
                                

 امارت اسالمی افغانستان 

 تربیه و تحصیالت عالی   و  کمیسیون تعلیم 

 گزارش کمیته ارزیابی نصاب عصری مکاتب

 بخش اول 

 موضوعات عمومی و مالحظات 

(05/05 /1442    )              (30 /9 /1399      )             (20/12/2022)                                      

افغانستان،   اسالمی  امارت  و تحصیالت عالی  تربیه  تعلیم،  کمیسیون  نشست عمومی  فیصله  براساس 

کابل ساخته شده، از سوی یک هیأت فنی    نشاندهدست اداره  نصاب کنونی مکاتب افغانستان که زیر نظر  

ها که به گونه ماهرانه غرض انحراف فکر و عقیده یا جلوگیری از  مرور شود. آن موارد و کاستی 

پارد  ن بسوو به کمیسی های اسالمی و افغانی، تمدن اسالم و سیاست اسالمی درج شده است، نشانی  ارزش

غور و دقت    های الزم را انجام دهد. هیأت تعیین شده با های مربوط سفارش تا در مورد آن به اداره

کتاب  همه  به  کامل  را  خود  گزارش  و  ارزیابی  را  دوازدهم(  تا  اول  )از صنف  متذکره  نصاب  های 

 ه کرد که قرار زیر است: یکمیسیون ارا

کابل ساخته شده است و تمویل چاپ آن   نشانده دست چنانچه گفتیم، نصاب کنونی مکاتب زیر نظر اداره 

است  شده  غیرمذهبی  و  یهودی  کشورهای  و  توسط  غیراسالمی  معیارهای  آن  که  است  حتمی  پس   .

البته این خرافات در  شود که با معیارهای دنیای غرب شباهت داشته باشد.  غیرافغانی در آن رعایت می

جا شده است که در ظاهر به آن رنگ اسالمی داده، اما از  مواردی چنان به گونه ماهرانه در آن جابه 

 شت دارد که مهارت و تشریح استاد را نیازمند است.  نگاه لهجه، تصویر و تشریح اهداف ز

 اصول و رهنمودهایی اساسی که باید در ارزیابی نصاب رعایت شود، قرار ذیل است:

ها وانمود شده  در نصاب اصول اساسی زیر رعایت شده و بر بنیاد همان اصول، مالحظات و کاستی 

 است:



 ؛ داشته باشد دتی و شرعی آشکار یمشکل عق . 1

 اخالقی داشته باشد؛مشکل  . 2

 با عنعنات افغانستان در تضاد باشد؛  . 3

 فرهنگ بیگانه در آن توصیف شده باشد؛ . 4

 های غرب و شرق به جای اسالف خود در آن ستایش شده باشد؛از شخصیت  . 5

آن   . 6 تلویزیون،  در  موسیقی،  مانند  باشد،  شده  تالش  غیراسالمی  اعمال  و  ترویج رسوم  برای 

 ؛ دموکراسی وغیره

 استقالل و آزادی کشور در تضاد باشد؛با  . 7

 به قهرمانان ملی کشور توهین شده باشد یا از نظر افتاده باشند؛ . 8

 ها در آن به عنوان قهرمان یاد شده باشند؛و اجنبی   پرورهابیگانه  . 9

 ها دیده شده باشد؛به دموکراسی و اصول آن به نظر ارزش  . 10

 باشد؛ جغرافیای کشور و دنیای اسالم در آن از نظر افتاده  . 11

 پوشی شده باشد. از حقایق تاریخی چشم  . 12

 نتیجه: 

برخی از موضوعات مهم و عمومی که در شرایط کنونی قابل توجه است و  در روشنایی اصول فوق  

کنیم و در  استفاده شده، به گونه مالحظات عمومی از آن یاد می   نادرست در همه نصاب از آن به گونه  

زمان با ارجاع به مضامین و صفحات، به ترتیب در یک جدول  هم ادامه تفصیل همه موضوعات را  

 نویسیم. خاص می 

استفاده غلط  آن موضوعات عمومی آن  از  یا  قابل مالحظه است  ای که در همه نصاب 

 صورت گرفته است: 

گی  روح آمده و در چگونه تصاویر زیادی از ذی   ،های نصاب در تمام کتاب در مورد تصویر:   . 1

 کنند، مانند: آموزان استفاده می تصویر مفاسد زیادی نهفته است که دشمنان دین از آن برای انحراف دانش 

یونیف • در  به  رم تصاویر  شاگردان  تشویق  خود  این  که  غیرافغانی  و  غیرشرعی  غربی،  های، 

 فرهنگ بیگانه است؛ 

حجابی  این هم عمل غیراسالمی و غیرافغانی و تشویقی برای بی   تصاویر دختران جوان که  •

 است؛ 

 در حالت ورزش که حدود ستر در آن مراعات نشده است؛ و مردان ان تصاویر برهنه زن  •



آموزان  ل، رباب وغیره که تالش برای تشویق دانشهتصاویر با وسایل موسیقی و طرب، مانند د  •

 به طرب است؛

 ین هم تشویق شاگردان به عمل غیرشرعی و غیرانسانی است؛ تصاویر در حال اتن که ا  •

و تصویر یک استاد، معلم یا شخص    غربی و غیرشرعی، مانند ریش تراشیدهدر ظاهر  تصاویر   •

 دهی به آن است؛که این هم تالش برای تشویق شاگردان به محرمات یا حداقل عادت معتبر با سر برهنه  

سپس تصاویر در ظاهر شرعی مانند لنگی و ریش چنان ترسیم شده است که حالت فقر، ناداری   •

 گی در لباس غربی است؛  ، نشه یا حالت غیرمناسب دیگر باشد تا نشان دهد که پیشرفت زنده

 آموزان را متوجه کنند که این یک تالش مرموز دشمنان است. استادان محترم دانش 

 ن به جای دانشمندان اسالم: های سایر دانشمنداقصه  . 2

آموزان و نسل آینده ما را از تاریخ و مفاخر اسالم  این هم تالش دشمن است تا چگونه بتواند که دانش 

پس با وجود مشکالت آینده، باید در آغاز هر کتاب  دور نگه دارد و دانشمندان خود را معرفی کند.  

)مانند الخوارزمی، ابوریان، االدریسی، ابن فرناس،  ها بزرگ اسالم  ریاضی، فزیک و کیمیا از شخصیت 

آموزان ترقی و پیشرفت را  که دانش ابن سینا، جابر بن حیان، حسن الرماح وغیره( یادآوری شود تا این 

 تنها زاییده فکر غربی ندانند و در این راستا از دستاوردهای مسلمانان نیز باخبر شوند. 

 یگانه: آموزان به فرهنگ بدانش تشویق  . 3

قصه مراسم حج آورده   10تنها در کتاب صنف و نهفته است   ها بیشتر فرهنگ خارجیدر بیشتر کتاب 

های یازدهم و دوازدهم هیچ مضمون اسالمی وجود ندارد، بلکه همه  های صنف . در کتاب است است 

انگلیسی    های اسالمی را بهاستاد در حال حاضر حکایت های غربی و دنیایی است. نیاز است که  قصه

 آموزان با اسالم و فرهنگ خود آشنا شوند.  بگوید تا دانش   شانبرای 

های  به جای ثقافت اسالمی و رسوم افغانی، در آن برای ترویج فرهنگ کفری تالش شده است و چهره 

ها، هندوها یا سایر افراد هستند. یا هم یادآوری از شاعران و دانشمندان افغانی  مشهور آن بیشتر غربی 

بدون مسلمانان، همه  هستند و خواه پشتون   گرایملی و اسالم بسیار اندک است، یا همه زنان یا شاعران 

اند که این هم خیانت به اسالم و افغانیت است. این گونه مشکالت در مضامین  شاعران غربی را آورده 

 دری و پشتو بیشتر است. 

  آموزان را به سمت اسالمیت و افغانیت اکنون این مکلفیت معلمان است که چگونه فکر و ذهن دانش 

   شوند.  ا کنند تا این تالش دشمن نیز خنثمعطوف و مخافر ملی خود را به آنان ذکر 



 پوشی از حقایق تاریخی:چشم . 4

و ترقی    مانند. پیشرفت خبر می ای تهیه شده است که مسلمانان از تاریخ اسالمی بی در کل تاریخ به گونه 

از صفحات تاریخ بیرون کشیده شده و این همه    مسلمانان در جریان تاریخ و همچنان اهمیت دنیای اسالم 

 دنیای غرب تلقی شده است. به گونه مثال:  تحفه 

 اند؛های ملی و تاریخی اسالم و افغانستان نادیده گرفته شده شخصیت  •

 اند؛معرفی شده های غربی و کفری به ما به جای مسلمانان، شخصیت  •

از شخصیت  • برخی  ستایش  آنان  در  غیراسالمی  و  منفی  عملکرد  از  که  شده  مبالغه  چنان  ها 

هللا خان و داوود  پوشی شده است یا هم مثبت ارزیابی شده است، از جمله یک سلسله اشتباهات امان چشم 

 خان؛ 

در کشور آورد    از همه عملکرد مثبت امارت اسالمی که وحدت ملی، امنیت و نظام اسالم را •

 پوشی شده است؛یا سرانجام سبب نجات این کشور شد، چشم 

 پرستی: نشنلیسم و قوم  . 5

گرایی و قوم پرستی تالش زیادی شده است. هیچ ردپایی از اخوت اسالمی و  در مضمون پشتو به ملی 

خبر نگه داشته  آموزان از اخوت اسالمی و برادری بی و دانش سشود که از یک برادری در آن دیده نمی 

م یک تالش  کند که این هشوند و از سوی دیگر، این پدیده و مفکوره فاسد در ذهن آنان رشد می می

 دشمنان اسالم استت.  

 خبری از جغرافیای اسالمی: بی  . 6

ای تشریح شده است که نسل آینده ما از  های جغرافیه و تاریخ به گونه جهان از نگاه فکری در کتاب 

خبر بمانند. نقش نکات مهم دنیای اسالم در اقتصاد  وضعیت گذشته، کنونی و آینده جهان اسالمی ما بی 

های سیاسی،  آموزان باید از اهمیت جغرافیای دنیای اسالم و  بخش گذاشته شده است. دانش المللی مبهم  بین 

 اقتصادی وغیره باخبر شوند.

 : دوستی وطن . 7

های وحشی هیچ چیزی گفته نشده است. همچنان  دوستی در مورد اشغال امریکایی در همه کتاب وطن 

بی  یا  اشغال  اگر  است.  نشده  گرفته  نظر  در  کشور  بازسازی  برای  اصولی شرعی  باشد،  هیچ  دینی 

اید،  اندازد و اگر نبدوستی پرده میکند و بر حقیقت وطن دوستی را تنها به گونه شعار بدرقه می وطن 

 شود.  پس در صورت اشغال، وطن دوستی از کجا می 

که در اذهان آنان  آموزان بیندازد تا این هن دانش ذ گران را در استاد باید تخم نفرت علیه اشغال و اشغال 

 نه حقیقی رشد کند. و دوستی به گروحیه وطن 

 تفاوت میان جنگ و جهاد:  . 8



 های مختلف تالش شده است که: در کتاب 

های داخلی نیز رنگ جهاد  جنگ   هاینامالیمتیبه  اد تفاوت قایل نشده است.  میان جنگ و جه •

 داده شده است تا فریضه مقبول جهاد را بدنام کنند.  

 روند عینی جهاد، جنگ تعبیر شده که گویا سبب ویرانی کشور شده است.   •

  دمیدهآنان صلح به  شیپورآموزان از جهاد نفرت پیدا کنند و در مقابل تالش شده است که دانش  •

 شده است که گویا یک امر شرعی است، هرچند اگر زیر سایه سلب آزادی و اشغال نیز باشد. 

آموزان به گونه کامل تشریح دهد روحیه جهاد  معلمان باید در مورد جهاد، احکام و اهداف آن به دانش

 و آزادی را در میان دانشجویان پیدا کند.  

 آزادی و استقالل:  . 9

گی اسالمی و انسانی یک نعمت بزرگ است که عبارت از استقالل  هزیبا دارد. در زند   آزادی یک مفهوم

 های غلط شده است. به گونه مثال: کشور و آزادی بیان است، اما در نصاب از نام آزادی استفاده 

است  • شده  تعبیر  انسانی  اعمال  غیرمهار  آزادی  و  بیان  آزادی  تنها  با  آزادی  برابر  هم  آن   ،

 شود.  معیارهای دموکراسی غربی که هیچ گونه معیارهای شرعی، اسالمی و انسانی در آن دیده نمی 

شود که زیر سایه استعمار  پوشی شده است، وگرنه چگونه می از استقالل و آزادی کشور چشم  •

 شعار آزادی بدرگه شود. 

معطوف شده است تا این که بر اشغال و  معنا  آموزان از اشغال به سمت مفاهیم بی ذهنیت دانش  •

 حقیقت آن پرده بیندازد.  

 تجلیل از نورور و سایر روزهای غیراسالمی:  . 10

آموزان واضح کند که  ها یاد شده است. استاد باید به دانش ها و مشاعره ها از میله در شماری از کتاب 

ن هدایت داده شده است، مانند  دین مقدس اسالم روزهای خوشی خود را به مسلمانان دارد و به تجلیل آ

اجتناب شود. همچنان    آن  از  باید جداً  نوروز حرام است و  از روز  تجلیل  در سایر  روزهای عید. 

ها قمار و بداخالقی است که ناروا است، اما اگر این این موارد اجتناب شود،  های مروج و مشاعره میله 

 ایرادی ندارد.  

 مواد مخدر:  . 11

آور  های مواد مخدر بیان شده، اما مواد مخدر را تنها به چرس و مواد نشه های مختلف زیان در کتاب 

شراب است که از نگاه اصالم حرام و از نگاه    مورد   نبارتری ان زیمحدود کرده است. در این بخش  

   ها نهفته است.صحت انسانی مضرترین است. از این هیچ یادآوری نشده که در آن هم اهداف غربی 

 حقوق بشر:  . 12



های مختلف نصاب و به ویژه در مضامین دری و پشتو یادآوری شده که  در مورد حقوق بشر در کتاب 

بخش تنها  است.  شده  تشریح  معیارهای غربی  با  هم  کفری  آن  دنیای  و  معیارهای غرب  با  که  هایی 

شمرده شده است.    سازگاری دارد یا به اصطالح در )اعالمیه حقوق بشر( به آن استناد شده، حقوق بشر

این در حالی است که اسالم در این بخش مفهوم گسترده دارد و آن حقوقی را به انسان داده که کرامت  

 انسانی نیز در آن محفوظ است.  

 زردشت و بودائیت:  . 13

پرستان  پرستان و بت وغیره آتش زردشت، رستم، لهراسپ سکندر، کوشانیان )که در اصل بودایی بودند(  

آموزان  اند که گویا افراد نیک هستند. استاد باید عقیده مشرک آنان را به دانش ای معرفی شدهگونه به  

های کفری مرتبط قبل از اسالم معطوف شده است.  همچنان افکار کودکان افغان با نسب معرفی کنند.  

بوداییت در آن  ها در مورد بگرام، هده و بامیان مواردی بیان شده است که تالش برای  در این درس 

 نهفته است.  

 آموزان مکمل تشریح کند.  جا این عقیده جاهالنه آنان و عقیده اسالم مقدس را به دانش استاد باید این 

 رم غربی: یونیف . 14

رم غربی )پلتون، نیکتایی و ...( ملبس  های مختلف نصاب تصاویری است که ]افراد[ به یونیفدر کتاب 

دهد که این یونیفورم الگوی ترقی و پیشرفت است و البس  شان می هستد و این را به گونه مرموز ن

پس   است.  فقر و خواری  لباس  این  که  دهد  نشان  تا  است  آورده شده  بد و ضعیف  به حالت  شرعی 

 شوند. آموزان از نگاه فکری و عملی به فرهنگ غربی تشویق می دانش

 یان و عمالً به آن تشویق کنند.  آموزان ب استاد باید لباس شرعی، کیفیت و هدف آن را به دانش 

 جمهوریت و دموکراسی:  . 15

ها جمهوریت، دموکراسی، قوای جمهوریت، مانند پارلمان، ولی جرگه و تقسیم قوای سه  در بیشتر کتاب 

 آموزان نشان دهد. گانه آمده است. استاد باید چوکات نظام اسالمی و اساسات آن را به دانش 

 موسیقی و سرود:  . 16

آموزان به این  دانشای یادآوری شده است که  های نصاب از موسیقی و سرود به گونهدر بیشتر کتاب 

های موسیقی و طرب را به تصویر کشیده شود و تالش شده است که تا  کار تشویق شوند. وسایل و آله

و عبث است    آموزان به گونه یک هنر عادی با آن عادت کنند، در حالی این که این یک عمل حرام دانش

 و هیچ گونه منفعت مشروع  در آن وجود ندارد.

 آموزان را از آن تغییر دهند. معلمان وجه شرعی این کار را بیان کنند و ذهنیت دانش

 سرود ملی:  . 17



ها سرود ملی آمده است که باید به جای آن آن ترانه ملی امارت اسالمی خوانده  حدوداً در آغاز همه کتاب 

 ها همه در آن آمده است.  شود که اسالمیت، شهامت جهادی و افغانیت افغان 

 صلح: . 18

های زیادی چاپ شده است که صلح را به تعبیر غرب آورده و به  مضامین زیر عنوان صلح در کتاب 

جهاد نام جنگ داده شده است. استاد باید به شاگردان توضیح دهد که صلح شرعی همان است که در  

شان  سایه نظام اسالمی بیاید، زمان، ضرورت صلح، و شرایط آن را در روشنایی شریعت اسالمی برای 

 گر شیپور صلح را بدمیم. اشغال  ش کند، نه آن گونه که در آغو حتشری 

 حقوق زن:  . 19

بیشتر کت این حقوق را در  اب در  باید  یادآوری شده است. استادان  ها از حقوق بشری و حقوق زنان 

کند، در حقیقت تجاوز بر  . حقوق که غرب ادعای آن را می آموزان بیان کنند چوکات اسالم به دانش 

 حقوق زنان است.  

 ها:آثار باستانی و بت  . 20

ها را زیر عنوان آبدات تاریخی، موارد  بت مضامینی که زیر این عنوان نوشته شده است، تالش شده که  

مهم و قابل توجه نشان داده شود. در این جریان بت بامیان نیز ذکر شده که تاریخ ما نیست، بلکه شرم  

 ها را در روشنایی شریعت بیان کند. و عار برای ما است. پس استاد باید بدی و قباحت بت 

 آفات طبیعی:  . 21

ی یادآوری شده است و واقع شدن این آفات تنها به طبیعت نسبت داده هایی زیاد از آفات طبیعی در کتاب 

عقیده موضوع  یک  این  چنانچه  است.  بندهشده  خداوند  که  است  مردم  ابتالی  و  آن  ای  بر  را  گانش 

 آموزان بیان شود.  ، پس جوانب شرعی این گونه آفات نیز به دانش آزماید می

 قانون اساسی:  . 22

کتاب  در  در  نصاب  به  های  شده،  ساخته  غرب  معیارهای  براساس  که  کنونی  اساسی  قانون  مورد 

آموزان معلومات داده شده است که گویا این یک قانون مشروع و مخالفت با آن جرم است. در این  دانش

های اسالمی تشریح کند که قانون ملک در جامعه اسالمی  مورد معلمان قانون را در روشنایی رهنمایی 

 کنند. شود و اهل علم آن را تجویز می دات اسالمی ساخته می در روشنایی ارشا

 موضوع تعلیم زنان:  . 23

صورت گرفته است و در این مورد    سوء در نصاب از موضوع تعلیم زمان نیز به گونه تبلیغاتی استفاده  

نیز استناد می  تعلیم دارند و هیچ گونه شرایط و  به شماری از احادیث  کند که گویا زنان مطلق حق 

 ات با آن ذکر نشده است.قیود 



در این مورد از سوی استادان به وضاحت نیاز است که طبقه اناث مکلفیت آموزش کدام گونه علم را  

 دارند و با چه شرایطی باید تعلیم کنند.  

 پارلمان، مشرانو جرگه:  . 24

بفهمانند    آموزان رازیر عنوان پارلمان از پارلمان و مشرانو جرگه توصیف شده است. معلمان باید دانش 

توانند. استاد باید مفهوم مصداق،  وعقد را گرفته نمی که پارلمان کنونی یا مشرانو جرگه جای اهل حل 

 زد کند.  آموزان نشان های شورای اسالمی را به دانش حیثیت و صالحیت 

 تروریسم:  . 25

خبر ما را نیز  د و شماری از مسلمانان بی اندشمنان اسالم و جهاد از نام تروریسم نیز استفاده سوء کرده

دهند که گویا این پدیده زاییده جهاد و مسلمانان است و شماری از عملیات مهم جهادی را ترور  فریب می 

گویند و تروریستان  آموزان را در این مورد بفهمانند که ترور چه را میمعلمان باید دانش کنند.  تعبیر می 

 اصلی کیست.  

 مساوات:   . 26

کنند،  شان تعبیر می وات نیز اصطالحی است که دشمنان اسالم آن را بر بنیاد معیارهای ناقص کفری مسا

 ها، مساوات میان زن و مرد و سایر موارد این چنینی. مانند مساوات میان همه انسان 

معلمان باید شکل و مصداق اصلی مساوات را در روشنایی اصول اسالم تشریح و این را بیان کنند که  

 اسالم تنها دین و قانونی است که در معیارات انسانیت، اصول مساوات را وضع کرده است. 

 

 بخش دوم

 مالحظات مشخص و انفرادی 

ها نشانی و با آن، ارجاع به صنف، کتاب و صفحات  در این بخش مالحظات مشخص هر مضمون صنف 

 نیز نوشته شده است.  

هر استاد که استاد مضمونی است، مالحظات کتابش را از نظر بگذراند، از حقیقت آن خود را آگاه  

مور آن  در  استاد  اگر  کند.  تشریح  درست  شاگردان  به  درست  در جریان  و  و  سازد  داشت  د مشکل 

 توانست، از استاد دیگر یا عالی دینی کمک بخواهد. نمی 

 از صنف اول تا صنف ششم

 1442جمادی االول  28                 میالدی 1/ 2021/12تاریخ:  

 --------- 

 ن الرحیمهللا الرحمبسم



و نیز در  هر کدام شش کتاب  های )اول، دوم و سوم(  در نصاب صنف اول تا ششم مکاتب، در صنف 

 .   شود می کتاب  45است که همه هر کدام نه کتاب های )چهارم، پنجم و ششم(  صنف 

 های صنف اول تا صنف سوم: کتاب 

و   کریم  قرآن  آموزش 

 های اسالمی درس

ها  مهارت  حساب  پشتو 

 گی هزند 

ر  نه

 رسامی 

 حسن خط 

 

 های صنف چهارم تا ششم: کتاب 

و   کریم  قرآن  آموزش 

 های اسالمی درس

 حسن خط  هنر رسامی  پشتو  ریاضی 

  علوم اجتماعی  دری انگلیسی  الصحهساینش و حفظ 

 

 مالحظات تفصیلی 

 زش قرآن کریم و رهنمای اسالمیمضمون: آمو

 صنف اول: 

 ، فصل اول، درس اول عقیده: 35صفحه  مالحظه اول: 

آموزان براساس سویه و استعدادشان در مورد عقیده اسالمی و اهل سنت به  معلمان محترم باید به دانش 

کنند که در  ین یک نیاز بنیادین است و دشمنان اسالم نیز سعی می کافی معلومات بدهند، چرا که اه  زاندا

ند که ما  ی و گشان بآموزان را مغشوش کنند و هم برایای مورد از راه معلومات سطحی، ذهنیت دانش 

 کنیم. مسلمان تنها هللا متعال را عبادت می 

حید را به گونه کامل به  معنا و مطلب کلمه تو  –وهفتم، درس سوم، کلمه طیبه  صفحه سی مالحظه دوم:  

 آموزان یادآوری کند. دانش

 صنف چهارم: 

  86زیر عنوان نماز مسافر نوشته شده است که برای نماز مسافرانه  ودوم،  صفحه سی مالحظه اول:  

کیلومتر است. در مورد این موضوع باید به داراالفتای    78بر    تر سفر نیاز است، در حالی که فتواکیلوم 

 مرکزی مراجعه شود.  

 : پنجمصنف 

در بیان نمازهای عید به گونه عمومی آمده است که اگر نماز عید به    – ویکم  صفحه سی مالحظه اول:  

پس در روز دوم و سوم ادا شود. قابل ذکر است که این  دلیل کدام عذر شرعی در روز اول ادا نشود،  



از عید اضحی است و اگر نماز عید فطر در روز اول ادا نشود، تنها در روز دوم ادا  حکم تنها برای نم

 شود، نه روز سوم. 

 ه.ش: دروس اسالمی، صنف ششم:  1399 نصاب  شدهکتاب چاپ  ضمیمه: 

ویکم: در ادامه مستحقین زکات، از مولفه القلوب یادآوری شده است. معلمان  صفحه پنجاه   مالحظه اول:

 .  گان را بفهمانند که این سهم اکنون ساقط شده است باید خواننده 

 

 صنف اول

 مضمون پشتو: 

روح  همچنان دیگر صفحات کتاب بسیار تصاویر ذی در صفحه اول و    در مورد تصویر:   - مالحظه اول  

 گی تصویر مفاسد زیادی نهفته است. مانند: آمده که در چگونه 

آموزان به فرهنگ  های غربی، غیرشرعی و غیرافغانی که این خود تشویق دانشرم تصاویر در یونیف

 بیگانه است.  

 غیراسالمی و غیرافغانی است.حجابی تصاویر دختران جوان که این همه تشویق به بی 

 تصاویر برهنه زنان و مردان در حالت ورزش که حدود ستر در آن رعایت نشده است.

 آموزان به طرب است.  تصاویر با وسایل موسیقی و مطرب، مانند دهل و رباب که تشویق دانش 

   تصاویر در حالت اتن که این هم تشویق شاگردان به عمل غیرشرعی و غیرانسانی است. 

و تصویر استاد، معلم یا شخص معتبر با سر  تصویر در ظاهر غربی و غیرشرعی، مانند ریش تراشید  

 شان به آن است.آموزان به محرمات یا حداقل عادت دادنکه این هم تشویق دانش برهنه

 معلمان محترم شاگردان را متوجه کنند که این یک تالش مرموز دشمنان است. 

آوری  وپنجم: برای این جمله که زن حق تعلیم دارد یا زن در جنگل برگ جمع صفحه بیست   مالحظه دوم: 

 کند، باید اصول و پرده شرعی در نظر گرفته شود.  می

این جمله که آیا شما سوت ]اشپالق[ یا موسیقی...، باید حکم شرعی    وپنجم: صفحه چهل مالحظه سوم:  

 ان به جای آن به تالوت و سایر کماالت تشویق شوند. موسیقی در آن بیان شود و کودک

قاضی در یکی لباس خارجی و غیرشرعی نشان داده شده است.    –ویکم  صفحه پنجاه:  مالحظه چهارم 

آموزان نشان دهند که قاضی یک کلمه اسالمی است و در اسالم جایگاه بلند  معلمان محترم باید به دانش 

وی در کتاب آمده است[ باید خود را پیشتر از همه اصالح کند و    ای که تصویردارد. آن فرد ]قاضی 

 لباس اسالم بپوشد. 



این  هم،  داده می از سوی  نشان  لباس خارجی و غیرشرعی  در یک  قاضی  دانش که  به  آموزان  شود، 

ین  آموزان را به ادهد که گویا لباس اسالمی نشان فقر و احتیاج است. استاد باید دانش گونه انگیزه می این 

 کنند.  آموزان ما را با آن خراب می بفهماند که این نوعی از استعمال فرهنگی غرب است که اذهان دانش 

پنجم:  انسان   – صدویازدهم  صفحه یک   مالحظه  در تشریح جمله »چرا همه  قابل  معلم محترم    قدر ها 

قابل قدر و عزت هستند که خداوند و دین وی    یی هاانسان   آن آموزان بفهماند که  هستند«، باید به دانش 

پذیرد، دوستی  )اسالم( به وی قدر و عزت داده باشد. و کسانی که هللا متعال و دین وی )اسالم( را نمی 

 کنند.  د می و محبت با آنان مجاز نیست، بلکه مسلمانان با وی در روشنایی اسالم برخور

در این صفحه یک فردی آورده شده است که در صورت وی    –وسوم  صدوبیست یک مالحظه ششم:  

 کشد. این کار نوعی از استهزا باالی سنت است. ریش و بر سر او لنگی است و قلیان می 

آموزان  های تصویر و قلیان را بیان کند. این نیز نوعی از تهاجم غربی است که اذهان دانش استاد باید بدی 

 کنند. استاد باید بدی این مفکوره را بیان کند.  ما را با آن خراب می 

 :دومصنف 

 مضمون: پشتو 

آوری جای ]خواب[ ذکر شده،  داری[ خانه و جمع درست، آداب ]نگه   در این  – صفحه دهم  مالحظه اول:  

 آموزان باید با آداب دینی خود آشنا شوند. اما به وضو و نماز هیچ گونه اشاره نشده است. دانش 

ای در مورد نماز و  گاهی، هیچ یادآوری جا نیز در کارهای صبح در این  – صفحه هژدهم مالحظه دوم:  

 آموزان را به نماز و وضو تشویق کنند.  ید دانش وضو نیست. معلمان با 

ی  بدر یک جمله )کنسرت( ذکر شده است که پدیده غیرشرعی و اجن   - وهفتم  صفحه بیست   مالحظه سوم:

 ما باید روزهای ملی خود را در چارچوب شریعت تجلیل کنیم.  های آن بیان شود. است و باید بدی 

 ها بیان شود.  ها اتن و دهل باید بدی   –وهشتم صفحه چهل مالحظه چهارم: 

کنم(، استاد  های تلویزیون را تماشا می و در این جمله )من همه برنامه   65در صفحه    مالحظه پنجم: 

های غیرمفید و ناروای تلویزیون  آموزان را به این بفهماند که از دیدن و شنیدن برنامه محترم باید دانش 

 دداری کنند. خو

در اخیر کتاب زیر عنوان »ترانه معارف« یک ترانه آمده است. معلم باید در کنار این   مالحظه ششم: 

 آموزان حفظ کند.  ترانه، باید ترانه امارت اسالمی را نیز باالی دانش 



 ه.ش، صنف دوم، مضمون پشتو  1399شده نصاب چاپ  ضمیمه: 

شرح داده شده که[ علوم عصری بر هر مسلمانی فرض  زیر عنوان علم ]  – صفحه دهم  مالحظه اول:  

آموزان را بفهماند که علوم شرعی به اندازه ضرورت فرض عین و علوم  شده است. استاد باید دانش 

 عصری با توجه به نیاز جامعه، فرض کفایی است.  

نستان به  زیر عنوان روز استقالل، از روز استرداد استقالل افغا   – صفحه هفتادوهشتم  مالحظه دوم:  

ها هیچ گونه یاد نشده است.  های افغان ها یادآوری شده، اما در این راه از جهادها و قربانی دست انگلیس

ها  ها و در ادامه امریکایی ها، روس استاد باید قربانی مردم افغانستان در راه کسب استقالل از انگلیس 

 وزان تذکر دهد. مآو ناتو را برای دانش 

 صنف سوم: 

 مضمون: پشتو 

در این صفحه از ]کلمه[ جرگه استفاده شده است که از آن استفاده    –صفحه هفتادوچهارم  مالحظه اول:  

های غلط  آموزان بگوید که جرگه باید با شریعت در تضاد نباشد و رواج شود. استاد باید به دانش غلط می 

 آن لغو شود.  

این باید در روشنی شریعت  در این صفحه ]درس[ بزکشی آمده است.    –صفحه هفتادوششم    مالحظه دوم:

 های ناروا و قمارها از آن دور شود. تشریح و شرط 

کاری که به سگ آب داده بود، به شکل یک  قصه آن زن گنه   – صدوشانزدهم  صفحه یک   مالحظه سوم:

حدیث شریف است و اصالح آن باید براساس حدیث    قصه قدیمی تشریح شده است، در حالی که این 

 شریف شود. 

های  به تعلیم مختلط و طرب تشویق شده است. باید بدی   –وهشتم  صدسی صفحه یک  مالحظه چهارم: 

 شان بیان شود.  تعلیم مختلط و مطربی برای 

 ه.ش، صنف سوم، مضمون پشتو:  1399شده نصاب چاپ  ضمیمه: 

یادآوری شده است. دانش از ماین   – ونهم  صفحه بیست   مالحظه اول:  باید فهمانده شوند که  ها  آموزان 

 ها به وجود آمده است.  ها و سپس امریکایی ها در کشور ما در پی اشغال توسط روس فرش شدن ماین 

 نف چهارم: ص



 مضمون: پشتو 

آموزان بیان  نام جرگه آمده است. استاد اهداف اصلی جرگه را به دانش  –صفحه پنجاهم  حظه اول:  مال

که استفاده غلط از آن صورت  گی افغانستان استفاده شود، نه این کند که از آن برای وحدت و همبسته 

های  نچه در وقت گان و شبیه آن. چناسازی اشغال برای بیگانه گیرد، مانند ایجاد اداره مزدور، زمینه 

 اخیر از نام جرگه استفاده نادرست صورت گرفت و سبب بدبختی کشور شد. 

 : ه.ش  1399شده نصاب چاپ ضمیمه: 

زیر عنوان »انسان« به احترام مطلق انسان تشویق شده است. باید حدود    –صفحه هفتم  مالحظه اول:  

 ها از نگاه اسالم تشریح شود.  احترام انسان 

زیر عنوان علم دو حدیث آورده شده است که ثابت نیست. باید مخاطبان    –وسوم  صفحه سی مالحظه دوم:  

 تفهیم شوند. 

های شماری از رادیوهای استعماری یاد شده و  زیر عنوان رادیو نام   –ونهم  صفحه سی مالحظه سوم:  

رادیو آزادی و سایر    های ها و شیطنت شرارت اند. باید به شاگردان  آموزان به شنیدن آن تشویق شدهدانش

ای  کردند و بررادیوهای استعماری که برای دشمن و اشغال، علیه جهاد مقدس و مجاهدین تبلیغ می 

 واضح شود. همین اهداف ساخته شده بودند، 

 صنف پنجم: 

 مضمون: پشتو 

در مورد کسب علم یک حدیث )طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان    –صفحه سیزدهم  مالحظه اول:  

تعلیم زنان در نظر گرفته   فرض است( آمده است. این حدیث شریف باید تشریح و اصول شرعی برای 

 شود. 

زیر عنوان پسر معیوب یک درس آمده و طوری به تصویر    – صفحه هفدهم، درس نهم  مالحظه دوم: 

کشیده شده که پای آن پسر در انفجار ماین از بین رفته است. معلم باید برجسته سازد که اعضای بدن  

که  ، تا این ها از بین رفته است های امریکایی های و بمباردمان های روس وطنان ما به دلیل بم بیشتر هم 

 برای بدنامی جهاد مقدس گذشته استفاده نکند.  ن کسی از آ 

نام  زیر عنوان ملل متحد از این اداره شیطانی توصیف شده و نیک  –صفحه هفتادوهفتم مالحظه سوم: 

   شوند.های آن باخبر  گان باید از جرایم و ظلم جهان خوانده شده است. خواننده 



در این صفحه یک درس زیر عنوان بشردوستی    –ونهم، درس پانزدهم  صفحه بیست مالحظه چهارم:  

آمده که که از اصالحات و مفاهیم جدید غرب است. باید اصول، حدود و ضوابط آن در روزشنایی  

   شریعت مشخص شود.

مت دیدن تلویزیون تشویق  آموزان به سدانش   – وهشتم  درست بیست   –وپنجم  صفحه پنجاه مالحظه پنجم:  

   ه منع شوند.فاید های اشتباه، مفسد و بی اند. باید از سوی معلم محترم از دیدن و شنیدن برنامهشده

 ه.ش:  1399شده اب چاپ صن ضمیمه: 

اند. باید  شاگردان زیر عنوان تلویزیون به دیدن تلویزیون تشویق شده –وپنجم  صفحه سی مالحظه اول:  

   های آن باخبر شوند.زیان از 

ها تشویق شده است.  زیر عنوان بشردوستی  به محبت با همه انسان   – وسوم  صفحه چهل مالحظه دوم: 

   برائت از عقیده کفار باید در اذهان شاگردان محاکمه شود.

 صنف ششم: 

 مضمون: پشتو 

که از    آمدهدرسی  وزیر محمداکبر خان    مورد در    – ، درست شانزدهم  ویکمسی   صفحهمالحظه اول:  

آموزان در مورد تهاجم  معلم باید به دانش   .کامالً صرف نشر شده است توسط وی  قهرمانی کشتن مکناتن  

ها به گونه مختصر معلومات دهد و قصه کشته شدن مکناتن توسط وزیر  ها و امریکایی ها، روس انگلیس 

شان به گونه درست باخبر  آموزان از تاریخ قهرمانان و غازیان محمداکبر خان را تشریح کند تا دانش 

 ان پیدا شود.  شان در ذهن آن شوند  و جذبه کشتن دشمن 

در درس متذکره اصطالح عبادت فکری    –وسوم، تحفه شاعر، درس هفدهم  صفحه سی مالحظه دوم:  

آمده است. این اصطالح در میان اهل تشیع شهرت زیاد دارد و باید تحقیق شود تا خانه جدید ما از افکار  

 گان نجات یابد. بیگانه 

در بحث مواد مخدر یادآوری شراب به گونه    –ویکم  چهلصفحه هشتادویکم، درست  مالحظه سوم:  

های شراب به گونه تفصیلی روشنی  ضمنی و سرسری آمده است. معلم در مورد حرام بودن و زیان 

 بیندازد.



در این صفحه زیر نام مخترع بزرگ بشریت،    – وششم  وهفتم، درس چهل صفحه شصت مالحظه چهارم:  

نامه چند شخصیت  کنار این معلم تالش کند که معرفیاز ادیسن امریکایی توصیف زیادی شده است. در  

 آموزان را تقویت کند. مخترع مسلمان را بیان و همچنان روحیه اختراع در میان دانش 

در این صفحه زیر عنوان بشردوستی یک درس    –وششم  صفحه نودویکم، درس چهل مالحظه پنجم:  

ای غرب از آن به یک سالح برضد اسالم  آمده که این هم از همان مفاهیم و اصطالحاتی است که دنی

آموز را بفهماند که اسالم از بشردوستی باالتر و بیش از حد رحیم و مهربان  معلم باید دانش گیرد.  کار می 

انسان  که  است  اسالم  مبارک  دین  نابسامانی است. همچنان  از  را  نجات می ها  زیادی  این  های  و  دهد 

 تواند؟ ها را به آن ارایه می بشردوستان چند نمونه از جرایم و ظلم 

زیر عنوان ترانه وطن شعر سلیمان الیق کمونیست آمده    –صفحه نودوسوم، درس چهلم  مالحظه ششم:  

شان معلومات  های کمونیستان و مفکوره و عقیده باطل آموزان در مورد ظلم است. استاد باید به دانش 

   آموزان زمزمه شود.دانش جا ترانه امارت اسالمی در مورد کشور بر  دهد. در این 

 صنف ششم: 

 هنر رسامی مضمون:  

 از صنف اول تا صنف ششم

روح آمده است که  های ذیهای عکس ها وجود ندارد. البته در همه کتاب ای در مورد این کتاب مالحظه 

 آموزان بیان کند. نش ها را به داهای این گونه عکس باید به روش مناسب محو شود و استاد بدی 

 صنف ششم: 

 مضمون: ریاضی 

 از صنف اول تا صنف ششم

ای وجود ندارد. تصاویر باید به روش مناسب محو  ها نیز مالحظه روح، بر این کتاب به جز تصاویر ذی 

 های آن در اذهان شاگردان مستحکم شود.  و بدی 

 صنف ششم: 

 مضمون: حسن خط 



 از صنف اول تا صنف ششم

 ایراد مشخصی بر آن وجود ندارد. 

 ه،ش، صنف پنجم:  1399شده نصاب چاپ ضمیمه: 

توصیف بایزید روشان آمده است.  تذکره روشانیان و    – ودوم  وسوم و چهلصفحه بیست مالحظه اول:  

 و عقاید وی را بیان کند.    هآموزان بینش علما در مورد مفکور استاد باید به دانش 

 صنف اول: 

 های زندگیمضمون: مهارت

روح آمده است، باید به روش مناسب محود شود. افزون بر  در همه کتاب که تصاویر ذی الحظه اول:  م

آموز چهره خود را رسامی کند و این عمل باطل است.  این، در صفحه دوم آمده است که هر دانش 

   د. های این عمل را به شاگردان بیان کنآموز به آن عادت داده نشود، بلکه استاد باید بدی دانش

سازد، دار چهره خود را به گونه دلچسپ می برای کودکی که به گونه دوام   –صفحه ششم  مالحظه دوم:  

   به کف زدن امر شده است. استاد باید این کار را بر کودکان انجام ندهد. 

آموزان  ذکر سالم خالف سنت آمده است. باید به روش مسنون به دانش   – صفحه پانزدهم  مالحظه سوم:  

 شود تا ثواب از آن به دست آید.  فهمانده

برای سگرت کشیدن، عکس با لنگی و ریش و در صفحات قبلی    –صفحه نوزدهم  مالحظه چهارم:  

کند.  آموزان تصویر اشتباه ایجاد می این کار برای دانش برای تعلیم، با پتلون و نیکتایی آورده شده است.  

بیان کند که این همه خالف سنت و هم خالف رسوم  وار را  سسگرت و ن  باید دور شود و استاد باید بدی

   است.

های جنگ ذکر شده است. آقای معلم باید تفاوت جنگ ناروا  زیان   – ونهم  صفحه شصت   مالحظه پنجم: 

 آموزان نشان دهد. و جهاد و فرضیت، اهمیت و ضرورت جهاد را به دانش

آمده است، باید به روش مناسب محو  زوح  در کتاب متذکره به هر اندازه که تصاویر ذیمالحظه ششم:  

روح مکلف  های غیرذی آموزان را به کشیدن رسم روح را بیان و دانش های تصویر ذی شود. استاد بدی 

   کند.

 ه.ش، صنف اول، دوم و سوم:  1399شده نصاب چاپ ضمیمه: 



های  درس های اول، دوم و سوم به گونه کامل ارزیابی شد. بر  های مهارت صنف کتاب مالحظه اول:  

 روح در آن زیاد است که باید به روش مناسب محو شود. آن مالحظاتی وجود ندارد، اما تصاویر ذی 

 مضمون: دری 

 صنف چهارم

صفحه هشتادونهم، عنوان نوروز: در این درس به تجلیل از نوروز تشویق شده است.  مالحظه اول:  

و باید جداً از آن اجتناب    آموزان واضح سازد که تجلیل از نوروز در اسالم ناروا است معلم باید به دانش 

 شود. 

ها  روح همانند سایر کتاب به جز ایراد باال، ایراد دیگری وجود ندارد. البته تصاویر ذی   مالحظه دوم:

 های آن بیان شود. باید دور و بدی 

 مضمون: دری 

 صنف چهارم

روح  در این مورد باید رهنمایی شود که تصاویر ذی  – وششم، عنوان رسام صفحه بیست مالحظه اول: 

 . و بیهوده باید رسم نشود 

در این درس از حق آزادی یاد شده است. باید حق    –وسوم، عنوان حقوق  صفحه سی   مالحظه دوم:

 تشریح شود. آزادی از نظر اسالم  

در این درس به تجلیل از روز نوروز    – صفحه هشتادوچهارمم، موضوع میله نوروز  مالحظه سوم:  

آموزان واضح کند که تجلیل از نوروز در اسالم ناروا است و باید  تشویق شده است. معلم باید به دانش 

 از آن جداً اجتناب کنند. 

عنوان میله سمنک و یک شعر آمده است. این موضوع باید در    - صفحه هشتادوهفتم    مالحظه چهارم: 

 و میله بیان شود.   رهای این شعروشنی هدایات اسالم رد و بدی 

در این صفحه بزکشی آمده است. این باید در روشنایی    – صفحه نودوسوم، عنوان بزکشی  مالحظه پنجم:  

 دور شود.  نز آ های ناروا و قمارها اشریعت تشریح و شرط 

 ه.ش، صنف اول، دوم و سوم:  1399شده نصاب چاپ  ضمیمه: 

 گیهای زنده مضمون مهارت



آموزان را به رسامی، عکاسی و کارهای سینمایی تشویق کرده  دانش  – وهفتم صفحه سی مالحظه اول: 

ها مطلق  دهد. برخی از آن نمی شان واضح کند که اسالم اجازه این کارها را  است. معلم باید این را برای 

 روح را نه رسم کنند و نی از آن تصویر بگیرند. ناروا و برخی دیگر نیز مشروط است که تصاویر ذی 

 مضمون: دری 

 صنف چهارم

که بیشتر آن خالف شریعت    های مختلف نشان داده شده است جا میله در این   – صفحه هفتم  مالحظه اول:  

و بلکه خطر زوال ایمان در آن است و در اسالم جای ندارد. پس این باید حتماً دور شود و نحس بودن  

 ها در روشنایی شریعت بیان شود.  و قباحت این میله 

های تاریخی از بودای بامیان نیز یاد شده است که  زیر عنوان آبده   – صفحه هفتادوششم    مالحظه دوم: 

ها را در  در حقیقت تاریخ ما نه، بلکه و شرم و عار برای ما است. پس استاد باید بدی و قباحت بت   این 

 روشنایی شریعت بیان کند. 

 مضمون: انگلیسی 

 صنف چهارم

ها آمده است، باید دور شود یا روی آن  در پوش و درون این کتاب روحی که تصاویر ذی مالحظه اول: 

 کاغذ یا چیز دیگر نصب و مذمت آن بیان شود.  

 ه.ش، صنف پنجم، مضمون انگلیسی:   1399شده چاپ ضمیمه: 

به خروج زنان از خانه برای تفریح    Amusement Parkزیر عنوان    –صفحه بیستم    مالحظه اول:

آموزان را بفهماند که زنان باید تنها براساس نیاز با پرده و حجاب از  د دانشتالش شده است. استاد بای

 خانه بیرون شوند.  

همه کارهای روز به ترتیب    My Daily Activitiesزیر عنوان    – صفحه هشتادوپنجم    مالحظه دوم: 

ه در آن آمده  ذکر شده، اما نمازهای پنج وقت به شمول عبادت در آن از نظر افتاده است. تنها نماز جمع

و پس از آن در روز جمعه از شنیدن موسیقی نیز یاد شده است که در اوقات فراغت روز جمعه آهنگ  

باید دانششنویم.  می های شنیدن آهنگ را در  آموزان را به سوی عبادت تشویق و زیان معلم محترم 

 شان بیان کند. روشنایی شریعت اسالمی برای



به خروج زنان از خانه برای    The day at the zooزیر عنوان    نودوپنجمصفحه    مالحظه سوم: 

آموزانش را بفهماند که زنان باید تنها در صورت نیاز با پرده  استاد باید دانش   تفریح تشویق شده است. 

 و حجاب از خانه بیرون شوند. 

شاگردان به تجلیل از روز    Birthday Partyزیر عنوان    –صدوششم  صفحه یک  مالحظه چهارم:

ها است، باید از آن جلوگیری  چه این رسوم غربی اند. چنان تولد و قطع کیک در آن روز تشویق شده 

 شود. 

سرود ملی آورده شده   National Anthemزیر عنوان    – وهشتم  وسی صد صفحه یک   مالحظه پنجم: 

آموزان  می نیز آورده و باالی دانش جا با آن ترانه معارف زمان حاکمیت امارت اسالاست. باید یک 

 حفظ شود. 

 صنف ششم

ها  زیان ها تشویق شده است. معلم باید  به دیدن تلویزیون و فیلم   – صدوهژدده  صفحه یک مالحظه اول:  

 های عصر کنونی و تاثیر سوء آن بر جامعه را روشن سازد. تلویزیون و فیلم 

 مضمون: علوم اجتماعی

 صنف چهارم

گی اجتماعی تصاویری آمده و در زیر تصویری نوشته  زیر عنوان زنده   –صفحه اول  مالحظه اول:  

. استاد بدی اتن را بیان دارد و تصاویر به  ردم در حال اتن کردن در یک عروسی(شده است که )م

 شیوه مناسب محو شود. 

در جریان ذکر کردن وظایف اعضای خانواده، یادآوری شده است که زنان    – صفحه نهم    مالحظه دوم: 

حدود و شرایط کار    کنند. باید های دولتی کار می ها و اداره ها، کارخانه در شهرها در مکاتب، شفاخانه 

 زنان از نگاه اسالم بیان شود.

از نیروهای اداره کنونی ]دوره جمهوریت[ توصیف شده است که    –وپنجم  صفحه سی   مالحظه سوم:

دوام اشغال تربیه شده  دفاع و  دانش اند.  در اصل برای  به  باید  آموزان واضح سازد که  استاد محترم 

 نیروهای واقعی آنانی هستند که با روحیه اسالمی، جهادی و افغانی تربیه شده باشند.

 صنف چهارم



های دروس اجتماعی به گونه دقیق بررسی شد. برخی از مضامین آن قابل تدریس و مفید است،  کتاب 

 ارد که به شرح زیر است: اما در مورد برخی دیگر آن مالحظات وجود د 

از  ملت تعریف شده است که با تعریف اسالم از ملت تفاوت دارد. براساس    – صفحه دوم  مالحظه اول:   

 شود. نظر اسالم، ملت بر مبنای دین ایجاد می 

مدت و انتقالی از  های کوتاه های دولت زیر عنوان خدمات اجتماعی با نام   –  صفحه هفتم   مالحظه دوم: 

انگیزی یادآوری کند  آموزان از نکات غم معلم باید به دانش  غالم ]جمهوریت[ توصیف شده است.اداره 

 که با تهاجم امریکا با ایجاد اداره غالم آمد. 

ها ستایش و از خدمات آنان یادآوری شده  زیر عنوان پولیس از پولیس   – صفحه یازدهم    مالحظه سوم: 

وطنان ما با آنان را  ها و دشمنی هم همکاری آنان با امریکایی نشانده،  است. معلم باید جرایم اداره دست 

 آموزان معلومات دهد. ذکر کنند و در مورد پولیس اصلی و وظایف آن به دانش

چهارم:  هفدهم    مالحظه  انترنت   – صفحه  منفعت   از  و  باید  ستایش  معلم  است.  شده  ذکر  آن  های 

شان نشان دهد و تا حد امکان تالش  آموزان را از مفاسد انترنت نیز خبر کند، آداب آن را برای دانش

 کنند که آنان را از کار گرفتن آن منع کند.  

پنجم:   هژدهم  مالحظه  رسانه   –صفقحه  عنوان  یادآوزیر  انترنت  و  تلویزیون  از  جمعی  و  های  ری 

و از ]استفاده[  ها خبر  آموزان را از تبلیغات غلط رسانه های آن بیان شده است. معلم باید دانش سودمندی 

     آن جلوگیری کند. 

اس  – ویکم  صفحه چهلمالحظه ششم:   و  اس  پ زیر عنوان سگ  فواید  از جهاد    ب از  اما  ذکر شده، 

 در جهاد را ذکر کند.  ب یادآوری نشده است. معلم باید از فواید و ثواب تربیه اس

با یادآوری از دولت جمهوری انتقالی و اسالمی آمده است که با    –وششم صفحه شصت  مالحظه هفتم:

آموزان  نشانده، صلح آمده است، با وجود که این حرف برعکس است. استاد باید دانش آمدن اداره دست 

 را از حقیقت خبر کند. 

 عین مالحظه وجود دارد.   –وهشتم صفحه شصت  مالحظه هشتم: 

نامه بن ستایش شده و پایان  زیر عنوان صلح و حقوق بشر از توافق   – صفحه هفتادوششم  مالحظه نهم:  

جدید در افغانستان    ماتمآموزان را بفهماند که نشست بن تهداب یک  شمرده شده است. استاد باید دانش   ماتم

 را گذاشت.



زیر عنوان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و اعالمیه حقوق بشر  صفحه هفتادوهشتم:    مالحظه دهم: 

آموزان وضاحت دهد که اعالمیه ملل متحد معیاری  مورد به دانش   نییادآوری شده است. معلم باید در ا

 حقوق بشر نیست و در برخی از موارد با اسالم در تضاد است.  

 ین مالحظه باال وجود دارد.ع  – صفحه هفتادونهم  مالحظه یازدهم: 

 جغرافیه نصاب دری

 صنف پنجم

حقوق انسان باید از دیدگاه شریعت اسالم تشریح و نیز    –درس پنجم، عنوان حقوق انسان  مالحظه اول:  

مسجد در تاریخ اسالم مراکز    در سلسله مراکز تعلیمی، مسجد و مدرسه نیز ذکر شود، زیرا مدرسه و 

 المی ما ثابت شده است. ساصلی تعلمیات ا

 ه.ش:  1399شده پ نصاب چا ضمیمه: 

 مضمون علوم اجتماعی 

 جمصنف پن

زیر عنوان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و اعالمیه حقوق بشر یادآوری    - مالحظه اول: صفحه نهم  

  آموزان وضاحت دهد که اعالمیه ملل متحد معیاری حقوق شده است. معلم باید در انی مورد به دانش 

 بشر نیست و در برخی از موارد با اسالم در تضاد است.

 صنف ششم

که اصطالح جمهوریت نیز در  م افغانستان آمده زیر عنوان جمهوری اسال  – صفحه اول مالحظه اول:  

ها به وسیله زور و زیر نام سالح  آموزان را بفهماند که غربی مالحظه است. استاد باید دانش   آن قابل 

می  تالش  افغانستان  در  جمهوریت  و  دموکراسی  تحمیل  خوبیبرای  همچنان  اسالمی  کند.  نظام  های 

 شان بیان شود. برای 

زیر عنوان ضرورت جامعه به دولت تنها نیازها به دولت از نگاه دنیایی   –ششم   صفحه  مالحظه دوم:

 آموزان را به ارزش امامت و امارت از نظر اسالم بفهماند. یاد شده است. معلم باید دانش

ساالری آمده  زیر عنوان دولت ما اصطالحات جمهوریت اسالمی و مردم   –  صفحه هشتم   مالحظه سوم: 

 ساالری را بیان کند. های جمهوریت و مردم ها و زیان باید کاستی . معلم است 



اصطالحات قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسالمی و دموکراسی    –   صفحه دهم مالحظه چهارم:  

ساخته و تصویب شد و    52آموزان باید خبر شدن که این قانون اساسی زیر سایه بی آمده است. دانش 

 ندارد. ها ارزش برای افغان 

زیر عنوان نشست بن، این نشست تهداب رفاه، صلح و سرسبزی در    –   صفحه هژدهم   مالحظه پنجم: 

آموزان را بفهماند که نشست بن از نگاه حقوقی و شرعی  افغانستان تلقی شده است. معمل باید دانش 

 های افغانستان است. تهداب نامالیمتی 

اداره موقف از اداره حامد کزی ستایش شده است. استاد باید  زیر عنوان    –  صفحه بیستم   مالحظه ششم:

 آموزان را از جرایم این اداره باخبر سازد. دانش

گان  از لویه جرگه اضطراری و تصامیم آن یاد شده است. خواننده   – ودوم  صفحه بیست   مالحظه هفتم:

سوی حامیان اشغال خواسته   ها نیست، بلکه از های مرسوم افغان باید تفهیم شود که این جرگه از جرگه 

 شده بود.  

زیر عنوان دولت انتقالی افغانستان از اداره کرزی ستایش شده    –وچهارم  صفحه بیست   مالحظه هشتم:

 گان باید از حقیقت باخبر شوند. است. خواننده 

زیر عنوان بازسازی کشور از بازسازی توسط امریکا یادآوری    – وششم  صفحه بیست مالحظه نهم:   

ها دوباره به جیب  این در حقیقت ویرانی بود بیشتر پول آموزان بای فهمانده شوند که  شده است. دانش

 ها رفت. غربی 

جا با چند تصاویر، از انتخاب یادآوری و توصیف شده است.  یک وهشتم:  صفحه بیستم   مالحظه دهم: 

های انتخابات غربی زیر سایه  آموزان از نامالیمتی به روش مناسب محود شود و دانش   تصاویر باید 

 اشغال باخبر شوند. 

جرگه توصیف شده است. معلم  زیر عنوان پارلمان از پارلمان و لویه   –   امصفحه سی  مالحظه یازدهم: 

وعقد  شورای اسالمی یا اهل حل آموزان را بفهماند که پارلمان کنونی یا مشرانو جرگه جای  باید دانش 

 تواند. را گرفته نمی 

در بخش یادآوری از حضرت علی از اختالفات درونی و  :  وچهارمصفحه شصت :  مالحظه دوازدهم 

االحترام هستند و  آوزان را بفهماند که صحابه واجب های صحابه یاد شده است. استاد باید دانش جنگ 

های اجتهادی اختالف نظر داشتند  نبود، بلکه براساس ارزش اختالف میان آنان بر مبنای منافغ شخصی  

 بودند.    جانب به حق که شرعا دو طرف 



های غربی یاد شده  نامهاز اعالمیه حقوق بشر و سایر موافقت   –وهشتم  صفحه شصت مالحظه سیزدهم:  

 اند. ناقضین حقوق بوده ها بیشتر از حقوق  ها، غربی آموزان باید فهمانده شوند در میان انسان است. دانش 

گی از ازدیاد نفوس یاد شده و تشویق  زیر عنوان محیط زنده  –  صفحه هفتادویکم  مالحظه چهاردهم:

آموزان  زنند، باید دانش شده که باید کم شود. از عقایدی که آنان براساس آن از کاهش نفوس حرف می 

نداشته باشد که اگر نفوس زیاد شود،  باخبر شوند که این یک عقیده کفری است و آن را باید مسلمان  

 لباس و غذای آن را چه کسی خواهد داد. 

- ------ 

 : اجتماعی دروس ه.ش، صنف ششم، مضمون  1399شده پ نصاب چا ضمیمه: 

اول:  هفدهم   مالحظه  و  پانزدهم  باید    –   صفحات  معلم  است.  شده  یاد  قضاییه  و  اجراییه  قوه  از 

ت. در اسالم منشای قدرت  قدرت و قوا از اساسات جمهوریت اسآموزانش را بفهماند که تقسیم  دانش

 کنند. امیرالمومنین است و سایر قوا در با وی در تسریع کارها کمک می 

ها بار دیگر از تلویزیون و انترنت یادآوری شده  زیر عنوان رسانه   – ویکم  صفحه چهل   مالحظه دوم: 

 د. آموزان باید از مفاسد آن آگاه ساخته شوناست. دانش 

هللا می گوید:  در درس حقوق کودکان گفته شده است که رسول   – تم  ش وهچهل صفحه    مالحظه سوم: 

های زیاد، حدیثی با این الفاظ پیدا نشد. البته حسن  های بهشت هستند.« پس از بررسی کودکان پروانه »

 اند. های جنت شمرده شدهو حسین گل 

چهارم:   پنجاهم  مالحظه  زن   – صفحه  حقوق  میان  در  زن  حقوق  عنوان  و  زیر  انتخاب  حق  از  ها، 

به  رای را  انتخابات  شرعی  حیثیت  و  زنان  اسالمی  حقوق  باید  استاد  است.  شده  یادآوری  نیز  دهی 

 آموزان بیان کند.  دانش

گان باید از  از نجیب کمونیست بااحترام یادآوری شده است. خواننده   –ودوم  صفحه پنجاه :  مالحظه پنجم

 جرایم وی باخبر شوند.  

در جریان بررسی حوادث افغانستان، از سقوط امارت و آمدن    –  وچهارمصفحه پنجاه  مالحظه ششم: 

گان خبر شوند که  نشانده به عنوان صفحه نو تاریخ در افغانستان یاد شده است. باید خوانندهاداره دست 

کفار در جهان برای سقوط امارت حشر کرده بودند و شماری از خاینان در داخل کشور از آنان حمایت  

های امریکایی به کشور آورده شدند و به قدرت رسیدند. پس  ها و تانک ر طیارهکردند. شماری سوار ب

 های کنونی افغانستان است.  این صفحه جدید نه، بلکه تداوم اشغال و نامالیمتی 



های گذشته یاد  های مالی و بشری در جریان جهادها و جنگ از زیان   وپنجم:صفحه پنجاه   مالحظه هفتم: 

 باید از فواید دینی و دنیوری جهادهای گذشته نیز باخبر شوند. آموزان شده است. دانش 

 صنف ششم

 جغرافیه نصاب دری

راجع به اهمیت قانون اساسی از نگاه شریعت اسالم تشریح صورت گیرد    -  قانون اساسی  :مالحظه اول

 و توضیح شود که تدوین قانون اساسی باید در چارچوب شریعت صورت گیرد. 

 این موضوع نیز باید از روی شریعت اسالمی تشریح شود.  –  زنحقوق  عنوان   مالحظه دوم: 

راجع به اجالس بن باید توضیح گردد که همین اجالس به حیث یک    –عنوان اجالس بن    مالحظه سوم:

نشانده خویش را  شود و در این اجالس، حکومت دست وثیقه کفار جهت اشغال افغانستان به شمار می 

 های مایان گردید تی تشکیل دادند که سبب همه بدبخ

 الصحهمضمون: ساینس و حفظ

 صنف چهارم

در مورد ایدز معلومات داده شده، اما گفته نشده است که این تحفه    94و    93صفحات    در مالحظه اول:  

آید، چرا که این بیماری در افغانستان نبود و  دموکراسی است که به دلیل روابط نامشروع به میان می

ا که  بیماری توسط آنان پخش شد، چر  ،دند که بیشتر به آن مبتال بو  که افراد از غرب آمدند بعد از این 

   بزرگترین راه شیوع آن روابط نامشروع است. 

 مضمون: دری، نصاب دری 

 صنف اول

جا باید ترانه ملی وقت امارت زمزمه گردد  در این   – عنوان )سرود ملی(  پنجم،  صفحه  مالحظه اول:  

 ا ذکر گردیده است. هکه در آن از اسالمیت، جهاد و شجاعت افغان 

 صنف اول



جا باید توضیح گردد که تجلیل روزهایی که  سرخ: در این عنوان میله گل   هفدهم،صفحه  مالحظه اول:  

جاهلیت به حیث یک رسم باقی مانده است، از دیدگاه شریعت اسالمی مجاز نبوده، بلکه اسالم  از زمان  

 روزهایی دارد که باید تجلیل گردد، ماند روزهای عید وغیره. 

 صنف اول

این   – عنوان مواد مخدر  ،  صدوسومیک صفحه  مالحظه اول:   یادآوری از مواد  در  باید در سلسله  جا 

   مخدر، تحریم شراب در اسالم و ضررهای صحی آن نیز تشریح شود.

 صنف پنجم

جا مساوات انسانی و حقوق زن و مرد از  در این  –عنوان حقوق زن هفتادوسوم،  صفحه مالحظه اول:  

 نگاه شریعت اسالمی تشریح گردد. 

کنار ذکر مخترعین دنیا، باید از  جا در  در این   –عنوان ادیسن    وششم، صدوسی یک   صفحه مالحظه دوم:  

مخترعین مسلمانان نیز یادآوری شود، مانند عباس ابن فرناس، الخوارزمی، االدریس، عمر خیام وغیره  

 ... 

 صنف ششم

اول:   تلویزیون  دودومهشتا صفحه  مالحظه  عنوان  این   – ،  تلویزیون، اضرار  در  از  استفاده  جا ضمن 

 تلویزیون نیز تشریح گردد و باید استفاده صحیح از آن صورت گیرد. جانبی  

 صنف نهم 

جا یک جمله آمده است: »...به هیچ وجه مهنای  در این   –ها  ن ، عنوان اتحاد مسلماششمصفحه  مالحظه:  

جا باید واضح شود که اتحاد مسلمانان برای جهاد  اختالف و جنگ با دیگر جوامع بشری ندارد«. در این 

 باشد. با کفار یک ضرورت مبرم می 

 صنف دهم

صلح پایه و اساس است و جنگ صورت استثنایی.    –، عنوان صلح  ودومصدوچهلیک صفحه  ظه:  حمال

در باره صلح در یک آیه قرآنی امر به صلح آمده و در دیگر آیه قرآنی، منع از صلح شده است. تفسیر  

ن طور مطبیق کرده که اگر خواسته و آروزی صلح از طرف کفار باشد، باید امر عملی شود  معارف ای 

 ها شود، به نهم عمل شود. واگر خواسته صلح از طرف مسلمان 



 یازدهم صنف 

شان به نکاح با کسی مجبور  ، موضوع پسر و دختر بالغ نباید بدون رضایت همنودونصفحه  مالحظه:  

شان  اختیار ازدواج شان هم  نابالغ نیز بیان شود که پدر و پدرکالن   و دختر  جا باید حکم پسردر این   – شوند  

 را دارد و بعد از بلوغ خیار، بلوغ را هم ندارند.  

 صنف دوازدهم

 ده از تلویزیون را بدعت حسنه گفتن درست نیست استفامالحظه: 

 نصاب دری  –مضمون آموزش قرآن 

 صنف دوم

 لفظ عظیم زاید است.  -  2سوره بقره در سطر   6، آیه  24صفحه  مالحظه اول: 

آورده و    13این الفاظ را از آیه    - ، »اال انهم هم السفهاء و لکن الیعلمون«  30صفحه  مالحظه دوم:  

 جای داده است.   12در آیه  

 مضمون تعلیم و تربیه اسالمی نصاب دری

 مجصنف پن

 چنین است: )اجتنبوا السبع الموبقات...(  درست آن  – حدیث )اجتنبوا الموبقات...( مالحظه اول: 

 مضمون فزیک نصاب دری

تمام تحوالت فزیکی، مانند  مالحظه:   باید در  آفتاب  آب در مضامین فزیک در همه صنوف،  وهوا، 

تا ذهنیت شاگردان به طرف ماده نیز تشریح شود  پرستی گراییده  وغیره نظریات و هدایات شرعی 

 نشود. 
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 بخش دوم 

 (12( تا صنف )7از صنف )

 ( م 12/20/ 2020)    ( ه.ش       30/ 1399/9)        ( ه.ق   05/ 1442/05)

 ها:شمار کتاب 

  14کتاب( و )یازدهم و دوازدهم    15کتاب(، )دهم    16هشتم و نهم  از صنف هفتم تا دوازدهم، )هفتم،  

ها از سوی هیأت مرور شود. گفتنی  شود. قرار است که همه کتاب کتاب می   91کتاب( است که جمعاً  

 کنیم. است که این نصاب مشکالت زیادی دارد، اما ما تنها مشکالت جدی آن را نشانی می 

 : مالحظات تفصیلی

 م مضمون صنف هفت 16

 پشتو   –1

 مالحظه  موضوع  درس  صفحه  شماره 

هانس   17 77 1

 کرستین 

یک شخص غربی را قهرمان معرفی کرده است. استاد باید  

آموزان ارایه  ابعاد منفی این مضمون و نصاب را به دانش 

که شغل   است  اشغال  نتیجه  این  که  بفهماند  را  آنان  و  کند 

 کنند. می بیگانه را برای ما قهرمان معرفی 

بلخ مهد   7 31 2

 مدنیت 

ها با تاریخ قبل از اسالم پیوند داده شده جا تفکر افغان این 

ها از  ای برای منحرف کردن افغان است که این هم دسیسه 

تاریخ اسالمی است. استاد باید تا حد امکان تاریخ و تمدن  

 آموزان ارایه کند. اسالمی بلخ را به دانش 

روزنامه،   11 50 3

منبع  

 معلومات 

ها و نقش آنان در نشر  ها تعدد رسانه اینجا باید استاد زیان 

 آموزان روشن کند. تبلغیات منفی را به دانش 

های  زشتی  24 109 4

 ماین و جنگ 

جا تالش شده است که در اذهان کودکان برضد جهاد  در این 

افغان  مقدس  قربانی  امریکا  و  و  اشغال شوروی  ها برضد 



نفر و  کدام  بدبینی  علیه  آیندده  در  نیز  آنان  تا  شود  پیدا  ت 

اشغال ایستاد نشوند. پس باید این عنوان »خطرهای اشغال«  

 شود. 

 عربی  –2

روح وجود دارد  مشکالت زیادی ندارد. تنها برخی از تصاویر کامل ذی  7کتاب عربی صنف   5

 که اگر محو شود،خوب خواهد شد. 

مین موضوعات امور دنیوی آورده شده و کدام موضوع دینی آورده  که در این مضادیگر این 

ه دینی، نماز خواندن، زکات، حج، روز  نشده است، مانند درس به مسجد رفتن، رفتن به مدرس

گی  کودک مسلمان است  وغیره که اگر زیاد شود، بهتر خواهد شد، چرا که این بخشی از زنده

 را بلد باشند.  و باید در مورد آن به زبان عربی چیزی 

 انگلیسی  -3

جا شده است. مانند سلایر، موسیقی، سینما،  در کتاب انگلیسی صنف هفتم فرهنگ عربی جابه  6

 تمثیل. نمونه: به جای رفتن به سینما، مثال رفتن به مسجد یا مدرسه آورده شود.  

این مشکل در انگلیسی نصاب دری نیز وجود دارد. معلم در لباس غربی )نیکتایی و پتلون( به  

 شده است. پس استاد باید در مورد ثقافت اسالمی معلومات دهد. تصویر کشیده 

 دری  -4

آموزان را  جا از نوروز تجلیل شده است. استاد باید دانش این  ترانه بهار  6 25 7

بفهماند  این  عید مجوسی   به  این  و  که  رسم غیراسالمی  ها 

 است.  

لفظی شده است.  جا در حدیث »فریضه العلم...« اشتباه  این  مکتب  9 39 8

به جای ت مدوره، های مدوره نوشته شده است. باید تصحیح  

 و فرضیت علوم دینی و عصری تشریح شود. 

در مورد آزادی نوشته شده است که هر انسان در روشنایی   آزادی 14 65 9

قانون آزاد است. استاد باید این حرف را روشن سازد که  

پاب  و  آزاد  قانونی شرعی  چوکات  در  حدود  انسان  به  ندی 

 شریعت فرض است. 



های آیاث و حدیث را بیاورند،  که نمونه جا به جای این این  اندرزها  15 71 10

ها  اند. استاد باید به این کاستیبیشتر سخنان کافران را آورده

 های دانشمندان اسالم را بیاورد. توجه کند و حرف 

افغانستان به جنگ تعبیر شده و  جا همه روند جهادی  در این  ماین چیست؟  18 86 11

می این  انگیزه  این گونه  گویا  که  جنگ دهد  همه  های  ها 

این بی  در  است.  بوده  ماین مورد  اشغال  جا  نتیجه  باید  ها 

 دانسته شوند. 

ضررهای   19 91 12

 مواد مخدر

جا باید مواد مخدر از نگاه اسالم تشریح و شراب و همه  این 

 شود. مشروبات الکولی در آن اضاف 

جا بشردوستی غربی بیان شده است که با اصول اسالمی  این  حقوق بشر  21 101 13

موافق نیست. استاد باید حقوق بشری را در روشنایی اصول  

 اسالمی تشریح کند. 

 تجوید   -5

 مشکلی ندارد  14

 تعلیمات اسالمی   -6

مسوولیت   5 13 15

در   مسلمان 

برابر  

 مسلمان 

ریختاندن خون مسلمان آمده که  جا حرف از جنگ و  در این 

حرف مناسب است، اما دشمن کنونی ]جمهوریت[ از آن به  

جا نکات  کند. پس استاد باید در این عنوان تبلیغات استفاده می 

جواز و حرام بودن ریختن خود مسلمان، از جمله قصاص، 

و ناموس را مشخص و حکم حامیان نظام کفری    دفاع از دین 

 نیز بیان کند.  علیه نظام اسالمی را  

 حرفه  -7

 مشکل ندارد.  16

 فزیک   -8

ها فزیک بر آیات و دالیل قرآنی استناد شود که خالق و اثرگذار  در تحقیقات و کارهای عملی همه کتاب 

 ر شود. آموزان از اسباب ظاهری متاثکه عقاید دانش اصلی خداوند است، تا این 



های  پرسش   24 17

 فصل دوم 

تصاویر کامالً به برهنه بودن نزدیک است. باید محو  جا  این 

بدی  به  و  برهنه  تصاویر  خصوص  به  تصویر،  های 

 آموزان بیان شود. دانش

 تاریخ   -9

 زمان  3 6 18

 تاریخی 

سو نقطه آغاز تاریخ میالدی خوانده شده و  جا از یک در این 

که   است  شده  داده  پیوند  همین  به  دنیای  واقعات  همه 

ها( بخشی  ها )غربی کنند که تنها همان آموزان گمان می دانش

باید دوره پس در این از تمدن هستند.   ها تاریخی قبل و  جا 

 بعد از اسالم یاد شود. 

هجری هیچ گونه تذکر نرفته است از سوی دیگر، از تاریخ  

و نه این تاریخ نقطه آغاز تلقی شده است. نه هم از دنیای  

آغاز دنیای معاصر از  اسالم و تمدن آن یاد شده است، بلکه  

تهاجم   از  نوعی  نیز  این  که  شده  گرفته  فرانسه  انقالب 

 فرهنگی است. 

استاد باید هر سه تاریخ را تشریح و اهمیت تاریخ هجری  

 کند.  را بیان 

زردشت، رستم، لهراسپ سکندر، کوشانیان )که در اصل   زدشت 8 18-38 19

ای  پرستان به گونهپرستان و بت بودایی بودند( وغیره آتش 

اند که گویا افراد نیک هستند. استاد باید عقیده معرفی شده 

آموزان معرفی کنند. همچنان  مشرک آنان را به دانش 

های کفری مرتبط قبل از  افکار کودکان افغان با نسب 

ها در مورد بگرام،  اسالم معطوف شده است. در این درس 

هده و بامیان مواردی بیان شده است که تالش برای  

 بوداییت در آن نهفته است.  

همچنان در صفحات  

(1 /8/13 /16 /18 /20 /22 /25 /32/33/34 /36 /38 /42 /4

ها آورده شده ( بیشتر تصاویر و مجسمه 50/54/ 47/ 44/ 3



ها به  ها تصاویر و بت است که باید محو و بدی 

 آموزان بیان شود. دانش

 ریاضی  - 10

های  ( تصاویر نیمه برهنه است که باید محو و بدی 199/ 187/ 15/17/43/ 13/ 3در صفحات ) 20

 آموزان بیان شود. تصاویر حتماً به دانش 

دهد. باید محو  دار است که مفکوره نکتایی را به کودکان می تصویر فرد نکتایی  51صفحه در  21

 آموزان بیان شود. ها نکتایی و تصاویر به دانش و بدی 

 کیمیا  - 11

مشکلی در آن نیست، اما اگر از کیمیادانان مسلمان مانند الخوارزمی و سایرین در آغاز کتاب   22

 ا تمدن مسلمانان زنده شود. یادآوری شود، خوب خواهد شد ت 

 جغرافیه  - 12

فهرس 111 23

ت 

کشوره 

ای  

 آسیایی 

بی  جا گفته شده است که نوعیت حکومت در آسیا جمهوری یا چند حز در این 

است. هرچند این تا حدی حقیقت است، اما این را هم بپذیریم که امارت  

از آن  اسالمی در آسیا به عنوان یک نظام قوی ایجاد شده است، اما دشمن  

کند و به این شیوه، به جای نظام شرعی، از آن برای ثبوت  پوشی می چشم 

کند که باید ما هم همان گونه  و حقانیت جمهوریت و دموکرای استدالل می 

 نظام داشته باشیم. 

پس استاد باید تضاد دموکراسی با شریعت و نواقص اختالف و تعدد را از  

 شان بیان کند. اسالمی و نفع آن را برای داده و نقشه نظام  نگاه شرعی نشان  

 دوستی وطن  - 13

شده این  محبت به وطن  14 24 بیان  غیراسالمی  معیارهای  با  وطن  به  محبت  جا 

به   اسالم  حدود  در  را  وطن  به  محبت  باید  استاد  است. 

 آموزان تشریح کند. دانش

اند در این درس هنرمندان، مطربان و موسیقی توصیف شده حق وطن  14 25

های  استاد باید بدی که از نگاه شرعی هیچ گونه توجیه ندارد.  

 آموزان بیان کند. مطرب و آهنگ را به دانش 

در این درس به جای اخوت اسالمی، محبت غیراسالمی با   االیمان الوطن من حب  40-41 26

چنان شعر غنی خان را در آن  کشور توصیف شده است. هم 



باید  آورده استاد  ناروای    محبت اند.  الفاظ  و  وطن  شرعی 

 آموزان نشان دهد. خان و عقاید فاسدش را به دانش غنی 

ی منحصر شده است. استاد  جا جهاد تنها به جهاد دفاعدر این  جهاد به چه گویند؟  64 27

آموزان تشریح  باید جهاد دفاعی و اقدامی را هردو به دانش 

که در برابر اشغال کفری جهاد فکری نیز  کند و دیگر این 

 انجام دهند. 

که عضو    ب محمد کاتجا یک اهل تشیع به نام مال فیض این  محمد کاتب مال فیض  71 28

  مفاسد   مشروطه بود، معرفی شده است. استاد باید   نهضت 

و    نهضت  شاهی  صنف  یک  اصل  در  )که  مشروطه 

 آموزان بیان کند. را به دانش جمهوریت غربی بود( 

بازسازی   74 29 و  صلح 

 کشور 

و به جهاد نام جنگ   اند صلح را با تعبیر غرب آوردهجا این 

: »صلحی مهم  داده شده است. استاد باید به شاگردان بگوید 

که نه این گونه  است که زیر سایه نظام اسالمی بیاید، نه این 

 گر شیپور صلح را بدمیم. که در آغوش اشغال 

و تمام  جا استقالل و آزادی مطابق میل غرب تعبیر شده این  استقالل و آزادی  84 30

هللا خان گذاشته شده است. استاد باید  تاج آزادی بر سر امان 

افغان  و  کرام  علمای  ذهن  قربانی  در  را  عام  های 

 آموزان نهادینه کند. دانش

 هنر  - 14

و باید به جای آن یک  فایده است. این مضمون انتخابی است  ها بی ها در این کتاب بیشتر درس  31

 مضمون مفید دیگر خوانده شود. 

 مدنی   تعلیمات - 15

در این کتاب بیشتری موضوعاتی آورده شده که یا غیرمفید یا هم مضر است. مانند معرفی   32

ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشری وغیره. این کتاب به یک مضمون مفید  موسسات، مردم 

 شود. که رنگ علمی داشته باشد، عوض 

 

 مضمون صنف هشتم  - 16

 پشتو   -1



 مالحظه  موضوع  درس  صفحه  شماره 

جا باید از آن علما و مجاهدینی یادآوری شود که  در این  آزادی 3 9 33

 استقالل نقش عمده داشتند. ]به دست آوردن[ در راه 

حقوق زنان باید از نظر اسالم تشریح شود. تصاویر باید   حقوق زنان  5 21 34

 مذمت تصاویر بیان شود. محو و 

و   وحدت ملی  6 27 35 تشریح  اسالم  نظر  از  باید  ملی  اخوت   ابعاد وحدت 

 اسالمی و برادری در آن مشخص شود. 

چهره   19 95 36 تاگور، 

 جهادی ادبی 

کنند که هیچ نیازی  جا یک هندو را به ما معرفی می این 

عالم  به آن نیست. به جای او باید کدام صحابی، امام یا  

 مسلمان دیگر به شاگردان معرفی شود. 

بت این  آثار باستانی  27 143 37 از  مجسمه جا  و  باید  ها  استاد  است.  شده  یاد  ها 

دانش  از ذهن  این چیزها را  بیرون کند.  ارزش  آموزان 

برای مسلمان باید تنها چیزی ارزش داشته باشد که اسالم  

 به آن ارزش داده است. 

 عربی  -2

روح وجود دارد مشکالت زیادی ندارد. تنها برخی از تصاویر کامل ذی   7عربی صنف  کتاب   38

 که اگر محو شود،خوب خواهد شد. 

که در این مضامین موضوعات امور دنیوی آورده شده و کدام موضوع دینی آورده  دیگر این 

، روز  نشده است، مانند درس به مسجد رفتن، رفتن به مدرسه دینی، نماز خواندن، زکات، حج

گی  کودک مسلمان  چرا که این بخشی از زنده   .شود، بهتر خواهد شد   اضافهوغیره که اگر  

 است و باید در مورد آن به زبان عربی چیزی را بلد باشند. 

 انگلیسی  -3

39 10-

11 

   1بخش  

 2درس 

کردن  

(Can) 

. استاد اینجا برخی از وطایف نامناسب زنان یاد شده است 

آموزان  در چوکات اسالمی به دانش باید وظایف زنان را 

 نشان دهد. 

40 55-

57 

  6بخش  

 1درس 

یک  این  مصافحه  میان  دوستی  و حرف  غیراسالمی  مصافحه  جا 

هندو و زن مسلمان آمده است. استاد باید چنین رسوم و  



شان  اعمال را شدیداً رد و شیوه مصافحه اسالمی را برای 

 بیاموزد. 

 6بخش   64 41

 4درس 

در   صحبت 

 مورد مردم 

جا به یک دختر مسلمان فکر سفر و تعامل با افراد این 

است. استاد باید رهنمود اسالمی را   شده  بیگانه را داده

زد کند که زن باید حجاب گوشآموزان[  شان ]دانش برای 

 داشته باشد و با محرم شرعی سفر کند. 

 1بخش   80 42

 1درس 

دختر مسلمان در دفتر  کار کردن یک  جا هم مفکوره  این  مسلک

با   باید  استاد  پس  است.  شده  داده  وی  از  استقبال  و 

درنظرداشت اصول اسالمی، چوکات کار زنان را بیان  

 کند. 

بخش   101 43

10 

 3درس 

باید  این  روز یادگاری  استاد  است.  شده  ترغیب  غرب  به  رفتن  جا 

به  زیان  را  کشورها  این  به  رفتن  اخالقی  و  دینی  های 

 بیان کند.  آموزان دانش

بخش   129 44

13   

 1درس 

که  این  وگو گفت  شده  داده  معلومات  بامیان  بودای  مورد  در  جا 

های  جا زیان بهترین جای برای تفریح است. استاد باید این 

 پرستی را برای شاگردان واضح سازد. بت 

نصاب   57 45

 دری

ها که غیرشرعی  جا شیوه مصافحه هندوها با جاپانی این  

نشان داده شده که به معنای رواج کردن یک رسم  است، 

 غیرشرعی است. 

 دری  -4

در عنوان کتاب یک تصویر کامل است که باید محو و   عنوان   1 46

 آموزان بیان شود. های تصویر به دانش بدی 

مکتب   4 15 47 اولین 

در   دخترانه 

 افغانستان 

باید این  یادآوری شده است. استاد  جا از مکتب دخترانه 

اسالمی   اصول  روشنایی  در  را  زنان  تعلیم  موضوع 

بدی  نیز محو و  آن  تشریح کند. تصاویر درج شده  های 

 بیان شود. 

جا مصداق تنها علوم عصری تلقی شده که هدف آن  این  علم  6 23 48

های دنیایی نشان  تنها پیشرفت دنیایی و مصداق آن کسب 



است.  شده   داده 

پی  35در صفحه   از  که  است  آمده  تنها  نیز  علم  شرفت 

پوشی از تمدن اسالم و  گذرد. این چشم ( سال می 250)

پیشرفت علوم اسالمی است. استاد باید مصداق اصلی علم  

را دینی و هدف آن را دینی و اخالق بداند. همچنان از 

 پیشرفت علمی در زمان تمدن اسالمی نیز یادآوری کند. 

ی، مانند سرود و اتن به عنوان  جا از موارد غیراسالماین  فرهنگ مردم  10 45 49

ها است.  ها یاد شده که این توهینی برای افغان رسوم افغان 

]دانش  آنان  اسالمی  عنعنات  باید  را استاد  آموزان[ 

سنت، برای  لباس  ریش،  مانند  سازد،  واضح  شان 

 نوازی وغیره. مهمان 

این  وحدت ملی  11 49 50 به وحدت ملی  در  به جای اخوت اسالمی،  جای  جا 

داده شده که کافر و مسلمان را همه در یک ترازو انداخته  

شان بیان  شده است. استاد باید برادری اسالمی را برای 

 کند. 

جا تنها بر حقوق غربی تأکید شده است. باید حقوق  در این  حقوق زن  12 53 51

 شان مشخص شود. اسالمی زنان برای 

لیلی   20 87 52

 صراحت 

زن  این  یک  شده  جا  معرفی  غربی  فکر  با  غیرمشهور 

است. باید یک زن مجاهد دیگر در افغانستان )مانند نازو  

به   کابل(  حضرات  )مانند  عالم  یا  ماللی(  یا  انا 

 آموزان معرفی شوند. دانش

و   22 97 53 صلح 

 امنیت 

های امنیت و صلح به جای اشغال و  جا عوامل زیان این 

شده است. استاد باید بمباردمان، عملیات مجاهدین تمثل  

ها  سامانی گر به عنوان عوامل این نابه از اشغال و اشغال 

 یاد کند. 

جا هم یک امریکایی به کودکان معرفی شده است، که  این  ادیسن  25 115 54

ما هیچ نیازی به آن نداریم. باید یک ساینسدان مسلمان یا  

 شد.عالم )مانند ابن فرناس( معرفی می 



بی  کوچی دختر  27 125 55 قصه  بیاین  و  کارهای  مفهوم  به  است.  فایده 

غیراصالمی مانند اتن یا عشق تشویق شده است. استاد 

های این موارد، یا کدام صحابی زن یا  در کنار بیان بدی 

 شام معرفی کند. زن مسلمانی را برای 

 علوم دینی  -5

ارزش   1 1 56

و  نهال  شانی 

 کشت 

این  جای  در  به  سایر  رهنماییجا  یا  عبادات  دینی،  های 

احکام فرضی، آغاز از فضیلت کشت شده که این خود به  

شود. استاد آموزان از عبادات می نوعی سبب دوری دانش 

 آموزان را به این نکات متوجه سازد. باید دانش 

وابسته به بحث بیع، سیرت بحث طوری آورده جا  در این  باز  داوطلبی  20 51 57

که  است  دیگر    شده  ندارد.  را  بحث  سیرت  امتیاز  هیچ 

بسته  چونکه  این  داوطلبی  هفتم    بخش  کتاب صنف  در 

جا بدون هیچ گونه مقدمه و تمهید، داوطلبی  گذشت، در این 

بخش   باید  را  درس  این  باید  استاد  پس  است.  آمده  باز 

 سیرت گذشته ارتباط دهد. 

که در این کتاب موضوعات پراکنده است. بیع  سوم این 

( آمده است.  51(، بعد سیرت در )24شروع شده )صفحه  

دوباره بیع آمده که هیچ فصل یا    ( 110بعد دوباره در ) 

را  موضوعات  این  باید  استاد  ندارد.  عنوان  آن  بخش 

 مرتبط سازد. 

 تاریخ   -6

مردم   4 11 58

و   افغانستان 

 عرب... 

این  گونه در  به  عنوان  انگیزه  جا  آغاز  از  که  است  ای 

شود. عنوان باید به  گی میان مسلمان از آن بلند می دوگانه 

 ها در راه اسالم«. »خدمات افغان ای بگوید: گونه 

59 47-

62 

ها  عنوان  

آمده   مختلف 

 است 

ها بیشتر کشورهای دنیای اسالم معرفی شده، اما هیچ  این 

گونه حرفی در مورد عالم دین یا کارنامه علمی وی نیامده  

 .است 



این  هند، دیگر  ایران،  جمله  از  مناطق،  از  شماری  که 

اما در مورد مرکز دنیای  چین، اروپا وغیره معرفی شده،  

اسالم )دنیای عرب( یا تمدن دنیای اسالم یادآوری نشده 

 است.

از سوی دیگر، در بخش معرفی اروپا، در مورد ترقی،  

پیشرفت و سایر موارد آن مفصل صحبت شده است. استاد 

دانش  به  نیز  اسالم  دنیای  ارزش  مورد  در  آموزان  باید 

 معلومات دهد. 

دوره   20 71 60

 رنسانس 

دنیای صلیب علی مسلمانان   ائتالف  آغاز  این در اصل 

این  در  اما  آغاز  بود،  گویا  که  شده  معرفی  طوری  جا 

آموزان را به این  پیشرفت و تمدن است. استاد باید دانش 

 نکته متوجه سازد. 

 تجوید   -7

 مشکلی ندارد.  61

 ریاضی   -8

تشکیل    193 62

 معادالت 

دار است که به کودکان مفکوره  جا تصویر فرد نکتایی این 

های نکتایی و تصویر  استاد باید بدی دهد.  نکتایی را می 

 آموزان بیان کند. را به دانش 

بی    227 63 دختر  دو  و  تصاویر  محو  ]تصاویر[  باید  است.  ادب 

 های تصویر بیان شود. بدی 

 هنر   -9

غیرمفید است. از سوی دیگر، این مضمون انتخابی است و اگر  ها در این کتاب  بیشتر درس  64

 به جای آن مضمون مفید دیگر خوانده شود، خوب خواهد شد. 

 مدنی   تعلیمات - 10

در این کتاب بیشتری موضوعاتی آورده شده که یا غیرمفید یا هم مضر است. مانند معرفی   65

استاد باید نکات منفی این موارد  ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشری وغیره.  موسسات، مردم 

 زد کند. آموزان گوش را برای دانش 

 فزیک  - 12



باید محو و بدی آن  برهنه است که  جا چند تصویر نیمه این  گرما  5 66

 بیان شود. 

فصل   63 67

 پنجم 

برهنه است که باید محو و بدی  جا هم چند تصویر نیمه این  

 آن بیان شود. 

 دوستی وطن  - 13

و    5 68 وطن 

 دوستی وطن 

عکس  غیراسالمی با وطن تشریح شده و یک    عشقجا  این 

کامل زن با بیرق سه رنگ نیز آورده شده است. تصاویر  

شوند، بدی تصاویر و معیارهای عشق ورزیدن  باید محو  

 اسالمی با وطن بیان شود. 

جا وحدت ملی متناسب با فکر غرب تشریح شده است.  این  وحدت ملی   7 69

 آموزان بیان کند.  استاد باید اخوت اسالمی را نیز به دانش 

در این درس از قانون اساسی ستایش شده است، هرچند   هویت ملی   13 70

خوانی ندارد. استاد بیشتر مواد آن با اصولی اسالمی هم 

کاستی  دانش باید  به  را  اساسی  قانون  دینی  آموزان  های 

های نظام اسالمی را به  جا با آن، خوبی نشان دهد و یک 

 آنان بیان کند. 

و    16 71 اسالم 

 دوستی وطن 

دوستی بیش از حد ستایش شده و هیچ گونه  جا وطن در این 

ی برای آن در نظر گرفته نشده است. استاد چوکات اسالم

آموزان  باید عشق با وطن را در چوکات اسالمی به دانش 

 سفارش کند.  

پیشرفت    48 72

 وطن 

این  نظام در  به  کشور  پیشرفت  پیوند جا  جمهوری  های 

خوبی  باید  استاد  است.  و  خورده  اسالمی  نظام  های 

 ند. آموزان بیان ک های جمهوریت را برای دانش کاستی 

و    59 73 جایگاه 

 منفعیت شورا 

این  شده جا  در  توصیف  پارلمان  و  کنونی  اند.  شوراهای 

باید مفهوم، مصداق و حیثیت شورای اسالمی را  استاد 

 آموزان توضیح دهد.برای دانش 



محمود    61 74

 طرزی 

جا هم تذکر یافته است که گویا شخصیت بزرگی است.  این 

آموزان روشن  او را به دانش های فکری  استاد باید کاستی 

 سازد که یک هوادار غرب بود. 

مسوولیت    71 75

مردم در قبال  

 حکومت 

این  توصیف  در  کنونی  نظام  و  غربی  از جمهوریت  جا 

  اند.شده است و کودکان به حمایت از این نظام تشویق شده

خوبی  باید  کاستی استاد  و  اسالمی  نظام  های  های 

 ان نشان دهد. گدموکراسی را برای خواننده

 کیمیا  - 14

های کیمیا از نگاه شرعی مشکلی وجود ندارد، اما در صورتی که در آغاز کتاب  در همه کتاب  76

 از کیمیادانان مسلمان یادآوری شود، خوب خواهد شد، تا تمدن مسلمانان احیا شود. 

 جغرافیه  - 15

اما همه  های جغرافیه  در کتاب  77 ندارد،  به گونه زیان شرعی وجود  ای  جهان از نگاه فکری 

خبر بماند.  تشریح شده است که باز هم نسل آینده ما از گذشته، حال و آینده دنیای اسالم بی

المللی کامالً مبهم گذاشته شده است. استاد باید  نکات مهم دنیای اسالم و نقش آن در اقتصاد بین 

 نه کند. آموزان نهادیاهمیت و ارزش دنیای اسالم را در ذهن دانش 

 بیولوژی  - 16

دیگر مشکل ندارد. تنها در عنوان یک تصویر هیکل انسان است که اگر دور شود، خوب   78

 خواهد شد. 

 

 مضمون صنف نهم  16

 مدنی  تعلیمات   -1

در این کتاب بیشتری موضوعاتی آورده شده که یا غیرمفید یا هم مضر است. مانند معرفی   79

این  مردم موسسات،   منفی  نکات  باید  استاد  وغیره.  بشری  حقوق  اساسی،  قانونی  ساالری، 

 زد کند. آموزان گوش موارد را برای دانش 

 هنر   -2

فایده است. این مضمون انتخابی است و باید به جای آن یک  ها بی ها در این کتاب بیشتر درس  80

 مضمون مفید دیگر خوانده شود. 

 حرفه  -3



 مشکلی ندارد.  81

 فزیک -5تجوید -4

 مشکلی ندارد.  82

 عربی  -6

روح وجود دارد  مشکالت زیادی ندارد. تنها برخی از تصاویر کامل ذی   7کتاب عربی صنف   83

 خوب خواهد شد.   که اگر محو شود،

که در این مضامین موضوعات امور دنیوی آورده شده و کدام موضوع دینی آورده  دیگر این 

مسجد رفتن، رفتن به مدرسیه دینی، نماز خواندن، زکات، حج،  نشده است، مانند درس به  

گی  کودک مسلمان  روز وغیره که اگر زیاد شود، بهتر خواهد شد، چرا که این بخشی از زنده

 است و باید در مورد آن به زبان عربی چیزی را بلد باشند. 

 پشتو   -7

وحدت   3 9 84 ارزش 

 ملی

آموزان  به دانش   جا در مورد برادری اسالمی نیزدر این 

 به گونه مناسب محو شود.   شیوهصحبت و  

های  نرخ  4 13 85

 مردمی

های مردمی در چوکات  عنوان باید این گونه شود: »نرخ 

نرخ  این  در  اسالمی  اصول  از  باید  استاد  ها  اسالم«. 

نرخ  کدام  و  کند  احمام  یادآوری  با  تضاد  در  که  هایی 

 شرعی قرار داد، محکوم شود. 

جا از یک پادشان مجوسی به نام نوشیروان عادل  در این  پادشان عادل 9 37 86

یک باید  استاد  است.  شده  این قصه حضرت یاد  با  جا 

 عمر و عمر بن عبدالعزیز را نیز بیان کند. 

دانش این  وکتور هوگو   13 57 87 به  کافر  آموزان معرفی شده است که  جا یک 

باید  آموزان ما به آن هیچ  دانش ندارند. استاد  احتیاجی 

 دانشمندان مسلمان را به آنان معرفی کند. 

های بشردوستی غربی و حقوق  جا استاد باید کاستی این  حقوق بشر  14 61 88

 شان تشریح کند. بشر در اسالم را برای 

جا استاد باید چهره دروغین صبح دنیای غرب ره به  این   19 91 89

کند  دانش آشکار  منابع آموزان  برای  چگونه  شان  که 

 اند.امنیت دنیا را خراب کرده 



محل   25 123 90 یک 

و   تاریخی 

 باستانی بامیان 

آموزان تشریح کند: »این  جا باید به دانشاستاد در این 

های بودایی است و هیچ ربی به اسالم و مسلمانان  ارزش

 ندارد«

 انگلیسی  -8

 1بخش   15 91

 2درس 

یافته  زنان به زنان بیرون از منزل و تعلیم جا به  در این  تعلیم 

آنان   و  داده شده  امتیاز  داخل خانه  با زنان  مقیاسه  در 

اند که از راه تحصیل، بیرون بروند. استاد تشویق شده 

کند،  یادآوری  از اصول شرعی  زنان  تعلیم  برای  باید 

 مانند دوری از مردان بیگانه، ضرورت و سایر موارد. 

92 25-

26 

 3بخش  

 1درس 

جاهای  

 تفریحی 

های بودا و برخی از کارهای  جا از سینماها، بت در این 

این   باید  استاد  است.  شده  یاد  تفریح  جریان  در  ناروا 

 موارد را در چوکات اسالمی رد کند. 

 3بخش   29 93

   3درس 

این  محاوره  استاد  جا حفظ بت در  است.  بودا سفارش شده  های 

ها و ویران کردن آن در اسالم  ها بت باید در مورد بدی 

چنانچه حضرت ابراهیم که  آموزان صحبت کند.  دانش   با

رسول بت  یا  شکست  را  نمرود  بت های  که  های  هللا 

 مشرکان را در کعبه شکستاند. 

 7بخش   77 94

 4درس 

جا معیارهای غیراسالمی عشق میان دختر و پسر  در این  ها انتخاب 

 های آن را بیان کند. مطرح شده است. استاد باید بدی 

 9بخش   91 95

 1درس 

این  شنیدن  است در  شده  یاد  کفار  اختراعات  از  تنها  که    جا 

سازد.  آموزان ما را در مورد مسلمانان بدگمان می دانش

فرناس،  ابن  عباس  مانند  اسالم،  مخترعین  از  باید 

 الخوارزمی، االدریس، عمرخیام وغیره یاد شود. 

بخش   116 97

11 

 2درس 

این  خواندن  بی در  بسیار  بی جا قصه  فایده یک کودک  مفهوم و 

جا قصه یک  غربی نوشته شده است. استاد باید در این 

 آموزان حکایت کند. افغان را به دانش 



یونت   125 98

12 

 1درس 

جا پتلون، کرتی و دریشی به عنوان لباس رسمی  در این  شنیدن 

و   اسالمی  لباس  اهمین  باید  استاد  است.  شده  شمرده 

 آموزان بیان کند. افغانی را به دانش 

99 100-

109 

در این صفحات تمام فرهنگ غربی جا داده شده است.   نصاب دری  

ها نشان داده شده که همه موارد  مراسم عروسی غربی 

 عبث است.  

 دری  -9

آموزان بیان  استاد باید نکات منفی این درس را به دانش  مجسمه بامیان  10 45 100

در آن نوشته    ها، چرا که تنها توصیف و تاریخ بت کند 

 ها باید بیان شود.  های بت شده است. بدی 

گوهرهای   20 95 101

 درخشان 

جا بیشتر سخنان غیرمسلمانان آورده شده است.  در این 

استاد باید در کنار آن آیات، احادیث و اقوال امامان را  

 آموزان بیاورد.  برای دانش 

ملی   22 103 102 وحدت 

 کلید خوشبختی 

این  به جای در  ملی غربی    جا  اسالمی، وحدت  اخولی 

آورده شده است. در کنار آن باید روی اخوت و برادری  

 اسالمی نیز روشنی انداخته شود.  

نقش وسایل در   23 109 103

ارتباط  

 اجتماعی 

این  رسانه در  از  کنونی  جا  اداره  و  دموکراسی  های 

ها را  توصیف شده است. استاد باید نکات منفی همه این 

 آموزان واضح سازد.دانش برای 

مواد   26 125 104 اضرار 

 مخدر

جا باید مواد مخدر از نظر اسالم تشریح و شراب  در این 

 و همه مشروبات الکولی را نیز شامل شود. 

امان   41 105 هللا  سخنان 

مورد   در  خان 

 آزادی

هللا خان به عنوان قهرمان آزادی معرفی  جا امان در این 

دی در نتیجه خواری و زحمت  شده است. در حقیقت آزا

علما و مردم به دست آمده است. پس باید از آن علمای  

هللا خان برای  کرام و شهدا یادآوری شود که قبل از امان 

 های بزرگی داده بودند. آزدی قربانی 

جا جرگه پشتو طوری تعبیر شده است که گویا همه  این  نقش جرگه   59 106

دلیل آن آورده   به عنوان  آیاتی را نیز  آن حق است و 



عالوه بر این، در جرگه مواردی است که هیچ  است.  

دهند،  ها را به بد می که زن مبنای شریعی ندارد، مانند این 

 وغیره. 

باید به دانش  ای  جرگه آموزان بگوید که تنها  پس استاد 

 مجاز است که با احکام شرعی در تضاد نباشد. 

از    62 107 حفاظت 

و   مال  وطن، 

وجیبه   ناموس 

 است.

اند  های نظامیان کنونی را نصف کردهجا عکس در این 

از مردم حفاظت می گویا  برای  کنند که  که  حالی  در   .

تر  گر در مقایسه با مردم مهم غالمان، محافظت از اشغال 

گر وو غالمانش را شدیداً محکوم  د اشغال است. استاد بای

کند و تصریح کند که وطن باید از چه کسانی محافظت  

 شود. 

قانون    74 108 پذیرش 

وحدت   ضامن 

 ملی

را یگانه راه وحدت  جا پذیرفتن قوانین غربی را  در این 

که قوانین کنونی  گی خوانده است، با وجود این و یگانه 

به جای اتحاد، مسلمانان را به تفرقه و اختالف تشویق  

و  می توصیف  را  اسالمی  قانون  باید  استاد  کند. 

 آموزان بیان کند. های آن را به دانش خوبی 

نقش    80 109

های  رسانه 

در   جمعی 

 وحدت ملی 

ها را کرده و ابعاد منفی  جا تنها توصیف رسانه این در  

را   بیان  آزادی  است.  انداخته  نظر  از  کلی  به  را  آن 

ها خوانده است. نیاز است که استاد  دستاور مهم رسانه 

 ها را نیز به مردم ارایه کند. نقش منفی رسانه 

پرسش  دکتور یوسف   86 110 دموکراسی  پیرامون  درس  این  تمرین  های  در 

ی آمده و این فرد را نیز بنیانگذار دموکراسی یاد  زیاد 

بدی  باید  استاد  است.  و  کرده  دموکراسی  های 

 آموزان بیان کند. ها را به دانش دموکرات 

مهم   1 1-18 111 موارد 

 ایمان 

جا به اصول یا ارکان ایمان هیچ اشاره نشده و  در این 

تنها چند مورد از اخالقیات را آورده است. استاد باید  

 ارکان ایمان را به شاگردان بیان کند.   اجدر این 



تا صفحه   این کتاب نیز پراکنده است.  موضوعات در 

تا    18 بعد  تا    53اخالقیات،  تا    84فقه،  بعد  سیرت و 

بعد دوباره فقه است. استاد باید این    حدیث آمده و   101

 موضوعات را به گونه منظم بیان کند. 

جا اتفاق و وحدت از نگاه غرب تشریح شده است.  در این  اتفاق و وحدت  3 5 112

 استاد باید آن را از نظر اسالم تشریح کند. 

این  دفاع از جان  43 132 113 به  در  نیز  را  دین  از  کردن  دفاع  باید  استاد  جا 

چنان چوکات دفاع شرعی از  آوزان معرفی و هم دانش

 شان نشان دهد. جان را برای 

 کیمیا - 13ریاضی...  - 12

 مشکل ندارد.  114

 تاریخ - 14

اصالحات   5 13 115

 احمدشاه بابا 

تعبیر   نظام جمهوری  به شکل یک  بابا  احمدشاه  اداره 

این  در  باید  استاد  است.  نگاه  شده  از  را  وی  اداره  جا 

اسالمی تشریح کند که اداره جمهوریت نه، بلکه اداره  

 اسالمی بود.  

زمان   8 19 116 شاه 

 ابدالی

این  اروپا  در  تهاجم  حقیقت  در  که  فرانسه  انقالب  جا 

به   افغانستان  تاریخ  میان  در  بود،  اسالم  جهان  خالف 

ای آورده شده است که گویا همه دنیا به نوعی تغییر  گونه 

داشته  به  مفید  فرانسه  انقالب  باید ضررهای  استاد  اند. 

که در حقیقت  دنیای اسالمی و مسلمانان را بیان کند، این 

 ز تهاجم صلیبی علیه دنیای اسالم بود.  آغا

117 23-

31 

این  شجاع  شاه 10-14 گونه  در  به  شجاع  شاه  نامالیمات  و  غالمه  از  جا 

چهره باید  استاد  است.  شده  یادآوری    اصلی   سرسری 

آموزان تشریح کند که چگونه برای  او را به دانش   بدبخت 

 اشغال افغانستان و تقسیم آن راه را هموار کرد. 



حاکمیت   13 29 118

بر  انگلیس  ها 

 افغانستان 

ها از نظر افتاده  جا کارنامه مجاهدین علیه انگلیس در این 

سطحی   خان  محمداکبر  وزیر  ]موضوع[  تنها  است. 

به   کنونی  مجاهدین  کارنامه  از  باید  است.  شده  آورده 

خان،   میرمسجدی  مانند  شود،  یادآوری  خوب  گونه 

 هللا خان لوگری وغیره. امین 

دوم  15 33 119   دور 

  حاکمیت 

محمد  دوست 

 خان 

پوشی شده  در این دوره از آن کارهای خالف رسوم چشم 

که با ملت افغان کرد. استاد باید وجه مثبت و منفی او  

 آموزان بیان کند. را به دانش 

تمدن   19 41 120 معرفی 

 جدید 

این  انقالب در  از  افغانستان  پیشرفت  بحث  در  نیز  جا 

آغاز  صنعتی   در حقیقت  که  است  شده  یادآوری  اروپا 

 تهاجم دنیای کفری علیه مسلمانان بود. 

دوم   20 43 121 تهاجم 

بر  انگلیس  ها 

 افغانستان 

معرفی  پوره  جا باید استاد آن مبارزینی را به گونه  در این 

انگلیس  علیه  که  مال  کند  مانند  بودند.  داده  قربانی  ها 

کی،  جان تره مشک عالم، محمدجان خان وردک، صاحب 

معرفی   خان.  محمدعثمان  و  خان  محمدایوب  سردار 

 مالله، قهرمان میوند نیز نیاز است.  

آموزان با  جا هدف از فصل گذشته آشنایی دانش در این  فصل سوم   45 122

به   اشاره  دموکراسی خوانده شده است، که در حقیقت 

امان  اعمال غیرشرعی  دوره  باید  استاد  است.  هللا خان 

هللا خان و تضاد دموکراسی با شریعت را تصریح  امان 

های غیرشرعی او، مانند لغو حجاب وغیره  کند. فرمان 

آموزان بیان  پس از برگشت از سفر اروپا را به دانش 

 کند. 

استقالل   23 51 123

 افغانستان 

در کسب استقالل افغانستان نقش علمای کرام و مجاهدین  

هللا خان گذاشته  مشخص نشده، بلکه همه تاج بر سر امان 

 شده است.  



این، علمای کرام و مجاهدین پیش از آمدن   افزون بر 

 وی نیز زیاد قربانی داده بودند.  

که   است  افغان  حکمران  نخستین  او  دیگر،  سوی  از 

مخالفت با سنت را از خانواده خود آغاز کرد؛ ریشش  

نیمه  خانمش  پوشید،  پتلون  تراشید،  و  را  بود  برهنه 

 در کرد. ای صاماده  15برخالف شعائر اسالمی، فرمان  

موفقیت   24 53 124

سفرهای  

 هللا خان امان 

هللا خان از اروپا  بردای شده امان جا افکار نسخه در این 

گذاری  های ضد شعائر اسالمی او پیشرفت نام و فرمان 

ای ضد شریعت  ماده   15شده است. استاد باید آن فرمان  

تا دانش امان  آموزان از اعمال  هللا خان را توضیح دهد 

 اسالم او خبر شوند. ضد 

محمود  شاه 27 60 125

 خان 

شود. خلق، پرچم و سایر  وی پدر دموکراسی خوانده می 

احزاب در افغانستان براساس فرمان همین بدبخت جور  

جا باید سرانجام بد دموکراسی برای  شده است. در این 

 آموزان توضیح داده شود.  دانش

تقدس  مردم   داوود خان  27 61 126 درجه  به  ما  جامعه  در  را  داوودخان 

او را برای  رسانده نکات مثبت و منفی  باید  استاد  اند. 

آموزان نشان دهد. از سوی هم احزاب خلق و پرچم  دانش

شده  تقویت  دوره  این  شاهی،    اند.در  ]دوره[  از  پس 

اتهام   گونه،  همان  و  نهاد  اساس  را  غربی  جمهوریت 

 دوش وی است.  زندانی شدن بیشتر علما نیز بر 

جا به جای خواری علما در آزادی هندوستان، از  در این  پاکستان  29 68 127

غفارخان، گاندی و علی جناح یادآوری شده است. نیاز  

 جا از قربانی علما نیز یادآوری شود. است که در این 

 نصاب دری  ،تاریخ  – 14

مردم    54 128

افغانستان  

چگونه  

هللا خان از اروپا  بردای شده امان جا افکار نسخه در این 

گذاری  های ضد شعائر اسالمی او پیشرفت نام و فرمان 

ای ضد شریعت  ماده   15شده است. استاد باید آن فرمان  



استقالل خویش  

از   را 

به  انگلیس  ها 

 دست آوردند؟ 

تا دانش امان  آموزان از اعمال  هللا خان را توضیح دهد 

 ضد اسالم او خبر شوند. 

 افیه جغر-15

ای  های جغرافیه زیان شرعی وجود ندارد، اما همه جهان از نگاه فکری به گونه در کتاب  129

خبر بماند.  تشریح شده است که باز هم نسل آینده ما از گذشته، حال و آینده دنیای اسالم بی

ز است  نیاالمللی کامالً مبهم گذاشته شده است.  نکات مهم دنیای اسالم و نقش آن در اقتصاد بین 

 آموزانش را از ارزش دنیای اسالم نیز باخبر کند. که استاد دانش 

 بیولوژی   – 16

مشکل دیگر ندارد. تنها در عنوان آن عکس هیکل انسان است که اگر برداشته شود، خوب   130

 خواهد شد. 

 

مضمون(   15صنف دهم )   

 پشتو   -1

 مالحظه  موضوع  درس  صفحه  شماره 

صلح از نگاه دموکراسی تشریح شده است.  جا در این  صلح  3 11 131

دانش  برای  اسالم  نظر  از  را  آن  باید  آموزان  استاد 

 تشریح کند. 

شیوه    39در صفحه   ملی 7 39 132 به  باید  که  است  آمده  تصاویر 

 آموزان گفته شود. های ان به دانش مناسب محو و بدی 

نوشته شده است.    غیرمفید و   نامفهوم جا یک قصه این  قصه مردم  8 47 133

استاد باید در کنار آن قصه حقیقی کدام عالم، بزرگ،  

 آموزان بگوید. شهر یا کشوررا به دانش 

جا یک فرد یهودی به عنوان شخصیت بزرگ  در این  16 16 113 134

باید یک عالم   این  کنار  در  استاد  معرفی شده است. 

 مسلمان یا شاعر را معرفی کند. 

 نصاب دری 



عدالت   23 136

 اجتماعی 

 عدالت اجتماعی در روشنایی اسالم تشریح شود. 

حقوق زن در    41 137

 جامعه 

حقوق زن که اسالم داده است، به گونه خوب تشریح  

 شود. 

 انگلیسی -2

 1بخش   5 138

 1درس 

این  خواندن  داده شده که  در  جا در مورد تلویزیون معلومات 

های  شود، باید زیان زیاد مفید هم نیست. اگر گفته می 

 شود.  تصریح تلویزیون نیز  

نصاب   107 139

 دری

 موضوعات مربوط به بازی دختران چاپ شده است.  بازی 

 دری  -3

فرهنگ   4 17 140

 مطالعه 

کافران آورده شده است.  جا تقریباً همه سخنان  در این 

استاد باید سخنان علمان مسلمان در مورد مطالعه را  

 بیاورد. 

جا در ترجمه حدیث )انا وکافل الیتم...( کلمه  در این  یتیم  8 47 141

 محتاجان اضافه آورده شده است که باید حذف شود. 

موضوعی  برخی از روایات    68جا در صفحه  در این  گفتار پیامبر  12 67 142

ها به زبان دری زیر نام حدیث آمده است که  یا مقوله 

دانش  یا  شود  دور  این  باید  که  شوند  فهمانده  آموزان 

 حدیث نیست و تقلب زیر نام حدیث ناروا است. مانند: 

 زیبایی سخن در اختصار است.

 دانش بجوی اگرچه در چین باشد. 

دانش  به  باید  حدیث  استاد  این  که  بگوید  نه،  آموزان 

 تواند. های بزرگان بوده می بلکه مقوله یا گفته 

از   13 73 143 زن  مقام 

 دیدگاه اسالم 

جا عنوان زن از نظر اسالم است، اما در معنا  در این 

بر افکار غربی و کفری از قرآن کریم استدالل غلط  

جا مقام زنان در اسالم  کرده است. استاد باید در این 

 شان روشن کند. را باید برای 



جا برای بشردوستی و هیومنیزم کار شده است.  در این  نوع دوستی  25 143 144

دانش  برای  را  اسالمی  برادری  باید  آموزان  استاد 

 تشریح کند. 

 تفسیر شریف   -4

 مشکل ندارد.  145

 تعلیم و تربیه اسالمی   -5

این  جهاد  43 129 146 در  جهاد  اصطالحی  تعریف  بدائع  هرچند  از  جا 

شده، اما چنان تفسیر شده که جهاد با شمشیر از  گرفته  

شود. استاد باید تعبیر اصلی جهاد که  آن برداشت می 

آموزان معرفی  را نیز به دانش   کشتار با دشمن است 

 کند. 

دستاوردهای   44 132 147

 جهاد 

این  جا از امر به معروف و نهی از منکر چنان  در 

در  تعبیر شده است که گویا عبارت از دعوت است.  

بیان شده است، در   کنار آن تنها حالت دفاعی جهاد 

های  حالی حالت اقدامی جهاد هم فرض است. حالت 

فرض عین و فرض کفایی بیان نشده است. استاد باید  

 آموزان تشریح کند. این نکات را به دانش 

به   45 135 148 کسی  چه 

مکلف    د جها

 است؟

صفحه   روا   136در  جنگ  »چگونه  است:    آمده 

شود که گویا  اسخ به این سوال روشن می ؟« در پ است 

گفته   جهاد  حاکمیت  برای  دشمن  علیه  جنگ  به 

 شود. نمی 

آموزان را به این بفهماند که جهاد در  استاد باید دانش 

اصل برای اعالی کلمه هللا است که در حاکمیت نظام  

اسالم است. پس به همین دلیل جنگ برای حاکمیت  

 نظام اسالمی نیز جهاد است. 

انواع جهاد از   46 138 149

 نظر اسالم 

در همه این موضوع تالش شده است که جهاد مسلحانه  

کامالً دور یا هم به حالت دفاعی برده شود. استاد باید  



آموزان  نوعیت و فرضیت جهاد مسلحانه را به دانش 

 بیان کند. 

مسلمان در یک  جا نیز دعوا با کفار و صلح با  در این  صلح و احکام  47 142 150

این  دیگر  است.  جا گرفته  باز هم جهاد  کتگوری  که 

رفته   بین  از  تمام  زیرکی  با  اسالمی  حاکمیت  برای 

آموزان را به این نکته متوجه  است. استاد باید دانش 

 کند. 

 تاریخ   -6

مدنیت   63 159 151

 اوستایی 

جا زردشت، رستم، نریمان و سایر مشرکان به  در این 

های نیک بودند.  اند که گویا انسان معرفی شده ایم  گونه 

باید عقیده شرکت آنان را نیز به دانش  آموزان  استاد 

 معرفی کند. 

دانش  مفکوره  پیوند  همچنان  سمت  به  افغان  آموزان 

برده شده است. استاد    های کفری قبل از اسالمنسب 

 های این حرف را در اذهان آنان بیاورد. باید بدی 

152 17-

25 

عناوین   7-8-9

 مختلف 

های  جا نیز همه مشرکات سابق به عنوان افغان در این 

آموز این را نشان  اند، گویا به دانش اصیل معرفی شده 

دهد که در اصل چنین کسی بودیم. استاد باید هویت  

 آموزان معرفی کند. ها را به دانش اسالمی افغان 

153 31-

34 

بیگانه توصیف شده است که ما    هایجا تنها تمدن این  یونانیان  11-12

این  باید در  نیاز نداریم.  جا تمدن اسالمی  به آن هیچ 

 معرفی شود. 

154 37-

48 

14-16-

17 

هده،   بگرام، 

 بامیان 

  47ها است. در صفحه  جا تصویر و توصیف بت این 

بامیان به گونه ضمنی تقبیح شده   نیز تخریب بودای 

بدی  باید  استاد  بت است.  و  های  شرعی  ها  توجیه 

دانش  به  را  آن  چنانچه  تخریب  کند.  بیان  آموزان 

 های مکه را تخریب کرده بود. هللا بت رسول 



این   26 77 155 به  جا مجسمه در  باید  های سالم آورده شده است. 

 ها بیان شود. شیوه مناسب محو و بدی بت 

ها نشان  رومی جا قانون، دولت یا نظام به نام  در این  تمدن روم  30 93 156

که پیش از هر فردی، جهان اسالم  داده شده است، با آن 

 یو قانون و نظام عدلی را پیشنهاد کرده بود. 

این  صلح حدیبیه  36 119 157 غرب در  از  برخی  حدیبیه  جا  صلح  از  خواهان 

مواقع جوانان طوری  استفاده غلط کرده  بیشتر  و  اند 

سخت نیز روا  کنند که گویا صلح در شرایط  فکر می 

 است.

استاد باید تفاوت میان صلح و معاهده صلح با تسلیمی  

هللا هیچ گاهی  آموزان نشان دهد که رسول را به دانش 

سالحش را به کفار تسلیم نکرده و نه هم چنان صلحی  

با آنان کرده که از دعوت خود دیگر دست بردارد و  

 از داعیه نظام اسالم بگذرد. 

 جغرافیه  -7

های جغرافیه زیر عنوان آفات طبیعی موضوعاتی مانند زلزله وغیره آمده است.  تاب در ک 158

ذهنیت  که  این های قرآنی و شرعی در مورد این آفات نیز تشریح شود تا  باید دالیل و رهنمایی 

 آموزان[ بر اسباب مادی متکی نشود آنان ]دانش 

 جیولوژی -12بیولوژی...   -11کیمیا...   -10فزیک...   -9کمپیوتر...  -8

 مشکل ندارد.  159

 ریاضی  - 13

آموزان مفکوره نکتایی را  دار است که به دانش جا تصاویر مردهای نکتایی در این  61 160

بدی می و  افغانی را سفارش  و  اسالمی  لباس  باید  استاد  به  دهد.  را  نکتایی  های 

 اموزان بیان کند. دانش

 تعلیمات مدنی  - 14

های تعلیمات مدنی موضوعاتی آورده شده که یا غیرمفید یا هم مضر است.  همه کتاب در   161

ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشری وغیره. پس باید حذف  مانند معرفی موسسات، مردم

 . ]کتاب حذف شود[  دور شود 



 فرهنگ  - 15

این مضمون انتخابی است و خواندن آن الزامیت ندارد. بدیل آن مضمون زراعت است. در   162

لغو آن هیچ مشکلی نیست. باید حتماً از نصاب خارج شود و به جای آن، کدام مضمون مفید  

 شبیه آن آورده شود. االسالم یا و اسالمی مانند ثقافت اسالمی، تعلیم 

 جغرافیه نصاب دری 

آفات  163

 طبیعی 

راجع به آفات طبیعی باید در کنار وجوهات خارجی و طبیعی، در پرتو قرآن،  

 حدیث و احکام فقهی نیز معلومات داده شود. 

 

 مضمون( 14صنف یازدهم )

 پشتو   -1

 مالحظه  موضوع  درس  صفحه  شماره 

شده  این  ارزش صلح  3 11 164 تشریح  دموکراسی  نگاه  از  صلح  ارزش  جا 

است. استاد باید شرایط و حاالت صلح را از نظر اسالم  

 آموزان تشریح کند.  به دانش 

ترقی  این  جامعه و نسل  4 15 165 به سمت  با معیارهای غربی  نو  نیز نسل  جا 

اند. استاد باید معیارهای اسالمی ترقی را در  تشویق شده 

 آموزان را به ارزش ترقی بفماند. دانش نظر بگیرد و 

ها بر جامعه اسالم نیز  جا باید تاثیر منفی سلایر در این  سلایر  7 33 166

 از سوی استاد به شاگردان روشن شود. 

پیر روشان شخصیت متنازع فیه بود. استاد باید وجوه   بایزید روشان  8 41 167

را   وی  مورد  در  دینی  علمای  دیدگاه  و  او  به  منفی 

 آموزان بیاورد. دانش

روند   9 49 168

در   مطبوعات 

 افغانستان 

ها و اداره کابل ستایش  رسانه   ق جا از آزادی مطلدر این 

شده است. استاد باید چوکات و حدود اسالمی مطبوعات  

آموزان بیان کند. در شرایط کنونی نیز  را باید به دانش 

رسانه  دروغین  برضد  آزادی  آنان  غلط  تبلغیات  و  ها 

اسالم و مسلمانان را روشن سازد و از زحمات علما در  

 راه مطبوعات حقیقی یادآوری کند. 



در   14 91 169 زنان  سهم 

گی  زنده

 اجتماعی 

این  از  در  باید  استاد  یاد شده است.  جا از حقوق زنان 

حقوق اسالمی زنان یادآوری کند. استاد باید تاثیر منفی  

 آموزان بیان کند. آزادی غربی کنونی را به دانش 

خارج کردن    هجا به بهانه عشق با وطن، مفکوردر این  عشق با وطن  14 96 170

زنان از خانه ارایه شده است. استاد باید ابعاد منفی و  

 سازد.  مشخص آموزان چوکات اسالمی آن را به دانش 

سند اصحاب کرام آمده است. استاد جا حکایت بی در این  تعهد  15 97 171

آموزان ر ا به این بفماند. اگر امکان دارد، در باید دانش 

 ارایه کند. مورد تعهد روایات مستند 

چارلین   19 125 172 نامه 

به   چاپلین 

 دخترش

بی  بی قصه  و  جای  فایده  به  باید  استاد  است.  مفهوم 

بی قصه حکایت های  به  مورد،  را  اسالمی  های 

 آموزان سفارش کند. دانش

درخت  21 137 173

 دروغگو 

جا از کتاب هندی کلیله و دمنه قصه فرضی دروغین  این 

استاد باید در مورد    شده است.در مورد قرض آورده  

 های اسالمی بیاورد. دالیل و قصه های دروغ بدی 

آموزان ما به شناخت وی  این یک آلمانی است که دانش یوهان ولف...  26 177 174

جا از یک ادیب  هیچ ضرورتی ندارند. استاد باید در این 

 یا شخص فهمیده مسلمان یادآوری کند. 

تاریخچه   28 185 175

 حقوق بشری 

جا باید از حقوق اسالمی و از معیارهای اسالمی و  این 

 اصلی حقوق بشری یادآوری شود. 

 انگلیسی  -2

 3بخش   47 176

درس 

7 

ای برای تنظیم روابط  سو تنها وسیله جا اسالم از یک این  خواندن 

، در حالی که اسالم  گی و شخصی خوانده شدهخانواده

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را  نظام اصول کامل 

 دارد.

های  اند که همواره نظام جا نوشته از سوی دیگر، در این 

این  هرچند  است،  گذشته  افغانستان  در  جا  شرعی 

کمونیسم و دموکراسی هم آمده و هیچ یک از این دو  



گونه نظام خود را  خواهند که این شرعی نیست. آنان می 

آموزان شرعی معرفی کنند. استاد باید ابعاد دانش برای  

آموزان  غیرشرعی کمونیسم و دموکراسی را برای دانش 

 بیان کند. 

هللا همه حقایق در مورد او برمال  زیر عنوان غازی امان   9بخش   108 177

 نشده است. 

 دری  -3

در   8 37 178 زنان  نقش 

ادبیات معاصر  

 دری

های غربی  ادب به سمت آزادیجا زنان در زمینه  در این 

اند. استاد باید اصول و حدود شرعی برای  تشویق شده 

 آزادی زنان را بیان کند. 

رسانه  19 91 179 ها  نقش 

در بیدار اذهان  

 عامه 

این  بی در  تبلیغات  های غربی برخالف  مورد رسانه جا 

 شود.  نشان دادهاسالم و مسلمانان و ضررهای آن  

عدالت  21 101 180

 اجتماعی 

این  آزادیدر  برای  عدالت  مقدس  اصطالح  های  جا 

غربی و تعادل آن استباده شده است. استاد باید معیارهای  

آموزان نشان  شرعی عدالت و مساوات را برای دانش 

 دهد.

جا از یک شیعه ایرانی توصیف و بعد واقعه کربالً  این  محتشم کاشانی  23 111 181

ها تشریح شده که هردو حرف بدون خیر  از دید شیعه 

است. استاد باید واقعه کربال را از نقطه نظر اهل سنت 

 تشریح کند. 

برای   محمود طرزی  26 125 182 نیز  را  طرزی  محمود  منفی  نکات  باید  استاد 

 دهد.  مشخص اموزان دانش

نداریم.   تولستوی  27 129 183 نیاز  هیچ  آن  شناخت  به  ما  است.  یک روسی 

استاد با این از یک ادیب یا دانشمند مسلمان نیز یادآوری  

 کند. 

 های اسالمی ارزش  -4



چهار سخن   ن برای تفهیم بهتر این موضوع، در شرح آ  قضا و قدر 8 27 184

را نوشته است: »علم ازلی هللا، هرچیز در لوح محفوظ  

نوشته شده است، خوشی خداوند و تخلیل خداوند.« از  

ها به قضا و قدر رفتن علم و دانش عمیق نیاز  این حرف 

آموزان گفته شود.  دارد. پس تنها دلیل شرعی به دانش 

بوخوب  خواهد  اذهان  تر  در  بیشتر  آن  تشریح  که  د 

 آموزان وسوسه پیدا کند.  دانش

محفوظ    28در صفحه   لوح  موضوع  در  درس  همین 

به این همه ایمان داشتن فرض است  نوشته شده است: » 

برایش    که هللا تمام آن چیزهایی که در مورد مخلوقات 

 را در لوح محفوظ نوشته است.« معلوم بوده 

مورد است. اگر این  های رنگ شده بی لفظ در این جمله  

گونه نوشته شود، خوب خواهد شد: »تمام معلومات در  

 .« مورد مخلوقات را در لوح محفوظ نوشته است 

شوند. در  ها حشر می آمده است که کی   37در صفحه   بعث و حشر  10 36 185

نوشته این  انسان جا  »تنها  می اند:  باقی  پس  ها  مانند«. 

 جا شود. جنیات نیز باید با آن یکها این 

جا در اولین شرط از شروعط شفاع چنین آورده  در این  شفاعت  11 39 186

خواستار   دنیایی  امور  در  که  فردی  آن  »هر  است: 

 شود، در اشتباه است.« شفاعت می 

دانش  باید  روا  استاد  کار  در  که  بفهماند  را  آموزان 

 شفاعت روا است.  

در این موضوع نقد واضحی نیست، اما بیشتر افراد   آسانی در دین  18 64 187

کنند.  ملحد فکر از این در راه تعطیل احکام استفاده می 

خوانند، در  به گونه نمونه در اندک سردی نماز نمی 

گویند: »در این  و می  گیرند اندک گرمی روزه نمی 

سختی نیست.« یا به این دلیل حدود شرعی را معطل  

 کنند.  می



آموزان نشان  پس استاد باید راه میانه شریعت را به دانش 

 دهد که خالی از افراط و تفریط باشد. 
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 مشکلی ندارد  188

 جغرافیه  - 10

این  برق آبی  12 37 189 ]حکومت  در  فاسد  اداره  این  فریب  باید  استاد  جا 

اشرف غنی[ و غرب را نشان دهد که با مصرف این  

تولید می  افغانستان برق  این در  شد،  پروژه، بیشتر از 

]پروژه  همیشه  عنصر  اما  سست  افراد  به  را[  داده  ها 

 دهند. نمی گی را نیز به آنان نشان  و روش پخته   شود می

بانک  این  بانک  29 93 190 معرفی  بانک،  تشریح  بر  افزون  باید  جا 

به   سودی  نوع  با  آن  تفاوت  و  روش  اسالمی، 

 آموزان بیان شود. دانش

 تاریخ - 11

و   1 6 191 ظهور 

اسالم   انتشار 

 در افغانستان 

به عرب و جانب مقابل نیز به  این  جا بیشتر مسلمانان 

ایرانی افغان  و  شدهها  تعبیر  دامن  ها  حقیقت  در  که  اند 

ها( است.  ها و پرچمی زدن به نشنلیسم )ایدیولوژی خلقی 

 استاد باید لشکر اسالمی را مسلمانان تعبیر کند. 

در   3 9 192 افغانستان 

 ها دوره اموی 

آوری شده از سوی حکومت  جزیه جمع جا عشر و  در این 

اسالمی به مالیه تعبیر شده که تنها نتیجه اقتصاد غربی  

 کنونی است. 

استاد باید به شاگردان بفهماند که عشر، زکات، خراج  

های عادالنه نظام اقتصادی اسالم و تکش  و جزیه بخش 

 های ظالمان است.  آوری مال ناروای نظام جمع 

دالیل    12 193

های  خیزش 

 مردمی

تقرری این  از  عامل  جا  عنوان  به  عرب  حاکمان  های 

هم به  ها علیه خالف اموی یاد شده است که این  خیزش 

که تقرری در نظام  یا این   نوع دامن زدن به نشنلیسم است 

 اسالم براساس روابط شخصی است. 



دانش  باید  تنها  استاد  این  که  بفهماند  این  به  را  آموزان 

نظام  بر  که  است  غربی  کنونی  دنیای  های  اتهامات 

   بندند.  اسالمی می 

میان   6 19 194 روابط 

مسلمانان  

و   عرب 

 هاافغان 

ای زده شده که  سو عنوان به گونه جا نیز از یک این در  

 اسالم تنها دین اعراب است. 

این  دانشمندان  دیگر  فهرست  در  صحفه  همین  در  که 

مشهور، میان نعمان بن ثابت و امام اعظم کامه استفاده  

یک   که  حالی  در  باشد،  شخص  دو  چنانچه  شده، 

 شخصیت است. 

اسالم دین جهانی  آموزان را بفهماند که  استاد باید دانش 

 گی ندارد. است و به یک قوم یا منطقه بسته 

فرهنگ   26 103 195 علم، 

در   هنر  و 

بابری   دوره 

 هند 

این  نوعی  در  به  و  توصیف  موسیقی  و  از مطرب  جا 

 پیشرفت و تلقی شمرده شده است. 

باید بدی  آموزان بیان  های این موارد را به دانش استاد 

 کند. 

اقتصادی،   29 111 196

فرهنگ و هنر  

 چین... 

ها بخشی از ترقی  جا سینما، تیاتر و سایر مطرب در این 

 اند.  شمرده شده

آموزان را به این بفهماند که این موارد  استاد باید دانش 

خوانی ندارد و از  های اسالمی هم سو با رهنمایی از یک 

 سوی دیگر، عامل ترقی نه، بلکه علیه ترقی است. 

ایتالف دنیای صلیبی برضد اسالم   دوره رنسانس  32 127 197 این در اصل آغاز 

ای معرفه شده است که گویا  جا به گونه بود، اما در این 

 آغاز پیشرفت و تمدن است.  

پس استاد باید به جای تمدن کفری، در مورد تمدن دنیای  

 آموزان مفکوره بدهد. اسالم به دانش 

انقالب صنعتی   35 139 198

 انگلستان 

هرچند پیشرفت انقالب صنعتی انگلستان بر دنیا تاثیر  

گذاشته، اما این گونه هم نیست که همه دنیا زیر احسان  

دانش  مورد  در  یا  باشند  انقالب  ما غالمی  این  آموزان 



باید دانش  بلکه استاد  آموزان را به  فکری را بقبوالند، 

می  تنها  را  انقالب  این  که  بفهماند  سرآغاین  از  توان 

کرد.   تلقی  غرب  دنیای  برای  بیداری  ارزشی  هیچ 

بنیاد اصلی صنعت و ترقی را  مسلمان  بلکه  ندارد،  ها 

صدها سال قبل مسلمانان در اندلس و سایر نقاط دنیای  

 اند که آثار آن تا حال موجود است.  اسالم گذاشته 

 تفسیر شریف  - 12

بنی   4 16 199 وقار 

 آدم... 

در   درس  این  منفعت  است:    20صفحه  در  آمده 

ها مناسب  »سرپیچی از اوامر هللا کفر، شکر و سایر گناه 

ای است که گویا  مقام انسان نیست.« این تعبیر به گونه 

کفر و اسالم کارهای اختیاری است و تنها تفاوت مناسب  

 نامناسب را دارد. 

این کارها  آموزان را به این بفهماند که  استاد باید دانش 

 بلکه گناه بزرگ است. نامناسب نه،  

مشروعیت   10 46 200

 جهاد در اسالم 

جا نیامدن حکم جهاد در دوره مکه، قوت مشرکان  در این 

 توان بودن مسلمانان نشان داده شده است. و کم بودن و کم 

جا دشمن در زمان  این سخن تا حدی دقیق استف اما این 

کنند.  حاضر از آن برای عدم مشروعیت جهاد استناد می 

این   با  به  بی توجه  این  استاد  که  برای  پس  است،  مورد 

نیاز است که زمان کنونی ما را به جای دوره مکه که  

با دوره مدینه مقایسه   تنها چند تن از مسلمانان بودند، 

کند؛ زیرا آنان صدها نفر بودند، اما باز هم علیه کفار  

رسیم،  جهاد را آغاز کردند و ما که به یک میلیارد می 

 کنیم. فریاد کم بودن و ناتوانی می باز هم 

مساوات   16 75 201

در   انسانی 

 قرآن

جا حرف در روشنی مساوات و کرامی انسانی غربی  این 

 تعبیر شده است.  

حرف  باید  در    استاد  را  انسانی  کرامت  و  مساوات 

جایی که اسالم  آموزان بیان کند. چوکات اسالم به دانش 



باشد. مانند مساوات خواسته است، آن  باید مساوات  جا 

سهم   دو  مانند  باشد،  خواسته  تفاوت  اگر  نکردن.  ظلم 

جا باید  میراث برای مرد ویکی سهم برای زن، در آن 

 ح شود.شان واض تفاوت برای 

جایی که خواستار کرامت شده، مانند جلوگیری از مثله  

 جا باید کرامت انسانی را بپذیریم. کردن، در آن 

داده   سزا  انسان  سرکشی  بدل  در  که  نیز  جایی  در 

باال  می مانند قطع دست سارق، جاری شدن حد  شود، 

جا همان باید  زناکننده، یا عملی کردن سنگسار، در آن 

که به بهانه کرامت و مساوات، حدود  عملی شود، نه این 

 شود.  نفیو احکام اسالمی  

 تعلیمات مدنی  - 13

های تعلیمات مدنی موضوعاتی آورده شده  در همه کتاب  16 75 199 202

که یا غیرمفید یا هم مضر است. مانند معرفی موسسات، 

ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشری وغیره. پس  مردم

 باید حذف دور شود ]کتاب حذف شود[.  

موارد   این  منفی  ابعاد  باید  تمدن  و  استاد  خصوصیات 

 ند. آموزان بیان کرا به دانش اسالمی 

 فرهنگ  - 14

های آن غیرمفید است و اگر به  این مضمون انتخابی است و خواندنش حتمی نیست. درس 203

 جای آن مضمون مفید دیگر خوانده شود، بهتر خواهد شد.

 

 مضمون( 14صنف دوازدهم ) 

 انگلیسی  -1

 7بخش  85 204

 4درس  

 خواندن 

)توقعات  

 بزرگ( 

از سوی دیگر، از  مفهوم است و  سو موضوع بی از یک 

برخی کارهای ناروا یادآوری شده است، مانند بیمه. نیاز  

آموزان  ها به دانش است که حکم شرعی این گونه کسب 

 بیان شود. 



 9بخش  115 205

   4درس  

 خواندن 

 هللا خان( )امان 

هللا گفته شده است  در ادامه دستاوردهای امان جا  در این 

آورد.   افغانستان  به  را  مدرنیزم  یک  که  عنوان  به  او 

شخصیت شناخته شده و افکار غربی او یک طرح نیک  

 تعبیر شده است.  

دانش  به  را  منفی  نکات  باید  که  استاد  کند  یاد  آموزان 

سیاستش  ن اما و  خود  در  خان  آوردن  داشت هللا  مانند   .

یا صادر کردن   افغانستان  به  افکار غربی  کاپی  نسخه 

باالخره به قسمت  ها و علما که  ها خالف ارزش فرمان 

 اخراج او از کشور تمام شد. 

 پشتو   -2

استد باید محمود طرزی را در چهره خودش به شاگردان   محمود طرزی  13 85 206

 هایی که وی دارد، باید اشاره شود. معرفی کند. کاستی 

باید به چهره اصلی خود تشریح   نهضت مشروطه نیز 

 شود. 

خان،  غ 14 87 207 نی 

 ماندگار شاعر  

جا باید استاد افکار منفی و عقاید فاسد غنی خان  در این 

 آموزان بیان کند. را به دانش 

جا یک صلیبی معرفی شده که هیچ کمال دیگر ندارد،  این  وکتور هوگو  21 145 208

ها  فقط یک ادیب انگلیسی است. استاد باید نفرت یهودی 

 گان مسلمان را یادآوری کند. از نویسنده

های  زیان  25 171 209

 نوشیدن الکول 

این  زیان در  منظر  جا  از  بیشتر  الکول  و  شراب  های 

دنیایی بیان شده است. استاد باید این موضوع را از نگاه  

 اسالمی خوب تشریح کند. 

 دری  -3

های  رسانه  23 103 210

 تصویری 

ها در چوکات اسالم  جا باید ابعاد خوب و بد رسانه این 

شود.   آن بیان  دروغین  تبلیغات  به  سهم  باید  ها 

 آموزان مشخص شود. دانش

ارنست   26 119 211

 همینگوی 

آن  این  به معرفی  که  کافر معرفی شده  جا یک عسکر 

آموزان هیچ نیاز نیست و منفعتی نیز ندارد،  برای دانش 



گی زیر  بلکه فکر پذیرش کافران و سپری کردن زنده

 دهد.می   آموزانسایه اشغال آنان را به دانش 

دانش  برای  را  کار  این  بد  سرانجام  باید  آموزان  استاد 

 شان معرفی کند. روشن و یک فاتح مسلمان را برای 

 تعلیم و تربیه اسالمی   -4

که  است  جا معنای شرک اکبر به حدی گسترده شده  این  نواقص ایمان  6 15 212

شرک به هر    مهر  زمینه را برای زدن ها،  شبیه وهابی 

حتا ریا را نیز در شرک اکبر آورده  کند.  فردی فراهم می 

سازد.  است، هرچند که ریا فرد را از ایمان خارج نمی 

استاد باید شرک اکبر و شرک اصغر را از نظر فقهای  

 کرام تشریح کند. 

جا باید استاد به شاگردان این نکته را اشاره کند که  این  بدعت  10 27 213

شود.  احکام استنباط شده از دالیل شرعی بدعت تلقی نمی 

با   ثابت شده  فقی  افراد مسایل  از  فردا شماری  امروز 

 دانند.  قیاس را نیز بدعت می 

های  کتاب  15 46 214

مشهور  

ث یاحاد   

  ث یفن حد   جا باید استاد برخی از تالیفات احناف دراین 

دانش  به  نیز  امام  را  مسند  مانند  کند.  معرفی  آموزان 

ابوحنیفه، موطای امام محمد، کتاب االثار، مشکل االثار،  

 شرح معانی االثار وغیره. 

جا به شاگردن طوری روحیه داده شده که گویا امر  این  امر به معروف  19 61 215

شود، هرچند دعوت به معروف تنها به دعوت گفته می 

نظام   یا  است،  به معروف  امر  از سه بخش  یکی  تنها 

 اسالمی شعبه امر به معروف را از آن کشیده است.  

آموزان  استاد باید تمام انواع امر به معروف را به دانش 

 . یادآوری کند 

 جغرافیه  -5

جا آغاز کار شبکه افغان بیسیم به زمان کرزی نسبت این  تلفن و موبایل  12 81 216

داده شده، در حالی که توافق آن در زمان قیام امارت  



اسالمی شده بود، تنها افتتاح آن در دوره کرزی صورت  

 گرفت.

سایر معرفی شده، اما  جا ادیان باطل مانند هندویزم و  این  ادیان جهانی  31 123 217

 به باطل بودن آن اشاره نشده است. 

همچنان یهودیت و نصرانیت با اسالم در یک کتگوری  

ای تعبیر شده که گویا حاال هم در حالت  آمده و به گونه 

 اصلی خود باقی است.  

که همه ادیان آسمانی تنها به ابعاد اخالقی پیوند سوم این 

اسالم  خورده هرچند  سیاسی،  اند،  نظام  همه  از  بیشتر 

 اقتصادی و اجتماعی خوب است.

به گونه عام موجودیت    124ه در صفحه  چهارم اینک 

که   شکل  این  تا  شده  تلقی  مشکالت  عامل  دین 

 داری شوند.  آموزان از چوکات دین آزاد نگه دانش

آموزان را بفهماند که ادیان غیرآسمانی  استاد باید دانش 

سمانی در اصل حق بود، اما حال  باطل شده است. ادیان آ

ها  های زیادی در آن شان تحریف منسوخ شده و هواداران 

تنها دین اسالم است که در حالت اصلی خود اند.  کرده

 باقی مانده است. 

دین اسالم عامل جنجال و دردسر نه، بلکه  که  دیگر این 

مشکالت  که دیگرها جلوی آن  است. این   هدین امن و رفا

 کنند، بحث جدا است.  ایجاد می 

و   35 135 218 بودیم 

 هندوییزم 

جا بودیم و هندوییزم تشریح شده، اما در مورد باطل  این 

 شان چیزی گفته نشده است.  شدن

دانش  باید  به  استاد  این عقاید  باطل شدن  آموزان را از 

 گونه معقول باخبر سازد. 

 ر شریف تفسی   -6

تجارت   13 58 219

 سودمند 

بخش تفسیر این بخش در اصل به عنوان    61در صفحه  

جهاد لغوی زیر عنوان مفهم جهاد در قرآن کریم آمده  



. سپس به جهادد شرعی نیز اشاره شده که بهترین  است 

 جهاد نیز بر نفس خود است.  

ای است که جهاد با شمشیر و قتال  اما این تعبیر به گونه 

شود. هرچند اصل مفهوم جهاد همین  از آن فهمیده نمی 

جهاد با شمشیر است و جهان کنونی این گونه از جهاد  

جا باید استاد  ن کند. پس ای را از ذهن مسلمانان خارج می

آموزان بگوید که بلند کردن  با نکات مشخص به دانش 

اشغال کافر  برابر  در  تجاوز  سالح  ما  بر خاک  که  کر 

فرض عین و اگر کافر به خاک مسلمانان تجاوز    کرده،

 نکرده باشد، فرض کفایی است.

حرمت   19 88 220

ریختاندن خون  

 مسلمان 

شود، اما در  جا هرچند به گونه واضح نقص دیده نمی این 

داند که به گونه مطلق از  حقیقت موضوع را طوری می

می  جلوگیری  مسلمان  خون  مانند  ریختن  جاهایی  کند. 

جهاد، قصاص، حد حرابه، رجم و موراد دیگر که کشتن  

 انسان روا است را گنگ گذاشته است.  

تا قتل کافر کشانده  ، حرف را  90که در صفحه  دیگر این 

و گفته که تنها زمانی روا است که در صف جنگی علیه  

 مسلمانان ایستاد باشد و اگر محارب نباشد، ناروا است. 

دو شرط   کافر  نکردن سالح علیه  بلند  این،  بر  افزون 

با مسلمان  که که محارب نباشد و دوم این دارد؛ یکی این 

این شروط    بس کرده باشد. اگر یا آتش   امن توافق ذمه،  

 نباشد، جهاد یا فرض عین یا کفایی است.  

 جا تنها شرط اول در نظر گرفته شده است. این 

به   درست  گونه  به  را  شرط  دو  این  باید  استاد 

 آموزان تشریح کند. دانش

زندگی   22 102 221

و   مشترک 

 همدری 

صفحه   درست    103در  این  تشریح  گوید:  می در 

الحاد سخت و در مقابل  »مسلمانان باید در مقابل کفر و 

 مومنان نرم باشد.« 



صفت مسلمان در آیت این است که در مقابل کفار سخت 

کرده  یاد  کفر  کفار،  جای  به  آنان  امروزه  باشد.  که  اند 

داعیه تقارب ادیان است و به تعبیر دموکراسی و غرب، 

ها  جا به آن شما آن شود. این رو( شمرده می )اسالم میانه 

گویند: »با کافر مداران  کند که می هم می نیز زمینه را فرا

 کن و از کفر خود را نگه دار«. 

آموزان بگوید که مسلمان باید در  پس استاد باید به دانش 

مقابل کفر و کافر سخت باشد. بلی، اگر کافر محارب  

با وی ظاهراً   باشد،  نداشته  امن  و  ذمه  توافق  یا  نباشد 

 توان کرد. مدارا می

 تاریخ   -7

سوقیات   3 11 222

نظامی  

 احمدشاه بابا 

جا جهاد احمدشاه بابا تنها جنگ و سفرهای نظامی  این 

ذهن   از  غزوه  و  جهاد  مفکوره  تا  است  شده  تعبیر 

آموزان بیرون شود. استاد باید جهاد وی و کمک  دانش

 آموزان تشریح کند. او با مسلمانان ناتوان را به دانش

اول   5 21 223 پادشاهی 

 شاه شجاع 

جا از غالمی و نامالیمتی شاه شجاع به گونه سطحی  این 

را  بدبخت او    اصلی   یادآوری شده است. استاد باید چهره 

دانش  برای  تآموزان  به  را  راه  چگونه  که  کند  شریح 

اشغال شدن افغانستان هموارد کرد. چنانچه کارمل برای  

راه را    هاها و کرزی برای اشغال امریکایی اشغال روس 

 هموار کرد. 

دوم   9 37 224 حاکمیت 

محمد   دوست 

 خان 

با   این دوره از آن نارواهایی که دوست محمدخان  در 

چشم  کرد،  افغان  دولت  و  است.  مجاهدین  شده  پوشی 

تاریخ  از  نوشته برخی  خان،  ها  محمداکبر  »وزیر  اند: 

دست  به  دیگر  مجاهدین  از  خیلی  و  مجاهدین  رهبر 

 دوست محمدخان به شهادت رسیدند.  

ه عاالنه  استاد باید عملکرد درست و نادرس او را به گون

 آموزان تشریح کند.  به دانش 



یعقوب   12 49 225 امیر 

 خان 

دار یعقوب خان آمده است که بر  جا تصویر نکتایی این 

دانش  این اذهان  دیگر  دارد.  منفی  تاثیر  که  آموزان 

 مشخص نیست آیا او نیکتایی انداخته است یا خیر. 

 های تصویر و نکتایی را بیان کند. استاد با بدی 

یعقوب   12 51 226 امیر 

 خان 

جا غزوه میوند جنگ یاد شده است. استاد باید باید از  این 

 یاد کند. آن به عنوان جهاد 

استحکام دولت   13 53 227

 مرکزی 

ج طوی تعبیر شده است که گویا عبدالرحمان خان  این 

امضا کردن    او و   هایظلم   یک قهرمان بود .استاد باید 

نامه گندمگ و امضا کردن خط دیورند را برای  توافق 

 آموزان واضح سازد.  دانش

نهضت   16 65 228

 مشروطیت 

این نهضت در اصل نوع از جمهوریت غربی بود که  

ر فرهنگ غربی تشویق  علیه نظام شاهی تالش و به نش

استاد باید تالش کند که هردو بعد منفی را به  کرد.  می

 مردم بیان کند. 

استقالل   17 73 229

 افغانستان 

 هللا خان گذاشته شده است.  همه تاج بر سر امان 

آمدن   از  پیش  این، علمای کرام و مجاهدین  افزون بر 

 وی نیز زیاد قربانی داده بودند.  

که   است  افغان  حکمران  نخستین  او  دیگر،  سوی  از 

مخالفت با سنت را از خانواده خود آغاز کرد؛ ریشش  

نیمه  خانمش  پوشید،  پتلون  تراشید،  و  را  بود  برهنه 

در کرد.  ای صاماده   15برخالف شعائر اسالمی، فرمان  

 شود( بعد اضافه می   اندکی او)متن فرمان 

مذاکرات صفح   17 75 230

  – راولپندی  

 معاهده کابل 

هللا خان  راولپندی و کابل آن خیانت امان   توافقجا در  این 

حکم  بدیل  در  با  که  را  دیوبند  قرارداد  خود   رانی 

 شده است. تعبیر ها پذیرفت، مذاکرات صلح انگلیس 

افزون بر این که دیورند در هردو قرارداد راولپندی و  

هللا را قهرمان  معاهده کابل پذیرفته شد، باز هم ما امان 

می  حاالملت  اگر  همان    100  دانیم.  کسی  بعد  سال 



امان  هللا  قراراداد را امضا کند، هم همین مردم هوادار 

 ها خواهند کشت. خان وی را با مشت 

 نصاب دری  – تاریخ  

های  دهه  108 231

 دموکراسی 

درست   گونه  به  باید  که علیه ظاهرشاه شد،  تظاهراتی 

مهار شاه  تشریح شود که انگیزه اصلی آن دموکراسی بی 

 بود. 

 نامه راولپندی: متن موافقت 

ها امضا شد که پنج ماده آن  هللا خان و انگلیس م در میان امان 1919اگست سال    8نامه در  این موافقت 

 کند.واضح توافق دیورند را تایید می 

 متن موافقت از این قرار است:

بریتانیا، صلح میان دو  های افغانستان و  »ماده اول: پس از روز امضای این توافق نامه توسط دولت 

 شود. طرف برقرار می 

های بریتانیا و افغانستان به علت آن جنگ را آغاز کرده بودند،  ماده دوم: نظر به حالتی که به دولت 

توانستد سالح  می   افغانستان در گذشته کند که حاکمان  دولت تنها تاسف خود را به این علت ابراز می 

 حق سلب شده است.   شان را از راه هندوستان به افغانستان بیارد که اکنون این و سایر وسایل جنگی 

ماده سوم: به استثنای این، وجه اعطا شده امیر محروم که باقی است، ضبط شود و به امیر کنونی  

 هیچ وجه اعطا شده داده نشود. 

یک زمانی اگر دولت بریتانیان بخواهد این دوستی دیرینه که در مدت طوالنی میان  ماده چهارم:  

را بار دیگر برقرار کند، به این شرط اطمینان پیدا خواهد    افغانستان و بریتانیای کبیر برقرار بود 

گونه به  همین   کرد که دولت افغانستان بخواهد دوستی با دولت بریتانیا را بار دیگر به دست آورد.

باشد که  شرطی که دولت افغانستان این حرف را در گفتار و عمل ثابت کند، دولت بریتانیا آماده می 

های دیگر، سفارت دیگری را از سوی طرف افغانستان  توافق و صحبت پس از شش ماه را برای  

 و دوستی گذشته دوباره مستحکم شود.   های دو طرف باشد بپذیرد تا حافظ منافع دولت 

دولت افغانستان سرحد میان هند و افغانستان که امیر مرحوم )عبدالرحمان خان( پذیرفته    ماده پنجم: 

 پذیرد.« بود را می 

قرارداد هرچند افغانستان به عنوان کشور مستقل قبول شده، اما افزون بر آن، نصف وجود  در این  

 .  ه است کشور را با پذیرش خط فرضی دیورند، به گونه رسمی به هند بریتانیوی سپرد 



هللا خان به نام موافقه کابل یک قرارداد دیگر  میالدی، امان   1921معاهده کابل: بعد از این در سال  

گونه آمده است: »دو طرف سرحد هند و افغان را همان  ها امضا کرد. در ماده دوم آن این س با انگلی 

 پذیرند. نامه راولپندی مشخص شده بود، می م در توافق 1919گونه که در هشتم اگست 

  گر سنسه   18 78 232

 استقالل کشور 

انگلیس این  علیه  جهاد  کارنامه  هم  به  جا  همه  ها 

امان  خهواخواهان  هرچند  هللا  است.  گرفته  تعلق  ان 

بیشترین قربانی کسب استقالل افغانستان علمای کرام و  

 مجاهدین بودند، اما قربانی آنان از چشم افتاده است.  

استاد باید قربانی علمای کرام و مسلمانان عام را نیز به  

 آموزان بیان کند. دانش

جا برخی از عملکردهای غیرشرعی محمود طرزی  این  اصالحات  19 81 233

اصالحات تعبیر شده است، مانند ساختن سینما یا تیاتر.  

جدا  از هم  استاد باید اعمال درست و نادرست وی را  

 کند. 

اروپایی   20 85 234 سفر 

 هللا خان امان 

هللا خان از  شده غربی غیراسالمی امان جا افکار کاپی این 

فرمان  و  نام  های  اروپا  پیشرفت  اسالمی  شعایر  ضد 

 گذاشته شده است. 

فرمان   غیرشرعی  ابعاد  این  کنار  در  باید    15استاد 

آموزان واضح کند هللا خان را نیز به دانش ای امان ماده

این  دانش تا  نیز خبر  که  او  اعمال ضداسالم  از  آموزان 

 شوند. 

 اشغربیهللا خان به اروپا و اولین فرمان مفکوره  سفر امان 

شان  م طی یک سفر شش ماهه به اروپا رفت. او و خانمش در راه لباس 1927هللا خان در سال  امان 

را در مصر کشیدند و لباس غربی بر تن کردند. شش ماه بعد با همین لباس به افغانستان برگشت و  

برای عیاشی و  ای را  ماده  15ها باید همین گونه لباس بپوشند. یک فرمان  امر کرد که همه افغان 

 فحاشی صادر کرد که متن آن قرار ذیل است: 

اول:   ستر  ماده  و  حجاب  در  افغانستان  شهرهای  سایر  و  کابل  در  زنی  هیچ  فرمان،  این  از  پس 

 تواند. وگذار نمی گشت 

 ها است. هر فردی پتلون بپوشد و کال شپو بر سر کند. این حکم برای همه افغان ماده دوم:  



رو  سالم شرعی ممنوع است و به جای سالم، زمانی که دو نفر با هم روبه   ماده سوم: پس از این،

 کنند. دارند و با پایین کردن سر، سالم می دیگر از سر برمی شوند، کاله خود را برای یک می

 ماده چهارم: به هیچ فردی به دلیل نوشیدن شراب سزای شرعی داده نشود. 

کارمندان سکتورهای دولتی، نظامی، عدل و قضایی الزامی است و به  ماده پنجم: تراشیدن ریش بر  

 شود. متخلفان جزای قانونی داده می

شنبه رخصتی رسمی و روز جمعه کار رسمی  پس از این به جای روز جمعه، روز پنج ماده ششم:  

 شود. است. به متخلفان سزا داده نمی

دیگر قرض  ل قرض دادن ممنوع است )به یکی پس از صدور این فرمان در افغانستان، عم ماده هفتم:  

 حسنه داده نشود(. 

 دهد.ماده هشتم: هر افغان جوان و سالم ساالنه پنج روپیه نقد به دولت می 

سه سال دوره عسکری مفت است و هر افغان مکلف است که این دوره را به گونه جبری  ماده نهم:  

 سپری کند. 

، چرا که مانع تصمیم وکال  نخواهند شد های دولتی معرفی  پس از این عالمان دینی به جرگه ماده دهم:  

 کنند. شوند و سد ایجاد می می

شود، زیرا  ماده یازدهم: پس از امروز نظام امر به معروف و نهی از منکر به گونه لغو شمرده می 

 هر گونه آزادی بشری را سلب کرده است. 

 ب پس از این لغو است. ماده دوازدهم: نظام محتس

آمدن عالمان و فارغین دارالعلوم دیوبند به افغانستان به گونه مطلق منع است. به این  ماده سیزدهم:  

 کنند. می و وعظ امامت   خطبه  دهند و نه هم توانند، نه هم فتوا می ترتیب نه در افغانستان تدریس می 

 رود. ها از بین می افغانستان متوقط و لنگرخانه ماده چهاردهم: روند پیری و مردی در 

تواند که در افغانستان وعظ، تدریس  نامه و اجازه دولت نمی هیچ عالم دین بدون شهادت ماده پانزدهم:  

 یا خطاب کند. 

در  واکنش  21 89 235 ها 

برابر  

 اصالحات 

امان این  غیرشرعی  و  غربی  اعمال  و  جا  خان  هللا 

 آن اصالحات تعبیر شدههای ضد احکام شرعی  فرمان 

آن   است. برابر  در  غرب  هوادار  فرد  چند    سکوت 

نیز   کرام  علمای  واکنش  و  ها  انگلیس   دستی هم اکثریت 

که در واقع مسخ کردن تاریخ است.  خوانده شده   



تقدس   داوودخان   105 236 درجه  به  ما  جامعه  در  را  داوودخان  مردم 

مثبت و  رسانده نکات  باید  استاد  برای  اند.  را  او  منفی 

یک دانش از  که  دهد  نشان  پیشرفت  آموزان  در  سو 

ه و از سوی  د اقتصادی و بازسازی کار قابل توجه کر

  اند دیگر، احزاب خلق و پرچم در این دوره تقویت شده 

به گونه    پس از ]دوره[ شاهی، جمهوریت غربی را   و

   ه است.اساس نهاد وی   عملی

را انتخاب کرده    شود که در اواخر راه درست گفته می 

نبود،   پاک  آن هم خیلی  با وجود  اما    آن گونه که بود، 

می  یاد  کاستی   استاد   شود.امروز  برای  باید  را  هایش 

 آموزان واضح سازد. دانش

237 107-

111 

26-

27 

دهه  

  – دموکراسی  

سلطنتی   رژیم 

 در جمهوریت 

زیان  باید  استاد  درس،  دو  این  و  در  دموکراسی  های 

و   برای  جمهوریت  را  ما  کشور  در  بحران  این  پایان 

 آموزان مطرح کند. دانش

همین دموکراسی و جمهوریت بود که افغانستان را چهل  

سال در آتش سوختاند، اما با وجود آن هم مردم به آن به  

 کنند. عنوان راه پیروزی نگاه می

پاکستان و  جا به جای زحمات علما در راستای ایجاد  این  پاکستان  29 119 238

، تاج آزادی بر سر جناح گذاشته  آزادی آن از بریتانیا

شده است. پس ضرورت است که از قربانی علما نیز  

 یاد شود. 

آن  این  ایجاد ملل متحد  38 161 239 باید  استاد  روسیه،    دامجا  )امریکا،  کشور  پنج 

زیر نام ملل   جهانبریتانیا، چین و فرانسه( برای شکار 

بیشتر جوانان ما    آموزان معرفی کند. متحد را به دانش 

کنند که ملل متحد یک اداره آزاد است،  طوری فکر می 

کفری   جال  این یک  بلکه  نیست،  گونه  این  حقیقت  اما 

 ه است. است که دست و پای مسلمانان به آن بست

 بیولوژی - 12کیمیا...   -11ریاضی...    -10فزیک...   -9کمپیوتر...  -8



 مشکل ندارد  240

 تعلیمات مدنی  - 13

در این کتاب بیشتری موضوعاتی آورده شده که یا غیرمفید یا هم مضر است. مانند معرفی   241

بدی این موارد را  ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشری وغیره. استاد باید  موسسات، مردم 

آموزان بیان کند. به دانش   

 

 : های زیر باید از نصاب حذف شودکتاب

 هنر: 

فایده است. بدیل آن  هنر مضمون انتخابی است و خواندن آن الزامیت ندارد. تقریباً همه مضامین آن بی

به جای آن   باید از نصاب خارج  بدیلش  مضمون زراعت است. در لغو آن هیچ مشکلی نیست. پس 

 )زراعت( خوانده شود. 

 تعلیمات مدنی: 

فایده و خالصه  از صنف هفتم تا دوازدهم در همه این کتاب موضوعاتی آورده شده که بیشتر مضر یا بی 

، انتخابات،  ساالری، قانونی اساسی، حقوق بشرییا نتیجه دموکراسی است. مانند معرفی موسسات، مردم 

نیاز است که استاد همه جوانب    پس  های الزمی است،این کتاب جایی که  از آن .  ...وغیره   پولیس ملی

 آموزان بیان کند. منفی این موارد را برای دانش 

 فرهنگ: 

این مضمون انتخابی است و خواندن آن الزمی نیست. اگر به جای آن یک مضمون مفید دیگر خوانده  

 شود، خوب خواهد شد. 


