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كاربرد پديده هاى پيرامونى
 و آموزش تاريخ
دكتر عبدالرسول خيرانديش

براى ما چنين عادت شده كه همواره آن چه را كه مهم، جالب، 
ــكوه، مربوط به انسان هاى بزرگ، از جنس عالى و  قديمى، باش
امثال آن است جزو پديده هاى تاريخى، اعم از مادى و معنوى، 
به حساب مى آوريم. چنين عادت و باورى البته بى علت نيست؛ 
از آن رو كه تاريخ همواره با امور مهم، ارزشمند و در همان حال 
ــروكار داشته است. اما  ــودمند به حال بشر س جالب توجه و س
غالباً پيش مى آيد كه بسيارى از امور كمتر مهم و جالب توجه، 
به راحتى، صورت و شكلى مشخص (قالبى) به خود مى گيرند و 
تحت تأثير اين شكل گرايى، و درواقع ظاهربينى، بسيارى از امور 
واقعًا  «مهم» و «جالب توجه» به دست فراموشى سپرده مى شوند. 
ــورخ ضرورت دارد مفهوم و مصداق «مهم» و  از اين رو براي م

«جالب توجه»  همواره مورد ارزيابى و بازيابى قرار گيرد.
ــوم «مهم» و «جالب  ــته بر دو مفه ــه در آغاز اين نوش اين ك
ــكل دهنده ى تاريخ تأكيد تمام  توجه بودن»  به عنوان عناصر ش
دارم از آن روست كه امور مهمى كه قابليت و ارزش ورود به 
تاريخ نگارى را مى يابند، امورى بيرونى هستند؛ يعنى آن امر، يا 
ــخنى و يا اثرى به صورت  ــت، يا فرمانى و س رخدادى بوده اس
معمارى و هنر و صنعت. اهل دانش چنين پديده هايى را پديده ى 
ــهود، واقعى و  عينى (Objective) مى نامند؛ بدان معنا كه مش
ــتى در همه جا  ــتند. اخبار و آثار تاريخى كه به درس بيرونى هس

معروف و مشهور هستند از اين نوع به شمار مى آيند.
ــت كه ذهن را به  ــا منظور از «جالب توجه»  هر امرى اس ام
خود معطوف مى سازد و انديشه ى انسانى را مشغول مى گرداند. 
اهل دانش به چنين امورى صفت ذهنى (Subjective) اطالق 

مى كنند كه به معناى متعلق به ذهن يا ذهنى است.
ــه بخواهد در كانون  ــه، مى گوييم هر آن چه ك ــا اين مقدم ب
توجه، تفكر و تحقيق انسان قرار گيرد، بايد جامع امور عينى و 
ذهنى، هردو، باشد؛ كه مباحث تاريخى نيز از اين نوع هستند. با 

ــت كه براي مورخ نه امور عينى داراى  اين حال بايد توجه داش
ارزش ذاتى هستند و نه امور ذهنى. بلكه هر پديده ى تاريخى، در 
صورت توجه جّدى انسان به آن، مى تواند گوياى واقعيتى باشد 
ــيدن عين و ذهن است. بر اين اساس، هر  كه حاصل به هم رس
آن چه كه پيرامون ما قرار دارد مى تواند براى انسان صاحب نظر، 
ــه به شمار  اهل هوش و دقت نظر، بهانه اى براى تفكر و انديش

آيد. به قول سعدى: 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار
باز برهمين اساس، مى دانيم ميليون ها انسان، سقوط سيب از 
درخت را ديدند ولى بدان توجه نكردند، اما نوجوان هوشمندي 
ــون از آن وجود قانون جاذبه عمومي را دريافت كرد؛  به نام نيوت
ــاى فراوان ديگرى عرضه كرد.  ــه در اين زمينه مى توان مثال ه ك
مى بينيم كه با بذل توجه به امور و پديده ها، همه چيز را مى توان 
ــايى درآورد و از آن بهره برد و آن  ــه عرصه ى تحقيق و شناس ب
ــور «پديده هاى پيرامونى»  ــمند يافت. از جمله ى اين ام را ارزش
ــه مى تواند مورد توجه معلم و  ــت ك يا «پديده هاى محيطى» اس

دانش آموز در درس تاريخ و يا مورخ و محقق قرار گيرد.
ــت كه  ــده اس به نحوى نه  چندان صحيح براى ما عادت ش
مطالب تاريخى را فقط از خالل اسناد و كتاب ها يا با مشاهده ى 
آثار باستانى و موزه ها سراغ بگيريم. در عين حال با اين اشكال 
مواجه هستيم كه مى گويند تاريخ به مطالبى مى پردازد كه مربوط 
به زمان هاى مرده و گذشته هاى فراموش شده است و لذا چندان 
ــودى حاصل  ــدارد؛ پس از آن س ــا زندگى كنونى ن ــه اى ب رابط
نمى شود. براى تصحيح اين نگاه غلط به تاريخ و جاذب و مفيد 
مطرح ساختن آن مي توان گفت، همه ى پديده هاى پيرامونى ما، 
ــوى و در هر زمان و  ــم از مادى و معن ــر جنس و نوع، اع از ه
مكان، مى تواند كارايى داشته باشد. در هر جايي به احتمال بسيار 
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پديده اى وجود دارد كه مى تواند براى ما گوياى يك واقعه، يك 
شخصيت يا يك زمان تاريخى باشد. تاريخچه ى مدرسه اى كه 
در آن درس مي دهيم، نام شهيدى كه بر كوچه يا خيابانى گذاشته 
ــده است، نام يك ميدان، مناسبت طرح شده در تقويم، كه به  ش
احتمال موجب تعطيلى مدرسه مى شود؛ اعم از آن كه عيد باشد 
يا عزا، وسايل گوناگونى كه از آن استفاده مى كنيم، مانند وسايل 
روشنايى، وسايل سرمازا و گرمازا، وسايل نقليه، لباس، خوراك، 
لوازم نوشتن و هر چيز ديگرى. همه و همه مى توانند پديده هايى 
ــوند. چه دليلي وجود دارد كه بايد فقط مسائل  تاريخى تلقى ش
مربوط به چند هزار سال يا چند صد سال و حتى چند دهه پيش 

را جزو تاريخ بدانيم؟
بسيارى از پديده هاى پيرامون ما اعم از آثار، اشيا، حتى آداب 
و رسوم و عادات و كلمات و رفتار، ريشه در تاريخ دارند؛ نوروز، 
عاشورا، پوشيدن كت و شلوار، خوردن چاى، استفاده از كامپيوتر 
و... حال اين تاريخ مى تواند دو هزار سال، هزار سال، صد سال يا 
ده سال قبل باشد. مهم آن است كه بتوانيم در وراى هر پديده اى 
ــتمرار تاريخى» يا «تحول تاريخى» را سراغ بگيريم و آن را  «اس
ــت كه مى توان پويايى  ــايى كنيم. از خالل اين پديده هاس شناس
اجتماعى و تكامل تمدنى را شناسايى كرد. نكته ى مهم تر آن كه 
ــه در تاريخ دارد و تاريخى است، يا  هر پديده ى بيرونى، يا ريش
آن كه مى تواند مبدل به يك پديده ى تاريخى شود. اين «مى تواند» 
ــدن  ــادى بايد با يقين بيان كرد. زيرا تاريخى ش ــدود زي را، تاح
ــتگى به توجه و تالش ما دارد. آيا آن چه  پديده هاى كنونى، بس
ــانى مبدل  كه امروز رخ مى دهد نمى تواند در فرداى زندگى انس
ــه يك مبحث تاريخى گردد و در كتاب هاى تاريخى گنجانده  ب
شود؟ به عنوان مثال، مشكالت محيط زيست و گرم شدن كره ى 
زمين و بحران غذا و آب و... كه همه ى ما به طور روزمره با آن ها 
ــروكار داريم تاريخ ساز نيستند و در آينده بيش از پيش مورد  س
توجه قرار نخواهند گرفت. مگر جز آن است كه در هر خانه اى 
روزانه مقدارى زباله توليد مى شود و هر ماشينى مقدارى گازهاى 
آلوده كننده از خود بيرون مى دهد و هر كشاورزى از سموم دفع 
آفت استفاده مى نمايد و هر شخصى از مقدارى آب و انرژى بهره 
مى برد؟ چنين مسائلى مربوط به همه انسان هاست و ما هر روز 
به طور عادى و بدون هيچ توجه خاصى از جمله «نگاه تاريخى» با 
آن ها سروكار داريم. آيا چنين پديده هايى از امروز تا آينده ى تاريخ 

مبدل به مباحثى تاريخى نخواهند شد؟ هم اكنون دانشمندان از 
مطالعه بر روى يخ هاى قطب شمال، عناصر الزم براى شناخت 
آب و هواى عصر يخبندان در يك ميليون سال پيش را كشف 
مى كنند؛ يا از نور ستاره اى كه به زمين مى رسد تاريخ پيدايش آن 
در چند ميليارد سال پيش را محاسبه مى نمايند. اين همه نشان 
مى دهد كه الزم است نگاه رايج را كه فقط آثار باستانى و موزه ها 
و مطالب كتب تاريخى را، تاريخ مى داند عوض كرد. پس همه 
ــد و مورد توجه مورخ و معلم تاريخ  چيز مى تواند تاريخى باش
و دانش آموز و دانشجوى درس تاريخ باشد؛ به شرط آن كه فرد 

وسعت و دقت نظر داشته، موشكاف باشد و آينده نگر.
ــو ما را نه  ــن نگاهى به پديده هاى پيرامونى، از يك س چني
فقط «تاريخ نگر» مى سازد بلكه به ما ياد مى دهد كه «تاريخ ساز» 
ــر آن چه كه  ــت كه بايد بدانيم ه ــيم. اين بدان معناس هم باش
ــر كم اهميت بيايد، مى تواند در  ــام مى دهيم، هر چند به نظ انج
ــود. تاريخ فقط در  تاريخ بماند و مبدل به پديده اى تاريخى ش
ــرآوازه، كه با هزينه هاى گزاف  ــا و گنجينه هاى بزرگ پ موزه ه
ــت. دانش كنونى، تاريخ را در  ــود، نيس از آن ها حفاظت مى ش
متن زندگى و همپاى عرصه هاى فعال تالش و كوشش فكرى، 
اقتصادى، تكنيكى و اجتماعى بشر مى داند. از اين  روست كه در 
سال هاى قرن بيستم، تاريخ نگارى آناليز(analyse) پديد آمده 
ــت. اين نوع تاريخ نگارى، حتى مسائلى به ظاهر كم ارزش  اس
و كم اهميت مانند تاريخ نمك، تاريخ شكر، تاريخ چاى و... را 
نيز به عرصه ى تاريخ نگارى كشانده است. بدين ترتيب تاريخ و 
تاريخ نگارى در خانه، در مدرسه، در كوچه، در خيابان، در زمين 
ورزش، در مسجد، در بازار و در دست و ذهن و زبان و رفتار 
و كردار همه ى ماست. منتها بايد دقت داشت و آن را پيدا كرد 
ــورد مطالعه قرار داد. آيا بدين ترتيب تاريخ به متن زندگى  و م
ــردد و درس تاريخ صورتى زنده نمى يابد؟ آيا بدين  باز نمى گ
ــب، ما درك بهترى از ميراث فرهنگى پيدا نخواهيم كرد؟  ترتي
ــيارى از پديده هاى پيرامون ما، يا جزو ميراث فرهنگى  زيرا بس
ــتند يا روزى ميراث فرهنگى خواهند شد. چنان كه امروزه  هس
ــهرى مانند لندن صندوق پستى، باجه ى تلفن، تاكسى و  در ش
ــتان  اتوبوس جزو ميراث فرهنگى و هويت بخش مردم انگلس
ــده اند و حتى يك ميدان كه در آن فقط گل و درخت  تلقى ش

ديده مى شود هم يك پديده ى تاريخى به حساب مى آيد.  



لطفاً مختصري از خودتان بگوييد.
� من از اهواز به تهران آمدم از دانشگاه تهران ليسانس نقاشي گرفتم. 
ــش سالي آنجا بودم و  ــي را ادامه دادم. ش بعد به پاريس رفتم و نقاش
بعد كه به ايران بازگشتم همه چيز عوض شده بود. براي همكاري در 
ــد و شروع به كار كردم. بعد از انقالب  مجله ي پيك از من دعوت ش
ــي، مجالت رشد و كتاب قصه و شعر براي  هم در كتاب هاي آموزش

كودكان و نوجوانان به كار ادامه دادم.
� استاد، از چه كساني بيشتر تأثير پذيرفتيد؟

� تا زماني كه در تهران و در دانشكده ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 
ــته اي مانند استاد عليمحمد حيدريان، استاد  بودم از چهره هاي برجس
ــور و خانم مادام امين فر، ولي  ــتاد محمود جوادي پ جواد حميدي، اس
بيش تر از همه: از استاد حيدريان كه شاگرد مستقيم كمال الملك بودند 
تأثير پذيرفتم. در فرانسه هم، چند استادي داشتم و كم و بيش با همه ي 
ــتادي  كه بيش ترين تأثير و بيش ترين كمك و  آن ها كار كردم. از اس
ــووربي Souverbi و  ــن آموزش هنر را ديدم، ابتدا آقاي س بيش تري

سپس آقاي شاستل Chastel بودند.
� از استاد حيدريان كار چاپ شده اي وجود دارد؟

� بلي. مجموعه اي از آثار ايشان را به صورت چاپ شده، در 
جرايد هنري ديده ايم. البته خيلي از آثار ايشان به اشخاص 
و مجموعه داران فروخته شده است و بقيه هم تا آنجا كه 
اطالع دارم نزد دختر ايشان موجود است. از كارهاي 
بسيار جالب ايشان كپي چند اثر از «رامبراند» است 
ــيار زيبا، عالي و كامًال شبيه به اصل است.  كه بس
آثاري هم ايشان از «ميله» و ديگر نقاشان بزرگ كه 
بر ديواره هاي موزه هاي جهان آويزان است، كپي 
ــفرم  ــد، كه من هم بعضي از آن ها را در س كرده ان
ــده ايشان واقعاً بسيار  به اروپا ديده ام. آثار كپي ش

مسعود جواديان

گپي با 
تصويرگر كتاب هاي تاريخ
استاد غالمعلي مكتبي تصويرگر پيشكسوت كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي مجالت پيك و رشد

گفت وگوگفت وگو
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زيباست و با اصل كامًال مطابقت دارد.
ــًا  ــما اساس ــي، به نظر ش ــاي مكتب � آق
ــه تصويرگري نياز  ــاي تاريخي ب كتاب ه

دارند يا خير؟
� كساني كه اين كتاب ها را به وجود آورده 
ــورد آن ها  ــانده اند، در م ــا به چاپ رس و ي
ــاد ندارند  ــت كرده اند. بعضي ها اعتق صحب
ــي و  كه چنين كتاب هايي بايد نقش و نقاش
ــته باشد، چرا كه بزرگ ساالن  يا عكس داش
ــدن و فهميدن و  ــه خوان ــدر كه نياز ب آن ق
دانستن تاريخ دارند، نيازي به ديدن تصويِر 
موضوع ندارند. و خواندن محتوا به تنهايي 
ــان كفايت مي كند، براي اين دسته از  برايش
ــر و عكس تنها كتاب را  خوانندگان تصوي
تزيين مي كند و از اين گذشته خرجش هم 
زياد است. برعكس، بعضي ها مصراً معتقدند 
ــه تاريخ بايد داراي  كه كتاب هاي مربوط ب

تصوير و يا عكس باشد. 
در اين روزگار من معتقدم كه بد نيست 
هر كتابي مزيّن به تصوير باشد به شرط آن كه 
تصوير، كار تصويرگري مجّرب باشد كه 
از روي اصول تصويرگري و براي تاريخ، 
كار كرده باشد و از همان ابتداي كار بداند 
كه موضوع درباره ي چيست، مربوط به چه 
زماني است، فرهنگ آن زمان چه فرهنگي 
بوده است، مردم آن روزگار چگونه زندگي 
مي كرده اند، خانه و مأوايي كه در آن زندگي 
ــت  مي كرده اند آيا به صورت چادر بوده اس
ــاختمان، و از چه گونه  ــا به صورت س و ي
ساختمان و چگونه چادري؛ وسايل زندگي 
آن ها چه نوع بوده است، آيا به صورت ساده 
ــته است و... و  بوده و يا نقش هايي هم داش

خالصه اين كه چنين نقاش يا تصويرگري، 
بايد حداقل مختصري درباره ي وضع آن 
روزگار بداند تا بتواند كار را قبول و شروع 

به تصويرگري نمايد.
ــه از تصويرگران  اغلب تصاويري ك
ــي خوب نگاه  ــود، وقت امروز ديده مي ش
ــوي كه خيلي هم  ــي، متوجه مي ش مي كن
دقيق نيست، في المثل نه پوشش، پوششي 
ــراد. نه  ــت و نه حتي نژاد اف ــت اس درس
ــتي فكر و كار شده  شخصيت ها به درس
ــردم و آن  ــاي مربوط به آن م و نه چيزه
ــاي متفاوت  ــم در اقليم ه روزگار، آن ه
ــب آن  ــت و گل و گياه مناس ــا طبيع و ب
سرزمين ها. اگر با اسب سفر مي كرده اند و 
يا مي جنگيده اند آيا چنين اسب هايي داراي 
ساز و برگ مشخصي بوده و يا اين كه فقط 
ــش ساده اي از نمد و يا جنس  داراي پوش
ــت. و آيا همه ي اين ها به  ديگري بوده  اس
صورت ساده و مبتدي بوده است يا اين كه 
داراي نقوش، آن هم از نقوشي كه حاكي 

از فرهنگي بزرگ و پيشرفته، و آيا ...
ــه دو كتابي كه  ــم ب ــون بپردازي � اكن
جنابعالي در تصويرگري آن ها مشاركت 
ــتيد. چه شد كه سازمان كتاب هاي  داش
درسي تصميم به انتشار چنان كتاب هايي 
گرفت؟ با آن تصويرگري زياد و جالب 
ــع؟ خوب اين ها قبول ولي  و چاپ بدي
بايد داليل ديگري هم مطرح بوده باشد.
ــاد دارم يك  ــا و تا آن جا كه به ي � گوي
ــا كتابي كه  ــي آن را و ي ــه ي خارج نمون
ــده و يا تصور  ــبيه به نياز آن ها بود، دي ش
ــد. در ابتداي كار  ــنديده بودن كرده و پس
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مي خواستند از تصويرگر خارجي آن كتاب 
براي تصويرگري اين دو كتاب مورد بحث 
ــون تصويرگر پول  ــتفاده كنند، ولي چ اس
ــا آوردن او موافقت  كالني طلب مي كرد ب
نشد. بنابراين از چند تصويرگر برجسته ي 
ــان،  يعني آقايان زمان زماني و پرويز  آن زم
كالنتري و مدتي بعد از من خواسته شد كه 
تصويرگري كتاب را انجام بدهيم. آن زمان 
ــجو بودم و سرگرم تحصيالت  هنوز دانش
ــگاهي. بنابراين مدت كوتاهي با اين  دانش
ــك همكاري  ــتم. ي ــان همكاري داش آقاي

لذت بخش!
� چرا تا آن زمان كتابي با آن ويژگي ها 

چاپ نمي شود؟
ــاب، در تأليف و  ــن دو كت ــل از اي � قب
ــخ، چندان  ــاي تاري ــازي كتاب ه آماده س
ــه موضوع تصويرگري و تأثير و  توجهي ب
تأثر آن نمي شد. شايد از نظر مالي در وضع 
ــه تا آن وقت به  ــبي نبودند و يا اين ك مناس
ارزش تصويرگري، نقش و رنگ و زيبايي 

گرافيكي كتاب ها توجه نمي كردند. به همين 
جهت كتاب هاي آن دوره عموماً و يا بعضًا 
داراي اين كمبود بوده اند و طبعاً خوانندگان 
كتاب هم از ديدن رنگ و شكل و زيبايي و 

تأثير آن ها محروم.
� آيا مؤلف كمكي هم به شما مي كرد؟

ــود كه به عنوان  ــر پرويز خانلري ب � دكت
ناظري آگاه، هنگام كار، هم مقايسه  مي كرد 
و هم اطالعات مي داد و اسناد الزم را براي 
تصويرگري فراهم مي ساخت و ناظر فني و 
هنري كتاب هم به عهده ي هرمز وحيد بود. 
ــتباهي  كار آن چنان دقيق بود كه كمتر اش

رخ مي داد.
هدف، از همان ابتدا مشخص بود: بايد 
ــد كه تازگي آن موجب  كتابي توليد مي ش
ــه  ــد و در نتيج ــوزان باش ــه دانش آم توج
ــري، آن هم همراه با ميل و رغبت و  يادگي

نشاط باشد؛ و چنين هم شد.
ــته  اين كتاب ها،  همواره چه در گذش
ــر تصوير و  ــال حاضر از نظ ــه در ح و چ
تصويرگري و نقش و نگار مورد استفاده ي 
ــندگان موضوعات  ــران و نويس تصويرگ

تاريخي بوده و هست.
ــا به جز اين دو كتاب، كار ديگري  � آي

هم انجام داديد؟
ــي به نظر من از  ــادي نكردم ول � كار زي
ــاب، همان طور كه قبًال  تصاوير اين دو كت
اشاره كردم، مي توان به عنوان سند در يك 

مقطع تاريخي ياد كرد.
ــه تصويرگري يك كتاب  هنرمندي ك
تاريخي و يا يك مطلب تاريخي را مي پذيرد، 
به ناچار بايد در مورد محتواي آن كتاب يا 
مطلب و حقايق آن چيزهاي زيادي بداند تا 
ــنجد و  هنگام كار بتواند همه چيز آن را بس
مالك قرار بدهد تا نهايتاً تصوير و موضوع به 
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شكلي هماهنگ و درست در كنار هم ديده 
شوند. متأسفانه در حال حاضر تصويرگران 
بسياري هستند كه به اين مسايل ضروري و 
ــبي هم ندارند و كار تصوير  الزم توجه نس
را به جاهايي مي كشند كه خودشان تصور 
ــده و  مي كنند. و در بعضي از موارد ديده ش
مي شود كه تصويرگر چنان سريع و عجوالنه 
كار كرده است كه خيلي از موارد را درست 
ــق و مطالعه جدي با  ــده و بدون تحقي ندي
هنرنمايي خودش آن هم به گمان خودش، 
سعي كرده است كه كاري هنري و يا به قول 
امروزي ها كاري جشنواره اي بسازد! حيف، 

صد حيف!
� من نمي دانم چي شد كه روند انتشار 

چنان كتاب هايي ادامه نيافت؟
ــتن  ــي نداش � به نظر من، يكي دسترس
ــل و آگاه  ــي و هنري قاب ــه يك مدير فن ب
ــناد  ــد كمبود اس ــري و بع ــايل هن به مس
ــوم، امروزه  ــراي تصويرگري. و س الزم ب

ــري مي بينم كه عالقمند به  كمتر تصويرگ
ــد با  تصويرگري موضوعات تاريخي باش
ــواد و آمادگي و عالقه به  آن همه نياز به س

موضوعات دقيق تاريخي.
� فرموديد تصويرگران زيرنظر...

ــودم همه چيز را  ــافرت ب � چون در مس
درست نمي دانم. شايد مؤسسه ي انتشارات 
ــازمان كتاب هاي  فرانكلين و شايد هم س

درسي.
� استاد چه شــد كه كتاب از چرخه ي 

آموزش كنار رفت؟
ــور  ــتي نمي دانم. خارج از كش � به درس
بودم. به طور معمول هرگز به دنبال مسايلي 

هم چون مالي و اداري نبوده ام. 
� و در پايان ...

� به نظر من تصوير آنجا الزم مي آيد كه 
موضوع، يا بنايي تاريخي باشد و يا اين كه 
شيئي تاريخي و يا فرهنگي ناشناخته ولي 

قابل توجه. 

ــش و تصوير و  از جهتي ديگر، نق
ــد و  رنگ، هم به كتاب زيبايي مي بخش
هم به خواننده نوعي لذت. لذت از ديدن 
رنگ، لذت از ديدن نقوش، لذت از ديدن 

تصوير موضوعي تاريخي و جالب.
ــت كه  ــورت اس ــن ص ــا در اي تنه
خواننده از لذت تصور و پرواز خيال و 
لذت بردن از تصورات شخصي خودش 
كه اغلب نسبت به حقيقت فاصله دارد و 
چه بسا بسيار هم زيباتر و سرگرم كننده تر 

و آموزنده تر محروم مي ماند.
اين سؤال هميشه برايم بوده و هست 
ــخ و واقعيت تاريخ  ــه آيا همه ي تاري ك
همين است كه نوشته اند و مي خوانيم؟ 
اگر چنين است پس بخش هاي تاريك 
ــر پس از خواندن  ــد؟ و آيا اگ آن كدام ان
تاريخ به دل خود و احساس خود عميقًا 
رجوع كنم، حقيقت را بزرگ تر نخواهيم 

ديد؟ 

امروزه كمتر تصويرگري مي بينم كه عالقه مند به تصويرگري موضوعات تاريخي باشد
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كهن شهر شوش محمد محمديان فر
دبير تاريخ از شوش

اشاره
دشت خوزستان،  بنابر كيفيت خاص جغرافيايي خود از نظر جنس خاك و تعداد رودخانه هاي پرآبي كه از فالت ايران به آن 
سرازير مي گردد،  يكي از حاصل خيزترين دشت هاي جهان است. اين دشت،  از دوران هاي قديم محل سكونت گروه هاي بشري بوده 
و اقوام بسياري در آن مستقر بوده اند كه امروزه بقاياي شهرها و روستاهاي آن ها به شكل تپه هايي ديده مي شود. بزرگ ترين نمونه  ي 
اين تپه ها را مي توان در كنار شهر فعلي شوش مشاهده كرد كه در زير آن ها مجموعه اي از تاريخ و تمدن خوابيده است به دوره اي 
از تاريخ و تمدن ايران و جهان تعلق دارد. اهميت شهر شوش كه سال ها پايتخت دولت هاي مقتدر ايالم و هخامنشيان بوده و اهميتي 

كه در جهان امروز دارد ما را بر آن داشت تا نگاهي به گذشته ي اين شهر كهن بيندازيم.

پيدايش شهر شوش
ــتي حاصل خيز و  شهر شوش در دش
ــرقي رود شاهور به وجود  در سراشيبي ش
آمده و از آغاز تا امروز به همين نام خوانده 
ــت . به استثناي جنوب غربي،  مي شده اس
ــت را كوه هايي فراگرفته  گرداگرد اين دش
ــمال،  كه عبارتند از كوه هاي زاگرس در ش
كوه هاي مرتفع مركزي در شرق و جنوب 
ــرقي،  كبير كوه در مغرب و شمال غربي  ش
ــت و بلند در جنوب. (بياني،  و تپه هاي پس

1352  ،85) از لحاظ جغرافيايي،  اين شهر 
ــه و يك دقيقه و عرض  در طول 47 درج
ــه و 12 دقيقه قرار گرفته و ارتفاع  32 درج
آن از سطح دريا 8 7 متر است. (نيره زمان 
ــمالي  ــيديان،  129) وجود كوه هاي ش رش
ــر راه وزش بادهاي خنك به  ــي بر س مانع
ــود و به خصوص در  سمت شوش مي ش
تابستان،  با وزش بادهاي گرم و خشك از 
جانب عراق و خليج فارس، گرماي هوا را 

دوچندان مي كند. 

آغاز شهرنشيني در شوش 
دشت شوش از حدود 8000 سال ق.م 
ــكون بوده است. (آميه: 19 و حريريان  مس

.(127 :
مي توان گفت از همان زمان اجتماعات 
ــترده شده و  ــيار گس ــاني در آنجا بس انس
ــه وجود  ــهرهايي در آن ب ــهرك ها و ش ش
آمده بودند. در اين شهرها عالوه بر مناطق 
ــكوني،  مراكز عام المنفعه،  مثل معابد،   مس
نيز احداث مي شده كه مردم از آن استفاده 
مي كردند. فراواني محصوالت كشاورزي 
ــر روز مبادالت و  ــدات صنعتي ه و تولي
دادوستد را بين شهرك ها گسترش مي داد. 
ــر بزرگ و محكم  ــن مرحله عالوه ب در اي
شدن خانه هاي مسكوني، مراكز تجاري نيز 

كليد واژه ها: شوش، ايالم،  هخامنشيان.
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در كنار معابد و مراكز شهري ايجاد گرديد. 
مي توان گفت ساكنان شوش در اين زمان به 
دوران شهرنشيني وارد شدند. آثار و بقاياي 
ــوش از اين دوران به  زيادي از تپه هاي ش
ــت. (نگهبان، 1375:174)  ــت آمده اس دس
ــت در اين مرحله به حدي  افزايش جمعي
ــز كودكان، در  ــيد كه مردگان را به ج رس
خارج از منطقه ي مسكوني دفن مي كردند. 
ــكوني چغاميش در  براي مثال بخش مس
سال 4300 پيش از ميالد مسيح  حدود 15 
هكتار بوده كه بيشتر مربوط به واحدهاي 

مسكوني است. (پيشين، 177)

ــا در  تشــكيل نخســتين حكومت ه
شوش

ــات،  يا  ــط و ادبي ــاز دوران خ در آغ
دوران اوروك، شهر شوش وسعت يافت 
ــيد. در اين دوره ارتباط  و به 95 هكتار رس
ــوش و بين النهرين وجود  ــن ش زيادي بي
ــور جانسون براساس  ــته است. پرفس داش
ــي هايي كه انجام داده اظهار مي دارد  بررس
ــهر شوش و تپه ي كنوني  كه در اطراف ش
ــود آمده بود  ــدوا اجتماعاتي به وج ابوفن
ــك داراي حكومت محلي بودند  كه هر ي
ــي بزرگ تري كه در  و زيرنظر مركز سياس
شوش وجود داشت اداره مي شدند. در اين 
ــات و تصادماتي بين مراكز  دوران اختالف
ــدوا از يك طرف و  ــوش و ابوفن اصلي ش
ــه وجود آمده  ــش از طرف ديگر ب چغامي
ــد علت اصلي اين  ــت. به نظر مي رس اس
اختالفات نزديك شدن روابط چغاميش با 
دهلران بوده باشد. مناظر كشمكش ها و زد 
و خوردهايي كه روي مهرهاي استوانه اي 
ــده ديده مي شود،  احتماالً  بيانگر  كشف ش
اين تصادمات است. اين وضعيت تا اوايل 
ــوم پيش از ميالد ادامه داشت.  هزاره ي س
ــه در دوران تمدن  ارتباط با بين النهرين ك
اوروك آغاز شده بود به تدريج جاي خود 
ــي داد.  ــخص سياس را به دو منطقه ي مش
ــالم در جنوب ايران و  يكي آغاز تمدن اي

ديگري تمدن قديم سومر در بين النهرين، 
ــي  ــه هر كدام به عنوان يك مركز سياس ك
ــور آلدن اظهار  مهم به وجود آمد. پروفس
مي دارد كه: «احتماالً شهر شوش مركز مهم 
ــي بين اين دو  ــادالت تجاري و فرهنگ مب
ــي مهمي را ايفا  قطب بوده و نقش سياس
كرده است» (پيشين، 183-186). در اين جا 

ناچار از اشاره اي از ايالم هستيم.

موقعيت ايالم
ــامل  ــالم به طور كلي ش ــت اي مملك
ــت كوه و بخشي  خوزستان،  لرستان،  پش
ــا انزان،  بود كه از  ــان ي از پارس،  يعني انش

ــمال به حدود كرمانشاه امروز،  از غرب  ش
ــواحل خليج  ــوب به س ــه دجله  ،  از جن ب
ــهر كنوني،  و از شرق تا  پارس يعني بوش
مرودشت (انشان باستاني) محدود مي شد 
ــوش را  (مجيد زاده، 1370: 1) جلگه ي ش
از لحاظ جغرافيايي احتماالً  بايد بخشي از 
ــمار آورد (كامرون : 8)  ناحيه ي بابل به ش
منطقه ي شوش،  يعني محل اصلي استقرار 
ايالمي ها،  بين دو رود خواسپ (كرخه) در 
ــرق و  ــرب و كوپراتس (رود دز)  در ش غ
ــمال قرار داشت.(  اوالي يا اولئوس در ش
ــده،   ديوالفوا :249 و 250). رودهاي ياد ش
ــاورزي و هم  ــي براي كش ــم منبع خوب ه

ــت منطقه در  ــي براي حفاظ مانعي طبيع
ــان بودند كه به هر جهت در  برابر مهاجم
رشد و شكوفايي تمدن شوش يا شوشان 
مؤثر واقع گرديدند. قسمت اصلي سرزمين 
ــون بود كه  ــت شوش يا شوش ايالم، دش
صورت يوناني آن سوزيانا است. (حريريان 

و ديگران، 27)

نام شوش در زبان ايالمي
در خط ايالمي نام شوش كه پايتخت 
كشور ايالم بوده است به صورت ُهزوارِش 
نوشته مي شد،  يعني آن را به زبان سومري 
مي نوشتند و به زبان ايالمي مي خواندند و 

اين امر عيناً در زبان اكدي هم بود،  يعني در 
اكدي هم نام شوش را به سومري مي نوشتند 

و به زبان خود آن را مي خواندند.
ــوش در  ــزوارش نام ش ــورت ه ص
ــت كه جزء اول آن  ايالمي(موش ارن) اس
ــت و جزء دوم به معناي  به معناي باغ اس
ــدر (ُكنار) و جمعاً به معناي ُكنارستان  س
(باغ سدر) مي باشد. اين كلمه ي مركب را 
در آكدي و عيالمي شوشن مي خواندند. با 
توجه به اين توضيح مي توان حدس زد كه 
در گذشته در اين منطقه درخت ُكنار بسيار 
بوده يا بيشه اي از اين درختان موجود بوده 
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تاريخ ايالم
الف- شوش در دوره ي ايالم قديم

ــله هاي اول  ــامل سلس ــالم قديم ش اي
ــله هاي اول و دوم  اون و دوم اون و سلس
ــله ي اپرتي مي شود. در  سيمشكي و سلس
اين دوره شوش به طور مداوم محل استقرار 
ــكونت بوده است. (آميه، 2) و ارتباط  و س
ــوش و بين النهرين  اقتصادي زيادي بين ش
وجود داشته كه بقاياي آن در مناطق باستاني 
هر دو منطقه ديده مي شود. مدارك تاريخي 
ــت  باقي مانده از اين دوران حاكي از آن اس
ــوش و  ــالوه بر روابط عادي بين ش كه ع
كشورهاي بين النهرين،  برخوردهاي نظامي 
ــت. در  ــياري بين طرفين روي داده اس بس
ــور  اين درگيري ها عمومًا  نيروي فاتح كش
مغلوب را غارت و مواريث مقدس مذهبي 
و فرهنگي و تاريخي آن را به يغما مي برده 
اند. در اين ارتباطات،  چه ارتباطات عادي 
ــي،  فرهنگ و تمدن  و چه ارتباطات جنگ
طرفين با يكديگر برخورد كرده و افكار و 
عقايد و صنايع و تكنيك آن ها در يكديگر 
نفوذ مي كرده است. پيشرفت اين جوامع و 
ثبت اين حوادث به شكل كتيبه و همچنين 

ــا باعث ثبت اين  ــا بر روي مهره اثر آن ه
ــت ما رسيده  ــد كه امروزه به دس وقايع ش
است.(نگهبان، 236) اين دوره كه همزمان با 
پيدايش خط در بين النهرين است در حدود 
ــال 2800 ق.م پايان مي يابد.(مجيد زاده:  س

(3 ،1376
ب-شوش در دوره ي ايالم ميانه

اين دوره شامل سلسله هاي تپتي اهار 
و ايگ هلكي و سلسله ي شوتروكي است. 
مشهورترين فرمانرواي ايگ هلكي،  اونتاش 
ــت. اونتاش گال، معبد چغازنبيل  گال اس
ــان اقتدارش به  ــازي كرد و در زم را بازس
بين النهرين حمله كرد. در اين دوران شوش 

در نهايت شكوه بود.(نگهبان، 298)
دوران سلسله ي شوتروكي با پادشاهي 
ــه يكي از  ــه ي اول ك شــوتروك ناهونت
ــكوه ترين دوران پادشاهي ايالم است،   باش
ــود. كتيبه هاي بسياري از وي  شروع مي ش
ــه ي زيادي به  ــت. او عالق به جا مانده اس
جمع آوري سنگ هاي يادبود داشت... و شاه 
شخصًا  كتيبه ها را بر سنگ مي كند و به اين 
ترتيب آن را معتبر مي كرد. (هينتس، 1376 
:2) بعد از شوتروتك ناهونته پسرش كوتير 

ناهونته به قدرت رسيد. وي شورش بابل را 
سركوب كرد و پادشاه بابل را به ايالم آورده 
و احتماالً  او را تا زمان مرگ در تبعيد نگاه 
ــي مردوك و نانا  داشت. در اين لشكركش
ــوش آورده شدند  از منطقه ي اوروك به ش
ــي آشور بانيپال در  و نانا تا زمان لشكركش
ــوش باقي ماند. (نگهبان 1372 : 520)  ش
كوتير ناهونته كارهاي عمراني زيادي انجام 
ــا» را  داد و معبد ايزد بانوي «كي.ري.ري.ش
بازسازي كرد. در كتيبه اي كه از آن معبد به 
دست آمده او براي همسرش،  «نهونته اوتو» 
 و فرزندش طلب خير و بركت نموده است. 
حكومت كوتير ناهونته،  بنا بر نظر پرفسور 
ــال بود. (پيشين، 520) بعد  كامرون،  پنج س
ــيناك  ــيلهاك اينشوش از وي برادرش ش
ــت او از  ــيد. دوران حكوم ــه قدرت رس ب
باشكوه ترين دوران هاى تاريخ ايالم است. 
پيروزي نظامي،  ثروت،  سازندگي و توجه 
ــد از ويژگي هاي  ــاز معاب ــاخت و س به س

حكومت اوست (هينتس، 5).
ــي  ــيناك حدود س ــيلهاك اينشوش ش
كتيبه از خود به يادگار گذاشت،  به طوري 
ــت و  ــس وي را آرشيويس ــه والتر هينت ك
ــاهان  تاريخ گذار مي نامد. وي كتيبه هاى ش
ــرد و گفت:  ــاخ ك پيش از خود را استنس
«من كتيبه هاي آن ها را نه كنار گذاشته ام و 
ــي در آن كرده ام،  آن ها را  نه دخل و تصرف
دوباره نوشته ام و در معبد اينشوشيناك قرار 

داده ام.(پيشين، 153)
ــيناك،  اينشوش ــيلهاك  ش از  ــد  بع
هوتلوتوش اينشوشينك به قدرت رسيد. 
ــل مالحظه اي از  ــان وي بخش قاب در زم
ــت بابلي ها ويران شد و ايالم  ايالم به دس
تحت سلطه ي آنان درآمد. آخرين شاه اين 
سلسله،  شيلهين- همرو- لگمر نام داشت 
ــاه بابل  كه تابع كودوري– اوصور اول،  ش
بود و سرانجام به وسيله ي همين شاه برافتاد 
ــوتروكي منقرض شد. پس  و سلسله ي ش
از پايان سلطنت آخرين پادشاه شوتروكي،  
دوره ي تاريك سوم تاريخ ايالم شروع شد 

مقبره دانيال نبي. شهر شوش

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

10



كه به مدت سه قرن و نيم به طول انجاميد. 
(حريريان و ديگران، 140 و 141) 

سلسله ي ايالم نو
ــله ي  ــت آخرين سلس ــاز حكوم آغ
پادشاهي تاريخ ايالم با هومين-تهره در سال 
ــد ، بعد از وي هومبان  813 ق.م شروع ش
ــاهي رسيد. نيكاش بيست و  نيكاش به ش
ــلطنت كرد و سارگن (غير از  پنج سال س
سارگن آكدي است) پادشاه مشهور آشور 
را شكست داد. ولي درگيري با آشوري ها 
به سرعت ادامه پيدا كرد و ضعف سياسي 
شاهان بعدي مانع شد ايالمي ها افتخارات 
عصر طاليي شوتروكي ها را ادامه دهند. در 
سال 702 ق.م سناخّريب پادشاه آشوري، 
 سواحل ايراني خليج فارس را مورد حمله 
ــهرهاى ساحلى يكي بعد از  قرار داد و ش
ــس، 174 و  ــقوط كردند.(هينت ــري س ديگ

(175
ــدك ايالمي ها در برابر  مقاومت هاي ان
ــور،  اختالفات دروني  حمالت شاهان آش
ــي را براي  ــي،  فرصت و قدرت طلبي سياس
آشور باني پال،  سلطان نامي و فاتح آشور،  
پديد آورد تا با حمالت پياپي خود طومار 
ــت ايالمي ها  ــرن حكوم ــت و پنج ق بيس
ــي پال،  ايالم را  ــور بان را در هم بپيچد. آش
ــرار داد در آخرين  ــالت خود ق آماج حم
ــوش و شهر مذهبي  حمله (639 ق.م) ش
ــه ويرانه تبديل  ــاش (چغازنبيل)  ب دورانت
ــدند و هومبان هالتاش ســوم آخرين  ش
پادشاه ايالم را به اسارت بردند. پس از آن 
ايالم كم و بيش در دوره ي مادها و پارس ها 
به شكلي ضعيف و به صورت قسمتي از آن 
امپراطور ي ها به حيات خود ادامه داد، ولي 
هرگز به افتخارات كهن خويش بازنگشت. 
ــله ي ايالم نو به دست  به اين ترتيب سلس
آشور باني پال منقرض شد و حيات سياسي 
ايالم براي هميشه خاتمه يافت. (حريريان و 

ديگران، 142)

ــاي  حكومت ه و  شــوش  ــط  رواب
بين النهرين 

ــي اش در  ــايگان غرب ــالم و همس اي
بين النهرين،  با يكديگر در تماس نزديك و 
هميشگي بودند. اين تماس ها اگر چه گاهي 
دوستانه و گاهي خصمانه بود،  با وجود اين 
ــال موجب مبادالت فرهنگي  در هر دو ح
ــن بود. (آميه، 3)  و نفوذ تمدني،  بين طرفي
اتصال دره و دشت (شوشون و انشان) در 
توسعه ي تاريخ و هنر ايالمي نقشي تعيين 
كننده داشت و اين امتياز ايالم بر دشت هاي 
بين النهرين  بود.  ــايه اش  بين النهرين همس
ــت هاي ايالم  براي تهيه ي مواد خام به دش
چشم دوخته بود. به اين ترتيب با چوب و 
ــرب،  قلع و نقره)  و سنگ  فلزات (مس،  س
(سنگ مرمر،  سنگ چخماق،  سنگ گچ) و 
سنگ هاي نيمه قيمتي (عقيق،  يشم خطايي، 
ــاز خود را به  ــب هاي مورد ني  الجورد) اس
ــد. (هينتس،  ــت آورده و وارد مي كردن دس
ــط  ــياري را كه توس ــاي بس 26) جنگ ه
ــوري هاي عليه  ــومري ها،  بابلي ها و آش س
ــت، مي توان  دولت ايالم صورت گرفته اس
در كل به تالش ايشان براي به دست آوردن 
منابع قابل توجهي كه فقط در كوه هاي ايالم 
يافت مي شد، مربوط دانست. عالوه بر اين،  
هدف ديگر مهاجمان،  جلوگيري از هجوم 
ايالمي ها به بين النهرين بود ، كه حرصي تمام 

نشدني به غارتگري داشتند.(پيشين، 80)
ــوم قبل از ميالد،  در اواخر هزاره ي س
ــر بين النهرين  ــت خود را ب ــوش توانس  ش
ــوش در اين  ــل كند. نفوذ تمدني ش تحمي
ــيد. اين موضوع را  ــور هم رس زمان به آش
ــتوانه اي شوشي كه به تعداد  از مهرهاي اس
فراوان در آشور كشف شد،  مي توان يافت. 
ــت ايالمي ها اين  ــول حيات حكوم در ط
تغييرات پيوسته ادامه داشت به طوري كه 
زماني ايالمي ها بر بين النهرين تسلط داشتند،  
و زماني ديگر حكومت هاي بين النهريني بر 
ــاي اين ناحيه  ــوش و ديگر حكومت ه ش
مسلط مي گرديدند. اين وضعيت تا سقوط 

ايالم به دست آشور باني پال و ويران كردن 
شوش ادامه داشت. (بياني، 91)

ــط و مبادالت تجاري شــوش و  رواب
بين النهرين

متأسفانه مدارك زيادي راجع به روابط 
اقتصادي بين ايالم و بين النهرين و ساير نقاط 
از دوران هاي قديم باقي نمانده است. يكي 
از متوني كه در حفاري شوش به دست آمده 
ــومري شهر الرسا كه در شوش  به اتباع س
مي زيسته اند اشاره دارد. متون ديگري كه در 
شوش به دست آمده راجع به مسافرت هاي 
تجارتي تذكراتي داده ولي محلي را كه اين 
مبادالت با آن جا انجام مي شده ذكر نكرده 

ــد شهر شوش مركز  ــت. به نظر مي رس اس
مبادالت و دادوستد فراورده هاي تجاربي بين 
همسايگان خود بوده است؛  و به خصوص 
مبادالت با نواحي كوهستاني در اين مركز 
ــت. در متن دو لوحه ي  تنظيم مي شده اس
ــاره به راه مبادالتي منطقه ي شمال  گلي اش
ــده است. چون حمل  غرب خوزستان ش
ــهر الرسا به شهر اشنونا،   محصوالت از ش
كه هر دو از شهرهاي بين النهرين بوده اند، 
به علت مشكالتي در اين راه ها امكان پذير 
نبوده است. اين محصوالت را تجار الرسا 
ابتدا از راه آب به شوش و سپس از شوش،  
از طريق راه شمال غرب به موازات كبيركوه 
ــنونا برده اند و بدين وسيله از  ــهر اش به ش
ــهر بوده  خطراتي كه در راه بين اين دو ش
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ــوم  اجتناب كرده اند. در اواخر هزاره ي س
ــوش  ــتي از ش پيش از ميالد،  مردم با كش
به بين النهرين مسافرت مي كردند. در يك 
متن اشاره شد كه شش كشتي به مدت دو 
ماه از شوش براي حمل كنجد اجاره شده 

است.(نگهبان، 358)

شوش بعد از سرنگوني دولت آشور
وضع ايالم و شوش بعد از قلع و قمع 
شدن آشور معلوم نيست؛  ولي به احتمال 
زياد ايالت انشان به دست شاهان پارسي 
ــده است. شاهان بابل،  اسالف  اداره مي ش

ــرف بودند و در  ــوش را متص نابونيد،  ش
ــرده بودند.  ــاختمان هايي ايجاد ك آنجا س
ــتين بار در زمان  به ظن غالب، ايالم نخس
ــين مبدل  كوروش بزرگ به ساتراپ نش

شد. (دياكونف، 327 و 328)

شوش پايتخت هخامنشيان
ــت  ــوش به دس ــود آن  كه ش ــا وج ب
آشوري ها با خاك يكسان شد و مردمش 
كشته يا آواره شدند و همه ي آثار تمدني 
ــد،  يا به آشور  ــانيده ش آن به نابودي كش
انتقال يافت،  معهذا با توجه به تمدن چند 

هزار ساله اي كه داشت،  خود، اين قابليت 
را داشت كه بار ديگر احيا شود و پايتخت 

شاهنشاهي هخامنشي گردد.
ــوش در دوره ي هخامنشي گذشته  ش
خود را بازيافت. چهار راه شرق و غرب 
ــفيراني از  ــد كه س ــد و پايتختي ش گردي
ممالك ديگر بدان مي آمدند و هنرمندان، 
 اطبا، نويسندگان و شعرا و حتي پادشاهان 

بي تخت بدان روي مي آوردند.

داريوش بزرگ و شوش
ــاهي  ــه داريوش به پادش هنگامي ك

ــوش) نخستين  ــيد ساتراپ ايالم (ش رس
ــر به شورش برداشت.  واليتي بود كه س
ــك آترينا،  از اعقاب  اين واليت به تحري
ــاهي، كه هخامنشيان تخت  دودمان پادش
ــان را از آنها گرفتند،  سر به  پادشاهي انش
شورش برداشت. داريوش اين شورش را 
سركوب كرد و آترينا را به هالكت رساند.
ــارپ، 40 و 41) ولي اين  (هوار: 56 و ش
ــوش به  پايان كار نبود و يك بار ديگر ش
ــرد؛  اين قيام نيز  ــري َمرتي َي قيام ك رهب
ــوش، مردم  ــد. به قول داري ــركوب ش س
شوش هنگامي كه [داريوش] به نزديكي 

آنجا رسيد ترسيدند و سركرده ي خود را 
ــين ، 44) ليكن داريوش به  ــتند. (پيش كش
ــك دولتمرد دانا درك مي كرد كه  عنوان ي
ــوش براي هميشه آرام  اگر قرار است ش
بماند،  بايد مستحكم تر از گذشته به كشور 
ــتگي يابد،  بنابراين در  ــي وابس هخامنش
ــتان 519 ق.م در قلعه ي شاهي ايالم  زمس
در شوش اقامت مي كند. (هينتس، 1380: 

(179

شوش يكى از پايتخت هاى داريوش 
بزرگ

شواهد و مدارك بسياري وجود دارد 
كه شوش در زمان پادشاهي داريوش اول 
ــود. مطالعات  ــي انتخاب مي ش به پايتخت
ــوي  ــان فرانس دقيق حفاري باستان شناس
ــوش تأييد مي كند كه قديمي ترين  در ش
ــواهد از دوره ي هخامنشي تنها مربوط  ش
به سلطنت داريوش اول است. ويژه نامه ي 
نخستين گردهمايي باستان شناسي، 1373: 
ــرودت به پايتختي  ــاراتي كه ه 169) اش
ــوش قبل از داريوش مي كند(هرودت:  ش
ــد 30) از پايتخت بودن  ــوم بن ــاب س كت
ــش از داريوش چيزي نمي گويد.  آنجا پي
ــيد كه  ــن مي توان به اين نتيجه رس بنابراي
ــي را در دوران  يونانيان، شوِش هخامنش
شاهي داريوش شناختند. از نظر يونانيان،  
ــوش پايتخت  ــورات نيز،  ش ــق ت و مواف
ــواهد زيادي وجود  ــيان بود. ش هخامنش
ــيد نيز  ــه يونانيان از تخت جمش دارد ك
خبر نداشتند و در زمان كشورگشائي هاي 
ــكندر از آن آگاه شدند.(فراي: 163 و  اس
164) بنابراين بعد از سركوب شورش ها، 
ــان دادن قدرت خود  ــوش براي نش  داري
ــدگان را گواه جالل و  ــراي آن كه آين و ب
ــوش كه  ــازد، در ش ــت خويش س عظم
ــروع به  ــه پايتختي انتخاب كرده بود ش ب
ساختن كاخ باشكوهي نمود (بريان: 379 
و زرين كوب: 147) بنابراين از اين زمان 
شهر شوش در قلب شاهنشاهي تبديل به 
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ــي هخامنشيان تا پايان اين  پايتخت سياس
امپراطوري گرديد. (ويژه نامه ي نخستين... 

(196 ،

شوش در زمان جانشينان داريوش 
ــا، پسر و جانشين داريوش  خشايار ش
ــوش بناهايي ايجاد كرد و دست  نيز در ش
ــروزه اثري از آن ها  ــه تعميراتي زد كه ام ب
ــه در زمان وي  ــم. ولي مي دانيم ك نمي يابي
ــكوفاترين ادوار  شوش با رونق ترين و ش
ــاهي هخامنشي  خود را در دوره ي شاهنش

مي گذرانده است.
اردشير اول مانند جد خويش داريوش، 
به شوش بسيار عالقه مند بود و در شكوه و 
ــيار كوشيد. در زمان  جالل و آبادي آن بس
ــوش مركز تحوالت جهان  اردشير اول ش
ــروع جنگ هاي پلوپونس  است، هنگام ش
(پلوپونزي) در يونان، شوش مهم ترين مركز 
ــت. در زمان اردشير  تحوالت آن زمان اس
ــت خويش را  ــوش همچنان اهمي دوم ش
حفظ كرده بود. اين شاه كه به آئين آناهيتا 
توجه خاصي مبذول مي داشت، در شوش 
ــاختن معبدي براي پرستش اين  دستور س
ــا، داده بود. از ديگر  ــوع، يعني آناهيت ربه الن
شاهان هخامنشي در شوش اثري نمي بينيم، 
ــهر تا پايان حكومت  ولي مي دانيم اين ش
ــي اهميت و اعتبار خود را حفظ  هخامنش
ــرده بود. هنگامي كه داريوش ســوم در  ك
شرق ايران،  كشته شد، اسكندر دستور داد 
ــدش را نزد مادر و خانواده اش كه در  جس

شوش به سر مي بردند ببرند.

شوش در زمان سلوكيان
از دوره ي زمامداري داريوش اول پاي 
ــوش باز شد. از اين رو زمينه  يونانيان به ش
براي نفوذ عنصر يوناني پس از فتح اسكندر 
در شوش بسيار مساعد بود. به همين دليل 
يونانيان موفق شدند نفوذ سياسي و فرهنگي 
ــوش،  ــتر در ش تمدن خود را هر چه بيش

پايتخت هخامنشيان،  گسترش دهند.

فتح شوش كه به منزله ي فتح ايران بود، 
ــكندر در اين  از مهم ترين پيروزي هاي اس
ــوب مي گرديد. وي بعد از  سرزمين محس
ــوش بازگشت  فتوحات خود در هند به ش
و نقشه ي يوناني كردن ايرانيان را آغاز كرد. 
ابتدا خودش دختر داريوش را به زني گرفت 
و در همان موقع دستور داد تا سرداران وي 
و ده هزار تن از سپاهيان مقدوني با دختران 
ــا، ج2: 1825 و  ايراني ازدواج كنند (پيرني
1826) سپس پادگاني مهم در شوش مستقر 
كرد تا مراقب اوضاع پايتخت باشد. امروزه 
ــفال هاي يوناني،  ــكه و س مقدار زيادي س
پيكان،  قطعاتي از مجسمه هاي مرمر كوچك 
ــيا  كتيبه دار به خط و زبان يوناني، و نيز اش
مختلف ديگري در شوش پيدا شده است 
كه متعلق به قرن چهارم ق.م است.(بياني؛ 

1352: 122 تا 124)

سلوكوس و شوش
ــوش در زمان حكومت سلوكيان به  ش
كلي اعتبار خود را از دست داد  و هنگامي 
كه سلوكيه ي ديگري ساخته شد،  عدم توجه 
به شوش بيش از پيش نمودار شد.  مسلمًا 
در اين كار تعمدي وجود داشته و سلوكيان 
مي خواستند، خاطرات پايتخت و جلوه گاه 
قدرت هخامنشيان هر چه زودتر از اذهان 
ــعي  ــلوكيان س جهانيان فراموش گردد. س
فراواني نمودند تا فرهنگ و زبان يوناني را 
در شوش گسترش دهند،  كه تا اندازه اي هم 

در اين كار موفق شدند.

شوش در دوره ي اشكانيان
شوش در دوره ي اشكانيان از استان هاي 
مهم اين دولت محسوب مي شد. اشكانيان 
ــي  زدايي كردند و  تالش هايي براي يونان
ــرانجام پس از گذشت يكي دو سده تا  س
اندازه اي موفق شدند. هر چند شوش اعتبار 
ــبت  ــي را نيافت ولي نس دوره ي هخامنش
ــري يافت.  ــلوكي وضع بهت به دوره ي س
(ويژه نامه باستان شناسي شوش: ص 131) 

ــياي به دست آمده در حفاري ها  از اش
ــوش در  ــق اقتصادي ش ــوان به رون مي ت
ــورد بحث پي برد. از گلوله هاي  دوره ي م
سنگي و آثار مكرر آتش سوزي مي توان به 
جنگ هاي شديدي كه در اين شهر به وقوع 
ــرد اردوان  ــته و خصوصاً آخرين نب پيوس
ــت شوش  ــير بابكان در دش پنجم با اردش
آگاهي يافت. به طور كلي شوش در عهد 
ــهرهاي مهم و آباد بود و تا  ــكاني از ش اش
حدودي عظمت گذشته ي خود را بازيافت 
ــري،  صدمات و  ــي طي جنگ هاي آخ ول

خسارات بسياري بدان وارد شد.

شوش در دوره ي ساساني
ــاني و  ــير ساس ــاي اردش در جنگ ه
ــاه اشكاني، شوش  اردوان،  آخرين شاهنش
لطمات فراواني را متحمل شد، ولي بعد از 
اردشير شاپور اول جانشين اردشير به ترميم 
ــت و رونق  ــا و ويراني ها پرداخ خرابي ه
ــهر بازگرداند. اشياي پيدا  گذشته را به ش
ــده در حفاري ها از قبيل سكه، ظروف  ش
شيشه اي و غيره معرف اين رونق اقتصادي 
ــا: ص 486) از داليل  ــت. (پيرني و هنر اس
ديگر اهميت اين شهر در دوره ي ساساني 

ايجاد ضراب خانه در آن بود.
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ــاپور دوم،  به علت  شوش در زمان ش
شورش مسيحيان، دچار حمله و ويراني شد 
و شهر زير پاي 300 فيل خسارات فراوان 
ديد. پس از اين حمله رونق گذشته ي خود 
ــاپور شهر جديد  ــت نياورد و ش را به دس
ايوان كرخه را بنا نهاد. (باستان شناسي ايران 

باستان: ص 82)

شوش در ادوار اسالمي
ــالدي (20  ــال 640 مي ــوش در س ش
هجري) به تصرف سپاهيان اسالم درآمد. 
در اين زمان شوش هنوز نتوانسته بود پس 
ــاپور دوم قد راست كند  از ويراني زمان ش
و رونق گذشته را بازيابد ولي متروك هم 
ــت. از  نبود و جمعيتي در خور توجه داش
ــجدي  مهم ترين آثار اين دوره بقاياي مس
ــده ي اول هجري است. (ويژه  در آن، از س

نامه ي باستان شناسي شوش: ص 132)

بازيابي شوش
ــده  چهارم هجري رو به  شوش از س
ويراني نهاد و از قرن هفتم هجري به بعد 
ــكنه شد و كم كم آثار  به مرور خالي از س
ــكوه ديرين در زير تل هايي از خاك  آن ش
مدفون گرديد و ياد خاطره ي اين شهر كهن 
به فراموشي سپرده شد. تا قرن ها مسافراني 
كه از كنار اين تل ها مي گذشتند حتي تصور 
نمي كردند كه اين پشته هاي عظيم خاك كه 
اكنون مأواي جانوران وحشي شده است، 
ــان و پايتخت  ــدن درخش ــي مهد تم زمان
ــدي بوده كه  ــكوه فرمانروايان ظفرمن پرش
فاتحانه بر شهرهاي بين انهرين مي تاخته اند 
و قلمرو ايشان از دروازه هاي اروپا تا هند 
گسترده بوده است. تمامي جهانيان ياد آن 
ــان را به فراموشي سپرده  روزهاي درخش
بودند، نخستين كسي كه ويرانه هاي شوش 
ــناخت، بنجامين بن جناح خاخام  را بازش
كليمي بود كه بين سال هاي 1164 و 1173 
ــوش بازديد كرد،  ميالدي از ويرانه هاي ش
ــفرنامه اش شرح ديدار خود از اين  و در س

ــت. وي خرابه هاي  محل باستاني را نوش
ــور در  ــان» مذك ــوش را همان «شوش ش
تورات شناخت. (آلفونس،  ص50 و51) از 
آن پس شوش مورد توجه باستان شناسان 

قرار گرفت .
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هرچه خواهند، بى زيادت جست وجوى در 
آن شهر مى فرستند» (سمرقندى، عبدالرزاق، 
ص767). همچنين در خصوص گسترش 
ــد: [در عهد  تجارت در اين دوره مى نويس
شاهرخ] جهان چنان معمور و آبادان بود كه 
حاوى اوراق [منظور خود سمرقندى است] 
از تاجرى شنود كه او به كّرات قماش چين 
به مصر و روم آورده و از آن جا به مملكت 
ــاه  چين برده بود كه در دور عدل اين پادش
عالم پناه از مصر تا چين يك كوچه راه است 
و اطراف جهان و صحرا و بيابان چنان آبادان 

اوضاع اقتصادى ايران 
در عصر شاهرخ تيمورى

فاطمه بلندى
دبير تاريخ، شهرستان اسدآباد

مقدمه
هجوم وحشتناك امير تيمور (807-736 هـ.ق) به ايران به نحوى تكرار حمالت بنيان كن 
مغول ها بود. تيمور عالوه بر اين كه كوشيد منافع خود و لشكريانش را طى يورش هاى مكرر 
تأمين كند، سعى نمود با غارت مناطق مفتوحه، سرزمين ماوراءالنهر، به ويژه سمرقند پايتخت خود 
را ترقى دهد. از اين رو با انتقال هنرمندان، معماران، پيشه وران و... از شهرهاى مختلف ايران به 
پايتخت، سمرقند را به شهرى آباد تبديل كرد. به هرحال، از حمالت تيمور جز تخريب و ويرانى 
و غارت منابع، چيز ديگرى عايد شهرهاى ايران نشد. اما فرزندش شاهرخ، از همان ابتداى به 
حكومت رسيدن، درصدد جبران ويرانى هاى ناشى از حمالت پدر برآمد. دوران حكومت وى 
آرامش و امنيت نسبى به همراه آورد. پادشاهى رعيت دوست بود و تا حد امكان به عمارت و 
بازسازى شهرها و روستاها و اماكن تخريب شده همت گماشت. رونق اقتصادى و رفاه و آرامش 
ايجاد كرد و پايتخت خود هرات را به شهرى آباد و مركز علما و هنرمندان تبديل ساخت؛ اين 
ــاهرخ از جمله سمرقند و شيراز نيز، به  ــهرهاى ديگر قلمرو ش امر نه تنها در هرات بلكه در ش
دليل وجود شاهزادگانى كه در اين شهرها حكومت مى كردند، به چشم مى خورد. شاهزادگان 
تيمورى مردانى فرهنگ دوست بودند. از اين رو درصدد بودند شهرهاى محل حكومت خود را 
آباد سازند تا پشتوانه ى اقتصادى الزم را در جهت فعاليت هاى سياسى و فرهنگى خويش ايجاد 
كنند. به همين دليل اوضاع اقتصادى ممالك تحت حكومت شاهرخ در غالب بخش هاى آن، از 
قبيل تجارت و كشاورزى، رو به پيشرفت گذاشت كه خود موجب باال رفتن سطح رفاه عمومى 
و توسعه ى علمى، فرهنگى و هنرى قلمرو او گرديد. در ادامه شاخه هاى مختلف فعاليت هاى 

اقتصادى عصر شاهرخ را مورد بررسى قرار مى دهيم.

ري
مو

ه تي
دور

كه 
س

1. تجارت
ــان، تجارتى فعال و با  در عهد تيموري
ــياى مركزى و خاور نزديك  اهميت در آس
وجود داشت كه فراتر از مرزهاى اين نواحى 
را هم در بر مى گرفت. جاده اى تجارى كه به 
شرق و شمال مى رفت از سمرقند و بخشى 
ــن جاده براى  ــت. اي نيز از هرات مى گذش
راه تجارتى كه از چين به هند مى رفت نيز 
ــت. (رويمر، 1380، ص182- اهميت داش

.(184
ــد، مملو  ــزرگ اين عه ــز، بندر ب هرم

ــى و صادراتى بود.  ــاره ى واردات از مال التج
ـ. ق  عبدالرزاق سمرقندى كه در سال844 ه
از سوى شاهرخ به سفارت دربار بيجانگر 
به هندوستان رفت هرمز را شهرى معرفى 
مى كند كه «تجار اقاليم سبعه از مصر و شام 
ــان و عراق عرب و عجم  و روم و آذربايج
و ممالك فارس و خراسان و ماوراءالنهر و 
تركستان و مملكت دشت قبچاق و نواحى 
قلماق و تمامى بالد شرق و چين و خانباليق 
ــافران  روى توجه به اين بندر دارند... و مس
عالم از هرجا آيند و هرچه آرند و در برابر، 

مقاالت مقاالت 

13كليدواژه ها: شاهرخ، تيموريان، اقتصاد ايران
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شد كه جغد از بى جايگاهى به جان رسيد؛ 
چه در بسط زمانه به غير سرا و خانه هيچ جا 

خرابه و ويرانه نديد» (همان، ص830).
در اين مبادالت كاالهاى مختلفى مانند 
پارچه و مرواريد و زنجبيل و ابريشم مبادله 
ــد. ميان ايران و عثمانى نيز مبادالت  مى ش
تجارى وسيعى در جريان بود، چون ابريشم 
ايران نيازهاى عظيم كارگاه هاى عثمانى را 
ــى از راه  ــرد. كاالهاى اروپاي برآورده مى ك
ــا و از طريق  ــى، منطقه ى فرات علي آناتول
ــياه از طرابوزان وارد ايران مى شد.  درياى س

(رويمر و ديگران، ص189-200).
ــترش  ــاهرخ به علت گس در عصر ش
روابط خارجى، خصوصاً با چين، تجارت 

ــيارى يافت.  ــز رونق بس ــور ني با اين كش
ــون مكاتبات ميان  ــور كه از مضم همان ط
شاهرخ و دايمنيگ خان برمى آيد طرفين در 
روابط خارجى گسترش تجارت را مدنظر 

داشته اند (حافظ ابرو، ص133).
ــه  ــه اى ك ــال 815 ه. ق در نام در س
دايمينگ خان پادشاه چين به وسيله ى سفير 
خود براى شاهرخ فرستاد چنين نوشته بود 
ــان فرستيم تا آى  و رد [آمد  «بعد از اين كس
ــود تا [تّجار]  و رفت] كنند تا راه منقطع نش
ــراد خويش كنند» و  ــب به م تجارت وكس
ــاهرخ» در رسيدن سفراى چين دستور  «ش
ــهرها و بازارها را آذين بندند و هر  داد تا ش
صنعت ور كمال هنر ظاهر كرده دكان خود 
را آرايد» (سمرقندى، عبدالرزاق، ص130).

ــن كار،  ــاهرخ از اي ــدف ش ــراً  ه ظاه
ــتادگان پادشاه  ــفيران و فرس جلب نظر س

چين نسبت به كاالهاى فرهنگى و صنعتى 
ايران در جهت رونق هر چه بيشتر تجارت 
ــت. در اين دوره  ــور بوده اس ميان دو كش
كاروان سراها و رباط هاى فراوانى ساخته شد 
كه در تسهيل رفت و آمد كاروان ها و رونق 

تجارت بسيار مهم و مؤثر بود.

2.ماليات
ــاهرخ،  ــر ش ــى عص ــام ماليات در نظ
سنت هاى مغولى به شكل كامل حفظ شده 
بود. ماليات هاى جنسى كشاورزان، ماليات 
تجارت و صنايع (تمغا) كه از دوره ى مغول 
ــان همچنان  ــده بود در اين زم متداول ش
وصول مى شد. حتى شاهرخ متدين نيز، به 

منظور مشروع نمودن آن، به اين اكتفا كرد 
كه تمغا را با عنوان زكات دريافت نمايد تا 
ــرع بودن مبّرا سازد   آن را از اتهام خالف ش

(رويمر، 1380، ص184-185).
ــاى  ــاورزى ماليات ه ــى كش از اراض
مستقيم گرفته مى شد كه تعداد آن، برحسب 
نوع آبيارى،  از ربع تا ثلث محصول افزايش 
مى يافت. در مواردى كه رعايا از پرداخت 
ــل به زور  ــر باز مى زدند با توس ماليات س
نيروى نظامى مجبور به گرفتن آن مى شدند 

(خواندمير، 1353، ص602).
ــات زمين و محصوالت،  عالوه بر مالي
ــع، بازاى هيزم  ــى نيز بابت حق مرت ماليات
ــوع ديگر از  ــتاندند. يك ن و علوفه مى س
ــه معمول بود يك درصدى  ماليات هايى ك
ــوران محلى  ــراى بعضى از مأم ــود كه ب ب
وصول مى شد. همچنين ماليات آسياب ها 

ــه در اعياد مختلف  و عوارض و عيدى ك
مى گرفتند نيز مرسوم بود (لمبتون، 1339، 

ص105-106).

3. ماليات ارضى
الف) وقف

يكى از نهادهايى كه در دوره ى تيمورى 
ــاهرخ اهميت بسيارى  و به ويژه دوره ى ش
يافت نهاد وقف بود. شاهرخ و بزرگان دربار 
وى به ساخت مدارس، خانقاه ها و ابنيه اى 
از اين قبيل اهتمام وافرى داشتند و جهت 
ــات و  تأمين هزينه ى نگهدارى اين مؤسس
پرداخت حقوق مدرسان و طالب و خدمه 
و ساير هزينه ها، به وقف مبادرت مى كردند. 
ــه و  ــاهرخ مدرس ــال 813 هـ. ق ش در س
خانقاهى در هرات ساخت و بر آن «حمامى 
وقف نمود؛ نيز مزارع و مستغالت مرغوب 
ــر، 1372،  ــرد» (خواندمي ــف ك ــر آن وق ب

ص166-168).
ــت پرداخت  ــدات موقوفات جه عاي
ــاع و ابنيه ى عام المنفعه صرف  هزينه ى بق
ــيارى  ــد. بزرگان دربارى نيز در بس مى ش
موارد به وقف مبادرت مى نمودند. الغ  بيگ 
ــال 824 هـ. ق در  ــه اى كه در س بر مدرس
ــاخت، درآمد مزارع و عايدات  سمرقند س
چندين روستا را وقف كرد تا جهت مقررى 
ــه ى علوم دينى،  ــان و طلب و حقوق مدرس
خادمان و مؤذنان و ساير خدمه صرف شود 
ــلمانى، ص168-166). گوهرشاد  (تاج الس
ــر شاهرخ، كه بخش عمده اى از  آغا، همس
ــاخته شد  ابنيه و عمارات به  اهتمام وى س
در بناى مسجد جامع گوهرشاد در مشهد، 
ــف نمود. امير  ــادى را بر آن وق ــزارع زي م
ــاهرخ،  عليكه كوكلتاش از امراى بزرگ ش
نير مدرسه اى در هرات ساخت و حمامى 
ــر، 1372،  ــر آن وقف نمود (خواندمي را ب

ص168-169).
ــخصى  اداره ى موقوفات برعهده ى ش
روحانى بود كه صدر الصدور لقب داشت. 
ــوان موقوفات: «تحقيق تعيين  وظيفه ى دي
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اصالت وقف نامه و اسناد، حل و فصل دعاوى 
ــرف و اداره ى  ــكايات مربوط به تص و ش
اموال وقفى» به شمار مى آمد (پطروشفسكى، 
ص30-29). به نوشته ى خواندمير در اين 
دوره وظيفه ى صدرالصدور: «تمشيت سهام 
ــال  و رواج و رونق  ــادات و علما  فض س
ــر و ابواب البر» و همچنين صرف  بقاع خي
حاصل و عوايد موقوفات براساس شروط 
واقفان بوده است. بنابراين موقوفات يكى 
ــمار مى آمد  از منابع درآمد روحانيون به ش

(خواندمير،1253، ص639-640).

ب) زمين دارى (سيورغال)
ــاهرخ، اعطاى آن چه كه  در دوره ى ش
سيورغال نامبرده مى شد گسترش بسيارى 
يافت. سيورغال اصطالحى مغولى است به 
معنى عمل حمايت از سوى حاكم يا «عطيه 
ــامل مقدار زمينى بود (از يك  و هبه» و ش
ايالت تا يك ده) كه سلطان به تابعان خود 
هديه مى كرد تا پشت در پشت از آن بهره 

گيرند (پيكولوسكايا و ديگران، ص448).
ــاهرخ منابع گزارش هاى  در دوره ى ش
بسيارى را در خصوص واگذارى سيورغال 
به افراد مختلف به دست مى دهند. در اين 
ــاهزادگان و بزرگان لشكرى موفق  دوره ش
به دريافت سيورغال هاى متعددى مى شدند. 
ــيورغال، در  ــه فارس، به عنوان س از جمل
ــلطان فرزند شاهرخ قرار  اختيار ابراهيم س
ــت و بعد از مرگ وى نيز به فرزندش  گرف
ميرزا سلطان عبداله واگذار گرديد. شاهرخ 
همچنين در سال 821 هـ. ق كابل و غزنين 
و قندهار را به سيورغال به فرزند ديگرش 
ميرزا سيورغتمش واگذار نمود و اصفهان 
ــامل همدان  ــراق عجم ش ــى از ع و بخش
ــتان را نيز به ميرزا  ــالع بروجرد و لرس و ق
بايقر ابن عمر شيخ بن تيمور تفويض نمود 

(سمرقندى، عبدالرزاق، ص648).
امير شاه ملك، از امراى بزرگ تيمور كه 
ــاهرخ درآمد از سوى  بعدها به خدمت ش
ــت.  ــيورغال خود داش او خوارزم را در س

ــرگ وى، اين واليت را  ــاهرخ بعد از م ش
ــلطان واگذار نمود  به فرزندش ابراهيم س

(همان، ص307).
شاهرخ به امرايى كه در جنگ ها از خود 
لياقت و كفايت بروز مى دادند و يا موفق به 
سركوب ياغيان مى شدند سيورغال هايى به 
عنوان پاداش اعطا مى كرد؛ از جمله ى آن ها 
ــال 809 هـ. ق  امير مضراب بود كه در س
بعد از سركوبى ياغيان توانست، عالوه بر 
تصاحب اموال و متعلقات وى، از شاهرخ 
ــد (خوانى،  ــيورغال دريافت نماي ــز س ني

ص169).
زمين هايى كه به سيورغال داده مى شد 
مى توانست كوچك يا بسيار بزرگ باشد. 
ــيورغال هاى بزرگ مى توان  در زمره ى س
ــده به ميرزا بايقرا  ــيورغال واگذار ش از س
ــامل  ــت، ش ــرد كه، چنان كه گذش ــاد ك ي
ــى از عراق عجم  ــان و بخش بزرگ اصفه
بود. از سيورغال هاى كوچك نيز مى توان 
ــه تومان  ــاهرخ ب ــيورغال اعطايى ش به س
ــاره كرد كه قصبه ى  آغا، بيوه ى تيمور، اش

كوسويه در نزديكى هرات را شامل مى شد 
(حافظ ابرو، 1380، ص436).

ــيورغال هاى بزرگ قدرت  اعطاى س
ــب آن مى نمود؛  ــى را نصيب صاح فراوان
ــن اين كه  ــر گرفت ــوص با در نظ به خص
براساس معافيت مالياتى سيورغال، صاحب 
سيورغال حق داشت تا تمام ماليات هايى را 
كه سابقاً از مردم به نفع خزانه ى حكومتى 
ــردم وصول كند.  ــود از م ــد خ اخذ مى ش
ــا مصونيت و  ــن امر، همراه ب بنابراين، اي
معافيت ادارى و قضايى، صاحب سيورغال 
ــاخت. چنان كه  ــيار قدرتمند مى س را بس
ــور با قدرت  ــلطان ميرزا بايقراى مذك س
وسيع خود اين امكان را يافت كه چند سال 
بعد عليه برادرش رستم ميرزا در اصفهان 
لشكركشى كند؛ امرى كه شاهرخ را ناچار 
ــب نمود (حافظ  ــى بدان جان به لشكركش

ابرو، 1380، ص597-600).
ــيورغال،  ــگام مرگ صاحب س به هن
ــيورغال وى به وارثانش مى رسيد. البته  س
اين انتقال هميشه با صدور فرمانى از سوى 

تاجر دوره ي تيموري
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ــاهرخ صورت مى گرفت. صدور فرمان  ش
جديد اطمينان و آرامش صاحب سيورغال 
ــت حفظ  ــان  در جه ــر مخالف را در براب
ــيورغال خود در بر داشت. بعد از فوت  س
ميرزا بايسنقر در سال 838 هـ. ق، شاهرخ 
مناطق و والياتى را كه تحت سيورغال وى 
ــد بزرگش ميرزا عالءالدوله  بودند به فرزن
ــال 848 هـ.  ــذار كرد. همچنين در س واگ
ــد ديگرش محمد  ــد از مرگ فرزن ق، بع
جوكى، واليات تحت سيورغال وى را به 
فرزندانش ميرزا محمدقاسم و ميرزا ابابكر 
واگذار نمود (خواندمير، 1353، ص643).

دارنده ى سيورغال موظف بود شخصًا 
ــد و در زمان مقتضى  ــپاه خدمت كن در س
ــلح در اختيار  ــپاهيان مس تعداد معينى س
ــرار دهد. طى  حكومت ق
جنگ هاى شاهرخ مى بينيم 
كه غير از سپاهيان مستقر 
ــر يك از  ــت، ه در پايتخ
امرا و شاهزادگان موظف 
بودند تا با سپاهيان تحت 
ــه اردوى  ب ــود  فرمان خ

شاهرخ ملحق شوند.
و  علما  ــون،  روحاني

ــادات نيز از اين سيورغال ها برخوردار  س
ــرات به اعطاى  ــدند. در منابع، به ك مى ش
ــاهرخ به سادات و  سيورغال از سوى ش
بزرگان دينى اشاره شده است. براى مثال، 
شاهرخ در سال 810 هـ. ق خطه ى دامغان 
را به امير سيد عزالدين هزار جزيى عنايت 
نمود. همچنين با مرگ سيدشريف الدين 
ــال838 ه.ق) كه از  على جرجانى (در س
ــادات بود و از شاهرخ سيورغال  اكابر س
ــام مناصب و  ــود تم ــوده ب ــت نم درياف
ــد.  ــيورغال وى به فرزندانش اعطا ش س

(سمرقندى، عبدالرزاق، ص682).
منافع مادى و اقتصادى حاصل از اين 
سيورغال ها، به صاحبان آن ها امكان مى داد 
ــودمندى از قبيل ساخت  تا به اقدامات س
ابنيه و اماكن عام المنفعه و امور خير ديگر 
مبادرت ورزند. امير شاه ملك كه خوارزم 
ــيورغال خود داشت از عايدات  را در س
ــى بقاع خير از مدارس و خوانق  آن «بس
[خوانقاه ها] و مساجد و اربطه [رباط ها] و 
حوض ها به يادگار گذاشت» (سمرقندى، 
توامان  ــرزاق، ص139). همچنين،  عبدال
آغا، بيوه ى تيمور، كه در سال 814 هـ.ق 
ــويه را به سيورغال دريافت  قصبه ى كوس

ــتفاده از عايدات سيورغال  ــت با اس داش
مزبور، مدرسه و خانقاهى را در آن ناحيه 
ــمرقندى، عبدالرزاق،  ــيس نمود (س تأس

ص124).
ــاهزاده ى هنرمند و  ــنقر ميرزا ش بايس
دانش دوست كه ارزش اراضى سيورغالى 
وى در نواحى مختلف گرگان و خراسان و 
عراق عجم و فارس ششصد تومان(شش 
ــمرقندى، دولتشاه،  ميليون دينار) بود (س
ص392)، با استفاده از اين امكانات وسيع 
ــدان و صنعتگران  اقتصادى بود كه هنرمن
ــرات مى خواند و با پرداخت  ماهر را به ه
ــان را به  ــتى، آن ــارج آنان با گشاده دس مخ
فعاليت هاى هنرى و فرهنگى وامى داشت. 
با توجه به فعاليت ها و اقدامات فرهنگى و 
هنرى اين دوره كه منجر به پيدايش يكى 
از اعصار درخشان فرهنگى و هنرى ايران 
گرديد مى توان گفت كه سيورغال به عنوان 
يكى از نهادهاى اقتصادى، پشنوانه ى مالى 
اقدامات فرهنگى هنرى اين دوره به شمار 

مى آمد.

ج) كشاورزى
يكى از ابعاد توجه شاهرخ به امور عمرانى 
و آبادانى شهرها و روستاها، كشاورزى بود. 
وى به رونق كشاورزى و امور آبيارى عالقه 
و اهتمام بسيار  داشت و در باغات متعلق به 
وى در هرات محصوالت فراوانى به عمل 

مى آمد. (ابونصرى هروى، ص197).
ــزد، در  ــد ي ــخ جدي ــنده ى تاري نويس
ــاورزى  ــاهرخ به كش ــوص توجه ش خص
ــود كه در  ــرت فرم ــد: «آن حض مى نويس
ــان، ترك و تازيك  مجموعه ى بالد خراس
ــك، بدين مهم روى آورند و  و دور و نزدي
نخست آب را، كه قوام معيشت انسان بدان 
ــياء بر آن مربوط  منوط، بل اصل خلقت اش
است، جارى ساختند «شاهرخ امراى خود 
ــات آبيارى و رونق  را مأمور مرمت تأسيس

كشاورزى نمود (كاتب، ص103).
عالوه بر شاهرخ، امرا و شاهزادگان نيز 

دارنده سيورغال 
موظف بود شخصاً 
در سپاه خدمت كندو 
در زمان مقتضي 
تعداد معيني سپاه 
مسلح در اختيار 
حكومت قرار دهد
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به تبعيت از وى به كشاورزى توجه نموده 
و در جهت رونق آن سعى و تالش بسيارى 
مى كردند. امير عليكه كوكلتاش يكى از امراى 
ــاهرخ: «به زراعت و دهقنت ميل  بزرگ ش
عظيم داشت و تخم كشت [بذر] او از هزار 
خروار گذشت». وى در دهى دوردست به 
نام مصر، مزارع بسيارى خريد و به نيابت از 
ــوى خود «وكال و سركاران مقرر ساخته  س
ــزارع را معمور و مزروع  ــع و م و آن مواض
گردانيد». (سمرقندى عبدالرزاق، ص747-

.(746
درنتيجه ى اقدامات و فعاليت هاى انجام 
شده، كشاورزى چنان رونقى يافت كه قاسم 
ــتن كتابى در  ــف هروى را به نوش بن يوس
خصوص كشاورزى و محصوالت فراوان 
ــاهرخ  ــزارع هرات در عهد ش ــات و م باغ
واداشت. از محتواى كتاب وى پيداست كه 
در باغات هرات انواع گوناگون محصوالت 
ــاوز از صد نوع  ــاورزى، از جمله متج كش
انگور، به عمل مى آمده است. زنبوردارى و 
پرورش كرم ابريشم نيز از اشتغاالت ديگر 
كشاورزان به شمار مى آمد (ابونصرى هروى، 

ص67).
ــاورزى از طريق  آبيارى زمين هاى كش
چاه و قنوات و چشمه ها و جريان هريرود يا 

رود هرات صورت مى گرفت.
ــرات  ــاهرخ از رود ه ــان ش ــه فرم ب
ــعاب كرده بودند كه  جوى هاى فراوانى انش
مزارع اطراف را آبيارى مى نمود (حافظ ابرو، 

1349، ص15/25).
توجه شاهرخ به امر كشاورزى، خصوصًا  
پس از ويرانى هاى ناشى از حمالت تيمور 
ــاى پيش تر از آن در زمان مغوالن،  و دوره ه
از عوامل مهم رونق اقتصادى و رفاه عمومى 

اين دوره به شمار مى آيد.
ــيورغال از طرف  ــرو س ــوران قلم مأم
صاحب سيورغال معين مى شدند و فقط تابع 
او بودند. مأموران دستگاه مركزى حق ورود 
ــيورغال را نداشته مصونيت و  به اراضى س
معافيت مالياتى به صاحب سيورغال در قضا 

3. حافظ ابرو، جغرافياى حافظ ابرو، به كوشش مايل 
هروى، تهران؛ بنياد فرهنگ ايران، 1349.

تصحيح  به  و4،   3 ج  زبده التواريخ،  ابرو،  حافظ   .4
سيدكمال حاج سيد جوادى، تهران؛ نشر نى، 1380.

5. خواندمير، غياث الدين، حبيب السير فى اخبار افراد 
بشر، ج3 و4، با مقدمه جالل الدين همايى، چاپ دوم، 

تهران؛ انتشارات خيام، 1353.
ضميمه  به  الملوك  مآثر  غياث الدين،  خواندمير،   .6
محدث،  ميرهاشم  كوشش  به  خالصه االخبار،  خاتمه 

تهران؛ مؤسسه مطالعات فرهنگى رسا، 1372.
به تصحيح  مجمل فصيحى،  7. خوافى، فصيح الدين، 

محمود فرخ، مشهد، انتشارات باستان، 1339.
8. كانت، احمد بن  حسين  بن  على، تاريخ جديد يزد، 
اميركبير،  تهران؛  دوم،  افشار، چاپ  ايرج  كوشش  به 

.1357
9. ابونصرى هروى، قاسم بن يوسف، ارشادالزراعه، به 

اهتمام محمد مشيرى، تهران؛ 1346.
و  كشاورزى  پاولويج،  ايليكا  پطروشفسكى،   .10
مناسبات ارضى در ايران، ج2، ترجمه ى كريم كشاورز، 

تهران؛ مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1344.
11. تاج السلمانى، شمس الحسن، چاپ عكس از نسخه 
با ترجمه ى  افندى،  اسماعيل  كتابخانه الال  شماره3و4 

آلمانى هانس روبرت رومر، بى تا.
دوران  از  ايران  تاريخ  ديگران،  و  پيكولوسكايا   .12
باستان تا سده هيجدهم، ترجمه ى كريم كشاورز، چاپ 

چهارم، تهران؛ انتشارات پيام تهران، 1354.
13. رويمر، هانس روبرت، ايران در راه عصر جديد، 

ترجمه ى آذر آهنچى، تهران؛ دانشگاه تهران، 1380.
تيموريان،  دوره  ايران  تاريخ  ديگران،  و  رويمر   .14

ترجمه ى يعقوب آژند، چاپ اول، جامى، 1379.
15. لمبتون، آن ، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر 

اميرى، تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1339.

ــكرى تفوق مى بخشيد  و دارايى و امور لش
ــت مالياتى به او حق مى داد تا تمام  و معافي
ماليات هايى را كه سابقًا  از مردم به نفع خزانه 
حكومتى اخذ مى شد از طرف خود اراضى 
ــاندگان خويش به  را به تابعان و دست نش
سيورغال بدهند. (پيكولوسكايا و ديگران، 

1354، ص448).
2. مصر نام يكى از دهكده هايى است 
كه تيمور ساخته و هر يك را به نام يكى از 
شهرهاى بزرگ جهان چون دمشق، بغداد، 
ــيراز نام نهاده بود (ابن  مصر، سلطانيه و ش

عربشاه، 1365، ص308).

پي نوشت _____________________
1. صاحب سيورغال موظف بود خدمت لشكرى 
ــلطان انجام دهد و سپاه فئودالى از عده ى  براى س
ــوار از افرادى كه در سيورغال او بودند  معينى س
ــيورغال گذشته از  ــكيل مى يافت. صاحب س تش
معافيت مالياتى كه سابقاً  صاحبان اقطاع نيز از آن 
نصيب داشتند از حق معافيت قضايى و ادارى نيز 

برخوردار بود.

منابع ________________________
و  السعدين  مطلع  عبدالرزاق،  سمرقندى،   .1

مجمع البحرين، ج2، به تصحيح محمد شفيع، 1365.
2. سمرقندى، دولتشاه، تذكر هالشعرا، به تصحيح محمد 

عباسى، تهران؛ انتشارات بارانى، بى تا.
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تاريخ
 آينده و اسناد

سيد حسن نوربخش
دبير علوم اجتماعى منطقه ى سامان 
از استان چهارمحال و بختيارى

مقدمه
ــت. همه ى كسانى كه به نوعى در كار  ــخن اين مطلب با همه ى اهل تاريخ اس روى س
ــته و آينده ى اين حرفه را دارند. اگر چه با اين  تاريخ نگارى دخيل بوده اند و دغدغه ى گذش
سخن همه مردم مى توانند در نظر آيند ولى متخصصين مى دانند كه كار بايد از جايى آغاز شود 
و يا حداقل براى «عمومى سازى» آموزش تاريخ توصيه هاى عملى و راهكارهاى مناسب ارائه 
شود. اما پيش از آن،  نياز است كه طرح اين موضوع ميان اهل فن تاريخ جايابى شده آن گاه 
راهكارهاى مربوط پيش نهاد گردد. از اين رو كه اگر شروع اين بحث بتواند منجر به گشودن 

راه هايى به سوى آينده ى تاريخ گردد نيز بسيار مغتنم است.
«گذشته»  در جهان متغير امروز، پيوسته دچار تفسيرهاى گوناگونى مى شود.1 جهان امروز 
با ابزارها و وسايل متفاوتى كه در اختيار مورخ قرار مى دهد، راه او را در فهم گذشته هموارتر 
مى سازد. اما اين گذشته در همه حال از كانال شواهد2 است كه امكان رؤيت در صحنه ى تاريخ 
را مى يابد. هم چنين خواننده ى تاريخ نيز از مجراى كلمه ها به گذشته كشيده مى شود. يعنى 
گذشته و خواننده ى امروز، با هنرمندى موّرخ، جهت كارگردانى كلمه ها، وجود دارد يا خير، 

وضعيتى است كه مورخ هميشه درصدد تكميل آن برآمده است.
قدر مسلم اين كه اتفاقات گذشته قابل تغيير نيستند. اما آن چه كه پيوسته تغيير مى كند، 
زمان هاى مختلف و رشد و توسعه در حال جريان است. مورخ با در نظر گرفتن اين دو مسئله، 
يعنى عدم تغيير در وقايع گذشته و تداوم تغييرات در زمان حال، در شرايطى قرار مى گيرد كه 
پيوسته نگاهش به گذشته دگرگون مى شود و اين پرسش دغدغه ى ذهنى اوست كه آيا حال 
مى تواند گذشته را تغير دهد و تا چه حد در اين تغيير مؤثر است؟2 با توجه به اين مسئله او 
ــه جهان آينده اين روال را طى خواهد كرد. با درك اين متغير در جهان امروز و  ــد ك درمى ياب
آينده، او مى خواهد گذشته را به صحنه ى تاريخ بكشد. حداقل با وقوف بر اين مسئله، مورخ به 
اهميت موقعيت زمانى خويش در اين حلقه آگاهى مى يابد و شايد وقايع امروز، يعنى وقايع هم 
زمان مورخ، قابل فهم و براى او عينى تر باشند. چرا كه او و واقعه3 هر دو بر آن است كه تجسم 

تغييرات كنونى و تأثير آن بر ثبت وقايع را براى مورخ فردا مهيا سازد.

مدخل
از آغاز پيدايش خط تا امروز تنها درصد 
اندكى از مردم توانايى خواندن و نوشتن را 
ــته اند. حتى زمانى كه توان خواندن و  داش
نوشتن زياد شد، فقط شمار كمى از مردم، 
آن هم به طور تفننى به ثبت انديشه هاى خود 
دست مى زدند. متون ثبت شدهـ  نوشته شده 
ـ بسيار زيبا بوده اما پيوسته تمايل به سوى 
ــازى امور برگزيدگان در  طرح و جاودانه س
همه ى جاى ها و همه ى زمان ها را داشته اند. 
با اين وجود، حضور شواهد ديگر تاريخى 
ــتاوردهاى فنى ـ هنرى بشرى  در قالب دس
ــى و بناها باعث  ــكه، سفال، نقاش مانند س
ــر تاريخ را  ــد كه مورخان تمايالت ذك ش
ــمت و سويى باالى هرم اجتماعى  كه به س
داشت به ساير اقشار بسط داده و گذشته را 
با آزادى بيشترى به حيطه ى تاريخ آورده و 

تبيين نمايد.
ــى از اصول مهم نزد  در عين حال يك
مورخان اين است كه جايى كه ثبت نباشد 
ــع عدم ثبت و ضبط  ــت. در واق تاريخ نيس
ــه موقع وقايع و جريان ها، منجر به ناديده  ب
انگاشته شدن و مردمى مى شود كه مطمئنًا 
ــته ى حيات اجتماعى بشر داراى   در گذش
ــى بوده اند. در حالى كه ما در همه  نقش هاي
جا اين نقش ها را حس كرده و در مى يابيم 
ــور تاريخى آن ها  ــى آن چه كه به حض ول
كمك مى كند در دسترس مورخ نيست. يعنى 
ظهور شهرها، شهرك ها، صنايع، خدمات و 
ــتند  اصناف جديد از جمله مثال هايى هس
ــت به موقع، چگونگى  كه به دليل عدم ثب
ــدن آن ها در محاق قرار گرفته  به وجود آم
است. مردم بى تاريخ الزامًا  مردمى نيستند كه 
در گذشته ايفاكننده ى نقشى نبوده اند، شايد 
مردمى باشند كه تاريخ فردايشان را به نحو 
شايسته اى ثبت نكرده باشند. آن ها توجهى به 
زمان خويش ـ زمان حال ـ نداشته اند.آمدن به 
صحنه اى تاريخ و ماندگارى در آن پديده اى 
ــت كه خيلى مربوط به عزم عمومى8 در  اس

كليدواژه ها: تاريخ نگارى، سند، مورخ.

تاريخ شناسي تاريخ شناسي 
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ــظ و طرح خود در آينده و عاليق آن ها  حف
ــد.9 چنين عزمى در قالب  به حقايق مى باش
روايت هاى نوشتارى و گفتارى خودنمايى 
كرده و دريچه هاى گذشته را بر روى مورخ 
و تاريخ باز كرده و گشوده نگه مى دارد. اين، 
چه ناعادالنه باشد و چه مغرضانه تلقى شود، 
در واقع منطق حضور در تاريخ است. نه آيا 
آن جا كه تاريخ خيلى سخن مى گويد نشان از 
عزم سياستمداران دارد؟ يعنى سياستمداران 
بيش از هر قشر ديگرى عزم ماندگارى در 
آينده را با هزينه كردن از كيسه ى فرمانبران 
نشان داده اند. چنان كه تا قرن اخير، بى اغراق، 
همه ى تاريخ برابر با تاريخ فرمانروايان بوده 
ــه از فرمانبران ذكر  و تنها جاهايى اندك ك

ــده باز براى حفظ وجهه هاى  خبرى مى ش
ــباب ماندگارى آن ها بوده  حكمرانى و اس
است. سايرين از جمله مردم معمولى10 نيز 
براى اين حضور، هم بايد تشويق شوند و 

هم آموزش ببينند.
اين سوى ديگر به نظر مى رسد كه كمال 
هر علمى فراگير شدن آن است، تا آن جا كه 
ــبت به كاركردهاى عام ظرايف آن  همه نس
واقف شده و نكات آن را دريابند. هر عالم 
ــمندى به فراخور حال مايل است  يا دانش
توليدات ذهنى و دريافت هاى علمى خود را 
گسترش داده و به همه ى سطوح اجتماعى 
انتقال دهد و از اين راه دانش خود را فراگير 
كند و مردم را از فوايد آن بهره مند سازد. نه 

ــطح آگاهى هاى  آيا در اين قرن باال رفتن س
عمومى به دليل بسط وسايل ارتباط جمعى 
ــت؟ در  از جمله نتيجه ى اين فكر بوده اس
همه حال، براى مثًال: پزشكان مايل اند همه ى 
مردم به حداقلى از بهداشت دست يابند تا 
ــوان متخصص فراغت يافته به  آن ها به عن
مسائل فنى تر برسندـ  اگر چه اين ناممكن 
بنمايدـ  تا نيازى به هيئت متخصص فردى 
ــود. علم  ــد و جامعه جايگزين آن ش نباش
ــتثنى  ــورخ هم از اين اصل مس تاريخ و م
نيست. حداقل نتيجه ى تالش هاى مورخين 
ــاند كه اگر او به عنوان مورخ  اين را مى رس
ــت كه همه  آگاهى و معرفتى دارد بر آن اس
ــند. به بيان ديگر نهايت  از آن بى بهره نباش
فكر كاركردى مورخ شايد اين باشد كه همه 
ــوند. يا حداقل مردم به مرحله اى  مورخ ش
از رعايت «بهداشت تاريخى» برسند تا اين 
همه مورخين، هم چون صدها سال گذشته، 
ــوند كه همه وقت  وادار به ذكر اخبارى نش
مردم فراموششان مى شود. يا اين كه حداقل 
به آن مرحله از آگاهى هاى تاريخى برسند 
تا هم موجبات صحت تاريخ خود را آماده 
ساخته و هم شرايط را براى پيشرفت افراد 
ــازند. در يك  ــن مهيا س ــص اين ف متخص
مقايسه، على رغم حجم چشمگير توليدات 
تاريخى، تاريخ نگارى و تاريخ نگرى ما در 
ــالى است و در  ــخت دچار خردس ايران س
ــمگير براى  ــه ى جهانى نكته اى چش حيط
مطرح كردن ندارد. شايد اين يك ضرورت 
ــد، چرا كه جامعه ى ما خيلى با تاريخ  باش
ــردى آن كارى ندارد.  ــود در مفهوم كارب خ
اگرچه گذشته را دلنشين مى پندارد ولى در 
آينه ى تاريخ آن را خيلى قابل دفاع نمى يابد. 

نزد  مهم  اصول  از  يكى   
مورخان اين است كه جايى كه 

ثبت نباشد تاريخ نيست
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بنابراين تاريخ را بيشتر در حيطه ى غيرثبت 
ــده و در آرزوهاى خود مى پسندد تا در  ش
ــده. اين  ــن11 و حيطه ى معين و ثبت ش مت
ــز آموزش  ــر تاريخ خواهى چاره اى ج فق
ــن آموزش هم تنها منوط  صحيح ندارد. اي
به فعاليت هاى مدرسه و معلم نيست،  بلكه 
عزم عمومى است كه به هر روى متوليان آن 
ــد زمينه هاى فنى تر بحث را خود حل و  باي
فصل نموده و آن را در سطح عموم گسترش 
دهند. اين چيزى است كه مى تواند دغدغه ى 

فكرى مورخ فردا و تاريخ آينده اى ما باشد.

تاريخ فردا
بحث پيرامون تاريخ فردا را مى توان با 
اين پرسش ها پى گيرى كرد كه: ما از گذشته 
به عنوان تاريخ چه چيزهايى را نمى دانيم؟ 
يا گذشته، در چه مكان ها و زمان هايى با ما 
ــخن نمى گويد؟ به عبارت ديگر آن چه  س
ــخ داريم چه كمبودهايى  كه به عنوان تاري
دارد؟ در اين جا به ارزيابى بيشتر زمينه ى به 

وجودآوردن اين پرسش ها مى پردازيم.
در نگاه اول، تاريخ علم آموزش درباره ى 
گذشته است. گذشته اى كه ما نمى توانيم آن 
ــر دهيم. آن چه را كه ما مى توانيم بر  را تغيي
آن مؤثر باشيم همانا آينده است. اگر چه ما 
بنابر ميزان آگاهى از عصر خود بر آن نباشيم 
ــان عملى انجام دهيم، ولى هم چنان  كه چن
ــه كه ماندهـ  به عنوان آيندهـ  توان  در آن چ

ــاركت و اقدام را داريم. از سوى ديگر،  مش
از آن جا كه حيات بشرى خواه ناخواه، چه 
نسبت به آن بى تفاوت و يا فعال باشيم، سر 
به پيش دارد. از اين رو در مواردى ما تالش 
ــم تا موجبات فراهم آوردن يا نياوردن  داري

رخدادهايى را زمينه سازى كنيم.
از جهت ديگر، همان طور كه ما پيش از 
هر عملى انديشه مى كنيم، اين انديشه ها در 
واقع راهى به سوى آينده دارند. با اين وجود، 
اگرچه، هيچ گاه آگاهى كامل نسبت به آينده 

حاصل نيست، ولى اين واقعيتى است كه در 
همه حال اين تالش هاـ  چه در زمينه ى تفكر 
و يا عمل ـ  حيطه ى تأثير بر آينده را ترسيم 
ــى كه درباره ى  ــد. به بيان ديگر، زمان مى كن
گذشته مطالعه مى شود، اين حقايق ناديده 
ــود. اين بدين دليل نيز هست  گرفته مى ش
كه شايد بازيگران صحنه ى آن نقش ها رفته 
باشند. اما پيكره ى فعاليت هايى هنوز در حال 
شكل گرفتن است. اين كنش ها و واكنش در 
قالب فعاليت هاى بشرى همواره رو به آينده 
داشته اند. چنان كه عمل امروز نيز دليلى بر 
اين مدعاست. هم چنين گذشتگان ما، يعنى 
بازيگران صحنه هاى متفاوت حيات بشرى، 
بيش از آن كه ما از آينده بدانيم، نمى دانستند. 
ــتند اميدوار يا  مانند ما، آن ها تنها مى توانس
ــند. و ديگر اين كه آن ها  نگران از آينده باش
ــتگان ـ مانند ما آينده ى خويش را  ـ گذش
چنان كه گشوده بود مى ديدند، در حالى كه 

ما به آينده آن ها با نگاهى به عقب،  چنان كه 
خاتمه يافته و بسته است، مى نگريم.

شايد آن ها خويش را مختار در گزينش 
ــند. در حالى كه ما  و آزاد در عمل ديده باش
با نگرش به گذشته آن ها را مقهور ضرورت 
ــايد آن ها  و تقدير مى يابيم. به بيان ديگر، ش
در برخى موارد، بيش از آن كه خود تصور 
ــيم،  مى نمودند و ما مبهوت جهل آن ها باش
قوه ى گزينش و انتخاب داشته اند، ولى عمل 
نكرده اند و يا از سوى ديگر در محورهايى 
ــد و توان رهيابى  ــانس خود را آزموده ان ش
ــوان تصور كرد  ــته اند. از اين رو مى ت نداش
ــود كه آن  ــخ زمانى بهتر فهميده مى ش تاري
را نه به عنوان كتابى بسته درباره ى گذشته 
بدانيم، بلكه آن را مسئله اى از زمان هاى حال 
بدانيم كه هر كدام هنوز گشوده اند و آبستن 
فرصت هايى براى گشوده شدن هستند. زمان 
ما هم، به عنوان يك زمان حال، گسسته از 
گذشته نيست. همين طور اين زمان به زمان 
آينده وصل است، چرا كه نه عمل و نه تفكر 
سير جدا از هم نداشته و همواره در فرايند 

زمان به گذشته تبديل مى شوند.
ــزون بر اين، جريان نگرش به تاريخ  اف
ــيوه هاى خاصى مى تواند پيروى  فردا از ش
ــور از تاريخ آينده  ــن ترتيب منظ كند. بدي
ــايد ثبت صحيح  ــك منظر در واقع ش از ي
وقايع و جريان هاى امروز براى مورخ فردا 
ــد. وقايع و جريان هايى كه امروز ناظر  باش
ــتيم و رفته رفته به دل زمان گذشته  آن هس
سپرده مى شوند، آن گاه مورخان آينده تالش 
در بازسازى و نگارش آن ها در قالب تاريخ 
دارند. امروز با وقوف بر مشكالت مورخان 
ــتى روش هاى ثبت و توليد  ديروز مى بايس
منبع را به سوى تكثير و تكامل هدايت كرد. 
ــارى از كمبود ها و نبودهايى  تكاملى كه ع
ــته مورخان را در بازسازى  ــد كه پيوس باش
گذشته دچار مشكل مى كرده است. بنابراين 
به عنوان يك مطلب اساسى مى توان پرسيد 
كه مردم چگونه مى توانند در توليد محتواى 
موردنياز مورخان فردا مشاركت داشته باشند.

 تاريخ علم آموزش درباره ى گذشته است. گذشته اى كه ما نمى توانيم آن را 
تغيير دهيم. آن چه را كه ما مى توانيم بر آن مؤثر باشيم همانا آينده است

 امروز با وقوف بر مشكالت مورخان ديروز مى بايستى روش هاى ثبت و 
توليد منبع را به سوى تكثر و تكامل هدايت كرد. تكاملى كه عارى از كمبودها و 
نبودهايى باشد كه پيوسته مورخان را در بازسازى گذشته دچار مشكل مى كرده 

است
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مكانيسم هاى حضور در تاريخ
گذر از زمان حال به گذشته و حضور 
ــه ى تاريخ داراى يك كانال اصلى  در صحن
ــير است: 1.  ــت كه با دو نماد قابل تفس اس
ــاهد، 2. مورخ. گذشته، سيطره اى مطلق  ش
ــده دارد. اين مطلب يكى از  ــر حال و آين ب
اصولى ترين استنتاج هاى مورخين درباره ى 
كاركرد و پى آمد تاريخ دانى را بيان مى كند. 
ــم  ــته چگونه در چش اما اين كه اين گذش
ــت  مورخ يا خواننده به حيطه ى تاريخ دس
ــش و تأمل بسيار  مى يابد، خود محل پرس
ــزد مورخ  ــته در ن ــت. آيا همه ى گذش اس
ــدن را دارد؟ و يا  ــخ نامي ــت تاري صالحي
برعكس آيا تاريخ مى تواند همه ى گذشته 
ــلم است  را در خود جاى دهد؟ آن چه مس
تاريخ جزئى از گذشته است؛ به همين دليل 
نزد مورخ آن قسمت از گذشته حيات بشر 
ــيده  مى تواند به عرصه ى ادبيات تاريخ كش
ــود كه داراى ويژگى هاى خاصى باشد.  ش
ــد مهم ترين و ضرورى ترين  به نظر مى رس
ــت كه براى گذشته شاهدى  ويژگى آن اس
داشته باشيم. بنابراين آن قسمت از گذشته 
ــته  ــاهدى ناقل خبر براى مورخ داش كه ش
باشد، مى تواند قابليت حضور در صحنه ى 
تاريخ را داشته باشد. اما اين شاهد چيست؟ 
ــهادت مى دهد؟ آيا روال عادى  و به چه ش
زندگى شاهدى داشته يا آن كه شاهد زمانى 
ــم بر صحنه اى دوخته است كه تلقى  چش
ــت؟  ــع، رخداد يا واقعه اس ــا از آن وض م
ــلم اين كه روال عادى حيات اجتماعى   مس
ــيتى نمى كرده كه شاهد (فرد  ايجاد حساس
ــالم آن وضعيت  ــرادى) تمايل بر اع ــا اف ي
داشته باشند. معموالً  واقعه به شرايطى گفته 
مى شود كه روال عادى حيات را قطع كرده 
و چشم انداز ديگرى را باز كند كه با شرايط 
قبل متفاوت باشد. بنابراين مى توان تصور 
ــاهد معموالً سخن از روال عادى  كرد كه ش
ــت حيات اجتماعى ندارد، بلكه  و يك  دس
اساسًا  روال عادى، خود نيز نيازى به شاهد 
ــتر عادى حركت  ــدارد. به بيان ديگر،  بس ن

وضع گذشته ى جوامع، محل توجه مورخ 
نمى تواند واقع شود. آن چه كه مورخ بالقوه 
ــخن بگويد جريان  مى تواند درباره ى آن س
امورى است كه نظر شاهدى را جلب كرده 

باشد و بر وقوع آن گواهى دهد.
ــن منظر  ــاهد از اي ــوى ديگر ش از س
ــد. با مثالى كه مى توان  نمى تواند مفرد باش
ــط داد اين  ــته بس ــه اى آن را به گذش نتيج
ــى مى گيريم. وقايعى مانند زلزله،  نكته را پ
ــى كه تنها يك  ــگ  و انقالب چيزهاي جن

ــاهد وقوع آن ها بوده باشند. از ميان  نفر ش
ــاهدان، عده ى اندكى آن وضع را به  انبوه ش
«متن» تبديل مى كنند؛ يعنى بر وقوع حادثه 
ــد. اصل وقوع را همه قبول  گواهى مى دهن
ــان آن، به داليل  ــد. اما در چگونگى بي دارن
گوناگون، مى تواند اختالف باشد. بنابراين 
ــاهدهاى منفرد دست به تبيين شرايطى  ش
ــد كه اوالً  خيلى ها گواه آن بوده اند و  مى زنن
ــتر عادى نظر آن ها نبوده، روالى كه  ثانيًا  بس
غير از عرف و معمول منطق هر زمانى بوده 
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مورد ثبت و ضبط قرار گرفته است. هر چه 
به دل گذشته فرو رويم نوسان وقايع جهت 
ثبت مى بايستى شدت بيشترى مى داشته تا 
ــد. اين از آن  جلب كننده ى نظر شاهد باش
روست كه اوالً محدوده ى نشر خبر، به دليل 
ضعف ارتباطات، بسيار كم وسعت بوده و 
ريز وقايع، مگر آن جا كه مورخى در ركاب 
ــت. اما امروزه به دليل  بوده، ثبت نشده اس
ــترش ارتباطات و اسباب ثبت و توليد  گس
انبوه مواد خام براى مورخ خيلى از نوسانات 
ريز كه درگذشته به عنوان بستر عادى امور 

ــد ـ يا حداقل براى شاهد چيز  تلقى مى ش
ــت ـ اهميت  ــه اى در برنداش قابل مالحظ
يافت و دست او را در حتى بازسازى برخى 
ــادى از جهات اجتماعى نيز باز  لحظه ها ع

گذشته است.
ادعاى آزادانديشى، به ويژه در حيطه ى 
ــت كه مورخ  تاريخ نگارى به اين مفهوم اس
ــته را  ــتر عادى امور گذش بتواند حتى بس
بازسازى كند؛ بنابراين او نياز دارد كه حجم 
ــاهد، به وى  ــواد، از طريق ش عظيمى از م

منتقل شود. روزنامه ها و ساير اسباب خبر 
براى مثال،  امروزه توانسته اند اين خالءها را 

تاحدودى مرتفع سازند.
ــت كه پيش  ــر اين كه، بديهى اس ديگ
ــور ما نيز  ــع مختلف و كش ــن، جوام از اي
ــات مدنى بوده اند. اما نكته ى  داراى تأسيس
ــت كه نوع و گستره ى  مورد توجه اين اس
ــات و چگونگى  ــش دهى اين تأسيس پوش
ارتباط آن ها با قدرت سياسى به طور مستقل 
و يا به عنوان مجرى، در همه حال بر روى 
ــند مؤثر بوده است. براى  محتواى توليد س

ــتم اداره هاى دولتى با سابقه ى  نمونه، سيس
ــى خود تاحدودى به نحوه و كيفيت  طوالن
توليد آشنايى دارند. گو اين كه توليدات آن ها 
ــت، بلكه متعلق به حيات  براى تاريخ نيس
ــائل مختلف  روزانه ى ارباب رجوع و مس
ــت. نامه هاى ادارى و ارگان هاى  ادارى اس
ــطح از اين دست اسناد  حكومتى در هر س
ــازى زمان حال براى مورخ  ــتند. بازس هس
فردا براساس اين نوع از اسناد چيزى به جز 
تاريخ رسمى اداره ى گذشته  ى امور از چشم 

ــت. اين محصول  كارگزاران حكومتى نيس
شايد به بازسازى قسمتى  كوچك از تاريخ 
كمك كند. اما تاريخ سازان تنها در عرصه ى 
حكومتى و رسمى مقام ندارند. پرداختن به 
جنبه ى ديگر تاريخ نيازمند اسنادى است كه 
توليدات رسمى و محتواى نامه هاى ادارى 
نمى تواند تنها نقطه ى تكيه گاه مورخ در اين 

زمينه باشد. 
از  ــرى  ديگ ــروه  گ ــان  مي ــن  اي در 
ــتند كه مى توان از آن ها تلقى  ــناد هس اس
ــنادى كه در همه  ــمى داشت. اس نيمه رس
حال يك سوى آن دولت ها باشند، در اين 
ــوند. به بيان ديگر  گروه طبقه بندى مى ش
ــه دواير دولتى به  مجموعه ى مكاتباتى ك
ــوى مردم به اداره ها  غير دولتى و يا از س
ــه ميان مردم  ــه قراردادهايى ك و مجموع
ــده و به تأييد مقامات رسيده  ــته ش نوش
باشد، شامل اين گروه از اسناد مى شوند. 
نيمه رسمى بودن منبع توليد، به معنى عدم 
ــت. بلكه  ــت و يا نقصان محتوا نيس صح
ــير گردش  ــت كه مس ــوم آن اين اس مفه
ــده است.  ــند خارج و يا به آن وارد ش س
براى مثال، مجموعه ى شكايات و احكام 
ــيم بندى  ــراى آن ها در اين تقس صادره ب
مى شوند. اما اسناد غيررسمى شكل گيرى 
ــدار ادارى بوده  ــان آن خارج از م و جري
ــى ايفا  ــا اداره ى حاكميت نقش و در آن ه
نكرده است. مجموعه ى خاطره نگارى ها، 
ــى، فنون  ــخصى و خصوص نامه هاى ش
ــفاهى از  ادبى، عكس ها و روايت هاى ش
ــه مربوط به روال  ــع و جريان هاى ك وقاي
ــوده را مى توان  ــردم معمولى ب زندگى م
ــته بندى كرد. ميزان  ــن مجموعه دس در اي
ــناد بنابر منبع  ــت از اس اعتماد به اين دس
توليد، زمان و مكان آن متفاوت است. اما 
ــه موجب ارجحيت اين گروه از  آن چه ك
ــناد كمتر باشد. البته اگرچه انگيزه هاى  اس
ــه ى توليد آن را  ــى مى تواند زمين متفاوت
ــد، ولى در همه حال، در  فراهم كرده باش
ــف آن ها قصد اعالن  خيلى از موارد مؤل

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

24



ــته و تنها براى به  ــاپ  آن ها را نداش و چ
ــاره اى عاليق  ــدن خود و اظهار پ ياد مان

شخصى به آن مبادرت كرده است. 
دفتر يادداشت يك بزاز محل، كه  در آن 
نام مشترى ها، مبلغ خريد، ميزان بدهكارى ها 
ــاطى را كه به طور هفتگى يا ماهيانه،  و اقس
دريافت مى كرده، براى مثال مى تواند خود 
بيانگر قدرت خريد، نوع اجناس موردعالقه 
ــف اعتماد حاكم بر منطقه اى را  و كم و كي

روشن كند.
ــان  ــراى مورخ ــروزه، ب ــن رو ام از اي
ــه با هدف  ــت ك ــت با منابعى اس ارجحي
تاريخ نگارى به وجود نيامده باشند،13 تا بتوان 
از آن ها به عنوان سند جهت بازسازى حيطه 
ــتفاده كرد. اين مطلب در  و زمان خاص اس
درجه ى نخست وجه تمايز بازسازى «متون 
ــت كه «براى تاريخ»   تاريخى» با متونى اس
نگاشته شده است. متون تاريخى در حقيقت 
ــى و ثبت «امور  ــتند كه به معرف متونى هس
ــنده  ــلم»  تاريخى پرداخته اند.14 و نويس مس
تفسير و نظرى از خود را به خواننده انتقال 
نداده است. در حالى كه متونى كه درباره ى 
ــده، خواننده در خيلى از  ــته ش تاريخ نوش
موارد شاهد حضور نويسنده و نظرهاى او 
در صحنه هاى مختلف تاريخى است. اين 
دست از كارهاى تاريخى، در همه حال، اگر 
در زمان واقعه شكل گرفته و در ذهن مورخ 
پااليش يافته باشند، از اين جهت مى توانند 
ــند كه نشان دهنده ى گفتمان  مثمر ثمر باش
ــه فهم دوره ى مورد تحقيق  زمان بوده و ب
كمك مى كنند ولى در همه حال نمى توانند 
به طور محورى پايه ى تحقيق قرار گيرند. 
ــورخ از اين  ــژه در دوره ى معاصر م به وي
حيث مى تواند خوش شانس باشد كه توليد 
انبوه اسناد توانسته است جاى تاريخ نگارى 
را جهت ثبت وقايع پركند. گو اين كه توليد 
اسناد مشكوك نيز مى تواند ترديدهايى در 
صحنه ى باور حوادث حساس به بار آورد. 
ــا در همه حال در صورت صحت منبع  ام
ــند، كار مورخ به تحليل و تفسير  توليد س

كشيده مى شود. يعنى مورخ امروز به طور 
ــن تمايز اصلى را  ــين اي قطع با مورخ پيش
دارد كه نياز آن چنانى به ثبت وقايع ندارد. 
ــع متفاوتى  ــوى مناب ــه هر واقعه از س بلك

خودبه خود ثبت و ضبط مى شود.
ــى ديگر، با بيان  ــخ آينده از جهت تاري
ــنهاد روش هاى مناسب  كاركردى و پيش
جهت چگونگى توليد، حفظ و نگهدارى 
اسناد، بر آن است كه چشم اندازهاى ديگر 
ــاز كند. از مورخ فردا  را فراروى مورخ ب
ــوان افزون بر  ــن انتظار مى رود كه بت چني
ــرح وقايع به مفاهيم و تعابير15  آن نيز  ش
بپردازد. او خارج از وقايع رسمى گام زده 
و يا چشم اندازهاى نانموده ى آن وقايعى 
را نيز، كه خيلى مرتبط با حيات روزانه ى 
ــت، نمودار سازد. به بيان  مردم عادى اس
ــم معموالً  مجموعه  ــر تعابير و مفاهي ديگ
نظرگاه هايى است كه حول محور يك واقعه 
وجود داشته و اين مورخ است كه، ضمن 
آشكارسازى آن رخداد، به برجسته سازى 
ــردازد؛ امواج  ــده مى پ ــت نش ــواج ثب ام
ــده اى كه محصوالت سرپنجه ى  ثبت نش
ــر كامل آن  ــود نمى توانند بيانگ قلم16 خ
ــند كه حداقل چه عواملى باعث ثبت  باش
خبر شده اند. به بيان ديگر وقوع حوادث 
يك مطلب مى تواند باشد كه در تواتر آن 
مورخ در همه حال آن را محقق دانسته و به 
آن معتقد مى شود. اما چرايى و چگونگى 
ــه مجموعه داليلى باز مى گردد  ثبت آن ب
كه در متن از آن ها ذكرى نيست. ولى در 
گفتمان واقعه، ضرورت ثبت اهميت يافته 
ــا اهميت يابى اين نگرش  ــت. امروز ب اس
ــه تاريخ  ــراى مثال: ب ــگارى ب در تاريخ ن
ــود.  ــفاهى17 جايگاه ويژه اى داده مى ش ش
ــيوه از  ــونده در اين ش چرا كه مصاحبه ش
ــؤال هاى مصاحبه كننده  ــند، س ــد س تولي
ــمت مى رود كه نظرگاه ها  بيشتر به آن س
و احساسات «پيرامونى وقايع» را نيز ثبت 
نمايد. تاريخ نويسى كامل به معنى بازآورى 
گذشته در متن، شايد هيچ گاه ميسر نشود. 

ــد،  اگر چنين چيزى زمانى مقدور نيز باش
تباين زمانى مورخ، متن توليد شده توسط 
او براساس شواهد و خواننده18 نمى توانند 
ــته را در تاريخ فراهم  انطباق كامل گذش
كنند. اما با اين وجود مورخ امروز ناگزير 
از آن است كه پرسش هاى مكمل خود را 
ــت دادن راهكارهاى علمى به مورخ  جه
ــردا ارائه دهد.  براى مثال به دو گروه از  ف

پرسش هاى زير توجه كنيد:
گروه اول

1. چه كسى اين سند را نوشته است؟ 

2. كى و چگونه ما به آن دسترسى پيدا 
كرده ايم؟

ــته (يا  ــا به چه منظورى نوش 3.  آن ه
توليد) شده اند؟ 

4. چه نوع سندى هستند؟
5. چه نوع اطالعات ديگرى نياز است 

تا به اين سند مفهوم كاملى بدهد؟
گروه دوم

1. سند به ما چه مى گويد؟
ــه  ــدگان آن چ ــاره ى توليدكنن 2. درب
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اطالعاتى مى دهد؟
3. چه پيامى را نويسنده (توليدكننده) 

مى خواهد انتقال دهد؟
ــت انتقال  ــيله را جه 4. چرا اين وس

ايده ى خود انتخاب كرده است؟
ــش ها بعدها و پس  ــر چه اين پرس اگ
ــه قرار مى گيرند،  ــند موردتوج از توليد س
اما اگر در زمان توليد موردتوجه باشند در 
ــكالت  همه حال مى توانند تاحدودى مش
تاريخ نگار فردا را مرتفع سازند. براى مثال 

ــناد  ــئله ى انتقال اطالعات از كانال اس مس
بى شك براى ايجاد ارتباطات است. يعنى 
ــاد ارتباط22 ميان  ــند، ايج مهم ترين كار س
توليدكننده (گذشته) و خواننده ى آن (حال) 
ــت. اين كاركرد به شكل عمومى تر، در  اس
خود علم تاريخ نيز مطرح است. يعنى علم 
ــل هاى مختلف را از  تاريخ تالش دارد نس
راه اطالعات و شواهد به متون با يكديگر 
اتصال داده و ميان آن ها تماس برقرار كند، 
ــته  ــه تفاهم ميان حال و گذش به نحوى ك
ــود كه نتيجه ى آن در آينده  چنان برقرار ش
به َسيالن و جريان امور حيات بشرى، چه 
در مقياس بزرگ آن يعنى جامعه ى جهانى 
ــهرها،  و چه در مقياس كوچك تر مانند ش
ــند يا  كمك نمايد. از اين رو مى توان به س
ــى اطالق خوب كرد كه بتواند  متن تاريخ
ــتا در  ــه خصيصه ى زير را در اين راس س
ــند و يا كتابى از نظر  ــته باشد:1. س برداش
ــت كه  ــگارى خوب اس ــخ و تاريخ ن تاري
دربردارنده ى واقعيت ها و حقايق23 باشد. 2. 
ديگر آن كه بتواند اين دستاوردها، حقايق و 
واقعيت ها را به خوبى به خوانندگان خود 
در زمان هاى مختلف انتقال دهد. يعنى از 
ــو خواننده بتواند به سهولت ايجاد  يك س

ــده  ــند) ارائه ش ارتباط صحيح با متن (س
ــوى ديگر از كانال اين متون  بكند و از س
به عرصه هاى گذشته دست يافته و آن ها را 
نزد خود متصور سازد. 3. و نهايتًا  مطالب 
ــته ى متن و يا  ــد با هنرمندى، گذش بتوانن
ــازى گذشته  توليدكنندگان آن را در بازس
ــته اى كه صرفًا  در متن منحصر  و نه گذش
بماند، بلكه گذشته اى كه خواننده احساس 
كند با كلمه هاى متن به آن وارد شده و در 
گشودن هر واژه اى بتواند به دقايق گذشته 

ــته در آن سير نمايد و آن گاه تاريخ  بازگش
را دريابد.

ــه نكته، نقش مسئله ى  در ميان اين س
ــاد ارتباط، براى  ــى انتقال و ايج دوم، يعن
ــت.  ــترى اس بحث ما داراى اهميت بيش
ــت كه بتواند به روشنى  سندى خوب اس
مطالب و پيام خود را (محتوا) به زمان هاى 
بعد منتقل كند و كسانى كه در آينده هستند 
ــت و دقت آن را دريافت  بتواند به صراح
نمايند. يعنى دريافت كننده ى پيام حداكثر 
منظور توليدكننده ى آن را دريابد. در همه 
حال مورخ فردا مى خواهد از كانال ارتباط با 

امروز با تاريخ آينده تماس حاصل نمايد.
جهان نيم ساخته ى ديروز از يك جهت 
ــر از علم ايجاد ارتباط  در واقع خيلى متأث
مورخ به دليل كمبود اسناد و شواهد بوده و 
از جهت ديگر، جهان هاى گمشده در خيلى 
از موارد به دليل آدرس نادرست و ناقص 
ــت. با اذعان به اين مطالب مورخ  بوده اس
امروز بايستى به يارى مورخ فردا رفته و در 
توصيه هاى خود به توليدكنندگان اسناد، از 
ــوى نحوه ى ايجاد متون زالل و دقيق و  س
ميزان توليد ضرورى را و از سوى ديگر در 
چگونگى نهادينه كردن آن به ويژه در بين 

چشم اندازهاى كامل تر تاريخى راهكارهاى 
ــد. در غير اين صورت  ــى ارائه دهن عمليات
ــاى نيمه كاره اى  ــازندگان بناه مورخين س
ــتر با  خواهند بود كه مابقى آن را بايد بيش
مصالح حدس و گمان تكميل كنند. به ويژه 
ــتر خودنمايى  كه اين ضعف هنگامى بيش
مى كند كه مورخ مبناى پايه گذشته ها را با 

اين دست مصالح برآورد.
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 تاريخ سازان تنها در عرصه هاى حكومتى و رسمى مقام ندارند. پرداختن 
به جنبه ى ديگر تاريخ نيازمند اسنادى است كه توليدات رسمى و محتواى 

نامه هاى ادارى نمى تواند تنها نقطه تكيه گاه مورخ در اين زمينه باشد
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مقدمه
ــال 1321 در تهران حادثه اي روي داد كه باعث  در 17 آذر س
نگراني و وحشت هيئت حاكمه- دربار،  مجلس،  دولت- و حتي 
ــامل  متفقين گرديد. در اين روز گروه هاي مختلفي مردم تهران ش
ــجويان،  دانش آموزان، توده هاي عادي مردم، بازاريان و حتي  دانش
رجاله ها و چاقوكش ها با تجمع در ميدان بهارستان و خيابان هاي 
اطرف دست به تظاهرات گسترده اي زده و سرانجام گروهي از آنها 

وارد مجلس شده و نمايندگان را مضروب كردند.
اگرچه در اين شورش مردم بيشتر خواهان حل مسايل اقتصادي  
ــود از قبيل رفع گراني،  تورم،  تأمين گندم و غالت به ويژه آرد  خ
و نان بودند، اما نهادهاي سياسي از جمله دربار و مجلس به دنبال 
ــرنگوني دولت قوام السلطنه بودند. بنابراين ضروري است كه  س
نقش هر يك از عوامل و زمينه هاي ياد شده در شكل گيري شورش 

17 آذر جداگانه و البته به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.  

 عملكرد سياسي اقتصادي انگليس
اگر چه براساس پيمان ايران با اتحاد سه گانه،  استالين،  چرچيل، 
ــن در ايران جنبه ي قانوني مي يافت ولي   روزولت) حضور متفقي
ــتقالل و حاكميت  ــن آن ها را به حفظ تماميت ارضي،  اس در ضم

بلواي نان
علل شورش 17 آذر 1321 

عباس صفايي فرد
دبير تاريخ. آمل 

كليدواژه ها: رضاشاه، 17 آذر،  قوام.
سياسي ايران ملزم مي كرد. همچنين آن ها را متعهد مي ساخت كه 
در صورت بروز مشكالت اقتصادي به ايران كمك كنند (صورت 
ــا به تعهدات خود عمل نكردند  ــرات...: 42) اما آن ها نه تنه مذاك
بلكه در همان آغار رسماً در امور سياسي و اقتصادي ايران دخالت 
ــكار در امور  ــه اين اقدام آن ها را مي توان دخالت آش مي كردند ك

داخلي يك كشور مستقل بيان كرد. (ميلسپو؛ 266)
از طرف ديگر،  متفقين خواستار كابينه هاي بادوام بودند تا بتوانند 
در صورت امكان در آن نفوذ كنند. (آوري، 190) به ويژه اين كه در 
سال هاي 22-1320 هر انتصابي در دستگاه دولتي بدون اعمال نظر 

سفارت انگليس و روسيه امكان پذير نبود.(فرخ: 569)
در طي جنگ، انگليس و آمريكا با تأسيس «شركت بازرگاني 
ــا» و «مركز تداركات خاورميانه» ضمن خريد كاالها و مواد  بريتاني
ــرويس هاي حمل و  ــازماندهي س غذايي مورد نياز روس ها و س
ــل جاده اي،  عمًال نيمي از كاميون هاي ايران،  يعني حدود 2000  نق
ــتگاه،  را كرايه كرده و براي ارسال اقالم مورد نياز به شوروي  دس
ــم،  براي حفظ  ــي ها ه ــه كارگرفته بودند. (ذوقي: 102) انگليس ب
ــاير جنوب و مجاور  خطوط ارتباط ريلي،  زميني و هوايي،  از عش

تاريخ معاصرتاريخ معاصر
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ــه و حتي در امور ادارات محلي  ــه و راه آهن كمك گرفت راه شوس
ــت ايران،  خواهان به  ــتي از دول مداخله مي كردند و طي درخواس
ــت گرفتن راه آهن سراسري شدند كه دولت نيز با خواسته ي  دس

آن ها موافقت كرد. (ايران در اشغال... . 115-116)
ــب دولت ايران در كليه ي امور حمل و نقل خود با  بدين ترتي
مشكالت بسياري روبه رو شد؛ زيرا نه وسايل حمل و نقل را در 
اختيار داشت و نه به راحتي اجازه ي حمل كاال را؛  چون انگليسي ها 
بر اين باور بودند كه در اين جنگ صلح و آزادي از طرف آلمان به 
خطر افتاد و شوروي هم به كمك كشورهاي آزادي خواه نياز دارد، 
ــه ي امور حمل و نقل و امكانات در اختيار آن ها قرار   لذا بايد كلي

بگيرد. (پوالرد: 45)
با توجه به اين كه شركت نفت و فراورده هاي نفتي در سلطه ي 
انگليسي ها بودند (هنوز نفت ايران ملي نشده بود) لذا تأمين سوخت 
نانوايي ها و نيز همان اندك وسايل نقليه اي كه به طور محدود در 
ــد. به طور كلي تأمين  ــكالت مواجه ش اختيار ايراني ها بود با مش
فراورده هاي نفتي منوط به مذاكره با سفارت انگليس بود در چنان 
ــفارتين، انگليس و شوروي به ايراني ها  اوضاعي،  اگر يك روز س
ــوختي نداشتند تا نان پخت  عضب مي كردند،  ديگر نانوايي ها س
كنند. البته انگليسي ها تعدادي كاميون براي وزارت خواربار در نظر 
گرفته بودند ولي چون كاميون ها تحت نظر خودشان اداره مي شد، 
ــه با بهانه اي از واگذاري كاميون ها خودداري مي كردند. به   هميش
ــه ي فرخ اگرچه وي وزير خواروبار بود اما وزارت خانه عمًال  گفت

 در اختيار انگليسي ها بود. (فرخ: 508)
در حالي كه انگليسي ها اين توانايي را داشتند كه در حل كمبود 
خواروبار به ويژه گندم و آرد به ايران كمك كنند،  با بهانه هايي چون 
ــرايط ويژه ي جنگي و خطرات احتمالي و يا اين كه در صورت  ش
تحويل گندم ممكن است در اختيار محتكران قرار گيرد،  از انجام 
اين كار خودداري مي كردند؛  گرچه بعدها معلوم شد كه محتكران 
از عوامل فروش خودشان بودند،  زيرا از اين طريق مي توانستند با 
گران فروشي گندم،  ريال بيشتري براي پرداخت حقوق كارگران و 

خريد مايحتاج خودشان به دست آورند. انگليسي ها با استخدام 75 
ــاورزي  هزار كارگر ايراني،  نيروي كار در بخش توليد به ويژه كش
را كاهش داده بودند. همچنين نزديك به 75 درصد شبكه ي توزيع 
ــتند  و حمل و نقل و نيمي از كاميون هاي دولتي را در اختيار داش
ــم از در آمدهاي حاصل از اين  ــوران: 195) لذا دولت ايران،  ه (ف
ــد.(آوري: 202) و هم براي تأمين خواروبار  ــش محروم گردي بخ

گندم و ساير غالت با مشكالت بسياري مواجه شد.
ــت  ــران در صورتي كه مي توانس ــت،  دولت اي ــوان گف مي ت
مشكالت يا بحران اقتصادي موجود را حل كند كه يا ميزان كمك 
ــوروي كاهش مي يافت يا بيگانگان ايران را تخليه مي كردند.  به ش

(لنچافسكي: 212)

عملكرد سياسي اقتصادي شوروي
ــغال خود در  ــان تا آذربايجان را به اش ــا كه از خراس روس ه
ــولگري و پست هاي نظامي در شهرها  آورده بودند با ايجاد كنس
ــتاها،  كليه ي رفت وآمدهاي ساكنان اين مناطق را به  و حتي روس
ــت حكومت مركزي  ــتند لذا از دس دقت تحت نظر و كنترل داش
كاري ساخته نبود؛ بخصوص كه هر چه از حضور آن ها در ايران 
مي گذشت دخالت آن ها بر فعاليت هاي سياسي اقتصادي اين مناطق 
بيشتر مي شد،  در طول جنگ گويا مرز جغرافيايي و سياسي بين دو 

كشور وجود نداشت. (همان: 250-51)
روس ها گمركات مرزهاي شمالي را از ميان برداشته و كاركنان 
ايراني را از محل كارشان اخراج كرده بودند و اصوالً  امور گمركي 
صورت نمي گرفت. اين اقدامات و موانع ايجاد شده توسط ارتش 
ــرخ باعث رواج پديده ي قاچاق ارزاق عمومي به ويژه گندم و  س
ــور شوروي گرديد. از طرف ديگر بازرگانان  حتي دام زنده به كش
روسي با صدور كاالهاي شان به ايران و فروش آن به مردم عالوه 
بر عدم پرداخت حقوق گمركي باعث اخالل در امر بازرگاني ايران 
ــاير غالت،  با صدور  ــدند،  آن ها از حمل برنج و گندم و س مي ش
پروانه ي حمل كاال،  از استان هاي تحت اشغال به تهران جلوگيري 
ــداي ايران،   ــزارش روزنامه ي ص ــان: 248) به گ ــد. (هم مي كردن
ــرخ در تمام نواحي شمال از حمل مواد غذايي  نيروهاي ارتش س
به ويژه برنج كه مهم ترين ماده ي غذايي داخل كشور به ويژه تهران 
بود مانع مي شدند؛  مثالً  سي و پنج هزار كيسه برنج در رشت و پنج 
ــه در قزوين جهت حمل به تهران جمع آوري شده بود  هزار كيس
ــا از صدور پروانه ي حمل آن ها خودداري كرده بودند  كه روس ه
ــايعه كه متفقين از حمل مواد غذايي به تهران جلوگيري  و اين ش
مي كنند به حقيقت پيوسته است و نزديك به يك ماه كااليي وارد 
شهر نشده است. (صداي ايران: 2) در همين راستا فرماندار زنجان 

سران متفقين در تهران
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ــوروي از حمل كاال يا  ــرد كه نيروهاي ش ــي اعالم ك طي گزارش
خروج مواد غذايي به تهران جلوگيري مي كنند و حتي بازرگانان 
ــتان در اين باره نامه اي به نخست وزير (قوام السلطنه)  اين شهرس
نوشته،  خواهان پيگيري و حل مشكالت موجود شدند (ايران در 

اشغال... 262-265) 
ــلماً روس ها با توجه به نياز داخلي شان و تأمين خوراك  مس
ارتش خود، و اين كه مناطق گندم خيز آن ها را ارتش آلمان به آتش 
كشيده بود،  درواقع در شرايطي قرار داشتند كه از يك كيلو گندم 
ــي گاهي براي تأمين  ــي نمي كردند،  از اين رو،  حت هم چشم پوش
ــزارع و اموال تجار را ضبط  ــان انبارهاي دولتي يا م نيازمند ي هاش
و مصادره و با كاميون هاي مخصوص به شوروي حمل مي كردند 
ــال  ــاس قرارداد س (همان: 276). عالوه بر اين،  دولت ايران براس
1321 موظف بود ساالنه هفت هزار تن گندم،  پانزده هزار تن جو 
و سي  هزار تن برنج به دولت شوروي تحويل دهد و اين در حالي 
بود كه نواحي تحت اشغال روس ها گندم،  جو و برنج به مقدار زياد 
كشت مي شد و وقتي كه اجراي مفاد قرارداد به تأخير افتاد روس ها 

دولت ايران را به سختي تحت فشار قرار دادند (ذوقي:135).
ــاير غالت در تمامي نواحي ايران به خوبي  كمبود گندم و س
ــه روس ها از  ــن دليل آن هم اين بود ك ــوس بود و مهم تري محس
ــغال كه  ــازاد آذربايجان و ديگر نواحي تحت اش ــل غله ي م حم
حاصل خيزترين مناطق غله خيز بود به ديگر نقاط كشور- به ويژه 
تهران جلوگيري مي كردند و مدعي بودند كه اصوالً در اين نواحي 
ــن روس ها،  مانند  ــدارد (ذوقي: 136) همچني ــازاد غله وجود ن م
ــل جاده اي و ريلي مناطق  ــي ها،  تمامي خطوط حمل و نق انگليس
ــغال را در اختيار خود داشتند و حتي گاهي از مأمورين  تحت اش
ناحيه ي راه آهن،  از سربازان ايراني و يا حمل كاالهاي دولتي همانند 
ــافرين كرايه دريافت مي كردند در حالي كه هزينه ي نگهداري  مس

ــتند  ــر خطوط راه آهن را به عهده ي دولت ايران مي گذاش و تعمي
(لنچافسكي: 251).

عملكرد اقتصادي رضا شاه
ــران در دوران جنگ  ــر چه عامل اصلي بحران اقتصادي اي اگ
ــغال ايران و عملكرد  ــي از حضور متفقين و اش ــي دوم ناش جهان
ــئول مستقيم  ــي- اقتصادي آن ها بود و در واقع متفقين مس سياس
ــه در  اين بحران بودند،  اما مي توان گفت اين بحران اقتصادي ريش
ــت،  زيرا او بود كه قبًال امور  ــت اقتصادي رضا شاه نيز داش سياس
ــور را به انحصار دولت يا در واقع خود  اقتصادي و بازرگاني كش
درآورده بود. رضاشاه بود كه صنعتي كردن كشور يا به عبارت بهتر 
ــاهي» (آوري: 26) و نوگرايي آمرانه اش،  ايجاد «نظم نوين رضاش
 باعث شد كه «خانه اي بر روي تورم» (همان: 108) بنا گردد. مثًال 
 به هنگام احداث راه آهن سراسري،  چون دريافت ماليات مستقيم 
امكان پذير نبود،  به ماليات غيرمستقيم روي آورد و ماليات هنگفتي 
براي قند و شكر وضع نمود (همايون كاتوزيان: 108 و غني: 418) 
و البته جنبه هاي اقتصادي راه آهن را در درجه ي دوم اهيمت قرار 
داد. سرمايه گذاري در طرح هاي پرهزينه و كم بازده نيز مانند ساخت 
كارخانه – حال،  هر كارخانه اي باشد تا مردم ببيند- موجب از بين 

رفتن منابع- سرمايه- ملي شده بود. (همايون كاتوزيان: 179)

ــتر به نفع زمين داران عمل مي شد  ــاورزي نيز بيش در امر كش
ــاورزان چون در هر صورت مالكان و زمين داران  تا زارعان و كش
مي توانستند پنجاه درصد از محصول را دريافت كنند و لذا عالقه اي 
به توسعه ي كشاورزي يعني توسعه ي اقتصادي ملي نشان نمي دادند 
(آوري:113) خريد و توزيع محصوالت كشاورزي كه عمده ترين 
آن ها گندم و جو و غذاي اصلي مردم،  بود در انحصار دولت قرار 
داشت و لذا قيمت محصوالت را در پايين ترين حد ممكن براساس 
شرايط داخلي و به ضرر جمعيت روستايي نگه مي داشت (همايون 
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كاتوزيان: 179) البته زمين داران هم موظف بودند كه سهم خود را 
ــت،  با قيمت پايين تر از ساير كشورهاي خاورميانه،  پس از برداش
ــازماندهي ذخيره ي آرد پايتخت سامان  ــند تا س  به دولت بفروش
پذيرد (مك فارلند: 8) در اين حال،  عموم مردم،  به ويژه روستاييان، 
 ناچار بودند كه قند،  شكر و چاي مورد نيازشان را كه واردات آن 
ــت بود با قيمت بااليي خريداري كنند و از ديگر  در انحصار دول
ــت هاي اقتصادي نادرست رضاشاه،  ممنوعيت كشت برنج  سياس
ــمال بود،  ــي مركزي، جنوبي و يا هر منطقه اي غير از ش در نواح
چون خود وي در استان هاي شمالي كشور اراضي برنج بسياري در 
اختيار داشت (گذشته چراغ راه...: 52) احتكار غالت توسط مالكان 
و حمايت ضمني متفقين و گاه دولت از محتكران نيز مزيد بر علت 
ــد. چون متفقين،  گندم مورد نياز خود را از آن ها مي خريدند،  و  ش
ــوه به مأموران دولتي از مجازات رهايي  محتكران با پرداخت رش
ــده اي از محتكران متنفذ چون خدايارخان و  مي يافتند. (داد:1) ع
ــفندياري، رئيس مجلس، به بهانه ي ذخيره ي بذر براي  حسن اس
ــت سال بعد، چند هزار تن گندم را در انبارهاي خود احتكار  كش

كرده بودند. (همان:1)

عوامل سياسي
ــاه مجلس شوراي ملي درصدد برآمد  پس از بركناري رضاش
به عنوان يك نهاد مستقل بر اساس اصول مشروطيت عمل كند و 
در برابر دولت و البته تا حدودي شخص محمدرضا شاه كه فردي 
كم تجربه و جوان بود و اقتدار و تحكم پدرش را نداشت،  مقاومت 
بيشتري از خود نشان دهد. اما اين بار در رأس دولت، قردي چون 
قوام السلطنه قرار داشت كه سياستمداري مستقل،  خودخواه و البته 
جاه طلب بود و هيچ گاه از خود ضعف و تزلزلي نشان نمي داد. در 
اين زمان،  قوام،  جهت مقابله با بحران اقتصادي و همچنين اجراي 
پيمان ملي، كه در دوره ي سهيلي با انگليس منعقد شده بود،  البته 
تحت اثر فشار متفقين،  با ارائه ي اليحه اي به مجلس، هم خواهان 
انتشار پانصد ميليون ريال اسكناس اضافي بدون پشتوانه شد و هم 
ــام به دولت گرديد و در ضمن تهديد  خواهان واگذاري اختيار ت
كرد كه اگر پيشنهاد او تصويب نشود متفقين بار ديگر ضمن اشغال 
تهران مجلس را منحل خواهند كرد. (صورت مذاكرات:...: 1811) 
ــا توجه به اين كه اكثريت نمايندگان مجلس از مخالفان قوام  ب
ــور جدي مخالفت كردند، زيرا مي ديدند  بودند با طرح وي به ط
ــالل مجلس و حتي  ــام به او به معني انح ــه واگذاري اختيار ت ك
ــاه از اريكه ي قدرت خواهد بود و همراهان وي  ــتن ش كنارگذاش
ــن و تأييد ضمني با  ــالش كردند تا ضمن جلب حمايت متفقي ت
خواسته هاي آن ها، به ويژه انتشار اسكناس مورد نظر،  قوام را مقصر 

اصلي جلوه دهند.
ــاه كه مي دانست قوام،  جايگاه او [شاه] را در قانون اساسي  ش
اين مي داند كه «بايد سلطنت كند نه حكومت» به فكر افتاد به هر 
نحوي كه هست قوام را سرنگون كند (عميدي نوري: 49) با توجه 
به اين مقدمات و اين كه قوام از حمايت ضمني متفقين برخوردار 
بود،  با ايجاد يك شورش ساختگي، ضمن ناتوان نشان دادن قوام،  با 

برقراري نظم و امنيت،  خودش زمام امور را به دست بگيرد.
به گفته ي صدراالشراف،  حادثه ي 17 آذر،  يا بلواي نان،  ظاهر 
ــتر وجود نداشت، يا از  ماجرا بود و براي وقوع آن دو احتمال بيش
ــتأصل شده و استعفا كند يا  ــاه بود (براي اينكه قوام مس طرف ش
ــتيضاح و عزل او برآيند)؛ و يا اينكه  وكالي مخالف در صدد اس
از طرف خود قوام بود جهت مرعوب كردن مجلس و نمايندگان 
ــود و چون  ــتيضاح ش مخالف؛ زيرا قرار بود در همان روز وي اس
ــتر نمايندگان مخالف وي و طرفدار شاه هستند،   ــت بيش مي دانس
ــراف: 406)  پس الزم بود اين وضع را به وجود آورد (صدر االش
.همچنين به گفته ي مسعودي، اكثريت مجلس در آن روزها خواهان 

سقوط دولت قوام بودند(مسعودي: 232)
ــراف، خود فردي مطيع و وابسته به دربار بود،  البته صدراالش
 پس بايد قوام را مقصر جلوه دهد. به هر حال،  با توجه به اين كه 
قوام السلطنه در بين توده ي عادي مردم و دانشجويان آن قدر نفوذ 
ــت كه چنين حادثه اي را ترتيب دهد، نظر دوم  و محبوبيت نداش
صدراالشراف تا حدي نيز قابل قبول به نظر مي رسد و بيشتر بايد 
نظر اول او را پذيرفت؛ چرا كه يك روز پيش از حادثه، عده اي از 
ــتر آن ها از مخالفان قوام بودند، در كاخ مرمر با  نمايندگان، كه بيش
شاه ديدار و در مورد وضع موجود با وي گفت وگو كردند. شاه نيز 
اظهار كرد كه از نظر مصالح عمومي،  «مجلس» بايد به اين بحران 
ــان دهد و نمايندگان هم گفتند چون دولت قوام در اين مدت  پاي
كار مثبتي انجام نداده است، بايد كسي زمام امور را به دست گيرد 
ــروطيت پاي بند باشد و به قانون اساسي احتارام  كه به اصول مش

محمدرضا شاه و قوام

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

30



بگذارد(كوشش:1). حتي عده اي از نمايندگان و استادان دانشگاه، 
 دانشجويان و كاركنان دولت و كارگران را تشويق مي كردند كه عليه 

قوام تظاهرات كنند. (خامه اي: 286)
همچنين، شاه چند روز پيش از حادثه ي 17 آذر،  از طريق دو 
نفر، يكي عباس مســعودي نماينده ي مجلس و مدير روزنامه ي 
اطالعات كه رابطه ي مناسبي با دربار داشت (عميدي نوري: 54) 
و ديگري احمد دهقان مدير مجله ي «تهران مصور» و زني به نام 
مهري ديوساالر،  مبلغ يك صد هزار تومان را بين گروه هاي اوباش 
ــائيان:  و رجاله هاي تهران،  جهت برپايي بلوا هزينه كرده بود (گش
713) مي دانيم كه سپهبد امير احمدي رئيس ستاد ارتش و رئيس 
ستاد شهرباني تهران به دستور قوام جهت برقراري حكومت نظامي 
و سركوبي تظاهركنندگان عمل نكرد مگر بعد از ديدار نمايندگان 
ــاه، كه وفتي كه وي را از وخامت اوضاع آگاه كردند،  مجلس با ش
ــد (فرخ: 555) و  ــتور داد مداخله ي نظامي كن  به اميراحمدي دس
همين زمان بود كه شاه از طريق تلفن به قوام اطالع داد كه عده اي 
ــند (عميدي نوري: 55) اينها  مي خواهند خانه اش را به آتش بكش
ــاه و نمايندگان مخالف قوام در  همه را مي توان بيانگر دخالت ش

شكل گيري بلواي 17 آذر دانست.
باالخره بايد دانست در آستانه ي واقعه،  يعني نزديك به حادثه ي 
17 آذر،  ناني كه هر روز تحويل مردم داد مي شد با خود مخلوطي 
از خاك اره، خرده شيشه،  سنگ و كلوخ داشت،  لذا مردم گرسنه و 
ستم ديده به اين نتيجه رسيدند كه خشم و غضب خود را با شورش 
و تظاهرات و در نهايت حمله به مجلس كه به جاي حل مشكل 
مردم به مكاني براي تصفيه حساب هاي سياسي بين نمايندگان و 

قوام (دولت) تبديل شده بود، نشان دهند.
ــراً پايان يافت اما  ــروب همان روز ظاه ــواي 17 آذر در غ بل
ــتان  ــد نيز دوباره  مردم در خيابان هاي اطراف ميدان بهارس روز بع
تظاهرات كردند كه اين بار اميراحمدي به دستور شاه با برقراري 
حكومت نظامي به شدت تظاهركنندگان را سركوب كرد. در اين 
درگيري نزديك هفتصد يا هشتصد نفر كشته شدند (اطالعات:2) 
بدين ترتيب شورش ساختگي و مصنوعي 17 آذر پايان يافت. در 

پايان مي توان گفت: 
ــتند باالفاصله وي را  ــاه و مخالفان قوام نتوانس ــه ش 1. اگرچ
بركنار كنند اما اقدامات و تبليغات آن ها، به ويژه بعد از رفع توقيف 
ــر واقع و زمينه ي  ــش، مؤث ــا، به ويژه اطالعات و كوش روزنامه ه

بركناري وي فراهم شد.
2. در اين بين متفقين از فرصت استفاده كرده دوباره هم تهران 
را اشغال كردند و هم به اسكناس هاي مورد نيازشان دست يافتند.

3. قوام نيز ضمن تعطيل نمودن مجلس تا 29 آذر و همچنين 

توقيف روزنامه ها، و برقراري نظم و امنيت، البته با پشتيباني متفقين 
به ويژه آمريكا،  توانست دو ماه بيشتر به زمامداري خود دوام بخشد 
و البته سرانجام تحت فشار دربار و مجلس، كناره گيري كرد و به 
الهيجان رفت تا با تجديد قوا و درمان بيماري جسمي اش دوباره 

خود را براي به دست گرفتن قدرت آماده كند.
4. سرانجام مردم گرسنه و ستم ديده به جاي نان و اصالحات 
اقتصادي، گلوله نصيب شان شد و متوجه شدند كه نمي توانند حتي 
از طريق شورش و تظاهرات به آن چه حق آن هاست دست يابند.
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1. تبعيد امام خميني (قدس سره)
 13 آبان 1343

مقدمه اي در  تاريخچه  روابط ايران و آمريكا
ــي،  كه جورج واشينگتن به عنوان اولين  در سال 1166 شمس
ــال 1262؛ يعني نزديك  ــد،  تا س رييس جمهور آمريكا انتخاب ش
ــي ميان دو كشور وجود نداشت.  به يك قرن،  هيچ رابطه ي سياس
ــال 1262،  با ورود اولين سفير آمريكا به ايران،  روابط سياسي  از س
ميان دو كشور آغاز شد. پنج سال بعد،  دوران حكومت «ناصرالدين 
شاه»، حاج حسينقلي خان معتمدالوزرا كه بعدها به دليل سرسپردگي 
به سياست آمريكايي ها حاج واشنگتن لقب گرفت،  به عنوان اولين 

سفير ايران به آمريكا رفت.
ــال 1289،  جز درخواست اعزام  در روابط ايران و آمريكا تا س
يك هيئت مستشاري در امور اقتصادي و مالي به ايران واقعه مهمي 
ــم نمي خورد كه آن هم بيش از 8 ماه به طول نيانجاميد و  به چش
سرانجام با كارشكني و مخالفت روس ها و انگليس ها ايران را ترك 

كرد.
اولين قطع رابطه سياسي بين دو كشور در سال 1315،  در دوران 
روزولت و رضاشاه و درنتيجه بازداشت چند ساعته ي «عبدالغفارخان 
جالل عال» سفير ايران در آمريكا به علت تخلف رانندگي روي داد 
ــاه توقيف سفير ايران و نقص مصونيت ديپلماتيك او را  و رضاش
توهين به ايران تلقي كرده و دستور داد،  عبدالغفارخان سفارت ايران 
را تعطيل و بدون خداحافظي با مقامات وزارت خارجه ي آمريكا، 
ــور بعد از سه  ــي بين دو كش ــور را ترك كند. روابط سياس آن كش
سال، به دنبال اعزام نماينده ي مخصوص از طرف آمريكا براي اداي 

توضيحات و عذرخواهي، از سر گرفته شد.
فعال ترين دوره روابط ايران  آمريكا مربوط به بعد از جنگ جهاني 
دوم است كه با مسافرت روزولت به ايران در جريان جنگ و نقشي 
كه آمريكايي ها در بيرون راندن نيروهاي شوروي از ايران را داشتند، 
آغاز شد. آمريكا كه قبل از جنگ جهاني دوم، نقش درجه دومي را 
در سياست ايران ايفا مي كرد، در جريان جنگ، به عامل درجه اول در 

امور ايران مبدل گرديد و پس از جنگ،  با انعقاد قراردادهاي نظامي و 
اقتصادي، جاي پاي خود را در ايران محكم تر كرد.

اجراي كاپيتوالسيون
يكي از لكه هاي ننگ سياست آمريكا در ايران پيمان خفت بار 
كاپيتوالسيون بود. كاپيتوالسيون در سال 1306،  تحت فشار افكار 
عامه و فضاي حاكم بر روابط بين المللي بعد از جنگ جهاني اول 
لغو گرديد،  اما هنوز بيش از سه دهه و اندي از الغاي آن نمي گذشت 

كه محمدرضا پهلوي احياگر مجدد آن شد.
كابينه ي اسداهللا علم،  در سيزدهم مهر سال 1342،  به دستور شاه،  
پيشنهاد آمريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع آمريكايي 
را به صورت يك اليحه ي قانوني در هيئت دولت تصويب كرد و 
اين اليحه در سال 1343، به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا 
ــد. تصويب اين اليحه در مطبوعات افشا و اعالم نشد.  رسانده ش
چندي بعد نشريه ي داخلي مجلس كه حاوي متن كامل سخنراني ها 
و گفتگوهاي نمايندگان و رييس دولت در اين زمينه بود به دست 
امام (قدس سره) رسيد و ايشان را به اعتراض واداشت. امام (قدس 
ــا و روحانيون به  ــاختن علم ــره) ابتدا پيك هايي را براي آگاه س س
ــود نيز با علماي طراز  ــهرهاي دور و نزديك روانه كردند و خ ش
اول حوزه قم، مذاكره و پيامدهاي اين توطئه شوم را برمال كردند. 
رژيم كه در حقيقت آمريكا را پشتوانه اصلي بقاي خود مي دانست، 
ــره)  ــتقيم فردي را به قم اعزام كرد تا با امام (قدس س  به طور مس
مالقات كند، ولي ايشان نپذيرفت و شخص مذكور با واسطه، پيامي 
ــه متضمن عواقب حمله به آمريكا بود با چهره اي با اصطالح  را ك
خيرخواهانه چنين گوشزد نمود: «آيت اله خميني اگر اين روزها بنا 
دارند نطقي ايراد كنند،  بايد خيلي مواظب باشند كه با دولت آمريكا 
برخوردي نداشته باشند كه خيلي خطرناك است و با عكس العمل  
ــديد آنان مواجه خواهد شد. ديگر هر چه بگويند (حتي  تند و ش

حمله به شخص شاه) چندان مهم نيست.»
ــان،  با ايراد نطق  ــره) در 4 آبان 1343،  در منزلش امام (قدس س
تاريخي خويش كه با «انا هللا وانا اليه راجعون» آغاز گرديد،  رژيم را 

سه برگ ماندني و جاويدان 
در تاريخ انقالب اسالمي
حميدرضا كفاش*

تاريخ معاصرتاريخ معاصر
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رسوا كردند.
بخش هايي از اين نطق به شرح زير است:

ــه در آن قانون اوالً ما را ملحق  ــي در مجلس بردند ك ... قانون
كردند به پيمان وين؛ و ثانياً  الحاق كردند به پيمان وين كه [تا] تمام 
مستشاران نظامي آمريكا با خانواده هايشان، با كارمندان فني شان؛ با 
ــان با خدمه شان و با هر كس كه بستگي به آن ها  كارمندان اداري ش
ــتند! اگر  دارد، اين ها از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هس
ــما  ــپز آمريكايي، مرجع تقليد ش يك خادم آمريكايي،  اگر يك آش
ــط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند،  پليس ايران حق  را در وس
ندارد جلوي او را بگيرد! دادگاه هاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! 
بازپرسي كنند! بايد برود به آمريكا آنجا،  در آمريكا ارباب ها تكليف 
ــي  ــابق1 اين تصويب را كرده بود و به كس را معين كنند! دولت س
نگفت. دولت حاضر2 اين تصويب نامه را در چند روز پيش از اين 
ــنا بردند و با يك  برد به مجلس و در چند وقت پيش از اين به س
ــان در نيامد. در اين  قيام و قعود مطلب را تمام كردند،  و باز نفسش
ــورا و در  آن جا  چند روز، اين تصويب نامه را بردند به مجلس ش
صحبت هايي كردند، مخالفت هايي شد،  بعضي از وكالي آنجا هم 
مخالفت هايي كردند،  صحبت هايي كردند لكن مطلب را گذارندند؛ 

با كمال وقاحت گذراندند!
«... دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد،  ملت 

ايران را از سگ هاي آمريكا پست تر كردند. اگر چنانچه كسي  يك 
سگ آمريكايي  را زير بگيرد، بازخواست از او مي كنند لكن اگر شاه 
ــگ آمريكايي را زير بگيرد،  بازخواست مي كنند و اگر  ايران يك س
ــاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران  ــپز آمريكايي ش چنانچه يك آش
را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد، هيچ كسي حق تعرض 

ندارد!»3

تبعيد، آخرين تيركش رژيم
ــالي كه امام (قدس سره) قيام كرده  رژيم در طول يكي،  دو س
ــان به كار برد، اما هيچ  ــيوه ها را براي آرام كردن ايش بود، همه ي ش
كدام كارساز نبود. فريبكاري و وارونه جلوه دادن حقايق، بازداشت 
ــازي هاي كاذب،  تهديد و  ــي، تهمت، دروغ پردازي، جوس و زندان
ــتار،  اختالف افكني و... در برابر روح  ــيگري و كش تطميع، وحش
بزرگ امام (قدس سره) بي اثر شده بود، حتي طرح اعدام نيز مشكل 
را صد برابر مي كرد و توفان آن بنيان رژيم را از بيخ برمي كند،  تنها 

ــره)  ــك راه باقي مانده بود و آن تبعيد امام (قدس س ي
ــب 13 آبان 1343، صدها كماندو و چترباز  بود. در ش
مسلح به همراه مزدوران ساواك به سرپرستي سرهنگ 
مولوي (رييس ساواك تهران) بيت امام (قدس سره) را 
ــده و  در قم محاصره كرده،  از بام و ديوار وارد منزل ش
پس از ضرب و شتم خادمين منزل، امام (قدس سره) 
را دستگير و به تهران انتقال دادند. هنوز آفتاب 13 آبان 
ــر از افق بيرون نياورده بود كه رهبر بزرگ نهضت  س
ــرودگاه مهرآباد تهران به  با يك هواپيماي نظامي از ف
تركيه تبعيد گرديدند و ساواك اطالعيه اي را از راديو و 

تلويزيون و مطبوعات به شرح زير منتشر كرد:
ــواهد و داليل كافي،  چون  «طبق اطالع موثق و ش

رويه ي آقاي خميني و  تحريكات مشاراليه عليه منافع ملت و امنيت  
ــتقالل و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ  اس

13 آبان ماه 1343،  از ايران تبعيد گرديد.»
دستگيري و تبعيد امام (قدس سره) با واكنش اقشار مردم مواجه 
شد. جو التهاب و خشم مردم از تبعيد حضرت امام، تعطيلي برخي 
از بازارهاي مهم شهرهاي بزرگ و موج محكوميت اقدام رژيم در 
قالب بيانيه و مخابره تلگراف به مقامات رژيم و سازمان هاي جهاني 
از سوي محافل مذهبي و فعاالن سياسي و اقشار مردم را به همراه 

داشت.
ــد.  ــاجد تعطيل ش حوزه هاي علميه و نمازهاي جماعات مس
ــم مردم، رژيم را وادار به دستگيري فرزند برومند امام  توفان خش
ــهيد حاج آقا مصطفي و تعداد زيادي از علما و  ــره) ش (قدس س
ــخنرانان در سراسر كشور كرد. حاج آقا مصطفي نيز به  وعاظ و س

رژيم در طول يكي، 
امام  كه  سالي   دو 
قيام  سره)  (قدس 
همه ي  بود،  كرده 
شيوه ها را براي آرام 
كردن ايشان به كار 
كدام  هيچ  اما  برد، 

كارساز نبود
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تركيه تبعيد شدند،  اما نهال خشم مردم مسلمان ايران سرانجام در 
ضمير فدايي واليت و سرباز دالور ملت، شهيد محمد بخارايي به 
ــت و در روز اول بهمن ماه سال 1343، در مقابل مجلس  بار نشس
ــين به زندگي حسنعلي منصور، نخست وزيري  ملي با گلوله آتش
كه اليحه ي كاپيتوالسيون را به مجلس برده و از تصويب گذرانده 
بود،  خاتمه داد و نهضت وارد دوران جديد مبارزه ي علني با رژيم 

گرديد. ويژگي هاي اين دوره از مبارزه به طور خالصه عبارتند از:
الف- شكسته شدن سد «تقيه» از سر راه مبارزان

امام (قدس سره) با اين حكم كه «واهللا گناهكار است كسي كه 
ــت كسي كه فرياد نكند4»، مشكل  داد نزند،  واهللا مرتكب كبيره اس
تقيه را كه در طول سال هاي مبارزه مانع حضور مبارزان در برخورد 

مسلحانه با رژيم هاي خودكامه بود ، از سر راه نهضت برداشتند.

ب- كشيده شدن مبارزه به كانون اصلي نهضت
ــاي علميه،  خصوصًا  ــراردادن حوزه ه ــره) با ق امام (قدس س
حوزه ي علميه ي قم به عنوان كانون اصلي مبارزه،  خط بطالن بر تز 
جدايي دين از سياست كشيده و نيروهاي مذهبي و طالب جوان را 

به ميدان مبارزه كشيدند.

ج- مشخص كردن كانون فساد و تباهي ملت
با قرار دادن نوك پيكان حمله به سمت عامل اصلي يعني شاه و 
سلطنت،  به دوره ي محافظه كارانه خاتمه داده و كانون ضد نهضت 

ــخص كردند و هرگونه محافظه كارانه را  و انقالب را بر مردم مش
كنار گذاشتند.

د- حمله ي مستقيم به قدرت هاي خارجي و در رأس آن آمريكا
ــره) با شناخت دقيق از تجربيات گذشته با بيان  امام (قدس س
ــه ي معروف «آمريكا از انگليس بدتر،  انگليس از آمريكا بدتر  جمل
و شوروي از هر دو بدتر. همه از هم بدتر،  همه از هم پليدتر5» راه 
نفوذ و اميد به وابستگي به سياست هاي خارجي و اعمال نفوذ در 

نهضت را بستند.

ح- در دســت گرفتن امر زعامت و رهبري نهضت و دفاع 
از كيان اسالم

پاسخ امام (قدس سره) به ياوه گويي هاي رژيم و شخص شاه،  
ــه ها و دفاع از كيان اسالم و  موجب خنثي كردن توطئه ها و دسيس
حوزه و مقابله با حركت مؤدبانه رژيم در خصوص انتقال مرجعيت 

(پس از رحلت آيت اله بروجردي) به خارج از كشور گرديد.

2- روز دانش آموز 13 آبان 1357
ــالمي برگي زرين و مقطعي  ــيزده آبان در تاريخ انقالب اس س
حساس و مناسبتي پرخاطره است. به خصوص آن كه چهارده سال 
ــن روز (13 آبان  ــره) در همي بعد از تبعيد حضرت امام (قدس س
1357) فرزندان امام (چندين هزار دانش آموز و دانشجو) در مقابل 
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ــگاه تهران و خيابان هاي اطراف با شعار «درود بر خميني» و  دانش
«مرگ بر شاه» پايه هاي حكومت را به لرزه درآورده و با گلوله هاي 
مأموران شاه به خاك و خون غلطيدند. دانش آموزان همچون ساير 
اقشار ملت در اطاعت از فرامين حضرت امام (قدس سره) كه همه 
را دعوت به مبارزه ي بي امان با رژيم آمريكايي شاه مي نموندند،  سر 
از پا نمي شناختند و نجات اسالم را در پيروي كامل از امام (قدس 
سره) سازش ناپذير مي دانستند. اين قشر جوان و فعال جامعه به حق 

يكي از اركان و پايه هاي مهم انقالب پيروزمند اسالمي مي باشد.
ــوزان درحالي كه مدارس  ــح روز 13 آبان 1357، دانش آم صب
ــوي دانشگاه مي نهند تا بار ديگر  را تعطيل كرده بودند،  روي به س
ــان را با رهبر بت شكن خويش به جهان اعالم نمايند. اين  پيوندش
جوانان پرشور خداجو، گروه گروه داخل دانشگاه شدند و به همراه 
ــجويان و گروه هاي ديگري از مردم در زمين چمن دانشگاه  دانش
ــكافت و تا  ــاع كردند. فرياد مقدس «اهللا اكبر» آنان فضا را ش اجتم

فاصله هاي دور طنين انداخت.
ــاعت يازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشك آور در  س
ميان دانش آموزان و دانشجويان پرتاب كردند. اجتماع كنندگان در 
ــختي نفس مي كشيدند، صداي خود را رساتر كرده  حالي كه به س
ــكن «اهللا اكبر» لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه  و با فرياد دشمن ش

افكندند.
ــت و الله هاي انقالب يكي،  در اين هنگام تيراندازي آغاز گش
ــا فرياد اهللا اكبر و با  ــس از ديگري در خون غلطيتدند. جوانان ب  پ
شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر شاه به شهادت مي رسيدند. در 
اين واقعه 56 تن شهيد و صدها نفر مجروح شدند. يكي از شاهدان 

عيني مي گويد:
«شنبه 13 آبان سال 1357،  ساعت 11 صبح، بيش از هفت هزار 
ــار مردم در محوطه ي دانشگاه  ــجو و ديگر اقش دانش آموز و دانش
ــرگرم تماشاي نمايشگاه عكس  تهران گرد آمده بودند و عده اي س
بودند و گروهي به سخنراني گوش مي كردند. ناگهان يك كپسول 
گاز اشك آور كه در هوا مي چرخيد،  روي زمين دانشگاه فرود آمد. 
ــگاه دويدند، ولي در  ــيمه به سوي در ورودي دانش عده اي سراس
همين موقع صداي تيراندازي بلند شد. سربازان از پشت ميله هاي 
دانشگاه به سوي مردم شليك مي كردند. هنوز فريادهاي «نترسيد، 
تيراندازي هوايي است» بلند بود كه دانشجويي به زمين غلطيد، از 
اين لحظه به بعد دانشگاه و خيابان هاي اطراف آن مبدل به صحنه ي 

جنگ و گريز شد. 
ــوي  ــتند، آن روز به س ــجويان و دانش آموزان قصد داش دانش
ــت در موقعي  منزل مرحوم آيت اله طالقاني راهپيمايي كنند. درس
ــوند با تيراندازي نيروهاي  ــگاه خارج ش ــتند از دانش كه مي خواس
ــدند و به دنبال آن، دانشگاه صحنه ي اين برخورد  نظامي مواجه ش

خوني گشت. مجروهان توسط دانشجويان به چند بيمارستان منتقل 
شدند. در همان لحظه ها، نخست قواي مسلح وارد دانشگاه شدند. 
دانشجويان و دانش آموزن براي مقابل با اين حمله،  آتش افروختند 
ــروي در دانشگاه، آنجا  و به دنبال آن مأموران پس از چند متر پيش

را ترك كردند.
با شدت گرفت تظاهرات، مأموران حكومت نظامي خيابان هاي 
اطراف دانشگاه و قسمتي از خيابان انقالب را بستند و دانشجويان 
و دانش آموزان در خيابان هاي بلوار كشاورز، جمهوري اسالمي و 
فخررازي پراكنده شدند. تظاهركنندگان در چند نقطه ي خيابان هاي 
ــعب از آن آتش  ــالمي و وليعصر و خيابان هاي منش جمهوري اس
افروختند و با دادن شعار اهللا اكبر و ال اله االاهللا از اين سو،  به آن سو 

فرار مي كردند.
ساعت دو بعدازظهر مجددا سربازان حكومت نظامي بر روي 
ــجويان و دانش آموزان كه در داخل دانشگاه بودند ، تيراندازي  دانش
كردند كه در همان لحظات اول تعدادي به زمين افتادند و در خون 
غلطيدند. دانشجويان و دانش آموزان با پالكاردهايي كه در آن تعداد 
كشته شدگان دانشگاه را نوشته بودند،  با دادن شعار اهللا اكبر،  خميني 
ــز مأموران فرمانداري  ــر به راهپيمايي پرداختند. جنگ و گري رهب
نظامي با دانشجويان و دانش آموزان تا پاسي از شب ادامه داشت...»
امام (قدس سره) در پيامي كه به همين مناسبت از پاريس براي 
ــر و بردباري دعوت  ــتادند، امت را به صب امت قهرمان ايران فرس

كردند:
ــيد كه پيروزي نهايي نزديك و خدا با  «عزيزان من صبور باش
ــت. خود و فرزندان نسل آتيه را سرافراز كنيد كه ايران  صابران اس
امروز جايگاه آزادگان است؛ و سستي و هراس به خود راه ندهيد؛ 
كه نمي دهيد، و به وسوسه هاي شيطاني بستگان دستگاه ظلم گوش 
فرا ندهيد. شما ملت ايران،  و همت و شجاعت شما زبانزد جهانيان 

و سرمشقث آزادي خواهان است.
ــه ام و آن چه در  ــما دوخت ــم اميد به ش من از اين راه دور چش
ــت نثار مي كنم؛ و  ــما كه به حق اس ــدرت دارم در خدمت به ش ق
ــما را به گوش جهانيان  ــتقالل طلبي ش صداي آزادي خواهي و اس

رسانده و مي رسانم.»6

3- تسخير النه ي جاسوسي و روز مبارزه با استكبار 
جهاني

 13 آبان 1358
با پيروزي انقالب اسالمي، باران توطئه ها باريدن گرفت. شيطان 
ــعي در ايجاد جريان هاي  ــكار و پنهان س بزرگ با دخالت هاي آش
انحرافي در نهضت داشت، تا آن كه رهنمودهاي باغبان پير و هوشيار 
نهضت در ضمير پاك فرزندان دلير امت جوانه زد و در قلب خزان 
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13 آبان سال 1358،  به بار نشست. گروهي از پاك ترين و آگاه ترين 
ــهادت  ــماعيل وار با عزم ش فرزندان امام با رهنمود واليت امر، اس

ابراهيم گونه، تبر را نه بر شانه، كه بر فرق «بت اعظم» كوبيدند.
دانشجويان پيرو خط امام شيشه عمر «ديو كاخ سفيد»، «غول 
آمريكا» را با سنگ اراده ي الهي كوبيده و النه ي جاسوسي آمريكا را 
فتح كرده و حماسه ي عظيمي را مي آفرينند كه امام (قدس سره) آن 
را به حق «انقالب دوم» و انقالبي بزرگتر از انقالب اول مي نامند و 

فرياد بر مي آورند:
ــاد آمريكا را جوان ها رفته اند  ــما مي بييند كه االن مركز فس «ش
ــد، و آمريكايي هايي هم كه در آنجا بوده گرفتند، و آن النه  گرفته ان

فساد را به دست آوردند و آمريكا هم هيچ غلطي نمي تواند بكند.7
ــي سازمان  ــفارتخانه هاي آمريكا كانون هاي اصلي جاسوس س
ــنايي با شيوه ي جاسوسي  ــوهاي خارجي هستند. آش سيا در كش
اين سفارتخانه ها در كشورهاي جهان بسيار در خور توجه است. 
سازمان سيا از بدو به وجود آمدن خود در 1947، داراي سه واحد 

مستقل بوده است. اين سه واحد عبارتند از: 
1- سرويس جمع آوري اطالعات خارجي.

2- سرويس عمليات جاسوسي و ضداطالعاتي.
3. سرويس مداخالت مخفي در كشورهاي خارجي.

ــرويس اول رسماً در كنگره ي آمريكا به هنگام  تأسيس دو س
بررسي طرح تأسيس سازمان سيا مورد تأييد و تصويب قرار گرفت، 
 اما سرويس سوم همواره مخفي ماند و به طور نامريي و غيررسمي 
ــوب ها و  ــه كار خود ادامه داد. تمام آش ــورهاي خارجي ب در كش
ــورهاي خارجي كه با تالش مأمورين  كودتاهاي آمريكايي در كش
ــفارتخانه هاي آمريكا صورت مي گيرد، بدون استثنا توسط اداره  س
مزبور رهبري مي شود. مأموران سيا در كشورهاي خارجي معموالً 
در پوشش ديپلماتيك فعاليت دارند. اينان مسئوليت نفوذ در احزاب 
سياسي،  گروه هاي دانشجويي، اتحاديه هاي كارگري،  وسايل ارتباط 
جمعي،  مراكز اداري و نظامي را عهده دار هستند و آن قدر كه مأموران 
سيا سعي مي كنند در ارتش اين كشورها نفوذ كنند، وابستگان نظامي 

آمريكا درسفارتخانه ها از چنين وظيفه اي برخوردار نيستند!
يكي از كارشناسان آمريكايي اخيراً گفته است:

اطالعات و گزارش هايي كه همواره از طرف مأموران غيررسمي 
سفارتخانه هاي آمريكا در كشورهاي جهان پيرامون اوضاع سياسي 
ــيا و وزارت امور خارجه ي آمريكا  ــتاد مركزي س ــورها به س كش
مي رسد، نقشي به مراتب مؤثرتر از ذوق و عالقه ي شخصي مقامات 
ــور دارد. وي مي گويد:  آمريكا درتعيين سياست خارجي اين كش
ــت خارجي آمريكا در تمام ابعاد اقتصادي و سياسي  اصوالً  سياس
و نظامي را تئوريسين ها و مشاوران كاركشته اي تعيين مي كنند كه 
كمتر صاحب مشاغل عمده ي دولتي هستند و اين گونه افراد غالباً در 

خدمت سرويس هاي امنيتي اياالت متحده هستد و كارشناسان زبده 
را در تمام سفارتخانه هاي خود در جهان به كار گمارده ايم.»

«ويليان كيسي» رييس پيشين سيا،  در اسفند 1361، گفته بود:
سازمان سيا در تمامي كشورهايي كه براي آمريكا اهميت حياتي 
ــد،  فعاليت هاي جاسوسي شديدي را به منظور ارزيابي  داشته باش

ميزان ثبات سياسي و اقتصادي اين كشورها اعمال مي كند.
ــبق آمريكا را به خاطر  ــي كارتر» رييس جمهور اس وي «جيم
عدم آگاهي و اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيري از سقوط شاه 
در ايران مورد نكوهش قرار داد و گفت: «چنين اتفاقي عليه منافع 

آمريكا در هيچ كجاي جهان اتفاق نخواهد افتاد.»

تصرف النه ي جاسوسي
در زمان دولت موقت در سرتاسر كشور، به ويژه در دانشگاه ها 
ــد تا جو  ــط ايادي آمريكا،  حركت هايي مي ش ــا،  توس و كارخانه ه
سياسي جامعه را هر چه بيشتر پيچيده كرده و به نفع آمريكا پيش 
ببرند. بعدها معلوم شد كه مركز تمامي اين جريانات ضد انقالبي 
در سفارت آمريكا در تهران بوده است. در حالي كه موضع منافقانه 
آمريكا نسبت به انقالب اسالمي مانع از روشن شدن چهره واقعي 

آمريكا در ميان مردم گرديده بود.
در چنين شرايطي امام خميني بيانات قاطعي عليه ابرقدرت ها 
و به ويژه آمريكا ابراز فرمودند و به ويژه ورود شاه را به آمريكا به 
ــرفصلي تازه براي يك تهاجم سنگين عليه آمريكا اعالم  عنوان س
كرده و فرمان مقابله را به تمامي دانش آموزان، دانشگاهيان و طالب 

علوم ديني صادر نمودند:
«بر دانش آموزان،  دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه 
با قدرت تمام حمالت خود را عليه آمريكا و اسرائيل گسترش داده  
ــترداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند و اين  آمريكا را وادار به اس

توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند.»8
ــگاه ها با درك فرمايش امام (قدس  دانشجويان مسلمان دانش

سره) و توجه به اين نكته كه امام (قدس سره) فرموده بودند:
ــت آمريكا داريم9» به عنوان  «همه گرفتاري كه ما داريم از دس
لبيك به فرمايش ايشان و وادار كردن آمريكا به استرداد شاه و اموال 
ــغال سفارت آمريكا گرفتند. به دنبال آن  ملت ايران، تصميم به اش
ــگاه تهران،  پلي تكنيك،  صنعتي شريف، شهيد  ــجويان دانش دانش
ــتي و ... گرد هم آمده و طي يك راهپيمايي تا سفارت آمريكا  بهش
ــجاعت به سفارت حمله كردند  وعلي رغم مقاومت  در نهايت ش
آمريكايي ها و محافظين، سفارت را به تصرف كامل درآوردند. حتي 
بعضي از آمريكايي ها را كه در جريان اشغال گريخته بودند،  تعقيب 
كرده و دستگير كردند. پس از تسخير النه ي جاسوسي به سرعت 
ــناد توسط آمريكايي ها  و با درايت كامل، از نابود كردن بقيه ي اس
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جلوگيري شد و ضمن جلوگيري از نفوذ عناصر انحرافي به داخل 
براي نگهداري گروگان ها برنامه هاي روشني تنظيم گرديد.

به محض انتشار خبر، بسياري از مردم با شور و اشتياق،  مقابل 
ــان را تعقيب مي كردند. با  ــخانه تجمع كرده با دقت جري جاسوس
ــد كه  ــجويان براي مردم، يقين پيدا ش ــاي توجيهي دانش برنامه ه

دانشجوياني كه در النه اند، دانشجويان مسلمان دانشگاه ها هستند.
دانشجويان مسلمان با دقت تمام سعي كردند كه گروهك هاي 
ــتفاده نكنند. اين حركت  ــا از اين حركت سوءاس چپ و چپ نم
نهايتًا  در دست همان مسلماناني باشد كه واقعاً عليه آمريكا مبارزه 
ــعار ضدآمريكايي سر مي دادند،  مي كردند ، نه كساني كه ظاهراً ش
ــكا را هموار مي كردند. گروهك هاي چپ   اما عمًال راه نفوذ آمري
ــود را از قافله عقب مي ديدند، به انحاي مختلف  و چپ نما كه خ
ــد و يا به نحوي  ــاختگي جلوه دهن ــتند يا جريان النه را س خواس
ــهيم كنند كه البته اقدامات احتياطي دقيق مانع از  خود را در آن س

سوءاستفاده تمام جريانات انحرافي گرديد.
ــي موضع گيري ها و اظهار  ــرف النه ي جاسوس درباره ي تص
ــت  نظرهاي گوناگوني به وجود آمد،  به ويژه دولت موقت و نخس
ــره) بود، با  وزير وقت كه تا آن زمان مورد حمايت امام (قدس س

اين حركت مخالفت مي كردند. از آنجا كه سرنوشت گروگان ها با 
سرنوشت كشور بي ربط نبود، در ميان اظهارنظرهاي گوناگون،  همه 

منتظر امام (قدس سره) بودند.
ــيار  ــره) بس ــري امام (قدس س ــوه ي موضع گي نح
ــياري براي  تعيين كننده بود،  چرا كه رفت و آمدهاي بس
خارج كردن دانشجويان از النه ي جاسوسي انجام مي شد. 
فرداي همان روز امام (قدس سره) حركت دانشجويان را 
تأييد كردند. كالم بلند  واالي امام (قدس سره) چنين بود: 
ــت،  انقالبي بزرگتر از انقالب اول»  «در ايران انقالب اس
ــس از اين كه احتمال حمله ي نظامي آمريكا به ايران  و پ
مطرح گرديد، حضرت امام (قدس سره) با صالحيت و 

قاطعت فرمودند:
ــاد آمريكا را جوان ها رفته اند  ــما مي بينيد كه االن مركز فس ش
ــه در آنجا بودند گرفتند و آن  ــد و آمريكايي هايي را هم ك گرفته ان
النه ي فساد را به دست آوردند و آمريكا هم هيچ غلطي نمي تواند 
بكند و جوان ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
بيخود صحبت اينكه اگر دخالت نظامي [كند] مگر آمريكا مي تواند 
دخالت نظامي در اين مملكت بكند؟ امكان برايش ندارد. تمام دنيا 

در ايران، 
انقالب است 

انقالبي  
بزرگ تر از 
انقالب اول.

 امام ره
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توجهشان االن به اينجاست مگر آمريكا مي تواند مقابل همه ى دنيا 
بايستد و دخالت نظامي بكند؟ غلط مي كند، دخالت نظامي بكند. 
نترسيد، نترسانيد. همين تعبيري كه جوان هاي ما از روي احساسات 
جواني كردند كه اگر چنانچه آمريكا بخواهد دخالت نظامي بكند 
ــرد، اصًال اين اگرش را هم نبايد بگويند،  آمريكا  ما چه خواهيم ك
ــت كه دخالت نظامي در اين جاها بكند، اينها يك  عاجز از اين اس
مسائلي در پيششان است كه روي آن مطالب گرفتاري هايي دارند،  
نمي توانند اين كارها را بكنند. اگر آن ها مي توانستند دخالت نظامي 

بكنند، شاه را نگه مي داشتتند.9
آمريكا هرگز در طول حياتش اين چنين تحقير نشده بود. ابهت 
ــالم در هم  ــخنان بزرگ مرد تاريخ اس و و هيبت آمريكا را اين س
ــره)  خود حامي و هدايتگر جريان النه ي  شكست. امام (قدس س
ــفارت در آن مقطع،  به عنوان مهمترين  جاسوسي شد و مسأله س
مسأله كشور مطرح گرديد و آمريكا نيز فعاليت هاي جدي خويش 

را عليه گروگانگيري در ايران آغاز كرد.
ــكار كه در  ــي، ماهيت چهره هاي سازش با فتح النه ي جاسوس
صحنه ي سياسي كشور ظاهر شده بودند،  افشا گرديد و روحيه ي 
ــتگي در امت دميده شد.  ــياري و وحدت و همبس بيداري و هوش
ــي آمريكا در منطقه برمال و پايگاه جاسوسي اش  عمليات جاسوس
برچيده شد و از همه مهمتر، ابهت پوشالي آمريكا در جهان شكسته 
ــوس  ــان و انقالبي ايران 444 روز كاركنان جاس ــد. مردم قهرم ش
ــفارت را در پنجه ي قدرتمند خود نگه داشته و در مقابل تمامي  س
فشارهاي ايستادگي كرده و هيأت حاكمه ي آمريكا «ابر قدرت قرن» 

را به خفت كشاندند.

اقدامات آمريكا عليه تسخير النه ي جاسوسي
ــالمي  ــن اقدام هاي آمريكا در مقابله با اين حركت اس مهمتري

عبارت بود از:
ــتعفاي نخست وزير  ــار آوردن به دولت موقت كه با اس - فش

منتفي گرديد.
ــكل از «رمزي كالرك» و «ويليام»  - اعزام هيأت ويژه اي متش
ــره) ضمن اعالم امتناع خود از مالقات  به ايران، كه امام (قدس س
ــوراي انقالب اسالمي و تمامي مسئوالن را با آن  با آنان مالقات ش
هيأت به شيرطي ممكن شمرد كه شاه را تحويل بدهد، كه در نتيجه 
هواپيماي حامل آمريكايي ها در آسمان مسير خود را به سمت تركيه 

تغيير داد.
- تماس هاي آمريكا با بعضي از غربزدگاني كه گمان مي كردند، 
 مي توانند در جهت آزادي گروگان ها اقدامي بكنند،  مانند بني صدر 

و قطب زاده.
-اعزام ميانجي از اشخاص و يا كشورهايي كه مي توانستند با 

مسئوالن كشور ما صحبت كنند،  مانند كشور پاكستان،  فلسطيني ها و 
يا «حسنين هيكل» روزنامه نگار مصري و در نهايت پاپ،

- فشار آوردن آمريكا به مجامع بين المللي تحت نفوذ خود در 
ــازمان  جهت محكوم كردن و يا اتخاذ تصميم عليه ايران،  مانند س
ــوراي امنيت  ملل متحد و دبير كل وقت آن «كورت والدهايم»،  ش
ــازمان كنفرانس كشورهاي اسالمي، بازار مشترك  سازمان ملل،  س

اروپا،  ديوان الهه و صليب سرخ جهاني،
- نامه ي كنگره ي آمريكا به مجلس شوراي اسالمي،

ــلمان مستقر در النه ي  ــجويان مس -تبليغات منفي عليه دانش
جاسوسي (مبني بر كمونيست بودن آن ها و يا اين كه با گروگان ها با 

خشونت رفتار مي گردد و اتهامات بي پايه اي از اين قبيل)
ــازي در ملت آمريكا براي انجام اقدامات و عمليات  - زمينه س
ــران براي موجه جلوه دادن  ــي و نيز تبليغات منفي عليه اي اجتماع

حركت هاي جاسوسي شيطان بزرگ.
ــات،  آمريكا به اقدامات  ــر ماندن اين قبيل اقدام پس از بي ثم

جدي تري پرداخت كه بعضي از آن ها عبارتند از:
- محاصره ي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران،

- بلوكه كردن دارايي هاي ايران،
- قطع كامل روابط با ايران،

- و باالخره تهديد نظامي و مانورها و نقل و انتقاالت ناوگان 
آمريكا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ايران!

عدم تأثير تمامي اين شگردها كه اعتبار جهاني آمريكا را مخدوش 
كرده بود،  منجر به اعمال آخرين حربه يعني نقشه ي دخالت نظامي 
و ربودن گروگان ها گرديد كه جنود الهي در كوير دور افتاده ي طبس 
تمامي آن را نابود و نقشه ي شيطاني را بي اثر كردند و باعث سرور و 

شادي امت قهرمان ايران و خواري مستكبرين جهان گرديد. 
از طرف ديگر، رژيم آمريكا در قبال مسأله شاه، سخت به انفعال 
افتاد و با دست پاچگي به دنبال يافتن پناهگاهي براي او به جستجو 
ــغول شد كه باالخره او را به پاناما و چون با عكس العمل  مردم  مش

پاناما مواجه شد در نهايت با ذلت و خواري به مصر منتقل كرد.

دستاوردهاي تسخير النه ي جاسوسي آمريكا
الف- رشد،  كمال و استحكام انقالب

ــلمان و انقالبي با ماهيت  ــدن هرچه بيشتر مردم مس ــنا ش آش
بزرگترين دشمن خود يعني آمريكا،  كه تأثير مهمي بر استحكام و 

شكست ناپذيري انقالب گذاشت.
به هر ميزان كه ملت ما نسبت به دشمن اصلي خويش آشنايي 
داشته باشد،  به همان ميزان در برابر جريان هاي انحرافي و ترفندهاي 
ــيار  استوار خواهد بود. همچنين مواجه شدن  شيطان بزرگ هوش
ــالم با خطرهايي بزرگ و استقامت در برابر تمامي آن ها،   امت اس
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ــزاري از قدرت هاي  ــث افزوني روحيه ي ايثارگري و بي خود باع
دنيايي و تكيه بر خداوند تبارك و تعالي است. 

ب- تثبيت خط امام به عنوان خط سازش ناپذير با غرب و 
ضربه مهلك به ضد انقالب

در شرايط قبل از تسخير النه ي جاسيوسي،  جريان هاي چپ و 
چپ نما با ژست هاي با اصطالح ضد امپرياليسي، جوانان حزب الهي 
ــي مي كوبيدند و به ويژه  ــوان مرتجع و غيرانقالب ــن را به عن و مؤم
ــي  و موضع گيري هاي ناصحيح دولت  ــت و ليبرال عملكرد نادرس
موقت و آزادي هاي بي رويه،  باعث تجري آنان در خطوط انحرافي و 
حمله به دولت و نظام مي شد. با تصرف جاسوسخانه ي آمريكا،  آنان 
بهانه هاي تحريكات و حركت هاي ضدانقالبي را به نحو چشمگيري 
از دست داده و موج پرشور و همه گير انقالب چونان اوايل پيروزي،  
ضد انقالبيون و چپ ها و منافقين را به ذلت،  بيچارگي و يأس كشاند 
ــتند كه مردانه و در  و ثابت كرد كه تنها امام و پيروان صديق او هس

رويارويي با استكبار با سركردگي آمريكا مي ستيزند.
ج- سقوط دولت موقت

آشكار شدن ناهمساني تفكر و مشي ليبرال ها و دولت موقت با 
تفكر و مشي رهبري انقالب كه موجب سقوط فوري دولت موقت 

گرديد.
د- اسناد النه ي جاسوسي و افشاي آن ها

افشاي اسناد باعث شد كه ملت ايران نسبت به ماهيت بسياري 
از جريان ها و چهره هاي سياسي موجود در جامعه،  آگاهي و اطالع 

پيدا كنند.
ــي،  اقتصادي،  نظامي،  ــناد در زمينه هاي مختلف سياس اين اس
ــور، همچنين در مورد بعضي از كشورهاي ديگر   فرهنگي،  و .. كش
ــالمي بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار  منطقه و نهضت هاي اس
ــر گرديده است كه  ــت و تا به حال مجلدات زيادي از آن منتش اس
ــاگري چهره ي آمريكا مؤثر بوده است و جاي  به نوبه خود در افش

تقدير دارد.
ح- برهم خوردن شبكه هاي اطالعاتي و جاسوسي آمريكا

تسخير سفارت آمريكا مركزيت شبكه ي اطالعاتي و جاسوسي 
آمريكا را در تهران متالشي كرد. 

با حذف مركزيت، قدرت بهره گيري آمريكا از منابع جاسوسي 
و اطالعاتي داخلي، ضربه اي جدي خورد،  به نحوي كه تا مدت ها 
حتي راديوهاي خارجي اخبار ايران را از صداي جمهوري اسالمي 

ايران نقل مي كردند.

شكستن بت ابرقدرت ها
ــرافت و هويت  ــلمان ما در دفاع از ش قيام و انقالب مردم مس
ــتكباري درخشيد و رهگشاي  ــالمي بر تارك مبارزات ضد اس اس

شكست هيبت دروغين آمريكا شد.
عدم توانايي استكبار در حل بحران،  طلسم بت ابرقدرت ها را 
ــايي براي مبارزان و  مجاهدان در سراسر عالم  ــت و رهگش شكس

شد.
به واسطه ي تسخير النه،  خط دفاعي آمريكا،  كه هميشه به وسيله ي 
آن رعب و وحشت ايجاد مي كرد،  فروريخت و شكست هاي پياپي 
آمريكا در بعد حركات نظامي و ديپلماسي براي نجات گروگان ها، 
ــطوره ي غيرقابل نفوذ بودن آمريكا را در هم ريخت و نشان داد   اس
كه آمريكا را مي توان با حركت گسترده و اتكا به مردم شكست داد. 
اين كالم گوهربار امام (قدس سره) كه «آمريكا هيچ غلطي نمي تواند 
بكند»11 عينيت يافت، چشم اميد تمامي رنج ديدگان تاريخ به انقالب 
ــد و ايران مأمن و كعبه آمال تمامي  ــكوهمند اسالمي دوخته ش ش

آزادگان و مبارزان جهان گرديد.
* معاون فناوري ارتباطات و اطالعات آموزش سازان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزشي.

پي نوشت____________________________________
1. دولت اسداله علم.

2. دولت حسنعلي منصور.
3. صحيفه امام ج 1 ص 416.
4. صحيفه امام ج 1 ص 420.
5. صحيفه امام ج 4 ص 310.
6. صحيفه امام ج 4 ص 310.

7. صحيفه امام ج 10 ص 516.
8. صحيفه امام ج 10 ص 97.
9. صحيفه امام ج 3 ص 407.

10. صحيفه امام ج 1 ص 517.
11. صحيفه امام ج10 ص 516.
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اشاره: 
خانم فاطمه بيگم روح االمينى يكى از دبيران پرتالش آموزش و پرورش در كرمان است. يكى از خدمات وى تأسيس 
موزه ى آموزش و پرورش كرمان (آگيرا) است كه با گرد آمدن انبوهى از دست نوشته ها، زندگى نامه ها، عكس ها، كتاب ها 
و اسناد و مدارك تاريخ آموزش و پرورش استان كرمان در آن، به يكى از جاذبه هاى فرهنگى و گردشگرى كرمان تبديل 
شده است. به همراه خانم مرضيه بيدى، سرگروه تاريخ استان هرمزگان، گفت  وگويى با خانم روح االمينى داديم كه ما با 

تشكر از ايشان، تقديم خوانندگان محترم مى شود. 

  لطفًا  خودتان را معرفى كنيد.
 فاطمه بيگم روح االمينى هستم و افتخار دارم كه به مدت 30 

سال به تدريس تاريخ در مدراس كرمان مشغول بوده ام.
  از دوران كودكى خود بگوييد؟

 در كوهبنان، يكى از شهرستان هاى استان كرمان، متولد شدم. 
ــتان به كرمان  دوره ى ابتدايى را در همان جا خواندم و براى دبيرس
ــته ى ادبى رتبه ى اول آوردم و در كنكور هم با رتبه ى  آمدم. در رش

خيلى خوب قبول شدم.
 از معلمان و اساتيدتان صحبت كنيد؟

ــتان معلمى  ــوب بودند. در دوره ى دبس  معلمانم خيلى خ
ــتم به نام خانم شهريارى كه خيلى مهربان بودند. معلمان همه  داش
ــات بودند، چون براى  ــرا و خيلى بامعلوم فارغ التحصيالن دانشس
آموزش و پرورش تربيت شده بودند؛ من خيلى دوستشان داشتم. 
ــاتيد خوبى داشتم كه از جمله ى آن ها  ــگاه نيز اس در دوره ى دانش
ــتاد ميرجعفرى بودند كه من از صبر و نظمى كه ايشان داشتند  اس

الگو گرفتم.
 چرا رشته ى تاريخ را انتخاب كرديد؟

ــتم و مى خواستم در  ــت نداش  در ابتدا خيلى تاريخ را دوس
ــى ادامه تحصيل بدهم؛ در دانشگاه هاى اهواز  ــته ى روان شناس رش
ــه كرمان دور بود  ــهر ب ــدم، اما چون آن دو ش و تبريز هم قبول ش
ــگاه اصفهان رفتم و تاريخ خواندم. آن جا بود كه به تاريخ  به دانش
ــا رفتن من به اصفهان هم موافق  ــدم. البته خانواده ام ب عالقه مند ش
 نبودند و مى گفتند در كرمان بمانم و در تربيت معلم ادامه تحصيل 

بدهم، اما نپذيرفتم و خواستم كه به دانشگاه بروم.
 عالقه ى شما به تاريخ باعث تأليف كتبى همچون «تاريخ 
فرهنگ كوهبنان»  و اقدام به گردآورى اسناد آموزش و پرورش 

گفت و گويى با خانم روح االمينى
مؤسس و مسئول موزه ى آگيرا* فريده حشمتى

سرگروه تاريخ شهر تهران

كرمان و تأســيس موزه ى آگيرا شــد؛ لطفاً  در اين باره توضيح 
دهيد؟

ــال ها قبل در اين فكر بودم كه چگونه مى توانم به قدمت   س
تاريخى زادگاهم پى ببرم و آن را به ديگران معرفى كنم. اما متأسفانه 
ــپرى كرده  از آن جا كه خودم فقط دوران كودكى ام را در كوهبنان س
بودم، اطالعات چندانى در مورد زادگاهم نداشتم ولى عشق به زادگاه 
مرا واداشت تا تالش خود را با مطالعه ى كتب تاريخى و استفاده از 
نظر كسانى كه شناخت خوبى در مورد كوهبنان داشتند شروع كنم كه 

نتيجه ى آن تأليف كتاب «تاريخ فرهنگ محلى كوهبنان» شد.
بعد از كارى كه در مورد كوهبنان انجام دادم، درصدد جمع آورى 
ــناد، تصاوير و مداركى در مورد آموزش و پرورش شهر كرمان  اس
برآمدم. سرانجام با همكارى آموزش و پرورش شهر كرمان، موزه ى 
ــيس شد. من اين موزه را نه فقط مجموعه اى از عكس و  آگيرا تأس
تصوير و خاطره، كه زبان گوياى فرهنگ و معرفت پيشينيان اين مرز 
و بوم مى دانم. اين اسناد و تصاوير نمايش عمق انديشه، تنوع سليقه 

و عزم جزم پدران و مادران ما از گذشته تا امروز است.
 كلمه ى آگيرا به چه معنى است و چرا اين نام را براى موزه 

انتخاب كرديد؟
ــره ى فارسى است به معنى فروزندگى،   آگيرا يك واژه ى س
ــنايى مى شود. ظاهراً نام  ــنايى بخش و آن چه كه باعث روش روش
ــيله اى هم بوده كه در ايران باستان از آن براى برافروختن آتش  وس
ــتفاده مى كردند. دليل اين كه اين نام براى موزه انتخاب شد اين  اس
ــناد و تصاوير مى تواند بهترين منبع و منشأ براى  ــت كه اين اس اس

پژوهشگران و «روشن كردن راه» براى ايشان باشد.
 به نظر شــما مهم ترين مشــكالتى كه دبيران تاريخ با آن 

مواجه هستند، چيست؟

كليد واژه ها: آموزش تاريخ، كوهبنان، موزه ى آگيرا. 

گفت وگوگفت وگو
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ــكالت بسيارى وجود دارد؛ اما مهم ترين آن ها اين است   مش
كه دبيران تاريخ ما، همگى متخصص نيستند و بسيارى از آن ها هم 
ــد. در بازديدهايى كه از  ــنايى كافى ندارن با روش هاى تدريس آش
مدارس داريم مى بينيم كه مثًال دبير زبان انگليسى يا مشاور مدرسه ، 
تاريخ درس مى دهد. به طور كلى هر كسى از هر جا كه از ساعت 
ــد؛ در صورتى كه تاريخ  ــس كم مى آورد، تاريخ درس مى ده تدري
خيلى حساس است و به نظر من نقش معلم تاريخ از همه حساس تر 
است و خيلى روى دانش آموزان تأثير مى گذارد. معلم تاريخ، مى تواند 
ــئول بار بياورد. پاره اى از دبيران  يك دانش آموز را فردى آگاه و مس
ــته ى تحصيلى مرتبط هستند و به شيوه هاى  تاريخ چون از نظر رش
ــده را براى  تدريس نيز آگاهى ندارند، روش هاى قديمى و كهنه ش
تدريس انتخاب مى كنند، يعنى همان روش سوال و جواب و حفظ 
كردن؛ در حالى كه االن يك دبير تاريخ بايد اطالعاتش به روز باشد 
ــتفاده  ــون جديد مانند روش هاى هميارى و كار گروهى اس و از فن
ــوند، در حالى  كند. بايد كارى كند كه دانش آموزان از تاريخ زده نش
ــتر دانش آموزان به خاطر همين روش ها است كه از تاريخ  كه بيش

گريزان مى شوند.
ــه چيز برمى گردد به امتحان و   اين درســت، اما وقتى هم
ــن روش هاى فعال  ــم چگونه مى تواند از اي درصد قبولى، معل

استفاده كند؟
ــم مى تواند در همان  ــتند و معل  مقصود ما دانش آموزان هس
كالس درس با كمك دانش آموزان حداقل تاريخ را شيرين تدريس 
ــت كه مالك نمره و امتحان است اما هنگامى كه  ــت اس كند، درس
ــود در نتيجه دانش آموزان با عالقه ى  تدريس تاريخ جذاب ارائه ش

بيشترى درس مى خوانند و نمرات آنان نيز خوب مى شود.
ــران و جهان (1) و  ــايد اين راهكار شــما در تاريخ اي ● ش
تاريخ معاصر قابل اجرا باشد اما در تاريخ و جهان (2) كه تمام 

دغدغه  ى معلم اين است كه كتاب را به موقع تمام كند، چه بايد 
كرد؟

 وقتى از روش هاى دانش آموز محور استفاده شود مثل روش 
هميارى و يا گروهى كه خودم بيشتر از اين روش ها استفاده مى كنم، 
ــود دانش آموزان كار مى كنند و وقت كم نمى آيد. ولى اگر معلم  خ
محورى باشد وقت بيشترى نياز داريم. وقتى دانش آموزان گروهى 
ــود و هم پرسش و نمره هاى  كار مى كنند، هم تدريس انجام مى ش
ــود. تقريبًا  همه ى كارها انجام  ــته مى ش دانش آموزان در دفتر گذاش
مى شود و معلم نظارت مى كند. كارهاى اصلى را خود دانش آموزان 
انجام مى دهند و معلم نقش هدايت گرى دارد و اين باعث مى شود 

مطالب در ذهن دانش آموزان باقى بماند. 
ــوزه آگيرا  ــراى بازديد به م ــم ب ــوزان را ه ــا دانش آم  آي

مى آوريد؟
ــوزه مى آورم و گاهى  ــب آن ها را براى بازديد به م  بله، مرت

كالس درس را نيز در همين موزه تشكيل مى دهم.
 احساس دانش آموزان نسبت به موزه چيست؟

 خيلى عالقه مند مى شوند و يك احساس خودباورى به آنان 
ــته، آموزش  ــت مى دهد. مى گويند ما فكر نمى كرديم در گذش دس
ــت. وقتى نظم و انضباط دست  و پرورش كرمان اين گونه بوده اس
ــبت به آن ها  ــته ها و ترتيب آن ها را مى بينند، مى گويند : ما نس نوش

احساس شرمندگى مى كنيم.
  از شما سپاسگزارم و برايتان آرزوى توفيق دارم. 

* در شماره ى 24 نيز گفت وگويى را با خانم روح االمينى منتشر 
كرديم. خانم حشمتى كه از اين موضوع اطالع نداشتند، با نامبرده 
ــته اند. از آن جا كه محتواى گفت وگوى حاضر  به گفت وگو نشس

متفاوت با قبلى است تصميم به انتشار آن گرفتيم.
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پيش گفتار
ــروزه يكى از راه هاى بهبود كيفى فرايند ياددهى ـ يادگيرى، توجه به روش هاى  ام
تدريس و طرح هاى تجربه شده در اين زمينه است چنان كه توصيه مي شود دبيران از 
يادگيرى مؤثر آموزشى (فعال و مشاركتى) استفاده نمايد و به اين امر اعتقاد داشته باشند 
كه «هر فردى خود قادر به آموزش و يادگيرى است به شرطى كه راهنمايى شود و 

وسايل و امكانات الزم در اختيار او قرار گيرد.»
ــازى فرايند ياددهى ـ يادگيرى از روش هاى تدرس سنتى، (كه  در واقع دگرگون س
ماهيت انفعالى دارد) به شيوه اى كه در آن معلم نقش رهبرى و نظارت فعال دارد، گامى 
اصولى و در عين حال دشوار است، به ويژه براى معلمانى كه عمدتاً براى انجام وظيفه 

در يك چارچوب خشك و محيط يادگيرى سلسله مراتبى آموزش ديده اند.

ــوزش فعال و  ــم در آم ــش معل نق
مشاركتى

ــاركتى، معلم  ــرى فعال و مش در يادگي
ــه خود را عرضه كنند ه ى دانش  به جاى اين ك
ــى  و مفاهيم به دانش آموز بداند خود را كس
ــهيل  مى داند كه روند يادگيرى را اداره و تس
مى كند. تجارب پژوهشى نشان مى دهد كه 
ــرفت  ــاركتى، پيش يادگيرى با رويكرد مش
ــيده و  ــى دانش آموزان را ارتقا بخش تحصيل
ــردد تا دانش آموزان از تجارب  موجب مى گ
يادگيرى خود لذت ببرند. هم چنين رشــد 
ــى و اجتماعى، تقويت اعتماد به  نفس، تقويت و گســترش  ــاى ارتباط مهارت ه
مهارت هاى ذهنى، فيزيكى و طرز تفكر، يعنى دانستن، توانستن و خواستن (دانش، 

نگرش، مهارت) از نتايج كالس هاى مشاركتى محسوب مى گردد.
ــت ترين علم آن است كه بر زبان  حضرت على (ع) در اين مورد مى فرمايد: «پس

باشد و باالترين علم آن است كه در جوارح و اركان جارى گردد.»

بسيارى از كارشناسان تعليم و تربيت 
بر اين باورند كه معلمان ايرانى در مقايسه 
ــورها انرژى زيادى در كالس  با ساير كش
درس مصرف مى كنند، اما از نتايج كار خود 
ــان  ــدان رضايت ندارند. اين كارشناس چن
ــتفاده از شيوه هاى مشاركتى و  معتقدند اس
ــخت تر نمى كند  پويا نه تنها كار معلم را س
بلكه معلم در اين روش نقش راهنما دارد 
در كالس درس احساس راحتى بيش ترى 
خواهد كرد؛ اگرچه در اين ميان بزرگ ترين 
چالش براى معلمان، حصول اطمينان از اين 
ــى در  ــت كه آيا با ايجاد تغييرات اساس اس
ــيوه هاى تدريس در فرصت كم مى توان  ش
نتيجه اى مطلوب به دست آورد. براى پاسخ 
به اين مهم بهتر است با يكي از روش هاى 
ــاى حوادث  ــاركتى با عنوان «كارت ه مش
تاريخى»  آشنا شده و آن را در كالس درس 

اجرا نماييد.

روش اجرا
ــم از دانش آموزان  ــيوه معل در اين ش
ــت در  ــى را كه قرار اس ــد درس مى خواه
جلسه ى آينده تدريس شود در خانه مطالعه 
ــت بردارى  كنند و خالصه ى آن را يادداش

كرده، همراه خود به كالس بياورند.
در روز موعود، در ابتداى كالس، معلم 
به تعداد دانش آموزان كالس، كارت رنگى 

آموزش تاريخ 
با كارت هاى حوادث زهرا مروتى

دبير تاريخ، شهر تهران
كليدواژه ها: آموزش تاريخ، كارت هاى حوادث، روش هاى فعال تدريس.

از  استفاده  معتقدند  كارشناسان 
تنها  نه  پويا  و  شيوه هاى مشاركتى 
كار معلم را سخت تر نمى كند بلكه به 
دليل آن كه معلم در اين روش نقش 
راهنما دارد در كالس درس احساس 

راحتى بيش ترى خواهد كرد

تجربه ها تجربه ها 

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

42



در اختيار آن ها قرار مى دهد. بر روى اين كارت ها وقايع و حوادث مهم تاريخى كه در درس 
آمده نوشته شده است. 

معلم از دانش آموزان مى خواهد بدون اين كه با يكديگر صحبت بكنند سعى كنند محل 
ــت و به رديف  ــگاه خود را به ترتيب زمانى از قديمى ترين اتفاق و از چپ به راس و جاي
بايستند. بعد از قرار گرفتن دانش آموزان، معلم از آن ها مى خواهد نوشته هاى كارت خود را 
به ترتيبى كه ايستاده اند بخوانند. در اين زمان همه ى دانش آموزان مى توانند در مورد درست 
يا غلط بودن مكان ايستادن هم كالسى ها خود اظهارنظر كنند. در صورتى كه دانش آموزى در 
محل مناسب خود قرار نگرفته باشد، الزم است از صف خارج شده و محل مناسب خود 
ــاير دانش آموزان مى توانند در قرار گرفتن آن دانش آموز به او  را پيدا كند، كه در اين جا س
كمك كنند. درصورت افزايش تعداد دانش آموزان، مى توانيد بر تعداد كارت ها بيفزاييد. پس 
از اجراى اين روش، معلم مى تواند با طرح سؤاالتى توجه دانش آموزان را به محاسن اين 

شيوه جلب كند؛  به عنوان مثال:
1. براى پيدا كردن محل قرارگرفتن خود با چه مشكلى روبه رو بوديد؟

2. از كدام قسمت اين فعاليت لذت بيشترى برديد؟
3. از اين كه نمى توانستيد حرف بزنيد چه حسى داشتيد؟

4. اگر ما حرف نزنيم مى توانيم با هم ارتباط برقرار كنيم؛ چگونه؟
5. چگونه مى توانستيد درك صحيح از مفهوم زمان داشته باشيد؟

كارت هاى حوادث مربوط به درس اول تاريخ سوم راهنمايى
ــى بريده و به هر  ــا را بر روى مقواى رنگ ــوز كارت ه ــراى 26 دانش آم «26 كارت ب

دانش آموز يك كارت مى دهيم.»
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سركوبى مخالفان داخلى و دشمنان خارجىاشغال تبريز به وسيله ى نيروهاى عثمانى

حمالت مجدد ازبكان و عثمانى ها به ايرانشيخ صفى الّدين اردبيلى

انتخاب تبريز به پايتختى ايرانهمسايگى ايران با هند در شرق

صلح ميان ايران و عثمانى در زمان شاه تهماسبتصرف سراسر ايران به وسيله ى شاه اسماعيل

حمله ى سپاهيان سلطان سليم به ايرانجنگ سپاهيان ايران با عثمانى در چالدوران

اختالفات مذهبىآشفتگى اوضاع كشور

درگذشت شاه اسماعيلورود كشتى هاى پرتغالى در خليج فارس 

جنگ ايران با ازبكانجلوس شاه تهماسب به تخت سلطنت

مقاومت مردم تبريز و عقب نشينى نيروهاى عثمانىرسمى كردن مذهب شيعه

جنگ طوالنى شاه تهماسب با عثمانىنبودن حكومتى واحد و قدرتمند

نظم بخشيدن به اوضاع داخلى ايرانشكست ايران در جنگ چالدوران

شكست ازبكان در جنگ با ايرانهفت طايفه ى ترك قزلباش

نداشتن مذهب رسمى در كشورتشكيل سلسله ى صفويه توسط شاه اسماعيل

ــرار خواهد  ــى ق چند جانبه مورد بررس
گرفت، پس عمق و پايدارى آن ها بيشتر 

خواهد شد.
5. چون دانش آموزان خود به يادگيرى 
و آموختن مى پردازند لذا از كسب دانش 
ــاس لذت مى نمايند و كمتر  جديد احس

احساس خستگى خواهند كرد.
6. در روش هاى فعال، معلم بر فرايند 
ــرى تأكيد مى كند تا بر نتيجه ى آن،  يادگي
لذا دانش آموزان هميشه احساس موفقيت 

خواهند كرد.
ــوزان با عالقه و انگيزه ى  7. دانش آم
ــتياق در  ــاال مطالب را ياد گرفته و با اش ب
ــد و يادگيرى و  ــه حضور مى يابن مدرس
آموختن در مدرسه از حالت مالل آور به 

حالتى مفرح و شاد تبديل مى شود.
ــى نظير  ــن روش مهارت هاي 8. در اي
ــيدن، حل مسئله، تفكر و خالقيت  انديش

در جريان تدريس پرورش مى يابد.
9. روحيه ى كاوش و جست وجوگرى 

در دانش آموزان تقويت مى شود.
ــوزان در جريان  ــون دانش آم 10. چ
ــك مى نمايند  ــه همديگر كم يادگيرى ب
بنابراين حس دوستى و صميميت در بين 

آن ها بيشتر مى شود.

شيوه هاى تدريس كارت هاى حوادث
ـ وسايل موردنياز: كارت هاى بريده 

شده به تعداد دانش آموزان
ـ اهداف: 

ـ پرورش مهارت هاى برقرارى ارتباط 
غيركالمى 

ـ تقويت حافظه
ـ درك مفهوم زمان 

ـ پرورش قوه ى تفكر خالق

تدريس  فعال  روش هاى  اجراى  با 
مفاهيم و موضوعات آموزشى به صورت 
خواهد  قرار  بررسى  مورد  چندجانبه 
آن ها  پايدارى  و  عمق  پس  گرفت، 

بيشتر خواهد شد

با  تدريس  اهداف شيوه ى  مهم ترين 
مهارت هاى  پرورش  حوادث،  كارت 
تقويت  غيركالمى،  ارتباط  برقرارى 
حافظه، درك مفهوم زمان و پرورش 

قوه ى تفكر خالق است

نتايج روش هاى مشــاركتى و فعال 
در جريان ياددهىـ  يادگيرى

1. مدت زمان يادگيرى در اين روش 
در مقايسه با روش هاى غيرفعال به حداقل 
ــد و دانش آموزان در اندك  كاهش مى ياب

زمانى ، مفاهيم را ياد خواهند گرفت.
2. دانش آموزان در تيم ها و گروه هاى 
ــه يادگيرى مى پردازند، بنابراين  كوچك ب
ــعه يافته و به  ــا توس ــات بين آن ه ارتباط
مهارت هاى اجتماعى در سطح باال دست 

مى يابند.
ــتر به نظارت و رهبرى  3. معلم بيش
مى پردازد و فرصت زيادى خواهد داشت 
ــو مطلوب  ــوزش را به نح ــا جريان آم ت

سازمان دهى نمايد.
4. با اجراى روش هاى فعال تدريس 
مفاهيم و موضوعات آموزشى به صورت 
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اشاره
ــوان از  ــخ مى ت ــگارش تاري ــراى ن ب
رشته هاى مختلف علوم انسانى بهره گرفت. 
اين ديدگاه «مكتب آنال» كه مى گويد مورخ 
ــه حوزه هاى  ــگارش تاريخ بايد ب براى ن
ــانى چون روان شناسى،  مختلف علوم انس
ادبيات، فلسفه، جغرافيا و اقتصاد مراجعه 
ــن نوع از  ــت. اي كند، امرى پذيرفتنى اس
تاريخ نگارى حتى امروزه با علومى چون 
جامعه شناسى و رياضيات نيز ارتباط دارد 
ــى  ــته هاى «جامعه شناس ــا جايى كه رش ت
تاريخى» و «تاريخ نگارى كيلومتريك» كه 
ــار و علوم رياضى  ــتفاده از آم مبتنى بر اس
ــت جايگاه علم تاريخ را بيش از پيش  اس
نزد اهل  نظر ارتقا داده است. در اين مقاله 
ــات در تاريخ نگارى  برآنيم از كاربرد ادبي
ايران سخن بگوييم و جايگاه ارزشمند اين 
رشته از علوم انسانى را در علم تاريخ مورد 
ــى قرار دهيم. در اين نوشته از متون  بررس
ــعراى فارسى به عنوان  ادبى و دواوين ش
منابع پايه استفاده كرده ايم و با توجه به اين 
متون، اوضاع سياسىـ  اجتماعى پاره اى از 
دوره هاى تاريخ ايران مورد تجزيه و تحليل 

قرار داده ايم.

كاربرد ادبيات در تاريخ نگارى
فريدون شايسته
دانشجوى دوره ى دكترى رشته ى تاريخ
دانشگاه اصفهان

كليدواژه ها: ادبيات و تاريخ، تاريخ شناسى.

تاريخ شناسي تاريخ شناسي 
13
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ــوان بين  ــى قديم نمى ت ــون ادب در مت
حوزه ى تاريخ و «حوزه ى ادبيات» تفكيك 
قائل شد. متون تاريخى اصوالً  هيچ گاه خالى 
از اصطالحات ادبى و ديوانى نبوده اند. براى 
مثال، در تاريخ گزيده، از حمداهللا مستوفى 
تاريخ نگار برجسته ى قرن هشتم هـ. ق، در 
ــرح زندگى سياسى خواجه نظام الملك  ش
ــوان «زبان حال  ــى، چهار بيت به عن طوس
ــده كه از  خواجه» در هنگام مرگ ثبت ش
ــاظ تاريخى نكات ارزنده اى را مى توان  لح
ــتخراج كرد خواجه به زبان حال،  از آن اس

خطاب به ملك شاه مى گويد:
سى سال به اقبال تو اى شاه جوان بخت

گرد ستم از چهره ى ايام ستردم

چون شد زقضا مدت عمرم نود و شش 
اندر صفر از ضربت يك تيغ بمردم

منشور نكونامى و طغراى سعادت
پيش ملك العرش به توقيع تو بردم

بگذاشتم اين خدمت ديرينه به فرزند
او را به خدا و به خداوند سپردم

                           (مستوفى، ص439)
ــد نكته ى تاريخى را  از اين ابيات چن

مى توان آموخت:
1. دوره ى صدارت خواجه نظام الملك سى 

سال بوده است.
2. خواجه در ماه صفر مورد سوءقصد [يكى 

از فدائيان اسماعيلى] قرار گرفته است.
3. كاربرد اصطالحات ديوانى مانند منشور، 
طغرا و توقيع در مكاتبات دوره ى سلجوقى 

معمول بوده است.
ــام او به  ــدارت خواجه مق ــد از ص 4. بع

فرزندش به ارث رسيده است.
در منابع تاريخى مى توان مدت صدارت 
خواجه نظام الملك، سوءقصد اسماعيليان 
ــاه مبنى  بر  به او و توصيه ى وى به ملك ش
انتخاب فرزندش به وزارت را مورد مطالعه 

قرار داد. (كسائى، ص42، 47، 50).

در متون ادبى قديم نمى توان بين 
حوزه ى تاريخ و «حوزه ى ادبيات» 
تفكيك قائل شد

13
89

ان 
ست

زم
 . 2

ه ى
مار

 ش
م. 

ده
واز

ى د
ره 

دو
يخ

تار
ش 

وز
د  آم

رش

46



اميرمعّزى يكى از شعراى نام آور دوره ى 
ــلجوقى در سوگ خواجه نظام الملك و  س

ملك شاه گفته است:
رفت در يك مه به فردوس برين، دستور پير

شاه برنا از پس او رفت در ماه دگر

كرد ناگه، قهر يزدان عجز سلطان آشكار
قهر يزدانى ببين و عجز سلطانى نگر

                  (مستوفى، همان، ص439)

ــه را تأييد  ــع تاريخى هم اين گفت مناب
ــل خواجه و مرگ  ــد:... فاصله ى قت مى كنن
ــاه بيش از پنج هفته طول نكشيد.  ملك ش

(كسائى، همان، ص44)
ــاى مهم كاربرد  ــى ديگر از جنبه ه يك
ــات در تاريخ، ثبت ايام و اماكن وفات  ادبي
شاهان، فرمانروايان و چهره هاى بزرگ ادبى 
ــت. حمدا... مستوفى در دو  و تاريخى اس
بيت شعر، روز و سال مرگ سلطان سنجر 
ــنبه چهارم ربيع االول  ــلجوقى را روز ش س

سال 553 هـ.ق در مرو چنين بيان كرده:
وفات شاه جهان، سنجر نكو سيرت

كه بود در چمن خسروى، خرامان سرو

به روز شنبه چهار از ربيع االول بود
به سال پانصد و پنجاه و سه به خّطه ى مرو

در  ــات  ادبي ــاى  كاركرده ــر  ديگ از 
تاريخ نگارى، تأييد ديدگاه هاى مورخان از 
سوى شاعران است. هماهنگى بين اديبان 
و مورخان در بازگويى وقايع و پديده هاى 
سياسىـ  اجتماعى، گاهى آن چنان قابل تأمل 
است كه براساس آن مى توان با قاطعيت به 

اظهارنظر علمى پرداخت.
ــورث با تكيه  ــورد باس ــد كليف ادمون
ــاره ى ايام حكومت  ــى، درب بر تاريخ ُعتب
ــورى در خراسان مى نويسد:  ابوالفضل س
ــال 422 هـ. ق نثارها و هدايايى كه  «در س
ــن مهرگان براى مسعود  ــورى در جش س
ــت. دو  ــود از حد و اندازه بگذش آورده ب

ــال بعد از او، صف باشكوهى از هدايا  س
به ارزش چهارميليون دينار به دربار غزنه 
فرستاد كه شامل جامه و ظرف طال و نقره، 
ــك و كافور،  غالم بچگان و كنيزكان، مش
ــاب، مرواريدها، تخته هاى  ميوه هاى كمي
قالى و جامه هاى كتانى زيبا بود. با رسيدن 
ــلطان شادمانه گفته بود كه: نيك  هدايا، س
چاكرى است اين سورى! اگر ما را چنين 
دو ـ سه چاكر ديگرى بودى، بسيار فايده 
حاصل شدى! (باسورث، 1362، ص84).

ــبزوار فعلى  ــى از اعيان بيهقـ  س يك
ــن  ــام ابوالمظفر عبدالجبّارين حس ـ به ن
ــه اى به  ــردم بيهق نام ــى از طرف م ُجَمع
دربار سلطان سنجر نوشت و به سختى از 
روش زمامدارى ابوالفضل سورى شكايت 
ــلطان سلجوقى را  كرد. او در اين نامه، س
ــى دعوت كرده بود و از  به عاقبت انديش
ادامه ى زمامدارى والى منصوب او، سلطان 
را پند و بيم داده بود. نامه كه در قالب ابياتى 
ــال شده بود داراى  از شعر به سلطان ارس

نكات خواندنى است:
اميرا به سوى خراسان نگر!

كه سورى همى مال و ساز آورد

اگر دست ظلمش بماند دراز
به پيش تو كارى دراز آورد

هر آن مملكت كآن به سورى دهى
چو چوپان به ده داغ باز آورد

(باسورث، همان، ص85)

ظلم و بيداد سلطان غزنوى نسبت به مردم خراسان، موجب گرديد كه آنان در مصاف 
ــند. در آستانه ى حمله ى مغول نيز رفتار  ــلجوقيان و غزنويان نظاره گر حوادث باش بين س
سياسى نامناسب خوارزمشاهيان با مردم همان مناطق، خراسان را در برابر هجوم لشكريان 
مغول آسيب پذير ساخته بود. از صفويان نيز بايد گفت كه رفتار آنان آن گونه بود كه خراسان 
حاضر نشد به عنوان سپر دفاعى در مقابل هجوم افغانان غلزائى عمل كند. به نظر مى رسد 
ــان در طول تاريخ ايران دوره ى اسالمى رفتارهاى متفاوتى داشته است. زمانى مردم  خراس
آن در نهضت عباسى به دور ابومسلم اجتماع كرده و امويان را، كه دهشتناك ترين جنايت ها 
ــاقط كردند و زمانى، در هنگام تهاجم بيگانگان، به جاى  را انجام داده بودند، از قدرت س

مقاومت و حمايت از سلسله ى حاكم، به تماشا نشستند.

ظلم و بيداد سلطان غزنوى نسبت به مردم 
خراسان، موجب گرديد كه آنان در مصاف بين 

سلجوقيان و غزنويان نظاره گر حوادث باشند
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سلطان محمود غزنوى بنا به نوشته ى 
ــتار شيعيان (رافضيان  منابع تاريخى به كش
ــن رو  ــا از اي ــت ت ــان) مى پرداخ ـ قرمطي
خشنودى دستگاه خالفت عباسى را فراهم 
سازد. محمدبن على شبانكاره اى در اين باره 
مى نويسد: «در عمر او زيادت از پنجاه هزار 
بددين و زنديق ـ منظور شيعيان است ـ را 
ــيده بود».  (شبانكاره اى، 1363،  بر دار كش

ص67)
اشعار شاعران پرآوازه ى دوره ى غزنوى 
اين سخن را تأييد مى كند. از جمله فرخى 

سيستانى و عنصرى بلخى و عسجدى در اين باره گفته اند:
آه و دردا كه كنون قرمطيان شاد شوند

ايمنى يابند از سنگ پراكنده و دار (فرخى)

از آن كه تربت گر گنج و شهر و برزن او 
مقام قرمطيان بود و معدن كفار  (عنصرى)

(باسورث، همان، ص52)
قرمطى چندان كشى كز خونشان تا چند سال

چشمه هاى خون شود در باديه ريگ مسيل (عسجدى)
(آل احمد، ص68)

ــته ى ترك و تاجيك تقسيم كرده بودند. شغل  ــالطين سلجوقى مردم را به دو دس س
نظامى گرى را به تركان و مقام ديوانى يا وزارت را به ايرانيان مى سپردند؛ بدين گونه در دربار 
دو گروه عمده به نام هاى: اهل قلم (ديوانيان) و اهل شمشير (نظاميان) در رأس امور قرار 
گرفتند. بعدها در دوره ى حكومت تركان و ايلخانان مغول، در رقابت و ستيزه اى كه بين اين 
دو كانون قدرت وجود داشت تعداد زيادى از وزيران كشته شدند. منشى كرمانى، مؤلف 
كتاب نسائم االسحار من لطائم االخبار،  از ده وزير دوره ى غزنوى ياد مى كند كه چهار 
تن از آنان به دست غالمان و سپهساالران ترك به قتل رسيدند. او از 33 وزير سلجوقى نيز 
نام برده است كه 16تن آنان به قتل رسيده اند. باز، از چهار وزير دوره ى خوارزمشاهى ياد 
مى كند كه سه تن از ايشان، هر كدام بنا به عللى به قتل رسيده اند؛ و باز از نه وزير دوره ى 
ــخن به ميان مى آورد كه چهار تن از آنان مقتول واقع شده اند. (منشى كرمانى،  ايلخانان س

تلخيص از ص27-117).
تقسيم افراد جامعه به دو بخش دوست و دشمن موجب گرديد كه عنصر ترك در مقابل 
عنصر تاجيك، از همه ى مواهب زندگى برخوردار باشد ولى عنصر تاجيك در محروميت 
ــى هم منعكس شده است. براى مثال،  ــر ببرد. اين واقعيت در ادبيات فارس اجتماعى به س
جمال الدين ناصر شمس، معروف به كافرك غزنوى، از شعراى قرن ششم هجرى از پى آمد 

حكومت تركان بر ايران اين گونه ياد مى كند:
«تا واليت به دست تركان است

مرد آزاده، مرد بى نان است
ــماعيل رضوانى در نگارش كتاب خود انقالب مشروطيت،  ــادروان دكتر محمداس ش
ــىـ  اجتماعى دوره ى مشروطيت كتاب خود را با ابياتى از  ــيم فضاى سياس به منظور ترس

صافى اصفهانى چنين آغاز كرده است:
دردا كه دواى درد پنهانى ما

افسوس كه چاره پريشانى ما

در عهده ى جمعى است كه پنداشته اند
آبادى خويش را به ويرانى ما

(رضوانى، ص10)

سالطين سلجوقى مردم را به دو 
دسته ى ترك و تاجيك تقسيم كرده 
بودند. شغل نظامى گرى را به تركان 
و مقام ديوانى يا وزارت را به ايرانيان 
مى سپردند؛ بدين گونه در دربار 
دو گروه عمده به نام هاى: اهل قلم 
(ديوانيان) و اهل شمشير (نظاميان) در 
رأس امور قرار گرفتند
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1. اطالعات (روزنامه)، 80 سال حضور مستمر، ج اول 

.(1304-1357)
2. آل احمد، جالل، در خدمت و خيانت روشنفكران، ج 

اول، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ اول 1357.
اول،  ج  غزنويان،  تاريخ  كليفورد،  ادموند  باسورث،   .3

تهران، انتشارات امير كبير، چاپ دوم 1362.
4. پرويز، عباس، تاريخ سالجقه و خوارزمشاهان، تهران، 
ايران (علمى)،  انتشارات كتب  شركت سهامى و چاپ 

چاپ 1351.
5. رضوانى، محمداسماعيل، انقالب مشروطيت ايران، 

تهران، انتشارات كتابخانه ى ابن سينا، چاپ اول 1345.
تهران،  دوم،  ج  ايران،  ادبيات  تاريخ  ذبيح ا...،  صفا،   .6

انتشارات فردوسى، چاپ دوازدهم 1372.

7. كسائى، نورا...، مدارس نظاميه و تأثيرات علمى و 
اجتماعى آن، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 1363.
وزير،  نخست  يك  خاطرات  احمد،  دفترى،  متين   .8
نويسنده: دكتر باقر عاقلى، تهران، انتشارات علمى، چاپ 

اول 1370.
دكتر  به  اهتمام  گزيده،  تاريخ  حمدا...،  مستوفى،   .9
عبدالحسين نوائى، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم 

.1381
10. منشى كرمانى، ناصرالدين، نسائم االسحار من لطائم 
االخبار ( در تاريخ وزراء)، به  تصحيح، مقدمه و تعليق 
ميرجالل الّدين حسينى اُرموى (محدث)، تهران، مؤسسه 

اطالعات، چاپ دوم 1364.
از  جهان  و  ايران  تاريخ  عبدالحسين،  نوائى،   .11
مشروطيت تا پايان قاجاريه، ج سوم، تهران، نشر هما، 

چاپ اول1375.
12. مخبرالسلطنه هدايت، مهدى قلى، خاطرات و خطرات، 

تهران، انتشارات زوار، چاپ پنجم 1375.

ــش  ــلطنه مهدى قلى هدايت (يكى از ش ــاه پهلوى، بنا به گفته ى مخبرالس رضا ش
ــاه  ــوراى ملى دخالت مى كرد و گاهى ش ــات مجلس ش ــت وزير او)، در انتخاب نخس
ــك عريضه به دو بيت از  ــد. مثالً  مرحوم زوار در ي ــات واقع مى ش تحت تأثير احساس

گلستان توسل جسته بود:
«اى كريمى كه از خزانه غيب گبر ترسا وظيفه خوردارى الخ...» بعد از كلمات گبر 
و ترسا، نام ارباب كيخسرو و دكتر آقايان، نمايندگان زرتشتيان و ارامنه، را بين الهاللين 
ــاط گرديده، امر به تجديد  ــّرت و انبس ــن قريحه، مس ــاه از اين حس درج كرده بود. ش

انتخاب زّوار داد.» (متين دفترى، ص541).
ــاه،  ــت وزيرى رضاش ــقى كه در دوره ى وزارت جنگ و نخس مرحوم ميرزاده عش
شاهد دخالت او در انتخابات مجلس بود اين بيت را سرود تا بار ديگر ادبيات به تأييد 

منابع تاريخى آمده باشد:
«جزاى حسن عمل بين كه مير موسى خان 

نرفته خوار، نماينده ى اهالى شد»
(نوائى، ص695)

براى پرهيز از اطاله ى كالم، اگرچه كاربرد ادبيات در تاريخ نه  تنها در اندازه ى يك 
مقاله، بلكه مى تواند به عنوان يك پروژه ى تحقيقاتى گسترده مطرح گردد، سخن را با 

ذكر يك سند از دوره ى سلطنت محمدرضا پهلوى، در اين باره، به پايان مى بريم.
در كيفر خواستى كه دادستان تهران عليه دكتر مظفر بقائى، رهبر حزب زحمتكشان 
ــات مورخ 1340/3/15 آمده  ــه كرده بود و گزارش آن در روزنامه ى اطالع ــران، ارائ اي

است:
ــتاخانه و با وقاحت هر چه تمام تر، به جهانيان  ــا غصب عنوان آزادى، گس «ـ  او ب
ــور ايران آزادى وجود ندارد و يا كشور، در اثر عدم آزادى در  ــته كه در كش اعالم داش

آستانه ى سقوط و انقالب قرار گرفته است.»
(اطالعات،  ص149).
اين نوشته نشان مى دهد كه دغدغه ى مهم نخبگان سياسى دوره ى پهلوى دوم، عدم 

وجود آزادى بيان و قلم در جامعه ى ايران بوده است. 

توضيح چند اصطالح و واژه ى ديوانى دوره ى سلجوقى
 منشور: به فرمان سرگشاده ى پادشاهان، يعنى به فرمان هايى كه محرمانه نبوده اند 

اطالق مى شده است. (ص 48)
ــاوى نام و القاب او كه با خط  ــاه و ح  طغرا: به معناى عالمت مخصوص پادش

خوش و شيوه ى خاص (به شكل تير و كمان) نوشته مى شده است. (ص 179)
ــاهان، ملوك و  ــيله ى ش  توقيع: به امضا و عالمت و نقش مخصوصى كه به وس
ــان صحت و درستى مندرجات آن ها  ــمى و... به نش بزرگان بر فرمان ها و مكاتيب رس

گذاشته و نوشته مى شد، توقيع مى گفتند. (ص 172).
(قائم مقامى جهانگير، مقدمه اى بر شناخت اسناد تاريخى، تهران، سلسله انتشارات 

انجمن ملى، چاپ اول 1350)
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مقدمه
ــتقيم و  ــي از جمعيت، به طور مس ــران،  به عنوان نيم ــان اي زن
غيرمستقيم در سرنوشت جامعه ي خويش حضور دارند. اين حضور 
ــروطه و انقالب  ــع تاريخي در ايران؛ يعني انقالب مش در دو مقط

اسالمي برجسته تر بوده است.
اين نوشتار با هدف شناخت نقش زنان در توسعه ي اجتماعي 
و فرهنگي در دو انقالب مزبور، به بررسي موقعيت اجتماعي زنان 
از دوران قاجاريه تا پهلوي و سپس در دوره ي انقالب مي پردازد.

موقعيت زنان از دوران قاجاريه تا پهلوي
از اواسط دوران قاجاريه، زنان به تدريج قدم در راهي گذاشتند كه 
توانست آن ها را تا حدي از آزادي هاي فردي و اجتماعي برخوردار 
ــختگيري و تعصب در اين دوران و رفت و آمد اروپائيان و  كند. س
مسافرت ايرانيان به خارج از كشور موجب شد تا فكر آزادي زنان 
در ذهن مردم ترقي خواه ايران راه يابد. (آزاد، 1364 :320) از نيمه ي 
قرن سيزدهم وضع زنان بهتر شد. زنان ايراني كمابيش با زنان اروپايي 
فرصت مبادله ي عقايد را پيدا كردند. اگر چه اين امر بيشتر به اعضاي 

خانواده ي سلطنتي،  ديپلمات ها و اشراف محدود مي شد. 
درنتيجه  ي اين تماس ها و درك زنان از خودشان و نيز طرز فكر 
مردان نسبت به زنان تغيير پيدا كرد و موجب شد كه زنان نسبت به 
دوره هاي قبل در عرصه ي حيات اجتماعي ظاهر شوند و عهده دار 

فعاليت هاي اجتماعي گردند.
ــران ديدن كرده  ــاه از اي ــك  ِگرگر كه در زمان ناصرالدين ش م
ــرق [ايران] به زنان اجازه داده مي شود كه تقريبًا  مي نويسد: «در ش
ــر بزنند. آن ها مي توانند به مسجد، حمام يا  به هر جا مي خواهند س
جاهاي ديگر بروند و يا با همان آزادي كه خواهران غربي شان از آن 

برخوردارند، از دوستانشان ديدن كنند.» (مهرآبادي، 1379: 395) 
در عهد ناصرالدين شاه چندين مورد تظاهرات به وسيله ي زنان 

عليه اين پادشاه انجام شد كه از جمله،  در اصفهان، به دنبال گران شدن 
مس، زنان بي شماري با شوهران خود به خيابان ها ريختند و اعتراض 
ــاه  كردند ؛ مورد ديگر اين كه، چند نفر زن خطاب به ناصرالدين ش
گفتند: «شما به جاي اين كه به حال رعايا برسيد، جز پي زن ها دويدن 

كار ديگري نداريد...» (آزاد، 1364 :322).
در اين دوران اگرچه محدوديت هايي در مورد زنان اعمال مي شد، 
اما بودند زناني كه در امور سياسي مداخله مي كردند و گاه نيز از روي 
تدبير و كارداني و گاه از روي فتنه گري و توطئه گري و توطئه چنيني 
ــان دوره ي قاجاريه كه در  ــت به اقداماتي مي زدند. از جمله زن دس
سياست فعاالنه مداخله كرد،  مهد عليا مادر ناصرالدين شاه است. به 
قول اعتماد السلطنه: «اميركبير... دو، سه بار كراراً به حضور شاهانه 
عرض جسارت كرد كه وساطت مهد عليا مخل سلطنت اعليحضرت 
و نا في صدرات من است و به پادشاه نصيحت مي كرد كه در باغ، 
هنگام قدم زدن،  مهد عليا را با تفنگ بكشند و آن وقت شايعه كنند 
كه تير اشتباهي به سينه ي مهد عليا خورد است: ولي عاقبت مهد عليا، 
فرمان قتل اميركبير را از پسرش ناصرالدين شاه گرفت و در باغ فين 

كاشان به حيات او خاتمه داد (همان: 323).
از ديگر زناني كه با علم و دانش خود جايي در زمان قاجار براي 
خود باز كرده بود، ضياءالســلطنه دختر فتحعلي شاه بود. شاهزاده 
احمدميرزا غفورالدوله كه خود از خاندان قاجاريه است، مي نويسيد:  
«ضياءالسلطنه از بطن مريم خانم متولد شد و نزد مهد عليا نگهداشته 
شده بود. بعد از فوت مهد عليا جواهر و اسباب تجمل آن مرحومه به 
ضياءالسلطنه داده شد. نوشتجات محرمانه به خط ضياءالسلطنه بود. 
ــته ي تاريخ عضدي،  عموم برادرها،  او را احترام مي كردند». به نوش

 ضياءالسلطنه در شعر و ادب تسلط كامل داشت (همان: 333).

نقش مدارس دخترانه در توسعه ي فرهنگي
تا پيش از انقالب مشروطه، زنان ايراني، به استثناي معدودي، سواد 

نقش زنان 
در توسعه ي اجتماعي و فرهنگي
از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي

مريم حبيبي فتح آبادي، دبير آموزش و پرورش. بافت
بختيار پاك نيا، كارشناس گروه هاي آموزش اداه ي آموزش و پرورش

تاريخ معاصرتاريخ معاصر
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ــتن نداشتند ولي پس از كشته شدن ناصرالدين شاه،  خواندن و نوش
راه هاي باريكي براي [تحصيل دختران و] آزادي هاي ملي و اجتماعي 

و ترقي زنان ايران گشوده گشت (انصاف پور، 1348: 203). 
هنگامي كه جرقه هاي نقالب مشروطه ي ايران در زير خاكستر 
ــا در حال تكوين بود،  اولين جوانه هاي نهضت  غفلت زدگي قرن ه
ــه ي دخترانه شروع به شكفتن كرد  آزادي زنان با فكر ايجاد مدرس
ــتان چهار  ــران، 1381: 18). چند مبلغ زن آمريكايي،  اولين دبس (بب
ــه ي پسرانه و دخترانه را در اروميه تأسيس كردند و در همان  كالس
زمان آمريكايي ها اجازه ي تأسيس مدرسه ي دخترانه اي را در تهران 
گرفتند. شرط ايجاد اين مدرسه از طرف دولت اين بود كه هيچ دختر 
مسلماني به آن مدرسه راه نداشته باشد. تنها چهل سال بعد ( 1875م) 
با پادرمياني بنجامين، وزير مختار آمريكا، ناصرالدين شاه اجازه داد كه 

دختران مسلمان نيز به مدرسه بروند (همان).
مدارس سبك اروپايي كه اصالح طلبان ايران در قرن 19 تأسيس 
كردند (چه متوسطه و چه ابتدايي) منحصراً براي پسران بود. والديني 
ــا را به مدارس  ــان آموزش ببينند، يا آن ه ــه مايل بودند دخترانش ك
ميسيونري مي فرستادند يا برايشان معلم خصوصي مي گرفتند. تنها در 
دوره ي مشروطه بود كه فعاالن آموزشي براي دختران نيز مدارسي 
ـ.ش)  ــال 1906 (1285ه ــر كردند. انجمن هاي زنان كه در س را داي
در تبريز و سال بعد در تهران آغاز به شكل گيري كردند،  در ترويج 
فكر «آموزش زنان» نقش كليدي داشتند، اما نابساماني سياسي دوران 
انقالب مشروطه گشايش مدارس دخترانه را عمًال به تأخير انداخت. 
با آن كه مصوبه هاي مربوط به آموزش زنان در سال 1907 (1286ش) 
ـ.ش بود كه نخستين مدرسه براي  به تصويب رسيد در سال 1289 ه

زنان گشايش يافت. 
ــروطيت در واقع نقطه ي آغاز رشد سريع مدارس  انقالب مش
ــد براي زنان و بحث هاي مربوط به آموزش زنان به طور كلي  جدي
ــت (نيكا ام، 1381: 257) برخي از فعاالن طرفدار اصالحات در  اس

زمان مشروطه، آموزش زنان را نيز مورد توجه قرار دادند: «دولت آبادي 
يادآور مي شود كه چه قدر دلش مي خواست كه دخترش تحصيل 
كند! او همچنيين بدون اين كه وارد جزئيات شود،  يادآور مي شود كه 
انجمن معارف، بحث در مورد اهميت آموزش زنان را در سال 1282 
ــاز كرد. ميرزا ملكم خان، در فراخوان خود آموزش همگاني  ش آغ
ــوزش زنان به عنوان موضوعي  ــان را نيز گنجاند. اگر چه به آم زن
ــيس روزنامه ها و نشريات انقالبي  جداگانه نپرداخت. در آغاز تأس
ــوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار  ــود كه آموزش زنان به عن ب

گرفت.» (همان)
ــتان ها،   ــروطيت، در تهران و پاره اي از شهرس پس از اعالن مش
ــد كه قديمي ترين و مشهورترين  ــيس ش مدارس دخترانه نيز تأس
ــه ي دخترانه ي ناموس» در خيابان شاپور و  آن ها در تهران، «مدرس
«مدرسه ي دخترانه ي صدريه» در سنگلج و «مدرسه ي تربيت بنات»  

و «مدرسه ي عصمتيه» در نقاط ديگر بود (دبيران، 1381: 19).
مدرســه ي عصمتيه را،  همســر مرحوم آيت اهللا حاج شيخ 
محمدحســين يزدي اداره مي كرد. اين اقدام از سوي بانويي كه 
همسر يك مجتهد بزرگ و مشهور بود كمك بزرگي به پيشرفت 
ــه خودي خود، نيز از  ــداري زنان در ايران مي كرد و ب نهضت بي
ــت. همچنين  ــوء مخالفان نهضت آزادي زنان مي كاس تبليغات س
«مدرسه ي دخترانه ي درْهً المدارس» را كه در پشت مسجد سپهساالر 

بود، بانوي دانشمند خانم درْهً المعاني اداره مي كرد.
در زمان وزارت نصيرالدوله ًْبذر چند مدرسه ي دخترانه ي دولتي 
ــراي تهران» داير گرديد.  ديگر و يك دارالمعلمات دختران «دانشس
ــام «مادام ِهس» بود كه  ــوي به ن مدير  دارالمعلمات يك زن فرانس
ــوهرش هم در مدرسه ي سياسي تدريس مي كرد. چون نهضت  ش
تأسيس مدارس تقريباً به صورت ناگهاني بود، دارالمعلمات و ساير 
مدارس دخترانه از لحاظ معلم در مضيقه بودند و به ناچار با احتياط 
تمام از مردان در مدارس دخترانه استفاده مي كردند، زيرا معلم زن با 

معلومات، كمتر يافت مي شد(انصاف پور، 1348: 205) 
ــيس مدارس  ــاي اصلي زنان در اين دوره، يعني تأس فعاليت ه
ــكيل انجمن هاي زنان و نوشتن نامه و مقاله در جرايد  دختران، تش
ــكل گيري  ــروطه، مجموعه اي به هم تافته بود و هر يك در ش مش
ــدارس اُناثيه» فقط مكان  ــت. «م و آفرينش ديگري تأثير مي گذاش
ــب معارف براي پيوستن به  ــوادآموزي «طايفه ي نسوان» و كس س
كاروان تمدن نبود؛  بلكه اين مدارس به سرعت به مهم ترين فضاي 
ــازندگي زن  ــهروندي و فضاي س ــري،  آموزش و تمرين ش يادگي

شهروند تبديل شد.
ــان  در اين فضا، زنان از راه هاي نو، نظير اجراي نمايش و نش
دادن «سينماتوگراف»، همكاري مدني مي آموختند. آنچه زنان را در 
ــترك گرد هم مي آورد عاليق ملي بود. معناي اين  اين فضاي مش
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ــه در قسمتي از خانه ي خانم مدير تشكيل  فضا، حتي اگر مدرس
ــد، به كل دگرگونه بود. اينجا فضاي عمومي بود، نه بخشي  مي ش
ــع آوري اعانه براي مدارس،  از اندروني. با كارهايي همچون جم
ــي، كمك به بازماندگان  ــكيل بانك مل  رفع نيازهاي ملي نظير تش
جنگ اردبيل، ترتيب برنامه به مناسبت جشن افتتاح مجلس شورا، 
ــتارخان و باقرخان) به  ــتقبال از ورود سردار و ساالر ملي (س اس
تهران و ... زنان درگير همكاري هايي مي شدند كه آنان را جزئي از 
ــت (نجم آبادي، به نقل از نشريه ي اجتماعي زنان،  ملت مي انگاش

. (20 :1385 
ــيد كه همان اوقات كه  كار نهضت و بيداري زنان به جايي رس
محمدعلي شاه سرگرم فراهم كردن مقدمات به توپ بستن مجلس 
بود و مردم تهران در مسجد سپهساالر اجتماع مي كردند، بعضي از 
خانم هاي ايراني با چادر و نقاب به مسجد سپهساالر مي آمدند و با 
حضور جمعيت فراواني از زنان و مردان، روي پله ي اول منبر مسجد 
ــتادند و به هواخواهي از مشروطه نطق مي كردند. از جمله  مي ايس
خارجياني كه درباره ي زنان انقالبي صدر مشروطيت در كتاب هاي 
خود مطالبي نقل كرده اند، مستر شوستر است. وي در كتاب «اختناق 
ــرحي درباره ي قيام زنان ايران نوشته كه چگونه با چادر و  ايران» ش
نقاب و روبند، اسلحه برمي داشته و براي مخالفت با اولتيماتوم روس، 
مبارزه مي كردند. در اين كتاب نوشته شده كه زنان ايران بخصوص 
ــروطه نظير ماجراي تنباكو، دوش به  زنان تهران در ايام پيش از مش
دوش مردان شورش كردند به طوري كه عده اي از ايشان كشته شدند 

(انصاف پور، 1348: 207).
مورگان شوستر در همان كتاب مي نويسد: «درود و عزت بي حد 
ــته ي ايران باد كه اجتماع، حصاري نفوذناپذير بر گرد  به زنان روبس

آنان كشيده بود. زناني كه عاري از استقالل اجتماعي و فكري بودند 
ــب دانش و پرورش روحي خويش  و هيچ گونه امكاناتي براي كس
نداشتند و با وجود اين، عشق سرشار به وطن روح آنان را سيراب 

كرده بود.» (ببران ، 1381: 21) 
ــروطه چنين  ــاره ي نقش زن در انقالب مش ــالوه بر اين، درب ع
بيان مي دارد: «زنان محجوب ايراني كه تجربه ي سياسي و اجتماعي 
نداشتند، يك شبه ره صد ساله پيمودند و به كارهايي چون معلمي و 
روزنامه نويسي و تأسيس باشگاه زنان و مبارزات سياسي دست زدند و 
سرانجام طي چند سال به دستاوردهايي رسيدند كه زنان غربي در طول 

چند دهه به آن دست يافته بودند.» (آفاري، 1377: 7)

نقش مردان آزادي خواه در بيداري زنان
ــهم مردان آزادي خواه را در پيشرفت، بيداري و جنبش زنان  س
ــت. از ميان مردان روحاني سيد جمال الدين  نمي توان ناگفته گذاش
ــخنراني هاي  واعظ اصفهاني و مالك المتكلمين بيش از همه با س
ــك كردند. در آن موقع  ــج و ترقي خواهانه،  به اين نهضت كم مهي
ــت حد خود بود، زنان  ــر آقايان روحاني در بانوان، در نهاي كه تأثي
وطن پرست ايران تحت تأثير سخنان آنان، بزرگ ترين فداكاري ها را 
ــرفت و ترقي كشور، از خود نشان مي دادند(انصاف پور،  در راه پيش
1348: 203) همچنين افراد ديگر نيز مانند يوسف اعتصام الملك، 
ــار در تبريز بودند كه  ــردبير مجله ي به پدر پروين اعتمصامي و س
ــك مي كردند. اعتصام الملك،  خود كتاب تحرير  به اين جريان كم
المرأه[آزادي زنان] اثر قاسم امين را با عنوان تربيت نسوان به فارسي 
به چاپ رساند (آفاري [پيرنظر]،  به نقل از نظريه ي اجتماعي زنان، 

 .(21 :1385 
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ــعرا و حتي برخي از  ــي از انقالبيون، روزنامه نگاران، ش گروه
ــروطه  ــدگان مجلس از طرفداران جنبش زنان در انقالب مش نماين
ــرافيل،  ــدا،  در روزنامه ي صور اس ــد. طنزهاي علي اكبر دهخ بودن
ــعار ايرج ميرزا و بعدها  حمايت وكيل الرعايا نماينده ي مجلس، اش
ــقي از آزادي زنان، نقش مهمي در ابتداي قرن بيستم  الهوتي و عش
ايفا كرد. بسياري از نشريه هاي مترقي وقت همچون مالنصرالدين 
قفقاز،  صور اسرافيل،  حبل المتين و ايران نو در مقاالت و نامه هايشان 
ــتري را براي آنان  از حقوق زنان دفاع كردند و آزادي اجتماعي بيش

خواستار شدند (همان)
دهخدا شكايت كرد از اين كه :«با اين همه اصرار انبيا  حكما و 
مردمان بزرگ دنيا به تربيت زنان، چه علت دارد كه زن هاي ما چندين 
ــده،  عريضه ها به مجلس شورا و  هيأت وزرا عرض  دفعه جمع ش
كرده و با كمال عجز و الحاح اجازه ي تأسيس مدرسه به طور جدي 
و تشكيل انجمن نسوان را خواستند؛ ولي هر دفعه وكال و وزراي ما 

گذشته از اين كه همراهي نكردند،  ضديت نمودند؟»(همان).
اما محافظه كاران نظر ديگري داشتند. آنها معتقد بودند كه زن در 
جامعه جايي ندارد و حضور زن در اجتماع را رواج فرهنگ غربي 
مي دانستند كه مخالف شرع و آيين اسالمي بود. تالش هاي زنان،  تا 
آنجا كه به نفع مردان بود پسنديده فرض مي شد. اما همين كه از حق 
و حقوق خود حرف مي زدند،  آن را زنان غربي معرفي مي كردند كه 

از آيين اسالم برگشته اند.

موقعيت اجتماعي زنان در دوره ي رضاخان پهلوي
ــود در ارتش، از مجلس  ــان ، پس از تحكيم قدرت خ  رضاخ
ــوراي ملي خواست تا براي خلع احمد شاه قاجار از سلطنت و  ش
ــه دهد و پس از آن كه در  ــكيل جلس ــلطنت به او تش واگذاري س
اين كار موفق شد در ارديبهشت ماه سال 1305 به عنوان شاه ايران 
ــي فعال بودند. يكي از  ــذاري كرد. در آن زمان احزاب سياس تاج گ
آن ها حزب سوسياليست بود كه انجمن زنان وطن پرست به عنوان 
ــر اين انجمن، محترم  ــاخه اي از اين حزب فعاليت  مي كرد. دبي ش
اسكندري همسر سليمان اسكندري و مدير يكي از اندك مدارس 
ــور بود. عمده ي فعاليت هاي انجمن عبارت بود از:  دخترانه ي كش
مبارزه براي وضوع قوانين حمايتي زنان، برگزاري كالس هاي سواد 
آموزي، انتشار مجله و اجراي نمايش نامه براي ارتقاي سطح آگاهي 

عمومي (آبراهاميان، 1373: 159).
رضاشاه براي تضمين قدرت مطلق خود روزنامه هاي مستقل 
ــلب كرد و حتي  را تعطيل كرد. مصونيت پارلماني نمايندگان را س
احزاب سياسي را از بين برد. هنگامي كه سليمان اسكندري به ناچار 
كناره گرفت، حزب سوسياليست هم منحل شد و باشگاه هاي حزب 
را گروهي سازمان يافته به آتش كشيدند، مثالً  در بندرانزلي به بهانه  

ــك بازيگر زن بر روي  ــراي نمايش تارتوف مولير،  كه در آن ي اج
صحنه حاضر شده بود، پليس گروهي مذهبي را تشويق كرد تا به 
سالن نمايش سوسياليست ها حمله كنند. در تهران نيز، پليس نظاره گر 
سنگ اندازي جمعيتي متعصب به سوي انجمن زنان وطن پرست و 

به آتش كشيدن مجالت انجمن بود. (همان: 172).
در سال 1313 اقداماتى در اين زمينه صورت گرفت. مؤسسات 
ــي، به ويژه دانشگاه تهران درهاي خود را به روي دختران و  آموزش
پسران باز كردند. اماكن عمومي مانند سينماها، كافه ها و هتل ها در 
ــدن بين زن و مرد مي بايست،  جريمه هاي  صورت تبعيض قايل ش
ــنگيني پرداخت كنند. سازمان هاي فرهنگي كه بيشتر جايگزين  س
انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسياليست شده بودند، دوباره 

به فعاليت  پرداختند.
در دوران مشروطه با توجه به ماده 10 قانون انتخابات مجلس 
مصوب 1329 هـ .ق زنان در كنار كساني كه به سن قانوني نرسيده اند 
يا از دين خارج شده اند،  همچنين ورشكستگان به تقصير، متكديان 
ــن و ديگر  ــتري، دزدان و محجوري ــه اي،  محكومين دادگس حرف
خالفكاران ناقص قانون اسالم، از حق رأي محروم بودند. در دوره ي 
سلطنت رضاخان نيز زنان در انتخابات حضور نداشتند و عمًال نيز 

زنان به خاطر مسئله ي كشف حجاب، در كنج خانه ها مي ماندند.

كشف حجاب و الگوي تازه ي زن ايراني
ــاه مدعي بود كه وقتي مردم لباس متحدالشكل بپوشند،  رضاش
مردان كاله پهلوي بر سرگذارند و زنان كشف حجاب كنند و نسبت 
ــوند متمدن خواهند شد. رضا شاه در  به اعتقادات ديني سست ش
ــك روز هيأت دولت را احضار كرد و  ـ.ش ي ــل خرداد 1314ه اواي
گفت: ما بايد غربي بشويم. بايد شروع به رفع حجاب زن ها نمود و 
چون براي عامه ي مردم دفعتاً مشكل است اقدام كنند،  شما وزرا و 
معاونين بايد پيش قدم بشويد و هفته اي يك شب با خانم هاي خود 
در كلوپ ايران مجتمع شويد... به علي اصغر حكمت، وزير فرهنگ 
دستور داد كه در مدارس زنانه معلمان و دخترها بايد بدون حجاب 

كشف حجاب رضا خاني
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ــه راه ندهند  ــند و اگر زن يا دختري امتناع كرد او را در مدرس باش
(واقعه ي كشف حجاب، 1373: 27)

ــراي عالي  ــم دي 1314هـ.ش درعمارات دانشس روز هفده
تهران، با حضور شاه مراسمي براي اعطاي ديپلم به فارغ التحصيالن 
ــم بدون حجاب ظاهر  ــزار گرديد و همه در اين مراس دختر برگ
شدند و اين روز به نام روز آزادي زن و كشف حجاب نامگذاري 
ــراف آمده: «در اتوبوس زن با  ــد. در كتاب خاطرات صدرالش ش
ــبان ها از اهانت و كتك  ــاب را راه نمي دادند و در معابر پاس حج
ــتند با نهايت بي پروايي و بي رحمي  زدن به زن هايي كه چادر داش
فروگذار نمي كردند. حتي بعضي از مأمورين بخصوص در شهرها 
ــر انداخته بودند،  آن را از  ــات زن هايي را كه پارچه روي س و ده
سرشان كشيده و پاره پاره مي كردند و اگر زن فرار مي كرد او را تا 
ــد و اتاق زن ها و صندوق لباس آن ها را  خانه اش تعاقب مي كردن
تفتيش كرده، اگر چادر از هر قبيل مي ديدند پاره پاره مي كردند يا 

به غارت مي بردند (همان).

موقعيت اجتماعي زنان در دوران محمدرضا پهلوي
ــي(ره) در ماجراي اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي  امام خمين
ــت رژيم گرديد و اولين نامه ي  ــا درايت خاص خود متوجه سياس ب
ــوي ايشان خطاب به شاه ارسال  اعتراض آميز در 17 مهر 1341 از س
گرديد كه در آن به محمدرضا گوشزد نموده بود كه مطالب مخالف دين 
اسالم را از برنامه هاي دولتي و حزبي حذف نمايند(همان). مخالفت امام 
خميني(ره) به اين خاطر بود كه مي دانست مقصود اصلي محمدرضا 
و حكومت پهلوي از اعطاي حق رأي به زنان،  مشاركت واقعي زنان 
در عرصه سياست نيست، بلكه مي خواهد به صورت تاكتيكي سياسي 
ــركت در  ــال 1341 حق ش از آن بهره برداري كند. هر چند زنان از س
انتخابات و همچنين انتخاب شدن براي مجلس شوراي ملي و سنا را 
به دست آوردند، اما اين امر، تنها باعث شد كه برخي از زنان طبقات 
باال و خاص جامعه به برخي مناصب و پست هاي سياسي دست 
يابند و رژيم نيز از حضور همين تعداد زن در مقام هاي سياسي، 
فرصت مناسبي براي تبليغت عوام فريبانه و ادعاي برابري حقوق 

زن و مرد، به دست آورد(همان: 84). 
ــال  ــالف تبليغات رژيم در اعطاي حق رأي به زنان در س برخ
ــاركت توده ي  1341، تا پايان دوره ي حكومت پهلوي هيچ گاه مش
ــر نگرديد و اصوالً  در  ــي جامعه، عمًال ميس زنان در عرصه سياس
جامعه اي كه مرداني نيز مشاركت سياسي واقعي را نداشتند، فراهم 
ساختن زمينه ي الزم براي مشاركت سياسي زنان غيرممكن بود. از 
طرف ديگر، حتي همين اقدام محدود و ظاهري براي مشاركت زنان 
نيز تنها هنگامي معنا مي يابد كه ديدگاه كلي رژيم مبتني بر احترام به 
زن و پذيرش قابليت هاي انساني وي باشد؛  در حالي كه رژيم به هيچ 

وجه چنين اعتقادي نداشت و زن خوب را زني مي دانست كه زيباتر 
و دلفريب تر باشد. (همان: 97)

در تيرماه 1356 چهل تن از شاعران، نويسندگان و روشنفكران 
سرشناس نامه سرگشاده اي براي هويدا فرستادند و كانون نويسندگان 
ــده بود احيا كردند. در ميان  ــال 1343 سركوب ش ايران را كه از س
ــامي اين چهل تن، نام زناني همچون سيمين دانشور، به چشم  اس

مي خورد.

الگوي تازه ي زن ايراني 
دستگاه تبليغاتي رژيم شاه مي كوشيد الگويي تازه از زن ايراني 
ارائه دهد و اين الگو از راه مجالت عاميانه اي كه براي جوانان يا زنان 
منتشر مي شد، به ويژه مجله ي زن روز در جامعه مطرح مي گشت. 
ــال كه خود  ــته ي س برنامه هاي ديگر همچون انتخاب دختر شايس
ــابقات غرب بود در راستاي الگوسازي هاي مناسب  تقليدي از مس

براي نظام پهلوي در چارچوب ايدئولوژي شاهنشاهي قرار داشت.
الگوي زن ايراني مورد نظر شاه كه در ملكه فرح ديبا متجسم 
ــش زنان ايراني در  ــت روبه رو شد و به كوش ــده بود با شكس ش
يافتن الگويي اصيل و اسالمي منجر شد.  اين الگو سرانجام با طرح 
ــريعتي ظاهر شد و سيمايي از  نظرات امام خميني و دكتر علي ش
ــان كه فارغ از آن گونه تعارض هاي  يك جامعه ي آرماني براي زن
ــيم گرديد (همان)  ــرهاي آن باشد طرح و ترس فرهنگي و دردس
ــر بازرگانان، مغازه داران و  ــت زنان از جمله زناني كه به قش اكثري
ــيوه ي زندگي،  ــس مي كردند كه ش ــتند، ح صنعتگران تعلق داش
باورهاي مذهبي و هويت فرهنگي شان مورد چالش، نفي و تمسخر 
قرار مي گيرد و گاهي به طور تحميلي، با روندغربي كردن دولت 
شاه، از آن ها سلب مي شود. در دهه ي 1350هـ. ش 1970 م نسل 
ــر، ناخواسته در دو نظام ارزشي متعارض و  جوان تِر زنان اين قش
رقيب درگير مي شدند. نظام سنتي كه خانواده ي آن ها و معيارهاي 
ــرد و نظام مدرن تر كه آن ها را  ــالق عمومي آن را تقويت مي ك اخ
ــط دولت  ــاخت و توس در صف يك فرهنگ وارداتي وارد مي س
تقويت مي شد. براي حل اين معضل، بسياري به «ريشه هاي سنتي» 
خود بازگشتند كه برخاسته از الگوي اسالمي بود و ايدئولوگ هايي 
ــريعتي يا حتي بينادگرايان محافظه كارتر مخالف  همچون علي ش
شاه مطرح مي كردند. همين افراد بودند كه هسته ي نيروهاي مبارزه 
با حجاب را تشكيل مي دادند كه در خيابان ها تظاهرات مي كردند 

(حافظيان، 1380: 116).
ــاز روند مخالفت ها و راهپيمايي هاي توده اي ضد دولتي،   با آغ
ــداول و پابرجا بود كه به عنوان  ــيار مت اين اعتقاد در ميان زنان بس
زن مسلمان ايراني وظيفه دارند كه در نهضت عمومي مخالف عليه 
شاه شركت جويند و در اين ميان به عنوان زن، خواسته هاي خاص 
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خويش را نيز،  حتي به گونه ي ناخودآگاه و پنهان فرياد بزنند. آنچه 
ــركت زنان را در حركت هاي اعتراضي فراهم  موجبات تسهيل ش
مي آورد و كار انتقال اطالعات را برايشان آسان مي ساخت،  استفاده از 
همان شبكه هاي كهن و از پيش موجود محافل زنان، روضه،  سفره و 

ديگر گردهمايي هاي مذهبي بود. (همان: 158)
نكته ي بسيار مهم درباره ي سهم زنان در پيدايش انقالب، اين است 
كه زنان در تمامي ابعاد زندگي اجتماعي، دو نقش را ايفا مي نمودند، 
يك نقش مستقيم و ديگري غيرمستقيم. نقش مستقيم نقشي است 
كه قابل مشاهده و به قولي حركتي مرئي و محسوس مي باشد،  مانند 
حضور فعال زنان در صف مقدم تظاهرات،  شركت بسيج خواهران 
و غيره. نقش غيرمستقيم آن نقشي است كه قابل مشاهده ي مستقيم 
ــت. هر چند از نظر ارزش كمتر از نقش مستقيم نيست، اما به  نيس
دليل خصوصيت نامرئي، اغلب آنچنان كه شايسته است، قدرداني 
نمي شود و گاه نيز براي هميشه ناشناخته باقي مي ماند، مانند تأثيري 
كه بر روي شوهران،  فرزندان و برادران خود در زمينه ي تشويق آنان 

به مبارزه و فداكاري داشتند (يزد خواستي، 1372: 37) .
نظر امام خميني(ره) درباره ي مخالفت ايشان با اعطاي حق رأي 
ــتيم.  به زنان از طرف رژيم چنين بود: «ما با ترقي زنان مخالف نيس
ــا مخالفيم. با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها  ما با اين فحش
ــته باشند؟...» (صحيفه ي  در اين مملكت آزادي دارند كه زن ها داش
ــم  ــر: «ما مي گوييم زنان را به اس ــي ديگ ــور، ج 1: 80) و در جاي ن
ــاد نكشيد و منحرف نسازيد...» (همان: 19) .  آزادي و ترقي به فس
ــت با  بنابراين، امام خميني(ره) كه رهبري نهضت را بر عهده داش
ــت خاص خود،  متوجه نيروي بالقوه  ي زنان گرديد؛ در نتيجه  دراي
ــاركت در انقالب دعوت نمود، بلكه شركت  نه تنها زنان را به مش
ــمرد و حتي موافقت  ــم انقالبي واجب و الزم ش ــان را در مراس آن
پدر و شوهر را الزم ندانست. به همين سبب، به ويژه در سال هاي 

آخر رژيم، زنان مسلمان با چادرهاي خود كه تبديل به نوعي نماد 
شده بود،  در تظاهرات هاي اعتراض آميز شركت گسترده اي كردند، 
ــركت  به طوري كه روزنامه هاي آن دوره مكرر به فزوني گرفتن ش
زنان در تظاهرات ها تأكيد مي نمودند،  به ويژه حضور زنان با چادرها 
ــت  در تظاهرات هاي اعتراض آميز عليه رژيم، بازتاب خاصي داش

(طغرانگار: 1383: 345).
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عينيت 
و جايگاه آن در مطالعات تاريخى
سهيال نعيمى
دبير آموزش و پرورش تنكابن

كليدواژه ها: فلسفه تاريخ، عينيت.
مقدمه

ــت كه اولين بار  ــفه هاى علوم و يكى از آن هاس ــفه ى تاريخ زير مجموعه ى فلس فلس
ــت و در دو بخش فلسفه ى نظرى و  ــه هاى ولتر فيلسوف فرانسوى مطرح گش در انديش
فلسفه ى انتقادى به ماهيت و جايگاه علم تاريخ مى پردازد. يكى از مسائلى كه در فلسفه ى 
ــى قرار مى گيرد، عينيت در تاريخ است. اين موضوع به اعتراف  انتقادى تاريخ مورد بررس
ــائلى است كه در قرون اخير مطرح گرديده  صاحب نظران از مهم ترين و پيچيده ترين مس
است و بايد دانست كه خاص تاريخ نيست و در بسيارى از علوم، به عنوان موضوعى مهم، 

مورد بررسى قرار مى گيرد. 
ــى «عينيت و جايگاه آن در تاريخ»  مى پردازد. روش پژوهش  پژوهش حاضر به بررس
ــعى نموده مفهوم عينيت را از ديدگاه مورخين و  ــت و نگارنده در ابتدا س كتابخانه اى اس
فالسفه تعريف نمايد و پس از آن به تشريح اين مسئله در فلسفه ى علم تاريخ پرداخته، در 
ــى قرار دهد كه، آيا عينيت در تاريخ دست يافتنى است؟ اين  پايان اين نكته را مورد بررس

پژوهش سعى نموده به اين سؤاالت پاسخ دهد:

عينيت چيست؟
حسينعلى نوذرى براى واژه ى عينيت دو مفهوم ذكر كرده است «نخست، چيزى شبيه 
ــت. دوم،  و مطابق با واقع يا واقعيت كه در حوزه ى كاربردى مفهوم متضاد آن «ذهنى»  اس
ــت و متضاد آن  ــرد آگاه و منطقى قابل تصديق و اثبات پذير اس ــط هر ف ــى كه توس معناي

«تحكمى»  است». (نوذرى، ص32)
پيتر نوويك، پژوهشگر آمريكايى، مفهوم عينيت تاريخى را اين طور تعريف مى كند: 
«اعتقاد به واقعيت گذشته و به حقيقت* چونان مطابقت با آن واقعيت، جدايى و تمايز دقيق 
ــن ميان شناسنده و موضوع شناخت، ميان واقعيت و ارزش و مهم تر از همه، ميان  و روش
تاريخ و پندار، واقعيت هاى تاريخى مقدم بر و مستقل از تفسير است. حقيقت واحد است 
نه وابسته به چشم انداز و زاويه ى نگاه. هر الگويى در تاريخ وجود داشته باشد، پيدا مى شود، 

ساخته نمى شود». (استنفورد، 1382، ص98) 
والش عينيت را از ويژگى هايى مى داند كه بايد هر علمى از آن برخوردار باشد و 
در توضيح اين مفهوم عنوان مى كند «منظور از عينيت اين است كه امور داراى كيفيتى 
باشند كه همه ى كسانى كه آن امور را مورد تحقيق جدى قرار مى دهند آن را بپذيرند». 
(والش، ص106 و استنفورد، ص209). والش كمال مطلوب هر علم را نيل به عينيت 

مى داند (والش، ص108).
ــاى واقعيت يا حقيقت  عينيت1 به معن
ــت2 به معناى ذهنى  ــت و برابر آن ذهني اس
ــت تاريخى به اين  ــت. عيني و تصورى اس
مفهوم است كه رويدادها داراى ويژگى ها 
و خصوصياتى باشند كه جداى از نظرات 
ــليقه از طرف همه ى  شخصى و اعمال س
پژوهشگران قابل پذيرش باشند و بتوان آن 
ــه ديگران هم منتقل كرد. در اين مقوله  را ب
ــته باشد كه  مورخ بايد اين توانايى را داش
بتواند رويدادى را همان طور كه اتفاق افتاده 

به ديگران منتقل كند.
والش عينيت را يكى از گيج كننده ترين 
مسائل در فلسفه ى انتقادى مى داند. (والش، 
ص105). در رابطه با اين نظر او بايد يادآور 
ــد كه با توجه به تاريخ چاپ اين اثر در  ش
ايران (1362) ديگر نبايد عينيت را يكى از 
گيج كننده ترين مسائل بدانيم، زيرا آن زمان 
كه اين ويژگى براى عينيت مطرح مى  شد، 
علميت تاريخ هنوز در گرو قبول و اثبات 
عينيت آن بود. ولى اينك كه تاريخ جايگاه 
ــدا نموده و  ــرى پي خود را در معارف بش
روش هاى مطالعه ى آن نيز مشخص شده 
است، ديگر عينيت نمى تواند مبحث بسيار 
پيچيده اى تلقى شود. مسئله ى مورد اختالف 
بين متفكران در مورد عينيت، بر سر معناى 
لغوى آن نيست، بلكه بر سر اين است كه 
ــت يافتنى است يا  آيا عينيت در تاريخ دس
خير؟ اگر بپذيريم كه تاريخ مى تواند مانند 

تاريخ شناسي تاريخ شناسي 
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علوم ديگر به عينيت دست يابد، بايد به اين 
ــؤال جواب داد كه، چرا نتايج مطالعات  س
تاريخى يكسان نيست؟ و اگر بگوييم تاريخ 
به عينيت دست پيدا نمى كند بايد به سؤال 
ديگرى جواب دهيم، و آن اين كه «آيا عدم 
دست يابى به عينيت در تاريخ، اعتبار تاريخ 

را زير سؤال نمى برد؟»
ــراى درك بهتر اين موضوع ابتدا  لذا ب
ــر و  بايد مفاهيمى را كه در عينيت با آن س
كار داريم روشن كنيم. عينيت يعنى چيزى 
كه ما به ازاى خارجى داشته باشد و در برابر 
ــت به مفهوم  ــرار مى گيرد؛ ذهني ذهنيت ق
ــى ما صحبت  ــورى و خيالى. اما وقت تص
ــم، منظورمان ذهن  از «ذهن مورخ» مى كني
ــت، بلكه منظورمان ذهنى  خيال پرداز نيس
ــت. واژه ى  ــت كه عقل بر آن حاكم اس اس
ــت و «حقيقت». ما در  ديگر «واقعيت» اس
تاريخ به دنبال آن نوع حقيقتى كه فيلسوفان 
در جست وجوى آنند نيستيم. تاريخ به دنبال 
شرح وقايع و بيان علل آن است. حقيقت 
يعنى، آنچه بايد باشد و واقعيت يعنى آنچه 
هست. ما در تاريخ به دنبال اين نيستيم كه 
ــم اگر نادر به هند حمله نمى كرد چه  بداني
اتفاقى مى افتاد. بلكه مى خواهيم بدانيم نادر 
ــرا به هند حمله كرد و نتايج اين امر چه  چ
ــت؟ در تاريخ هرگونه تالشى كه  بوده اس
ــيدن به واقعيت صورت گيرد به  براى رس
ــيدن به حقيقت است  به بيانى  مفهوم رس
ديگر حقيقت يعنى اين كه بدانيم آن رويداد 

چگونه اتفاق افتاده است؟
ــد فون رانكه،  ــال 1824م لئوپل در س
ــبت به  ــف معرفت عينى نس ضمن تعري
ــته، درصدد بود ثابت كند كه گذشته  گذش
ــتى چگونه بوده است. شايد بتوان  به درس
اظهار داشت از آن پس بحث عينيت به طور 
ــرى در تاريخ مطرح گرديد، كه در  جدى ت
ــب دو ديدگاه  ــن ارتباط مورخان صاح اي
ــدند. عده اى  ــًال متفاوت با يكديگر ش كام
تاريخ را عينى و حقيقى دانستند و عده اى 

آن را غيرعينى و نسبى قلمداد كردند.

ــودن تاريخ به  ــى ب ــه عين ــن ب «قائلي
«عينيت گرا» و قائلين به نسبى بودن تاريخ 
ــتند». (قدمى،  به «نسبت گرا»  معروف هس

سايت)
در اين بين مورخانى نيز هستند كه اعتقاد 
دارند تاريخ، هم عينى است و هم ذهنى. به 
نظر آن ها تاريخ شرح دوران گذشته است 
ــده، اما اين  ــى درك ش كه با دقت و بررس
گذشته در عين حال گذشته اى است كه از 
ديدگاه مورخ و دريچه ى چشم او وصف 
ــورد مطالب  ــت. آن ها در اين م ــده اس ش
ــورخ را با تصويرگرى و  تاريخى و كار م
ــه مى كنند. به  ــازى نقاشان مقايس چهره س
ــاى كامالً   ــان «در مورد رويداده اعتقاد آن
روشن و دقيق كه به اعمالى آشكار و قابل 
ــود مورخ  تعريف و توصيف مربوط مى ش
موفق مى شود دريافت خود را به طور كامالً  
عينى بيان كند، اما هنگامى كه در مورد يك 
ــه ارزش ها بيش از يك  موضوع تاريخى ب
ــود و تركيب  واقعيت ملموس توجه مى ش
ــاختار آن موضوع انسانى تر مى شود،  و س
ــرعت پيچيده تر و درك آن ها  مسائل به س
ــاماران، ص357- دشوارتر مى گردد.» (س
356) شهيد مطهرى نيز در فلسفه ى تاريخ 
ــند: «آن چه مورخان گذشته  خود مى نويس
نوشته اند اثرى است كه نتيجه ى تأثير متقابل 
ــه همه ى آن،  ــت در واقعيات. ن مورخ اس
ذهنيات مورخ است كه با واقعيات ارتباط 
نداشته باشد، و نه همه ى آن عين واقعيات 
است، بلكه نتيجه ى تأثير واقعيات در مورخ و 
مورخ در واقعيت، چيزى درآمده به صورت 
ــرى، ص134) از اين جمله  تاريخ». (مطه
ــانى كه بر  برمى آيد كه مورخ، به  عنوان انس
عملكرد انسانى ديگر نظر دارد، نمى تواند از 
احساسات و تعصبات خود به دور باشد و 
لذا در تفسير رفتارهاى انسانى تأثير عنصر 
ــت. به بيانى ديگر، زمانى  ذهن مشهود اس
كه پاى تفسير رويدادهاى تاريخى به ميان 
مى آيد، به خصوص به  دليل فقدان مدارك و 
اسناد كافى، از عنصر ذهنى براى بيان مسائل 

كه  است  مفهوم  اين  به  تاريخى  عينيت 
رويدادها داراى ويژگى ها و خصوصياتى باشند 
كه جداى از نظرات شخصى و اعمال سليقه از 
طرف همه ى پژوهشگران قابل پذيرش باشند 

و بتوان آن را به ديگران هم منتقل كرد

لئوپلد فون رانكه
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كمك گرفته مى شود. لذا در تفسير مسائل 
ــد به كارگيرى  ــادى و فرهنگى نيازمن اعتق
ــتيم. هرچه تعداد شواهد  عنصر ذهنى هس
ــد به عينيت نزديك  ــتر باش و مدارك بيش
ــويم و هرچه شواهد و مدارك كمتر  مى ش

باشد عينيت كمتر مى گردد.
مايكل استنفورد مى گويد: «... در تاريخ 
بيشتر پرسش ها مربوط به عينيت است نه 
ــتنفورد،1382، ص92) وى  حقيقت». (اس
ــود از عينيت را اين طور تعريف  منظور خ
ــت كه  مى كند: «منظور ما از عينيت اين اس
ــا و گزاره هاى ما بايد كامالً   آراء و داورى ه
برمبناى موضوع مورد بررسى، هر چه باشد، 
ــذب آن ها بايد  ــكل گيرد و صدق يا ك ش
ــتقل از افكار و احساسات افراد باشد».  مس
وى آرمان عينيت را عبارت از «شناختن يا 
بيان چيستى جهان، كامال  به صورتى جدا 

ــنده مى داند» (همان،  از ذهنيت فرد شناس
ص93)

ــين زرين كوب عينيت  دكتر عبدالحس
ــبى مى داند كه تابع  ــخ را امرى نس در تاري
ــناد است. (زرين كوب،  احوال مورخ و اس
ص122) وى با ذكر جمله اى از سيسرون 
در رابطه با عينيت، شرط اصلى وصول به 
عينيت را گفتن حقيقت مى داند. زرين كوب 

عينى ترين تاريخ را نيز آلوده به ذهن گرايى 
ــد. (همان، ص122) عده اى ديگر از  مى دان
ــان، نظير هولبورن، معرفت عينى به  مورخ
يك رويداد گذشته را تنها از طريق تجربه ى 
ذهنى مورخ امكان پذير مى دانند. (استنفورد، 
ــن نظر تقريباً  با اعتقاد  1385، ص207). اي
طرفداران فرضيه ى تصويرى يا دورنمايى 
ــر عينيت در  ــت دارد. طبق اين نظ مطابق
تاريخ، تنها به مفهومى رقيق شده يا فرعى 
امكان پذير است و نتايج علمى تنها از اين 
ــه نزد هر  ــوند ك جهت علمى تلقى مى ش
ناظرى، كه كارش را با همان شواهد شروع 
مى كند، مصداق دارند. طرفداران فرضيه ى 
ــرح تاريخى  ــرى معتقدند كه هر ش تصوي
ناشى از دو عامل است . «عناصر ذهنى، كه 
مورخان از خود مايه مى گذارند؛ و شواهدى 
ــود را با آن آغاز مى كنند و آن ها  كه كار خ
بايد اين شواهد را چه خوششان بيايد يا نه 
بپذيرند». (والش، ص125) در نظر اين دسته 
از مورخان نيز تاريخ هم ذهنى و هم عينى 
است. استنفورد معرفت عينى در تاريخ را، 
اجماعى براى به توافق رسيدن در خصوص 
پاره اى از توصيفات مى داند. وى معتقد است 
آن چه به چيزى منزلت و واقعيت تاريخى 
ــت.  مى دهد اجماع داورى هاى تاريخى اس
ــتنفورد، 1385، ص209) استنفورد از  (اس
جمله مورخانى است كه مى خواهد نشان 
دهد كه در فلسفه ى تاريخ، انسان با عقل و 

انديشه اش پديده ها را كشف مى كند.
ــد به تاريخ  ــده اى از مورخان معتق ع
عينى هستند. اين گروه كه به پوزيتويست ها 
مشهورند معتقدند كه در تاريخ بايد بى طرف 
بود و نبايد در كار نگارش تاريخ احساسات 
و تعصبات را دخيل كرد. در نقطه ى مقابل 
ــه معتقدند امكان  ــى قرار دارند ك مورخان
ــود ندارد. اين عده  بى طرفى در تاريخ وج
معتقدند احساسات و تعصبات مورخ مانع 
ــيدن به حقيقت در تاريخ است. والش  رس
ــت  نظريه ى اخير را رد مى كند و معتقد اس
اين تمايالت قابل اصالح است و نمى تواند 

ــوب  مانعى در جهت نيل به عينيت محس
گردد. (والش، ص112)

ــال 1896، با ادعاى  ــون در س لرد آكت
ــى بى طرف،  ــتن تاريخ خود مبنى بر نوش
خواستار بى طرفى مورخ در نگارش تاريخ 
ــزارش ما از  ــكاران بدانند كه ... گ بود.«هم
ــوى،  ــو بايد خواننده ى فرانس جنگ واترل
ــدازه راضى  ــى و هلندى را به يك ان آلمان
كند.» (استنفورد،1382،ص94) آيا بنا به نظر 
ــت  آكتون مى توانيم به عينيت تاريخى دس
ــت كه  يابيم؟ آيا مورخ خوب مورخى اس
خود را پنهان كند؟ عبدالكريم سروش اين 
نكته را داّل بر خوب بودن مورخ نمى داند. 
(سروش، ص38). بايد گفت اصوالً  هر چه 
ــمول مرور زمان گردد ديگر نمى تواند  مش
ــود. زيرا زمان  به طور مطلق عينى قلمداد ش
وقوع يك رويداد مانند برخى عناصر ديگر 
در تاريخ تكرارناپذير است. ما تنها قادريم 
ــى فقط كمى  ــن رويدادهاي ــورد چني در م
ــويم. چرا كه تاريخ بر  به عينيت نزديك ش
ــتندات و مدارك و اسناد متكى است و  مس
آن چه به نتايج مطالعات تاريخى بها مى دهد 
تكيه بر همين مسئله است. با گذشت زمان 
منابع كسب آگاهى ما از گذشته بيشتر شده 
است. تاريخ در بين منابع اطالعات خود از 
گذشته، به خصوص در مقايسه با منقوالت، 
ــترى به مكتوبات مى دهد، حال  اعتبار بيش
ــيد، قبل از اختراع خط كه  اين كه بايد پرس
منابع مطالعاتى مورخ محدود به محسوسات 
و منقوالت است، چه تضمينى براى دستيابى 
مورخ به عينيت وجود دارد؟ نگارنده قصد 
ندارد با اين جمله اعتبار تاريخ را زير سؤال 
ببرد و تاريخ را كامًال ذهنى و خيالى بداند، 
برعكس حداقل به سه دليل نمى توان تاريخ 
را ساخته و پرداخته ى ذهن مورخ دانست:

ــناد و  ــه با تكيه بر اس ــورخ هميش ـ م
مدارك صحبت مى كند و تا جايى قادر است 
به واقعيت نزديك شود كه اسناد و مدارك به 
او اجازه دهد؛ و هرجا هم كه اسناد و مدارك 
به كمك او نيايد، به مدد نيروى عقل به بيان 

استاد شهيد مرتضي مطهري
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و بررسى رويدادها مى پردازد.
ـ تاريخ دانشى است كه نمى توان در آن 
عنصر ذهنى(عقلى) را ناديده گرفت. حتى 
ــناد و مدارك وجود دارند،  در جايى كه اس
اين عنصر (عقلى) به مورخ كمك مى كند 
تا تفسيرى همه جانبه تر از يك رويداد بيان 

كند.
ـ اخبار متواترى كه از منابع مختلف به 
دست مورخ رسيده تقريبًا يكسان اند. بدون 
اين كه آن ها با يكديگر تبانى كرده باشند؛  و 
يك رويداد هميشه به گونه اى تفسير مى شود 
كه عقل برهانى يا عقل بى طرف برآن حاكم 
است، يعنى عقل منطقى؛ كه عقلى است كه 
حاكم بر ذهن است و همه به استثناى عرفا 
ــهود معتقدند، آن را قبول  كه به عرفان و ش
ــير رويدادها بدون توجه به اين  دارند تفس
ــت. ناچار بايد از آن  عنصر هم ممكن نيس

بهره جست.
ــز در اين  ــتنفورد ني ــه اس ــى ك داليل
خصوص ذكر مى كند قابل تأمل است. «اول 
ــته باشيم كه تاريخ  اين كه بايد به خاطر داش
درباره ى انسان ها، كنش ها و درد و رنج هاى 
آن هاست. درك كامل اعمال و گرفتارى هاى 
آنان مستلزم اين است كه تا اندازه ى ممكن 
به دنياى برداشت ها، واكنش ها، محاسبات و 
احساسات آن ها راه يابيم... دوم اين كه تاريخ 
با نوشته شدن كتاب ها به پايان نمى رسد...» 

(استنفورد،1382،ص102-101)
هگل هدف تاريخ را «يافتن آن چه روى 
داده» مى داند. به تعبير وى «تاريخ هر اندازه 
در حصر توجه خود به آن چه روى داده و 
واقعى است، و تمركز همت خود به آن چه 
به راستى روى داده است، پافشارتر باشد، 
ــر خواهد بود» (هگل،  به حقيقت نزديك ت

ص192)
ــت كامل را در تاريخ  اى. اچ كار عيني
ــت است كه  قبول ندارد و مى گويد «درس
ــق واقعيات  ــير نقش واجبى در تحق تفس
تاريخ بازى مى كند، ولى هيچ تفسيرى داراى 
عينيت كامل نيست، ولى اين دليل نمى شود 

كه بگوييم صحت و اعتبار همه ى تفسيرها 
به يك اندازه است و اصوالً  واقعيات تاريخى 
پذيراى تفسير عينى نيست». (كار، ص55) 
كار، با ديدگاه پوزيتيويست ها مخالف است. 
وى تاريخ را «ادراكى خاص از خردورزى 
بشر» مى داند و معتقد است كه هر مورخى 
دانسته يا نادانسته چنين ادراكى دارد. او به 
تأثير محيط تاريخى و اجتماعى بر مورخ، 
در گزينش و تفسير امور واقع، توجه فراوان 
ــبى  ــناخت تاريخى را امرى نس دارد و ش
ــت»،  مى داند». كار، در كتاب «تاريخ چيس
تاريخ گذشته را تنها با رهيابى به سوى فهم 
آينده به عينيت نزديك مى بيند. وى صحبت 
ــت كه  از «مورخ عينى» مى كند و معتقد اس
مورخ عينى كسى است كه توانايى دارد تا 
از ديد محدود موقعيت خويش در جامعه و 
تاريخ فراتر رود. «مورخ عينى كسى نيست 
ــت مى فهمد، بلكه  ــور واقع را درس كه ام
بيشتر كسى است كه امور واقعى را درست 
گزينش مى كند، اين گزينش ها با توجه به 
موقعيتى است كه مورخ در آن قرار دارد و 
زمانى به عينيت نزديك مى شود كه مورخ 
ــرا تاباند كه بينش  ــود را به آينده ف ديد خ
ــبت به مورخينى  عميق تر و پايدارترى نس
ــان حال خويش اند  كه دربند موقعيت زم

به دست آورد». (كار، ص170-169)
از مجموع اين بحث مى توان چنين نتيجه 
گرفت كه اوالً  عينيت مسئله اى است كه در 
ــود اما، در تاريخ  همه ى علوم مطرح مى ش
اين موضوع از پيچيدگى بيشترى برخوردار 
است، چون نياز به تفكر بيشترى دارد. ثانيًا 
با توجه به تفاوت دانش تاريخ با ساير علوم، 
دستيابى به عينيت كامل در تاريخ غيرممكن 
ــبى و تابع شرايط مورخ  است و امرى نس
ــت. مهم تر از همه  اين كه ديدگاه عينى  اس
ــت.  براى هر نوع فهم و دركى بهترين نيس
ــا رويدادهايى مواجهيم  ــون در تاريخ ب چ
ــور كامل به عينيت آن ها  كه نمى توان به ط
ــت يافت. در پاسخ كسانى كه علميت  دس
ــن كالم عينيت  ــرو پذيرفت ــخ را در گ تاري

ــت: آيا همه ى  ــى مى دانند بايد گف تاريخ
علوم به عينيت كامل دســت يافته اند كه 
در تاريخ چنين باشد؟ بيشتر انديشمندان و 
پژوهشگران تاريخ معتقدند همان اندزه كه 
مورخ سعى كند بدون تعصب صحبت كند 
و راست بگويد به عينيت دست يافته است 
و همچنين شرط رسيدن به عينيت را اجماع 

داورى ها مى دانند.

موانع رسيدن مورخ به عينيت
ــيدن مورخ به  ــى كه مانع رس عوامل

عينيت كامل در تاريخ مى شود:
1. نتايج به دست آمده در تاريخ، به 
خصوصيات فردى يا احساسات شخصى 
كسانى كه به آن ها دست مى يابند بستگى 
ــته به  ــن مطالعات بس ــل اي دارد. حاص
ــردى، تعصبات مذهبى و  ديدگاه هاى ف

اى. اچ كار عينيت كامل را در تاريخ قبول ندارد 
نقش  تفسير  كه  است  درست  مى گويد:  و 
واجبى در تحقق واقعيات تاريخ بازى مى كند، 
ولى هيچ تفسيرى داراى عينيت كامل نيست، 
ولى اين دليل نمى شود كه بگوييم صحت و 
اعتبار همه ى تفسيرها به يك اندازه است و 
اصوالً  واقعيات تاريخى پذيراى تفسير عينى 

نيست

ولتر
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ــى،  ــائل و گرايش هاى سياس قومى، مس
ــت.  ــل حكومت ها و... متفاوت اس تماي
ــا گزينش و  ــت رويدادها كه ب ــى ثب حت
انتخاب مورخ صورت مى گيرد گاه تابع 
همين عوامل است. به عنوان مثال طبرى، 
با توجه به گرايش مذهبى خود، على رغم 
ــت علويان،  ــا حكوم ب ــودن  هم عصر ب
صحبتى از آنان به ميان نمى آورد. به قول 
ــروش يا والش حتى اگر مورخ بتواند  س
از وابستگى هاى فردى و شخصى رهايى 
يابد، نمى تواند از نظام هاى فكرى كه او 
ــى يابد. به عنوان  را احاطه كرده خالص
مثال، يك ماركسيست ديدگاهى متفاوت 

درباره رويدادهاى مختلف دارد.
ــاى  نتيجه گيرى ه ــتدالالت و  2. اس
معمول در تاريخ نمى تواند مورد مقبوليت 
عام واقع شود. به تعبيرى قانونمند نيست، 
ــف در موضوعات  ــراد مختل ــن كه اف اي
ــابه ديدگاه هاى متفاوتى  ــان و مش يكس

دارند مصداق همين مسئله است.
ــى تفكر در  ــاى اصل 3. پيش فرض ه
ــته اى تاريخ مورد قبول و استفاده ى  رش
ــت. حقيقت جويى از  همه مورخان نيس
ــت اما بايد  ــك مورخ اس ويژگى هاى ي
دانست در تاريخ هركس به دنبال كشف 
ــت. به عنوان  حقيقت موردنظر خود اس
ــروطه ى ايران  مثال، در مورد نهضت مش
ــته و  هركس از منظر خود به آن نگريس
مى نگرد و سعى در كشف حقيقت دارد. 
ــراى همه ى  ــوع تحقيق ب ــر چه موض اگ
ــورد كار مى كنند  ــه در آن م ــانى ك كس
ــت پيش فرض ها با يكديگر  مشترك  اس

متفاوت است.
ــو گرفتن ذهن مورخ به برخى  4. خ
ــت  مفاهيم و تصورات، عامل ديگرى اس
ــه عينيت كامل در  ــيدن ب كه مانع از رس
ــردد. گاه اعتماد به آن چه از  تاريخ مى گ
ــوى مورخى صاحب نام نوشته شده،  س
ــير و بررسى مجدد مى گردد  مانع از تفس
ــتيابى با عينيت را با معضل جدى  و دس

روبه رو مى كند.
ــه ى زمانى زياد با بعضى از  5. فاصل
رويدادها. در مورد حوادثى كه پژوهشگر 
نزديك اند، با توجه به تعدد اسناد و منابع 
ــوارى  مورد مطالعه، نيل به عينيت با دش
چندانى روبه رو نيست. اگر چه در مورد 
اين ادعا هم نمى توان مطلق صحبت كرد. 
اما گاه مورخ با موضوعاتى سروكار دارد 
كه مدارك كمى از آن ها در دست است. 
حتى شيوه ى تاريخ نويسى در گذشته، كه 
ــنتى به مسائل سياسى و نظامى  به طور س
با محور قرار دادن شخصيت هاى خاص 
ــد، باعث عدم تحول عينيت  انجام مى ش
كامل در تاريخ مى گردد. در تاريخ نويسى 
جديد، با تكيه بر بينش و روش و ارتباط 
ــانى،  تاريخ با علوم ديگر غير از علوم انس
ــتر قابل دستيابى به عينيت با  عينيت بيش

توجه به عامل زمان مشكل تر مى شود.
6. كلى نگرى در مسائل تاريخى يكى 
از مشكالتى است كه مانع از دست يابى به 
عينيت تاريخى مى شود. هر چه مسأله ى 
ــد رسيدن به  مورد پژوهش جزئى تر باش
ــت و هرچه به شكل  عينيت سهل تر اس
كلى به مسائل تاريخى نگاه شود رسيدن 
ــود. «هر چه  ــكل تر مى ش به عينيت مش
توصيف حوادث گزيده تر باشد عينى تر 

و علمى تر است». (سروش، ص39)
7. «طبيعت حوادث و طبيعت مورخ، 
هر دو به سبب اشتمال بر عناصر نفسانى، 
ــت خالص در تاريخ  مانع از تحقق عيني

است» (زين كوب، ص140)
ــل را مانع از  ــتنفورد چند عام 8. اس
رسيدن به عينيت كامل در تاريخ مى داند 
ــدم تأثير مورخ بر  ــه عبارت اند از:ـ  ع ك
ــاده، ـ عامل  ــه اتفاق افت ــى ك رويدادهاي
ــخ از درون جامعه  ــان،ـ  نگارش تاري زب
ــتنفورد، 1382،  ــه. (اس ــاره ى جامع در ب

ص95-97)
9. اهميت تاريخى يك موضوع، كه 
ــراى ثبت كردن مهم  فقط مورخ آن را ب

ــى بودن موضوعات از  مى داند. (گزينش
سوى مورخ).

ــت هاى متفاوت مورخان  10. برداش
از يك رويداد؛ حتى در هنگام ثبت يك 
رويداد تصور ذهنى يك مورخ با مورخ 
ــال عينى  ــت. «به دنب ــر متفاوت اس ديگ
ــتن، يعنى فقط توصيف حوادث را  گش
كردن، نه ممكن است و نه مطلوب. نبايد 
بيهوده خود را به نام بى طرفى فريفت كه 
ــرح  ما حوادث را همچنان كه بوده اند ش
ــت عنصرهاى ذهنى  ــم و از دخال مى كني
خود خوددارى مى ورزيم. دخالت دادن 
ــرح دادن به يافته هاى  ــر ذهنى و ط عنص
ــى از لوازم  ــان خارج ــده و پريش پراكن
ــت».  ــر ماهيت هر علم اس انفكاك ناپذي

(سروش، ص37)

پي نوشت_____________________
گفته  واقعيت  با  مطابق  برداشِت  به  حقيقت   .*
مي شود. نقطه ي مقابل آن خطا ناميده شده يعني آن 

برداشت كه با واقع مطابقت نداشته باشد.

منابع________________________
تاريخ پژوهى،  بر  درآمدى  مايكل.  استنفورد،   .١
امام  دانشگاه  انتشارات  صادقى،  مسعود  ترجمه 

صادق، تهران 1385
تاريخ،  فلسفه ى  بر  درآمدى  مايكل،  استنفورد،   .٢
اول،  چاپ  نى  نشر  گل محمدى،  احمد  ترجمه ى 

تهران 1382
ترازو،  در  تاريخ  عبدالحسين،  زرين كوب،   .٣

1370 تهران  اميركبير،  انتشارات 
۴.  ساماران، شارل، روش هاى پژوهش در تاريخ، 
قدس  آستان  انتشارات  مترجمان،  گروه  سوم،  جلد 

رضوى، چاپ دوم 1375
بى جا،  تاريخ،  فلسفه ى  عبدالكريم،  سروش،   .۵

انتشارات حكمت، چاپ اول 1357
ترجمه ى حسن  چيست،  تاريخ  اچ،  اى،  كار،    .۶
تهران  پنجم،  چاپ  خوارزمى،  انتشارات  كامشاد، 

1378
٧. مطهرى، مرتضى، فلسفه ى تاريخ، ج1، انتشارات 

صدرا، چاپ چهارم، 1372
تاريخ،  فلسفه ى  بر  مقدمه اى  اچ،  والش.دبليو.    .٨
انتشارات  طباطبايى،  عاليى  ضياءالدين  ترجمه ى 

تهران1363 اميركبير، 
انتشارات  تاريخ،  فلسفه ى  حسينعلى،  نوذرى،   .٩

طرح نو، چاپ اول
١٠. هگل، گ. و، عقل در تاريخ، ترجمه ى حميد 

1381 انتشارات شفيعى،  عنايت، 
و  تاريخ  ماه  كتاب  ابوالفضل،  سيد  رضوى،   .١١
اچ.  اى.  كتاب  بر  نقدى   ،109 شماره ى  جغرافيا، 

كار.
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ايجاد انگيزه 
براى فراگيرى بيشتر درس تاريخ

نازنين موفق
سرگروه تاريخ شهرستان هاى استان تهران

مقدمه
يكى از مشكالت درس تاريخ، فقدان 
ــت.  ــزه در تعدادى از دانش آموزان اس انگي
ــزه در دانش آموزان  ــاد انگي ــه منظور ايج ب
ــتر آنان در  ــر چه بيش ــاركت دادن ه و مش
«پياده سازى روش هاى نوين فعال تدريس 
و آموزش تاريخ»، پيشنهادهايى به شرح زير 

ارائه مى گردد:
  

1. تشكيل ستاد دانش آموزى دوستداران 
ــوان آن را براى مثال، «گروه  تاريخ، كه مى ت
ــاى  ــتاد از گروه ه ــن س ــد. اي دوران»  نامي
دانش آموزى (حداقل دو نفر و اگر بيش از 
دو نفر باشند بايد يك رئيس و يك معاون 
داشته باشند) تشكيل خواهد شد. هر گروه 
دوستدار، معّرف يك دوره ى تاريخى خواهد 
بود؛ به عنوان مثال: گروه ايران باستان، گروه 
دوران اسالمى، گروه حكومت تركان، گروه 
دوران قرون وسطى و غيره. اين گروه ها به 
سرپرستى دبير تاريخ فعاليت هاى زير را در 

طول سال انجام خواهند داد.
الف: ثبت نتيجه ى پژوهش بر روى يك 
ــليقه و عالقه ى هر  روزنامه ى ديوارى با س
ــراه با جذابيت. همچنين مى توان  گروه هم
نتيجه ى پژوهش را با ايجاد ماكت تاريخى، 
به صورت پنجره هاى مختلف كه از چوب، 
فلز، كاغذ، مقوا و... ساخته شده نشان داد و 

آن را با سليقه ى خاصى تزئين كرد.
پيشنهاد مى شود نام روزنامه هاى ديوارى 
ــود عنوان كلى «پنجره اى به  كه تهيه مى ش
تاريخ» باشد، مثل پنجره اى به ايران باستان، 
پنجره اى به تمدن و تاريخ اسالمى و... ضمنًا  
ــد نمودارها،  ــاى ديوارى باي در روزنامه ه
مرزهاى جغرافيايى، نژاد، مذهب، فرهنگ و 

تمدن مشخص شود. 
ــا كالس در  ــاب يك اطاق، ي 2. انتخ
مدرسه و اختصاص دادن آن به كالس تاريخ 
و فعاليت هاى مربوط، با عنوان «اطاق تاريخ 
ــتر  و ميراث فرهنگى» باعث جذابيت بيش
درس تاريخ خواهد شد. تجهيز و تزئين اين 

اطاق بايد توسط گروه هاى نام برده انجام گيرد. ممكن است بتوان با مذاكره با سازمان ميراث 
فرهنگى و گردشگرى استان يا شهر از كمك هاى اين سازمان نيز براى تجهيز اتاق بهره گرفت 
و پاره اى از وسايل كمك آموزشى تاريخ، مانند سى دى هاى مربوط، آلبوم سّكه، نقشه هاى 

تاريخى، كتاب هاى مرجع، فيلم، عكس، اساليد، نمودار، جدول و... را تهيه كرد.
در روزنامه ى ديوارى ممكن است بتوان همه ى عكس هاى تاريخى يك دوران را جاى 
ــوزان مى توانند مطالب مهم هر دوران را به طور خالصه در روزنامه ى ديوارى  داد. دانش آم

بنويسند.
3. هر مدرسه مى تواند روزى را به نام « روز تاريخ و ميراث فرهنگى» در طول سال تعيين 
كند و آن را به صورت جشنواره در مدرسه برگزار نمايد. در اين روز مى توان اطاق تاريخ را 

افتتاح و ساير برنامه هاى جشنواره را با همكارى سازمان ميراث فرهنگى اجرا كرد.
4. تشكليل كالس هاى آموزشى موالژ براى دانش آموزان جهت ترغيب آنان به پژوهش 

در درس تاريخ.
5. برگزارى همايش دانش آموزى تاريخ و ميراث فرهنگى با حضور دانش آموزان ساير 
ــنواره ى « تاريخ و ميراث فرهنگى» جوايزى به  مدارس برگزار گردد. در روز برگزارى جش
گروه ها تقديم شود. ساير مدارس مى توانند بازديدهايى با هماهنگى هاى قبلى از اطاق تاريخ 
ــته باشند. در واقع اين اطاق يك پايگاه آموزشى براى ساير مدارس  و ميراث فرهنگى داش

مخصوص دبيران و دانش آموزان خواهد بود.

كليدواژه ها: آموزش تاريخ، انگيزه، درس تاريخ. آموزشيآموزشي
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انتشار فصلنامه تاريخ معاصر ايران 
ــماره 48-47 فصلنامه تاريخ معاصر  دو ش
ــد. اين دو  ــر ش ــران در يك مجلد منتش اي
ــماره ويژه بهائيت و بابيت است،  با اين  ش

مطالب:
○ پيشگفتار

○ كتابشناسي جريان بابيت و بهائيت
○ روزشمار جريان بابيت و بهائيت

ــج)، و مدعيان  ــالم (ع ○ قائم موعود اس
مهدويت/ امير پورصالحي

ــاب؛ از چالش هاي  ــرزا علي محمد ب ○ مي
ــا/ ابراهيم  ــه و تكذيب  ادع ــرارو تا توب ف

كاويان و سعيد باغستاني
○ كتاب اقدس/ استاد سيد محمد محيط 

طباطبايي
ــاب و بهاء/  ــلك ب ــي مس ○ خاتميت؛ نف

عزالدين رضانژاد
ــها و بحرانهاي مداوم.../  ○ بهائيت؛ ريزش

ابوذر مظاهري
ــت  ــم بهائيت؛ بن بس ــدل اعظ ○ بيت الع

مشروعيت/ سيدعلي اسماعيلي

ــرب  ــگاري مغ ○ پژوهشــي در تاريخ ن
اسالمي/ دكتر يونس فرهمند

ــش سياســي و اقتصــادي خاندان  ○ نق
ــي در مصر قرون ســوم و چهارم  ماذرائ

هجري/ الهام امين كاشاني
○ بررسي زمينه هاي پيدايش پديده خروج 

در صدر اسالم/ سيمين قربانپور دشتكي
○ مقايسه انديشــه مهدويت شيعه اثني 
عشــري و نظريه پايان تاريخ مهدويت/ 

دكتر حسن حضرتي / نفيسه فالح پور
ــرد تمدن ديني،  بررســي نظريه  ○ كارك

دولت قدرت مدار/ ريحانه حرم پناهي

انتشار شماره ي جديد تاريخ ايران
پنجمين شماره فصلنامه تاريخ ايران،  با 

اين مطالب منتشر شد:
ــاد دولت  ــاي نظري از بني ○ خوانش ه

پيشامشروطگي در ايران 
محمد علي اكبري

ــي از  ــوري عثمان ــتراتژي امپراط ○ اس
پروژه ي حفر كانال ذن- ولگا

محمد تقي امامي خويي
ــي:  ــدي ايران ــام زي ــورخ گمن ○ دو م

ابوالعباس حسني و علي بن بالل آملي

○ بابيت و بهائيت؛ نماي دور،  نماي نزديك/ خبر
آرش جهانگيري

○ بهائيت در ادعا؛ بهائيت در عمل/ مرتضي 
علي دوست

○ وعده هاي بي بنياد،  پيشگوييهاي معكوس/ 
مجتبي نيكوصفت

ــمنان  ــتان و دش ــينعلي بهاء؛  دوس ○ حس
سياسي/ علي ابوالحسني (منذر)

ــازي هاي آن/ مريم  ــتعمار و فرقه س ○ اس
رفيعي

○ بهداشت ؛ تقابل با اقتدار ملي ايران/ دكتر 
سيد سعيد زاهد زاهداني

منتشر  اسالم  تاريخ  جديد  شماره 
شد

ــماره فصلنامه  ــتمين ش ــي و هش س
ــد.  ــر ش ــالم منتش ــي تاريخ اس تخصص
ــماره،  عبارت  ــاالت اين ش ــت مق فهرس

است از:
○ ســنت هاي الهي و رويدادهاي تاريخ/ 

دكتر زهرا روح الهي اميري
○ فضل اهللا بن روزبهان خنجي و شريعت 
ــين  نامه نويســي در قرن نهم/ دكتر حس

ايزدي
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سيد هاشم آقاجري/ محمدكاظم رحمتي
ــتا در  ○ واژه شناســي تاريخ ده و روس

ايران 
حسن باستاني راد

ــانيان:  ــاه گزيني در دوره ي ساس ○ ش
ــاه گزيني در نامه ي تنســر به  فرايند ش

گشنســپ
شهرام جليليان

روزگار  در  خــوارج  ــاي  قيام ه  ○
هارون الرشيد 

سيد ابوالقاسم فروزاني
○ نخستين دريافت هاي نظري و عملي 
ايرانيان از تمدن جديد، و جايگاه آن در 

الگوي نوسازي اميركبير
قباد منصوربخت

فصلنامه ي مطالعات تاريخ اسالم 
منتشر شد

ــماره فصلنامه مطالعات  ــومين ش س
تاريخ اسالم با اين مطالب منتشر شد:

* بررسي جاده ابريشم از بغداد تا چين 
(مطالعه موردي: راه چونغاريه

فاطمه احمدوند،  حسين قرچانلو
* مزارات مشــترك و برخي تشابهات 

باوري مســيحيان و علويان و بكتاشيان 
در قلمرو عثماني

محمدتقي امامي خوئي
* تحليل رفتار سياســي عالمان شيعي 
(مطالعه موردي: پديده مهاجرت چهل 

روزه 1342)
اسماعيل حسن زاده

* حموديان و تشيع در اندلس
سيد احمد رضا خضري

* تبارشناســي ايران گرايي فرهنگي در 
ســنت تاريخ نگاري ايراني-اسالمي تا 

عهد تيموري
زهير صياميان گرجي

ــه  ــور انديشــه ارجــاء از مرجث * تط
نخستين تا مرجثه خالص

علي غالمي دهقي
* نمادهاي ديني در شعر شيعي از قرن 
اول تا پنجم هجــري (مطالعه موردي: 

امام علي (ع) و امام حسين (ع))
زهره ناعمي

انتشار تاريخ پژوهي
دو شماره 43-42 تاريخ پژوهي در 

يك مجلد منتشر شد. مقاالت اين مجله 
ــت از: عبارت اس

ــه در امور داخل  • مداخــالت صفوي
ــاه اسماعيل اول/  عثماني در عصر ش
ــمانه  نيوشه، س آذر  ــعلفي  عباس ــر  دكت

ــي ــم زاده گرج ابراهي
ــي به نهضت حروفيه در ايران/  • نگاه

ــي ــر خزائيل ــد باق محم
• روابط قدرت در خراسان: از ورود 
اعراب مسلمان تا كشته شدن قتيبه بن 

مســلم/ محمد احمدي منش
ــي و ملي  ــر هويت دين ــدي ب • درآم

ــوب ــان محج ــب زم ــان/ حبي ايراني
ــيدي در تاريخ و  ــگاه ربع رش • جاي
تمدين ايران/ حسين اسمعيلي سنگري

• سيري كوتاه در تاريخ شرق شناسي/ 
ــرآمد ــبنم س ش

ــي مغوالن در  • بررســي عوامل ناكام
ــا مماليك مصــر در زمان  برخــورد ب

ــي ــان كريم هوالكو و اباقا خــان/ پيم
• نگاهي به سير مراسم احيا در ايران/ 

ــروش) ــگ مه دكتر محمد خاني (فرهن
ــه در دوره  ــوم غريب ــي به عل • نگاه

افشــاريه/ زهرا حاتمي
ــام مالياتي معاويه در ايران/ مائده  • نظ

ــريفيان ش
• تزئينات آجري در دوره ســلجوقي/ 

ــزاز ــي ب ــوره صاحب منص
ــراهاي بين راهي  • بررســي كاروان س

ــداري ــا علم يزد در دوره صفوي/ مين
ــن  ــط بي ــه رواب ــاره ب ــي دوب • نگاه
امين الســلطان و ميرزا رضاي كرماني 
ــاه  ــر آن در ترور ناصرالدين ش و تأثي

ــهرزاد تاج آبادي قاجار/ ش
بررســي نقش مايه ها و نماد ها در قالي 
ــرا منصوري  ايران عصــر صفوي/ زه

ــر ظف
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تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي 
در دوره ي آل بويه اكرم عليخاني

دبير تاريخ، شهر تهران
نويسنده: محمد ايماني فر (رويگر)

ناشر: مؤلف، چاپ اول، 1389
قيمت: 6000 تومان،  368 صفحه

در اين كتاب نويسنده دوره ي حكومت 
ــيعه  ــله ي ش آل بويه را به عنوان يك سلس
مذهب مورد بررسي قرار داده است. نگارنده 
اين دوره را يكي از شكوفاترين دوران تاريخ 
تمدن اسالم و ايران برشمرده و بنيانگذاران 
ــله را مؤسس مهم ترين حكومت  اين سلس
ــده هاي  ــد ايراني در س ــتقل و نيرومن مس

نخستين اسالمي معرفي كرده است. 
ــه را دوره ي  ــه،  دوران آل  بوي در مقدم
ــيان در بغداد و به  تسلط و سيطره بر عباس
ــارت گرفتن خليفه ي عباسي،  گسترش  اس
فقه شيعه،  مجال اعتالي علماي بزرگ تشيع 
ــميت  ــيعه و رس و تدوين كتب اربعه ي ش
يافتن شيعه ي اماميه ذكر كرده است همين 
ــان آل بويه را جايگاهي امن و  دربار حاكم
ــمنداني دانسته كه اغلب مقام  پناهگاه دانش

وزارت اين دوره را كسب نموده اند.
ــنده اوج قدرت و دوران طاليي  نويس
ــه را دوره ي فرمانروايي عضدالدوله  آل  بوي
ــرآمد شاهان آل  مي داند و از او به عنوان س

بويه ياد مي كند.
اين كتاب  در پنج فصل گردآوري شده 

است.
فصل اول: نيم نگاهي با تايخ عمومي

ــت آل بويه  ــر حكوم ــان در عص  جه
-933 ش/   435  -311 (321-448ق/ 
1056م) مؤلف در اين فصل اوضاع فرانسه،  
ــيه،   ــرقي،  روس ــي،  انگليس، روم ش ژرمان
ــيحيت در اروپا، آموزش و پرورش در  مس
اروپا، دادگستري در اروپا،  صنعت در اروپا،  
ــورژوازي،  اندلس، فاطميان، هند،  چين و  ب

ژاپن را در اين دوران بررسي نموده است.
ــخ تحوالت سياســي  فصــل دوم: تاري
ــل نگارنده به معرفي  ــه.در اين فص آل بوي
سرزمين و مردم ديلم،  بويه ي ماهيگير،  نسب 
آل بويه،  زمينه ها و چگونگي پيدايش دولت 
ــپس به معرفي ديلمي هاي آل  آل بويه و س
ــه ناحيه ي ايران،  يعني الف: ري،  بويه در س
ــان و همدان،  ب: فارس و پ: عراق،  اصفه
 خوزستان و كرمان؛ پرداخته است. در انتهاي 
ــل مؤلف قدرت و قلمرو آل بويه،  اين فص
 احياي ميراث باستاني،  ويژگي ها و امتيازات 
آل بويه و علل زوال اين حكومت را مورد 

بررسي قرار داده است.
ــكيالت حكومتي در  ــوم: تش فصل س

دوره ي آل بويه
اين فصل در دو بخش الف: وزارت و 
ــكيالت ديواني؛  به نگارش درآمده  ب: تش

است.
ــاع اجتماعي و  ــارم: اوض ــل چه فص

اقتصادي در دوره ي آل بويه
ــاع اقتصادي  ــل ابتدا اوض در اين فص
ــت و  ــده اس ــله ي آل بويه، آورده ش سلس
ــاهان آل بويه،  ــپس اقدامات عمراني ش س

بررسي شده است.
ــوالت فرهنگي در  ــم: تح فصل پنج

دوره ي آل بويه
ــامل دو قسمت  فصل پاياني كتاب ش
است: الف: جايگاه علم و دانش در دوره ي 

آل بويه شامل مباحث زير:
- زمامداران دانش دوست و دانش پرور 

بويه
- علل توسعه ي علم و دانش در دوره ي 

آل بويه
- كتابخانه هاي دوره ي آل بويه

- مدرسه ي عضدي در كربال
- كتيبه هاي دوره ي آل بويه

ب: سياست مذهبي آل بويه و جايگاه 
فرق مذهبي در دوره ي آنان

جايگاه مذهب تسنن،  حنبلي، نجاريه، 
ــانعي، حنفي،  خوارج، معتزله،   زعفرانيه، ش
ــمت  ظاهريه و تصوف. مؤلف در اين قس
جغرافياي مذهبي شيعه ي اماميه، زمينه هاي 
ــيعه ي اماميه،  علل اختالف و  گسترش ش
درگيرهاي شيعيان و سنيان و موضوع اميران 
بويه در برابر درگيرهاي را مورد بررسي قرار 
داده است. سپس به معرفي متكلمان بزرگ 
شيعه شامل شيخ كليني،  شيخ صدوق،  شيخ 
مفيد، سيدرضي،  سيد مرتضي،  شيخ طوسي 
ــيعيان اسماعيلي پرداخته است. در  و نيز ش
ادامه به بررسي ديگر آئين ها و فرق اين دوره 
يعني زرتشت يهود و مسيحيت  خرم دينان،  
ــودا و مذاهب اميران  ــان، مانويان، ب مزدكي
ــامح ايران  ــاهل و تس آل بويه و در آخر تس

آل بويه را مورد بررسي قرار داده است.

معرفى كتـاب
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