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کتابهای درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و
فروش آن جدا ً ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی
صورت میگیرد.
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وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي
و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب
تعلیمی و تألیف کتب درسی

دا وطن افغانس���تـــان دى
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سرود ملی
دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی
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تـاريـخ

AC

هفتم
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الف

مؤلفان
 پوهنوال محمد رسول باوری پوهنمل شاه صنم عمری جبارخیل مؤلف محمد ابراهیم حقپال معاون مؤلف الحاج وحیداهلل احمدزی -معاون مؤلف محمد حسين احمد زى

ایدیتمسلکی

 -پوهنوال محمد رسول باوری

KU

ایدیت زبانی

 -پوهنوال شجاع الدين خراساني
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کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی
 غالم الدین کالنتری دکتور محمد یوسف نیازی -حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت
 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم. دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی. دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیفکتب درسی

طرح و دیزاین :حمید اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابیکه اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی
وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتبدرسی معارف کشور ،متکی بر مبانی
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده،
استعدادهای دانشآموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار
و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس
وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در
کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازینرو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع
و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع
کتبدرسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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فصل اول :مبادی تاریخ

١٠ -١

فصل دوم :مدنیت های اولیۀ افغانستان				

٤٠ -١١

 در مورد علم تاریخ و فواید آن چه میدانید؟ منابع مؤرخان چیست؟ آیا در مورد تقسيم بندی زمان در تاریخ معلومات دارید؟ -آیا با انواع سنوات و تبدیلی آن آشنایی دارید؟
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 آیا مبداء تاریخ پنج هزار سالۀ افغانستان را میدانید؟ آیا آریائیان را میشناسید؟ در مورد مدنیت ویدی چه شنیده اید؟ در مورد مدنیت اوستایی چه میدانید؟ تاریخ اساطیری افغانستان (پیشدادیان ،کیانیان و اسپه) افغانستان و بیگانه گان. تأسیس دولت های مستقل یونان -باختری. مشخصات هنری -فرهنگی دوران یونان -باختری. آیا در مورد ساللۀ کوشانیان معلومات دارید؟ در مورد مراکز مهم امپراتوری کوشانیان چه میدانید؟ بگرام. هډه. بامیان آیا یفتلی ها را میشناسید؟				
فصل سوم :تمدن های جهان باستان
 آیا در مورد تمدن مصر قدیم معلومات دارید؟ بیائید با قدیمترین تمدن بین النهرین آشنا شوید! آیا در مورد تمدن قدیم ایران آگاهی دارید؟ بیائید با مدنیت هند باستان آشنا شوید.د

٥٦ -٤١
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 آیا از قدیمی ترین مدنیت چین خبر دارید؟ آیا میدانید تمدن یونان قدیم چگونه آغاز گردید؟ آیا شنیده اید که امپراتوران روم قدیم را حکمروایان اروپا میگفتند؟٨٠ -٥٧
					
فصل چهارم :تاریخ اسالم
 آیا میدانید که اوضاع عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟ با زنده گی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی بیشتر آشنا شوید! آیا در مورد غزوات و فتوحات سال های آغازین دین مبارک اسالممعلومات دارید؟
 آیا می دانید خالفت حضرت ابوبکر صدیق چگونه آغاز گردید؟ در مورد خالفت حضرت عمر فاروق چه میدانید؟ آیا در مورد وقایع دوران خالفت حضرت عثمان معلومات دارید؟ دوران خالفت حضرت علی (کرم اهلل وجهه) چگونه سپری گردید؟ آیا در مورد آغاز خالفت اموی ها چیزی میدانید؟ آیا میدانید خالفت اموی ها چگونه سقوط نمود؟ آیا میدانید که انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها چگونه صورت گرفت؟ خالفت عباسی ها چگونه سقوط کرد؟اصطالحات تاریخ صنف هفتم				:
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مبادی تاريخ
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 در مورد علم تاريخ و فوايد آن چه ميدانيد؟ منابع مؤرخان چيست؟ آیا در موردتقسیم بندی زمان در تاریخ معلوماتدارید؟
 -آيا با انواع سنوات و تبديلی آن آشنايی دارید؟
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در اين فصل شاگردان با تعريف تاريخ و فواید آن آشنا می شوند.
منابع مؤرخان را مي شناسند و عالوه برآن با تقسیم بندی دوره های
تاریخی آشنا می شوند .با سنوات معمول در کشور ما و جهان آشنايی
پيدا می کنند و نيز با روش های تبديلی بعضی از سنوات با يکديگر
آشنا میشوند.
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درس اول

در مورد علم تاريخ و فواید آن چه مي دانید؟
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تعريف تاريخ

AC

تاريخ آئينۀ گذشته و درس حال است.

تاريخ علمي است که حوادث گذشته را در قيد زمان و مکان بيان مي دارد .دقت به زمان
ومکان در رابطه به حوادث گذشته ،تاريخ را از افسانه جدا میسازد .هر واقعه و حادثه که در
زمان معين و مکان مشخص واقع شده باشد ،واقعۀ تاريخی است .مثال غزوۀ بدر که در سال
دوم هجرت در ماه مبارک رمضان در  150کلیومتری مدینه واقع شد ،يک واقعۀ تاريخي
است .اين وظيفه علم تاريخ است که در مورد آن واقعه به ما معلومات بدهد.
ما مي دانيم که انسانها و جوامع بشری زمانهها و مراحل مختلفی را سپری نموده اند .راه
پرپيچ وخم طوالنی را پشت سرگذاشته و به حاالت کنونی رسیده اند .همه اين مراحل و
اتفاقات که درطول زمان درنقاط مختلف به وقوع پيوسته ،از سوی مؤرخين نوشته شده است.
اين نوشته های مؤرخين را تاريخ مي گويند.
مؤرخين ،تاريخ بشر را به دو دورۀ بزرگ تقسيم میکنند :دورۀ ماقبل تاريخ و دورۀ
تاريخی .مطالعۀ دوره های ماقبل تاريخ از آفرينش انسان و فرهنگهای ابتدايی آغاز مي شود
وتازمان تعميم مدنيت و ايجاد خط و کتابت ادامه دارد .دورههای تاريخی از زمان پيدايش
خط و مدنيت های اوليۀ بشری آغاز می شود و تا اکنون ادامه می يابد .انسانها در دورههای
3

ماقبل تاريخ زنده گی ساده ولی بسيار پر مشقت داشتند .فقط بوسيلۀ نيروی بدنی خويش
احتياجات و نيازمنديهای خود را رفع مینمودند .در کوهها و مغاره ها بسر می بردند؛ از
پوست حيوانات و درختان برای خويش لباس می ساختند و با جمع آوری ميوه ها و شکار
کردن حيوانات وحشی ،زنده گی را سپری مي کردند.
از آنجایي که انسان اشرف المخلوقات است ،به همين جهت نسبت به ساير موجودات
زنده در روی زمين ،زندهگی خود را بال وقفه تغيير داده و اکنون به زندهگی مدنی دست يافته
است .بعد از آنکه انسان ها به زنده گی مدنی دست يافتند ،از همان زمان دوران تاريخی آغاز
شده وتاکنون ادامه دارد .تاريخ ،ما را از حوادث گذشته چه مفيد ويا مضر اگاه می سازد.
عوامل انکشاف جوامع پیشرفته را معرفی مي کند ،انسان را قادر به شناخت گذشته میسازد و
خالصه اينکه تاريخ آئينۀ  گذشته ورهمنای زنده گی آينده میباشد.

فعاليت داخل صنف
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شاگردان در هر حلقه ،سال يک صنف خويش را به پنسل بنویسند.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند ،گروه اول تاريخ را تعريف کنند و گروه دوم مفاد
تاريخ را در صنف بيان کند.
سوال ها

 -١تاريخ را تعريف کنید؟
 -٢مؤرخان تاريخ را به چند دورۀ بزرگ تقسيم نموده اند؟ نام ببريد.
 -٣تاريخ به ما چه میآموزاند؟
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد مزايای تاريخ از بزرگان بپرسند و جوابات به دست آمده را در
صنف بيان کنند.
4

درس دوم

منابع مؤرخان چيست؟

KU

آرشيف ملی افغانستان
آرشيف ملی افغانستان در تعميری جابجا شده است که در اوايل مربوط خاندان سلطنتی عبدالرحمن خان بود ،که پسرش حبيب
اهلل خان در آن زنده گی مینمود .اين تعمير در سالنگ وات کابل موقعيت دارد.

AC

تعريف تاريخ و فوايد آنرا در درس گذشته مطاله کرديم ،اکنون به شناسايی منابع تاريخ میپردازيم.

مؤرخ برای نوشتن تاريخ به منابع نياز دارد .منابع تاريخ به دو نوع اند  -1 :اسناد تحريری
وخطی  -2آثار وابدات تاريخی .اسناد تحريری و خطی که در زمانههای گذشته نوشته

شده است ،از جمله مهمترين منابع برای نوشتن تاريخ میباشد .اسناد خطی و نوشته شده در
آرشيف ها نگهداری مي گردد چنانچه آرشيف ملی افغانستان نيز اين چنين اسناد را دارا است.
خوانــدن اسناد خطی و استفاده از آن بسيار
دشوار است ،اين دشواری از دو جهت است
اول اين که رسم الخطهــا در طول زمــان تغيير
مي کند .دشواری دومی ايــن است که انواع
مختلف خطها در طول زمان مورد استفاده انسان ها
بوده است ،که قابل فهم برای همه گان نيست .مانند:
خط ميخی ،خط هيروغليف ،خط يونانی قديم ،خط
سانسکريت و غيره.
موزيم ملی افغانستان
آثار باستانی و قديمه نيزمنابع مهم ديگری است که
موزیم ملی افغانستان در سال 1298ش .که معادل
مؤرخین برای نوشتن تاريخ از آن استفاده می کنند1919 .میالدی میباشد .تأسيس شد .اکنون تعميرموزي
م ملی افغانستان در داراالمان  موقعيت دارد.

5

اين گونه آثار در موزيم ها نگهداری میشود ،چنانچه در موزيم ملي افغانستان تعداد زيادی
از اين گونه آثار تاريخي موجود است.
در تاريخ نويسی ،استفاده از آثار تاريخي و قديمه برای مؤرخ دشوارتر از استفادۀ اسناد
خطی است .برای شرح و بيان آثار تاريخي و باستانی مؤرخ بايد همکاری علم باستان  شناسي
را داشته باشد ،تا حوادث و رويدادها را چنانچه بود شرح نمايد .آبدات و بناهای تاريخی
نيز شامل آثار باستانی وقديمه مي باشد ،که مؤرخين به حيث منابع تاريخی از آن استفاده
مینمايند.
باالحصار کابل(قرن پنجم ميالدی)
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فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول منابع خطي و گروه دوم منابع آثار
تاريخي را در صنف بيان کنند.
سوال ها

 - ١کدام منابع را مؤرخين برای تاريخ نويسی بکار ميبرند؟
 – ٢استفاده از اسناد خطی در تاريخ نويسی چه مشکالت را در بر دارد؟
 - ٣تفاوت آرشيف وموزيم را بگویید؟
فعاليت خارج صنف

هرگاه در منطقۀ زیست شاگردان کدام ساختمان تاریخی وجود داشته باشد راجع به
آن معلومات جمع آوری نموده به صنف آورده به همصنفان خود ارائه نمایند.
6
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مؤرخين تاريخ زندهگی انسانها را عمدتاً به دو دورۀ بزرگ تقسيم مینمايند .دورۀ قبل
از تاريخ و دورۀ تاريخی .دورۀ قبل از تاريخ ،از زمان پيدايش انسانها و جوامع بشری آغاز
شده و تا ايجاد مدنيتهای اوليه وبه صورت خاص رايج شدن خط و کتابت ،ادامه میيابد.
دوره های تاريخی از ايجاد خط وکتابت آ غاز شده و تا کنون ادامه دارند.
هزارها سال از زنده گی انسانها در کرۀ زمين گذشت تا انسانها و جوامع بشری به ايجاد
خط وکتابت و مدنيتهای اوليه رسيدند .اين عمر طوالنی انسان و جامعۀ انسانی ،نياز به
شناسايی دارند .دانشمندان باستان شناسی میتوانند ،در روشن شدن اين دوران طوالنی
زندهگی انسانها ،ما را کمک نمايند.
دانشمندان اين دوران طوالنی را به عصرهای ديگر تقسيم نموده اند .قديمی ترين
عصر زنده گی انسانها را تحت عنوان عصر سنگ ( )Stone ageياد کرده اند .در
اين دورۀ طوالنی که هزارها سال را در برداشت ،انسان ها وسايل و االت سنگی
را بکار میبردند و درمغارهها زندهگی مینمودند ،از پوست حيوانات لباس
می ساختند .شکار مي کردند و به جمع آوری ميوهها میپرداختند.
عصر دومی را به نام مفرغ ( )Bronz ageيادکرده اند .در این عصر برای اولين بار انسانها
7
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از فلز در پيشبرد امور کار گرفتند .مفرغ ،فلز ترکيبی از مس و قلعی می باشد .جمعيتهای انسانی
آن زمان در کنار تربيۀمواشی ،با زرع نباتات وغرس نهالها و حفاظت درختهای ميوه دار آشنايی
داشتند .محالت زيست دايمی را می ساختند و پيشۀ صنعت نيز ارزش خويش را داشت.
عصر سوم دوران قبل از تاريخ را به نام عصر آهن ( )Iron ageياد کرده اند .استفاده از
آهن جمعيتهای انسانی را به عصرمدنيت رسانيد .استفاده از وسايل آهنی موارد مختلفی
داشتند .وسايل کار ،آالت زينتی و سامان آالت تفريحی و ذوقی را از فلز آهن میساختند.
جمعيت های انسانی آن زمان برعالوۀ نگهداری مواشی ،زراعت و باغداری ،پيشۀ صنعت را نيز
به حيث شغل جداگانه ارزش قايل بودند .تبادلۀ اموال و تجارت را به حيث پيشۀ مستقل ديگر
پذيرفته و تعدادی از مردم با آن مشغول بودند.
دانشمندان تاريخ نيز مانند باستان شناسان ،دورۀ تاريخی را تحت عنوانهای قرون اولی،
قرون وسطی ،قرون جديده و قرون معاصر معرفی نموده اند.
قرون اولی :اين دوره از ايجاد خط و کتابت که حدود سه هزار سال قبل از ميالد بود ،آغاز
شده و تا قرن پنجم ميالدی ادامه میيابد.
قرون وسطی  :قرون وسطی از قرن پنجم ميالدی آغاز شده و تا قرن پانزدهم ميالدی ادامه
پيدا میکند.
قرون جديده :قرون جديده از قرن پانزدهم اغاز مي گردد و تا قرن هژدهم ادامه پيدا میکند.
قرون معاصر :قرون معاصر از قرن هجدهم (انقالب کبير فرانسه) آغاز شده و الی اکنون ادامه دارد.
قابل ياد آوری است که اين تقسيم بندی يک نمونه از تقسيم بندیهایی است که از جانب
مؤرخين ارائه شده است .در اين تقسيم بندی عمدتاً حوادث و وقايع کشورهای اروپايی در
نظر گرفته شده است.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول عصرهای سه گانه قبل از تاريخ را نام
بگيرند .گروه دوم مشخصات آن عصرها را در صنف توضیح دهند.
سوالها

 – ١در عصر سنگ انسا ن ها وسايل کار را از کدام مواد میساختند؟
 – ٢فلز مفرغ چيست؟ شرح دهید.
 – ٣انسان های عصر آهن کدام پيشهها را داشتند؟ شرح دهید.
 – ٤تقسيم بندی دورههای تاريخی کدامها اند؟ نام ببريد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در خانههای خويش وسايل مورد استفادۀ سنگی ،مفرغی و آهنی را فهرست کرده و
درصنفبيانکنند.
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سنوات و تقويم ها بهترين راه برای فهماندن و تقسیم زمان می باشد .در افغانستان سه
نوع سنه ويا تقويم معمول است ،که به نامهای هجری شمسی ،هجری قمری و ميالدی ياد
می شوند .مبدأ تقويمهای شمسی و قمری ازسال اول هجرت حضرت محمد مصطفی
میباشد .تقويم ميالدی از تولد حضرت عيسی آغاز شده است .در امور رسمی ،دولتی
و اداری افغانستان از تقويم هجری شمسی استفاده به عمل می آيد .بعضی از روزهای مهم
مذهبی مانند ماه رمضان ،عید رمضان ،عید قربان و از اين قبيل روزهای ديگری از تقويم
هجری قمری استفاده صورت مي گيرد.
يک سال تقويم هجری شمسی  ١٢ماه و جمعاً  ٣٦5روز ميباشد .سال هجری قمری نيز
دارای  ١٢ماه بوده ولی تعداد روزهای آن به  ٣٥٤روز ميرسد .تفاوت ميان روزهای بين دو
تقويم شمسی و قمری در هر يک سال به  ١1روز ميرسد .همين تفاوت روزها در ميان اين
تقويمها ،سبب تفاوت سنوات شده است.
9

تبدیلی سنوات

اگر بخواهيم سنۀ هجری شمسی را به سنۀ ميالدی تبديل کنيم راه ساده اينست که عدد
 ٦٢1را يا جمع و يا تفريق مینمایم .به اين ترتيب  :اگر تاريخ تولد محمود  ١٩٦٦ميالدی
باشد ،و بخواهيم اين تاريخ را به هجری شمسی تبديل نمايم ،الزم است از عدد  ١٩٦٦عدد
 ٦٢1را تفريق نمايم ،که حاصل تفريق ،سال تولد محمود به سنۀ هجری شمسی مي شود .و
برعکس آن اگر بخواهيم سال تولد زلمی را که  ١٣٥٥است به سال ميالدی تبديل نمايم ،الزم
است عدد  ١٣٥٥با عدد  ٦٢1را جمع کنيم ،تا حاصل جمع سال تولد زلمی را به سنۀ ميالدی
نشان دهد.
			
طريقه :سال تولد محمود
					
- ١٩٦٦
					
٦٢1

طريقه :سال تولد زلمی
+ ١٣٥٥
٦٢1
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 ١ ٣ ٤ 5هجری شمسی

 ١ ٩ ٧ 6ميالدی

فعاليت داخل صنف
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تبديل کردن سنوات هجری قمری به هجری شمسی و برعکس تبديل سنوات هجری
شمسی به هجری قمری نيز از طريق محاسبات ديگر صورت گرفته می تواند ،که در صنف های
بعدی آنرا خواهید آموخت.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول نامهای سنوات را بگويد ،گروه دوم طريقه
تبديل کردن سنوات هجری شمسی و ميالدی را به يکديگر تبديل نموده به صنف ارائه
نمايد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان خود تاریخ اعمار مسجد شریف و مکتب محیط زیست خویش را
بپرسند و ان تاریخ را به میالدی تبدیل نمایند.
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 آيا مبدا تاريخ پنج  هزار سالۀ افغانستان را میدانيد؟ آيا آریاییان را میشناسید؟ در مورد مدنيت ويدي چه شنيده ايد؟ در مورد مدنيت اوستایی چه ميدانيد؟ تاريخ اساطيری افغانستان (پيشداديان ،اسپه و کيانيان) افغانستان و بيگانهگان(هخامنشيان ،موريائيان و يونانيان) تأسيس دولتهای مستقل يونان – باختری مشخصات هنری فرهنگی دوران يونان  -باختری آيا در مورد سالله کوشانيان معلومات داريد؟ در مورد مراکز مهم امپراتوری کوشانيان چه میدانيد؟* بگرام
* هده
* بامیان
 -آيا يفتلي ها را می شناسید؟
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در اين فصل شاگردان با تاريخ پنج هزار سالۀ افغانستان آشنا
میشوند .عالوه برآن با مهاجرتها و مدنيت های آريایی،
تاريخ اساطيری افغانستان ،افغانستان وبيگانهگان ،دولت های
مستقل يونان – باختری آشنا میشوند .پيرامون امپراتوری
کوشانيان معلومات حاصل مینمايند ،مراکز عمدۀ سياسی
فرهنگی کوشانيان را میشناسند و آ شنايی با کوشانيان خورد
(کيداریها) و امپراتوری يفتلیها را حاصل مینمايند.
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در درسهای گذشته از دورۀ قبل از تاريخ و دورۀ تاريخي يادآوری صورت گرفت.
افغانستان نيز آثار فراوان از دوره های قبل از تاريخ دارد .در مباحث گوناگون از تاريخ پنج
هزار ساله افغانستان سخن به ميان میآيد .آيا مي دانيد که اين مطلب توسط کدام آثار و منابع
ثابت شده است؟
باستان شناسان در منطقۀ باستانی منديگک واقع در شمال غرب شهر قندهار تحقيقات و
حفاری هایی را انجام دادند .در نتيجۀ اين تحقيقات ثابت گرديد که سه هزار سال قبل از ميالد
جمعيت ها و باشنده گان منديگک بنياد تمدنی را گذاشته بودند ،که ثبوت تاريخ پنج هزار
ساله افغانستان میباشد.
در جريان حفريات ،آثار و افزار متعددی از منديگک بدست آمد که نماينده گی از مدنيت
وسيع در اين ساحه باستانی مي نمايد.
ساختمانهای باشکوه کشف گرديدکه دارای صحن بزرگ ،ديوار بلند با مواضع
دفاعی و اتاق هایی با سايزهای مختلف که نماينده گی از قصر حاکمان منديگک و
مرکز اداری آنها مینمايد .عالوه برآن ذخيرهگاه مواد غذايی خاصتاً گندم ،ظروف متنوع
گلی ،مسی ،برونزی با داشتن اشکال زيبا ،وسايل زينتی و مجسمه های گلی نيز در جريان
13
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کاوش ها توسط باستان شناسان فرانسوی کشف گرديده اند.
باشنده گان منديگک با مدنيتهای مجاور روابط متقابل داشتند .از آثار کشف شده چنين
بر می آيد که مردمان منديگک با مردمان انو و نماز گاه تپه (ترکمنستان) درحوزۀ شمال،
مجسمههای منديگک
در غرب با مردمان تپه سيالک
(ایران) و در جنوب با مدنيت
هراپــه و موهنجــودارو (هند)
روابط فـــــرهنگی و اقتـصادی،
برقرار نموده بودند.
ساکــنان اولی منــديــگک
احتماال  ٢٥٠٠سال قبل ازميالد
اين ساحه را ترک گفته اند.
در مورد عوامل ترک نمودن
منديگک و يا تخليه آن از
باشندهگان ،از جانب دانشمندان
دونظر ارائه شده است.
عده یی بر اين باورند که خشکسالی های پی در پی و پايين رفتن آب دريای هلمند عامل
مهم و بنيادی بود که باشندهگان منديگک مجبور به ترک کردن آن شدند.
عده یی ديگر عامل ترک نمودن و تخليه کردن منديگک را جنگهای ويرانگری میدانند
که مخالفين باشندهگان منديگک بر آنها پيروز شده و ساحات و محالت زيست مردمان را به
آتش کشيده و آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان نموده اند.
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد آن عده آثار معلومات بدهد
که در آن تاريخ پنج هزار ساله افغانستان ثابت شود .گروه دوم روابط مردم منديگک
را با مردمان هم جوار ،معلومات ارائه نمايد و گروه سوم عوامل ترک کردن ويا تخليه
منديگک را از باشنده گان به صنف معلومات دهد.
سوال ها

 - ١منديگک درکجا واقع است؟
 – ٢ثبوت تاريخ پنج هزار ساله افغانستان در کدام آثار هويدا شده است؟
 – ٣روابط مردمان منديگک را با مردمان مجاور بگوييد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از والدين خويش در مورد قدامت تاريخ افغانستان بپرسند و معلومات به
دست آورده را در صنف بازگو نمايند.
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بقايایی آبادیهای بلخ قديم (ام البالد)

ورود آریاییان به سرزمين افغانستان در حدود  ٢٥٠٠سال قبل از ميالد تایید شده است.
آرين ها خود را اصيل و صاحب اخالق نيکو میگفتند .در مورد سر زمين قبلی آنها معلومات
مؤثق در دست نيست ،آن چه روشن است ورود آریاییان به افغانستان قديم از آن سوی دريای
آمو به بخدی (بلخ) میباشد.
آرياییان در ابتدا زندهگی شبانی و کوچی داشتند .بعد از جابجا شدن در بخدی به زنده گی
شهری رو آوردند .آنها نظم خانواده گی داشتند .خانواده را (کوال) مي گفتند .چند کوال يک
قبيله را تشکيل می داد ،از چند قبيله يک قوم تشکيل می شد .محل زيست خويش را به نام
(پور) ياد می کردند .همۀ اين نامها در کلماتی مانند کهول ،ميرويس ،بگرام ،شيرپور وغيره
اکنون نيز معمول است.
آرياییان ساحات مورد استفاده و زيست خود را آريانا ويجه يا آريانا ورشو می گفتند،
کلمه ورشو تاکنون هم مورد استعمال دارد .آریاییان در بخدی (بلخ) اساس اولين مدنيت
آريایی را گذاشتند .شهر بلخ را ساختند .خانه های بزرگ با ديوارهای بلند را تعمير کردند.
برای دفاع از شهر ديوارهای عریض و برجهای متعدد را اعمار کردند ،که آثار و بقايای
بخدی آن زمان تا اکنون مشاهده می شود.
15

آریاییان قبل از رسيدن به بخدی زنده گی شبانی و کوچی داشتند .اين مطلب در آثار و
شواهدی روشن است که از محل باستانی سمرقند بنام (تالی برزو) در سال ١٩٣٩میالدی از
طرف باستان شناسان کشف گرديده است .ازجمله آثار کشف شدۀ اين محل باستانی يکی
هم مجسمه یی بود که نيم تنه آن از انسان و نيم ديگر آن از حیوان بود .دانشمندان بر اين
باورند که اين مجسمه مربوط به زمان کيومرث يکی از مقتدر ترين شاهان آریاییان می باشد.
آریاییان بعد از رسيدن به بخدی در کنار پيشه تربيه و نگهداری مواشی ،به زراعت و
باغداری نيز پرداختند .انواع گلها را پرورش دادند و به غرس نهالهای ميوه دار پرداختند .در
مراسم خوشی ها به يکديگر دستههای گل تحفه میدادند ،در روزهای اول سال همه مردم ،پير
و جوان ،مرد و زن باهم يک جا جشن مي گرفتند ،بازی مي کردند ،سرود مینواختند .يکی از
مشهورترين جشن های آریاییان به نام سامانه ياد می شد .در اين جشن جوانان به اسپ سواری
می پرداختند .نيزه بازی و رقص مي کردند و ميدان رزم وبزم را بر پا می کردند.

مهاجرت آريایيان

فعاليت داخل صنف
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معلومات در مورد زنده گی و مدنیت آریاییان از چهار کتاب ویدی که به نام ُکتب ویدی یاد
می شود ،بدست می آید .در این کتاب ها معلومات کلتوری ،اقتصادی ،مذهبی ،سیاسی و ادبی
آریاییان درج است .اکنون نیز مؤرخان با استفاده از چهار کتاب که به زبان سانسکریت نوشته
شده است  ،برای دریافت معلومات در مورد جهات مختلف زنده گی آریاییان ،استفاده میکنند.
به مرور زمان تعداد آریاییان در بخدی زياد شده وبه مهاجرت رو آوردند .تعدادی به
سوی جنوب هندوکش و بعدا ً به سرزمين های هند رسیدند و تعدادی دیگر به سوی غرب
مهاجرت کردند .آنها اول به ایران و بعدا ً به ترکيه و سرزمينهای اروپايي رسيدند .آن عده
از آریاییان که در افغانستان باقی ماندند ،مدنيتهای بزرگی مانند مدنيت ويدي و اوستایي را
اساس گذاشتند.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند ،گروه اول در مورد زندهگی ابتدايی آریاییان دربلخ
معلومات ارايه نمايند و گروه دوم در مورد ساختار اجتماعی اريائيان معلومات را در صنف
بیان کنند.
سوالها

 – ١آرییان خودرا به چه معنی تعريف مي کردند؟
 – ٢اولين پايتخت آریاییان چه نام داشت و درکجا واقع است؟
 – ٣آريایيان قبل از رسيدن به بخدی زندهگی شبانی و . . . . . . .داشتند.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد زنده گي شبانی وکوچی از بزرگان خانواده بپرسند و معلومات خود
را در صنف بيان نمايند.
16
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تصويرى از مهاجرت آريایيان

در مورد آريایيان معلومات الزم را بدست آورديم ،اکنون به اولين مدنيت آريایيان
آشنا میشويم .اولين مدنيت در تاريخ افغانستان به نام ويدي ياد میشود .نام اين مدنيت از
کتابهای ويدی گرفته شده است .اين مدنيت در حدود  ١٨٠٠سال قبل از ميالد آغاز و تا
 ١٢٠٠سال قبل از ميالد ادامه داشت .معلومات پيرامون اين مدنيت از کتاب های چهارگانه
ويدي بدست آمده است .در متون ويدي عالوه بر معلومات در مورد وضع سياسی،
اقتصادی ،کلتوری و اجتماعی آريایيان ،معلومات پيرامون اخالق ،عقیده و کلتور آن
زمان نيز وجود دارد .چنانچه قب ً
ال مطالعه کرديم ،آريایيان نظام خاصی اجتماعی داشتند.
در جمعیت های آریایيان نظام شاهی حاکم بود .جامعه به ترتيب خاص اداره میگرديد.
در راس خانواده پدر (پاتی) قرار داشت .چند خانواده يک عشيره را تشکيل میداد که در
راس آن کوتراپاتی قرار داشت .از چند عشيره يک قبيله به وجود میآمد که در راس آن
گرامه پاتی قرار داشت .رئيس چند قبيله را ويس پاتی مي گفتند .چندين ويس پاتی توسط شاه
که به نام راجان ياد میشد ،اداره میگرديد .در رابطه با اوضاع اجتماعی آریاییان نيز سرودههای
ويدي معلومات روشن دارد .بطور مثال زن در دوران مدنیت ویدی مورد احترام بود .با وصف
آن که تولد پسر را خوشبختی مي پنداشتند ،ولی زنان عصر ويدی جايگاه خاصی را داشتند .چنانچه
17
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در ريگ ویدا به تعداد زیادی از اشعار زنان که از لطافت وصنعت خاص هنری برخوردار است
ثبت گردیده اند .یکی از اين شاعران زن به نام خانم گوشاه شهرت بسزا داشت ،که اشعارش
درجلد اول ریگ ویدا ثبت است .خانم لوپامودرا شاعرزن دیگریست که اشعار او نیز در کتاب
اول ريگ ویدا آمده است .در مدنيت ويدي نظام خاص اقتصادی وجود داشت .جمعيت های
مدنيت ويدی احتیاجات اساسی زنده گی خویش را از طریق کشت نباتات و مالداری برآورده
می نمودند .دارايی آریاییان از تعداد رمه حيوانات از قبيل گوسفند ،بز ،گاو وغيره معلوم مي گرديد.
آریاییان در پهلوی زراعت و مالداری به مبادله وتجارت نیز مصروف بودند .واحد تبادلۀ متاع
تجارتی و کاالها در عصر ویدی گاو بوده که آنرا پیسو می گفتند .کلمه پیسه واحد پولی امروزی
نيز ریشه خویش را به کلمۀ پیسو دوران آریایی های عصر ویدی می رساند .در دوران مدنيت
ويدی مردم بافت تکه ها و پارچههای پشمی را از پشم حيوانات ياد داشتند .لباس های متنوع را
مي دوختند .از فلزات وسايل مختلفی را میساختند .از فلزات برعالوه آالت ظريف تزئينی وسايل
محکم برای استفاده در امور توليدی نيز میساختند ،ظروف متنوع و گونه گون گلی ،چوبی و فلزی
مروج گرديده بود .ظروف خاصی را برای نوشابه ها نيز مي ساختند .در مدنيت ويدی همۀ اهل
کسبه مانند :آهنگران ،نجاران ،کالالن وغيره باعزت و حرمت زياد زنده گی مي کردند .در عصر
ويدی اعتقاد به ارباب انواع مختلف رواج داشت .ازجمله الهه ها يکی هم االهه اوشاس بود که آنرا
زن مي پنداشتند و به نام الهۀ سپیده دم نيز ياد مي گرديد .با وصف آن که تعداد زيادی از الهه ها را
پرستش مي کردند ،ولی با خداوند واحد عقيدۀ راسخ داشتند ،چنانچه در ريگ ويدا آمده است:
((بر هر ثابت و بر هر جنبنده و نيز برهر آنچه راه میرود وبر هر آنچه مي ميرد و برتمام اين
آفرينش رنگارنگ تنها يک ذات حکمروايی میکند)).
شاگردان به سه گروه تقسم شوند .گروه اول در مورد وضع سياسي مدنيت ويدي،
گروه دوم در مورد وضع اقتصادی مدنيت ويدي و گروه سوم در مورد اعتقادات
دوران ويدي معلومات خود را در صنف بيان کنند.
سوالها

 – ١اولين مدنيت آريایي در افغانستان به چه نام ياد میشد؟ مختصرا ً بگوييد.
 – ٢زنان در مدنيت ويدي از چه مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهيد.
 – ٣در مورد عقايد مردمان مدنيت ويدی چه مي دانيد؟ معلومات خويش را بيان کنيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان خود در رابطه به اعتقادات مردمان قبل از اسالم بپرسند و معلومات
بدست آمده را در صنف بيان کنند.
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بلخ در مدنيت اوستايي

مدنيت اوستايی دومين مدنيت در تاریخ قدیم افغانستان میباشد .نام اين مدنيت از کتاب
اوستا گرفته شده ،که برای زردشتيان مقدس می باشد .اوستا را به معنی قانون ،بنياد و دستور
آورده اند .اين مدنيت در حدود ١٢٠٠سال قبل از ميالد آغاز شده و تا  ٧٠٠سال قبل از ميالد
ادامه داشت.
مدنيت اوستايی در بخدی اساس گذاشته شد .در این رابطه درکتاب اوستا آمده است
که:
((یمه به امر اهورا مزدا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به یک اسپرس (یک
میدان اسپ دوانی) بود در آن حيوانات مانند گوسفند و گاو ،مرغان و جانوران مانند :سگ
و غیره را نگاه داشتند و جای آب را هم به درازی یک هانه (میل) حفر کرد و در آن واره
بازارها ،گذرها و خانهها را به ترتیب مخصوص ساختند ،ولی مردم علیل ،دروغگو و پیس و
دیوانه را در آن شهر جای نداد)) .
زردشت که سپين تمان نيز ناميده شده است ،پیشوای زردشتيان ،ايجاد گر اوستا و محرک
معنوی مدنيت اوستايی مي باشد .موصوف نصایح جدی اجتماعی را در سروده های خویش
تبلیغ کرده است.
19
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که ،موصوف در اطراف شهر قدیم بلخ (بخدی) زیسته است.
زردشت متعلق به يکی از خانواده های نجیب سرزمین افغانستان قديم بود .بر اساس همین
سوابق خانواده گی بوده که موصوف در زمان اعالن اصالحات فکری و تبلیغ آیین نوین با
تعدادی از وزرا وحکمرانان با نفوذ روابط خویشاوندی داشته و آنرا حفظ کرده بود.
عده یی از مؤرخین ،زردشت را مربوط به خاندان مشهور اسپه می شناسند .در اغلب نام های
خانوادۀ زردشت ،کلمۀ اسپه به گونه مکرر ياد شده است .چنانچه پدر زردشت پور وسپه نام
داشت و جد زردشت به نام میچت اسپه ياد شده است که معنی صاحب اسپ های قوی
رامي رسانند.
کتاب اوستا به وسیلۀ زردشت ارائه شده است .این کتاب در حقیقت اصول رهنمایی برای
پیروان آئین زردشتی است .اوستا از جمله کتب قدیم جهان به شمار می رودکه غالباً حوادث
سال های  ١٢٠٠الی  600قبل از میالد را در بر گرفته است.
درمدنیت اوستایی طبقات سهگانۀ اجتماعی(روحانیون ،نظامیون و دهاقین) وجود داشت.
مردم ده نشین شده بودند .زراعت و باغداری پیشه اصلی آنها بوده و در پهلوی آن ،به
مالداری نیز مشغول بودند .وسایل و ابزار فلزی (خاصتاً فلز برونز) را استعمال می نمودند.
عالوه برآن در اوستا معلومات پیرامون اشخاص سياسی نيز آمده است .از جمله نام های ياد
شده مربوط به سالله های تاريخ اساطيری افغانستان میباشند .مانند :پيشداديان ،کيانیها و
اسپه ،که در بحثهای آينده به تفصيل خواهيد خواند.
شاگردان در دو گروه تقسيم شوند ،گروه اول در مورد اوستا معلومات خويش را به
صنف ارائه نمايند و گروه دوم در مورد زردشت و نصايح آن بگویند.
سوالها

 - ١در مورد تمدن اوستايی و معنی آن چه مي دانيد؟
 -٢زردشت کی بود؟
 – ٣اوستا به چند بخش تقسيم شده است؟ نام ببريد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان ازگفتار نيک ،کردار نيک و پندار نيک چه معنی را میگيرند ،از اقارب و
دوستان خويش بپرسند و معلومات خويش را در صنف ارائه نمايند.
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در تاريخ اساطيری افغانستان سه خانوادۀ حادثه ساز وجود دارند که عبارتند از:
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الف  :پيشداديان
هوشنگ اولین پهلوان اوستایی است که با دیوها میجنگید و بر آنها حاکميت داشت.

هوشنگ از اوالدۀ کیومرث بود ،که ساللۀ پیشدادیان از نسل موصوف است .هوشنگ به
نخستین قانونگذار شهر بخدی معروف شده است .بعد از هوشنگ ،تهمورث به قدرت رسيد
که به نام شاه هفت کشور معروف بود.
بعد از تهمورث قدرت به جمشید یا یما رسید ،که در تاریخ اساطیری افغانستان داستان های
جذاب حماسی و عشقی دارد.
از جمله داستان های معروف آن زمان ،میتوان از داستان رستم و سهراب ،داستان کاوه
آهنگر و غیره یاد کرد .داستان کاوۀ آهنگر بر وقایع ترتیب شده است که شخصی به نام
کاوۀ آهنگر چرم آهنگری خود را به طوری بيرق بر سر نیزه بست و مردم را به دور خویش
جمع کرد ،و برضد ضحاک بر خاست و بر خالف ستمگری او طغیان کرد .که در نتیجه
ضحاک از بین رفت و کاوۀ آهنگر پیروز شد.

ب  :کيانيان

خاندان کيانی ،ساللۀ دیگر اساطیری افغانستان بوده که در بلخ قدیم حکمروایی داشتند.
به استناد اوستا نخستین شاه این خاندان به نام کیقباد ياد شده است که به درخواست رستم
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پهلوان در بلخ برتخت نشست و پانزده سال حکم راند.
بعد از آن پسرش کیکاوس بر تخت سلطنت تکیه زد و با عناصر خارجی و اجنبی جنگید
و بر آنها غالب آمد .گویند کیکاوس وزیری داشت عاقل و هوشیار به نام اوسنر .بعد از
کیکاوس سیاوش به قدرت رسيد.
سياوش یکی از مقتدر ترین شاهان این خاندان به حساب می رود .این شخص در جنگ
رویا روی با تورانیان از بین رفت .به تعقیب سیاوش پسرش بنام کیخسرو قدرت را در دست
گرفت .موصوف نیز با تورانیها به خاطر خونخواهی پدر خویش جنگید .در نهايت افراسیاب
تورانی و برادرش را زنجیر کشیده کشتند.
ج :اسپه

فعاليت داخل صنف

AC

KU

بعداز خاندان کيانی سالله دیگر در تاریخ اساطیری افغانستان به قدرت رسیدند که به نام
خاندان اسپه شهرت یافته است .چون در اخير نام هر شاه اين سال له ،کلمۀ اسپه آمده است
لذا در متون تاریخی به نام خاندان اسپه مشهور شده است .اولین شاه این خاندان که به قدرت
رسید ،لهراسپ نام داشت .لهراسپ مرکز را از بخدی به نوبهار بلخ آورد .او نيز توسط
تورانیها کشته شد .موصوف شخص بلند همت ،عادل و پیرو آيین زردشت بود .گویند که
زردشت ١٢هزار نسخۀ کتاب خویش را نوشته که در آتشکدۀ وهران نگهداری مي شد .این
معبد را گشتاسپ در بلخ بناکرده بود.
بعد از گشتاسپ شاهان دیگری ازین سالله نیز به قدرت رسیدند که از جمله می توان
نامهایی چون اسفندیار ،داراب فرزند همای و غیره را نام برد.
خالصه اين که تاريخ اساطيری افغانستان عمدتاً بر سه منبع متکی میباشد که عبارتند از:
متون اوستايی ،شاهنامه فردوسی و داستانهای شفاهی .داستانهای شفاهی این دوران تاکنون
نیز در میان مردم افغانستان سينه به سينه نقل شده و به اشکال گونه گون باقی مانده اند.
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند ،گروه اول نامهای خانوادههای تاريخ اساطيري
افغانستان را معرفی نمايند ،گروه دوم شخصيتهای مهم اين سه خاندان را نام ببرند و
گروه سوم بر منابع عمدۀ تاريخ اساطيری افغانستان بحث نمايند.
سوالها

 – ١در تاريخ اساطيری افغانستان . . . . . . . . . . . . . .خانواده شامل اند.
 – ٢اولين خانوادۀ تاريخ اساطيرافغانستان به نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ياد
می شوند.
 – ٣سه منبع عمدۀتاريخ اساطيری افغانستان کدامها اند؟ نام ببريد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان خانوادۀ خويش در مورد داستانهای تاريخی بپرسند و معلومات
خويش را در صنف بيان کنند.
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افغانستان قديم و روابط آن با بيگانهگان (هخامنشيان ،يونانيان
و موريائيان)
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چندرا گوپتا

سکندر مقدونی

داريوش و خشايارشا

AC

بعد از قرن ششم قبل از ميالد در افغانستان قديم ،دولت مرکزی و حاکميت سياسي
سراسری وجود نداشت .حکومت های محلی و خود مختار در گوشه و کنار افغانستان
حاکميت داشتند .در چنين حاالتی در غرب افغانستان امپراتوری جديد اساس گذاشته
شد ،که در تاريخ ایران به نام هخامنشيان ياد شده است .اساس اين امپراتوری را کوروش
نواسه آخرين شاه مادها در سال  ٥٥٠قبل از ميالد گذاشت.
هخامنشیان

نيروهای تحت فرمان کوروش در سال ٥٤٩قبل ازميالد بعضی از ساحات شمالی افغانستان
را مدت زمانی در سيطره خویش درآوردند .بعد از کوروش پسرشکمبوجيه قدرت را در
دست گرفت .او زيادتر متوجه سرحدات غربی پارس قديم بود ،با فرعون مصر در آويخت و
آنرا مطيع خود ساخت .موصوف در راه بازگشت به پارس مرد .از مشاهير ساللۀ هخامنشي ها
داريوش اول ،خشايارشاه ،داريوش دوم ،اردشیر دوم واردشیر سوم به قدرت رسیدند که
در سال  ٣٣١قبل ازميالد امپراتوری هخامنشيان توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد.
23

یونا نیان
اسکندرمقدونی امپراتوری هخامنشيان را از بين برد و بدون وقفه در سال  ٣٣٠قبل از ميالد

به سرزمين افغانستان قديم هجوم آورد .اسکندر برای تسخير افغانستان از راه هرات ،کندهار
و کابل به بگرام رسيد و در آنجا یک سکندريه ساخت .بعدا ً به ساحات شمالی افغانستان
حرکت کرد و در والیت تخار امروزی شهر ای خانم را بنياد گذاشت .بعد از تصفيه شمال
افغانستان ،به سوی شرق حرکت کرد و از راه نورستان وکنر ،به چترال رسيد .در جنگ با
يوسفزايیهای کنر اسکندر در ناحيه پا زخم برداشت ومدت پنج سال تمام در نقاط مختلف
افغانستان جنگيد.
در برگشت از راه دريای سند به سوی مقدونيه ،در مسير راه بر اثر مريضی مالريا در سال
 3٢٣قبل از ميالد مرد .بعد از اسکندر امپراتوری وسیع او بین قوماندانهایش تقسیم گردید.

فعاليت داخل صنف
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موريایيان
موریاییان هند بعد ازآن بر قسمتی از سرزمين افغانستان قديم زمينۀ دست يابی يافتند که در
امپراتوری يونانی تشتت و پراکنده گی به وجود آمد.

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند ،گروه اول در مورد هخامنشيان ،گروه دوم در مورد
يونانیها و گروه سوم در مورد موريایيان هندی بحث نمايند.
سوالها

 – ١در مورد هخامنشيان چه مي دانيد ،بيان کنيد؟
 – ٢يوناني ها چگونه به سرزمين افغانستان رسيدند؟ و مسير اسکندر مقدونی را
بگویید.
 – ٣در مورد موريایيان هندی چه مي دانيد؟ بنویسيد.
		

فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان خانوادۀ خويش قصههایی در مورد هخامنشيان ،يونانيان و موريایيان
را بپرسند و نيز معلومات خويش را به اعضای خانواده بيان کنند.
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مسکوکات يونانى

قب ً
ال مطالعه کرديم که قلمرو امپراتوری اسکندر ميان قوماندانان يونانی تقسيم گرديد.
سلوکيدهای يونانی نيز قسمتی از امپراتوری اسکندر را در اختيار داشتند .آنها شام و مربوطات
آنرا اداره مي کردند .سلوکيدها شخصی به نام ديوديتس اول را به حیث والی باختر توظیف
نمودند .موصوف بعد از رسيدن به باختر ،استقالل باختر و سغدیانه را اعالن کرد .دوران
حکمروایی ديوديتس بين سالهای 230-245قبل از ميالد بود .بعد از او دیودیتس دوم امور
ادارۀ باختر را در دست گرفت .موصوف با دولت تازه به استقالل رسیدۀ اشکانیان روابط
دوستانه برقرار نمود .زیرا هر دو دولت جدید بر خالف سلوکیدهای شام(سوریه) بودند.
ایوتیدیوم ،مقتدر ترین شاه دولت یونان -باختری بود که در دوران حکم روايی خويش
هجوم سلوکيدهای شامی را دفع و به مصالحه و مدارا عقب زد .موصوف قسمتهای جنوب
هندوکش ر ا بدون جنگ از سلطه دولت هند آزاد ساخت .در قسمتهای غربی تا حدود توس
پیش رفت .کاشغرستان در شمال و بلوچستان در جنوب را نیز به افغانستان آن زمان ملحق
ساخت .در همین دوره بود که باختر نام هزار شهر را در جهان آن زمان کسب نمود.
شاه دیگری یونان -باختری دیمتروس نام داشت .موصوف تا سند و نزدیک پنجاب
پیشروی کرد وهندوستان شمالی را تا کنارههای گنگاه تسخیر نمود .سرحدات امپراتوری
25
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يونان  -باختری از دشتهای ایران (ساحات مرکزی ايران موجوده) الی حوزه گنگاه و
از حوزه سیحون و جیحون تا بحر هند کشیده شده بود .فتوحات شاهان یونان – باختر الی
سالهای  175قبل از ميالد ادامه داشت.
ایوکراتید شاه ديگر يونان باختری بود .موصوف
والیهایی را در امپراتوری خويش مقرر نمودکه زمينۀ
دولتهای مستقل را در هند به وجود آوردند .از زمان
به قدرت رسیدن ایوکراتید ،سقوط دولت و امپراتوری
یونان – باختری آغاز گردید .از یک طرف حمالت
اشکانیان در غرب امپراتوری و از جانب دیگر قبایل
ستی در داخل کشور ،پروسۀ از بین بردن و سقوط
دولتهای مستقل یونان – باختری را مساعد ساخت.
دولت یونان -باختری در سال  135قبل از ميالد
مرکز خویش را از بلخ به بگرام انتقال داد و مسأله
تا جای رسید که در سال  70قبل از ميالد اول ساکها
در جنوب افغانستان به قدرت رسیدند و بعدا ً شاخه یی
از قبایل ستی ها که به نام یوچی شهرت دارند بلخ را
تصرف کردند و سلسلۀ دولتهای يونان – باختری را هريپوکرات الهۀ خوشی يونانی ازگنجينۀ بگرام
سقوط دادند.
يو چيها که در تاريخ قديم افغانستان بنام کوشانيان معروف هستند ،امپراتوری بزرگی را
به وجود آوردند که در درس سیزدهم آنرا به تفصيل خواهيد خواند.
شاگردان به دوگروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد به قدرت رسيدن و اعالن آزادی
ساحات باختر و سغديانه معلومات خويش را به صنف ارائه نمايند وگروه دوم در مورد
شاهان مشهور اين سلسله معلومات را در صنف بگويند.
سوال ها

 - ١در مورد ايوتيديوم چه ميدانيد؟ معلومات خويش را بنویسيد.
 – ٢ديمتريوس کی بود و در مورد کار نامههای او چه ميدانيد؟
 – ٣زوال امپراتوري يونان  -باختری چگونه آغاز گرديد؟ معلومات خويش را بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

هر شاگرد نقشه امپراتوری يونان – باختری را در خانه ترسيم نموده و در صنف به
ديگر شاگردان نشان دهند.
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اين مسکوکات در مناطق مختلف افغانستان توسط باستان شناسان يافت شده است .مسکوکات شاهان يونان باختری
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شکی نیست که هم زمان با هجوم نظامی اسکندر ،با عساکر یونانی ،هنرمندان ،دانشمندان
و سایر اهل پیشه نیز به سرزمینهای مفتوحه از جمله افغانستان آمدند .ايجادات و ابداعات
اين هنرمندان با فرهنگ سرزمين های شرقی به خصوص مردم قديم افغانستان يکجا شده و
صبغۀ افغانی به خود گرفت.
وضع اقتصادی دوران يونان – باختری رشد مناسب داشت .روابط تجارتی ،پیشه های
متنوع صنعتی ،مالداری و آبیاری انکشاف قابل مالحظه کرده بود .ایوتيدیم سکه های ساخته
شده از طال و نقره را بنام خود ضرب نموده است که نمايندهگی از وضع خوب و مناسب
اقتصادی زمانش مینمايند .راه های تجارتی باز گذاشته شده بود و امنيت راه های کاروان رو
تامين می گرديد .ساحات مختلف کشور به توسط والیان که غالباً شهزادهگان بودند ،اداره
مي گرديد.
ادامۀ حاکميت شاهان يونان – باختری برای مدت تقريبا  140سال ،اثرات بزرگی بر
مزج و ترويج فرهنگ جديد بر جا گذاشت که از جمله می توان به ترويج صنايع مختلف،
ایجادات هنری ،زبان ،رسم الخط و جنبه های دیگر فرهنگی یاد کرد .اين همه اثرات فرهنگی
در سرتاسر قلمرو امپراتوری يونان  -باختری با عناصر محلی يکجا شده و فرهنگ خاص را
به وجود آورده بود که به نام مدنيت یونان -باختری در تاريخ قديم شهرت يافته است.
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در يکی از کتيبه های دوران يونان – باختری که در ای خانم بدست باستان شناسان
رسيده است ،چنين می خوانيم:

در زمان طفولیت تربیۀ خوب بگیر.
در جوانی بر خواهش خویش حاکم باش.
در پخته سالی راستکار باش.
در پیری اندرز دهنده باش.
در روزهای واپسین زنده گانی ،بدان که چگونه
بدون افسوس بمیری.

فعاليت داخل صنف
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اثرات يونانيان در امور ساختمانی و عمرانی
نيز محسوس بود .مراکز اداری و نظامی خويش
را عمدتاً در مقاطع درياها می ساختند .نمونه های اين گونه عمرانات را در بقايای بگرام و ای
خانم ديده مي توانيم .در ساختمان ها شيوۀ تدافعی مدنظر گرفته می شد .برج های مراقبتی،
خندق های دفاعی و سدهای گونه گون را در ساختمان ها مدنظر داشتند.
به عقيدۀ مؤرخين نفوذ يونانیها تا قرن هفتم ميالدی در افغانستان دوام کرد .اين اثرات
عمدتاً در بخش رسم الخط و هنر چشم گير بود .کتيبه های متعدد که در نقاط مختلف
بدست آمده ،اين ادعا را تایید مي نمايند .هنر مجسمه سازی ،رسامی و نقاشی برظروف
شيشه یی ،اشکال وتيپهای يونانی درساختمان ها وعمرانات ،تا زمانه های زياد در افغانستان
قديم معمول بود.
ً
ً
خالصه اين که در مدت تقريبا 140سال اقتدارشاهان يونان – باختری ،که جمعا  36تن
از پادشاهان و یک ملکه از اين سلسله در افغانستان وهند قدیم حکم رانده اند ،همۀ آنها
به توسعۀ فرهنگ و کلتور یونانی در سرزمين باختر و هند پرداخته اند .بايد به ياد داشت که
فرهنگ يونانیها بصورت تغيير ناخورده در اين سرزمين مروج نشده است ،بلکه با کلتور و
فرهنگ سر زمين افغانستان قديم یکجا شده و نوع جديدی از فرهنگ را به   ميان آورد که
بنام مدنيت يونان – باختری ياد شده است.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد وضع اقتصادی دوران يونان باختری معلومات
را ارائه نمايند وگروه دوم دربارۀ یکجا شدن فرهنگ دوران يونان – باختری صحبت نمايند.
سوالها

 -١در مورد وضع اقتصادی دوران يونان باختری چه میدانيد؟ بگویید.
 – ٢نمونههای اثرات ساختمانهای يونانی در کدام ساحات به نظر ميرسد؟ نام بگيريد.
 – ٣کدام نوع رسم الخط در دوران يونان – باختری مروج بود؟ توضيح دهيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در محالت زيست خويش قصههای سکندر و يا يونانيان را از بزرگان بپرسند،
معلومات بدست آورده را در صنف به ديگران بگويند.
28
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کتيبۀ رباطک

در کتيبه رباطک عالوه برمطالب ديگر در مورد شجرۀ کوشانيان چنين آمده است که:
کجوالکدفيسيس پدر بزرگ ،ويماتگتو پدرکالن و ويماکدفيسيس پدر کنشکا است .در کتيبۀ
رباطک شهرهای سرحدی امپراتوری کوشانيان نيز آمده است که به گونۀ مثال ،آخرين شهر
جنوبی امپراتوری کوشانيان به نام چمپا ياد شده است.
تأسیس دولت کوشانی
در حدود پنجاه سال قبل از ميالد ،قبایل کوچی با همکاری
مخالفین داخلی ،دولت یونان – باختری را از بين بردند .بلخ
را تصرف نمودند و سر انجام اساس امپراتوری جدیدی را
که کام ً
ال صبغۀ افغانی داشته به وجود آوردند .مؤثق ترين
معلومات پيرامون کوشانيان را میتوان از نوشتههای کتيبۀ رباطک
بدست آورد .کتيبۀ رباطک در سال اول امپراتوري کنشکا
نوشته شده است .اين کتيبه معلومات مفيد و مهم در رابطه با
29

مجسمۀ کنشکا

اسمیریا
توریا
سیرایتروس

داینا

اوشیا

درویشان

پیکن

کاشغر

یارکند
ختن
راولپندی

تاشکند
خجند

خیوه
بخارا
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امپراتوران کوشانی و حدود امپراتوری آنها دارد.
کجوالکد فیسیس مؤسس امپراتوری کوشانيان بود .موصوف چهار والیت بزرگ در اطراف
بلخ را با هم متحد ساخت .در حدود سال  40میالدی ساحات کابل و غزنی را فتح نمود.
کجوال کد فیسیس40سال برقلمرو آريانای قديم و باختر حکم روایی کرد .موصوف در طی
این مدت توانست بقایای شاهان یونانی و پارتی را از بین ببرد .تعداد زيادی از مسکوکات
کجوال کد فيسيس از مس ساخته شده است .در مسکوکات القاب زيادی مانند  :دیندار،
شهنشاه ،وغيره حک شده است .موصوف به عمر 80سالهگی چشم از جهان بست.
بعد ازکجوال کد فیسیس قدرت به ويما تکتو رسيد .بنا بر نوشتۀ کتيبۀ رباطک ويما تکتو پسر
کجوال کد فيسيس مي باشد.
بعد از ويماتکتو پسرش ويما کدفيسيس تا سال  127میالدی حکمروایی کرد .ويماکدفيسيس
نخستین شاه کوشانی بود که حدود کشور را تا دریای گنگا در جنوب وسعت داد .ويما
کدفيسيس با کشورچین روابط دوستانه داشت و به دربار تراجان امپراتور روم سفیری فرستاد
و با آنها روابط تجارتی و اقتصادی را محکمتر نمود .درمسکوکات این دوره اثرات هنر سکه
سازی روم معلوم است.

خو قند

تاشقرغان

سمرقند

بلخ

ترمز

گورگانج
نخشب
ميمنه

فیض آباد بغالن

پیشاور

سيالکوټ

الهور سکر

کابل

هرات

کوتل ابریشم

غزنی
شکارپور لوراليي
خو قند

مرو رود

فراه

کندهار
کوټه

مرو

قصر احنف

بست

فيروز پور
دهلي
پوتالي پوترا

مسير راه ابریشم
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بعد از ويماکدفيسيس ادارۀ کشور به پسرش کنشکا تعلق گرفت .کنشکا مردی مقتدر و
امپراتوری نامور تاريخ قديم افغانستان است .حدود امپراتوری کنشکا شرقاً به بنارس هندوستان
و غرباً به امپراتوری پارتها و شماالً تا کاشغر و یار کند میرسد .او (کنشکا) روابط تجارتی
در شرق با چين و در غرب با روم برقرار نموده بود و راه مشهور ابريشم در زمان کوشانيان
و به خصوص در زمان کنشکا به شهرت جهانی رسيد .به منظور ادارۀ امپراتوری خویش ،دو
مرکز اداری داشت که در زمستان پیشاور و در تابستان بگرام را تعیین نموده بود.

KU

کنشکا در سال  147میالدی چشم از جهان پوشید .پسران وی امپراتوری بزرگ پدر
خویش را بین خود تقسیم نمودند .در هر گوشه کسی به قدرت رسید و در مرکز به تعقیب
مرگ کنشکا پسرش بنام واسشکه يا واسوديوا جانشين پدر شد.
آخرين امپراتوري که بر قلمرو امپراتوری کوشانيان حاکميت کامل داشت ،بنام واسشکا

گرفت.

AC

يا واسوديوا ياد شده است .موصوف در سال  182ميالدی زمام امور امپراتوری را در دست
با وصف آنکه بعد از واسوديوا امپراتوری بزرگ کوشانيان در ميان شهزاده گان به
حاکميت های محلی مبدل گشت ولی حاکميت کوشانيان بر قلمرو امپراتوری اش تا سال250
ميالدی ادامه داشت.
بعد از تضعيف ادارۀ مرکزی امپراتوری کوشانی ،زمينه برای سرکشی حکام و امرای
محلی مساعدگرديد و در نتيجۀ فشارهای نظامی ساللۀ ساسانیها از يک طرف و عدم مرکزيت
نيرومند در داخل کشور ،زمينه برای به قدرت رسيدن امرای محلی و بعدا ً امپراتوری يفتلیها
مساعد گرديد ،که در دروس آينده آن را به تفصيل خواهيد خواند.

31

مهمترين امپراتوران کوشانیها به ترتيب زمان
شماره

نام امپراتور

زمان حکمروایی

مشخصات و مميزات آن دوره

1

کجوال

از سال 40الی 80ميالدی

موسس امپراتوری کوشانيان که  40سال بر قلمرو آريانای

2

ويما تکتو

از سال 80الی

اين امپراتور کوشانی برای اولين بار توسط کتيبۀ رباطک

3

ويما کدفيسيس

ازسال  105الی  127ميالدی

اولين امپراتور کوشانی بود که سرحدات کشورش تا دريای

4

کنشکا

از سال 127الی 147ميالدی

بزرگترين امپراتور سال لۀ کوشانيان شمرده شده که وسعت
امپراتوری اش از شرق و جنوب تا گنگا وبنارس هند ،غرباً
امپراتوری پارتها ،شماالً کاشغر و يارکند میرسيد.

5

واسوديوا

از سال  182الی  220ميالدی

آخرين امپراتور کوشانی که بر تمام قلمرو امپراتوری

کدفيسيس

معرفی گرديد .کتيبۀ رباطک در سال  1372شمسی در ساحات
سمنگان و بغالن کشف گرديد.

گنگا رسيد و سفيری به دربار ترا جان امپراتور روم فرستاد.
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(واسشکا)

 105ميالدی

قديم و باختر حکمراند.

بزرگ حکمروایی نمود .بعد از واسوديوا ،امرای محلی

حاکميت مرکزی را به خطر انداختند و حکومات محلی

AC

فعاليت داخل صنف

نيرومندترگرديدند.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد کتيبه رباطک معلومات بدهند
و گروه دوم در مورد امپراتوران مهم دوران کوشانيان معلومات خويش را به صنف
ارائه نمايند.
سوالها

 – ١موثق ترين معلومات در مورد کوشانيان را ميتوان از کتيبۀ . . . . . . . . . . .بدست
آورد.
 - ٢اولين امپراتور کوشانيان به نام . . . . . . . . . . .ياد مي شد.
 – ٣در مورد بزرگترين امپراتور کوشانيان چه معلومات دارید؟ بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان عکس های مسکوکات و يا مجسمههای دوران قبل از اسالم در افغانستان را
در نشرات بيابند و آنرا به صنف بياورند.
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درس چهاردهم

آيا در مورد مراکز مهم سياسي  -فرهنگی کوشانيان معلومات داريد؟

KU

بگرام

هډه

باميان

AC

چنانچه در درس قبلی خواندیم ،کوشانیان قلمرو وسيع امپراتوری خويش را از دو مرکز سياسی
پشاور و بگرام اداره ميکردند .در اين درس مختصرا ً بگرام ،به حيث مرکز سياسی امپراتوری
کوشانيان و بعدا ً هده ،به حيث مرکز فرهنگی کوشانيان و بامیان را به حیث محل تربیت بودائیان
معرفی مینمايیم.
الف  :بگرام ،مرکز سياسی امپراتوری کوشانيان

بگرام کنونی که به فاصلۀ چهل ميل به طرف شمال شهر کابل قرار دارد ،دوهزار سال
قبل ،مرکز تابستانی امپراتوری کوشانيان بود .اساس این شهر به حيث مرکز نظامی توسط
اسکندر در قرن سوم قبل از ميالدگذاشته شده بود .در آن زمان بگرام را اسکندريه قفقازيه
میناميدند.
در حفريات بگرام عالوه بر بقايای ساختمان ها ،هزارها آثار و اشيايی انتيک وتاريخی
کشف گردید .مطالعۀ بقايایی ساختمان ها روشن مینمايند که پالن ساختمان شهر بگرام بر
بنياد سيستم دفاعی طرح شده بود .عالوه بر آن که خصوصيات محلی در آن معلوم است،
مشخصات ساختمان های يونانی نيز در آن دیده میشود .برای اعمار شهر ،محلی در نظرگرفته
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فعاليت داخل صنف

AC
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شده که دو دريا باهم يکجا شده است .انتخاب اين گونه محالت برای اعمار ساختمان ها
يکی از خصوصيات کارهای عمرانی يونانيان بود .عالوه برآن شهر دارای حصار و ديوارهای
عریض با برجهای تدافعی ساخته شده بود .آثار و اشيای زياد انتيک و تاريخی بعد از حفريات
سال  1937ميالدی کشف گرديد .اين آثار عمدتاً عبارت بود از  :قطعاتی از صندوقچههای
الکی چينی ،مجسمههای کوچک مسی و برونزی ،ظروف يونانی و رومی ،قطعات گچی،
عدۀ زياد قطعات عاج هندی وغيره .همه اين آثار از لحاظ هنری ظريف و از لحاظ تعداد،
منحصر به خاندان شاهی کوشانيان
بوده است.
آثـــار و اشيــای کشف شده به
صورت واضح دو مطلب را روشن
مينمايد ،اول اينکه ،روابط تجارتی
کوشانيان با کشورها و مناطق دور
دست تامين شده بود .کاروانهای
تجارتی ازروم به چيــن از طريق
راه ابـريشم ميرسید و عمــــده
ترين قسمت اين راه بين المللی از
امپراتوری کوشانيان مي گذشت.
مجسمه عاجی کشف شده از بگرام
مدال زیوس ساخته شده از گچ (بگرام)
مطلب دوم ايـــنکه بگرام
به حيث مرکز سياسی يکی از
امپراتوری های بزرگ آن زمان نقش بس عمده در آمد و رفت داشته است.
شاگردان در دوگروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد سيستم دفاعی شهر بگرام بحث
نمايند وگروه دوم در مورد تاريخچۀ شهر بگرام معلومات را به صنف ارائه نمايند.
سوالها

 – ١در سال . . . . . . . . .ميالدی حفريات در بگرام آغازگرديد.
 – ٢پالن ساختمان بگرام بر بنياد سيستم . . . . . . . .طرح شده بود.
 – ٣در مورد کاروانهای تجارتی در زمان کوشانيان چه معلومات دارید؟ بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد راه ها و نحوۀ تجارت قدیم از بزرگان خویش بپرسند و معلومات
بدست آورده را در صنف ارائه نمایند.
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درس پانزدهم

هده ،مرکز فرهنگی امپراتوری کوشانيان
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معبد در هده

هدۀ تاريخی در سمت جنوب غربی شهر جالل آباد به فاصله تقريباً 15کيلومتری موقعيت

دارد .اين محل باستانی ،در تاريخ قديم افغانستان به حيث يکی از مراکز مهم فرهنگی نقش بس
بزرگی داشته است .اين ساحۀ قديمی ،در متون تاريخی از جانب سياحان و زيارت کنندهگان
مکررا ً ياد شده است .فاهيان زائر چينی هده را هيلو ناميده است .هيونتسنگ نيز از هده به حيث
يک مرکز فرهنگی ياد کرده است.
درجريان حفريات باستان شناسان آثار و اشيای زيادی کشف گردید که نماينده گی از
هنر ،مذهب و ساختمان های مذهبی جمعيتهای آن زمان میکند.
هده در زمانههای قديم مبدای نوآوریها بود .به حمايت مردم هده ،طريقۀ جديد مذهب
بودايی بنام هينايانا که معنی عرادۀ بزرگ دارد ،رايج شد .برای اولين بار در هده زمينۀ ساختن
مجسمههای بودايی مساعد گرديد .به عقیدۀ دانشمند انگلیسی سرجان مارشال مجسمههای
ساخته شده در هده عمدتاً چهره ها و هيکل های تيپ آريايی (کوشانی و اسکايی) داشتند .اين
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گونه فعاليت ها ،هده را به حيث مرکز فرهنگی در تاريخ قديم افغانستان معرفی نموده است.
هده يکی از مراکز مهم هنری مکتب گندهارا میباشد .سبک هنری گندهارا در تمام حوزۀ
آسيای ميانه و هند قديم شهرت دارد .در اين سبک هنری عمدتاً ساختن مجسمه های بودا
از همه اولتر جلب توجه مي نمايند .مکتب گندهارا ترکيب دو سبک هنر بود .در مراعات
موازنۀ ساختمانی ،در مجسمه ها سبکهای يونانی به کار گرفته بود ،در حالي که شکل و
هويت معنوی را از مذهب بودایی هندی گرفته بود .در هده انواع و اشکال گونه گون هنری
و ساختمانی را داريم که ارزش خاص دارند .هيکل های ساخته شده ازگچ تازه گی بس بارز
از انواع هيکل های ساخته شده در حوزۀ هند داشتند.
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فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد نو آوریهای هده معلومات
خويش را به صنف بگويند ،گروه دوم در مورد مکتب گندهارا ،معلومات به صنف
ارائه نمايند.
سوالها

 – ١چرا هدۀ قديم را مرکز فرهنگی ناميده اند؟ شرح دهید.
 - ٢مکتب گندهارا از کدام سبک وهنر ترکيب شده است؟
 – ٣هډه در زمانههای قدیم به چه نام یاد میشد؟ معلومات خویش را بنویسید.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد هده واقع در ننگرهار از بزرگان خويش بپرسند و معلومات خويش
را در صنف بيان نمايند.
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درس شانزدهم

بامیان مرکز عقيدتی بودايی
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تصويری از نقاشی رنگه در سمچهای باميان

واليت باميان ،به نسبت داشتن آثار زياد تاريخی و هنری در ادارۀ بين المللی ميراث فرهنگی جهان
در سال  2003میالدی ثبت شده است .باميان تاريخ طوالنی دارد ،که ريشه هايش به دوره های قبل
از ميالد و قرن اول میالدی می رسد.
يکی از مسافران چينی به نام هيونتسنگ در قرن ششم ميالدي از بامیان دیدن نموده و
در مورد آن مطالب سودمندی را نوشته است .در يکی از يادداشتهای اين زاير چينی آمده
است که:
((شهر باميان مرکز مهم بودايی است .ده ها مدرسۀ بودايی در اين شهر وجود دارد
که شاگردان را تربيه مینمايد .تعداد استادان اين مدرسهها به هزاران تن می رسد .زيارت
کننده گان از جاهای دور ،از کشورهای مختلف به اين مرکز مذهبی می آيند)).
در باميان بيشترين مجسمه های دوران بودايی باقی مانده است .اين مجسمه ها به
اندازه های خورد و بزرگ ساخته شده اند .بزرگترين مجسمه که به نام صلصال مشهور است
به بلندی پنجاه و پنج متر در بدنه کوه ساخته شده است و مجسمۀ ديگری که بلندی آن به
سی و پنج متر می رسد و به نام شمامه ياد می شود نيز ،در فاصلۀ تقريباً يک کيلومتری دورتر از
صلصال ساخته شده است ( .)1در کنار آن مجسمه های خورد ديگر نيز ساخته شده اند که بقايای
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آنها در سمچ های اطراف اين دو مجسمۀ بزرگ وجود دارند .در سمچهای باميان عالوه بر
مجسمه ها ،تصاوير و نقاشیهای مرغوبی نيز کار شده است که ارزش تاريخی و هنری آن
زيادتر است.
در اين نقاشیها در کنار رنگهای ديگر ،رنگ های روغنی نيز به کار گرفته شده است،
نگاره های ياد شده در جهان از قديمی ترين نقاشیهایی است که در آن رنگ روغنی به کار
رفته است.
در نقاشیها برعالوۀ سبک هندی و يونانی ،اثرات هنر ساسانی هم ديده میشود.
اهميت باميان از لحظ اقتصادی نيز قابل توجه میباشد .در زمانه های قديم شاخۀ جنوبی
راه ابريشم از باميان می گذشت و در آن ،کاروانهایی در رفت و آمد بودند و امتعۀ تجارتی
از هند به بلخ و از بلخ به هند ،از همين راه عبور می کرد.
آنچـه به وضاحت بايد يـادآور شد ايـن است کـه بيشتـر مسافـرين ايـن کاروان ها،
زيارت کننده گان ،و شاگردانی بودند که برای ادای مراسم مذهبی و يا يادگيری اصول دين
بودايی به باميان می آمدند.
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فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد آثار مهم تاريخی باميان در صنف
معلومات ارائه نمايند .گروه دوم در مورد نوشتۀ هيونتسنگ در صنف توضيحاتی را ارائه
نمايند.
سوالها

 – ١هيونتسنگ در مورد باميان چه نوشته است؟ بنويسيد.
 – ٢در مورد نقاشیهای رنگه باميان چه معلومات داريد؟ بنويسيد.
 – ٣باميان از طرف . . . . . . . . .به حيث يک حوزۀ میراث های فرهنگی جهان ثبت و پذيرفته شده
است.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از والدين خويش در مورد مجسمههای بزرگ باميان بپرسند و معلومات را
در صنف ارائه نمايند.
 .1قا بل ياد آوري است که اين مجسمههای بی نظير و شهکار در هنر مجسمه سازی گندهارا ،در نتيجۀ تحريکات بيگانه گان در سال ٢٠٠١
ميالدی تخريب گرديد .اين عمل ناشايسته و ضد فرهنگی از جانب همۀ مردم افغانستان و مجامع فرهنگی بين المللی تقبيح گرديد.
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آيا يفتلیها را میشناسید؟
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مجسمۀ سوريا مکشوفه از کوتل خير خانۀ کابل

AC

مسکوکات شاهان يفتلی که در افغانستان کشف گرديده اند

قبل از آن که يفتلیها به حيث دولت نيرومند بر اوضاع افغانستان قديم حاکم شوند ،در غرب
افغانستان امپراتوری ساسانيان اساس گذاری شده بود .بعد از حاکميت واسوديوا در افغانستان
امپراتوری کوشانيان به حکومات محلی و پراکندهگی مواجه شده بود .در اين فرصت ساسانيان
بعضی از ساحات امپراتوری کوشانيان را در جنگ های وقفهيی تصرف میکردند و بعد از مدتی
در نتيجۀ مقاومت های مردم عقب مینشستند .در اين پيشرویها و عقب نشینیهای ساسانيان،
زمينه برای حاکميت يفتلی ها در افغانستان مساعد گرديد .يفتلی ها در ساحات شمال هندوکش
زمينۀ قدرت نمايی را يافتند .آنها را در متون تاريخی به نامهای هفتالی ها ،يفتلیها ،خوينت ها
و اعراب آنها را هياطله ياد کرده اند .مؤرخ بيزانسی به نام پروکييوويس که در زمان یفتلیها
زندهگی میکردند ،در مورد آنها مینويسد :هفتالی ها با نژاد زرد متفاوت بودند ،آن ها سفيد
پوست و در عين حال مهذب بودند .اولين شاه يفتلیها به نام ايفتا ليتو معرفی شده است که در
سال ٤٢٥میالدی تاج شاهی را در تخار کنونی برسر نهاد .ساحۀ حاکميت موصوف از بدخشان تا
بلخ و سغديانه مي رسيد .به تعقيب آن پسرش اخشنور به قدرت رسيد .موصوف هرات را نيز شامل
قلمرو خويش نمود .در يکی از جنگها با ساسانيان اسير گشت ،ولی فيروز شاه ساسانی موصوف
را برای اين که هميشه مطيع باشد ،بخشيد .اين کار فيروز شاه نتيجه نداد ،برعکس اخشنور چهار
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بار ديگر با فيروزشاه برای دفاع از سرزمين خويش جنگ کرد ،که به نفع يفتلیها تمام شد .اخشنور
به طور مسلسل به وسعت امپراتوری خويش سعی کرد ،ساحات جنوب هندوکش از قبيل کابل،
غزنه و هلمند را نيز تحت ادارۀ خويش آورد .بعد از آن عدۀ زيادی از قبايل يفتلی در ساحات
جنوب هندوکش مسکن گزيدند .اين قبايل بعدها به نام زابل شاهان ،در تاريخ قديم افغانستان نقش
بزرگی داشتند .نامهای تورا مانا و مهراکوال در تاريخ يفتلیها بس مهم پنداشته شده اند.
تورامانا ساحۀ امپراتوری يفتلیها را تا هند شمالی رسانيد .موصوف برای تصرف ساحات
هند لشکر خويش را در سيالکوت تهيه نمود و ساحات مانند سکاندا و گوپتا را تصروف
کرد .در کتيبۀ گواليار نام او را تورا مانا مها راجاه شاه زابلی نوشته اند .بعد از تورامانا پسرش
مهراکوال به قدرت رسيد .موصوف نيز در وسعت امپراتوری کوشيد و ساحات زيادی را تحت
ادارۀ خويش آورد .بقايای گوپتاها را در هند مرکزی از بين برد ،ولی مدتی نگذشت که بقايای
گوپتاها بار ديگر باهم متحد شده و در سال  ٥٢٨ميالدی حاکميت يفتلیها را در هند مرکزی به
خطر مواجه کرد .يفتلیها برخالف مذهب بودايی بودند ،تعداد زيادی از معابد بودايی را ويران
کردند .آنها به روشنی عقیده داشتند وآفتاب را میپرستیدند .در کتيبهها و مسکوکات دوران
يفتلیها اين مطلب روشن است .در مسکوکات يفتلی ها چهره های با قد بلند ،بينی رسا و چهرۀ
تيپ افغانی حک شده است .گوشوارهها داشتند و لباس کام ً
ال تيپ کوچیهای امروزی را دارا
بودند .در مسکوکات آنها از معابد زور و سور يادآوری شده که به معنی آفتاب پرستی بود
و ترسيم آتشکدهها را نيز در مسکوکات انعکاس داده اند .مجسمه رب النوع آفتاب (مجسمۀ
سوريا) در کوتل خير خانه يکی از نمونههای برجستۀ آن زمان میباشد .خالصه اين که يفتلیها
و بقايای کوشانی مانند :زابل شاهان ،کابل شاهان ،شيران باميان سوريان وغيره الی آمدن لشکر
مسلمانان بر ساحات مختلف افغانستان حکمروايی داشتند .در اين مدت زمان که گاهی اعراب
بر ساحات مختلف افغانستان حاکم میشدند ،و گاهی اُمرای محلی حدود دوصد سال را در بر
گرفت ،تا این که زمینه برای تأسیس حکومت های مستقل اسالمی افغانستان مساعد گردید.
شاگردان در دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد اوضاع سياسی يفتلیها بحث
نمايند و گروه دوم در مورد وضع مذهبی يفتلیها به صنف معلومات را ارائه نمايند.
سوالها

 – ١يفتلیها را به کدام نامها ياد کرده اند؟ بنویسيد.
 – ٢در مورد مهرا کوال چه ميدانيد؟ معلومات مختصر را بنویسيد.
 – ٣در مورد مذهب يفتلیها چه میدانيد؟ مختصرا ً بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در محل زيست از مال اِمامان خويش در مورد اديان منسوخ شدۀ ديگر از جمله
آفتاب پرستی بپرسند و معلومات خويش را در صنف بيان کنند.
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 آيا در مورد تمدن مصر قديم معلومات دارید؟ بياييد با قديم ترين تمدن بين النهرين آشنا شوید! آيا در مورد تمدن قديم ايران آگاهی داريد؟ بياييد بامدنيت هند باستان آشناشويد! آيا از قديمی ترين مدنيت چين خبر دارید؟ آيا میدانید تمدن يونان قديم چگونه آغاز گرديد؟ -آيا شنیده ايد که امپراتوران روم قديم را حکمروایان اروپا میگفتند؟
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در اين فصل شاگردان مشخصات تمدن مصر قدیم را می آموزند ،با تمدن ایران
باستان آشنا می شوند ،تمدن های هند باستان را ياد می گيرند ،با قديمی ترين
مدنيت در چين آشنايی پيدا مي کنند ،با تمدن يونان باستان آشنا میشوند و
نيز در مورد تمدن روم قديم معلومات حاصل می کنند.
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اهرام مصر

کشور مصر در افريقا واقع است .مؤرخين باور دارند که دريای نيل عامل مهمی در ايجاد
اولين مدنيت بشری در مصر بود .در عصر باستان ،مردم مصر برای اولين بار توانستند خط
تصویری را به وجود آورند .در اين خط هر عالمت برای يک بيان تعیين شده بود ،يونا نیها
اين خط را هيروغليف ناميده اند ،که معنی آن حکاکی مقدس میباشد .اين خط را بر روی
سنگ ،چوب ،پوست و پارچههای بافت شده مینوشتند .پاپيروس (نام پاپيروس از گياهانی
گرفته شده است که در کنار دریای نيل میروئید) برای نوشتن اين خط زياد به کار گرفته
میشد.
هنر معماری در مصر يکی از عجايب جهان باستان شمرده شده است .اهرام مصر نمونۀ
بسيار خوبی از اين گونه معماری میباشد بزرگترين هرم در مصر به نام کيوپس ياد شده که
در طول بيست سال اعمار گرديد.
در مصر قديم بیشترین بحث در مورد فرعون ها میباشد .مصریها شاهان خويش را
فرعون يا خاندان بزرگ میگفتند .مشهور ترين خاندانهای فرعونی در مصر باستان را در
جدول بخوانيد.
در مصرقديم از خانوادۀ باستان تا دوران سوم فرعونها طور عموم نوزده شاه (فرعون)
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حاکميت داشتند .مصريها روابط تجارتی را با همسايهگان خويش وسعت داده بودند ،ثبوت
اين مطلب موجوديت سنگ های الجوردي افغانستان در مصر است که سه هزار سال قبل از
ميالد به آنجا رسيده است .آخرين فرعون مصري پسماتيک ،اهميس دوم و پسماتيک سوم
بودند که به وسيلۀ هخامنشی ها در سال  ٥٢٥قبل از ميالد سقوط نمودند .هخامنشیان توسط
یونانیها در سال  336ق .م سقوط داده شد و یونانیهای مصری بوسیلۀ رومیها عقب زده شد
و رومیها توسط سپاه مسلمین در قرن هفتم میالدی به شکست مواجه گردیدند.

١

خاندانهای باستانی

 ٣٢٠٠الی  ٢٦٦٥قبل از ميالد

٢

خاندان اولی فرعونها

 ٢٦٦٤الی  ٢١٥٥قبل از ميالد

٣

سقوط خاندان اولی فرعونها

 ٢١٥٤الی  ٢٠٥٢قبل از ميالد

٤

دومين دورۀ فرعونهای

 ٢٠٥٢الی  ١٧٨٦قبل از ميالد

٥

سقوط دومين دورۀ فرعونها

 ١٧٨٥الی  ١٥٥٤قبل از ميالد

٦

دوران سوم فرعونها

 ١٥٥٤الی  ١٠٧٥قبل از ميالد
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شماره

اسمای خاندانها

زمان حاکميت

شاگردان به دوگروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد خط تصويری ،معلومات خويش
را به صنف ارائه نمايند و گروه دوم در مورد پيشرفت ساختمانی مصریها به صنف
معلومات ارائه نمايند.
سوالها

 – ١در مورد خط مصري چه میدانيد؟ بنویسيد.
 – ٢در مورد معماری مصریها معلومات خويش را بنویسيد.
 – ٣در مورد روابط تجارتی مصریها چه ميدانيد بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان خويش قصههای مصريان را بپرسند و معلومات بدست آوردۀ
خويش را در صنف بگويند.
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شاه اشور بناپال

حوزۀ جغرافيايی بين دو دريای دجله و فرات را بين النهرين مي گويند .مؤرخين به اين
باور اند که قديمی ترين تمدن در بين النهرين ايجاد شده است .کنارههای درياهای دجله
وفرات زمينههای خوبی برای رشد و انکشاف تمدن داشت ،تعدادی از باستان شناسان به
اين باور اند که حادثۀ تاريخی طوفان نوح  در همين بين النهرين واقع شده است.
قديمیترين محل در بين النهرين به نام تل حسونا ياد میشود .اين محل باستانی پنج هزار
سال قبل از ميالد قريهيی بزرگی بود که ساکنان آن با کشت و زرع نباتات آشنايی داشتند.
آنها به نسبت ازدياد نفوس به ساحات جنوبی بين النهرين مهاجرت کردند و در آن جا
زمينۀ تمدن جديد به نام تمدن سومریها را گذاشتند .اولين بار خط و کتابت را به وجود
آوردند که به نام خط ميخی ياد میشود.
يکی از محالت مهم تاريخی ديگر در بين النهرين آشور میباشد .شاهان مقتدری در
اين مرکز سياسی روی کار آمدند و ساحات زيادی را تحت کنترول در آوردند .اولين شاه
آشوریها به نام سارگون اول ياد شده است .موصوف حدود  900نهصد سال قبل از ميالد
شهر اور را در دست گرفت .همين سلسله ادامه يافت و تا قرن  ٧قبل از ميالد بر ساحات مختلف
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بين النهرين حاکميت داشتند .پادشاه دیگر آشور به نام آشور بناپال ياد شده که ساحات وسيع را
در اختيار داشت .چندين بار با ایالمیان در گيرشده و باال خره بر آنها پيروز شد و ساحات تحت
ادارۀ آنها را در قلمرو خويش آورد.
شهر ديگر تاريخی در بين النهرين به نام بابل ياد شده است .حاکمان بابل بر همه ساحات بين
النهرين حاکميت داشتند .مؤرخين دوران حکمروايی بابليها را به سه مرحله تقسيم نموده اند.
مهمترين امپراتور مرحلۀ اول به نام حمورابی ياد شده است .حمورابی قانون برای مردم خويش
وضع نمود .در اين قانون به همه جهات زندهگی مردم توجه صورت گرفته بود .از مجازات تا
نظام زراعتی و مسافرتها در سرزمين حمورابی ،همه را در اين قانون گنجانيده بود.
مرحلۀ دوم بابلیها از اقتدار قوم کاسیها آغاز میشود .کاسیها سلسله حمورابی را سقوط
دادند و تا پنجصد سال بر قلمرو بين النهرين حاکميت داشتند .آنها شهرهای بزرگ بين النهرين
و بيرون از حوزه بين النهرين را تحت ادارۀ خويش درآوردند .ايالم و شوش را نيز گرفتند.
درحدود قرن يازده قبل از ميالد باشندهگان شهر ايالم در يک حملۀ نيرومند ،حاکميت کاسیها
را خاتمه دادند.
مرحلۀ سوم بابل از زمان به قدرت رسيدن کلدانيها شروع میشود .در اين زمان افسر نظامی
کلدانيها به نام نبيوالصر در آغاز قرن ششم قبل از ميالد بر بابل حاکم گردید .آخرين شاه اين
سلسله به نام بخت نصر ياد شده است که ساحات يهوديه را نيز تحت ادارۀ خويش درآورد .بعد
از بخت نصر حاکميت کلدانیها توسط هخامنشيان به سقوط مواجه شد .به تعقیب آن ساسانیان
در قرن هفتم میالدی توسط مسلمین به شکست مواجه گردید.
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد تل حسونا ،گروه دوم در مورد
اشور و گروه سوم در مورد بابليان معلومات خويش را در صنف بيان کنند.
سوالها

 - ١موقعیت بین النهرین در کجا است؟
 – ٢در مورد اور چه مي دانيد؟ شرح دهيد.
 – ٣در مورد قانون حمورابی معلومات خويش را بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد طوفان نوح  از مال امام خويش بپرسند و معلومات خويش را در صنف بيان
کنند.
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مقبره کوروش

طوریکه قب ً
ال در بحث مهاجرت متذکر شده بودیم که به مرور زمان تعداد آریاییها در
بخدی (بلخ) زیاد شدند و به مهاجرت رو آوردند ،تعدادی به سمت شرق به سرزمینهای
هند شمالی ،یک تعداد در داخل آریانا و تعدادی دیگر به سمت غرب هجرت کردند.
آریاییهای که به طرف غرب حرکت نمودند اول به ایران و بعدا ً به ترکیه و سرزمینهای
اروپایی رسیدند .آنهایی که در ایران متوطن شدند تمدن دیگری را به ادامۀ تمدن آریانا در
ایران به نام تمدن فارس بنیاد نهادند که اینک در مورد آن بحث مینماییم.
سیالک ،جیرفت و شهر سوخته از مشهور ترين محالت باستانی کشور ايران است.
جمعيت های سيالک با مردم مناطق همجوار مانند باشنده گان منديگک ،مردم کناره های
دريای سند موهنجو دارو و هرپه و هم چنان در سمت غرب با باشندهگان کنارههای دريای
دجله و فرات ،رابطه برقرار نموده بودند.
در جنوب غرب ايران نيز تحقيقات صورت گرفته است .در آغاز قرن دهم قبل از ميالد
در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمينۀ اولين دولت را به وجود آوردند .به قول هيرودوت
شخصی به نام داياکو قبايل ماد را تحت ادارۀ خويش درآورد .بعد از او چند شاه ديگر در
اين سلسله به قدرت رسيدند .دولت مادها در سال ٥٥٣قبل از ميالد توسط کوروش به سقوط
مواجه گرديد.
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اساس دولت هخامنشی ها را کوروش بزرگ در سال  ٥٥٨قبل از ميالد گذاشت .موصوف
يکی از مهم ترين شاهان سلسلۀ هخامنشيان بود .بعد از کوروش و پسرش کمبوجيه ،داريوش
اول به قدرت رسيد .بعد از او هشت شاه دیگر هخامنشیان به قدرت رسیدند .تا سر انجام در
سال  335قبل از میالد آخرین شاه هخامنشیان به نام داریوش سوم توسط حمالت اسکندر
مقدونی شکست خورد و حاکمیت آن سلسله خاتمه یافت .بعد از مرگ سکندر ساللۀ
سلوکیدیها قدرت را در دست داشتند که به وسیلۀ رومیها سقوط نمود .رومیان در یک
گوشه و اشکانیان در گوشۀ دیگر ایران حاکمیت داشتند که در قرن دوم توسط ساسانیها به
سقوط مواجه شدند.
ساسانيان آخرين سلسلۀ امپراتوری های قبل از اسالم در ايران بود .مؤسس خاندان ساسانی را
بابک ياد کرده اند .ساسانیها به مذهب زردشتی معتقد بودند بعد از بابک پسرانش اردشير
بابکان و شاپور درقرن سوم ميالدی به قدرت رسيدند .اردشير در طول مدت قدرت اش
موفقيت های زيادی را درتوسعۀ حاکميت خويش
بدست آورد .جانشينانش در داخل امپراتوری و
کشورهای همجوار درگير بودند.
يکی از شاهان مشهور ساسانیها شاپور دوم
بودکه در سن  ١٦شانزده سالهگی قدرت را در
دست گرفت ،مدت هفتاد سال حکمروایی کرد.
آخرين شاه ساسانی يزدگرد سوم بود که حاکميتش
توسط مسلمانان در سال  ٦٤١ميالدی خاتمه يافت.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد هخامنشيان و گروه دوم در
مورد ساسانيان معلومات خويش را در صنف بگويند.
سوالها

 - ١در مورد محل باستانی سيالک و روابط آن با محالت همجوار چه میدانيد؟ بنویسيد.
 – ٢مؤسس امپراتوری هخامنشيان کی بود؟ معلومات خويش را در مورد بنویسيد.
 – ٣آخرين سلسلۀ امپراتوران ايرانی به چه نام ياد میشدند؟ و آخرين شاه آن سلسله را نام
بگيريد
فعاليت خارج صنف

شاگردان راجع به تمدن قدیم ایران از استادان خویش معلومات حاصل و آن را در
صنف بیان کنند.
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اين تصوير ،بقايای شهر موهنجو دارو را نشان میدهد
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مؤرخين تمدن هند باستان را از هرپه و موهنجودارو آغاز مي کنند .سه هزار سال قبل از
ميالد يک جمعيتی در شمال غرب هند اساس مدنيتی را گذاشتند که در منطقه بی نظير شمرده
شده است.
اين جمعيتها زرع گندم را ياد داشتند ،وسايل فلزی را میساختند رمه و گلههای حيوانات
را نيز تر بيه میکردند.
موهنجو دارو ،شهرديگری ازهند باستان میباشد .اين شهر نيز در کنار دريای سند آباد
شده بود .آثاری باقی مانده از آن جمعيت روشن میسازد که دهها هزار نفر در اين شهر
میزيستند .خانه های يک منزله و دومنزله را میساختند .در اعمار خانهها سیستم نهرها و کانال
گونه هارا به کار میبردند .جویها و آب روها را چنان ساخته بودند که از يک مرکز آب
صاف و پاکيزه جاری میگرديد .در محالت زيست خود گدامها و ذخيرهگاهها داشتند.
تاريخ اساطيری هند باستان که بر منابع مانند ماهابهاراتا و رامايانا اتکا دارند؛ زيادتر از
سرزمين های بحث مي کنند که مربوط به ساحات هماليا و دريای گنگا میباشند .در مباحثات
اين منابع زنده گی قبيله یی و نظام اجتماعی بردهگان ومالکان مطرح شده است .چنان معلوم
میشود که تاريخ اساطيری هند باستان محدود به ساحات ياد شده میباشند.
آرياييان اولين جمعيت های نو وارد در سرزمين هند باستان بودند .از منابع سرودهای
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ويدي معلومات زياد پيرامون اين دوره وجود دارند .آمدن آريایيان به سرزمين هند مصادف با
 1500سال قبل از ميالد میشود .آنها در آغاز مالدار پيشه بودند ،بعدها با زراعت و باغداری
نيز آشنا شدند .در کنار آرياييان مردم ديگری که به نام دراويدی ها ياد می شدند؛ نيز زندهگی
می کردند .آنها غريب ترين مردم هند بودند .قبل از ورود آرياييان درجامعۀ هندی به طور
عمده چهار طبقه اجتماعی وجود داشتند ،که به نام های کشتريه ،برهمن ،ويسيه و شودرا ياد
میشدند.
در حدود قرن ششم قبل از ميالد آيین بودايی جامعۀ هندی را به سوی ديگر سوق نمود.
اين کیش که توسط گوتاما (بودا) در شمال هند اساس گذاری شد .مردم را به عبادت و
طريقههای قربانی های اجتماعی ،اخالقی و اقتصادی تشويق و رهنمايی کردند .بعد از تأسیس
دولت نيرومند موريايی در هند زمينه برای انکشاف کیش بودايی نيز مساعد گرديد.
مؤسس امپراتوري موريايی به نام چندرا گوپتا در سال  ٣٢٢قبل از ميالد قدرت را از خاندان
ناندا به دست آورد .پرآوازه ترين امپراتور گوپتاها به نام آشوکا ياد میشد که پيرو کیش
بودايی بود .موصوف در وسعت کیش بودا زياد کوشيد.
امپراتوری گوپتاها در قرن اول ميالدی تحت حمالت کوشانیها قرار گرفت و روبه زوال
گذاشت .بعد از آن قدرتهای محلی گوپتاها در ساحات مختلف به حکمروايی خويش ادامه
دادند تا آنکه در سال  ٥٠٠ميالدی اقوام هندی از شمال غرب هجوم آورده ،تمام حکومات
محلی گوپتاها را سقوط دادند و سلسلۀ ديگری به نام (هارشا) قدرت را در دست گرفتند.
در حدود سالهای  ٦٠٠ميالدی در هند سه دولت حاکميت داشتند .از جمله راجپوتها
که در شمال هند حاکم بودند .در جريان حاکميت اين سلسله هند تحت حمالت پی در
پی مسلمانان قرار گرفت .اين حمالت تا زمانی ادامه يافتند که زمينه برای ادامه حکومات
مسلمانها در قرن دهم ميالدی تحت قيادت غزنویها وغوریها مساعد گرديد.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد قديم ترين مدنيت هند باستان
مطالب مهم را بيان کنند و گروه دوم در مورد موريا يیها معلومات الزم را ارائه نمايند.
سوالها

 – ١کدام محالت از اولين مدنيت هند باستان نمايندهگی ميکنند؟ آن محالت را معرفي
نماييد.
 – ٢چند طبقۀ اجتماعی در هند باستان وجود داشت؟ نام ببريد.
 – ٣مشهورترين امپراتور گوپتاها که به آئین بودايی معتقد بود چه نام داشت؟
او را مختصرا ً معرفی کنيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد هند و تاريخ آن از بزرگان خويش بپرسند و معلومات جمع آوری
شده را در صنف ارائه نمايند.
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مجسمههای دوران قبل التاریخ چین

تا آغاز قرن بيستم ،تحقيقات در مورد زندهگی انسانهای قديم در چين آغاز نشده
بود .مردم چين عقيده داشتند که اگر کسی به خرابههای قديمه کار داشته باشد و يا در
آنجا حفاری کنند ،دچار مریضی خواهند شد ،بنابر این مردم آنجا اجازۀ تحقيق و حفريات
نمی دادند .در آغاز قرن بيستم سروی بعضی از ساحات باستانی چين آغاز شد و آثار زيادی
از دوره های قبل از تاريخ و دورههای تاريخی بدست آمد.
در مغارۀ جاوکوتيان نمونههای از انسان چينی به دست آمده است .اين محل باستانی در
نزديکی شهر پکن واقع است .به باور باستانشناسان انسانهای چينی در حدود بيست وپنج
هزار سال قبل در همين ساحات پکن زندهگی میکردند.
در ساحۀ ديگری باستانی به نام يانگ شای نمونههای از کلتور انسانی کشف گرديده که
تاريخ آن به چهار هزار سال قبل ميرسد .اولين امپراتوری مردم چين به نام شانگها ناميده
شده است .اين سلسله از قرن هفدهم قبل از ميالد قدرت را در دست گرفته الی قرن دهم قبل
از ميالد بر قلمرو وسیع چين حکمروايی کردند.
اولين نشانههای آشنايی با ستاره شناسی در چين مربوط همين دورۀ شانگها میباشد.
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عالوه بر آن سیستم تقسيمات روز و شب به شمول ماه و سال را به کار برده اند.
ساللۀ مهم ديگری در تاريخ چين قديم عبارت از خاندان چو میباشد .بعد از قرن
دوازده قبل از ميالد دولت شانگها روبه زوال رفت و زمينه برای پيدايش خاندان چو مساعد
گرديد.
رئيس قبيلۀ چو به نام او -وانگ در قرن دهم قبل از ميالد دولت شانگها را سقوط داد.
خاندان چو در وسعت امپراتوری سعی زياد کردند .ساحات زيادی را از حکومات محلی
دور و بر خويش به دست آوردند .و اقتدار آنها تا قرن هفتم قبل از ميالد ادامه يافت.
در اواخر دوران چوها سرزمين شامل امپراتوری آنها به بيشتر از يکهزار حکومت
محلی تقسيم گرديد ،که همواره باهم میجنگيدند .به اين ترتيب بقايای چوها تا قرن دوم
قبل از ميالد به شکل پراگنده نقاط مختلف چين را در اختيار داشتند.
بعد از اقتدار چوها زمينه برای سال لۀ تسه اين مساعد گرديد .آنها در سالهای  ٢٤٦الی
 ٢٠٧قبل از ميالد بر قسمت زياد امپراتوری چوها حاکميت پيدا کردند.
اولين شاه اين سال له به نام هوان يی قدرت را در دست گرفت و قوانين نو را جاری
ساخت .موصوف چين را به  ٣٦واليت تقسيم نمود ،القاب گذشته را منع قرار داده ،جامعۀ
چينی را به دو طبقه تقسيم نمود که به نام طبقه خواص و طبقه عوام ياد میکردند.
هانهای قديمی و سپس هانهای بعدی بر امپراتوری تسه اين تا سالهای  ٢٢٠ميالدی
حکمروايی کردند که در تاريخ چين آغاز دورۀ قرون وسطی معرفی شده است.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد قديم ترين انسان در چين
معلومات بدهند و گروه دوم در مورد سه خانوادۀ مهم در تاريخ قديم چين معلومات
خويش را ارائه نمايند.
سوالها

 – ١چرا در چين تحقيقات باستانی بعدتر آغاز شد؟ معلومات خويش را بنویسيد.
 – ٢قديم ترين انسان چينی در کجا کشف گرديد؟
 – ٣سه خانوادۀ مهم در تاريخ قديم چين را به صورت مختصر معرفی نماييد!
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد چين ،اموال چينی و تاريخ آن از بزرگان خود پرسیده ،معلومات
خويش را در صنف بيان کنند.
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يکي از آبدههای یونان قدیم

توسيديدس مؤرخ يونانی که در قرن چهارم قبل از ميالد میزيست ،باور داشت که خرابه
و بقايای شهرها و دهکدههای قديمه محصول کار اقوام قبل از نسل آنها میباشند .قصه ها
و داستان های مردمی بحث های زيادی پيرامون اقوام قبلی داشتند .با کسب اين معلومات
داستانی ،حفريات و تحقيقات پيرامون مردمان قديم يونان و جمعيتهای کنار بحيرۀ مديترانه
در قرن نوزده آغاز گرديد.
تمدن میسنی يکی از دورانهای درخشان تاريخ قديم کرت و يونان میباشند .اين تمدن
از قرن شانزدهم قبل از ميالد آغاز وتا قرن دهم قبل از ميالد ادامه داشت .اين تمدن مربوط
اقوام اخه يی بوده که با مردم پليپونيز درآویختند و ساحات زيادی را تصرف نمودند .آنها
زراعت پيشه بودند ،گندم ،جو و جواری را کشت میکردند .از وسايلی برونزی استفاده
ميکردند وشهرها را با حصار های بلند می ساختند .اين دوران با هجوم دوریها در قرن دهم
ق .م .خاتمه يافت.
دوریها در قرن دهم قبل از ميالد قدرت را در يونان باستان به دست آوردند .اين دوره
را عده يی از مؤرخين به عنوان آغاز عصر آهن نيز مینامند .دوریها با وجود اينکه پيرامون
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در همين دوران به وجود آمده اند .هومير که شاعر نابينای يونانی بود اين داستانها ی حماسی
را تنظيم نموده است .اين داستانها به صورت عموم حوادث قرون دوازدهم الی هشتم قبل
ازميالد را بيان ميکنند .هم زمان با حاکميت دوریها ،قديم ترين دولت يونانی به نام دولت
اسپارتها نيز اساس گذاری شده بود.
يکی از مشخصات مهم تمدن يونان باستان موجوديت الهههای متعدد میباشد .اين الههها
از طريق اساطير يونانی به شهرت رسيده اند.
قرنهای ششم و پنجم قبل از ميالد در يونان مصادف با حرکات توسعه طلبی میباشد .در
نيمۀ اول قرن ششم کلتیها در شمال بحيره سياه ،مرکز مهمی مهاجران هلنی را اساس گذاری
کردند.
در آخر قرن پنجم قبل از ميالد جنگهای پی در پی بين يونانيان و پارسيان واقع شد .اين
جنگ ها تا دير زمان ادامه يافت و با آلخره اسکندر مقدونی( ٣٣٦الی  ٣٢٣قبل از ميالد) بر
یونان مسلط شد و امپراتوری بزرگی را به وجود آورد .بعد از مرگ اسکندر امپراتوری يونانی
تجزيه شد.
در چنين حاالت بود که زمينه برای انکشاف امپراتوری رومی مساعد گرديد .تفصيل اين
بحث را تحت عنوان مدنيت روم در درس آينده میخوانيم.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد نظریات توسیدیدس معلومات
ارائه نمايند و گروه دوم در مورد هومر معلومات خویش را بیان کنند.
سوالها

 – ١توسیدیدس کی بود؟ معلومات خویش را بنویسید.
 – ٢تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ معلومات خويش را بنویسيد.
 – ٣در مورد دوریها چه معلومات داريد؟ بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

هر شاگرد نقشۀ امپراتوری اسکندر را بر اساس معلومات خویش در کتابچۀ خود ترسیم
نماید ،و در صنف به ديگران نشان دهد.
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یکی از مجسمههای روم قدیم

در درس قبل خوانديم که ،بعد از زوال امپراتوری يونانی زمينه برای ايجاد و وسعت امپراتوری
روم مساعد گرديد.
ده قرن قبل از ميالد مردمی در اطراف روم متحد گرديدند که به نام التينیها شهرت
يافتند .اين جمعيت بعدها يکجا با اتروسکها نظام شاهی را اساس گذاشتند که تا سال ٥٠٩
قبل از ميالد دوام کرد .در سال  ٢٦٥قبل از ميالد نظام جمهوری را در روم پايهگذاري
نمودند .اين جمهوری دارای سه مرجع قدرت بود :
 - ١مجلس سنا

 -2مجمع  100نفری (سنتوری)

 -3مجمع قبایل

رومیها در سال  ١٤٩قبل از ميالد ،بار ديگر بر نقاط مرکزی يونان حمله ور شدند ،شهر
مقدونيۀ يونان را تحت ادارۀ خويش در آوردند و به دوام وسعت امپراتوری خويش در سال
 ١٣٣قبل از ميالد از يونان عبور نموده ،قدم به سر زمين ترکيه گذاشتند .رومیها هم زمان
پيشروی به سمت غرب نيز داشتند و در همان سال اسپانیا را در قلمرو خويش شامل نمودند.
بعد از آن امپراتوری رومی به اوج قدرت وعظمت خود رسيد.
در مدت نزديک به دوصد سال در اوضاع سياسی و اجتماعی امپراتوری روم حوادث
گونه گون واقع شد .امپراتوران متعدد بر کرسی قدرت تکيه زدند که مشهورترين آنها
عبارت بودند از :
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نام امپراتور

سال های قدرت

مشخصات آن دوره

سناتور سوال

از  ٨٨الی  ٧٩قبل از ميالد

امپراتور جنگی و ديکتاتور بود که تعدادی از
پاتريسنها را کشت.

حکومت سه نفری(سزار ،پمپی
و کراسوس)

از سال  ٦٠قبل از ميالد
الی  ٤٩قبل از ميالد

اين سه تن در نتيجۀ تفاهم حکومت مشترک را
ساختند ،که به نام (تريوم ويرات) ياد میشد .در اين
زمان سزار دختر مشهور به نام کلوپاترا را بر تخت
مصر گماشت.

دومين حکومت سه نفری(مارک از سال  ٤٣قبل از ميالد تا ٢٧
قبل از ميالد
انتوان و اکتاويس)
اکتايوس يا امپراتور مقدس

ازسال  ٢٧قبل از ميالدالی
 ١٤ميالدی

امپراتوران ژولن (تيبريوس ،کالی
از سال  ١٤ميالدی الی ٩٤
گوال ،کلوديوس و حکومت نرون) ميالدی

نيرومندترين امپراتور روم به حساب ميرود .در
زمان موصوف نام شاهی ايتاليا به امپراتوری تبديل
شد .او را لقب اگوست سزار را نيز داده بود.
اين چهارتن ازخانوادۀ ژول سزار بودند که در وسعت
امپراتوری روم پيروزیهای زيادی را حاصل نمودند
در اين دوره امپراتوری روم به بيشترين وسعت
خويش رسیده بود.
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امپراتوران نيکو کار (نروا ،تراژن
هادريان ،مارکوس اوليوس ،

ا ز سال های  ٩٦ميالدی الی
 ١٣٨ميالدی

اين سه تن بعد از کشته شدن سزار توسط دوتن از
پاتريسينها ،زمام امور به دست گرفتند.
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آخرين امپراتور روم مارکوس اورليوس بود که از سال  ١٦١الی  ١٨٠ميالدی حکمروای
روم بود .بعد از آن قدرت به کاموديوس رسید .او شخص فاسد و ناشايسته برای اين وظيفه
بود ،در دوران حکمروايی موصوف زمينۀ سقوط امپراتوری روم مساعد گرديد .از سال ٢٣٥
ميالدی تا  ٢٨٤ميالدی به تعداد بيست تن شاهان روم به قدرت رسيدند ،که با گذشت زمان
قدرت امپراتوری از ميان ميرفت تا اينکه امپراتوری روم در سال  395ميالدی بر دوقسمت
تقسيم گرديده ،به نامهای روم شرقی و روم غربی يادشدند ،که در درسهای بعدی مطالعه
خواهید کرد.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد اولين جمهوری روم معلومات
ارائه کنند و گروه دوم در مورد آخرين امپراتور روم بحث نمايند.
سوالها

 – ١اولين جمهوری روم توسط کدام مراجع قدرت اداره میگردید؟ نام بگيريد.
 - ٢رومیها مقدونيه را درکدام سال از خود ساختند؟ حوادث آن را شرح دهيد.
 – ٣آخرين امپراتور روم کی بود؟ معلومات خويش را در مورد او بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان نقشۀ امپراتوری روم را بر اساس معلومات خویش در کتابچههای خود ترسیم نماید
و در صنف به ديگران نشان دهند.
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تاریخ اسالم

 آيا می دانيد که اوضاع عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟ با زنده گی پیغمبرخدا حضرت محمد مصطفی بيشتر آشنا شوید. آيا در مورد غزوات و فتوحات سال های آغازين دين مبارک اسالم معلوماتدارید؟
 آيا می دانيد ،خالفت حضرت ابو بکر صديق چگونه آغاز گردید؟ در مورد خالفت حضرت عمر فاروق چه می دانید؟ آيا در مورد وقايع دوران خالفت حضرت عثمان معلومات داريد؟ دوران خالفت حضرت علی (کرم اهلل وجهه)ُ چگونه سپری گرديد؟ آيا در مورد آغاز خالفت اموی ها چيزی می دانيد؟ آيا می دانيد که خالفت اموی ها چگونه سقوط نمود؟ آيا میدانيد که انتقال قدرت از اموی ها به عباسي ها چگونه صورت گرفت؟ خالفت عباسی ها چگونه سقوط کرد؟57
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در اين فصل شاگردان به حاالت و زندهگی اعراب قبل از اسالم آشنا
میشوند .زندهگی پيامبر اسالم حضرت محمد مصطفی را میخوانند و
می آموزند .عالوه بر آن با اصالحات اجتماعی در ميان مسلمانان و غزوات
مسلمين در آغاز سال های ظهور دين مبارک اسالم آشنايی حاصل مینمايند.
با دوران خلفای راشدين آشنا می شوند .از وقايع دوران خالفت حضرت
ابوبکر صديق اطالع پيدا می کنند.
جريانات و رويدادهای زمان دومين خليفۀ اسالم حضرت عمر فاروق
را می آموزند.
با حوادث دوران حضرت عثمان آشنا می شوند ،عالوه بر آن از وقايع
زمان حضرت علی (کرم اهلل و جهه) باخبر می شوند.
افزون براين با چگونگی انتقال خالفت به خاندان اموی و آشنايی با
مهم ترين خلفای آن دوره و قيام های مردمی عليه اموی ها و سقوط آن دوره،
آشنا می شوند.
عالوه برآن با دوران خالفت عباسی ها و مشهورترين حکمروايان عباسی
اوج و سقوط آن دوره آشنا می شوند.
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آيا می دانيد که اوضاع عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟
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گوشۀ از آداب مذهبی عرب ها پیش از اسالم

قبل از ظهور دين مبارک اسالم مردم عربستان و عده يی زيادی از کشورهای جهان به
خُ رافات و شرک عقيده داشتند .در عربستان قبل از اسالم هر قبيله برای خويش بُت می ساخت
و آن را پرستش مي کرد ،العياذ با اهلل آن را حيثيت خدا می دادند .در عقیدۀ خويش به
موهومات و جادو ارزش فراوان می دادند.
از لحاظ اجتماعی در بی عدالتی ،جهل و نادانی زندهگی می نمودند .بر يکديگر اعتماد
و باور نداشتند ،با غالمان خويش برخورد غير انسانی مینمودند ،زن ها را از هرگونه حقوق
انسانی وبشری محروم مینمودند وتعداد زيادی از خانوادهها دختران نوزاد خويش را زنده
به گور می کردند.
در ميان قشر غنی و پولدار ،فساد و انحرافات اخالقی رواج داشت .قمار و شراب خوری
عادت روزمرۀ اشراف زادهها شده بود .برای به دست آوردن مال و منال هرگونه عمل غير
انسانی و اخالقی را انجام می دادند .قوانين فقط برای دفاع از حقوق زورمندان بود .زورمندان
قوانين وضع کردۀ خويش را برضد مردمان مظلوم و نادار به کارمی گرفتند.
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قوانين مروج آن زمان ،قراردادهای عقد شده ميان سران قبايل بود .اعضای قبايل از
مصونيت هایی برخوردار بودند و حقوق خويش را بر بنياد قرار دادهای عقد شده حاصل
می نمودند .احترام در ميان اعضای قبايل نيز بر بنياد قراردادها بود .آن هایی که عضويت در
قبيله را نداشتند ،از هيچ نوع حقوق و امتيازی برخوردار نبودند .تجاوز بر حقوق و اموال اين
گونه مردم جايز دانسته می شد.
دين مبين اسالم از جانب خداوند توسط نبی کريم حضرت محمد مصطفی برای از
بين بردن همۀ اين نابسامانی ها ،ظلم ،جهل ،انحرافات اخالقی و اجتماعی برای همه انسانهای
کرۀ زمين نازل گرديد .حضرت خاتم النبيین محمد مصطفى ،مردم را به وحدانيت خداوند
دعوت کرد ،شرک و عبادت بُت های ساخته شدۀ انسان ها را منع قرار داد ،عدالت اجتماعی،
برابری و برادری را ميان اهل اسالم به وجود آورد .زنده به گور کردن دختران و تعرض بر
حقوق انسانی و اجتماعی آنها را منع قرار داده ،کردار با غالمان را نيز تغيير داد.
در مجموع می توان گفت که دين مبارک اسالم دين کامل خداوندی است که از جانب
اهلل برای اصالح و تنوير همۀ انسان های روی زمين توسط حضرت محمد مصطفی
رسول خدا ،ابالغ گرديد.

شاگردان در دو گروه تقسیم شوند .گروه اول اوضاع دوران جهالت در عربستان را در صنف
تشريح کنند .گروه دوم اصالحاتی را که بعد از اعالن دين مبارک اسالم به وجود آمد بيان
نمايند.
سوالها

 - ١در عربستان قبل از اسالم هر قبيله برای خويش  . . . . . . . . .میساختند و آن را پرستش
مينمودند.
 - ٢دين مبارک اسالم مردم را به . . . . . . . . . . . . . .دعوت کرد.
 – ٣اسالم . . . . . . . . . . . . . . .کامل خداوندی است.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از امام مسجد ساحۀ زيست خويش در مورد تفاوت اوضاع عربستان قبل از اسالم و
بعد از اسالم معلومات به دست آورده آن را ،در صنف بيان کنند.
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مسجد النبي در مدينه منوره

رهبر بزرگ عالم بشريت حضرت محمد مصطفی پسر عبداهلل ونواسۀ عبدالمطلب

بود .درسال  ٥٧١ميالدی جهان با والدت وی منور گردید .مادر آن حضرت بی بی آمنه و
مادر رضاعی اش بی بی حليمه نام داشت .پدر حضرت محمد مصطفی قبل از تولدش
وفات نمود ،در شش سالهگی مادر و در هشت سالهگی جد خويش را از دست داد .بعد از آن
سرپرستی و مراقبت روزمرۀ آن حضرت را کاکای ایشان ابوطالب بر عهده داشت.
حضرت محمد مصطفی در سن بيست وپنج سالهگی با بیبی خديجۀ کبرا که زن
باعزت بود؛ ازدواج نمود .اولين زن در جهان اسالم همين بی بی خديجه بود که ايمان آورد
و به دين مبارک اسالم مشرف گرديد .همۀ اوالد آن حضرت از بطن بی بی خديجه به دنيا
آمده اند ،تنها حضرت ابراهيم يگانه پسری بود که از بطن بی بی ماريه چشم به جهان گشود.
حوادث بسياری در حيات قبل از بعثت حضرت محمد مصطفی به وقوع پيوست که
شخصيت عالی آن حضرت را در ميان مردم مکه و عرب برجسته نمود.
امانت داری و راستگويی در حيات روزمرۀ آن حضرت سبب شد که زمام امور تجارت
حضرت بی بی خديجه را سرپرستی نمايد .گذاشتن حجراالسود در خانۀ کعبه واقعۀ
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ديگري است که آن حضرت را در ميان مردم به اسم مدبرترين شخصيت شهرت داد .برای
گذاشتن حجراالسود چندین قبیله با هم به درگيری مسلحانه نزديک شده بودند ،ولی حضرت
محمد مصطفی با تدبير اين معضله را حل نمود ،حجر االسود را در يک چادر بزرگ
گذاشت و سران قبایل را هدايت دادند تا گوشههای چادر را گرفته و آن را برجايش بگذارند،
به اين ترتيب نزاع خاموش گرديد.
حضرت محمد مصطفی چهل سال داشت که به پيغمبری مبعوث گرديد .اين ماموریت
الهی توسط حضرت جبرائيل امين ابالغ گرديد.
حضرت محمد مصطفی در آغاز دعوت مردم به دين مبارک اسالم مشکالت زيادی
را تحمل کردند ،اما بدون تأخير و و قفه به اشاعۀ دين مبارک اسالم پرداختند .از جملۀ اولين
مردان حضرت ابوبکر صديق و از پسران حضرت علی(کرم اهلل وجهه) بودند که ايمان
آوردند و به دين مبارک اسالم مشرف شدند.
حضرت محمد مصطفی در سال  622-621ميالدي از مکۀ معظمه به مدينۀ منوره
هجرت نمودند ،که اين مقطع مبدأ تاريخ اسالمی تعیین گردید .و در سال اول هجرت در
مدينۀ منوره قانون الهی نافذ (میثاق مدینه)گردید .حضرت محمد مصطفی ٦٣ سال داشتند
که بعد از برگشت حجه الوداع از اين جهان فانی رحلت نمودند.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد شجره و خانوادۀ حضرت محمد
مصطفی بحث نمايند و گروه دوم در مورد اولين مسلمانان جهان اسالم معلومات
ارائه نمايند.
سوالها

 –١از جانب خداوند متعال چه پيامی را حضرت جبرائيل ،برای حضرت محمد
مصطفی آوردند؟
 – ٢حضرت محمد مصطفی چند سال داشتند که از جانب خداوند متعال به
پيغمبری مبعوث گرديدند؟
 – ٣در مورد شجرۀ حضرت محمد مصطفی چه معلومات داريد؟ بنویسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان ازامام مسجد محل زيست خويش در مورد سجايای اخالقی و زنده گی
حضرت محمد مصطفی بپرسند و معلومات خويش را در صنف بيان نمايند.
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تصوير رسم شدۀ یکی از غزوات

به حکم اهلل  و دعوت بال انقطاع حضرت محمد مصطفی از مردم به دين مبارک
اسالم ،تعداد زيادی از مردم مکۀ معظمه و مدينۀ منوره مشرف به دين اسالم گردیدند .دين
مبارک اسالم روز تا روز قوت می گرفت .مشرکين تالش می نمودند تا سد راه نفوذ دين
مبارک اسالم شوند .موانع مختلفی را ايجاد میکردند ،ازفراهم نمودن زمينۀ تنگدستی و
تهدید فردی تا تعرض بر مال و جان مسلمانان ،از قطع رابطه تا محاصرۀ خانه های مسلمين
دریغ نکرده و از اين گونه اذيت های فردی و جمعی بر مسلمانان روا می داشتند .با اين همه
تعزيرات و تحديدات ،مراجعه به اسالم روز به روز زيادتر میگردید تا آن که مسلمانان قادر
به دفاع از خود شدند و برای جلوگيری از تعرض مشرکين و خُ رافات پرستان به ميدان جنگ
رسيدند و غزوات متعدد واقع گرديد ،که به طور مختصر از چند غزوه يادآوری مینماييم.
غزوۀ بدر :اولين غزوه بين مشرکين و مسلمانان به نام بدر ياد شده است ،که در سال
دوم هجرت واقع شد .اين غزوه در نزديکی مدينه در منطقه بنام بدر واقع گرديد .در اين
غزوه مسلمانان بر مشرکين غالب آمدند و اولين فتح در ميدان جنگ به نفع مسلمانان شمرده
می شود .با وصف آن که تعداد مشرکين در اين غزوه به تقریباً  1000تن و تعداد مسلمين به
تعداد  313تن می رسيد ،به نفع مسلمانان پایان یافت.
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غزوۀ ُاحد يکی از مشهورترين غزوات مسلمين شمرده میشود .اين غزوه در سال سوم هجری
واقع شد که به مشرکين مکه تلفات زياد وارد گردید .غزوۀ ديگر که در حيات پيغمبر حضرت
محمد مصطفی واقع گرديد ،به نام خندق ياد میشود .در اين غزوه مشرکین به حمالتی
پرداختند ولی هيچ کاميابی را بدست نياوردند .اين غزوه مصادف به سال هفتم هجری بود .غزوۀ
موته يکی ديگر از همان غزوات عمده ميان مسلمين و مشرکين بود که در سال هشتم هجری واقع
گرديده بود .در اين غزوه حضرت خالد بن وليد نقش بس مهمی داشتند.
فتح مکۀ معظمه :فتح مکه يکی از بزرگترين پيروزیهای مسلمين بود که در سال هشتم
هجری صورت گرفت .بدون تر ديد مسلمانان در وضع برتر از مشرکين قرارداشتند .اما با اين
همه مشرکين و باشندهگان مکه در هراس بودند ،از اين جهت حضرت محمد مصطفی
فرمود :هرکه در خانه نشيند و در را ببندد ،در امان است .هرکه به مسجد الحرام پناه ببرد ،در امان
است .هرکه به خانه ابو سفيان پناه ببرد در امان است .به اين ترتيب مسلمانان بدون جنگ داخل
مکه شده و فتح بزرگ را نصيب شدند.
غزوۀ ُحنين از جملۀ غزوات شمرده میشود که در آن به تعداد ١٢هزارتن مسلمان در برابر
مشرکين صف آرايی کردند .در جريان اين غزوه لشکر کفار به شکست قطعی مواجه شد و
مسلمانان پيروز شدند .این غزوه در اطراف طایف بوقوع پیوست .در زمان حجة الوداع پيغمبر
اسالم حضرت محمد مصطفی برای مسلمين شرايط حج را آموزش دادند و همۀ آن اعمال
و قرار دادهای زمان جاهليت را منع قرار دادند.
در نتيجۀ غزوات متعدد و پيروزیهای مسلمانان بود که زمينۀ مساعد برای حيات اجتماعی
و سياسی مسلمانان به وجود آمد .قبل از رحلت حضرت محمد مصطفی نفوذ دين مبارک
اسالم بر ساحات و شهرهای مکه ،مدينه و تعدادی ديگر از شهرهای جزیرۀ عرب اشاعه يافت
و وحدت مسلمانان را در جزيرۀ عرب به وجود آورد .اين پيروزیها بنياد قوی برای ايجاد
حکومت اسالمی در جهان گرديد ،که در دروس آينده آنرا میخوانيد.
شاگردان در دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد اعمال ناشايستۀ مشرکين عليه مسلمانان
صحبت نمايند و گروه دوم در مورد غزوات مسلمانان معلومات خويش را در صنف ارائه نمايند.
سوالها

 – ١اعمال مشرکين و کفار عليۀ مسلمانان چگونه بود؟ توضيح دهيد.
 – ٢اولين غزوه بين مسلمانان و مشرکين . . . . . . . . . . . . . . . . . .نام داشت.
 – ٣از چند غزوۀ مسلمين عليۀ مشرکين نام ببريد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از امام مسجد در ساحۀ زيست خويش ،در مورد غزوات بپرسند و معلومات
خويش را در صنف بيان نمايند.
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مکانی که حضرت پيا مبر اسالم و حضرت ابوبکر صديق  بدانجا پناه برده بودند.

اسم حضرت ابوبکر صديق عبداهلل ،کنیت شان ابوبکر و لقب شان صدیق بود .که
آنرا حضرت محمد مصطفی برايش انتخاب کرد .وی در دورۀ جاهليت به نام عبدالکعبه
مسمی بود .موصوف دو سال بعد ازسال عام الفيل در مکه به دنيا آمد .شجرۀ حضرت ابو بکر
صديق در جد ششم به شجرۀ حضرت محمد مصطفی میرسد .بعد از رحلت حضرت
محمد مصطفی حضرت ابوبکر صديق در يک جلسۀ عام مسلمين (اعم از مهاجرين و
انصار) به مقام خالفت اسالمی برگزيده شد .موصوف اولين خليفه از جملۀ خلفای راشدين بود
که از سال يازدهم الی سيزدهم هجری به حيث امير المؤمنين خدمت گذار مسلمين بود.
حضرت ابوبکر صديق بعد از انتخاب شدن به حیث امير المؤمنين در اولين خطبۀ خويش در
محضر مسلما نان (مهاجر وانصار) چنين فرمودند(( :ای مردم !من را به حيث خليفه انتخاب کرديد .من از
شما بهتر نيستم .اگر خوب کردم مرا همراهی کنيد و اگر عمل بد انجام دادم مرا منع کنيد .نيرومندترين
شما در مقابل من ضعيف است و ضعيف شما در مقابل من نيرومندتر از من است .در هر قوم که اعمال بد
رايج گردد ،به بالها گرفتار میگردد)) .
حضرت ابو بکر صديق در مدت دو سال خالفت جلو ارتداد بعضی از اقوام را
گرفتند .در اين زمان عده يی از مرتدين نيز دعوای پيغمبری نمودند که ازجمله میتوان
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مسيلمۀ کذاب را ياد کرد .ولی حضرت ابوبکر صديق مسيلمه را به قتل رسانید و سپس
پيروانش را به دين مبين اسالم دعوت کردند.
حضرت ابوبکر صديق برای مرتدان پيغامی فرستاد به اين متن (( :به نام خداوند بخشنده
ومهربان! از ابوبکر خليفۀ پيغمبر خدا به سوی هرکس که اين نامه بدو مي رسد از خاص وعام،
مسلمين و مرتدین .درود بر آن کس که پيرو هدايت است و پس از هدايت به ضاللت و کوری
برنگشته است .من خدای يگانه را ستايش می کنم و شهادت میدهم که خدایی جز اونيست و
محمد بنده و فرستادۀ اوست و بدان چه آورده اعتراف دارم و هر کس که از قبول آن امتناع
ورزد وی را کافر میدانم و با او جهاد میکنم )) . . . .و در قسمتی از اين پيغام آمده است که:
((اما بعد ،خداوند محمد را به حق به سوی خلق فرستاد ،که ترساننده و مژده رسان باشد و به اذن
خدا مردم را به سوی او بخواند و چراغ نور افشا ن باشد و همه انسانها را از خدا بترساند تا گفتار
او در بارۀ کافران محقق شود .خداوند هرکس راکه دعوت رسول را اجابت کرد هدايت نمود.
سپس پيغمبر در حاليکه فرمان خدا را اجرا کرده بود و امت خودرا اندرز داده بودوظيفۀ
خودرا به پايان رسانیده بود ،وفات يافت.)) . . . .
حضرت ابوبکر صديق آن عده از افراد و اقوامی که از ادای فریضۀ زکا ت سرپيچی میکردند؛
نيز اصالح نمود .ساحۀ حاکميت مسلمين در دورۀ خالفت حضرت ابوبکر صديق تا شام(سوريۀ
کنونی) و عراق رسيد .برای تصرف بين النهرين سپاهی را به سرپرستی خالد بن وليد فرستاد .موصوف
آن ساحات را در قلمرو حاکميت اسالمی قرار داد .در وسعت قلمرو مسلمين ،حضرت خالد بن
وليد نقشی بس عمده داشت .دورۀ خالفت حضرت ابوبکر صديق دوسال و چند ماه بود و
در سال سيزدهم هجری وفات نمود.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول آغاز خالفت حضرت ابوبکر صديق را بيان
کنند .گروه دوم در مورد اولين خطبۀ حضرت ابوبکر صديق معلومات خويش را ارائه
نمايند.
سوال ها

 -١در مورد آغاز خالفت حضرت ابوبکر صديق چه میدانيد؟ بنويسيد.
 -2در مورد اولین خطبۀ حضرت ابوبکر صدیق چه می دانید؟ معلومات خویش را بنویسید.
– ٣کدام ساحات در دوران خالفت حضرت ابوبکرصديق دراختيارمسلمين قرارگرفت؟
فعاليت خارج صنف

شاگردان از مال امامان ساحۀ زيست خويش در مورد زنده گی اولين خليفه اسالم حضرت
ابوبکر صديق معلومات حاصل نموده و آن را در صنف به شاگردان ديگر بگويند.
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بصره ،یکی از شهرهای اعمار شده در دوران خالفت حضرت عمر فاروق 

بعد از وفات حضرت ابوبکر صديق ،خالفت به حضرت عمر رسيد .حضرت عمر
بن خطاب چهار سال قبل از جنگ فجار در مکه تولد يافت .شجره اش به کعب بن لوی
قرشی از طایفۀ بنی عدی می رسد .در طفوليت گوسفندان پدر خويش را میچرانيد ،در
دورۀ جهالیت نمايندۀ قريش در ميان فرقههای درگير بود .در فصاحت وبالغت ثانی نداشت
و در ميان اعراب به اين جهت نهايت مشهور شده بود .شش سال بعد از بعثت حضرت محمد
مصطفی به دين مبارک اسالم مشرف شد ،و از جملۀ ياران نزديک حضرت محمد
مصطفی بود .زمانيکه مریضی حضرت ابوبکرصديق شدت گرفت در فکر خليفه
اسالم پس از خود شد .در اين رابطه از مردمان خبير زمانه و از دوستان خويش در مورد
حضرت عمر میپرسيد و همه بدون تکلف و بدون غرض صادقانه حضرت عمر
را تایید مینمودند .روزی از حضرت عثمان پرسيد ،موصوف در جواب گفت که:
((شما از همۀ ما زيادتر در مورد عمر میدانید ،سختگير است ولی باطنش از ظاهرش بهتر
است .در ميان ما بهتر از عمر کسی نيست )) .بنا بر وصيت نامۀ حضرت ابوبکر صديق،
امور خالفت اسالم به حضرت عمر سپرده شد .در وصيت نامه آمده بود که (( :به نام
خداوند بخشنده و مهربان!
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من عمر بن خطاب را امير شما کردم .اگر نيکی کرد و به راه عدالت رفت اين چيزيست
که من از او میدانم و نظريست که در بارۀ او دارم و اگر ستم کرد و حق را تغيير داد من غيب
نمی دانم .من نيت خوب داشته ام و رفتار هر کس مربوط به اوست و آنان که ستم میکنند
خواهند دانست که سر انجام شان چيست))
فتوحات مسلمين ادامه میيابند :حضرت عمر بعد از وفات حضرت ابوبکر
صديق به حيث دومين خليفۀ اسالم ،زمام امور را در دست گرفت .لشکر فاتح مسلمين
در زمان ابوبکر صديق تا عراق و قلمرو ساسانيان رسيده بود .در دوران خالفت حضرت
عمر فاروق اوضاع ايران مغشوش و متزلزل شده بود .بعد از آنکه روميان در جنگ
جنادين شکست خوردند ،نيروهای مسلمين به طرف ايران رهسپار شدند؛ برای رهبري جنگ
به ايران سعد بن ابی وقاص را انتخاب نمود .موصوف در قادسيه با سپاه ايران برخورد کرد و
آنها را شکست داد .بعد از فتح قادسيه و جلوال ،سعد بن ابی وقاص طرح شهر کوفه را بنياد
گذاشت .بعد از مدتی شهر مداين را که يزد گرد سوم دفاع از آن میکرد ،توسط مسلمانان
فتح گرديد و يزدگرد سوم ساسانی پا به فرار گذاشت و اين جنگ و دفاع چهار سال را در
برگرفت تا اينکه شهر نهاوند را مسلمانان تصرف کرد ند و آن را فتح بزرگ يا فتح الفتوح
ناميدند .بعد از اين جنگ يزد گرد سوم به خراسان پناهنده شد و در سال  ٣١هجری توسط
یک نفر آسیابان اهل خراسان به قتل رسید.
خالصه اينکه طی ده و نيم سال خالفت حضرت عمر فاروق سرزمينهای زيادی
توسط مسلمين فتح گرديد که وسعت آن از ساحات غربی مصر و تا ساحات شرقی افغانستان
میرسيد .يکی از کارنامههای اين دوره تعيين تاريخ مسلمانان از سال هجرت بود .حضرت
عمر فارق در سال  ٢٣هجری توسط يک غالم به نام ابولؤلؤ در حال ادای نماز به
شهادت رسيد.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد زنده گی حضرت عمر فاروق
معلومات ارائه نمايند .گروه دوم در رابطه به فتوحات آن دوره معلومات دهند.
سؤالها

 -١حضرت عثمان  در مورد حضرت عمر فاروق برای حضرت ابوبکر صديق چه گفت؟
بنويسيد.
 -٢حضرت ابوبکر صديق در آخرين وصيت نامه اش در مورد حضرت عمر چه
نوشته بود؟ بنویسيد.
 -٣در مورد فتح الفتوح چه معلوماتی داريد؟ بنويسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد سجايای حضرت عمر فاروق از مال امامان خويش بپرسند و
معلومات خويش را در صنف بيان نمايند.
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يک صفحۀ از قرآن عظيم الشان

حضرت عثمان پسر عفان بود .پنج سال قبل از عام الفيل در مکه متولد شد .شخصيت
رحيم ،متقی و دارای طبع سرشار از سخاوت بود .توسط حضرت ابوبکر صديق به دين
مبارک اسالم دعوت گرديد .حضرت عثمان اين دعوت را پذيرفت ،چون ثروتمند بود
از دارايی خويش در راه اسالم استفاده نمود .به استثنای غزوۀ بدر در همۀ غزوات اشتراک
ورزيد.
بعد از وفات حضرت عمر به مشورۀ مسلمين حضرت عثمان به حيث سومين
خليفه عالم اسالم در سال  ٢٣هجری برگزيده شد .در دورۀ خالفت حضرت عثمان
بود که ساحات زياد ترکيه و بعضی از ساحات افريقا در قلمرو جهان اسالم شامل شد .در
عين حال بغاوت های خورد و بزرگ را در همدان ،اسکندريه و آذربايجان خاموش نمودند.
در دوران خالفت ايشان بود که سپاه خاص تحت نام نيروهای بحری به قيادت حضرت
معاويه ايجاد گرديد.
69

فعاليت داخل صنف

AC

KU

حضرت عثمان در يکی از نامه ها به سران نيروهای لشکری در بارۀ عدالت و برخورد
با رعايا چنين نوشت(( :خداوند خلق را به حق آفريده و جز حق چيزی نمیپذيرد .حق را
بگيريد و به حق دار بدهيد و با امانت چنگ زنيد و بند امانت را پاره مکنيد که در گناه کسانی
که پس از اين به روش شما می روند شريک خواهید بود .به پيمان وفا کنيد و به يتيم و پيماندار
ستم مکنيد .هرکه با آنها ستم کند خدا دشمن اوست)).
جمع آوری قرآن کریم  :يکی از بزرگترين کارهای دوران خالفت حضرت عثمان جمع
آوری قرآن کريم بود .قرآن کریم در طول بيست وسه سال بر ضرورت اقتضای حاالت نازل
شد .آيات قرآن کریم را اصحاب کرام به حافظه می سپردند و يا بر پوست درخت و استخوان
می نوشتند .بعد از چند غزوه و جنگ ميان مسلمين و کفار تعدادی از قاريان به شهادت رسيدند،
لذا ضرورت محسوس شد تا قرآن پاک جمع آوری و تدوين گردد .در دوران حضرت ابوبکر
صديق قرآن کريم به شکل مصحف جمع شده بود ،ولی در دوران خالفت حضرت عثمان
قرآن کريم به صورت کامل از راويان و مصحفان تحت نظر زيد بن ثابت که از جمله
کاتبان وحی بود ،به دقت زيادتر جمع آوری و تحرير گرديد .بعد از مقابله با نسخ ديگر،
حضرت عثمان حکم نمود تا همۀ نسخههای قبلی را از بين ببرند.
حضرت عثمان در سن هفتاد سالهگی به خالفت برگزيده شد .حضرت عثمان
دوازده سال خالفت کرد ودر سال  ٣٦هجری توسط يک شخص باغی درحالی به شهادت
رسيد که مصروف تالوت قرآن پاک بود.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد شخصيت حضرت عثمان بحث
نموده و گروه دوم پيرامون عمده ترين کارهای آن دوره صحبت نمايند.
سؤالها

 – ١در مورد شخصيت حضرت عثمان چه معلوماتی داريد؟ بنويسيد.
 – ٢قرآن پاک در دورۀ کدام خليفه اسالم جمع آوری گرديد؟ بنويسيد.
 - ٣حضرت عثمان  چند سال خالفت نمود؟بنويسيد
فعاليت خارج صنف

شاگردان از مال امامان ساحۀ زيست خويش در مورد سومين خليفۀ اسالم حضرت
عثمان معلومات جمع آوری نموده و در صنف ارائه نمايند.
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مسجد کوفه
مرکز خالفت حضرت علی (کرم اهلل و جهه)

حضرت علی(کرم اهلل وجه ُه) پسر ابی طالب از طائفۀ بنی هاشم و از قبيلۀ قريش بود .عالوه
برآن که پسر کاکای حضرت محمد مصطفی می شد ،دامادش نيز بود .بيست و يک سال
قبل از هجرت در مکه تولد يافت .در سال قحطی مکه حضرت علی(کرم اهلل وجهه) برای مدتی
با حضرت محمد مصطفی بود .بعد از آن که پیغمبر به رسالت مبعوث گرديد حضرت علی
(کرم اهلل وجه ُه) در آن زمان ده سال داشت که به دين مبارک اسالم مشرف گرديد.
حضرت علی (کرم اهلل وجه ُه) در ميان مردم به عدل ،انصاف و ذکاوت شهرت زياد
داشت .در هنگام هجوم مشرکين بر خوابگاه حضرت محمد مصطفی حضرت علی(کرم
اهلل وجهه) برتخت خواب آن حضرت خوابيد و به اين ترتيب مشرکين به هدف خود نرسيدند.
پس از شهادت حضرت عثمان مسلمانان حضرت علی(کرم اهلل وجهه) را به خالفت
گزیدند .موصوف با مشکالت و مخالفتهای زيادی از جانب شماری از مسلمانان سرشناس
مواجه شد ،که در نتيجۀ اين مخالفت ها دو جنگ بين مسلمانان واقع گرديد که يکی به نام
جنگ جمل و ديگری به نام جنگ صفين ياد شده است.
جنگ جمل :اين جنگ در بصره به وقوع پيوست .در اين جنگ بی بی عايشه يکی
از خانم های حضرت محمد مصطفی نيز اشتراک ورزيد .چون موصوفه بر شتر سوار بود،
لذا اين جنگ را نيز به همين نام مسما نمودند.
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جنگ صفين :اين جنگ در محلی به نام صفين ميان طرفداران حضرت علی کرم اهلل وجهه و
حضرت معاويه صورت گرفت .جنگ در سال سی وهفتم هجری آغاز شد .اين جنگ تا
هفت روز طول کشيد ،بعد از آن جنگ خاموش گرديده و دوتن برای مذاکره تعيين گرديدند.
حضرت علی (کرم اهلل وجهه) حضرت ابوموسی اشعری را به حيث نماينده تعيين نمود و
حضرت معاويه حضرت عمرو را به حيث نماينده خود انتخاب کرد.
در جريان مذاکرات هر دو به اين نتیجه رسيدند که هم حضرت علی(کرم اهلل وجهه) و هم
حضرت معاويه خلع شوند و عوض آنها يک تن ديگر از طرف مسلمين برای خالفت
مسلمانان انتخاب گردد .عمرو برای ابوموسی گفت که برو اين فیصله را اعالن کن ،ابوموسی
آمد و فیصله را چنين اعالن کرد که :ما فيصله نموديم که هردو (حضرت علی(کرم اهلل وجهه)
و حضرت معاويه )را خلع قدرت می نمايم ،شما مسلمانان يک تن ديگر را برای خالفت
انتخاب کنيد .بعد از حضرت ابوموسی اشعری حضرت عمرو به جايش استاد و
گفت  :ای مردم شما شنيديد که حضرت ابوموسی اشعری يار خويش را خلع نمود ،من
هم یار او را خلع می کنم و حضرت معاويه را به خالفت نصب میکنم .به اين ترتيب
طرفداران حضرت معاويه جریان مذاکره را به نفع خويش رقم زدند.
ظهور خوارج ،حادثۀ ديگری است که بعد از جنگ صفين به ميان آمد .خوارج از جمله
گروه های سياسی – عقيدتی بودند که در تاريخ سياسی و اجتماعی اسالم نقش داشته اند.
آنها که از طرفداران حضرت علی (کرم اهلل وجهه) بودند ،بر آن توافق اعتراض داشتند که
حضرت علی (کرم اهلل وجهه) برای مذاکرات با حضرت معاويه ،نموده بود .از همين
جهت به نام خوارج معروف شده اند.
حضرت علی (کرم اهلل وجهه) به طور کلی پنج سال به حيث خليفۀ مسلمين ادای دين کرد.
در سال چهلم هجرت توسط يک تن به نام عبدالرحمن بن ملجم که به فرقۀ خوارج ارتباط
داشت ،زخمی و دو روز بعد از جهت همان ضرب به شهادت رسيد .به اين ترتيب دوران
خلفای راشدين هم به پايان رسيد.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در رابطه به شخصيت حضرت علی(کرم اهلل وجهه)
معلومات ارائه نمايند و گروه دوم در مورد جنگ صفين معلومات خويش را در صنف بيان دارند.
سوال ها

 – ١در مورد خانواده و شخصيت حضرت علی(کرم اهلل وجهه) چه معلومات داريد؟ بنويسيد.
 – ٢در رابطه با جنگ جمل چه معلوماتی داريد؟ بنويسيد.
 – ٣خوارج کیها بودند؟ معلومات خويش را بنويسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از مال امامان ساحۀ زيست خويش در مورد شخصيت حضرت علی(کرم اهلل
وجهه) معلومات حاصل نموده و در صنف بيان دارند.
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مسکوکات دورۀ امير معاويه

چنانچه در درس گذشته مطالعه نموديم ،حضرت علی(کرم اهلل وجهه) توسط يک تن
از خوارج به شهادت رسيد .در اين زمان مردم شام دور حضرت معاويه مرکز جديد
را به وجود آورده بودند .اکنون در مورد چگونگی حکومت حضرت معاويه روشنی
می اندازيم.
حضرت معاويه فرزند ابی سفيان و نواسۀ حرب بود .پانزده سال پيش از
هجرت در مکه به دنيا آمد.
ابی سفيان قبل از آنکه به دين مبارک اسالم مشرف گردد ،يکی از مخالفين
سرسخت حضرت محمد مصطفی بود ،بعدا ً ايمان آورد .خانم و فرزندان شان نيز به دين
مبين اسالم مشرف شدند.
حضرت معاويه بيست و سه سال داشت که حضرت پيغمبر او را به نويسنده گی خود
گرفت .در زمان خالفت حضرت ابوبکر صديق برادر حضرت معاويه به نام يزيد
بن ابی سفيان سر لشکر شام گرديد ،تعداد زيادی از بنی اميه با او در شام متوطن شدند.
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در دوران خالفت حضرت عمر فاروق قسمتی از ادارۀ شام را به حضرت معاويه
بن ابی سفيان سپرد .ودر زمان حضرت عثمان نيز به حيث والی شام وظيفۀ خويش
را دوام داد .در آغاز خالفت حضرت علی(کرم اهلل وجهه) حضرت معاويه با او بيعت
نکرد و در نتيجه جنگ صفين واقع گرديد.
حضرت معاويه اساس خالفت امویها را گذاشت ،بيست سال خالفت کرد .در
سال شصت هجری وفات نمود .بعد از وفاتش امپراتوری بزرگی را برجای گذاشت که
سرحدات شرقی آن از هندوچين آغاز میگرديد و در غرب تا فرانسه و هسپانيه می رسيد.
بعد از او پسرش به نام يزید بن معاويه قدرت را در دست گرفت و در سال شصت و
يکم هجری واقعۀ غم انگيز جنگ کربال به وقوع پيوست .در اين جنگ نواسۀ حضرت محمد
مصطفی ،حضرت حسين و يارانش به شهادت رسيدند .بعد از يزيد تعدادی ديگر
از اين سلسله قدرت را در اختيار داشتند .اين سال له الی  132هجری بر قلمرو خالفت اسالمی
حکمروايی کردند.
آخرين حکمران اين خاندان مروان بود که از  127الی  ١٣٢بر قلمرو امپراتوری اسالمی
حاکميت نيمه جان را دوام داد .درفرجام ابومسلم خراسانی با يک قيام سرنوشت ساز به
حکمرانی اموی ها نقطۀ پايان گذاشت ،که در درس آينده آن را مطالعه خواهيم کرد.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد شخصيت امویها بحث نمايند
و گروه دوم در مورد وقايع مهم اين خاندان معلومات خويش را بيان دارند.
سوال ها

 – ١در مورد شخصيت اميرمعاويه چه مي دانيد؟ بنويسيد.
 – ٢واقعۀ غم انگيز کربال چه زمان واقع شد؟ معلومات خويش را بنويسيد.
 – ٣در مورد قيام عليه اموی ها چه می دانيد؟ بنويسيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد واقعۀ کربال از والدين خويش بپرسند و معلومات خويش را در
صنف ارائه نمايند.
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مسجد اموی در دمشق

تعدادی از خلفای اموی به احکام الهی توجه داشتند و از جمله میتوان حضرت عمر
بن عبدالعزیز یاد کرد ،ولی عدۀ هم بودند که به رعایا توجه نداشتند ،لذا قیامها علیه
امویها آغاز گردید.

بغاوتها در مقابل امویها در سطوح مختلف و جاهای دور و نزديک آغاز شده بود ،اين
حرکات عليه امویها زمانی به اوج رسيد که ابومسلم خراسانی در همکاری با عباسي ها زمينۀ
قيام را فراهم ساخت .ابو مسلم خراسانی از همه اولتر توجه عباسيان را به طرف خویش جلب
نمود و به تعقيب آن قيام را در سرزمينهای شرقی خالفت اسالمی به خصوص خراسان به راه
انداخت و تا بغداد همۀ طرفداران امویها را شکست داده ،تسليم کردند و يا بدون مقاومت
به قيام کننده گان رجوع نمودند.
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مردم هرات ،فوشنگ ،بلخ ،تالقان و ساحات ديگر به امر ابومسلم خراسانی تا دمشق
هجوم کنان رسيدند و در آن جا بر فراز ديوارهای بلند و برج های مستحکم دمشق بيرق های
سياه رنگ را به اهتزاز در آوردند .در اين حالت عباسيان حمايت ابومسلم را داشتند ،لذا زمام
امور را ابوالعباس در سال يکصد وسی و دوی هجری در دست گرفت.
زمانی که خالفت به ابوالعباس سفاح رسيد ،کاکای خود عبداهلل بن علی را مامور جنگ با
مروان آخرين خليفۀ اموی کرد .مروان را تا موصل تعقيب نمود و در آن جا مروان شکست
خورد و به حران و بعد از آن به دمشق وفلسطين گريخت .ابوالعباس به کاکايش هدايت داد تا
تعقيب مروان را به صالح بگذارد ،صالح مروان را تعقيب نمود تا اين که در يک قريه کوچک
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شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد خصوصيات امویها بحث نمايند و
گروه دوم در مورد قيام ابومسلم خراسانی معلومات را در صنف بيان نمايند.
سؤال ها

 – ١ابومسلم خراسانی کی بود؟ معلومات خويش را بنويسيد.
 – ٢قيام ها عليه اموی ها از کجا آغاز شد؟ معلومات خويش را بنويسيد.
 – ٣آخرين حاکم اموی ها کي بود؟
فعاليت خارج صنف

شاگردان از مال امامان و بزرگان محل زيست خويش در مورد ابومسلم خراسانی بپرسند
و معلومات خويش را در صنف بيان دارند.
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ساختمان تاريخي در سامرا مربوط دوران عباسیها در عراق

ابومسلم خراسانی عالوه برآن که حمايت کامل مردم عجم را در کنار خويش داشت،
شخصيت مدبر و آگاه بود .با وصف آن که سپاه بزرگی از مردم تالقان ،بلخ و هرات را در
مرو جمع آورده بود ،سعی نمود تا حمايت عرب ها و به صورت خاص آل عباس را داشته
باشد .از همين جهت به بزرگان آل عباس که آنها هم بر ضد اموی ها در پیکار و مبارزه
بودند ،تماس هایی برقرار نمود .عباسی ها که به طور مخفی مردم را تنظيم مینمودند ،سعی
داشتند که نيروی نظامی را نيز در يابند تا کار اموی ها را يک سره سازد .به اين ترتيب
ابومسلم خراسانی توجه آل عباس را به خود جلب کرد و در نتیجۀ اين تماس ها و قرارها
لشکر ابومسلم خراسانی به سوی دمشق هجوم برد و نيروهای مروان آخرين خليفۀ اموی ها را
از قدرت برانداخت و به این ترتیب قدرت به آل عباس تحويل گرديد.
دولت عباسی مدت پنج قرن بر قلمرو اسالمی حاکميت داشت .اولين خليفۀ اين سلسله
ابوالعباس سفاح بود که در سال  ١٣٢هجری قدرت را در دست گرفت .موصوف تا سال
 136هجری بر قلمرو خالفت اسالمی حکم راند .ابوالعباس عبداهلل بن محمد بن علی ملقب
به سفاح بود .عبداهلل پدرش در راه مخالفت با اموی ها زحمات زيادی کشيد ،در حين مرگ
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امور دعوت بر عليه امویها را به فرزند خويش ابراهيم ملقب به امام سپرد ،امام بعد تر توسط
مروان مسموم گرديد و در زندان چشم از جهان پوشيد.
ابوالعباس در روز جمعه اولين خطبۀ را در منبر خواند و مردم از او راضی شدند و گفتند که
سنت پيغمبر را باز احياکردی .موصوف در اين خطبه از فضايل خاندان پيغمبر سخن گفت و
از ظلم و تعدی امویها ياد کرد ،که با خانوادۀ اسمای عده یی از خلفای عباسی و زمان شان
حضرت محمد مصطفی کرده بودند و
اسم خليفه
زمان و يا دورۀ اقتدار
عالوه برآن گفت که امویها به زور و خدعه
ابوالعباس
 ١٣٢هجری
ابو جعفر عبداهلل منصور
خالفت اسالمی را غصب کرده بودند.
 ١٣٦هجری
حاکميت عباسيان تا  ٦٥٦هجری ادامه
ابو عبداهلل المهدی
 ١٥٨هجری
يافت .درمدت پنج قرن امرا و حاکمان متعدد
ابو جعفر هارون الرشيد
 ١٧٥هجری
از اين سالله به قدرت رسيدند و حوادث
ابو موسی محمد اال امين
 ١٩٣هجری
زيادی به وقوع پيوست .از جمله حوادث
ابو جعفر عبداهلل مامون
 ١٩٨هجری
دلخراش يکی هم به شهادت رسانيدن ابومسلم
ابو اسحاق محمد معتصم باهلل
 ٢١٨هجری
خراسانی بود که در حکومت خليفه منصور
ابو جعفر هارون الواثق
 ٢٢٧هجری
صورت گرفت.
ابوالفضل جعفر المتوکل علی اهلل
 ٢٣٢هجری
بعد از منصور به تعداد تقريباً سی وشش تن
خلفای عباسی يکی بعد از ديگری به قدرت رسيدند ،که نام های عمده ترين خلفای عباسی را
درجدول می خوانيد .تعداد ديگر نيز از اين سلسله به قدرت رسيدند ،که آخرين آن ابو احمد
المعتصم باهلل بود که توسط حمالت نيروهای چنگيزی از قدرت برانداخته شد.
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد ابومسلم خراسانی معلومات ارائه
نمايند و گروه دوم در مورد به شهادت رسانيدن ابومسلم خراسانی معلومات دهند.
سوالها

 – ١در مورد ابومسلم خراسانی و کارنامههاي وی چه معلوماتی داريد؟ بنويسيد.
 – ٢ابوالعباس سفاح کی بود؟ معلومات خويش را بنويسيد.
 – ٣ابومسلم خراسانی چگونه به شهادت رسيد؟ شرح دهيد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان از بزرگان و آگاهان محل خويش در مورد انتقال قدرت از امویها به عباسيان
معلومات خواسته و در صنف ارائه نمايند.
78

درس سی و پنجم

خالفتعباسیهاچگونهسقوطکرد؟

KU

AC

يک سکه از دورۀ عباسي

بعد از به شهادت رساندن ابومسلم خراسانی تعداد زيادی از امرای محلی به خصوص

در قلمرو شرقی امپراتوری اسالمی بر عباسيان بی اعتماد شدند ،يک تعداد از حاکمان

محلی در هرات ،سيستان ،بلخ وغيره به مخالفت رو آوردند .ولی اين مخالفت ها زمانی به

اوج رسيدند که در ميان مأمون و امين ،پسران هارون الرشيد نزاعی برپا شد .مردم هرات

و به خصوص طاهر فوشنجی به دفاع از مأمون برخاستند تا از يک طرف ظلم عباسيان را

در برابر ابومسلم تالفی نمايند و از جانب ديگر نقش مردم غير عرب را در ادارۀ بغداد و

خالفت اسالمی زيادتر سازند.

عالوه بر اين اختالفات ،در سالهای اخیر خالفت عباسیها ،کسانی به قدرت رسيدند

که جز عيش و نوش کار ديگری نداشتند .عوامل زيادی برای سقوط اين سلسله را میتوان

برشمرد از قبيل:

 -1ظلم بر رعايا و خالف وعده ها عمل کردن :عباسيان به همراهان غير خانوادۀ خويش
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وفا نمی کردند که يک نمونۀ آن ظلم و تعدی با ابومسلم خراسانی بود.

 -2به وقوع پيوستن قيام های متعدد عليه عباسيان :درگوشه وکنار خالفت عباسی ها

امرای محلی برای آزادی و استقالل خويش به قيام ها پرداختند ،به اين ترتيب دولت عباسيان
روز به روز ضعيف تر می گرديد.

 -3بی کفايتی خلفای عباسی :در اخیر خالفت عباسی ها کسانی بر سر قدرت رسيدند که

جز آزار دادن مردم ،عيش و فساد اخالقی کار ديگری نداشتند.

 -4نبودن مرکزيت قوی و مدبر :خلفای عباسی ديگر نه تدبيری داشتند ونه جرئت برای

دوام خالفت ،هر امير محلی می توانست خليفه را بترساند و کار مراد خويش را بر آن ها

اعمال نمايد.
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به اين ترتيب زمينۀ تجزيه طلبی مساعد گرديد ،ولی آن چه عامل قاطع برای سقوط

خالفت عباسی ها گرديد ،هجوم سيل آسای نيروهای مغولی بود که تحت ادارۀ هالکو به
بغداد رسيدند و خالفت عباسی ها را بعد از پنج قرن سقوط دادند.
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فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد سال های اخیر خالفت عباسيان
معلومات ارائه نمايند و گروه دوم پيرامون عوامل سقوط عباسيان بحث نمايند.
سوال ها

 – ١مخالفت های اولی در خالفت عباسیها از کجا آغاز گرديد؟
 – ٢طاهر فوشنجی در برخورد ميان امين و مأمون طرفدار کی بود؟ شرح دهيد.
 – ٣کدام عوامل عمده را می توان در سقوط عباسيان مهم شمرد؟ فهرست نماييد.
فعاليت خارج صنف

شاگردان در مورد طاهر فوشنجی از بزرگان تحصیل یافته و با دانش خويش بپرسند
و معلومات خويش را در صنف ارائه نمايند.
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