.
اگر توجه شود ،تمام محصوالت صنعتی شده ،مراحل مختلف کاری را طی نموده قابل
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استفاده میشوند.
 اهمیت صنایع به خصوص صنایع ماشینی در این است که در وقت کم مواد زیاد را تغییرشکل داده ،کیفیت و ارزش آنرا باال میبرد.
مردم ما از زمانه های قدیم به صنایع دستی در دستگاه های کوچک مصروف بودند
مفروشات و وسایل ضروری را میساختند که مثال خوب آن صنایع قالین بافی ،نمد بافی،
گلیم بافی وغیره میباشد.
کشور ما با داشتن معادن زیاد و متنوع ،محصوالت گوناگون زراعتی و نیروی کافی کاری
میتواند زمینۀ خوب را برای ایجاد صنایع و رشد آن مساعد سازد؛ اگر حکومت بتواند
پالیسی خوب اقتصادی را برای حمایت از صنایع ملی در پیش گیرد ،شرایط الزم را برای
ایجاد فابریکه ها و کارخانه ها مساعد سازد ،بخش زیادی از اموال و اجناس ضروری در
وطن تولید و عایدات ملی ،بیشتر خواهد شد.
		

فعالیت داخل صنف

شاگردان به سه گروپ تنظیم شوند ،با استفاده از متن ،تصاویر و مثال های درس ،فعالیت
های زیر را انجام دهند و نتیجۀ کار خویش را به همصنفان خویش ارائه نمایند.
گروپ اول :دربارۀ لباس شان بحث نموده که چگونه تهیه شده و کدام مراحل صنعتی را
طی کرده است.
گروپ دوم :دربارۀ میز و چوکی صنف شان بحث نموده مراحل صنعتی و تهیه شدن آنرا
توضیح نمایند.
گروپ سوم :در مورد ساختمان تعمیر مکتب
خویش بحث نمایند که از چگونه مواد صنعتی مواد خام یا اولیه اجناس صنعتی شده
تهیه گردیده و مواد آن کدام مراحل صنعتی را پنبه
طی نموده است.

سؤالها
		
؟
1ـ صنعت چیست ،توضیح نمایید؟
2ـ دربارۀ اهمیت صنایع معلومات دهید؟

قالین

نیشکر
چوب

فعالیت خارج از صنف
		
در خانه خالی های جدول ،نام های اجناس
(اموال) صنعتی و نام های مواد خام یا اولیه را
در کتابچه های تان بنویسید .
آهن

نان
بوت
روغن
پنیر
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تولیدات صنعتی (صنایع دستی و ماشینی)

الف -صنایع دستی
مردم افغانستان از زمانه های بسیار قدیم برای رفع نیازمندی هاى فاميلى در داخل و برای

تجارت خارجی به ساختن اشیای مورد ضرورت خود با دستگاه های خود ساخته مشغول
بودند و ضروریات خویش را رفع میکردند.

صنعتکاران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشتۀ خویش به تولیدات صنایع دستی
اقدام میورزند و عموماً از منابع ذیل کار میگیرند:

1ـ منابع حیوانی؛ مانند :پشم ،موی ،پت و مادۀ افراز شده کرم پیله که ابریشم ناميده مى 

شود.

2ـ منابع نباتی؛ چون :پنبه ،کتان و ُسند.

3ـ منابع معدنی ،مانند :آهن ،مس ،طال و نقره وحتی از گل عادی.

 -محصوالت صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست میاید مهمترین آن قالین ،نمد،

گلیم ،برک ،کرک ،قاقمه وغیره میباشند.

صنعت قالین بافی یکی از مهمترین صنعت دستی بوده و قالین یکی از عمده ترین اقالم
صادراتی افغانستان میباشد که بیشتر در والیات شمال ،شمال غرب و غرب تولید میشود.
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ـ محصوالت صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته میشود عبارت اند از:
کرباس ،کشمیره ،پتو ،لنگی ،گلیم ،شطرنجی وغیره .قب ً
ال در هر منطقۀ افغانستان پنبه زرع
میشد و روستاییان در آنجا به ساختن تکه های پنبه یی میپرداختند.

 آهنگران ،مسگران و زرگران از فلزات اشیای کار آمد؛ مانند :بیل ،تبر ،تیشه ،چاقو،کارد و ظروف مسی؛ مانند :دیگ وغیره وهمچنان زیورات را از طال ،نقره و سنگ های

قیمتی چون الجورد ،یاقوت وغیره میسازند.

ب -صنایع ماشینی :صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری بار اول در زمان امیر
شیرعلی خان در سال  1887م .و بعدا ً به صورت نسبتاً انکشاف یافته تر آن در زمان امیر
عبدالرحمن خان در سال های اخیر قرن  19در کشور ما اساس گذاشته شد .اولین فابریکۀ

عصری را به نام ماشین خانۀ کابل تأسیس کرد که اسلحۀ سرد و گرم به شمول توپ،

تفنگ و مهمات حربی را توليد میکرد.
صنایع ماشینی بعدا ً تایک اندازۀ رشد و انکشاف کرد ،در سال  1365هـ  .ش .به تعداد

 391مؤسسۀ فعال صنعتی در کشور وجود داشت که از آن  جمله  274آن مربوط سکتور
خصوصی و متباقی  117مؤسسۀ دیگر آن مربوط به سکتور دولتی و مختلط بودند.

چون در ایجاد و انکشاف صنایع ماشینی نیروی محرکه یا انرژی از ضروریات مهم به

شمار میاید از همین سبب در مناطقی که  برق و نفوس زیاد وجود دارد؛ مانند :شهرهای
کابل ،قندهار ،هرات ،مزارشریف ،کندز و جالل آباد دستگاه هاى صنعتى آن تمرکز
یافته است.

در اثر جنگ هایی  30سال اخیر در وطن ما اکثریت تأسیسات صنعتی کشور ما متضرر

شده و صدمه بزرگ دیدند که احیای مجدد و باز سازی آن جریان دارد و یک تعداد از
سرمایه گذاران داخلی وخارجی در تأسیس مؤسسات صنعتی جدید نیز سهم گرفتند.
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جدول مشخصات مؤسسات صنايع ماشيني
معلومات اضافی
شماره صنايع توليدي نوع توليد
ماشيني
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ظرفیت توليدى

ظرفیت توليد فعلی

شخصیت
حقوقی
فعلی

١

نساجی بگرامی

پارچه های نخی

 16میلیون متر

غیر فعال

دولتى

٢

نساجی نخی
کندهار

//                   //

//   //  40

//                   //

تصدی

٣

نساجی پشمی
کندهار

پارچه ابریشمی

یک میلیون متر

//                   //

                   //
//

٤

نساجی نخی
هرات

پارچه نخی

 12.5میلیون متر

//                   //

دولتى

٥

نساجی بلخ

//                   //

 22میلیون متر

 30تن نخ تجارتی در
سال

تصدی

٦

نساجی گلبهار

//                   //

 50میلیون متر

غیر فعال

شرکت
سهامی

٧

نساجی کابل

//                   //

یک میلیون متر

//                   //

//           //

٨

نساجی پلخمری

//                   //

 24میلیون متر

 %50فعال

//             //

٩

کود برق مزار

کود یوریا

 105هزار تن در سال

 100تن در  24ساعت

تصدی

١٠

سمنت غوری اول سمنت

 120000تن در سال

 400تن در شبانه روز

خصوصی

١١

سمنت غوری دوم //                   //

 310000تن در سال

 1033تن در شبانه روز

//           //

١٢

سمنت هرات

//                   //

 210000تن در سال

 700تن در شبانه روز
غیرفعال

دولتی

١٣

نخ بافی کابل

نخ

 550تن در سال

غیر فعال

خصوصی

14

بافت کابل

تکه سندی

 1.83میلیون  متر درسال

غیر فعال

خصوصی

15

سپین زر کندز

پخته محلوج و روغن  110000تن در سال

قسماً فعال به اجاره

تصدی
دولتی

16

جن و پرس بلخ

//                   //

 40000تن پخته دانه دار

//                   //

//            //

17

تصدی بست

//                   //

 25000تن درسال

 8500تن در سال

تصدی

18

شرکت پخته
هرات

پخته محلوج ،روغن
وصابون

 10800تن درسال

قسماً فعال

                   //
//

19

سیلوی مرکز

نان باب و آرد

 50هزار تن ذخیره 142
هزار تن آرد

قسماً خصوصی اجاره

//          //

صنايع توليدي
ماشيني

شماره

نوع توليد

ظرفیت توليدى

ظرفیت توليد فعلی

20

سیلوی پلخمری

نان و مواد خوراکه

 40هزار تن نان

فعال

21

سیلوی کندهار

دخیره گندم

 20هزار تن ذخیره

غیر فعال

22

سیلوی بلخ

نان باب و آرد

 60تن آرد در  24ساعت

فعال

تصدی
دولتی

23

سیلوی هرات

ذخیره گندم

                   //

//          //

24

پروژه شکر بغالن

شکر

                   //

دولتی

25

حجاری و نجاری سنگ مرمر و موبل و  10هزار تن در سال
فرنیچر
هلمند

بازسازی شده

شرکت
مختلط

 20هزار تن شکر در سال

شخصیت
حقوقی فعلی

تصدی
//

		      فعالیت داخل صنف

جدول زیر را با استفاده از مثال داده شده ،متن و تصاویر درس را با کلمات مناسب
در کتابچه های تان خانه پری نمایید.
مواد صنعتی
مواد صنعتی منابع
مواد صعنتی منابع
منابع حیوانی

		

		
؟

شده

کرک (از پت زیر،
موی شتر و گوسفند
ساختهشده)

نباتی

شده

معدنی

شده

پتو ،جراب ،لبلبو
دستکش،

قند

مس

دیگ،
افتابه لگن

سؤالها

1ـ به نظرشما کدام نوع از تولیدات صنایع دستی ،اهمیت زیاد دارد ،چرا؟
2ـ به نظر شما تاکنون کدام عوامل مانع رشد صنایع ماشینی در کشور شده است؟
3ـ آهنگران ،مسگران و زرگران کشور از کدام منابع چه گونه کار گرفته و کدام اشیا
را از آن میسازند؟
4ـ صنایع ماشینی زیادتر در کدام مناطق تمرکز یافته و چرا؟

		

فعالیت خارج از صنف

جدول مشخصات موسسات صنایع ماشینی را مطالعه نموده ،سوال های زیر را جواب
دهید و نتیجۀ کار تان را در درس بعدی به همصنفان تان ارائه نمایید.
1ـ در کشور ما چند فابریکۀ نساجی وجود دارد؟ کدام آنها فعال و کدام آنها غیر
فعال میباشند؛ توضیح دهید.
2ـ چند فابریکه مواد غذایی در وطن ما وجود دارد و کدام آنها بیشترین تولیدات را دارد؟
3ـ به نظر شما کدام فابریکه در محل زیست تان وجود دارد که نام آن در این جدول دیده نمیشود؟
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بانک ها و عملکرد آن

بانک چه است و چگونه فعالیت ها را انجام میدهد؟

بانک ،عبارت از یک ادارۀ اقتصادى ،مالى و حقوقی است که با سهم دولت و يا اشخاص
با يک پشتوانۀ قابل اعتبار و سرمايۀ معين به وجود مى  آيد ،از مردم عامه   و ارگان
های دولتی پول اخذ میکند ،حفاظت میکند ،مفاد میدهد و آنرا به دوران می اندازد.
پول را قرضه میدهد ویا گفته میتوانیم که بانک عبارت از واحد اقتصادی است که به طور
مرتب اعتبار می گیرد و اعتبار می دهد.
همچنان دیده می شود که قوانین تجارتی و بانکی کشور ها بعضی از فعالیت های بانک
ها را مجاز دانسته و بعضی را غیر مجاز؛ یعنی یک سلسله محدودیت ها در مقابل فعالیت
بانک ها از سوی حکومت ها وضع گردیده است؛ بنابر این گفته میتوانیم که:
بانک ،عبارت از موسسۀ است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون
تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.
بانک ها نظر به عملیات و نحوۀ فعالیت آنها انواع خیلی زیاد دارند؛ عده از دانشمندان،
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بانک ها را به سه کتگوری تقسیم کرده اند:
ـ بانک مرکزی
ـ بانک های تجارتی
ـ بانک های شخصی
 بانک مرکزیدرتمام کشورها ،حرکت دهنده و سازمان دهندۀ اصلی فعالیت های بانکی بوده که غالباً به
صفت بانک دولتی ،تبارز میکند وبه گونۀ انتفاعی به فعالیت های خود ادامه میدهد.
بانک مرکزی را اکثرا ً به نام مادر بانک ها یاد میکنند؛ همچنان بعضی ها آنرا به نام بانک
بانک ها نیز یاد میکنند؛ زیرا یکی از وظایفى که این بانک دارد نظارت و کنترول سایر
بانک ها را به عهده دارد.
بانک مرکزی در افغانستان به نام (د افغانستان بانک) برای بار اول در حمل سال
 1318هـ  .ش .به سرمایۀ ابتدایی  120میلیون افغانی تأسیس شد .به صورت عموم بانک
مرکزی دارای وظایف ذیل میباشد:
ـ نشر بانکنوت ها
ـ کنترول اسعار
ـ نظارت از سایر بانکها
ـ حفظ ارزش پول داخلی یا ملی در مقابل اسعار خارجی
ـ رهنمایی سمت دادن اقتصاد به سوی هدف مطلوب ارتقاى سطح اقتصادى و پولى در
برابر ساير اسعار خارجى و امثال آن.
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 بانک های تجارتیبانک های تجارتی در اکثر کشور ها وظيفۀ داد و ستد پولى را داشته عملیات کوتاه مدت
و امانات را انجام میدهند.

در اوایل بانکداری زمانی که بانک های تجارتی تازه به میان آمد ،تمامی وظایفی را که
بانک هاى ديگر انجام میدادند ،بانک های تجارتی نیز به انجام آن می کوشیدند؛ به این
ترتیب این بانک ها در امور صنعت ،زراعت ،ساختمان و اعطای اعتبار و سرمایه گذارى 
ها اقدام میکردند؛ ولی بعد از به میان آمدن بانک های تخصصی؛ از قبیل :بانک زراعتی
وغیره ساحۀ فعالیت این بانک ها محدود گردید.
بانک های تخصصی
این بانک ها؛ مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازد؛ بلکه کام ً
ال در
عرصه های تخصص؛ مانند :صنعت ،زراعت وغیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این
عرصه ها پیش می برند که مثال خوب آن بانک های صنعتی ،بانک های زراعتی و بانک
های رهنی میباشد.
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در این اواخر ،قانون بانکداری جدید بانکهای خصوصی در افغانستان نافذ گردیده و
یک تعداد بانک های غیر دولتی یا خصوصی نیز تأسیس شده است که معموالً در ساحۀ

تجارتی فعالیت دارند.
فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروپ ها تنظیم شوند و با استفاده از متن و تصاویر درس ،فعالیت های ذیل
را انجام دهند و نتیجۀ کار شان را توسط نمایندۀ هر گروپ به همصنفان ارائه نمایند.
• گروپ اول در مورد بانک و فعالیت های آن بحث نمایند.
• گروپ دوم و ظایف بانک مرکزی را مشخص سازند.
• گروپ سوم وظایف و مثال های بانک های تجارتی و تخصصی را توضیح نمایند.

؟

سؤالها

1ـ د افغانستان بانک چگونه بانک است ،چه وقت تاسیس گردید و کدام فعالیت ها را
انجام میدهد؟
2ـ به صورت عموم بانک ها را به چند کتگوری تقسیم کرده اند؟
3ـ بین بانک مرکزی ،تجارتی ،و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟
توضیح نمایید.
فعالیت خارج از صنف
اگر والدین و یا اقارب تان در کدام بانک حساب دارند ،با آنها صحبت کنید که از
چه وقت ،با کدام بانک ،چگونه معامله دارند ،چه منفعت به دست میاورند و از روابط
خویش با بانک مربوطه راضی اند یا خیر؟ نتیجۀ معلومات تان را در درس بعدی به
همصنفان خود واضح سازید.
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درس نهم

توریزم
توریزم

محالت مهم ديدني برای توریست ها
مراکز ماقبل التاریخی
مراکز ماقبل اسالمی
مراکز اسالمی دارای یادگارهای معماری قدیمه و تاریخی
عبادت گاه های اسالمی و زیارت ها
موزیم ها
بازارهای صنایع دستی
میدانهای بزکشی
معماریهای عنعنوی محلی (منازل چوبی)
مراکز خدمات توریستیکی

بندر دریایی

مناظر طبیعی جالب و دیدنی
مناظر طبیعی دیدنی و نواحی توریستیکی
جنگالت مختلط
جنگالت پسته

تونلها

شکار گاه
محالت اختصاص یافتۀ تحت پالن

کوه ها
کوه های نمکی
ارتفاعات به متر

میدان های هوائی محلی
سایر راه ها

پارکهای ملی  -محالت اختصاص یافته و محالت مقدس
دریاها

میدانهای هوائی بین المللی
شاهراه

ساحۀ شکار ماهی

بند ها و ذخایر آب

بنادر سرحدی

حدود بین الدول
حدود والیات
محالت دارای نفوس
اضافه تر از  500000نفر
100000-200000
50000-100000
10000-50000
2000-10000

کمتر از  2000نفر

توریزم  Tourismیا جهانگردی یک نوع سياحت است به منظور گردش ،بازديد آثار
تاريخى و فرهنگى ،تفریح و بررسی های علمی مناطق مختلف جهان.
توريست يا سياح شخصى است که هدف او ديدن آثار تاريخى ،جغرافيايى ،فزيکى 
جوامع بشرى و آثار برجستۀ طبيعى و يا کلتورى يک محل است ،که در آن موضوع
تجارت ،زيارت و سفر عادى از يک محل به محل ديگرى شامل نمى باشد.
سفرهای توریستی معموالً اهداف تفریحی و کاری دارند .یک توریست ،شخصی است
که به کشور ها ،شهرها ویا مناطقی که غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی
کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یکسال نباشد سفر کند .توریست ها معموالً با کلتور
و یا طبیعت یک ساحۀ توریستی عالقمندی دارند .مردمان ثروتمند از سابق به مناطق
دوردست سفر میکردند تا ساختمان های زیبا و تاریخی را ببینند و از غنامندی کلتوری
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و طبیعی جهان با خبر شوند؛ از همین جهت است که در این اواخر توریزم در جهان به
یک منبع مهم رشد اقتصادی ،تبدیل شده و در بسیاری ممالک و مناطق جهان از منبع مهم
عایداتی به حساب میاید .امروز بسیاری از کشورها سعی میکنند تا امکانات الزم برای
رشد و توسعۀ سیاحت و توریزم در کشور خویش به وجود بیاورند؛ زیرا توریزم یکی از
راه های عمدۀ کسب عایدات می باشد.
افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا؛ با قدامت تاریخی ،دارای آبدات
تاریخی ،طبیعت زیبا ،آب و هوای گوارا و ساحات توریستی از سالیان پیش اتصال دهندۀ
محموله های تجارتی کاروان های راه ابریشم بوده ،رفت و آمد توجه جهان گردان و به
خصوص راهبان بودیزم رابه خود جلب و سرزمین اسرار آمیز بامیان را برای عبادت خود
انتخاب کردند و مجسمه های بزرگ و مشهور بودا را در کناره کوه تراشیده و ساختند.
پیروان مذهب بودیزم و سياحان دیگر از هر گوشه و کنار جهان سرازیر می شدند و همین
آثار تاریخی و ساحات توریستی کشور بود که توجه توریستان را به خود جلب نمود.
دولت افغانستان به منظور فراهم آوری تسهیالت و انجام خدمات توریستی در سال  1337
هـ  .ش .موسسۀ گرځندوى (افغان تور فعلی) را ایجاد نمود و در سال 1344هـ .ش .عضویت
سازمان جهانی توریزم را کسب کرد.
قبل از جنگ هاى سه دهه اخير توریزم در افغانستان یکی از منابع عایدات به حساب می
آمد .آثار باستانی و دیدنی فراوانی؛ چون :مجسمه های بودا و سایر آثار مربوط به بودا
در بامیان ،آثار شهر قدیمی بلخ ،درۀ خیبر ،آثار باستانی فراوان در هرات ،قندهار ،غزنی،
ننگرهار و غیره وجود دارد .در سال های جنگ ،توریزم در افغانستان نیز متضرر شد و
تنها خبرنگاران که تعداد شان اندک بوده به افغانستان رفت و آمد داشتند .در این اواخر
که شرایط امنیتی نسبتاً بهتر شده و اگر در سرتاسر افغانستان صلح و آرامش تامین گردد و
دولت تالش های زیاد را به خاطر توسعۀ صنعت توریزم به عمل آورد ،ضروریات دیگر
توریزم؛ مانند :هوتل ها ،امکانات حمل و نقل وغیره را  فراهم نماید .افغانستان یکبار دیگر
به یک مملکت مهم توریستی مبدل خواهد شد.
مناطق توريستى کشور
ً
مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معموال  ساحات زیبای طبیعی (آبشارها ،سواحل
دریاها ،جهیل ها ،کوه ها وغیره) و همچنان ساحات وآثار کلتوری (موزیم ها ،آبدات
تاریخی و مذهبی ،بازار های صنایع دستی وغیره) تشکیل میدهد.
شهرها و مناطق مهم توریستی افغانستان عبارت انداز :بامیان ،بلخ ،سمنگان ،هرات ،غور،
غزنی ،کندهار ،کابل ،جالل آباد ،لشکرگاه وغیره.
در بامیان مغاره های حکاکی شده ،مجسمه ها و بند امیر ،در والیت بلخ زیارت روضه
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شریف ،در هرات مصالها و منار های تاریخی ،زیارت خواجه عبداهلل انصاری ،برج عیاران ،قلعۀ
اختیارالدین ،خواجه غلطان ،در والیت غور منار جام  ،درغزنی منارهای تاریخی ،تپۀ سردار،
باالحصار و آثار تاریخی و در ننگرهار باغ ممله و آثار تاریخی هده وغیره قابل یاد آوری میباشد.
آثار باستانی در بعضی شهرها؛ چون هرات به حدی است که یونسکو آن شهر را به عنوان یکی
از شهرهای تحت پوشش خود انتخاب کرده است؛ غزنی بنابر داشتن مزار ها و بناهای تاریخی به
حیث شهر فرهنگی بین المللی و تورستی شناخته شد.

مقبرۀ (میرویس نیکه) در کندهار که ارزش تاریخی و کلتوری
برای سیاحان دارد.

منار جام نیز مانند ده ها آثار کشور از ارزش خاص
تاریخی و کلتوری برخوردار است.

باید تذکر داد که افغانستان داراى ساحات بسیار خوب طبیعی ،توریستی وپارک های تفریحی مى 
باشد که میتوانیم؛ به طور مثال از کوه های پامیر خورد ،مناطق طبیعی دیدنی درۀ نورستان ،پارک
ها و باغ ها در شهر کابل ،جالل آباد ،هرات ،کندهار ،مزارشریف ،تخت استالف ،بند قرغه و
درۀ پغمان در کابل وغیره ساحات طبیعی دروالیات مختلف کشور نام ببریم که در نقشۀ ساحات
توریستی افغانستان میتوانید آن را مشاهده کنید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به پنچ گروپ تنظیم شوند ،هر گروپ نقشۀ توریزم افغانستان را مطالعه نموده،
فعالیت ذیل را انجام دهند و نتیجۀ کارخویش را در صنف ارائه نمایند.
ـ گروپ اول :شهرها ومحالت مهم توریستی را لست کنند.
ـ گروپ دوم :نام های مناطقی که در آن عبادت گاه های اسالمی و زیارت ها و جود
دارند لست کنند.
ـ گروپ سوم :بازارهای صنایع دستی را لست کنند.
ـ گروپ چهارم :ساحات مناطق طبیعی جالب و دیدنی را لست کنند.
ـ گروپ پنجم :مناطقی که در آنجا مراکز خدمات توریستیکی وجود دارند لست کنند.

؟
		    سؤالها
1ـ مناطق مشهور توریستی افغانستان را نام ببرید؟
2ـ کدام مؤسسه توریستی افغانستان ،فع ً
ال خدمات توریستکی را انجام می دهد؟
3ـ چرا در این اواخر تعداد کمی از توریستها به افغانستان میایند؟ به نظر شما در افغانستان به خاطر
جلب توریستها کدام فعالیت ها باید صورت گیرد.
		
فعالیت خارج از صنف

		

با استفاده از متن درس و نقشۀ توریزم ،جدول ذیل را در کتابچههای خود خانه پری نمایید.
توریزم در افغانستان
شماره

جاذبه های طبیعی که توریست شماره جاذبه های کلتوری و مذهبی که
توریست ها به آن عالقه دارند
ها به آن عالقه دارند

 1بند امیر
2
3
4
5

 1موزیم کابل
2
3
4
5
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فصل سوم
انرژی و معادن

راجع به انرژی چه معلومات دارید؟

تصویر کلکتور یا آب گرم کن آفتابی

انرژی ،عبارت از نیرو ویا قوۀ است که به اثر آن تحرک در صنایع ،ماشین آالت و تولیدات
صنعتی به وجود می آید.
در کشور ما افغانستان منابع فراوان انرژی و معادن وجود دارد که هم در سطح زمین وهم در
زیر قشر زمین یافت میشود.
صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خورد و بزرگ را به
حرکت در آورد .تجارت ،صنعت ،حمل و نقل وغیره فعالیت های حیاتی مستقیماً به آن
وابستگی دارد.
منابع مهم انرژی عبارت اند از :زغال سنگ ،نفت ،گاز ،آب ،باد ،آفتاب وغیره.
ـ زغال سنگ از جمله منابع عمدۀ تولید انرژی درافغانستان بوده مخصوصاً در حال حاضر که
منابع دیگر انرژی؛ مانند :نفت و گاز قیمت تر میباشد؛ بنابر این زغال سنگ به حیث یک مادۀ
مولد انرژی نسبتاً ارزان و داراى اهمیت است.
ـ تحقیقات و  مطالعات که در مورد تفحص نفت از سال  1315هـ ..ش .از طرف جیولوجست
های افغانی و خارجی صورت گرفته بود معلوم شد که ذخایر نفت در بسیاری از نقاط کشور
مانند :ساحات شمالی ،غربی و جنوب غربی وجود دارد.
ـ منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان گاز طبیعی است .گاز طبیعی از جملۀ معادن مهم در
افغانستان به شمار رفته و از نظر مصرف آن در داخل و صدور آن به خارج حایز اهمیت
است .عالوه از تنویر وگرم کردن منازل در پخت و پز و در بکار انداختن فابریکات صنعتی
نیز حایز اهمیت زیاد می باشد.
فلزات بخش ديگرى از مواد معدنى است که انسان براى وسايل و آالت فلزى از آن استفاده
85

مى کند .انکشاف فعاليت هاى اقتصادى،
تجارتى ،تخنيکى وغيره تا حد زيادى با
انکشاف و پيشرفت صنايع فلزى  مربوط
مى  باشد که از جملۀ فلزات آهن و
المونيم ارزش خاص دارد.
ـ منابع آب در افغانستان باعث تولید
انرژی برق می گردد؛ از نیروی برق در
تنویر منازل ،پخت و پز و به کار انداختن
ماشین آالت برقی کار گرفته می شود.
در افغانستان انواع دیگر انرژی نیز وجود
دارد که در بعضی جا ها از آن استفاده
می کنند ،ممکن است در آینده در سراسر تصویر ازدستگاه سولر انرژی که توسط آن انرژی آفتاب را ذخیره می کنند
کشور عمومیت پیدا نماید؛ مانند:
دستگاه برق آفتابی ( )Solar Energyپمپ های آفتابی ،پمپ های آبیاری ،چراغ های
خورشیدی وغیره .درین اواخر وزارت انرژی و آب در نظر دارد که به مصرف هشت ملیارد دالر
بند های برق آبی را باالی دریای کوکچه ،دریای کنر و سایر دریاهای افغانستان اعمار نماید.
موثریت استفاده از انرژی که منابع تجدید پذیر طبیعی دارند؛ مانند :آب ،باد و آفتاب در این
است که از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید و هم از سوخت موادی؛ مانند:
چوب ،گاز ،زغال سنگ و تیل صرفه جویی به عمل می آید.
		      فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول در مورد انرژی و گروپ دوم درمورد اهمیت
انرژی در زندگی روزمره شان صحبت نموده و نتیجه بحث خود را به دیگران ارائه نمایند.
؟
		    سؤالها
1ـ انرژی را تعریف نمایید  و منابع مهم آنرا نام بگیرید.
2ـ  چرا زغال سنگ از مواد مهم تولید انرژی به شمار میرود؟
3ـ  راجع به اهمیت آب در تولید انرژی برق معلومات دهید؟
4ـ اهمیت انرژی را توضیح نمایید؟

		   فعالیت خارج صنف

شمادر یک شبانه روز گذشته از کدام نوع انرژی استفاده کردید دربارۀ آن که از کدام منبع
به دست آمده ،در کجا تولید شده و چگونه به دسترس شما قرار گرفته ،معلومات تانرا در
یک صفحه بنویسید.
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اهميت انرژى و منابع آن (انرژى قابل تجديد و غير قابل تجديد)

راجع به انرژی چه معلومات دارید؟

تصویر دستگاه سولر انرژی یا برق آفتابی

مواد معدنى که زنده گى انسان ها را تغيير داده و در رشد اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى 
قابل اهميت است ،عبارت از مواد سوخت مى باشد .نفت ،گاز و زغال سنگ يکى از منابع
مهم انرژى بوده و از انرژى مى توانيم براى حرارت ،روشنايى و قوۀ محرکه استفاده نماييم از
اين لحاظ انرژى و منابع آن از اهميت خوب اقتصادى برخوردار است.
منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید چه مفهوم را افاده میکند؟
در طبیعت دونوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت اند از :منابع انرژی قابل تجدید و منابع
انرژی غیر قابل تجدید بوده که هرکدام آنرا به تفصیل می خوانیم:
منابع انرژی قابل تجدید آن منابعی را گویند که در طبیعت به وفرت پیدا می شود ،انسان
می تواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند و امکان دسترسی دوباره به آن میسر می باشد؛
مانند :آب ،باد و آفتاب که دایم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر و قابل تجدید اند.
منابع انرژی غیر قابل تجدید آن منابع را گویند که پس از مدتی ذخایر آن به پایان میرسد
مانند :ذخایر زغال سنگ ،نفت و گازکه  انسان نمی تواند به شکل دوامدار از آن استفاده
کند .انرژی حرارتی که از سوختاندن زغال سنگ ،نفت و گاز حاصل می شود باعث
آلوده گی محیط زیست و سبب گرم شدن زمین می گردد .در کشور ما افغانستان از هردو
نوع منابع انرژی استفاده میشود.
در افغانستان در پهلوی منابع انرژی غیر قابل تجدید (زغال سنگ ،نفت وگاز) از منابع انرژی
قابل تجدید نیز استفاده صورت میگیرد که از آنجمله آب یکی از منابع عمده انرژی قابل
تجدید به حساب می آید.
دریاهای که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق محسوب می شوند .با اعمار
بندها و نصب توربین ها می توانیم از آب ،انرژی برق را تولید نماییم .
برق آبی که از نیروی آب تولید می شود نسبت به زغال سنگ ،نفت و گاز اقتصادی میباشد.
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تولی��د برق آبی نس��بتاً ارزان تمام
می شود؛ زیرا که تولید برق آبی به
اساس جریان دایمی آب صورت
م��ی گی��رد .منابع دیگ��ری تولید
برق باد اس��ت .که از باد به منظور
تولید برق در بعضی مناطق کشور
م��ا طور امتحانی اس��تفاده به عمل
می آید .ممکن است در آینده در
سرتاسر کشور توسعه پیدا نماید.
منبع دیگرتولید برق ،انرژی آفتاب
است که از آن جمله کولکتورهای
آفتابی (آب گرم کن) چراغ های
تصویر دیگ آفتابی
آفتاب��ی ،دی��گ های پخ��ت وپز
وغیره که با استفاده از انرژی آفتاب نتیجه مطلوب را بار آورده است .با توسعه کولکتور های
آفتابی در کش��ور هم صرفه جویی در مصرف برق صورت خواهد گرفت وهم از آلوده گی
محیط زیست جلوگیری خواهد شد.
در حال حاضر از انرژی آفتاب در بعضی از والیات کشور استفاده صورت مى گيرد و پروسه
کار آن جریان دارد.
		      فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول در بارۀ منابع انرژی قابل تجدید و گروپ دوم
در بارۀ منابع انرژی غیر قابل تجدید مباحثه نموده ،نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارائه نمایند.
		    سؤالها
؟
1ـ چرا به منابع نفت ،گاز و زغال سنگ منابع غیر قابل تجدید می گویند؟
2ـ منابع مختلف انرژی را نام بگیرید؟
3ـ کدام منابع را منابع انرژی غیر قابل تجدید می گویند ،جواب غلط را مشخص نمایید.
د .آفتاب
		
ج .باد
		
ب .زغال سنگ
		
الف .آب
4ـ انرژی قابل تجدید وغیر قابل تجدید از هم چه فرق دارند ،توضیح نمایید.

		   فعالیت خارج صنف

اگر در جای بودباش تان از کدام منبع انرژی قابل تجدید استفاده صورت می گیرد؛ دربارۀ
آن که انرژی تولید شدۀ مذکور از کدام منبع به دست آمده وچگونه تولید میشود ،معلومات
راجمع آوری وبه هصنفان تان ارائه نمایید.
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برق (حرارتى و آبى)

از برق در افغانستان به چه منظور استفاده می شود؟

نمای از فابریکة برق سروبی

از برق به حیث مهم ترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی ،اقتصادی ،تنویر شهرها و
منازل ،کارخانه ها و آالت برقی استفاده میشود .از نیمه اول قرن بیست استفاده آن در کشور
آغاز گردید و تحول بزرگ را در صنایع و جامعه پدید آورد.
برای اولین بار در افغانستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان دستگاه کوچک برق به کار
افتاد که عبارت از یک داینموی کوچک بود که ظرفیت چهل چراغ برق را داشت  و در شهر
کابل درسال 1272هـ  .ش .به کار انداخته شد و برای تنویر ارگ از آن استفاده به  عمل می آمد.
به تعقیب آن در سال های  1275ـ  1277هـ ش چندین دستگاه کوچک برقی دیگر از انرژی
بخار یکی پی دیگر به کار انداخته شد .در سال  1290هـ  .ش .یک دستگاه ماشین برق به قوه
 19کیلووات توسط بخار در شهر جالل آباد به کار انداخته شد و بالخره در سال 1296هـ  .ش.
یک دستگاه کوچک تولید برق از بخار به قوه  15کیلووات در پغمان فعال گردید.
در افغانستان از بندهای برق نیز به منظور تولید برق استفاده می شود.
بند های برق که در کشور اعمار شده از مدت چهل سال بدینسو هیچ گونه انکشاف و
پیشرفت در آن صورت نگرفته؛ بنابر این نیازمندی های کشور ما را مرفوع نمی سازد.
در حال حاضر که نفوس شهر ها فوق العاده زیاد گردیده نیازمندی روز افزون مردم به انرژی
برق نیز بیشتر گردیده است.
مطابق ماستر پالن برق ،افغانستان دارای  24000میگاوات ظرفیت برق بوده از جمله برق
89

آبی  23000میگاوات ،بقیه برق آن حرارتی
است که تولید آن  از منابع گاز طبیعی ،زغال
سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید
و انکشاف آن به سرمایه گذارى  هنگفت
ضرورت دارد  .در کشور ما  انرژی برق آبی
را به واسطه احداث بندهای برق استحصال
می نمایند که بعضی از پروژه های بند برق
عبارت اند از :برق نغلو ،بند برق سروبی ،برق
ماهیپر ،بند برق درونته ،بند برق کجکی و
برق جبل السراج قابل ذکر میباشد.
		

فابریکة 
برق سروبی

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند ،هر گروپ روى اهميت برق در حيات
روزمره بحث نموده و نتيجۀ بحث خود را به ديگران ارائه نمايند.

		
؟

سؤالها

1ـ اولين دستگاه برق در زمان سلطنت کدام پادشاه و در کجا به کار انداخته شد؟
2ـ از برق در کدام فعاليت ها استفاده مى شود؟
 3ـ افغانستان داراى ظرفيت چقدر ميگاوات برق آبى بوده و بقيه برق مورد ضرورت در
کشور از کدام منابع به دست خواهند آمد؟

فعالیت خارج صنف
		
در خانه و مکتب تان برق وجود دارد يا خير؟
اگر وجود دارد از کدام منبع توليد شده ،در بارۀ آن معلومات جمع آورى نموده و در
درس بعدى در بارۀ آن صحبت نماييد.
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درس سيزدهم
الف -برق آبی
از نیمۀ اول قرن بیستم ،برق به حیث مهم ترین منبع انرژی در دستگاه هاى صنعتی و سایر
فعالیت های بشری مطرح بحث گردید ،استحصال و استهالک آن به سرعت افزایش یافت.
بنابر اهمیت روز افزون برق ،سروی آبهای جاری افغانستان صورت گرفت و چنین اظهار نظر
به عمل آمد که افغانستان ،بنابر داشتن نشیبی های زیاد در مسیر دریاها تقریباً در هر دریا برای
اعمار بندهای برق متعدد مساعد بوده و در حقیقت دریاهای افغانستان ،اقتصادی ترین منبع
تولید برق شناخته شده است.
از روی سرویهای مقدماتی که در قسمت تولید برق در افغانستان صورت گرفته است معلوم
می گردد که در حدود  2،5میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال شده
می تواند؛ اما فع ً
ال یک اندازۀ کم این قوه تحت استفاده قرار دارد .در حال حاضر تولید برق
نه تنها از منابع دریایی صورت می گیرد؛ بلکه از منابع حرارتی؛ مانند :زغال سنگ ،نفت و
گاز نیز برق تولید می شود.
فابریکۀ تولید برق آبی نغلو
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افغانستان داراى دستگاه هاى متعدد برق آبى است که ذي ً
ال به شرح هر يک آن مى پردازيم:
 -1دستگاه بند برق نغلو
دستگاه مؤلد برق آبى نغلو بزرگترين دستگاه توليد برق افغانستان مى باشد که به فاصله تقريباً 70
کيلومتر در شرق کابل موقعيت دارد .اين دستگاه داراى چهار پايه توربين به ظرفيت مجموعى 
 100000کيلو وات فى ساعت است.
کار ساختمان دستگاه متذکره در سال  1339هـ  .ش .آغاز و در سال  1346هـ  .ش .تکميل و مورد
بهره بردارى قرار گرفت.
 -2دستگاه برق آبى سروبى
دستگاه برق آبى سروبى باالى درياى کابل در سروبى به ارتفاع  1596متر از سطح بحر احداث شده است.
اين دستگاه داراى دو توربين بوده که ظرفيت هر توربين آن ( 11000جمعاً  )22000کيلووات فى 
ساعت مى باشد.
کار ساختمان آن در سال  1330هـ  .ش .آغاز و در سال  1336هـ  .ش .انجام پذيرفت .دستگاه
برق سروبى دو امتياز مهم دارد ،يکى نزديک بودن به مرکز(کابل) و مراکز صنعتى و ديگر اين که
مجراى درياى کابل در قسمت تنگى ابريشم واقع گرديده و داراى طول و نشيبى زياد مى باشد که
با موجوديت اين وضع طبيعى مى تواند در هر چند کيلومتر نشيبى پيدا نمايد ،يعنى از مجراى تنگه
ابريشم در اين دستگاه برق ،نيز استفاده نهايى به عمل مى آيد .از برق توليد شده سروبى براى تنوير
شهر کابل و ديگر مؤسسات صنعتى پايتخت استفاده مى گردد.
 -3دستگاه برق ماهيپر
دستگاه برق ماهيپر در  40کيلومترى شرق کابل موقعيت دارد .اين دستگاه داراى سه توربين بوده و
ظرفيت توليدى هر توربين آن ( 22000جمعاً  )66000کيلووات مى باشد.
کار ساختمان اين دستگاه در سال  1331هـ  .ش .آغاز و در سال  1345هـ  .ش .به پايۀ اکمـال رسيد
و به بهره بردارى سپرده شد .اين دستگاه از جمله دستگاه برق موسمى بوده ،در حين وفور آب فعال
و هنگام کمى آب متوقف مى گردد .برق توليد شدۀ آن در شهر کابل به مصرف مى رسد.
 -4فابريکۀ بند برق درونته
کار ساختمان اين فابريکه در واليت ننگرهار در ساحه درونته در سال  1339هـ  ش .آغاز و در سال
 1343هـ  .ش .تکميل و به بهره بردارى سپرده شد .اين دستگاه داراى سه توربين بوده که ظرفيت
توليد مجموعى برق آن  12000کيلووات فى ساعت مى باشد.
از برق توليد شده اين دستگاه در روشنايى شهر جالل آباد و مؤسسات صنعتى و هم براى پمپ
کردن آبيارى  32500جريب زمين بکار مى رود.
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 -5فابريکه برق جبل السراج
دستگاه برق جبل السراج باالى درياى سالنگ اعمار شده ارتفاع دستگاه با توربين  37متر بوده مقدار آبى که باالى 
توربين مى ريزد ده متر مکعب فى ثانيه محاسبه شده است.
کار ساختمان دستگاه جبل السراج در سال  1294هـ  .ش .شروع و در سال  1299هـ  .ش .تکميل شد.
دستگاه فوق داراى سه توربين بوده و ظرفيت مجموعى آن  1500کيلووات مى باشد.
 -6دستگاه برق کجکى
يکى از بزرگترين دستگاه توليدى برق در ولسوالى کجکى واليت هلمند بوده و در  150کيلومترى شهر کندهار  
واقع است .درين منطقه تأسيس بزرگترين دستگاه برق کشور در نظر گرفته شده بود که ظرفيت توليد 120000
کيلووات برق را خواهد داشت .کار ساختمان آن در سال  1330هـ  .ش .آغاز و در سال  1332هـ  .ش .خاتمه
يافت .دستگاه فعلى برق آبى در کجکى ظرفيت توليدى  33000کيلووات برق را داشته و براى تنوير شهر کندهار،
هلمند ،لشکرگاه ،گرشک ،ولسوالى سنگين ،ولسوالى کجکى ،موسى قلعه و تأسيسات صنعتى اين مناطق استفاده
مى شود.
 -7بند برق پلخمرى
اين دستگاه باالى درياى کندز اعمار شده و در سال  1320هـ  .ش .به فعاليت آغاز کرد و ظرفيت نهايى آن به
 4800کيلووات فى ساعت مى رسد .در سال  1336هـ  .ش .دو دستگاه بند برق دوم و سوم پلخمرى به ظرفيت
 9000کيلووات فى ساعت ذريعۀ متخصصين اتحاد شوروى سابق سروى شده و در سال  1341هـ  .ش .به کار
آغاز کرد.
در حال حاضر توربين هاى بند برق پلخمرى بازسازى شده و مورد بهره بردارى قرار دارد.
از برق توليد شدۀ آن براى مصرف فابريکۀ نساجى بغالن ،سيلو ،فابريکۀ ترميم موتر و براى تنوير شهر در نظر گرفته شده است.
 -8دستگاه برق ازبکستان
کار ساختمان پروژه تمديد شبکۀ برق ازبکستان در سال  1386هـ  .ش .آغاز گرديد و لين برق به شهر کابل و به
بعضى واليات ديگر کشور تمديد يافت که فعاليت هاى آن را ذي ً
ال توضيح مى نماييم:
(الف) -1 :تمديد لين انتقال دبل سرکت  220کيلووات از سرحد ازبکستان به حيرتان به طول  53کيلومتر.
 -2تمديد لين انتقال دبل سرکت  220کيلووات از نايب آباد به مزارشريف به طول  23کيلومتر.
 -3تمديد لين انتقال دبل سرکت  220کيلووات از نايب آباد به پلخمرى به طول  164کيلومتر تمديد يافت .و در
سال  1387هـ  .ش .تکميل گرديد که ظرفيت  300ميگاوات انرژى برق را دارا مى باشد.
(ب) -1 :تمديد لين انتقال دبل سرکت  220کيلووات از پلخمرى به کابل به طول  202کيلومتر و ساختمان
سب ستيشن  220/110کيلووات در دشت چمتله(سر کوتل خيرخانه) به ظرفيت  320ميگاوات امپير در مجموع در
امتداد لين از حيرتان الى کابل به تعداد ( )1383پايه کتاره دار فلزى به کار رفته است .در سالنگ ها هم بعضى از
پايه ها به ارتفاع  3800متر از سطح بحر نصب گرديده است که البته تا حدى احتياج مردم عامه را در شهر کابل و
واليات مجاور تکافو مى کند.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به سه گروپ تقسيم شوند ،يک گروپ روى اهميت برق نغلو و سروبى ،گروپ
ديگر روى اهميت بند برق ماهيپر و درونته و گروپ سومى روى اهميت بند برق جبل
السراج و پلخمرى مباحثه نموده نتيجۀ بحث خود را به ديگران ارائه نمايند.

؟
		

سؤالها

1ـ  بند هاى مشهور برق کشور را نام ببريد؟
2ـ از برق توليد شده دستگاه سروبى و ماهيپر در کجا استاده مى شود؟
 3ـ قوۀ برقى  که از دريا هاى  افغانستان توليد آن امکان دارد ،چقدر تخمين گرديده
است؟
از چهار جواب ،صحيح آن را انتخاب نماييد:
ب2.5 -ميليون کيلووات فى ساعت
الف 1.8 -ميليون کيلووات فى ساعت
د 1.5 -ميليون کيلووات فى ساعت
ج 3.5 -ميليون کيلووات فى ساعت
 -4لين برق ازبکستان چه وقت تکميل و ظرفيت آن به چند ميگاوات مى رسد؟

فعالیت خارج صنف
		
اگر در منطقۀ بود باش تان کدام فابريکۀ برق آبى و يا حرارتى موجود باشد در بارۀ آن
که از کدام منبع براى روشن شدن انرژى برق از آن استفاده به عمل مى آيد ،معلومات را
جمع آورى و به همصنفان تان ارائه نماييد.
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درس چهاردهم
ب .برق حرارتی

آی                               یک  دستگاه برق حرارتی در شهر کابل

برق حرارتی که معموالً از سوختاندن زغال سنگ ،نفت و گاز حاصل میشود؛ منبع خوبی
تولید برق در افغانستان بوده ،بعد از برق آبی به درجۀ دوم مورد استفاده می باشد  .
اولین فابریکۀ برق دیزلی درسال  1351هـ .ش .در کابل تأسیس شد .یکسال بعد از آن
فابریکۀ کوچک دیگری دیزلی به ظرفیت  300کیلووات ساعت به منظور تنویر فابریکۀ
پشمینه بافی کندهار تأسیس شد.
در سال  1331هـ .ش .دو پایه ماشین تولیدبرق دیزلی هریک به ظرفیت  500کیلووات در
شهر هرات به کار انداخته شد.
قرار راپور سال  1385هـ .ش .وزارت انرژی و آب ،ظرفیت دستگاه های برق حرارتی
افغانستان ،در مجموع به  ( )42،7هزار کیلووات فی ساعت می رسید که ( )12،5فیصد تمام
ظرفیت دستگاه های برق کشور را تشکیل میداد.
در حال حاضر دستگاه های برق کوچک دیزلی ،عمده ترین وسیلۀ تولید برق در شهرها
و والیات مانند :مزارشریف ،شبرغان ،تخار،هرات ،غزنی و کابل میباشد که مواد سوخت
آنرا تیل و قسماً گاز تشکیل میدهد.
بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در  20کیلومتری غرب شهر مزارشریف موقعیت
دارد و در آن از گاز طبیعی که از جوزجان توسط پایپ الین انتقال می یابد استفاده
می شود .این دستگاه در سال  1343هـ .ش .توسط یک انستیتوت روسی به درخواست
وزارت معادن و صنایع آن وقت احداث شد.
ظرفیت دستگاه نامبرده  36هزار کیلووات در ساعت بوده دارای سه توربین از گاز طبیعی
میباشد  و امکان ازدیاد آن تا  48هزار کیلووات نیز موجود است.
دستگاه دیگر برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقۀ هودخیل موقعیت دارد ،ظرفیت آن
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 43،6هزار کیلووات بوده ،متأسفانه در اثر جنگ ها تخریب گردیده است .ترمیم دستگاه
فوق با کمپنی  Alstonکشور سویزرلند منعقد گردیده که در آن ترمیم توربین سوم و
توربین نمبر چهارم آن پیش بینی شده است.
ناگفته نباید گذاشت که پروژه های دیگر برق حرارتی نیز در کشور در نظر گرفته شده
که از جمله می توان پروژۀ تولید گاز توربین شبرغان را نام برد که این پروژه قرار است به
کمک مالی ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا  به ظرفیت  100ـ  150میگاوات در آینده
احداث گردد.

		

فعالیت داخل صنف

؟
		

سؤالها

شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند؛ هر گروپ روی اهمیت و یکی از دستگاه
برق حرارتی مباحثه نموده و نتیجه بحث خود را به دیگران ارائه نمایند.

1ـ  بزرگترين دستگاه برق حرارتى افغانستان در کجا موقعيت دارد؟
2ـ در حال حاضر دستگاه کوچک برق ديزلى افغانستان را نام بگيريد؟
 3ـ اولين کارخانۀ برق ديزلى در کدام سال و در کجا احداث گرديده است ،نام ببريد؟

فعالیت خارج صنف
		
چرا عوض برق آبی از برق حرارتی کار می گیرند مزایای برق حرارتی و آبی را مقایسه
نموده معلومات خود را در درس آینده به همصنفان خود ارائه نمایید.
96

درس پانزدهم

زغال سنگ

ساحات و محالت منابع معدنی
که توسط برمه کاری تثبیت
گردیده است.

زغال سنگ
نفت خام
گاز طبیعی
مواد مفیده آهن دار
کروم
مس
جست و سرب
باکسیت
لیتیم
بریلیم
طال
سنگ نمک
سلفر
فلورایت
بیرایت
ابرک
سنگ ریشه
تلک
گرافیت
الجورد
سنگ های قیمتی
آهک سنگها-دولومیت ها و مرمرها
گلها
ریگها و سنگچل ها

چشمه های منرالی

لیتریک
سلفوریک
کاربونیک
سلیکانی

تاریخ 1976

به نقشۀ منابع معدنی افغانستان نظر اندازيد.

نقشۀ منابع معدنی

ذخایر زغال سنگ در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟
زغال سنگ بقاياى متحجره اشجار است که با تحوالت دوره هاى جيولوجيکى تحت
رسوبات و طبقات خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طوالنى به اثر فشار و حرارت زياد
از حالت اصلى تغيير شکل نموده و در نتيجه به زغال سنگ تبديل شده است.
زغال سنگ از جمله منابع عمدۀ تولید انرژی بوده خاصتاً در حال حاضر که قیمت منابع
نفت و گاز روز افزون است؛ بنابر این زغال سنگ به حیث یک مادۀ مولد انرژی نسبتاً ارزان
حایز اهمیت میباشد.
استخراج زغال سنگ از زمان های خیلی سابق در افغانستان معمول بوده است.
تحقیقات دربارۀ ذخیرۀ زغال سنگ افغانستان اولین بار در سال  1320هـ .ش .توسط هیأت
جیولوجست های هندی در مناطق کهمرد ،آشپشته ،دره صوف ،تاله و برفک صورت
گرفت .استفاده از زغال سنگ به پیمانۀ کوچک از همان زمان به بعد آغاز یافت ،در
حالیکه بهره برداری از این ذخایر در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر و تولید
ساالنۀ آن از  120تا  160هزار تن افزایش یافته است.
صرف نظر از ذخایر نسبتاًٌ کوچک زغال سنگ که در مناطق مختلف کشور وجود
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دارد ،ذخایر نسبتاً بزرگ زغال سنگ یک ساحۀ وسیع را در شمال و غرب افغانستان
احتوا می نماید که از تخار تا هرات توسعه یافته است و ساحۀ تخمیناً  35هزار کیلومتر
مربع را در بر می گیرد .مقدار زغال سنگ افغانستان که در آشپشته ،کرکر ،بنگی (ده
میلی جنوب شهرخان آباد) ،کرخ و سبزک هرات و درۀ صوف تثبیت گردیده است
 200میلیون تن تخمین شده است.
ذخایر زغال سنگ افغانستان
از کیفیت خوبی برخوردار
اس��ت و از آن استفادۀ زیاد
صورت گرفته می شود.
اس��تخراج زغ��ال س��نگ
از مع��ادن کش��ورما ،بناب��ر
کوهس��تانی ب��ودن مناط��ق  
مس��اعد نب��ودن راه ه��ای
ترانس��پورت اس��تخراج آن
ب��ه صــــــ��ورت خیل��ی
ابتــــدای��ی ،بس��یار قیمت
تم��ام می ش��ود .ب��ا وصف
گران بودن قیمت تمام شد،
تصویر یک معدن زغال سنگ
زغال س��نگ رول عمــــدۀ
محروقاتی را دارا است.
تولیدات زغال سنگ افغــــــانستان بیشتر از معادن کرکر و آشپشته بوده  90فیصد را دربر
میگیرد؛ از جمله زغال سنگ تولید شده  77فیصد برای سوخت در دستگاه های صنعتی و
متباقی برای تسخین ،مــــورد استفاده قرار می گیرد.
انواع مختلف زغال سنگ در افغانستان یافت می شود که بعضی مناطق آن را به ترتیب ذیل
ذکر می نماییم:
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الف -معدن زغال سنگ درۀ صوف
زغال سنگ درۀ صوف از لحاظ خصوصیات و تقدم نسبت ،به مناطق دیگر افغانستان مقام
اول را دارا می باشد و از بزرگترین منبع زغال سنگ در والیت سمنگان به شمار میرود
ذخایر آن به  74میلیون تن میرسد.
زغال سنگ این ناحیه دارای جنسیت عالی بوده  انرژی حرارتی آن زیاد و فیصدی کاربن
آن بلند می باشد.
از این معادن طوریکه الزم است استفاده نشده  است به دلیل اینکه یکی از مراکز صنعتی
دور واقع شده و هم امکانات دسترسی به وسایل حمل و نقل آن نسبتاً محدود می باشد.
یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده می شود و متباقی آن به والیت بلخ
منتقل می گردد.
ب -معادن زغال سنگ آشپشته

این معدن در والیت بغالن به مسافۀ  110کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره
سیغان واقع میباشد .با دو آب و میخ زرین  20کیلومتر فاصله دارد .زغال سنگ این معدن
از نظر کمیت و کیفیت حایز اهمیت نمی باشد؛ زیرا از لحاظ ساختمان طبیعی مغلق بوده و
در قسمت استخراج آن مشکالت وجود دارد.

ج -معدن زغال سنگ کرکر
معدن کرکر در ده کیلومتری شرق پلخمری وبه سمت جنوب شرق این شهر متصل کوه
کرکر واقع است .مقدار مجموعی زغال سنگ آن که طبقات آن دو تا سه متر ضخامت
دارد به  15میلیون تن میرسد .جنسیت زغال سنگ آن خوب و قابل استفاده می باشد.
د -معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات

این معدن در  110کیلومتری شمال شرق والیت هرات  در مجاورت کوتل سبزک در
قسمت علیای دریای کرخ موقعیت داشته ،جنسیت زغال سنگ این منطقه عالی بوده و از
انرژی حرارتی زیاد برخوردار است.
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فعالیت داخل صنف

؟
		

سؤالها

		

فعالیت خارج صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ یک گروپ دربارۀ تحقیقات و مطالعاتی که در
مورد تثبیت مناطق زغال سنگ افغانستان برای اولین بار توسط جیولوجست های هندی
صورت گرفته ،بحث نموده و گروپ دوم دربارۀ ذخایر موجودۀ زغال سنگ صحبت
نموده و نتیجۀ بحث خود را به دیگران ارائه نمایند.

1ـ مناطق تثبیت شدۀ زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید.
2ـ راجع به خصوصیت زغال سنگ آشپشته معلومات دهید.
3ـ معدن زغال سنگ کرکر از نظر موقعیت جغرافیایی  چه اهمیت دارد؟
4ـ تولیدات بیشتر زغال سنگ که فیصدی بلندتری را در افغانستان دارا می باشد از کدام
مناطق به دست می آید جواب صحیح را انتخاب نمایید.
ج .دره صوف 		
		
ب .سبزک هرات
		
الف .کرکر و آشپشته
د.کرخ هرات

دربارۀ مشکالت و موانع که در استخراج زغال سنگ کشور ما وجود دارد و اینکه این
موانع را چگونه رفع کرده می توانیم ،یک مقالۀ مختصر نوشته و به دیگران ارائه نمایید.
100

درس شانزدهم

نفت و گاز

افتتاح آزمایش و آماده سازی چاه های گازی معادن یتیم تاق و جرقدوق

از نفت و گاز چه استفاده صورت می گیرد؟

نفت و گاز از جمله مواد محروقاتی ،مؤلد انرژی و حرارت است؛  در نقاط مختلف کشور
ما ذخایر آن وجود دارد که ذی ً
ال هر کدام آنرا مورد بحث قرار میدهیم:
الف -نفت

نفت ،مایع قابل احتراق است که در داخل طبقات رسوبى زمین تا عمق  1800مترپیدا میشود
و گاهی در اثر فشار و حرارت داخلی گازى که در باالى نفت است باال صعود می کند و

به سطح زمین می رسد .میلیونها سال قبل از امروز بقایای موجودات حیه و مواد عضوی که

در یک منطقه وجود داشت به مرور زمان در زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و به اثر فشار
و حرارت در طول زمان تغییر شکل نموده به نفت تبدیل شده است .برای استخراج نفت،

چاه های عمیق حفر می کنند و پایپ لین های ضخیمی را داخل چاه های نفت می نمایند

در نتیجه نفت خام فوران کرده و گاهی توسط پمپ به باال کشیده میشود .نفت خام رنگ
سیاه داشته؛ ولی بعد از تصفیه در تصفیه خانه ها رنگ بنفش را به خود گرفته و به آسانی
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می سوزد .ذخایر نفت در بسیاری از نقاط کشور ما  موجود است که ساحات شمالی ،غربی
و جنوب غربی را دربر می گیرد و نواحی آن عبارت اند از :قلعۀ نو ،هرات ،شبرغان ،میمنه،

کندز ،تالقان ،مزارشریف وغیره و هم چنان در وادی هلمند و کتواز والیت پکتیکا نیز

ذخایر آن پیش بینی شده است.

نفت ،موارد استعمال زیادی دارد در تنویر منازل ،وسایل حمل و نقل ،ماشین آالت صنعتی،
صنایع کیمیاوی و صدها مرکبات دیگر؛ چون رابر مصنوعی وغیره استعمال شده و به

مصرف میرسد  .از مشتقات فرعی آن در تهیۀ پالستیک ،عطر ،صابون ،رنگ و حتی در
تهیۀ بعضی مواد خوراکی؛ مث ً
ال :روغن مارگرین نیز استفاده میشود.
ب -گاز
تشکیل گاز ،نیز مانند نفت بوده از بقایای موجودات حیه در نتیجۀ ترسب مواد عضوی به
اثر فشار و حرارت و نرسیدن هوا تغییر شکل نموده به گاز تبدیل شده است.

گاز ،از منابع معدنی با ارزش افغانستان بوده ،از نظر مصرف آن در داخل و صدور آن به
خارج کشور ،هم چنان ذخایر نسبتاً بزرگ آن با اهمیت پنداشته میشود ،در حالیکه امکانات
دریافت گاز در مناطق مختلف کشور موجود است ،در حال حاضر ذخایر نسبتاً بزرگ

آن در مناطق خواجه گوگردک ،یتیم تاق ،خواجه بوالن و جرقدوق مربوط شهر شبرغان

دریافت گردیده و اکنون تحت بهره برداری قرار دارد .گاز طبيعى مورد استعمال زیاد
دارد ،عالوه از اینکه در پخت و پز و گرم کردن منازل به کار میرود ،در ساختن مرکبات
کیمیاوی نیز از آن استفاده صورت میگیرد و همچنان منبع خوبی برای تولید انرژی برق
میباشد که ما چند حوزۀ آنرا به صورت مختصر از نظر می گذرانیم:

1ـ ذخیرۀ گاز خواجه گوگردک

به فاصله  23کیلومتری شمال غرب شهر شبرغان موقعیت دارد ،تعداد مجموعی چاه های

حفر شده به  52حلقه میرسد ،مجموع ذخایر آن  46.8ملیارد متر مکعب گاز و تا کنون 44
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ملیارد مترمکعب گاز آن استخراج گردیده است.

2ـ ذخیرۀ گاز یتیم تاق

این ذخیره در  18کیلومتری شرق شهر شبرغان موقعیت داشته؛ ذخایر تثبیت شده آن 20،8
ملیارد متر مکعب می باشد.

3ـ ذخیرۀ گاز جرقدوق

این ذخیره در  15کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان موقعیت داشته به تعداد  33حلقه

چاه که عمق وسطی آن  2200متر بوده حفر گردیده است گاز آن از نوع ترش بوده ذخایر
مجموعی آن  26ملیارد متر مکعب گاز مى باشد که از جملۀ  15.362ملیارد متر مکعب
گاز از آن استخراج گردیده است.

4ـ ذخیرۀ گاز خواجه بوالن

در  30کیلومتری شرق شبرغان موقعیت داشته ،امور برمه کاری آن در سال  1342هـ .ش .آغاز
گردیده است گاز آن از نوع ترش بوده در حدود  2.5ملیارد متر مکعب گاز ذخیره دارد.

ذخایر عمومی گاز در مناطق فوق الذکر  120ملیارد متر مکعب تثبیت شده که از جمله در
حدود چهل ملیارد متر مکعب آن گاز شیرین و متباقی آن گاز سلفر دار می باشد.
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		   فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروپ تقسیم شوند؛ گروپ اول دربارۀ ذخایر نفت افغانستان و گروپ
دوم دربارۀ گاز طبیعی مباحثه نموده و نتیجۀ بحث خود رابه دیگران ارائه نمایند.
		   سؤالها
؟

1ـ نفت چیست؟

2ـ راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات دهید.
3ـ موارد استعمال نفت را بیان نمایید.
4ـ حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید.
5ـ ذخایر نفت در کدام ساحات افغانستان تثبیت شده است؟
6ـ ذخایر عمومی گاز طبیعی در افغانستان به چه پیمانه تثبیت شده است:
الف 135 -ملیارد متر مکعب 			

ب 120 -ملیارد متر مکعب

ج 110 -ملیارد متر مکعب 			 د 180 -ملیارد متر مکعب
		     فعالیت خارج از صنف

از روی نقشۀ منابع معدنی افغانستان ،یک نقشه ترسیم نموده و در آن ساحات نفت و گاز
را با عالیم مخصوص نشان داده و در درس آینده به همصنفان خود ارائه نمایید.
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فلزات

ذخایر فلزات در کدام مناطق افغانستان وجود دارد؟

اثار مس در سنگ که از عینک لوگر به دست آمده

انسان ها از ادوار گذشته با فلزات آشنا یی داشته و از آن استفاده نموده اند؛ ولی استفاده
از آنها در گذشته ها بسیار محدود بوده است .از روی شواهدی که در این زمینه موجود
است واضح می گردد که اولین فلزی که انسان با آن معرفت حاصل نموده عبارت از مس
و بعدتر آهن بوده است .در کشور ما ذخایر و منابع فلزات وجود دارد که عبارت اند از:
آهن ،مس ،سرب ،کروم ،جست و فلزات قیمتی؛ مانند :طال و نقره که در مورد هرکدام آن
به صورت مختصر معلومات میدهیم.
آهن

ذخایر آهن در نواحی و مناطق ذیل وجود دارد:
معدن آهن حاجی گک

معدن حاجی گک که در  45کیلومتری جنوب شرق بامیان موقعیت دارد و از نظر کیفیت  
ذخایر آن از معادن بسیار بزرگ و مهم این منطقه به حساب میرود .ذخایر آن به  1.8میلیارد
تن بالغ می گردد که فیصدی آهن آن  63.5فیصد می باشد.
ارقام جدید وزارت معادن ،ذخایر ثبت شدۀ آن را به  110میلیون تن و ذخایر پیش بینی شدۀ
آن را  2070میلیون تن نشان داده اند.
ـ مقدار ذخاير آهن در  ناحيۀ خاکريز قندهار در حدود 8.23ميليون ت ُن تخمين شده است.
ـ معدن آهن غوریان هرات در سال  1388هـ  .ش .با یک کمپنی ایرانی عقد قرار داد شده
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تا امور اکتشافی آنرا به انجام برساند.
ـ معدن آهن سیاه درۀ بدخشان که ذخیرۀ تخمینی آن به  40تا  45میلیون تن می رسد عالوه بر
آن معادن دیگر آهن در مناطق پغمان وجود دارد که ذخایر آن به  1.38میلیون تن میرسد.
ـ معدن آهن جبل السراج که اندازۀ ذخیرۀ آن به  8میلیون تن تخمین گردیده فیصدی آهن
آن  45فیصد میباشد.

مس

در حدود  12ذخیرۀ معادن مس در ده والیت افغانستان وجود دارد که ناحیه وسیع بین
پروان ،کندهار و فراه را در بر می گیرد که از آن جمله ،منطقه بین کجکی ،کندهار و مقر
حایز اهمیت میباشد.
ـ معدن طبقات مس در قسمت های تغر ،خورد کابل و حتا کوه های چهلستون دیده میشود.
معدن مس عینک لوگر
در جنوب شرق شهر کابل موقعیت دارد .ذخایر تخمینی آن در حدود  4میلیون تن و اندازه
مس در این معدن از  1.2تا  1.5فیصد محاسبه شده است .مقدار ذخایر پیش بینی شده مس
در عینک اضافه تر از  6میلیون تن میباشد.
ذخایر معادن مس ،در شیدایی هرات ،بادغیس ،فراه ،هلمند ،کابل ،غزنی ،بامیان ،غوربند،
اندراب والیت بغالن و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد.
طال

طال در افغانستان در نواحی متفرق در دو طرف هندوکش و جود دارد؛ این ساحۀ وسیع
از شمال فیض آباد الی کندهار در جنوب غرب کشور توسعه می یابد .معادن مهم طال در
یفتل بدخشان و مقر غزنی قرار دارد ،در ناحیه یفتل چهار رگ احجار کوارتز و طال و جود
دارد که درهر تن مواد معدنی آن از یک تا  85گرام طال موجود می باشد.
ـ ذخایر دیگرطال در منطقۀ زرکشان قالت موقعیت دارد که مقدار طالی آن در هر تن ماده
معدنی  0.5تا  11گرام میباشد.
هم چنان طال ،یک ساحه وسیع را در مسیر دریای کوکچه و معاونین آن تشکیل میدهد که
مقدار طالی آن در هر متر مکعب ریگ به صورت وسطی  394ملی گرام محاسبه شده است.
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از طال در ساختن زیورات زینتی وبه حیث پشتوانۀ واحد پولی در بانک ها استفاده مینمایند.
نقره
ذخایر نقره در نواحی پنجشیر (عمرز تا خاواک) ،سیم کوه هرات و منطقه بی بی گوهر،
خاکریز کندهار وجود دارد که در قدیم به صورت غیر فنی و ابتدایی از آن استفاده کرده
اند ،حال از نقره در مسکوکات نقره یی و زیورات کار میگیرند ،فلزات؛ مانند :مس ،نقره
و المونیم قدرت انتقال برق و حرارت را نیز دارا میباشند.
معادن سرب و جست
در افغانستان ذخایر معدن سرب و جست نیز وجود دارد که از آن جمله معدن سرب و
جست بی بی گوهر کندهار که ذخایر آن  21100تن جست و  5500تن سرب محاسبه
شده است.
معدن سنگ کروم
عالیم موجودیت سنگ کروم در خوست ،میدان وردک ،محمد آغه و کلنگار لوگر و
کندهار قابل ذکر است.
قسمیکه در درس قبلی مطالعه نمودید و تحقیقات جیولوجیکی نشان داده است که در بسیاری از
حصص کشور ،معادن فلزات وجود دارد؛ این معادن در اقتصاد مملکت حایز اهمیت می باشد.
افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزی از جمله کشورهای غنی به شمار میرود.

طالی که از نورآبة تخار به دست آمده                                            .سنگ کرومیت لوگر               
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		   فعالیت داخل صنف

شاگردان به پنج گروپ تقسیم شوند با استفاده از متن و نقشۀ معادن افغانستان ،فعالیت
ذیل را انجام دهند و نتیجۀ کار خود را در صنف ارائه نمایند:
گروپ اول :مناطق معادن آهن را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ دوم :مناطق معادن طال را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ سوم :مناطق معادن نقره را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ چهارم :مناطق معادن مس را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
گروپ پنجم :مناطق معادن سرب و جست را نام برده به روی نقشه نشان دهند.
		  سؤال ها
؟

1ـ در کشور ما چند نوع فلزات وجود دارد از آن ها نام بگیرید؟
2ـ معادن آهن در کدام مناطق افغانستان وجود دارد و مهمترین معدن آن کدام است؟
3ـ راجع به مس عینک لوگرمعلومات دهید؟
4ـ ذخایر سرب و جست در کدام منطقه کشور ما وجود دارد نام ببرید؟
5ـ در کشور ما ذخایر نقره در کدام نواحی تثبیت شده نام بگیرید؟
 -6طال نسبت به دیگر فلزات چه برتری دارد؟

		  فعالیت خارج از صنف

متن درس فلزات و نقشه معادن را مطالعه نمایید و درباره نکات مهم آن در درس بعدی
معلومات دهید.
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بخش تعلیمات مدنی
فصل اول

دراین فصل درس های زیر را می خوانید

• ماچرا به اقتصاد ضرورت داریم؟
• تولید( استحصال ثروت)
• تبادله(مبادلۀ ثروت)

• استهالک ،یعنی چه؟
• عوامل تولید

• زمین یا منابع طبیعی

• کار یا زحمت انسانی

اهداف فصل
از شاگردان توقع می رودکه بعد از خواندن این فصل بتوانند؛
	•ضرورت به اقتصاد را بدانند.
	•اقتصاد را طبقه بندی کرده بتوانند.
	•مفاهیم تولید،تبادله واستهالک را از هم تفکیک کرده بتوانند
	•با منابع طبیعی یی که در زمین موجود است ،عالقهمندی پیدا کنند.
به خاطر به دست آوردن روزی حالل از طریق کار و زحمت تشویق گردند.
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درس اول

ما چرا به اقتصاد ضرورت داریم؟

زمانی که ما احساس ضرورت می نماییم تصمیم میگیریم که آن را به دست آوریم؛ چون
ضروریات انسانها زیاد است و نمیتوانند تمام آنها را به دست آورند .پس به نظر شما؛کدام
علم است که بهترین روش استفاده از منابع وامکا نات را به ما نشان میدهد تا بتوانیم ضروریات
خود را به صورت بهتر به دست آوریم؟

بحث کنید

اقتصاد چیست؟
اقتصاد عبارت از بررسی چگونه گی استفاده از منابع کمیاب
به منظور تولید کاالی با ارزش و توزیع آنها در بین گروپ
های مختلف است .علم اقتصاد نوعی مطالعه و بررسی است
که با آن میتوان از منابع کمیاب ومحدود برای تأمین نیازهای
تصویر خوراکه فروشی
خود حداکثر استفاده را به عمل آورد .به همین سبب گفته
می شود که اقتصاد علم توزیع بهتر منابع وعلم انتخاب است.
نیازهای انسان خیلیها زیاد است؛ ولی منابع وامکانات موجود درطبیعت محدود میباشد .ازا
ین منابع وامکانات محدود میتوان به روشهای گوناگون استفاده کرد .منابع وامکانات محدود
قادر به رفع نیازهای نا محدود و بیاندازۀ انسان نیستند .به این ترتیب انسان بر سر دو را هی
قرار میگیرد ونا گزیر است یکی را انتخاب کند .دراینجا سؤال طرح میشود که بهترین روش
استفاده از منابع وامکانات کدام است؟
انسان درطول زمان با کار گرفتن از قوای فکری خود ،همیشه در صدد یافتن بهترین راه و
طریقه بوده است.حاصل این کوشش و تالش فکری،پدید آمدن (اندیشۀ اقتصادی) است.
با پیشرفت تمدن بشری ،اندیشۀ اقتصادی بشر نیز تکامل یافت و به عنوان علم اقتصاد جز
شاخههای معارف بشر قرار گرفت.
علم اقتصادیکی از شاخه های علوم اجتماعی است .اقتصاد از یک طرف رابطۀ نزدیک با
زندهگی ومسایل روزمرۀ مردم دارد واز  طرف دیگر با بیان نظریات ا قتصادی می تواند نقش
وسیعی حتی در بخش های غیر اقتصادی؛ مانند :طراحی پروگرام های تعلیمی وتحقیقاتی
داشته باشد .اقتصاد در سیاست نیزبا ارائۀ رهنمود ها برای سیاستمداران تأثیر قابل مالحظۀ
دارد .همچنا ن استقرار یک نظام اقتصادی با ثبات از اهداف و در عین حال از مقو مات و
ثبات حکومت های موجود در جهان  می باشد که به این ارتباط نیز مطالعۀ علوم اقتصادی
وبه کار بردن و عمل به آن در بهتر ساختن نظام های مختلف اقتصادی میتواند مفید باشد.
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خانوادههایی که معاش کم و مصارف زیاد دارند ،عاقالنه خواهد بود برای تنظیم وتوزیع
معاش و دستمزد از نظریه های اقتصادی استفاده کنند.
بانگداران ،دستگاه های صناعتی ،خانواده ها ،حقوق دانان ،مهندسان و در بعضی موارد
داکتران خالصه همه و همه جهت اتخاذ بهترین تصا میم در بارۀ امور محولۀ خویش به مطالعۀ
اصول وکلیات اقتصاد ضرورت دارند.
عدهیی از اقتصاد دانان به این نظر هستند که:داشتن اطالعات کلی و اساسی ازاقتصاد برای
محیط های تعلیمی اعم از معلمان ،استادان حتی محصالن و شاگردان مکتب جهت استفادۀ بهتر
ضروری است .توضیحات فوق نشان دهندۀ آنست که اقتصاد پوشش قابل مالحظۀ به عمده
ترین مسا یل زندهگی میدهد .این امر خود ضرورت و اهمیت مطالعۀ علم اقتصاد را میرساند.
	                 در کدام بخش های دیگر زندهگی روزمره از نظریات اقتصادی میتوان
استفاده نمود؟ در ز مینه چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید
دستمزد؟ پول یا کاالیی که کارفرما به کارمند یا کارگر خود در مقابل کاری که انجام داده می پردازد.
		          خالصۀ کنید
• علم اقتصادیکی از شاخه های علوم اجتماعی است.
•اقتصاد در سیاست نیزبا ارائه رهنمود ها برای سیاستمداران تأثیر قابل مال حظه دارد.
•بخش خصوصی برای استفادۀ بهتر از منابع خود به نظر یات اقتصاد دانان ضرورت دارند.
• خا نوادۀ که معاش و یا دستمزدکم  و مصارف زیاد دارد ،عاقالنه خواهد بود برای تنظیم
وتوزیع معاش و دستمزد از نظریه های اقتصادی استفاده کند.
                                  سؤاالت درس
 -1علم اقتصاد مربوط کدام علوم است؟
 -2خانواده های که معاش ودستمزد کم دارند ومصارف زیاد دارند ،اقتصاد خودرا چگونه
تنظیم نمایند؟
 -3آیا علم اقتصاد تنها به حل مسایل اقتصادی می پردازد ویا در مسایل غیراقتصادی نیز نقش دارد؟
                 
شاگردان به اثر تتبع و استفاده از کتاب خانه ها در مورد اقتصاد اسالمی مقالۀ بنویسند.
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درس دوم

تولید (استحصال ثروت)

در درس گذشته خواندید که کاال ها وخدماتی که مورد استفادۀ ما قرار می گیرد از منابع
وامکانات که درطبیعت موجود و در دسترس ما قرار گرفته است تهیه میگردد .پس برای اینکه
یک کاالآمادۀ فروش و مصرف شود ،چه مراحلی را باید طی کند؟           

بحث نمایید

تصویر فابریکه

تصویر تراکتور

تولیدچیست؟
برای اینکه بتوانیم کاال های مورد ضرورت خودرا با استفاده از منابع و امکانات موجود تهیه
کنیم ،به کار و تالش ضرورت است و باید با انجام یک سلسله اقدامات ،آنها را به کاال های
(ج َّل َج َ
اللُه)  درقرآن کریم می فرماید:
مورد ضرورت خود تبدیل کنیم .خداوند َ
َ
نس ِ
ان ِإ اَّل َما َس َعى (النجم.)39:
س ل إْ ِ
َوأن ل َّيْ َ
ِل َ
ترجمه :واینکه نیست انسانرا مگر آنچه سعی کرده است.
این سلسله اقدامات که برای تبدیل منابع به کاال های مورد ضرورت صورت میگیرد ،به نام
تولید یاد میگردد .بنابراین تولید را میتوان چنین تعریف کرد:
تولید عبارت از فعالیت هایی است که در نهایت ،منجر به تولید کاال یا خدمات مطلوب می
شود.
تولید را میتوان از یک طرف ایجاد فایده و مطلو بیت برای رفع خواسته ها وضروریات بشر
تلقی کرد و از طرف دیگر ،تولید را می توان فعالیت های خواندکه به وسیلۀ آنها (عوامل
تولید) ( )1با یکدیگر ترکیب شده و به کاال ها و خدمات تبدیل میگردد.
هر نظام اقتصادی باید قادر به پاسخ سه سؤال اساسی که مربوط به چگونهگی تولید میشود،
باشد که آنها عبارت اند از:
------------------------------------------------------------( )1منابع طبیعی ،نیروی انسانی و سرمایه در مجموع عوامل تولید را تشکیل میدهند.
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الف :کدام کاال ها باید تولید شود؟ یعنی از بین هزاران کاال کدام یک را باید انتخاب وتولید
کرد؟ دوم اینکه؛ اندازۀ تولید هر کدام چه مقدار باشد؟ آیا باید لباس تو لید کرد یا غذا؟ و
اگر هردو لزوم به تولید باشد ،کدام آن بیشتر وکدام آن کمتر؟
ب :کاال ها چگونه باید تولید شود؟ بعد از اینکه معلوم شد که کدام کاال وبه چه مقدار باید
تولید شود ،این سؤال مطرح میشود که :کاالی مذکور را باید با چه روش فنی تولید کرد؟ به
طور مثال :آیا برای تولیدکاال از برق یا انرژی آبی یا نفتی و یا انرژی اتمی استفاده کرد.
ج :کاال ها باید برای کدام افراد تولید شود؟ بعد از اینکه به سؤال های( الف وب) جواب گفته
شد ،این سؤال مطرح می شود که کاال های تولید شده چگونه بین افراد جامعه توزیع گردد .آیا
کاال های تولید شده به افراد ثروتمند تعلق گیرد یا به افرادی که دارای عاید کم هستند؟
بدیهی است که هر نظام اقتصادی میکوشد با توجه به معیارهای حاکم درجامعه به این
سؤاالت جواب داده و به راه حل های مناسب و مطلوب این مسایل دسترسی پیدا کند.
با همکاری همصنفان خود درمورد چگونه گی تولید کاال ها بحث نموده
در زمینه چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید

کاال چیست؟ آنچه قابل فروش و یا عرضه و تقاضا است؛ مانند :اموال تجارتی ،متاع وغیره.
      
خالصۀ کنید ()1
•-------------------------------------------------------------
•-------------------------------------------------------------
                                  سؤاالت درس
 -1تولیدرا تعریف نمایید.
 -2چطورمیتوانیم کاال وخدمات مورد ضرورت خودرا با استفاده ازمنابع وامکانات موجوده
تهیه کنیم؟
 -3سه سؤال اساسی که مربوط چگونهگی تولید می شود ،نام ببرید.
شش نوع کاالی را که از منابع و امکانات طبعیت به دست میآید و مورد استفاده انسان ها
قرار میگیرد لیست نمایید.

------------------------------------------------------------( )1شاگردان عزیز! از این درس به بعد ،به کمک معلم محترم خود مرور بر درس را بنویسید.
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درس سوم

تبادله(مبادلۀ) ثروت
دردرس گذشته دربارۀ تولید معلومات حاصل نمودید .دراین درس تبادله را میخوانید.

بحث نمایید

تبادله چیست؟
	• یک فرد از کدام طریق ودر بدل چه چیز اشیایی را که به آن ضرورت دارد ،به دست
آورده میتواند؟
	• زمانی که پول موجود نبود تبادله چه قسم صورت می گرفت؟

تصویر خوراکه فروشی

تصویر اسعار افغانی

تبادله در راستای علم اقتصاد عبارت از داد  و گرفت اشیا و خدمات اقتصادی به اشیا یا پول              
می باشد .قبل از ایجاد پول در میان انسانها تبادلۀ جنس به جنس صورت میگرفت به طور
مثال :فردی که مقدار گندم اضافی داشت و میخواست آن را با برنج تبادله کند .باید فردی
را پیدا میکرد که برنج اضافی داشته باشد ،در ضمن حاضر باشد آن را با گندم مبادله کند.
یکی از مشکالت این نظام(تبادلۀجنس به جنس) ،پیداکردن مشتری مناسب بود؛ چون فروشندۀ
تکه که ضرورت به برنج دارد ،باید برنج فروشی را پیدا کند که ضرورت به تکه داشته باشد.
مشکل دوم نظام جنس به جنس نبودن معیاری برای سنجش ارزش بود؛ زیرا اگر برای تبادلۀ
جنس به جنس مشتری مناسب یافت شود؛ باز هم روشن نیست که چند کیلو برنج برابر چند
متر تکه باید مورد معامله قرار گیرد .قبل از اختراع پول این مو ضوع روشن نبود؛ اما درحال
حاضر،یک مترتکه تبدیل به پول میشود و پول آن با برنج مبادله می گردد.
مشکل دیگر تبادلۀ جنس به جنس ،نبودن معیاری برای ذخیرۀ ارزش بود .درنظام جنس به
جنس ،خود کاال باید ذخیره میشد که مشکالت حفاظت ونگهداری و امکانات تلف شدن
کاال موجود بود .این مشکالت باعث شد که بشر در ایجاد یک وسیلۀ دیگر مبادله برآید.
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این وسیله عبارت از پول بود که با کمک آن مشکالت مبادلۀجنس به جنس از بین برداشته
شد .پول عالوه بر آن وظایفی دیگری را نیز انجام می دهد که نظام مبادلۀ جنس به جنس
از آن عاجز بود .پول در حال حاضر این سه وظیفۀ اساسی را که در تبادله جنس به جنس
امکان پذیر نبود ،انجام میدهد که عبارت از -1 :وسیله پرداخت در مبادله -2 ،وسیله سنجش
ارزش -3 ،وسیله پس انداز و حفظ ارزش.
پول درصورت تبادله امروز سهولت های زیاد را فراهم کرده؛ زیرا هر دکاندار یا دهقان زمانی
که متاع خود را میفروشد پول به دست میآورد ،ذریعه پول اشیای مورد ضرورت خود را از
بازار خریداری مینماید این پول به شکل مسکوکات فلزی یا نوت کاغذی می باشندکه همۀ
مردم آن را برای داد وستد قبول کرده اند.
با همکاری همصنفان خود درمورد تبادله جنس با جنس بحث نموده
در زمینه چند سطر بنویسید.

بیشتر بدانید

پس انداز چیست؟ بخشی از درآمد قابل تصرف است که در زمان حال مصرف نشده در
صندوق های قرض الحسنه و سایر صندوق های مالی ،یا به صورت پنهان نگهداری میشود.
                                    خالصۀ کنید

• -----------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                  سؤاالت درس
 -1تبادله راتعریف نمایید.
 -2قبل از آنکه پول به میان بیاید تبادله چه قسم صورت می گرفت؟
 -3تبادلۀ جنس به جنس چه قسم صورت میگرفت؟
     
سه وظایف اساسی پول راتحریر نمایید.
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درس چهارم

استهالک(مصرف ثروت(

در درس گذشته در مورد تبادله معلومات حاصل نمودید دراین درس به استهالک آشنا
میشوید.

تصویر اسکواتور که در ساختمان خانه ها و بلند منزل ها از آن استفاده می شود

بحث کنید

استهالک چیست؟
بخشی از سرمایه های یک کشور از قبیل ما شین آالت ،عمارات ،سرک ها و راه ها و نظیر
آن که در فعالیت های تولیدی ازآنها کار گرفته می شوند ،به مرور زمان فرسوده میگردند
و از بین می روند؛ مقدار سرمایه یی را که  صرف اعمار ،ترمیم و جاگزین آنها کنیم به نام
استهالک یاد میگردد .یا کاهش ارزش دارایی یا بهای اموال بر اثر کار باگذشت زمان به
صورت فرسودهگی یا کهنهگی را استهالک میگویند؛ به طور مثال :کهنه کردن لباس ویا
فرش ،میز وچوکی ،پرزه های موتر ،رادیو ،تلویزیون ،فابریکه ها و ماشین آالت خفیفه و ثقیله

و غیره هر کدام اینها برای اینکه کام ً
ال مصرف شده از بین برود ،اوقات مختلف به کار دارد
و هم یک شی بعضی اوقات ممکن هم تولیدی باشد هم استهالکی ،یعنی نزد بعضی مردم
تولیدی شمرده شود؛ به طور مثال :آهن نزد کسانی که فوالد می سازند شی تولیدی وخود
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فوالد که از آن دیگر سامان  می سازند ،شی استهالکی میباشد.
مقدار استهالک بر اساس ارزش کاالهای سرمایه یی (کارخانه ،ماشین آالت و )...که درجریان
تولید استفاده میشود ،بر آورده میگردد .این برآورد ،مبالغی را که باید کنار گذاشته شود تا
سرمایۀ اولیه دست نخورده باقی بماند ،تعیین میکند.
همچنین استهالک بخش از تولید نا خالص ملی سال جاری است که برای جای گزینی سرمایه مادی
مصرف شده در جریان تولید به کار گرفته میشود .نام دیگر استهالک مصرف سرمایه است.
با همکاری همصنفان خود درمورد اشیای استهالکی و تولیدی بحث
نموده در زمینه چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید

تولید ناخالص چیست؟ اگر کل تولید جامعه را بدون مصارف جای گزینی (استهالک)
محاسبه نماییم ،آن را تولید ناخالص گویند.
                                     خالصۀ کنید

•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                       سؤاالت درس

 -۱استهالک چیست؟
 -۲پنج مثال از مواد استهالکی را نام بگیرید.
 -۳نام دیگر استهالک چیست؟
نام  4نوع اشیای استهالکی را که شما در خانه از آن استفاده می نمایید در کتابچه های خود
بنویسید.
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درس پنجم

عوامل تولید

دردرس گذشته دربارۀ استهالک معلومات حاصل نمودید .دراین درس به عوامل تولید  
آشنایی حاصل مینماید.

بحث نمایید

• عوامل تولید را به چند دسته میتوان تقسیم کرد؟

برای اینکه بتوانیم کاال وخدمات مورد ضرورت

خودرا با استفاده از منابع وامکانات موجوده تهیه
کنیم ،به کاروتالش ضرورت داریم و باید با انجام
یک سلسله اقدامات ،آنها را به کاال های مورد
ضرورت خود تبدیل کنیم.
آیا می دانیدعواملی که باعث جریان تولید این
کاال ها می گردد،چیست؟
عواملی را که انسان به کمک آنها کاال برای تصویر  کارگری که مصروف ولدنگ کردن است
رفع احتیاجات خود تولید میکند ،عوامل تولید
مینامند .عوامل تولید را به طور کلی میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 -1تمام منابع طبیعی؛ مثل :زمین ،آب ،نیروی که ازآن قسماً اتم ساخته میشود ،نیروی باد
وغیره به طورخالصه« کل مخلوق طبیعی».
خداوند(ج َّل َج َ
اللُه) در اختیار ما
درجریان تولید کاال ها وخدمات از امکانات ومنابعی که
َ
قرار داده است استفاده میکنیم .در فعالیت های زراعتی از زمین ودر فعالیت های صیادی  از
بحر و در فعالیت های صنعتی نیز مواد اولیه که از معادن استخراج میشود استفاده میکنیم.
همۀ این عناصر جز منابع طبیعی  شناخته میشوند .گاه این مجموعه به عنوان زمین معرفی
میشود اما مفهوم منابع طبیعی را مدنظر دارد.
 -2تمام نیرو های انسانی اعم از اکتسابی و یا ارثی ،جسمانی و یا روحی ،به طور خالصه تولیدو
آماده کردن محصوالت مورد ضرورت با استفاده از منابع طبیعی ،ضرورت به کار وفعالیت انسان
دارد ،یعنی اگر تا تالش انسان نباشد ،منابع فراوان و با ارزش طبیعت به طور کل قابلیت استفاده
خوب را پیدا نمیکنند .به همین دلیل ،نقش نیروی انسانی در جریان تولید بسیار مهم است.

نیروی انسانی درکته گوری های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .دربعضی از فعالیت های
تولیدی به کارگر ساده ضرورت است؛ درحالیکه در بعضی فعالیت های دیگر باید از نیروی
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انسان تعلیم دیده وماهر استفاده شود .همچنین ،انجام دادن یک سلسله فعالیت ها مستلزم
تخصص بیشتر و دانش فنی تر الزم است .بنابراین؛ نیروی انسانی را با توجه به تجربیات،
مهارت ها ودرجۀ تحصیل که دارند میتوان به نیروی انسانی ساده ،نیمه ماهر و نیروی انسانی
ماهر یا متخصص طبقه بندی کرد .نیروی انسانی را عامل کار نیز گویند.
 -3اکثر وسایلی که توسط انسان ساخته وتکمیل شده برای تولید کاال های دیگر مورد
استفاده قرار میگیرند .مانند وسایل و ماشین آالت ،به طور خالصه «سرمایه».
انسان برای به دست آوردن منفعت از منابع طبیعی به وسایل وتجهیزات ضرورت دارد .این
تجهیزات و وسایل در واقع حاصل کار گذشتۀ انسان ها است.
عامل سرمایه مجموعۀ امکاناتی است که از کار گذشتۀ انسان حاصل گردیده است و درجریان
تولید مورد استفاده قرار میگیرد؛ مانند :ماشین االت.
به این ترتیب ،تولید کنندهگان با تهیۀ ماشین آالت و ضروریات الزم ونیز اختصاص مبالغی برای
خریداری های جاری پرداخت معاش کارکنان و غیره ،جریان تولید را شکل می دهند .به مبالغ
ووجوهی که درجریان تولید از آن کار گرفته می شود ،دراصطالح« سرمایۀ مالی» میگویند.
بنابراین ،منابع طبیعی ،نیروی انسانی و سرمایه درمجموع عوامل تولید را تشکیل میدهند.
                               سرمایه ملی چیست؟ با همکاری همصنفان در زمینه چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید
سرمایه چیست؟ آن بخش از کاال وخدمات است که موجب تولید کاال و خدمات دیگر

میشود .یا مالی که عواید پولی به دست میدهد.
                                  خالصۀ کنید

•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                      سؤاالت درس
 -1عوامل تولید چیست؟
 -2درجریان تولید کاال وخدمات از کدام منابع استفاده می شود؟
 -3کدام عامل و نیرو میتواند منابع فراوان وبا ارزش طبیعت را قابل استفاده نماید؟
منابع طبیعی را که از آن درتولید استفاده میشود تحریر نمایید.
119

درس ششم

زمین یا منابع طبیعی

در درس گذشته در بارۀ عوامل تولید معلومات حاصل نمودید .دراین درس خواهید خواند که
زمین نیز یکی از عوامل تولید به شمار میرود                         .

بحث نمایید

• زمین چیست و چه ارزش دارد؟

زمین جایی اس��ت که انس��انها ،حیوانات،
پرندهها ،خزندهها در آن زندهگی میکنند،
نباتات ،درختان وگیاه��ان گوناگون درآن
میروین��د .آی��ا گفت��ه میتوانیدک��ه به غیر
از اوص��اف ذکر ش��ده زمی��ن دارای کدام
ارزشهای خاص ومنابع طبیعی مفید است؟
تصویر  نمای از طبیعت جنگل ها
زمين نه تنها جایی است كه بر آن سكونت
داريم؛ يا به روي آن گشت و گذار ميكنيم.
بلکه زمین در اقتصاد نیز ارزش خاصی دارد؛ زيرا تمام منابع طبيعي كار آمد است؛ مانند :معادن  نفت
و گاز ،معادن فلزات و احجار قيمتي و غيره منابع اقتصادي در آن شامل است که همه در زمین جا
دارند .بدين سبب است كه بعضي اوقات به عوض کلمۀ زمين منابع طبيعي را استعمال ميكنند.
اهميت زمين به طورعموم منحصر به سه چيز است.
الف  -به وضع طبيعي و اقلیم آن.
ب -اندازه فعاليت انساني كه بر آن كار ميكند.
ج -فاصله و چگونهگي مواصالت آن از بازارهايي كه حاصالت زمين در آن جاها فروخته ميشوند.
الف -وضع طبیعی و اقلیم آن :عبارت است از :حاصل خيزي زمين ،ثروت معدني و نباتي،
موقعيت و آب و هواي آن؛ مث ً
ال :در افغانستان زمينهاي  لوگر و غزني طبعاً حاصلخيز بوده داراي
آب فراوان ،آفتاب كافي و هواي خوب است در حالي كه زمينهاي فراه و چخانسور آب فراوان
و هواي مساعد نداشته و ريگستاني بوده باران کم میبارد آب باران هم كم دارد .زمينهاي
كوهدامن و كوهستان براي غرس اشجار و تاك انگور و كشت زراعت گندم خوبتر مساعد
است .زمین های لغمان ،ننگرهار و کنر بسیار حاصلخیز بوده دارای آب فراوان ،دریاها و رود
خانه ها،آفتاب کافی و هوای خوب است ،برای کشت زراعت مث ً
ال گندم ،جوار ،شالی وغرس
اشجار گوناگون مثل :مالته ،نارنج ،لیمو ،شفتالو ،آلو ،بهی ،انگور ،انجیر و غیره مساعداست.
ب -فعاليت انسان عبارت از زحمت دهقان براي اصالح زمين از قبيل :كشت كردن در اوقات
مساعد ،آب دادن ،استعمال انبار(پارو) هاي طبيعي و کود مصنوعی و اگر زمين جبه زار و
چمنزار باشد آب زياد آن را به ذريعة كندن زابرها خشک کرده تا به زرع نبات آماده گردد و
با رعايت تناوب زراعتی( ،يعنی در يک زمين همه ساله یک نبات کشت نشود ).فرضاً امسال
اگر کچالو کشت کرده باشید ،سال آينده عوض آن گندم يا کدام نبات دیگر زرع و کشت
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کنید .خيشاوه كردن زمين تا گياه هاي بيكاره و هرزۀ آن از زمين برطرف شود (حاال براي از
بين بردن گياه های مضره و هرزه دوا پاشي ميكنند) .در جاهايی كه هوا گرم و خشك است
غرس نمودن درختان زياد در آنجا برای معتدل ساختن هوا كمك ميكند.
ج -فاصله و چگونه گی مواصالت زمين از بازار فروش :حاصل خيزي زمين هر قدر زياد
باشد وقتي ارزش و اهميت خوب خواهد داشت كه در موقع مساعد به بازار عرضه گردد و به
دسترس خريداران قرار گیرد طوریکه دیده میشود حاصالت زمينهای لوگر و غزنی نسبت به
زمين های اطراف كابل نا وقت تر در مركز كابل ميرسد ،همچنين مواصالت و راههای بري،
بحري و فضايي از نقطة نظر اقتصاد داراي اهميت زياد ميباشد.
دو طريقۀ مشهور زرع زمين
الف -زراعت منبسط كه عبارت از كاشتن در زمينهاي زياد با مصارف كم تا حاصالت زيادتري
از زمين به دست آيد ،كه اين طريقه در ممالك عقب مانده و كم نفوس و داراي ساحههاي زياد
زمين زراعتي مروج است.
ب -زراعت متكاثف كه عبارت است از :تمركز دادن قوا و مصارف در كشت كردن همان يك قطعه
زمين محدود ذريعۀ استعمال كودهاي مصنوعي و طريقه هاي علمي و ماشيني جهت تزييد حاصل آن.
اين طريقه در ممالك پر نفوس و مترقي مروج است كه از زمين كم حاصل زياد به دست مي آورند.
در بعضي ممالك هر دو طريقه رواج دارد 	.
با همکاری همصنفان خود در مورد دو طریقه مشهور زرع زمین چند سطر
تحریر دارید.
بیشتر بدانید
عوامل و منابع :بعضی از اقتصاد دانان دو اصطالح عوامل و منابع را مرادف هم به کار میبرند،

مقدار موجود منابع یک اقتصاد از عوامل ،تعیین کنندۀ مقدار تولید آن جامعه است.
                                              خالصۀ کنید

• -------------------------------------------------------------
• -------------------------------------------------------------
سؤاالت درس

 -1در اقتصاد ،زمين چه ارزش دارد؟
 -2اوضاع طبيعي و اقليمي زمين چیست؟ بیان دارید
 -3اهميت زمين به طورعموم منحصر به چند چيز است؟نام بگیرید.
   
برای اینکه از زمین محصول خوب وفراوان به دست آوریم باید کدام کارهارا انجام دهیم؟دراین باره
چند سطر بنویسید.
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درس هفتم

کار یا زحمت انسانی

دردرس گذشته دربارۀ زمین ومنابع طبیعی معلومات حاصل نمودید .دراین درس کار یا
زحمت انسانی و تقسیم کار را خواهید خواند.

بحث نمایید

•کدام کاررا اقتصادی وکدام کار را غیراقتصادی گفته

میتوانیم؟ كار در عوامل توليد ارزش زياد دارد و كار در
اقتصاد عبارت از زحمات جسمی و دماغی کارگران در
راستای کار ایشان است که به خاطر توليد ثروت صورت
میگیرد .از جملة كارهايي كه مولد ثروت ميباشد
خدمت دهقان باالي زمين ،كار كارگران در فابريكه،
تصویر نمای از میکانیزشدن زراعت
ماشين و وسايل كار برای توليد ،خوراك  و پوشاك،
که به واسطۀ ماشين توليد ميشود .توليد مواد تعميراتي ،ادويه ،نانوا ،كارگر حمل و نقل
اموال ،مامورين بانك ،محاسب ،معلمی ،معماری ،نقاشی ،حجاری و غيره كارهاي اقتصادي
بوده؛ ولي كارهاي تفريحي؛ مانند :دويدن ،آب بازي ،خيز زدن و غيره كار اقتصادي شمرده
نميشود؛ زيرا ارزش آن را به جنس يا به پول سنجش كرده نميتوانيم.
تقسيم كار
تقسیم کار عبارت است از به کار گیری منابع انسانی و غیر انسانی بر حسب تخصص و
مهارت در قسمت های مختلف تولید ،به عبارت دیگر تقسیم کار زمانی صورت میگیرد
که کارگران مختلف به کار های مختلف گماشته شوند و بر اساس مهارت های آنها با هم
محصول مطلوب را تولید کنند اگر كارهاي اقتصادي را در جامعه مطالعه كنيم مي بينيم كه
در آن كارهاي مختلف به اشخاص جداگانه داده شده و وظايف بين مردم جدا جدا تقسيم
شده؛ مث ً
ال :در ساختن بوت يكي چرم تهيه كرده ،ديگري ميخ ،برخی تار ،بعضی رنگ و
دیگر وسایل آنرا آماده میسازند .در تقسيم كار از نقطه نظر فرد يا كارگر تخصص دركار
است و از نقطه نظر جامعه عبارت از تعاون  و همکاری ميباشد يكي؛ مانند :دهقان است ،يكي
دوکتور ،دیگری معلم ،يكي پارچه ميبافد و دیگری خیاطی میکند .در حقيقت تولـيد كننده
گان متخصص پيشة خود ميشوند .تخصص كار بعضاً از روي مناطق نيز صورت ميگيرد؛ مث ً
ال:
مزار شريف در ساختن قاقمه ،دولت آباد در قالين و كابل در پارچه بافي ،قندهار در دست
دوزي و غزني در سامان برنجي و پوستين دوزي و استالف درظروف گلی  و بعضی دیگری
از والیات وطن ما به بعضی از چیزهای به خصوص شهرت دارند.
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فوايد تقسيم كار
تقسیم کار دارای فواید زیر است:
-1حاصالت زياد ميشود -2 .حاصالت   اصالح و بهتر ميگردد -3.مهارت كارگر در
رشتة معينه زياد ميشود-4.كارگران متفق ميشوند - 5 .قوة جسماني كارگر تحت فشار قرار
نميگيرد -6 .به اثر قابليت در همان كار معاش او بهتر و افزونتر ميشود -7.شاگردان خوبتر را
در آن رشته تربيه ميكنند -8 .مردم بيشتر به كار افتيده بيكاري كم ميگردد -9 .ثروت بيشتر
به دست ميآید .و زنده گي کارکنان رونق ميیابد.
قابليت كاركردن :كار داني و لياقت كارگران نظر به چند عامل فرق ميكند.
-1او ضاع اقليمي و ارضي در دنیا :در مناطق معتدل نسبت به مناطق حاره فعاليت بيشتر بوده،
مث ً
ال :در انگلستان و جرمني كارگران نسبت به هند زياد تر فعاليت مينمايند.
-2تعليم و تخصص مسلك :در تزييد حاصالت كمك ميكند.
-3اخالق :در اثر حسن سلوك و روش نيكوي كار فرما حاصالت زياد و اصالح ميشود.
-4معيشت زنده گي :خوراك ،پوشاك و مسكن كارگران اگر خوب باشد آنها کار خود را
بهتر انجام ميدهند.
 -5معاش كافي و مناسب داشته باشد كه حواسش پريشان نباشد.
 -6اوضاع عمومي و ساعات كار بايد منظم باشد و وقت آن بسيار طوالني و تكليف آور نباشد.
 -7صحتمندي براي كارگر در توليد كمك ميكند.
 -8وجود مواد خام كه فراوان و ارزان باشد
                          با همکاری همصنفان خود فواید کار را در سه سطر بنویسید.
بیشتر بدانید :نیروی کار چیست؟ نیروی کار بخشی از جمعیت است که تمایل به کار و توانایی کار
کردن را دارند                                                              .
                                خالصۀ کنید
• ----------------------------------------------------------
•-----------------------------------------------------------
سؤاالت درس

-1کار را از نقطه نظر اقتصادی تعریف نمایید                                                                                                                                          .
-2چند نمونه از کارهای اقتصادی را نام ببرید                                                                                                                                            
 -3چند مثال از کار های تفریحی را نام ببرید                                                                                                                                            
پنج مورد از کارهای دستی که درکشور عزیز ما بیشتر شهرت دارد تحریر دارید.
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درس هشتم

سرمايه

در درس گذشته در مورد کار یا  زحمت انسانی معلومات حاصل نمودید دراین درس به
سرمایه آشنا میشوید.

بحث نمایید

به صورت عام مردم به پول ودارایی زیاد سرمایه میگویند وشخصی که پول ودارایی زیاد
دارد به نام سرمایه دار یاپولدار یاد میشود.
آیا این حدس مردم درست است یا خیر؟
آیا ثروت را که جهت پيدا كردن ثروت ديگر استعمال نشود سرمايه گفته می توانیم؟
سرمايه عبارت از آن ثروتی است كه براي به دست آوردن ثروت زیاد استعمال ميشود .هرگاه  
ثروت جهت پيداكردن ثروت ديگر استعمال نشود آن ثروت را سرمايه نمي گوييم .آالت و
وسایل دهقان ،اسباب  وماشين آالت که برای آماده گردانیدن زمین به خاطر زرع و پاشیدن
تخم نباتات ،درو ،جدا کردن دانه از کاه از آن استفاده میشود و براي توليد گندم ،برنج ،جو،
جواري ،كچالو سبزیها و غيره چيزها كه به عوض تخم و دوباره كاشتن ،نگهداري ميگردد.
يا موتر ،اسپ ،شتر كه براي تجارت و انتقال اموال از آن كار گرفته ميشوند و پول كه براي
تجارت و خريد و فروش از آن كار گرفته ،سرمايه گفته ميشوند( .گر چه بعضي اقتصاد دانان
پول را تنها وسيلۀ مبادله و مقياس ارزش دانسته اسباب و وسایل را سرمايه ميگويند).
سرمايه عموماً از دو نقطه نظر اهميت دارد:
-1از نظر عامل توليد بودن آن و آن را صفت طبيعي سرمايه گويند.
 -2از نظر منبع عايداتی بودن آن بدون زحمتكشي و اين را صفت كسبي سرمايه خوانند.
اشكال سرمايه
اشكال عمدة سرمايه قرار ذيل است.
-1سرمايۀ شخصي و سرمايه دولتي

سرمايه شخصي :ملكيت اشخاص و افراد ميباشد که منسوب به یک شخص معین است .مثل:
پول شخصي ،زمين شخصي ،دكان  يا سراي شخصي ،اموال شخصی.
سرمايۀ دولتي :سرماية است كه به دولت تعلق دارد نه به شخص؛ مثل :زمين ها و کوه های
دولتي فابريكههاي دولتي ،جنگلها و معدنيات که متعلق به دولت است.
-2سرماية مادي و سرماية معنوي

سرمايه مادي :سرمايه یی است كه مادي و محسوس بوده قسماًٌ قابل انتقال میباشد؛ مانند  :
پول نقد ،مواد خام و اموال تجارتي و دیگر امول منقولی.
سرمايۀ معنوي :سرمايهیی است كه مادي نبوده و خودش قابل انتقال نباشد؛ مثل :علم ,فن و
هنر که در سرمايۀ معنوي فايدۀ آن قابل انتقال ميباشد.
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-3سر مايۀ نقدي و سرمايۀ جنسي
در عرف ما سرمايۀ نقدي عبارت از پول نقد ميباشد .سرمايۀ جنسی مال ،سامان و وسايل توليد
را در برميگيرد.
-4سرمايۀ ثابت و سرمايۀ دوراني  :سرمايۀ ثابت عبارت از سرمايهیی است كه به شكل دوامدار وجود
داشته باشد و به يك مرتبه استعمال مصرف نگردد؛ مثل :ماشين ،سامان كار ،زمين و امثال آن.
سرمايۀ دوراني :سرمايهیی است كه به يك مرتبه استعمال مصرف گردد؛ مثل  :حبوبات ،غله
ها و خسته براي شخم و تخم پاشي .كاغذ تحرير ،مواد سوخت ،پول براي مصارف توليدي و
تجارتي .از روي تقسيمات فوق ممكن است كه يك سرمايه در يك تقسيم به يك شكل و
همان سرمايه در تقسيم ديگر به ديگر شكل جلوه كند؛ مثل :سرمايۀ جنسي و سرمايه نقدي.
فوايد سرمايه :سرمايه در نظام حاضر اقتصادي سه فايدة عمده دارد.
-1سرمایه کاری را که بشر باالی طبیعت (منابع طبیعی) به شکل آالت و ادوات ،سامان و
اسباب ماشینی و دستگاه میکند و تولید را زیاد و آسانتر میسازد.
-2به اشکال متنوع در گدام ها و دکان ها ذخیره شده و در وقت ضرورت احتیاجات ما را خوبتر
تکافو میکند.
اگر افراد یک جامعه زندهگی بخورو نمیر داشته باشد و پس انداز سرمایوی هم وجود نداشته
باشد ،هر عضو جامعه مجبور میشود تمام وقت خود را صرف تهیه لوازم سادۀ روزانۀ خود نماید.
-3متشبثان را متقاعد ميسازد كه احتمال ضرر را به جرأت قبول كرده به اميد و انتظار تقاضا
توليدكنند و معطل رسيدن فرمايش مشتريان نشوند و با مواد خام به بازارهاي نووبه طريق
جديدی توليد ،داخل تجربه و تحقيق گردند.
                           فواید سرمایه را در چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید:
پول چیست؟ پول وسیله یی است که نقش واسطۀ مبادله را بازی می کند .پول به جز واسطۀ

مبادله ،سه وظیفۀ دیگر دارد -1 :ذخیرۀ ارزش -2 ،مقیاس اندازه گیری ،ارزش ها و واحد
حساب -3 ،وسیلۀ جهت پرداخت های آنی.
                                    خالصۀ کنید
	•----------------------------------------------------------
	•----------------------------------------------------------
                                    سؤاالت درس
 -1سرماية مادي و سرماية معنوي چیست؟
 -2سرمایۀدورانی را تعریف کنید.
 -3سرمایۀ جنسی وسرمایۀنقدی از هم چه تفاوت دارند؟
    
یک یک مثال سرمایۀمادی ومعنوی ،سرمایۀ شخصي و سرمايۀ دولتي ،سرمايۀ ثابت و سرمايۀ
دوراني ،سرمايۀ نقدي و سرمايۀ جنسي را تحریردارید.
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فصل دوم
اين فصل شامل درسهاي ذیل ميباشد:
• تعریف جامعه شناسی

• تقسیم بندی جامعه شناسی

• جامعه شناسی از لحاظ هدف
• اجتماع وجامعه

• تعریف روانشناسی

• تاریخچۀ مختصر روانشناسی
• موضوع روان شناسی
• فواید روان شناسی

اهداف فصل دوم
از شاگردان انتظار ميرود که با خواندن این فصل به اهداف زیر دست
یابند:
• تعریف جامعه شناسی را بدانند.
• هدف جامعه شناسی را بیان کرده بتوانند.
• به زندهگی در اجتماع عالقهمندی پیداکنند.
• تعریف روان شناسی را بدانند.
• فواید روان شناسی را تشریح کرده بتوانند.
• تاریخچۀ مختصرروان شناسی را بیان کرده بتوانند.
• با موضوع روان شناسی عالقهمندی پیدا کنند.
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درس نهم

تعریف جامعه شناسی

در درس گذشته در مورد سرمایه آگاهی حاصل نمودید در این درس با جامعه شناسی آشنا
میشوید.

بحث نمایید

• جامعه شناسی از کدام کلمه گرفته

شده و معنای آن چیست؟                                   
جامعه شناسی از کلمه التین Socius
(جامعه) و کلمه یونانی ( logosشناختن)
مشتق گردیده است.
کلمۀ جامعه شناسی از ابداعات اگوست
کنت فیلسوف فرانسوی نیمۀ اول قرن
نوزدهم است .به همین جهت عدۀ اگوست
تصویر یکی از دهات کشور ما
کنت را پایه گذار این علم میدانند.
جامعه شناسی یک مرتبه به وجود نیامده ،بلکه به تدریج شکل گرفته است و از سالها قبل
بنیان آن توسط کسانی چون سوفسطاییان ،سقراط ،افالطون ،ارسطو و سنت اگوستین ،فارابی،
ابن خلدون ،توماس ها بز ،روسو ،مونتسکیو ،کندرسه و سنت سیمون به وجود آمده بود که
افکار را به سوی مطالعۀ  زندهگی اجتماعی هدایت کردند .اگر تعریف سادۀ از جامعه شناسی
ارائه دهیم باید بگوییم .جامعه شناسی علمی است که به طور کلی روابط انسانی یا زندهگی
اجتماعی انسان ها را در جامعه مورد مطاله قرار میدهد و یا علم جامعه است .جامعه شناسی به
سؤاالت چون ،چرا شیوه زندهگی یک گروه از گروه دیگر فرق میکند؟ چرا بعضی از مردم
قوانین اجتماعی را نقض میکنند ،در حالی که بعضی دیگر از آن ها پیروی میکنند ،چرا
بعضی ها فقیر و بعضی ها غنی اند؟ چه چیز مایه همبستهگی جوامع شده است؟ چرا یک گروه
با گروه دیگر به جنگ میپردازد ،چرا و چگونه انسانها با یکدیگر روابط دارند؟
جامعه شناسی میکوشد تا جواب روشنی به این سؤاالت بدهد .جامعه شناسی عبارت از عمل
متقابل انسانها است و به بررسی رفتار گروه های بشری میپردازند.
از طریق بررسی جامعه شناسی ،با بسیاری از چیز هایی که قب ً
ال آشنا نبودیم ،آشنا میشویم.
همچنین با آموزش جامعه شناسی از تفاوت های رفتار بشر اطالع بیشتری مییابیم و راحت تر
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میپذیریم که شیوه های زندهگی ما همیشه شیوه های بهتر نه بوده بلکه  با تجهیز به این دانش
نوین آمادهگی بیشتر برای سازگاری  با نمونه های رفتاری جدید پیدا میکنیم.
جامعه شناسی علمی است که به وسیلۀ آن میتوان:
اول :جامعه وتمام اعضا و جریانات درون آنرا با استفاده ازروش های دقیق و قابل اطمینان
شناخت .البته اینجا منظور از اجزا ؛کردار ورفتار های افراد جامعه وروابط آنها با یکدیگر،
اهداف و ضرورت های آنها می باشد.
دوم :علل رفتار ها ،ضروریات و ارتباط آنها را با هم به طور منظم«سیستماتیک»به وجود
آورد.
سوم :نتایج و عواقب جریانات اجتماعی را تحت شرایط خاص مو جود وبا در نظر داشت
بعضی از تغییرات تا حدودی پیشگویی کرد.
با همکاری همصنفان خود نتیجۀ که از تعریف جامعه شناسی گرفتید در
چند سطر بنویسید.
		

بیشتر بدانید

سازمان  :مؤسسۀ که برای انجام دادن کار معینی تأسیس میشود.
                                خالصۀ کنید

• ------------------------------------------------------------
• ------------------------------------------------------------
                                         سؤاالت درس
 -1بنیان گزاران علم جامعه شناسی کی ها اند؟ ازچند تن آنها نام بگیرید.
 -2جامعه شناسی را تعریف کنید.
 -3به وسیلۀ علم جامعه شناسی به شناخت چه چیز ها دسترسی پیدامی نماییم؟
در مورد علم جامعه شناسی چند سطر بنویسید                          .
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درس دهم

تقسیم بندی جامعه

در درس گذشته در مورد  تعریف جامعه شناسی آگاهی حاصل  نمودید در این درس به
تقسیم بندی جامعه شناسی آشنا میشوید.

بحث نمایید

• به تصاویر مربوط به درس
نگاه کنید ،آیا سیر تحول
و تغییر در جامعه را در آن
میبینید؟ در این باره بحث
تصویر مقایسوی خانه ها و قصر های مدرن و ساده.
نمایید                                .
جامعه شناسی را از نظر روش مطالعه ،سطح تحلیل وموضوع تحقیق به بخش های مختلف
تقسیم کرده اند:
 :1تقسیم بندی جامعه شناسی از نظرروش مطالعه :این بخش از تقسیم بندی جامعه
شناسی ،برای اولین بار توسط اگوست کنت بنیان گذار این علم صورت گرفت .منظور او از
این تقسیم بندی ،بررسی و مطالعۀ جامعه شناسی ساکن و جامعه شناسی متحرک بود.
جامعه شناسی ساکن :جامعه شناسی ساکن به بررسی جامعۀ انسانی درحالت سکون وثبات،
در یک لحظۀ معین می پردازد .در این بررسی ،جامعه به مثابه یک ارگانیزم(مو جود زنده)در
نظر گرفته میشود .دراینجا ،جامعه موجود زنده تلقی میشودکه اجزای آن؛ مانند :گروه ها،
طبقات ،نهادها ،سازمان ها وفرهنگ در مقطع خاصی از زمان مورد تحقیق قرار میگیرد.
جامعه شناسی متحرک   :جامعه شناسی متحرک ،تحول ،حرکت ،تغییرات اجتماعی،
عوامل نتایج وآثار آنها را در طول زمان ،مورد مطالعه قرار میدهد و یکی از جالب ترین
مباحث علم االجتماع (جامعه شناسی) شناخته می شود .اکثر جامعه شناسان به آن عالقه مندی
نشان می دهند وکوشش میکنند بر اساس قواعد واصول مراحل تحول و تغییرات جوامع را
بیان نمایند .آنها معتقد اند همان طوریکه کوه ها پستی ها و بلندی ها  دارد و قشر زمین تغییر
شکل می یابد ،جوامع نیز در طی قرون هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تغییر می یابند و
متحول می شوند.
  بنابر این اگر تغییر و دگرگونی امور اجتماعی و نهاد ها و غیره در طول زمان مورد مطالعه
قرار گیرد یک مطالعۀ متحرک گفته می شود                                                                                                                        .
 -2تقسیم بندی جامعه شناسی از نظرسطح تحلیل :جامعه شناسی دارای سطوح تحلیلی
مختلف است که ما در اینجا به دو سطح -خُ رد وکالن -اشاره میکنیم:
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جامعه شناسی ُخرد :جامعه شناسی خُ رد به تحلیل شناخت گروه های کوچک؛ مانند :خانواده
ها ،اتحادیه ها ،انجمن ها می پردازد .مو ضوعات مورد مطالعۀ این جامعه شناسی گروه های
کوچک و روابط متقابل آنها می باشد.
جامعه شناسی کالن :جامعه شناسی کالن به تحلیل نظام های اجتماعی وسیع وکالن؛ مانند:
شهرها ،سازمان های اجتماعی وتشکیالت اجتماعی می پردازد.
-3تقسیم بندی جامعه شناسی از نظر تحقیقاتی :جامعه شناسی را میتوان از نظر هدفهای مورد
تحقیق به دو قسم نظری وعملی تقسیم کرد:
جامعه شناسی نظری :هدف جامعه شناسی نظری شناسایی پدیده های اجتماعی وکشف علل،
آثار ونتایج آنهاست .بدون آنکه فایدۀ آینده آن مدنظر باشد .این علم سعی دارد به اساس دیدگا
های نظری جامعه شناسی موجود ،دامنۀ این دانش بشری را در شناخت رفتار های اجتماعی
وجهان پیرامون انسانها گسترش دهد.
جامعه شناسی کاربردی :جامعه شناسی کاربردی بر عکس جامعه شناسی نظری که در جستجوی
جواب به کنجکاوی های وسیع علمی است ،به مطالعۀ مسایل اجتماعی؛ مانند :مهاجرت دهاتیان
به شهر ها ،مشکالت ترافیکی ،جرم ،اعتیاد و غیره میپردازد تاراه حل های را برای از میان
بردن آنها بیابد.
جامعه شناسان کار بردی نتایج به دست آورده از تحقیقات خود را در اختیار پالن گذاران
اجتماعی وفعاالن اجتماعی قرار می دهندتا بتوانند در حل مسایل اجتماعی از آنها استفاده کنند.
با همکاری همصنفان خود در مورد جامعه شناسی چند سطر بنویسید.
بیشتر بدانید
رفتار :عبارت است از هر نوع پاسخ ارگانیزم (موجود زنده) به محرکهای داخلی و خارجی.

                                         خالصۀ کنید

•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                  سؤاالت درس
 -1تقسیم بندی جامعه شنا سی برای اولین بار ،توسط کی صورت گرفت؟
 -2جامعه شناسی ساکن و جامعه شناسی متحرک از هم چه تفاوت دارد؟
 -3تقسیم بندی جامعه شناسی از نظرسطح تحلیل را نام ببرید .
چند مثال  از تغییر کیفی و کمی درجامعه  را بنویسید.
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درس یازدهم

جامعه شناسی از لحاظ هدف

در درس گذشته در مورد تقسیم بندی جامعه شناسی معلومات حاصل نمودید ،در این درس با
جامعه شناسی از لحاظ هدف آشنا میشوید.
بحث کنید

• جامعه شناسی از لحاظ هدف چند نوع

است؟                          
تعیین هدف در جامعه شناسی از اهمیت
به خصوص برخوردار است .اهمیت آن
به حدی است که در تعریف ،تعیین،
موضوع،قلمرو حتی جایگاه علمی جامعه
شناسی تأثیر میگذارد .پس میتوان گفت
تصویر یکی از شهر زیبا و پیشرفته
که یکی از راههای مهم معرفی جامعه
شناسی بیان اهداف آن است .جامعه شناسی
از لحاظ هدف مستقیم خود به دو نوع است.
الف -اهداف نظری :که جویای کشف قوانین سازمانها و ارگان های اجتماعی است و هدف
این رشته ،شناسایی« پدیده های اجتماعی و کشف علل ،آثار و نتایج آن است ،بدون آن که
فایده آنی آن مورد نظر باشد  .این علم سعی دارد بر اساس نظریه های جامعه شناسی موجود،
دامنۀ این دانش بشری را در شناخت رفتار های اجتماعی و دنیای پیرامون انسانها افزایش دهد.
جامعه شناسی نظری در روشنی نظریه ،به طرح سؤاالت پرداخته است سپس به کشف روابط
معینی بین پدیده ها نایل میشود .به طور مثال :وقتی جامعه شناسان به بررسی و کارکرد تعلیم و
تربیه و نقش آن در رشد و توسعۀ اقتصادی میپردازند یا به بررسی ساخت و کارکرد خانواده و
عمل متقابل افراد جامعه یا شیوه انتخاب همسر ،همسریابی  در جامعه های مختلف میپردازند و
نتایج مطالعات خود را در کتابها عرضه میکنند ،ما را از نظریه های جامعه شناسی مربوط به تعلیم
و تربیه ،خانواده در سر زمینها و جوامع مختلف آگاه میسازند و بر دانش ما افزوده میگردد.
ب -اهداف عملی :که تأکید آن به نتیجۀ عینی و عملی نقطه نظرهای جامعه شناسی نظری است
که دو جنبه ایده الی و کار بردی آن مورد توجه قرار دارد.
 -1ایده آلی :ایده آل به معنای کمال مطلوب ،آرزوی عالی ،منتهای آرزو و آرمان است،
طرفداران این گروه شامل فالسفه و متفکرین اجتماعی است ،آنها سعی دارند با توجه به مسایل
اجتماعی آن زمان نوعی جامعه ایده الی « تخیلی» ترسیم نمایند و کلیه مسایل و مشکالت جامعه
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مورد نظر با تدابیر و راه حلهای که آنان ارائه میدارند به نحو خوب حل شود .از متفکران این
دسته میتوان از افالطون ،فارابی ،توماس مور و ...نام برد.
 -2کاربردی( عملی) :در این زمینه جامعه شناسان تالش دارند .با استفاده از معرفت و شناخت
علمی حاصل  از جامعه شناسان نظری ،راه حلهای عملی در جهت حل مسایل و مشکالت
اجتماعی ارائه دهند .که هر روز بر اهمیت آن افزوده میگردد و در فعالیت های عملی؛ مانند:
اصالح اجتماعی ،انقالب اجتماعی ،جامعه شناسی پرستاری ،جامعه شناسی روستایی و شهری،
خدمات اجتماعی و  ....مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین مطالعه در بارۀ علل مهاجرت دهاتی ها به شهر عوامل مؤثر خطاکاری ،جرم ،خود
کشی ،ازدواج ،طالق ،اعتیاد و مانند آنها از جمله ،موضوعات جامعه شناسی عملی است.
با همکاری همصنفان خود در باره اهداف عملی جامعه شناسی چند سطر
بنویسید.
بیشتر بدانید

پدیده اجتماعی :درجامعه شناسی ،به واقعیت اجتماعی که به هر شکل و صورت باشد و
صرف با توجه به مسلم بودنش به همه ،عینی بودن و تردید ناپذیری اش اطالق میشود.
  
                                        خالصۀ کنید
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                       سؤاالت درس
-1جامعه شناسی از لحاظ هدف مستقیم به چند نوع است؟ بیان دارید.
-2ایده آل کدام موضوع را افاده میکند؟
-3موضوعات جامعه شناسی عملی را کدام مسایل تشکیل میدهد؟
   در مورد اهداف نظری جامعه شناسی چند سطربنویسید.
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درس دوازدهم

اجتماع وجامعه
در درس گذشته در مورد جامعه شناسی از لحاظ هدف آگاهی حاصل نمودید دراین درس به اجتماع
و جامعه آشنا میشوید                  .

بحث نمایید

• درتصاویر باال چی را می

بینید؟ آیا دراین تصاویر
اجتماع یا جامعه را تفکیک
کرده میتوانید؟
اجتماع چیست؟
اصطالح اجتماع و جامعه از
تصویر بازار داد و گرفت
مباحث اساسی است،
اجتماع به زندهگی گروپی که در یک منطقۀ جغرافیایی مشترک ،سکونت نسبتاً با دوام دارند اطالق میشود.
یکی از جامعه شناسان ،اجتماع را همزیستی صمیمانه ،خصوصی وانحصاری تعریف میکند.
به طور نمونه میتوان از :اهالی یک قریه یا دهات ،همسایهگان،گروه دوستان،گروه های
خویشاوندی وخانواده نام برد .اجتماع وقتی وجود دارد که این سه خصوصیات را داشته باشد:
 -1مجموعۀ خانواده هایی که دریک ساحۀ جغرافیایی محدود متمرکز شده باشند.
 -2بین ساکنان این اجتماع عمل متقابل زیاد ورویاروی وجود داشته باشد.
 -3افراد آن ،خود را عضو این اجتماع احساس کنند و عقیده داشته باشند که متعلق به یکدیگرند
و این عقیده تنها مبتنی برخویشاوندی نسبی نباشد.
متداول ترین وقابل دسترس ترین نمونۀ آن یک قریه است؛ زیرا:
 در یک ده و قریه مردم دهات و اعضای خانوادۀ شان معموالً نزدیک به هم زندهگی میکنند. حدود وسکونت مشترک آنها کام ًال محدود و برای شان معلوم است.
 افراد قریه همیشه با سایرساکنان آن در عمل وعمل متقابل اند ،همدیگر را می شناسند و قریه رامتعلق به خود شان میدانند .نام آنرا می دانند وعضویت خود را در اجتماع آن قریه تصدیق میکنند.
بنابر این «ماهیت اجتماع» احساس همبستهگی مشترک واحساس عضویت وتعلق به گروه است.
جامعه چیست؟جامعه عبارت از جمعیتی است که سر زمینی مشترکی را اشغال کرده ،تابع
اقتدار سیاسی مشترکی بوده ودر یک فرهنگ مشترک نیزسهیم باشند.
جامعه با اجتماع تفاوت دارد .طوریکه گفته شد اجتماع نوعی زندهگی است که بر احساس
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وابستهگی عاطفی ،همبستهگی مشترک واحساس عضویت وتعلق به گروه است .درمقابل،
جامعه نوعی زندهگی است که به اساس اراده ،خواست ومیل فردی با کردار وعمل سنجیده
شده ومنظم همراه می باشد.
یکی از جامعه شناسان در تفاوت جامعه واجتماع دو ضابطه(قاعده) عمده را به کار میبرد:
اول اینکه در اجتماع افراد به عنوان اشخاص کامل شرکت میکنند و میتوانند همه یا بیشتر
مقاصد خود را در داخل گروه بر آورده سازند .حال آنکه در جوامع ،افراد کام ً
ال در کار ها
اشتراک ندارند؛ بلکه در صدد بر آوردن هدفهای خاص ومعین می باشند.
دوم اینکه یک اجتماع در اثر نوعی توافق ،احساس یا عاطفۀ افراد وحدت می یابد .واضح
است که یک جامعه با توافق فکری افرادآن در مورد منافع  ایشان به وحدت می رسند.
همچنان جامعه شناس که نظریۀ فوق را ارائه نموده به این ارتباط ،روابط طبیعی واورگانیک
خانواده ،ده ،شهرک(اجتماع) را با وضعیت تصنعی ومنفرد جامعۀ نوین وصنعتی شهری(جامعه)
مقایسه میکند که درآن روابط اصیل وطبیعی بین انسانها از بین رفته وافراد در رقابت باهم تنها
برای منافع خود شان تالش میکنند.
مشخصات اجتماع را با همکاری همصنفان خود در چند سطر بنویسید.

بیشتر بدانید
ده یا قریه :عبارت از مرکز جمعیت و محل سکونت حداقل  50یا  250خانوار که در آمد

اکثریت افراد آن از طریق زراعت حاصل شود.
                                     خالصۀ کنید

•------------------------------------------
•------------------------------------------
•------------------------------------------
                                   سؤاالت درس
 -1اجتماع را تعریف نمایید
 -2جامعه چیست؟
 -3اجتماع وجامعه چه تفاوت دارد؟
سه مثال از جامعه و سه مثال از اجتماع را تحریر دارید.
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درس سیزدهم

روان شناسی
دردروس گذشته در مورد اجتماع و جامعه آشنایی حاصل نمودید در این درس به تعریف
روان شناسی آشنایی حاصل مینمایند            .

بحث نمایید

• روانشناسی ازچند کلمه گرفته شده است؟
• روانشناسی چیست؟
تعریف روان شناسی
روان شناسی یا سایکولوژی ازدو کلمه (سایکو) به معنای روان
و نفس و لوژی که ریشۀ این کلمه از لوگوس به معنای اصل و
حقیقت گرفته شده و در روشنی این اشتقاق گفته میتوانیم که
روان شناسی علمی است که در آن حقیقت روان شناسی مورد
بحث و گفتگو قرار میگیرد.
هرگاه روان شناسی را تحت الفظ تحلیل نماییم باز هم معنای آن شناخت روح و فهم روان
خواهد بود ،که در اصطالحات غربیآن را علم النفس و روحیات مینامند.
روان شناسی یعنی شناختن روان یا شناخت ذهن .بنابر این روان شناس کسی است که روان یا
ذهن را مطالعه میکند .حتماًَ میپرسید که روان و یا ذهن در کجا قرار دارد؟
آیا میتوان آن را دید یا لمس کرد؟ مسلماً خیر .روان و ذهن را مستقیماًَ نمیتوان دید و در
نتیجه مستقیماً نیز نمیتوان آن را مطالعه کرد .میپرسید .روانشاسان چه کار میکنند؟ ذهن
یا روان مستقیماً قابل مطالعه نیست اما از روی جلوه ها و از روی عملکرد هایی که دارد
قابل مطالعه  است؛ مث ً
ال از روی تعداد داوطلبان در کانکور شمول پوهنتون ها ،از روی تعداد
صفحاتی که یک شاگرد در یک ساعت میخواند از طریق مقایسه با دیگران میتوان گفت که
ذهن و روان او چگونه کار میکند .اگر این کار ها را بهتر ازدیگران انجام دهد ،خواهیم گفت
که توانایی آن را مطالعه میکنیم .ما جلوه های خارجی ذهن را مطالعه میکنیم ،به سخن دیگر
ما رفتار انسان را مطالعه میکنیم .رفتار کلمه یی است که روان شناسان برای بیان آنچه مردم
انجام میدهند به کار میبرند؛ به طور مثال :خندیدن ،بازی کردن ،دویدن ،متلک گفتن (لطیفه،
متل و کنایه گفتن) ،شوخی کردن ،مشق نوشتن ،مطالعه کردن ،شعر سرودن و غیره.
روان شناس نمیتواند ،هوش ،حافظه و شخصیت افراد را مستقیماً اندازه  بگیرد .او تنها عمل
کرد های افراد را مشاهد میکند و بر اساس آن میگوید؛ مث ً
ال با هوش هستند ،یا کم هوش،
حافظه قوی دارند یا ضعیف ،شخصیت خوب دارند و یا بد .جان دیوی و پیروان وی روان
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شناسی را علم کردار بشر خوانده است .دراین جا به سؤالی بر میخوریم که کردار چیست؟
تعریف آسان کردار همانا یک سلسله اقدامات و فعالیت هایی است برای رسیدن به هدف،
پس به اساس این تعریف حرکات و سکنات ما برای توصل به یک هدف و رسیدن به مقصد
و مرام میباشد.
پس آن دسته اقدامات و فعالیتهای که برای نیل به هدف صورت نگیرد آن را نمیتوان کردار
و سلوک نامید .زیرا حرکات و سکنات بی نظم و بدون هدف را سلوک نمیتوان گفت.
بیشتر بدانید

رفتار چیست؟ در زمینه با همصنفان بحث نموده و با مثال واضح سازید.

شخصیت چیست؟

مجموعۀ منسجم و واحد ،متشکل ازصفات و خصوصیات نسبتاًَثابت و مداوم که بر روی هم
یک فرد را از فرد دیگر متمایز میکند.
خالصۀ کنید

• -----------------------------------------------------------
• -----------------------------------------------------------
• -----------------------------------------------------------
سؤاالت درس

 -1روان شناسی را تعریف نمایید
 -2آیا می توان روان را دید یا لمس کرد؟واضح سازید.
 -3روان شناسان کلمۀ رفتار را برای بیان کدام مطلب به کار می برند؟ مثال بیاورید.

سؤاالت ذیل را جواب بدهید و فردا در صنف بخوانید فرضاً سه شاگرد به نام های ایمل ،نذیر
و مسعود در یک صنف درس میخوانند .در امتحان ایمل اول نمره ،نذیر  دهم نمره و مسعود
هجدهم نمره کامیاب شده اند به نظر شما چرا نتایج امتحان آنها با هم تفاوت دارد؟
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درس چهاردهم

تاریخچۀ مختصر روان شناسی

در درس گذشته در مورد تعریف روان شناسی آگاهی حاصل نمودید در این درس به تاریخچه
مختصر روان شناسی آشنا میشوید  .

بحث نمایید

هر علم دارای یک تاریخچه می باشد ،زیرا مراحل مختلفی را طی میکند .علم روان شناسی نیز از این امر مستثنی
نمی باشد .تاریخ روان شناسی نشان میدهد که روان شناسی به مرور زمان به علم تبدیل گردید .بنابر این:
•آیا روان شناسی علمی و روان شناسی غیر علمی از هم تفاوت دارد ؟

مطالعۀ روح و روان ،تاریخ بسیار طوالنی دارد و حتی میتوان گفت که یکجا با خلقت انسان به
وجود آمده است .بسیاری از فالسفه ،نویسندهگان ،دوکتوران قدیم؛ حتی فالسفۀ یونان؛ مانند:
افالطون ،ارسطو ،توماس هابز ،ژان ژاک روسو ،هکذا عالم و دانشمند تونسی یعنی ابن خلدون
و ....به نوعی در بارۀ رفتارانسان سخن گفته اند.
ظهور علم روانشناسی را به سال 1789م نسبت می دهند ،سالی که ویلیم ونت اولین آزمایشگاه
روان شناسی را درشهر الیپزیک آلمان تأسیس نمود.
درقرن  19در آلمان فیخنر کارهای استاد خود وبر را دنبال میکند وسایکو فیزیک راکه آنرا
نظریۀ روابط روان وجسم می نامند پی ریزی میکند .وونت ،شاگرد فیخنر ،همانطور یکه اشاره
شد،اولین البراتوار روان شناسی را تأسیس می کند ودر نتیجه به پدر روان شناسی جدید شهرت
می یابد .در نتیجۀ کار های وونت ،روانشناسی روش توصیفی را ترک کرده وبه صورت علم
تجربی در می آید .در امریکا ویلیم جیمز نیز مثل ونت آگاهی یا هوشیاری را تحت بررسی
البراتواری قرار می دهد ودربارۀ هیجان ها نظریاتی را ارائه می دارد .جیمز روان شناسی را
تقریباً به همه جای امریکا پخش نموده هدف آنرا مشخص میکند و موضوعات تحقیقاتی
زیادی را؛ مانند :هوش ،هیجان ،نگرش ،زمان عکس العمل وغیره ارائه میدارد     .
در فرانسه روان شناسی فیزیو لوژیک توسط کارهای بروکا گسترش یافت ،شارکو روان شناس
فرانسوی روش مشاهدۀ هیستریک وبیماران روانی را به وجود می آورد واز جملۀ شاگردان وی
به نام ریبو روان شناسی آزمایشی را درفرانسه به وجود آورد و روان شناس دیگری فرانسوی
وینه به رشد کودک ومطالعۀ هوش عال قهمند می گردد.
در اتریش فروید و تحلیل گران دیگر نیز ،به علت اصالت کار هایشان ،روان شناسی را تحت
تأثیرقرار میدهند .در روسیه ،پاولف فعالیت عصبی وانعکاس را به شیوۀ خاص مطالعه میکند .به
این ترتیب ،در اوایل قرن بیستم در نتیجۀ کوشش ها ،تحقیقات و ارائه نظریات وونت در آلمان،
شارکووریبو در فرانسه ،جیمز ،در امریکا ،فروید در اتریش و پاولف در روسیه روان شناسی غنی
شده و  شروع به کار میکند .در انگلستان رشد روان شناسی سیر خاصی را دنبال می کند.
اولین روان شناس انگلیس را که می توان نام برد مک دوگال استاد و یکی از بنیان گذاران روان
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شناسی اجتماعی است .او بخشی از زندهگی خودرا به مطالعۀ نبوغ ،هوش ،اندازه گیری ،تهیۀ
آزمایش ،پرسشنامه و وسایل احصایوی اختصاص می دهد.
در اوایل قرن بیستم روان شناسی به خوبی تحول میکند،کم کم خودرا از فلسفه  جدا می
سازد .همه دانشمندان روان شناسی یکدیگر را شناخته ونوشته های یکدیگر را می خوانند.
آنها در کنگره هااشتراک می کنند ،نظریه ها وکشف های خودرا مبادله می کنند.
درقرن بیستم که ارتباط ها گسترش می یابد وعلوم دقیق اهمیت پیدا می کند .تحقیقات روان
شناسی نیز گسترش مییابد.
تغییرات که در اثر انقالب صنعتی ،ظهور نازیزم وجنگ جهانی اول در جوامع به میان آمد،
دانشمندان وعلمارا وادار می کند تا انسان را دراین دنیا با دید دیگری تعریف کند.
خالصه اینکه :در آلمان کار های وونت موجب می شود که روان شناسان ،در ارتباط با
واقعیت تحقیق کنند .بینه،پیاژه ودیگران به رشد هوش کودک ،یادگیری ورشد شناخت
عالقهمند میشوند.کارهای ویلیم جیمز ،جریان شناخت ،اندازهگیری ،یاد گیری را تحت
بررسی میگیرد .هر یک از این تقسیم بندی های بزرگ ،تقسیم بندی های فرعی وجریان
های فکری زیادی را به وجود می آورد.
در  اوایل قرن بیستم چه تحولی در زمینۀ روان شناسی صورت گرفت؟
دراین مورد با همکاری همصنفان خود چند سطر بنویسد.
بیشتر بدانید
روان چیست؟ مجموعۀ قوای ذهنی معطوف به هوش ،حافظه و عاطفه که استعداد و کیفیت رفتاری فرد را

مشخص می کند.
                                 خالصۀ کنید
•--------------------------------------------
•--------------------------------------------
                                   سؤاالت درس                                  
 -1علم روانشناسی در کدام سال وتوسط کدام دانشمند به میان آمد؟
 -2کدام روان شناس ،بنیان روان شناسی اجتماعی را گذاشت؟
 -3در اثرتغییرات انقالب صنعتی ،ظهور نازیزم وجنگ جهانی اول چی تحوالت درعلم روان
شناسی به وجود آمد؟
درس جدید را در خانه با دقت مطالعه نمایید نقاطی را که نمیفهمید فردا از معلم محترم تان
بپرسید.
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درس پانزدهم

موضوع روان شناسی

در درس گذشته با تاریخچۀ مختصر روان شناسی آگاهی حاصل نمودید در این درس به
موضوع علم روان شناسی آشنا میشوید.

بحث نمایید

• علم روان شناسی کدام موضوعات را مورد مطالعه قرار می دهد؟

موضوع روان شناسی مطالعۀ علمی رفتار ،اعمال وجریانات روانی است .یعنی روان شناسان کوشش
میکنند بفهمند که انسان ها و در بعضی موارد حیوانات ،چگونه رفتار میکنند و یا چطور دنیای اطراف

خودرا تجربه میکنند؛ به عبارت دیگر ،روان شناسی میخواهد بداند که چه جریانات روانی در رفتار
وتجربه تأثیر  می گذارد .البته روان شناسی ،به طور عموم ،برای رسیدن به این تعریف مسیری طوالنی

را طی کرده است .ولی روان شناسی علمی که بیشتر از یک قرن سابقه ندارد ،تا حدودی به این تعریف
اکتفا کرده است .دراین تعریف کلیۀ حرکات ،اعمال و رفتار های قابل مشاهده وکلیه اعمال روانی که

به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند از قبیل :شادی ها ،غم ،احساس ،ادارک ،افکار عواطف ،محبت،
عشق ،اراده ،حافظه ،یادگیری انگیزش ،هیجان و شخصیت مدنظر گرفته شده است.

آیا میدانید احساس چیست؟

حالت روحی عاطفی است که در نتیجۀ قرارگرفتن موقعیت خاص در شخص ایجاد شود؛ مانند :احساس
ترس ،احساس نفرت ،احساس خوشبختی ،احساس غربت و غیره.

روش های علمی که از طریق آن روان شناسان سعی میکنند برای فهم ،پیش بینی و کنترول رفتار و
جریانات روانی به آن  دست مییابند:

 -1رفتار و جریانات روانی را توصیف کند

به طور مثال :وقتی  روان شناسی میگوید :انسان قدرت یادگیری و نگهداری مسایل را دارد .رفتار او را
صرفاً از جهت یادگیری و نگهداری مواد یادگرفته ،توصیف کرده است .ولی در بارۀ این که این یادگیری
چطور در ذهن رخ داده که انسان میتواند اطالعاتی را به خاطر بسپارد هیچ گونه بیانی ارائه نمیدهد.

 -2رفتار و جریانات روانی را توضیح و بیان میکند

روان شناس ،عالوه بر توصیف یادگیری و چگونه گی نگهداری مسایل توسط انسان در صدد بیان رفتار و

جریانات روانی از طریق روش های علمی نیز هستند.
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 -3از طریق بیان صحیح رفتار و جریانات روانی امکان پیش بینی رفتار را فراهم میکند

به طور مثال :وقتی علت این را که ما چگونه مطالب را یاد میگیریم و یا به حافظه میسپاریم ،واضح
ساختیم ،میتوانیم پیش بینی کنیم که  به یادگیری فالن مطلب چه مقدار زمان سعی و تالش الزم داریم
و حتی برای چه مدت میتوانیم آن را در حافظۀ خود ،برای استفاده های بهتر نگهداریم.

 -4از طریق بیان صحیح و پیش بینی درست ،رفتار را کنترول یا تنظیم کند
امروزه انسان با درک مفاهیم روان شناسی و ازطریق به کار گیری این رشتۀ علمی ،قادر به کنترول
وتنظیم رفتار خود و سایر انسان ها شده است.
                                 در مورد رفتار و جریانات روانی بحث نموده در زمینه سه سطر بنویسید.
بیشتر بدانید
ادراک چیست؟ جریانی ذهنی که طی آن ،تجربه های حسی معنی دار میشود ،ما اشیا را از طریق خصوصیات
آن؛ چون :شکل ،رنگ ،بو ،صدا و ....میشناسیم .حواس ما اطالعات گونا گون را از طریق گیرنده های

بینایی ،شنوایی ،بویایی ،ذایقه و المسه دریافت میکند و آن را به سیستم عصبی انتقال میدهد.
                                     

                                       خالصۀ کنید

• -----------------------------------------------------------------

•------------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------------
                                            سؤاالت درس  
-1موضوع روان شناسی را صرف  بیان دارید.

 -2پنج حاالت روحی را نام بگیرید.
 -3احساس چیست؟

در مورد رفتار و جریانات روانی چند سطر تحریر دارید.
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درس شانزدهم

فواید روان شناسی

در درس گذشته در مورد موضوع روان شناسی معلومات حاصل نمودید در این درس به فواید
روان شناسی آشنا میشوید.

بحث نمایید

• روان شناسی چه کمک به انسانها کرده میتواند؟

ممکن است در زندهگی روزمره ،شما هدف های متفاوتی را دنبال کنید .یکی میخواهد
درآینده دوکتور شود ،دیگری میخواهدژورنالست شود ،یکی هم آرزو دارد انجنیر شود.
طفلی را که خوب حرف می زند یا خوب درس میخواند با هوش می نامیم ،اکثری مردم از
ضعف حا فظۀ خود شکایت دارند ،یکی با ورزش وهنر عالقهمند است واما فردی دیگری را
می بینیم که با ورزش هیچ عالقه ندارد.
آیا میدانید کدام علم به ما می آموزاندکه منشأ این تفاوت ها درکجا است؟
آشنایی با علم روان شناسی مخصوصاً،آشنایی با اصول آموختن(یادگیری) ،می تواند به شما
کمک کندتا هم خود بهتر یاد بگیرید وهم اطرافیان خودرا به آموختن خوبتر رهنمایی کنید.
می دانیم که طفل به تدریج رشد میکند ویکجا با رشد ،تواناییهای بیشتری به دست میآورد.
برای اینکه طفل بتواند از عهدۀ انجام دادن بعضی کارها برآید ،الزم است از نظر رشد جسمی
وذهنی به حد معینی برسد؛ به طور مثال :طفل باید یکساله باشد تا راه برود ،دو ساله باشد تا کلمات
معنی دار به زبان بیاوردوپنج یا شش ساله باشد تا بتواند خواندن ونوشتن را یاد بگیرد .به طور
عموم هر کار وقت معینی دارد .همه چیز را دریک وقت به همه کس نمیتوان یاد داد .بنابر این
روان شناسی به شما خواهد فهماند که ازاطفال سنین مختلف چه انتظار های میتوانید داشته باشید.
شما متوجه خواهید شد که همۀ شاگردان با آن که ممکن است ازنظر توانایهای ذهنی تفاوتهای
چشمگیری دارند .بنابر این ،در تعلیم و تربیت آنها حتماً تفاوت های فردی را در نظر گیرند.
یکی از کلمات ورد زبان همۀ ما کلمۀ هوش است .طفلی را که خوب حرف می زند یا خوب
درس میخواند با هوش می نامیم ،متعلم،کارمند وکارگر موفق را با هوش می دانیم .هوش را
مهم ترین عامل موفقیت در تحصیل ،شغل وبه طور عموم ،در اکثر زمینه های زندهگی عادی
میدانیم .بعضی اوقات هوش را با توارث وزمانی به محیط نسبت می دهیم .به کمک روان
شناسی متوجه خواهید شد،که عدم موفقیت باچه عواملی میتواند و ابسته باشد .وقتی دالیل و
نتایج ارائه شد ،شمارا قانع ساخت که محیط و توارث هر دو درتکوینی هوش سهم دارند.
اکثری مردم از ضعف حا فظۀ خود شکایت دارند .تعدادی زیادی از متعلمان نیز همین شکایت
را دارند .ممکن شما محصالن و یا شاگردانی را بشناسید که درمقابل زحمت زیاد خود نتیجۀ
خوب نمیگیرند ،یعنی فراموشی بزرگترین مشکل آنها است.شما به کمک روان شناسی
یاد خواهید گرفت که در کدام وقت وچرا فراموشی دست می دهد وراه های جلوگیری از
فراموشی کدام است؟ چگونه بخوانید مطالب را  و چگونه به ذهن بسپارید تا کمتر فراموش
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کنید .در زندهگی روزمره افرادی زیادی را می بینیم که هدف های متفاوتی را دنبال میکنند.
یکی برای کسب قدرت ،دیگری پی کسب مال وسومی با ورزش و هنر عالقهمند است و
اما فردی دیگری را میبینیم که با ورزش هیچ عالقه ندارد .با خواندن روان شناسی تا اندازۀ
خواهید آموخت که منشأ این تفاوت ها در کجا است؟
همۀ ما همیشه به یک حال نیستیم بعضی اوقات به شدت خوش وگاهی غمگین می شویم؛
بعضی اوقات به خشم میآییم و زمانی دیگر میترسیم .یعنی حاالتی را در خود می بینیم که
بسیار شدید وزود گذر است .این حالت را هیجان مینامند .هیجان میتواند موجب بسیاری از
اختالل های روانی گردد .و هم هیجان میتواند سالمت انسان را تضمین کند .روان شناسی به
ما نشان می دهد که هیجان چیست؟و در سالمتی ما چه نقشی میتواند داشته باشد.
خالصه اینکه روان شناسی دارای فواید ذیل است:
مارا قادر به شناخت خود میکند؛ راه صحیح و مؤثر یادگیری را به ما میآموزاند؛ به ما اجازه
میدهد که مشکالت خود را حل کنیم؛ درهر کار و شغل ،حرفه یی که هستیم کار خود را
دقیق و بهتر انجام دهیم؛ در پی بردن به خصوصیات اخالقی همنوعان و دیگران ما را یاری
میکند؛ مارا از توانایی ذهنی آگاه میکند و ارزش معرفت  را روشن میسازد.
شاگرد اینکه از نظرسنی تفاوت نداشته باشند آیا ازنظر توانایی ذهنی
تفاوتهای چشم گیر دارند؟ یا خیر در زمینه  با همکاری همصنفان خود بحث نموده ،نتیجه
را یکی از شاگردان بیان دارد.
بیشتر بدانید:
هیجان چیست؟یعنی واکنش کلی ،شدید و کوتاه ارگانیزم به یک موقعیت غیر منتظره با یک

حالت عاطفی خوشایند یا نا خوشایند.
                                 خالصۀ کنید

•------------------------------------------------------------
•------------------------------------------------------------
                                   سؤاالت درس  
 - 1آشنایی با علم روان شناسی مخصوصاً ،آشنایی با اصول آموختن(یادگیری) ،درکدام
مورد به ما کمک کرده می تواند؟
 – 2کدام افراد را با هوش میگوییم.
 -3آیا علم روان شناسی میتواند در بعضی از موارد زندهگی با ما کمک نماید.
کدام عضو از خانوادۀ شما با هوش است؟ و کدام صفات را دارا است که وی را با هوش
میگویید؟ دراین مورد با کمک والدین ،معلومات خویش راتحریر نموده درصنف بخوانید.
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