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

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

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

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

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

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

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

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

وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و
تألیف کتب درسی
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تـاريــخ
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صنف هشتم
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مؤلفان

 دکتور فاروق انصاري سر مؤلف عبدالغیاث غوری پوهنیار انیسه محمود عمر معاون مؤلف عبدالمالک عابد معاون مؤلف محمد حسین احمدزیایدیت مسلکی

 -پوهنوال محمد رسول باوری
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ایدیت زبانی

 -پوهنوال شجاع الدين خراساني
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کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی
 دکتور عبدالصبور فخری دکتور محمد یوسف نیازی مشاور وزارت معارف و مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی. -حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت
 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم. دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژه انکشاف نصاب تعلیمی. سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیطرح و دیزاین :حمید اهلل غفاری

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

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را
در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی ،گذشت و
همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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فصل اول :افغانستان و اسالم
درس اول :ورود اسالم به افغانستان
درس دوم :اوضاع افغانستان در دورۀ امویها
درس سوم :اوضاع افغانستان در دورۀ عباسیها
درس چهارم :تأثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان بر یکدیگر
٢٨ -١٣
فصل دوم :حکومتهای مستقل اسالمی افغانستان
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 کشورهای همسایه قبل از رستاخیز قندهار ٣٨ -٢٩
درس نهم :شیبانیها و استراخانیهای ماوراء النهر
درس دهم :بابریان هند
درس یازدهم :صفویهای ایران
٤٦ -٣٩
				
فصل چهارم :رستاخیز قندهار
درس دوازدهم :قیام قندهار
درس سیزدهم :جانشینان میرویس خان
فصل پنجم :تاریخ کشورهای همسایه در قرون وسطی و جدید ٦٢ -٤٧
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
درس هژدهم :اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطی
درس نزدهم :جنگهای صلیبی
درس بیستم :رنسانس در اروپا
درس بیست و یکم :تحوالت در عرصۀ علم ،ادب و فرهنگ
درس بیست و دوم :انقالبهای بزرگ در اروپا
					
فصل هفتم :تاریخ آمریکا
درس بیست و سوم :تمدن مایاها
درس بیست و چهارم :تمدن آزتکها
درس بیست و پنجم :تمدن اینکا
درس بیست و ششم :کشف آمریکا و آغاز مهاجرتها
درس بیست و هفتم :استقالل ایاالت متحدۀ آمریکا
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
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فصلا ّول

           افغانستان  و  اسالم
شامل درس های زیراست:

-1ورود اسالم به افغانستان؛
-2اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها؛
-3اوضاع افغانستان در روزگار عباسي ها؛
-4تأثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان بر يكديگر؛
1

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

KU

-2آشنا ساختن شاگردان با اوضاع عمومی  افغانستان در روزگار اموی ها
و عباسی ها؛
-3آشنا ساختن شاگردان با چگونگی تعامل و داد و ستد مسلمانان عرب و
مردم افغانستان در سه قرن نخست هجری.

AC
2

درس اول

وسطي
در قرن
افغانستان
اروپا به
عمومياسالم
اوضاع ورود
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مسجد شاه دو شمشيره ،کابل

اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسالم
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آیا میدانید اسالم  چگونه به افغانستان وارد شد و چرا مردم مملکت ما دین آسمانی اسالم را
پذیرفتند؟
افغانستان در زمان های نزدیک به ورود اسالم از جنبه های مختلف زنده گانی اجتماعی
آمادة یک تحول اساسی شده بود .مث ً
ال در کشور ما حکومت قوي كه واليات و مناطق
مختلف را زير اداره داشته باشد ،نبود و هر بخش از آن توسط حکمران جداگانه یی اداره
می شد.
در شمال کشور ،ترکان حکومت میکردند و در جنوب هندوکش ،رتبيل شاهان
فرمانروایی داشتند .در غرب نیز والیان وابسته به ساسانیان مردم را به زیر فرمان خویش
داشتند.
از لحاظ اجتماعی نیز وجود طبقات و اعتقاد به اصالت خون و نژاد مردم را با مشكالتي رو
به رو ساخته بود .تشکیل خانواده نیز اساس استوار و محکمی نداشت .بر زن ستم روا داشته
میشد .از نظر دینی نیز مردم بخش های مختلف مملکت ما از دین های جداگانه یی پیروی
میکردند .به خصوص دو دین بودایی و زردشتی ،پیروان و طرفداران زیادی داشتند .آفتاب
3

پرستی نیز رواج داشت .از سوي ديگر به دلیل رواج ستم ازسوی زورداران و صاحبان مقامات
باال و نبودن عدالت ،سر خورده گی و نارضایتی زیادی در میان عامۀ مردم مشاهده می شد.
در چنین اوضاع و احوالی بود که آوازۀ اسالم به سرزمین ما رسید ،دینی که همه را به خدای
یگانه ،وحدت،آزادی ،عدالت و برابری فرا می خواند .به زودی مجاهدان و دعوت کننده گان
اين دين ،خود را به مرزهای مملکت ما رساندند.
انتشار دین اسالم

فعالیت داخل صنف
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پیشروی مسلمانان به جانب افغانستان (خراسان) از زمان
خالفت حضرت عمر(رض)آغازیافت .پس از نیشابور،
هرات اولین شهری بود که به تصرف مسلمانان درآمد.
سپس شهرهای دیگر نیز به دست سپاه اسالم افتادند .
به خصوص پس از سال  41هجری قمری661/م این
پیشرویها فزونی یافت و شهرهای زیادی از کشور ما به
تصرف مسلمانان درآمد .اما رواج وگسترش کامل اسالم
زمانی رخ داد که عناصر و نیروهایی از داخل مملکت ما
مانند صفاریان سیستانی ،کمر به حمایت و نشر این دین
آسمانی بستند.

شاگردان صنف به دو گروه تقسيم شوند :گروه اول
اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسالم را توضيح دهد و گروه دوم چگونگي انتشار
اسالم در افغانستان را بيان دارد.

؟

سوال ها

 -1در زمان ورود اسالم در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت
میکردند؟
 -2دینهایي را که پیش از اسالم در کشور ما رواج داشتند؛ نام ببرید.
 -3به نظر شما چرا در کشور ما مردم از اسالم استقبال کردند؟
 -4چرا شماری از مردم ما در برابر حکام عرب دست به قیام زدند؟
4

درس دوم

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
اوضاع افغانستان در روزگار امویها
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در بارۀ خاندان  اموی چه  میدانید؟  آیا اطالع دارید که اسالم در زمان امویها گسترش زیادی
یافت؟

خاندان اموی یکی از خاندان های قریش است .آنان  از  سال  41ق661-م  خالفت اسالمی
را  به دست آوردند  و برای 90سال در جهان اسالم  حکومت  راندند .اسالم در زمان امویان
گسترش زیادی یافت.
در روزگار آنها اسالم ،بیشتر نقاط افغانستان را فرا گرفته و طوایف مختلف عربی نیز از
جزیرة العرب به خراسان یا افغانستان امروزي کوچیدند.
قیام یحیي بن زید

مردم افغانستان در بسا از حاالت از قیامهای ضد امرای اموی که مخالفین سیاسی آنها به
شمار میرفتند ،پشتیبانی کردند.
یکی از این قیام ها ،قیام یحیي پسر زید از اعضای خاندان  بنی هاشم بود که در جوزجان
صورت گرفت .یحیي در سال  126ق744/م به همراه  120نفر از یارانش کشته شد.
5

ابومسلم خراسانی

عبدالرحمن ملقب به ابومسلم یکی از شخصیتهای معروف خراسان است .وی در سال 100
ق719/م در سفیدنج جوزجان متولد شد .پس از شهادت یحیی بن زید ،ابو مسلم خراسانی رهبری

قیام بر ضد امویها را به دست گرفت و  روز عید فطر سال  129ق747/م در سفیدنج پرچم امویها
را پایین نمود و در عوض ،پرچم عباسیان را که رنگ سیاه داشت  بلند کرد.

وی با کمک مردم ،شهرهای مشهور افغانستان را یکي بعد از دیگری گرفت .ابومسلم

سرانجام نیروهای دولت اموی را شکست داد و به سال  132ق750/م خالفت را به شاخۀ
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

عباسی ها  انتقال داد.
اما منصور خلیفۀ عباسی که از نفوذ او در میان مردم خراسان هراس داشت سر انجام در سال
 137ق 755 /م با حیله یی او را کشت .عمر ابو مسلم در این هنگام  38سال بود.
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قیام ابومسلم با پرچمهای سیاه

7

امیرفوالد و امیرکرور
امیر 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.
امیرکرور فرزند امیر فوالد است .وي نیز  در نهضت عباسی سهم فعالی گرفت و پیروزیهای
زیادی را به دست آورد .وی هم چنین مردی دانشمند و شاعر بود و گویند اولین شعرپشتو پس از
ورود اسالم به افغانستان را او سروده است.
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فعالیت داخل صنف

 -1شاگردان عزیز 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

 -1چرا مردم افغانستان از قیامهای ضدخالفت اموی حمایت کردند؟
 -2جای خالی را پر کنید.
ابومسلم خراسانی در   .....................متولد شد وچون برضد  ....................قيام  نمود،
مردم از   او حمایت کردند  .
 -3امیر فوالد و امیرکرور در کجای افغانستان امارت داشتند؟
 -4به نظر شما چرا امیر فوالد و امیر کرور از نهضت عباسی حمایت کردند؟
8

درس سوم

قرندروسطي
اروپا در
اوضاع عمومي
روزگار عباسیها
افغانستان
اوضاع

KU

سر زمینهای مستقل از عباسیان
قلمرو خالفت عباسی

AC

دربارۀ خاندان عباسی چه میدانید؟ آیا اطالع دارید که آنها با حمایت مردم افغانستان به خالفت
رسیدند؟
   
عباسی ها منسوب به حضرت عباس (کاکای پیامبر اسالم )هستند و  از شاخۀ هاشمی
قریش به حساب می آیند .خاندان عباسی از اواخر قرن اول هجري وارد میدان سیاست شدند و
چون از اوضاع نا آرام خراسان آگاهی یافتند در سال  109ق727/م داعیان و مبلغان خود را به
این سرزمین فرستادند.
مردم خراسان یا افغانستان که نسبت به رفتار بعضی از حکام اموی بدبین بودند از نهضت
عباسی حمایت کردند .عباسیان با جانفشانی و مبارزات مردم ما به سال  132ق751 /م به
خالفت رسیدند .روزگار فرمانروايي عباسيها  523سال طول کشید و سرانجام در سال 656
ق 1258/م خالفت آنها توسط مغوالن به پایان رسید.
برمکیان

برمکیان در اصل از فرزندان شخصی به نام برمک می باشند .برمک موبد یا روحانی
آتشکدۀ زردشتی نوبهار بلخ بود .اولین شخص مشهور این خاندان ،خالد پسر برمک می باشد
که  به حیث وزیر و مشاور منصور  عباسی نیز کار می کرد .پس از خالد پسرش یحیي

فردی دانشمند و صاحب نفوذ این خاندان به حساب می آید .او از طرف مهدی خلیفۀ

9

عباسی مأمور تربیت هارون الرشید گردید .وی سپس در حکومت هارون الرشید تمامی
امور خالفت عباسی را به دست گرفت و به همراه دو پسرش برای آنان کار میکرد.چندي
بعد هارون الرشید بر ایشان بدگمان شد و به سال 187ق803/م  دستورداد جعفر فرزند یحیي
را كشتند و خود یحیي با ديگراعضای فامیلش را زندانی ساختند .تمام اموال برمکیان را نیز
ضبط کردند .پس از این واقعه شخصیت دیگري از میان برمکیان برنخاست.
فرهنگ و علوم در دورۀ عباسی

KU

از لحاظ فرهنگ و ادب ،افغانستان در دورۀ عباسیها شاهد درخشش شخصیتهایی
بود که با پدید آوردن آثارعلمی و ادبی نام خویش را در تاریخ کشور ما جاودانه ساختند
مانند :محمد ،احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر خراسانی که در ریاضیات
تألیفاتی ازخود بر جای گذاشتند ،ابو معشر جعفر بن محمد بلخی ،ریاضی دان مشهور
که حدود  12کتاب تالیف کرد ،بشار بن برد تخارستانی که  در شعر عرب شهرت
فراوانی یافت ،ابوزید احمد بن سهل بلخی ،ادیب  ،متکلم  ،فیلسوف و جغرافیه دان
از  سرزمین بلخ  ،ابوزید در علم جغرافیا و فلسفه کتابهایی را تألیف کرد .ابو محمد
هاشم ابن زیار سروانی که در شعر عرب کتاب نوشت.

AC
فعالیت داخل صنف

؟

مسجد ابونصر پارسا در بلخ

شاگردان صنف به صورت مشترک ،خدمات مهم مردم افغانستان را در دورۀ 
عباسیان به بحث بگیرند و آنها را فهرست نمایند.
سوالها

 -1جاي خالي را پر كنيد.
عباسيها به دليل  .......مردم از امويها در كشور ما نفوذ  يافتند.
 -2سه نفر از شخصیتهای فرهنگی این دوره را نام ببرید.
 -3آتشکدۀ نوبهار در كدام يك از شهرهاي زير  قرارداشت؟
الف)قندهار     ب) هرات       ج) بلخ           د)كابل
10

درس چهارم

وسطي
تأثیرات اروپا
اوضاع عمومي
مسلمان و مردم افغانستان
قرنهای
متقابلدرعرب

KU

AC

آیا میدانید که اسالم و مردم افغانستان به یکدیگر خدمات مهمی کرده اند؟

با ورود اسالم ،کشور ما وارد مرحلۀ جدیدی از تاریخش شد  .اسالم به ما هویت جدیدی
داد و پس از آن کشور ما به نام سرزمین اسالمی یاد
گردید .این هویت جدید باعث یگانگی و وحدت
کشور ما شد زیرا همۀ اقوام و قبایل صاحب عقیده و
دین یگانه یی شدند.
دین 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 زیاد گردید و افراد زیادی خدمات علمی
شایسته یي به دنیای دانش عرضه داشتند.
از سوی دیگر ،مردم سرزمین ما بر ضد رفتار
تبعیضآمیز شماری از والیان دورۀ اموی قیام کردند.
11

آنان در نهضت عباسی به رهبری ابومسلم خراسانی سهم گرفتند.
همچنین مردم این کشور در زمینۀ نشر اسالم فداکاریهای زیادی کردند و اسالم را به نقاط
شرقی گسترش دادند.
خالصه آنکه تأثیر اسالم و افغانستان تأثیر متقابل و دوجانبه است؛ اسالم به مردم ما هویت
جدیدی داد ،وحدت و یگانگی بخشید ،درهای علوم را گشود؛ مردم افغانستان نیز از طریق
ارائۀ خدمات علمی و فرهنگی و نیز با جانفشانی در راه انتشار آن ،در بنای قصر با شکوه تمدن
اسالمی سهم خوبی گرفتند .به خصوص علما و دانشمندان نقش بسیار ارزنده یی ایفاکردند.

KU
AC

فعالیت داخل صنف

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

شاگردان عزیز به دوگروه تقسيم شوند .يك گروه خدمات اسالم به افغانستان و يك 
گروه ديگر خدمات افغانستان به اسالم را بيان كند.

؟

سوالها

 -1به نظر شما مهم ترین تأثیر اسالم برافغانستان چه بود؟
 -2چرا بعد از اسالم تعداد علما و دانشمندان کشور ما افزایش یافت؟
 -3آیا اسالم توانست که به مردم وحدت و یگانگی ببخشد؟ توضیح دهید.
 -4جای خالی را پر کنید.
اسالم آمد  .........ما را تغيیر داد و به ما  ............بخشيد.
12

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

KU

قلعۀ ا ختیارالدین در هرات

AC

فصلدوم

      حکومتهای مستقل اسالمی افغانستان
شامل درس های زیراست:

 -1طاهریان ،صفاریان و سامانیان؛
 -2غزنویان و سلجوقیان؛
 -3غوریان و خوارزم شاهیان؛
 -4مغوالن ،تیموریان و آل کرت؛

13

اهداف  فصل
 -1آشنا   ساختن شاگردان با زمینه های شکلگیری حکومت های مستقل محلی
اسالمی در افغانستان؛

KU

 -2آشنا    ساختن شاگردان با شخصیت هایی که برای نخستین بار در راه استقالل
قدم برداشتند؛
 -3آشنا      ساختن شاگردان با سلسله های محلی اسالمی بعد از اسالم در افغانستان؛

AC

 -4آشنا     ساختن شاگردان با چگونگی روابط میان سالطین و خانوادههای حاکم
محلی؛
 -5آشنا    ساختن شاگردان با چگونگی هجوم سپاهیان چنگیز و تیمور به افغانستان و
نيز چگونگی شکلگیری روابط دولت آل کرت با مغوالن؛

14

درس پنجم

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
طاهریان ،صفاریان و سامانیان

KU

AC

آیا میدانید  نخستین حکومتهاي مستقل اسالمی در کشور ما شكل گرفتند؟

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

سال  159ق 776/م تولد گردید.
طاهر از همان آغاز جوانی در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شرکت میکرد .وی در
اختالف دو برادر مامون و امین عباسی از مامون الرشید حمایت کرد و در سال 195ق811/م
امین را به قتل رسانید.
از این پس مامون الرشید خلیفۀ مسلمانان شد .وی سپس از طرف خلیفه مامون به حیث
حکمران خراسان ،مقرر شد .طاهر در اینجا در یکی از روزهای جمعۀ سال  207ق822/م 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 حکومت رسیدند و پنجاه و پنج سال بر
سرقدرت باقی ماندند.
آخرین فرد این خاندان محمد نام داشت که در سال  259ق873/م توسط یعقوب فرزند
لیث صفاری دستگیرشد و در زندان سیستان درگذشت.
15

صفاریان

AC

KU

آغازگر و بنیادگذار حکومت صفاری ها یعقوب فرزند لیث است .وی از مردم سیستان
بود در جنوب غرب افغانستان و در سال  207ق 822/م تولد شد .پدرش شغل مسگری داشت
و به همین دلیل به یعقوب و برادرانش -عمرو ،علی و طاهر – صفاریان گفته میشود.
 یعقوب در جوانی به گروه عیاران پیوست .وی در این گروه به رتبۀ افسري یا پیشوائی
رسید .یعقوب با همکاری عیاران ،شهرهای مختلف سیستان را گرفت؛ اما بيعت رسمی مردم
سیستان با او در روز  25محرم سال  247ق861/م صورت گرفت از این پس ،یعقوب به جنگ
زنبیل شاه رفت  و مناطق مهم مملکت ما به دست یعقوب افتاد ،محمد آخرین فرد خاندان
طاهریان نیز اسیر او شد.
یعقوب که در خود قدرت و توانایی احساس میکرد ،به سال  262ق867/م خواستار
ادارۀ بغداد ،مرکز خالفت عباسی شد که در نتیجه ،کار او به جنگ با معتمد خلیفۀ  عباسی
منجرشد اما شکست خورد.یعقوب در سال  265ق879/م در گذشت و پس از او عمرو،
برادرش روی کار آمد عمرو صفاری نیز که سامانیان را رقیب خویش می دانست در سال 287
ق900/م به جنگ آنان رفت اما طی جنگ در نزدیكی بلخ شکست خورد و اسیر اسماعیل
ساماني شد .
حکومت  صفاریها پس از اين  به صورت محدودی تا سال  300ق913/م در سیستان  ادامه
یافت.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
سامانیان

AC
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سامانیان از فرزندان شخصی به نام سامان به حساب میآیند .سامان از مردم بلخ بود و در
زمان امویان مسلمان شد .فرزندانش به مقامات مهمی در دستگاه حکومت رسیدند .بنیاد گذار
حکومت سامانیها  ،اسماعیل سامانی است.
امیراسماعیلهشتسالپادشاهیکردوشهربخاراراپایتختخویشساختوآبادشکرد.پس
از درگذشت او پسرش احمد و به دنبال او نصر به پادشاهی رسیدند .حکومت نصر اوج فرمانروایی و
درخشش سامانیان است زیرا در روزگار اوگروه زیادی از دانشمندان در دربار سامانیان گرد
آمدند.
حکومت سامانی در ابتدا از نظم و ادارۀ خوبی برخوردار بود .اما پس از آنکه امرای
محلی قدرت یافتند دچار مشکالت گردید .یکی از امرای محلی ،آلپ تگین نام داشت که
از فرمان سامانيان سرپيچي کرد .وي نيروهای سامانی را در ناحیة خلم در شمال افغانستان
شکست داد .از آنجا  همراه با طرفداران خود در غزنی حکومت جدیدی را به سال 351
ق962/م  اساس گذاشت.
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آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در شهر بخارا

فعالیت داخل صنف

؟

شاگردان  عزیز  به صورت گروهی دربارۀ علت  سقوط و  انقراض سامانیان به  بحث  
بپردازند.
سوالها

 -1طاهر از کجا بود و چگونه به مقامات باالی حکومتی رسید؟
 -2طاهر چرا نام خلیفه را از خطبه انداخت؟
 -3چه گروهی از یعقوب لیث صفاری در ابتدا حمایت کرد؟
 -4چرا روابط یعقوب فرزند لیث صفاری با خلیفة بغداد خراب شد؟
 -5پایتخت سامانیان در کجا قرار داشت؟
-6جای خالی را پر کنید.
مهمترين پادشاه ساماني  ......نام داشت و در دربار او .......جمع شده بودند.
 -7به نظر شما علت خرابي وضع دولت ساماني چه بود؟
18

درس ششم

وسطي
اروپا در قرن
اوضاع عمومي
سلجوقیان
غزنویان و

KU

AC

آیا  میدانید   دو سلسلۀ  غزنوی  و  سلجوقی  حکومتهای مقتدری در افغانستان تشکیل
دادند؟
بنیادگذار سلسلة  غزنویان آلپ تگین است .او از جملة  امرا و سرداران ترک نژاد
پادشاهان سامانی بود .اما تثبیت حکومت و پادشاهی غزنویان توسط سبکتگین صورت
گرفت .وی داماد آلپ تگین بود و در جنگ با پادشاه غزنی -لویک  -پیروزی به دست
آورد.
سبکتگین همچنین ساحة حکومت غزنویان را تا جیپال در هند رسانید .پس از او پسرش
سلطان محمود غزنوی پادشاه شد  .او پایههای حکومتش در افغانستان را بیشتر محکم ساخت و با
لشکرکشی های زیاد به جانب هندوستان دامنة حکومتش را به آن سرزمین رسانید .وی در
این حمالت ،غنایم زیادی نیز به دست آورد و آنها را به غزني منتقل ساخت.
با ثروتها و غنایم مذکور ،شهر غزني آبادتر شد ،شاعران و دانشمندان زیادی در
آنجا سکونت اختیار کردند ،مانند ابوریحان بیرونی ،ابومنصور دقیقی ،فرخی سیستانی
و عنصری بلخی.
19

غزنویان پس از سلطان محمود

سلطان محمود غزنوی به سال  421ق1030/م وفات نمود .پس از او فرزندش سلطان
مسعود به پادشاهی رسید .وی هوش و ذکاوت پدر را نداشت  لذا  سرداران حکومت غزنوی
از او ناامید شدند و از حمایتش دست  برداشتند .در این حال  در آسیای مرکزي قدرت
ترک نژاد   دیگری ظهور کرد .اينان سلجوقیان نام داشتند که پس از تصرف مرو ،نیشابور
و هرات آمادۀ جنگ با غزنویان شدند .جنگ دوطرف به سال  431ق1040/م در ناحیة 
دندان قان – در نزدیكی سرخس  -روی داد وطی آن غزنویان شکست خوردند.
سلطان مسعود غزنوی از میدان جنگ گریخت و  به هندوستان  رفت .از  این پس حکومت  
ضعیف شدۀ غزنویان   تا یكصد و سی  سال  دوام  نمود اما قلمرو آن  محدود  بود .غزنویان   
به  دست  پادشاهان  غوری  از میان  رفتند.
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باالحصار غزنه
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
سلجوقیان

سلجوقیان نیز از گروه ترکمنان به حساب میآیند .جد ترکمنان سلجوقی شخصی بود به
نام سلجوق،که چهار فرزند داشت .یکی از فرزندان او به نام اسرائیل توسط سلطان محمود
غزنوی دستگیر شد .وي هفت سال را در زندان کالنجر در هندوستان گذرانید و در همان جا
فوت کرد .این کار ،دشمنی سلجوقیان با غزنویان را باعث شد؛ اما بنیادگذار سلسلۀ سلجوقی
طغرل بیگ نواسة سلجوق میباشد .او سلطان مسعود غزنوی را در جنگ دندان قان شکست
داد و والیات مهمی را در ماوراءالنهر ،ایران و افغانستان به دست آورد .بعد از طغرل ،برادر
زادهاش آلپ ارسالن به حکومت رسید .او رومیان را در جنگ «مالزجرد» شکست داد و
آسیای صغیر را گرفت .فرزندش ملک شاه سلجوقی نیز در جهت شرق تا چین و در جهت
غرب تا بحیرۀ مدیترانه پیشروي کرد.
سقوط سالجقه
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قلمرو گسترده  و  وسیع  سالجقه  نیز  میان شاهزاده گان سلجوقی تقسیم شد .شاهزاده گان با
کمک وزیران شان که اَتابک نام داشتند حکومت میکردند.
همین امر به تجزیة قلمرو سلجوقی منجرشد .در نتيجه ،سلسلههای دیگری که خوارزم
شاهیان ،قراختاييان و غوریان نام داشتند سرزمینهای آن را به تصرف خویش در آوردند.
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قلمرو سلجوقیان

بزرگترین خدمت سلجوقیها

از جمله خدمتهای بزرگ سلجوقیها به فرهنگ و تمدن کشور ما آن بود که ایشان
نیز به زبان و فرهنگ و ادب دری توجه نشان دادند .زبان و فرهنگ دری افغانستان از طریق
سلجوقیان به عراق،آذربایجان و آسیای صغیر انتقال یافت.آنها همچنین در معماری نیز
خدماتی به کشور ما کردند .در زمان سلجوقیان زیارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان
اعمار شد و نیز مناری در دولت آباد بلخ تزیین یافت ،زیارت بابا حاتم در غرب بلخ
نیز تعمیر گردید.
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از آثار دورۀ سلجوقی

فعالیت داخل صنف

؟

شاگردان  عزیز  به  دو گروه تقسیم گردند .گروه اول علت ترقی غزنی و زبان و فرهنگ در عصر
غزنویان را توضيح دهند  .گروه دوم علت گسترش زبان و ادب دری در روزگار سالجقه را بيان
دارد.
سوال ها

 -1غزنویان و سلجوقیان از کدام نژاد بودند؟
 -2چرا حکومت غزنوی نتوانست در برابر سالجقه مقاومت نماید؟
 -3علت درگیری سلجوقیان با غزنویان چه بود؟
 -4دوتن ازمهمترین پاد شاهان سلجوقی را نام ببرید.
 -5جاي خالي را پر كنيد.
قلمرو وسيع سلجوقي ميان.....................تقسيم شد و به همين.....................آنان...................
شدند.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
غوریان و خوارزمشاهیان

KU

غوریان
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آیا میدانید غوریها یکي از قدیمیترین خاندانهای کشور ما به حساب میآیند؟ آیا خبردارید که
حکومت خوارزم شاهیان آخرین حکومت از زمرۀ حکومتهای مستقل اسالمی محلي در افغانستان بود؟
غوریها از خاندانهای بسیار قدیمی و کهن سرزمین غور ميباشند .جد بزرگ
آنها ملک شنسب نام داشت .وی در روزگار خالفت حضرت علی چهارمین
خلیفة  مسلمین ،اسالم آورد و فرمان حکومت غور را از ايشان گرفت .غوریها
در وفاداری به خاندان پیامبر (بنی هاشم) بسیار وفادار بودند؛ لذا در نهضت عباسی
فعاالنه شرکت کردند .امیر فوالد و امیر کروړ وابسته به همین خاندان بودند .امیر
محمد سوری نیز از جمله امرای خاندان غوری است .او در برابر لشکرکشی های
سلطان محمود غزنوی به غور مقاومت کرد اما سر انجام شکست خورد و اسیر غزنویان
گردید .از این پس ،غوریها زیر فرمان غزنویان درآمدند.
هنگامی که سلجوقیان روی کار آمدند غوريها با ایشان نیز پیوندهایی داشتند .سلطان
غیاثالدین و برادرش سلطان شهابالدین غوری دامنۀ حکومت غوریها را تا هند
رساندند .شهاب الدین غوری به سال  602ق1206/م در نزدیکی الهور توسط هندوها به قتل
رسید .پس از آن سپاهیان غوری در هنگام بازگشت از سوی اقوام و قبایل ناراضی غارت
شدند .خوارزم شاهیان از ضعف آنها سود بردند و بر  افغانستان مسلط شدند.
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خوارزم شاهیان
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خوارزم شاهیان از شهر خوارزم در ماوراء النهر برخاستند.گویند اولین فرد حکمران این
خاندان انوشتگین غرجه میباشد او از غرجستان یا هزارجات فعلی بود اما اولین کسی که
نام خوارم شاه را گرفت فرزند او قطبالدین محمد بوده است پادشاه مشهور این خاندان
عالءالدین تکش نام داشت .وی آخرین پادشاه سلجوقی طغرل را کشت و قسمتهای زیادی
از ایران و بخشهايی از افغانستان را در اختیار گرفت .فرزندش عالءالدین محمد نیز دولت
غوریها را تا سال  612ق 1216/م از بین برد .قلمرو حکومت او از سند در هندوستان تا عراق
میرسيد .با ظهور مغوالن ،عالءالدین محمد با مشکالت جدی رو به رو شد .وی به سال
 617ق1221/م از برابر مغوالن گریخت و در یکی از جزایر دریای مازندران پناه برد و در
همان جا هم در گذشت .فرزندش جالل الدین محمد که مقاومتهای زیادی در مقابل
مغوالن نمود نیز به سال  627ق1330/م توسط کردها کشته شد و حکومت خوارزمی کام ً
ال
از بين رفت.

پرچم دولت خوارزم شاهیان

فعالیت داخل صنف

شاگردان عزیز به دو گروه تقسیم گردند و با استفاده از نقشه ،خاستگاه غوریان و
خوارزم شاهیان را مشخص سازند.
                  

؟

سوالها

 -1سابقۀ اسالم آوردن غوریان به چه زماني  میرسد؟
 -2مهمترين  پادشاهان غوری را نام ببرید.
 -3جاهای خالی را پر کنید.
حکومت خوارزم شاهیان در زمان عالءالدین محمد از ....................تا  ....................بود.
سلطان محمود غزنوي به  ....................لشكر كشيد و....................توسط او اسير شد.
 -4خوارزم شاهیان توسط چه کسانی منقرض شدند؟
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وسطي
مغوالن،اروپا در
اوضاع عمومي
کرت
قرن آل
تیموریان و
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مغوالن
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آیا میدانید که مغوالن کشور ما را به خاک و خون کشیدند؟ آیا آگاهی داریدکه آل
کرت در روزگار مغوالن حکومت تشکیل دادند؟  آیا شنیدهاید که تیموریان نیز بر کشور ما
حکومت راندند؟

مغوالن از اقوام مهم آسیایی هستند .سرزمین شان مغولستان میان ترکستان و چین موقعیت
دارد .شکل زندهگی شان قبایلی بود و همیشه از یک جا به جای دیگر میكوچیدند.
قبایل مغول در لویه جرگهیی به سال  602ق1206/م ،تموچین را به عنوان رهبر خویش
انتخاب کردند و به او لقب چنگیزخان دادند ،او اقوام و قبایل 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 یورش قرار داد و به سال  616ق1220/م
شهر اترار را گرفت .در این شهر پیشتر یک کاروان تجاری مغولی از سوی حاکم آنجا غارت
شده بود.
25

شهرهای بخارا ،سمرقند ،خوارزم و مرو نیز به دست مغوالن افتادند و هزاران نفر از
ساکنان آنها کشته شدند .چنگیزخان پس از فتوحات مذکور دستور حمله به کشور ما را داد،
در نتیجه شهرهای هرات ،بامیان ،غزنه و کابل توسط مغوالن ویران شدند و مردم آنها
به قتل رسیدند.
از این پس یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ مملکت ما آغاز شد .چنگیزخان در
سال 622ق1225/م به مغولستان  بازگشت و در آنجا مرد.
بار دیگر هوالکوخان به سال  651ق1253/م برضد جهان اسالم لشکر کشید .او درسال
 656ق 1258/م بغداد را تصرف کرد و خلیفۀ عباسی را نیز کشت.
آل کرت
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آل کرت را برخی مؤرخین از اعمام سلسلۀ غوریها و برخی دیگر آنها را از ترکمنان
سلجوقی میدانند .بنیادگذار حکومت آلکرت در هرات ملک شمسالدین کرت میباشد.
وی سیاست همکاری با مغوالن را در پیش گرفت و شهرهای ملتان و الهور را برای مغوالن
سالدین به دلیل خدمات صادقانهاش به مغوالن ،فرمان حکومت بر
مطیع ساخت .ملک شم 
شهرهای مهم مملکت ما را از ایشان گرفت .وی بر شهرهای هرات ،قندهار ،کابل ،بست،
هزاره جات ،سند و هند فرمان میراند .جانشینان او نیز سیاست همکاری با مغوالن را ادامه
دادند .آل کرت سر انجام توسط تیمور ،از بین رفتند.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

تیمور
تیمور نیز از جمله وابستگان تباری چنگیزخان است .وی  در شهر سبز در جنوب سمرقند

متولد شد .تیمور در ابتدا آسیای مرکزی را مطیع خویش ساخت و شهر سمرقند را به عنوان
پایتخت خویش انتخاب نمود .در این زمان در کشور ما حکومت قوی وجود نداشت ،لذا
تیمور به آسانی توانست که آن را به تصرف خویش درآورد .وی همچنین ایران ،قسمتي از
هند و روسیه و عثمانی را گرفت .هنگامی که می خواست چین را هم بگیرد مرد.
تیموریان هرات
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وقتی تیمور ( )1در سال  807ق1404/م فوت کرد ،امپراتوری وسیعش نیز فرو پاشید.
فرزندان و نواسه هاي او به جان یکدیگر افتادند ،از جملة آنها شاهرخ میرزا فرزندکوچک
تیمور ،حکومت خراسان را به دست آورد .وی هرات را مرکز حکومت خویش قرار
داد و  43سال حکومت کرد .از میان نواسه های تیمور حکومت سلطان حسین بایقرا در
هرات بسیار مهم میباشد ،وی سی وسه سال حکومت کرد .در روزگار او هرات در اوج
شکوه و شکوفایی قرا رگرفت .دانشمندان ،اندیشمندان ،صنعت کاران و هنرمندان زیادی
در هرات گرد آمدند و آثار ارزشمند ادبی و هنری را خلق کردند.
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   -1سال تولد تیمور   736ق1335/م می باشد.

کما لالدین بهزاد و قاسم علی از نقاشان معروف ،سید قاسم انوار از بزرگان
تصوف ،عبدالرحمن جامی و علی شیرنوایی در همین زمان آثارشان را عرضه
داشتند.
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فعالیت داخل صنف

مسجد جامع هرات

شاگردان  به دوگروه  (الف) و (ب) تقسیم شوند ،گروه (الف)  با استفاده  از نقشة  جغرافیایي
موقعیت  مغولستان  را مشخص سازند  و گروه (ب) والیاتی را مشخص سازد که  در کشور
ما ،در هجوم  چنگیزخان  به  تصرف   مغوالن  در آمدند.

؟

سوالها

 -1شكل زندهگي مغوالن .......بود و هميشه از يك جا به جاي ديگر ......مي كردند.
 -2مجموعه مقررات چنگیز خان چه نام داشت و چرا آنها را وضع نمود؟
 -3خلیفۀ عباسی توسط چه کسی به قتل رسید؟
 -4سیاست آل کرت در برابر مغوالن چگونه بود؟ توضیح دهید.
 -5سه نفر از بزرگان فرهنگ و دانش در دورۀ تيموريان هرات را نام ببرید.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

درس 1

در مورد نیارهای اساسی چه میدانید ؟

KU
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فصلسوم

روابط افغانستان وکشورهای همسایه قبل از رستاخیز قندهار
شامل درس های زیراست:

 -1شیبانیها و استراخانیهای ماوراءالنهر؛
 -2بابریان هند؛
 -3صفویهای ایران.
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اهداف  فصل

 -1آشنا ساختن شاگردان با سلسلههای حکمران همسایه مانند:
       -شیبانیان و استراخانیهای ماوراءالنهر؛
       -بابریان هند؛
       -صفویه ایران؛
 -2آشنا ساختن شاگردان با چگونه گی روابط سلسلههای مذکور با افغانها؛

KU
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نمونهای از معماری اسالمی در هند
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درس نهم

وسطي
اروپاو در قرن
های ماوراء النهر
استراخانی
عموميیها
اوضاع شیبان
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شیبانیها

AC

آیا میدانید شیبانیها و استراخانی هاي ازبک چرا  شمال افغانستان را هدف حمالت خویش قرار
داده بودند؟ در اين درس با اين موضوعات آشنا خواهيد شد.
بنیادگذار و مؤسس حکومت شیبانی ها محمدخان شیبانی است .او ادعا داشت که از فرزندان
جوجی پسر چنگیزخان است .شیبانیها در سدة دهم قمری به ماوراءالنهر کوچیدند و محمد
خان شیبانی در ماوراءالنهر بنیاد حکومت محلی را در سال 906ق1501/م گذاشت .وی پس
از محکم ساختن پایههای قدرتش در آسیای مرکزی در سال 912ق1506/م از رودخانة آمو
گذشت و مناطق شمالی و غربی مملکت ما را از بلخ  تا هرات گرفت.
حکمرانان سیستان و قندهار ،خبر تسلیمی شان را برای او فرستادند اما مردم دو ناحیة 
گرمسیر و زمین داور تا آخر تسلیم نشدند و به مقاومت خویش ادامه دادند.
محمدخان شیبانی عاقبت درجنگ باشاه اسماعیل صفوی در سال  916ق1510/م کشته
شد .پس از این قتل ،ازبکان ضعیف گشتند و به ماوراءالنهر مراجعت کردند .اما از حمالت
شان بر شمال افغانستان دست برنداشتند .حکومت شیبانیها تا  سا ل  1007ق 1599/م طول
کشید .پایتخت  آنها در  بیشتر  اوقات  شهر سمرقند و گاهی نیز بخارا بود.
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استراخانی ها

فعالیت داخل صنف

؟

AC
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استراخانی ها نیز از گروه ازبکان به حساب می آیند .ایشان نیز تالش ورزیدند تا ساحة نفوذ
و اقتدارشان را در افغانستان توسعه دهند .استراخانی ها به خصوص والیت تخار را زیر اداره  و
کنترول خویش داشتند و از آنجا به جانب هرات و بلخ لشکر می کشیدند .در نتیجة حمالت
و لشکرکشی های آنها شمار زیادي از مردم ما جانشان را از دست دادند.
حکومت استراخانی هاي ازبک از سال  1007تا  1167ق 1598/م تا 1753م دوام نمود  .
بعضی از پادشاهان ایشان بلخ را پایتخت خویش قرار داده بودند .به خصوص در روزگار
محمدخان و سبحان
قلی خان به وضع
فرهنگی توجه خوبی
شد و نویسنده گان و
شعرایی بدان شهر روی
آوردند.

شاگردان بر روی نقشه ،شهرهای سمرقند و بخارا را مشخص سازند و مسیرهای
احتمالی هجومهای شیبانی ها و استراخانی ها را به شمال افغانستان  نشان دهند.
سوال ها

 -1ازبکان شیبانی در کجا زندهگی میکردند و چه گونه به ماوراءالنهر و افغانستان راه
یافتند؟
 -2محمد خان دراصل از فرزندان چه شخصی شناخته میشود؟
 -3جاهای خالي را پر كنيد.
دو ناحية ..............و................تسليم ازبكان نشدند و تا آخر مقاومت كردند.
وضع فرهنگي بلخ در زمان حكمراني ...........و .........خوب شد و شعرا و نويسندهگان
زيادي بدان شهر روي آوردند.
استرا خانيها  معموالً  از  واليت  .................به جانب  هرات  لشكر ميكشيدند .
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در قرن وسطي
اوضاع عمومي
اروپاهند
بابریان

KU

بابریان

AC

آیا اطالع دارید که بابریان در هند چه جايگاه و موقعيتي داشته اند؟
دربارة روابط بابریان با افغانها چه مي دانيد؟

تاج محل

بنیاد گذار و موسس سلسلة بابریان ظهیرالدین محمد بابر است .نسب وی به تیمورگورکان

میرسید .ظهیر الدین محمد بابر نیز از زمرة مغوالن به شمار میرفت .به همين خاطر سلسلة ایشان
به نامهای بابریان ،گورکانیان و مغوالن هند مشهور شده است .ظهیرالدین محمد بابر در سال
 888ق1483/م دراندیجان ازبکستان متولد شد و در  12سالگی امیر ناحیة فرغانه گردید .وی
در سال  906ق1501/م شهر سمرقند را گرفت؛ اما ازبکان شیبانی او را از آسیای مرکزی فراری
ساختند .لذا بابر به کابل روی آورد و این شهر را به سال  910ق1504/م به عنوان مرکز خویش
برگزید .وی چند سال بعد قندهار را هم گرفت.
بابر شاه در سال  932ق1526/م از افغانستان به جانب هندوستان لشکر کشید .وی در
هندوستان دولت افغانان لودی را از بین برد و سلطنت خویش را اعالم نمود.
بابر عاشق کابل بود .وی در آنجا باغها و بناهایی به وجود آورد .وی پیش از فوت وصیت
کرد تا او را در یکی از باغهای کابل دفن نمایند .وی هم اکنون در باغ موسوم به بابر در کابل
مدفون است.
33

فرزندان بابر

پس از بابر فرزندش همایون پادشاه شد اما برادرش کامران میرزا و نیز شیر شاه سوری

به مخالفتش برخاستند ،لذا همایون از هند گریخت و به دربار صفویة ایران پناه برد .وی بار
دیگر با کمک صفویان ،قسمتي از افغانستان ،پنجاب و دهلی را گرفت.

KU
AC
جالل الدین محمد اکبر
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AC

KU

فرزند همایون ،جاللالدین اکبر نام داشت و در روزگار حکومت او بابریان هند بسیار
ترقی و رشد کردند ،در این زمان میان دولت گورکانی و افغانان به رهبری بایزید انصاری (پیر
روشان) درگیری های شدیدی روی داد عاقبت طی این درگیریها ،بایزید انصاری کشته شد؛ اما
حرکت روشانیها برای  65سال دیگر در سرزمین پشتونخوا  ادامه یافت.
پس از جاللالدین اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد .او در سالهای آخر
حکومت خویش در کابل به سر میبرد اما فرزندش شاه جهان در سال  1067ق1657/م به
جانب قندهار و بلخ لشکر کشید و می خواست آن دو شهر را فتح کند ،اما ناکام ماند.
اورنگ زیب نیز که بعد از شاه جهان پادشاه دودمان بابریان شد ،با نهضت افغانان رو به رو
گردید .رهبری این نهضت را خوشحال خان ختک بر عهده داشت .او از جمله شاعران و
نویسندهگان برجستة زبان پشتو به حساب میآید .خوشحال خان ختک چهار و نیم سال را در
زندان اورنگ زیب به سر برد.
ضعف  حکومت  بابریان هند از روزگار اورنگ زيب آغاز شد و به سال  1124ق1712/م
حکومت  آنان به پایان رسید .از این پس ،حکومتهای محلی به نام گورکانیان در هند باقی
ماندند؛ هر چند حمالت نادرشاه افشار و احمد شاه ابدالی حکومتهای مذکور را ضعیف
ساخت ،اما باقیماندههای گورگانیان در نهایت تحت الحمایۀ کمپنی هند شرقی بریتانیا در سال
1839م درآمدند .نفوذ کمپنی مذکور از روزگار جهانگیر پادشاه در هند آغاز یافته بود.
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بایزید انصاری(پیرروشان)

خوشحال خان ختک

وضعیت فرهنگ و تمدن

در روزگار بابریان فرهنگ و تمدن هندوستان به شکوفایی رسید .دری ،زبان رسمی
حکومت قرار گرفت .باغها ،عمارات و قصرهای با شکوهی مانند تاج محل در هندوستان به
وجود آمد؛ اماگوركانيان به افغانستان توجه زیادی نداشتند و لذا آثار ارزشمند و با عظمتی
در کشور ما به وجود نیامد .با این همه ،برخی آثار نیز در کشور ما پدید آمدند .مانند:
تاق چهل زینه (پیش تاق) در کوه سرپوزة
قندهار که به دستور بابر شاه ساخته شد ،باغهایی
در قندهار ،استالف کابل و ناحیة شمالی و مشرقی
مثل :باغ علم گنج ،باغ شهرآرا ،باغ دلگشا ،چهار
باغ ،باغ بابر ،باغ بگرامی ،باغ صفا و باغ کوکب.

KU

آرامگاه بابر در  شهر کابل

فعالیت داخل صنف

سوالها

AC

؟

شاگردان عزیز با استفاده از نقشه ،مناطقی را نشان دهند که در آنجا آثاری از
گورکانیان هند باقی مانده است.
 -1بابر پادشاه در کجا متولد شد و در چه شهری دفن گردید؟
 -2خوشحال خان ختک با کدام پادشاه مغولی در هند درگیری داشت؟
-3جاهاي خالي را پر كنيد .
بابر شاه عاشق شهر ........در افغانستان بود.
با یزید انصاری (پیر روشان) رهبر نهضت.................افغانها بود .او بر ضد .............قيام
كرد.
 -4همايون  پادشاه  توسط كدام  يك   از افراد  زير شكست  خورد   و  به ايران  پناه  برد؟
الف) بايزيد انصاري                                                  ب) جالل الدين اكبر
ج)كامران ميرزا و خوشحال خان ختك                      د) شيرشاه سوري
فعالیت خارج صنف

 -2شاگردان عزیز با کمک والدین شان ،فهرستی از آثار بابریان در هند تهیه نمایند
و در ساعت درسی آینده تاریخ ،ارائه دهند.
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صفویهای ایران

KU

AC

آیا میدانید که صفویهای ایران رقیب قدرتمند شیبانیان ازبک و بابریان هند بودند؟
صفویه در اصل منسوب به شیخ صفیالدین اردبیلی( )1از پیران و مشایخ تصوف میباشد.
وی در قرن هشتم زندهگی می کرد .تیمورگورکانی نیز از جملۀ مریدان او شمرده میشد.
بنیاد حکومت سلسلة  صفویه را در ایران شاه اسماعیل صفوی گذاشت .وی از اوالد
شیخ صفی الدین اردبیلی بود .شاه اسماعیل چون پایه هاي حکومتش را استوار ساخت به جنگ
محمدخان شیبانی ،خان ازبک رفت .شیبانیان در این زمان بخش مهم آسیای مركزي و مناطق
شمالی و غرب مملکت ما را در اختیار خود داشتند.
شاه اسماعیل صفوی در سال  916ق1510/م با سپاه خویش که قزلباش نامیده می شدند،
لشکر ازبکان را شکست داد و محمدخان شیبانی را کشت .بدین ترتیب مناطق شمال و غربی
کشور ما از هرات تا بدخشان تحت اشغال صفویان در آمد .اما تا آخر در اختیار صفویه نماند؛
زيرا قيام هاي مردم آنان را مجبور به عقب نشيني ساخت .شاه اسماعیل در سال  930ق1524/م
در گذشت پس از او فرزندش تهماسب پادشاه ایران شد .در روزگار او همایون گورکانی به
دربار ایران پناه برد.
تهماسب به حمایت از او سپاهی از قزلباشها را فرستاد و اینان تا کابل را برای همايون گرفتند.
سربازان صفوی پس از این در قندهار استقرار یافتند .ادارة قندهار یکی از مسايل مورد اختالف و
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 -1اردبيل در شمال غرب ايران واقع است .

منازعه میان بابریان هند و صفویان ایران بود؛ زیرا هر دو سلسلۀ مذکور چشم طمع بدان دوخته
بودند.
پادشاه قدرتمند سلسلة صفویهای ایران شاه عباس صفوی بود .وی در هرات تولد یافت
و در همانجا رشد کرد .سیاست و اداره را در هرات آموخت پس از مرگ شاه عباس در سال
 1038ق1629/م سقوط سلسلة صفویه نیز آغاز شد و در زمان شاه سلطان حسین به درجة 
نهایی خویش رسید .در روزگار او قیامهای متعددی رخ داد .سرانجام در یکی از این قیامها
که توسط افغانان در قندهار صورت گرفت حکومت صفوی در سال  1135ق1722/م  سقوط
کرد.

KU
؟

AC

فعالیت داخل صنف

مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان

شاگردان بر روی نقشه ،قندهار را پیدا نمایند و روی موقعیت و اهمیت آن در میان دو
کشور هندگورکانی و ایران صفوی بحث کنند.
سوال ها

 -1دو سلسلة اسالمی دیگر را که هم زمان صفویها در جوار مملکت ما حضور داشتند  ،نام
ببرید.
 -2محمدخان شیبانی ازبک توسط چی کسی به قتل رسید؟
 -3قدرتمند ترین پادشاه صفوی چه نام داشت و در کجا متولد شد؟
 -4جاهاي خالي را پر كنيد.
سر نوشت قندهار مورد منازعه و اختالف دو کشور............و............بود زيرا آن دو
كشور مي خواستند قندهار را در اختيار داشته باشند.
در روزگار پادشاهي ............صفوي ،همايون گوركاني پادشاه هند به ايران پناهنده
شد.
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درس 1

آرامگاه حاجی میرویس نیکه در قندهار

       رستاخيز قندهار
شامل دو درس زیر است:

AC
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فصلچهارم

قيام هوتکيهای قندهار به رهبري حاجي ميرويس خان نیکه؛
    جانشينان حاجي ميرويس خان هوتک؛
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         اهداففصل
 -1آشنا ساختن شاگردان با اهداف استقالل طلبانۀ افغانان در قندهار؛
 -2آشنا ساختن شاگردان با زمينه هاي شکل گيري حرکت حاجي ميرويس
خان نیکه؛

AC
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 -3آشنا ساختن شاگردان با جانشينان ميرويس خان و فرجام کار هوتکيان.

تفرجگاه بابا حسن ابدال (بابای ولی) در ارغنداب قندهار
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درس دوازدهم

قندهاردر قرن وسطي
عمومي اروپا
اوضاع قيام

KU

حاجي ميرويس خان نیکه

قيام هوتکيها

AC

آيا ميدانيد در آستانۀ قيام قندهار ،کشور ما ميان دولتهای همسايه تقسيم شده بود؟
آيا اطالع داريد که مردم قندهار به رهبري حاجي ميرويس خان هوتک سرزمين خود را از
زير سلطۀ صفويها آزاد کردند؟
  
کشور عزيز ما در آستانۀ قيام مردم قندهار ،ميان هندگورکانی؛ ايران صفوی و ازبکان
ماوراءالنهری تقسيم شده بود .همچنين در بعضي از مناطق مملکت ،فرمانروايان و حاکمان محلي
بساط حکومت خويش را گسترده بودند .این وضعیت مردم را به ستوه آورده بود و میخواستند
که برای نجاتشان حرکت و خیزشی را به راه اندازند .به خصوص مردم قندهار که شهرشان در
آن سالها زیر ادارۀ صفویها قرار داشت ،بیشتر مستعد قیام و رهایی شده بودند .زیرا حکمران
صفوی قندهار به نام گرگین خان ،انواع مظالم را بر مردم قندهار روا میداشت .مردم قندهار از
طریق رئیس شان حاجیمیرویسخانهوتک که مردی دلیر ،باتدبیر و وطنخواهی بود دست به
اقدامات آزادی بخش زدند .به ویژه وقتی که وی از سوی گرگین خان عامل صفویه در قندهار،
تحت الحفظ به اصفهان اعزام شد کوشید تا زمینههای آزادی افغانها را فراهم آورد و چون در آن
جا نتوانست به آرزویش دست یابد ،از اصفهان راهی مکه گردید .وی در آن جا فتواي علماي
مذهبي را در بارۀ قيام برضد گرگين خان حاصل کرد.
41

او در بازگشت از سفر  به قندهار ،نقشۀ رهايي از حکومت گرگين را عملی ساخت و
با همکاري اقوام و قبايل ،گرکين خان و عساکرش را کشت و در سال  1120ق1708/م
استقالل قندهار را اعالم داشت .از اين پس حکومت مستقل هوتکي در قندهار شکل
گرفت.
   حاجي ميرويس تا هشت سال رياست قندهار را در دست داشت و مردم قندهار به رهبري
او ،تمامي لشکرکشي هاي در بار اصفهان براي تصرف مجدد قندهار را با شکست مواجه
ساختند.

KU
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ميرويس خان نیکه در حال سخنرانی

فعالیت داخل صنف

؟

شاگردان صنف به صورت گروهي روي داليلي قيام قندهار بحث نمايند.
سوال ها

-1گرگين خان ،کي بود و چه وظيفه یي داشت؟
 -2حاجي ميرويس خان براي چند سال رياست اداري قندهار را در دست داشت؟
 -3قسمت بیشتر افغانستان در آستانۀ خيزش مردم قندهار ميان کدام دولتها تقسيم شده  بود؟ نام
ببرید.
 -4حکومت مستقل هوتکي توسط کدام يک از اشخاص زير شکل گرفت؟ مشخص
سازید.
الف) گرگين خان    ب)-عبدالعزيز خان       ج) حاجي ميرويس خان     د)محمود
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وسطي
جانشيناندر قرن
اوضاع عمومي اروپا
خان
ميرويس
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ميرعبدالعزيز
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آيا مي دانيد که افغان ها به رهبری محمود هوتکی ،اصفهان را گرفتند و به عمر حكومت
صفوي درايران خاتمه بخشيدند؟
آيا اطالع داريد شاه حسين هوتكي يكي از پادشاهان فرهنگ پرور و ادب دوست كشور ما بود؟
پس از فوت حاجي ميرويس خان ،برادرش مير

عبدالعزيز به رياست امور قندهار رسيد .او كه آدم
نرم خويي بود خواست با دولت صفوي ايران راه
آشتي و مدارا را در پيش گيرد ،اما اين سياست او
مورد قبول بزرگان و سران قندهار واقع نشد .لذا
مير عبدالعزيز خان را بركنار ساختند و در عوض
او محمود پسر حاجي ميرويس را كه جواني دلير
و پر جرأت بود انتخاب كردند .مدت حكومت
ميرعبدالعزيز دو سال بود.

بازار سرپوشیده در شهرقندهار
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شاه محمود هوتكي

حكومت شاه محمود هوتكي در قندهار با قدرتگيري ابداليان افغان در هرات
همزمان شد .ابداليان نيز در هرات حكومت مستقلي را به وجود آورده بودند و تا فراه را
در اختيار داشتند .با اینکه نبردی میان این دو دولت درسال  1132ق1720/م در ناحیۀ فراه
روی داد اما هدف اصلی شاه محمود تصرف ایران بود و بنابر اين ،بدون آنکه خود را بیشتر
مصروف هرات سازد نقشۀ تصرف ایران را کشید.

حمله به ايران

AC
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شاه محمود هوتكي كه اوضاع
داخل ايران را زير نظر داشت در
سال  1133ق1721/م به كرمان در
ايران حمله كرد اما پس از مصالحه
با حاكم آن جا به قندهار مراجعت
كرد .شاه محمود   بار ديگر به سال
 1135ق1723/م به جانب ايران لشكر
كشيد .در اين دفعه افغان ها موفق شدند
كه اصفهان پايتخت صفويان را پس
ازمحاصرۀ  طوالنی تصرف كنند و
شاه سلطان حسین صفوی نیز تاج
سلطانی را به شاه محمود واگذار کرد.

  شاه محمود هوتکی   
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تشكيل دولت هوتكي در ايران

دولت هوتكي افغان در ايران رسماً با  تاجگذاری شاه محمود آغاز مي شود .وي دو و نيم
سال حكومت اصفهان را در دست داشت اما به دليل مريضي دماغي از كار بركنار شد و كمي
بعد درگذشت .در عوض محمود ،پسر كاكايش شاه اشرف هوتكي به حكومت اصفهان
رسيد .وي در زمان حكومتش قلمرو ايران را از تجاوز همسايگان محفوظ داشت .شاه اشرف
نقشه هاي روسيه و تركية عثماني را خنثي نمود .آن دو كشور مي خواستند به داخل ايران
پيشروي كرده و مناطقي را به اشغال خود درآورند.
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شاه اشرف هوتکی

پايان دولت هوتكي
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با ظهور مرد جسوری به نام نادرشاه در ايران ،كار
حكومت افغانها در آن کشور با مشكل روبه رو شد.
از طرف ديگر  اختالف داخلي در ميان افغان ها
نيز موضوع را پيچيده ساخت .لذا شاه اشرف و
افغان ها از ايران عقب نشيني كردند .شاه اشرف
درهنگام عقب نشيني در مربوطات شورابك كشته
شد .از اين پس تا سال  1151ق1739/م حكومت
هوتكي ها در قندهار منحصر شد و شاه حسين
هوتكي ،ادارة آن را برعهده داشت.
او پادشاه فرهنگ دوست بود و خودش به
زبان دري و پشتو شعر مي سرود  .نادر شاه افشار
حكومت هوتكي قندهار را از بين برد.
فعالیت داخل صنف

  شاه حسین هوتکی   

؟

سوال ها
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شاگردان صنف به صورت دسته جمعي بر روي نقشه ،مسير حركت افغانان تا اصفهان را
نشان دهند.

 -1چرا مير عبدالعزيز از سوي سران افغان در قندهار از كار بركنار شد؟
-2شهر اصفهان ايران توسط چه كسي فتح شد؟
 -3جاهاي خالي را پر كنيد
شاه اشرف هوتكي ،از ايران در برابرتجاوز دو كشور...................و ................دفاع نمود.
 -4به نظر شما چرا افغان ها از ايران عقب نشيني كردند؟
 -5در ميان جانشينان ميرويس خان ،كدام يك از اشخاص زير راه آشتي با صفوي ها را
در پيش گرفت؟ مشخص سازيد.
الف) محمود هوتكي   
ب) مير عبدالعزيز هوتكي
ج) شاه حسين هوتكي  
د) شاه اشرف هوتكي
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اروپا در قرن وسطي
عمومي 1
اوضاع درس
نیارهای اساسی چه میدانید ؟
در مورد
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فصل  پنجم
       تاريخ كشورهایهمسايهدرقرونوسطيوجديد
شامل درس های زیراست:

    ايران؛
    هند؛
    روسيه؛
    چين.

قرون معاصر
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قرون جدید

قرون وسطی

قرون باستان

                              
                             قرن  18میالدی     قرن15میالدی       قرن 5میالدی

      اهداف  فصل
 -1آشنا ساختن شاگردان با اوضاع كلي كشورهاي همسايه در قرون
وسطي و جديد؛

KU

 -2آشنا ساختن شاگردان با سلسله ها و پادشاهان مهم كشورهاي ايران،
هند ،روسیه و چين؛
 -3آشنا ساختن شاگردان با سير كلي تحول تاريخ در منطقه.
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درس چهاردهم

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
ايران در قرون وسطي و جديد
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آيا ميدانيد که بخش زيادي ازتاريخ ايران به تاريخ كشور ما شباهت دارد؟ آيا اطالع داريد
كه ايران در قرون جديد مورد توجه اروپاييان واقع شد؟
  
    بخش زيادي از تاريخ ايران ،به تاريخ كشور ما شباهت دارد .همان پادشاهان و سلسله هايي
كه بر افغانستان حكومت كردند ،بر ايران نيز فرمان می راندند .آن كشور نيز با ورود اسالم،
تاريخش متحول شد .اموي ها و عباسي ها براي ايران اميران و فرمانرواياني تعيين مي
كردند ،اما به دليل برخی قيام ها و خيزش ها در بعضي مناطق ايران ،حكومت هاي محلي
تشكيل شد .از جملۀ حكومت هاي محلي مي توانيم به موارد زير اشاره نماييم:
 -1علويان طبرستان

اين شاخه وابسته به سيدهاي هاشمي است كه زير رهبري سيد حسن پسر زيد حكومت
مستقلي را در طبرستان ايران تشكيل داد ( 250ق864/م) .حکومت علويان طبرستان تا قرن چهارم
هجری ادامه داشت.

 -2زياريان

اينان ،به دنبال ضعف علويان ،قدرت را به دست آوردند و در واليات طبرستان،
گرگان و اصفهان فرمانروايي نمودند .بنیادگذار حكومت آل زيار ،مردآويج نام داشت.
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زياريان تا سال  320ق932/م بر سر حكومت ماندند.
 -3آل بويه

این حکومت ایرانی در قرن چهارم هجری پایهگذاری شد و پایتخت آنها اصفهان بود.
آل بويه در روزگار ضعف خلفاي بغداد ،در صحنة سياست ظاهر شدند ،لذا خالفت بغداد
را زير تأثير و نفوذ خويش قراردادند.
    به جز سه سلسلۀ مذكور ،غزنويان ،سلجوقيان ،خوارزم شاهيان ،مغوالن و تيموريان نيز بر
ايران حكومت كردند.
ايران در قرون جديد

الف -صفويه
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تشكيل دولت صفوي در آغاز قرن دهم هجري ( 907ق)1501/م ،نقطة  بسيار مهمي
درتاريخ جديد ايران است .صفويان به وضعیت پراکندۀ سياسي و اجتماعي ايران ،نقطة پاياني
نهادند.
آنان ايران را متحد ويكدست ساختند ،يكي از پادشاهان مهم سلسلة صفوي ،شاه عباس اول
نام داشت .در زمان فرمانروايي او ،اصفهان به عنوان پايتخت ایران به شكوفايي زيادي رسيد.

ميدان امام خمینی اصفهان(نقش جهان)
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
روابط ايران با اروپا نيز در روزگار صفویان صورت جديدي يافت ،زيرا در اين زمان به
دليل روابط دشمنانه ميان اروپا و امپراتوری عثماني و نيز روابط سرد ميان  ايران وعثمانی-
همساية غربي ايران -اروپائيان با ايران روابط گرمي برقرار ساختند .ايران نيز در همين زمان
از دانش نظامي اروپاييان سود برد .از كمك آنان براي آموزش عساكر و تجهيز نيروهاي
نظامي اش استفاده كرد .دورة صفويه نيز كه ايران را به باالترين حد شهرتش در بعد از اسالم
رسانيد پايان يافت و به سلطنت آنها توسط افغان ها پايان بخشيده شد.
ب -افشارها

ج -زنديه

KU

مدت فرمانروايي افغانها بر ايران طول زيادي نكشيد زيرا نادر كه اص ً
ال از قبيلة افشار
تركمنها بود ،بار ديگر ايرانيان را گرد آورد .او اين بار در سپاهش از افغانها و ازبكان
كارگرفت .با اقدامات و سياست هاي خاص نظامي نادر افشار ،ايران براي مدت كوتاهي
توانست كه افغانستان ،هند و قسمتي از آسياي ميانه را تصرف كند؛ اما ستاره بخت
و اقبال دولت افشاري زود خاموش شد زیرا با قتل نادر شاه افشار ( 1160ق)1747/م ايران
دستخوش پراکندهگي و اختالف گردید.
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با قتل نادرافشار جنگ داخلي در ايران آغاز شد و فرماندهان نادر به جان يكديگر افتادند.
بازمانده گان نادرشاه ،خراسان ايران را براي حكومت خويش اختيار كردند ،بخشهای
ديگر ايران نيز به دست فرماندهان و روساي قبايل افتادند؛ اما از ميان آنها كريم خان زند
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قصر کریم خان زند

فعالیت داخل صنف

؟

AC

KU

قدرت زيادي پيدا كرد .
او از قبيلة زند بود .كريم خان به خصوص قاجارها را كه مدعي پادشاهي ايران بودند،
شكست داد .وي شهر شيراز را به عنوان مركز خويش برگزيد .در اين زمان ،انگليسها
براي نفوذ در ايران كوشش
مي كردند .انگلستان با امضاي
قراردادي با دولت كريم خان
زند اجازة تجارت در بندرهای
خليج فارس ايران را به دست
آورد.
با مرگ كريم خان زند در
سال  1193ق1779/م ،جنگ
داخلي در ايران از سر گرفته
شد .سر انجام يكي از طرف هاي
قدرت در ايران كه قاجارها
ناميده مي شدند ،حكومت آن
كشور را در اختيار گرفتند.
اين چنين بود كه ايران  به
تاريخ معاصرش ،قدم گذاشت.
نمونۀ از هنر معماری دوره زندیه

شاگردان صنف ،به دو گروه تقسيم شوند ،گروه اول ،سه سلسله یی را كه فقط در ايران
حكومت تشكيل دادند نام ببرد و گروه دوم ،سلسلههای مشترك ايران و افغانستان را معرفي
نمايد.
سوال ها

 -1علويان وابسته به كدام گروه و دستۀ اسالمي بودند ودر كجا حكومت تشكيل
دادند؟
 -2انگليس ها در عهدكريم خان چه امتيازي را از ايران گرفتند؟ توضيح دهيد.
 -3چهار سلسلة مشهوري را كه بر ايران حكومت راندند ،نام ببريد.
 -4بعد از قتل نادر شاه افشار كدام يك از افراد زير قدرت را در ايران به دست گرفت؟
ب) كريم خان زند         ج) مرد اويج
الف) محمد حسن خان قاجار    	
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هند در قرون وسطي و جديد
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آرامگاه  قطب الدین ایبک
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در بارة تاريخ كشور پهناور هند چه ميدانيد؟ آيا اطالع داريد كه با سعي و تالش افغانها،
اسالم در هند گسترش بيشتري يافت؟ آيا ميدانيد كه افغانها مدتهای طوالني بر هند
حكومت كردند؟
      سه كشور هند ،پاكستان و بنگالدش امروزي ،در قديم به نام واحد هند ياد ميشدند.
آنها در قرن بيستم از هم جدا شدند ولي در بيشتر زمانها ،تاريخ و سرنوشت مشترك داشتند.
اين كشور وسيع در قرون وسطي هنوز توسط
موقعيت جغرافيائي هند ،بنگالدش و پاكستان
سلسلة گوپتا اداره مي شد .حكومت اين سلسله
تا سال  550ميالدي در شمال هندوستان وجود
داشت .پس از گوپتاها ،حكومت هاي زيادي در
شمال هند روي كار آمدند .قدرتمندترين اين
حكومت ها يفتاليان بودند .آنان پنجاب را
مركز حكومت خويش قرار دادند .در همين حال
در جنوب هند بقایاي گوپتاها به حيات خويش
ادامه دادند .اينان با اعراب ،ساكنان منطقة جنوب
آسيا و شرق ميانه داد و ستد و روابط تجاري
داشتند .این روابط تا ظهور اسالم ادامه یافت.
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مسلمانان بار اول در سال  711ميالدي خود را به هند رسانيدند .آنان تا كناره هاي رود
سند را تصرف كردند .اين مناطق حاال در كشور پاكستان قرار دارد .از اين زمان (قرن هشتم
ميالدي) تا قرن يازدهم ميالدي ،هند غربي با جهان اسالم روابط نزديكي برقرار ساخت .در
اين قرون مبلغان اسالم ،دين آسماني خويش را در ميان هندوان تبليغ و ترويج مي كردند.
از سوي ديگر ،در اواخر قرن دهم ميالدي با تسلط يافتن سلطان محمود غزنوي بر پنجاب،
اسالم در هند استحكام بيشتري يافت و ريشه دوانيد .غوريان نيز بر هند فرمان راندند و سلطان
محمد غوري ،شمال هند را تا نزديكي رودخانۀ گنگ فتح كرد .او دهلي را هم گرفت و به
غالم ترك خود قطب الدين ايبك داد .غوريان تا بنگال را به تصرف خويش در آوردند.
پس از فوت سلطان معزالدین محمد غوري ابن سام در سال  602ق ( 1206ميالدي)
قطبالدين ايبك ،خود را پادشاه مستقل هندوستان ناميد .او دهلي را به عنوان پايتخت خويش
برگزيد ،لذا بازماندهگان وي به نام سالطين دهلي مشهور شدند.
دولتي كه ایبك  خان ترك  به وجود آورد تا مدت ها برهند حكومت نمود ،حتي
هجوم ها و حمالت تيمور گوركان نتوانست آن را از پاي در آورد و آنان تا اواخر
قرن دهم هجري بر هند حكومت كردند.
حكومت لودي ها و سوري هاي افغان در هندوستان
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لودي ها و سوري ها اص ً
ال از افغانها مي باشند .ميدانيم كه سابقة حضور افغان ها در هند
به زمان هاي قديمي ميرسد .آنان در لشكر كشي هاي مسلمانان به هند شركت داشتند .جمعيت
آنان در هند فزوني يافته و به يكي از گروه هاي مهم اجتماعي در آن كشور تبديل شدند.

نمونۀ از هنر معماری اسالمی در هند
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حکومت گوركانيان در هند
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نخستين شخص از افغانان كه در هند حكومت تشكيل داد ،بهلول لودي نام داشت .او در
سال  855ق 1451/م حكومت دهلي را به دست آورد .حكومتي كه بهلول لودي تشكيل
داد ،پس از او توسط فرزندش سلطان سكندرلودي ادامه يافت .در روزگار فرمانروايي او
قدرت افغانها افزايش يافت و دين اسالم توسعة زيادي نمود .اما در زمان سلطان ابراهيم،
فرزند سلطان سكندرلودي ،ميان افغانها در هند اختالف و چند دسته گي ايجاد شد زيرا
سلطان ابراهيم مردي متكبر و مغرور بود .بابر شاه كه از نوادگان تيمور گوركاني بود و در
اين ايام كابل را در اختيار داشت از اين وضعيت استفاده كرد و به هندوستان لشكر كشيد .در
جريان حمالت او سلطان ابراهيم لودي و شمار زيادي از افغان ها كشته شدند.
    بعد از وفات بابر ،افغانها بارديگر حركت استقالل طلبانة شان را آغاز كردند .در اين دفعه
فريد  سوري كه به نام شيرشاه مشهور شد ،نيروهاي همايون گوركاني فرزند بابر را در
سال  946ق1540/م شكست داد .شير شاه پس از اين وقايع ،بر دهلي و توابع آن تسلط يافت.
وي همچنين بيشتر شهرهاي هند را گرفت .او مردي فرهنگپرور و علم دوست بود.
    شيرشاه در سال  952ق1545/م وفات يافت و سلطنت
دهلي به فرزندانش رسيد؛ اما نظم و انضباط دورة
شيرشاه    سوري از بين رفت .همايون ،پادشاه مخلوع
گوركاني از اين وضعيت استفاده كرد و با كمك 
صفوية ايران  در سال  962ق1555/م قدرت را به
دست آورد .به اين ترتيب دورة حكمراني افغانها بر
هند نيز پايان يافت.
دربارة حكومت گوركانيان يا مغوالن هند  
پيشتر نيز بحث كرديم .در زمان حكمراني آنها،
وحدت سياسي هند تأمين شد و آن كشور به
پيشرفت هاي زيادي دست يافت.
بسياري از بناها و آثار زيباي هند مربوط به
همين دوره است .اوج شكوفايي حكومت ايشان
در زمان اكبر پادشاه رخ داد .در زمان او هند از
نظام اداري خوبي برخوردار شد و يك نوع اتحاد
بين اقوام و مذاهب در آن كشور به وجود آمد؛
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مسجد شاه جهان

اما اين وضعيت در اواخر دورة فرمانروايي گوركانيان تغيير كرد .به خصوص در روزگار
اورنگ زيب ( 1658-1707م) نشانه هاي بي ثباتي و ضعف مشاهده شد .اورنگ زيب پدرش
را زنداني ساخت و سه برادرش را از كار بركنار كرد .جانشينان اورنگ زيب توان ادارة
قلمرو گوركاني را از دست دادند .در نتيجه ،قدرتهای محلي سيك ،هندو و مسلمان سر
برآوردند و هند به سوي تجزيه پيش رفت .اين وضعيت به نفع اروپاييان تمام شد .به خصوص
انگليس ها با شكست دادن قواي دولت گوركاني در جنگ پالسي در سال  1757ميالدي
تمام امور هند را قبضه كردند و دولت گوركاني مطيع انگليسها شد .به اين ترتيب هند در
حالي كه اسير زنجير انگليس ها بود قدم به تاريخ معاصرش گذاشت.
فعالیت داخل صنف
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سوال ها
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شاگردان به دو گروه تقسيم گردند .گروه اول دربارۀ سابقة حضور اسالم در هند بحث
كند و گروه دوم ،سابقۀ حضور افغان ها را بيان دارد .همچنين هر دو گروه به صورت
مشترك پنجاب و دهلي را بر روي نقشه مشخص سازند و بگويند كه اين دو شهر
توسط كدام پادشاهان افغانستان در قرون وسطي به تصرف درآمدند.
 -1هند جنوبي در قرون وسطي ،بيشتر با كدام مناطق آسيا روابط تجاري داشت؟
 -2مسلمانان ،بار اول در كدام سال با هند تماس گرفتند؟
 -3جاهای خالی را پر کنید.
سلطان محمد غوري شهر  .........در هند را گرفت و آن را به  .................سپرد.
 -4گزينۀ صحيح را با عالمت × مشخص كنيد.
دو نفر از پادشاهان مهم افغان درهند عبارتند از:
الف) قطب الدين ايبك و سلطان بهلول لودي     ب) سلطان محمد غوري و شيرشاه
سوري
ج) سلطان بهلول لودي و شير شاه سوري       د)سلطان محمود غزنوي و سلطان
سكندرلودي
فعالیت 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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روسیه در قرون وسطی و جدید
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دربارۀ تاریخ روسیه چه میدانید؟ آیا می دانید که پطرکبیر و کاترین کبیر از پادشاهان مهم روسیه
بودند؟
اقوام نورمنها که در سویدن زندهگی میکردند ،در قرن نهم میالدی به طرف روسیه
حمله کردند .در آن زمان اقوام اسالو  زنده گی ابتدایی داشتند .آنها تمام قلمرو اسالوها
را تصرف نموده و شهر کیف را بحیث مرکز خویش انتخاب کردند .آهسته آهسته روابط
تجارتی شان را با ترکیه امروزی و عراق برقرار ساختند آنان از دین عیسوی پیروی
میکردند.
در قرن سیزدهم میالدی روسیه نیز مورد حمالت مغولها قرار گرفت .مغولها مدت
 250سال در روسیه باقی ماندند ،آنها شهزاده گان  روسیه را تحت فشار مالی قرار دادند،
شهزادگان روسیه مجبور شدند تا از مردم مالیات جمع آوری کرده و برای خانهای مغول
ارسال کنند اما عاقبت ،یکی از شهزادهگان روسیه به نام ایوان سوم از پرداختن مالیه به
مغولها خودداری کرد .وی سپاهی آماده کرد و چندین شهر را از مغولها تصرف نمود.
ایوان دامنه متصرفات خویش را گسترش داد  ،وقتی در سال 1486م مغولها خاک روسیه را
ترک نمودند او به طور کامل بر روسیه تسلط یافت .در قرن هفدهم میالدی سلطنت روسیه به
خاندان رومانوف  رسید .در زمان این خاندان روسیه پیشروی به سوی غرب روسیه (اروپا)
را  آغاز کرد و حتی با لهستان(پولند) و دیگر مناطق اروپایی درگیر جنگ شدند.
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سلطنت پطر کبیر

فعالیت داخل صنف
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پطرکبیر از خاندان رومانف بود ،همین که به سلطنت رسید،کوشید تا روسیه را به صورت
یک کشور کام ً
ال اروپایی در آورد .به این منظور سفر کوتاه مدتی به کشورهای اروپایی کرد،
تا با آداب و رسوم اروپاییان آشنایی پیدا نماید .وی با خاطرات خویش به روسیه بازگشت
نمود و دست به یک 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 جامههای خویش را کوتاه نمایند!
بعدا ً مکاتب و شفاخانهها را اعمار کرد.
اشخاصی که با سیاست او مخالفت میکردند اعدام و یا هم آنها از کشور اخراج میشدند.
حتی در تطبیق سیاست از کشتن فرزندش انکار نکرد.سیاست توسعه طلبی روسیه ادامه پیدا
کرد ،تا این که روسیه و کشور سویدن درگیر جنگ شدند ،پطر کبیر با یک حمله نظامی
سویدن را شکست داد .بعد از این حادثه پطرکبیر به فکر تأسیس یک شهر تازه در طرف غرب
روسیه شد ،اکنون این شهر پترزبورگ نام دارد .در اواخر قرن هجدهم کشور روسیه به اوج
قدرت خود رسید .در آن زمان کاترین کبیر بر روسیه حکمروایی میکرد 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 جزیرۀ کریمه در ترکیه امروزی را بدست آورد
و سلطان عثمانی را مجبور ساخت تا اجازه دهد کشتیهای روسیه به بحیرۀ سیاه رفت و آمد
نماید .به این منظور کشتیهای خویش را در بحیرۀ سیاه جابجا نمود.
شاگردان به سه گروه تقسیم شوند .گروه اول دربارۀ حمالت مغولها و برخورد آنان با
شهزادهگان روسیه بحث نمایند ،گروپ دوم در مورد سلطنت پطر کبیر به بحث بپردازند
و گروپ سوم در مورد سلطنت کاترین کبیر بحث و گفتگو نموده نتیجه را نمایندههای
گروپ ارائه نمایند.
سوال ها

 -1دربارة حمله قوم نورمن به روسیه و روابط تجارتی شان معلومات دهید؟
 -2روابط مغول ها و شهزادهگان روسیه چطور بود؟
 -3در مورد سفر پطرکبیر به اروپا و اصالحات او چند سطر بنویسید؟
 -4چرا جنگ روسیه و سویدن آغاز شد و نتیجه آن چه بود؟
 -5کاترین کبیر کی بود؟
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دیوار بزرگ چین
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در مورد تاریخ چین چه میدانید؟آیا میفهمید که چین در قرون وسطی صاحب فرهنگ و تمدن
خاصی بود و در قرون جدید مورد توجه جدی اروپاییان قرار گرفت؟ پاسخ این سوال را در این درس
به  دست خواهید آورد.
کشور چین در تمام دورۀ  قرون وسطی دارای تمدنی درخشانی بود .در این دوره
چند سلسله پادشاهی بر سرزمین چین حکومت کردند .از جمله سلسلههای تانگ ()Tang
سونگ ( )Sungو مینگ( )Mingرا می توان نام برد .در زمان حکمروایی (تانگ) کشور
چین از هر لحاظ پیشرفت نمود .علوم و هنر به اوج شکوفایی خود رسید.
شهرهای چین از بزرگترین شهرهای قرون وسطی بود .شهر چانگان (شانکهای) که
پایتخت امپراتوری تانگ بود بیشتر از دو میلیون نفر جمعیت داشت .این شهر به زودی به یکی
از شهرهای بین المللی مبدل گردید .همچنین شهر پکن (در چین شمالی)از اهمیت زیادی
برخوردار بود .در آن زمان هیچ شهر اروپا به بزرگی این شهرها نبود .این سلسله قریب 288
سال باالی سرزمین چین حکومت کردند ،آنگاه جای خویش را به خاندان دیگری به نام
«سونگ» داد.
در زمان سلسله سونگ کشور چین از سمت شمال مورد حمالت اقوام مختلف قرار
گرفت که مهم ترین آنها حمله قوم مغول بود .مغول ها از مغولستان حمالت خویش را به
مرزهای شمالی چین آغازکردند ،در اوایل قرن سیزدهم میالدی مغولها در چین به قدرت
رسیدند .حکومت آنها در چین حدود صد سال طول کشید .تا این که سلسله مینگ روی
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کار آمد.
مینگها توانستند مغولها را از سرزمین چین خارج نمایند .در عصر مینگ هنر و علوم رونق
بیشتری یافت ،تجارت مردم چین با ممالک جنوب گسترش پیدا کرد و اکثر کشورهای همسایه
چین در آن زمان تحت تأثیر فرهنگ چینی قرار گرفتند ،سلسه مینگ قریب  300سال بر چین
حکمروایی کردند.
در قرون وسطی اکثر مردم چین را کشاورزان تشکیل می دادند .آنها سرزمین هموار چین
را با استفاده از وسایل زراعتی پیشرفته کشت میکردند .با این همه زحمات ،این طبقه بسیار
نادار بود.
بیشترین حاصالت زمین را اربابان به دست می آورند ،از طرف دیگر بعضی اوقات
خشکسالی دامن گیر این طبقه بود آنها با فرا رسیدن خشکسالی زمینهای کشت شده خویش
را ترک کرده و یا به فروش میرسانیدند و مجبور بودند برای به دست آوردن زمینهای بهتر
از یک منطقه به منطقه دیگر کوچ نموده و در آنجا دوباره به کشت زمینها اقدام کنند.

نمایی از  زندهگی شهری در چین قدیم
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
صنعت گران چین عالی ترین نمونه های تولیدی را در قرون وسطی به وجود آوردند.

آن ها می توانستند پارچه های ابریشمی و پنبۀ بسیار عالی ببافند و ظروف چینی بسیار زیبا
را که قدیمی ترین صنعت این کشور به شمار میرفت بسازند.

در این دوره چینی ها قادر شدند تا برای اولین بار به صنعت چاپ و ساخت کاغذ،

باروت و قطبنما دست یافته و آن را به جهانیان پیشکش نمایند .در حالی که در دیگر
نقاط جهان از این نوآوری ها خبری نبود .همه این اختراعات یاد شده چندین قرن بعد در
اروپا رواج یافت .مارکوپولو جهانگرد معروف اروپایی در دورۀ اشغال چین توسط مغوالن

وارد چین شد و پس از بازگشت به زادگاهش (ونیز) اطالعات فراوانی در مورد فرهنگ و
و چین گردید.
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تمدن چینیها در اختیار اروپاییان قرار داد .که باعث مهاجرت اروپاییان به سرزمینهای هند

چين در قرون جديد

هنگامی که راه های دریایی توسط پرتگالی ها از طریق دور زدن قاره افریقا به سوی
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سرزمین های شرق کشف گردید پرتگالی های جاه طلب بعد از ورود به هند خود را به کشور
چین رساندند .آنها در سال 1513م روابط تجارتی خویش را با کشور چین برقرار ساختند.

در آن زمان سلسله مینگ بر چین حکومت میکرد .حکومت چین بندر کانتون ()Canton
را برای تجارت پرتگالیها باز کرد .همچنان دولت چین برای پرتگالیها اجازه داد تا مبلغان

مسیحی فعالیت خویش را آغاز نمایند .روابط پرتگالی ها با چین ادامه داشت که قدرتهای
دیگری اروپایی برای تجارت به چین رسیدند.

سلسله مینگ در سال 1644م سرنگون شد و جای خود را به سلسله منچو گذاشت.

منچوها در شمال شرق چین زندهگی صحرانشینی داشتند .آنها موفق شدند با یک حمله نظامی

کشور چین را تصرف نموده و سلسله مینگ را به شکست مواجه سازند .در واقع آنها مردمانی

جنگجویی بودند .اشراف منچو به اثر قربانی جنگجویان خویش در روستاها زمینهای

بیشتری به دست آورده و با دهقانان با خشونت و بی رحمی رفتار میکردند .از طرف دیگر
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منچوها با اروپاییان روابط خویش را برقرار ساخته بودند که مهم ترین آن انگلیسها بودند .با

آن که کشور چین در این مرحله به اوج قدرت
خود رسیده بود اما این اوضاع نفرت مردم عامه

را در مقابل بیگانه گان منجمله انگلیس روز به
روز بیشتر مینمود.

با آن هم پرتگالیها موفق شدند تا مدت سه

قرن روابط خویش را با حکومت منچو ادامه
دهند در مدت سه قرن اروپائیان به خصوص
انگلیسی ها توانستند سودی بیشتری از چین
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بدست آورند.

  نوشتة چینی بر روی چوب؛ قبل از اختراع کاغذ

؟
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فعالیت داخل صنف

شاگردان خالصه درس را برای هم صنفان ارائه نمایند.
سوال ها

 -1شهرهای چین در قرون وسطی چگونه بود؟
 -2در مورد به قدرت رسیدن مغولها در چین معلومات ارائه نمایید.
 -3درباره وضع اجتماعی زارعین چین در قرون وسطی چند سطر بنویسید.
 -4جاهای خالی را پرکنید.
پرتگالیهای جاه طلب بعد از ورود به هند خود را به کشور  . . . . .رساندند.
حکومت چین بندر    . . . . . .برای تجارت پرتگالیها باز کرد.
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نیارهای اساسی چه میدانید ؟
در مورد

          تاريخ اروپا
شامل درس های زیراست:
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فصلششم

  -1اوضاع عمومي اروپا در قرون وسطي؛
 -2جنگهاي صليبي؛
 -3رنسانس در اروپا
 -4تحوالت علمي و فرهنگي در اروپا؛
 -5انقالبات بزرگ در اروپا.
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      اهداف  فصل
 -1آشنايي شاگردان با وضعيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي اروپا در
قرون وسطي؛
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 -2آشنايي شاگردان با جنگهای صليبي؛

 -3آشنايي شاگردان با وضعيت اروپا بعد از رنسانس؛
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 -4آشنايي شاگردان  با تحوالت علمي و ادبي و اختراعات  بعد از  رنسانس؛
 -5آشنايي شاگردان با انقالبات بزرگ اروپا.
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اوضاع اجتماعي و اقتصادي

تصوير يكي از كليساها در قرون وسطي
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آيا كلمة قرون وسطي را شنيدهايد؟
و آيا اطالع داريد كه در اين قرون مردم اروپا
وضع نابه ساماني داشتند؟
قرون وسطي در اروپا ده قرن دوام نمود اين دوره
به عصر فيوداليزم نيز معروف است .فيوداليزم
نظام اقتصادي و سياسي بود كه بر بيشتر اروپا به
خصوص قسمت هاي غربي آن تسلط داشت.

در اين دوره از لحاظ اجتماعي نابرابري شديد حاكم بود .حقوق اتباع مراعات نميگرديد.
مردم به دو طبقه تقسيم شده بودند :ارباب و رعیت كه دهقانان نيز در جمله زيردستان شامل
بودند .اين دهقانان حتي با زمين يكجا خريد و فروش ميشدند.
از لحاظ اقتصادي طبقات بااليي از وضعيت خوبي برخوردار بودند .آن ها ماليات
نميپرداختند .ولي مردمان طبقات پايين ماليات سنگيني را متحمل مي شدند.
دهقانان ،باالي مزارع اربابان كار مينمودند؛ اما بيشترين سهم را از محصوالت ،اربابان
به دست ميآوردند و سهم كوچك را به دهقانان مي دادند .از اين جهت مي توان گفت كه
طبقات پايين اجتماع از وضعيت خوبي برخوردار نبودند.
از لحاظ فرهنگي دورة قرون وسطي چندان درخشان نبود ،نابرابري کامل فرهنگي رواج
داشت .اما فرزندان طبقات باال به تعليمات دسترسي داشتند .تعليمات مذهبي  رواج داشت.
بعدها تعليمات غير مذهبي هم معمول گرديد.
در قرون وسطي مراكز آموزشي توسعه يافتند و در آن دستور زبان ،منطق ،موسيقي،
حساب ،هندسه ،نجوم و رياضي مورد تعليم قرار ميگرفتند .پوهنتونهايی مانند بولونيا در رشتة 
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حقوق و سالرن در رشته هاي طبابت ايجاد شدند.
در این دوره تقريباً تمام كشورهاي اروپايي از كليساي كاتوليك تابعيت ميكردند و
مذهب از اهميت زيادی برخوردار بود.

KU
AC
گوشۀ از زندهگی اجتماعی مردم اروپا در قرون وسطی
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
مسيحيت نخست در فلسطين به وسيلة حضرت عيسي (ع) اشاعه يافت و در سال 300
ميالدي مليونها پيرو داشت .در قرون وسطي كليسا وظايفي را انجام مي داد كه اكنون به
عهدة دولتها است .بسياري از پاپها سياستمداران قابل و با كفايتي بودند؛ مانند :لئون كبير
و گريگور كبير كه در قرن ششم ميالدي مي زيستند.
كليسا از  1198الي  1216ميالدي به قدرت نهايي رسيد و ارادة خود را حتي بر پادشاهان
فرانسه ،انگلستان و امپراطوري روم و جرمن تحميل كرد .از اين رو ميتوان قياس كرد كه در
قرون وسطي مذهب از چه اهميتي برخوردار بود.
اوضاع سياسي در قرون وسطي

AC

KU

در قرون وسطي خانوادههاي متعددي حكمروايي داشتند .به گونة مثال ميتوان از خانواده
كارولَنژين ها نام برد .بنيانگذار اين خانواده شخص مقتدر و با تدبيري به نام شارل مارتِل
بود.
وي برخالف ديگر شاهان قرون وسطي اراضي كليسا را ضبط نموده ،نيروي مقتدر جنگي
به وجود آورد .ساحة حكمروايي اين خانواده ،گول يا فرانسه امروز را در برمي گرفت.
  يكي از شاهان مقتدر اين خانواده شارلِمان بود كه در سال  765میالدی بر تخت نشست.
وي به متصرفات خود افزود و به كليسا خدماتي را انجام داد.

نمایی یکی از  شهرهای قرون وسطی در اروپا

��������»���� ��«��������
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شارلمان در سال  800ميالدي تاج امپراطوري را بر سر نهاد و خود را امپراطور ناميد .وي
در قلمرو خود قوانين يكسان را وضع كرد و هميشه فكر وحدت قسمتهاي مختلف اروپا را
در سر داشت و مانع انكشاف ملوك الطوايفي بود.

KU
فعاليت داخل صنف
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نمایی یکی از قلعههای قرون وسطی در اروپا

شاگردان به دو بخش تقسيم شوند.
گروه اول :در مورد وضعيت اجتماعي قرون وسطي معلومات ارائه نمايند.
گروه دوم :در مورد وضعيت اقتصادي معلومات ارائه نمايند.

؟

سوال ها

 -1در  قرون وسطي از لحاظ اجتماعي مردم به چند طبقه تقسيم شده بودند؟
 -2پاپها در قرون وسطي از چه صالحيتهايی برخوردار بودند؟
 -3جای خالی را پرکنید.
بنيانگذار  خانواده کارولنژن  .................بود.
فعاليت خارج صنف

در دورۀ قرون وسطي ،كدام حكومتها در افغانستان وجود داشت؟ اسامی شان را
یادداشت نمایید.
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درس نوزدهم

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
جنگهاي صليبي
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جنگهای صلیبی

AC

آيا ميدانيد صليب چيست و جنگ صليبي چه معني دارد؟

صليب عالمت مقدس براي عيسويان است .آنها به اين باورند كه عالمت ياد بود
شهادت حضرت عيسي (ع) به وسيله آن است .كه از اين عالمت در كليساهاي خود استفاده
ميكنند.
در درس قبلي مطالعه نموديم كه مسيحيت 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  11ميالدي جنگهاي صليبي ميان مسلمانان و اروپاييها رخ داد .در اين جنگها
بر لباس اروپاييها تصوير صليب وجود داشت ،اما چرا این جنگها به وقوع پيوست و چرا
اين جنگها به جنگهاي صليبي معروف شدند؟
 -1به نظر عيسويان ،شرق يعني منبع ثروت .و فكر ميكردند كه با حمالتشان به شرق ،ثروت
زيادي نصيب شان خواهد شد.
 -2تاجران ايتاليايي عالقه داشتند كه در شرق نزديك ،زير نظر دولتهاي عيسوي مراكز
تجارتي را تأسيس كنند و از اين طريق با شرق دور تجارت را آغاز نمایند.
 -3يك  عده از دهقانان كه تحت استثمار اشراف قرار داشتند فكر مي كردند كه بعد از
اشتراك در جنگهاي صليبي با مراجعت به اروپا زنده گي خوبي خواهند داشت.
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نتايج جنگهای صليبي
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در طول تاريخ هشت جنگ صليبي واقع شده ،كه نخستين جنگ در  1095م و آخرين آن
در  1270م رخ داد  نتايج زیر را به بار آورد:
 -1در اين جنگ ها بسياري از اشراف كشته شده و دهقانان ،آزادي خود را باز يافتند.كه
باعث تضعيف نظام فيوداليزم گرديد.
 -2تجارت ميان شرق و غرب رونق گرفت زيرا شركت كنندهگان جنگ هاي صليبي كاالهاي
تازه یی مانند تكههاي ابريشمي مواد غذايي و ادويهجات گوناگون را از شرق با خود بردند.
 -3شهرهای غربی انكشاف و ترقي كردند.
 -4ادبيات يونان و روم كه مدتها فراموش شده بود؛ دوباره از طريق شرق وارد اروپا شد.
همچنين اروپاييها با علوم و فنون مسلمانان آشنا شدند.
 -5خیلی از علوم و پدیدههای تمدن اسالمی ،از جمله صدها هزار کتاب مخطوط مسلمانان
را با خود بردند که تا امروز در کتابخانههای غرب وجود دارد.
 -6صدها هزار مسلمان را در شام ،ترکیه و
مصر قتل عام کردند.

صحنۀ از جنگهای صلیبی

فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو بخش تقسيم شوند.
گروه اول :در مورد اينكه چرا جنگهاي صليبي به وقوع پيوسته آگاهي دهند.
گروه دوم :در مورد اينكه جنگهاي صليبي چه نتايجي را به همراه داشتند ،معلومات
دهند.

؟

سوا ل ها

 -1چند جنگ صليبي به وقوع پيوسته است؟
 -2مسيحيت بين كدام قرنها در حال پيشرفت بود؟
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درس بیستم

اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
آيا با رنسانس آشنايي داريد؟

KU
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نمايی از هنر معماري عهد رنسانس

  رنسانس در لغت به معني تولد دوباره يا احياي مجدد فرهنگ و علوم است.
اين تحوالت در عرصة علوم و فرهنگ از قرن  14الی  16رخ داده است .رنسانس در اروپا
آهسته آهسته و به تدريج صورت گرفت و چهرۀ اروپا را تغيير داد .همچنان در اين دوره
فرهنگ يونان و روم باستان به وسيلة دانشمندان به مردم تبليغ ميگرديد.
قبل از رنسانس مردم اروپا به مسائل روحی میپرداختند و به مادیان توجه نداشتند .اما در دورة
رنسانس متوجه دنيا و خوبيهاي آن نيز گرديدند .هنرمندان و دانشمندان نظريات جديد را ارائه
كردند .ماشين چاپ اختراع شد .تجارت و حرفهها رشد نمود .شهر نشيني آغاز شد و ضعف
قدرت اربابان آغاز گرديد.

رشد شهر نشيني

شهرها بيشتر در نواحي ساحلي رشد نمودند .زيرا در آن جاها دهقانان و حكمرانان فيودال كمتر
بودند .رشد شهرهاي بندري نخست در ايتاليا و سپس در آلمان پیشتر از شهرهاي ديگر آغاز
شد  و جمعيت آنها نيز افزايش يافت .در اين دوره جمعيت يك شهر متوسط به پنج هزار نفر و در
شهرهاي بزرگ به  20هزار نفر میرسید .منظرة داخلي شهر هميشه در تغيیر بود .شهرها با هم ارتباط
تجارتي بيشتر داشتند .گرچه فيودالها از اين وضع ناراضي بودند ،اما نميتوانستند مقابله كنند.
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پادشاهان از فيودالها ميخواستند ماليات بپردازند .تجارت و بانكداري به شكل جديد آغاز
شد و اين وضع ،اقتصاد شهرها را تقويه كرد.

افزايش قدرت پادشاهان

AC
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بعد از ايجاد شهرها و شهرنشيني به قدرت پادشاهان نيز افزوده شد .پادشاهان از فيودالها
ماليات ميگرفتند و از آنها براي قدرتمند شدن خود استفاده ميكردند.
پادشاهان تعداد زياد عسكر استخدام نمودند و نيروي نظامي قوي و دايمي را آماده و به
ساختن اسلحه مخصوصاً توپ اقدام كردند .در همين زمان قدرت كليساها يك اندازه محدود
شد و به آنها اجازة دخالت در امور حكومت داده نميشد.
كليساها حق گرفتن ماليه ،دادن اسكالرشپ و ارائه تعليم و تربيه را
آهسته آهسته از دست دادند.
در عصر رنسانس كشورهاي اروپايي دچار تغيير و تحوالت زيادي
شدند .هيچ يك از كشورها وضعيت فعلي خود را نداشتند.
در كشور انگلستان اشراف قدرتمند و فيودالها با حضور در پارلمان
يك حكومت سلطنتي مشروطه را به وجود آوردند .پادشاهان فرانسه
عالقه مند بودند تا قدرت فيوداالن را تضعيف نموده و باالخره از
ميان بردارند ،برای همین حكومت مركزي را تشكيل و شهر پاريس
را مركز قرار دادند و به همين لحاظ جنگ شديدي رخ داد.
با اين همه مردم انگلستان و فرانسه بيش از هر چيز ديگر به
ملت خود احترام داشتند .در هسپانیا  تحوالت ديگري رخ داده
نمونۀ از هنر معماری عصر رنسانس
بود ،چون واليتهای شمال هسپانيا در دست پادشاهان عيسوي
و بخش هاي جنوبي هسپانیا  در دست مسلمانان قرار داشت و در
نتيجة جنگهايي كه بين اروپاييها و مسلمانان در گرفت ،ملوك الطوايفي از بين رفت.
بعضي از سرزمينهايي كه داراي وحدت نبودند؛ هميشه با يكديگر در جنگ به سر
ميبردند و مي خواستند به عنوان دولت هاي كوچك جدا و مستقل زنده گي كنند.
فعاليت داخل صنف

؟

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد زنده گي مردم بعد از رنسانس و
گروه دوم در مورد شهرنشيني و شهرهاي تازه اعمار شده با هم بحث نمايند.
سوال ها

 -1بعد از رنسانس در جامعة اروپا چه تحوالتي رخ داد؟
 -2در هسپانیا  نظام ملوك الطوايفي چگونه از بين رفت؟
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
تحوالت در عرصۀ علم ،ادب و فرهنگ
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تصوير تلسكوپ
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آيا مي دانيد چه تحوالتی در عرصة علم ،ادب و فرهنگ بعد از رنسانس رو نما گرديد؟

مردم اروپا در قرون وسطى به امور دنیوی کمتر توجه داشتند .اما در عهد رنسانس مردم
اروپا آهسته آهسته متوجه زندهگى و جهان شدند  .دانشمندان ،نويسندهگان و هنرمندان در
بخشهاى مختلف ظهور نمودند که آثارشان تا امروز پا بر جا مانده است.
از نويسنده گان مشهور اين دوره ژان ژاک روسو  ،مونتسکو و ولتر بود .همچنین از ميان
نقاشان و مجسمه سازان آن زمان مىتوان از ميکل آنژ و ليوناردو داوينچى نام برد  .در عرصۀ
ادبيات بايد گفت كه دستور زبان و لغت اهميت بيشتر يافت ،همچنین مردم از مقررات علم
حقوق آگاهى  حاصل کردند .در عصر رنسانس مکاتب در خارج از کليسا ايجاد شدند.
مطالعه در مورد بدن انسان آغاز شد ،در طب و طبابت پيشرفت به عمل آمد.
يکى از دانشمندان مانند ويليم هاروى در مورد گردش  خون در بدن انسان تحقيقاتى انجام  داد
همچنین در بخش هاى نجوم و جغرافيه نيز پيشرفت هايى صورت گرفت ،ماشين چاپ توسط
گوتنبرگ آلمانى اختراع شد و تلسکوپ را گاليله اختراع نمود.
ماشين بخار در اواخر قرن هفدهم براى اولين بار به کار افتاد ،همچنین تفنگهاى سنگينى 
پيدا شد که براى تير اندازى آن را به روى پايۀ مخصوص قرار مى دادند.
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اروپاييان با اطالعات تازه يي كه در علم جغرافيه به دست آورده بودند ،توانستند به قسمت هاي
جنوبي افريقا و آمريكا سفر كنند و حتي به دريانوردي در اطراف زمين بپردازند.آنها با اختراع
قطبنما توانستند مسافرت هاي خود را اندكی سهل سازند .ماركوپولو با مسافرت خود به
چين به رشد دانش جغرافيايي مردم اروپا كمك نمود.
زماني كه بشر اطالعات جغرافيايي بيشتر حاصل نمود؛ آهسته آهسته نقشه هاي بهتري تهيه
گرديده و دربارة راهها ،سرزمينها و درياها معلومات اروپاييان تكميل شد.

فعالیت داخل صنف

؟

AC

KU

تصوير  ژان ژاك رسو

تصوير  ماري اوروا ولتر

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند.
گروه اول :در مورد فوايد اختراعات دورۀ رنسانس معلومات دهند.
گروه دوم :معلومات دهند كه قبل از ايجاد مکاتب مردم درکجا به فراگيرى علم
و دانش مى پرداختند.
سوال ها

 -1در زمان رنسانس چه احساس تازه یی در انسانها به وجود آمد؟
 -2دو تن از نويسندهگان مشهور اين دوره را معرفي کنید.
 -3در عهد رنسانس اروپاييها با چه دست آوردهايی در عرصة طب و طبابت نايل
آمدند؟
فعالیت خارج صنف

شاگردان عزيز در مورد فايدة  ماشين چاپ و تلسکوپ از بزرگان خانوادۀ شان معلومات
به دست آورند و در صنف ارائه نمايند.
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اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي
انقالبهای بزرگ در اروپا

KU

انقالب صنعتي انگلستان

AC

آيا ميدانيد كه انقالب صنعتي يعني چه؟

ماشين بخار

تحولي را كه در زمينة صنعت يا به عبارۀ ديگر تغيير و تحولي را كه در كشورهای پيشرفته غربي
در زمينة به كارگيري ماشينهاي صنعتي به وجود آمد  ،انقالب صنعتي مي نامند.
نشانههای انقالب صنعتی كه در نیمه دوم قرن هژدهم در بريتانيا به مشاهده می رسید؛ به
انقالب صنعتي مبدل شد.
تا سال 1850م  اين انقالب ،بریتانیای کبیر را ثروتمند ترین کشور
دنيا کرد .اما عامل عمدة انقالب صنعتی در بریتانیا پیروزی انقالب
زراعتی بود .تحول در بخشهای زراعتی و مالداری سبب شد که
افزایش چشمگیری در تولید مواد غذایی صورت گيرد و مواد غذايي
فراوان و ارزان در دسترس مردم قرار گيرد  .بنا براین زمینههای خرید
کاالهاي صنعتی براي مردم  پیدا  شد.
ماشين تكه بافي از دستاوردهای انقالب صنعتي
اختراع ماشین بخار توسط جیمزوات نقش مهمی را در این
انقالب بازی کرد .بعد از اختراع و استفادة ماشین بخار ،روشهای جدید ذوب آهن نیز به میان
آمد .همچنین صنعت تکه بافی نیز یک گام مهم به سوی انقالب صنعتی بود.
75

رشد صنعت که ابتدا در بریتانیا آغاز شد؛ در سالهای مختلف قرن نوزدهم
با سرعت در ممالک دیگر اروپا و آمریکا گسترش یافت .انقالب صنعتی بعد
از سال  1850م در کشورهای دیگری اروپایی مانند بلژیک ،فرانسه و آلمان به
وقوع پیوست .در اين كشورها هم نساجی رول مهم را بازي می کرد.
در مورد   انقالب   صنعتي   انگلستان   نكاتي   را دانستيم   حال بياييد  بدانيم  
انقالب كبير فرانسه چگونه  رويدادي بود؟
انقالب کبیر فرانسه

لندن ،ساعت بیگبین
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انقالب کبیر فرانسه در سال  1789م به وقوع پیوست ،پیش از انقالب وضع مردم فرانسه
از بعضی جهات نسبت به سایر اروپاييان اندکی بهتر بود ،اما با آن هم مشخصات حکومتهای
فرانسه عبارت بود از ظلم و استبداد تفاوت میان طبقات و ضع خراب اقتصادی که در نتیجه
دانشمندان را وادار ساخت تا از وضعیت اجتماع آن زمان انتقاد نمایند؛ مانند :مونتسکيو ،ولتر ،ژان
ژاک روسو ،دیدرو ،آدام اسمیت وغیره.
ورشكستگی اقتصادی و تهی شدن خزانة دولت نيز  از علت هاي
بروز انقالب بود .لويی شانزدهم نمی توانست رعایا را کنترول نماید.
مردم طبقة سوم یا طبقه پائين جامعه گرد هم آمدند  و به جای آنکه
با نمایندهگان طبقات باال یکجا شوند؛ خود شان مجلسي را تشکیل
تصويری از انقالب كيبر فرانسه
داده و آن را مجلس ملی نامیدند و تعهد نمودند تا هنگامی که فرانسه
را دارای قانون اساسی نکنند متفرق نخواهند شد.
اما سر و صدا ایجاد شد که پادشاه می خواهد مجلس آنها را منحل کند .بنابراین ،مردم دست
به شورش زدند و در  14جنوری  1789به زندان باستیل حمله بردند و زندانیان را آزاد کردند.
در این زمان لویی 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 بلکه در اکثر کشورهای اروپایی
دیده می شود .به همین لحاظ این انقالب را انقالب کبیر می گویند.
فعالیت داخل صنف

؟

شاگردان به دوگروه تقسيم شوند .گروه اول :در مورد مزاياي
انقالب صنعتی بحث نمایند و گروه دوم :در مورد اینکه حکومت
فرانسه چه مشخصاتي داشت به مباحثه بپردازند.

محاصرۀ زندان باستیل توسط انقالبیون

سوال ها

 -1ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد؟
 -2انقالب صنعتی بعد از انگلستان در کجاها به وقوع پیوست؟
 -3مجلس ملي در فرانسه چگونه تشكيل شد؟ توضيح دهيد.
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           تاريخ امريكا
شامل درس های زیراست:

     -1تمدن مايا ()Maya؛
     -2تمدن آزتك ()Aztec؛
    -3تمدن اينكا ()Aeenka؛
    -4كشف امريكا و آغاز مهاجرت ها؛
    -5استقالل اياالت متحدۀ امريكا.
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فصلهفتم

  اهداف فصل
 -1آشنايي شاگردان با مهاجرت مردماني از آسيا به امريكا؛
 -2شاگردان  با مردماني بومي امريكا آشنا شوند؛
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 -3آشنايي شاگردان با تمدن مايا در امريكاي مركزي؛
 -4شاگردان بايد بدانند كه چگونه تمدن آزتك به ميان آمد؛

AC

 -5شاگردان با تمدن اينكا در امريكاي جنوبي آشنايي پيدا نمايند؛
 -6آشنايي شاگردان با كشف امريكا و آغاز مهاجرتها؛

 -7شاگردان بايد بدانندكه چرا اروپاييان به دنياينو(امريكا) مهاجرت نمودند؛
 -8آشنايي شاگردان با مراحل استقالل اياالت متحده امريكا.
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در این درس با مهاجرت اقوام از آسیا به آمریکا آشنا میشوید؛ مردمانی که نخستین تمدن را
به نام مایا در آمریکای مرکزی اساس گذاشتند.
قبل از آن كه انسانها به زراعت دست يابند ،ضرورت مواد غذايي خويش را از طريق
شكار حيوانات وحشي و جمع آوري ميوهها رفع مي نمودند ،آنها براي به دست آوردن غذا
مجبور بودند از يك منطقه به منطقه ديگر مهاجرت نمايند و سرزمينهاي غني و خوبتري را
پيدا كنند .از جمله اين جمعيتهاي مهاجر يكي هم قوم مايا بود.
تعدادي از اقوام شمال شرق براعظم آسيا به سوي قاره امريكا مهاجرت كردند .آنها نظر به
خصوصيات و شباهتهاي ظاهري از نژاد مغول بودند .در زمانهاي دور به صورت تدريجي
از آسيا به مهاجرت آغاز نموده و از طريق االسكا به نسبت يخبندان داخل امريكای شمالي
شدند .بعدا ً بخشي از آنها امريكاي شمالي را ترك نمودند و  به طرف سرزمينهاي جنوب
حركت كردند.
اقوام مايا مشتمل از بيست قبيله بوده كه در تمام سرزمينهاي امريكاي مركزي سكونت
مي نمودند .حدود  613سال قبل از ميالد در طرز زنده گي قبايل مايا تحوالت بزرگي روي
داد ،زنده گي ابتدايي را ترك نموده و به زنده گي زراعتي روي آوردند .رفته رفته اساس يك 
تمدن را بنا گذاشتند.
مردمان مايا با پيشرفت در امور زراعتي مناسبات تجارتي خود را به  صورت  مقدماتي  
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با   امريكاي شمالي برقرار ساختند .اما با فرا رسيدن خشكسالي در امريكاي مركزي ،قبايل
مايا مجبور شدند تا به طرف سرزمين 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 نيز ساخته بودند.
كاهنان (پيشوايان مذهبي) در اجتماع قبايل مايا نقشي مهم داشتند .آنها ستاره شناسي را مي
دانستند ،به همين لحاظ كاهنان در ميان مردم قابل احترام بودند .از تمدن مايا آثار زيادي باقي
مانده است .از جمله مي توان به هرم (الكاستون)  در شبه جزيره يوكاتان  اشاره كرد.
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هرم الکاستون درحدود  23متر ارتفاع دارد و از لحاظ هنر معماري داراي ارزش زيادي است كه ساالنه هزاران جهانگرد از آن
ديدن مي نمايند.

فعاليت داخل صنف

؟

شاگردان درصنف تحت نظر معلم به سه گروه تقسيم شوند:
گروه اول :در بارۀ مهاجرتهاي اقوام از آسيا به امريكا بحث نمايند.
گروه دوم :در مورد چگونگي تشكيل تمدن مايا گفتگو نمايند.
گروه سوم :در بارۀ  فرهنگ و معماريهاي مايا بحث نموده و  نتيجه را  نماينده هاي
هر سه گروه  در صنف ارائه كنند.
سوال ها

 -1ماياها چگونه به امريكاي شمالي مهاجرت كردند؟
 -2درباره طرز زنده گي ماياها در امريكای مركزي چند سطر بنويسيد.
 -3راجع به هرم الكاستون چه مي دانيد؟
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در درس گذشته با مهاجرتهاي مردمان  از آسيا به امريكا و تشكيل  تمدن مايا در امريكاي مركزي
آشنا شديد .در اين درس با تمدن آزتك كه به جاي تمدن مايا به وجود آمد آشنا میشوید.
مردم بومي امريكاي مركزي مشتمل از بيست قبيله بودند .يكي از اين قبيلهها به نام قوم
آزتك در منطقه مكسيكو ساكن شده بودند .اين قوم به دالوري و جنگجويي مشهور بودند.
آزتكها در اوايل قرن چهاردهم ميالدي تمام قلمرو ماياها را تصرف نمودند ،بعدها حدود
امپراتوري آزتك ها تمام سرزمين هاي امريكاي مركزي و مخصوصاً مكسيكو را دربر
ميگرفت.
از دست آوردهاي تمدن آنها مي توانيم پيشرفت در زمينه هاي هنر معماري ،علم نجوم  و
رياضيات نام ببريم .خط ايشان از نوع خط تصويري بود .در ميان آزتكها يك تعدادشان
با آويختن اوزان ،نرمه گوش هاي خود را دراز مي كردند .زيرا دراز نمودن نرمههاي گوش
نشانه نجيب زاده گي بود.كاهنان در اجتماع آزتك ها همانند جامعه مايا نقش مهمي داشتند.
آزتك ها مردم زيرك و باهوش بودند.آنها روابط خويش را با امريكاي جنوبي برقرار ساخته
بودند .توليدات صنايع دستي و هنري خود را به سرزمين هاي امريكاي جنوبي صادر
مي كردند.
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امپراتوري آزتكها مدت  200سال طول كشيد پس از اكتشافات جغرافيايي ،هسپانیاییها  
به سرزمين آزتكها وارد شدند و
آنجا را تصرف كردند .آثار تاريخي
آزتكها که به شكل اشياي تصويري
وجود داشتند ،توسط اروپاييان منهدم
و نابود شدند .چون مطابق سليقة 
مذهبي و طرز تفكر آنان نبود.
پايتخت آزتك ها كه شهر مهم
امپراتوري شان بود نيز با خاك يكسان
گرديد و هسپانیاییها  در آن شهر يك 
كليساي عظيمي بنا كردند.
تمام ادبيات آزتكها به اثر
حمالت اروپاييان نابود شده و فقط
سه كتاب ازآنها باقي مانده است كه
تا اكنون كسي نتوانسته است آنها را
بخواند.
تصویری از مجسمه های گوش درازان آزتک

؟

فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول درباره به قدرت رسيدن آزتكها بحث
نمايند و گروه دوم دربارۀ دست آوردهاي تمدن آزتكها بحث نموده و هرگروه
نتيجه شان را در پيش روي صنف ارائه نمايند.
سوال ها
 -1چه كساني قلمرو ماياها را تصرف كردند؟
 -2آزتكها مناسبات تجارتي خويش را با كدام مناطق برقرار ساخته بودند؟
 -3امپراتوري آزتكها توسط كي ها و چگونه ويران شد؟
فعاليت خارج صنف
خالصه درس خود را به والدين تان تشريح كنيد.
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در درس گذشته در بارة تمدن آزتكها  مطالبي خوانديد .اكنون با اقوام اينكا كه اساس
تمدن بزرگي را در امريكای جنوبي گذاشته بودند آشنا مي شويد.
مردماني كه از براعظم آسيا به امريكا مهاجرت كرده بودند ،در آنجا سه مركز عمده تمدن
را به وجود آوردند كه عبارت بود از تمدنهاي مكسيكو ،امريكای مركزي و پيرو.
اينكا نيز يكي از اقوام مهاجر آسيايي بودند .آنها از براعظم آسيا به قاره امريكا از طريق
آالسكا خود را به سرزمينهاي امريكای جنوبي كشاندند .قلمرو امپراتوري اينكا سراسر
كنارههاي غربي امريكاي جنوبي را دربر مي گرفت كه اكوادور در شمال تا چيلي
درجنوب را شامل میشد.
تمدن اينكا در قرن دوازدهم ميالدي آغاز گرديد .برخالف آزتكها ،اينكاها توانستند
يك جامعه متحد و يكپارچه را بوجود آورند .تمامي قدرت سياسي در دست پادشاه بود.
پادشاه اينكا به كمك كاهنان مذهبي با جديت خاص در قلمرو خويش حكومت مي كرد
و خود را فرزند و نمايندۀ خدا مي دانست .مردم هيچ اختياري از خود نداشتند و تحت اوامر
پادشاه و كاهنان مذهبي زنده گي مي كردند.
اينكا در علم نجوم و رياضيات از آزتكها عقب مانده تر بوده اما در مهندسي معماري و
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صنايع دستي پيش قدم بودند .بسياري از بناها و جاده هاي ساخت دست آنها نسبت به آزتك ها
عالي تر بوده است .خط ايشان از نوع تصويري بود .اينكاها مناسبات تجارتي خويش را با
سرزمين هاي شمال و مخصوصاً با امپراتوري آزتكها برقرار ساختند.
آنها توليدات صنايع دستي خويش را به امپراتوري آزتكها صادر مي كردند ،در مقابل
مقدار زيادي تخم هاي حبوبات و غلههای
امريكاي مركزي به امريكاي جنوبي مي
رسيد و در آنجا كشت مي شد.
با وصف آنكه هسپانيوي ها تمدن
اينكا را ويران نمودند و امپراتوي
آنها را از بين بردند ،باز هم آثار
زيادي از تمدن اينكا تا اكنون باقي
مانده است .مانند اشيايي طاليي و
نقره يي ظريف،كانالهاي آب رساني
وغيره .اين كانال ها در دامنه كوه هاي
انديز( )Andesبراي آبياري ساخته شده
بودند ،همچنان قلعه ها و پناه گاههای
عظيمي ساخته دست آنها دركوزكو نيز
تقویم اینکاها
وجود دارد.
شاگردان  در صنف طبق  هدايت معلم صاحب  به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول در مورد
مردماني بومي امريكاي جنوبي بحث نمايند وگروه دوم  درباره ساحۀ قلمرو اينكا  بحث و
گفتگو نموده و نتيجه را نمايندۀ هر دو گروه براي همصنفان  خود بگويند.

؟

سوال ها

 -1در قارۀ امريكا چند تمدن و در كدام مناطق تشكيل گرديده بود؟
 -2ساحه قلمرو امپراتوري اينكا را در روي نقشه نشان دهيد.
 -3از نگاه سياسي تمدن اينكا با تمدن آزتك ها چه تفاوتي داشت؟
 -4در بارۀ آثار بجا ماندة اينكا معلومات دهید.
فعاليت خارج صنف

نكات مهم درس را در كتابچه هاي تان بنويسيد.
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شما در مورد زنده گي مردمان بومي امريكا موضوعاتي را خوانديد ،در اين  درس  با كشف
قارۀ امريكا و آغاز مهاجرت اروپاييان به آنجا و برخورد آنان با بوميان امريكا آشنا مي شويد.
قارۀ  امريكا در اكتوبر سال  1492م   توسط كريستف كولمب يكي از دريانوردان
ايتاليايي به كمك مالي پادشاهي اسپانيه كشف
شد .كريستف كولمب تا پايان زنده گي خود
باور داشت كه سرزمين هايي را كه او كشف
كرده قسمتي از سواحل شرقي آسيا (هند)
مي باشد .از اين رو مردم بومي اين سرزمين را
هندي ناميد .بعدها اين منطقه به نام هند غربي
شهرت يافت .در حالي كه مردمی كه وي با
آنها آشنا شده بود سرخ پوستان بومي
امريكا بودند.
در آغاز قرن شانزدهم ميالدي شخص
ديگري از كشور ايتاليا به نام امريكو وسپوچي
کرستف کولمب
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به قسمت هاي شمالي امريكاي جنوبي سفركرد.
او متوجه شد كه اين اراضي ،هند نيست بلكه قارۀ جديدي مي  باشد لذا بعدا ً اين قاره
جديد را به نام او امريكا ياد كردند .از اين به بعد دولتهای بزرگ اروپايي به طرف دنياي
نو (امريكا) مهاجرت كردند.
هسپانيايي ها و پرتگالي ها با داخل شدن شان به مناطق امريكاي مركزي و جنوبي از
خشونت کارگرفته و مردم بومي امريكا را مطيع خود ساختند.
اروپاييان توانستند  سرزمينهای زيادي را  اشغال نمايند و امپراتوريهای   بزرگي را  در
آنجا  تشكيل دهند .از طرف ديگر مهاجرتها باعث جنگها ميان  قدرتهای بزرگ  اروپا
گرديد .در اثر جنگ دولتهای بزرگ  اروپا  بر سرزمينهای اشغال شده  در امريكا ،زمینه  
براي  استقالل مردم   امریکا  نيز مساعد گرديد.
فعاليت داخل صنف

سوال ها
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؟

شاگردان به دو گروه تقسيم شده به مباحثه بپردازند.
گروه اول :درمورد كشف امريكا و اين كه توسط كي كشف گرديد مباحثه نمايند.
گروه دوم :دربارۀ اين كه چگونه اين قاره را امريكا ناميدند به بحث بپردازند.
                
 -1قارۀ امريكا در كدام سال و توسط چه كسي كشف گرديد؟
 -2چرا قارۀ امريكا را به اين نام مسمی كردند؟
 -3كاشفان اوليه امريكا در مورد قارۀ امريكا چه فكر مي كردند؟
 -4ورود اروپایيان به امريکا باعث چه تحوالت در آنجا گرديد؟
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راجع به كشف امريكا توسط كولمب و آغاز مهاجرت اروپاييان در درس گذشته معلوماتي
را به دست آورديد اكنون با استقالل اياالت متحده امريكا آشنا مي شويد.
با كشف امريكا  گروههايي كه در جستجوي ثروت بودند به آنجا رفتند .انگلستان و
فرانسه بعد از كشورهاي پرتگال وهسپانيه براي به دست آوردن ثروتهای بيشتر دنياي نو  
وارد امريكاي شمالي شدند.
  سيزده ايالت امريكاي شمالي جز امپراتوري مستعمراتي انگليس و قسمت هاي جنوب كه
نسبت به اياالت شمال عقب مانده بودند ،تحت قيادت دولت فرانسه قرارگرفت.
دولت انگلستان براي به دست آوردن پول از مستعمرات خويش در امريكا در سال 1765
م قانون اخذ ماليات به نام قانون تمبر را بر مردم سيزده ايالت وضع كرد  .
اين عمل باعث نارضايتي مردم گرديد كه اساس اختالفات ميان انگليس ها و مردم امريكاي
شمالي شد.
مردم مستعمرات از خريدن اشياي انگليسي كه ماليات گمركي گزاف بر آن وضع شده
بود خودداري كردند بعضي از اشيا و چاي مورد نياز خويش را به صورت قاچاق با كمك 
فرانسوي ها به اياالت خويش وارد مي كردند.
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اما در سال  1773م سه كشتي چاي براي تخليه در بندر بوستون لنگر انداخت .با وجود
آن كه اهالي با آمدن كشتي هاي چاي مخالفت كردند اما كشتيها برنگشتند .مردم بعدا ً
خودشان دست به دست داده و مخفيانه داخل كشتي هاي حامل شده و تمام داشته هاي چاي
آنرا به بحر ريختند.
اين واقعه  بهانه یي براي آغاز جنگ استقالل مردم امريكا گرديد.
انقالبيون براي اينكه مقاومت درمقابل انگليسها به صورت منظم در آيد جورج واشنگتن
را به حيث فرمانده كلي قوا انتخاب كردند .در آغاز انقالبيون بندر بوستون را تصرف كردند.
جنگ به شدت ادامه يافت .انقالبيون بزودي تشكيل كنگره نمودند و اعالميه استقالل
امريكا را به تصويب رساندند.
باالخره  در سال  1783م  دولت انگلستان رسماً استقالل اياالت متحده امريكا را به
رسمیت شناخت و به دولت فرانسه اجازه داده شد تا در امريكا استحكاماتي را بنا كند.
براي اولين بار در تاريخ امريكا ملت جديدي به وجود آمد ،كه داراي اردوي مشترك با
اياالت مختلف و با هم متحد بودند .اين كشور از اين پس اياالت متحده امريكا ناميده 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 ،نتيجه
را در صنف  ارائه نمايند.

؟

سوالها
 -1بعد از كشف امريكا اروپاييان چرا به آنجا رفتند؟
 -2دولت انگلستان براي به دست آوردن پول ،كدام قانون را بر مردم امريكا وضع كرد؟
 -3در بارۀ واقعه بندر بوستون چند سطر بنويسيد.
 -4در كدام سال استقالل اياالت متحده امريكا از طرف دولت انگلستان به رسميت شناخته
شد؟
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فصل اول
خالفت :به نظام سیاسی خاصی گفته مي شود که پس از وفات پیامبر اسالم در میان
مسلمانان رواج یافت و تا سال  41ق دوام نمود.
ملوکیت :نظام پادشاهی  براساس فرمانروایی یک شخص واحد.
نهضت :جنبش ،حرکت سیاسی ،اجتماعی یا 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.
آتشکده :مکانی که زردشتیان ،آتش مقدس را در آن نگهداری میکنند و در آنجا به
عبادت خدای و احد خویش (اهورا مزدا) و انجام آیینهای مخصوص میپردازند.
هویت :آنچه که شخص و یا گروهی با آن شناخته میشود.
قلمرو :ناحیه و سرزمینی که زیر فرمان يك فرمانروا یا حکومت با شد.
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فصل دوم
عیار (عیاران) :گروهی از مردم که در طول قرن دوم و سوم هجری در برخی از
شهرهای شرق اسالمی فعالیت داشتند .ایشان به نامهای جوانمردان هم یاد شده اند.
اتابک :مربی شاهزاده وزیر بزرگ .
یاسا :قانون و مقرراتی که چنگیز برای مغوالن وضع کرده بود.
فصل سوم
قزلباش :به معنی سرخ کال است و در اصطالح به گروههای نظامی طرفداران صفویان
گفته میشد که بر سر شان کاله سرخ میگذاشتند.
منازعه :جنگ کردن ،درگیر شدن.
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