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پیام وزیر معارف

احلمدهلل رب العاملنی والصالة والسالم علی رسوله حممد وعلی آله وأصحابه أمجعنی، أما بعد:
نصاب تعلیمي 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 مخصوصًا 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 مراکز 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
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مقدمه
استادان محترم و شاگردان گرامی،

افغانی،  نیازمندی های جامعه  بنا بر ضرورت و        کتاب درسی مضمون اجتماعیات مدارس دینی 
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.
اقتصاد،  اعتقادات،  قوانین،  و  مقررات  ها،  ارزش  بشری،  به جوامع  معلومات مدنی،  راجع  در بخش 
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 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  و حوادث  مستفید شده  و جهان  روزمره کشور  های  رویداد  اخبار 
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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فصل اول
قرون اولي و وسطي اروپا

در اين فصل مطالبي مانند دوران قبل از ميالد )پيش از ظهور مسيحيت(، عصر تمدن يونان 
و روم، تحوالت بزرگ اروپا از قرن 6  تا 13 ميالدي، جنگهاي صليبي، اروپا دركشاكش 
تاثيرات علمي تمدن اسالمي بر اروپا، دوران  رنسانس   اندلس و عثماني،  با اموي هاي 
اقتصادي و سياسي  اوضاع  باالي  تاثيرات آن  و  اروپا  اروپا، كشفيات جغرافيايي در  در 

معلومات حاصل خواهيد نمود.

بخش تاریخ



2

اهداف
توقع مي رود  تا شاگردان در پايان اين فصل به اهداف ذيل برسند:

-  دوران قبل از مسيحيت، ظهور مسيحيت،تجزيۀ امپراتوري روم، انكشاف امپراتوري روم 
شرقي 

- تحوالت بزرگ اروپا از قرن 6-13 ميالدي، جنگ هاي صليبي، اروپا در كشاكش با اموي 
و  اروپا  در  رنسانس  اروپا، دوران  مدنيت  بر  اسالمي  مدنيت  تأثيرات  اندلس وعثماني،  هاي 

اكتشافات  جغراقيايي در اروپا را به اختصاربدانند؛
- مطالب و موضوعات فوق الذكر را بتوانند تحليل و ارزيابي كنند؛

- در تطبيق احكام اسالمي سهيم گرديده  و از آن مستفيد شوند. 
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درس اول

دوران قبل از ميالد 

يونانيان به ارباب االنواع خود ساخته معتقد بودند و باور داشتند كه كاينات از چهار عنصر 
)آتش، آب، خاك و باد( تشكيل گرديده است. 

باشد؛   مي  تغيير  در حال  دنيا  و  دارد  تبدالت حقيقت  و  تغييرات  بودند كه  معتقد  ها  بعضي 
بعضي  ها؛ مانند:  فيثاغورث  واقعيت را در اعداد يا رياضيات مي دانستند، آنها بودند كه اساس 
تقريباً  يوناني كه  علوم ساينس )تجربي( را گذاشتند ومنطق را وضع نمودند. حكيم بزرگ 
افكار و آراي يونانيان را دربارۀ تمامي اين موضوعات مدون  و تحرير نمود، ارسطور بود كه 

ازسال )384 تا 322 ق.م( در آتن مي زيست.
زبان التيني  بر عالوۀ كه  روميان  روميان تصرف گرديد،  توسط  يونان  )146 ق.م(  در سال 
خود را حفظ كردند، فرهنگ و هنر يوناني ها را نيز فرا گرفتند. درطي مدت دو تا سه قرن 
رومي ها امپراطوري در روم تشكيل دادند كه سرزمين هاي غرب ايران، مصر، يونان، آسياي 
صغير )تركيه( و سوريه را دربر مي گرفت كه درهيچ يك آنها روم نفوذ عميقي از خود بجا 
نگذاشت، اما از لحاظ سياسي در غرب، در سرزمين هاي تونس، الجزاير، مراكش، اسپانيا، 
پرتگال، فرانسه، سويس و بلژيك رومي ها قاصد تمدن جديد به اين سرزمين ها  وسرزمين 
هاي وسيعي ديگر اروپا، آسيا و افريقا كه مناطق عقب مانده امپراطوري روم  بودند. يا به عبارۀ 
انتقال  ديگر عصارۀ تمدن شرق و فرهنگ جديد يونان و روم را به سرزمين ها عقب مانده 

دادند.
به هر حال، امپراطوري روم با وجود دگر گوني ها و فرازو نشيب ها از 31ق.م تا اواخر قرن 
پنجم ميالدي دوام كرد ؛ در اين زمان تقريباً تمامي كشورهاي غرب از لحاظ سياسي باهم 
متحد شدند، ولي در بسياري  از امور داخلي خويش مستقل و خود مختار بودند، اما فوق همۀ 
آن ها حكام و امراي امپراطوري بودند كه از لحاظ موقف و مرتبه تدريجاً باال مي رفتند تا به 

شخص امپراطور  روم  مي رسيدند.
دستگاه امپراطوري روم تا اندازۀ عدالت را ميان اتباع خويش رعايت مي كرد.  قانون گذاران 
از اين ناشي مي شود كه بوسيلۀ يك مرجع معتبر  باور  بودند كه قوت قانون  به اين  رومي 
  )Majstas( وصالح به معرض اجرا در آيد. اين قوه يا مرجع مختار وضع قوانين را ماج ستاس
يا اختيار مطلق ناميدند و آن را به امپراطوري روم نسبت دادند. به اين ترتيب، روميان از يك 
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طرف قانون را از عرف و عادات و از سوي ديگر از تمايالت نفساني جدا ساخته، در حقيقت 
قانون روم طرفدار منافع عامه بود كه در قرن بعدي تأثيرات  زيادي در اروپا بجا گذاشت.

رومي ها با استفاده از نيروي برده ها براي خود كاخ هاي زيبا  مي ساختند  و بيشتر اوقات خود 
را به خوش گذراني سپري مي كردند. از هيچ نوع ظلم و ستم باالي مردم سرزمين هاي تحت 
سلطۀ امپراتوري دريغ نمي كردند چنانچه مردم ستمديده به ستوه آمده به رهبري مرد شجاعي 
به نام اسپارتاگوس قيام كردند و تا نزديكي شهر روم پيش آمدند؛ اما رومي ها همۀ آنها را به 
قتل رساندند. درچين شرايط، حضرت عيس )ع( براي هدايت انسانها درسرزمين فلسطين كه 

تحت تسلط روميان بود، ظهور كرد.

بيشتر بدانيد  
قيام برده ها به رهبري اسپارتاگوس

مشكالت بيش از حد زندگي برده هاي روم در قرن هفتم ق.م سبب شد تا در برابر باداران 
گي  آماده  عمومي  قيام  به  پنهاني  شكل  به  ها  برده  74ق.م   سال  در  نمايند.  قيام  خويش 
گرفتند. برده داران از اين موضوع خبر شدند و برده ها به كوه ها متواري شده و در آنجا 

اسپارتاگوس را به رهبري انتخاب نمودند و بر باداران خود حمله بردند.
برده ها در اثر حمالت پيهم، برده داران را به شكست مواجه ساخته و اسلحۀ بيشتر به دست 
آوردند و به حمالت خود ادامه مي دادند با پيوستن ساير برده ها به تعداد آنها افزوده مي 
شد. هزار ها عسكر رومي، قيام كننده گان را كه باالي كوه ها سنگر گرفته بودند محاصره 
كردند و سه طرف كوه را برده داران محافظت مي نمودند. به يك طرف آن كه چقري 
عميق و خطرناك قرار داشت وهيچ گمان نمي شد كه انسان از آن عبور نمايد، برده ها زينۀ 
درازي از ريسمان تياركرده، از همان راه پايين شده و به طور مخفيانه و غافلگيرانه به لشكر 

رومي ها حمله برده و به آنها تلفات سنگيني وارد كردند.
اسپارتاگوس قيام كننده گان را به دسته هاي پياده و سواره تنظيم و از آنها سپاه قوي برضد 
برده داران ترتيب كرد. اسپارتاگوس با سپاه قوي عسكري روميان را پيهم شكست داده تا 

اينكه به جنوب ايتاليا رسيد.
در اين وقت ميان برده هاي فاتح دو مفكوره پيدا شد. اسپارتاگوس و دستۀ بزرگ برده ها 
مي گفتند كه به وطن هاي اصلي خويش برگرديم و به صورت آزاد زنده گي كنيم. عدۀ 
ديگر مي گفتند كه به روم رفته دولت برده دار روم را منقرض و تمامي برده ها را  از اسارت 

آزاد نماييم.
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باالمقابل  به دو دسته تقسيم شده، ضعيف گشتتند. و  قيام كننده گان  بدين ترتيب، قواي  
قواي رومي كه تعداد آنها نسبت به قيام كننده گان بيشتر و منظم تر بودند از فرصت استفاده 
كرده دست به حمله زده و در جنگ كه ميان آنها رخ داد قيام كننده گان را شكست دادند. 

اسپارتاگوس را كشتند و بيش از )6000( برده به دار آويخته شدند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند، روي مطالب ذيل باهم بحث نمايند:

- تمدن يونان و روم مقارن كدام دورۀ تاريخي ميباشد؟
-   عقايد يونانيان عصر باستان چگونه بود؟ درين مورد به اختصار معلومات دهيد.

-   علوم ساينسي از علوم اجتماعي چه تقاوت دارند. آنها را فهرست نماييد.

 سؤاالت
1-   اساس علوم ساينس را چي كسي گذاشت؟

2-  يونان توسط كدام نيروها تصرف شد، وپس از اشغال به چه سرنوشت مواجه گرديد؟ مختصراً 
توضيح دهيد؟

3-   امپراطوري روم چه وقت تشكيل شد؟
4- كدام سرزمين ها شرقاً و غرباً شامل قلمرو امپراطوري روم مي گرديد؟

5-     برده ها به رهبري اسپارتاگوس چه كردند؟ مختصراً توضيح دهيد.

 فعاليت بيرون از صنف
راجع به ارزش و اهميت قانون درجامعه يك مقاله بنوسيد.؟
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ظهور مسيحيت: 
نظر به اليل عقيدتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه در دوران قبل از ميالد وجود داشت و در 
درس قبلي تذكر داده شد. حضرت عيسي)ع( به صفت پيغمبر براي هدايت انسانها در فلسطين 

كه تحت حكومت روميان بود، ظهوركرد.
حضرت عيسي)ع( با بيان دلنشين و اخالق نيكو مردم را به پرستش خداي يگانه و پرهيز از ظلم 

و ستم دعوت مي كرد.
او طرفدار محرومان و ستمديدگان بود و خداوند)ج( به او قدرتي عطا كرده بود كه مي توانست 
مريضان را شفا دهد. تعاليم حضرت عيسي)ع( روميان را كه به پرستش خدايان متعدد، ظلم و 
ستم بر مردم و برده گان عادت كرده بودند، خشمگين مي كرد. با اين همه حضرت عيسي )ع( 
با ياران خود كه مشهور به حواريون بودند با سفركردن به شهرها و دهات ادامه ميدادند و مردم 
ر  پروردگا را به يكتا پرستي و كارهاي نيك دعوت مي كردند، كتاب آسماني كه از جانب  

عالم به او نازل شد، انجيل نام دارد.
باگذشت زمان بر پيروان آن حضرت، كه مسيحي ناميده مي شدند، افزوده مي شد. سر انجام 
امپراطوران و بزرگان رومي كه ابتدا باعث اذيت مسيحيان مي شدند با مشاهدۀ اين وضع نيز 
بيشتر مسيحيت فراهم گرديد. چنانچه درقرن  براي گسترش  از آن پس زمينۀ  مسيحي شدند، 
چهارم ميالدي امپراطور روم كنستانتين و در قرن پنجم ميالدي تمام امپراطوري روم به دين 
مسيح در آمدند. علما و دانشمندان عيسوي، عقايد عيسويت را با سنن و فرهنگ تمدن يونان و 

روم تلفيق و گسترش مي دادند.
از لحاظ فكري ميسحيت مؤجد انقالبي گرديد، زيرا الهه ها  و ارباب االنواع را  از بين برد، خون 
ريختن در راه خدايان خود ساخته و قرباني افراد را منسوخ كرد، جادوگري و طالع بيني را بر 
انداخت. مسيحيان به مردم تعليم يكتا پرستي مي دادند و سر چشمۀ همه افراد بشر رايك نقطه 
ميدانستند. ازينرو، وحدت دنيا مفهوم و معناي خاصي پيدا كرد. همين عدم تساهل مسيحيت، 

سبب گسترش بيش از بيش دين مسيح گرديد.

درس دوم

ظهور مسيحيت و زوال امپراطوري روم
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زوال امپراطوري روم
امپراطوري روم دولت جهاني بود، شخص امپراطور اقتدار مطلق داشت و در نزد مردم در زمرۀ 
اين  به   خدايان محسوب مي شد، چنانچه مي گفتند خداوند سزار)Divas, Caesar(، كه 
از  امپراطور  بود. طرفداران  به وجود آمده  مردم  ميان  پرستي در  قيصر  آيين  نوع  ترتيب يك 

لحاظ عقيدتي خود را مكلف به حفظ و حراست سرزمين هاي امپراطوري مي دانستند.
مسيحيان جداً مخالف اين نظريات بودند و چون حاضر به پرستش قيصر نبودند، عمال امپراطوري 
روم آنها را مشتي مردمان ماجراجو قلمداد مي كردندكه درصدد اخالل نظم جامعه اند و لذا 
بايد مورد تعقيب و توبيخ قرارگيرند و نابود شوند. چنين روش و طرز تفكر نا سالم و وسعت 

بيش از حد قلمرو امپراطوري باعث گرديد تا امپراطوري روم مضمحل گردد.

بيشتر بدانيد
علم و فلسفه در یونان باستان 

علم و فلسفه در يونان باستان پيشرفت زيادي كرد؛ زيرا:
1- يونانيان به گفتگوهاي علمي عالقۀ زياد داشتند.

2- كشتي هاي تجارتي يوناني به مصر و آسيايي صغير رفت و آمد مي كردند. از اين طريق       
بسياري از دست آورد هاي علمي مردمان آسيا و افريقا به يونان راه يافت و برآن افزوده شد. 
 3- گويند زماينكه اسكندر كشورهاي آسيايي را فتح مي كرد كتابخانه ها را به يونان انتقال 

مي داد و يونانيان از آنها استفاده مي كردند. 
فالسفۀ يونان درميان محققان ازشهرت بسيار برخوردار اند و از ميان آنان، سقراط، افالطون و 
ارسطو شهرت بيشتر دارند. سقراط، حكيم بزرگي بود هنگاميكه دركوچه و بازار مي گشت 
وبا مردم به بحث مي پرداخت. او شاگردان و عالقه مندان زياد داشت كه افالطون معروف 

ترين آنها  است.      



8

  فعاليت داخل صنف
شاگردان يا طالب به گروپ ها تقسيم شوند، روي مطالب ذيل باهم بحث نمايند ونتيجۀ رايكي از 

اعضاي گروه به ديگران بازگو نمايد.
-   زمينه هاي عقيدتي ظهور مسيحيت.

-   زمينه هاي اجتماعي و سياسي ظهور مسيحيت.

 سؤاالت
حضرت عيسي )ع( در كجا و درچه شرايطي ظهور كرد؟ توضيع دهيد.  -1

حضرت عيسي)ع( به مردم چه تبليغ مي كرد؟ مختصراً بيان نماييد.  -2
كتاب آسماني كه به حضرت عيسي )ع( نازل شد چه نام دارد؟  -3

حواريون به كدام اشخاص گفته مي شد؟  -4
اولين امپراطور رومي كه مسيحي شد، كي بود؟  -5

چه داليلي باعث زوال امپراطوري روم شد؟ مختصراً معلومات دهيد.  -6

 فعاليت  بيرون از صنف
جدول ذيل را طور مقايسه يي در كتابچه هاي تان تكميل نماييد.

قبل از مسيحيت مسيحيت

- پرستش الهه ها و ارباب االنواع 
-
-
-
-
-

- پرستش خداي يگانه )يكتاپرستي(
- پرهيز از ظلم.

- دفاع از محرومان و ستمديده گان.
- انجام كارهاي نيك.

- منع جادوگري و طالع بني.
- منع قرباني افراد به خدايان خود ساخته. 
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درس سوم

تجزیۀ امپراطوري روم به شرقي و غربي

تجزیۀ امپراطوري روم باستان و زوال امپراطوري روم غربي
قبل از هر چيز امپراطوري روم، بخصوص در غرب از هم پاشيده شده بود. كنستانتين، امپراطور 
روم،كه با قبول دين مسيحيت اميدوار بود، بنيان و اساس امپراطوري خود را محكم نمايد، يك 
عمل ديگر نيز انجام داد، او در سال 330 ميالدي در شهر قديمي بيزانتيوم كه از مراكز يونان 
باستان بود، پايتخت جديدي بنا كرد و آن را قسطنطنيه )استانبول امروزي يا بيزانس( ناميد. از 
آن پس امپراطوري روم صاحب دو پايتخت گرديد، يكي روم  و ديگري قسطنطنيه، و ازلحاظ 

ادارۀ امور و حكومتداري نيز به شرقي و غربي تقسيم گرديد.
در اطراف امپراطوري روم اقوام  و مردماني قرار داشتند كه آنها را بربر مي گفتند. امپراطوران 
و سرداران رومي داوطلباني را از اين اقوام در قشون خود به خدمت مي گرفتند و هنگامي كه 
خدمت آنها در صفوف نظام به سر مي رسيد به آنها قطعه يي از زمين مزروعي داده مي شد 
تا مقيم شوند؛ زن بگيرند، تشكيل خانواده كنند و با مردم انس بگيرند. در قرن چهارم و پنجم 
بااليي  به مقامات  بربري االصل چنان ترقي كرده بودند كه حتي  افراد  اين  از  ميالدي، تعداد 
دولتي رسيدند. در اين وقت، به عللي نامعلوم شهرهاي امپراطوري روم غربي از جنب و جوش 
ماند، تجارت رو به ضعف نهاد، ادارات محلي فلج گرديد، ماليات بشتر كمر شكن گرديد، 
دهقانان كه آزاد بودند خود را  اسير زمين ديدند، سپاه، امپراطور سركار مي آورد و از مقام 
با  پرداختند.  مي  جنگ  به  يكديگر  با  رقابت  به  سپاه  سرداران  كرد،  مي  منفصل  امپراطوري 
استفاده از اوضاع و احوال آشفته امپراطوري روم غربي به تعقيب حمالت گوت ها به رهبري 

دراين درس به اختصار آشنا خواهيد شد كه چطور در سال 395 م، امپراطوري روم 
به دو قسمت )روم شرقي و روم غربي( تقـسيم شـد. پايتخت امپراطـور روم شــرقي 

كنستانتين )قسطنطينه( و پايتخت امپراطوري روم غربي شهر روم تعيين شد.
امپراطوري روم شرقي شامل جزيره نماي بالكان)البانيا، رومانيا، بلغاريا، يونان وقسمت 
تركيه اروپايي(، مصر و مستعمرات آسيايي امپراطوري روم بود. اما امپراطوري روم 
امپراطوري  ايتاليا و بعضي مناطق اروپايي غربي را در برمي گرفت. اوضاع  غربي 
روم غربي نسبت به روم شرقي بسيار خراب بود. در نتيجۀ حمالت بربر ها از خارج و 
قيام هاي برده گان در داخل و وسعت قلمرو امپراطوري، داليلي تجزيۀ امپراطوري 

روم را مهيا ساخت.
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االريك همچنان  ژرمن ها  )جرمن ها( و هون ها به حمالت خود بر امپراطوري روم غربي آغاز 
نمودند. به دليل نا رضايتي مردم از دولت بدون مقاومت پيشروي كردند گول)فرانسه(، ايتاليا،  

و اسپانيا را متصرف شدند.
و از راه اسپانيا به شمال افريقا داخل و سرانجام  در سال )476( ميالدي امپراطوري روم غربي 
اما  رود،  مي  بشمار  قديم  دنياي  تاريخ  پايان  غربي  روم   امپراطوري  سقوط  دادند.  سقوط  را 
هاي  راه  و  ثروتمند  هاي  زمين  سر  داشتن  دليل  به  ديگر  هاي  قرن  تا  شرقي  روم  امپراطوري 
تجارتي تا مدت ها به حيات خود ادامه داد تا انيكه در سال 1453 ميالدي توسط تركان عثماني 

به رهبري سلطان محمد فاتح منقرض گرديد. 

  فعاليت داخل صنف
شاگردان )طالب( به گروهها تقسيم شوند با استفاده از متن درس علل انقراض امپراطوري روم غربي 

را فهرست نموده ويكي از اعضاي گروه به ديگران  بازگو نمايد.

 سؤاالت
1- امپراطوري روم در كدام سال به چند امپراطوري تقسيم شد؟ درضمن پايتخت هاي آنها را روي 

نقشه نشان دهيد.
2- در اطراف امپراطوري روم كدام اقوام و قبايل زنده گي مي كردند وچگونه شامل سپاه روم مي 

شدند؟ محتصراً توضيح دهيد.
3- امپراطوري روم غربي در كدام سال وچگونه سقوط كرد و داليل عدم مقاومت مردم در برابر          

حمله كننده گان چه بود؟ مختصراً توضيح دهيد.

 فعاليت  بيرون از صنف
چرا مردم از امپراطوري روم غربي حمايت نمي كردند، به اين ارتباط مطلبي را تهيه نماييد.
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درس چهارم

مشخصات رشد بيزانس

انكشاف بيزانس )امپراطوري روم شرقي( بعد از تجزیه و جدایي از امپراطوري روم
كشورها و واليات ثروتمند و متمدن از قبل مصر، سوريه، آسياي صغير )تركيه( و يونان در 
تعداد  و  برده گان كمتر  تعداد  امپراطوري  داشتند. دراين   قرار  امپراطوري روم شرقي  قلمرو 
دهقانان آزاد نسبت به امپراطوري روم  غربي بيشتر بودند. دهقانان  در شهرها گندم، مسكه، 
گوشت  و ديگر مواد  ارتزاقي را به فروش مي رساندند. در حاليكه در اروپاي غربي فقط خرابه 
ها از شهرهاي پيشرفته قديمي نماينده گي مي كرد، در بيزانس شهرها بزرگتر و پرنفوس تر 
مي گرديد. در كوچه ها و بازارهاي اين شهرها تعداد زياد دكان ها و كارگاه هاي پيشه وري 

فعاليت مي كردند.
شهرهاي بيزانس هميشه پر از جنب و جوش بود. جواهرات، ظروف شيشه يي و تكه هاي پشمي 
ساخت پيشه وران بيزانس در خارج امپراطوري كسب شهرت كرده بودند. از قسطنطنيه  دو راه 
مهم تجارتي عبور مي كرد. يكي راه خشكه از اروپا به آسيا و ديگر راه بحري از طريق بحيرۀ 
سياه بود. در شهرهاي بندري هميشه  ده ها كشتي در رفت و آمد بودند. ثروت تاجران بيزانس 

در اثر تجارت با ايران، هند و چين بيشتر مي گرديد.
 امپراطوري بيزانس از طريق پيشه وري و تجارت عايدات خوبي به دست مي آورد و همچنان 
از پيشه وران و دهقانان ماليات و از تاجران عوايد گمركي دريافت مي كرد. خزانۀ امپراطور 
هميشه پر از طال و نقره بود. لذا او مي توانست تعداد زياد عساكر اجير را استخدام كند و نيروي 
مقتدر بحري داشته باشد. دولت بيزانس طي دوران طوالني توانست كه از سرحدات خود دفاع 
كند و حتي زمين هاي جديد نيز غصب نمايد. امپراطوران كوشش مي كردند كه به كمك 

اردو، مامورين وكليسا، نظام برده داري را حفظ و تقويه كنند.
بيزانس در دوران حكومت ژوستينين

امپراطوري بيزانس در زمان  فرمانروايي ژوستينين )از 525- 565 ميالدي( به اوج قدرت خويش 
رسيده بود. ژوستينين مي خواست عظمت و جالل امپراطوري روم قديم را  احيا و نظــــــام 

در درس قبلي به اختصار خوانديد كه چگونه در سال )395( ميالدي امپراطوري روم 
به دو بخش شرقي و غربي تقسيم گرديد ولي در اين درس به طور فشرده خواهيد خواند 
كه چگونه امپراطوري روم شرقي يا بيزانس مقاومت نموده به  حال خود باقي ماند و چطور 
مركز اين امپراطوري كه در شهر قسطنطينه، در يك شهر كوچك قديمي يونان موسوم به 

بيزانس قرار داشت به نام امپراطوري بيزانس، نام قديمي اين شهر مسمي گرديد.
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برده گي را  تقويت كند. او قوانيني را در امپراتوري تدوين نمود كه هدفش تقويۀ حكومت 
طبقۀ باال بود. مجموعۀ قوانين ژوستينين قدرت فوق العاده امپراتور را بر ساير طبقات و قشرهاي 
از  مردم  و  بود  امپراطوري  به دست  مطلق  به صورت  دولتي  قدرت  مي كرد.   تحميل  جامعه 
شركت در امور زنده گي اجتـماعي بـكلي محروم بودند. ژوستينين  به منظور به دست آوردن 
با همسايه گانش جنگ هاي  احيايي عظمت سابق آن  و  قديم  امپراطوري روم  قلمرو  دوبارۀ 
متعددي انجام داد، اما با همه سعي و تالش او نتوانست به هدف خود نايل آيد. از يك طرف 
اجير كردن عساكر زيادي براي جنگهاي خونين مصارف زيادي را  ايجاب  مي كرد و همچنان 
افزايش روز افزون ماليات سطح زنده گي مردم  را نيز خرابتر مي ساخت. از طرف ديگر عساكر 
اجير امپراطور كه افراد قبايل هم شامل آن بودند، مردم مناطق و كشورهاي مفتوحه را به شكل 
وحشتناكي چور و چپاول مي كردند. در اثر اين چور و چپاول  مقاومت مردم روز به روز بيشتر 
و وضع اقتصادي آنها خرابتر مي گرديد. جنگهاي مداوم  مصارف هنگفتي را ايجاب مي كرد. 
كه از طريق ازدياد ماليات تأمين مي گرديد، همچنان ظلم و استبداد بيش از حد مأمورين دولتي 
قيام هاي  امپراطوري  اين عوامل در مناطق مختلف  اثر  نارضايتي مردم مي  گرديد. در  موجب 
مردمي به وقوع پيوست. به طور مثال مردم قسطنطنيه در سال 435  م. قيام نمودند، دامنۀ اين 
قيام گسترش يافت كه در نتيجه آن ژوستينين مي خواست فراركند، ولي دولت در نتيجۀ صرف 
بيش  قيام  اين  نموده در  قيام را سركوب  اجير  تعداد زياد عساكر  از  استفاده  فراوان و  مساعي 
از)30( هزار نفر قيام كننده گان به قتل رسيدند. در نتيجۀ جنگهاي غارتگرانه و قيام هاي مردمي 

ضعف امپراطوري بيزانس را فراهم ساخت.
هجوم سالوها

باالي  ميالدي  چهارم  قرن  در  مي كردند،  زنده گي  دانيوب  درياي  طرف  آن  در  كه  سالوها 
امپراطوري بيزانس هجوم آوردند، سالوها عساكر ماهر بودند، آنها در جريان جنگ ها با بيزانس 
تجارب زياد كسب نموده بودند. آنها در صفوف منظم مي جنگيدند و به صورت ناگهاني بر قلعه 
های نظامی حمله مي كردند. سالوها به سپاه اجير بيزانس شكست وارد مي كردند. غالمان و كلون 
ها )دهقاناني كه قطعات كوچك زمين، زمينداران بزرگ را به اجاره مي گرفتند( و د هقانان آزاد 
به سالوها كمك نموده و آنها را وسيلۀ نجات خويش از ظلم و ستم برده داران و دولت فكر مي 
كردند. تمامي شبه جزيرۀ بالكان) شامل كشورهاي البانيا، بلغاريا، يونان و قسمت تركيۀ اروپايي( را 

قيام هاي مردمي فرا گرفته بود. اين اوضاع به پيشرفت سالوها كمك مي كرد.
سالوها  قبيله  قبيله  در قلمرو امپراطوري بيزانس سكونت اختيار مي كردند، آنها اول قسمت 
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شمال شبه جزيرۀ بالكان را تصرف نموده  و سپس به طرف يونان پيشرفت كردند.
قسمت شمال و غرب شبه جزيرۀ بالكان را قبايل سربي و كرواتي تصرف كردند. در اواخر قرن 
هفتم ميالدي در مناطق جنوبي درياي دانيوب نخستين دولت سالوي )بلغارستان( تشكيل شد. 

بعدها بلغارها قسمت اعظم شبه جزيرۀ بالكان را تصرف كردند.
در قرن هفتم ميالدي اعراب به جنوب سرزمين هاي بيزانس رسيدند، سوريه و مصر را تحت 
تسلط خود آوردند. قشون آنها چند مرتبه قسطنطنيه را محاصره كرده، ولي آن را گرفته نتوانست. 
دولت بيزانس در اين وقت توانست تنها آسياي صغير)تركيه( و قسمت جنوبي شبه جزيرۀ بالكان  

را  زير تسلط خود نگهدارد.
قبايل مهاجم سالوها در سرزمين بيزانس امالك امپراطور و برده داران را غارت و تخريب مي 
كردند. تعداد زياد برده ها و كلون ها به دهقانان آزاد مبدل گرديده و از تقسيم زمين هاي اربابان 
سابق حصه مي گرفتند. مالكين بزرگ كه داراي برده ها و كلون ها بودند، فقط در آسياي صغير 
باقي ماندند. نظام ارباب رعيتي )برده گي( كه در بيزانس رو به ضعف نهاده بود، در اثر هجوم 

سالوها و قيام هاي مردمي سقوط كرد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان )طالب( به گروهها تقسيم شوند و در بارۀ اين مطالب باهم بحث و گفتگو كرده نتيجه را 

مسوول گروه به ديگران بازگو نمايد.
1-  عوامل رشد امپراطور بيزانس نسبت به امپراطوري روم غربي.

2-  عوامل سقوط امپراطوري بيزانس.
 سؤاالت:

1- كدام كشورها شامل امپراطوري بيزانس بودند؟ نام بگيريد.
2-  تجارت در امپراطوري بيزانس چگونه بود؟ مختصراً تشريح كنيد.

3-  پيشه وري در امپراطوري بيزانس چگونه بود؟ توضيح دهيد.
4-  كلون ها را تعريف نماييد.

5-  شبه جزيرۀ بالكان شامل كدام كشورها بود؟ نام بگيريد.
 فعاليت بيرون از صنف

 داليل عمدۀ سقوط امپراطوري بيزانس را با استفاده از كتاب درسي و كتابخانه فهرست نماييد و به 
مالحظه شد استاد خود برسانيد.
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درس پنجم

تحوالت بزرگ در اروپا از قرن ششم تا یازدهم ميالدي

اروپا در قرون وسطي
زماني بودكه در قارۀ اروپا شهر نشيني مروج نبود، آموختن علم و دانش چندان مورد استقبال 
مردم قرار نمي گرفت؛ اين شرايط مربوط به دورۀ از تاريخ اروپا مي باشد كه قرون وسطي 
ناميده مي شود. مؤرخان فاصلۀ ميان سقوط روم غربي )476م( الي زوال  روم  شرق ) 1453م( 
را قرون  وسطي نام نهاده اند. حاكميت مذ هب، كليسا و نظام  فيوداليزم از مشخصات عمدۀ 

تاريخ اروپا اين عصر به شمار مي رود. 
دروۀ قرون وسطي كه بعد از جهان باستان به ميان آمد حدود هزار سال از تاريخ اروپا را دربر 
مي گيرد و بعد از قرون وسطي عصر ديگر تاريخ را قرون جديد مي نامند. در اين درس با 
بحث در مورد تحوالت و حوادث بزرگي تاريخ اروپا در نيمۀ اول قرون وسطي كه از قرن 

ششم الي يازدهم ميالدي را در بر ميگيرد پرداخته مي شود.
اوضاع سياسي

تحول بزرگي كه سقوط امپراطوري روم غربي را بوجود آورد. همانا  انقراض و زوال تمدن 
باستان در غرب بود با سقوط امپراتوري روم و شروع قرون وسطي، اروپا دچار آشفتگي زياد 
گرديد، در جنوب شرقي اروپا؛ يعني شبه جزيرۀ بالكان حكومت مقتدر  روم شرقي )بيزانس( 
جنگ  اما  بود؛  باستان  روم  احياي  و  قلمرو  گسترش  فكر  به  و  مي داد  ادامه  خود  حيات  به 
با مسلمانان، آن حكومت را ضعيف ساخت؛ هرچند عمر  با ساسانيان و سپس  بيزانس  هاي 
امپراتوري بيزانس تا پايان قرون وسطي طول كشيد؛ اما به دليل انحطاط داخلي ديگر نتوانست 

اقتدار گذشتۀ خود را باز به دست آورد.
عالوه بر قلمرو بيزانس، در بقيه خاك اروپا اقوام مهاجمي كه امپراطوري روم باستان را نابود 
كرده، مشغول تاخت و تاز بودند، اين تاخت و تاز اقوام مهاجر تا زمان اسكان يافتن و مسيحي 
شدن آن ها ادامه داشت. درآن زمان پاپ از شهر روم )پايتخت روم باستان( به تبليغ مسيحيت 

در ميان قبايل بربرها مي پرداخت، از جمله قبايلي كه مسيحي شدند، فرانك ها بودند.
فرانك ها به رهبري كلوويس )koloviss( حكومت بزرگ راكه شامل كشورهاي فرانسه، 

آيا با اصطالح قرون وسطي مواجه شده ايد، يا شنيده ايد كه مي گويند اين كار با طرز 
تفكر قرون وسطايي مطابق است؟ يا اين شيوۀ بيان زماني به كار مي رود كه كاري به روش 

كهنه و يا طرز تفكري بر اساس دانش امروزي نباشد.
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نژين  مروه  خاندان  حكومت  بنام  كلوويس  حكومت  دادند.  تشكيل  بود،  بلژيك  و  آلمان، 
)Marvanigeen( شهرت يافت و اين اسم از نام جد بزرگ كلوويس مشتق شده است. 
از جمله شاهان معروف و با تدبير فرانك ها يكي هم بنام شارلمان بود، شارلمان در قرن نهم 
ميالدي توانست امپراتوري مقتدر و دربار با شكوهي را ايجاد نمايد و به كمك پاپ قادرگرديد 
تا مسيحيت را در اروپا گسترش دهد و نيز با مسلمانان كه از طريق اسپانيا وارد اروپا شده بودند 
جنگيد. شارلمان بزرگترين پادشاه اروپا در نيمۀ اول قرون وسطي بود و هميشه فكر وحدت 

قسمت هاي مختلف اروپا را در سرداشت و مانع انكشاف ملوك الطوايفي بود.
پس از شارلمان، قلمرو امپراتوري پنهاور او تجزيه شد از تقسيم قسمتي امپراتوري شارلمان 
به  است  كنوني  آلمان  سرزمين  شامل  كه  آن  ديگر  قسمت  در  ايتاليا،  و  فرانسه  كشورهاي 
اصطالح امپراطوري مقدس روم به وجود آمد  كه تا قرن هاي ديگر ادامه يافت و آنها خود 

را وارث امپراتوري روم باستان مي دانستند.
بار  نتيجۀ آن  بودند، كه در  ناتوان  از شارلمان بوجود آمدند ضعيف و  دولت هاي كه پس 
ديگر تهاجمات اقوام مختلف از شمال و شرق به اروپا آغاز شد. در شرق اروپا روس ها و 
مجارها استقرار يافتند، اقوام انگلوساكسون با تهاجمات پي در پي كه به جزيرۀ  بريتانيا  انجام 
دادند اساس حكومت و كشور انگلستان را گذاشتند به همين ترتيب فن ها سرزمين فنلند و 
دان ها كشور دنمارك را بنيان گذاري كردند، اين تحوالت و وقايع در حدود هزار سال را 
در برگرفت پس از آن نيز طي چندين قرن ديگر تغييرات و تحوالت در كشور هاي كنوني، 
اروپا شكل گرفت. در آن زمان تهاجم و تصرف سرزمين ها و سپس تأسيس حكومت هاي 
فيودالي و قبول مسيحيت پايه هاي اصلي شكل گيري اين ملت ها به حساب مي آيد. به اين 
ترتيب، آداب و روسوم، زبان، خط و تاريخ نيز برآن افزوده شد. به اين اساس است كه ريشه 
هاي تاريخي به وجود آمدن بسياري از كشورهاي اروپايي را در قرون وسطي ميتوان مطالعه 

كرد.
اوضاع اجتماعي و اقتصادي

مهاجم تصرف شهر  اقوام  به دست  انقراض روم غربي )476م(  از  قرون وسطي پس  دورۀ  
روم، آغاز گرديد. اقوام جرمن، مجار، فرانك و مانند آن ها طي چندين قرن مهاجمان تقريباً 
سراسر اروپا را تصرف كردند و پس از بجا گذاشتن خرابي هاي زياد به زنده گي در قلعه ها و 
دهات روي آوردند. در نتيجۀ اين حمالت بسياري از دستارودهاي تمدني مانند شهر نشيني، 
تجارت و مراكز علم و آموزش به دست فراموشي سپرده شد. تا اين كه بعد از گذشت قرنها، 
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در اواخر قرون وسطي، بار ديگر شهر نشيني، تجارت و مراكز علم و آموزش در اروپا زنده 
گرديده و رونق گرفت.

داراي  ارباب  يا  مالـك  يعني  فيودال  هر  بود.  فيودالي حاكم  نــظام  اورپا  بر  قرن وسطي  در 
اين امالك  امالك بسيار زياد بود كه گاهي يــك واليـت بزرگ را دربر مي گرفت. در 
بزرگ زمين هاي زراعتي، محالت شكار، جنگالت، چشمه ها، دريــاچه هـا و قريه ها شامل 
به شمار مي آمدند. مردماني كه در  تهيه مايحتاج  خود كاماًل خودكفا  از نظر  مي شدند و 
محدودۀ ملكيت فيودال زنده گي مي نمودند رعيت فيودال گفته مي شدند به همين دليل به 
نظام فيودالي، نظام ارباب رعيتي نيز مي گويند. رعيت كاماًل تابع ارباب بود و ارباب وظيفۀ 
ادارۀ ملك و قضا را به پيش مي برد. زراعت كار اصلي اروپاييان در قرون وسطي بود. ارباب 
بشترين سهم محصول را تصاحب مي كرد و سهمي را كه به رعيت مي داد، رعيت ناگزير بود 

كه با اين سهم اندك در طول سال به زنده گي خود ادامه دهد.
فيودال ها يا اشراف قرون وسطي در اصل فرماندهان دسته هاي سپاه بودند كه بعد از جنگ ها 
وسكونت در نواحي مختلف اروپا مالك زمين مي شدند، جنگجويان به نوبۀ خود مردم بومي 
نيز به صورت رعاياي خود در مي آوردند. مهمترين كاري كه فيودال ها انجام  هر محل را 
مي دادند. حفظ نظم و امنيت ملك خود و شركت در جنگها بود، براي اين منظور هر فيودال 
قلعۀ بسيار بزرگ و مستحكمي داشت كه او و رعايايش را در برابر دشمنان حفاظت مي نمود. 
هر فيودال جنگجويان هم در اختيار داشت كه در وقت ضرورت با دشمنان خود مي جنگيدند. 
و چرا  بي چون  او  از  رعايا هم  مقابل  در  مي پنداشت.  را وظيفۀ خود  از رعيت  دفاع  ارباب 

اطاعت مي كردند.
فيودال يا ارباب كه در ملك خود مستقل 
و  بود  اعظم  فيودال  يا  پادشاه  تابع  بود 
پادشاه به وسيلۀ فيودال ها انتخاب مي شد، 
فيودال ها براي وفا داري به پادشاه سوگند 
دشمنان  با  جنگي  كه  زماني  مي خوردند. 
با  ها  فيودال  مي آمد،  پيش  خارجي 
جنگجويان شان به كمك شاه مي شتافتند. 
در دورۀ قرون وسطي در اروپا بيشتر جنگ 
هاي داخلي ميان فيودال ها صورت گرفت 

شاهان

فيودال ها

شواليه ها

سرف ها
رعيت بدون زمين

سلسله مراتب جامعه فيودالی
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نه با دشمنان خارجي. به همين سبب پادشاهان اكثراً  از قدرت زياد  برخوردار نبودند و تنها 
در اواخر قرون وسطي بود كه به تدريج پادشاهان قدرت يافتند و فيودال ها را مطيع خويش 

ساختند.
در دورۀ قرون وسطي مشهورترين قشر جامعه شواليه ها )نجيب زاده هاي سواركار( بودند 
كه در تمام عمر خود مصروف جنگ، فراگرفتن فنون جنگ، به كار بردن اسلحه، رعايت 

جوانمردي و وفاداري يكي از اصول آنها بود، علم و ثروت براي شان اهميتي نداشت.
در زير دست شواليه ها، رعايا  قرار داشتند كه با كار كردن بر روي زمين و زنده گي در قلعه 
روزگار مي گذراندند و محصولي كه از طرق زراعت به دست مي آوردند در آن سهيم بودند 
و حق ترك كردن مزرعه را نداشتند. به اين ها سرف يعني رعيت وابسته به زمين مي گفتند، و 
همين شرايط از پدر به فرزندانش نيز به ارث مي رسيد. اما عدۀ هم بودند كه به عنوان رعيت 
بدون زمين، آن ها براي يافتن كار از يك محل به محل ديگر مي رفتند و در مقابل كار مقدار 

محصول به آنها داده مي شـد.
در دورۀ قرون وسطي معموالً هر شخصي پس از دوران كودكــي اگر جــزو اشراف )فيودال 
ها( بود، جنگجو مي شد و اگر از رعاياي وابسته به زمين بود به كار در مزرعه مي پرداخت، 
مكتب رفتن و درس خواندن تنها براي كساني كه مي خواستند كشيش شوند وجود داشت، 

آنان در ابتداي جواني به كليسا مي آمدند و در آنجا علوم ديني را مي آموختند.
كليسا

ها  به وسيلۀ كشيش  داشت، كه  فيوداالن چندين كليسا وجود  فرمانروايي  زير   در ساحات 
اداره مي شد. كشيش ها مدتي از عمر خود را درمكان 
مي  خواندن  درس  )دير(به  نام  به  جامعه  از  جدا  هاي 
گذراندند، به آن ها راهب مي گفتند. درس هاي آن ها 
و  رياضيات  منطق،  فلسفه،  زبان التين،  شامل مضامين 

نجوم بود. و علوم ساينسي مورد توجه آنها نبود.
به  تعليمات  اتمام  از  پس  ها  كشيش  از  زيادي  عدۀ 
تعميد  غسل  مانند  وظايفي  انجام  به  و  مي رفتند  كليسا 
مي دادند(،  غسل  را  كودكان  مراسمي  طي  )مسيحيان 
را  ازدواج  مراسم  و  عبادت  و  دعا  مراسم  برگزاري 
رتبه كه  عالي  از كشيش  ها  داشتند، كشيش  به عهده 

پاپ

سراسقف

اسقف 

كشيش

سلسله مراتب كليسا
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پاپ

سراسقف

اسقف 

كشيش

سلسله مراتب كليسا

اسقف گفته مي شد اطاعت مي كردند.
اسقف ها از يك اسقف عالي رتبه كه سراسقف ناميده مي شد تابعيت مي نمودند، سراسقف 
برتمامي كليساهاي كشور نظارت داشت سراسقف از جانب عالي ترين مقام  مسيحيت كه 
پاپ نام داشت، منصوب  مي گرديد. پاپ كه پيشواي همه مسيحيان بود تمام كليساهاي اروپا 
مي  به شمار  باالتر  اروپايي  پادشاهان  از  او  مقام  دليل  همين  به  و  داشت  فرمان خود  زير  را 
آمد. پاپ در شهر روم، پايتخت امپراطوري روم باستان زنده گي مي نمود و پس از سقوط 
امپراطوري روم غربي ديگر در ايتاليا حكومت  وجود نداشت از اين رو شهر روم و نواحي 

اطراف آن، قلمرو پاپ محسوب مي گرديد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند بعد از مشوره يكي از اعضاي گروه خالصۀ مطلب تعيين شده 

را به ديگران بازگو نمايد.
1- فيوداليزم يعني چه؟
2- سلسه مراتب كليسا؛

3- سلسه مراتب فيوداليزم؛
4- قرون وسطي يعني چه؟

 سؤاالت
فيودال ها از كدام اختياراتي در اروپا  برخورداربودند؟ مختصراً شرح دهيد.  -1

شواليه و سرف با يكديگر چه فرق دارند؟ مختصراً توضيح دهيد.  -2
وضعيت علم و دانش اروپاي قرون وسطي را بيان كنيد.  -3

 فعاليت بيرون از صنف
دربارۀ منشأ اقوامي كه در قرون وسطي به اروپا آمدند، مطلبي تهيه و در صنف ارائه نماييد.
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                    جنگ هاي صليبي

آغاز جنگ هاي صليبي 
از قرن اول هجري كه مصادف با قرن هفتم ميالدي است، جهان اسالم و مسيحيت در برابر 
هم قرار گرفتند. در قرن اول هجري مسلمانان، نواحي شام، فلسطين، مصر، شمال افريقا و 
اسپانيا را از تصرف مسيحيان خارج نمودند و بعداً نيز جدال ميان آنان و مسيحيان در مرز 
هاي بحري و بري آسياي صغير)تركيه(، مديترانه، ايتاليا و اسپانيا ادامه داشت. در اواسط 
قرون وسطي زمينه هاي ديگري براي منازعه مسيحيان اروپايي با جهان اسالم به وجود آمد. 

كه مختصراً در بارۀ آن مكث مي شود:
1- انتظار ورود حضرت عيسي)ع(

تعدادي از مسيحيان به اين باور بودند كه عيسي )ع( پس از هزار سال دوبارۀ در شهر بيت 
المقدس ظهور خواهد كرد. ازين رو، زايران مسيحي و به خصوص راهبان، به آن شهر مي 

آمدند و روز به روز به تعداد شان در بيت المقدس افزوده مي شد.
البته واقعه يي كه مسيحيان انتظار آن را داشتند رخ نداد، اما اين مسافرت ها يك نتيجه مهم 
در قبال داشت و آن عبارت از آگاهي اروپاييان از شرايط اجتمـاعي و اقتصادي زنده گي 

مسلمانان بود.
2- افزایش جمعيت و بروز مشكالت اجتماعي در اروپا

  در پي چند قرن تهاجم به اروپا و ورود اقوام مهاجر به اين قاره جمعيت آن افزايش يافت. 
اين مهاجرت ها مشكل كمبود زمين هاي زراعتي را به همراه داشت، كمبود زمين سبب 

صليب مهمترين عالمۀ مسيحيت است. اين عالمت بنا به باور مسيحيان ياد بود شهادت 
ها  پرچم  تزئين  در  از صليب  مسيحيان  باشد.  مي  وسيلۀ صليب  به  )ع(  عيسي  حضرت 
وكليسا ها استفاده مي كنند. مثاًل  لشكريان مسيحيان كه در قرون وسطي براي تصرف 
بيت المقدس از اروپا به شام و فلسطين حمله كردند، بر روي لباس خود صليبي نقش 
ها صليبي گفته مي شود و جنگ هاي دوصد ساله  به آن  دليل  به همين  بودند.  كرده 
يي كه ميان مسلمانان و مسيحيان اروپايي روي داد به جنگ هاي صليبي معروف شد. 
گرچه اين جنگ انگيزۀ مذهبي داشت، اما به هيچ وجه نمي توان دخالت شرايط سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي اروپا را از نظردور داشت. جنگ هاي صليبي كه در نيمۀ دوم قرن 
وسطي)1099تا 1291م( رخ داد از جمله وقايع مهم تاريخ است، كه مختصراً در مورد 

آن بحث مي گردد.

درس ششم
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فقر مي شد و به تدريج از تعداد رعاياي زمين دار كاسته و به تعداد رعاياي بي زمين افزوده 
مي گرديد. اين مشكل تنها مربوط به رعايا نبود، بلكه شواليه ها نيز روز به روز بيشتر متأثر 
مي شدند؛ زيرا در نظام فيودالي اروپا رسم بر اين بود كه ملك فيودال به پسر بزرگ او 
مي رسيد، ازين رو، پسران ديگر فيودال ناگزير به صفوف شواليه ها مي پيوستند. با از دياد 

تعداد شواليه ها و ماجراجويي آن ها ناامني در اروپا گسترش پيدا كرد.
روي اين داليل فيودال ها و پادشاهان در جستجوي سرزمين ها جديد بودند. از اين كه، 
قارۀ اروپا نسبتاً كوچك و از سه طرف نيز به آب محاط است امكان كشور گشايي چنداني 
نداشت، لذا به سرزمين شرق مديترانه )شام و فلسطين( كه در تصرف مسلمانان بود، توجه 

كردند.
3- پيشروی مسيحيان در اندلس )اسپانيه(

 در اواخر قرن اول هجری اندلس به تصرف مسلمانان درآمد. آنان قرن ها با مسيحيان آن 
سرزمين زنده گی مسالمت آميزی داشتند، اما در زمان فرانك ها مسيحيان اروپائی برای 
باز پس گيری اندلس فشار آوردند. اندلس تا مدت ها با وجود ارتباط كم با بقيه جهان 
اسالم، در برابر فشار اروپائيان نه تنها ايستاد، بلكه مسلمانان آنجا تمدن با شكوهی را ايجاد 
نواحی شمالی  و  اختالفات داخلی، مسلمانان متحمل خساراتی شدند  دليل  به  اما  كردند. 
اسپانيه را از دست دادند. در چنين شرايطی بود كه به طور برق آسا سلجوقيان بر روم شرقی 
)بيزانس( در سال 1071م پيروز شدند و امپراتوری بيزانس قسمت آسيای صغير را از دست 
داد و از پاپ عليه مسلمانان، درخواست كمك نمود و اين برای پاپ فرصت مناسبی بود تا 
كليسای بيزانس را كه از سال 1055م از كليسای روم جدا شده بود بار ديگر تحت فرمان 
خود درآورد. در نتيجه كليسای بيزانيس كه بر خود نام ارتدوكس نهاده بود و كليسای روم 
نام كاتوليك داشت. پاپ به تقاضای بيزانس جواب مثبت داد و بدين ترتيب جنگ های 

صليبی شروع گرديد.
نخستين جنگ هاي صليبي چطور آغاز شد؟

پاپ اوربان دوم  در سال 1096م  فرمان جنگ عليه مسلمانان را براي تصرف بيت المقدس، 
صادر نمود. جمعيت بزرگي از مناطق مركزي و غربي اروپا  به طرف بيزانس در حركت 
شدند تا از آن طريق خود را به بيت المقدس برسانند. اين ها كه اغلب دهقانان و شواليه ها 
بودند به شكل ارتش بي نظم و فاقد يك فرمانده مشخص در مسير خود بسياري از قريه 
ها را غارت نموده. زماني كه به قسطنطنيه رسيدند امپراتوري بيزانس از ديدن اين جمعيت 
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سركش و گرسنه به وحشت افتاد و آن  ها را به طرف سرزمين مسلمانان سوق داد. گرچه 
عدۀ زيادي از صليبي ها در دشت ها و بيابان ها گم شدند و يا از گرسنه گي از بين رفتند 
اما بقيه از كرانه هاي شرقي مديترانه خود را به شام و فلسطين رساندند و در سال 1099 م 
موفق به تصرف بيت المقدس شدند. در زمان شروع جنگ هاي صليبي جهان اسالم گرفتار 

تفرقه و جدال داخلي بود.
فلسطين در دست فاطميان مصر، در حالت ضعف و زوال قرار داشت. شام در دست سلجوقيان 
طرفدار خالفت عباسي بود؛ امانه سلجوقيان باهم متحد بودند، نه عباسي ها توجهي به مرزهاي 
خويش داشتند. از طرف ديگر فاطميان و عباسيان نيز باهم دشمن بودند. بدين ترتيب قسمت 

هاي وسيعي از شام، فلسطين و بيت المقدس به دست صليبي ها افتاد.
 بدين ترتيب، جنگ اول صليبي با پيروزي صليبي ها خاتمه يافت. پخش اخبار اين واقعه 
مسلمانان را سخت تكان داد؛ لذا آل زنگي كه حكومتي در مرزهاي شام داشتند، عليه صليبي 
ها وارد جنگ شدند و قسمتي از اراضي مسلمانان را دوباره گرفتند. شكست صليبي ها موجب 
حركت نيروهاي تازه نفس اروپايي به جانب بيت المقدس گرديد؛ اما در اين جنگ فيودال ها 
با شواليه ها نيز همراه شده و صليبي ها شكست خورد ند؛ زيرا كه مسلمانان آماده شده بودند 

و از سوي ديگر فاتحان جنگ اول صليبي از آمدن مهاجران جديد راضي نبودند.
 شكست صليبي ها در جنگ دوم، پاپ را واداشت تا پادشاهان اروپايي را نيز به جنگ عليه 
مسلمانان تشويق كنند در نتيجه پادشاهان انگلستان، فرانسه و آلمان )امپراتوري روم( عازم 

فلسطين شدند و جنگ سوم صليبي شكل گرفت.       
سخت  ايوبي  الدين  صالح  نام  به  مسلمانان  فرماندهان  از  يكي  كه  بود  جنگ  همين  در   
مقاومت كرد. صالح الدين كه با انقراض حكومت آل زنگي و فاطميان، حكومت اسالمي 
را در مصر و شام تأسيس كرده بود توانست بيت المقدس را دوباره تصرف كند و قسمت 
هاي وسيعي از شام و فلسطين را آزاد سازد و تنها نواحي ساحلي در اختيار صليبي ها باقي 
ماند. تحمل اين شكست ها براي حكومت هاي مسيحي اروپا دشوار بود؛ لذا لشكر كشي 

هاي جديدي را تدارك ديدند.
جنگ هاي دیگر صليبي 

با توجه به سربازان زياد و تجهيزات فراواني كه  اروپايان براي جنگ چهارم صليبي تدارك 
كرده بودند، اميد به پيروزي در بيت المقدس و دست يافتن به غنايم در آن جا را صليبي ها 
حتمي مي دانستند؛ اما زماني كه به قسطنطنيه بزرگ ترين شهر مسيحيت رسيدند، تصرف و 
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تاراج آن شهر را ترجيح دادند تا جنگيدن با مسلمانان و تصرف بيت المقدس.
پس از جنگ هاي چهارم و پنجم، جنگ هاي صليبي در مسيري ديگر قرارگرفت. از يك 
طرف امپراتوري بيزانس اجازه نداد تا جنگ جويان صليبي براي رفتن به مرزهاي مسلمانان 
از قلمرو آن عبور نمايند، به همين جهت صليبي ها از بنادر شمالي ايتاليا حركت كرده با 
عبور از مديترانه به بنادر و سواحل شام كه در تصرف صليبي ها بود رسيدند؛ از جانبي ديگر 
پاپ براي تدارك لشكرهاي صليبي بر پادشاهان اروپايي تكيه كرد. لذا از جنگ ششم تا 
نهم صليبي را پادشاهان با همراهي فيودال ها و شواليه ها رهبري مي كردند. آنان نه تنها 
رفتن به سرزمين هاي دور را به نفع خود نمي دانستند، بلكه به اين باورشده بودند كه صليبي 
ها قادر به تصرف شرق مديترانه نخواهند شد؛ از اين رو فعاليت هاي سياسي بيش از جنگ 

مورد توجه آنان قرارگرفت. 
تغيير مهمي كه در اواخر جنگ هاي صليبي رخ داد گرايش مسيحيان به تجارت با مسلمانان 

بود كه دريانوردان بنادر شمالي ايتاليا از اين تجارت سود فراواني بردند.
اين  برتوان مسلمانان  لذا  بود،  انگيزه خوبي شده  براي صليبي ها  در شرايطي كه تجارت 
اسالمي  حكومت  جاي  به  كه  مقتدري  حكومت  شد.  افزوده  ها  صليبي  برابر  در  مناطق 
)ايوبيان( روي كار آمده بود با ضرباتي پي در پي، آخرين پايگاه هاي صليبي ها را در سواحل 
با  از دو قرن در سال 1291 م  شام تصرف كردند و بدين ترتيب جنگ هاي صليبي پس 

پيروزي مسلمانان به پايان رسيد.      
نتایج جنگ هاي صليبي

تمدن  هاي  دستاورد  با  را  آنان  اما  شد،  تمام  اروپاييان  شكست  با  صليبي  هاي  جنگ   •
اسالمي آشنا ساخت  و از آن استفاده كردند.

•  جنگ هاي صليبي موجب تماس اروپاييان با پيشرفته ترين تمدن آن زمان يعني تمدن 
اسالمي شد. اين خود در باز شدن افق انديشۀ اروپاييان و گشودن چشم آنان بر واقعيت 

هاي جهان و ارزيابي موقعيت شان بسيار مؤثر بود.
• جنگ هاي صليبي موجب گشايش عرصه هاي جديد اقتصادي گرديد. با شروع تجارت 
اروپاييان با مسلمانان از طريق شرق مديترانه و شمال افريقا محصوالت وكاال هايي  نظير 
ابريشمي، ادويه جات وغيره به دست اروپايي  شكر، كاغذ، قهوه، قطب نما، پارچه هاي 
ها رسيد. اين گونه كاال و محصوالت در اروپا پيدا نمي شد. به دست آوردن اين كاال و 
سپس شروع به توليد آن ها در اروپا موجب ارتقاي سطح زنده گي، كار و فرهنگ در آن 
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قاره شد.
با  كه  كتبي  بودند،  آن  خواهان  بسيار  اروپاييان  كه  گوناگون  جات  ادويه  درپهلوي    •
طبابت مرتبط بود مانند كيميا، دواسازي، دواشناسي، بيالوژي، ميخانيك و مانند آن ها نيز 
به نحو و سيعي مورد استفاده اروپاييان قرارگرفت. همچنان علومي كه اروپاييان بدان عالقه 
نشان دادند جغرافيه و نجوم بود اين دو علم به شناخت سرزمين ها، راه هاي دريانوردي و 
تجارت كمك بسيار مي كرد. علوم عقلي مانند فلسفه نيز در اروپا عالقه منداني داشتند و آثار 
ابن سينا و فارابي كه فيلسوفان بزرگ جهان اسالم بودند، به زبان التين ترجمه شد. در اين 
هنگام اندلـس )اسپانيه(، تونس، سواحل شام )سوريه( و اسكندريه مصر مهمترين دروازۀ 

هاي انتقال دستاوردهاي اقتصادي، علمي، فكري و فني جهان اسالم به اروپا بودند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ، تقسيم شوند و هر گروه يكي از پرسش هاي زير را بعد از مشوره 

بوسيلۀ يكي از اعضاي گروه  به ديگران تكرارنمايد.
1- چرا حكومت بيزانس اجازه نداد كه جنگ جويان صليبي از قلمرو شان براي رفتن به 

جنگ با مسلمانان استفاده كنند؟
2-  چرا فاتحان جنگ اول صليبي از آمدن مسيحيان جديد ناراض بودند؟

 سؤاالت
توضيح  مختصراً  شد؟  صليبي  هاي  جنگ  ساز  زمينه  چگونه  اروپا  اجتماعي  اوضاع   -1

دهيد.
2- جنگ سوم صليبي چگونه آغاز شد و به چه انجاميد؟ مختصراً واضح سازيد.

3- عملكرد صليبي ها در جنگ چهارم صليبي بيانگر كدام واقعيت است؟ مختصراً واضـــح 
سازيد.

4- در اواخر جنگ هاي صليبي چه تغييري در طرز تفكر اروپاييان نسبت به جهان اسالم 
پديد آمد؟ مختصراً واضح سازيد.

 فعاليت  بيرون از صنف
در بارۀ نتايج جنگ هاي صليبي  مطلبي تهيه و در صنف ارائه كنيد.
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درس هفتم

اروپا در كشاكش با خالفت هاي اموي اندلس و عثماني

در اين درس با چگونگي ورود مسلمانان به اروپا و عمل كردهاي دو خالفت اموي 
و عثماني كه سبب انتشار دين مقدس اسالم در آن سرزمين ها گريديد، به طور اختصار 

آشنا خواهيم شد.

حضورمسلمانان مدت هشت قرن در اروپا، فصلي جديدي همراه با افتخارات، شجاعت و 
دستاوردها در تاريخ تمدن بشر است. آنها در مدت اندكي از حضور خويش در جنوب 
اروپا به ايجاد تمدن درخشان  پرداختند و يكي از برزگترين مراكز قدرت را در اروپا ايجاد 

كردند؛ اما گذشت زمان به نفع آنها نبود و در نهايت ناچار به ترك از آنجا شدند. 
مسلمانان در دهه هاي نخست قرن اول هجري به شمال افريقا رسيدند. آنها نزديك به كوه 
هاي اطلس با مردمي صحرا نشين )بربرها( برخورد كردند. در سال 89  هجري موسي بن 
نصير از طرف وليد بن عبدالمالك خليفه اموي به حكمراني كل افريقا انتخاب شد. موسي 
مردي شجاع و پرهيزگاربود. او پس از نبرد هاي سخت توانست بربرهاي شمال افريقا را 

مطيع خود ساخته و از آنها سپاه منظمي در منطقه تشكيل بدهد.
درسال 711م به دستور موسي بن نصير سپاهي به رهبري طارق بن زياد جهت فتح اسپانيا به 
بخش شمالي بحيرۀ مديترانه اعزام گرديد. طارق با سپاهي بيست هزار نفري كه اكثر آنها 
بربرها و بقيه از اعراب بودند از تنگه شمال مغرب گذشته و قدم به اسپانيا  نهادند. نقطه يي 
بنام وي تنگۀ  كه مسلمانان از آنجا داخل اسپانيا شدند، تنگۀ بود كه بعد ها براي هميشه 
اسپانيا تمام كشتي ها سپاهش را حريق  به  از ورود  بعد  نام گرفت. طارق  الطارق(  )جبل 
ساخت تا سربازان فكر فرار و بازگشت را از سر خود بيرون كنند. بدين ترتيب، براي اولين 

بار زمينۀ حضور مسلمانان در اروپا  فراهم گرديد.
نام ويزيگوت ها قرار  به  اقليتي  اين سرزمين زير سلطۀ  اسپانيا،  از ورود مسلمانان در  قبل 
امپراطور رومي بزور شمشير وتاخت وتاز سرداران، حكومت  الگوي  به شيوۀ  داشت كه 

مي كردند.
نابودي  و  فالكت  مرحلۀ  به  دهقانان  كه  بود  شده  سبب  داخلي  جنگهاي  ماليات،  ازدياد 
برسند و اكثر مردم اسپانيا مثل برده گان براي طبقۀ اشراف و روحانيون مسيحي كار مي 
كردند. از نيرو، مردم اسپانيا هرگز از اين حكومت راضي نبودند و به جستجوي رهايي از 

وضع موجود بودند.
 اولين نبرد طارق در اسپانيا با ويزيگوت ها بود. در حاليكه تعداد سپاه اسالم زياد نبود، اما 
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ايمان قوي و روح سلحشوري آنها با عث شد تا در جنگ سختي كه ميان طرفين رخ داد، 
مسلمانان پيروز شوند.

پيروزي مسلمانان در اين نبرد مقدمۀ  براي پيشروي مسلمانان به قلب اروپا شد، مردم اروپا 
با اينكه اكثراً مسيحي بودند در برابر مسلمانان در جنگ مقاومتي از خود نشان نمي دادند 
و قلباً آرزوي نابودي ويزيگوت ها را داشتند،  بدين دليل طارق فرماندۀ سپاه اسالم قسمت 

زياد اسپانيا را فتح كرد و در آنجا اساس دولت اسالمي را گذاشت.
مناطقي كه از فتح طارق دور مانده  بود موسي بن نصير فاتح ديگر اسالم فتوحاتش را در 
شرق اسپانيا تكميل كرد، او توانست در مدت كوتاه، حضور سپاه اسالم  را در سراسر اين 
كشور تا مرز فرانسه برساند. او قصد داشت از فرانسه و آلمان عبور كند و با تصرف قسمت 
شرقي اروپا قسطنطنيه را فتح نمايد و بعد از آن خود را به شام برساند و با جهاد در را ه اسالم 
ايـن نقاط را جزء قلمرو شام كند. اما سرنوشت زنده گي براي او حوادثي به وجود آورد كه 

به مقصد نرسيد و بعداً وفات نمود.
وفات موسي بن نصير پايان كار مسلمانان در اسپانيا نبود. در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز، 
سمح بن مالك خوالني به حكومت اسپانيا گماشته شد. او براي جلب رضايت مردم اسپانيا 

به اعمار پل ها و تامين عدالت پرداخت.
نيروي  با  و  فرانسه شد  متوجه  اسپانيا  بر  كامل  تسلط  از  بعد  ميالدي سمح    721 سال  در 
نبرد شدند؛  معركۀ  وارد  ايمانداري  و  شهامت  با  اسالم  سپاه  مواجه گرديد  برابر خود  ده 
در حاليكه مسلمانان نزديك به پيروزي بودند، سمح شهيد گرديد و سپاه اسالم شكست 
خورد، شكستي كه در تاريخ اسالم به نام شكست تولوز معروف است. در اين جنگ تعداد 

زياد فرماندهان مسلمانان نيز جام شهادت نوشيدند.
بعد از شكست تولوز يكي از سرداران سمح به نام عبدالرحمن بن عبداهلل عافقي فرماندهي 
سپاه اسالم را بر عهده گرفت وبا سرعت سربازان اسالم را جمع آوري كرد و در صدد 
جبران شكست تولوز برآمد، تا اينكه در سال 732 م / 114 ق عبدالرحمن توانست تعداد از 

شهرهاي فرانسه را فتح نمايد.
اين پيروزي سبب شد تا شارلمان پادشاه فرانسه به جمع آوري نيرو بپردازد  و حتي از ژرمن 
ها طلب كمك نمايد. زمانيكه اين دو نيرو به مقابل هم قرار گرفتند، فرانسوي ها حيله يي 
بكار بردند كه موجب پراكنده گي سپاه مسلمانان، به شهادت رسيدن تعداد از فرماندهان و 

خود عبدالرحمن شد و به نام جنگ تورو پوانيه معروف گرديد.
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بزرگ و  بنا گرديدكه موجب تحوالت  تمدني در آنجا  اسپانيا  پيروزي اسالم در  از  بعد 
بيداري علمي و اخالقي در اروپا شد و همچنان از هرج و مرج وگردن كشي و زورگويي 
عبدالعزيز زراعت  بن  به عمل آمد. در زمان خالفت عمر  بزرگ جلوگيري  داران  زمين 
رونق گرفت، تجاوز به مال ديگران از بين رفت،  اصالحات اقتصادي به وجود آمد. همچنان 

مسيحيان و يهوديان در اسپانيا آزادانه به زنده گي خود ادامه ميدادند.

دولت عثماني چگونه تشكيل شد؟
با كمك علم  و  را پي ريزي مي كردند  اروپاييان تمدن جديد خود  قرون جديد، كه  در 
چه  اسالمي  سرزمين هاي  در  يابند،  تسلط  جهان  بر  تا  مي كوشيدند  جديد  تكنالوژي  و 
مي گذشت؟ آيا آنان نيز در انديشۀ تحول و دگرگوني بودند؟ آيا از دستاورد هاي جديد 
مهمترين دولت هاي  از  برخورد كردند؟  استعمار چگونه  پديدۀ  با  استفاده كردند؟  تمدن 

مسلمانان درقرون جديد دولت عثماني اسـت.
پيروزي تركان سلجوقي در نبرد مالز گرد،كه بين آلپ ارسالن و امپراتور روم شرقي رخ داد، 
پي آمد هاي چندي به همراه داشت كه گسترش اسالم در آسياي صغير و بروز جنگ هاي 
دوصد سالۀ صليبي بين مسلمانان و مسيحيان از مهم ترين آن ها بود. گذشته از اين، با كوچ 
كردن قبايل تُرك مسلمان، از شرق ايران به آسيايي صغير، به تدريج دولت هاي كوچك 
محلي در اين منطقه به وجود آمدند كه براي بقا و گسترش خود، به جنگ با همسايه گان 
مسيحي مي پرداختند. يكي از معروف ترين اين قبايل،  قبيلۀ قايي بود كه در مجاورت انقره 
سكونت گزيد. رهبر اين قبيله ارطغرل بود كه بر قدرت خويش افزود؛ پس از او فرزندش، 
عثمان در سال 699 ق دولتي تأسيس كرد كه به نام خودش عثماني خوانده شد. اين دولت 
عثماني، كه تا اوايل قرن بيستم دوام يافت. آخرين امپراتوري قدرتمند جهان مشرق زمين 
بود كه نام و آوازه اش براي قرن ها موجب هراس اروپاييان شده بود؛ لذا براي نابودي آن 

تالش بسياري نمودند.
تركان عثماني براي توسعۀ قلمرو و تثبيت قدرت خود دو نيروي نظامي مهم تشكيل دادند: 
يكي سپاه عثمانلي و ديگري سپاه يني چري. عثمانلي نيروي اصلي دولت عثماني بود كه 
از قبايل تُرك و متحدان نظامي اين دولت تشكيل مي شد و اعضاي آن در عوض خدمات 
خود، زمين دريافت مي كردند؛ و از غنايم بهره مي بردند. اما يني چري ها جوانان مسيحي 
مسلمان شده يي بودند كه وظيفۀ آنان حفاظت از سلطان عثماني بود و در مقابل خدمات 
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خود حقوق دريافت مي كردند و پس از 30 سال خدمت به آنان زمين داده مي شد. 
سلطان محمد فاتح كه مشهورترين سالطين عثماني بود توانست به حيات سياسي امپراتوري 
هزار سالۀ بيزانس)روم شرقي( خاتمه دهد. فتح درخشان او، فتح قسطنطنيه )شهر كنستانتين( 
پايتخت امپراتوري روم شرقي بود كه از آن به بعد اين شهر به نام اسالمبول )شهراسالم( 
ناميده شد و سلطان محمد نيز لقب فاتح گرفت. اين فتح منشأ تحوالت متعددي در تاريخ 

جهان گرديد و مبدأ قرون جديد در تاريخ اروپا شناخته شد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و روی عوامل ضعف دولت عثمانی باهم بحث كنند. 

بعد از بحث و گفتگو يكي از اعضاي گروه خالصه مطلب را به ديگران ارائه كند.
 سؤاالت

1- ورود مسلمانان براي اولين بار به اروپا چگونه صورت گرفت؟ مختصراً توضيح دهيد.
2 - چرا مردم اسپانيا از مسلمانان استقبال كردند؟ 

3- رفتار سرداران مسلمانان با مردم اندلس در اروپا چگونه بود؟ توضيح دهيد. 
4- دولت عثماني چگونه تأسيس شد؟

5- سلطان محمد فاتح كي بود؟
 فعاليت بيرون از صنف

دولت  بارۀ  در  ديگري  تعدادي  و  اندلس  اموي  خالفت  مورد  در  شاگردان  از  تعداد 
عثماني مطلبي تهيه و در صنف ارائه نمايند. 
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مسلمانان بعد از فتح اسپانيا تمدني را در آنجا پايه گذاري نمودند كه براي جهان اسالم و 
هم براي اروپا منشأ تحوالت و انكشاف علمي فراوان به شما مي رود. تمدن اسالمي در 
اندلس، بدلي ازعظمت تمدن اسالمي در شرق بود كه حاصل اين تمدن ظهور انديشمندان، 
فقها،  شعرا، فالسفه و آثار هنري، معماري و رشد صنعت و تجارت در جنوب اروپا بود 
واين نشان مي دهد كه جنگ و كسب غنايم انگيزۀ مسلمانان براي حضور در اسپانيا نبوده 

است.
تمدن اسالمي در اندلس منحيث پلي ميان جهان اسالم و اروپا عمل كرد و دستارودهاي 
علمي مسلمانان را به قلب اروپا منتقل مي ساخت. نهرو، نخست وزير هند در كتاب نگاهي 
به تاريخ جهان مي نويسد: مسلمانان اسپانيا چنان حكومت حيرت انگيز قرطبه را به وجود 
آوردند كه از شگفتي هاي قرون وسطي محاسبه مي شود و در موقعي كه سراسر اروپا 
در جهالت و بربريت و جدال غوطه مي خورد، آنها مشعل دانش و تمدن را روشن نگاه 
داشته بود كه نور آن قرن ها بر دنياي غرب شعاع افكنده بود. شهرقرطبه مدت )500( سال 
پايتخت و مركز اين حكومت بود. قرطبه شهري بزرگ بود كه يك ميليون نفر جمعيت 

داشت.
اين شهر به يك باغ شباهت داشت كه طول آن در حدود 20ميل و حومۀ آن به 45 كيلومتر 
ميرسيد. در اين شهر كتابخانه هاي زيادي وجود داشت كه بزرگ ترين آن كتابخانۀ اميركه 
اروپا وآسياي غربي  قرطبه در سراسر  پوهنتون  بود.  با چهارصد هزار جلد كتاب  آراسته 
مشهور بود و مدارس مجاني براي فقرا در آن وجود داشت. درآن زمان در اسپانيا تقريباً 
از  نظر  اروپا مسيحي صرف  ميدانستند. حال آنكه در  را  نوشتن  و  اشخاص خواندن  همه 
روحانيون حتي اشخاص كه از عالي ترين طبقات جامعه هم بودند در بينوايي كامل به سر 
مي بردند. مسلمانان اسپانيا به معماري اسالمي و زيبا سازي شهرها اهميت زيادي مي دادند 
و بدين ترتيب در مدت كمي ساخت راه هاي بين شهري و بناي پل هاي جديد و مساجد 

زيبا در نقاط مختلف آغاز شد.
مسلمانان اسپانيا رشد علم و دانش و ساختن مدارس را در دستور كار خود قرار دادند، به 

درس هشتم

تأثيرات علمي تمدن اسالمي بر تشكيل مدنيت جدید اروپا 

درين درس با عظمت تمدن اسالمي در غرب، اثرات آن بر مدنيت جديد اروپا 
انتقال دستاورد  انديشمندان و شعرا، صنعت وتجارت كه سبب  چگونگي ظهور 

هاي علمي مسلمانان به قلب اروپا شد، مطالبي به بحث گرفته خواهد شد.
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طوري كه درطول چند قرن اسپانياي مسلمان خصوصاً شهر قرطبه مركز نشرعلم در اروپا 
اسپانيا  در  مسلمانان  حكومت  عظمت  و  قدرت  به  اشاره  با  انگليسي  مورخ  بول  لين  شد. 
اسپانيا مركز تمدن و كانون علم، هنر، دانش و جلوه گر  نويسد: در مدت چند قرن  مي 

درخشش فرهنگي گرديد.
هيچ كشور ديگري در اروپا نتوانسته است وضعي مشابه دوران تسلط فرهنگي مسلمانان در 
اسپانيا داشته باشد. ظهور تمدن اسالمي در اند لس با ظهور دانشمندان و متفكرين مختلف 
اسالمي همرا ه بود كه هريك از آنها نقش مهمي را در تكامل تمدن اسالمي ايفا كرده و 
خدمات فراواني به بشريت عرضه كردند كه از جمله اين افراد مي توان از ابن ماجه، ابن 
رشد، ابن طفيل، اين ميمون و... نام برد. با وجود افتخارات تاريخي مسلمانان در اسپانيا، 
گذشت زمان به نفع اين ملت نبود. ضعف و انحطاط مسلمانان در قرون بعدي نه تنها سبب 
فروپاشي قدرت  با  بلكه  اين سرزمين شد  برشهرهاي اسالمي در  سلطۀ مسيحيان متعصب 
را  اسالمي  تمدن  فرهنگي  و  آثار علمي  از  بسياري  اسپانيا، مسيحيان  سياسي مسلمانان در 
محو و نابود كردند تا آنجا كه اكنون صداي اين تمدن در قلب اسپانيا به خاموشي گراييده 

است.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به چند گروپ تقسيم شده و روی عوامل ضعف دولت اسالمی اندلس باهم 

بحث نموده و نتيجه بحث خويش را به نماينده گی گروپ به ديگران بيان كند.

 سؤاالت
1- در مورد تمدن اسالمي در اندلس اروپا چه می دانيد؟ مختصراً توضيح دهيد.

2- در مورد شهر قرطبه چه مي دانيد؟
3- چرا تمدن اسالمي در اسپانيا به دست فراموشي سپرده شد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان در مورد عظمت تمدن اسالمي در اروپا مقالۀ تحرير و در درس آينده دو الي 

سه تن از شاگردان آنرا قرائت كنند.
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درس نهم

رنسانس در اروپا 

مشكالت  صليبي  هاي  جنگ 
جمعيتي اروپا را حل نــكرد؛ در 
اروپا،  در  زمين  كمبود  نتيــجۀ 
دار  زمين  رعاياي  از  زيادي  عدۀ 
تبديل  زمين  بي  هاي  رعيـت  به 
زارعــين  از  تعــدادي  شدند. 
دست  ها  فيــودال  ستم  دليـل  به 
مي  دهات  از  و  زده  شورش  به 
رعيت  به  تبــديـل  و  گريــختند 
به  پادشاه مي شدند. همين گروه 
داد  و  گــوناگون  هاي  حـــرفه 
شهرهاي  و  شدند  مشغول  ستد  و 
كردند.  بنا  اروپا  در  را  جديدي 
ازجنگ  پس  كه  تجارت  رشد 
هاي صليبي به وجود آمد به رشد 
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اقتصـادي ساكنان شهرها كمك نموده و هم به ساكنان شـهرهــا بورژوا  مي گــفتند كه 
به معـناي شهرنشين است. شــهرهــا كه محل خريـد و فــروش كاالها و اجـــناس ميباشد، 

الزمــۀ داد و ستد آن پــول است. بــدين ترتيب، استفاده از پول زيادتر گرديد.
رشد شهرها در ابتدا بشتر در نواحي ساحلي بود؛ زيرا در آن جاها فيودال ها كمتر بودند. 

درنتيجۀ رشد شهرها و توسعۀ تجارت، فيوداليزم در اروپا ضعيف شد. 
پول  به صورت  هم  را  ماليات  واين  بپردازند  ماليات  مي خواستند  ها  فيودال  از  پادشاهان 
به دست آوردن پول مراجعۀ به تاجران و بانكداران شهرها حتمي  پرداخت كنند كه جهت  
بود. اين وضع سر انجام به برتري اقتصاد شهر نشيني بر اقتصاد فيودالي منجر شد و اشراف 
شهرنشين را از موقيعت و مقام ويژه يي برخوردار ساخت. در اين دوره اشرف فيودال مي 
طول  ها  مدت  اجتماعي  كشمكش  اين  نمايند.  حفظ  را  خود  گذشتۀ  موقعيت  كوشيدند 
كشيد و در نتيجه به پيروزي بورژواها  انجاميد. بر تعداد شهرهاي اروپا و جمعيت آن ها 
افزوده شد و شيوه ها و قوانين شهرنشيني با اقتباس از شيوه هاي شهرنشيني روم باستان اساس 

زنده گي جديد اروپاييان، شكل گرفت.
افزایش قدرت پادشاهان

براي  را صرف  بيشتر آن  قسمت  مي گرفتند،  ها  فيودال  از  اروپايي  پادشاهان  مالياتي كه 
با استخدام تعداد زيادي سرباز،  تحكيم قدرت حكومت هاي خود مي كردند. پادشاهان 
ارتش هاي منظم و دايمي را به وجود آوردند و به ساخت اسلحه به خصوص توپ اقدام 
كردند. در نتيجه پادشاهان از نيروي نظامي فيودال ها بي نياز شدند، به ويژه كه توپ در 
صورت لزوم مي توانست قلعه هاي فيودال ها را درهم بكوبد؛ بنا بر اين از قدرت فيوداليزم 
به نفع پادشاهان بسيار كاسته شد. از اينكه پادشاهان در اصل از همين طبقه بودند از آن پس 
اشراف، فيودال ها را بحيث حكم رانان نواحي و مقامات حكومت درآوردند. بدين ترتيب، 
قدرت در دست پادشاهان متمركز گرديد. از اين تحول عالوه بر پادشاهان طبقۀ بورژوا 
نيز خوشحال بود، زيرا بر قراري حكومت مركزي موجب وحدت اداري و برقراري نظم 
و امنيت واحد و قوانين يكسان مي شد. اين امر در تسهيل و توسعۀ تجارت كـــه خواست 

بورژواهـــا  بود تأثير گذاشت.
تا  توانستند  نمايد و  نيز دخالت  امور كليسا  تا آنان در  پادشاهان سبب شد  از دياد قدرت 

حدودي قدرت پاپ را محدود نمايند و بر قدرت خود بيافزايند.
تحوالت سياسي و شكل گيري حكومت هاي مركزي

در عصر رنسانس شكل گيري حكومت هاي مركزي، قلمرو هاي متحد و ملت ها به آرامي در 
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حال انجام يافتن بودند. هيچ يك از كشورهاي كنوني اروپا وضع امروزي خود را نداشتند.
انگلستان، اشراف فيودال با حضور در پارلمان شكل حكومت سلطنت مشروطه را به  در 
وجود آوردند. پادشاهان انگلستان در قسمت هاي وسيعي از فرانسه كنوني داراي قلمرو 
بودند، اما پادشاهان فرانسه كه با درهم كوبيدن فيودال ها مقتدرتر شده بودند، براي تصرف 
اين قلمرو وارد عمل شدند. نتيجه جنگ، ويراني و خرابي بسيار بود. زيرا اين جنگ ها صد 
سال به طول انجاميد؛ سرانجام فرانسويان با قيام دختري به نام ژاندارك )Jeandearc( به 

پيروزي رسيدند. 
در اسپانيا ايالت هاي شمال كه در دست پادشاهان مسيحي بود به موفقيت هاي جديد عليه 

مسلمانان در جنوب دست يافتند، وتوانستند به آخرين مقاومت مسلمانان خاتمه دهند.
 در نواحي  مركزي و شرقي اروپا براي رسيدن به يك دولت مقتدر، كندتر از نواحي غربي 
آن، يعني انگلتسان، فرانسه و اسپانيه حركت مي كردند. زيرا  اشرافيت فيودال در آن ها 
هنوز بسيار قدرت داشتند. در آلمان )امپراتوري مقدس روم( اشراف مقام امپراتور را به طور 
رسمي تاييد مي كردند. در روسيه نيز فيودال ها از قدرت زياد برخوردار بودند تا اينكه با 
به قدرت رسيدن ايوان چهارم )Ivan IV( از )1533- 1584م( اشراف فيودال سركوب 
شدند. هرچند از بين نرفتند، اما حكومت مركزي قدرتمند در روسيه شكل گرفت و توسعه 
مذهب ارتدوكس نيز به تقويت وحدت معنوي روس ها كمك مي كرد. اوضاع سياسي 
نواحي جنوبي اروپا، بر عكس نواحي ديگر، به سوي قدرت متمركز سيرنمي كرد. در شبه 
نتوانست  ديگر  ها خورد  از صليبي  كه  يي  از ضربه  پس  بيزانس  بالكان حكومت  جزيرۀ 
قدرت خود را باز يابد و رو به زوال رفت. پيشروي تركان عثماني، استقالل طلبي صرب ها 

و مجارها نيز اين زوال را سرعت بخشيد.
درشبه جزيزۀ ايتاليا، شهرها و بنادر شمالي اين سرزمين از طريق تجارت و رشد شهرنشيني 

صاحب ثروت بسيار شده بودند، اما آن سرزمين فاقد حكومت مركزي بود.
رنسانس علمي و فرهنگي در اروپا

در اروپا عصر رنسانس، همگام با تحوالت اجتماعي، اقتصادي وسياسي، در عرصه هاي 
جداگانه چون انديشه، هنر، علم و فن نيز تغييرات وسيعي به وجود آمد.

يكي از وجوه مهم رنسانس، انسان گرايي)هومانيزم( و فردگرايي بوده است. پس از جنگ 
باستان سبب  به يونان  با آثار فلسفي به خصوص مربوط  هاي صليبي، آشنايي اروپايي ها 

گرديد تا باور به انسان و خرد او، پذيرش زياد پيدا نمايد.
صرف نظر از آثار فلسفي و اخالقي عصر رنسانس كه گرايش هاي انسان گرايانه را در 
خود منعكس ساخته اند در عرصه هنر نيز به خوبي مي توان اين گرايش را مالحظه نمود. 
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كه  آثار  اين  در  است.  انسان  رنسانس  عصر  سازي  مجسمه  و  نقاشي  آثار  بيشتر  موضوع 
نقاشان بزرگي مانند داوينچي به وجود آوردند، احساس انسان، انديشۀ انسان، اعمال انسان 

و نيز طبيعت، مورد توجه بوده است.
پتراك  و  دانته  گشت،  رونما  مهمي  تحوالت  رنسانس  عصر  در  نيز  ادبيات  درعرصۀ 

)Dante-Petrark( از اديبان اين عصر هستند.
پيدا  نبود، در عصر رنسانس عالقه منداني  نيز كه قباًل مورد توجه   علوم طبيعي )تجربي( 
نمود. انتقال علوم اسالمي به اروپا به اين امر تأثير مهمي داشت. يكي از دانشمندان اين دروه 
نام ويليام  به  بر اهميت تجربه در شناخت علمي تاكيد نمود، دانشمندي  نام راجربيكن  به 

هاروي چگونه گي دوران خون در بدن انسان را كشف كرد.
همچنين در رياضيات، نجوم و جغرافيه هم انديشه هاي نويني مطرح گرديد، كپرنيك كروي 

بودن زمين را و پس از وي گاليله گردش زمين را به دور خورشيد به اثبات رسانيد.
در عرصۀ اختراعات، گرچه پيشرفت چنداني وجود نداشت با آن هم اختراعات مهمي صورت 

گرفت؛ مانند اختراع دستگاه چاپ به وسيلۀ گوتنبرگ و اختراع تلسكوپ به وسيلۀ گاليله.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند، گروه اول در بارۀ هومانيزم يا انسان گرايي، گروه دوم 
دربارۀ تحوالت سياسي و گروه سوم در بارۀ تحوالت علمي و فرهنگي عصر رنسانس با هم 

بحث نمايند و نتيجه را يكي از اعضاي گروهها به ديگران ارايه نمايد.

 سؤاالت
1- علل و زمينۀ رشد شهر نشيني در اروپا عصر رنسانس چه بود؟ توضيح دهيد.

2- به چه داليلي در عصر رنسانس قدرت پادشاهان اروپايي افزايش يافت؟
به وجود آمد؟  ادبيات و علوم طبيعي  3- در عصر رنسانس چه تحوالت در عرصه هاي 

مختصراً توضيح  دهيد.
4-در دورۀ رنسانس چه تحوالت در عرصۀ نجوم و جغرافيه به وجود آمد؟ واضح سازيد.

5- داوينچي كي بود؟

  فعاليت بيرون از صنف
تهيه و در  از دانشمندان عصر رنسانس مطلبي را  بارۀ سرگذشت يكي    شاگردان در 

صنف ارائه  نمايند. 
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درس دهم

اكتشافات جغرافيایي و رشد دریانوردي

بشر در طي چندين هزار سال زنده گي خويش، از برخي مناطق كرۀ زمين اطالعي نداشت 
و دانش جغرافيايي او به آسيا، اورپا و افريقا محدود ميگرديد. در مورد همين مناطق نيز 
اطالعات كافي در دسترس نبود. به طور مثال نيم كرۀ جنوبي تقريباً نا شناخته مانده بود و 
از نيم كرۀ غربي هم اطالعي در دست نبود در حالي كه اين نواحي خالي از سكنه نبودند 
و تمدن هايي هم وجود داشتند؛ اما اين تمدن ها ارتباطي باتمدن هاي ديگر در آسيا، اروپا 

و افريقا نداشتند.
مسافرت ماركوپولو به چين نيز به علم جغرافيايي اروپاييان كمك زيادي كرد او از شهر 
وينز )Veeniz( ايتاليا به غرب آسيا و با عبور از ايران و افغانستان به چين رفت، و پس از 
گذشت بيست سال از طريق اقيانوس هند به وينز بازگشت. او اولين كسي بود كه اروپايي 
ها را درمورد جاپان و اقيانوس آرام آگاه ساخت؛ همچنين در مورد مسير تجارتي ايران و 

هند تا اروپا اطالعات در اختيار آنان گذاشت.
بود؛  اروپا  بحرهاي شمالي  در  زيادتر  ها  اروپايي  دريانوردي  هاي صليبي،  از جنگ  قبل 
اما پس از آن كه جنگ هاي صليبي به ابحار كشيده شد كم كم اروپاييان به تجارت در 
مديترانه روي آوردند. آنان با استفاده از شيوه هاي كشتي سازي در اروپا و سرزمين هاي 
اسالمي كشتي هاي جديدي ساختند كه هم محكمتر وهم بزرگتر از كشتي هاي قبلي بودند 
از سرعت، قابليت و هدايت بيشتري برخوردار بودند، قطب نما كه مسلمانان از طريق چيني 
ها با آن آشنا شده بودند، به اروپاييان رسيد و به اين طريق بر رونق تجارت بحري افزوده 
شد. دراواخرقرون وسطي رقابت براي كســب ثروت و قـدرت از طريق تجارت بحري 
روز بـه روز در اطراف بحيرۀ مديترانه بيشتر مـي شد و اختالفات سياسي و مذهبي نيز به 

اين رقابت ها دامن ميزد.
درسال )1453م( تركان عثماني كه قسمت هاي زيادي از سواحل شمال شرقي مديترانه را 
تصرف كرده بودند موفق شدند با تصرف قسطنطنيه به عمر امپراتوري بيزانس خاتمه دهند 
و تجات شمال شرقي مديترانه را  از آن خود سازند. از آن پس حكومت هاي اروپايي به 

دراين درس به اختصار در مورد چگونه گي اكتشافات جغرافيايي رشد و توسعه دريا 
نوردي آشنا خواهيد شد.
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جاي بيزانس با دولت عثماني به داد وستد پرداختند. اما حكومت هاي اسپانيه و پرتگال كه 
با عثماني ها در حال جنگ بودند نمي توانستند از اين تجارت سود ببرند. بنا بر اين، در 
صدد آن  بر آمدند به جاي بحيرۀ مديترانه از اقيانوس اطلس استفاده نمايند،  آنان فكر مي 
اقيانوس اطلس مي توان به هندوستان و چين رسيد و به كاالهاي پر  كردند كه از طريق 
ارزشي چون ادويه، عطر و ابريشم دست يافتند. با موفقيت در اين امر آنان ميتوانستند به 
قيمت بسيار ارزان به كاالهاي مورد نظر خود دست يابند و مجبور به پرداخت بهاي گران به 
دولت عثماني نباشند و در عوض مي توانستند اين كاالهاي ارزان را در اروپا با سود خوب 

به فروش برسانند.
با اين فكر پرتگالي ها معتقد شدند كه با دور زدن قارۀ افريقا از سمت جنوب مي توان به 
شرق رسيد، آنان هر چند با استفاده نقشه هاي جديد اطالعات از خشكه ها و درياها داشتند، 
اما با وجود اين همه به وسعت عظيم و پهناوري قارۀ افريقا پي نبرده  بودند و راه  اروپا به 
هند را زياد دور تصور نمي كردند. در مقابل پرتگالي ها اسپانيايي ها به اين باور بودند، 
اقيانوس اطلس كه در غرب اروپا  قرار دارد با اقيانوس آرام كه در شرق چين قرار دارد، 
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متصل است و ميتوان با حركت به طرف غرب در اقيانوس اطلس به آسيا در شرق رسيد.
پرتگالي ها راه بحري به مشرق زمين را چطور كشف كردند؟

      از اواسط قرن پانزدهم ميالدي پرتگالي ها از طريق سواحل غربي افريقا به سمت جنوب 
اقدام به بحر پيمايي نمودند. در همان حال به تجارت برده و عاج نيز پرداختند. بر خالف 
تصور آن ها نقطۀ جنوبي افريقا در فاصلۀ بسيار دورتر قرار داشت. سرانجام در سال 1487م  
بارتولو مودياز توانست از جنوبي ترين نقطۀ قارۀ افريقا كه دماغۀ اميد نام دارد بگذرد  و 
به اقيانوس هند در مشرق زمين برسد. اين كشف بسيار مهم بود. بعد از او  واسكودوگاما  
دريانورد پرتگالي توانست سراسر اقيانوس هند را طي نمايد و راه هاي هند، اندونيزيا  و 

خليج فارس را پيدا نمايد.
 با كشف راه هاي بحري از اقيانوس اطلس به اقيانوس هند، پرتگالي ها با سرعت خود را به 
ديگر سواحل جنوبي و شرقي آسيا رساندند و همچنان اسپانوي ها به منظور رسيدن به هند 
به طرف غرب اقيانوس اطلس در حركت شدند ودر نتيجه به سرزمين جديدي رسيدند كه 

در درس آينده مفصاًل در مورد آن بحث مي شود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروهها تقسيم شوند، روي مطلب ذيل باهم بحث نمايند:

سهم مسلمانان در اكتشافات جغرافيايي.
 سؤاالت:

چگونه زمينه هاي اكتشافات جغرافيايي براي اروپايي ها مهيا گرديد؟  -1
پرتگالي ها چگونه سفرهاي دريايي خود را به طرف شرق آغاز نمودند؟ مختصراً   -2

توضيح دهيد.
اكتشافات جغرافيايي چه نتايجي را به بار آورد؟  -3

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان در بارۀ مسافرت ماركوپولو مطلب را تهيه كنند كه از دو صفحه كم نباشد.
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فصل دوم
تاریخ قرون جدید و معاصر اروپا

در اين فصل مطالبي چون كشف آمريكا و پيامد هاي آن، انقالب كبير فرانسه، صهيونيزم، به 
وجود آمدن جنبش هاي آزادي بخش ملي در جهان و به  وجود آمدن سازمان كشور هاي 

اسالمي و هالل احمر مطالعه گرديده، معلومات حاصل مي كنيد.
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اهداف فصل  دوم 
توقع ميرود تا شاگردان در پايان فصل به اهداف ذيل برسند:

 - كشف آمريكا و پيامد هاي آن، عوامل به وجود آمدن انقالب كبير فرانسه و نتايج آن، 
پيدايش صهيونيزم، جنبش هاي آزادي بخش در جهان و به وجود آمدن سازمان كشورهاي 

اسالمي و هالل احمر معلومات حاصل نمايند.
 - بتوانند مطالب فوق الذكر را تشريح، تحليل و ارزيابي نمايند و همچنان عوامل و رويدادهاي 

مهم مانند انقالب كبير فرانسه و اكتشافات جغرافيايي و غيره را از هم تفكيك نمايند.
 - از وقوع حادثات در جهان درس عبرت بگيرند.
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درس يازدهم

كشف آمریكا و پيامد آن

نام  به  قارة  اين  اينكه چرا  و  امريكا  قارة  با چگونه گي كشف  اين درس  در 
پيامد  و  اين سرزمين  به  اروپاييان  انگيزة مهاجرت  با  امريكا مسمي شد همچنان 

هاي آن مختصراً مطالبي را مي خوانيم.

زماني كه پرتگالي ها با دور زدن قارۀ افريقا به سوي شرق در حركت بودند، دريانوردان اسپانوي، 
به فرماندهي كريستف كلمب، با چندين كشتي به طرف غرب اقيانوس اطلس، به هدف رسيدن 
به هندوستان به سفر خويش آغاز نمودند. آن ها مسير بحر را بلد نبودند و از طرف هم با آب و 
هواي نواحي دور دست نيز آشنايي نداشتند. در نتيجه تعدادي از كشتي ها غرق شدند، كمبود 
آذوقه نيز آنها را بيمار ساخت و عدۀ را  از بين برد سرانجام كريستف كلمب و همراهانش پس از 
ماه ها سرگرداني در بحر و تحمل مشكالت زياد در سال 1492 م به جزايري رسيدند. كريستف 
كلمب به تصور اين كه به يكي از جزاير هندوستان رسيده است؛ بوميان سرخ پوست آن جا را 
هندي ناميد. او به اسپانيه برگشت و بار دوم با استفاده از تجارب سفر قبلي، توانست به راحتي به 
مناطق جديد برسد و همچنان فكر مي كرد به هندوستان رسيده است. او تا پايان عمر در اشتباه 

خود باقي ماند.
دريانوردان ديگر پس از كريستف كلمب اقدام به دريانوردي و اكتشافات كردند تا مدت ها 
نمي دانستند كه به قارۀ جديدي رسيده اند تا آن كه دريانوردي به نام امريكوو سپوچي دانست، 
سرزميني كه به آن رسيده هند نيست، بلكه قارۀ جديدي است. اين قاره را به نام او امريكا مسمي 

ساختند.
دريانوردان انگليسي و فرانسوي، سواحل شمال قارۀ امريكا را كشف نمودند كه اكنون كشورهاي 
كانادا و اياالت متحده را شامل مي شود. يكي از دريانوردان انگليسي استراليا را كشف نمود. 
بسياري از ســواحل و جزاير نيز به تدريج كشف شدند و آهسته آهسته نقشۀ كرۀ زمين مشخص 
تر شد. قاره ها و اقيانوس ها و حدود آن ها براي بشر معلوم گرديد و كم كم نقشۀ جهان به 

صورت كنوني آن شناخته شد.
سرزمين هايي كه پرتگالي ها و اسپانوي ها ديگران بدان رسيده بودند خالي از سكنه نبود؛ چون 
براي اروپايي ها ناشناخته بود، آن را كشف شده مي دانستند؛ مثاًل در قارۀ امـــريكا تمدن سرخ 
پــوستان و جود داشت. به هرحال، اروپاييان با استفاده از كشتي هاي جنگي و توپ عده زيادي 
از بوميان را قتل و غارت مي كردند. اسپانوي ها به طمع كسب ثروت آمريكا با اعزام نيروهاي 
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نظامي اقدام به كشتار سرخ پوستان كردند و تمدن هاي آزتك ها و اينكاها را از بين بردند. 
استعمار هر كجا داخل مي شد خسارات زيادي وارد مي كرد.

  از اين به بعد دولت هاي بزرگ اروپايي به طرف دنيا نو )امريكا( مهاجرت كردند. آنها به منظور 
افزايش ثروت هاي خود سرزمين هاي بسياري را  از نقاط مختلف قارۀ امريكا به دست آوردند. 
اسپانيايي ها و پرتگالي ها با داخل شدن به مناطق امريكاي مركزي و جنوبي از خشونت كار 
گرفته و مردم بومي امريكا را مطيع خود ساختند. آنها تمام ذخاير طال و نقرۀ بوميان را تصرف 
نمودند. زمين هاي شان را ميان خود تقسيم، خود آنها را به عنوان برده به كار مجبور كردند؛ حتي 

بسياري از بوميان امريكا به اثر شدت كار در معادن كشف شده جان مي سپردند.
بعدها كشور هاي مانند انگلستان و فرانسه نيز براي بدست آوردن ثروت ها و منابع به امريكايي 
شمالي رفتند. همرا با مهاجرت سفيد پوستان به قارۀ امريكا، تعداد از سياه پوستان افريقايي نيز 
جهت كار در معادن و مزارع به آمريكا فرستاده شدند و در كنار سرخ پوستان بومي و سفيد 

پوستان حاكم به عنوان اقليت فقير و عقب مانده در عصر استعمار در قارۀ امريكا ساكن شدند.
در نيتجۀ كشف دنياي نو )امريكا( مقدار زيادي طال و نقرۀ، محصوالت زراعتي و صنعتي به اروپا 
صادر شد. راه هاي دريايي تغيير يافت، معلومات جهانيان در بارۀ جهان به مراتب افزايش يافت، 
تمدن اروپا به امريكا منتقل گرديد و در آنجا پيش رفت نمود. اروپاييان توانستند تا سرزمين 
هاي وسيع را  اشغال نمايند. از طرف ديگر مهاجرت ها باعث جنگ ها ميان قدرت ها بزرگ 
اروپا گرديد. در اثر جنگ هاي بزرگ اروپا بر سرزمين هاي اشغال شده، در امريكا زمينه براي 

استقالل مردم امريكا نيز مساعد گرديد.

 سؤاالت
مراحل كشف قارۀ آمريكا را توضيح دهيد.  -1

كاشفان اوليۀ قارۀ آمريكا در مورد قارۀ امريكا چه فكر مي كردند؟  -2
چرا  اروپاييان به سوي قارۀ آمريكا مهاجرت كردند؟  -3

كشف آمريكا چه پيامد براي اروپاييان و آمريكاييان داشت؟ توضيح دهيد.  -4

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان در مورد شخص كريستف كولمب مطلبي تهيه و در صنف ارائه نمايند.
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درس دوازدهم

انقالب كبير فرانسه

دراین درس به اختصار در بارۀ چگو نه گی حادثۀ بزرگی جهان و عوامل وقوع آن 
از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در کشور فرانسه به وقوع پیوست و 
جهان را دیگرگون ساخت که در تاریخ بنام،  انقالب کبیر فرانسه معروف است آشنا 

خواهید شد.

جامعۀ فرانسه در آستانۀ انقالب متشكل از سه طبقه بود
بودند.  رتبه  عالی  روحانيون  و  درباری  نجبای  اشراف،  شامل  كه  معتبر:  و  ممتاز  طبقۀ   -1
اينها با آنكه در اقليت قرار داشتند، منابع اصلی قدرت و ثروت را در دست داشتند و وسيع 
ترين اراضی و مهمترين مناصب حكومتی به آنان تعلق داشت و از امتيازات گوناگونی چون 

معافيت مالياتی برخودار بودند.
و  گی  نويسنده  وكالت،  تجارت،  به  اينها  بودند؛  شهرنشينان  عمدتاً  كه  متوسط:  طبقۀ   -2
صنعت اشتغال داشتند. مردمانی بودند روشنفكر و تحصيل كرده كه با افكار جديد آشنايی 
داشتند اما اشرافيت حاكم يعنی همان طبقۀ ممتاز آنان را در ادارات سياسی كشور سهيم نمی 
كرد و با محدوديت های گمركی و مالياتی مانع فعاليت های آزاد اقتصادی آنان ميگرديد به 
همين دليل مردم طبقۀ متوسط از نظام سلطنت استبدادی ناراض بوده و خواهان آزادی سياسی 

و تساوی حقوق اجتماعی بودند.
3- طبقۀ پائين: جامعۀ مركب از دهقانان فقير و كارگران صنعتی، اينها كه اكثريت جامعه 
فرانسه را تشكيل می دادند نيروی اصلی كار و توليد به شمار رفته؛ ولی در عين حال فقير 
ترين مردم بودند كه در بی سوادی و گرسنگی زنده گی می كردند و ماليات سنگين هم به 

دوش همين طبقه بود.
عوامل و انگيزه های انقالب كبير فرانسه به زمان پادشاهی لوی چهاردهم بر ميگردد، اگر چه 
اما  فرانسه در زمان لوی چهاردهم كه حدود هفتاد سال حكومت كرد قدرت بزرگي بود، 
در آخرين سال های حكومت وی قدرت فرانسه به سرعت كاهش يافت؛ زيرا جنگهای دو 
قرن) 17 و 18 ( با انگلستان دولت فرانسه را به ورشكستگی كشاند؛ تجمالت و اسراف شاه 
و درباريان و مداخله فرانسه در جنگ های استقالل خواهانه امريكا موجب تهی شدن خزانه 
دولت شد. در اين زمان ازديا ماليات، ظلم و استبداد، تفاوت ميان طبقات و بحران اقتصادی 
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و همچنان مهمتر از همه ظهور دانشمندان در اروپا مانند: مونتسكيو، ولتر، ژان ژاك روسو و 
غيره،كه باعث روشن شدن اذهان عامه گرديده بود، موجب طغيان توده های مردم شده و 
برای اكثريت جامعه، بی كفايتی سلطنت لوی شانزدهم آشكار شد، سرانجام آتش خشم و 

نفرت مردم در سال 1789م به شكل انقالب كبير فرانسه زبانه كشيد.
در نخستين روز های انقالب احزاب و گروهای سياسی متعددی در فرانسه بايكديگر مبارزه 

می كردند كه مهمترين آنان عبارت بودند از:
و  مستبد  پادشاه  صورت  به  همچنان  را  شانزدهم  لوی  كوشيدند  می  طلبان:  سلطنت   -1

صاحب امتياز مطلق، حفظ كنند.
2-  ميانه روها: كه هدف آنان استقرار سلطنت مشروطه، مشابه به انگلستان و تدوين قانون 

اساسی بود.
3-  جمهوری خواهان اعتدالی )ژيروندن ها( كه خواستار حكومت جمهوری و از بين بردن 

نظام پادشاهی مطلقه بودند.
4-  جمهوری خواهان افراطی )ژاكوبن ها(.

  باآلخره مردم طبقه سوم يا طبقۀ پايين جامعه گرد هم آمدند و به جای آن كه با نماينده گان 
طبقات باال يكجا شوند، خود شان مجلسي را تشكيل داده و آن را مجلس ملی ناميدند و تعهد 

نمودند تا هنگامی كه فرانسه را دارای قانون اساسی نسازند متفرق نخواهند شد.
دراين وقت سر و صداها ايجاد شد كه پادشاه می خواهد مجلس آنها را منحل كند. بنا بر اين، 
مردم دست به شورش زدند و در 14 جنوری 1789م به زندان باستيل حمله بردند و زندانيان 

را آزاد كردند.
مبارزات آزادی خواهانه فرانسويان، لوی شانزدهم را به تسليم واداشت و سبب شد تا انقالبيون 
در سال )1789 م( نظام سلطنت مشروطه را برقرار سازند؛ اما تالش های نا فرجام لوی شانزدهم 
نظام  لغو  بعد ضمن  تا چند سال  مجبور ساخت  را  انقالبيون  سابق،  رژيم  باز گرداندن  برای 
و  شانزدهم  لوی  زمان  اين  در  سازند.  قرار  بر  سال)1792م(  در  را  جمهوری  رژيم  سلطنتی 

همسرش ماری انتوانت سعی كردند تا از فرانسه فرار نمايند اما دستگير و اعدام شدند.
سقوط رژيم شاهی و برقراری نظام جمهوری، زنده گی مردم عام فرانسه را تغيير داد؛ زيرا 
اعالميۀ حقوق بشر تصويب، حقوق و امتيازات فيودالی و معافيت اشراف و روحانيون را از 
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پرداخت ماليات و عناوين و القاب اشرافيت را ملغی ساخت، امالك كليسا ضبط گرديد و به 
تصرف دولت درآمد.

اثرات انقالب كبيرفرانسه نه تنها در فرانسه بلكه در اكثر كشورهای اروپايی ديده می شد يعنی 
اينكه افكار جمهوری خواهانه در سراسر اروپا وسعت يافته و همراه آن اصولی كه در اعالميۀ 
حقوق بشر اعالم شده بود نيز در همه جا منتشر يافت و نفوذ پيدا می كرد، به همين لحاظ اين 

انقالب را انقالب كبير می گويند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند.

كبير  انقالب  نتايج  مورد  در  دوم  و گروپ  فرانسه  انقالب  عوامل  مورد  در  اول  گروپ 
فرانسه باهم مباحثه نمايند و نتيجه را  يكي از نماينده هاي گروپ به ديگران ارائه نمايد.

 سؤاالت
1-  انقالب كبير فرانسه چرا و چگونه به وقوع پيوست؟ 

2-  مجلس ملی در فرانسه چگونه تشكيل شد؟ 
3-  چرا انقالب فرانسه را انقالب كبير می گويند؟

4-  احزاب و گروهايی كه در فرانسه در هنگام انقالب با هم مبارزه می كردند كدام ها 
بودند؟ نام ببريد. 

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان تفاوت های اساسی نظام جمهوری و شاهی را در يك چارت ترتيب نمايند و در 

صنف پيرامون آن بحث كنند.
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درس سيزدهم

صهيونيزم

 درای��ن درس به اختصار آش��نا خواهید ش��د که صهیونیزم یعنی چ��ه؟ و چگونه به 
وجود آمد؟ دولت اس��رائیل چطور و در کجا تشکیل شد؟ و چرا تا اکنون منازعه میان 

فلس��طینی ها و اس��رائیلی ه�ا ادامه  دارد؟ 

صهيونيزم عبارت از نهضت يا جنبشی يهودی است كه برای تشكيل يك حكومت مستقل 
يهودی به وجود آمد. تا اينكه همۀ يهوديان جهان را كه به شكل پراكنده و آواره در نقاط 
اراضي فلسطين جمع شوند و دولت واحدی را تشكيل  مختلف دنيا زنده گی ميكردند در 
دهند، نام اين جنبش از كوه صهيون )آرامگاه داود)ع(( كه در اورشيلم قرار دارد گرفته شده 

است.
چگونه دولت اسرائيل به وجود آمد؟

اين شدت  به  اديان ديگر  تا كنون خصوصيات ويژۀ دارند كه در  از صدر اسالم  قوم يهود 
موجود نبوده است. نژاد پرستی يكی از خصوصايت عمدۀ آنها را تشكيل ميدهد، بدين معنی 
كه يهود خود را قوم برتر و نژاد خود را مافوق همه نژاد ها ميدانند. دوم اينكه قوم يهود عالقۀ 
اندوزی و رشوه  ميان آنها ربا خوری، ثروت  براين،  بنا  به مال و ثروت دارند.  از حد  بيش 
هر وسيلۀ دست می  به  ثروت  و  مال  بدست آوردن  برای  و  بوده  رايج  از حد  بيش  خوری 

زنند.
زنده گی در آواره گی و انزوا ضرورت تجمع يهوديان را در ميان شان به وجود آورد، بدين 
منظور نظريات مختلفی در اين زمينه مطرح شد تا اينكه )تئودوهرتزل( يكی از نويسنده های 
مشهور يهود در سال 1895م نظريات خويش را دركتابی به نام دولت يهود مطرح كرد كه 
در مدت كم نظريات وی در بارۀ تشكيل دولت يهود مورد استقبال يهوديان قرار گرفت و به 

فكر تشكيل دولت يهود افتادند.
بنا بر اين، از سال 1885م – 1901م يهوديان اروپا برای خود تهيۀ مقدمات تشكيل يك كنگرۀ 
را ديدند و توانستند اولين كنگرۀ صيهونيزم جهان را در شهر بال كشور سويس تشكيل دهند 
كه پايۀ اصلی صهيونيزم در همين كنگره گذاشته شد و صهيونيست ها مؤفق شدند تا اهداف 

و برنامه های خود را تعين كرده و به اتفاق آرا به تصويب برسانند.
در سال 1917م كشور انگلستان طی اعالميۀ بالفور با نظر صهيونست ها بر تشكيل يك دولت 
يهودی در فلسطين موافقت كردند از آن به بعد يهوديان به كمك اشراف انگلستان به خريد 
اراضی در فلسطين پرداختند و شخصی بنام داكتر وايزمن استاد شيمی ) كيميا( در پوهنتون 
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منچستر انگلستان به عنوان سردبير كميته يهود اروپا تعيين شد كه با فعاليت های او امور سياسی 
اين حزب اداره می شد.

انگلستان واگذار كرد. راه  به  اينكه جامعۀ ملل قيموميت فلسطين را  در سال 1920م پس از 
برای مهاجرت وسيع يهوديان به فلسطين باز شد و يهوديان دسته دسته به فلسطين مهاجرت 
كردند. كه اين امر مورد اعتراض اعراب مسلمان قرار گرفته در سال 1921م اعتراض و قيام 
ها عليه يهود به وجود آمد اما چرچيل وزير مستعمرات انگليس كه وضع را چنين ديد اعالميۀ 
پخش كرد و اعالم داشت كه دولت انگليس قصد ندارد سراسر خاك فلسطين را به صورت 
كشور يهود در آورد، بلكه مهاجرت تا حدی كه امكانات اقتصادی فلسطين اجازه دهد تعقيب 
سال 1930م جدی  در  مشكل  اين  يهوديان  مهاجرت  افزون  روز  افزايش  با  اما  خواهد شد؛ 
تر شد؛ زيرا با به قدرت رسيدن هتلر در آلمان باعث شد كه دسته های عظيمی از يهوديان 
اروپايی به فلسطين كوچ كنند كه اين امر موجب آشفتگی روابط ميان انگليس و مسلمانان 
گرديده؛ بناًء انگليس مجبور شد كه از فلسطين خارج شده و موضوع فلسطين را به جامعۀ ملل 
واگذار كند؛ سر انجام در سال 1947م سازمان ملل توصيه كرد كه فلسطين به دو قسمت عربی 
و يهودی تقسيم شود كه بدين ترتيب يهوديان به فلسطين غربی مسلط شده جمهوری اسرائيل 
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را در آنجا تشكيل دادند. 
پس از تشكيل دولت اسرائيل ميان اعراب و اسرائيل جنگ درگرفت ولی با خيانت بعضی از 
فرماندهان ارتش اردن به شكست اعراب انجاميد. در سال 1956م با ملی كردن كانان سويز 
توسط جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر، فرانسه و انگلستان به مصر حمله كردند. اسرائيل 
نيز فرصت را غنيمت شمرد و خو د را به ساحل شرقی كانال سويز رسانيد؛ ولی دفاع سرسختانۀ 
مصر باعث پيروزی مصر گرديد. در جريان جنگ شش روزه سال 1967م كه ميان مسلمانان و 
اسرائيلی ها به وقوع پيوست بر اثر پشتبانی امريكا از اسرائيل، كشورهای مصر، سوريه و اردن 
شكست خوردند و اسرائيلی ها صحرای سينا را از مصر و كرانۀ غربی رود اردن را از كشور 
انور  رياست جمهوری  زمان  در  در سال 1973م  اين جريان  از  بعد  اما  اشغال كردند،  اردن 
سادات جنگ اسرائيل و مصر رخ داد. در اين جنگ با اين كه سادات فقط بخش كوچكی 
از صحرای سينا را پس گرفت تن به سازش داد و در سال 1977م به اسرائيل رفت و سپس در 
كمپ ديويد امريكا با وساطت جيمی كارتر رئيس جمهور امريكا با اسرائيل مصالحه كرد و 

در عوض صحرای سينا دوباره به سرزمين اصلی اش )مصر( تعلق گرفت.
در سال 1979م پس از قتل انور سادات، ياسر عرفات رئيس سازمان آزادی بخش فلسطين 
به تشويق ملك حسين پادشاه اردن به روند سازش كشيده شد و در كنفرانس اسلو 1993م 
ضمن قبول موجوديت اسرائيل نوار غزه و كرانۀ غربی رود اردن را به عنوان قلمرو حكومت 
خودگردان فلسطين تحويل گرفت، عرفات خواهان استرداد قدس به عنوان پايتخت فلسطين 
نيز بود؛ ولی اسرائيل تا كنون با اين درخواست موافقت نكرده است، علی رعم توافق های 

عرفات با اسرائيل، قيامهای مردم فلسطين عليه اسرائيل ادامه دارد. 
 

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروپها تقسيم شوند در مورد صهيونيزم و تشكيل دولت اسرائيل با هم بحث 

وگفتگو نمايند و نتيجه را نمايندۀ هر گروپ به ديگران  ارائه كنند.
 سؤاالت

1-  كلمۀ صهيونيزم يعنی چه و چگونه به وجود آمد؟ توضيح دهند.
2-  كدام عوامل باعث ايجاد دولت اسرائيل گرديد؟  توضيح دهيد.

3-  مهاجرت يهوديان چگونه به فلسطين آغاز شد؟ تشريح كنيد.
4-  چرا يهوديان دولت خود را بنام اسرائيل اعالم كردند؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان در رابطه به تاريخچۀ يهوديان مطلبی را تهيه كرده و در صنف ارائه كنند.   
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درس چهاردهم

جنبش های آزادی خواهی

آزادی  های  جنبش  چگونه  که  شد  خواهید  آشنا  اختصار  به  درس  دراین 
خواهی در اروپا به وجود آمد؟ و چگونه سیاستمداران اروپایی خواستار صلح و 
امنیت شدند؟ امنیت نه تنها در برابر جنگ و حمله، بلکه امنیت برای حکومت تا 
بتواند وضع موجودۀ جامعه را در مقابل کسانی که می خواستند ملکیت جامعه 
نمایند،  تجاوز  جامعه  ممتاز  و  ثروتمند  طبقات  بر  یا  و  کنند  تقسیم  مکرراً  را 

مستحکم و پایدار دارد.

تالش برای استقرار امنيت در اروپا
   اگر چه عدۀ از امتيازات طبقات ثروتمند و ممتاز جامعه با انقالب كبير فرانسه و نتايج حاصله 
از آن از ميان رفت، معهذا هنوز امتيازاتی پای بر جای بود. جامعۀ اروپايی هنوز ارستوكرات 
بود؛ در فرانسه تمام عاليم فيوداليزم برچيده شده بود، اما در خارج از فرانسه اگر چه سيستم 
را  ها  اكثريت زميـن  هـــا  ارستوكرات  بود ولی هنوز  يافته  اكثر ممالك خاتمه  »سرف« در 
از زارعين به دست آورده؛ در عشــرت و تنبلی می زيستند. طبقۀ ثروتمند از حقوق خاص 
پايين  طبقات  داشت حقوق  نظر  در  بدون  را  سياست  مشی  و خط  بودند  برخوردار  سياسی 
جامعه تعيين می كردند. مناصب عاليه در امور نظامی و لشكری، در كليسا و در امور اداره 
دولت عماًل متعلق به ارستوكرات ها بود. مصارف محاكم، معاشات مستمری و غيره هنوز بار 

دوش بودجۀ دولت بود، اين بودجه از ماليات دهنده گان تأمين می گرديد.
حفظ نظم و امنيت موجوده در مقابل انقالب، نخستين اقدام سياستمداران بود و اين كار می 
بايست با تقويۀ قدرت سالطين صورت می گرفت و با هر مطالبه برای تجديد قدرت ايشان 
ميترنيخ  نظر  به  قبول يك مطلب، خواهشات ديگر در عقب می داشت.  مقابل می شد. چه 
صدر اعظم اتريش و سياستمداران با نفوذ اروپا قانون اساسی مفهوم جالبی بود، اما محافظه 
كاران ادعا داشتند كه معنی آن يكسان نبوده و جاه طلبی های كه ديروز تأمين می شد فردا 

نيز برآورده خواهد شد.
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در قرن 18م نفوذ دين در اروپا رو به ضعف نهاد. امتيازات روحانيون و ثروت كليسا محدود 
تا اين كه كليسای كاتوليك در فرانسه پيش  انقالب فرانسه اين ضربه را قويتر كوفت  شد، 
آهنگ اقدام ضد كليسا  ارتدوكس گرديد. ناپليون كوشيد اين وضع را سامان دهند، اما پس 
از منازعۀ وی با پاپ، آن رشته باز از هم گسيخت و كليسا نتوانست ازعمق دل رژيم اورا تاييد 

كند.
سقوط ناپليون در نظر اكثر مردم فتح دين تصور گرديد، و اين باور تقويه شد كه اتحاد دين 
وحكومت )تخت و محراب( موجب برقراری نظم خواهد شد. ميترنيح معتقد بود كه شاهان 
بزرگ با هم متحد شوند و ثابت كنند كه اتحاد ايشان سودمند است و اين اتحاد صلح اروپا 
را تأمين خواهد كرد. اتحاد شاهان سياستی است اساسی كه بايد برای حفظ جامعه از بربادی 

مطلق اتخاذ شود.
اتحاد عليه فرانسه چگونه به وجود آمد؟

   دول بزرگ موافقه كردند كه در صورت لزوم برای تأمين صلح و امنيت در اروپا متفقاً اقدام 
كنند، اما در مورد حدود اين اقدام نظريات مختلف وجود داشت. به نظر دولت انگليس قوای 
بزرگ در برابر تجاوز فرانسه با يك قوۀ بزرگ نظامی مقابله كنند و تقسيمات كنگرۀ ويانا بر 
اين وسيله تضمين شود. اما در اين مورد وجايب دول متكی بر ضمانت اخالقی بود نه الزامی. 
دولت انگليس حاضر بود وجايب خود را در برابر حملۀ محتملۀ فرانسه عملي كند، اما هيچگاه 
نمی خواست كه در اتحاديه برای حكومت جهانی داخل شود و موجب نگرانی كشورهای 

ديگر شود، در حاليكه اين مفكوره را عماًل و اخالقاً نيز عملی می دانست.
 فرانسس )امپراطور اتريش(، الكزاندر اول) امپراطور روس(، پادشاه پروس) آلمان( و ميترنيخ 
مفكورۀ ديگر داشتند، به نظر ايشان هر اقدام انقالبی در اروپا برای نظام موجوده خطر بوده 
و بـايد از بــين برده می شد، و قرار دادند هر گاه حكمران كشوری با انقالب مواجه شود 
ايشان آن را معاونت كنند تا نظم دوباره بر قرار گردد. اين مفكوره اتحاد )باور آنها( را به ميان 
آورد. شاهان دول عضو اين اتحاديه موافقه كردند كه به عدالت حكمروايی كنند و در هنگام 
اغتشاش به همديگر كمك نمايند. تا مدتی مواد اتحاديۀ مقدس اجرا گرديد. اما از سالهای 
)1815 تا 1831م( شورش ها و انقالب ها در كشورهای ايتاليا، جرمنی، اسپانيا و پولند ذريعۀ 
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قوا فرونشانده شد، قوا برای بر قراری نظم بود؛ اما اين جريان دايمی نبود. نخست منافع هر يك 
از دول تبارز كرد، با مرور زمان نه تنها انگليس و فرانسه، بلكه اتريش و روسيه در )بالكان(، 
پشتبانی از اغتشاش را به نفع ملی ديدند، ثانياً روحيۀ انقالبی در ايتاليا و جرمنی آنقدر قوی 
شد كه امكان مهار آن موجود نبود، هم چنان سياستمداران در ويانا نتوانستند انكشافات آيندۀ 

اروپا را پيش بينی كنند، به اين ترتيب سيستم ميترنيخ قابل قبول همه گرديد.
در اين زمان دول بزرگ می خواستند كه حتی االمكان احساس مليت خواهی و آزاديخواهی 
را به تعويق اندازند، در عين زمان اين سياستمداران توانستند صلح را برای مدت چهل سال در 

اروپا بر قرار نمايند.
با  را  خود  روابط  شمالی  امريكای  در  انگليس  گانۀ  سيزده  مستعمرات  18م  قرن  اواخر  در 
برتانيای كبير قطع كردند و به نام دول متحدۀ امريكا عرض اندام نمودند. در اين وقت قسمت 
های جنوبی امريكای شمالی، تمام امريكای جنوبی به استثنای برازيل به تصرف اسپانيا بود. 
مردمان اين سرزمين های مستعمره آرزومند آزادی بودند كه با حملۀ ناپليون بناپارت به اسپانيا 
اكثر مستعمرات اين كشور طالب استقالل شدند، وينزويال اولين كشور مستعمرۀ بود كه روابط 
با اسپانيا قطع كرد و استقالل خود را اعالن نمود. در عين حال برازيل مستعمرۀ پر  خود را 
تگال نيز به مجاهدات پرداخت و به دنبال آن در مكسيكو جنبش آزاديخواهی اوج گرفت و 
رژيم جمهوری در آنجا اعالن شد. به تعقيب آن حركات انقالبی و آزاديخواهی در مستعمره 
های فرانسه، ايتاليا و ديگر كشورهای استعمارگر به وجود آمد و يكی پی ديگری به استقالل 

و آزادی رسيدند.
شرق  بالك  به  جهان  1945م(،  ش/1939-  1324هـ  تا   1318( جهانی  دوم  جنگ  از  بعد 
)سوسياليزم( و غرب )سرمايه داری( تقسيم گرديد، در كنار آنها جنبش ديگری به نام جنبش 
عدم انسالك ميان كشورهايی كه عضو آن دو بالك نبودند، از آن جمله افغانستان نيز بود.

بهر حال، محتوای عمدۀ اين جنبش ها را تحكيم استقالل ملی در قبال كشورهای استعمار گر، 
دستيابی به استقالل اقتصادی و رفع عقب مانده گی تشكيل می داد. 
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  فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروپ تقسيم شوند و روی مفاهيم ذيل با هم بحث نمايند.

1- استعمار
2- استثمار

3- مستعمره

 سؤاالت
1- جنبش های آزادی بخش در اروپا چرا و چگونه به وجود آمد؟ توضيح دهيد.

به چه بود؟ واضيح  امنيت در اروپا معتقد  به خاطر تأمين صلح و  2- ميترنيخ كی بود و 
سازيد.

3- جنبش های آزادی بخش در امريكا چی وقت و چگونه به وجود آمد؟
4- بعد از جنگ جهانی دوم جهان به چند بالك تقسيم شد؟ نام ببريد.

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان عوامل و نتايج جنبش های آزادی بخش را در اروپا فهرست كرده و در درس 

آينده با هم بحث نمايند.
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درس پانزدهم

سازمان كشورهای اسالمی و هالل احمر

اجتماعی،  اقتصادی،  نظامی،  سیاسی،  های  سازمان  جهان  در  زمان  مرور  به 
مدنی، فرهنگی و عقیدتی زیادی به وجود آمده اند. در این درس به اختصار در 
بارۀ چگونه گی ایجاد و وظایف سازمان کشورهای اسالمی و همچنان چگونه 

گی به وجود آمدن نهاد مدنی صلیب سرخ و هالل احمر آشنا خواهید شد.

چگونه سازمان كشورهای اسالمی به وجود آمد؟
   سازمان كشورهای اسالمی عبارت از سازمانی است كه با اهداف ايجاد همبستگی وحدت 
و همكاری ميان كشورهای اسالمی در عرصه های ديني، سياسی، اقتصادی و فرهنگی و هم 
چنان از ميان برداشتن تبعيض نژادی، استعمار و حمايت از ايجاد يك كشور مستقل فلسطين 

بوجود آمده است.
اين سازمان كه بر اساس كنفرانس های اسالمی تشكيل گرديده است در سال 1341هـ.ش 
برای اولين بار برای تشكيل اتحاديۀ از كشورهای اسالمی جهان در شهر مكه معظمه توسط 
اولين  1345هـ.ش.  سال  در  و  گرديد  مطرح  سعودی  عربستان  وقت  پادشاه  فيصل  ملك 

كنفرانس اسالمی در شهر جده تشكيل جلسه داد.
ســال  در  منظم  نا  طــور  به  كــه  است  كشورها  سران  كنفرانس  سازمان  اين  نهاد  عاليترين 
1348هـ.ش. )رباط والمغرب(، در سال 1353هـ.ش. )در الهور پاكستان( و در سال 1360هـ.ش 
در )مكه معظمه( در عربستان سعودی، برگزار گرديد. و قرار شد از سال 1370هـ. ش. به طور 
منظم هر سه سال يك بار در يكی از كشورهای عضو كه رياست دوره يی كنفرانس را به 
عهده می گيرد، برگزار گردد؛ بدين ترتيب، اين كنفرانس در سـال 1380هـ.ش. در سنگال، 
در سال 1383هـ. ش. درالمغرب و در سال 1386هـ. ش. در تهران و در سال 1389هـ. ش. در 

قطر برگزار گرديد.
اين سازمان عضويت دارند كه 25 كشور آن  افغانستان در  از جمله  در مجموع 57 كشور، 
در آسيا، 27 در افريقا، 2 در امريكا و 3 كشور در اروپا واقع شده اند. كه كشورهای بوسنی 

هرزگوين، تايلند و افريقای مركزی نيز به عنوان ناظر در جلسات آن شركت می كنند.
سازمان كنفرانس اسالمی نهاد های متعددی را تأسيس نموده از جمله چهار مؤسسه تخصصی 

را دارا مي باشدكه عبارتند از:
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1- خبرگزاری بين المللی اسالمی
2- بانك عمرانی اسالمی

3- سازمان آموزشی، علمی و فرهنگ اسالمی
4- سازمان تبليغاتی كشــورهای اسالمی كه مقر سازمان در شهر جده عربـستان سعودی قرار دارد.

صليب سرخ یا حالل احمر
زمانی كه جنگ های وحشتناك و خانمانسور داخلی و خارجی انسان ها را به خاك و خون 
می كشاند، مردی خير خواه و انسان دوست جهان به نام )هانری دونانت( از كشور سويس كه 
خود شاهد نبرد سالفارينو )شمال ايتاليا( بود، با قلب پر از عاطفه در سال 1863م / 1242 هـ 
ش. مؤسسۀ بشردوستانه يی را بنا گذاشت كه از 1880م/1259هـ. ش. تا كنون نام كميتۀ بين 

المللی صليب سرخ را به خود گرفته است.
اين مؤسسه بشردوستانه كه صرف به انسان می انديشد،

 هدف آن معاونت به آسيب ديده گان جنگ های
 بين المللی و منازعات داخلی در جهان است كه به 

صورت غير جانبدارانه به نفع آسيب ديده گان و تمام قربانيان جنگ با پيروی از اصول انسان 
دوستانۀ خود، عمل می كند.

در اثر گسترش دامنۀ منازعات و كشمكش ها، و هم چنان نيازمنديهای مجروحان و بيماران و 
حادثه ديده گان از آفات و حوادث طبيعی )زلزله ها، سيالب ها، طوفانها، حريق ها، خشك 
سالی های و قحطی( در گوشه و كنار جهان اين حركت انسان دوستانه به يك جنبش بين 

المللی مبدل گرديد، كه كميتۀ بين المللی صليب سرخ 
المللی  بين  نهضت  المللی  بين  های  فدراسيون  در 
در  نيز  افغانستان  در  و  دادند  تشكيل  را  صليب سرخ 

سال 1934م/ 1313 هـ ش. 
تأسيس  مياشت(  افغانی)سره  احمر  هالل  جمعيت 
گرديده و در سال 1955م/1334هـ ش. عضو كميتۀ 

بين المللی صليب سرخ شد.
روی  كه  ژنيو  ش.  1328هـ  1949م/  سال  داد  قرار 
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مفكورۀ احترام به انسان و وقار آن بنا می باشد ياد آوری گرديده اشخاص كه بنا بر مريضی 
زخم، اسارت و يا هر علت ديگر، فاقد توان سهمگيری در جنگ اند بايد احترام شوند و در 
مقابل تأثيرات جنگ حمايت گردند، و از آن ها بدون تبعيض مراقبت به عمل آيد. با وجود 
اين همه در اثر سعی و تالش صلح جويانۀ صليب سرخ جهانی و اتحاديۀ جوامع صليب سرخ 
بود كه اين مؤسسه بشردوستانه در سال 1969م / 1348هـ.ش. مفتخر به دريافت جايزۀ نوبل 

گرديد.
در حال حاضر جمعيت عالی سره مياشت افغانستان به منظور كمك به نيازمندان و مصيبت 
سياسی،  مسايل  داشت  نـظر  در  بدون  المللی  بين  مقررات صليب سرخ  به  مطابق  ديده گان 

مذهبی، سمتی، قومی و اجتماعی عمل مـی كند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند.

1- گروه اول: در مورد به وجود آمدن سازمان كشور های اسالمی.
را  نتيجه  و  نمايند  مباحثه  با هم  يا صليب سرخ  2- گروه دوم: در مورد نهضت هالل احمر 

نمايندۀ هر گروپ به ديگران ارائه نمايد.

 سؤاالت
1- سازمان كشورهای اسالمی چگونه به وجود آمد؟ توضيح دهيد.

2- هدف از به وجود آمدن سازمان كشورهای اسالمی چه بوده؟ توضيح دهيد.
3- سازمان كنفرانس اسالمی كدام نهادها را تأسيس كرد؟ نام ببريد.

4- صليب سرخ يا هالل احمر يعنی چه؟ و چگونه به وجود آمد؟ واضيح سازيد.
5- هالل احمر در افغانستان چه وقت به وجود آمد؟ و در كدام سال عضو كميتۀ بين المللی 

صليب سرخ شد.

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان در مورد وظايف و فعاليت های هالل احمر )سره مياشت( در افغانستان مطلبی را تهيه 

و در صنف ارائه نمايند.
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 حدود اربعه و موقعیت

فصل اول 

سرحدات و تشکیالت اداری

بخش جغرافیه

کشور ما در جنوب آسیا با خصوصیات طبیعی خویش یک کشور کوهستانی و  محاط به 
خشکه می باشد که به بحر راه ازاد ندارد و با داشتن قدامت تاریخی و مدنیت پنج هزار سالۀ 

خود از کشورهای باستانی آسیا محسوب می شود .
 نام قدیم افغانستان آریانا بود که در متون ریگویدا از آن به اصطالح اریانا ویجه ذکر بعمل 

آمده است .
افغانستان در نیم کرۀ شمالی  بین 29 درجه، 22 دقیقه ، 53 ثانیه و 38 درجه، 29 دقیقه ، 28 
ثانیه و 74  بین 60 درجه، 28 دقیقه ، 41  نیم کرۀ شرقی  البلدهای شمالی و در  ثانیه عرض 

درجه، 51 دقیقه و 47 ثانیه طول البلد های شرقی موقعیت دارد.
کشور  هر  از  بزرگتر  مساحت  نظر  از  که  است  مربع  کیلومتر   652000 افغانستان  مساحت   
درجه  به  مساحت  لحاظ  از  آسیا  براعظم  در  افغانستان   . می باشد  روسیه  استثنای  به  اروپایی 

دوازدهم)1 ( قرار می گیرد.

عربستان  هند،  چین،  روسیه،  از:  اند  عبارت  است  افغانستان  از  بزرگتر  آسیا  براعظم  در  که  کشورهای    1
سعودی، ایران، منگولیا، قزا قستان، اندونیزیا، پاکستان، ترکیه و برما.

در مورد موقعیت و حدود افغانستان چه میدانید؟

                  درس     اول
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ازبکستان و  به جمهوری های اسالمی تاجکستان،  از طرف شمال  افغانستان   جمهوری اسالمی 
ترکمنستان از طرف غرب به جمهوری اسالمی ایران، از طرف شرق و جنوب با جمهوری اسالمی 

پاکستان و بطرف شمال شرق با والیت سنکیانگ جمهوری مردم چین هم سرحد می باشد.
بیش ترین طول افغانستان از نقطه شرقی )از درۀ یولی( الی غربی ترین نقطه ) تا درۀ ذوالفقار( 
الی کوه های چگایی در  از منطقه خماب در شمال  ترین عرض آن  بیش  1200 کیلومتر و 
جنوب 912 کیلومتر می باشد و در قسمت پامیر عرض افغانستان تقریباً به بیست چهار کیلومتر 
می رسد که تاجکستان را از کشمیر پاکستان جدا می سازد نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر 
هند بصورت مستقیم از جنوب غرب کوتل مزاری واقع در کشته گان غر و الیت هلمند الی 

نزدیکترین ساحل بحیره عرب در حدود 390 کیلومتر است.
موقعیت جغرافیایی افغانستان  در سر راه کشور های آسیایی میانه و کشورهای آسیایی جنوبی  
افغانستان در سر راه آسیای  . زیرا  باشد  اقتصادی در منطقه بسیار مهم می  از نظر سیاسی و 
مرکزی محل اتصال کشورها ی ایران،  هند ، پاکستان و آسیای مرکزی است. در گذشته های 
غرب  و  شرق  ی  مدنیت ها  اتصال  ومحل  می گذشت  افغانستان  از  نیز  ابریشم  راه  تاریخی 

محسوب می گردید .
کشورهای آسیای میانه هم به بحر آزاد راه ندارند؛ ازین سبب تجارت آن ها از راه افغانستان 
اهمیت  افغانستان  موقعیت  به  این موضوع  قاره آسیا صورت می گیرد که  ممالک جنوبی  با 

زیادی می دهد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم گردیده هریک از گروپ ها درباره یکی از موارد ذیل 

باهم بحث نموده یکنفر از هرگروپ موضوع خویش را در پیشروی صنف شرح دهد:
ـ افغانستان در کدام قسمت کرۀ زمین موقعیت داشته با ذکر خطوط طول البلد و عرض البلد 

در نقشۀ جهان معلومات دهید.
ـ نقشۀ افغانستان را رسم نموده طول و عرض اعظمی آن را با در نظرداشت  مناطق آن بر روی 

نقشه نشان دهید.
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ـ نقشه افغانستان را رسم نموده حدود افغانستان رابر روی آن نشان دهید  .
سوال ها

1ـ افغانستان چه گونه خصوصیات طبیعی را دارا می باشد؟

2ـ کشورما از بحر چقدر فاصله دارد؟

3ـ نام قدیم افغانستان را ذکر نمایید .

4ـ مساحت افغانستان چقدر است؟

فعالیت خارج از صنف

نقشه افغانستان را رسم نموده موقعیت همسایه های افغانستان را در روی نقشه تعیین نمایید.
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الف:  سرحدات شمالی افغانستان
*- خط سرحدی امیر شیر علی خان

ـ کدام سرحد افغانستان توسط دریای پنج ودریای  آمو تعیین شده است؟
این  مهم  و  زیاد  قسمت های  تزاری  روسیۀ  و  انگلیس ها  پیشروی  سیاست  اثر  بر   19 قرن  در 

سرزمین از خاک افغانستان جدا گردید.
 وقتی که پیشروی روسیه تزاری در جریان قرن 19 م . در آسیای مرکزی شروع شد. انگلیس ها 
برای آنکه منافع استعماری خود را در شمال هند نگهدارند در مرحله اول انگلیس ها امیر شیر 
علی خان را تشویق کردند تا سرحدات سیاسی خود را با قلمرو روسیۀ تزاری تعیین نماید؛ 

روی این منظور مذاکره بین دولتین آغاز یافت.
وزیر خارجه انگلستان الرد گرینویل و وزیر خارجه  روسیه تزاری پرنس گورچکوف جهت 
تثبیت سرحدات بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین شدند، در نتیجه در سال 1873 .م مطابق) 

 سرحدات شمالی                   درس     دوم
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1251 هـ .ش (سرحد شمالی افغانستان را از جهیل زرقول تا خماب که مسیر دریای  پنج و آمو  
است به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردند.

به اساس معاهده 22 جوزای) 1325 هـ .ش( فیصله به عمل آمد تا مسیر وسط دریای آمو به 
حیث سرحد شناخته شد جزیرۀ درقد که در شمال والیت تخار واقع است و422کیلومتر مربع 

مساحت دارد جزء خاک افغانستان گردید. 
*-خط سرحدی ریجوی : وقتی که امیر عبدالرحمن خان به  حکومت رسید در صدد این بود 
که بقیه  سرحدات شمالی کشور تعیین شود؛ بناًء بار دوم بین روسیه تزاری و بریتانیا مذاکرات 
اغاز گردید و فیصله به عمل امد که  هیأت های سه کشور )افغانستان، برتانیه و روسیه( در نومبر 
سال 1884 م. به سرخس حاضر گردند. هیأت روسی در وقت معینه به محل مذکور حاضر نه 
گردیده؛ بلکه عساکر روسی برخالف آن برحمالت خود در آسیایی مرکزی ادامه دادند تا 
آنکه به نزدیکی پنجده رسیدند و از پل خاتون که باالی دریای هریرود موقعیت داشت بحیث 
پایگاه نظامی کار گرفتند. سربازان افغانی که تعداد آن ها به دو هزار نفر می رسید و برای حفظ 
پنجده در آنجا بسر می بردند. بین عساکر افغانی به سرکرده گی جنرال غوث الدین خان و 
قوای روسی که به سرکرده گی علی خانوف بود،  برخورد صورت گرفت و سربازان افغانی 
به نسبت تعداد کم آن ها، که تجهیزات محاربوی هم نداشتند از پنجده دفاع کرده نتوانستند. 

پنجده و آق تپه در سال1885 .م به تصرف روسهای تزاری در آمد.
برای  انگلستان  ملکه آنوقت  ملکه وکتوریا،  تهدید آمیز  تلگرام  نسبت  به  بعد  به  واقعه  ازین 
نظر  صرف  افغانستان   خاک  در  زیاد  پیشروی  از  روسی  عساکر  روس  تزار  دوم  الکساندر 

کردند.
باردیگر مذاکرات سرحدی بین نماینده روسیه تزاری و انگلستان در لندن آغاز یافت تا سرحد 
شمال غربی افغانستان و روسیه تزاری را تعیین کنند. هیأت های مختلف به مذاکرات پرداختند 
بعداَ  پروتوکول  امضا رسید؛  به  . پروتوکول شش فقره یی  تا هنگامی که در سال 1887 م 
امضا رسید  به  پترسبورگ  انگلیسی و موسیوزینوف روسی در  نهایی توسط کرنیل ریجوی 
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و یادداشت های دیگر نیز به آن عالوه گردید . سرحد شمال غربی که به نام خط سرحدی 
ریجوی Rage Way یاد می شود روی نقشه تثبیت گردید؛ این خط سرحدی بعداً توسط 
 Capitan Kamerove نماینده انگلیس و کپیتان کامروف Charles Pate چارلس پت
نماینده روسیه تزاری در مدت چهار سال از دره ذوالفقار تا خماب به یک خط قوسی تثبیت 
شد که به طول 30 کیلومتر توسط مسیردریای مرغاب و بقیۀ آن توسط پیلرها عالمه گذاری 

گردید.
*- سرحدات شمال شرقی

در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد:
و  افغانستان  بین  تاجکستان 2- سرحد شمال شرقی  و  افغانستان  بین  پامیر  1- خط سرحدی 

جمهوری مردم چین .
برتانوی آن زمان موقعیت  بین روسیه تزاری، چین و هند  این ساحۀ کم عرض کشور که   
عبدالرحمن  امیر  دورۀ  اخر  در  بود.  بحث  مورد  زیادی  مدت  آن  سرحدات  تثبیت  داشت، 
خان در سال 1895 م. نماینده های سه مملکت افغانستان ، انگلیس و روسیه تزاری در منطقه 
پامیر خورد و کالن شروع به مذاکره نمودند. این مذاکرات مدت نه ماه طول کشید در نتیجه 
سرحد پامیر از شرق جهیل زرکول تا سرحد چین )درۀ یولی ( بین افغانستان و روسیه تزاری 

تعیین گردید.
بین متصرفات   Buffer Stateانگلیس عالقمند یک ساحه حایل از سیاستمداران  عده یی 
خود و امپراتوری روسیه تزاری بودند . در ساحه پامیر و واخان که هردو امپراتوری) انگلیس 
و روس( باهم اتصال می یافت برای آنکه یک منطقه حایل )بی طرف( بین آن ها واقع شود 

واخان را ناخواسته به افغانستان دادند.
دولت روسیه در مارچ 1896م. این خط را تایید نمود و به این ترتیب  پامیر بزرگ به روس ها 
و پامیر خورد و واخان به افغانستان توسط یک قرار داد بین المللی مسجل گردید. در اکتوبر 
همین سال امیر عبدالرحمن خان  درواز را تصرف نموده و روسها ، روشان و شغنان آن طرف 
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آمو را که از جانب نیروی افغانستان تخلیه شده بود به امیر بخارا سپردند.
در  دیگر  بار  سرحدی  .مذاکرات  .م    1949 سال  در  چین  مردم  جمهوری  تأسیس  از  بعد 
دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بین دولت افغانستان و جمهوری مردم چین آغاز یافت. در 
سال 1336 هـ .ش. مطابق 1957 م. موافقت به عمل آمد تا سرحد بین هردو مملکت تعیین 
و بر روی اراضی تثبیت گردد؛ بناًء سرحد شمال شرقی که از دره یولی به شکل یک قوس 
افغانستان و والیت  پامیر  بین  امتداد دارد  تا کوتل کلیک  در جنوب شرق کوتل واخجیر 
سنکیانگ چین در ماه اسد سال 1343 هـ .ش. بصورت فنی با نصب پیلرها عالمه گذاری و 

تثبیت گردید.
• سرحدات شرقی و جنوبی	

در ســال 1893 م. انگلـــیس ها قوای زیادی را به اســـتقامت افغانـــستان ســـوق داده و بـــه 
امیر عبدالرحمن خان یاد داشتی روان کردند که هیأت سیاسی جنرال رابرت را بایک فرقه 
عسکر در جالل آباد قبول کند. امیر عبدالرحمن خان به خشم آمده عسکر یک لک نفری 
خویش را امر  آماده باش داد و ارادۀ اعالن جهاد کرد. لیکن انگلیس ها که این مقاومت را 
دیدند از تصمیم خود منصرف شده و به این قناعت کردند که هیأت سیاسی پانزده نفری 
به کابل آمد مواد معاهدۀ  بفرستند. دیورند  به کابل  به سرکرده گی مارتیمر دیورند  خودرا 
دیورند را که قباًل از طرف انگلیس ها ترتیب شده بود به امیر عبدالرحمن خان ارائه کرده 
بعد از مـــذاکرات زیاد آن را باالی  امیر عبدالرحمن خان در قصر چهلستون امضا نمودند 
)2 جمادی االول 1311 هـ . ق(. امیر عبدالرحمن خان بدون مشوره با اراکین دولتی خویش 
این  نتیجه  در  گرفت،  عهده  به  را  تاریخی  بزرگ  مسؤولیت  یک  و  کرد  امضا  را  معاهده 
معاهده، خط سرحدی دیورند از کوتل کلیک جنوب شرق کوتل واخجیر واخان و چترال 
تا حدود بلوچستان و کوه ملک سیاه در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شده، سرزمین های 
چمن، پشین، وزیرستان، کرم، پاړه چنار، افریدی، باجور، سوات و چترال از خاک افغانستان 
جدا و ضمیمۀ خاک هند برتانوی آن وقت گردید. از طرف رئیس هیأت هند برتانوی فیصله 
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صادر شد که بر اساس آن مناطق روشان و شغنان در شمال آب پنج و قسمت باالیی دریای 
آمو که در تصرف افغانستان بود مطابق فیصله های گورچکوف و گرینویل که در سال 1873 م. 
صادر شده بود واپس به روسیه تزاری سپرده شد و در مقابل آن واخان و اسمار جز خاک 

افغانستان گردید.
بعد از استقالل افغانستان در سال 1919 م . بازهم مسأله سرحد دیورند حل ناشده ماند. بابه 
پاکستان  دولت  با  بازهم  موضوع  این  میالدی   1947 سال  در  پاکستان  دولت  آمدن  وجود 
با  و شرقی  ما در سمت های جنوبی  است. )سرحدات کشور  مانده  فیصله  بدون  و   الینحل 
جمهوری اسالمی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان 

آن را به رسمیت نشناخته اند(

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروه های مناسب تقسیم شده هر گروه در مورد یکی از موضوعات زیر باهم 
بحث نموده یکنفر از هرگروه موضوع خویش را در پیش روی صنف شرح دهد.

ـ نقشه افغانستان را رسم نموده خط سرحدی امیر شیرعلی خان را باالی آن نشانی کرده در 
مورد معلومات دهید.

آن  درمورد  داده  نشان  آن  باالی  را  ریجوی  نموده خط سرحدی  را رسم  افغانستان  نقشه  ـ 
معلومات دهید.

ـ نقشه افغانستان را رسم نموده خط سرحدی شمال شرقی  را باالی آن نشان داده درمورد آن 
معلومات دهید.

ـ نقشه افغانستان را رسم نموده خط سرحدی شرقی و جنوبی را باالی آن نشان داده درمورد 
آن معلومات دهید.
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سؤال ها

1ـ  سرحدات شمالی افغانستان شامل کدام سرحدات می با شد ؟
2ـ خط سرحدی امیرشیرعلی خان چه گونه تعیین گردید ؟

3ـ در حال حاضر کدام کشورها می توانند از آب دریای پنج و آمو استفادۀ مشترک نمایند؟
4ـ پنجده را چه گونه روسها تصرف نمودند؟

5ـ چرا روسها به پیشروی زیاد در خاک افغانستان ادامه ندادند.
6ـ خط سرحدی ریجوی از کدام منطقه تا کجا امتداد دارد؟

7 – خط سرحدی دیورند را چرا دولت افغانستان به رسمیت نه شناخته است ؟
8- خط های سرحدی شمال شرق افغانستان به چه نام ها یاد می شود ؟

فعالیت خارج از صنف

نقشه افغانستان رارسم نموده، خط سرحدی امیرشیرعلی خان ،خط سرحدی ریجوی، سرحد 
شمال شرقی و جنوب شرقی  را باالی آن نشانی نموده در ساعت آینده جغرافیه آن را به هم 

صنفان خود نشان دهید.
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سرحدات غربی افغانستان به واسطه دو معاهده با حکمیت دو هیأت ذیل حسب اتی تعیین و 
تنظیم گردید: 

الف- خط سرحدی مکمهان
به  منطقۀ سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره های مختلف تاریخ گاهی 

تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران بود. 
میالدی   19 قرن  اواسط  تا  هـ. ش.  مطابق 1125  میالدی  سال 1747  بابا  شاه  احمد  زمان  از 
سیستان جزء خاک افغانستان بود. در زمان امیر شیرعلی خان، سرکرده قبیلۀ سربندی به نام 
علی خان با مردم قبیلۀ خود تابعیت دولت ایران را قبول نموده و خودرا با قبیله خود به دولت 
ایران تسلیم نمود. از آن به بعد مشکالت سرحدی بین افغانستان و ایران به وجود آمد، الزم  
نظر  ایران  و  افغانستان  تعیین گردد. حکومت های  ایران  و  افغانستان  بین  تا سرحد  دیده شد 
بناًء به وایسرای هند تماس گرفته  و  به مشکالت سرحدی نتوانستند به کدام فیصله برسند. 
برای حل مشکل سرحدی افغانستان و ایران طالب حکمیت شدند. وایسرای هند فریدریک 
گولدسمت Sir Fridric Goldsmith را به حیث حکم در ناحیه سیستان تعیین نمود تا 
میان افغانستان و ایران به حیث میانجی کار نموده موضوع را فیصله نماید. گولدسمت رئیس 
هیئات انگلیس با سران هیأت افغانی و ایرانی مدت دو سال در سرحدات سیستان به تحقیق 

پرداخت و در سال 1873 میالدی مطابق 1252 هـ .ش. چنین فیصله به عمل آمد:
حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم گردیده مناطقی که به طرف 
غرب رود نادعلی قرار دارد به نام سیستان خاص به ایران و سرزمین های شرقی آن به اصطالح  

ماورای سیستان یاد گردید به افغانستان تعلق گرفت.
در سال 1274 هـ .ش. دریای هلمند از مسیر اصلی خود که رود نادعلی است و سرحد بین 
افغانستان و ایران بود منحرف شده ، چون در زمان گولدسمت خط سرحدی درروی اراضی 
عالمه گذاری نه شده بود لذا تغییر مسیر هلمند دوباره باعث مناقشه افغانستان و ایران گردید . 
دولت افغانستان رود نادعلی را مجرای اصلی دریای هلمند میدانست و دولت ایران تغییر مسیر 

سرحدات غربی                  درس      سوم
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دریای هلمند را به نفع ایران در نظر می گرفت.
بار دیگر از انگلستان کمک خواسته شد و حکومت انگلستان مکمهان Mac Mahan را با 
پانزده هزار نفر افسران انگلیسی و هندی توظیف این کار ساخت. هیأت سه کشور) افغانستان، 
انگلستان (با تمام وسایل تحقیق مجهز بودند. آن ها مدت دو سال و سه ماه از سال  ایران و 
، 1280 ـ 1282هـ .ش. ) زمان حکومت امیر حبیب اهلل خان( تحقیق و مطالعه کرده و خط 
سرحدی رادر این منطقه در تپۀ که بین مجرای سابق و مجرای جدید نادعلی واقع بود به شکلی 
تثبیت کردند که تغییر مسیر دریا در اینده باالی آن تاثیر ننماید ،این سرحد از کوه ملک سیاه 

تا سیاه کوه که به نام خط مکمهان یاد می شود تعیین و تثبیت کردند.
ب ـ خط سرحدی فخری

به  بار  خط سرحدی که از سیاه کوه تا درۀ ذوالفقار در غرب کشور ما واقع است، چندین 
حیث سرحد بین افغانستان و ایران تعیین گردید؛ اما در زمینه کدام فیصله قاطع صورت نگرفت 
، تا آنکه هردو دولت در سال 1313 هـ .ش . از دولت ترکیه طالب وساطت شدند. دولت 
ترکیه جنرال فخرالدین التایی را برای حل اختالفات سرحدی تعیین نمود؛ جنرال فخرالدین 
التایی بعد از تحقیق و مطالعات زیاد فیصلۀ خود را برای هردو کشور افغانستان و ایران ابالغ 
منطقه سیاه  از  یاد می گردد  نام خط فخری  به  افغانستان   ترتیب سرحد غربی  این  به  نمود.  
کوه به  استقامت شمال تا درۀ ذوالفقار تعیین و تثبیت گردید. از سیاه کوه تا اسالم قلعه خط 
سرحدی بر روی اراضی و از اسالم قلعه تا درۀ ذوالفقار حد فاصل بین کشور ما و ایران دریای 

هریرودپذیرفته شد .

فعالیت داخل صنف

نموده  باهم بحث  زیر  مطالب  از  تقسیم شوند هر گروه در مورد یکی  به گروه ها  شاگردان 

نمایندۀ هرگروه نتیجه بحث را در پیش روی صنف ابالغ نماید.

ـ معلومات در مورد چگونگی منطقه سیستان
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ـ چرا دولت های افغانستان و ایران از وایسرای هند کمک خواستند و نتیجۀ کار گولد سمت 

را توضیح نمایید .

ـ انحر اف مسیر اصلی دریای هلمند ) درحصه رود نادعلی( چه مشکالت را ببار آورده و 

چه گونه  موضوع حل  شد؟

ـ چگونگی خط سرحدی فخری را  توضیح نمایید .

سؤال ها:

1ـ چرا اختالف بین افغانستان و ایران در منطقه سیستان واقع شد؟
2ـ در مورد حوزه سیستان معلومات دهید.

3ـ درباره رود نادعلی معلومات دهید.
4ـ خط سرحدی مک مهان بین کدام مناطق کشور واقع است؟

5ـ خط سرحدی فخری بین کدام مناطق کشور تعیین گردیده است .

فعالیت خارج از صنف

نقشه افغانستان را رسم نموده خطوط سرحدی مک مهان و فخری را باالی آن نشان دهید .
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 و سیعترین والیات افغانستان را نام گرفته می توانید؟
 تشکیالت واحد های اداری افغانستان در دورۀ امان اهلل خان به پنج والیت و چهار حکومت 

اعلی تقسیم شده بود. 
قبل از سال 1343 هـ .ش. وسعت بعضی والیات آنقدر زیاد بود که اداره آن با در نظرداشت 
موانع طبیعی از قبیل: کوه ها، دشت های وسیع و سوزان، دره های تنگ و صعب العبور با وسایط 
بنابر آن در سال 1343 هـ .ش.  بار آورده بود؛  به  دست داشته آن وقت مشکالت زیادی را 
برای اولین مرتبه جهت تطبیق قانون اساسی و تعمیم دیموکراسی در تشکیالت اداری کشور 

تغییرات اساسی به وجود آمد و افغانستان به 29 واحد اداری یا والیت تقسیم گردید.
هر والیت تحت نظر والی که با مرکز رابطه مستقیم دارد، اداره و کنترول می شود. امور اداری 
و قضایی هر والیت به نوبۀ خود غرض آرامی وسهولت مردم به واحد های اداری کوچکتر که 
به نام ولسوالی یاد می شود تقسیم گردیده است. در رأس هر والیت والی که نماینده بزرگ 
دولت می باشد، اجرای وظیفه می کند. هر والیت به ولسوالی ها و قریه ها تقسیم شده است ، 
در رأس هر ولسوالی ولسوال ها قرار دارند و اداره ولسوالی ها به والیات و از والیات با مرکز 
ارتباط دارد. سایر اعضای قوای اجرائیه توسط وزارتخانه های مختلف تعیین و وظایف خودرا 

در والیات تحت نظر والی و در ولسوالی ها تحت نظر ولسوال ها انجام می دهند.

 تشکیالت اداری                  درس      چهارم
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جمهوری  ریاست  و  محل  ارگانهای  ریاست  برابر  در  قانونی  امور  اجرای  با  رابطه  در  والی 
مسؤولیت داشته و جوابگو می باشد. تقسیمات اداری ملکی کشور در سال 1370 هـ .ش. شامل 
32 والیت بود . از سال 1385 هـ .ش. به بعد دو ولسوالی که یکی پنجشیر و دیگری دایکندی 
بود جدیداً به والیت ارتقا نمودند ، در مجموع کشور ما به 34 والیت و 365 ولسوالی و چند 
ولسوالی موقت تقسیم شده است. کابل بزرگترین شهر افغانستان که از زمان تیمور شاه به این 

طرف به حیث پایتخت انتخاب شده است .
جدول زیر والیات ، مراکز ، مساحت ، درجه و نفوس هر والیت را با تفکیک جنس  نشان 

می دهد.

                                                                                           معلومات اضافی    
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13335.21722.61612.62745.6589.6   14  4523/58شهر کابلکابل1
54844/51511037.1531.9505.2343.7693.4شهر قندهارقندهار2

11611.2816.1795.1426.11185.1 55868/5315شهر هراتهرات3

20797/631411122.6574.2548.4391.3731.3مزارشریفبلخ4
7641/052111309.4970.2639.2182.41127جالل آبادننگرهار5
5583/15102482.4246.6235.820.6461.8گردیزپکتیا6
22460/531821073.7548.6525.150.21023.5شهر غزنیغزنی7
5715/0592579.3293286.349.5529.8چاریکارپروان8
58305/07122807.5414.539345.7761.8لشکرگاههلمند9
18255/24142789.5404.6384.9153.7635.8پلخمریبغالن10
20797/63132868.8443.4425.4101.7767.1میمنهفاریاب11
42409/5343137.470.267.222.1115.3زرنجنیمروز12
44835/91271831.2423.5407.731.2800فیض آبادبدخشان13
11291/52102468238.2229.896.7371.3شبرغانجوزجان14
18029/1663391.1198.3192.810.7380.4شهر بامیانبامیان15
17471/80103265.9136.4129.510.2255.7قالتزابل16
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36657/4293604.4308.7295.75.9598.5فیروزکوهغور17
20794/0163433.8221.7212.112.4421.4قلعه نوبادغیس18
13437/8163338.3173.2165.124.6313.7ایبکسمنگان19
12457/82162855.5436.4419.1108.2747.3تالقان تخار20
8080/8661866.7441425.7207.3659.4شهر کندزکندز21

3977/08753390.1199.9190.24.3385.8 مهترالملغمان22

49339/11102448.8230.2218.631.2417.6شهر فراهفراه23

19515/86183380.7195.3185.42.4378.3شرنهپکتیکا24

4925/90143394.1201.7192.411.6382.5اسعد آبادکنر25

456863342.9174.5168.48.2334.7پل علملوگر26

10348/3283522.2266.5225.72.6519.6میدان شهروردک27

190862386.3195191.31.3385محمود راقیکاپیسا28

9266/7473129.666.163.5.129.6پاروننورستان29

4235/26123502.7257.4245.39.7493متونخوست30
16385/5763488.2250238.236.4451.8سرپلسرپل31
11473/6743306.6157.9148.78.6298ترین کوتارزگان32

3771/6263134.468.765.7134.4بازارکپنجشیر33

17501/3683403.3207.1196.23.1400.2نیلیدایکندی34

3465284636523038.911783.611255.35159.217879.7مجموع

فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند هر گروه در مورد یکی از موضوعات زیر باهم بحث نموده یک نفر 

به نماینده گی از گروه خویش موضوع را در پیش روی صنف شرح دهد.
ـ والیات شرقی ، جنوبی ،غربی ، شمالی و مرکزی را در نقشه تفکیک نمایید .

ـ چرا در سال 1343 هـ .ش. در تشکیالت اداری تغییر به وجود امد.
ـ طرز اداره والیات و ولسوالی های چه گونه است؟

ـ تعداد والیات و ولسوالی ها کشور به چه تعداد  بوده و ولسوالی های که به سطح والیت ارتقا 
نموده نام بگیرید؟
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سؤال ها

1ـ کدام والیات در سمت شرق کشور واقع است ؟ در نقشه نشان دهید.
2- کدام والیات در سمت غرب کشور واقع است؟ در نقشه نشان دهید.

3ـکدام  والیات در  سمت شمال کشور واقع اند؟ در نقشه نشان دهید.
4ـ والیات مرکزی افغانستان را نام بگیرید؟

5ـ مرکز والیات کابل، بلخ، ننگرهار و هرات را نام ببرید.

فعالیت خارج از صنف

تعیین  باالی آن  را  بزرگ کشور  موقعیت والیات و شهرهای  نموده  را رسم  افغانستان  نقشه 
کنید. 
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ـ نفوس درانکشاف کشور چه اهمیت دارد؟

نفوس عبارت از مجموع تعداد باشنده گان یک کشور است که بنابر  عوامل جداگانه در 
محالت مختلف سکونت اختیار کرده اند. 

:بلخ  ؛مانند  تاریخی  شهرهای  و  بزرگ  مدنیت های  تاسیس  با  کشور  در  نفوس  استقرار 
مزارشریف ، هرات ، کندهار ،  جالل آباد  و در وادی های سر سبز  و کنار دریا ها  آغاز 
گردید . قرار احصائیه سال 1359 هـ ش مجموع نفوس افغانستان تقریباً 15.94 میلیون نفر بود 
که در سال 1381 هـ .ش .به 20.3 میلیون نفر و در سال 1390 هـ. ش. به 27میلیون نفرافزایش 
یافت . این افزایش نفوس با در نظر داشت وضعیت حالیه افغانستان نگران کننده می باشد. به 
اساس احصائیه سازمان ملل متحد ، افغانستان کشوری است که بیشتر نفوس آن را کودکان 

زیر سن هفت تا پانزده ساله تشکیل می دهد.
تراکم نفوس در تمام کشور یک سان نبوده؛ بلکه شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر 
عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی باالی تمرکز آن  تاثیر دارد. در کشورما تمرکز نفوس در 
نقاط بلندتر از 2500 متر محدود بوده؛ اما مناطقی که دارای شرایط مساعد اقلیمی، خاک 
خوب، آب فراوان است، تعداد زیاد مردم در آنجا مسکن گزین شده اند، به همین ترتیب 
هموار  و  وسیع  مناطق  شامل   سراسرکشور  در  دارند،  ارتفاع  متر   1000 از  کمتر  مناطقیکه 
می گردند، که زمینه استقرار نفوس را فراهم ساخته است ، دریا ها به غرض آبیاری زمین های 
زراعتی باعث انکشاف استقرار  نفوس و دهکده ها ی زراعتی گردیده اند؛ همچنان با در نظر 

نفوس و ترکیب قومی در افغانستان                  درس      پنجم
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داشت عوامل فوق در سرزمین های حاصل خیز؛ مانند: ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان 
تعداد زیاد نفوس جابجا شده اند ، در حالیکه در دشت های سوزان و صحرایی؛ مانند: بکوا و 

مارگو تعداد نفوس به حد اقل آن میرسد.
 - از لحاظ عامل اقتصادی و صنعتی تعدادی از نفوس کشور در مراکز صنعتی زنده گی می 

کند ؛مثاًل : در اطراف فابریکۀ نساجی پلخمری ، فابریکۀ قند بغالن وغیره .
- از نظر سیاسی مراکز اداری والیات و بندر های تجارتی بیشتر نفوس را به خود جلب نموده 
است . تراکم نفوس در دهکده ها ، زمین ها ی زراعتی و شهر ها متفاوت است ، برای محاسبه 

تراکم نفوس باید تعداد نفوس آن ساحه را بر مساحت آن تقسیم کرد.

فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند هرگروه  روی عوامل پٌر نفوسی و کم نفوسی مناطق کشور  

باهم بحث نمایند و نتیجۀ بحث را نمایندۀ هرگروه به هم صنفانش ارائه نمایند  . 
سؤال ها

مختصراً جواب دهید :
1ـ نفوس را تعریف کنید.

2ـ آیا آب و هوا و خاک خوب در تراکم نفوس تاثیر دارد؟
3ـ تراکم نفوس در دشت های سوزان چه گونه بوده با مثال واضح سازید .

4ـ کدام والیات ذیل تراکم نفوس بیشتر را دارند:
الف. کابل، کاپیسا ، ننگرهار، لوگر و پروان   

ب. تخار، کنر و لغمان  
ج. لوگر، میدان وردگ و غزنی  

د. دایکندی، خوست و پکتیا 
فعالیت خارج از صنف

 در توزیع و تراکم نفوس کدام عوامل شامل است در چند سطر بنویسید.
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از یک  داده  تغییر  را  بودوباش  Immigrant شخصی است که مسکن و جای  یا  مهاجر 
واحد اداری به  واحد اداری دیگر ویا از مملکت اصلی به کشور بیگانه  نقل مکان می نمایند.

مهاجرت ها در طول تاریخ بشر صورت گرفته و دارای انواع مختلف می باشد .
1- بیجا شده گان داخلی : عدۀ از افراد در داخل کشور از محل به محل دیگر نقل مکان 

می کنند؛ مانند:نقل مکان  مردم دهات به شهر ها، مناطق صنعتی، زراعتی جدید و غیره.
المللی  بین  سرحدات  از  عبور  با  که  افراد   از  دیگری  برخی  و  خارجی  مهاجرت های   -2
صورت می گیرد مهاجرت خارجی می باشد. اکثریت آن ها مهاجرت های اختیاری بوده که 
به رضا و رغبت خود برای بدست آوردن دست مزد بیشتر و زنده گی بهتر صورت می گیرد. 
اما مهاجرت های اجباری که به اثر درگیری های سیاسی و نظامی، مردم مجبور به مهاجرت 
می شوند به وقوع می پیوندد. آن هایی که در داخل کشور نقل مکان می کنند به نام بیجاه شده 
گان داخلی یا  Internally displaced person یاد می شوند  و آن های که از سرحدات 
بین المللی می گذرند به نام پناهنده گان خارجی یاد می شودند؛ مانند : پناهنده گان افغانستان 
که به کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان مهاجر شدند . در کشور ما مهاجرت ها در اثر 
رویداد های تاریخی و مشکالت سیاسی ، اجتماعی و حوادث طبیعی صورت گرفته است که 

انگیزه ها وعوامل آن قرار ذیل می باشد:
- مهاجرت های سیاسی : وقتی صورت می گیرد که آزادی فکری و عقیدتی افراد تحت فشار 
قرار گیرد؛ بطور مثال : مهاجرت افغان ها که در اثر تهاجم شوروی وقت صورت گرفت و 
به کشورها و براعظم های مختلف جهان مهاجر شدند ، تعداد شان از پنج میلیون نفر تجاوز 

می کرد.
- مهاجرت های اقتصادی : مردم از شهرهای کوچک و دهکده ها به شهر های بزرگ وصنعتی 
برای دریافت شغل و وظیفۀ مناسب ، بدست آوردن ثروت وزنده گی مرفه و داشتن حیات 

مصون، مهاجرت می کنند .
زمین های  سر  به  بلخ(   ( بخدی  از  آریایی ها  قدیم  درزمان های   : تاریخی  مهاجرت های   -

مهاجرت های داخلی و خارجی                  درس      ششم
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اطراف آن الی هند وفارس مهاجرت نمودند، بعداً مهاجرت یونانی ها ، کوشانی ها ومسلمان ها 
یکی بعد دیگر به این سرزمین صورت گرفت .

در  است.؛مثاًل:  گرفته  صورت  سالی ها  خشک  و  طبیعی  آفات  اثر  به  که  مهاجرت های   -
سال1349هـ . ش . هموطنان عزیز ما به اثر خشک سالی مجبور به ترک محالت وخانه های 

شان شدند که شامل مردم والیت بادغیس ، ارزگان و سطح مرتفع هزارجات می باشد.
- مهاجرت های موسمی بین نقاط گرمسیر وسردسیر صورت می گیرد ، یعنی مهاجرین در ایام 
تابستان غرض پرورش مواشی خویش و همچنان به منظور زراعت به نواحی  مجاور مهاجرت 
می نمایند  که مهاجرت کوچی ها بهترین مثال آن می باشد و یا از قریه  ها ، به چراگاه ها  میروند 

که در صفحات شمال بیشتر مروج است .
افغانستان  بزرگ  شهرهای  به  دهات  از  بزرگ  مهاجرت های  :فعاًل  شهری  مهاجرت ها ی   -
افزایش یافته وباعث تراکم نفوس بیش از حد در شهر ها شده که معضلۀ بیکاری و خرابی 

محیط زیست را بار آورده وشهر کابل مثال برجسته آن است .
اثرات مهاجرت ها : مهاجران ها خالی از اثرات مثبت و منفی نبوده  مهاجرین افغان هم از این 

اثرات  متاثر می باشند. آن عبارت اند از :
الف -اثرات منفی مانند:

 -  تحت نفوذ قرار گرفتن فرهنگ بیگانه 
   - فرار دانشمندان.

  -  از دست دادن نیروی جوان  ) نفوس فعال اقتصادی ( 
- انتقال سرمایه به خارج کشور 

مبتال شدن  به مرض )HIV(، امراض جلدی، مواد مخدر و غیره. 
ب - اثرات مثبت آن عبارت است از :

- مروج ساختن فرهنگ خود بدیگران  و اشنا شدن با فرهنگ دیگران.
- نشر زبان خویش و اشنا شدن به زبان های دیگران. 
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- اشنا شدن با تکنالوجی جدید. 
- هر مدنیت مولود نتیجۀ یک مهاجرت است . 

فعالیت داخل صنف:
شاگردان به گروه ها تقسیم شوند، هر گروه روی یکی از موضوعات  ذیل بحث نموده  و 

نماینده هر گروه معلومات شانرا در صنف ارائه نمایند:
  در بارۀ مهاجرت سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، موسمی و آفات طبیعی بحث کنید.

سؤال ها

 مختصراً جواب دهید :
1- چرا هموطنان ما از قصبات و دهات به شهر ها کوچ می کنند؟

2- اثرات منفی مهاجرت  رابیان کنید. 
3- مهاجرت های سیاسی او اقتصادی را با هم مقایسه نماید  ؟

فعالیت خارج صنف

چرا هموطنان ما به کشور های دیگر مهاجر شدن  در تحت این عنوان مقاله یی نوشته و در 
ساعت آینده مضمون جغرافیه برای هم صنفان تان ارائه کنید.
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در کشورما چگونگی نفوس از لحاظ سن ، جنسیت ، فعالیت های اقتصادی)صنعتی ،زراعتی و 
زمان  تذکره های  درسال 1353هـ.ش  می گیرد  قرار  مطالعه  مورد  دهاتی  و   ، شهری   ) خدماتی 
اینطرف کدام سرشماری عمومی   به  هـ. ش.  از سال 1358  داده شد.  تغییر  به جمهوری  شاهی 
نفوس که به سطح کشور باشد صورت نگرفته است؛ بنابرآن احصائیه در مورد جابجایی نفوس، 
ترکیب، میزان رشد و مشخصات اقتصادی و اجتماعی نفوس افغانستان در دسترس نیست؛ اما در 
سال 1383 هـ.ش. چگونگی نفوس از لحاظ ترکیب سن ، جنس ، نفوس شهری، دهاتی و افزایش 

نسبی نفوس مورد مطالعه قرار گرفت  . 
جدول ذیل نفوس شهری ودهاتی را از لحاظ تر کیب  جنسیت  در افغانستان نشان می دهد.

         نفوس دهاتی           نفوس شهریسال

ذکوراناث ذکوراناث1388
250309026520087523009127400

5159200        17879700         

در سال 1383 اولویت های کیفیت نفوس از لحاظ جنس احساس گردید. توجه بیشتر در آغاز 

دهۀ هشتاد دربارۀ قشر اناث مبذول گردید که سهم فعال آن ها را در تمام عرصه ها به وضاحت 

دیده میتوانیم. 

رشد نسبی نفوس ، افزایش و زیاد شدن افراد کشور را گویند؛ چون در کشور ما درسال 1386 

رشد وسطی و عادی نفوس 2.03 فیصد محاسبه شده است مجموع نفوس افغانستان قرار احصائیه 

سال 1359 هـ.ش. 15.94 میلیون نفر ، در سال 1381 هـ ش 20.3 میلیون نفر و در سال 1390 هـ 

.ش . به 27 میلیون نفر رسیده است؛ بنابر آن افزایش نفوس بلند می باشد و تعداد بیشتر نفوس 

اقتصادی و صنعتی آن  با رشد  . در کشورهای که رشد نفوس آن  را اطفال تشکیل می دهد 

متناسب نباشد به معضلۀ افزایش اضافی نفوس رو برو می گردند.

در   %80 جمله  آن  از  که  بوده  سالگی   )65  –  15( سنین  بین  کشور،  در  اقتصادی  فعال  نفوس 

چگونگی نفوسدرس  هفتم
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خدمات  و  معادن  صنایع،  بخش های  در  متباقی  و  می باشند  مشغول  مالداری  و  زراعت  بخش 
اجتماعی مصروف کار اند . از15سالگی کمتر واز 65 سالگی باالتر نیز نفوس غیر فعال اقتصادی 

می باشند.  
معلومات اضافی 

سن)2007-2008(1386
مجموع نفوس مسکون

 ذکور اناثمجموعفیصدی
مجموع100230389001125530011783600
2045145622321871219269100-04
1534456791694962175071705-09

1126531431253687139945610-14

921658811017444114843715-19
8186089890471295618620-24

7154069377972176097225-29

5128722367680561041830-34

5113468459527153941335-39

498127748653449474340-44

485268240246145022145-49

372061332392539668850-54

358017425162632854855-59

244716419090625625860-64
485422735537549885265+

به  هاتی  د  و  شهری  مسکون  نفوس   . باشد  نمی  آن  شامل  میلیون   )1/5( نفوس کوچی   : نوت 
تفکیک والیات در جدول معلومات اضافی درس تشکیالت اداری مطالعه شود .
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فعالیت داخل صنف 
و  تفکیک عمر  با  را  اقتصادی  فعال  غیر  و  فعال  نفوس  فوق  از جدول  استفاده  با  هرگروپ 

فیصدی آن مشخص نمایند و نماینده گروپ ها معلومات شان را در صنف شرح دهند . 
سؤال ها 

 
مختصراً توضیح دهید :

اقتصادی  فعالیت های  باالی  تاثیر آن را    ، باشد  می  فیصد  ما چند  نفوس درکشور  1-رشد  
کشور توضیح نمایید .

 2-چند فیصد  نفوس کشورما مصرف امور زراعت و مالداری می باشد ، چرا ؟
3- کدام سنین را نفوس فعال اقتصادی گفته می توانیم ؟

فعالیت خارج صنف 

تحت عنوان نفوس اضافی و مشکالت ناشی از آن مقالۀ بنویسید و در درس آینده ساعت 
جغرافیه به هم صنفان خویش ارائه نمایید   .
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لهجه های  با  مردم  مختلف  نقاط  در  دارد که  مستقل وجود  زبان  از سی  بیش  فغانستان  ا  در 
مختلف به آن تکلم می کنند.

اهمیت زبان های افغانستان؛ مانند سایر زبان های دنیا مربوط به تعداد گوینده گان آن می باشد؛ 
طور مثال زبان های پشتو و دری در نقاط وسیعی از کشور عمومیت داشته و مردم با آن تکلم 
می کنند و تقریباً تمام مردم افغانستان آن را می فهمند، در حالیکه با زبان های اورمړی و عربی 

فقط در چند قریه محدود تکلم صورت می گیرد.
زبان هندو اریایی به دو بخش تقسیم  می شود آریایی)ارانی( و هندو آریایی  :

 - زبان آریایی به طور عموم در قسمت های جنوب غرب، شمال غرب و شمال شرق کشور 
رواج زیاد دارد و زبان های مشهور آن پشتو، دری، بلوچی، اورمړی و زبان پامیری)غرچه( 

یعنی زبان های کوهی می باشد. 
-  در زبان هندو اریایی گوربتی، کلشه یی، تیراهی، سندی و پنجابی شامل می باشند. زبان 
رویدا که یک شاخه میان گروپ هندی وآریایی می باشد و زبان های کتی، بشکلی، وایگلی، 

زبان                  درس      هشتم
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بطور عموم مردم  نورستانی در آن شامل می شود که  پراچی و  پرسینی، شکونی، پشه یی، 
نورستان و مردم اطراف آنجا به آن تکلم می کنند.

زبان های دیگر افغانستان ترکی و مغولی می باشد که شامل دو گروپ است : یکی زبان های 
که به آسیای مرکزی مربوط است ؛مانند :ازبکی، قزاقی و قرغزی و گروپ دوم آن  زبان های 

ترکمنی و آذری را دربر می گیرد.
رسمی  زبان های  دارند  آشنایی  آن  به  افغانستان  مردم  اکثریت  که  دری  و  پشتو  زبان های   
دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی،  پشه یی، 
نورستانی، بلوچی،گو جری و پامیری تکلم می نمایند، آن زبان عالوه بر پشتو و دری در 

منطقه به حیث زبان سوم رسمی می باشد.

فعالت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسیم شده هر گروه در مورد یکی از موضوعات زیر باهم بحث نموده 

یک نفر به نماینده گی از گروه خود موضوع را پیش روی صنف شرح دهد:
ـ مردم افغانستان به کدام زبان ها صحبت می کنند و کدام زبان ها رسمی می باشند.

ـ زبان هندو اروپایی به چند بخش تقسیم شده زبان های مشهور آن  را واضح سازید .
سؤال ها

1ـ زبان پشه یی در کدام مناطق کشور مروج است؟
2ـ چرا زبان های پشتو و دری زبان های رسمی اند؟

3ـ کدام زبان ها و به چه دلیل به حیث زبان سوم رسمی اند؟
فعالیت خارج از صنف

مهمترین زبان های افغانستان را به ترتیب در یک جدول بنویسید.
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 ارتباطات یا Communication شامل مخابرات)برقراری تبادل معلومات ، افکار ، ارسال 
و مرسول  و اخذ پیام ها بین دوساحه ( و ترانسپورتیشن یا حمل و نقل )انتقال اموال، مردم و 

انرژی( از یکجا به جای دیگر می باشد .
راه های مواصالتی منحیث زیر بنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری 

جامعه و یک کشور می باشد.
کلیه ضروریات اقتصادی )زراعتی، صنعتی و تجارتی(، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بدون 

انکشاف و ترقی خطوط مواصالتی امکان پذیر نیست.
خطوط  ارتقای  و  پیشرفت  به  تام  بستگی  مرفه  جامعه  یک  صنعتی  و  اقتصادی  پیشرفت 

مواصالتی و وسایط نقلیه همان کشور دارد.
را طی می کنند،  اقتصادی و صنعتی  انکشاف  ابتدایی  مراحلۀ  انکشاف که  کشورهای روبه 
اولتراز همه باید شرایط مواصالتی و ترانسپورتی را اماده سازند تا این که وسایل تولیدی، 

تجارتی ،کسب و کار ، ترقی و گسترش نماید. 
بطور خالصه در مورد اقتصادی بودن مواصالت میتوان گفت که:

ـ با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل می یابد.
ـ در مصرف مواد سوخت صرفه جویی به عمل می آید و اموال تجارتی بدون ضیاع وقت به 

مارکیت ها انتقال می گردد.
ـ اقوام مختلف با عنعنات همدیگر باخبر می شوند و وحدت ملی کشورتأمین می گردد؛ ضمناً 
به مناطق مصیبت زده به سرعت رسیده گی صورت گرفته می تواند. قابل یاد آوری است که 
حمل و نقل در همه ممالک جهان باالی انتخاب جای بودوباش و مسکن مردم، تاسیسات و 
مراکز صنعتی، دفاتر مرکزی، شرکت ها و تعیین موقعیت مارکیت ها و مغازه ها نیز تاثیر دارد؛ 
مثاًل: به خاطر جلوگیری از مصارف گزاف ترانسپورتی بعضی از فابریکه ها را در نزدیکی 

مواد خام یا مواد اولیه و بعضی را در نزدیکی بازار های فروش ایجاد می نمایند.
مخابرات Telecommunication که به معنای تبادلۀ افکار، احساسات و اطالعات در 

مواصالت و ارتباطات جهانی                  درس      نهم
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انجام می شود،  ویدیویی(  یا هردوی آن ها)  و  تصاویر  نوشته ها، صداها،  از طریق  مردم  بین 
اطالق می گردد. 

تجارتی،  پیام های  احوال،  خبر،  رساندن   ، معلومات  ارائه  وسیلۀ  مخابرات  دیگر  عبارۀ  یابه 
باشد که مناطق مختلف داخلی  به محل دیگر می  از یک محل  صنعتی، رسمی و شخصی 
و خارجی از طریق آن  با هم وصل می شود. برای ایجاد ارتباطات از انواع مختلف وسایل؛ 
 ، فکس  پُست،  تلویزیون،  ومصور،  عادی  موبایل   ، تیلفون  تلگراف،  رادیو،  اخبار،  مانند:  
انترنت عادی و مصور  استفاده می شود، که این همه وسایل سریع ارتباطی از راه دور می باشد. 
در جهان کنونی صوت و تصویر به عنوان جریان الکترونیکی توسط سیم، امواج رادیویی و 
تلویزیونی تبدیل شده از طریق فضا و امواج نوری توسط فایبرنوری متصل می شود. امواج 
رادیویی و نوری به سرعت 300.000 کیلومتر فی ثانیه حرکت می کند در حالیکه عالمت های 

الکترونیکی نیز در همین حدود می باشد.
در مورد اهمیت مخابرات قابل ذکر است که این بخش ارتباطات به اصطالح اعصاب جامعه 
تبادله افکار می باشد، در جوامع و  انتقال و  اینکه در جامعه وسیله خوب  از  یاد شده است، 
کشورهایی که مخابرات آن خوب فعال باشد به این معنا است که اعصاب جامعه خوب کار 

می کند و جامعه نیز پیشرفت خوب نموده است.
نخستین وسیله مخابراتی اختراع تلگراف بود که به اساس اختراع عالیم مورس توسط جریان 
به وسیله سیم فرستاده می شدند. امروز تصاویر، مدارک، صداها، تصاویر تلویزیونی،  برق 
از طریق ارتباطات اقمار مصنوعی ، رادیویی و فایبر نوری در کمتر از چند ثانیه به دور دنیا 

مخابره و انجام می پذیرد.
اقمار مصنوعی فضایی انقالب بزرگی را در کارهای مخابراتی و ارتباطات پدید آورده که 
انترنت شده است، در  تلویزیون و  تیلفون همراه )موبایل(  ؛مانند:  باعث گسترش تکنالوژی 
نتیجه جهانی شده )گلوبالیزیشن(مخابراتی تمامی کرۀ زمین را به حیث یک دهکدۀ کوچک 

در آورده است که تماس ها زودتر برقرار می شود.
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 فعالیت داخل صنف
شاگردان در گروه های مناسب تنظیم شوند، یک گروه اهمیت مواصالت را به حیث زیربنای 
اقتصادی کشور و گروه دوم رول مخابرات را در انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور مورد 
بحث قرار  داده نتیجۀ فعالیت های شانرا یکی از اعضای گروپ به صنف گزارش دهد؛ معلم 

صاحب در اخیر نتیجۀ فعالیت گروپی را با معلومات خویش جمع بندی نماید.
سؤال ها

مختصراً جواب دهید:
1ـمواصالت  شامل کدام بخش ها می باشد .

2ـ رول مواصالت را در انکشاف اقتصادی کشورهای روبه انکشاف  توضیح نمایید ؟
3ـ مخابرات را تعریف نمایید .

4-نخستین وسیلۀ مخابراتی را معرفی نمایید .
فعالیت خارج از صنف

در  و  تحریر  در طی چند سطر  اقتصادی کشورها  انکشاف  ارتباط  در  را  مواصالت  اهمیت 
ساعت آینده مضمون جغرافیه به صنف ارائه نمایید.
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حمل و نقل در رفع ضروریات جوامع بشری نقش اساسی داشته و اهمیت زیاد دارد.
عواملی که سبب انکشاف حمل و نقل جهانی شده عبارت اند از:

ـ ازدیاد نفوس: نفوس زیاد، ایجاب ترانسپورت بیشتر را می کند؛ زیرا نفوس جابجا باقی 
نمانده ؛بلکه برای رفع ضروریات اقتصادی ، صحی ، سیاسی، تفریحی و غیره مجبور اند که از 

وسایل مختلف حمل ونقل استفاده کنند .
ـ تغییرات و انکشاف در جوامع بشری: در بسیاری ممالک جهان خواسته های مردم باال رفته و 
مردم نظر به زمان گذشته ، روزانه مصروفیت های زیاد کاری و تفریحی دارند و از ترانسپورت 

استفادۀ  بیشتر صورت می گیرد.
ـ رشد اقتصادی: ازدیاد عایدات سبب ازدیاد وسایل ترانسپورتی شده و در ممالک پیشرفتۀ 
جهان اکثریت مردم موترهای شخصی دارند؛ همچنان حمل و نقل اموال و اجناس نیز بیشتر 

شده است.
ـ انکشاف ساحوی: در بعضی از جوامع پیشرفتۀ بشری مردم از ساحۀ کار شان دورتر زنده گی 

می کنند که رفت و آمد آن ها باعث رشد ترانسپورت گردیده است.
- تجارت جهانی : سبب انکشاف بندرگاه ها ، میدان های هوایی ، متروها ...

ـ بهتر شدن خطوط و راه های ترانسپورتی: راه های بهتر، حمل ونقل را آسانتر ساخته 
است. بسیاری از دولت های جهان کوشش کرده اند که خطوط و راه های ترانسپورتی را توسعه 

بخشند و آن را بهتر بسازند، که این کار نیز در ازدیاد حمل و نقل مؤثر تمام شده است .
وسایل حمل و نقل 

حمل و نقل زمینی ، فضایی و بحری در عصر حاضر که مناسبات و ارتباطات بین ممالک جهان 
بسیار وسیع شده، توسعه قابل مالحظه یافته و بسیار انکشاف نموده و در عصر حاضر اموال 
تجارتی؛ مانند: مواد خام ، اشیای صنعتی ، حیوانات ، مواد غذایی و معدنی همه توسط طیاره 
، کشتی، موتر ، ریل و یک مقدار کمی آن ذریعه حیوانات )قاطر، اسپ و مرکب ( از یکجا 
بجای دیگر انتقال داده می شود . قابل یاد آوری است که وسایل حمل و نقل در زمان طوالنی 
از یک حالت به حالت دیگر تغییر وانکشاف نموده که به مرحله کنونی رسیده است ، ممکن 
در آینده شکل و نوع تازۀ اختیار نماید؛ به هر صورت بشر همیشه کوشش نموده وسایلی را 

حمل و نقل جهانی                  درس      دهم
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کشف و اختراع نماید که با استعمال و مصرف قوۀ کم ، مال زیاد را به سرعت از یکجا به 
جای دیگر انتقال دهد . وسایل حمل و نقل کنونی به سه بخش مهم تقسیم می شود : و سایل 

زمینی ، وسایل فضایی و وسایل بحری .
1-وسایل حمل و نقل در خشکه 

یابد .چینایی ها که دارای مدنیت  اهلی آغاز می  از حیوانات  انسان  نقل  اولین وسیلۀ حمل و 
باستانی و قدیمی بودند از لحاظ سرک سازی هم پیشقدم از دیگران اند؛ چنانچه در حدود 

2700ق .م. آن ها سرک های را برای اتصال شهر ها و قراء احداث کرده بودند .
در زمان امپراتوری رومی ها در غرب سرک های منظم احداث گردید . بعد از اختراع موتر و 
خط آهن این مسئله خیلی اهمیت پیدا کرد . در ابتدا سرک ها بصورت خامه وهموار ساخته شده 
و سپس به شکل نسبتاً محدب در آمده و در فرش و ساختمان آن از خشت و سنگ کارگرفته 
شد  تا این که در اخیر قرن نزده ایاالت متحده امریکا از قیر در امور سرک سازی کار گرفت 
تا خوبترمقاومت  استفاده می شود  نیز  از کانکریت  بسیار گرم  مناطق  در  موارد  فعاًل دربعض 

داشته باشد .
اهمیت سرک در عصر موجوده  به حدی است که نمیتوان از آن چشم پوشید . تمام ممالک 
کوچک و بزرگ می کوشند و ضع مواصالت خودرا بهتر و  خوبتر سازند و به طول جاده های 

موجودۀ خود بیفزایند.
موتر 

برای اولین بار در1870 م. موتری که ذریعۀ ماشین بخار حرکت می کرد ، توسط امیدی بولی 
  peugeotپیوجیوت بعداً   ، شد  انداخته  بکار  انگلستان  در  انگلیسی     Amidee Bollee
فرانسوی در 1891م. اولین موتر پترولی را اختراع کرد؛ ازینرو تا 1910 م . فرانسه در صنعت 

موتر سازی مقام اول راحائز بود.
خطوط آهن 

راه آهن که  به اصطالح ماشین )لوکوموتیف یا خط ریل ( نیز یاد  می شود که یک سلسله 
با  واگون ها را در عقب خود باالی دو خط موازی فوالدی به حرکت می اورد . خط آهن 
زغال سنگ  توسط  اولی  لوکوموتیف های  و  است  آمده  میان  به  بخار  ماشین  آمدن  رویکار 
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به حرکت می افتاد . درحال حاضر یک قسمت اعظم آن توسط قوۀ برق حرکت کرده و 
با مال  فعالیت می نماید؛ ازینکه یک لوکوموتیف می تواند که یک تعداد زیاد واگون ها را 
و مسافر حمل و نقل می دهد اهمیت زیاد دارد. بزرگترین خط آهن  در روسیه احداث شد 
استفادۀ  انسان ها  اموال و  انتقال  از آن در  افریقایی و آسیایی  امریکایی،  اروپایی،  و ممالک 

اعظمی می کنند.
2- ترانسپورت بحری 

تا زمانیکه ماشین  بخار و انقالب صنعتی به میان نیامده بود انسان در امر انتقال، موتر ، طیاره ، 
ریل وغیره را نمی شناخت ، برای انتقاالت از حیوانات و بعداً  از  کشتی ها استفاده می نمودند 
و از آن در امر انتقال اموال تجارتی ، سفر و سیاحت کار می گرفتند؛ لذا گفته میتوانیم آن چه 
که اولتر از هر وسیلۀ دیگر استفادۀ انسان در حمل و نقل قرار گرفته کشتی های) رشپیل دار و 
بعداً بادبان دار (  آب می باشد. در ابتدا به سبب بعضی موانع و مشکالت آن ها نمی توانستند 
از سواحل دورتر در ابحار استفاده نمایند؛ اما زمانیکه مسلمان ها  قطب نما را از چیناي ها یاد 
گرفتند و بعداً اروپائیان را به آن آشنا سا ختند ، آن ها از قطب نما در کشتی رانی ها استفاده 
نمودند ، در حقیقت این دومین گامی بود که انسان در امور بحری وکشتی را نی به پیش 
انگلیسی در آخر قرن   Gems Watt اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات  با   . گذاشت 
به  ، همزمان  پیوست  به وقوع  از آن در عرصه صنعت تحول چشم گیری  استفاده  م. و   18
آن صنعت کشتی سازی نیز تغییر و تحول نمود  و در کشتی های بادبان دار نیز ماشین نصب 
گردید که توسط قوۀ بخار و زغال سنگ حرکت می نمود. استفاده از ماشین بخار در کشتی 

رانی ظرفیت ، طاقت و سرعت آن ها را افزایش قابل مالحظه بخشید .
تعداد از دریا های جهان به طور طبیعی آماده کشتی رانی اند ؛مانند : دریای تایمز  در انگلستان 
که از شهر لندن می گذرد . بسیاری از دریاها به واسطۀ کانال ها با دریاهای مشابه خود یکجا 
ساخته شده و قابل کشتی رانی می باشد؛ ولی تا هنوز دریاهای وجود دارد که قابل  کشتی را 
نی نمی باشد . این دریاها بسیار سیالبی وطوفانی هستند ، مجرا و مسیر آن ها دارای سنگ و 
ریگ می باشد و یا به علت قلت و کم بودن آب  و یا هم به دلیل دور بودن از مراکز تجمع 
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نفوس قابل استفادۀ کشتی رانی نمی با شد.  کشتی ها برای اهداف مختلف ساخته می شود؛ 
مانند: 

-   پیک بوت  paque boats این نوع کشتی ها برای مسافرت انسان تخصیص داده شده است 
.کارگو Cargo این نوع کشتی ها برای حمل و نقل اموال تخصص داده شده است و کارگوها 
هم انواع مختلف دارند ؛مانند:کارگو برای حمل میوه ، کارگو برای حمل زغال ، کارگو برای 

حمل گوشت و مواد خوراکی با یخچال های بزرگ ، کارگوی نفت کش وغیره 
- این نوع کشتی در عین زمان به حمل اموال و نقل مسافرین  -Mext  کشتی ها ی مکس

هر دو می پردازند .

 

 
راه های بحری دنیا 

الف -راه های اوقیانوس اطلس 
چون در غرب وشرق این بحر دو منطقۀ بزرگ صنعتی و مواد خام که عبارت از : اروپا ،افریقا 
، امریکای شمالی و جنوبی است قرار دارد؛ لذا از لحاظ بحر پیمایی مقام  اول را در بین ابحار 
حائز است . راه های متعدد برای ارتباط این  سه قاره از  آن می گذرد و بزرگترین بنادر بحری 
جهان در سواحل این بحر بنا یافته اند؛ مانند: نیویارک و چارلستون درایاالت متحده امریکا ، 
بونس ایرس در ارجنتاین  ، سائوپاولو در برازیل ... امستردم در هالیند، بوردوکس و لوهاور 

در فرانسه  ... 
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ب -راه های بحر هند
بحر هند از طریق کانال سویز و هم از طریق جنوب افریقا باالی خط سیر رفت و آمد یک 
عده از کشتی های تجارتی قرار دارد و در سواحل این بحر نیز بنادر بزرگ دول آسیایی و 
افریقای قرار دارد؛ مانند: دارلسالم در تانزانیا ، مومباسا در کینا ، کپتاون در افریقای جنوبی ، 

کراچی در پاکستان ، بمبیی در هند وغیره .
ج - راه های بحرالکاهل 

با جاپان  را   امریکا  متحدۀ  اتصال اضالع  در  امریکای شمالی و جنوبی مخصوصاً  راه   این 
تایوان و ممالک جنوب شرق آسیا اهمیت خاص دارد؛   ، ، استرالیا ، زیالند جدید  فلپین   ،
همچنین جزایر هاوایی به حیث پنجاهمین ایالت اضالع متحدۀ امریکا و وجود هزارها جزیره 
در قسمت شرق وجنوب شرق آسیا و اطراف استرالیا ، به بحرپیمایی اهمیت خاص می دهد و 
بنادر متعدد درسواحل آن اعمار گردیده؛ مانند: السنجلس و سانفرانسسکو در ایاالت متحده 

امریکا ، سدنی و ملبورن در استرالیا ، شانگها ی در چین و غیره .
بحیرۀ مدیترانه چون بین اروپا، افریقا و آسیا قرار دارد ، بحر هند  و بحر اطلس را با کشتی ها 
افتتاح کانال سویز در رفت و آمد کشتی ها اهمیت فوق  از  بعد  وصل می کند ؛.مخصوصاً 

العاده کسب نموده است .
 بحیره بالتیک نیز تا اندازه یی از لحاظ کشتی رانی قابل اهمیت است .

در بحرمنجمدشمالی و جنوبی به غرض تجارت و حمل ونقل اموال بحرپیمایی صورت نمی 
این  میتوانند در  بامشکالت زیاد کشتی های مخصوص  از لحاظ کشفیات علمی  تنها  گیرد؛ 

مناطق سرد حرکت کنند .
ترانسپورت هوایی

اگر چه در میان وسایل نقلیه طیاره خیلی تازه گی دارد؛ اما با آنهم نظربه توجه خاصی که 
درین راه مبذول شده حقیقتاً پیشرفت قابل مالحظۀ کرده است که نظیر آن را در دیگر موارد 

نمیتوان سراغ کرد . 
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طیاره نه تنها در مسائل اقتصادی و تجارتی نقش مهم دارد، بلکه مسائل حربی و  سیاسی را نیز 
تحت تاثیر قرار داده است.طیاره ها به واسطۀ سرعت عمل ، آسایش و انتظام در حرکت خود 

تفوق و برتری خود را نسبت به دیگروسایل نقلیه به اثبات رسانیده است .
در انتخاب یک وسیله ترانسپورتی عوامل مختلف از قبیل: قیمت بار نمودن ، تخلیه نمودن ، 

فاصله ،اندازه اموال ، وزن و غیره اهمیت دارد. در سابق در انتخاب ترانسپورت قیمت انتقال 

رول  ترانسپورت  قیمت  و  اموال  مطمئن، جنسیت  انتقال  داشت حاال  رول  زیاد   ترانسپورت 

دارد. 

مشکالت حمل و نقل :  شبکه های  حمل و نقل وسیع سبب پرابلم های زیاد نیز گردیده که 

بعضی از این مشکالت و پرابلم ها عبارت اند از:

مانند:  آلوده؛  وگاز های  دود  توسط  ترانسپورتی  وسایل  زیست:  محیط  ساختن  آلوده  1ـ 

CO، CO2، Nitrogen dioxide  گرد و خاک فضا را آلوده ساخته، سبب تعفن و تولید 

صدا های دلخراش واذیت در محیط زیست می شوند.

2ـ تأخیر و به وقت نرسیدن مسافران و اموال به اساس تراکم و ازدیاد وسایل ترانسپورتی در 

راه ها و نیز بعضی اوقات سبب مسدود شدن راه هم می گردند.

3ـ اشغال زمین های مزروعی توسط خطوط و راه های ترانسپورتی.

4- آلوده گی آب بحر در اثر ریزش نفت، پطرول ... از کشتی های بزرگ .

فعالیت داخل صنف
شاگردان دربارۀ اهمیت حمل و نقل، سهولت های آن و مشکالتی که توسط ترانسپورت به 

میان میاید ، بحث نماید و نماینده گروپ آن را به هم صنفان بیان نمایند .
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                  درس      یازدهم

سؤال ها

مختصراً جواب دهید :
1ـ کدام عوامل سبب انکشاف حمل و نقل جهانی شده، توضیح نمایید.

2ـ حمل و نقل با وجود آن که در زنده گی ما از اهمیت خاص برخوردار است، سبب کدام 
مشکالت نیز می شود؟

3- خطوط آهن دارای چه اهمیت اقتصادی می باشد ؟
4 –از ترانسپورت هوایی بیشتر برای انتقال کدام نوع اموال استفاده می شود .

فعالیت خارج از صنف

 راجع به اهمیت ترانسپورت زمینی  و هوایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کلتوری کشور 
چندسطر تحریر و در ساعت آیندۀ مضمون جغرافیه به هم صنفان خویش قرائت نمایند.
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 آیا به موضوع جهانی شدن آشنا هستید؟

نکشاف در عرصه های مختلف علوم ؛مانند: مخابرات به خصوص معلومات از اقمار مصنوعی 

، رادار  و انترنیت و مانند آن جهان، را نظر با سابق بیشتر با هم  نزدیک تر ساخته و روابط 

کشور ها رامستحکمتر گردانیده است.

معلومات از راه دور Remote Sensing در بخشهای تجارت، صنعت ، فرهنگ و حمل 

و نقل زمینی، هوایی و بحری انتقال اموال را از یک کشور به کشور دیگر و ازیک ساحه به 

ساحه دیگر سهل تر و آسانتر ساخته است؛ ازینرو جهانی شدن کلیه مسائل را خاصتاً در بخش 

جغرافیه با به میان آمدن مخابرات الکترونیکی و ارتباطات اقمار مصنوعی جنبه حقیقی خود را 

اختیار کرد و تسهیالت قابل مالحظه را در عرصه های مختلف جغرافیایی فراهم ساخت و به 

این  اساس  جهان را در یک مقیاس بزرگ  به حیث  خانۀ مشترک انسان ها قرار داد.

ارتباطات جمعی و جهانی شدن Globaliztion                  درس      یازدهم

 فایبر نوری
قمر مصنوعی
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بنابر انکشاف ساینس و تکنالوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت  ایستگاه های فضایی و اقمار 

مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه های مختلف با 

همدیگر نزدیک و نزدیک تر سازد؛ مثاًل : به کمک اقمار مصنوعی از کابل به نیویارک، 

کانادا و. . . دورترین نقاط جهان  بدون در نظر داشت فاصله مکانی  به اسرع وقت تماس 

برقرار کرده می تواند، عالوه بر آن در عرصۀ تجارت، امور بانکی، داد و ستد اسعار، امور 

فرهنگی، ترانسپورتی، انرژی و امور نظامی تمام مناطق جهان در تحت معلومات و پوشش 

می آید؛ بناًء در بعد زمان و مکان فاصله های تماس کوتاه و نزدیک شده است که مفهوم 

Globalization یا جهانی شدن را افاده می کند.

تیلفون ها،  پیشرفته،  مانندرادار های   )Telecommunication( یا  ارتباطات  انکشاف 

انترنت، فکس و سیستم های قمر مصنوعی کشورهای جهان را در مناطق مختلف  موبائیل، 

میان  از  داشت  وجود  کشورها  بین  جهان  در  قباًل  که  فواصلی  گردانیده  وصل  بیشتر  باهم 

برداشته شد.

  ،Computer کمپیوتر   ،Fax فکس  مانند:  اطالعاتی؛  و  ارتباطی  وسایل  سریع  انکشاف 

برای  را  خوبی  زمینۀ  وغیره   )T.V( تلویزیون   ،Telephone تیلفون   ،Internet انترنت 

نزدیک شدن کشور ها مساعد ساخت . 

این پروسه انتقاالتی توسط تسهیالت فایبرهای نوریElectronic Fiber  یا الکترونیکی 

آسان تر ساخته شده، معامالت را در فاصلۀ هزاران کیلومتر را در  چند ثانیه تنظیم می کند؛ 

فعالیت داخل صنف
 شاگردان عزیز میتوانند بعد از تقسیم شدن به سه گروه درباره اهمیت سه وسیلۀ مهم  ارتباطی 
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جهانی؛ مانند: رادیو، تلویزیون و تیلفون بحث کنند و نتیجه را نمایند؛ گروه به هم صنفان بیان 
نماید و معلم صاحب با معلومات خود نتیجۀ فعالیت را جمع بندی نماید. 

سؤال ها

از جملۀ چهار جواب  جواب صحیح آن را انتخاب کنید.
1ـ تیلفون  برای اهداف ذیل بکار میرود:

الف. تبادله اجناس 
 ب. تحویل گیری متاع تجارتی 

ج. تأمین ارتباط بین افراد و موسسات 
د. هیچکدام

جمله را تکمیل کنید:
2ـ انترنت وسیله )                   ( در جهان است.

مختصراً جواب دهید:
3- مفهوم Globalization را توضیح دهید .

4ـ وسایل پیشرفته ارتباط جمعی امروزی را نام بگیرید.
فعالیت خارج  ازصنف

وسایل ارتباطی کدام مفاهیم را افاده می کند و ارزش آن ها در کدام مسایل است؟ لطفاً آن را 
در کتابچه های تان درج کنید و فردا  با خود به صنف بیاورید.
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 Postالف ـ پُست
چین،  مانند:  جهان؛  در کشورهای  داشت  وجود  جهان  در  پستی  سیستم  قدیم  زمان های  از 
مصر، یونان و امپراتوری روم  قدیم با استفاده از حیوانات و پرنده گان خط و پیام را انتقال 

می دادند .
نیازمندی های  به میان آمدن مشاغل مختلف در سکتور اقتصادی به وسیله خدمات پُستی  با 
شان از طریق ارتباطات مرفوع می گردید. تشکیالت پُستی در آن وقت نیمه دولتی بوده که 
این حالت تا پایان قرون وسطی ادامه داشت؛ اما این حالت به مرور زمان تغییر نموده به اثر 

تقاضای روز افزون  پُست رونق خوب یافت.
همچنان در عهد امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پُستی را یج گردید و آن را بهترین وسیله 

امنیت شهرها و کشورها می دانستند  .
خالد برمکی در عهد هارون الرشید به حیث متصدی پُستی امپراتوری مقرر گردید که به نام 

)البرید( معروف بود .
اختراع ماشین چاپ، تعمیم وگسترش سواد ، رشد تعلیمات ابتدایی در کشورهای مختلف، 
کشف قاره های جدید، کثرت وسایل و وسایط حمل و نقل زمینۀ رفت و آمد مردم را هر چه 
بیشتر مساعد ساخته و مراودات میان آن ها را توسعه داده که  در نتیجه باعث رشد ارتباطات 

گردید.
همت  به  و  گذاشت  پافراتر  کشورها  محدود  قلمرو  از  پُست  میالدی  شانزدهم  قرن  در 
بین  به وجود آمد و چندین کشور در اروپا  بار سرویس پُستی  اولین  )فرانسواتاکسی( برای 

خویش به تبادله اقالم پُستی که صرف مکاتیب را احتوا می نمود پرداختند.
در قرن هجدهم پُست ابعاد و سیعتری کسب کرد و توانست منحیث وسیلۀ ارتباطی قابل اعتبار 
به دسترس مردم قرار گیرد. کشورها با عقد موافقتنامه های دو جانبه با یکدیگر به تبادله پُستی 
سراسری اقدام نمودند اتحادیه پُست جهانی برای اولین بار در بین کلیه کشورهای  متمدن 
در سال 1868م. توسط هانری طرح گردید و بعداً در 15 سپتمبر سال 1874 درشهر برن به 

وسایل ارتباطی و مخابراتی                  درس      دوازدهم
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نام  به  معاهده  امضای یک  به  منعقده  کنفرانس  نماینده گان 21 کشور عضو  طی  اشتراک 
معاهده برن یاد می شود پایان یافت. بعداً با شمولیت کشور های متعدد به معاهده برن اتحادیه 
تعداد کشورهای  پستی جهانی مسمی گردید و در سال 1996  اتحادیه  نام  به  عمومی پست 

عضو به 189 کشور رسید. 
Telephone & Mobile ب -تیلفون و مبایل

تیلفون Telephone و مبایل Mobile از وسایل مهم ارتباط جمعی در تکنالوژی عصری به 
شمار می روند .  برای اولین بار گرام هابل   Graham Bell تیلفون ابتدایی را اختراع نمود ، 
که در حیات بشر گام بزرگ بوده و سپس تیلفون بی سیم اختراع شد ،که درسال 1897م. اولین 
پیغام به واسطه  گگلیمومارکونی  Gugilemo Marconeاز اروپا به آن سوی بحر اطلس 
مخابره گردید. این آزمایش نشان داد که ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی غیر ممکن 
نیست ، این عمل آغاز ارسال پیام شفاهی است از یک شخص به شخص دیگری ذریعۀ یک 
ماشین کوچک . اختراع ترانزستور Transistor در سال 1947 م. سهولت های زیاد مخابره 
 Mobile Radio Communication یی را در جهان به وجود آورد. از تاریخچه مختصر
چنین می یابیم که پروگرام خدمات انفرادی مخابره یی در حیات اجتماعی بیشتر سبب پیشرفت 

ارتباطات شده است. 
تیلفون بی سیم که نام التین آن سیلولر Cellular است عبارت از نوع تیلفون پیشرفته تر بوده  
رابطه دو نفر را برقرار می سازد و درهر جای قابل انتقال می باشد، کلمه Cellular از کلمه 
Cell یا حجره گرفته شده است که نظر به اهداف مشخص ساحۀ بزرگ یا کوچک را تحت 

پوشش موبایل قرار می دهد، که این موضوع به ظرفیت کمپنی تعلق دارد و ساحۀ معین را در 
برمی گیرد.

ج - فکس )Fax(:  عبارت از تکنالوژی جدید است که در سال 1924م .  ذریعه ریچارد اچ 
رنجر Rechard  .H. Ringer  اختراع گردید و اولین پیام را ذریعه آن از نیویارک به لندن 
ارسال نمود . فکس )Fax( از رسانه های ارتباط جمعی است که پیام های شخصی و رسمی، 
معامالت تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را طور تحریری بصورت فوری به فاصله های دور 
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و نزدیک در وقت کم میرساند.
 )Fax( در سال 1970 م .تغییرات بهتر در ساختمان ماشین و اجزای آن رونما گردید، فکس
ماشین  داخل  کاغذ  روی  به  گزارشات   و  پیام ها  ،که  است  تحریری  پیام های  انتقال  وسیله 
گردیده به جای مطلوب در مدت چند ثانیه میرسد. فکس )Fax( وسیلۀ تخنیکی است که 
ذریعه آن اطالعات و اسناد ) Documents( بطور تحریری به حیث یک سند انتقال می 

دهد .
 )Computer( کمپیوترInternet & E.mail د - انترنت و ایمیل

دیجیتل  ماشین  با کشف  انجام  قرار گرفت. سر  استفاده  مورد  نزدهم  قرن  نیمۀ  در  کمپیوتر 
 )Internet( انترنت  شد.  کمپیوتر  بیشتر  انکشاف  باعث  شاکلی   ویلیم  ذریعه   )Digital(
به کمپیوتر وصل می گردد و  پروگرام خاص کمپیوتر است که توسط یک شبکه علیحده 
متون   ، تصاویر  بلکه  می دهد؛  انتقال  را  پیام ها  تنها  نه  که  بوده  مختلفی  پروگرام های  دارای 
علمی و سایر معلومات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی وغیره را از  طریق کمپیوتر به اشخاص 
. هر شخص وهر موسسه می تواند  سایت های  انتقال می دهد  انترنیت   به کمک  نظر  مورد 

مشخص خودرا به آدرس های جداگانه باز نماید و آن را مورد استفاده قرار دهد .
انترنت Internet یک سیستم تنظیم شدۀ است که در تکنالوژی کنونی بشر به حیث منبع 

خوب و سریع در انتقال اطالعات، معلومات  و پیام ها به کار میرود .
است،  ساخته شده  کمپیوتر  شامل  انترنت  طریق  از  که    )Documents ( اسناد  مجموعۀ 
بعد از پرنت )Print( یا چاپ شدن به دست می آید. انترنت بهترین وسیلۀ ارتباطی است 
که همه کشورها  جهان شامل این پروگرام می باشد. قبل از 1960 م. ذریعه انترنیت هیچ نوع 
تسهیالت وجود نداشت. اولین دیپارتمنتی که ذریعه ماشین کمپیوتر وسیله ارتباطی مخابراتی 
را مهیا ساخت مرکز تحقیقات نظامی )DOD( در ایاالت متحده امریکا بود.در سال 1967 م. 
موسسه ماشینری کمپیوتر  َ)ACM( یا دفتر )ARPA( ایاالت متحده امریکا ماشین کوچک 
را ساختند که معلومات را از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر انتقال می داد . انتقال پیام از یک 
 IMP )Interface Message پیام ها  کردن  داخل  وسیلۀ  به  دیگر  کمپیوتر  به  کمپیوتر 

)Processor صورت می گیرد.
توسط  م.   1969 سال  در  که  توانستند  انجلس  والس   )California( کلیفورنیا  پوهنتون 

)Internet( رابطه را با پوهنتون یوتا )Utah( برقرار نمایند . پروگرام انترنت در سال 1972 م. 



96

به سطح جهانی آغاز بکار نمود.

انترنت Internet رابطۀ ماهواره یی و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی ، 

اقتصادی وغیره را بصورت دقیق از زمین اخذ و دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کند. 

ای ـ میل یا )Electronic Mail ( نیز از جمله تکنالوژی جدید است ،که در ارسال پیام های 

و  می دهد  انجام  را  عمده  وظایف  انفرادی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  تجارتی، صنعتی، 

ارتباط فوری ذریعه همین ماشین در فواصل دور و نزدیک به زودی تامین شده می تواند. 

مخفف آن E-mail است که به نام پوسته الکترونیکی نیز یاد می شود.

Satellite Network هـ - شبکه های اقمار مصنوعی

آیا دربارۀ قمر مصنوعی معلومات دارید؟

خدمات  مخابراتی آقمار مصنوعی از طریق کمپیوتر و تیلفون عملی می گردد که به نام سیلولر 

مصنوعی  آقمار  مخابراتی  سیستم  است.  معروف   )cell( یا   Cellular Phoneیا تیلفون 

عبارت از سیستم مغلق و پیچیده تکنالوژی جدید است که از فضا به زمین اطالعات را ارسال 

می کند. پیام های که از فضا به زمین می رسد به نام)Down Link( و پیامی که از زمین به 

فضا ارسال می گردد )Up Link( یاد می شوند.

آقمار مصنوعی در فضاء طورعمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین  وبیضوی به 

دور زمین قرار داده می شود؛ بعضی از آقمار مصنوعی از زمین  در یک نقطه معین نگاهداشته 

می شود که این حالت به نام جیوستشنری Geo statianary یاد می شود .

همه مسایل مخابراتی از طریق آقمار مصنوعی تنظیم می گردد؛ مانند: رادیو، تلویزیون  وغیره 

که آقمار های زیاد در فضا برای ارسال پیام ها و امواج رادیویی فعالیت می کنند و در سراسر 

جهان امواج مشخص رادیویی را انتقال می دهد ، در برخی امور دیگر مخابراتی؛ مانند: بخش 

نظامی، استخباراتی و غیره نیز فعالیت دارند.
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 فعالیت داخل صنف
 شاگردان به گروه های مناسب تقسیم شده هر گروه دربارۀ تسهیالت پُست ، فکس ، انترنیت  
و ایمل راجع به خدمات شبکۀ اقمار مصنوعی  بحث نموده و نتایج بحث  را نمایندۀ گروپ 

در صنف بیان کنند.
سؤال ها

جاهای خالی جمله ها را به کلمات مناسب تکمیل کنید :
1- به همت ..... اولین بار سرویس پستی بین کشورها بوجود امد.

 2-فکس توسط ..... اختراع شد .
3- همه مسایل مخابراتی توسط ...... و ....... تنظیم می شود . 

مختصراً جواب دهید:
4ـ موارد استعمال فکس را بیان کنید.

5-انترنیت چه گونه وسیله است  .
جواب صحیح را انتخاب نمایید:

1ـ مخترع تیلفون کدام یک از اشخاص ذیل اند: 
ج. ماریا          د.گگلیمو مارکونی ب. انتونی   الف. گراهامبل  

2ـ سیلولر  Cellular عبارت است از:
الف. ساحه بزرگ یا کوچک مخابراتی است که تحت پوشش آورده است.
د. هیچکدام ب. ساحه انترنتی است      ج. ساحه تیلفون انالوگ است 

فعالیت خارج صنف

شاگردان راجع به یکی از وسایل مخابراتی که در حیات روز مره انسان ها اهمیت بیشتر دارد 
مقالۀ بنویسید.
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آیا میدانید که بیشرین نفوس در کدام قسمت های جهان متمرکز گردیده است.
نفوس جهان به سرعت درحال افزایش است ؛زیرا تعداد افرادی که به دنیا می آید )تولدات

Birth Rate( نسبت به آن افرادی که از دنیا می روند )وفیات Death Rate( بیشتر است.

در اوایل قرن بیست این افزایش نفوس 10 میلیون در سال، در اوسط این قرن 35 ـ 40 میلیون 
نفر در سال و حاال به 60 تا 65 میلیون نفر درسال افزایش می یابد.

تعداد نفوس جهان به اساس احصائیه ملل متحد  

                    )معلومات اضافی( 
تعداد مجموع نفوس کره زمین سال

1.617 ملیارد نفر1900 م
2.252  //            //1940-م
2.982  //            //1960-م
3.610   //            //1970-م
4.336   //            //1979-م
00 6.8   //            //2010-م
7           //            //2016م

                  درس      سیزدهم
فصل سوم 

جغرافیای بشری جهان
نفوس جهان
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از مطالعه جدول فوق نتیجه گرفته می شود که تعداد نفوس در 50 سال اخیر به سرعت افزایش 
یافته است.

این افزایش نفوس مربوط به دو علت می شود:
ـ افزایش طبیعی نفوس

ـ افزایش میخانیکی نفوس
نتیجه  نفوس  طبیعی  افزایش   :Natural Increase نفوس  طبیعی  افزایش  ـ  الف 
افزایش تولدات و تقلیل وفیات است؛ بطور مثال: اگر در یک کشور تولدات 40 درهزار نفر 

و وفیات 20 در هزار نفر باشد افزایش نفوس با ضریب فوق العاده زیاد صورت می گیرد.
افزایش نفوس به عوامل زیادی ارتباط دارد، که مهمترین آن در یک کشور عوامل اجتماعی، 
اقتصادی ، کلتوری و صحی می باشد؛ به خصوص رشد و انکشاف طب و قایوی و معالجوی 
بر افزایش نفوس تاثیر قابل مالحظه دارد که از یک طرف باعث تقلیل وفیات و از جانب 
جهان  کشورهای  تمام  در  نفوس  افزایش  این  اما  می گردد؛  عمر  اوسط  طول  باعث  دیگر 
خاصه  اول  نوع  افزایش  نماییم:  تقسیم  بخش  دو  به  را  همه  این  میتوانیم  ما  نیست.  یکسان 
کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، امریکای شمالی، اروپایی وکشورهای چین و روسیه می 
باشد. خصوصیت آن حد اقل تولدات بوده و دیگر هم در حالت کم شدن می باشد عوامل 

آن قرار ذیل است:
1ـ درکشورهای پیشرفته نفوس شهری اکثریت دارد ، واضح است که تولدات در خانواده های 

شهری نسبت به دهاتی کمتر می باشد.
2ـ در این کشورها زنان به کارهای اجتماعی جلب وجذب گردیده معموالً زنانی که کارهای 

بیرون از خانه دارند نسبت به زنانی که  کار نمی کنند کمتر اطفال دارند.
در کشورهای پیشرفته تعداد تولدات و وفیات کمتر می باشد. افزایش طبیعی نفوس در هر 
صد نفر )0.5 ـ 1( یا در هر هزار نفر )5 ـ 10( می باشد، گاهی هم از این رقم نیز کمتر می شود 

. این افزایش کمتر مشخصۀ کشورهای پیشرفته می باشد.
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 افزایش نفوس نوع دوم خاصه کشورهای روبه انکشاف؛ مثل :کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای 
التین  می باشد وآن عبارت از افزایش سریع تولدات است. که به عوامل آتی الذکر ارتباط دارد:

برای  الصحه  نبود حفظ   ، بیسوادی  ابتدایی،  اقتصادی، موجودیت زراعت  پایین رشد  سطح 
اکثریت مردم، تابعیت زنان در جامعه از فرهنگ عنعنه یی و نکاح قبل از وقت آن ها وغیره. 

در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای التین به سبب بهبود خدمات صحی و تقلیل در 
بیشتر  افزایش  نگهداشت  با  آن  بر  توام  است.  آورده  بوجود  را  نفوس  بیشتر  افزایش  وفیات 
تعداد تولدات افزایش طبیعی نفوس نیز سریعتر می گردد که این افزایش نفوس بین 2% تا %3 
در حال تغییر بوده که در هر هزار نفر 20 تا 30 نفر افزایش می یابد. این افزایش بیشتر خاصه 

کشورهای عقب مانده می باشد. 
نفوس غیر    کودکان و نوجوا نان تا سنین)15 ساله و کهن ساالن بیشتر از 65 ساله( معموالً 

فعال اقتصادی می باشند.

Mechanical Increasب ـ افزایش میخانیکی نفوس
تعداد  افزایش  در  نیز  ها(  )مهاجرت  نفوس  میخانیکی  نفوس حرکت  طبیعی  افزایش  با  توام 

نفوس تاثیر قابل مالحظه دارد.
مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوبارۀ نفوس یک محل می گردد و در تعداد نفوس 
کشور کدام تغییر به عمل نمی آید؛ اما مهاجرت های خارجی در تعداد نفوس تاثیر مهم دارد؛ 
اگر تعداد مهاجرت ها از خارج به داخل کشور به نسبت مهاجرت خارج کشور بیشتر باشد 
افزایش میخانیکی  نفوس صورت می گیرد و بر عکس آن سبب تقلیل نفوس می گردد. در 

رشد مطلق نفوس یک کشور باید بر عالوه تولدات و وفیات مهاجرت ها نیز محاسبه شود.
  رشد مطلق نفوس=  تولدات- وفیات+ مهاجرت ها به داخل کشور
 رشد مطلق نفوس= تولدات- وفیات- مهاجرت ها به خارج کشور

رشد طبیعی نفوس =
وفیات - تولدات

کل نفوس 
 100____________  x
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  )Populationاین افزایش بی حد )طبیعی و یا میخانیکی( نفوس باعث به میان آمدن نفوس اضافی
)Over می گردد. این اصطالح زمانی استعمال می گردد که در یک منطقه از امکانات منابع موجود 
بیشترگردد؛ گاهی ممکن  اجتماعی  تعیین شدۀ  اهداف  از  یا  اختیارنماید  نفوس سکونت  بیشتر  آن 

تعداد  نفوس مناسب باشد اما توزیع نامناسب صورت گیرد . 

فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه های مناسب تقسیم شوند و جدول ذیل را کاپی نموده ، برای  سؤاالت زیر جدول 

جواب تهیه نماید و نمایندۀ گروه آن را به هم صنفان خویش  ارائه کند.

کشورها

برازیل
ایتوپی)حبشه(

جاپان
عربستان سعودی

آلمان
کنیا

متحده  ایاالت 
امریکا

فرانسه
بنگله دیش

درفی  نفوس 
کیلومترمربع

18
47

230
8

229
47

239

106
791

تولدات در هزار 
نفر 
26
49
12
36
11
43

14

13
41

هزار  در  وفیات 
نفر 

8
19
8
5

12
10

9

10
14

نفوس  طبیعی  رشد 
در هزار نفر

18

4

33

به  نفوس  رشد 
فیصدی

1.8

0.4

3.3

الف: میزان رشدطبیعی نفوس را در کشورهایی که روبروی آن دایره ترسیم شده محاسبه 
کنیدو در دایره بنویسید.

ب: میزان رشد طبیعی همه کشورها را به فیصد نیز محاسبه کنید و مطابق این مثال خانه خالی ها 
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را تکمیل کنید.
مثاًل :در کشور برازیل رشد طبیعی نفوس درهزارنفر از فارمول ذیل استفاده  می کنیم .         

            
  

     
  

در هرصد نفر 1.8 نفرمی شود .    
ج: آیا میتوانید کشورهای مذکور را به رشد نفوس کمتر و زیاد تقسیم کنید ؟

سؤال ها

   مختصراً جواب دهید.

1ـ کدام عوامل باعث رشد سریع طبیعی نفوس در کشورهای روبه انکشاف می شود؟

2ـ کدام عوامل باعث رشد بطی نفوس در کشورهای پیشرفته جهان می گردد؟

3ـ کدام عوامل سبب رشد اضافی نفوس یک کشور می گردد؟

4ـ هدف از اصطالح نفوس اضافی چیست؟ واضح سازید.

 فعالت خارج از صنف

برای سؤاالت ذیل جواب تهیه نموده و در ساعت آینده جغرافیه به هم صنفان خویش ارائه 
نمایید.

آیا نفوس کشورما سریعاًٌ افزایش می نماید؟ اگر این افزایش همین گونه ادامه داشته باشد، چه 
مشکالت را به وجود خواهد آورد؟

 x
18 x 100
 1000

 1. 8____________    =     = 

26-8=18
و برای تعیین فیصدی آن از تناسب ذیل استفاده می کنیم.   
 1000=18
100  =   x  

وفیات - تولیدات= رشد طبیعی نفوس
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پراکندگی و تراکم نفوس در جهان                  درس      چهاردهم

ایامیدانید نفوس در کره زمین چه گونه تقسیم شده است ؟
نقشۀ  پراکندگی نفوس فوق را با دقت مطالعه نمایید و بگویید که بیشترین و کمترین نفوس 

در کدام قسمت های جهان مسکون شده است؟ چرا؟
محاسبه  برای  و  است  زمین  واحد سطح  دریک  افراد ساکن  تعداد  از  عبارت  نفوس  تراکم 

تراکم نفوس باید تعداد نفوس آن ساحه را بر مساحت آن تقسیم کرد.
به روی زمین زنده گی  نفر می رسید که  به 7ملیارد   . .م  تعداد نفوس جهان در سال  2011 
اقلیمی،  پراکنده نگردیده ؛زیرا شرایط  نفوس در تمام جهان مساویانه  تعداد  این  می کردند. 
ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی باالی تمرکز نفوس تاثیر بارز دارد 
باشد(،  نداشته  مناطق صحرایی و دشتی )سرزمین های گرم و سوزان که آب کافی  مانند:   .
سرزمین های مرتفع ناهموار و سرد، سلسله کوه ها، جبه زار ها، جنگالت انبوه مرطوب، هوای 
گرم و مرطوب استوایی، هوای سرد قطبی، دوری ازسواحل و راه های حمل و نقل وغیره کمتر 
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توجه نفوس را بخود جلب نموده است.  حتی در بعض مناطق به فاصله صدها کیلومتر دورتر 
نیز نشانی از انسان ها به نظر نمی رسد؛ مثاًل : در قطبین ونواحی صحرایی در حالیکه در مناطق 
دیگر کره زمین؛ بنابر شرایط خوب اقلیمی )آب و هوای معتدل و بارنده گی کافی(، موقعیت 
مناسب جغرافیایی، زمین های هموار و حاصل خیز، آب کافی، سواحل دریاها و بحر ها، بنادر 
، صنایع،  معادن و اطراف راه های ارتباطی بیشترین نفوس را بخود جلب نموده اند، در بعض 
جاها بیشتر از هزار نفر در یک کیلومتر مربع زنده گی می کنند به این ترتیب تمرکز نفوس 
دریک منطقه نتیجۀ عوامل فزیکی، اقتصادی، سیاسی و بشری است که تاثیر این عوامل را 

میتوان مختصراً ذکر نمود:
-  عوامل فزیکی؛ مانند: موقعیت جغرافیایی، سرزمین های مرتفع، شرایط اقلیمی، آب وغیره 
را روی تمام کره زمین برای همیشه مشاهده کرده می توانیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
بر طرزاستفاده از منابع کره زمین تاثیراندازد . این عوامل باعث تراکم بیشتر نفوس یا برعکس 

کم نفوسی منطقه می گردد.
ـ عوامل اقتصادی: برمنابع طبیعی وفعالیت های بشری متکی است و آن عبارت از: معادن، آب، 
انواع خاک ، نباتات، حیوانات، موجودیت سرمایه و تکنالوژی جدید، بوجود آمدن شرایط 
وتمرکز  توسعه صنعتی  بین  یعنی  دارد؛  بیشتر  تاثیر  نفوس  تراکم  باالی  غیره  و  کار، صنایع 
نفوس ارتباط مستقیم  موجود است. درهر جای که بخش صنعت وبعداً خدمات وابسته به 
آن پدید می آید نفوس بیشتر به آن مکان جذب می شود. قابل یاد آوری است که تا قرن 18 
میالدی زراعت وعوامل مربوطه به آن)آب، خاک و اقلیم( نقش تعیین کننده داشت؛ مانند: 

وادی دریای نیل در کشور مصر وغیره.
اقتصاد کشورما تاهنوز به زراعت متکی است و قسمت اعظم نفوس از این راه امرار حیات 

می کنند.
ـ در بخش عوامل سیاسی میتوان به فیصله های حکومتی و تشکیل مراکز اداری اشاره نمود. 
اگر دولت به بعضی قسمت های کشور در تطبیق پالن های انکشافی خود به سرمایه گذاری، 
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نفوس در آن  تراکم  نماید،  نه  فعالیت های صحی توجه  امکانات خدماتی و  یا  ایجاد کارها 
مناطق کمتر می باشد.

ـ عوامل بشری : موقعیت سرزمین های دور افتاده ،که راه های حمل و نقل و وسایل ارتباطی 
در دست ندارند، مردم در آن سرزمین به شکل پراگنده زنده گی می کند. قسمت های داخلی 
امکانات  به  نظر  ساحلی  مناطق  به  نسبت  نیز  شده  واقع  دورتر  ابحار  و  دریاها  از  که  قاره ها 

تجارتی محدود دارای نفوس کمتر می باشد.
   Densely populated region با در نظر داشت عوامل ذکر شده ، مناطق پرنفوس جهان

را میتوان در سه منطقه مشخص نمود:
منطقة اول پرنفوس

و  شرقی)اندونیزیا(  جنوب  قسمت های  دیش(  بنگله  و  هند  )پاکستان،  آسیا  قاره  جنوب  در 
شرقی آسیا )شرق کشور چین، جزیره نمای کوریا و جاپان( می باشد که درکشورهای این 
منطقه تراکم اوسط نفوس در یک کیلومتر مربع بیشتر ازصد نفر می باشد و در بعض مناطق 
استثنایی آن ها به بیش از 1500 نفر در یک کیلومتر مربع میرسد. که علت آن عبارت از آب و 

هوای موسمی، شرایط خوب زراعتی از جمله  )برنج( و افزایش طبیعی نفوس می باشد. 
منطقة دوم

 درقارۀ اروپا در دورۀ سرمایه داری بوجود آمده در بعض کشورهای این منطقه تراکم اوسط 
نفوس در یک کیلومتر مربع از 200 تا  400 نفر می رسد؛ همچنان در مناطق  صنعتی تراکم 
نفوس در یک کیلومتر مربع از 500 تا به 1000 نفر نیزباال می رود که بیشتر آن ها در سواحل 

دریا ها، بنادر و اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساعد زراعتی زنده گی دارند.
منطقة سوم 

پنسلوانیا و  نیویارک،  انگلیند،  )نیو  امریکا  ایاالت متحده  پرنفوس قسمت های  شمال شرقی 
اطراف جهیل های پنجگانه( و جنوب شرق کانادا می باشد که علت آن فعالیت های تجارتی 

وصنعتی است .
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شود، بامشورۀ هم جدول های آتی را کاپی و تکمیل 

نمایند و نماینده گروپ آن را به هم صنفان خود ارائه نماید.

س جهان
مناطق پرنفو

عللموقعیت
 جمهوری مردم چین وکشور هندستان

اروپای شمال غربی

شمال شرق ایاالت متحده امریکا و جنوب شرق امریکا

س
مناطق کم نفو

در کوه های همالیا

در جنگالت امازون

جزیره گرینلند

محاسبه  استرالیا  و  دیش  بنگله   ، مالتا  در کشورهای  را  نفوس  اوسط  تراکم  ذیل  در جدول 
کنید 

 مساحت کشور بهنام کشورشماره
کیلومتر مربع

 تراکم نفوس در فینفوس کشور
کیلومتر مربع

6474.353.8936729.3سنگاپور1

316396.851مالت2

668677.8861014بحرین3

147570141.340.476بنگله دیش4

156500027513141.7 مغولستان5

768685019913144 استرالیا6

9970610325078742.3 کانادا7
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سؤال ها

مختصراً جواب دهید:
1ـ علت پرنفوس بودن کشور  های جنوب وجنوب شرقی آسیا رابیان نمایید.

شده  تشکیل  پرنفوس  مناطق  اروپایی  دیگرقسمت های  به  نسبت  اروپا  غرب  درشمال  چرا  2ـ 
است؟

3ـ کدام  مناطق امریکای شمالی پرنفوس می باشد؟ علت آن را بیان کنید ؟.
4ـ پرنفوس ترین کشورهای آسیا را نام ببرید .

توضیح  آن را  است؟ علت  نگردیده  تقسیم   مساویانه  نفوس  زمین  قسمت کره  تمام  در  5ـ چرا 
نمایید. 

6ـ کدام عوامل سیاسی بیشتر بر تراکم نفوس تاثیر دارد؟

فعالیت خارج صنف

سؤال ذیل راحل نموده ودر ساعت آینده جغرافیه به هم صنفان ارائه نمایید.
اگر صنف شما 6 متر طول و 4متر عرض داشته باشد وتعداد شاگردان 60نفر باشد. لطفاً تراکم 
نفوس را در یک مترمربع صنف تان محاسبه نمایید، از نظرشما تعداد مناسب  شاگردان صنف 

باید چند نفر باشد؟ چرا؟
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مهاجرت های دسته جمعی در جهان                  درس      پانزدهم

چرا مردم عالقمند مهاجرت به خارج از کشور شان می شوند ؟
 مهاجرت ها علل مختلف دارد که میتوان بخشی از آن را یاد آورشویم.

1ـ عوامل طبیعی: که موجب مهاجرت می گردد؛ مانند :کم شدن آب در منطقه، نامطلوب شدن 
شرایط آب و هوا ، ضعیف شدن خاک یا آفات طبیعی؛ مانند: زلزله، سیل، طوفان های بحری 

خشکسالی وغیره.
2ـ عوامل اقتصادی: اساسی ترین عامل مهاجرت می باشد  ؛مانند: مهاجرت مردمان دهات به شهر 
که در طول تاریخ عملی شده، حاال این مهاجرت خاصۀ کشورهای روبه انکشاف می باشد و علت 
مهم این مهاجرت در کشورهای روبه انکشاف عامل اقتصادی است، عایدات کم مردم دهات 
را در دهات  اقتصادی  فعالیت های  توان   تواند و  نمی  را رفع  اولیه آن ها  نیازمندی های  تنها  که 
نیز ندارند ، از طرف دیگر به علت رشد طبیعی نفوس، در دهات زمین وآب برای فعالیت های 
بیکاری عدۀ  باعث  نیز  ماشینی شدن زراعت  باشد.  نمی  اقتصادی همه ساکنان دهات کافی 

زیادی دهاقین گردیده که مجبور به مهاجرت می شوند.
این مهاجرین که اکثریت آن ها را جوانان تشکیل می دهد  در شهر شغل خود را از دهقانی 
به غیر دهقانی تبدیل می کنند. در شهر ها نیز این مهاجرین شغلی را که به دست می آورند 
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ضروریات شانرا کفایت نمی کند.
مهاجرت اقتصادی نوع دیگر به اثر توسعۀ زمین های زراعتی ، پروژه های آبیاری شده جدید، 
مناطق صنعتی، استخراج معادن وفعالیت های تجارتی یا برعکس به اثر در آمد کم خانواده ها 

،بیکاری تعطیل شدن معادن و یا کارخانه ها صورت می گیرد.
3ـ مهاجرت سیاسی: این اصطالح بیشتر برای پناهنده گان سیاسی استعمال می شود. اصطالح 
تعقیب و  قبیل: جنگ، دهشت،  از  بنابر عوامل مختلف  به کسی اطالق می شود که  پناهنده 
پیگرد سیاسی، عقیدتی و  مذهبی، تعلقات به گروپ های اجتماعی و اقلیت های قومی،کشور 

اصلی خویش را ترک گفته و از کشور دیگری تقاضای پناهنده گی می نمایند. 
4ـ مهاجرت های مذهبی: این مهاجرت ها به اثر قیودات یا وضع محدودیت ها بر اجرای مراسم 
مذهبی و دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد که مثال خوب آن بعد از تقسیم 
نیم قاره هند به دو کشور هند  و پاکستان در 1947میالدی است که در نتیجه آن میلیون ها 
خانواده  پیرو دین هندو از سرزمین پاکستان به هندوستان و بالمقابل میلیون ها خانواده مسلمان 

از هندوستان به پاکستان به رضا و رغبت خود مهاجرت کردند.
مهاجرت های آریایی از محل بودباش شان به سمت های  شرق، جنوب، غرب و یا مهاجرت های 
مردمان آسیای شرقی به قاره امریکا و همچنین مهاجرت های بین المللی، در نتیجه اکتشافات 
بزرگ جغرافیایی از قرن 15م . وسعت پذیرفته و منجر به مهاجرت های اروپاییان به سایر نقاط 
جهان گردید. آن زمان در طول یک ونیم  قرن 70 میلیون نفر اروپایی  مهاجر شدند تا از 
سرمایه خویش در دنیای جدید استفاده کنند و به تجارت بپردازند، در نتیجه  قارۀ امریکا و 
اقیانوسیه پر نفوس شد.  مثال خوب آن کشورهای امریکای شمالی اند که 95% نفوس آن را 

مهاجرین اروپایی و 2% آن را سیاه پوستان افریقایی تشکیل می دهد.
ازدیاد نفوس و بحران اقتصادی در اروپا در طول قرن 19م . موجب مهاجرت ها شده که به 
از  انگلستان  تنها در کشور  را کمتر ساخت،  اروپا  اضافی  متراکم  نفوس  بار سنگین  اثر آن 
1815م .تا 1920 م.   17 میلیون نفر اقدام به مهاجرت نموده اند . این مهاجرت ها  دو جنبه 
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داشت ، مهاجرت دایمی و مهاجرت کارکنان اداری ، مبلغین مذهبی که جنبه مؤقتی داشت از 
ترکیب این دو نوع مهاجرین، امپراتوری بریتانیا به وجود آمده  که بعداً این مهاجرت های بی 
حد تبدیل به معضله جهانی گردید و کشورها را مجبور ساخت تا مقرراتی را برای پذیرفتن 
سال  در  مهاجرین  جلوگیری  امریکا غرض  متحده  ایاالت  کانگرس  کنند.  مهاجرین وضع 
1924 م. قانونی را به نام مهاجرت تصویب کرد. این قانون برای ورود مهاجرین به امریکا و 
تعدادی که از کشورهای مختلف میتوانند وارد امریکا شوند مقررات خاص وضع کرد. قانون 
متذکره بیشتر از مهاجرین نژاد زرد جاپانی و چینایی جلوگیری می کرد و بعداً در مورد سایر 
کشور ها نیز عملی شد. طبق این مقرره مهاجرین باید سرمایه خویش را نیز با خود داشته باشند 

و آن ها می توانستند بعد از پنج سال اقامت تابعیت امریکا را حاصل کنند و یا خارج شوند.
کشورهای  به  سوم  جهان  کشورهای  از  المللی  بین  مهاجرت های  بیشترین  برعکس  حاال 
می باشد.  سیاسی  و  اقتصادی  عامل  آن  اساسی  علت  که  می گیرد  صورت  صنعتی  پیشرفته 
از جانب دیگر به اثر رشد روز افزون نفوس طبیعی، بیکاری  وغیره مشکالت مجبوراند به 
شهرها و کشورهای خارجی مهاجرت کنند. چون آن ها اسناد قانونی مهاجرت کردن را در 
دست ندارند؛ بنا برآن از راه ها ی غیر قانونی و قاچاقی استفاده کرده با قبول مشکالت و حتی 
با قبول خطر مرگ خود را به کشور مورد نظر می رسانند. این مهاجرین نفوس فعال اقتصادی 
)15ـ65 سالگی( کشورها را تشکیل می دهد چون یک تعداد آن ها کارت مهاجرت  و جواز 
رسمی کار کردن و مهارت به خصوص کارگری را ندارند؛ بناًء با معاش ناچیز و در محیط نا 

سالم و دور از نظارت دولتی به کارهای شاقه و غیر صحی می پردازند.
قابل یاد آوری است که یک تعداد از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به سبب کنترول رشد 
طبیعی نفوس به کمبود قوای بشری نیز مواجه هستند که غرض رفع این مشکل تعدادی از 

کارگران مهاجر را  از راه قانونی می پذیرند.
در اروپای غربی در حدود 11 میلیون کارگر مهاجر کار می کنند، از نظر پذیرش کارگران 
مهاجر آلمان در مقام اول وسپس انگلستان، فرانسه، سویس و کشورهای اسکندیناوی قرار 
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دارد.
کارگران  ی  مهاجرت ها  شدن  کم  احساس  به  اخیر  سال های  در  غربی  اروپای  کشورهای 
اروپای  متوجه کارگران کشورهای  پرتگال و هسپانیه(  )ایتالیا،  موسمی کشورهای همسایه 
جنوب شرقی، ترکیه، جزایر انتیل و افریقا شدند. آلمانی ها معموالً از کارگران مهاجر ترکی 
کشورهای  کارگران  از  انگلستان  و  افریقا  شمال  مهاجر  کارگران  از  فرانسوی ها  یونان،  و 
موسمی  کارگران  از  امریکا  متحده  ایاالت  کشور  در  می کنند.  استفاده  المنافع  مشترک 

مکسیکو نیز استفاده می شود.
انکشاف  به کشورهای روبه  اروپا  پیشرفته سرمایه داری  از کشورهای  همچنین مهاجرت ها 
نیز صورت می گیرد، سرمایۀ آن ها مهارت کاری آن ها بوده که در کشورهای شان حاصل 

کرده اند.
تعداد این مهاجرین ساالنه تقریباً به 200 تا 300 هزار افراد اروپایی می رسد که برای جستجوی 
کار و زنده گی بهتر کشورهای شانرا ترک می گویند و دست به مهاجرت های بین القاره یی 
می زنند. سرزمین های جدید این مهاجرین را با درهای باز با امکانات فراوان و زنده گی بهتر 

می پذیرند.
که  کشورهای  از  و  افزایش  سبب  می کنند  مهاجرت  که  کشورهای  به  خارجی  مهاجرین 
انکشاف  روبه  مهاجرین کشورهای  همه  می گردد.  نفوس  می کنند  سبب کمبود  مهاجرت 
را نفوس جوان و فعال اقتصادی تشکیل می دهند به اثر این مهاجرت ها نفوس فعال اقتصادی 

کشورهای روبه انکشاف  کاهش می یابد که در نتیجه سبب رکود اقتصادی می گردد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند، در مورد موضوعات ذیل باهم مباحثه کرده و 
نتیجه مباحثه خویش را توسط نماینده گروپ به هم صنفان ارائه نمایند:

1ـ کدام عوامل نامساعد یک کشور، باشنده گان آن را مجبور به ترک وطن میسازد؟ این 
معضله را در کشور خود مورد ارزیابی قرار دهید.
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2ـ کدام عوامل مساعد باعث جذب مهاجرین می گردد؟ بیشترین مهاجرت ها از  کشورما  به 
کدام کشورها صورت گرفته است، چرا؟

3ـ شما برای کاهش و جلوگیری مهاجرت ها از دهات به شهرها و یا به خارج از کشور چه 
پیشنهاد می کنید.

4ـ تاثیر مهاجرت های خارجی را بر اقتصاد و نفوس کشور مورد بررسی قرار دهید.
5ـ شرایط مهاجرین کشورهای روبه انکشاف را به مهاجرین کشورهای پیشرفته سرمایه داری 

مقایسه نمایید.
سؤال ها

1ـ کدام عوامل سبب جذب مهاجرین می گردد؟
2ـ کدام عوامل باعث دفع مهاجرین می گردد؟

3ـ بعد از اکتشافات بزرگ جغرافیایی کدام قاره ها بیشترین مهاجرین را جذب نموده است؟
4ـ چرا کانگرس ایاالت متحده امریکادرسال 1924م. قانونی را برای ورود مهاجرین وضع 

کرد؟
5ـ کدام عوامل باعث مهاجرت های بین المللی از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته 

صنعتی گردیده است؟

6ـ کدام نوع مهاجرت ها  را قانونی و کدام مهاجرت ها را غیر قانونی گفته میتوانیم؟

فعالیت خارج از صنف

کدام عوامل باعث ازدیاد مهاجرت های داخلی و خارجی در کشور ما گردیده است، تحت 
این مطلب مقاله تحلیلی تحریر و در ساعت آینده مضمون جغرافیه به هم صنفان خویش  ارایۀ 

نمایید.
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نژاد ها RACE                  درس      شانزدهم

چند نوع نژاد را می شناسید؟
افرادی هستند که از نظر چهرۀ ظاهری، رنگ جلد، موی، عالیم  نژاد عبارت از گروهی از 

فارقه و خصوصیات ارثی مشترک باشند.
تمام افراد جهان به سه نژاد تقسیم گردیده اند که عبارت اند: از نژاد سفید یا اروپایی، نژاد زرد 
یا مغولی، نژاد سیاه یا استوایی. هر یک از نژاد های ذکر شده دارای مشخصات ارثی خاصی 
هستند؛ مانند: شکل ورنگ مو ها، رنگ پوست، ساختمان چشم، بینی، جمجمه وخصوصیات 

دیگر.
•نژاد سفید دارای قد بلند، پوست سفید، بینی بلند، موی خرمایی و شکل مخصوص چشمان  	

باز دارند. 
•نژاد زرد پوست زردگونه، موی سیاه و صاف، ریش کم، سر مدور، چشم بادامی، بینی  	

کوتاه، قد کوتاه و نسبتاً چاق می باشد.
می  ضخیم  لب های  و  مجعد  موی های  پهن،  بینی  دارای،  نسواری  به  مایل  یا  سیاه  •نژاد  	

باشد.
نژاد مختلط یا دو رگه در نتیجه مهاجرت ها و ازدواج های بین نژاد های فوق الذکر به وجود 

آمده؛ مانند: نژاد موالت و سامبو.
•سرخ پوستان اصاًل از نژاد زرد پوستان می باشند؛ اما به اساس عقاید مذهبی شان روی و  	

موی خودرا خینه می کنند به همین سبب به نام سرخ پوستان شهرت یافته اند.
نژاد به اثر تطابق با شرایط گوناگون محیط طبیعی، اقلیمی و مواد غذایی که باالی زنده گی 
تاثیر وارد نموده تشکیل شده است. شرایط طبیعی ذکر شده باالی نژاد های جداگانه  بشری 
تاثیر می نماید؛ بطور مثال در جاهای که سیاه پوستان زنده گی دارند شعاع آفتاب عمود به زمین 
بوده و گرمی هوا بسیار زیاد است . آفتاب باالی پوست باشنده گان آن مناطق تاثیر مستقیم 
نموده و این حرارت بیش از حد به انسان ها زیان می رساند؛ به همین سبب جسم )اورگانیزم( 
باشنده گان کشور های گرم با گذشت هزاران سال به گرمی بیش از ضرورت توافق نموده و 
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در نتیجه آن ماده نسجی سیاه رنگ در پوست شان  تجمع می نماید، این ماده نسجی )میالنین
Melanin( الیۀ رنگی ایپدرمسEpider mis پوست حاوی حجراتی است که رنگ جلد 

را می سازد و دارای رنگ های زرد، نسواری، سرخ و حتی سیاه می باشد، مردمی که پوست 
شان میالنین بیشتر دارد رنگ پوست شان تاریک تر می باشد. این ماده مانع نفوذ شعاع آفتاب 
می گردد و پوست را از شعاع آفتاب زده گی )سوختاندن( نگاه می کند، با گذشت زمان درین 
گروپ سیاهی پوست میراثی گردیده است. مو های درشت و مجعد جمجمۀ شان را از گرمی 

زیاد نگاه می دارد.
معتدله  مناطق  در   می کنند  زنده گی  شمال  معتدله  مناطق  در  بیشتر  پوست  سفید  نژاد  مردم 
جاهای که بارنده گی رطوبت و ابر الودی زیاد باشد  و مردم آن از نور بیشتر آفتاب مستفید 
نه گردد.  در وجود آن ها ماده نسجی میالنین تنها در فصل تابستان افزایش می یابد؛ یعنی زمانی 
که بدن انسان به اثر نور آفتاب مقدار مورد ضرورت ویتامین دی)D( راجذب می نمایند در 

آن صورت انسان سفیدپوست به گندمی رنگ مبدل می شود .
در جاهاییکه زرد پوستان زنده گی می کنند در آنجا معموالً باد  و طوفان ها می وزد که با خود 
خاک و ریگ میده را انتقال می دهند و با گذشت سالهای متمادی به این بادها و طوفان ها 
توافق نموده و چشم های مردم زرد پوست تنگ تر گردیده به علت اینکه در مقابل خاک و 
ریگ نگهداری شود. این نشانی در بین مردم زرد پوست ارثی گردیده است و غذای روزمره 
اکثریت آن ها را برنج تشکیل می دهد که مواد غذایی کمتر دارد. تمام نژاد ها از نظر استعداد 
و ذکاوت کدام فرقی ندارد چهره ظاهری آن ها طوریکه ذکر شد محصول شرایط طبیعی و 

محیطی است.
بردن  ازبین  را درباره  المللی  بین  معاهده  ملل متحد  در سال 1965م. مجمع عمومی سازمان 
تمام انواع تبعیض نژادی به تصویب رسانید که به اساس آن نشر هر نوع نظریات که بر مبنای 
امتیازات نژادی استوار باشد منع شده  هر نوع کوشش را برای توهین وتبعیض نژادی جنایت 

می دانند. 
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فعالیت داخل صنف
باهم بحث  شاگردان به گروپ های مناسب تقسیم شوند و هرگروپ روی موضوعات ذیل 

نمایند و نتیجه بحث خود را توسط نماینده گروپ به هم صنفان خویش ارائه کنند.
1- چرا نژاد سیاه دارای جلد سیاه و چهره ظاهری به خصوص است؟

توضیح  شانرا  چهره  سرخی  علت  و  داشته  سکونت  جهان  قارۀ  کدام  در  پوستان  سرخ  2ـ 
دارید؟

3ـ نژاد مختلط چه گونه به وجود آمده است؟
سؤال ها

مختصراً جواب دهید.
1ـ مشخصات ظاهری سیاه پوستان را بیان کنید؟

2ـ سرخ پوستان به کدام نژاد متعلق می باشند؟
جواب صحیح را  به )ص( و جواب غلط را با حرف ) غ( نشان دهید ..

1-نژادسفید دارای قد بلند،پوست سفید ، بینی بلند،موی های سیاه موجدار می باشند.
2-نژادها محصول شرایط گوناگون محیط طبیعی،اقلیمی ومواد غذایی می باشد.

فعالیت خارج صنف

موضوع ذیل را تحلیل نموده در ساعت آینده جغرافیه به صنف ارائه نمایید. 
مردم کشور ما از کدام نژاد ها متشکل گردید ه است . 
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*گروه های نژادی قارۀ آسیا
الف ـ نژاد زرد: تعداد مردم این نژاد نسبت به دیگران اکثریت نفوس براعظم آسیا را تشکیل 
با کمی  مردم چین شمالی، کوریا  قرغزها،  ترکمن ها،  ساموید ها،  تبتی ها،  مغل ها،  می دهند، 
تفاوت دارای همین خصوصیات نژادی هستند، مردم جنوب شرق آسیا )چین جنوبی، کامبوج، 
الوس، تایلند،  میانمار  و ویتنام(  حتی جاپانی ها که رنگ پوست روشن دارند جزء این نژاد 
محسوب می شوند. بعضی دسته های فرعی آن در مناطق تندرا و جنگالت تایگا )سوزن برگ( 

سایبریای شمالی به شکل گروه های چند هزار نفری زنده گی می کنند.
بـ  نژاد سفید: محل واقعی بود وباش سفید پوستان در غرب سلسله کوه های همالیه و همچنان 
نژاد  بهترین معرف  بلوچ ها، قفقازی ها و روس ها   ایرانی ها،  افغان ها،  قارۀ هند است.  نیم  در 
و  ترکیه  از  بخشی  اسرائیل  اردن،  عربستان، سوریه،  در  مردم سامی  می باشند همچنان  سفید 

کردستان سکونت دارند نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند.
 )Negritos( جـ  نژاد سیاه پوست: در مناطق استوایی سکونت دارد که نژاد شناسان آن را نگریتو

نژاد ها و تقسیم جغرافیایی آن                  درس      هفدهم
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می گویند، این سیاه پوستان تیره رنگ بوده و موهای مجعد دارند، نمونه خالص آن در سیلون، 
در جنوب کوه همالیا در هندوستان، شبه جزیره ماالکا، جزایر اندیمان و نیکوبار پراگنده شده 
اند این مردم به حالت نیمه ابتدایی زنده گی می کنند و بیشتر آن ها در جنگالت بسر می برند. 

* گروه های نژادی قارة اروپا
به  و  هستند  پوست  سفید  همه  تقریباً  اروپا  ساکنان 
گروههای شمالی، شرقی، آلپی، دیناریکی و مدیترانه 
یی تقسیم می شوند، محل سکونت نژاد سفید شمالی 
شمال  اسکندیناویا ،انگلستان،  درکشورهای  وشرقی 
اروپایی  بخش  و  پولیند(   ( لهستان  آلمان،  فرانسه، 
غربی  و  مرکزی  نواحی  در  آن  آلپی  بخش  روسیه، 
یی  مدیترانه  بخش  حالیکه  در  دارد.  سکونت  اروپا 
اطراف  درکشورهای  و  دارد  رنگ  گندمی  چهرۀ 

بحیره مدیترانه متمرکز شده اند. بخش دیناریکی در البانی و در برخی از کشورهای اروپای 
شرقی بسر می برند. الپن ها در شمال ترین نقطه اروپا سکونت دارند.

* گروه های نژادی قارة افریقا
گروه های نژادی افریقا را سیاه پوستان، 
اعراب، بربرها ، آسیایی ها و اروپایی ها 

تشکیل می دهند.
را  افریقا  نفوس  پوستان%70  سیاه 
در  آن ها  همه  که  می دهد  تشکیل 
دارند،  اعظم سکونت  جنوب صحرای 
سیاه پوستان  خود به پنج گروه تقسیم 
 ، بانتو ها   : از  اند  عبارت  که  می شوند 
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 Bushmen and تت ها  هوتن  و  بوشمن   )Pygmies(ها پیگمی   ،)Nelotes(ها نیلوت 
پوست  سیاه  گروپ های  از  کدام  هر  ظاهری  چهره  در  زیادی  تفاوت های   .Hottentots

افریقا  داده که درغرب  تشکیل  را  افریقا  پوستان  سیاه  بزرگترین گروه  بانتو ها   دارد.  وجود 
مخصوصاً در امتداد سواحل این منطقه ، در افریقای مرکزی، در قسمت های شرقی و جنوب 
شرقی و در جزیرۀ مدغاساکر زنده گی می کنند، رنگ پوست آن ها قهوه یی دارای بینی پهن، 

لب های ضخیم و موهای مجعد می باشند. 
بلند )183 سانتی متر( که در سودان، اوگندا و کینیا زنده گی می کنند.  نیلوت ها مردمان قد 
می  متر(  سانتی   147 کوتاه)تا  قد  دارای  و  داشته  زنده گی  استوایی  جنگالت  در  پیگمی ها 

باشند. 
سر  به  حیات  هاری  کاال  صحرای  اطراف  در  و  اند  قد  کوتاه  نیز  تت ها  هوتن  و  بوشمن ها 

می برند.
اعراب و بربرها در شمال صحرای اعظم سکونت دارند، مردم عرب گندمی رنگ و دارای 
موهای سیاه می باشند. در شمال غرب افریقا مردم از جمله، قبایل بربرهای سفید پوست که در 
نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند، زنده گی می کنند؛ به همین لحاظ مردم کشورهای 

الجزایر، تونس و مراکش راکشورهای بربر نیز یاد میکنند.
مردم مهاجر سفید پوست اروپایی بعد از استعمار در افریقا پراگنده شده مناطق اصلی تمرکز 
آنان در شمال غرب )المغرب( و در جنوب )افریقای جنوبی و زمبابوی(می باشند ؛همچنان 
درکشور های کینیا و زایر نیز زنده گی می کنند.  مردم مهاجر آسیا نسبت به اروپایی ها بیشتر 
هستند ، هندی ها در افریقای جنوبی، کینیا و یوگندا زنده گی می کنند. بیشترین نفوس جزایر 
و  ماالیایی  مردم  را  مادگاسکر  نفوس  بیشترین  دهند،  می  تشکیل  هندی ها  را  شیس  موری 

پولینزیایی تشکیل داده اند.
* گروه های نژادی قارة امریکا

بیشترین مردم امریکا در حال حاضر از نژاد سفید پوست یا دو رگه هستند. باشنده گان اصلی 
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قاره امریکا را سرخ پوستان تشکیل میداد که اصاًل بخش از نژاد زرد پوست می باشند ،به 
اساس عقاید مذهبی شان چهره و موی خود را توسط خینه سرخ می کنند تعداد آن ها در 
بیشترین  السلوادور  و  مکسیکو  در کشورهای  اما  باشد؛  می  محدود  بسیار  شمالی  امریکای 
نفوس آن کشور ها را تشکیل می دهند. در سرزمین های مرتفع بولیویا، گواتیماال، اکوادور، 
پیرو وپاراگوای نصف نفوس آن را سرخ پوستان تشکیل می دهد. علت افزایش سفید پوستان 
قارۀ امریکا به دلیل مهاجرت مداوم سفید پوستان از ممالک مختلف جهان به این سرزمین 
می باشد؛ اما نژاد غیر سفید پوست) زردپوستان( از چین و جاپان به این قاره مهاجرت نموده 
اند. نژاد سیاه پوستان به اثر رواج دادن برده داری و برده فروشی از قارۀ افریقا منتقل شده 
اند؛   گردیده  گزین  مسکن  امریکا  متحده  ایاالت  شرق  جنوب  در  آن ها  از  بیشترین  و  اند 
اند غیر  همچنین در مناطق گرم سیر و مرطوب جزایر کارابین و اراضی مجاور آن ساکن 
از پورتوریکو، کیوبا ودو منیکن دیگر همه جزایر سیاه پوست نشین هستند و در بخش های 

کوچک ونزویال، سورینام، گیانا فرانسوی و پاناما سیاه پوستان زنده گی می کنند.
نژاد  مختلط )دو رگه( به اثر ازدواج سفید پوستان و سیاه پوستان )موالتMollates( و سیاه 
پوستان و سرخ پوستان )زانبوسZanbus(  در طول چهارنیم قرن به وجود آمده که این نژاد 

بیشتردر ممالک امریکای مرکزی و جنوبی سکونت دارند.
در اقیانوسیه بیشترین نفوس را مهاجرین سفید پوست اروپایی و تعداد کمی آن را سیاه پوستان، 

زرد پوستان و نژاد دو رگه تشکیل می دهد.
• قبیله نژاد سیاه  گروه های نژادی استرالیا : قبل از مهاجرت اروپاییان به استرالیا 500	

پوست در آنجا زنده گی می کردند و اکنون تعداد آن ها تقریباً به شصت هزار نفر می رسد . 
اروپایی شدن استرالیا بعد از سال 1830م. با مهاجرت اروپاییان آغاز شد و اولین مهاجرین آن 
محکومین به جزای ترک وطن بودند. اکنون نفوس مختلط این قاره اکثریت دارند و علت 
آن اینکه هیچ زن سفید پوست حاضر به مهاجرت به این جزایر نبودند؛ بناًء با زن های بومی 

ازدواج کردند و نفوس مختلط را به وجود آوردند.
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فعالیت داخل صنف:
شاگردان به گروه های مناسب تقسیم شوند و به یکی از سؤال ها به مشورۀ هم دیگر جواب تهیه 

نموده  و نماینده آن به هم صنفان خویش ارائه نمایند.
1ـ از روی نقشه های داده شده محل سکونت نژاد سفید پوستان را در جهان تثبیت نمایید.

2ـ از روی نقشه های داده شده محل سکونت نژاد زرد پوستان را در جهان تثبیت کنید.
3ـ از روی نقشه های داده شده محل سکونت نژاد سیاه پوستان را در جهان تثبیت نمایید.

سؤال ها 

مختصراً جواب دهید:
1-زرد پوستان بیشتر در کدام قسمت براعظم آسیا زنده گی می کنند .

2 ـ بخش گندمی رنگ نژاد سفید پوستان اروپا در کدام کشورها سکونت دارند؟
3 ـ گروه های نژادی براعظم افریقا را نام ببرید؟
4 ـ خصوصیات نژادی سرخ پوستان را بگویید؟

5 ـ نژاد مختلط چیست و این نژاد بیشتر در کدام قاره های جهان وجود دارد؟

فعالیت خارج صنف

مهاجرین در کدام قاره ها باعث ازدیاد نفوس گردیده اند . تحت این مطلب مقالۀ را تحریر 
دارید و در ساعت آینده مضمون جغرافیه به صنف ارائه نمایید.
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ادیان مهم جهان                  درس      هجدهم

نقشه فوق را دقیقاً مطالعه نموده و بگویید که کدام ادیان در جهان پیروان بیشتر دارند؟

دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جوامع بشری است، هریک از ادیان و آیین ها از یک 

مکان معین منشاء گرفته و سپس در سایر نواحی انتشار یافته است.ا دیان معموالً از سرحدات 

سیاسی، نژادی، زبانی و اقتصادی فرا رفته اند  ساحه نفوذ آن تا بع هیچ یکی از عوامل فوق 

نیست.

ادیان و آیین ها  به اساس عقاید پیروان آن به بخش های ذیل  تقسیم شده است:

1ـ انیمیزم Animism یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی: بعد ازینکه بعضی از انسان ها از 

راه خدا پرستی منحرف شدند، انیمیزم از جمله اولین آیین انسان های ابتدایی بشمار می رود 

که اشیا و جمادات را دارای روح می پنداشتند پیروان آن در ادوار گذشته مخصوصاً دردورۀ 

قبل التاریخ به اشیای طبیعی به خصوص اشیای حیران کننده )خارق العاده( خاصیت خدایی 

قایل بودند؛ مثاًل: رعد و برق، روشنی، طوفان، باران وغیره رابه صفت قدرت های ماورای 

الطبیعه می شناختند. این آیین اکنون بیشتردر مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در 
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بین مردم سیاه پوست و زرد پوست مشاهده می شود .

2ـ پیروان عقیده ارباب االنواع: پیروان این آیین معتقد بودند که هر حادثه و پدیده ، درطبیعت 

خدای جداگانه دارد. این آیین از مدنیت یونان آغاز شده و در زمان مدنیت روم به حد اعظمی 

خود رسیده است؛ مانند: خدای آتشفشان، خدای رعد و برق، خدای ابحار، خدای ستاره ها، 

خدای باران و غیره.

پرستش  و  عبادت  داشته،  اخالقی  و  عقیدتی  جنبه  بیشتر  ادیان  این  آسمانی:  ادیان  پیروان  3ـ 

خداوند)ج( و رعایت اخالق فردی و اجتماعی از هدایات و اساسات ادیان آسمانی می باشدکه 

انبیا و رسل مختلف در ادوار مختلف و به اسمای بخصوص منجمله دین یهودیت ،  توسط  

نصرانیت و دین مبین اسالم که مکمل ترین همه ادیان شمرده می شود رهنمای می گردید. 

پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوتهای زیادی در محیط اجتماعی آن می گردد؛ 

مثاًل: هندووان که استفاده از گوشت گاو نزد آن ها ممنوع می باشد در قلمرو زنده گی آن ها 

فعاًل مرکز فروش گوشت گاو دیده نمی شود؛ همچنان مسلمانان و عیسویان مرده های خود را 

دفن می کنند در محیط که آن ها زنده گی می کنند قبرستان ها دیده می شود، روزهای تعطیل 

نیز در ادیان مختلف متفاوت است که در این مقطع زمانی   بر فعالیت های اقتصادی و سایر 

امور تاثیر دارد .

می  مشخص  حریم  دارای  خانه ها  و  دارد  وجود  خاص  معماری  سبک  اسالمی  مناطق  در 

اسالمی  کشورهای  در  و  بوده  گنبدها  مینارها،  رواق ها،  گلدسته ها،  دارای  مسجد ها،  باشد، 

بلکه سبک خاص  نمی شود؛  دیده  عیسویت چنین سبک  مراکز  در  دارد، که  سبک خاص 

گریکورومن در کلیساها و نقاشی ها و هیکل تراشی به مالحظه می رسد .



123

فعالیت داخل صنف
نفوذ  ادیان جهان، ساحه  نقشه  تقسیم شوند و هرگروه روی  مناسب  به گروه های  شاگردان 
عقاید  انیمیزم، ارباب االنواع و ادیان اسمانی  را باالی آن مشخص نمایند و معلومات  تهیه 

شده را به هم صنفان خویش ارائه نمایند .
سؤال ها

1ـ ادیان جهان به صورت عموم به کدام بخش ها تقسیم شده اند؟
2ـ  مذهب ارباب االنواع از مذهب انیمیزم چه تفاوت دارد؟

3ـ کاملترین همه ادیان کدام است؟

فعالیت خارج از صنف

ادیان وآیین های مهم جهان را نام گرفته و تفاوت بین دین وآیین را توضیح نمایید  .
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راجع به کشورهای اسالمی  جهان چه میدانید؟
نقشه فوق را مطالعه نموده و بگویید که بیشترین کشور های اسالمی در کدام براعظم های جهان 

موقعیت دارد؟
بعثت حضرت  با  استوار است که  معاد  ،نبوت و  الهی  برمبنای و حدانیت  دین مقدس اسالم 

محمد )ص( و نزول اولین آیات مبارک در مکۀ مکرمه به بشریت ابالغ گردید .
 دین مقدس اسالم بعد از هجرت آنحضرت )ص( از مکۀ معظمه به مدینه منوره در میان مردم  
به سرعت انتشار یافت و در افکار شرق و غرب تاثیرات زیاد نمود، اکثریت مردم  بنا بر مزیت 
بنا بر آن در  به این دین آسمانی مشرف شدند و دیگران را به آن دعوت می کردند؛  اسالم 
مدت کمی به قسمت های وسیع جهان پخش گردید که فعاًل در تمام کشورهای جهان دعوت 

اسالمی به نحوی از آن ها وجود دارد .
 حصه نفوس 

5
1 ـ در جهان امروز مسلمانان در بخش های وسیع کره زمین متوطن شده تقریباً 

جهان را تشکیل می دهند، قاره آسیا اولین محل تمرکز نفوس مسلما نان جهان است .کشورهای 
اسالمی این قاره در شرق میانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و جنوب شرقی آسیا قرار دارد. 

دین مقدس اسالم                   درس      نزدهم
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1  حصه نفوس قاره آسیا 
3 وسعت خاک آن ها بیش از 15 میلیون کیلومتر مربع و نفوس آن ها 

را تشیکل می دهد. تعداد کشورهای اسالمی آسیا 27 کشور و از آنجمله در 18 کشور دین 
رسمی آن ها  دین مقدس اسالم می باشد.

قابل یاد آوری است که دین مقدس اسالم در جنوب شرق آسیا )اندونیزیا( تجاران گجراتی 
هند و ایرانی در قرن 13 م. همزمان با تجارت خویش مذهب اسالم را نیز ترویج دادند تا اینکه 
حکام وقت آن را قبول و برای نشر آن تالش کردند. امروز بیشترین مسلمانان  جنوب شرق 

آسیا درکشور های اندونیزیا، مالیزیا، بورنیی و فلیپین سکونت دارند. 
قارۀ افریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسالمی محسوب می شود، منطقه مسلمان نشین آن در 
ناحیه تحت  تا  به بحیره مدیترانه از جنوب  ناحیه از شمال  این  افریقا قرار دارد.  شمال  قارۀ 
استوایی ساوانا ، از شرق تا بحیرۀ احمر و در غرب تا اقیانوس اطلس وسعت دارد. در دیگر 

کشور های افریقایی نیز به فیصدی های مختلف سکونت دارند .
تعداد قابل توجه مسلمانان در قارۀ اروپا و امریکا نیز زنده گی می کنند در قاره اروپا آذربایجان، 

البانیا، بوسنی ، هرزگوین و در امریکا سورینام ، سرزمین های اسالمی این دو قاره اند.
به اساس احصائیه سال 2000 م. در 63 کشور دیگر جهان نیز مسلمانان از یک تا 38 فیصد 

زنده گی می کنند. حاال کشوری در  جهان وجود ندارد که در آن مسلمانان نباشد.
برای معلومات بیشتر به جدول ضمیمه تحت عنوان معلومات اضافی مراجعه نمایید.

 اعضای سازمان کنفرانس اسالمی جهان 57 کشور می باشد که از آن جمله 25 کشور آسیایی 
27 کشور افریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور امریکایی در آن شمولیت دارند.

کشورهای جهان اسالم از نظر اقتصادی و نفوس یکسان نیستند؛ ولی در برخی امور مشارکت 
نفت،  مانند:  طبیعی؛  منابع  نظر  از  اسالمی  کشورهای  از  بسیاری  دارند.  فراوان  فرهنگی 
نفت  ذخایر   %65.5 درحدود  هستند.  غنی  بسیار   .  . و.  ،رابر  زغال سنگ، مس  گازطبیعی، 
جهان در خلیج فارس )خلیج عرب( قرار دارد. به اساس موجودیت همین منابع ، این منطقه 
به  اسالمی  کشورهای  بیشترین  همچنین  است.  قرارگرفته  جهان  گران  استعمار  توجه  مورد 
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علت مداخلۀ کشورهای استعماری و کمبود نیروی انسانی و متخصص قدرت استفاده از منابع 
خود را  ندارند. به همین دلیل در جملۀ صادر کننده گان منابع محصوالت خام اولیه به قیمت 
ارزان و وارد کننده گان کاال به قیمت گران از کشورهای توسعه یافته درآمده اند؛ اما از نظر 

اقتصادی به کشور های ثروتمند وابسته گی دارند. 

فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه های مناسب تنظیم شوند و هر گروه راجع به علت انتشار دین مقدس اسالم 

درتمام قاره های جهان بین هم مباحثه کنند .
سؤال ها

مختصراً جواب دهید :
1- اساس دین اسالم به چه استوار است؟

2- نخستین وحی برای حضرت محمد )ص( چه وقت و در کجا نازل گردید؟
3ـ-چرا کشورهای اسالمی بیشتر مورد توجه استعمار گران جهان قرار گرفته است؟

جواب صحیح را انتخاب کنید:
4- در کدام کشور جنوب شرق آسیا بیشترین نفوس مسلمان زنده گی می کنند.

الفـ ما لیزیا
ب ـ اندونیزیا

ج ـ بنگله دیش
دـ افغانستان



127

فعالیت خارج از صنف

با استفاده از نقشه داده شده نامهای کشورهای اسالمی قارۀ آسیا و افریقا را بنوسید .

کشورهای اسالمی جهان                                                               معلومات اضافی

 شماره

 کشورهای
 آسیایی

  فیصدی
ارهمسلمانان

شم
 کشورهایی 

  افریقایی
فیصدی  مسلمانان

ره
شما

 کشورهای اروپا 
یی

فیصدی  مسلمانان

84 اذربایجان71 .99الجزایر91. 99افغانستان1
38.8الباني352 تانزانیا52. 93اردن2
بوسیني و98.93تونس76.23ازبکستان3

  رزگونیا
43

1 .94جیبوتي76.54اندونیزیا4
 امارات5

 متحده
عرب

82.7

59چاد99.25ایران6

6. 87سنیگال82.46بحرین7
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 شماره3. 70سودان64.47برینو8
 کشور

فیصدی مسلمانانامریکایی

19.6سورینا91 .45 سیرالیون78.69تاجکستان10

6. 38ساحل عاج87.210 ترکمنستان11

100صحرا97.411 ترکیه12

98کومورو9612 پاکستان13

86.9گامبیا86.213 سوریه14

3. 67گینه87.714فلسطین15

93.9گینه بیساو42.215 قزاقستان16

1. 96لیبیا60.816قرغزستان17

82مالي82.717قطر18

 عربستان19
84.4مصر9418 سعودي

98.3المغرب9619عراق20
99.1موریتاني87.420عمان21
90.7نیجیر8321 کویت22
45.6نیجریا55.322 لبنان23

 ولتا علیا10023مالدیو2٤
48.6بورکینافاسو

50اریتریا60.4524 مالیزیا2٥
98.9یمن2٦

در برما، سریالنکا، فلیپین تعداد قابل مالحظه مسلمانان زنده گی می کنند. در هند 12 فیصد نفوس 
ان مسلمان است )که تعداد آن به  بیش از 120 میلیون تن می رسد(.
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نقشۀ فوق را مطالعه کنید، رنگ های مختلف این نقشه ناماینگر زبان های مختلف مردم جهان می باشد. 

زبان سیستم افهام و تفهیم و عالیم است که به عنوان وسیلۀ کسب معرفت، معاشرت و تفاهم 
افراد بکار می رود و در پروسه کار و فعالیت انسان ها به وجود آمده و تدریجاً تکامل نموده 
است. سخن گفتن به انسان امکان آن را داد تا تجارب خود را حفظ کند و آن را به نسل های 

آینده انتقال دهند.
آن عدۀ از زبان های دنیا که دارای ریشه واحد اند، به نام خانواده زبان ها یاد می شود. خانواده 

زبان های جهان عبارت اند از :
الف- زبان های هند و اروپایی: این گروه بزرگترین و وسیع ترین گروپ زبانی دنیا 
است که به شاخه های مختلف هندو اروپایی )التین، هلنیک، بالتیک، سالویک، جرمانیک 
و ارمنی( و هندو آریایی )ویدا ،سانسکریت، پرکریت یازده زبان معاصر هندی اردو ، نیپالی، 
بنگالی ... ( و زبان های اریایی دری ، پشتو ،بلوچی ، پشه یی ،کردی  وغیره تقسیم شده اند.  

ب- زبان نیگرویی که شامل دو زبان ذیل می باشد:

زبانهای مهم جهان                  درس      بیستم
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آن  به  افریقا  استوایی  و کشورهای  نایجریا  مردم جنوب سودان، جمهوریت چاد،  زبان  1ـ 
سخن می گویند.

2ـ زبان بانتو: مردمان حوزه کانگو، زمبیا و انگوال به این زبان صحبت می کنند.
ج- زبان حامی و سامی: در کشورهای عربی و شمال افریقا کار برد دارد. 

ـ زبان سامی: در شبه جزیره عربستان، جمهوری عربی مصر، لیبیا، الجزایر، مالی و در مراکش 
مروج است .

ـ زبان حامی: در حبشه، الجزایر، نیجیر و بخشی از مردم سینگال به آن صحبت می کنند .
د- زبان های التایی و اورالی که در آن پنج زبان ذیل شامل است:

به آن سخن می گویند(،  اروپایی  اویستاک و شمال روسیه   فنلیند،  الپ،  1ـ فن) که مردم 
ترکی، منگولیایی ،زبان توگوس) شمال سایبریا به خصوص در مناطق تایگا و تندرا مروج 

است(، زبان جاپانی و کوریایی می باشد  .
زبان های دیگر

1ـ زبان مالیزیایی و پولینزیایی در جزایر جاوا ، سوماترا، در قسمت از کمبودیا و جزایر بورنیو 
رواج دارد.

2ـ زبان دراویدی در جنوب هند و در قسمتی از سریالنکا رواج دارد .
 1

5 3ـ  زبان چینی یا ماندرین یکی از معروفترین زبان های آسیای شرقی محسوب می شود که  
حصه مردم جهان یا در حدود 853 میلیون نفر چینایی و در مجموع تقریباً یک میلیارد دوصد 

سیزده میلیون نفر جهان به آن تکلم میکنند.
انسان به آن تکلم  انگلیسی که شاخۀ از ز بان های هندو اروپایی است که میلیون ها  ـ زبان 

می کنند و زبان رسمی بیش از49کشور جهان می باشد.
زبان عربی که شاخه از خانواده زبان سامی است، در بیش از 22 کشور جهان زبان رسمی می 

باشد و به آن تکلم می کنند.
زبان های بین المللی که در سازمان ملل متحد به آن صحبت می شوند عبارت اند از: زبان های 
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انگلیسی ، فرانسوی ، المانی ، عربی ، روِسی ، چینایی و هسپانوی. 

فعالیت داخل صنف
شاگردان به گروه های مناسب تقسیم شوند و به استناد نقشه داده شده، ساحه زبان های بزرگ 
جهان را تعیین نمایند، نماینده گروه معلومات حاصل شده را به هم صنفان خویش ارائه کند.

 
سؤال ها

مختصراً جواب دهید:
1ـ زبان )لسان( را تعریف نمایید؟

2ـ زبان حامی و سامی در کدام کشورهای جهان مروج است؟
3ـ از پنج زبان بزرگ جهان نام ببرید که بیشترین تعداد مردم به آن تکلم می کنند.

4ـ چرا گوینده گان لسان ماندرین چینایی در جهان بیشتر می باشد؟
5ـ زبان هند و اروپایی شامل کدام زبان ها می باشد؟

6ـ زبان های التایی و اورالی به کدام شاخه ها تقسیم شده اند؟

فعالیت خارج از صنف

به  جغرافیه  مضمون  آینده  ساعت  در  نوشته  سطری  چند  زبان  اهمیت  به  راجع  شاگردان 
هم صنفان خود ارائه نمایند . 
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دراینفصلبابعضیاصطالحاتسیاسیآشنامیشوید.
•  پلورالیزم

• دیپلوماسی
•  پارلمانتاریزم

•  تکنالوژی
•  جهانیشدن

•  سیاست
• استراتژی

• مدرنیزم،پسامدرنیزم


                        
ازشاگردانتوقعمیرودكهدرپایاناینفصلبهاهدافذیلدست

یابند:
• پلورالیزمرابدانند.

• بامعنایدیپلوماسیآشناشوند.
• پارلمانتاریزمراتوضیحدادهبتوانند.
• بهتکنالوژیعالقهمندیپیداكنند.
• بامفهومجهانیشدنآشناشوند.
•  سیاستراتشریحكردهبتوانند.

• بااصطالحاستراتژیآشناییحاصلنمایند.
•  مدرنیزموپسامدرنیزمرابدانند.

فصل اول

بخشتعلیماتمدنی

اهداف فصل
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پلورالیزم درس اول                      

در سال گذشته شما به موضوعات اقتصادی؛ مانند: تولید، تبادله، استهالک، عـــوامل تولید، 
جامعه شناسی و روان شناسی معلومات حاصل نمودید، در این درس به پلورالیزم آشنا می شوید.

بحثنمایید
• پلورالیزم از کدام کلمه گرفته شده و معنای آن چیست؟

•ابعاد پلورالیزم کدام ها اند؟
محافل  در  چندی  از  که  است  پلورالیزم  سیاسی  مکاتب  نوظهور  اصطالحات  از  یکی   

علمی ازآن ذکر به عمل می آید. 
آیامیدانیدپلورالیزمازكدامكلمهگرفتهشدهاست؟

اصطالح پلورالیزم از کلمۀ التین Pluralis به مفهوم » گرایش به کثرت« و تعدد گرایی است. 
درآغاز این کلمه در عرصه سنتی کلیسا  به کار رفته،  شخصی که مناصب گوناگون در کلیسا 
داشت، پلورالیست می گفتند. این اصطالح را اولین بار  لوتسه در سال 1841  م در کتاب خود به 

نام » مابعد الطبیعه« وارد فلسفه کرد.
و  اقتصادی  احزاب سیاسی، سازمان های  بر مشارکت مردم و  نظریۀ است که  پلورالیزم 
اجتماعی متعدد در امور کشور بنایافته، به طور کلی هر نظریۀ که در اصل و ریشۀ امور بیش 

از یک باشد پلورالیزم گفته می شود.
                                           به همکاری همصنفان خود چند مثال از پلورالیزم را فهرست کنید.

درموردابعادپلورالیزمچهمیدانید؟
پلورالیزم دارای ابعاد متنوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی، اخالقی .... می باشد.

پلورالیزماجتماعی:عبارت از پذیرش و تنوع در تشکیالت مدنی، احزاب، جمعیت ها، انجمن ها، تنوع 

آرا، در جهت مصالح اجتماعی، سرانجام تکثیر قدرت و اقتدار در همه جا به کار رفته است. به طور 
مثال: اغلب کشور ها را می توان با درجات مختلف در زمرۀ کشورهای کثرت گرا به شمار آورد. 

پلورالیزمسیاسی
عبارت از نظریۀ اعتقاد به لزوم کثرت و استقالل گروه های سیاسی و اجتماعی در هر جامعه 
است. در دولت پلورالیستی مردم کشور می توانند با تشکیل گروه های متعدد سیاسی در حاکمیت 
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دولت سهیم گردند و در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی اشتراک نمایند.

پلورالیزمفرهنگی
به خصوص در آداب، رسوم اجتماعی و فرق آشکار آن  به معنی پذیرفتن تعدد فرهنگها 
با فرهنگهای دیگر است. به این معنا که گروپهای مختلف دارای زنده گی سیاسی و دینی 
متفاوت اند، در یک جامعه به صورت صلح آمیز زنده گی می کنند و تحت حمایت یک 
لندن،  بزرگ  شهر های  در  طور مثال:  به  دارند؛  قرار  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  قانون 
نیویارک، شیکاگو و غیره گروپهای قومی و نژاد های متعددی در کنار یک دیگر زنده گی 

می کنند و در تحت یک قانون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.
                               با همکاری همصنفان خود دو مثال ازپلورالیزم فرهنگی را بنویسید.

بیشتربدانید
انجمن: ارگانی متشکل از گروپهای که باهم فکری و مشورت برای رسیدن به اهداف معین 

و مشترک گردهم جمع می شوند.

                                   خالصۀكنید
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

                                                

سؤاالتدرس
 1-مراد از پلورالیزم چیست؟

2-ابعاد پلورالیزم را نام بگیرید.
3-پلورالیزم سیاسی را بیان  کنید.

     سه سطر در مورد پلورالیزم بنویسید.
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دیپلوماسی

در درس گذشته در مورد پلورالیزم معلومات حاصل نمودید، در این درس با دیپلوماسی 
می نمایید. حاصل  آشنایی 

نمایید بحث 
چیست؟ دیپلوماسی   •

دیپلوماسی، در زبان فرانسوی از دیپلومات به معنای 
نمایندۀ سیاسی کشور در کشور دیگر گرفته شده و 
معنای  به  التینی  و  یونانی  دیپلومای  نیزاز  دیپلومات 

سند، گواهینامه، دارای دیپلوم آمده است.
به  سیاست«  »درعلم  عام  اصطالح  در  دیپلوماسی 

می رود. به کار  اصلی  معنای  سه 
سیاست  نظــران  صاحب  از  بعضی  است.  دولتها  بین  روابط  آن،  معنای  ترین  وسیع   -1
را  آن  دیگر  برخی  می دانند،  قدرت  از  عنصری  معنا  این  در  را  دیپلوماسی  المللی،  بین 

می شمارند. ملی  سیاست  اجرای  برای  وسیلۀ  تنها 
دیپلوماسی  این که،  و آن  است،  مفهوم آن وسیعتر  این اصطالح که  دیگر  برد  2- کار 

است. مذاکره  با  مترادف 
به  همچنین  و  المللی  بین  روابط  کنندۀ  اداره  تشکیالت  فعالیت  نحوۀ  به  دیپلوماسی   -3
د. می گرد  اطالق  اند،  المللی  بین  روابط  برقراری  و  ایجاد  مأمور  که  مسؤولیت کسانی 

و  دولت ها  ارشد  مسؤوالن  و  رؤسا  رسمی  فعالیت  مفهوم  به  دیپلوماسی  همرفته  روی 
به خصوص در زمینه مسایل و هدف های سیاست خارجی  به کشور  دستگاه های حاکم 

ملی و دولتی است. منافع  و 
مفهومآمدهاست؟ بهكدام نوشتههادیپلوماسی از برخی آیامیدانیددر

و  مذاکره  هنر  و  خارجی«  مسایل  به  مربوط  علم   « به  دیپلوماسی  نوشته ها  از  بعضی  در 
امور سیاسی. به خصوص در  یعنی گفت و گو کردن،  ارتباط آمده است. مذاکره 

در اخیر قرن هجده هم کلمۀ دیپلوماسی در زبان های ملل اروپایی رواج پیدا کرد   و در فعالیت های 
دیپلوماتیک: )کنگره ها، جلسه ها و مشاوره های دیپلوماتیک( مورد استفاده قرار گرفت.

درس دوم

تصویر مالقات رسمی هیئت افغانستان با کشور خارجی
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چیست؟ دیپلوماتیک شما نظر به 
کلمۀ دیپلوماتیک از ریشۀ یونانی دیپلومات گرفته شده است که در اصل یعنی صفحه 
آن  موجب  به  که  می شود  گفته  سندی  به  اصطالح  در  و  است  شده  لوله  برگ  هر  یا 

می دادند. به شخص  امتیازی  یا  عنوان 
كیست؟ دیپلومات میدانید آیا

ماموران  و  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  کارکنان  سیاسی،  مشاغل  دارای  افرادی   به 
به عبارت دیگر دیپلومات  یا  سیاسی هر کشور در دیگر کشور ها دیپلومات می گویند، 
المللی  بین  به مفهوم  عام به شخصی گویند، که از سوی کشور مطبوع خود در صحنۀ 
ملی  منافع  سنجیده  و  مطلوب  روش های  و  راه ها   از  تا  می کوشند  و  دارند  نماینده گی 

کنند.  تأمین  المللی  بین  ارتباطات  در  را  کشور 
هویت  شناسایی  در  که  است  خارج  در  ما  کشور  دیپلومات های  ملی  وظیفه  بنابراین 

نمایند. ناپذیر  خسته گی  تالش  و  سعی  ما  ملی 
بدانید:  بیشتر
چیست؟ کنگره 

تفاهم  و  نظر  تبادل  برای  اجتماع  معنی  به   Congressus یونانی  کلمه  از  کنگره 
کشــور ها  سران  اجتماع  معنای  به  لغت  این  المللی  بین  اصطالح  در  است،  شده  گرفته 

مذکور. برای هدف  آنها  گان  نماینده  یا 

                                   خالصۀكنید
-----------------------------------------------------------•

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

                                      سؤاالتدرس
1- دیپلومات از کدام کلمه گرفته شده معنای آن چیست؟

2- دیپلوماسی چیست؟
3- دیپلوماتیک چیست؟

  
در مورد سه معنای اصلی دیپلوماسی چند سطر در کتابچه های تان تحریر دارید.
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پارلمانتاریزم
در درس گذشته در مورد دیپلوماسی معلومات حاصل نمودید، در این درس به پارلمانتاریزم 

آشنا می شوید.
بحثنمایید

• پارلمان چیست؟
•پارلمانتاریزم چیست؟

ادبیات سیاسی   اصطالح دیگری که در 
مورد استفادۀ زیاد قرار می گیرد، پارلمانتاریزم 
است. در رژیم پارلمانتاریزم تکیه به اصطالح 

کلمۀ پارلمان است. 
آیامیدانیدكهپارلمانچیست؟

پارلمان به مجمع عالی قانونگذاری یک کشور گفته می شود که به صورت معمول با رأی 
مستقیم، مخفی و همه  گانی مردم انتخاب می گردد و قلب تپندۀ دموکراسی محسوب می شود. 
و  اتاقه  یک  یا  مجلسی  یک  پارلمان  می گردد:  تقسیم  قسم  دو  به  مجلس  نگاه  از  پارلمان 
پارلمان دو مجلسی یا دو اتاقه. مجلس اول به نام »مجلس نماینده گان« و مجلس دوم به نام » 
مجلس سنا«. پارلمان کشور ما به نام شورای ملی یاد می گردد که مشتمل به ولسی جرگه و 

مشرانو جرگه می باشد.  
بهنظرشماپارلمانتاریزمچیست؟پارلمانتاریزم از فعل Parler )سخن گفتن و حکم 
دادن( گرفته شده است. پارلمانتاریزم یا سیستم پارلمانی عبارت از سیستم حکومتی است که 

در آن قوۀ اجراییه در اعمال خود مسؤول قوۀ مقننه؛ یعنی پارلمان می باشد. 
 ( دولت  رئیس  آن  اولی  رأس  در  است.  رکنی  دو  پارلمانتاریزم  رژیم  که  است  ذکر  قابل 
پادشاه یا رئیس جمهور( قرار دارد که قاعدتاً غیر مسؤول است و در رأس دومی قوۀ  اجراییه 
) صدارعظم همراه با وزرا( که مسؤولیت سیاسی را به عهده دارند. انتخاب صدراعظم و تأیید 

وزرا با رأی اعتماد نماینده گان مردم در پارلمان صورت می گیرد.

درس سوم

تصویر نمای از پارلمان افغانستان
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قوه اجراییه در برابر پارلمان مسؤول و جوابگو هست. پارلمان می تواند از قوۀ اجراییه به شکل 
فردی و جمعی سؤال و استیضاح نماید و وزرا به سؤاالت آنها کتبی و شفاهی جواب بدهند. 
رأی  عدم  در صورت  دهد.  ادامه  کار خود  به  نماینده گان  قناعت  فراهم شدن  در صورت 
اعتماد پارلمان، کابینه سقوط می کند. بار ها دیده شده که مجلس پارلمان از رأی عدم اعتماد 
استفاده کرده قوۀ اجراییه یکی پی دیگر سقوط می کند. این امر به دوام سیاست کشور لطمه 
فراوان وارد می کند و مانع عمل منظم قوۀاجراییه می گردد. اگر میان پارلمان و قوه اجراییه 
عمومی  افکار  پشتیبانی  مورد  که  کردند  حس  وزرا  و  صداعظم  و  آمد  وجود  به  اختالف 
هستند، می توانند از رئیس دولت انحالل پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخابات 
جدید و رأی مردم ارجاع دهند. اگر اکثریت رأی دهنده گان واقعاً از هیأت دولت پشتیبانی 
کنند، قاعدتاً به نماینده گانی رأی خواهند داد که پشتیبان این هیأت باشند و وزرا در این بازی 
با قوت بیش به کار ادامه خواهند داد. اگر در انتخابات مجدد، اکثریت با مخالفان قوۀ اجراییه 

بود، کابینه سقوط می کند و اشخاص دیگر مامور تشکیل کابینه خواهند گردید. 
 بیشتربدانید

استیضاح؟ عبارت است از: طلب وضاحت از وزیران بر وفق حکم مندرج مادۀ نودو دوم قانون اساسی.
                 

                                 خالصۀكنید
------------------------------------------------------------•
------------------------------------------------------------•
------------------------------------------------------------•

                                      سؤاالتدرس
   1-پارلمان چیست؟ بیان دارید.

 2 - رژیم پارلمانتاریزم چند رکنی است و در رأس آن کی ها قرار دارد؟
3- در کدام حالت انحالل پارلمان از ریئس دولت خواسته می شود؟ 

  
    در مورد کشور هاییکه دارای سیستم پارلمانی یک مجلسی اند چند سطر تحریر دارید.
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تکنالوژی
در درس گذشته در مورد پارلمانتاریزم معلومات حاصل نمودید، در این درس به تکنالوژی 

آشنا می شوید.
بحثنمایید

گرفته  کلمه  ازکدام  تکنالوژی   •
شده معنای آن چیست؟

• اختراعات و پیشرفت های شگفت 
انگیز این عصر ازچه نشأت کرده و 

محصول چیست؟
پیشرفت ها، اختراعات و اکتشافات حیرت آوری که با عجله و پی 
درپی پیرامون انسان در این عصر صورت می گیرد از علم و دانش 
سرچشمه گرفته است. خداوند تعالی در قرآن کریم فرموده است: 

)َعلََّماْلِنَساَنَمالَْمَیْعَلْم (سوره العلق آیت 5
 ترجمه: به انسان یاد داد آنچه نمی دانست

بهنظرشماتکنالوژیازكدامكلمهگرفتهشدهاست؟
تکنالوژی از ریشۀ یونانیTekhne فن و هنر و Lojos منطق، علم شناخت و گفتار منطقی 
گرفته شده است. تکنالوژی عبارت از استفادۀ علم درکار عملی، صنعت، زراعت، صحت، 
تجارت و غیره است. جامعه شناسان تکنالوژی را دانش، مهارت و وسایلی معرفی می کنند که 

برای تبدیل مواد طبیعی به اجناس مصرفی و مورد نیاز انسان به کار برده می شود.
کشور هایی که از سطح دانش عالی وانکشافات مادی و اختراعات برخوردارند استفادۀ خوبی 

از تکنالوژی در جهت ترقی و تعالی و رفاه اتباع خود می نمایند.
    با همکاری همصنفان خود بنویسید که کدام کشور ها از تکنالوژی 

جهت رفاه اتباع خود استفادۀ خوبی می نمایند؟  
تکنالوژیوتعلیموتربیه:گسترش علم و تخنیک ممکن  نیست؛ مگر با تعلیم و تربیۀ سازمان 

یافته؛ زیرا تعلیم و تربیه در مکاتب و پوهنتون ها صورت می گیرد؛ پس اساس تکنالوژی را باید 
از تحقیق برای پیشرفت در رفع احتیاجات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانست که با مشارکت  

درس چهارم

تصویر آنتن های ستالیت 

تصویر  نمونۀ چند از تکنالوژی 



140

مؤسسات تعلیمی صورت می گیرد. تحوالت علم و تکنالوژی موجب دگرگونی و نوآوری در 
وسایل تعلیمی و تحقیقی گردیده است؛ مانند: البراتوار های وسایل سمعی و بصری، ماشین های 
برقی، کمپیوتر، انترنت که از دست آورد های تکنالوژی است و در نظام تعلیمی جهت ارتقای 

سویۀ علمی شاگردان و محصالن از آن استفاده به عمل می آید.
تکنالوژی عالوه بر تعلیم و تربیه در عرصه های مختلف خدمات قابل قدری را انجام داده است؛ 
به طور مثال: در مواصالت، موتر، قطار راه آهن، مترو، طیارات مختلف مواصالتی، مسافربری، 
اکتشافی، جنگی، اقمار مصنوعی)کشتی های بحری( و غیره. در طبابت از ماشین آالت مجهز 
جهت تشخیص امراض و جراحی های مختلف از تجهیزات پیشرفته استفاده گردیده و امراض 
مهلک با استفاده از این تکنالوژی طبی مداوا و تداوی می گردد. همچنان در عرصۀ زراعت از 
انواع تخم بذری اصالح شده، کود کیمیاوی، سیستم  اقسام و  ماشین آالت پیشرفتۀ تخنیکی، 
دهقانان   به  زراعت  متخصصان  سالم  دهی  مشوره  نباتی،  آفات  ضد  ادویه  تهیه  منظم،  آبیاری 

جهت بلند بردن حاصالت زراعتی استفاده به عمل می آید.
تکنالوژی در  تأثیر  مورد  در  به همکاری همصنفان خود چند سطر     

  

زراعت بنویسید.
بیشتربدانید

قمرمصنوعی:سیستمی که در مدار زمین، ماه یا سیارۀ دیگر قرار دارد. اقمارمصنوعی پراز وسایل تجهیزات 
علمی؛ مانند: کمره، ضبط صوت و فرستنده های رادیویی اند. این وسایل با انرژی نور آفتاب کار می کند. از 

اقمار مصنوعی، اطالعات مربوط به سیاره یا اطالعات هوا شناسی یا انتقال اطالعاتی استفاده به عمل می آید.
                                               

                                          خالصۀكنید
----------------------------------------------------------------•
---------------------------------------------------------------- •

                                              سؤاالتدرس
1- تکنالوژی را از دید جامعه شناسی تعریف نمایید.

2-از وسایل تعلیمی تکنالوژی جدید که در تعلیم و تربیه استفاده می گردد نام بگیرید.
3-از اقمار مصنوعی در کدام موارد استفاده به عمل می آید؟

    در مورد اهمیت تکنالوژی چند سطر در کتابچه های خود بنویسید.
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جهانیشدن
در درس گذشته در مورد تکنالوژی معلومات حاصل نمودید، اکنون به اصطالح جهانی شدن 

آشنا می شوید.
بحثنمایید

•جهانی شدن کدام معنی را بیان می کند؟
جهانی شدن از مروج ترین اصطالحاتی است 
فرهنگ سیاسی و  در  اخیر  که در سالهای 
مطبوعات جهانی رایج گردیده و سیاستمداران، 
روشنفکران، اقتصاددانان و.... در نوشته های 
خود به کار برده اند. و اما  جهانی شدن در زبان 
عربی عولِمه به معنی » جهانی شدن« و مصدر 

است که از کلمه عالم  مشتق شده است. در ظاهر معنای جهانی شدن  شبیه معنی جهان شمولی است که 
اسالم آنرا  به ارمغان آورده و قرآن کریم آن را تأکید نموده است. خداوند)َجلَّ َجاَللُه( می فرماید: 

َرْحَمًۀلِّلَْعالَِمیَن  االنبیا 107 َوَماأَْرَسلَْناَكإاِلَّ
ترجمه: ای پیامبر! ما ترا جز به عنوان رحمت جهانیان نه فرستاده ایم.

َّاَخَلْقَناُكممِّنَذَكٍرَوأُنَثی خداوند )َجلَّ َجالَلُه( در سوره  الحجرات آیه 13 فرموده :َیاأَیَُّهاالنَّاُسإِن
ِأَتَْقاُكْم أَْكَرَمُکْمِعنَداللَّ َوَجَعلَْناُكْمُشُعوبًاَوَقَبائَِللَِتَعاَرُفواإِنَّ

ترجمه: » ای مردم ! ما شما را از مرد و زن آفریده ایم،  و شما را طایفه طایفه  و قبیله قبیله نمودیم 
تا همدیگر را بشناسید، بیگمان گرامی ترین شما در نزد خداوند متقی ترین شما است«.

قرآن کریم در این آیه مساوات را بین بشر مقرر کرده است، خصوصیات ملت را نا دیده 
قبایل  و  را شعوب  آنان  متعال  که خداوند  است  نموده  اظهار  کریم  قرآن  که  چرا  نگرفته، 
مختلف قرار داده تا همدیگر را بشناسد و کمک کنند. پس اسالم دین جهانی می باشد که بر 
یک قوم و ملت منحصر نیست ولی اسالم از جهانی شدن تعبیر به خصوص خود را دارد و 

غربی ها تعبیر خود را دارد.
پیدا نکرده بود بر  تا دهۀ 1960 م و اوایل دهه  1970م رواج علمی  اصطالح جهانی شدن 
اساس نظریه پردازان برجسته، جهانی شدن عبارت از جریان  فشرده و زیاد زمان و مکان که 

به واسطه آن مردم دنیا کم و بیش به صورت نسبتاً آگاهانه در جامعۀ جهانی ادغام می شود.
عالوه بر تعریف فوق تعریفات دیگری نیز از جهانی شدن وجود دارد که در این جا بعضی 

آن ذکر می گردد: جهانی شدن به معنا ی بین المللی شدن، جهان گستری می باشد.

درس پنجم

تصویر سمبول ازجهانی شدن 
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درموردابعادجهانیشدنچیمیدانید؟
جهانی شدن دارای ابعاد مختلف؛ چون: اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تکنالوژی و اجتماعی 

است که دراین قسمت بعضی از آنها مختصراً ارائه می گردد.
بُعداقتصادیجهانیشدن:به اعتقاد بعضی پژوهشگران غرب مهم ترین بُعد تلقی می گردد 
که شامل بازار تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی، معاهدۀ جهانی تعرفه های 
گمرکی و تجارتی، شرکتهای چند ملیتی  و پدیدۀ خصوصی سازی، فروپاشی بازار های کم 

ظرفیت، حذف پول ها و اسعار) پول کشور های خارجی( که بدون پشتوانه می باشد.
بُعداجتماعیجهانیشدن:  در این بُعد می توان از فقر روز افزون در جهان، مسألۀ قومیت، نژاد 
پرستی که شکل جهانی دارند نام برد. عناصری از جهانی شدن اجتماعی، عبارت است از گسترش 
سریع مهاجرت ها، صنعت، تجارت، توریزم، ورزش، شیوه زنده گی و.…است به طور خالصه 
می توان گفت که هر پدیدۀ جهانی دارای نتایج مثبت و منفی می باشد. از بعضی مزایای جهانی شدن 
می توان از بهم پیوستن افزایش محصوالت اقتصادی، از بین رفتن موانع حرکت اطالعات و آگاهی ها 
نام برد. ضرر های جهانی شدن شامل: از بین رفتن کار و پیشه در جهان، زیاد شدن فاصله بین فقیر و 

غنی در جهان، گسترش فایده و سود دولتی که دارای قدرت مادی اند می باشد.
   به همکاری همصنفان خود سه سطر در مورد ضرر های بُعد اجتماعی جهانی شدن 

  

بنویسید.
بیشتربدانید

منافعملی: به مفهوم عام عبارت از عناصری است که مهمترین ارزشها و  احتیاجات یک کشور 
را تشکیل می دهد و هدف اصلی و تعیین کنندۀ نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی 
کشور محسوب می شود و این اهداف عبارت اند از: حفظ استقالل، تمامیت ارضی، امنیت  

نظامی و رفاه اقتصادی کشور.

 خالصۀكنید
-------------------------------------------------------------------•
-------------------------------------------------------------------•

 سؤاالتدرس
1- جهانی شدن را تعریف نمایید.

2- ابعاد جهانی شدن را صرف نام بگیرید.
3- بُعد اجتماعی جهانی شدن را بنویسید.

   چهار سطر در مورد اضرار جهانی شدن بنویسید.
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سیاست
به معنای جریان اجتماعی است که مدتها قبل  در درس گذشته خواندیم که جهانی شدن 

آغاز شده و روبه گسترش است. در این درس با سیاست آشنا می شویم.
بحثنمایید

• معنی سیاست چیست؟
• سیاست در اصطالح کدام معنی را می دهد؟

شما با کلمۀ سیاست آشنایی دارید و این  اصطالح را هر روز از طریق وسایل ارتباط جمعی  مخصوصاً  
رادیو وتلویزیون شنیده اید و همچنان مردم عام در مجالس از سیاست سخن گفته اند؛ مانند: 
سیاست کشور سالم است. کشور در قسمت رفع بیکاری مردم ناکام است. برعالوه  ما و شما 
شاهد بحث های سیاسی از طریق تلویزیون ها تحت نامهای میز گرد، برنامۀ خبری، گفتمان، 
کنکاش، تودی خبری، سپیناوی و ....هستیم؛ بنابر این الزم است تا معنای سیاست را بدانیم.

سیاست دارای معنی زیاد است که بعضی از آنها عبارت  است از: حکم راندن، ریاست کردن، 
اداره کردن، مصلحت کردن، تدبیر کردن، عدالت، داوری، جزا، شکنجه، حراست و غیره؛ اما 

در اصطالح سیاست Politics از کلمۀ یونانی Polis یعنی شهر گرفته شده است.
آیامیدانیدعلماسیاستراچطورتعریفنمودهاند؟

1- هنر حکومت داری بر جوامع انسانی ) فرهنگ روبر(
2- هنر حکومت داری بر کشور ) تعریف لیتره(

3- مطالعه دولت ) هارولد السکی(
علمای اسالمی نیز تعریفات از سیاست کرده اند که در این قسمت دو تعریف آن ارائه می گردد.
1- حسن ابراهیم از استادان تاریخ وفلسفه، سیاست را حکومت و خالفت تعریف می کند.

2- استاد محمد کامل لیله استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون قاهره، سیاست را حکومت و قدرت 
معنی می کند. امروز از کلمۀ سیاست به مسایل جاری حکومت و جامعه که ماهیت اقتصادی و مفهوم 

علمی دارد اشاره می شود.
   بحث های سیاسی که درتلویزیون های کشور به راه انداخته می شود به کدام 

  
نامها یاد می شود؟ با همکاری همصنفان خود اسمای آنها را بنویسید.

سیاستچندنوعاست؟

درس ششم



144

سیاستدونوعاست
معنوی  و  مادی  با شرایط  متناسب  و  تدابیر سنجیده  اتخاذ  با  حکومت ها  1-سیاستداخلی:

مشخص، امور کشور را اداره می کند تا اعضای جامعه به وظایف اجتماعی خود عمل نمایند.
2-سیاستخارجی: مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر که آن را روابط 

بین المللی گویندو بر قوانین بین المللی بنایافته است.
علمسیاستشاملكدامموضوعاتمیگردد؟

عبدالحمید ابوالحمد در کتاب » مبانی علم سیاست« موضوع علم سیاست را به سه دسته تقسیم می کند:
1-کسانیکه موضوع علم سیاست را » دولت« می دانند.

2-کسانی که موضوع علم سیاست را » قدرت« می شناسند.
3-کسانی که موضوع علم سیاست را » قدرت سیاسی« قلمداد می کنند.

بعضی دیگری از علما موضوع علم سیاست را پدیده های سیاسی می دانند.
   سیاست از کدام طریق  اعمال می گردد؟ با همکاری همصنفان تان آنرا خالصه 

  

نمایید.
بیشتربدانید

پدیدههایسیاسی:هر واقعه، رخداد یا جریانی که در اجتماع به وجود می آید به نحوی 
از انحا با سرنوشت سیاسی جامعه ارتباط دارد، طوری که ذهن مردم، مسؤوالن و مدیران 

اجتماع را متوجه خود سازد و قابل مشاهده و بررسی باشد پدیدۀ سیاسی است.
                                      

 خالصۀكنید
--------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------------- •

 سؤاالتدرس
1-سیاست در اصطالح از کدام کلمه گرفته شده بیان دارید؟

2- حسن ابراهیم استاد تاریخ و فلسفه سیاست را چطور تعریف کرده است؟
3-  بعضی از علما موضوع علم سیاست را چه گفته اند؟ بیان دارید.

            
 در مورد سیاست  سه سطر در کتابچه های تان بنوسید.
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استراتژی
آنها  از  بعضی  که  است  مختلف  معانی  دارای  سیاست  که  نمودیم  اشاره  درس گذشته  در 
عبارت اند از: حکم راندن، ریاست کردن، اداره کردن، مصلحت کردن، تدبیر کردن...؛ اما 
در اصطالح عبارت است از هنر حکومت داری بر جوامع بشری؛ در این درس به اصطالح 

استراتژی آشنا می شویم.
بحثنمایید

• استراتژی از کدام کلمه گرفته شده معنی آن چیست؟
• شما بعد از فراغت خویش از صنف دوازدهم در مورد تحصیالت عالی چه استراتژی دارید؟
استراتژی از جمله اصطالحاتی است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر استعمال زیاد دارد.

فرماندهی کردن  معنی  به   ageinلشکر و معنای  به   Strategos یونانی  ریشۀ  از  استراتژی 
گرفته شده است بنابر این معنای لغوی آن » فرماندهی لشکر« است.
آیامیدانیداصطالحاستراتژیبهكداممعنیبهكاررفتهاست؟

استراتژی را در اصطالح به عمل تجهیز و به کار گیری نیروها و توانایی در جهت دست یابی به 
هدف معین و خط مشی های نسبتاًَ طویل المدت نظام سیاسی، اخالقی و اقتصادی دولتها اطالق 
کرده اند: بعضی اوقات استراتژی را هنر، علم و فن هدایت و رهبری یک مجموعۀ مقررات و 

نظام های مربوط به امری خاص  گویند. 
راهبردچیست؟ عمل تجهیز و به کارگیری نیروها و توانایی ها در جهت دستایی به هدف معین.

نخستین دفعه این اصطالح درامور نظامی بکار گرفته شد. در قرن ششم قبل از میالد عیسی علیه 
السالم به شیوۀ رهبری فرماندهان واحد های نظامی » استراگوس یا استراتژ« گفته می شد.

   استراتژی در اصطالح به کدام معنی به کار رفته به کمک همصنفان تان چند 

سطر بنویسید؟  
آیامیدانیدناپلیونبوناپارتاستراتژیراچهبیانكردهاست؟
 ناپلیون بوناپارت امپراتور فرانسه استراتژی را » هنر را هبردی جنگ« خواند.

در اوایل قرن نوزدهم استراتژی را هنر و فن هدایت جنگ جهت رسیدن به اهداف آن تعریف 
کرده اند. امروز این اصطالح در امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و اخالقی به کار می رود و 
عرصه های داخلی و خارجی کشور را دربرمی گیرد. استراتژی در سیاست به معنی بسیج همۀ 
است؛  اساسی  هدف  یک  به  رسیدن  برای  مناسب  جهت  در  شرایط  دادن  تغییر  و  امکانات 
چنانچه بسیج و جلب همۀ نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به هدف دراز 

درس هفتم
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مدت ملی؛ مانند: صنعتی کردن کشور یا رساندن سطح رفاه و قدرت ملی به سرحد یک نهاد 
را استراتژی می نامند.

استراتژی به معنی علم ایجاد هماهنگی و همکاری بین طرح های اقتصادی، سیاسی و نظامی 
در سطح دولت یا بین چند دولت وبه کار گرفتن کلیه امکانات، جهت دستیابی به اهداف 

نظامی است.
استراتژی در تمام طول یک مرحلۀ معین اساساً تغییر نمی یابد و تنها با انتقال از یک مرحله 
به مرحله دیگر عوض می شود و جای خود را به استراتژی منطبق با مرحلۀ جدید می دهد؛ 

بنابراین استراتژی برابر با روشی عمومی برای رسیدن به هدف نهایی است.
اصطالح استراتژی غالباً با تاکتیک به کار رفته که به معنی شیوۀ عملی اجرای یک طرح کلی 

با استراتژی است. 
 به همکاری همصنفان خود تعریف امروزی استراتژی را تحریر دارید.

  

بیشتربدانید  
تاكتیکچیست؟ تاکتیک از ریشۀ التینی Tactica گرفته شده به مفهوم هنر پهلوی هم 
چیدن و »تنظیم و ترتیب« است. تاکتیک شیوۀ استفاده از امکانات و نیروهای رزمی برای 
مقابله با دشمن می باشد. تاکتیک به معنای علم رهبری درصحنۀ جنگ، طرق، وسایل و 
بر خالف  تاکتیک  می شود.  گرفته  کار  به  به هدف  که جهت وصول  ماهرانۀ  طرح های 

استراتژی تابع فراز و نشیب تحوالت بوده بنابر مقتضیات تغییر می یابد.

 خالصۀكنید
--------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------------- •

 سؤاالتدرس
1-ناپلیون بوناپارت استراتژی را چی خواند؟ تحریر دارید.

2-در اوایل قرن نوزدهم استراتژی را چگونه تعریف کرده اند؟
3- استراتژی در سیاست به کدام معنی آمده است؟ بیان دارید.

 فرق بین استراتژی و تاکتیک را در دو سطر بنوسید.
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مدرنیزم،پسامدرنیزم
در درس گذشته آموختیم که استراتژی را در اصطالح به خط مشی های نسبتاً طویل المدت 
نظام سیاسی، اخالقی و اقتصادی دولتها اطالق کرده اند، در این درس به مدرنیزم و پسامدرنیزم 

آشنا می شویم.
بحثنمایید

• مدرن از کدام کلمه گرفته شده 
و کدام معنی را افاده می کند؟

• مدرنیزم چیست؟
اصطالح دیگری که مدتها قبل 

مورد توجه اهل علم، متفکران، دانشمندان پژوهشگران و شخصیت های علمی و سیاسی مورد 
استفاده قرار داشت مدرنیزم و پسامدرنیزم است. همۀ ما کلمه مدرن را از طریق وسایل اطالعات 
جمعی شنیده و در مکالمات روزمره بکار برده ایم؛ مانند:  قصر مدرن، خانه مدرن، موتر مدرن، 

لباس مدرن و غیره، اکنون سؤال مطرح می گردد که مدرن چیست؟
مدرن لفظ التینی مدرنیوسModernus است که به معنی  تازه گی، نو، نوین، دراین او اخر آمده 
است. در گفتگوها نیز مدرن به چیز نو و جدید داللت دارد و به جای کهنه که دیگر مورد قبول نیست 

قرار می گیرد. مراد از دوران مدرن، زمانی است که بارنسانس آغاز گردیده، رشد و توسعه می یابد.
آیامیدانیدكدامشخصاصطالحمدرنیتهرادراروپابهكاربرد؟

 اصطالح مدرنیته اولین بار در آثار ژان ژاک روسو در قرن 18 میالدی به کار رفته، بعد از 
وی در آثار بسیاری از نویسنده گان آن عصر رواج پیدا کرد. در زبان دری کلمه تجددو نو 

گرایی نیز معادل مدرنیزم است.
مدرنیزمیاتجدد به جریانی در جهت هماهنگ ساختن ارگان های سنتی با پیشرفت علوم و 
تمدن اطالق می شود، مدرنیست به شخصی گفته می شود که روح  وطن دوستی، برد باری و 
مدارا، آزاد منشی و آزادی فکری، شهامت و فدا کاری در راه افکار و عقاید خود داشته باشد 
و آنچه که باعث فرهنگ ملی می گردد حفظ کند. مدرنیزم عالوه بر جهات مثبت اثرات منفی 
نیز از خود درجامعه گذاشته؛ مانند: کثرت و وفور جرم، جنایات، استعمال مواد مخدر، امراض 

مهلک سفلیس، ایدز، قتل عام انسانها در جنگ و غیره.

درس هشتم

تصویر نمای ازساختمان های سادهتصویر نمای از تعمیر مدرن
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 مدرنیست کیست؟ به همکاری همصنفان خود چند سطر در زمنیه بنویسید.
  

  

 پسامدرنیزم: این اصطالح مدتهاست در ادبیات، فلسفه و حتی معماری به کار رفته است 
از نیمه دهۀ 1960 م. راه خود را در جامعه شناسی باز نموده است. تفکر فکری پسامدرنیزم در 

نوشته های نیچه،  هایدگرو فروید آمده است که به نام بنیان گذاران پسامدرنیزم اند.
هویت  نفی  قانونی،  بی  دورۀ  پسامدرنیزم  دورۀ  آمریکایی،  شناس  جامعه  دانیل  نظر  به   
نوگرایی،  فرهنگ  علیه  طغیان  آنی،  جویی های  لذت  عصر  افراطی،  گرایی  فرد  اجتماعی، 

سیاست دموکراتیک و اقتصاد سرمایه داری وارزش های مدنی است. 
اندیشمندان پسامدرنیزم در مورد مدرنیزم نظریاتی دارند که بعضی از آنها در ذیل آمده است:

1-پسامدرنیزم، عصر روشنگری را مورد اعتراض و انتقاد قرار می دهد و با دست آورد های این عصر 
مخالفت دارد.

از  قبل  به عصر  با آن مخالفت می کند و خواهان رجعت  نقد و  2-پسامدرنیزم؛ مدرنیزم را 
مدرنیزم اند.

نبود امنیت اقتصادی موفق  3-مدرنیزم در ریشه کن کردن مشکالت اجتماعی؛ مانند: فقر، 
نبوده اند.

4-بسیاری از جوامع مدرن امید خود را از دست داده به این نتیجه رسیده اند که زنده گی روز 
به روز بدتر شده و اعتماد کمتر به آینده دارند.

 اصطالح پسامدرنیزم در نوشته های کدام نویسنده گان آمده است؟ با همکاری 
  

  
همصنفان خود اسمای آنها را بیان دارید.

بیشتربدانید
رنساس: دورۀ در تاریخ اروپا که دورۀ تجدید حیات ادبیات، علوم و صنایع در فاصله قرن های 14و 

16 میالدی است.
 خالصۀكنید

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

 سؤاالتدرس
1- مدرنیزم را تعریف نمایید.

2- اصطالح مدرنیته اولین بار  توسط کدام شخص در کدام قرن بکار رفت؟ بیان دارید.
3- نظر دانیل را در مورد پسامدرنیزم بیان دارید.

 اثرات منفی مدرنیزم را در سه سطر بنویسید.  
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فصل دوم

ملل متحد و حقوق بشر
دراین فصل با عناوین زیر آشنا خواهید شد:

• سازمان ملل متحد
• ارگان های اصلی و فرعی سازمان ملل متحد

• کارنامه های ملل متحد درافغانستان
• حقوق اساسی

• تاریخچۀ حقوق بشر
• اعالمیه جهانی حقوق بشر

• حقوق بشر اسالمی
• کمیسیون مستقل حقوق بشر درافغانستان

از شاگردان توقع میرود که با خواندن این فصل به اهداف ذیل دست 
یابند: 

• با سازمان ملل متحد آشنا شوند.ارگان های اصلی و فرعی سازمان 
ملل متحد را بدانند.

• با کارنامه های ملل متحد در افغانستان آشنا شوند.
•  به حقوق اساسی عالقه مند گردند.

• با اعالمیه جهانی حقوق بشر آشنا شوند.
• حقوق بشر اسالمی را بدانند.

• با کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان آشنا شوند.

اهداف فصل
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سازمانمللمتحد
در درس گذشته در مورد مدرنیزم و پسامدرنیزم معلومات کسب نمودید، در این درس با 

سازمان ملل متحد آشنا می شوید.
بحثنمایید

• مقدماتی که منجر به تأسیس سازمان ملل متحد گردید کدام ها 
بودند؟

مقدماتی که منجر به تأسیس سازمان ملل متحد گردید، عبارت 
بودند از: منشور اتالنتیک، اعالمیۀ ملل متحد 1942م. اعالمیه 

انگلستان،  امریکا،  کشور  سه  بین  1943م  اکتبر  عمومی  امنیت 
شوروی سابق، کنفرانس تهران، کنفرانس دمبارتن اوکس، کنفرانس 

یالتا و کنفرانس سانفرانسیسکو. منشور سازمان ملل متحد به اسنادی گفته 
می شود که در حکم قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود. 

این منشور به تاریخ 26 جنوری 1945 م در سانفرانسیسکو به امضا رسید. 
و نماینده گان پنجاه و یک دولت، اعالمیه را تصویب نمودند. مفاد منشور از تاریخ 24 اکتبر 
1945 م الزم االجرا گردید، بعضی از کشور های  تصویب کننده عبارت بودند از: افغانستان، 
اتحاد شوری سابق، ایاالت متحده امریکا، ارجنتاین، انگلستان، فرانسه، چین، استرالیا، برازیل و 
غیره، کشور ما در سال 1325هـ.ش. مطابق 1946م. شامل سازمان ملل متحد گردید. فعاًل 195 
کشور عضو سازمان ملل متحد می باشند. آخرین کشوری که عضویت سازمان ملل متحد را 

حاصل کرد سودان جنوبی است که مرکز آن جوبا می باشد.

   با همکاری همصنفان خود عالوه بر کشور های فوق اسم ده کشوری که عضو 

سازمان ملل متحد اند فهرست نمایید.  
آیامیدانیدسازمانمللمتحددارایكداماهدافاند؟

اهدافسازمانمللمتحدقرارذیلاست:
1- نگهداری صلح و امنیت بین المللی.

2- توسعۀ روابط دوستانۀ بین المللی بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق ملتها در تعیین 
مناسب  جهانی  تحکیم صلح  برای  که  دیگری  اقدام  هر  آوردن  عمل  به  و  سر نوشت خود 

باشد.

 درس نهم

تصویر سمبول سازمان ملل متحد
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نوع  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  المللی  بین  مسایل  حل  برای  المللی  بین  3-همکاری 
دوستی و توسعۀ احترام به حقوق بشر و آزاد ی های اساسی.

4- ایجاد مرکز برای هماهنگ کردن اقدامات ملل مختلف برای حصـــــول هـــدف های 
فوق الذکر.

طبق منشور، زبانهای رسمی سازمان ملل متحد عبارت انداز: اسپانیوی، انگلیسی، چینی، روسی، 

فرانسوی و عربی.

 با همکاری همصنفان خود خلص اهداف سازمان ملل متحد را در دو سطر 
  

بنویسید.  
بیشتربدانید

كنفرانسدمبارتناوكس1944م:  
این کنفراس در سال 1944 م. در واشنگتن دی سی تشکیل گردید، اعضای آن عبارت بود از: 
ایاالت متحده امریکا، ایتالیا و اتحاد شوروی سابق که در اولین و مهمترین مراحل گفتگو شرکت 
کردند، هیأت نماینده  چین به همرای امریکا و بریتانیا در مرحلۀ دوم گفتگو ها شرکت نمودند. در 

همین کنفرانس بود که پیش نویس مقدماتی برای ایجاد سازمان ملل متحد تهیه شد.

 خالصۀكنید
--------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------------- •

 سؤاالتدرس
1- آخرین کشوری که به عضویت سازمان ملل متحد شامل گردید چه نام داشت با مرکز آن تحریر 

دارید؟
2-  کشور ما در یکی از سنوات زیر شامل سازمان ملل متحد گردید.

الف: 1945م               ب: 1946م                ج: 1947م                    د: 1948م     
 3- دو هدف ملل متحد را تحریر دارید. 

در مورد سازمان ملل متحد چهار سطر بنویسید.
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اركاناصلیوفرعیسازمانمللمتحد
در درس گذشته راجع به سازمان ملل معلومات حاصل نمودید در این درس به ارکان اصلی 

و فرعی سازمان ملل متحد آشنا می شوید.
بحثنمایید

• ارکان اصلی سازمان ملل متحد کدامها اند؟
• ارکان فرعی سازمان ملل متحد را نام بگیرید.

از:  است  عبارت  متحد  ملل  سازمان  اصلی  ارکان 
اقتصادی  شورای  امنیت،  شورای  عمومی،  مجمع 
و اجتماعی ، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی 
از  یک  هر  قسمت  این  در  دارالنشا،   و  عدالت 

ارکان به صورت مختصر ارائه می گردد.
1-مجمععمومیسازمانمللمتحد:یکی ازرکن های 
اصلی سازمان ملل متحد است که همۀ اعضای سازمان 
در آن شرکت دارند. تصمیمات مجمع عمومی را 
مسایل؛ چون: حفظ صلح و امنیت بین المللی، انتخاب 

اعضای غیر دایمی شورای امنیت و غیره در برمی گیرد که با رأی اکثریت اتخاذ می گردد.
2-شورایامنیتمللمتحد:شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد است که از 
انگلستان و چین( که  فرانسه،  امریکا، روسیه،   ( پنج عضو آن  پانزده عضو تشکیل گردیده 
حق ِوتو را دارند و ده عضو غیر دایمی اند که از طریق مجمع عمومی انتخاب می گردند. 

تصمیمات شورا با حد اقل 9 رأی مثبت اخذ می گردد.
 مجمع عمومی سازمان ملل در کدام مسایل تصمیم می گیرد؟ با همصنفان خود 

  

  
موضوعات را مختصراً فهرست کنید.

3-شورایقیمومیتسازمانمللمتحد:شورای قیمومیت از اعضای ملل متحد تعیین می گردد. شورای 
مذکور برای اعمال نظارت و پیشرفت و ترقی سر زمین های تحت قیمومیت وظیفه دارد تا راپور های 

ممالک تحت قیمومیت را مطالعه و برای پیشرفت، این مناطق را به خود مختاری توصیه می کند.
فعالیت های  ساختن  هماهنگ  برای  متذکره  شورای  اجتماعی: و اقتصادی شورای -4
قبیل:  از  اجتماعی؛  و  اقتصادی  درامور  متحد  ملل  به سازمان  وابسته  تشکیالتی  و  تخصصی 
مسایل مربوط به تجارت بین المللی و محیط زیست، حقوق بشر و امور فرهنگی و صحی و 

درس دهم

تصویر معقرسازمان ملل متحد در نیویارک
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کنترول جمعیت ایجاد شده است.
5-دیوانبینالمللیعدالت)محکمهبینالمللی(:دیوان مذکور مرکب از پانزده قاضی 
عضو و از پانزده کشور مختلف می باشند. دیوان مذکور دو وظیفه دارد: یکی رسیده گی به 
تمام مسایلی که از طرف ملل متحد به آن رجوع گردد و دیگر ارائه نظریات مشورتی. مقر 

آن در شهر )هاگ( در هالند است.
6-داراالنشا:مؤسسۀ اداری سازمان ملل متحد است که مرکب از سرمنشی و کارمندان مؤسسه 
اداری می باشد. اعضای آن در تمام نقاط جهان وظیفه اجرا می کند. سرمنشی ملل متحد امور 
اداری سازمان و وظیفه هماهنگ ساختن ارکان مختلف و مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد 

را به عهده دارد.
آیامیدانیداركانفرعیسازمانمللمتحدكدامهااند؟

سازمان ملل متحد عالوه بر ارکان اصلی دارای ارکان فرعی متعددی است که هریک از اََََََنها 
وابسته به یکی از ارگانهای اصلی اند. در این قسمت به نام بردن مهمترین  ارکان فرعی سازمان 
ملل متحد اکتفا می کنیم. ارکان فرعی سازمان ملل متحد عبارتنداز: کمیسیون حقوق بین المللی، 
کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهنده گان، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، صندوق 

جمعیت ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد و غیره.
وظایف محکمۀ بین المللی عدالت را باهمکاری  همصنفان خود فهرست کنید.   

بیشتربدانید  
وتوVeto: به معنای حق رد کردن است. این کلمه التینی و معنی آن )من منع می کنم(،) رد میکنم( 

می باشد، حقی است که اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نفی تصمیمات آن دارند.
 خالصۀكنید

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

 سؤاالتدرس
1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد را نام بگیرید.

2- در مورد شورای اقتصادی و اجتماعی مختصراً معلومات دهید.
3- وظیفه سرمنشی ملل متحد را بیان دارید.

 ده  ارکان فرعی سازمان ملل متحد را فهرست نمایید.
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كارنامههایمللمتحددرافغانستان
در درس گذشته خواندیم که ارکان اصلی سازمان ملل متحد، عبارت است از: مجمع عمومی، 
شورای امنیت، شورای اقتصادی واجتماعی، شورای قیمومیت، محکمه بین المللی عدالت و 

داراالنشاء در این درس به کارنامه های ملل متحد در کشور آشنا می شویم.
بحثنمایید

•سازمان ملل متحد در کشور ما در کدام بخش ها فعالیت می کند؟
متحد  ملل  فرعی  ارکان  ما کدام  بن در کشور  توافقات  از  •بعد 

فعالیت دارند؟
برای  توافقنامه بن وظیفه گرفت که  براساس  سازمان ملل متحد 
نظارت  موافقتنامه  مواد  تطبیق  در  افغانستان  پیشبرد جریان صلح 
مستقیم داشته و همکاری های بین المللی با کشور ما در عرصه های  
مختلف را سازمان دهد. عمل کرد سازمان ملل متحد در کشور 

در چهار بخش ذیل صورت گرفت:
)UNAMA( .1- دفتر نماینده گی سیاسی ملل متحد در افغانستان

UNDP .2- برنامه انکشافی ملل متحد
UNHCR.3- کمیساریای عالی ملل متحد درامور مهاجرین

ISAF 4- نیروهای حافظ صلح بین المللی
UNAMAیوناما

یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان بر اساس قطعنامه شورای امنیت به منظور پیگیری مسایل سیاسی 
افغانستان تأسیس گردید.

یوناما بعد از توافقات بن تالش زیاد کرد که نظر جهان را به حمایت از دولت جدید افغانستان جلب 
نماید و از طریق جذب کمک ها و همکاری های کشور های صلح دوست، افغانستان را از راه اعاده 
صلح، بازسازی و تحقق ارزش های دموکراسی یاری رساند. یوناما از زمان تأسیس تاکنون دولت 
افغانستان را در زمنیه های مختلف مساعدت نموده است. در تدویر لویه جرگه اضطراری ثبت نام رأی 
دهنده گان تا انتخاب نماینده گان و انتقال آنها به پایتخت مساعدت کرد، همچنان یوناما با کمیسیون 

قانون اساسی و داراالنشای آن همکاری کرده است.
   با همکاری همصنفان خود کمک های یوناما را در چند سطر بنویسید.

  
برنامۀانکشافیمللمتحدUNDP: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در 144 کشور جهان فعالیت دارد 

درس یازدهم

تصویر سمبول کمیساریای عالی ملل 
متحد در امور مهاجرین
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تا به سیستم سازمان ملل متحد کمک کند و فقر، گرسنه گی، بیماری، بیسوادی، مشکالت محیطی و 
تبعیض علیه زنان را در جهان کاهش دهد. برنامۀ انکشافی ملل متحد در کشور ما مسؤولیت تهیه بودجه 
لویه جرگه قانون اساسی را در چهار چوب یک قرار داد مشترک به عهده داشته و این همکاری تمام 

جریان تدوین قانون اساسی را در برگرفت.
كمیساریایعالیمللمتحددرامورمهاجرینUNHCR:یکی از سازمانهای بین المللی که در 
جریان انتخابات، مردم افغانستان را همکاری و کمک کرد، همچنان در قسمت عودت مهاجرین 
مخصوصاً از پاکستان به والیات کشور کمک های زیادی انجام داده است. کمیساریای عالی حتی در 
بسیاری از موارد عالوه بر وظیفه خود در جاهای که یوناما نمی توانست حضور پیدا کند، وظیفه یوناما 

را انجام داده و به حیث ناظر در انتخابات شرکت می کرد.
نیروهایحافظصلحبینالمللیISAF:این نیروها نخست مسؤولیت تأمین امنیت شهر کابل و 
اطراف آن را به عهده داشت، بعد به تدریج چتر آن در بعضی از والیات دیگر گسترش یافت؛ 
همچنین نیروهای حافظ صلح بین المللی با همکاری وزارت امور داخله، امنیت ملی، محل تدویر 

لویه جرگه قانون اساسی را تأمین کرد.
 چند مورد از کمک های کمیساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرین را در 

  

کشور ما با همکاری همصنفان خود در سه سطر بنویسید.  
بیشتربدانید

 سیستم چیست؟ سیستم ازکلمه یونانیSustema گرفته شده به معنای مجموع است. در علم سیاست 
به معنای روش حکومت آمده است و به معنای نظام ترجمه شده است. مثالً: نظام فیودالی، نظام سرمایه 

داری و یا نظام پارلمانی.  

 خالصۀكنید
--------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------------- •

 سؤاالتدرس
1- سازمان ملل متحد بعد از توافقات بن کدام وظایف را به عهده گرفت؟

2- یوناما از کدام طریق کشور ما را یاری می کند؟
3- برنامه انکشافی ملل متحد در کشور ما تهیۀ کدام موضوعات را به عهده داشت؟ بنویسید.

  

  

با همکاری همصنفان خود کمک های سازمان ملل متحد را به صورت خلص درپنج سطر بنوسید.
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حقوقاساسی
فعالیت  کشور  در  ذیل  بخش  درچهار  متحد  ملل  سازمان  که  خواندیم  گذشته  درس  در 
دارد: 1- دفتر نماینده گی سیاسی ملل متحد در افغانستان. 2- برنامه انکشافی ملل متحد.3- 
کمیساریای عالی متحد در امور مهاجرین.4- نیرو های حافظ صلح بین اللمللی. در این درس 

به حقوق اساسی آشنا می شویم.
بحثنمایید

• حقوق اساسی چه زمانی مطرح گردید؟
• حقوق اساسی چیست؟

حقوق اساسی انسان همان نعمت های بی پایانی است که خداوند )ج( به بشر اعطا کرده است. 
حقوق اساسی به ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق افراد و اتباع جامعه گفته می شود. حقوق 

اساسی از هنگامی مطرح بوده که جامعۀ انسانی به وجود آمده است.
شکل گیری حقوق اساسی جدید در اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم صورت گرفت. 

در این قسمت سؤال مطرح می گردد که حقوق اساسی چیست؟
حقوق اساسی رشتۀ از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و 
مسؤولیتهای قوای حاکم، حقوق و مسؤولیت های افراد در برابر دولت و وظایف دولت در 

رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت را مشخص می سازد.

 با همکاری همصنفان خود قدامت حقوق اساسی را درچند سطر بنویسید.
  

  
آیامیدانیدحقوقاساسیشاملكدامموضوعاتاست؟

موضوع حقوق اساسی را افراد جامعه و دولت تشکیل می دهد که شامل مسایل ذیل می گردد: 
شکل دولت، ساختار یا تشکیالت )قوۀ اجراییه، مقننه و قضاییه( وظایف، مکلفیت ها، صالحیتها 
و مسؤولیتهای قوۀ سه گانه و استقرار روابط بین المللی آنها، طرز ایجاد سازمانهای سیاسی و 

اجتماعی و سهم آن در سیستم سیاسی کشور و حقوق و وجایب اساسی اتباع.
خصوصیاتحقوقاساسی

حقوق اساسی دارای خصوصیات ذیل است که بعضی از آنها عبارت اند از:
• رشتۀ از علم حقوق است.

• تحت ُعنوان حقوق داخلی یا ملی است.
• تحت ُعنوان حقوق عمومی است.

• موضوع آن حقوق و اختیارات دولت و روابط دولت و افراد است.

درس دوازدهم
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قرار  عمومی  حقوق  رشته های  رأس  در  مراتب  سلسله  نظر  از   •
دارد.

• به صورت معمول در یک سند رسمی به نام قانون اساسی تنظیم 
می گردد.

منابعحقوقاساسی
آنها  ترین  عمده  می کند،  فرق  جامعه  هر  در  اساسی  حقوق  منابع 
رویۀ  عادی،  قانون  اساسی،  قانون  اسالمی،  شریعت  از:  اند  عبارت 

قضایی، عرف وعادات و نظریات علما و دانشمندان.
منشا  اسالم  شریعت  از  اساسی  حقوق  اسالمی،  کشور های  در   
آمده  ما  کشور  اساسی  قانون  سوم  مادۀ  در  مثال:  طور  می گیرد؛به 

است: » در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسالم باشد.«
   با همکاری همصنفان خود دو مورد از موضوع حقوق اساسی را فهرست 

  

کنید.
بیشتربدانید

رویۀقضایی:عبارت از مجموعۀ تصامیم و فیصله های قطعی و یکسان محاکم در قضایای 

مشابه می باشد که یکی از منابع حقوق اساسی است.

 خالصۀكنید
--------------------------------------------------------- •
--------------------------------------------------------- •

 سؤاالتدرس
1- شکل گیری حقوق اساسی در کدام قرن صورت گرفت؟

2- موضوع حقوق اساسی شامل کدام مسایل می گردد؟
3- سه خصوصیت عمدۀ حقوق اساسی را نام بگیرید.

  

  

به همکاری همصنفان خود تحریر دارید که حقوق اساسی در کدام فصل قانون اساسی کشور ما درج 
گردیده است؟

تصویر  قانون اساسی افغانستان
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تاریخچۀحقوقبشر
در درس گذشته خواندیم که حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که سازمان 
و تشکیل حکومت، وظایف و مسؤولیت های قوای حاکم و مکلفیت افراد در برابر دولت و 
رعایت حقوق و آزادیهای افراد یک کشور را مشخص می سازد. در این درس به تاریخچۀ 

حقوق بشر آشنا می شویم.
بحثنمایید

• چند نوع رابطه در سیر تاریخی حقوق بشر مورد توجه قرار داشت؟
• از ابتدای تاریخ بشریت تا سال1789م. همۀ تالش بشریت برای کسب کدام حقوق متمرکز 

بود؟
سیرتاریخیحقوقبشر

مرحلۀاول-قبلازسال1789م:طوالنی ترین مرحله در زمینۀ به دست آوردن حقوق بشر 
محسوب می شود، خصوصیات این مرحله تالش به مقصد حصول حقوق بشر می باشد. از ابتدای 
تاریخ بشر تا سال 1789 م همۀ تالش و کوشش در جهت کسب حقوق طبیعی و ذاتی بشر متمرکز 
بود تا از حقوق و ارزشها بهره مند گردد. عمدتاً طی این مرحله در مورد حقوق بشر سه نوع رابطه 

مورد توجه قرار می گیرد: رابطۀ انسان با انسان، رابطۀ انسان با ماحول و رابطۀ انسان با تولید.
مرحلۀدوم-تدوینحقوقبشردر1789م

نماینده گان ملت فرانسه در 26 اگست 1789م در مجمع ملی در پاریس مرکز فرانسه جمع شدند 
و طی اعالمیۀ رسمی حقوق طبیعی و ذاتی بشر را ارائه نمودند. آنها تأکید کردند که بشر آزاد 
آفریده شده است و باید آزاد زنده گی کند و از لحاظ حقوق با یکدیگر برابر هستند. این اعالمیه 
هدف تمام جمعیت های سیاسی را حفظ حقوق طبیعی و جدایی ناپذیر بشر خواند که عبارت اند 
از: آزادی، امنیت، مالکیت، این اعالمیه دارای 17 ماده می باشد که به شکل یک سند رسمی و 

تاریخی به وجود آمد.
مرحلۀسوم-تبارزحقوقبشردر10دسامبر1948م

 بعد از جنگ اول 1914-1918م و جنگ دوم جهانی1939م -1945م. کشور های جهان به خصوص 
کشور های شامل جنگ خسارات مادی و معنوی زیادی را متحمل شدند. در جنگ اول  جهانی نزدیک 
به ده میلیون نفر کشته شدند و در حدود سی میلیون نفر زخمی گردیدند و هزاران نفر به اثر گرسنه گی 
درگذشتند. در جنگ عمومی دوم اضافه از 55 میلیون نفر به قتل رسیدند و بیش از 90 میلیون نفر معلول و 

مجروح گردیدند. شهرها، روستاها و غیره از بین رفت. 

درس سیزدهم
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مرحلۀچهارم-استحکامحقوقبشر1966م
در پهلوی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سه سند دیگر حقوق بشر نیز طی این سالها به تصویب رسید 
که مکمل اعالمیه حقوق بشر به شمار می روند. 1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 2- 
پروتوکول اختیاری به ارتباط کنوانسیون )عهد نامه( بین المللی حقوق مدنی سیاسی.3- میثاق بین 
المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی. به تعقیب این اسناد اساسی حقوق بشر بیش از 20 میثاق و 

معاهده در رابطۀ حقوق بشر به تصویب رسید.
مرحلۀپنجم-معیارقرارگرفتنحقوقبشر1992م

خصوصیت عمدۀ این مرحله تالش به منظور جهانی شدن حقوق بشر می باشد، نیمۀ دوم دهۀ 
هشتاد پایان جنگ سرد را نشان می دهد. ایدئولوژیهایی که حقوق بشر را هر کدام به زعم 
برای جهانی شدن حقوق بشر مساعد  اثرشده زمینه را  خود زمزمه می نمودند ضعیف و بی 

ساختند.
بیشتربدانید

از نظر شکلی شبیه )معاهده(  المللی گفته می شود که  بین  اسناد چند جانبه  به  كنوانسیون:
است.

 
 خالصۀكنید

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

 سؤاالتدرس
1-چند نوع رابطه در  مرحلۀ اول سیر تاریخی حقوق بشر مورد توجه قرار داشت؟

الف: دو نوع رابطۀ         ب: سه نوع رابطۀ              ج: چهار نوع رابطه            د: پنج نوع رابطه.
2-مرحله دوم به چه نام یاد می گردد؟ و نماینده گان ملت فرانسه طی اعالمیۀ رسمی کدام حقوق را مورد 

تأیید قرار دادند.
3-مرحلۀ سوم به چه نام یاد گردیده و در کدام تاریخ واقع شده است؟

  

  

خصوصیات مرحله پنجم را در سه سطر بنویسید.
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اعالمیهجهانیحقوقبشر
در درس گذشته خواندیم که سیر تاریخی حقوق بشر پنج مرحله را سپری نموده که مرحلۀ 
اول قبل از 1789م، مرحلۀ دوم تدوین حقوق بشر، مرحلۀ سوم تبارز حقوق بشر، مرحله چهارم 
استحکام حقوق بشر، مرحله پنجم معیار قرار گرفتن حقوق بشر. در این درس با اعالمیۀ جهانی 

حقوق بشر آشنا می شویم.
بحثنمایید

ادبیات  در  دارد  اهمیت  انسان  زنده گی  برای  که  •آزادیهایی 
حقوقی به چی نام یاد می گردند؟

شما از طریق وسایل ارتباط جمعی به نام اعالمیه آشنایی دارید، 
شاید در ذهن شما خطور نماید که اعالمیه چیست؟ سندی که 
در آن دو یا چند کشور، طریقۀ رفتار یا وحدت نظر و تشریک 
مساعی خود را در بارۀ یک مسألۀ به خصوص به طور رسمی 
جهانی  اعالمیه  مانند:  می شود؛  نامیده  اعالمیه  می کند،  اعالم 

حقوق بشر، اعالمیه حقوق بشر تبعه فرانسه وغیره.
حقوق و آزادی ها برای حیات انسان اهمیت فراوان دارد، که 
در ادبیات حقوق به نام حقوق و آزادی های اساسی و یا به طور 

مختصر به نام حقوق بشر یاد می گردد. این حقوق و آزادیها در اثر مبارزات و فداکاریهای 
مشترک انسانها بر ضد ظلم و استبداد در جریان تاریخ به پخته گی و کمال رسیده، درقرن بیستم 
به شکل یک مجموعۀ کامل از طرف سازمان ملل متحد که خود محصول بخشی از مبارزات 

تاریخی برضد استبداد است در چوکات اعالمیه اعالن و به رسمیت شناخته شد. 
آیامیدانیدحقوقبشرچیست؟ حقوق بشر حقوقی اند که هر فرد به واسطه اینکه بشر است 
از آن برخوردار است. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر د ر جلسه تاریخی 10 دسامبر 1948 م با 48 رأی 
موافق و 8 رأی ممتنع و بدون هیچ رأی مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. 
بعضی از کشور های که رأی موافق دادند، عبارت بودند از: افغانستان، استرالیا، فرانسه، کانادا، چین، 
ایاالت متحده امریکا و غیره، کشور هایی که رأی ممتنع دادند، عبارت بودند از اتحاد شوری سابق، 

بالروس، چکوسلواکی، پولند، اوکراین، یوگوسالوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی. 
اعالمیه جهانی حقوق بشر دارای یک مقدمه و سی ماده است.

   با همکاری همصنفان خود اسم ده کشور راکه رأی موافق دادند فهرست کنید.

  

خصوصیاتحقوقبشر:حقوق بشر دارای خصوصیات ذیل است:
• حقوق بشر فطری و ذاتی است.

درس چهاردهم

تصویر اعالمیه حقوق بشر
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•حقوق بشر غیر قابل تجزیه است.
•حقوق بشر جهانی است، حقوق بشر تحفۀ الهی است.

حقوقوآزادیهایمدنیوسیاسی:
آیامیدانیدحقوقوآزادیهایمدنی،سیاسیكدامهااند؟

بعضی از حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی حقوق بشرعبارتنداز:
الف:حقزندهگی:آزادی و مصونیت فردی، منع شکنجه، منع  تحقیر یا مجازات غیر انسانی، منع برده گی، 
حق حمایت قانون، حق برائت ذمه، حق تابعیت، حق ازدواج، حق خانواده، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی 

تشکیل انجمن ها، آزادی شرکت در امور عمومی و حق شرکت در انتخابات ...... و غیره.
حق  پیشه،  انتخاب  حق  کار،  حق  اجتماعی،  مصونیت  حق  فرهنگی: و اقتصادی حقوق ب:
دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، آزادی تشکیل اتحادیه، حق استراحت و تفریح، حــــق 
رفــاه و حفظ الصحه، حق مادران و کودکان در برخورداری از حمایت اجتماعی، حق تعلیم 
و تربیه، حق شرکت در زنده گی علمی و فرهنگی، حق حمایت از منابع مادی و معنوی و آثار 
فعالیت های فرهنگی و غیره. قابل ذکر است هرگاه موادی از حقوق و میثاق ها و کنوانسیون های 
بین المللی مخالف دین مقدس اسالم باشد، مطابق ماده سوم قانون اساسی: » در افغانستان هیچ 

قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد« قابل پذیرش نیست. 
   با همکاری همصنفان خود 8 حقوق مدنی را فهرست نمایید.

  

بیشتربدانید
حقوقمدنی:  مراد از حقوق مدنی داشتن بعضی از آزادی های اساسی اجتماعی است که در 

برخورداری از آن اتباع حق دارد که از طریق محاکم یا عوامل اجرایی مورد حمایت قرارگیرد.
  خالصۀكنید

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

 سؤاالتدرس
1-جمله ذیل را تکمیل کنید.

حقوق بشر ................. که هر فرد ..................... بشر است.............................برخورداراست.
2-  ازسه کشوری که در مجمع سازمان ملل متحد به اعالمیه جهانی حقوق بشر رأی ممتنع 

دادند. صرف نام بگیرید.
3- خصوصیات حقوق بشر را بیان دارید.

 پنج حق فرهنگی را بنویسید.     
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حقوقبشراسالمی
لَْناُهْم یَِّباِتَوَفضَّ َوالَْبْحِرَوَرَزْقَناُهممَِّنالطَّ ْمَنابَِنيآَدَمَوَحَملَْناُهْمِفيالَْبرِّ )َولََقْدَكرَّ

ْنَخَلْقَناَتْفِضیاًل(سوره االسرا آیت 70  َعَلیَكِثیٍرمِّمَّ
ترجمه: و ما حقیقاً فرزندان آدم را تکریم نمودیم و آنان را در خشکه و در بحر به حرکت 
درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنها روزی مقرر کردیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات که 

آفریدیم بر تری دادیم.
در درس قبلی در مورد اعالمیه جهانی حقوق بشر معلومات حاصل نمودید، دراین درس به 

حقوق بشر اسالمی آشنا می شوید.
بحثنمایید

• حق در لغت کدام معنی را دارد؟
• حقوق چیست؟

برای فهم حقوق بشر از دید اسالم طرح این سؤال ضروری است که بدانیم منظور مسلمانان از 
دانستن حقوق چیست؟

نام خداوند )ج( است. سزاوار،  الحق که  مانند:  دارد؛  زیاد  معانی  حقوق جمع حق است. حق 
واقعیت، عدل، صدق، همچنان حق به معنای مطابقت گفته می شود؛ یعنی کالمش راست است 

و با واقعیت مطابقت دارد.
حق به معنای حصه؛ مانند: اینکه ما می گوییم. این حق من است. حق به معنای ثبوت منفعت 
برای شخص؛ مانند: پدر بر پسر حق دارد. حق در نزد حقوق دانان عبارت از اقتدار وسلطه و 
امتیازی است که برای شخص اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند. اکنون که 

معنای حق را دانستید، الزم است حقوق را بدانیم.
به نظر شما حقوق در اصطالح حقوق دانان به کدام معنا اطالق می شود؟

 حقوق در اصطالح حقوق دانان بر دو معنا اطالق می شود.
1- به معنای مجموعۀ از قواعد قانونی که دراین اطالق )حقوق( با قوانین مترادف است؛ مانند: 

حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت و غیره.
2- به معنای ثبوت منفعت برای شخص که قانون ازآن حمایت می کند؛ مانند: حق حیات، حق 

مالکیت، حق انتقال و غیره.
آیامیدانیدمنابعحقوقاسالمكدامهااند؟منابع حقوق اسالم؛ عبارتنداز: کتاب اهلل، سنت، اجماع 

امت و قیاس.

درس پانزدهم 
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   با همکاری همصنفان خود ده حق را فهرست کنید.

  
بیشتربدانید

بااعالمیۀحقوقبشراسالمیآشناشوید
اعالمیۀفوق در تاریخ 14 محرم 1411 هـ .ق. مطابق 15 اسد 1369 هـ .ش. دراجالس وزرای امور 
خارجۀ سازمان کنفرانس اسالمی در 25 ماده به تصویب رسید. وقتی ازحقوق بشر اسالمی سخن 
می گوییم باید چهار نکتۀ مهم را مدنظر داشته باشیم: حقوق عطیۀ الهی است، حقوق تابع تکلیف 
است، حقوق از نوع سلسله مراتب برخوردار است، در رابطۀ انسانی یک سلسله اولویت وجود دارد.

مفهوم حقوق بشر اسالمی بر دو اصل مهم مبتنی است: کرامت انسانی افراد و عدالت. اسالم 
همواره بر این نکته تأکید کرده که خداوند )ج( تمام افراد انسانی را مورد فضل قرار داده و 
تکریم کرده است. قابل ذکر است، آنچه را که غرب به عنوان حقوق اساسی بشر نام می برند 
در دین مقدس اسالم از همان ابتدای اسالم این حقوق برای بشر شناخته و بر آنها تأکید کرده 
از  برخورداری  اشاره کرد: حق حیات، جنین، حق  آنها  از  بعضی  به  از جمله می توان  است. 
آزادی، حق برابری، حق برخورداری از عدالت، حق برخورداری از محاکمۀ عادالنه، حقوق 
احکام  با  مطابقت  به  مشروط  آزادیها  و  حقوق  کلیه  که  است  آوری  یاد  قابل  غیره.  و  زنان 

شریعت می باشد. شریعت اسالمی تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر مادۀ این اعالمیه می باشد.
   مفهوم حقوق بشر اسالمی بر چند اصل مبتنی می باشد در این باره چند 

  
سطر بنویسید.    

 خالصۀكنید        
-------------------------------------------------------------------•
-------------------------------------------------------------------•

 سؤاالتدرس  
1-جمله زیر را تکمیل کنید:

حق..................... از و ................. امتیازی است که................... شخص اعتبار شده و ........ رعایت آن هستند.
2-منابع حقوق اسالم را صرف نام بگیرید.

3-وقتی از حقوق بشر اسالمی سخن می گوییم کدام نکات را مدنظر داشته باشیم؟
سه مشابهات اعالمیه حقوق بشر اسالمی و اعالمیه جهانی حقوق بشر را فهر  ست کنید.
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كمیسیونمستقلحقوقبشردرافغانستان
با  درس  این  در  نمودید،  حاصل  معلومات  اسالمی  بشر  حقوق  مورد  در  گذشته  درس  در 

کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان آشنا می شوید.
بحثنمایید

•کمیسیون حقوق بشر افغانستان چطور ایجاد گردید؟
قبل از آغاز درس الزم است بدانیم که کمیسیون چیست؟ 
به  را  موضوعی  بارۀ  در  مطالعه  بررسی  وظیفه  که  هیأتی 
عهده دارد کمیسیون نامیده میشود مانند: کمیسیون تعلیم و 

تربیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و.... 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تأسی از حکم مــــادۀ 
پنجاه و هشت قانون اساسی افغانستان و قطعنامۀ شماره 134 

بر رعایت حقوق  به منظورنظارت  اسامبله عمومی ملل متحد  مورخ 20 دسمبر 1993 میالدی 
بشر، بهبود و حمایت از آن و تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صالحیت ها و طرز فعالیت 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گردیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر مرکب از 9 عضو است که شامل مرد و زن می باشد و برای مدت 
پنج سال تعیین و رئیس کمیسیون از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد. عضو کمیسیون به 

نام کمیشنر یاد می گردد.
آیا می دانید کمیسیون مستقل حقوق بشر در انجام فعالیت خود کدام منابع را مالک عمل قرار 

می دهد؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چوکات جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس وبه طور 
مستقل فعالیت می نماید. در انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه 

کشور را مالک عمل قرار می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دارای یک دفتر مرکزی می باشد که در کابل موقعیت 
دارد و دفتر ساحوی آن در والیات هرات، قندهار، گردیز، مزارشریف.... مشغول فعالیت اند. 

هدف از ایجاد این دفاتر در آن جا ایجاد یک نهاد نظارت کننده بر حقوق بشر است.
   با همکاری همصنفان خود چهار دفتر ساحوی را فهرست کنید.

  

درس  شانزدهم 

           سمبول کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان
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آیامیدانیدكمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانبهمنظورتحققكداماهداففعالیتمینماید؟
بعضی ازاهداف کمیسیون؛ عبارت است از:

نظارت بر رعایت حقوق بشر درکشور، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از وضعیت و 
چگونه گی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد 

نقض حقوق بشر و غیره.
نقضحقوقبشرچیست؟

هر عملی که توسط یک فرد، جمعیت و یا اجرا کنندۀ قانون منجر به نقض قوانین ملی و بین 
المللی حقوق بشر گردد، نقض حقوق بشر گفته می شود. خواه این عمل توسط مامورین دولت 
حین اجرای وظیفه صورت گرفته باشد ویا توسط اشخاص حقوقی ویا  توسط ارگانها طور 
عمدی انجام یافته باشد. عمده ترین موارد نقض حقوق بشر؛ عبارت انداز: سلب حیات، کشتار 
دسته جمعی، حبس غیر قانونی، لت و کوب، تجاوز جنسی، غصب مالکیت، تبعیض نژادی، 

جنایات جنگی، اختطاف و غیره.
   ده نقض حقوق بشر را که مشاهده نموده اید فهرست کنید.

بیشتربدانید  
اختطاف: ربودن شخص با استفاده از تهدید یا استعمال قوه) زور( یا انواع دیگر ارعاب یا به کار گرفتن 

حیله و فریب یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل نوزاد با طفل نوزاد دیگر.

 خالصۀكنید 
------------------------------------------------------------------•
------------------------------------------------------------------•

 سؤاالتدرس  
1-کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کدام منظور ایجاد گردید؟

2-تعداد اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به چند نفرمی رسد؟
3-سه هدف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بیان دارید.

  

  

نظر تان را در مورد کارکرد های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درچهار سطر بنویسید.                        
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