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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و 
فروش آن جداً ممنوع است. با متخلفین برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی

 و تأليف کتب درسی
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و 

تألیف کتب درسی

تـاريــخ
صنف هشتم

الف
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- دکتور فاروق انصاري
- سر مؤلف عبدالغیاث غوری

- پوهنیار انیسه محمود عمر
- معاون مؤلف عبدالمالک عابد

- معاون مؤلف محمد حسین احمدزی

مؤلفان

ایدیت مسلکی

ایدیت زبانی

- پوهنوال محمد رسول باوری

- پوهنوال شجاع الدین خراساني

ب

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی
-  دکتور عبدالصبور فخری

- دکتور محمد یوسف نیازی مشاور وزارت معارف و مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.
- حبیب 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 مسؤول پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.

- سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف  کتب درسی 

طرح و دیزاین: حمید اهلل غفاری

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

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 بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم 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 زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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فصل اول: افغانستان و اسالم       ١- ١٢
درس اول: ورود اسالم به افغانستان  

درس دوم: اوضاع افغانستان در دورۀ  اموی ها  
درس سوم: اوضاع افغانستان در دورۀ عباسی ها  

درس چهارم: تأثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان بر یکدیگر  
فصل دوم: حکومت های مستقل اسالمی افغانستان           ١٣- ٢٨

درس پنجم: طاهریان، صفاریان و سامانیان  
درس ششم: غزنویان و سلجوقیان  

درس هفتم: غوریان و خوارزم شاهیان  
درس هشتم: مغوالن، تیموریان و آل کرت  

فصل سوم: روابط افغانستان و کشور های همسایه قبل از رستاخیز قندهار    ٢٩- ٣٨
درس نهم: شیبانی ها و استراخانی های ماوراء النهر  

درس دهم: بابریان هند  
درس یازدهم: صفوی های ایران  

فصل چهارم: رستاخیز قندهار               ٣٩- ٤٦
درس دوازدهم: قیام قندهار  

درس سیزدهم: جانشینان میرویس خان  
فصل پنجم: تاریخ کشور های همسایه در قرون وسطی و جدید  ٤٧- ٦٢

درس چهاردهم: ایران در قرون وسطی و جدید  
درس پانزدهم: هند در قرون وسطی و جدید  

درس شانزدهم: روسیه در قرون وسطی و جدید  
درس هفدهم: چین در قرون وسطی و جدید  

د
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فصل ششم: تاریخ اروپا             ٦٣- ٨٠
درس هژدهم: اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطی  

درس نزدهم: جنگ های صلیبی  
درس بیستم: رنسانس در اروپا  

درس بیست و یکم: تحوالت در عرصۀ علم، ادب و فرهنگ  
درس بیست و دوم: انقالب های بزرگ در اروپا  

فصل هفتم: تاریخ آمریکا            ٨١- ٨٩
درس بیست و سوم: تمدن مایاها  

درس بیست و چهارم: تمدن آزتک ها  
درس بیست و پنجم: تمدن اینکا  

درس بیست و ششم: کشف آمریکا و آغاز مهاجرت ها  
درس بیست و هفتم: استقالل ایاالت متحدۀ آمریکا  

هـ
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  1

فصل اوّل

    شامل درس های زیراست: 
1-ورود اسالم به افغانستان؛

2-اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها؛
3-اوضاع افغانستان در روزگار عباسي ها؛

4-تأثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان بر يكديگر؛

           افغانستان  و  اسالم
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  2

اهداف فصل

1-آشنا ساختن شاگردان با اوضاع عمومي افغانستان در آستانۀ ظهور اسالم 
و چگونگی انتشار دين اسالم در کشور؛

2-آشنا ساختن شاگردان با اوضاع عمومی  افغانستان در روزگار اموی ها 
و عباسی ها؛

3-آشنا ساختن شاگردان با چگونگی تعامل و داد و ستد مسلمانان عرب و 
مردم افغانستان در سه قرن نخست هجری.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  3

درس اول

  ورود اسالم به افغانستان

 آيا می دانید اسالم  چگونه به افغانستان وارد شد و چرا مردم مملكت ما دين آسمانی اسالم را
پذيرفتند؟

اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسالم 
از جنبه های مختلف زنده گانی اجتماعی  به ورود اسالم  افغانستان در زمان های نزديک 
مناطق  و  واليات  که  قوي  ما حكومت  کشور  در  مثاًل  بود.  شده  اساسی  تحول  يک  آمادة 
مختلف را زير اداره داشته باشد، نبود و هر بخش از آن توسط حكمران جداگانه يی اداره 

می شد. 
شاهان  رتبيل  هندوکش،  در جنوب  و  می کردند  ترکان حكومت  در شمال کشور، 
خويش  فرمان  زير  به  را  مردم  ساسانیان  به  وابسته  والیان  نیز  غرب  در  داشتند.  فرمانروايی 

داشتند.
از لحاظ اجتماعی نیز وجود طبقات و اعتقاد به اصالت خون و نژاد مردم را با مشكالتي رو 
به رو ساخته بود. تشكیل خانواده نیز اساس استوار و محكمی نداشت. بر زن ستم روا داشته 
 می شد. از نظر دينی نیز مردم بخش های مختلف مملكت ما از دين های جداگانه يی پیروی 
می کردند. به خصوص دو دين بودايی و زردشتی، پیروان و طرفداران زيادی داشتند. آفتاب 

مسجد شاه دو شمشیره، کابل
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پرستی نیز رواج داشت. از سوي ديگر به دلیل رواج ستم ازسوی زورداران و صاحبان مقامات 
باال و نبودن عدالت، سر خورده گی و نارضايتی زيادی در میان عامۀ مردم مشاهده می شد. 

در چنین اوضاع و احوالی بود که آوازة اسالم به سرزمین ما رسید، دينی که همه را به خدای 
يگانه، وحدت،آزادی، عدالت و برابری فرا می خواند. به زودی مجاهدان و دعوت کننده گان 

اين دين، خود را به مرزهای مملكت ما رساندند.

انتشار دین اسالم
پیشروی مسلمانان به جانب افغانستان )خراسان( از زمان 
نيشابور،  از  پس  عمر)رض(آغازيافت.  حضرت  خالفت 
درآمد.  مسلمانان  تصرف  به  که  بود  شهری  اولین  هرات 

سپس شهرهای ديگر نیز به دست سپاه اسالم افتادند .
اين  قمری/661م  هجری   41 سال  از  پس  خصوص  به 
به  ما  کشور  از  زيادی  شهرهای  و  يافت  فزونی  پیشروی ها 
اسالم  کامل  وگسترش  رواج  اما  درآمد.  مسلمانان  تصرف 
ما  مملكت  داخل  از  نیروهايی  و  عناصر  داد که  زمانی رخ 
دين  اين  نشر  و  حمايت  به  کمر  سیستانی،  صفاريان  مانند 

آسمانی بستند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان صنف به دو گروه تقسیم شوند: گروه اول 

اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسالم را توضیح دهد و گروه دوم چگونگي انتشار 
اسالم در افغانستان را بیان دارد.                 

               
؟ سوال ها     

حكومت  کسانی  چه  ما  کشور  جنوب  و  شمال  در  اسالم  ورود  زمان  در   -1
می کردند؟

2- دين هايي را که پیش از اسالم در کشور ما رواج داشتند؛ نام ببريد.
3- به نظر شما چرا در کشور ما مردم از اسالم استقبال کردند؟

4- چرا شماری از مردم ما در برابر حكام عرب دست به قیام زدند؟
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  5

  اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها
درس دوم

      در بارة خاندان  اموی چه  می دانید؟  آيا اطالع داريد که اسالم در زمان اموی ها گسترش زيادی 
يافت؟

خاندان اموی يكی از خاندان های قريش است. آنان  از  سال 41 ق-661م  خالفت اسالمی 
را  به دست آوردند  و برای90 سال در جهان اسالم  حكومت  راندند. اسالم در زمان امويان 

گسترش زيادی يافت.
 در روزگار آنها اسالم، بیشتر نقاط افغانستان را فرا گرفته و طوايف مختلف عربی نیز از 

جزيرة العرب به خراسان يا افغانستان امروزي کوچیدند.

قيام یحيي بن زید
مردم افغانستان در بسا از حاالت از قیام های ضد امرای اموی که مخالفین سیاسی آنها به 

شمار می رفتند، پشتیبانی کردند.
يكی از اين قیام ها، قیام یحيي پسر زيد از اعضای خاندان  بنی هاشم بود که در جوزجان 

صورت گرفت. يحیي در سال 126 ق/744م به همراه 120 نفر از يارانش کشته شد.
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ابومسلم خراسانی
عبدالرحمن ملقب به ابومسلم يكی از شخصیت های معروف خراسان است. وی در سال 100 
ق/719م در سفیدنج جوزجان متولد شد. پس از شهادت يحیی بن زيد، ابو مسلم خراسانی رهبری 
قیام بر ضد اموی ها را به دست گرفت و  روز عید فطر سال 129 ق/747م در سفيدنج پرچم اموی ها 

را پايین نمود و در عوض، پرچم عباسیان را که رنگ سیاه داشت  بلند کرد.
ابومسلم  گرفت.  ديگری  از  بعد  يكي  را  افغانستان  مشهور  شهر های  مردم،  کمک  با  وی   
به شاخۀ  را  به سال 132 ق/750م خالفت  و  داد  را شكست  اموی  نیروهای دولت  سرانجام 

ACKU
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قیام ابومسلم با پرچم های سیاه

عباسی ها  انتقال داد.
اما منصور خلیفۀ عباسی که از نفوذ او در میان مردم خراسان هراس داشت سر انجام در سال 

137 ق / 755م با حیله يی او را کشت. عمر ابو مسلم در اين هنگام 38 سال بود.

ACKU
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اميرفوالد و اميرکرور
امير فوالد از امرای غور در مرکز افغانستان بود. وي نیز چون شنید که مردم افغانستان به 
دور ابومسلم خراسانی جمع شده اند به پا خاست و با گردآوردن مردم غور  در نهضت عباسی 

شرکت کرد. 
اميرکرور فرزند امیر فوالد است. وي نیز  در نهضت عباسی سهم فعالی گرفت و پیروزی های 
زيادی را به دست آورد. وی هم چنین مردی دانشمند و شاعر بود و گويند اولین شعرپشتو پس از 

ورود اسالم به افغانستان را او سروده است.

 فعاليت داخل صنف
1- شاگردان عزيز به  دوگروه  الف و ب تقسیم گردند، گروه الف علل قیام ابومسلم 
خراسانی را بیان دارد و گروه ب  با  استفاده  از نقشه،  مسیر حرکت  ابومسلم  و طرفدارانش 

به  جانب  مرکز خالفت  اموی  را  مشخص سازد.

؟ سوال ها
1- چرا مردم افغانستان از قیام های ضدخالفت اموی حمايت کردند؟

2- جای خالی را پر کنید.
 ابومسلم خراسانی در .....................  متولد شد وچون برضد  ....................قیام  نمود، 

مردم از   او حمايت کردند.  
3- امیر فوالد و امیرکرور در کجای افغانستان امارت داشتند؟

4- به نظر شما چرا امیر فوالد و امیر کرور از نهضت عباسی حمايت کردند؟

ACKU
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            اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها
درس سوم

دربارة خاندان عباسی چه می دانید؟ آيا اطالع داريد که آنها با حمايت مردم افغانستان به خالفت 
رسیدند؟

   
عباسی ها منسوب به حضرت عباس )کاکای پیامبر اسالم( هستند و  از شاخۀ هاشمی 
قريش به حساب می آيند. خاندان عباسی از اواخر قرن اول هجري وارد میدان سیاست شدند و 
چون از اوضاع نا آرام خراسان آگاهی يافتند در سال 109 ق/727م داعیان و مبلغان خود را به 

اين سرزمین فرستادند.  
مردم خراسان يا افغانستان که نسبت به رفتار بعضی از حكام اموی بدبین بودند از نهضت 
به  به سال 132 ق/ 751م  ما  مبارزات مردم  با جانفشانی و  عباسی حمايت کردند. عباسیان 
خالفت رسیدند. روزگار فرمانروايي عباسي ها 523 سال طول کشید و سرانجام در سال 656 

ق/1258 م خالفت آنها توسط مغوالن به پايان رسید.

برمکيان
روحانی  يا  موبد  برمک  می باشند.  برمک  نام  به  فرزندان شخصی  از  اصل  در  برمكیان 
آتشكدة زردشتی نوبهار بلخ بود. اولین شخص مشهور اين خاندان، خالد پسر برمک می باشد 
یحيي  پسرش  از خالد  نیز کار می کرد. پس  عباسی    منصور  مشاور  و  به حیث وزير    که 
خلیفۀ  مهدی  طرف  از  او  می آيد.  به حساب  خاندان  اين  نفوذ  و صاحب  دانشمند  فردی 

سر زمین های مستقل از عباسیان
قلمرو خالفت عباسی
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تمامی  الرشيد  هارون  الرشید گرديد. وی سپس در حكومت  تربیت هارون  مأمور  عباسی 
امور خالفت عباسی را به دست گرفت و به همراه دو پسرش برای آنان کار می کرد.چندي 
بعد هارون الرشید بر ايشان بدگمان شد و به سال 187ق/803م  دستورداد جعفر فرزند يحیي 
را کشتند و خود يحیي با ديگراعضای فامیلش را زندانی ساختند. تمام اموال برمکيان را نیز 

ضبط کردند. پس از اين واقعه شخصیت ديگري از میان برمكیان برنخاست.
فرهنگ و علوم در دورۀ عباسی

از لحاظ فرهنگ و ادب، افغانستان در دورة عباسی ها شاهد درخشش شخصیت هايی 
بود که با پديد آوردن آثارعلمی و ادبی نام خويش را در تاريخ کشور ما جاودانه ساختند 
رياضیات  در  که  خراسانی  شاکر  بن  موسی  فرزندان  حسن  و  احمد  محمد،  مانند: 
تألیفاتی ازخود بر جای گذاشتند، ابو معشر جعفر بن محمد بلخی، رياضی دان مشهور 
 در شعر عرب شهرت  تخارستانی که  برد  بن  بشار  تالیف کرد،  که حدود 12 کتاب 
فراوانی يافت، ابوزید احمد بن سهل بلخی، اديب،  متكلم،  فیلسوف و جغرافیه دان 
از  سرزمین بلخ،  ابوزيد در علم جغرافیا و فلسفه کتاب هايی را تألیف کرد. ابو محمد 

هاشم ابن زيار سروانی که در شعر عرب کتاب نوشت.

                         فعاليت داخل صنف
دورة  در  را  افغانستان  مردم  مهم  مشترک، خدمات  به صورت  شاگردان صنف 

عباسیان به بحث بگیرند و آنها را فهرست نمايند.
                            سوال ها

1- جاي خالي را پر کنید. 
عباسي ها به دلیل ....... مردم از اموي ها در کشور ما نفوذ  يافتند. 
2- سه نفر از شخصیت های فرهنگی اين دوره را نام ببريد.

3- آتشكدة نوبهار در کدام يک از شهر هاي زير  قرارداشت؟ 
الف(قندهار     ب( هرات       ج( بلخ           د(کابل

؟

 مسجد ابونصر پارسا در بلخ ACKU
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درس چهارم

 
آيا می دانید که اسالم و مردم افغانستان به يكديگر خدمات مهمی کرده اند؟

با ورود اسالم، کشور ما وارد مرحلۀ جديدی از تاريخش شد . اسالم به ما هويت جديدی 
داد و پس از آن کشور ما به نام سرزمین اسالمی ياد 
وحدت  و  يگانگی  باعث  جديد  هويت  اين  گرديد. 
کشور ما شد زيرا همۀ اقوام و قبايل صاحب عقیده و 

دين يگانه يی شدند.
دين اسالم همچنین موانع موجود در راه تحصیل علم 
و دانش را برداشت و انحصار علم را که در اختیار مردمان 
قدرتمند و پولدار و يا حكمران بود، از بین برد. به همین 
دلیل علم و دانش رشد کرد. شمار علما و دانشمندان 
در کشور ما زياد گرديد و افراد زيادی خدمات علمی 

شايسته يي به دنیای دانش عرضه داشتند.
رفتار  ضد  بر  ما  سرزمین  مردم  ديگر،  سوی  از 
تبعیض آمیز شماری از والیان دورة اموی قیام کردند.

تأثيرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان
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آنان در نهضت عباسی به رهبری ابومسلم خراسانی سهم گرفتند.
همچنین مردم اين کشور در زمینۀ نشر اسالم فداکاری های زيادی کردند و اسالم را به نقاط 

شرقی گسترش دادند.
خالصه آنكه تأثیر اسالم و افغانستان تأثیر متقابل و دوجانبه است؛ اسالم به مردم ما هويت 
جديدی داد، وحدت و يگانگی بخشید، درهای علوم را گشود؛ مردم افغانستان نیز از طريق 
ارائۀ خدمات علمی و فرهنگی و نیز با جانفشانی در راه انتشار آن، در بنای قصر با شكوه تمدن 
اسالمی سهم خوبی گرفتند. به خصوص علما و دانشمندان نقش بسیار ارزنده يی ايفاکردند.

                            فعاليت داخل صنف
شاگردان عزيز به دوگروه تقسیم شوند. يک گروه خدمات اسالم به افغانستان و يک 

گروه ديگر خدمات افغانستان به اسالم را بیان کند.

                            سوال ها
1- به نظر شما مهم ترين تأثیر اسالم برافغانستان چه بود؟

2- چرا بعد از اسالم تعداد علما و دانشمندان کشور ما افزايش يافت؟
3- آيا اسالم توانست که به مردم وحدت و يگانگی ببخشد؟ توضیح دهید.

4- جای خالی را پر کنید.
 اسالم آمد ......... ما را تغییر داد و به ما ............ بخشید.  

؟

زيارتگاه حضرت علی ابن ابی طالب )کرم اهلل وجهه( در بلخ 

تأثيرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان
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فصل دوم

    شامل درس های زیراست: 
1- طاهريان، صفاريان و سامانیان؛

2- غزنويان و سلجوقیان؛
3- غوريان و خوارزم شاهیان؛

4- مغوالن، تیموريان و آل کرت؛

      حكومت های مستقل اسالمی افغانستان

قلعۀ ا ختیارالدين در هرات
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اهداف  فصل 

محلی  مستقل  زمینه های شكل گیری حكومت های  با  شاگردان  آشنا   ساختن   -1
اسالمی در افغانستان؛

2- آشنا    ساختن شاگردان با شخصیت هايی که برای نخستین بار در راه استقالل 
قدم برداشتند؛

3- آشنا      ساختن شاگردان با سلسله های محلی اسالمی بعد از اسالم در افغانستان؛

4- آشنا     ساختن شاگردان با چگونگی روابط میان سالطین و خانواده های حاکم 
محلی؛

5- آشنا    ساختن شاگردان با چگونگی هجوم سپاهیان چنگیز و تیمور به افغانستان و 
ACKUنیز چگونگی شكل گیری روابط دولت آل کرت با مغوالن؛
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طاهریان، صفاریان و سامانيان

 درس پنجم

آيا می دانید  نخستین حكومت هاي مستقل اسالمی در کشور ما شكل گرفتند؟

طاهریان
طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ يا زنده جان کنونی هرات بود. وی به 

سال 159 ق /776م تولد گرديد. 
در  وی  می کرد.  شرکت  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  در  جوانی  آغاز  همان  از  طاهر 
اختالف دو برادر مامون و امين عباسی از مامون الرشید حمايت کرد و در سال 195ق/811م 

امین را به قتل رسانید.
به حیث  مامون  خلیفه  از طرف  سپس  وی  شد.  مسلمانان  خلیفۀ  الرشید  مامون  پس  اين  از   
حكمران خراسان، مقرر شد. طاهر در اينجا در يكی از روز های جمعۀ سال 207 ق/822م بر 
منبر رفت ونام خلیفه را از خطبه انداخت و استقالل خود را اعالم داشت اما در فردای همان 
روز به قتل رسید. پس از او فرزندانش در افغانستان به حكومت رسیدند و پنجاه و پنج سال بر 

سرقدرت باقی ماندند. 
آخرين فرد اين خاندان محمد نام داشت که در سال 259 ق/873م توسط یعقوب فرزند 

لیث صفاری دستگیرشد و در زندان سیستان درگذشت.
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صفاریان
آغازگر و بنیادگذار حكومت صفاری ها یعقوب فرزند لیث است. وی از مردم سیستان 
بود در جنوب غرب افغانستان و در سال 207 ق /822م تولد شد. پدرش شغل مسگری داشت 

و به همین دلیل به يعقوب و برادرانش- عمرو، علی و طاهر – صفاريان گفته می شود.
 يعقوب در جوانی به گروه عياران پیوست. وی در اين گروه به رتبۀ افسري يا پیشوائی 
رسید. يعقوب با همكاری عیاران، شهرهای مختلف سیستان را گرفت؛ اما بیعت رسمی مردم 
سیستان با او در روز 25 محرم سال 247 ق/861م صورت گرفت از اين پس، يعقوب به جنگ 
زنبيل شاه رفت  و مناطق مهم مملكت ما به دست يعقوب افتاد، محمد آخرين فرد خاندان 

طاهريان نیز اسیر او شد.
خواستار  ق/867م   262 به سال  می کرد،  احساس  توانايی  و  قدرت  خود  در  که  يعقوب 
ادارة بغداد، مرکز خالفت عباسی شد که در نتیجه، کار او به جنگ با معتمد خلیفۀ  عباسی 
عمرو،  او  از  پس  و  در گذشت  265 ق/879م  سال  در  اما شكست خورد.يعقوب  منجرشد 
برادرش روی کار آمد عمرو صفاری نیز که سامانیان را رقیب خويش می دانست در سال 287 
ق/900م به جنگ آنان رفت اما طی جنگ در نزديكی بلخ شكست خورد و اسیر اسماعیل 

ساماني شد .
 حكومت  صفاری ها پس از اين  به صورت محدودی تا سال 300 ق/913م در سيستان  ادامه 

يافت.

ACKU



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  17

سامانيان
سامانیان از فرزندان شخصی به نام سامان به حساب می آيند. سامان از مردم بلخ بود و در 
زمان امويان مسلمان شد. فرزندانش به مقامات مهمی در دستگاه حكومت رسیدند. بنیاد گذار 

حكومت سامانی ها،  اسماعیل سامانی است. 
امیر اسماعیل هشت سال پاد شاهی کرد و شهر بخارا را پايتخت خويش ساخت و آبادش کرد. پس 
 از درگذشت او پسرش احمد و به دنبال او نصر به پادشاهی رسیدند. حكومت نصر اوج فرمانروايی و 
درخشش سامانیان است زيرا در روزگار اوگروه زيادی از دانشمندان در دربار سامانیان گرد 

آمدند.
امرای  آنكه  از  اما پس  بود.  برخوردار  ادارة خوبی  و  نظم  از  ابتدا  در  حكومت سامانی 
محلی قدرت يافتند دچار مشكالت گرديد. يكی از امرای محلی، آلپ تگين نام داشت که 
خلم در شمال افغانستان  از فرمان سامانیان سرپیچي کرد. وي نیروهای سامانی را در ناحیۀ 
به سال 351  را  با طرفداران خود در غزنی حكومت جديدی   همراه  آنجا  از  داد.  شكست 

ق/962م  اساس گذاشت.
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آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در شهر بخارا 

 فعاليت داخل صنف
شاگردان  عزيز  به صورت گروهی دربارة علت  سقوط و  انقراض سامانیان به  بحث  

بپردازند.
؟ سوال ها

1- طاهر از کجا بود و چگونه به مقامات باالی حكومتی رسید؟
2- طاهر چرا نام خلیفه را از خطبه انداخت؟

3- چه گروهی از يعقوب لیث صفاری در ابتدا حمايت کرد؟
4- چرا روابط يعقوب فرزند لیث صفاری با خلیفۀ بغداد خراب شد؟

5- پايتخت سامانیان در کجا قرار داشت؟
6-جای خالی را پر کنید.

 مهم ترين پادشاه ساماني ...... نام داشت و در دربار او .......جمع شده بودند.
7- به نظر شما علت خرابي وضع دولت ساماني چه بود؟

ACKU
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درس ششم

  غزنویان و سلجوقيان

آيا  می دانید   دو سلسلۀ  غزنوی  و  سلجوقی  حكومت های مقتدری در افغانستان تشكیل 
دادند؟

نژاد  ترک  سرداران  و  امرا  جملۀ  از  او  است.  تگين  آلپ  غزنويان  سلسلۀ  بنیادگذار 
پادشاهان سامانی بود. اما تثبیت حكومت و پادشاهی غزنویان توسط سبکتگين صورت 
گرفت. وی داماد آلپ تگین بود و در جنگ با پادشاه غزنی- لويک-  پیروزی به دست 

آورد. 
سبكتگین همچنین ساحۀ حكومت غزنويان را تا جيپال در هند رسانید. پس از او پسرش 
 سلطان محمود غزنوی پادشاه شد.  او پايه های حكومتش در افغانستان را بیشتر محكم ساخت و با 
به آن سرزمین رسانید. وی در  را  دامنۀ حكومتش  به جانب هندوستان  زياد  لشكرکشی های 

اين حمالت، غنايم زيادی نیز به دست آورد و آنها را به غزني منتقل ساخت. 
در  زيادی  دانشمندان  و  شاعران  شد،  آبادتر  غزني  شهر  مذکور،  غنايم  و  ثروت ها  با 
سيستانی  فرخی  دقيقی،  ابومنصور  بيرونی،  ابوريحان  مانند  کردند،  اختیار  سكونت  آنجا 

بلخی. عنصری  و 
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باالحصار غزنه

غزنویان پس از سلطان محمود
سلطان محمود غزنوی به سال 421 ق/1030م وفات نمود. پس از او فرزندش سلطان 
مسعود به پادشاهی رسید. وی هوش و ذکاوت پدر را نداشت  لذا  سرداران حكومت غزنوی 
قدرت  مرکزي  آسیای  در    اين حال  در  برداشتند.    از حمايتش دست  و  ناامید شدند  او  از 
ترک نژاد   ديگری ظهور کرد. اينان سلجوقيان نام داشتند که پس از تصرف مرو، نیشابور 
ناحیۀ  در  به سال 431 ق/1040م  غزنویان شدند. جنگ دوطرف  با  آمادة جنگ   و هرات 

دندان قان – در نزديكی سرخس - روی داد وطی آن غزنويان شكست خوردند.
 سلطان مسعود غزنوی از میدان جنگ گريخت و  به هندوستان  رفت. از  اين پس حكومت  
ضعیف شدة غزنويان   تا يكصد و سی  سال  دوام  نمود اما قلمرو آن  محدود  بود. غزنويان   

به  دست  پادشاهان  غوری  از میان  رفتند.
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سلجوقيان  
سلجوقیان نیز از گروه ترکمنان به حساب می آيند. جد ترکمنان سلجوقی شخصی بود به 
نام سلجوق،که چهار فرزند داشت. يكی از فرزندان او به نام اسرائيل توسط سلطان محمود 
غزنوی دستگیر شد. وي هفت سال را در زندان کالنجر در هندوستان گذرانید و در همان جا 
فوت کرد. اين کار، دشمنی سلجوقیان با غزنويان را باعث شد؛ اما بنیادگذار سلسلۀ سلجوقی 
طغرل بيگ نواسۀ سلجوق می باشد. او سلطان مسعود غزنوی را در جنگ دندان قان شكست 
داد و واليات مهمی را در ماوراءالنهر، ايران و افغانستان به دست آورد. بعد از طغرل، برادر 
او رومیان را در جنگ »مالزجرد« شكست داد و  به حكومت رسید.  آلپ ارسالن  زاده اش 
آسیای صغیر را گرفت. فرزندش ملک شاه سلجوقی نیز در جهت شرق تا چین و در جهت 

غرب تا بحیرة مديترانه پیشروي کرد.

سقوط سالجقه
قلمرو گسترده  و  وسیع  سالجقه  نیز  میان شاهزاده گان سلجوقی تقسیم شد. شاهزاده گان با 

کمک وزيران شان که اَتابک نام داشتند حكومت می کردند.
 همین امر به تجزيۀ قلمرو سلجوقی منجرشد. در نتیجه، سلسله های ديگری که خوارزم 

شاهیان، قراختايیان و غوريان نام داشتند سرزمین های آن را به تصرف خويش در آوردند.
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از آثار دورة سلجوقی

بزرگترین خدمت سلجوقی ها
از جمله خدمت های بزرگ سلجوقی ها به فرهنگ و تمدن کشور ما آن بود که ايشان 
نیز به زبان و فرهنگ و ادب دری توجه نشان دادند. زبان و فرهنگ دری افغانستان از طريق 
نیز  معماری  در  همچنین  يافت.آنها  انتقال  صغیر  آسیای  و  عراق،آذربايجان  به  سلجوقیان 
خدماتی به کشور ما کردند. در زمان سلجوقیان زيارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان 
بلخ  بابا حاتم در غرب  بلخ تزيین يافت، زيارت  دولت آباد  نیز مناری در  اعمار شد و 

گرديد. تعمیر  نیز 

فعاليت داخل صنف
شاگردان  عزيز  به  دو گروه تقسیم گردند. گروه اول علت ترقی غزنی و زبان و فرهنگ در عصر 
غزنويان را توضیح دهند . گروه دوم علت گسترش زبان و ادب دری در روزگار سالجقه را بیان 

              دارد.
؟ سوال ها

1- غزنويان و سلجوقیان از کدام نژاد بودند؟
2- چرا حكومت غزنوی نتوانست در برابر سالجقه مقاومت نمايد؟

3- علت درگیری سلجوقیان با غزنويان چه بود؟
4- دوتن ازمهم ترين پاد شاهان سلجوقی را نام ببريد.

5- جاي خالي را پر کنید.
قلمرو وسیع سلجوقي میان.....................تقسیم شد و به همین.....................آنان................... 

شدند. 
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غوریان و خوارزمشاهيان

آيا خبرداريد که  می آيند؟  به حساب  ما  قديمی ترين خاندان های کشور  از  يكي  می دانید غوری ها  آيا 
حكومت خوارزم شاهیان آخرين حكومت از زمرة حكومت های مستقل اسالمی محلي در افغانستان بود؟

غوریان
بزرگ  جد  مي باشند.  غور  سرزمین  کهن  و  قديمی  بسیار  خاندان های  از  غوری ها 
چهارمین   علی حضرت  خالفت  روزگار  در  وی  داشت.  نام  شنسب  ملک  آنها 
غوری ها  گرفت.  ايشان  از  را  غور  حكومت  فرمان  و  آورد  اسالم  مسلمین،  خلیفۀ 
عباسی  نهضت  در  لذا  بودند؛  وفادار  بسیار  هاشم(  )بنی  پیامبر  خاندان  به  وفاداری  در 
امير  بودند.  خاندان  همین  به  وابسته  کروړ  امير  و  فوالد  امير  کردند.  شرکت  فعاالنه 
لشكرکشی های  برابر  در  او  است.  غوری  خاندان  امرای  جمله  از  نیز  سوری   محمد 
غزنویان  اما سر انجام شكست خورد و اسیر  سلطان محمود غزنوی به غور مقاومت کرد 

گرديد. از اين پس، غوری ها زير فرمان غزنويان درآمدند. 
هنگامی که سلجوقيان روی کار آمدند غوري ها با ايشان نیز پیوند هايی داشتند. سلطان 
هند  تا  را  غوری ها  حكومت  دامنۀ  غوری  شهاب الدین  سلطان  برادرش  و  غياث الدین 
رساندند. شهاب الدين غوری به سال 602 ق/1206م در نزديكی الهور توسط هندوها به قتل 
ناراضی غارت  قبايل  اقوام و  بازگشت از سوی  رسید. پس از آن سپاهیان غوری در هنگام 

شدند. خوارزم شاهيان از ضعف آنها سود بردند و بر  افغانستان مسلط شدند.
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خوارزم شاهيان
خوارزم شاهیان از شهر خوارزم در ماوراء النهر برخاستند.گويند اولین فرد حكمران اين 
خاندان انوشتگين غرجه می باشد او از غرجستان يا هزارجات فعلی بود اما اولین کسی که 
اين خاندان  مشهور  پادشاه  است  بوده  او قطب الدين محمد  فرزند  را گرفت  نام خوارم شاه 
عالءالدین تکش نام داشت. وی آخرين پادشاه سلجوقی طغرل را کشت و قسمت های زيادی 
از ايران و بخش هايی از افغانستان را در اختیار گرفت. فرزندش عالءالدین محمد نیز دولت 
غوری ها را تا سال 612 ق /1216م از بین برد. قلمرو حكومت او از سند در هندوستان تا عراق 
مغوالن، عالءالدين محمد با مشكالت جدی رو به رو شد. وی به سال  می رسید. با ظهور 
617 ق/1221م از برابر مغوالن گريخت و در يكی از جزاير دريای مازندران پناه برد و در 
همان جا هم در گذشت. فرزندش جالل الدین محمد که مقاومت های زيادی در مقابل 
مغوالن نمود نیز به سال 627 ق/1330م توسط کرد ها کشته شد و حكومت خوارزمی کاماًل 

از بین رفت.

 فعاليت داخل صنف
و  غوريان  خاستگاه  نقشه،  از  استفاده  با  و  گردند  تقسیم  گروه  دو  به  عزيز  شاگردان 

خوارزم شاهیان را مشخص سازند.
                   

؟ سوال ها
1- سابقۀ اسالم آوردن غوريان به چه زماني  می رسد؟

2- مهم ترين  پادشاهان غوری را نام ببريد.
3- جاهای خالی را پر کنید.

حكومت خوارزم شاهیان در زمان عالءالدين محمد از ....................تا .................... بود.
سلطان محمود غزنوي به .................... لشكر کشید و....................توسط او اسیر شد.

4- خوارزم شاهیان توسط چه کسانی منقرض شدند؟

پرچم دولت خوارزم شاهیان ACKU
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مغوالن، تيموریان و آل کرت

آل  داريدکه  آگاهی  آيا  کشیدند؟  خون  و  خاک  به  را  ما  کشور  مغوالن  که  می دانید  آيا 
کرت در روزگار مغوالن حكومت تشكیل دادند؟  آيا شنیده ايد که تیموريان نیز بر کشور ما 

حكومت راندند؟

مغوالن
 مغوالن از اقوام مهم آسیايی هستند. سرزمین شان مغولستان میان ترکستان و چین موقعیت 

دارد. شكل زنده گی شان قبايلی بود و همیشه از يک جا به جای ديگر می کوچیدند.
قبايل مغول در لويه جرگه يی به سال 602 ق/1206م، تموچين را به عنوان رهبر خويش 
انتخاب کردند و به او لقب چنگيزخان دادند، او اقوام و قبايل مغول را بیشتر متحد ساخت و 

برای ثبات و نظم مردمش مجموعه مقرراتی به نام »یاسا« را به وجود آورد.

حملة مغوالن
چنگیز خان ابتدا شهرهای ماوراءالنهر را هدف يورش قرار داد و به سال 616 ق/1220م 
شهر اترار را گرفت. در اين شهر پیشتر يک کاروان تجاری مغولی از سوی حاکم آنجا غارت 

شده بود.
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از  نفر  هزاران  و  افتادند  مغوالن  دست  به  نیز  مرو  و  خوارزم  سمرقند،  بخارا،  شهرهای   
ساکنان آنها کشته شدند. چنگيزخان پس از فتوحات مذکور دستور حمله به کشور ما را داد، 
در نتیجه شهرهای هرات، باميان، غزنه و کابل توسط مغوالن ويران شدند و مردم آنها 

به قتل رسیدند. 
در  چنگیزخان  شد.  آغاز  ما  مملكت  تاريخ  دوره های  تاريک ترين  از  يكی  پس  اين  از 

سال622 ق/1225م به مغولستان  بازگشت و در آنجا مرد.
بار ديگر هوالکوخان به سال 651 ق/1253م برضد جهان اسالم لشكر کشید. او درسال 

656 ق /1258م بغداد را تصرف کرد و خلیفۀ عباسی را نیز کشت.

آل کرت
آل کرت را برخی مؤرخین از اعمام سلسلۀ غوری ها و برخی ديگر آن ها را از ترکمنان 
سلجوقی می دانند. بنیاد گذار حكومت آل کرت در هرات ملک شمس الدين کرت می باشد. 
وی سیاست همكاری با مغوالن را در پیش گرفت و شهر های ملتان و الهور را برای مغوالن 
مطیع ساخت. ملک شمس الدین به دلیل خدمات صادقانه اش به مغوالن، فرمان حكومت بر 
بر شهرهای هرات، قندهار، کابل، بست،  ايشان گرفت. وی  از  شهر های مهم مملكت ما را 
هزاره جات، سند و هند فرمان می راند. جانشینان او نیز سیاست همكاری با مغوالن را ادامه 

دادند. آل کرت سر انجام توسط تيمور، از بین رفتند.
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  1- سال تولد تیمور 736  ق/1335م می باشد.

تيمور
 در شهر سبز در جنوب سمرقند  تباری چنگیزخان است. وی  از جمله وابستگان  نیز  تيمور 
عنوان  به  را  و شهر سمرقند  مطیع خويش ساخت  را  مرکزی  آسیای  ابتدا  در  تيمور  متولد شد. 
انتخاب نمود. در اين زمان در کشور ما حكومت قوی وجود نداشت، لذا  پايتخت خويش 
تیمور به آسانی توانست که آن را به تصرف خويش درآورد. وی همچنین ايران، قسمتي از 

هند و روسیه و عثمانی را گرفت. هنگامی که می خواست چین را هم بگیرد مرد.

تيموریان هرات
پاشید.  فرو  نیز  وسیعش  امپراتوری  کرد،  فوت  ق/1404م   807 سال  در  تیمور)1(  وقتی 
فرزندان و نواسه هاي او به جان يكديگر افتادند، از جملۀ آنها شاهرخ ميرزا فرزندکوچک 
قرار  خويش  مرکز حكومت  را  هرات  وی  آورد.  دست  به  را  خراسان  تیمور، حكومت 
در  بایقرا  حسين  سلطان  حكومت  تیمور  نواسه های  میان  از  کرد.  حكومت  سال   43 و  داد 
هرات بسیار مهم می باشد، وی سی وسه سال حكومت کرد. در روزگار او هرات در اوج 
زيادی  هنرمندان  و  صنعت کاران  انديشمندان،  دانشمندان،  قرار گرفت.  شكوفايی  و  شكوه 

را خلق کردند.         هنری  و  ادبی  ارزشمند  آثار  و  آمدند  هرات گرد  در 

ACKU



  28

مسجد جامع هرات

بزرگان  از  انوار  قاسم  سيد  معروف،  نقاشان  از  قاسم علی  و  بهزاد  کمال الدین 
عرضه  را  آثارشان  زمان  همین  در  شير نوایی  علی  و  جامی  عبدالرحمن  تصوف، 

شتند. دا

 فعاليت داخل صنف
شاگردان  به دوگروه  )الف( و )ب( تقسیم شوند، گروه )الف(  با استفاده  از نقشۀ  جغرافیايي 
موقعیت  مغولستان  را مشخص سازند  و گروه )ب( والياتی را مشخص سازد که  در کشور 

ما، در هجوم  چنگیزخان  به  تصرف   مغوالن  در آمدند.

؟ سوال ها
1- شكل زنده گي مغوالن....... بود و همیشه از يک جا به جاي ديگر...... مي کردند.

2- مجموعه مقررات چنگیز خان چه نام داشت و چرا آنها را وضع نمود؟
3- خلیفۀ عباسی توسط چه کسی به قتل رسید؟

4- سیاست آل کرت در برابر مغوالن چگونه بود؟ توضیح دهید.
5- سه نفر از بزرگان فرهنگ و دانش در دورة تیموريان هرات را نام ببريد.
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 در مورد نیارهای اساسی چه می دانید ؟درس 1

فصل سوم

    شامل درس های زیراست: 
1- شیبانی ها و استراخانی های ماوراءالنهر؛

2- بابريان هند؛
3- صفوی های ايران.

روابط افغانستان وکشورهای همسايه قبل از رستاخیز قندهار
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اهداف  فصل
1- آشنا ساختن شاگردان با سلسله های حكمران همسايه مانند:

      - شیبانیان و استراخانی های ماوراءالنهر؛
      - بابريان هند؛ 
      - صفويه ايران؛

2- آشنا ساختن شاگردان با چگونه گی روابط سلسله های مذکور با افغان ها؛

نمونه ای از معماری اسالمی در هند 
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درس نهم

شيبانی ها و استراخانی های ماوراء النهر

آيا می دانید شیبانی ها و استراخانی هاي ازبک چرا  شمال افغانستان را هدف حمالت خويش قرار 
داده بودند؟ در اين درس با اين موضوعات آشنا خواهید شد.

شيبانی ها
بنیادگذار و مؤسس حكومت شیبانی ها محمدخان شیبانی است. او ادعا داشت که از فرزندان 
جوجی پسر چنگیزخان است. شیبانی ها در سدة دهم قمری به ماوراءالنهر کوچیدند و محمد 
خان شیبانی در ماوراءالنهر بنیاد حكومت محلی را در سال 906ق/1501م گذاشت. وی پس 
از محكم ساختن پايه های قدرتش در آسیای مرکزی در سال 912ق/1506م از رودخانۀ آمو 

گذشت و مناطق شمالی و غربی مملكت ما را از بلخ  تا هرات گرفت. 
ناحیۀ  دو  مردم  اما  فرستادند  او  برای  را  تسلیمی شان  خبر  قندهار،  و  سیستان  حكمرانان 

گرمسير و زمين داور تا آخر تسلیم نشدند و به مقاومت خويش ادامه دادند.
محمدخان شیبانی عاقبت درجنگ باشاه اسماعیل صفوی در سال 916 ق/1510م کشته 
شد. پس از اين قتل، ازبكان ضعیف گشتند و به ماوراءالنهر مراجعت کردند. اما از حمالت 
شان بر شمال افغانستان دست برنداشتند. حكومت شیبانی ها تا  سا ل 1007 ق /1599م طول 

کشید. پايتخت  آنها در  بیشتر  اوقات  شهر سمرقند و گاهی نیز بخارا  بود.
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استراخانی ها
استراخانی ها نیز از گروه ازبكان به حساب می آيند. ايشان نیز تالش ورزيدند تا ساحۀ نفوذ 
و اقتدارشان را در افغانستان توسعه دهند. استراخانی ها به خصوص واليت تخار را زير اداره  و 
کنترول خويش داشتند و از آنجا به جانب هرات و بلخ لشكر می کشیدند. در نتیجۀ حمالت 

و لشكرکشی های آنها شمار زيادي از مردم ما جانشان را از دست دادند.
حكومت استراخانی هاي ازبک از سال 1007 تا 1167 ق/1598 م تا 1753م دوام نمود.  
به خصوص در روزگار  بودند.  قرار داده  پايتخت خويش  را  بلخ  ايشان  پادشاهان  از  بعضی 

سبحان  و  محمدخان 
وضع  به  خان  قلی 
خوبی  توجه  فرهنگی 
و  نويسنده گان  و  شد 
شعرايی بدان شهر روی 

آوردند.

 فعاليت داخل صنف
مسیرهای  و  سازند  مشخص  را  بخارا  و  سمرقند  شهرهای  نقشه،  روی  بر  شاگردان 

احتمالی هجوم های شیبانی ها و استراخانی ها را به شمال افغانستان  نشان دهند.

؟ سوال ها
1- ازبكان شیبانی در کجا زنده گی می کردند و چه گونه به ماوراءالنهر و افغانستان راه 

يافتند؟
2- محمد خان دراصل از فرزندان چه شخصی شناخته می شود؟

3- جا های خالي را پر کنید.
 دو ناحیۀ ..............و................تسلیم ازبكان نشدند و تا آخر مقاومت کردند. 

 وضع فرهنگي بلخ در زمان حكمراني ...........و......... خوب شد و شعرا و نويسنده گان 
زيادي بدان شهر روي آوردند.

 استرا خاني ها  معموالً  از  واليت ................. به جانب  هرات  لشكر مي کشیدند .
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درس دهم

بابریان هند

تاج محل آيا اطالع داريد که بابريان در هند چه جايگاه و موقعیتي داشته اند؟ 
دربارة روابط بابريان با افغان ها چه مي دانید؟

بابریان
بنیاد گذار و موسس سلسلۀ بابريان ظهيرالدین محمد بابر است. نسب وی به تيمورگورکان 
می رسید. ظهیر الدين محمد بابر نیز از زمرة مغوالن به شمار می رفت. به همین خاطر سلسلۀ ايشان 
به نام های بابریان، گورکانیان و مغوالن هند مشهور شده است. ظهیرالدين محمد بابر در سال 
888 ق/1483م دراندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیۀ فرغانه گرديد. وی 
در سال 906 ق/1501م شهر سمرقند را گرفت؛ اما ازبكان شیبانی او را از آسیای مرکزی فراری 
ساختند. لذا بابر به کابل روی آورد و اين شهر را به سال 910 ق/1504م به عنوان مرکز خويش 

برگزيد. وی چند سال بعد قندهار را هم گرفت.
بابر شاه در سال 932 ق/1526م از افغانستان به جانب هندوستان لشكر کشید. وی در 

هندوستان دولت افغانان لودی را از بین برد و سلطنت خويش را اعالم نمود.
 بابر عاشق کابل بود. وی در آنجا باغ ها و بناهايی به وجود آورد. وی پیش از فوت وصیت 
کرد تا او را در يكی از باغ های کابل دفن نمايند. وی هم اکنون در باغ موسوم به بابر در کابل 

مدفون است.
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جالل الدين محمد اکبر

فرزندان بابر
پس از بابر فرزندش همایون پادشاه شد اما برادرش کامران ميرزا و نیز شير شاه سوری 
به مخالفتش برخاستند، لذا همايون از هند گريخت و به دربار صفويۀ ايران پناه برد. وی بار 

ديگر با کمک صفويان، قسمتي از افغانستان، پنجاب و دهلی را گرفت. 
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خوشحال خان ختک بايزيد انصاری)پیرروشان(

بسیار  بابريان هند  او  نام داشت و در روزگار حكومت  جالل الدین اکبر  فرزند همايون، 
ترقی و رشد کردند، در اين زمان میان دولت گورکانی و افغانان به رهبری بايزيد انصاری )پیر 
روشان( درگیری های شديدی روی داد عاقبت طی اين درگیری ها، بايزيد انصاری کشته شد؛ اما 

حرکت روشانی ها برای 65 سال ديگر در سرزمین پشتونخوا  ادامه يافت.
آخر  سال های  در  او  شد.  هندوستان  پادشاه  جهانگير  فرزندش  اکبر  جالل الدين  از  پس 
حكومت خويش در کابل به سر می برد اما فرزندش شاه جهان در سال 1067 ق/1657م به 

جانب قندهار و بلخ لشكر کشید و می خواست آن دو شهر را فتح کند، اما ناکام ماند.
اورنگ زیب نیز که بعد از شاه جهان پادشاه دودمان بابريان شد، با نهضت افغانان رو به رو 
او از جمله شاعران و  گرديد. رهبری اين نهضت را خوشحال خان ختک بر عهده داشت. 
نويسنده گان برجستۀ زبان پشتو به حساب می آيد. خوشحال خان ختک چهار و نیم سال را در 

زندان اورنگ زيب به سر برد.
ضعف  حكومت  بابريان هند از روزگار اورنگ زیب آغاز شد و به سال 1124 ق/1712م 
حكومت  آنان به پايان رسید. از اين پس، حكومت های محلی به نام گورکانيان در هند باقی 
ماندند؛ هر چند حمالت نادرشاه افشار و احمد شاه ابدالی حكومت های مذکور را ضعیف 
ساخت، اما باقیمانده های گورگانیان در نهايت تحت الحمايۀ کمپنی هند شرقی بريتانیا در سال 

1839م درآمدند. نفوذ کمپنی مذکور از روزگار جهانگیر پادشاه در هند آغاز يافته بود.

ACKU



  36

وضعيت فرهنگ و تمدن
رسمی  زبان  دری،  رسید.  شكوفايی  به  هندوستان  تمدن  و  فرهنگ  بابريان  روزگار  در 
حكومت قرار گرفت. باغ ها، عمارات و قصرهای با شكوهی مانند تاج محل در هندوستان به 
وجود آمد؛ اماگورکانيان به افغانستان توجه زيادی نداشتند و لذا آثار ارزشمند و با عظمتی 

در کشور ما به وجود نیامد. با اين همه، برخی آثار نیز در کشور ما پديد آمدند. مانند:
سرپوزة  کوه  در  تاق(  )پیش  زينه  چهل  تاق 
قندهار که به دستور بابر شاه ساخته شد، باغ هايی 
در قندهار، استالف کابل و ناحیۀ شمالی و مشرقی 
مثل: باغ علم گنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چهار 
باغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب.

 فعاليت داخل صنف
از  آثاری  آنجا  در  که  دهند  نشان  را  مناطقی  نقشه،  از  استفاده  با  عزيز  شاگردان 

گورکانیان هند باقی مانده است.
؟ سوال ها

1- بابر پادشاه در کجا متولد شد و در چه شهری دفن گرديد؟
2- خوشحال خان ختک با کدام پادشاه مغولی در هند درگیری داشت؟

 3-جاهاي خالي را پر کنید .
 بابر شاه عاشق شهر ........در افغانستان بود.

با يزيد انصاری )پیر روشان( رهبر نهضت.................افغان ها بود. او بر ضد .............قیام 
کرد. 

4- همايون  پادشاه  توسط کدام  يک   از افراد  زير شكست  خورد   و  به ايران  پناه  برد؟ 
الف( بايزيد انصاري                                                  ب( جالل الدين اکبر 

ج(کامران میرزا و خوشحال خان ختک                      د( شیرشاه سوري 

 فعاليت خارج صنف
2- شاگردان عزيز با کمک والدين شان، فهرستی از آثار بابريان در هند تهیه نمايند 

و در ساعت درسی آينده تاريخ، ارائه دهند.

آرامگاه بابر در  شهر کابل
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درس يازدهم

صفوی های ایران

آيا می دانید که صفوی های ايران رقیب قدرتمند شیبانیان ازبک و بابريان هند بودند؟

صفویه در اصل منسوب به شيخ صفی الدین اردبيلی)1(  از پیران و مشايخ تصوف می باشد. 
وی در قرن هشتم زنده گی می کرد. تیمورگورکانی نیز از جملۀ مريدان او شمرده می شد.

اوالد  از  وی  گذاشت.  صفوی  اسماعيل  شاه  ايران  در  را  صفويه  سلسلۀ  حكومت  بنیاد 
شیخ صفی الدين اردبیلی بود. شاه اسماعیل چون پايه هاي حكومتش را استوار ساخت به جنگ 
محمدخان شيبانی، خان ازبک رفت. شیبانیان در اين زمان بخش مهم آسیای مرکزي و مناطق 

شمالی و غرب مملكت ما را در اختیار خود داشتند.
شاه اسماعيل صفوی در سال 916 ق/1510م با سپاه خويش که قزلباش نامیده می شدند، 
لشكر ازبكان را شكست داد و محمدخان شيبانی را کشت. بدين ترتیب مناطق شمال و غربی 
کشور ما از هرات تا بدخشان تحت اشغال صفويان در آمد. اما تا آخر در اختیار صفويه نماند؛ 
زيرا قیام هاي مردم آنان را مجبور به عقب نشیني ساخت. شاه اسماعیل در سال 930 ق/1524م 
در گذشت پس از او فرزندش تهماسب پادشاه ايران شد. در روزگار او همایون گورکانی به 

دربار ايران پناه برد.
تهماسب به حمايت از او سپاهی از قزلباش ها را فرستاد و اينان تا کابل را برای همايون گرفتند. 
سربازان صفوی پس از اين در قندهار استقرار يافتند. ادارة قندهار يكی از مسايل مورد اختالف و 

1- اردبیل در شمال غرب ايران واقع است .
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منازعه میان بابریان هند و صفویان ایران بود؛ زيرا هر دو سلسلۀ مذکور چشم طمع بدان دوخته 
بودند.

پادشاه قدرتمند سلسلۀ صفوی های ايران شاه عباس صفوی بود. وی در هرات تولد يافت 
و در همانجا رشد کرد. سیاست و اداره را در هرات آموخت پس از مرگ شاه عباس در سال 
به درجۀ  نیز آغاز شد و در زمان شاه سلطان حسین  1038 ق/1629م سقوط سلسلۀ صفويه 
نهايی خويش رسید. در روزگار او قیام های متعددی رخ داد. سرانجام در يكی از اين قیام ها 
که توسط افغانان در قندهار صورت گرفت حكومت صفوی در سال 1135 ق/1722م  سقوط 

کرد. 

 فعاليت داخل صنف
شاگردان بر روی نقشه، قندهار را پیدا نمايند و روی موقعیت و اهمیت آن در میان دو 

کشور هندگورکانی و ايران صفوی بحث کنند.
؟ سوال ها

1- دو سلسلۀ اسالمی ديگر را که هم زمان صفوی ها در جوار مملكت ما حضور داشتند،  نام 
ببريد.

2- محمدخان شیبانی ازبک توسط چی کسی به قتل رسید؟
3- قدرتمند ترين پادشاه صفوی چه نام داشت و در کجا متولد شد؟

4- جاهاي خالي را پر کنید. 
 سر نوشت قندهار مورد منازعه و اختالف دو کشور............و............بود زيرا آن دو 

کشور مي خواستند قندهار را در اختیار داشته باشند. 
پناهنده  ايران  به  هند  پادشاه  همايون گورکاني  ............صفوي،  پادشاهي  روزگار  در 

شد.

مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان ACKU
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درس 1

 فصل چهارم

    شامل دو درس زیر است:
    قیام هوتكي های قندهار به رهبري حاجي میرويس خان نیكه؛

    جانشینان حاجي میرويس خان هوتک؛

       رستاخیز قندهار

آرامگاه حاجی میرويس نیكه در قندهار
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         اهداف فصل

تفرجگاه بابا حسن ابدال )بابای ولی( در ارغنداب قندهار

1- آشنا ساختن شاگردان با اهداف استقالل طلبانۀ افغانان در قندهار؛

2- آشنا ساختن شاگردان با زمینه هاي شكل گیري حرکت حاجي میرويس 
خان نیكه؛

3- آشنا ساختن شاگردان با جانشینان میرويس خان و فرجام کار هوتكیان.

ACKU
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درس دوازدهم

قيام قندهار

آيا مي دانید در آستانۀ قیام قندهار، کشور ما میان دولت های همسايه تقسیم شده بود؟
آيا اطالع داريد که مردم قندهار به رهبري حاجي میرويس خان هوتک سرزمین خود را از 

زير سلطۀ صفوي ها آزاد کردند؟
  

قيام هوتکي ها
ازبكان  و  صفوی  ايران  هندگورکانی؛  میان  قندهار،  مردم  قیام  آستانۀ  در  ما  عزيز  کشور 
ماوراءالنهری تقسیم شده بود. همچنین در بعضي از مناطق مملكت، فرمانروايان و حاکمان محلي 
بساط حكومت خويش را گسترده بودند. اين وضعیت مردم را به ستوه آورده بود و می خواستند 
که برای نجات شان حرکت و خیزشی را به راه اندازند. به خصوص مردم قندهار که شهرشان در 
آن سال ها زير ادارة صفوی ها قرار داشت، بیشتر مستعد قیام و رهايی شده بودند. زيرا حكمران 
صفوی قندهار به نام گرگين خان، انواع مظالم را بر مردم قندهار روا می داشت. مردم قندهار از 
طريق رئیس شان حاجی ميرویس خان هوتک که مردی دلیر، باتدبیر و وطن خواهی بود دست به 
اقدامات آزادی بخش زدند. به ويژه وقتی که وی از سوی گرگین خان عامل صفويه در قندهار، 
تحت الحفظ به اصفهان اعزام شد کوشید تا زمینه های آزادی افغان ها را فراهم آورد و چون در آن 
جا نتوانست به آرزويش دست يابد، از اصفهان راهی مکه گرديد. وی در آن جا فتواي علماي 

مذهبي را در بارة قیام برضد گرگین خان حاصل کرد. 

حاجي میرويس خان نیكه
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او در بازگشت از سفر  به قندهار، نقشۀ رهايي از حكومت گرگین را عملی ساخت و 
با همكاري اقوام و قبايل، گرکين خان و عساکرش را کشت و در سال 1120 ق/1708م 
شكل  قندهار  در  هوتكي  مستقل  حكومت  پس  اين  از  داشت.  اعالم  را  قندهار  استقالل 

گرفت. 
   حاجي میرويس تا هشت سال رياست قندهار را در دست داشت و مردم قندهار به رهبري 
مواجه  با شكست  را  قندهار  مجدد  تصرف  براي  اصفهان  بار  در  لشكرکشي هاي  تمامي  او، 

ساختند.
 

 فعاليت داخل صنف
شاگردان صنف به صورت گروهي روي داليلي قیام قندهار بحث نمايند.

؟ سوال ها
1-گرگین خان، کي بود و چه وظیفه يي داشت؟

2- حاجي میرويس خان براي چند سال رياست اداري قندهار را در دست داشت؟
3- قسمت بیشتر افغانستان در آستانۀ خیزش مردم قندهار میان کدام دولت ها تقسیم شده  بود؟ نام 

ببريد.
زير شكل گرفت؟ مشخص  اشخاص  از  توسط کدام يک  هوتكي  مستقل  4- حكومت 

سازيد.
 الف( گرگین خان    ب-(عبدالعزيز خان       ج( حاجي میرويس خان     د(محمود

میرويس خان نیكه در حال سخنرانی ACKU
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درس سیزدهم

جانشينان  ميرویس خان

عمر حكومت  به  و  گرفتند  را  اصفهان  هوتكی،  محمود  رهبری  به  افغان ها  که  مي دانید  آيا 
صفوي درايران خاتمه بخشیدند؟ 

آيا اطالع داريد شاه حسین هوتكي يكي از پادشاهان فرهنگ پرور و ادب دوست کشور ما بود؟

ميرعبدالعزیز
پس از فوت حاجي میرويس خان، برادرش مير 
عبدالعزیز به رياست امور قندهار رسید. او که آدم 
راه  ايران  صفوي  دولت  با  خواست  بود  خويي  نرم 
آشتي و مدارا را در پیش گیرد، اما اين سیاست او 
لذا  نشد.  واقع  قندهار  سران  و  بزرگان  قبول  مورد 
عوض  در  و  ساختند  برکنار  را  خان  عبدالعزيز  میر 
دلیر  جواني  که  را  میرويس  حاجي  پسر  محمود  او 
حكومت  مدت  کردند.  انتخاب  بود  جرأت  پر  و 

میرعبدالعزيز دو سال بود. 

بازار سرپوشیده در شهرقندهار
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شاه محمود هوتکي
هرات  در  افغان  ابداليان  قدرت گیري  با  قندهار  در  هوتكي  محمود  شاه  حكومت 
فراه را  تا  نیز در هرات حكومت مستقلي را به وجود آورده بودند و  ابدالیان  همزمان شد. 
با اينكه نبردی میان اين دو دولت درسال 1132 ق/1720م در ناحیۀ فراه  در اختیار داشتند. 
روی داد اما هدف اصلی شاه محمود تصرف ايران بود و بنابر اين، بدون آنكه خود را بیشتر 

مصروف هرات سازد نقشۀ تصرف ایران را کشید. 

حمله به ایران
شاه محمود هوتکي که اوضاع 
در  داشت  نظر  زير  را  ايران  داخل 
در  کرمان  به  ق/1721م   1133 سال 
مصالحه  از  پس  اما  کرد  حمله  ايران 
مراجعت  قندهار  به  جا  آن  حاکم  با 
سال  به  ديگر  بار    محمود  شاه  کرد. 
ايران لشكر  به جانب  1135 ق/1723م 
کشید. در اين دفعه افغان ها موفق شدند 
پس  را  پايتخت صفويان  اصفهان  که 
و  کنند  تصرف  طوالنی  ازمحاصرة 
تاج  نیز  صفوی  حسين  سلطان  شاه 
سلطانی را به شاه محمود واگذار کرد.

  شاه محمود هوتكی   

ACKU
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شاه اشرف هوتكی

تشکيل دولت هوتکي در ایران
دولت هوتكي افغان در ايران رسماً با  تاج گذاری شاه محمود آغاز مي شود. وي دو و نیم 
سال حكومت اصفهان را در دست داشت اما به دلیل مريضي دماغي از کار برکنار شد و کمي 
بعد درگذشت. در عوض محمود، پسر کاکايش شاه اشرف هوتکي به حكومت اصفهان 
رسید. وي در زمان حكومتش قلمرو ايران را از تجاوز همسايگان محفوظ داشت. شاه اشرف 
نقشه هاي روسيه و ترکية عثماني را خنثي نمود. آن دو کشور مي خواستند به داخل ايران 

پیشروي کرده و مناطقي را به اشغال خود درآورند.
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پایان دولت هوتکي 
با ظهور مرد جسوری به نام نادرشاه در ايران، کار 
حكومت افغان ها در آن کشور با مشكل روبه رو شد. 
از طرف ديگر  اختالف داخلي در میان افغان ها 
نیز موضوع را پیچیده ساخت. لذا شاه اشرف و 
افغان ها از ایران عقب نشیني کردند. شاه اشرف 
درهنگام عقب نشیني در مربوطات شورابک کشته 
شد. از اين پس تا سال 1151 ق/1739م حكومت 
شاه حسين  قندهار منحصر شد و  هوتكي ها در 

هوتکي، ادارة آن را برعهده داشت. 
به  خودش  و  بود  دوست  فرهنگ  پادشاه  او 
زبان دري و پشتو شعر مي سرود.  نادر شاه افشار 

حكومت هوتكي قندهار را از بین برد.

فعاليت داخل صنف
شاگردان صنف به صورت دسته جمعي بر روي نقشه، مسیر حرکت افغانان تا اصفهان را 

نشان دهند.
؟ سوال ها

1- چرا میر عبدالعزيز از سوي سران افغان در قندهار از کار برکنار شد؟
2-شهر اصفهان ايران توسط چه کسي فتح شد؟

3- جاهاي خالي را پر کنید 
شاه اشرف هوتكي، از ايران در برابرتجاوز دو کشور...................و................ دفاع نمود.

4- به نظر شما چرا افغان ها از ايران عقب نشیني کردند؟
5- در میان جانشینان میرويس خان، کدام يک از اشخاص زير راه آشتي با صفوي ها را 

در پیش گرفت؟ مشخص سازيد.
الف( محمود هوتكي   

ب( میر عبدالعزيز هوتكي 
ج( شاه حسین هوتكي  

د( شاه اشرف هوتكي                       

  شاه حسین هوتكی   

ACKU
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 در مورد نیارهای اساسی چه می دانید ؟درس 1

 فصل  پنجم

قرون باستانقرون وسطیقرون جديدقرون معاصر

                              
                             قرن 18 میالدی     قرن15میالدی       قرن5 میالدی 

    شامل درس های زیراست: 
    ايران؛
    هند؛

    روسیه؛
    چین.

ACKU       تاريخ کشور های همسايه در قرون وسطي و جديد
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      اهداف  فصل

قرون  در  همسايه  کشورهاي  کلي  اوضاع  با  شاگردان  ساختن  آشنا   -1
وسطي و جديد؛

ايران،  با سلسله ها و پادشاهان مهم کشورهاي  2- آشنا ساختن شاگردان 
هند، روسیه و چین؛

3- آشنا ساختن شاگردان با سیر کلي تحول تاريخ در منطقه.

ACKU
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درس  چهاردهم

ایران در قرون وسطي و جدید

آيا مي دانید که بخش زيادي ازتاريخ ايران به تاريخ کشور ما شباهت دارد؟ آيا اطالع داريد 
که ايران در قرون جديد مورد توجه اروپايیان واقع شد؟

  
    بخش زيادي از تاريخ ايران، به تاريخ کشور ما شباهت دارد. همان پادشاهان و سلسله هايي 
که بر افغانستان حكومت کردند، بر ايران نیز فرمان می راندند. آن کشور نیز با ورود اسالم، 
تعیین مي  فرمانرواياني  امیران و  ایران  براي  اموي ها و عباسي ها  تاريخش متحول شد. 
محلي  حكومت هاي  ايران،  مناطق  بعضي  در  خیزش ها  و  قیام ها  برخی  دلیل  به  اما  کردند، 

تشكیل شد. از جملۀ حكومت هاي محلي مي توانیم به موارد زير اشاره نمايیم:

1- علویان طبرستان
 اين شاخه وابسته به سیدهاي هاشمي است که زير رهبري سيد حسن پسر زيد حكومت 
مستقلي را در طبرستان ايران تشكیل داد )250 ق/864م(. حكومت علويان طبرستان تا قرن چهارم 

هجری ادامه داشت.

2- زیاریان
طبرستان،  واليات  در  و  آوردند  دست  به  را  قدرت  علویان،  ضعف  دنبال  به  اينان، 
گرگان و اصفهان فرمانروايي نمودند. بنیادگذار حكومت آل زيار، مردآویج نام داشت. 
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زياريان تا سال 320 ق/932م بر سر حكومت ماندند.

3- آل بویه
اين حكومت ايرانی در قرن چهارم هجری پايه گذاری شد و پايتخت آنها اصفهان بود.
آل بويه در روزگار ضعف خلفاي بغداد، در صحنۀ سیاست ظاهر شدند، لذا خالفت بغداد 

را زير تأثیر و نفوذ خويش قراردادند.
    به جز سه سلسلۀ مذکور، غزنويان، سلجوقیان، خوارزم شاهیان، مغوالن و تیموريان نیز بر 

ايران حكومت کردند.

ایران در قرون جدید
الف- صفویه

مهمي  بسیار  نقطۀ  ق(/1501م،   907( هجري  دهم  قرن  آغاز  در  صفوي  دولت  تشكیل 
درتاريخ جديد ايران است. صفويان به وضعیت پراکندة سیاسي و اجتماعي ايران، نقطۀ پاياني 

نهادند.
آنان ايران را متحد ويكدست ساختند، يكي از پادشاهان مهم سلسلۀ صفوي، شاه عباس اول 

نام داشت. در زمان فرمانروايي او، اصفهان به عنوان پايتخت ايران به شكوفايي زيادي رسید.

میدان امام خمینی اصفهان)نقش جهان(

ACKU



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  51

روابط ايران با اروپا نیز در روزگار صفویان صورت جديدي يافت، زيرا در اين زمان به 
دلیل روابط دشمنانه میان اروپا و امپراتوری عثماني و نیز روابط سرد میان  ايران وعثمانی- 
همسايۀ غربي ايران- اروپائیان با ايران روابط گرمي برقرار ساختند. ایران نیز در همین زمان 
از دانش نظامي اروپايیان سود برد. از کمک آنان براي آموزش عساکر و تجهیز نیروهاي 
نظامي اش استفاده کرد. دورة صفويه نیز که ايران را به باالترين حد شهرتش در بعد از اسالم 

رسانید پايان يافت و به سلطنت آنها توسط افغان ها پايان بخشیده شد.

ب- افشارها
افشار  قبیلۀ  از  نادر که اصاًل  ايران طول زيادي نكشید زيرا  بر  افغان ها  مدت فرمانروايي 
ازبكان  و  افغان ها  از  بار در سپاهش  اين  او  را گرد آورد.  ايرانیان  بار ديگر  بود،  ترکمن ها 
براي مدت کوتاهي  ايران  افشار،  نادر  نظامي  و سیاست هاي خاص  اقدامات  با  کارگرفت. 
اما ستاره بخت  را تصرف کند؛  ميانه  آسياي  از  قسمتي  و  هند  افغانستان،  توانست که 
و اقبال دولت افشاري زود خاموش شد زيرا با قتل نادر شاه افشار )1160 ق(/1747م ايران 

دستخوش پراکنده گي و اختالف گرديد.

ج- زندیه
با قتل نادرافشار جنگ داخلي در ايران آغاز شد و فرماندهان نادر به جان يكديگر افتادند. 
بخش های  اختیار کردند،  براي حكومت خويش  را  ايران  خراسان  نادرشاه،  بازمانده گان 
ديگر ايران نیز به دست فرماندهان و روساي قبايل افتادند؛ اما از میان آنها کریم خان زند 

قصر کريم خان زند
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قدرت زيادي پیدا کرد .
 او از قبیلۀ زند بود. کريم خان به خصوص قاجار ها را که مدعي پادشاهي ايران بودند، 
انگلیس ها  زمان،  اين  در  برگزيد.  مرکز خويش  عنوان  به  را  شيراز  شهر  داد. وي  شكست 

کوشش  ايران  در  نفوذ  براي 
مي کردند. انگلستان با امضاي 
خان  کريم  دولت  با  قراردادي 
زند اجازة تجارت در بندر های 
خليج فارس ايران را به دست 

آورد.
با مرگ کريم خان زند در 
جنگ  ق/1779م،   1193 سال 
گرفته  سر  از  ايران  در  داخلي 
شد. سر انجام يكي از طرف هاي 
قاجارها  که  ايران  در  قدرت 
نامیده مي شدند، حكومت آن 

کشور را در اختیار گرفتند.
ايران  به  که  بود  چنین  اين 
تاريخ معاصرش، قدم گذاشت.

 فعاليت داخل صنف
شاگردان صنف، به دو گروه تقسیم شوند، گروه اول، سه سلسله يی را که فقط در ايران 
حكومت تشكیل دادند نام ببرد و گروه دوم، سلسله های مشترک ايران و افغانستان را معرفي 

نمايد.
؟ سوال ها

تشكیل  ودر کجا حكومت  بودند  اسالمي  دستۀ  و  به کدام گروه  وابسته  علويان   -1
دادند؟

2- انگلیس ها در عهدکريم خان چه امتیازي را از ايران گرفتند؟ توضیح دهید.
3- چهار سلسلۀ مشهوري را که بر ايران حكومت راندند، نام ببريد.

4- بعد از قتل نادر شاه افشار کدام يک از افراد زير قدرت را در ايران به دست گرفت؟
ب( کريم خان زند         ج( مرد اويج الف( محمد حسن خان قاجار     

نمونۀ از هنر معماری دوره زنديه
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درس  پانزدهم

هند در قرون وسطي و جدید

آرامگاه  قطب الدين ايبک

در بارة تاريخ کشور پهناور هند چه مي دانید؟ آيا اطالع داريد که با سعي و تالش افغان ها، 
هند  بر  طوالني  مدت های  افغان ها  که  مي دانید  آيا  يافت؟  بیشتري  گسترش  هند  در  اسالم 

حكومت کردند؟

      سه کشور هند، پاکستان و بنگالدش امروزي، در قديم به نام واحد هند ياد مي شدند. 
آنها در قرن بیستم از هم جدا شدند ولي در بیشتر زمان ها، تاريخ و سرنوشت مشترک داشتند. 

توسط  هنوز  وسطي  قرون  در  وسیع  کشور  اين 
گوپتا اداره مي شد. حكومت اين سلسله  سلسلۀ 
هندوستان وجود  در شمال  میالدي  سال 550  تا 
داشت. پس از گوپتاها، حكومت هاي زيادي در 
اين  قدرتمندترين  آمدند.  کار  روي  هند  شمال 
را  پنجاب  آنان  بودند.  یفتاليان  حكومت ها 
مرکز حكومت خويش قرار دادند. در همین حال 
بقاياي گوپتاها به حیات خويش  در جنوب هند 
ادامه دادند. اينان با اعراب، ساکنان منطقۀ جنوب 
تجاري  روابط  و  ستد  و  داد  میانه  شرق  و  آسیا 

داشتند. اين روابط تا ظهور اسالم ادامه يافت. 
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نمونۀ از هنر معماری اسالمی در هند

مسلمانان بار اول در سال 711 میالدي خود را به هند رسانیدند. آنان تا کناره هاي رود 
سند را تصرف کردند. اين مناطق حاال در کشور پاکستان قرار دارد. از اين زمان )قرن هشتم 
میالدي( تا قرن يازدهم میالدي، هند غربي با جهان اسالم روابط نزديكي برقرار ساخت. در 
اين قرون مبلغان اسالم، دين آسماني خويش را در میان هندوان تبلیغ و ترويج مي کردند. 

از سوي ديگر، در اواخر قرن دهم میالدي با تسلط يافتن سلطان محمود غزنوي بر پنجاب، 
اسالم در هند استحكام بیشتري يافت و ريشه دوانید. غوریان نیز بر هند فرمان راندند و سلطان 
محمد غوري، شمال هند را تا نزديكي رودخانة گنگ فتح کرد. او دهلي را هم گرفت و به 
غالم ترک خود قطب الدین ایبک داد. غوريان تا بنگال را به تصرف خويش در آوردند.

میالدي(   1206( ق   602 سال  در  سام  ابن  غوري  محمد  معزالدين  سلطان  فوت  از  پس 
قطب الدين ايبک، خود را پادشاه مستقل هندوستان نامید. او دهلي را به عنوان پايتخت خويش 

برگزيد، لذا بازمانده گان وي به نام سالطین دهلي مشهور شدند.
حتي  نمود،  حكومت  برهند  مدت ها  تا  آورد  وجود  به  ترک  خان  ايبک  که  دولتي   
اواخر  تا  آنان  و  آورد  در  پاي  از  را  آن  نتوانست  گورکان  تيمور  حمالت  و   هجوم ها 

قرن دهم هجري بر هند حكومت کردند.
حکومت لودي ها و سوري هاي افغان در هندوستان

لودي ها و سوري ها اصاًل از افغان ها مي باشند. مي دانیم که سابقۀ حضور افغان ها در هند 
به زمان هاي قديمي مي رسد. آنان در لشكر کشي هاي مسلمانان به هند شرکت داشتند. جمعیت 

آنان در هند فزوني يافته و به يكي از گروه هاي مهم اجتماعي در آن کشور تبديل شدند.
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نخستین شخص از افغانان که در هند حكومت تشكیل داد، بهلول لودي نام داشت. او در 
سال 855 ق /1451م حكومت دهلي را به دست آورد. حكومتي که بهلول لودي تشكیل 
او  فرمانروايي  يافت. در روزگار  ادامه  سکندرلودي  فرزندش سلطان  توسط  او  از  داد، پس 
قدرت افغان ها افزايش يافت و دين اسالم توسعۀ زيادي نمود. اما در زمان سلطان ابراهيم، 
زيرا  شد  ايجاد  دسته گي  چند  و  اختالف  هند  در  افغان ها  میان  سكندرلودي،  سلطان  فرزند 
سلطان ابراهیم مردي متكبر و مغرور بود. بابر شاه که از نوادگان تیمور گورکاني بود و در 
اين ايام کابل را در اختیار داشت از اين وضعیت استفاده کرد و به هندوستان لشكر کشید. در 

جريان حمالت او سلطان ابراهیم لودي و شمار زيادي از افغان ها کشته شدند.
    بعد از وفات بابر، افغان ها بارديگر حرکت استقالل طلبانۀ شان را آغاز کردند. در اين دفعه 
فريد  سوري که به نام شيرشاه مشهور شد، نیروهاي همایون گورکاني فرزند بابر را در 
سال 946 ق/1540م شكست داد. شیر شاه پس از اين وقايع، بر دهلي و توابع آن تسلط يافت. 

وي همچنین بیشتر شهرهاي هند را گرفت. او مردي فرهنگ پرور و علم دوست بود.
    شیرشاه در سال 952 ق/1545م وفات يافت و سلطنت 
انضباط دورة  و  نظم  اما  فرزندانش رسید؛  به   دهلي 
شیرشاه    سوري از بین رفت. همایون، پادشاه مخلوع 
گورکاني از اين وضعیت استفاده کرد و با کمک 
به  را   در سال 962 ق/1555م قدرت  ايران  صفويۀ 
دست آورد. به اين ترتیب دورة حكمراني افغان ها بر 

هند نیز پايان يافت.

حکومت گورکانيان در هند 
هند   مغوالن  يا  گورکانیان  حكومت  دربارة 
پیشتر نیز بحث کرديم. در زمان حكمراني آنها، 
به  کشور  آن  و  شد  تأمین  هند  سیاسي  وحدت 

يافت. زيادي دست  پیشرفت هاي 
به  مربوط  هند  زيباي  آثار  و  بناها  از  بسیاري   
ايشان  همین دوره است. اوج شكوفايي حكومت 
در زمان اکبر پادشاه رخ داد. در زمان او هند از 
نظام اداري خوبي برخوردار شد و يک نوع اتحاد 
به وجود آمد؛  مذاهب در آن کشور  و  اقوام  بین 

مسجد شاه جهان
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اما اين وضعیت در اواخر دورة فرمانروايي گورکانيان تغییر کرد. به خصوص در روزگار 
اورنگ زیب )1707-1658 م( نشانه هاي بي ثباتي و ضعف مشاهده شد. اورنگ زيب پدرش 
ادارة  توان  زيب  اورنگ  جانشینان  برکنار کرد.  کار  از  را  برادرش  سه  و  زنداني ساخت  را 
قلمرو گورکاني را از دست دادند. در نتیجه، قدرت های محلي سیک، هندو و مسلمان سر 
برآوردند و هند به سوي تجزيه پیش رفت. اين وضعیت به نفع اروپايیان تمام شد. به خصوص 
انگليس ها با شكست دادن قواي دولت گورکاني در جنگ پالسي در سال 1757 میالدي 
تمام امور هند را قبضه کردند و دولت گورکاني مطیع انگلیس ها شد. به اين ترتیب هند در 

حالي که اسیر زنجیر انگلیس ها بود قدم به تاريخ معاصرش گذاشت.
                          

 فعاليت داخل صنف 
شاگردان به دو گروه تقسیم گردند. گروه اول دربارة سابقۀ حضور اسالم در هند بحث 
کند و گروه دوم، سابقۀ حضور افغان ها را بیان دارد. همچنین هر دو گروه به صورت 
اين دو شهر  بگويند که  نقشه مشخص سازند و  بر روي  را  پنجاب و دهلي  مشترک 

توسط کدام پادشاهان افغانستان در قرون وسطي به تصرف درآمدند.

؟ سوال ها
1- هند جنوبي در قرون وسطي، بیشتر با کدام مناطق آسیا روابط تجاري داشت؟

2- مسلمانان، بار اول در کدام سال با هند تماس گرفتند؟
3- جاهای خالی را پر کنید.

 سلطان محمد غوري شهر ......... در هند را گرفت و آن را به ................. سپرد.
4- گزينۀ صحیح را با عالمت × مشخص کنید.
دو نفر از پادشاهان مهم افغان درهند عبارتند از:

الف( قطب الدين ايبک و سلطان بهلول لودي     ب( سلطان محمد غوري و شیرشاه 
سوري

سلطان  و  غزنوي  محمود  د(سلطان            سوري  شاه  شیر  و  لودي  بهلول  سلطان  ج( 
سكندرلودي

                          
 فعاليت خارج صنف

شاگردان با همكاري والدين شان، معلوماتي را دربارة دو خاندان لودي و سوري در 
هند فراهم آورند و در صنف ارائه دارند.
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درس  شانردهم

روسيه در قرون وسطی و جدید

دربارة تاريخ روسیه چه می دانید؟ آيا می دانید که پطرکبیر و کاترين کبیر از پادشاهان مهم روسیه 
بودند؟

اقوام نورمن ها که در سویدن زنده گی می کردند، در قرن نهم میالدی به طرف روسيه 
قلمرو اسالوها  ابتدايی داشتند. آنها تمام   زنده گی  اسالو  اقوام  حمله کردند. در آن زمان 
را تصرف نموده و شهر کيف را بحیث مرکز خويش انتخاب کردند. آهسته آهسته روابط 
پیروی  عیسوی  دين  از  آنان  ساختند  برقرار  عراق  و  امروزی  ترکيه  با  را  تجارتی شان 

می کردند.
مدت  مغولها  گرفت.  قرار  مغول ها  مورد حمالت  نیز  روسیه  میالدی  سیزدهم  قرن  در 
250 سال در روسیه باقی ماندند، آن ها شهزاده گان  روسیه را تحت فشار مالی قرار دادند، 
شهزادگان روسیه مجبور شدند تا از مردم مالیات جمع آوری کرده و برای خان های مغول 
ارسال کنند اما عاقبت، يكی از شهزاده گان روسیه به نام ایوان سوم از پرداختن ماليه به 
نمود.  از مغول ها تصرف  را  مغول ها خودداری کرد. وی سپاهی آماده کرد و چندين شهر 
ايوان دامنه متصرفات خويش را گسترش داد،  وقتی در سال 1486م مغول ها خاک روسیه را 
ترک نمودند او به طور کامل بر روسیه تسلط يافت. در قرن هفدهم میالدی سلطنت روسیه به 
خاندان رومانوف  رسید. در زمان اين خاندان روسیه پیشروی به سوی غرب روسیه )اروپا( 

را  آغاز کرد و حتی با لهستان)پولند( و ديگر مناطق اروپايی درگیر جنگ شدند.

 کاترين کبیر پطر کبیر
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سلطنت پطر کبير
پطر کبير از خاندان رومانف بود، همین که به سلطنت رسید،کوشید تا روسیه را به صورت 
يک کشور کاماًل اروپایی در آورد. به اين منظور سفر کوتاه مدتی به کشورهای اروپايی کرد، 
تا با آداب و رسوم اروپايیان آشنايی پیدا نمايد. وی با خاطرات خويش به روسیه بازگشت 
نمود و دست به يک سلسله اصالحات زد. در قدم نخست او به تمام اتباع روسیه اعالن نمود تا 
به سبک مردم اروپا لباس بپوشند، ریش خود را بتراشند و جامه های خويش را کوتاه نمايند! 

بعداً مکاتب و شفاخانه ها را اعمار کرد. 
اشخاصی که با سیاست او مخالفت می کردند اعدام و يا هم آنها از کشور اخراج می شدند. 
حتی در تطبیق سیاست از کشتن فرزندش انكار نكرد.سیاست توسعه طلبی روسیه ادامه پیدا 
کرد، تا اين که روسیه و کشور سویدن درگیر جنگ شدند، پطر کبیر با يک حمله نظامی 
سويدن را شكست داد. بعد از اين حادثه پطرکبیر به فكر تأسیس يک شهر تازه در طرف غرب 
روسیه شد، اکنون اين شهر پترزبورگ نام دارد. در اواخر قرن هجدهم کشور روسیه به اوج 
قدرت خود رسید. در آن زمان کاترین کبیر بر روسیه حكمروايی می کرد او بیشتر توجه خود 
را به علم و هنر مبذول داشت. همچنان آرزوی روسیه بزرگ را در سر داشت، به همین جهت 
قسمتی از لهستان را تصرف نمود. سپس شبه جزيرة کریمه در ترکیه امروزی را بدست آورد 
و سلطان عثمانی را مجبور ساخت تا اجازه دهد کشتی های روسیه به بحيرۀ سياه رفت و آمد 

نمايد. به اين منظور کشتی های خويش را در بحیرة سیاه جابجا نمود.

                            فعاليت داخل صنف 
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول دربارة حمالت مغول ها و برخورد آنان با 
شهزاده گان روسیه بحث نمايند، گروپ دوم در مورد سلطنت پطر کبیر به بحث بپردازند 
و گروپ سوم در مورد سلطنت کاترين کبیر بحث و گفتگو نموده نتیجه را نماينده های 

گروپ ارائه نمايند.
                            سوال ها

1- دربارة حمله قوم نورمن به روسیه و روابط تجارتی شان معلومات دهید؟
2- روابط مغول ها و شهزاده گان روسیه چطور بود؟

3- در مورد سفر پطرکبیر به اروپا و اصالحات او چند سطر بنويسید؟
4- چرا جنگ روسیه و سويدن آغاز شد و نتیجه آن چه بود؟

5- کاترين کبیر کی بود؟

؟
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درس  هفدهم

چين در قرون وسطی و جدید

ديوار بزرگ چین

در مورد تاريخ چین چه می دانید؟آيا می فهمید که چین در قرون وسطی صاحب فرهنگ و تمدن 
خاصی بود و در قرون جديد مورد توجه جدی اروپايیان قرار گرفت؟ پاسخ اين سوال را در اين درس 

به  دست خواهید آورد.

دوره  اين  در  بود.  درخشانی  تمدنی  دارای  وسطی  قرون  دورة  تمام  در  چين  کشور 
 )Tang( چند سلسله پادشاهی بر سرزمین چین حكومت کردند. از جمله سلسله های تانگ
سونگ )Sung( و مينگ)Ming( را می توان نام برد. در زمان حكمروايی )تانگ( کشور 

چین از هر لحاظ پیشرفت نمود. علوم و هنر به اوج شكوفايی خود رسید.
شهرهای چین از بزرگترين شهرهای قرون وسطی بود. شهر چانگان )شانکهای( که 
پايتخت امپراتوری تانگ بود بیشتر از دو میلیون نفر جمعیت داشت. اين شهر به زودی به يكی 
از شهرهای بین المللی مبدل گرديد. همچنین شهر پکن )در چین شمالی(از اهمیت زيادی 
برخوردار بود. در آن زمان هیچ شهر اروپا به بزرگی اين شهرها نبود. اين سلسله قريب 288 
نام  به  به خاندان ديگری  را  باالی سرزمین چین حكومت کردند، آنگاه جای خويش  سال 

»سونگ« داد.
قرار  اقوام مختلف  از سمت شمال مورد حمالت   در زمان سلسله سونگ کشور چین 
گرفت که مهم ترين آنها حمله قوم مغول بود. مغول ها از مغولستان حمالت خويش را به 
مرزهای شمالی چین آغازکردند، در اوايل قرن سیزدهم میالدی مغول ها در چین به قدرت 
رسیدند. حكومت آنها در چین حدود صد سال طول کشید. تا اين که سلسله مینگ روی 
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نمايی از  زنده گی شهری در چین قديم

کار آمد.
مینگ ها توانستند مغول ها را از سرزمین چین خارج نمايند. در عصر مینگ هنر و علوم رونق 
بیشتری يافت، تجارت مردم چین با ممالک جنوب گسترش پیدا کرد و اکثر کشورهای همسايه 
چین در آن زمان تحت تأثیر فرهنگ چينی قرار گرفتند، سلسه مینگ قريب 300 سال بر چین 

حكمروايی کردند.
در قرون وسطی اکثر مردم چین را کشاورزان تشكیل می دادند. آنها سرزمین هموار چین 
را با استفاده از وسايل زراعتی پیشرفته کشت می کردند. با اين همه زحمات، اين طبقه بسیار 

نادار بود. 
اوقات  بعضی  ديگر  طرف  از  می آورند،  دست  به  اربابان  را  زمین  حاصالت  بیشترين 
خشکسالی دامن گیر اين طبقه بود آنها با فرا رسیدن خشكسالی زمین های کشت شده خويش 
را ترک کرده و يا به فروش می رسانیدند و مجبور بودند برای به دست آوردن زمین های بهتر 

از يک منطقه به منطقه ديگر کوچ نموده و در آنجا دوباره به کشت زمين ها اقدام کنند.
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به وجود آوردند.  تولیدی را در قرون وسطی  نمونه های  صنعت گران چین عالی ترين 
آن ها می توانستند پارچه های ابریشمی و پنبۀ بسیار عالی ببافند و ظروف چينی بسیار زيبا 

را که قديمی ترين صنعت اين کشور به شمار می رفت بسازند.
کاغذ،  و ساخت  صنعت چاپ  به  بار  اولین  برای  تا  قادر شدند  دوره چینی ها  اين  در 
باروت و قطب نما دست يافته و آن را به جهانیان پیشكش نمايند. در حالی که در ديگر 
بعد در  ياد شده چندين قرن  اختراعات  اين  نبود. همه  نوآوری ها خبری  اين  از  نقاط جهان 
اروپا رواج يافت. مارکوپولو جهانگرد معروف اروپايی در دورة اشغال چین توسط مغوالن 
وارد چین شد و پس از بازگشت به زادگاهش )ونيز( اطالعات فراوانی در مورد فرهنگ و 
تمدن چینی ها در اختیار اروپايیان قرار داد. که باعث مهاجرت اروپايیان به سرزمین های هند 

و چين گرديد.

چين در قرون جدید
به سوی  افريقا  قاره  زدن  دور  از طريق  پرتگالی ها  توسط  دريايی  راه های  هنگامی که 
سرزمین های شرق کشف گرديد پرتگالی های جاه طلب بعد از ورود به هند خود را به کشور 
چين رساندند. آنها در سال 1513م روابط تجارتی خويش را با کشور چین برقرار ساختند. 
 )Canton( در آن زمان سلسله مینگ بر چین حكومت می کرد. حكومت چین بندر کانتون
را برای تجارت پرتگالی ها باز کرد. همچنان دولت چین برای پرتگالی ها اجازه داد تا مبلغان 
مسيحی فعالیت خويش را آغاز نمايند. روابط پرتگالی ها با چین ادامه داشت که قدرت های 

ديگری اروپايی برای تجارت به چین رسیدند.
گذاشت.  منچو  سلسله  به  را  خود  جای  و  شد  سرنگون  1644م  سال  در  مینگ  سلسله 
منچوها در شمال شرق چین زنده گی صحرانشینی داشتند. آنها موفق شدند با يک حمله نظامی 
کشور چین را تصرف نموده و سلسله مینگ را به شكست مواجه سازند. در واقع آنها مردمانی 
زمين های  روستاها  در  خويش  جنگجويان  قربانی  اثر  به  منچو  اشراف  بودند.  جنگجويی 
بیشتری به دست آورده و با دهقانان با خشونت و بی رحمی رفتار می کردند. از طرف ديگر 
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؟

منچوها با اروپايیان روابط خويش را برقرار ساخته بودند که مهم ترين آن انگليس ها بودند. با 
آن که کشور چین در اين مرحله به اوج قدرت 
خود رسیده بود اما اين اوضاع نفرت مردم عامه 
را در مقابل بیگانه گان منجمله انگلیس روز به 

روز بیشتر می نمود.
 با آن هم پرتگالی ها موفق شدند تا مدت سه 
ادامه  با حكومت منچو  را  قرن روابط خويش 
خصوص  به  اروپائیان  قرن  سه  مدت  در  دهند 
چین  از  بیشتری  سودی  توانستند  انگلیسی ها 

بدست آورند.

                             فعاليت داخل صنف
 شاگردان خالصه درس را برای هم صنفان ارائه نمايند.

                            سوال ها
1- شهرهای چین در قرون وسطی چگونه بود؟

2- در مورد به قدرت رسیدن مغول ها در چین معلومات ارائه نمايید.
3- درباره وضع اجتماعی زارعین چین در قرون وسطی چند سطر بنويسید.

4- جاهای خالی را پرکنید.
پرتگالی های جاه طلب بعد از ورود به هند خود را به کشور . . . . . رساندند.

 حكومت چین بندر  . . . . . .  برای تجارت پرتگالی ها باز کرد.         

              

  نوشتۀ چینی بر روی چوب؛ قبل از اختراع کاغذ
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 در مورد نیارهای اساسی چه می دانید ؟

 فصل ششم

    شامل درس های زیراست: 
1-  اوضاع عمومي اروپا در قرون وسطي؛ 

2- جنگ هاي صلیبي؛
3- رنسانس در اروپا

4- تحوالت علمي و فرهنگي در اروپا؛
5- انقالبات بزرگ در اروپا.
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      اهداف  فصل

    شامل درس های زیراست: 
1-  اوضاع عمومي اروپا در قرون وسطي؛ 

2- جنگ هاي صلیبي؛
3- رنسانس در اروپا

4- تحوالت علمي و فرهنگي در اروپا؛
5- انقالبات بزرگ در اروپا.

1- آشنايي شاگردان با وضعیت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اروپا در 
قرون وسطي؛

2- آشنايي شاگردان با جنگ های صلیبي؛

3- آشنايي شاگردان با وضعیت اروپا بعد از رنسانس؛

4- آشنايي شاگردان  با تحوالت علمي و ادبي و اختراعات  بعد از  رنسانس؛

5- آشنايي شاگردان با انقالبات بزرگ اروپا.
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اوضاع عمومي اروپا در قرون وسطي
درس هژدهم

آيا کلمۀ قرون وسطي را شنیده ايد؟ 
اروپا  مردم  قرون  اين  در  که  داريد  اطالع  آيا  و 

وضع نابه ساماني داشتند؟
قرون وسطي در اروپا ده قرن دوام نمود اين دوره 
فیودالیزم  است.  معروف  نیز  فیودالیزم  عصر  به 
نظام اقتصادي و سیاسي بود که بر بیشتر اروپا به 

خصوص قسمت هاي غربي آن تسلط داشت. 

اوضاع اجتماعي و اقتصادي
در اين دوره از لحاظ اجتماعي نابرابري شديد حاکم بود. حقوق اتباع مراعات نمي گرديد. 
مردم به دو طبقه تقسیم شده بودند: ارباب و رعیت که دهقانان نیز در جمله زيردستان شامل 

بودند. اين دهقانان حتي با زمین يكجا خريد و فروش مي شدند.
مالیات  آن ها  بودند.  برخوردار  خوبي  وضعیت  از  بااليي  طبقات  اقتصادي  لحاظ  از 

نمي پرداختند. ولي مردمان طبقات پايین مالیات سنگیني را متحمل مي شدند.
دهقانان، باالي مزارع اربابان کار مي نمودند؛ اما بیشترين سهم را از محصوالت، اربابان 
به دست مي آوردند و سهم کوچک را به دهقانان مي دادند. از اين جهت مي توان گفت که 

طبقات پايین اجتماع از وضعیت خوبي برخوردار نبودند. 
از لحاظ فرهنگي دورة قرون وسطي چندان درخشان نبود، نابرابري کامل فرهنگي رواج 
داشت. اما فرزندان طبقات باال به تعلیمات دسترسي داشتند. تعلیمات مذهبي  رواج داشت. 

بعدها تعلیمات غیر مذهبي هم معمول گرديد.
موسیقي،  منطق،  زبان،  دستور  آن  در  و  يافتند  توسعه  آموزشي  مراکز  وسطي  قرون  در 
حساب، هندسه، نجوم و رياضي مورد تعلیم قرار مي گرفتند. پوهنتون هايی مانند بولونيا در رشتۀ 

تصوير يكي از کلیسا ها در قرون وسطي
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گوشۀ از زنده گی اجتماعی مردم اروپا در قرون وسطی

حقوق و سالرن در رشته  هاي طبابت ايجاد شدند. 
و  مي کردند  تابعیت  کاتوليک  کليساي  از  اروپايي  کشورهاي  تمام  تقريباً  دوره  اين  در 

مذهب از اهمیت زيادی برخوردار بود.
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نمايی يكی از  شهر های قرون وسطی در اروپا

 300 سال  در  و  يافت  اشاعه  )ع(  عیسي  وسیلۀ حضرت  به  فلسطین  در  نخست  مسیحیت 
به  اکنون  مي داد که  انجام  را  قرون وسطي کلیسا وظايفي  در  داشت.  پیرو  ملیون ها  میالدي 
عهدة دولتها است. بسیاري از پاپ ها سیاست مداران قابل و با کفايتي بودند؛ مانند: لئون کبير  

و گریگور کبير که در قرن ششم میالدي مي زيستند.
کلیسا از 1198 الي 1216 میالدي به قدرت  نهايي رسید و ارادة خود را حتي بر پادشاهان 
 فرانسه، انگلستان و امپراطوري روم و جرمن تحمیل کرد. از اين رو مي توان قیاس کرد که در 

قرون وسطي مذهب از چه اهمیتي برخوردار بود.

اوضاع سياسي در قرون وسطي
در قرون وسطي خانواده هاي متعددي حكمروايي داشتند. به گونۀ مثال مي توان از خانواده 
مارِتل  شارل  نام  به  تدبیري  با  و  مقتدر  اين خانواده شخص  بنیانگذار  برد.  نام  کارولَنژین ها 

بود. 
وي برخالف ديگر شاهان قرون وسطي اراضي کلیسا را ضبط نموده، نیروي مقتدر جنگي 

به وجود آورد. ساحۀ حكمروايي اين خانواده، گول يا فرانسه امروز را در برمي گرفت.
  يكي از شاهان مقتدر اين خانواده شارلِمان بود که در سال 765 میالدی بر تخت نشست. 

وي به متصرفات خود افزود و به کلیسا خدماتي را انجام داد. 
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؟

نمايی يكی از قلعه های قرون وسطی در اروپا

شارلمان در سال 800 میالدي تاج امپراطوري را بر سر نهاد و خود را امپراطور نامید. وي 
در قلمرو خود قوانین يكسان را وضع کرد و همیشه فكر وحدت قسمت هاي مختلف اروپا را 

در سر داشت و مانع انكشاف ملوك الطوایفي بود.

                                  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو بخش تقسیم شوند.

گروه اول: در مورد وضعیت اجتماعي قرون وسطي معلومات ارائه نمايند. 
گروه دوم: در مورد وضعیت اقتصادي معلومات ارائه نمايند.

                                  سوال ها
1- در  قرون وسطي از لحاظ اجتماعي مردم به چند طبقه تقسیم شده بودند؟

2- پاپ ها در قرون وسطي از چه صالحیت هايی برخوردار بودند؟
3- جای خالی را پرکنید.

بنیانگذار  خانواده کارولنژن ................. بود.        
                

                                 فعاليت خارج صنف 
را  اسامی شان  افغانستان وجود داشت؟  در دورة قرون وسطي، کدام حكومت  ها در 

يادداشت نمايید.
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درس نوزدهم

جنگهاي صليبي

 آيا میدانید صليب چیست و جنگ صلیبي چه معني دارد؟

بود  ياد  عالمت  که  باورند  اين  به  آنها  است.  عیسويان  براي  مقدس  عالمت  صلیب 
شهادت حضرت عیسي )ع( به وسیله آن است. که از اين عالمت در کلیساهاي خود استفاده 

مي کنند.
در درس قبلي مطالعه نموديم که مسیحیت به سرعت در اروپا اشاعه يافت و مردمان زيادي 

به اين دين روي آوردند و در آن عصر تنها هسپانیا  در تصرف مسلمانان بود.
در قرن 11 میالدي جنگ هاي صلیبي میان مسلمانان و اروپايي ها رخ داد. در اين جنگ ها 
بر لباس اروپايي ها تصوير صلیب وجود داشت، اما چرا اين جنگ ها به وقوع پیوست و چرا 

اين جنگ ها به جنگ هاي صلیبي معروف شدند؟
1- به نظر عیسويان، شرق يعني منبع ثروت. و فكر مي کردند که با حمالت شان به شرق، ثروت 

زيادي نصیب شان خواهد شد. 
مراکز  عیسوي  نظر دولت هاي  زير  نزديک،  در شرق  داشتند که  ايتالیايي عالقه  تاجران   -2

تجارتي را تأسیس کنند و از اين طريق با شرق دور تجارت را آغاز نمايند.
از  بعد  که  مي کردند  فكر  داشتند  قرار  اشراف  استثمار  تحت  که  دهقانان  از  يک  عده   -3

اشتراک در جنگ هاي صلیبي با مراجعت به اروپا زنده گي خوبي خواهند داشت. 

جنگ های صلیبی
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نتایج جنگ های صليبي 
در طول تاريخ هشت جنگ صلیبي واقع شده، که نخستین جنگ در 1095 م و آخرين آن 

در 1270 م رخ داد  نتايج زير را به بار آورد: 
يافتند.که  باز  را  اشراف کشته شده و دهقانان، آزادي خود  از  بسیاري  اين جنگ ها  1- در 

باعث تضعیف نظام فيوداليزم گرديد.
2- تجارت میان شرق و غرب رونق گرفت زيرا شرکت کننده گان جنگ هاي صلیبي کاالهاي 
تازه يی مانند تكه هاي ابريشمي مواد غذايي و ادويه جات گوناگون را از شرق با خود بردند.

3- شهرهای غربی انكشاف و ترقي کردند.
4- ادبیات يونان و روم که مدت ها فراموش شده بود؛ دوباره از طريق شرق وارد اروپا شد. 

همچنین اروپايي ها با علوم و فنون مسلمانان آشنا شدند. 
5- خیلی از علوم و پديده های تمدن اسالمی، از جمله صد ها هزار کتاب مخطوط مسلمانان 

را با خود بردند که تا امروز در کتابخانه های غرب وجود دارد.
و  ترکیه  شام،  در  را  مسلمان  هزار  6- صد ها 

مصر قتل عام کردند.

 فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو بخش تقسیم شوند.

گروه اول: در مورد اينكه چرا جنگ هاي صلیبي به وقوع پیوسته آگاهي دهند.
معلومات  داشتند،  همراه  به  را  نتايجي  چه  صلیبي  جنگ هاي  اينكه  مورد  در  دوم:  گروه 

دهند. 

؟ سوا ل ها
1- چند جنگ صلیبي به وقوع پیوسته است؟

2- مسیحیت بین کدام قرن ها در حال پیشرفت بود؟

صحنۀ از جنگ های صلیبی ACKU
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درس بیستم

آیا با رنسانس آشنایي دارید؟

نمايی از هنر معماري عهد رنسانس

  رنسانس در لغت به معني تولد دوباره يا احیاي مجدد فرهنگ و علوم است.
اين تحوالت در عرصۀ علوم و فرهنگ از قرن 14 الی 16 رخ داده است. رنسانس در اروپا 
اين دوره  تغییر داد. همچنان در  به تدريج صورت گرفت و چهرة اروپا را  آهسته آهسته و 

فرهنگ يونان و روم باستان به وسیلۀ دانشمندان به مردم تبلیغ مي گرديد. 
قبل از رنسانس مردم اروپا به مسائل روحی می پرداختند و به ماديان توجه نداشتند. اما در دورة 
رنسانس متوجه دنیا و خوبي هاي آن نیز گرديدند. هنرمندان و دانشمندان نظريات جديد را ارائه 
کردند. ماشین چاپ اختراع شد. تجارت و حرفه ها رشد نمود. شهر نشیني آغاز شد و ضعف 

قدرت اربابان آغاز گرديد.
رشد شهر نشيني

شهرها بیشتر در نواحي ساحلي رشد نمودند. زيرا در آن جاها دهقانان و حكمرانان فیودال کمتر 
بودند. رشد شهرهاي بندري نخست در ایتاليا و سپس در آلمان پیش تر از شهرهاي ديگر آغاز 
شد  و جمعیت آنها نیز افزايش يافت. در اين دوره جمعیت يک شهر متوسط به پنج هزار نفر و در 
شهرهاي بزرگ به 20 هزار نفر می رسید. منظرة داخلي شهر همیشه در تغییر بود. شهرها با هم ارتباط 

تجارتي بیشتر داشتند. گرچه فیودال ها از اين وضع ناراضي بودند، اما نمي توانستند مقابله کنند.
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پادشاهان از فیودالها مي خواستند مالیات بپردازند. تجارت و بانکداري به شكل جديد آغاز 
شد و اين وضع، اقتصاد شهرها را تقويه کرد. 

افزایش قدرت پادشاهان
بعد از ايجاد شهرها و شهرنشیني به قدرت پادشاهان نیز افزوده شد. پادشاهان از فیودالها 

مالیات مي گرفتند و از آنها براي قدرتمند شدن خود استفاده مي کردند. 
پادشاهان تعداد زياد عسكر استخدام نمودند و نیروي نظامي قوي و دايمي را آماده و به 
ساختن اسلحه مخصوصاً توپ اقدام کردند. در همین زمان قدرت کلیساها يک اندازه محدود 

شد و به آنها اجازة دخالت در امور حكومت داده نمي شد. 
کلیساها حق گرفتن مالیه، دادن اسکالرشپ و ارائه تعلیم و تربیه را 

آهسته آهسته از دست دادند.
در عصر رنسانس کشورهاي اروپايي دچار تغییر و تحوالت زيادي 

شدند. هیچ يک از کشورها وضعیت فعلي خود را نداشتند.
در کشور انگلستان اشراف قدرتمند و فیودال ها با حضور در پارلمان 
فرانسه  يک حكومت سلطنتي مشروطه را به وجود آوردند. پادشاهان 
از  باالخره  و  نموده  تضعیف  را  فیوداالن  قدرت  تا  بودند  عالقه مند 
میان بردارند، برای همین حكومت مرکزي را تشكیل و شهر پاريس 

را مرکز قرار دادند و به همین لحاظ جنگ شديدي رخ داد.
به  ديگر  از هر چیز  بیش  فرانسه  و  انگلستان  مردم  اين همه  با 
احترام داشتند. در هسپانیا  تحوالت ديگري رخ داده  ملت خود 
عیسوي  پادشاهان  در دست  هسپانیا  بود، چون واليت های شمال 
و بخش هاي جنوبي هسپانیا  در دست مسلمانان قرار داشت و در 

نتیجۀ جنگ هايي که بین اروپايي ها و مسلمانان در گرفت، ملوک الطوايفي از بین رفت.
سر  به  جنگ  در  يكديگر  با  همیشه  نبودند؛  وحدت  داراي  که  سرزمین هايي  از  بعضي 
مي بردند و مي خواستند به عنوان دولت هاي کوچک جدا و مستقل زنده گي کنند.                     

 فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد زنده گي مردم بعد از رنسانس و 

گروه دوم در مورد شهرنشیني و شهرهاي تازه اعمار شده با هم بحث نمايند.
؟ سوال ها

1- بعد از رنسانس در جامعۀ اروپا چه تحوالتي رخ داد؟
2- در هسپانیا  نظام ملوک الطوايفي چگونه از بین رفت؟

ACKU نمونۀ از هنر معماری عصر رنسانس
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درس بیست و يكم

تحوالت در عرصة علم، ادب و فرهنگ

آيا مي دانید چه تحوالتی در عرصۀ علم، ادب و فرهنگ بعد از رنسانس رو نما گرديد؟

مردم اروپا در قرون وسطی به امور دنیوی کمتر توجه داشتند. اما در عهد رنسانس مردم 
اروپا آهسته آهسته متوجه زنده گی و جهان شدند . دانشمندان، نويسنده گان و هنرمندان در 

بخش های مختلف ظهور نمودند که آثارشان تا امروز پا بر جا مانده است.
 از نويسنده گان مشهور اين دوره ژان ژاك روسو،  مونتسکو و ولتر بود. همچنین از میان 
نقاشان و مجسمه سازان آن زمان می توان از ميکل آنژ و ليوناردو داوینچی نام برد.  در عرصۀ 
ادبیات بايد گفت که دستور زبان و لغت اهمیت بیشتر يافت، همچنین مردم از مقررات علم 
شدند.  ايجاد  کلیسا  از  خارج  در  مكاتب  رنسانس  عصر  در  کردند.  حاصل  آگاهی  حقوق 

مطالعه در مورد بدن انسان آغاز شد، در طب و طبابت پیشرفت به عمل آمد.
يكی از دانشمندان مانند ويلیم هاروی در مورد گردش  خون در بدن انسان تحقیقاتی انجام  داد 
 همچنین در بخش های نجوم و جغرافیه نیز پیشرفت هايی صورت گرفت، ماشین چاپ توسط 

گوتنبرگ آلمانی اختراع شد و تلسكوپ را گالیله اختراع نمود.
ماشین بخار در اواخر قرن هفدهم برای اولین بار به کار افتاد، همچنین تفنگ های سنگینی 

پیدا شد که برای تیر اندازی آن را به روی پايۀ مخصوص قرار می دادند.

تصوير  ژان ژاک رسوتصوير تلسكوپ
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اروپايیان با اطالعات تازه يي که در علم جغرافیه به دست آورده بودند، توانستند به قسمت هاي 
 جنوبي افريقا و آمريكا سفر کنند و حتي به دريانوردي در اطراف زمین بپردازند.آنها با اختراع 
به  با مسافرت خود  مارکوپولو  اندکی سهل سازند.  توانستند مسافرت هاي خود را  قطب نما 

چین به رشد دانش جغرافیايي مردم اروپا کمک نمود.
زماني که بشر اطالعات جغرافیايي بیشتر حاصل نمود؛ آهسته آهسته نقشه هاي بهتري تهیه 

گرديده و دربارة راه ها، سرزمین ها و دريا ها معلومات اروپايیان تكمیل شد.
 

                            فعاليت  داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند.

گروه اول: در مورد فوايد اختراعات دورة رنسانس معلومات دهند.
گروه دوم: معلومات دهند که قبل از ايجاد مكاتب مردم درکجا به فراگیری علم 

و دانش می پرداختند.

                            سوال ها
1- در زمان رنسانس چه احساس تازه يی در انسان ها به وجود آمد؟

2- دو تن از نويسنده گان مشهور اين دوره را معرفي کنید.
3- در عهد رنسانس اروپايي ها با چه دست آورد هايی در عرصۀ طب و طبابت نايل 

آمدند؟

                            فعاليت خارج صنف
شاگردان عزيز در مورد فايدة  ماشین چاپ و تلسكوپ از بزرگان خانوادة شان معلومات 

به دست آورند و در صنف ارائه نمايند.

 

تصوير  ماري اوروا ولتر تصوير  ژان ژاک رسو

 

ACKU؟
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درس بیست و دوم

انقالب های بزرگ در اروپا 

ماشین بخار

آيا مي دانید که انقالب صنعتي يعني چه؟
انقالب صنعتي انگلستان

تحولي را که در زمینۀ صنعت يا به عبارة  ديگر تغییر و تحولي را که در کشور های پیشرفته غربي 
در زمینۀ به کارگیري ماشین هاي صنعتي به وجود آمد،  انقالب صنعتي مي نامند.

نشانه های انقالب صنعتی که در نیمه دوم قرن هژدهم در بريتانیا به مشاهده می رسید؛ به 
انقالب صنعتي مبدل شد.

تا سال 1850م  اين انقالب، بريتانیای کبیر را ثروتمند ترين کشور 
دنیا کرد. اما عامل عمدة انقالب صنعتی در بريتانیا پیروزی انقالب 
زراعتی بود. تحول در بخش های زراعتی و مالداری سبب شد که 
افزايش چشمگیری در تولید مواد غذايی صورت گیرد و مواد غذايي 
فراوان و ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.  بنا براين زمینه های خريد 

کاالهاي صنعتی براي مردم  پیدا  شد.
اختراع ماشين بخار توسط جيمزوات نقش مهمی را در اين 

انقالب بازی کرد. بعد از اختراع و استفادة ماشین بخار، روشهای جديد ذوب آهن نیز به میان 
آمد. همچنین صنعت تكه بافی نیز يک گام مهم به سوی انقالب صنعتی بود.

ماشین تكه بافي از دستاورد های انقالب صنعتي
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رشد صنعت که ابتدا در بريتانیا آغاز شد؛ در سالهای مختلف قرن نوزدهم 
با سرعت در ممالک ديگر اروپا و آمريكا گسترش يافت. انقالب صنعتی بعد 
از سال 1850 م در کشور های ديگری اروپايی مانند بلژيک، فرانسه و آلمان به 

وقوع پیوست. در اين کشور ها هم نساجی رول مهم را بازي می کرد.
در مورد   انقالب   صنعتي   انگلستان   نكاتي   را دانستیم   حال بیايید  بدانیم  

انقالب کبیر فرانسه چگونه  رويدادي بود؟
انقالب کبير فرانسه

انقالب وضع مردم فرانسه  از  به وقوع پیوست، پیش  انقالب کبیر فرانسه در سال 1789 م   
از بعضی جهات نسبت به ساير اروپايیان اندکی بهتر بود، اما با آن هم مشخصات حكومت های 
نتیجه  اقتصادی که در  میان طبقات و ضع خراب  تفاوت  استبداد  و  از ظلم  بود  فرانسه عبارت 
دانشمندان را وادار ساخت تا از وضعیت اجتماع آن زمان انتقاد نمايند؛ مانند: مونتسکيو، ولتر، ژان 

ژاك روسو، دیدرو، آدام اسميت وغیره.
ورشكستگی اقتصادی و تهی شدن خزانۀ دولت نیز  از علت هاي 
بروز انقالب بود. لويی شانزدهم نمی توانست رعايا را کنترول نمايد.

مردم طبقۀ سوم يا طبقه پائین جامعه گرد هم آمدند  و به جای آنكه 
تشكیل  را  مجلسي  شوند؛ خود شان  يكجا  باال  طبقات  نماينده گان  با 
داده و آن را مجلس ملی نامیدند و تعهد نمودند تا هنگامی که فرانسه 

را دارای قانون اساسی نكنند متفرق نخواهند شد.
اما سر و صدا ايجاد شد که پادشاه می خواهد مجلس آنها را منحل کند. بنابراين، مردم دست 
به شورش زدند و در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل حمله بردند و زندانیان را آزاد کردند.
در اين زمان لويی شانزدهم و زنش ماری انتوانت سعی کردند از فرانسه فرار نمايند. اما از 

فرار آنها جلوگیری شد و در نتیجه مردم از آنها سلب اعتماد نمودند.
اثرات انقالب فرانسه نه تنها در فرانسه بلكه در اکثر کشورهای اروپايی 

ديده می شود. به همین لحاظ اين انقالب را انقالب کبیر می گويند.

 فعاليت داخل صنف
مزاياي  مورد  در  اول:  گروه  شوند.  تقسیم  دوگروه  به  شاگردان 
انقالب صنعتی بحث نمايند و گروه دوم: در مورد اينكه حكومت 

فرانسه چه مشخصاتي داشت به مباحثه بپردازند.
؟ سوال ها

1- ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد؟
2- انقالب صنعتی بعد از انگلستان در کجاها به وقوع پیوست؟
3- مجلس ملي در فرانسه چگونه تشكیل شد؟ توضیح دهید.

لندن، ساعت بیگبین

تصويری از انقالب کیبر فرانسه

محاصرة زندان باستیل توسط انقالبیون
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فصل هفتم

   شامل درس های زیراست: 
   1-  تمدن مايا )Maya(؛ 

   2-  تمدن آزتک )Aztec(؛
   3- تمدن اينكا )Aeenka(؛

   4- کشف امريكا و آغاز مهاجرت ها؛
   5- استقالل اياالت متحدة امريكا.

ACKU           تاريخ امريكا
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   شامل درس های زیراست: 
   1-  تمدن مايا )Maya(؛ 

   2-  تمدن آزتک )Aztec(؛
   3- تمدن اينكا )Aeenka(؛

   4- کشف امريكا و آغاز مهاجرت ها؛
   5- استقالل اياالت متحدة امريكا.

  اهداف فصل

1- آشنايي شاگردان با مهاجرت مردماني از آسیا به امريكا؛

2- شاگردان  با مردماني بومي امريكا آشنا شوند؛

3- آشنايي شاگردان با تمدن مايا در امريكاي مرکزي؛

4- شاگردان بايد بدانند که چگونه تمدن آزتک به میان آمد؛

5- شاگردان با تمدن اينكا در امريكاي جنوبي آشنايي پیدا نمايند؛

6- آشنايي شاگردان با کشف امريكا و آغاز مهاجرت ها؛

7- شاگردان بايد بدانندکه چرا اروپايیان به دنیاي نو)امريكا( مهاجرت نمودند؛

8- آشنايي شاگردان با مراحل استقالل اياالت متحده امريكا.
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درس بیست وسوم

تمدن مایا چگونه به وجود آمد؟

در اين درس با مهاجرت اقوام از آسیا به آمريكا آشنا می شويد؛ مردمانی که نخستین تمدن را 
به نام مايا در آمريكای مرکزی اساس گذاشتند.

 
از طريق  را  مواد غذايي خويش  يابند، ضرورت  به زراعت دست  انسانها  از آن که  قبل 
شكار حیوانات وحشي و جمع آوري میوه ها رفع مي نمودند، آنها براي به دست آوردن غذا 
مجبور بودند از يک منطقه به منطقه ديگر مهاجرت نمايند و سرزمین هاي غني و خوبتري را 

پیدا کنند. از جمله اين جمعیت هاي مهاجر يكي هم قوم مایا بود.
تعدادي از اقوام شمال شرق براعظم آسیا به سوي قاره امريكا مهاجرت کردند. آنها نظر به 
خصوصیات و شباهت هاي ظاهري از نژاد مغول بودند. در زمان هاي دور به صورت تدريجي 
از آسیا به مهاجرت آغاز نموده و از طريق االسکا به نسبت يخبندان داخل امريكای شمالي 
شدند. بعداً بخشي از آنها امريكاي شمالي را ترک نمودند و  به طرف سرزمین هاي جنوب 

حرکت کردند.
 اقوام مايا مشتمل از بیست قبیله بوده که در تمام سرزمین هاي امريكاي مرکزي سكونت 
مي نمودند. حدود 613 سال قبل از میالد در طرز زنده گي قبايل مايا تحوالت بزرگي روي 
داد، زنده گي ابتدايي را ترک نموده و به زنده گي زراعتي روي آوردند. رفته رفته اساس يک 

تمدن را بنا گذاشتند.
به  صورت  مقدماتي   با پیشرفت در امور زراعتي مناسبات تجارتي خود را  مردمان مايا 
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با   امريكاي شمالي برقرار ساختند. اما با فرا رسیدن خشكسالي در امريكاي مرکزي، قبايل 
مايا مجبور شدند تا به طرف سرزمین هاي شمالی مهاجرت نمايند. در آنجا دو باره به ساختن 
شهرها، منازل، معابد و اهرام شروع نمودند. مايا با علوم مختلفي مانند ستاره شناسي آشنايي 

داشته و  جنتري يا تقويم را نیز ساخته بودند. 
کاهنان )پیشوايان مذهبي( در اجتماع قبايل مايا نقشي مهم داشتند. آنها ستاره شناسي را مي 
دانستند، به همین لحاظ کاهنان در میان مردم قابل احترام بودند. از تمدن مايا آثار زيادي باقي 

مانده است. از جمله مي توان به هرم )الکاستون(  در شبه جزيره یوکاتان  اشاره کرد.

                            
 فعاليت داخل صنف

شاگردان درصنف تحت نظر معلم به سه گروه تقسیم شوند:
گروه اول: در بارة مهاجرت هاي اقوام از آسیا به امريكا بحث نمايند.

گروه دوم: در مورد چگونگي تشكیل تمدن مايا گفتگو نمايند.
گروه سوم: در بارة  فرهنگ و معماري هاي مايا بحث نموده و  نتیجه را  نماينده هاي 

هر سه گروه  در صنف ارائه کنند.

؟ سوال ها
1- مايا ها چگونه به امريكاي شمالي مهاجرت کردند؟

2- درباره طرز زنده گي ماياها در امريكای مرکزي چند سطر بنويسید.
3- راجع به هرم الكاستون چه مي دانید؟

 هرم الكاستون درحدود 23 متر ارتفاع دارد و از لحاظ هنر معماري داراي ارزش زيادي است که ساالنه هزاران جهانگرد از آن 
ACKUديدن مي نمايند.
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درس بیست وچهارم

تمدن آزتک ها درکجا به وجود آمد؟

در درس گذشته با مهاجرت هاي مردمان  از آسیا به امريكا و تشكیل  تمدن مايا در امريكاي مرکزي 
آشنا شديد. در اين درس با تمدن آزتک که به جاي تمدن مايا به وجود آمد آشنا می شويد.

مردم بومي امريكاي مرکزي مشتمل از بیست قبیله بودند. يكي از اين قبیله ها به نام قوم 
آزتک در منطقه مکسيکو ساکن شده بودند. اين قوم به دالوري و جنگجويي مشهور بودند. 
آزتک ها در اوايل قرن چهاردهم میالدي تمام قلمرو مایا ها را تصرف نمودند، بعدها حدود 
دربر  را  مكسیكو  و مخصوصاً  مرکزي  امریکاي  تمام سرزمین هاي  آزتک ها  امپراتوري 

مي گرفت.
از دست آوردهاي تمدن آنها مي توانیم پیشرفت در زمینه هاي هنر معماري، علم نجوم  و 
رياضیات نام ببريم. خط ايشان از نوع خط تصويري بود. در میان آزتک ها يک تعدادشان 
با آويختن اوزان، نرمه گوش هاي خود را دراز مي کردند. زيرا دراز نمودن نرمه هاي گوش 
نشانه نجیب زاده گي بود.کاهنان در اجتماع آزتک ها همانند جامعه مايا نقش مهمي داشتند.
آزتک ها مردم زيرک و باهوش بودند.آنها روابط خويش را با امريكاي جنوبي برقرار ساخته 
صادر  جنوبي  امریکاي  سرزمین هاي  به  را  خود  هنري  و  دستي  صنايع  تولیدات  بودند. 

مي کردند.
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امپراتوري آزتک ها مدت 200 سال طول کشید پس از اکتشافات جغرافیايي، هسپانیايی ها  
و  شدند  وارد  آزتک ها  سرزمین  به 
تاريخي  آثار  کردند.  تصرف  را  آنجا 
آزتک ها که به شكل اشیاي تصويري 
وجود داشتند، توسط اروپايیان منهدم 
سلیقۀ  مطابق  چون  شدند.  نابود  و 

مذهبي و طرز تفكر آنان نبود.
مهم  شهر  که  آزتک ها  پايتخت 
امپراتوري شان بود نیز با خاک يكسان 
گرديد و هسپانیايی ها  در آن شهر يک 

کلیساي عظیمي بنا کردند.
اثر  به  آزتک ها  ادبیات  تمام 
فقط  و  شده  نابود  اروپايیان  حمالت 
که  است  مانده  باقي  ازآنها  کتاب  سه 
را  آنها  است  نتوانسته  کسي  اکنون  تا 

بخواند.

فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول درباره به قدرت رسیدن آزتک ها بحث 
نموده و هرگروه  تمدن آزتک ها بحث  نمايند و گروه دوم دربارة دست آورد هاي 

نتیجه شان را در پیش روي صنف ارائه نمايند.
؟ سوال ها

1- چه کساني قلمرو ماياها را تصرف کردند؟
2- آزتک ها مناسبات تجارتي خويش را با کدام مناطق برقرار ساخته بودند؟

3- امپراتوري آزتک ها توسط کي ها و چگونه ويران شد؟

 فعاليت خارج صنف
خالصه درس خود را به والدين تان تشريح کنید.
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تمدن اینکا چگونه تمدني بود؟

اينكا که اساس  اقوام  با  بارة تمدن آزتک ها  مطالبي خوانديد. اکنون  در درس گذشته در 
تمدن بزرگي را در امريكای جنوبي گذاشته بودند آشنا مي شويد.

مردماني که از براعظم آسیا به امريكا مهاجرت کرده بودند، در آنجا سه مرکز عمده تمدن 
را به وجود آوردند که عبارت بود از تمدن هاي مکسيکو، امریکای مرکزي و پيرو.

اينكا نیز يكي از اقوام مهاجر آسیايي بودند. آنها از براعظم آسیا به قاره امريكا از طريق 
سراسر  اینکا  امپراتوري  قلمرو  امريكای جنوبي کشاندند.  به سرزمین هاي  را  خود  آالسکا 
چيلي  تا  اکوادور در شمال  امریکاي جنوبي را دربر مي گرفت که  کناره هاي غربي 

درجنوب را شامل می شد.
تمدن اينكا در قرن دوازدهم میالدي آغاز گرديد. برخالف آزتک ها، اينكا ها توانستند 
يک جامعه متحد و يكپارچه را بوجود آورند. تمامي قدرت سیاسي در دست پادشاه بود. 
پادشاه اينكا به کمک کاهنان مذهبي با جديت خاص در قلمرو خويش حكومت مي کرد 
و خود را فرزند و نمايندة خدا مي دانست. مردم هیچ اختیاري از خود نداشتند و تحت اوامر 

پادشاه و کاهنان مذهبي زنده گي مي کردند.
اينكا در علم نجوم و رياضیات از آزتک ها عقب مانده تر بوده اما در مهندسي معماري و 

درس بیست وپنجم
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صنايع دستي پیش قدم بودند. بسیاري از بناها و جاده هاي ساخت دست آنها نسبت به آزتک ها 
با  را  مناسبات تجارتي خويش  اينكا ها  بود.  نوع تصويري  از  ايشان  بوده است. خط  عالي تر 

سرزمین هاي شمال و مخصوصاً با امپراتوري آزتک ها برقرار ساختند. 
آزتک ها صادر مي کردند، در مقابل  امپراتوري  به  تولیدات صنايع دستي خويش را  آنها 

مقدار زيادي تخم هاي حبوبات و غله های 
مي  جنوبي  امريكاي  به  مرکزي  امريكاي 

رسید و در آنجا کشت مي شد. 
تمدن  هسپانيوي ها  آنكه  وصف  با 
امپراتوي  و  نمودند  ويران  را  اينكا 
آثار  هم  باز  بردند،  بین  از  را  آنها 
باقي  اکنون  تا  اينكا  تمدن  از  زيادي 
و  طاليي  اشیايي  مانند  است.  مانده 
رساني  آب  ظريف،کانال هاي  نقره يي 
کوه هاي  دامنه  در  کانال ها  اين   وغیره. 
انديز)Andes( براي آبیاري ساخته شده 
پناه گاه های  و  قلعه ها  همچنان  بودند، 
عظیمي ساخته دست آنها درکوزکو نیز 

وجود دارد.

 فعاليت داخل  صنف 
شاگردان  در صنف طبق  هدايت معلم صاحب  به دو گروه تقسیم شوند. گروه اول در مورد 
مردماني بومي امريكاي جنوبي بحث نمايند وگروه دوم  درباره ساحۀ قلمرو اينكا  بحث و 

گفتگو نموده و نتیجه را نمايندة هر دو گروه براي همصنفان  خود بگويند.
                         

؟ سوال ها
1- در قارة امريكا چند تمدن و در کدام مناطق تشكیل گرديده بود؟

2- ساحه قلمرو امپراتوري اينكا را در روي نقشه نشان دهید.
3- از نگاه سیاسي تمدن اينكا با تمدن آزتک ها چه تفاوتي داشت؟

4- در بارة آثار بجا ماندة اينكا معلومات دهید.
 فعاليت خارج صنف

نكات مهم درس را در کتابچه هاي تان بنويسید.

تقويم اينكاها
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درس بیست وششم

کشف امریکا و آغاز مهاجرت ها چه طور صورت گرفت؟

شما در مورد زنده گي مردمان بومي امريكا موضوعاتي را خوانديد، در اين  درس  با کشف 
قارة امريكا و آغاز مهاجرت اروپايیان به آنجا و برخورد آنان با بومیان امريكا آشنا مي شويد.

دريانوردان  از  يكي  کولمب  کریستف  توسط  م     1492 سال  اکتوبر  در  امريكا  قارة 
ايتالیايي به کمک مالي پادشاهي اسپانیه کشف 
شد. کريستف کولمب تا پايان زنده گي خود 
باور داشت که سرزمین هایي را که او کشف 
)هند(  آسیا  شرقي  سواحل  از  قسمتي  کرده 
مي باشد. از اين رو مردم بومي اين سرزمین را 
هندي نامید. بعدها اين منطقه به نام هند غربي 
با  مردمی که وي  در حالي که  يافت.  شهرت 
بومي  پوستان  سرخ  بود  شده  آشنا  آنها 

امريكا بودند. 
شخص  میالدي  شانزدهم  قرن  آغاز  در 
کرستف کولمبديگري از کشور ايتالیا به نام امریکو وسپوچي 
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به قسمت هاي شمالي امريكاي جنوبي سفرکرد. 
قاره  اين  بعداً  لذا  قارة جديدي مي  باشد  بلكه  نیست  اراضي، هند  اين  او متوجه شد که 
جديد را به نام او امريكا ياد کردند. از اين به بعد دولت های بزرگ اروپايي به طرف دنیاي 

نو )امريكا( مهاجرت کردند. 
هسپانيایي ها و پرتگالي ها با داخل شدن شان به مناطق امريكاي مرکزي و جنوبي از 

خشونت کارگرفته و مردم بومي امريكا را مطیع خود ساختند. 
 اروپايیان توانستند  سرزمین های زيادي را  اشغال نمايند و امپراتوري های   بزرگي را  در 
آنجا  تشكیل دهند. از طرف ديگر مهاجرت ها باعث جنگ ها میان  قدرت های بزرگ  اروپا 
گرديد. در اثر جنگ دولت های بزرگ  اروپا  بر سرزمین های اشغال شده  در امريكا، زمینه  

براي  استقالل مردم   امريكا  نیز مساعد گرديد.

                            
 فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شده به مباحثه بپردازند.
گروه اول: درمورد کشف امريكا و اين که توسط کي کشف گرديد مباحثه نمايند.

گروه دوم: دربارة اين که چگونه اين قاره را امريكا نامیدند به بحث بپردازند.
                

؟ سوال ها
1- قارة امريكا در کدام سال و توسط چه کسي کشف گرديد؟

2- چرا قارة امريكا را به اين نام مسمی کردند؟
3- کاشفان اولیه امريكا در مورد قارة امريكا چه فكر مي کردند؟
4- ورود اروپايیان به امريكا باعث چه تحوالت در آنجا گرديد؟
ACKU



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

  87

راجع به کشف امريكا توسط کولمب و آغاز مهاجرت اروپايیان در درس گذشته معلوماتي 
را به دست آورديد اکنون با استقالل اياالت متحده امريكا آشنا مي شويد.

انگلستان و  امریکا  گروه هايي که در جستجوي ثروت بودند به آنجا رفتند.  با کشف 
فرانسه بعد از کشورهاي پرتگال وهسپانيه براي به دست آوردن ثروت های بیشتر دنیاي نو  

وارد امریکاي شمالي شدند.
  سیزده ايالت امريكاي شمالي جز امپراتوري مستعمراتي انگلیس و قسمت هاي جنوب که 

نسبت به اياالت شمال عقب مانده بودند، تحت قیادت دولت فرانسه قرارگرفت.
دولت انگلستان براي به دست آوردن پول از مستعمرات خويش در امريكا در سال 1765 

م قانون اخذ مالیات به نام قانون تمبر را بر مردم سیزده ايالت وضع کرد.  
اين عمل باعث نارضايتي مردم گرديد که اساس اختالفات میان انگلیس ها و مردم امريكاي 

شمالي شد. 
مردم مستعمرات از خريدن اشیاي انگلیسي که مالیات گمرکي گزاف بر آن وضع شده 
بود خودداري کردند بعضي از اشیا و چاي مورد نیاز خويش را به صورت قاچاق با کمک 

فرانسوي ها به اياالت خويش وارد مي کردند.

درس بیست وهفتم

آیا در مورد استقالل ایاالت متحده امریکا چيزي ميدانيد؟
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اما در سال 1773 م  سه کشتي چاي براي تخلیه در بندر بوستون لنگر انداخت. با وجود آیا در مورد استقالل ایاالت متحده امریکا چيزي ميدانيد؟
بعداً  مردم  برنگشتند.  کشتي ها  اما  کردند  مخالفت  چاي  کشتي هاي  آمدن  با  اهالي  که  آن 
خودشان دست به دست داده و مخفیانه داخل کشتي هاي حامل شده و تمام داشته هاي چاي 

آنرا به بحر ريختند.
اين واقعه  بهانه يي براي آغاز جنگ استقالل مردم امريكا گرديد.

انقالبیون براي اينكه مقاومت درمقابل انگلیس ها به صورت منظم در آيد جورج واشنگتن 
را به حیث فرمانده کلي قوا انتخاب کردند. در آغاز انقالبیون بندر بوستون را تصرف کردند. 
استقالل  اعالميه  و  نمودند  کنگره  تشكیل  بزودي  انقالبیون  يافت.  ادامه  شدت  به  جنگ 

امريكا را به تصويب رساندند.
استقالل اياالت متحده امريكا را به  دولت انگلستان رسماً     باالخره  در سال 1783 م 
بنا کند. را  استحكاماتي  امريكا  تا در  اجازه داده شد  دولت فرانسه  به  رسمیت شناخت و 
با  اردوي مشترک  داراي  به وجود آمد، که  امريكا ملت جديدي  تاريخ  بار در  اولین  براي 
اياالت مختلف و با هم متحد بودند. اين کشور از اين پس اياالت متحده امريكا نامیده شد و 

با تصويب قانون اساسي جورج واشنگتن به عنوان رئيس جمهور، انتخاب شد.

                    

فعاليت داخل صنف
شاگردان  در صنف در باره  چگونگي  اخذ  استقالل مردم  امريكا  از انگلستان  بحث نموده، نتیجه 

را در صنف  ارائه نمايند.

 سوال ها ؟
1- بعد از کشف امريكا اروپايیان چرا به آنجا رفتند؟

2- دولت انگلستان براي به دست آوردن پول، کدام قانون را بر مردم امريكا وضع کرد؟
3- در بارة واقعه بندر بوستون چند سطر بنويسید.

4- در کدام سال استقالل اياالت متحده امريكا از طرف دولت انگلستان به رسمیت شناخته 
شد؟
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اصطالحات

فصل اول
خالفت: به نظام سیاسی خاصی گفته مي شود که پس از وفات پیامبر اسالم در میان 

مسلمانان رواج يافت و تا سال 41 ق دوام نمود. 
ملوکیت: نظام پادشاهی  براساس فرمانروايی يک شخص واحد.

نهضت: جنبش، حرکت سیاسی، اجتماعی يا ادبی.
قیام: برخاستن،حرکت مبارزه طلبانهء مردم بر ضد نظام سیاسی حاکم.

داعی )داعیان(: دعوت کننده، مبلغ و دعوت کننده .
موبد: روحانی و مالی زردشتی.

آتشكده: مكانی که زردشتیان، آتش مقدس را در آن نگهداری می کنند و در آنجا به 
عبادت خدای و احد خويش )اهورا مزدا( و انجام آيین های مخصوص می پردازند.

هويت: آنچه که شخص و يا گروهی با آن شناخته می شود.
قلمرو: ناحیه و سرزمینی که زير فرمان يک فرمانروا يا حكومت با شد.

فصل دوم
از  برخی  در  هجری  سوم  و  دوم  قرن  طول  در  که  مردم  از  گروهی  )عیاران(:  عیار 

شهر های شرق اسالمی فعالیت داشتند. ايشان به نام های جوانمردان هم ياد شده اند.
اتابک: مربی شاهزاده وزير بزرگ .

ياسا: قانون و مقرراتی که چنگیز برای مغوالن وضع کرده بود.

فصل سوم
قزلباش: به معنی سرخ کال است و در اصطالح به گروه های نظامی طرفداران صفويان 

گفته می شد که بر سر شان کاله سرخ می گذاشتند.
منازعه: جنگ کردن، درگیر شدن.
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