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آموزش تاريخ 
در نسبت ميان زندگي فردى انساني و سير تاريخ بشرى

ــانى از سه مرحله ي كودكي، جواني و پيري مي گذرد و هر مرحله نيز دكتر عبدالرسول خيرانديش زندگي هر انس
مقتضيات خاص روحي و جسمي و موقعيت فردي و جمعي ويژه ي خود را دارد؛ چنان كه 
دانسته ها و داشته هاي فرد، چه بالقوه و چه بالفعل، در هر يك از اين مراحل سه گانه وضعيت 
خاصي مي يابد. بر اين اساس، از قرن ها پيش مورخان و متفكران اجتماعي كوشيده اند ميان 
مراحل زندگي فرد انسان، با منازلي كه تاريخ بشرى طي مي كند شباهت هايي را جست وجو 
كنند. براي مثال، بعضي بر اين باورند كه تمدن ها و جوامع نيز، مانند انسان، مراحل سه گانه ي 
ــر مي گذرانند؛ و بر اين اساس، كوشيده اند قوانين حاكم بر  كودكي، جواني و پيري را از س
تحوالت تاريخي را تبيين نمايند. در ميان مورخان، از ابن خلدون تا توين بي، مي توان نظريه ها 

و تفسيرهايي از اين دست را سراغ گرفت.
صرف نظر از ميزان درستي يا نادرستي چنين برداشتي از تاريخ تمدن بشري، آيا مي توان 
ميان دانش تاريخ و «سال هاى زندگي انساني» نسبتي از تشابه و هماهنگي را سراغ گرفت و 
از رهگذر آن «آموزش تاريخ» را تابع قاعده اي معين دانست؟ در اين زمينه، پيش از اين نيز 
تالش هايي صورت گرفته است. چنان كه ابن فندق، صاحب كتاب ارزشمند «تاريخ بيهق» بر 
اين باور بود كه اين سخن رسول اكرم(ص) كه «علم دوتاست: علم اديان و علم ابدان» هر دو 
اشاره به يك مطلب دارد. منظور آن كه علم اديان همان علم ابدان است و برعكس؛ و در واقع 
هر دو همان تاريخ هستند: «قال رسول اهللا(ص) العلم علمان؛ علم االديان و علم االبدان. ... و 
علم تواريخ مركب است از علم اديان و علم ابدان. اما آن چه تعلق به دين دارد شناختن ابتداي 
خلقت آدم(ع) و اخبار از انبيا و رسل عليهم السالم و خلفا و ملوك... و آن چه تعلق به مصالح 
ابدان دارد آن است كه هيچ واقعه نباشد از خير و شر كه سانح گردد كه در عهد گذشته مثل 
آن يا نزديك بدان واقعه نبوده باشد. و چنان كه اطبا از بيماري هاي گذشتگان كه افتاده باشد 
و اطباي بزرگ آن را عالج كرده دستور سازند و بدان اقتدا كنند...» (تاريخ بيهقى ص 7 و8)

براي درك بهتر تشبيه مراحل زندگي انسان يعني كودكي، جواني و پيري با سير تاريخ 
بشر و در اصل سيري كه «تاريخ نگاري» طي كرده است، در قدم اول بايد توجه داشت كه 
اهل تاريخ بر اين باورند كه در تاريخ بشر، آن چه اهميت اساسي دارد ويژگي تاريخ نگاري 
اوست كه حتي بر خود وقايع تاريخي ارجحيت دارد. در نگرش جديد به فلسفه ي تاريخ 
(فلسفه ي انتقادي تاريخ) گفته مي شود كه در تاريخ نگاري، آن چه اصل است «خبر رويداد» 
است نه خود «رويداد»، زيرا خبر رويداد يا به عبارتي تاريخ نگاري، جامع هم رويداد و هم 
ــه ي انسان است و از اين طريق مي توان عالي ترين نمود حيات بشري، يعني فكر و  انديش
فرهنگ او را شناخت و به سير تحول و توسعه ي آن پي برد. اين توسعه و تحول در واقع 
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(از نظر علم تاريخ) همان «درك زمان مند» پديده هاست. از آن جا كه رخدادهاي تاريخي بر 
بستر «زمان» صورت مي گيرند، لذا معرفت تاريخي، معرفتي زمان مند به شمار مي آيد. از اين 
منظر، يعني از منظر «زمان تاريخي» است كه دانش تاريخ شباهت تام با مراحل زندگي فردي 
انسان مي يابد و به ترتيب و تدريج مراحل سه گانه ي كودكي، جواني و پيري را مي پيمايد. 
منتهي در باب تاريخ بهتر است اين سه مرحله را با عنوان هاي پيدايي، رشد و پيري - پختگي 

يا زوال - بناميم.
ــدارد و اين درك  ــان درك كاملي از «زمان» ن ــه ي كودكي، انس ــم كه در مرحل مي داني
اندك اندك و با افزايش سن و انباشت تجربه حاصل مي شود. در فقدان اين شناخت دقيق 
ــت عمر را كمتر متوجه مي شود؛ لذا كودك،  ــي از گذر بي بازگش ــان رنج ناش از زمان، انس
براي بيان نسبت پديده ها با يكديگر، به جاي «زمان» از «وقايع» بهره مي گيرد. از اين روست 
ــتند نه «زمان نگار». چنين تلقي آسان و آسوده اي از  كه مي گويند كودكان «وقايع نگار» هس
گذشت زمان و پيدايش وقايع، بر مذاق انسان خوش مي آيد و لذا نخستين آشنايي انسان 
با تاريخ متكي و مبتني بر «ذائقه» است. او آن چه از تاريخ را كه مطبوع طبع خويش باشد 
مي پسندد و حفظ مي كند. از اين روست كه «داستان گويي» اساس آموزش تاريخ، در كودكي 
و نوجواني است. داشتن قدرت تخيل قوي و حس زيباپسندي ساده در كودكان، كه سر به 
آستانه ي رؤيا نيز مى كشد، موجب مي گردد كه در نخستين سال هاي زندگي، «لذت جويي» 
ــد. چنين رويكردي البته محدود به  ــته باش از تاريخ، مبناي اصلي هرگونه رويكرد به گذش
ــال هاي باالتر تسّري مي يابد و به ويژه مي تواند  دوره ي كودكي و نوجواني نمي ماند و به س
براي توده هاي مردمان (به خصوص در شرايطي كه فرهنگ شفاهي اصل و اساس زندگي و 
روابط اجتماعي را مي سازد) تداوم يابد. در چنين مراحلي همگان «شنواي تاريخ» هستند و 
اگر باسواد هم شوند «خواننده ي تاريخ». اساس اين «تاريخ خواني» را «نَقل» تشكيل مي دهد 
ــت. از اين روست كه نقاالن قديم تاريخ را از قول «راويان  ــيرين اس كه غالباً مانند «نُقل» ش
اخبار و طوطيان شكر شكن شيرين گفتار» روايت مي كردند. بر همين اساس بوده است كه 
هند و شاه نخجواني تواريخ را اَسمار (جمع َسَمر به معني قصه گويي در شب) مي دانست تا 
در سايه ي آن مردمان دمي بياسايند. آن چه كه مردمان از خواص تا عوام از تاريخ مي آموختند 
و براي تربيت و تدبير زندگي به كار مي بستند، از خالل افسانه و افسون و داستان باستان و 
زندگي پهلوانان و حماسه ها، بر همين اساس بود. همگان به دليل لذتي كه از تاريخ مي بردند، 
دل بسته ي گذشته ها و دنباله رو قهرمانان مي شدند و آن چه را كه از گذشتگان مي شنيدند به 
گوش جان پذيرا مي گشتند. واقعيت آن است كه در گذشته ي دور تاريخ بشر، كه مي توان 
آن را مرحله ي كودكي تمدن بشري دانست، تاريخ نگاري صورت اسطوره و افسانه داشت و 
زندگي پهلوانان و سرگذشت نيكو كاران را در حالي كه با بدي ها مبارزه مي كردند منعكس 
مي ساخت. لذا به نحوي شگفت انگيز الگو هاي ذهني و زباني افراد، در دوره ي كودكي و 

نوجواني، با مراحل نخستين تاريخ تمدن و فرهنگ انطباق و هماهنگي نشان مي دهد.
با رشد سني آدمي، روزگار كودكي به جواني مي پيوندد و پس از آن دوره ى  ميان سالي 

فرا مي رسد.

در اين حالت انسان صاحب تجربه 
ــاهد وقايع گوناگون فردي و  ــده و ش ش
ــر اندازه كه  ــي مي گردد. حال، ه اجتماع
ــد ميزان  ــيارتر و تيزبين تر باش فرد هوش
ــذر زندگي و  ــخصي او از گ تجربه ى  ش
مشاهده ي وقايع و نيز برداشت او از آنها 
بيشتر خواهد بود. چنان كه به اندازه ي سن 
ــورت دقت، بيش از  خويش و يا در ص
سن خويش، صاحب تجربه و معلومات 
خواهد شد. چنين انساني عالوه بر آن كه 
ــت، «داراي تاريخ»  ــره» اس داراي «خاط
ــن وضعيت، آنچه كه  ــت . در اي نيز هس
ــت آورده ، اعم  ــول زندگي به دس در ط
ــادي و معنوي و نيز آنچه بدو تعلق  از م
گرفته يا خود را متعلق بدان مي داند، كه 
شاكله هاي اصلي هويت و شخصيت او را 
مي سازند و باوي پيوندي استوار مي يابند. 
ــان از ميان سالي به  از آن پس هر چه انس
ــوي پيري برود، به گزينش خاطرات  س
خويش(يعني روزگاري كه از سرگذرانده 
ــاري كه  ــده و يا اخب ــه دي ــي ك و وقايع
ــنيده است) مي پردازد. او بدين ترتيب  ش
«گذشته ي مطلوب» خويش را با انتخاب 
كردن از ميان وقايع بسيار شكل مي دهد. 
ــاني هر چند مورخ نيست، اما  چنين انس
ــته ي  ــر كردن زندگي گذش براي تصوي
ــك مورخ عمل مي كند.  خود همچون ي
ــته ي او، كه  ــي از گذش تا جايي كه بخش
ــده ي دوره كودكي(از مرحله ي  دربردارن
ــخيص) تا طراوت و پويايي  تميز و تش
ــت، عصر طاليي زندگي او را  جواني اس
ــازد. آنگاه، در عبور از ميان سالي به  مي س
پيري، و در حالي كه نشاط دوره ي جواني 
ــت مي رود، احساسى از غربت و  از دس
دلتنگي (نوستالژي) براي فرد ممكن است 



پديدآيد و لذا تمايل مي يابد كه خانه و مدرسه و دوستان و شهر و ديار خويش در سال هاي پيش را 
بار ديگر ببينند كه اين را مي توان به نوعي «بازگشت به خويش» تلقي كرد.

چنين تجربه اي فقط براي آحاد مردم مطرح نيست، بلكه جوامع نيز كه در تاريخ پر فراز و نشيب 
خود، گاه رشد وگاه زوال را تجربه كرده و پيروزي ها و شكست ها را از سر گذرانده اند، نگاهشان در 
هر عصري به روزگاران طي شده متفاوت مي شود. چنان كه در روزهاي ضعف و سستي و در حالي 
ــازد، اعصار طاليي گذشته و افتخارات  كه مخاطرات گوناگون عرصه ي اميد را بر آنان تنگ مي س
گذشتگان را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند. يا آن هنگام كه تالش براي تولد مجدد عظمت و افتخار 
مد نظر واقع مي شود، «بازگشت» به سنت پيشينيان يا شرايطي كه در آن به سر برده اند بيشتر برايشان 
ــود. بدين ترتيب در مرحله ي جواني كه همراه با كسب تجربه و دانش است تا پايان  مطرح مي ش
دوره ي ميان سالي كه قواي انسان رو به سستي مي گذارد تشابهي با دوره ي عظمت و اقتدار و رونق 

و شكوه تاريخ ملت ها مشاهده مي گردد.
اما با قدم گذاردن به پيري و پختگي آن چه كه در انسان تفوق مي يابد قوه ي فاهمه يا قدرت تعقل 
ــت. تجربه ي زندگي و دانشي كه كسب شده، براي دنيا ديدگان، توانايي الزم جهت نقد نظر و  اس
تدبير بهتر در برابر رويدادها را فراهم مي آورد. آنچنان كه به قول معروف، «آن چه در آيينه جوان بيند- 
پير در خشت خام آن بيند» پيران صاحب دانش و تجربه و سرد و گرم روزگار چشيده، سرمايه ي 
ــتند، از اين روست كه گفته اند: تدبير پيران و نيروي جوانان.  معنوي و هدايت كننده ي جامعه هس
ــن گذاشته را دوره ي تجربه و آموختن آنان بدانيم مي توان گفت  ــر زندگي افراد پا به س اگر سراس
كه حداقل در حد زندگي خويش «تاريخ دان» شده اند. چنان كه ملت ها نيز با گذر زمان و پشت سر 
گذاشتن حوادث تلخ و شيرين بسيار، چنين سرگذشتي را به صورت تاريخ كتبي و شفاهي خويش 
ــل هاي بعد به ارث مي گذارند. هر جامعه ي داراي  ــوند، آن را تدوين مي كنند و براي نس دارا مي ش
تجربه و دانش ثبت و ضبط شده، صاحب فكر و فرهنگ است و قدمت و تاريخ؛ از اين روست كه 
جوامع كهن سال، چونان انسان هاي كهن سال و خردمند ي هستند كه گنجه هايي از تجربه و تاريخ 

را با خود دارند.
از تطبيق و تشبيه سه مرحله ي كودكي (پيدايش)، جواني(پويش)و پيري(پختگي) در زندگي 
فردي و اجتماعي از منظر آموزش تاريخ، مي توان چنين دريافت كه سير تاريخ بشر بي شباهت به 
سرگذشت فردى آدمي نيست. انسان در سه مرحله ي زندگي خود به ترتيب بر اساس ذائقه، خاطره 
و فاهمه به تاريخ مي نگرد و به همين نحو به ترتيب در ابتدا تاريخ خوان، سپس تاريخ دار و سرانجام 
تاريخ دان مي شود. الزم نيست كه طي چنين مراحلي را مبتني بر «آموزش رسمي تاريخ» و يا پرداختن 
ــت، بلكه منظور  ــخن از «علم تاريخ» نيس به «تاريخ نگاري حرفه اى» بدانيم. به عبارتى در اين جا س
«فرهنگ تاريخ» است. چنان كه اين دو با هم باشند و با هم يكى باشند بسيار خوب اما حتى در غياب 
تاريخ نگارى و آموزش رسمي و حرفه اي تاريخ نيز افراد يك جامعه و ميراث جمعي آنها مي تواند 
ــد. و در پايان الزم است توجه داشت كه «آموزش تاريخ»  ــته باش رويكرد و كاركردي تاريخي داش
فرايند ي است سازمان يافته و هدفمند كه ميان «فرهنگ تاريخ » و «علم تاريخ» قرار مي گيرد. فرهنگ 
تاريخ، مربوط به حضور تاريخ در متن و بطن زندگى اجتماعى است. تمامى جوامع بشرى در هر 
سطح تمدنى كه باشند الزم است اين «فرهنگ تاريخ» را داشته باشند، تا هم از تاريخ بهره بگيرند 
و هم در حفظ آن بكوشند. اما علم تاريخ همان معرفت سازمان يافته و روشمند تاريخ است كه از 

طريق متخصصان، به بخشى از اعضاى جامعه انتقال مى يابد و از انتقال آن انتظار حرفه اى دارند.

از تطبيق و تشبيه 
سه مرحله ي 
كودكي (پيدايش)، 
جواني(پويش)
و پيري(پختگي) 
در زندگي فردي 
و اجتماعي از 
منظر آموزش 
تاريخ، مي توان 
چنين دريافت كه 
سير تاريخ بشر 
بي شباهت به 
سرگذشت فردى 
آدمي نيست
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كتاب تاريخ بايد تغيير كند. برنامه ي درس تاريخ با نقص ها و كاستي هايي روبه رو 
اســت. تاريخ به شــرح و توصيف زندگي صاحبان قدرت محدود شده است. آيا 

مي خواهيم مورخ تربيت كنيم؟ ارزشيابي تاريخ مشكل دارد.
اين ها پاره اي از چالش هايي پيش روي آموزش تاريخ، و حرف هايي اســت كه در 
نشست 2 ساعته اي مطرح شد كه در آن عباس پرتوي مقدم، كارشناس مسئول گروه 
تاريخ دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درســي، حشمت اهللا سليمي، كارشناس 
ــته و فريده  گروه تاريخ دفتر مذكور، و فاطمه آهنگري معلم و پژوهشــگر اين رش
ــهر تهران  حضور داشتند.  حشمتي، ســرگروه تاريخ سازمان آموزش و پرورش ش

آن چه در ادامه مي خوانيد گزارشي از اين نشست است.

تاريخ و تاريخ نويسي آموزشي
بررسي مشكالت آموزش تاريخ

گزارش: آزاده شاكري

� به نظر شما بچه ها از كتاب هاي 
درسي تاريخ راضي هســتند؟ آيا اين 
ــان و  ــا را به كشورش ــا بچه ه كتاب ه

تاريخ آن عالقه مند مي كند؟
ــه نظرمن  ــه آهنگــري: ب � فاطم
عالقه مندي دانش آموزان به تاريخ تحت 
ــاب و روش تدريس قرار دارد.  تأثير كت
ــه اطالعات علمي  ــوالً همكاراني ك معم
ــذب دانش آموزان  ــد در ج ــري دارن بهت
موفق ترند و همكاراني كه با بي عالقگي 
تدريس مي كنند و يا رشته ي تخصص شان 
ــد رضايت و  ــت، نمي توانن ــخ نيس تاري

عالقه مندي بچه ها را جلب كنند.
ــب كتاب  ــود مطال ــث ديگر خ بح
ــت. مطالب كتاب گاه ارضا كننده ي  اس
ــوزان از نظر علمي و  ــاي دانش آم نيازه
عاطفي نيست و آن ها را راضي نمي كند. 
ــؤال هايي مي كند كه  براي شان ايجاد س
ــؤال ها بدون پاسخ مي ماند.  گاهي اين س
ــته باشد  پس اگر معلم آن قدر تبحر داش
ــن دانش آموز را راضي كند،  كه بتواند اي
ــدا مي كند و اگر  اظهار رضايت مندي پي

نتواند بي عالقگي تداوم پيدا مي كند.
در محتواي كتاب گاه به شخصيت ها 
ــه داده اند و برعكس  حالت قديس گون
ــخصيت ها را مطلقاً بد  ــي برخي ش گاه
ــان داده اند. اين مشكل بزرگي است.  نش
ــي، آدم ها يا سياه سياهند  در كتاب درس
ــفيد. مثًال  آيا به امير كبير  ــفيد س و يا س
ــت. ما  ــت؟ قطعاً هس انتقادي وارد نيس
ــد اين موارد را بپذيريم. هر چيزي را  باي
ــده بيان  ــت و واقع ش همان طور كه هس
ــكلي  كنيم. فقط معلم مي تواند چنين مش

را حل كند. 
� كتاب هاي درسي چه ايرادهايي 
دارد كه به نيازهاي دانش آموز پاســخ 

نمي دهد؟
� آهنگري: بعضي از مسائل كتاب 
ــته شده كه با هم تناقض  به گونه اي نوش
ــت  ــب مختلفي از اين دس ــد. مطال دارن
وجود دارد. مثًال در تاريج معاصر گاه از 
اصالحات رضاخاني صحبت مي شود و 
گاهي از اقدامات او. براي دانش آموز اين 
ــود كه آيا اصالحاتي  سؤال مطرح مي ش

كه انجام شده خوب بوده يا بد؟ گاه نيز 
ــت مي شود  از متن كتاب اين طور برداش
كه رضاخان اصالحاتي انجام نداده است 
ــته  و فقط در صورتي كه معلم تبحر داش
ــد مي تواند مطلب را به بهترين نحو  باش

بيان و اهداف كتاب را اجرا كند.
 يكي ديگر از ايرادات كتاب، حجم 
ــت. با توجه به ساعت  خيلي زياد آن اس
درسي بچه ها حجم مطالبي كه قرار است 
به آن ها ارائه شود و از آن امتحان گرفته 

شود خيلي زياد است.
ــت مطالب علمي  ــي ممكن اس گاه
ــه دانش آموز بدهيم اما از آن  زيادي را ب
امتحان نمي گيريم. من به تجربه دريافته ام 
كه مطالب غيردرسي كه به دانش آموزان 
مي گويم، در ذهن آن ها بهتر باقي مي ماند 
تا مطالب امتحاني كه بااجبار مي خوانند. 
ــار رواني،  ــر همين اجبار و فش به خاط
دانش آموز توان پاسخ گويي به پرسش ها 
را ندارد و به دليل فشارهاي رواني ناشي 
از حجم زياد كتاب حافظه ي دانش آموز 
ياري نمي كند كه تمام مطالب را به مدت 

ميزگرد
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طوالني حفظ كند.
� حجم كتاب چه طور؟ آيا حجم 
كتاب ها بازمان در نظر گرفته شده براي 
تدريس متناسب است؟ و در زمان مقرر 

مي توان كتاب را به پايان رساند؟
ــوم  ــراي پايه ي س � آهنگــري: ب
ــختي  ــاني)، كتاب به س ــتان (انس دبيرس
ــود. كتاب «تاريخ معاصر» هم  تمام مي ش
ــده   ــختي در زمان در نظر گرفته ش به س
به پايان مي رسد. اما كتاب هاي سال دوم 
ــگاهي رشته ي انساني حجم  و پيش دانش

مناسبي دارند.

به  پيش  سال   100 نگاه  همان  با 
تاريخ مي نگريم

ــــــــــــــــــــــــــــ
پرتوي مقدم: من، هم سابقه ي دبيري 
ــت كه در  ــم مدت كوتاهي اس دارم و ه
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
ــتم و دستي بر آتش  مشغول به كار هس
ــه در اين جا مي خواهم  ــي ك دارم. مطالب
ــابقه ي  ــم بيش تر متكي به س ــوان كن عن
ــر به كار  ــت و بخش ديگ ــري ام اس دبي
ــذا مي خواهم موضوع را كمي  فعلي ام. ل
ــترده تر از كتاب بررسي كنم. به نظر  گس
ــه طور عام  ــوزش تاريخ ب ــن ما در آم م
ــن راهنما، توليد  (در برنامه ريزي، تدوي
محتوا، آموزش و ارزشيابي) با مشكالت 
ــايي هاي زيادي روبه رو هستيم و  و نارس
ــرض و منصفانه  ــر بخواهيم بدون غ اگ
نگاه كنيم، برنامه ي درس تاريخ (البته اين 
ــت  اختصاص به تاريخ ندارد و سرنوش
ــوزه ي علوم  ــياري از درس ها در ح بس
ــت) با نقص ها و كاستي هايي  انساني اس
روبه رو است. بخشي از اين كاستي ها در 
حوزه ي نظر است. يعني با فقر تئوريك 
ــتيم. بخشي هم در حوزه ي  روبه رو هس
ــتي هاي  ــر از كاس ــت و متأث روش اس

حوزه ي نظر.

ــه از تاريخ وجود  ــود. تصوري ك نمي ش
دارد، تصوري تقليل گرا و محدود است. 
ــائل سياسي و نظامي  ما تاريخ را به مس
ــياري از جنبه هاي  ــل مي دهيم و بس تقلي
تاريخ مانند حوزه ي اجتماعي، فرهنگي 
و به ويژه اقتصادي عمدتاً مغفول مي ماند 
ــود.  ــه آن پرداخته مي ش ــيار كم ب و بس
ــي كه از  ــاس، تصور و تلق ــن اس برهمي
ــرح  علم تاريخ وجود دارد محدود به ش
ــان قدرت و  ــف زندگي صاحب و توصي
ــي و  ــگان سياس ــاً نخب ــگان (عمدت نخب
ــود.بنابراين محتواي مزبور  نظامي) مي ش
ــا  كليات مربوط  ــر به جزييات ي منحص
ــت و  ــرد صاحبان قدرت اس ــه عملك ب

هدف مند نيست.

اين كاستي ها بخشي به درس تاريخ 
و بخش ديگري به حوزه ي تعليم و تربيت 
به طور عام مربوط مي شود. من در اينجا 
فقط از كاستي هاي درس تاريخ صحبت 

مي كنم.
مهم ترين مشكل در درس تاريخ اين 
ــت كه ما درِك به روز، علمي و دقيق  اس
ــم. (نمي خواهم  ــته ي تاريخ نداري از رش
اين را به تمام دبيران يا دست اندركاران  
علم تاريخ تعميم دهم ولي به طور غالب 
اين نارسايي وجود دارد.) ما درك علمي 
ــري اش نداريم.  ــت، و مبادي نظ از ماهي
ــا و تعريف ها غالباً نگاه و تعريف  نگاه ه
ــال گذشته، در  ــنتي است. در 100 س س
حوزه ي علوم مختلف تحوالت اساسي 
ــا با همان  ــت ولي م ــورت گرفته اس ص
ــم. من  ــه تاريخ مي نگري ــنتي ب ــگاه س ن
ــكل رفع شود،  فكر مي كنم اگر اين مش
ــاير ايرادات برنامه ي درسي برجسته  س

ــم. من  ــه تاريخ مي نگري ــنتي ب س
ــكل رفع شود،  ي كنم اگر اين مش
  ايرادات برنامه ي درسي برجسته
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ــخ بر برنامه، توليد  اين تلقي از تاري
محتوا، آموزش و ارزشيابي حاكم است 

و مشكالتي را به وجودآورده است. 
ــه  ب ــم  ه ــكل  مش ــن  اي ــاس  اس
به  بلكه  ــردد،  بر نمي گ آموزش و پرورش 
آموزش  عالي برمي گردد. برنامه ي درسي 
ما اعتبار و مشروعيتش را از آموزش عالي 
مي گيرد. اين نگاه سنتي بر آموزش عالي 
ما حاكم است و از اين طريق به آموزش 
و پرورش تسري يافته است. مسئله اين 
ــي در حوزه ي  ــه طور كل ــت كه ما ب اس

تعليم و تربيت، هم از نظر تئوريك و هم 
از حيث روش، مشكل داريم.

ــا بهتر نيســت بحــث را در  � آي
حيطه ي علم تاريخ ادامه دهيم؟

ــا اين ها هر دو  ــوي مقدم: ام � پرت
مالزم يكديگرند.

� بله، اما بحث اين اســت كه اين 
محتوايي كه در حال حاضر در اختيار 
ــم، آيا   ــرار داده اي ــان ق دانش آموزان م
مناســب اســت؟ خانم آهنگري اشاره 
كردند كه محتواي كتاب هاي درســي 
ــما با اين نظر موافق  جذاب نيست، ش

هستيد؟

ــه، من معتقدم  ــوي مقدم: بل � پرت
ــت و  دليل  ــاب جذاب نيس ــب كت مطال
ــت كه ما تلقي درست  عمده اش اين اس
و علمي از تاريخ نداريم و آمده ايم تاريخ 
را به وقايع نگاري هاي سياسي و نظامي 
ــر كرده ايم، يعني حيطه هاي ديگر  منحص
ــي غايب  ــد و يا از كتاب درس ضعيف ان

هستند. اين يكي از اشكاالت است. 
ــايي در فهم و  ــكال ديگر، نارس اش
ــا نگاه يك  ــت. ما نمي توانيم ب درك اس
ــته ي انسان به خوبي آن را  بعدي به گذش
ــي ارتباط  ــوزه ي سياس ــم. ح درك كني
ــي دارد و  ــوزه ي اجتماع ــي با ح نزديك
ــته باشيم نه تنها  اگر نگاه يك بعدي داش
ــتي  ــم فرايند تاريخ را به درس نمي تواني
ــي را  درك كنيم كه حتي حوزه ي سياس
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زندگي امروزش ندارد و به همين خاطر 
به آن عالقه مند نمي شود. 

  «استنفورد» در كتابي به اين موضوع 
ــراد نه در زمان  ــود كه چرا اف پرداخته ب
ــان تحصيالت  ــل بلكه بعد از پاي تحصي
خود به تاريخ (در قالب كتاب هاي تاريخ، 
داستان هاي تاريخي و فيلم هاي تاريخي) 
ــوند. من با خواندن اين  عالقه مند مي ش
ــاير كشورها هم  مطلب پي بردم كه در س
ــث بي عالقگي دانش آموزان به تاريخ  بح

وجود دارد.
ــت افراد، به داليل مختلف،  در حقيق
به كسب تجربه و يا استفاده از تجربيات 
ــق مطالعه ي  ــر، از طري ــان هاي ديگ انس

ــي  ــد. اما كتاب درس ــخ، مي پردازن تاري
ــه دانش آموزان منتقل  ــا اين تجربه را ب م
ــوي مقدم و  ــن از آقاي پرت ــد. م نمي كن
كتاب خواهش  تأليف  ــت اندركاران  دس
مي كنم به اين نكته توجه و عالوه بر آن 
بين دروس مختلف ارتباطي ايجاد كنند. 
ــخ و تعليمات اجتماعي،  ــن تاري ــًال بي مث
ــي زندگي امروزه  ــا و به طور كل جغرافي
ــخ كاربردي و  ــود. تاري ــه ايجاد ش رابط
ــي شود. بايد هدف ما از آموزش  آموزش
ــود. آيا ما مي خواهيم  تاريخ مشخص ش
ــا قصدمان اين  ــت كنيم و ي ــورخ تربي م
ــري زندگي  ــت كه در جامعه ي  بهت اس
ــل دانش آموز را در  ــم و ضريب عم كني
ــت معلم  جامعه باالتر ببريم؟ ممكن اس
ــه كالس و  ــرش دانش آموز را ب ــا تبح ب

ــي درك نخواهم كرد بنابراين  نيز به خوب
ــم مخاطب اين  ــري و ه ــراي مج هم ب
ــود مي آيد كه اين درس يا  ذهنيت به وج
اين كتاب تأثيري در زندگي آن ها ندارد. 
ــت كه آن ها  ــن كتاب اين اس فقط اثر اي
ــي از اطالعات  پراكنده،  مجبورند بخش
جزئي و كلي در يك حيطه را حفظ كنند، 
بدون اين كه نتايج شناختي بر آن مترتب 
باشد. اهداف درس تاريخ هنگامي محقق 
ــود كه ما بتوانيم در متعلم شناخت  مي ش
ــا تلنبار كردن  ــاد كنيم. من معتقدم ب ايج
ــويه، پراكنده و بي ربط  اطالعات يك س
ما نمي توان شناخت ايجاد كرد. نمي توان 
ــت دانش آموز اين اطالعات  انتظار داش

يك سويه را در ذهن اش، تجزيه و تحليل 
و تركيب كند و به شناخت برسد. چنين 

چيزي امكان پذير نيست.
� خانم حشمتي شما بفرماييد.

� خانم حشــمتي: به بيش  تر موارد 
اشاره شد. حجم كتاب، ارتباط مطالب با 
هم و با دروس همعرض، از آن جمله اند. 
با توجه به اين كه اين كتاب ها بارها جرح 
و تعديل شده است، پيوستگي مطالب  آن 
از بين رفته و اين باعث كاهش جذابيت 

آن شده است.
مشكل ديگر كتاب ها اين است كه با 
زندگي جاري دانش آموزان ارتباط برقرار 
نمي كند و دانش آموز نمي تواند از آن در 
زندگي اش استفاده كند. ما دانش آموز را 
به گذشته اش مي بريم كه هيچ ارتباطي با 

خودش جذب كند اما نمي تواند او را به 
تاريخ عالقه مند سازد.

تاريخ و هويت ملي
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــي يك  ــاب درس ــليمي: كت   � س
ــي  ــت. متن، آموزش ــي اس ــن آموزش مت
ــته باشد كه بتواند  بايد ويژگي هايي داش
ــب كند. اين  ــوز را به خود جل دانش آم
ــاد  ــي ايج ــل مختلف ــت را عوام جذابي
ــوا تأثير زيادي بر  . مطمئنًا محت ــد مي كنن
ــتان در اين  ــت كتاب دارد و دوس جذابي
ــد. اما عوامل ديگري  باره صحبت كردن
نيز در جذابيت متن آموزشي تأثير دارد، 
عواملي مانند نوع حروف چاپي مناسب، 
ــتفاده از رنگ هاي  نثر متن آموزشي، اس
ــودن آن،  ــّور ب ــاب، مص ــذاب در كت ج
ــودار و تصاوير  ــتفاده از جدول و نم اس
ــد در كنار محتواي كتاب  جذاب مي توان

برجذابيت آن بيفزايد.
به جز اين موارد، محتوا بايد انسجام 
داشته باشد. دانش آموزي كه براي اولين 
ــد كلياتي از  ــاب را مي خواند باي بار كت

موضوع كتاب را درك كند.
ــب بودن متن  ــئله ي ديگر متناس مس
آموزشي با سطح درك دانش آموز است. 
دور از انصاف است كه ما مطالب سطح 
دانشجو را به دانش آموز ارائه دهيم. خانم 
حشمتي به موضوع جالبي اشاره كردند: 
ــث ارتباط تاريخ با زندگي روزمره ي  بح
ــه دانش آموز ما  ــوز. تاريخي ك دانش آم
ــازگار  مي خواند تا چه حد با هويتش س
ــت؟ تا چه حد او را با هويت جمعي  اس
خودش آشنا مي كند؟ اگر اين ويژگي ها 
ــه  ــت ك ــوان گف ــد مي ت ــي باش در كتاب
دانش آموز آن كتاب را مي پذيرد. به نظر 
من رضايت يا عدم رضايت دانش آموزان 
ــت و هم نسبت به  ــبي اس از كتاب، نس
ــم كتاب هاي  ــوزان و ه ــداد دانش آم تع
ــي متفاوت  ــف تحصيل ــاي مختل پايه ه

در  مشكل  مهم ترين  پرتوى مقدم: 
درِك  ما  كه  است  اين  تاريخ  درس 
تاريخ  علم  از  دقيقى  و  به روز، علمى 

نداريم
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است. ما نمي توانيم تك تك دانش آموزان 
ــاب رضايت  ــا از كت ــي كه آي نظرخواه
ــد يا نه! اما مي توان با اطمينان گفت  دارن
درصد بااليي از دانش آموزان از مجموِع 
ــخ در دوره هاي  ــاي درس تاري كتاب ه
ــتان رضايت  ابتدايي، راهنمايي و دبيرس
ــد. اما اين رضايت درباره ي تك تك  دارن

كتاب هاي تاريخ متفاوت است.
ــاي  كتاب ه ــت  كيفي ــوع  مجم در 
ــال هاي گذشته بهتر  درسي نسبت به س
و محتواي آن علمي تر و به سطح ادراك 

دانش آموزان نزديك تر شده است.
ــه اي كه  ــن در منطق � آهنگــري: م
تدريس مي كنم، نظر سنجي ميداني انجام 
ــاي آن مي توانم بگويم  ــر مبن داده ام و ب
ــت دانش آموزان به 50  كه درصد رضاي

د نمي رسد. درص
ــدم: من خيلي روي   � پرتوي مق
درصدها بحث نمي كنم. اهداف آموزش 
ــط روي كاغذ مي آيد و مجري،  تاريخ فق
ــه آن هيچ توجهي  ــز و مؤلف ب برنامه ري
ــراف و آگاهي  ــر آن اش ــد و يا ب نمي كنن
ــه اهداف درس  ــذا چه ميزان ب ندارند. ل
دست يافته اند بايد برگه ي ارزشيابي نهايي 
ــياري از اهداف  ــوز را ببيند. بس دانش آم
ــورد توجه قرار نگرفته  تعليم و تربيت م
ــت و تنها مجموعه اي از اطالعات به  اس
ــت. ما بايد به  ــوز انتقال يافته اس دانش آم
ــدازه نياز  ــه كنيم كه به ان ــن نكته توج اي
دانش آموز به او اطالعات بدهيم كه بتواند 

زندگي اش را در جامعه اعتال بخشد.

در تعليم و تربيت، دانش ابزار است. 
ــي  ــت. بخش ــده اس اما براي  ما هدف ش
ــورد اين كه ما بايد  كه مطرح كردم در م
تلقي درست و علمي داشته باشيم براي 
ــت. اين براي برنامه ريز،  دانش آموز نيس
توليد كننده ي محتوا و معلم است. آن ها 
بايد به علم تاريخ و روش هاي آن مسلط 
ــد تاريخ را با  ــر اين طور باش ــند. اگ باش
ــس خواهند كرد. من  نگاهي ديگر تدري
اتفاقًا روي بخش آموزشي تأكيد زيادي 
دارم و معتقدم اگر نيروي انساني كارآمد، 
آموزش ديده و مسلط به علم روز داشته 
ــا را برطرف  ــص برنامه ي م ــيم، نق باش
خواهد كرد، نقص كتاب ما را مي پوشاند 
و براي همين است كه همه جا بر نيروي 

انساني تكيه مي شود.
تربيت شهروندان آگاه، متعهد، خالق 
ــگر بر عهده ي آموزش عمومي  و كاوش

است.

كتاب تاريخ خوب نيست!
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــما بزرگواران  � آهنگري: چرا؟ ش
بايد به اين موضوعات توجه كنيد.

ــرا؟ بله! قبول  ــدم: چ   � پرتوي مق
ــون ما  ــت چ ــذاب نيس ــاب ج دارم. كت
تاريخ اجتماعي مردم را از تاريخ حذف 
ــي هدف ها و محتوا  ــم. در طراح كرده اي
ــروز دانش آموز را  ــاز و دغدغه هاي ام ني
در نظر نمي گيريم. به دو دليل:1. كارمان 
ــي ندارد، 2.  ــت و روش علم علمي نيس

ــاس نياز امروز  هدف ها و محتوا را براس
ي نكرده ايم. طراح

ــيابي هم حرف دارم.  من روي ارزش
ارزشيابي امروز ما دقيقًا براساس نگاهي 

است كه به تاريخ داريم.
ــم درس ها هم بايد به  در مورد حج
ــه  حجم فعلي  ــاره كنم ك ــن نكته اش اي
كتاب ها با توجه به تاريخ طوالني كشور 
ــيابي ما  ــدارد. ارزش ــم زيادي ن ما حج

مشكل دارد.
ــاره  ــما به اين اش � حشــمتي: ش
ــه تاريخ در  ــنتي ب ــگاه س ــد كه ن كردي
ــت و به همين  ــوزش عالي حاكم اس آم
ــرورش نيز تداوم  ــر در آموزش و پ خاط
ــده ايم.  ــي ش ــار دور باطل ــا دچ دارد. م
ــيوه ي سنتي تربيت  دانش آموزاني را با ش
مي كنيم به دانشگاه مي فرستيم (بماند كه 
ــته ي تاريخ  معموالً معدل هاي پايين رش
ــد.) او دوباره با همان  را انتخاب مي كنن
ــد و به  ــنتي تاريخ مي خوان ــيوه ي س ش
ت  و اين جاس ش بر مي گردد آموزش و پرور
د  رش مي توان د: «آموزش و پرو كه مي گوين
ــلي را بسازد» اگر ما دانش آموز مان را  نس
ــطحي تربيت كنيم كه مطالباتش از  در س
علم تاريخ باالتر از سطح كنوني باشد، او 
ــگاه همين را از استادش خواهد  در دانش

خواست.
ــن رويكردهايي كه  ــا اي ــما ب اگر ش
ــاره كرديد، كتاب  خيلي خوب به آن اش
را تغيير دهيد، مطمئنًاً ارزشيابي، شيوه ي 
ــگاه دانش آموز تغيير خواهد  تدريس و ن
ــوزان با نگاه بهتري وارد  كرد و دانش آم
ــد. بنابراين وظيفه ي  دانشگاه خواهند ش
دفتر تأليف و معلمان ما سنگين تر است، 
ــه را تأمين  ــوراك فكري جامع چون خ
مي كنند. ما بايد از درون به خودمان نگاه 
ــان تحول ايجاد  ــم؛ ما بايد در خودم كني
ــيم ديگران تغيير  كنيم و نبايد منتظر باش
ــوص اين كتاب حتمًا بايد  كنند. به خص
ــبختانه شما، هم تجربه  تغيير كند. خوش

روانى  فشارهاى  دليل  به  آهنگرى: 
ناشى از حجم زياد كتاب، حافظه ى 
دانش آموز يارى نمى كند، تمام مطالب 

را به مدت طوالنى حفظ كند
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ــي ازعلم تاريخ و  تعريفي به روز و علم
ــب  روش هاي آن و طراحي اهداف مناس
ــوزش تاريخ را  ــي، محتوا و آم و مقتض
ــازيم. در حقيقت  جذاب و اثربخش تر س
ما در مرحله ي بازنگري در برنامه هستيم. 
خوشبختانه در دانشگاه هم نسل جديدي 
پا به عرصه گذاشته اند كه آن نگاه گذشته 

را ندارند. .

ــورها  ــاير كش حشــمتي: در س  �
ــوزش تاريخ وجود  ــته اي به نام آم رش
ــزي را  ــان چي ــا از دبيران م ــا م دارد، ام
مي خواهيم كه به آن ها آموزش نداده ايم. 
مجله ي آموزش تاريخ در يكي دو شماره 
ــت، كه كار  ــه اين موضوع پرداخته اس ب
ــت. دبيران ما آموزشى  ــيار خوبي اس بس
ــتر از دبيران  در اين باره نديده اند. ما بيش
خودمان در دبيرستان تأثير گرفته ايم و در 
ــگاهى مان، درسى با اين  واحدهاى دانش
ــته ايم. در دروس تربيتى هم  عنوان نداش
كسانى به ما تدريس مى كردند كه تاريخ 

نمى دانستند.
ــم  ك ــتان  دبيرس در  آهنگــرى:   �
نيستند معلمانى كه به سبك مدنظر آقاى 
ــفانه  ــدم كار مى كنند. اما متأس پرتوى مق
ــت و فقط  ــته اى كم اس ــاط بين رش ارتب
ــن زمينه موفق  ــد در اي ــانى مى توانن كس
ــان عالقه مند بوده اند،  ــند كه خودش باش
ــت آورده اند  ــى را به دس ــات كاف اطالع
ــته ها  ــاير رش و ارتباطى بين تاريخ و س
ــى به چنين معلمانى  ايجاد كرده اند. كس

ــت. خودشان به دنبال  آموزش نداده اس
يادگيرى رفته و اين توانايى ها را به دست 

آورده اند.
ــالح  ــس از اص ــدم: پ  � پرتوى مق
ــه و تغيير محتوا ضرورى  راهنماي برنام
ــت كه به آموزش معلمان توجه شود.  اس
ــته باشد  ــكل داش چرا كه اگر برنامه مش
ولى دبير توانمند باشد به راحتى مى تواند 

نقص برنامه را برطرف كند.

وجود  تاريخ  تدريس  روش  كتاب 
ندارد

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــس  تدري روش  ــاب  كت ــا  آي  �
ــراى معلمان اين  ــخ ب ــاى تاري كتاب ه

رشته وجود دارد؟
ــال پيش  ــي دو س � حشــمتى: يك
ــى را با عنوان  ــر صالحى كتاب آقاى دكت
ــر  ــوزش تاريخ» منتش ــاى آم «راهكاره
ــاب مجموعه اى از چند  كرده اند. اين كت
ــده به زبان  ــه ى تأليفى و ترجمه ش مقال
فارسى است، اما كتاب تخصصى در اين 
ــد  ــه وجود ندارد. البته مجله ى رش زمين
ــماره به اين  ــوزش تاريخ در چند ش آم

موضوع پرداخته است.
ــليمى: اين مجله دو ويژه نامه  � س
درباره ي  روش آموزش تاريخ دارد. خود 
من نيز كتابى با موضوع راهنماى آموزش 
تاريخ شناسى دوره ى پيش دانشگاهى در 
ــت تأليف دارم. اين كتاب در مراحل  دس
آخر كار تأليف است و ان شاءا.. به زودى 

تقديم همكاران خواهد شد.
� آيا برنامه اى جهت تأليف كتاب 
روش تدريس خاص كتاب هاى تاريخ 

وجود دارد؟
� سليمى: تا وقتى تغييرات كتاب ها 
ــوند،  ــد و كتاب ها تثبيت نش ــان نياب پاي
ــا راهنماى  ــاى معلم ي ــود راهنم نمى ش

آموزش تاريخ نوشت.
� حشــمتى: البته در سال هاى اخير 

سليمى: تا وقتى كتاب ها تغيير نكنند و 
تثبيت نشوند؛ نمى شود راهنماى معلم 

يا راهنماى آموزش تاريخ نوشت

دانشگاهي داريد، هم معلم هستيد و هم 
به مؤلفه هاي مورد نظر براي تغيير كتاب 

آشنايي داريد.
ــــــــــــــــــــــــــــ بازنگري در برنامه ي درس تاريخ

ــاي خانم  ــه ي صحبت ه � در ادام
ــوالي دارم: آيا دفتر تأليف  حشمتي س
برنامه ي خاصــي براي تغيير كتاب هاي 

تاريخ و تأليف كتاب جديد دارد؟

ــدن اين  ــوي مقدم: مطرح ش � پرت
ــه دغدغه هايي  ــان مي دهد ك بحث ها نش
وجود دارد، آسيب شناسي صورت گرفته 
ــن حرف ها را  ــروز اي ــر ما ام ــت. اگ اس
ــت كه در سر  مي زنيم، در اثر نتايجي اس
كالس به دست آورده ايم. ما نتوانسته ايم 
به دانش آموزي كه از سال چهارم دبستان 
در اختيار درس تاريخ بوده است، شناخت 
ــرايط كنوني خود و  ــم كه بتواند ش بدهي
ــورش  ــنجد و بداند كش جامعه اش را بس
ــت. ما به  در كجاي تاريخ قرار گرفته اس
تلنبار كردن ذهن دانش آموز مي پردازيم. 
ــاتيد تاريخ كه  به قول يكي از بزرگان اس
مي گويد«اين شكل از آموزش تاريخ علم 
ــي به اين علم  ــت.»  ما حت انبارداري اس
ــتي نمي پردازيم.  ــم به درس انبارداري ه
ــه  چون در پايان كه دانش آموز از مدرس
ــود. چيزي همراه ندارد. هم  خارج مي ش
ــي  اكنون اصالح راهنماي برنامه ي درس
تاريخ در شوراي برنامه ريزي گروه تاريخ 
ــدوارم با تلقي و  ــت  و امي هم مطرح اس
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چه مشكلى دارد؟
ــيابى تاريخ خيلى  � آهنگرى: ارزش

دانشى است.
ــاب مى كند كه  ــررات ايج ــا مق �آي

ارزشيابى به اين شكل انجام شود؟
� آهنگرى: بله.

ــيابى  ارزش ــكل  پرتوى مقدم: ش  �
كنونى درس تاريخ به اين صورت است 
ــطر  كه دانش آموز فلك زده بايد سطربه س
ــاب را حفظ كند و  ــه ي كت و كلمه به كلم
ــان از فهم باشد بر اين  هيچ چيزى كه نش
كار او مترتب نيست. تنها قدرت حافظه ي 
دانش آموز سنجيده مى شود. دانش آموزى 
ــزه ى خاصى  ــدرت حافظه يا انگي كه ق
داشته باشد به هر زحمتى از پس امتحان 
ــر نمى توانند، زير  بر مى آيد. برخى ديگ
ــد، به ويژه هنگامى  ــار اين كار نمى رون ب
ــخيص مى دهد اين كار هيچ نفعى  كه تش

برايش ندارد.
ــاص درس  ــكالت خ ــه اين مش البت
ــاي ديگر چنين  ــت و درس ه تاريخ نيس
معضالتي را كم و بيش دارند. اين شكل 
ــا اضطراب  ــي اغلب توأم ب از ارزش ياب
ــترس  ــت و با وجود اضطراب و اس اس

ــده و در گروه هاى آموزشى  فتح بابى ش
ــت از روش  هاى جديد  ــده اس تالش ش
تدريس در آموزش تاريخ استفاده شود. 
ــف تدريس  ــكاران روش هاى مختل هم
ــعى كرده اند آن را با  را مطالعه كرده و س
ــازند و خيلى  ــخ هماهنگ س درس تاري
ــاى جديد را به كار  ــران ما روش ه از دبي

مى برند.
� آهنگرى: معلمان ما تالش زيادى 
مى كنند اما با موانع زيادى مانند شيوه ى 
ــيابى برخورد مى كنند و اين موانع  ارزش
ــنتى  ــمت روش هاى س آن ها را باز به س

ق مى دهند. سو
ــدم: اين به خاطر همان  � پرتوى مق
ــت از تاريخ است. آن نگاه  تلقى نادرس
ــنتى را مى طلبد.  سنتى روش آموزش س
ــى استفاده كنى به  با آن نگاه از هر روش
خانه اول برمى گردى. اگر نگاه تان تغيير 
ــيابى هم زيرورو خواهد شد.  كند ارزش
ــد در درس تاريخ هدف اين  ــد بداني باي
ــه اى از اتفاقات،  ــا مجموع ــت كه م نيس
ــن  ذه وارد  ــا  مكان ه و  ــخصيت ها  ش

ز شود. دانش آمو
ــناخت باشد و  ــب ش هدف بايد كس
براساس آن شناخت عالقه اى ايجاد شود 
ــرد و بنابراين  ــر رفتار صورت گي و تغيي
ارزشيابى را براساس نگاه كلي و اهداف 

ت مي پذيرد. صور
� سليمى: در اين جا مى توان گفت 
ــان يكى  ــزان و مجري ــداف برنامه ري اه

نيست.

كنكور هدف نيست
ــــــــــــــــــــــــــــ

همين طور  ــه،  بل ــدم:  پرتوى مق  �
ــر  دفت در  ــى  حت ــوز  هن ــا  م ــت.  اس
ــاى درس تاريخ  ــزى، هدف ه برنامه ري
ــي تعريف  ــاى تربيت ــق هدف ه را مطاب
ــا در حوزه ى  ــم. هدف هاى م نكرده اي
ــا همه با  ــاى م ــت. هدف ه ــش اس دان

ــوند و تازه  ــنايى آغاز مى ش كلمه ى آش
ــم تعريف و تبيين  ــنايى ه حدومرز آش

ــت. ــده اس نش
از  ــراد  م هدف نويســى  در    �

ــنايى كدام اســت؟ آش
ــه در  ــن اين ك ــدم: ضم �  پرتوي مق
ــتر به حوزه ى دانش توجه  هدف ها بيش
ــناختى و تربيتى.  ــود تا حوزه ى ش مى ش
ــاس اهداف تربيتى  اگر اهدافمان را براس
(و نه تاريخ براى تاريخ) تعريف كرديم، 
اگر تاريخ را براى اين آموزش داديم كه 
ــهروند آگاه، خالق، متعهد و نقاد  يك ش

تربيت كنيم. آن گاه موفق خواهيم بود.
ــليمى: اما نظام آموزشى ما به  � س
ــتر  ــمتى مى رود كه اهداف جزئى بيش س

مورد نظر است.
� حشــمتى: بله! دقيقًا. اهدافى مثل 

كنكور.
� پرتوى مقدم: كنكور هدف نيست. 

ابزار است.
� سليمى: واقعيت نظام آموزشى ما 

اين است.
كنكور هدف شده است. بايد اهداف 
در كتاب درسى مشخص شود و سيستم 

ارزشيابى ملزم به طرح سوال در راستاى 
ــود. ولى كتاب اهداف را  اين اهداف ش
ــخصًا تعيين نكرده است. متن كتاب  مش
نقادانه نيست و فقط اطالعات خاصى را 

در اختيار دانش آموزان قرار داده است.
ــيوه ى ارزشيابى درس تاريخ  �  ش

حشمتى: كتاب تاريخ با زندگى جارى 
نمى كند  برقرار  ارتباط  دانش آموزان 
در  آن  از  نمى تواند  دانش آموز  و 

زندگى اش استفاده كند

هيچ يادگيري اتفاق نمي افتد. 
� آهنگرى: من و يكى از همكارانم 
ــى درباره ي تدريس و ارزشيابى  آزمايش
ــمتى از  ــخ انجام داده ايم. قس درس تاري
ــنتى  ــان به صورت كامًال س كتاب را ايش
ــورت كامًال تحليلى و به روز  و من به ص
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ــمت مربوط به  ــس كرديم. اين قس تدري
ــواالتى را براى  ــر و ناپلئون بود. س هيتل
ــرح كرديم.  ــر مط ــوزان يكديگ دانش آم
مفهوم يكى از سواالت اين بود كه روش 
كار ناپلئون و هيتلر را با هم مقايسه كنيد 

و آن را ارزيابى كنيد.
ــه بهترين وجه  ب ــوزان من  دانش آم
ــخ دادند و  ــوال پاس ــه اين س ــن ب ممك
ــى  ــوع را به صورت تحليلى بررس موض
ــتند به  ــت آن ها نتوانس ــد اما اكثري كردن
ــخ  ــان درس پاس ــى هم ــواالت دانش س
ــه دانش آموزان كالس  ــد. درحالى ك دهن
همكارم توانستند، به حدود 50   درصد 
ــخ دهند اما رضايتمندى  از سواالت پاس
ــت، درحالى كه دانش آموزان  وجود نداش
ــى كامًال  ــواالت تحليل ــن از س كالس م

رضايت داشتند.

ارزشيابى تاريخ دانشى است
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــى طراحى  �  چــه كســانى متول
سواالت امتحانى درس تاريخ هستند؟ 
ــن منظور  ــا معلمان متبحــرى به اي آي

انتخاب مى شوند؟
� حشــمتى: اداره ي كل سنجش و 
ــام مى دهد اما  ــيابى اين كار را انج ارزش
اين كه تا چه حد از دبيران مجرب استفاده 
مى كند و اين كه اصًال از چه دبيرانى براى 

اين كار كمك مى گيرد مخفى مى ماند.
� پرتوى مقدم: اشكاالت ارزشيابى 
ــيابى  ــنجش و ارزش ــه اداره ي س فقط ب
ــا در مناطق  ــكاران م ــردد. هم برنمى گ
مختلف هم ارزشيابى را منطبق با اهداف 
كتاب انجام نمى دهند. بيشتر آزمون هاى 
ــى دارند؛ يكى  ــخ ايراد اساس درس تاري
ــاظ فنى و اصول  ــواالت به لح اين كه س
آزمون سازى استاندارد نيست. دوم اين كه 
ــا اهداف كتاب و  ــه همخوانى ب هيچ گون
دوره ى تحصيلى ندارد؛ مهم ترين اهداف 
ــواالت متناظر با  ناديده گرفته شده و س

ــى و كم اهميت  ــيار جزئ هدف هاى بس
ــكال اين است  ــومين اش بوده است. س
ــتى از كليت  ــوال درك درس كه طّراح س
ــب و مباحث  ــوالت تاريخى و مطال تح

كتاب ندارد.
گروه تاريخ دفتر تأليف آمادگى دارد، 
ــى آزمون هاى  ــاى آموزش طراح دوره ه
ــب با اهداف اصلى  ــتاندارد را، متناس اس
ــال گذشته نيز  كتاب، برگزار نمايد و س
به اداره ي كل سنجش و ارزشيابى چنين 

پيشنهادى داده ايم. 
درس  ــى  كنون ــاى  آزمون ه ــتر  بيش
و  ــنجش  ــراى س ب ــيله اى  ــخ، وس تاري
يادگيرى نيست، بلكه بيشتر ابزارى براى 
مجازات متعلم است. درس تاريخ براى 
زجركش كردن يا مجازات دانش آموزان 
ــا اين روش چطور  ــود. ب تدريس نمى ش
ــوزان به درس  ــار داريم كه دانش آم انتظ
عالقه مند شوند و بعد از امتحان كتاب را 

دور نياندازند. طبيعى است كه اين روش 
ارزشيابى در آن ها ايجاد اضطراب كند و 

رفتارهاى اين چنين را به وجود آورد. 
ــت كه خيلى از مطالب  ــت اس درس
ــت اما حتى در مورد  ــى اس كتاب دانش
ــت ارزشيابى از  اين مطالب هم بهتر اس
ــمند كه به علت ها،  مطالب دانشى ارزش
نتايج و زمينه ها مى پردازد صورت گيرد.

ــليمى: يكى از مشكالت هم،  � س
شيوه ي تدريس رايج است. غير از آن در 
ــنتى معلم متكلم وحده  روش تدريس س
ــد  ــر كالس باي ــا آخ ــت و از اول ت اس
صحبت كند. طبيعى است كه دانش آموز 

از لحن معلم و يكنواختى كالس خسته 
و خواب آلود شود. اين روش ها زمينه ى 
ــاركت دانش آموز در بحث و تحليل  مش
ــم نمى كند. دانش آموز را  مطلب را فراه
ــه او را به يك  ــار نمى آورد بلك خالق ب
ــل تبديل مى كند كه گفته ى  موجود منفع
ــودش هيچ  ــرد و از خ ــم را مى پذي معل
ــان نمى دهد. اما در شيوه ى  واكنشى نش
مشاركتى موضوع درس به چالش كشيده 
ــؤالى مطرح مى كند،  ــود. معلم س مى ش
ــخ مى دهد. دانش آموز  دانش آموزى پاس
ديگر پاسخ او را نقد مى كند و اين باعث 
مى شود كالس از آن حالت متكلم وحده 

بودن معلم خارج و پويا شود.
ــيوه ى سنتى معلم  غير از اين، در ش
ــى متكى است و  فقط به متن كتاب درس
ــارج از بحث كتاب صحبت كند،  اگر خ

ض مى كند. ز اعترا دانش آمو
ــيوه ى جديد معلم مى تواند با  در ش

حفظ چارچوب درس از ابزارهايى مانند 
نقشه، نمودار، فيلم هاى تاريخى (كه معلم 
قبل از كالس آن را ديده است.) استفاده 
ــكالت و  ــيوه با مش كند. اجراى اين ش

موانع مختلف روبه رو است.
ــى مدارس هم  ــئولين اجراي البته مس
ــيه ماندن درس تاريخ كمك  به در حاش
ــد. درس تاريخ در برخى مدارس  مى  كنن
ــراى مرتب كردن  ــه اى از پازل ب به قطع
ى  درسى مدرسه تبديل شده است.  برنامه 
ــده كه  درس تاريخ به برنامه اى تبديل ش
ــاب نكنند و آن را  مى توانند روى آن حس
به معلم ديگرى كه كسري ساعت دارد، 

سليمى: عواملى مانند نوع حروف چاپي نثر متن آموزشى، رنگ آميزى كتاب، مصور 
بودن آن، استفاده از جدول و نمودار و تصاوير جذاب مى تواند در كنار محتواى 

كتاب مورد توجه قرار گيرد
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ــأن تاريخ باالتر از  بدهند. درحالى كه ش
اين است. برنامه ريزان ما درسى را نسبت 
ــخ ارجحيت نداده اند اما در عمل  به تاري

تاريخ با اين مشكالت مواجه مى شود.
ــان  معلم ــه  ب ــخ  تاري ــس  تدري
ــه  ك ــود  مى ش ــول  مح ــص  غيرمتخص
نمى توانند رسالت واقعى معلم تاريخ را 
ايفا كنند در چنين حالتي در نتيجه تاريخ 
ــؤال و جواب هايى تبديل مى شود  به س
كه دانش آموز حتى بدون حضور معلم و 
ــى آن را  با كمك كتاب هاى كمك آموزش

بخواند.
ــكالت، نگرش  ــر از مش ــى ديگ يك
ــبت به درس تاريخ است. در  جامعه نس
حقيقت نگاه آنى به نفع رسانى اين رشته 
ــيب مى زند. امروزه رشته هايى  به آن آس
مورد پذيرش و توجه هستند كه در آينده 
درآمد بيشترى داشته باشند. دانش آموزان 
ــن درس نفع آتى  ــد كه اي ــن غافلن از اي
ــا را با هويت،  ــه نفع آني، و آن ه دارد ن

آداب ورسوم و سنن شان آشنا مى كند.
ــر دانش آموزان  ــورهاى ديگ در كش
ــته ى تاريخ تحصيل  با معدل باال در رش
ــبت به اين  ــور ما نس مى كنند اما دركش
ــته بى مهرى شده است و اين به نگاه  رش

خانواده ها به اين درس برمى گردد.
 � در دانشگاه ها درس يا واحدى 
ــخ تدريس  ــوزش تاري ــوان آم ــا عن ب

مى شود؟
� سليمى: خير

ــه، مديريت،   � آيا امكانات مدرس
ــى خانواده ها  ــا حت ــت كالس و ي وق

اجازه ى اجراى چنين روش هايى را به 
معلمان مى دهند؟

ــود اين روش ها  ــليمى: مى ش � س
ــه. كتاب  ــرا كرد اما نه در هر جلس را اج
ــى كه دارد،  ــى هم با وجود ايرادات درس
ــيارى از موارد باز  دست معلم را در بس

ته است.   گذاش
بخش هايى مانند «فكر كنيد و پاسخ 
ــت وجو» در  ــه و جس دهيد» و «يا انديش

ــره را به  ــى از نم ــاب مى تواند بخش كت
خودش اختصاص دهد.

ساده ترين كارى كه يك معلم مى تواند 
ــتفاده از نقشه هاى تاريخي  انجام دهد اس
ــت. معلم مى تواند سرزمين ايران در  اس
ــا وضعيت  ــت قاجار را ب ــل حكوم اواي
ــاه  ــر حكومت ناصرالدين ش آن در اواخ
ــوز بخواهد  ــد و از دانش آم ــه كن مقايس
ــور  ــدن اراضى كش تحليلش را از كم ش

ارائه دهد.

را  درس  بار  شش  بايد  دانش آموز 
بخواند

ــــــــــــــــــــــــــــ
� پرتوى مقدم: خانم حشمتى، شما 
ــتيد، بايد  ــهر تهران هس ــرگروه ش كه س
درباره ى ارزشيابى فكرى بكنيد. ارزشيابى 
ــت. پيشنهاد كنيد  االن معضل بزرگى اس
دوره هاي طراحي آزمون هاي استاندارد و 
ارزش يابي هاي علمي براي دبيران تاريخ 

برگزار شود.
ــت در حال  ــاى ضمن خدم � دوره ه
حاضر چــه ويژگى  دارند؟ آيا كافى و 

كاربردى هستند؟

پرتوى مقدم: ما الزم است دانش آموزى 
خود،  كنونى  موقعيت  كه  كنيم  تربيت 

جامعه و سرزمين اش را درك كند

ــدم  ــن معتق ــدم: م ــوى مق � پرت
ــًا به اين  ــاى ضمن خدمت صرف دوره ه
ــر امتياز  ــود كه دبي ــزار مى ش ــل برگ دلي
شركت در آن را بگيرد. دوره هاى ضمن 
ــت ما بايد وارد مبانى نظرى ماده ى  خدم
ــى  ــى و تربيت ــاى فرهنگ درس، هدف ه
درس، روش هاى ارزشيابى و فرايندهاى  
ــود. در مورد ارزشيابى هم  كلى تاريخ ش
ــيابى بايد به ارزشيابي  من معتقدم ارزش

توصيفى تغيير كند.
ــيابى نسبت به  � حشــمتى: ارزش
ــادى پيدا كرده  ــل تغيير زي ــال هاى قب س
ــت. همكاران ما در اين زمينه فعاليت  اس
ــاتيد زيادى  ــادى انجام داده اند. از اس زي
ــت. گروه هاى آموزشى  دعوت شده اس
بدون هيچ توقعى اين كار را انجام داده اند 
ــته  و گام هاى بلندى در اين زمينه برداش

شده است.
ــاره ى تاريخ  ــه اى درب ــه نكت ــد ب باي
پيش دانشگاهى اشاره كنم. اگر بخش هايى 
ــال هاى اول دبيرستان  از اين كتاب در س
تدريس مى شد، بهتر بود. مثًال استفاده از 
تصاوير و سكه هاى تاريخى در درس ها. 
ــان 1 و2،  ــران و جه ــاى اي در كتاب ه
تصاوير زيادى وجود دارد اما دانش آموز 
درك معناداري از اين تصاوير ندارد. اما 
ــكه هاى  ــر اطالعات كلى درباره ى س اگ
ــناد و تصاوير در  ــى و يا نقش اس تاريخ
ــى در اختيار دانش آموز  مطالعات تاريخ
ــرد، او توانايى تجزيه و تحليل  قرار بگي

اين تصاوير را خواهد داشت.
� از مشــاركت فعال همه ى شما 

در اين ميزگرد سپاسگزارم.

آهنگرى: معلمان ما تالش زيادى مى كنند اما با موانع زيادى مانند شيوه ى ارزشيابى 
برخورد مى كنند
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تعامل تاريخ و ادبيات 
در منشأت اميرنظام گروسي

مقدمه
در تاريخ نويسي جديد، سعي در به كار بستن روش هاي علمي در پژوهش است. تاريخ نگاري معاصر ايران نيز در اين مسير 
گام بر مي دارد و كم كم به سوي تحولي بنيادي پيش مي رود. موضوع كار مورخان، ديگر تنها بيان سرگذشت فرمانروايان و شرح 
جنگ هاي آنان نيست. بلكه همه ي جنبه هاي زندگي مورد تاكيد قرار مي گيرد. به همين دليل نگارش تاريخ به زمينه هاي گوناگون 
دانش تاريخ يعني: تاريخ نظامي، تاريخ اقتصادي، تاريخ انديشه ي ديني، تاريخ ادبيات، تاريخ هنر و ... توسعه يافته و مورخان از 
همه ي منابع، از جمله ادبي براي پژوهش هاي خويش سود مي برند. در اين ميان، گاهي اثر يا متني نام تاريخ برخود دارد، ولي رنگ 
ادبي آن از رنگ تاريخي اش بيش تر است. گاهي هم برعكس، محتواي يك متن ادبي، كامًال تاريخي است و براي دانستن تاريخ 

يك دوره به كار مي آيد.
از اين دسته منابع ادبي و تاريخي مي توان به منشأت اميرنظام گروسي، اثري از دوره ي قاجاريه، اشاره كرد. حسنعلي خان اميرنظام 
گروسي يكي از شخصيت هاي مهم سياسي در قرن هاي سيزده و چهارده قمري (1317ـ  1236ق) است كه در محيط ادبي اجتماعي 
سياسي و فرهنگي عصر خود و حتي بعد از آن كما بيش منشأ اثر بوده و به اصطالح در سر پل يك تحول نسبتاً محسوس قرار داشته 
است. اميرنظام در عين حال مردي اديب و نويسنده اي توانا و داراي خطي خوش بود و همين كه اثري به نام «منشأت اميرنظام» از 

او باقي مانده گواهي است بر اين امر.

ادبيات  و  زندگي  درباره  مختصري 
سياسي و ديپلماسي اميرنظام 

ــال 1236 قمري  ــنعلي خان در س حس
ديده به جهان گشود. وي از خانداني كهن 
و از ايل كبودوند ساكن بيجار گروس بود. 
نياكانش از روزگار صفويه تا قاجاريه، طي 
ــات دولتي بودند  ــرن، مصدر خدم چند ق

[كوشا، 43ـ  41].
و  ــي  كودك دوران  ــنعلي خان  حس
ــاه (از  نوجواني خود را در زمان فتحعلي ش
بدو تولد تا 13 سالگي) و محمد شاه قاجار 
(از 13 سالگي تا 27 سالگي) گذراند. وي 
پس از تحصيالت كافي در ادبيات عرب و 
نقد اشعار عربي و فارسي و ضبط تواريخ 
ــد  ــط، وارد خدمت نظام ش ــاي خ و انش
[بسناس، 14] و سپس در ركاب محمدشاه 
در محاصره ي هرات و با حسام السلطنه در 

فتح هرات شركت جست.
ــال 1257  ــالگي، يعني از س از 21 س
ــار ايران  ــه عنوان وزير مخت تا 1288ق ب

ــه، انگليس، اتريش و  ــه دربارهاي فرانس ب
ــد. [افشار، 12ـ  11] و در  عثماني اعزام ش
اين مأموريت ها حسنعلي خان چنان رفتار 
كرد كه نه تنها حيثيت قوم ايراني را حفظ 
كرد، بلكه بر اعتبار و شهرت ايران و ايراني 
افزود. پس از آن، ناصرالدين شاه، اميرنظام 
ــمند و  ــتمداري صادق، دانش را كه سياس
كاردان بود به سرپرستي محصلين اعزامي 
ــنعلي خان در  به فرنگ منصوب كرد. حس
سال 1289 قمري به منصب وزارت فوائد 
عامه دست يافت كه از كارهاي مهم وي در 
ــاختن راه الريجان به مازندران  اين مقام س
ــال 1292 ق به پايان رسيد  است كه در س

[افشار، 12].
ــي  ــالن اعزام ــن كار از محص او در اي
ــته ي رياضيات و  ــه در رش ــارج ك ــه خ ب
ــده بودند  ــي فارغ التحصيل ش معدن شناس
ــتفاده كرد.  ــان بيكار بودند اس و در آن زم
[اعتماد السلطنه، 21] و چنان كرد كه كالسكه 
ــت در آن راه  ــه به راحتي مي توانس و عراب

كليدواژه ها: امير نظام گروسي، منشات،  
تعامل تاريخ و ادبيات

زهرا قيداري
دبير تاريخ بيجار مقاالت 
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حركت كند. بعد از اين كه فراغت حاصل 
يافت مقيم دربار و حاضر در شوراي دولتي 

شد [وقايع نگار، 281].
ــال 1290 قمري، وي از ملتزمين  در س
ــاه در سفر اول به فرنگستان بود.  ركاِب ش
ــال قرارداد رويتر،با  [افشار، 12] در اين س
تلگراف حسنعلي خان (به جهت مخالفت 

ــاء و مجتهدين و جمعي از مردم) لغو  علم
گرديد. [سهيلي خوانساري، 84ـ  79].

ــر امير نظام  ــي ديگ ــش مهم سياس نق
ــت  اهمي ــود.  ب ــان  آذربايج ــكاري  پيش
سوق الجيشي آذربايجان، توانمندي نظامي 
و سياسي حسنعلي خان، بي كفايتي وليعهد 
ــاه را واداشت تا  قاجار و ... ناصرالدين ش
ــكاري  ــري حكم پيش ــال 1300 قم در س
ــت كل امور  آذربايجان و به عبارتي رياس
اين ايالت را به نام  سياستمدار كارآزموده ي 
خويش صادر كند. در همين دوره ي خدمت 
امير نظام است كه او به دليل تمرد از فرمان 

ــي بر مقابله با مردم در قضيه ي  وليعهد مبن
واگذاري امتياز تالبوت (توتون وتنباكو) به 
دولت انگلستان، استعفا مي دهد. [كسروي، 
ــن قرار بود كه ناصرالدين  16] ماجرا از اي
ــراف مي كند كه: «به  ــاه به اميرنظام تلگ ش
سربازهاي تبريز فشنگ بده و به شورشيان 
شليك نما! » اميرنظام در جواب مي نويسد: 
ــن  چندي ــت  «به دس
ياغي كه مسلح  هزار 
هستند دادن اسلحه و 
مهمات حرب را جايز 
ــه،  ــم.» [فوري نمي دان

[225
ــرگ  م از  ــس  پ
ــاه ، بار  ناصرالدين ش
ــنعلي خان  حس ديگر 
ــكار  ــوان پيش ــه عن ب
ــرزا،  مي ــي  محمد عل
ــت  حكوم ــد،  وليعه
ــت  ياف ــان  آذربايج

[افشار، 13].
ــاه  ش محمدعلي 
فرزند ارشد مظفرالدين 
شاه در بحراني ترين و 
مقاطع  ــخت ترين  س
ايران  ــر  معاص تاريخ 
ــيد.  ــاهي رس به پادش
گرايش وي به دولت 
ــادي و اداري،  ــيه، وضع ناگوار اقتص روس
ــكاك منافع  ــگان و اصط ــارهاي بيگان فش
ــيه و انگلستان در ايران، كه از  دولتين روس
ــي يا جغرافياي  لحاظ موقعيت ژئوپليتيك
ــت، مزيد بر  ــي، وضع خاصي داش سياس
ــكالت و مصيبت هاي محمدعلي شاه  مش

شده بود [نجمي، 16ـ  15].
عدم تجانس و سازگاري امير نظام كه 
ضمناً مردي اديب و دانشمند بود، با وليعهد 
ــتبداد رأي شهرت داشت،  قاجار كه به اس
ــبب گرديد كه اين سياستمدار  سرانجام س
ــمت را رها كرده  با تجربه بار ديگر اين س

ــپار گردد كه در  و به حكومت كرمان رهس
آن ايالت عمرش به سر رسيد و در ماهان، 
در بارگاه شاه نعمت اهللا ولي، و در مقبره اي 
كه خود از پيش ساخته بود، جاودانه آرميد 

(1317 ق) [افشار، 13].

ويژگي هاي منشآت اميرنظام گروسي
ــي از  ــنعلي خان اميرنظام گروس حس
پيروان نثر قائم مقام فراهاني است و بيش 
ــي گراييد. به گونه اي كه  از او به ساده نويس
ــا را از بهترين نمونه هاي نثر  مي توان آن ه

فارسي به حساب آورد.
به تعبيري ديگر، منشآت اميرنظام و نيز 
نامه هاي اخواني و سلطاني وي در فصاحت 
و رواني و شيريني و رعايت قوانين بالغت 
از نوشته هاي قائم مقام و حاج فرهاد ميرزا 
ــت كمي ندارد و حتي در مورد «وارد  دس
ــرات و اصطالحات و تركيبات  كردن تعبي
عاميانه در انشا و استفاده از زبان مردم براي 
ــت. از  بيان مقاصد» از آن ها پيش افتاده اس
اين جهت شايد بتوان او را نسبت به دهخدا 
داراي فضل تقديم شمرد و اگر اميرنظام در 
ــد،  اين زمينه معلم و مقتداي دهخدا نباش
باري به جرأت مي توان گفت كه دهخدا در 
نوشتن «چرند و پرند»هاي خود به منشآت 
ــت.» [محجوب،  ــته اس اميرنظام نظر داش

مقدمه: ص 20]
ــت كه در اصطالحات  شايان ذكر اس
ــآت به انشاءها، نامه ها و  ديواني قديم منش
ــلطانيات به مكاتبات شاهي،  نوشته ها؛ س
ــي؛ ديوانيات به  ــمي و دولت ــاي رس نامه ه
ــات اداري و ديواني؛ و اخوانيات به  مكاتب
ــده ميان دوستان گفته  نامه هاي رد و بدل ش

مي شود.
ويژگي هاي ادبي منشآت را مي توان 

به اختصار چنين بيان نمود:
ــان و فصاحت و بالغت  ــيريني بي  ش
ــتحكام الفاظ و  در عين صالبت و اس

سادگي جمالت

سى
گرو

ام 
رنظ

امي
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ــد و  ــن زائ ــاب و عناوي ــذف الق  ح
تعريف هاي خسته كننده

ــعار و ضرب المثل هاي    استناد به اش
عربي و فارسي با توجه به مضمون

ــرآن و احاديث و  ــتناد به آيات ق  اس
ادعيه

ــتفاده از برخي از الفاظ و جمالت   اس
تركي

ــه رعايت صنايع  ــويق اهل هنر ب  تش
بديعي و ادبي و پرهيز از عبارات غير 

مأنوس
ــار و ايجاز و تاكيد بر   رعايت اختص

اين مهم
ــر  ــط و هن ــن خ ــر حس ب ــد  تاكي  

خوشنويسي
 استفاده از الفاظ انگليسي و فرانسوي

ــدام از نامه هاي اميرنظام از  در هيچ ك
ــي استفاده  الفاظ و كلمات كردِي گروس
ــال دارد كه  ــت اگر چه احتم ــده اس نش
ــاوندان  در نامه هاي خصوصي به خويش
ــام كلمات كردي را  نزديك خود، اميرنظ

نيز به كار برده باشد.

توجه اميرنظام به علوم ادبي
ــوم ادبي را  ــه ي اميرنظام به عل عالق
مي توان در كلمه به كلمه و سطر به سطر 

نامه هاي وي مشاهده كرد.
بخشي از اقدامات فرهنگي اميرنظام 
را در قالب توجه وافر به ادبيات مي توان 

چنين خالصه نمود:
ــه آن را در  ــه ي يحيويه ك  پندنام
محرم سال 1270 قمري در سفر سلطانيه 

و زماني كه در ركاب ناصرالدين شاه بود 
ــوب و در واقع  ــت. اين پندنامه مكت نوش
ــدش يحيي، و  ــه ي او به فرزن وصيت نام
ــت كه با  مملو از روح ادب و ادبيات اس
ــته ي  نگارش در آورده  خطي زيبا به رش

است [افشار، 11].
ــوان فرخي  ــتور به كتابت دي  دس
ــط محمدخان سرهنگ  توس سيســتاني 
ــال 1304 قمري. اين نسخه  افشار در س
ــته نستعليق مكتوب  به خط زيباي شكس
ــه لوحه ي زيباست و  گرديده و داراي س
همه ي برگ ها با طال و الجورد و زرنگار 
جدول كشي شده است [محمدي، 251].

ــري  منوچه ــوان  دي ــت  كتاب   
ــتور اميرنظام و توسط  دامغاني كه به دس
محمدصادق خان قاجار نوشته شده است 

[افشار، 12].
ــه و دمنه ي  ــنگي كليل ــاپ س  چ
ــام و به  ــه ي اميرنظ بهرامشــاهي به نفق
تصحيح حاجي ميرزا محمد كاظم حسيني 
طباطبايي وكيل الرعاياي آذربايجان (ملقب 
ــك) و به خط ميرزا باقر  به اعتضادالممال

منشي تبريزي [افشار، 12].
 گردآوري «منشــآت فرهاد ميرزا» 
ــاه قاجار]. گرچه  ــوادگان فتحعلي ش [از ن
از لحاظ تفكر در صف مخالف وي قرار 
ــت. [نواب صفا، 232] فرهاد  ــته اس داش
ــه اميرنظام  ــآت خويش ب ــرزا در منش مي
تعريض هاي سخت و كنايه هاي نيش دار 
فراوان آورده است و ظاهراً اين دو از نظر 
ــي با يكديگر مخالفت مي ورزيدند  سياس
ــه جمع آوري  ــن حال اميرنظام ب ... با اي
ــيار داشت و اين  ــآت وي شوق بس منش
نكته را فرهاد ميرزا معتمدالدوله در يكي 
ــود به تصريح ياد  ــاي اخواني خ از نامه ه
ــه نوزده  ــت [محجوب، صفح ــرده اس ك

مقدمه].
ــب اصفهاني  ــرزا حبي ــن، مي همچني
ــنده و مترجم كتاب حاجي باباي  (نويس

خانه ي اميرنظام گروسى در محله ي ششگالن تبريز
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اصفهاني) كه از مؤلفان كتاب هاي درسي 
فارسي بود، مهم ترين و معروف ترين كتاب 
ــود يعني «دستور سخن» را در عثماني  خ
ــفير آن روز ايران  به تشويق اميرنظام [س
ــت. حبيب را  در عثماني] تاليف كرده اس
بايد پيشرو دستورنويسي در زبان فارسي 

شناخت [رياحي، 245].
ــت كه: به دستور  ــده اس  نيز نقل ش
ــين مكتب دار،  اميرنظام، ميرزا محمد حس
گلســتان ســعدي را با خطي زيبا نوشته 

بوده است. 
اميرنظام و اديبان

ايرج ميرزا
ــاه  ــرزا از نوادگان فتحعلي ش ايرج مي
ــر قاجار و از  ــاعر تواناي عص قاجار، ش
دست پروردگان مكتب اميرنظام گروسي 
ــت. اميرنظام، ايرج را به چشم فرزند  اس
ــام راه ها را  ــت و تم ــش مي نگريس خوي
براي كسب كمال در برابر او گشود و در 
معرفي وي به اهل فضل و صاحبان دانش 
كوشيد. همچنين به پايمردي اميرنظام بود 
كه ايرج به لقب «فخرالشعرا» مفتخر شد. 
ايرج در خط تحريري مقلد اميرنظام و از 
ــاگردان مكتب خطاطي وي است و در  ش
ــاده شعر سرودن نيز از  طبيعي گفتن و س
شيوه اميرنظام پيروي مي كرد [محجوب، 

.[26

اديب الممالك فراهاني
ــري (1335  ــرزا محمد صادق امي مي
ــك  ــه اديب الممال ــروف ب ـ 1277ق) مع
ــي ارتباط قوي  فراهاني با اميرنظام گروس
داشت. در زماني كه اميرنظام وزير فوايد 
عامه بود اديب الممالك با وي آشنا شد و 
به مناسبت اين آشنايي، تخلص خود را از 
پروانه به «اميري» مبدل ساخت و با او به 
كرمانشاه رفت و در ايام پيشكاري اميرنظام 
ــراه وي بود [ياحقي،  ــان، هم در آذربايج
24]. قسمتي از قصيده ي اديب الممالك را 

كه در مدح اميرنظام در ساوجبالغ سروده 
است به عنوان شاهدي بر عالقه ي وي به 

اميرنظام ذكر مي كنيم: 
بماند نام كسان از دو چيز جاويدان

ــر يكي ز لطف  ــعت خاط يكي ز وس
زبان

ز روي فخر خداوند ملك را كه بود
ــام و «نظام» ملك جهان  «امير» كل نظ

...
بنا به گفته ي اديب الممالك، اميرنظام 
در عيدغديرخم به سال 1310ق از بيجار 
ــاني را كه بر  ــا كس ــين آمد، ت ــه قرميس ب
ضياء الدوله شوريده بودند، گوشمالي دهد 
كه اديب الممالك با خواندن ترجيع بندي 
ــاند و سبب شد امير  ــم او را فرونش خش
ــذرد. ميرزا فتح خان  از جرم گنهكاران بگ
ــعرايي  ــيباني و نظام العلماء از ديگر ش ش
ــعاري  ــدح اميرنظام اش ــه در م بودند ك

سروده اند [بسناس، 99].

ــات كاربردي  ــش و جايگاه ادبي نق
ــام در وادي سياســت (وضعيت  امير نظ
ــي اجتماعي عصر قاجاريه در آينه  سياس
ــر مقام و مقالي  ــآت): اميرنظام در ه منش
ــود را دارد.  ــان و بيان و قلم خاص خ زب
ــا صراحت كالم و دقت نظر تمام، در  و ب

ــخ نامه ها و يا  ــن تعجيل در دادن پاس عي
بيان گزارش هاي سياسي و نظامي رسمي، 
ــي، اجتماعي و  ــريح حقايق سياس به تش
ــردازد.  ــان خود مي پ ــادي و ... زم اقتص
دوره ي او مصادف است با رقابت شديد 
ــيا  دو امپراتوري روس و انگليس در آس
ــاه در مقطعي  ــه ناصرالدين ش ــر چ و اگ
ــرت  ــت خويش، به دليل معاش از حكوم
ــون امير كبير،  ــتمداراني اليق چ با سياس
ــرفت  اميرنظام و ... خواهان ترقي و پيش
ايران است اما به دليل استبداد شديد وي 
ــالف خود و دخالت هاي  به تبعيت از اس
ــد و ... او را در  بيگانگان و درباريان فاس
سال هاي آخر سلطنت خود، مرد خسته اي 
ــه از كارها طفره مي رود و ايام  مي بينيم ك
ــياحت در فرنگ و  ــه سير و س ــود را ب خ
ــرا و ... به سر مي برد.  گذراندن در حرمس
ــتبداد شديد و قدرت مطلقه وي و نيز  اس
فساد حكومتي شاهزادگان نااليق قاجاريه 
تا آن جا پيش مي رود كه براي حفظ منافع 
ــته و  خود مصالح ديگران را زير پاگذاش

حتي چپاول مي كنند.
ــه هايي  ــآت اميرنظام به گوش در منش
ــي اجتماعي  از اين اوضاع و احوال سياس
ــه ما نيز به  ــاراتي مي رود ك اقتصادي اش

اميرنظام گروسى به همراه مظفرالدين شاه
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صورت گذرا به آن خواهيم پرداخت:
ادبيات انتقادي اميرنظام

ــري ـ حتي  ــاي عهد ناص «روزنامه ه
روزنامه اي كه ظاهراًً عنوان دولتي داشت ـ 
همه دولتي بودند و ما از دوره ي ناصرالدين 
ــاه روزنامه اي كه دولتي نبوده و در خود  ش
ايران منتشر شده باشد نمي شناسيم. در عهد 
كوتاه سلطنت مظفرالدين شاه نيز تا اعالن 
ــروطيت، جرايد آزاد منتشر نمي شد و  مش
ــوي حكومت  ــدت از س روزنامه ها به ش
ــدند. لذا  ــرل مي ش ــاه كنت ــخص ش و ش
ــر  روزنامه هايي كه در خارج از ايران منتش
ــيله ي  ــد به صورت قاچاق و به وس مي ش
ــافران و زوار، يا ضمن  ــردان، مس جهانگ

تجاري  بارهاي 
به ايران  فرستاده 
و  ــد  مي ش
ــا  ــه و ب محرمان
دست به  احتياط 
دست مي گشت. 
ــن  اي ــان  مي در 
جرايد ارشاد (در 
ــو)، اختر(در  باك
 ، ( ل نبو ــتا س ا
ــدن)  قانون(درلن
ــت  حكم و 
(درمصر) از همه 
معروف تر بودند.
ي  ــه  روزنام
ــال  ــر در س اخت
ــري  قم  1292
ميرزا  تشويق  به 
خان  ــي  نجفقل
يكي  ــزي،  تبري
ــن  مأموري از 
در  ايران  دولت 
پايتخت عثماني، 
ــه مديريت آقا  ب
ــر  ه طا محمد
تاسيس  تبريزي 
ــامدهاي مهم  گرديد. اين روزنامه در پيش
ــون و تنباكو،  ــتان امتياز توت از جمله داس

مقاالت مغزدار و سودمندي نوشت.
ــه اميرنظام، كه آن  جاي تأمل دارد ك
زمان در منصب وزارت فوائد عامه بود، به 
صراحت تمام ضمن تحسين اين روزنامه 
ــده ي اين اخالق  ــزار آفرين بر برازن [«ه
ــس اين  ــده ي اين اوراق و موس و طرازن
معاني و مهندس اين مباني...» [آرين پور، 
ــاي اخالقي، ادبي،  51 ـ 249]. به بهره ه
ــي و اجتماعي آن نيز اشاره مي كند  سياس
و مي نويسد: «... اگر مفتاح آدابش خوانند، 
ــت و اگر سرمايه ي اخالقش دانند،  رواس
ــه وظايف  ــتقيم را ب ــزا ... و آراي مس س

بينش، لطايف آفرينش و استحكام قواعد 
دين و دولت و انتظام قوانين ملك و ملت 
ــت كه خاص  و  ــوت كند، زيبنده اس دع
عام از كلمات حكمت آميز آن بهره ها يابند 
ــد ...» [محمدي برنجه،  و فايده ها برگيرن

.[215
ــا  ــام ب ــرت اميرنظ ــتي و معاش دوس
ــم مخالِف دولت  ــه و قل صاحبان انديش
ــح اهللا خان  ــرزا فت ــرزا، مي ــون ايرج مي چ
ــيباني و چهره ي آزادي خواه و روشن  ش
ــف خان  ــر طرفدار قانون «ميرزا يوس فك
مستشارالدوله» همه خود حاكي از افكار 
ــنفكرانه ي اميرنظام  ترقي خواهانه و روش
ــاله «يك  ــت. چنان كه رس ــي اس گروس
كلمه» ي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
ــط زيباي  اميرنظام به تحرير مي آيد  به خ

[آرين پور، 45 ـ 133].

قالب هاي  در  اميرنظام  منشآت 
چاپي 

ــات»  با توجه به معناي واژه ي «منش
نامه هاي  ــه ي  ــت، مجموع ــوان گف مي ت
ــز  ني و  ــي  اخوان و  ــي  ديوان ــلطاني،  س
ــام در اين  ــي اميرنظ ــاي نظام گزارش ه
ــا در نظر  ــرار مي گيرند. لذا ب ــدوده ق مح
ــده ي  گرفتن اين معنا، قالب هاي چاپ ش
ــيم بندي  ــرح زير تقس ــآت را به ش منش

مي نماييم.
  پندنامه  ي يحيويه

ــه فرزندش يحيي  ــه ي اميرنظام ب نام
ــه» از آثار  ــه ي يحيوي ــوان «پندنام ــا عن ب
ــت كه وي آن را، در سال  ارزشمندي اس
ــفر سلطانيه  1270 قمري، زماني كه در س
ــود، با نثري  ــاه ب در ركاب ناصرالدين ش
ــته ي تحرير  اديبانه و خطي خوش به رش
درآورد اين اثر نخستين بار در سال 1315 
ــع با چاپ  ــط احمد امين الصناي ق توس
ــيد و در سال 1407  ــنگي به چاپ رس س
ــعيد وزيري  نيز با مقدمه اي از منوچهر س

در انتشارات نقره چاپ شد.
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 منشات     
منشات اميرنظام نخستين بار در سال 
ــس از آن چندبار ديگر  1322 قمري و پ
ــال 1331 قمري  ــيد. در س ــه چاپ رس ب
ــآت اميرنظام به  ــخه اي ديگر از منش نس
دستور عمده التجار و فخرالحاج آقا تاجر 
ــه اندازه ي  ــروش در 186 صفحه ب كتابف
خشتي با جلدي طرح دار سدري رنگ و 
با خط نستعليق، مصور به عكس اميرنظام 

به تحرير در مي آيد.
چاپ هاي ديگري از منشات امير نظام 
ــت است كه يكي از آن ها در سال  در دس
ــم  ــط محمد كاظ ــي و توس 1304 شمس
حسني طباطبايي در تبريز مورد تصحيح 
ــش  ــت. و ديگري به كوش قرار گرفته اس
محمدي برنجه در سال 1383 شمسي به 

چاپ رسيده  است.
 بخشي ديگر از نامه هاي ديواني و 
ــي در سال 1353  نظامي اميرنظام گروس
ــار خريداري  ــط ايرج افش ــي توس شمس
ــوان «گزارش ها  ــد و او آن ها را با عن ش
ــي اميرنظام  ــاي ديواني و نظام و نامه ه

گروسي» به چاپ رساند.
ارزشمندي تاريخي و موضوعي اين 
ــت كه 146 نامه و  ــه از اين روس مجموع
ــه 159  ــدرج در آن [از مجموع ــند من س
ــند] مربوط است به دوره اي كه  نامه و س
ــاه  ــن علي خان به امر ناصرالدين ش حس
درساوجبالغ مكري مامور دفع تجاوزات 
ــداهللا كرد و  ــيخ عبي و فتنه انگيزي هاي ش
ــن نامه ها در  ــاي منگور بود. اي حمزه آق
ــوال  ــال  1297 تا ش فاصله ي رمضان س
ــگارش آمده  ــته ي ن 1298 قمري به رش
ــنعلي خان در زمان اعزام به   ــت. حس اس
ــي در منصب و مقام  ــن ماموريت نظام اي

وزير فوايد عامه برقرار بود.
ــي ديگر از نامه هاي اميرنظام   بخش
ــا ميرزا  ــت ب ــات اوس ــمتي از مكاتب قس
ــعيدخان، وزير امور خارجه، كه معلوم  س
ــت در چه زمان به اين صورت جمع  نيس

ــده و بقيه ي نامه هاي وي در  و تجليد ش
ــتان نزد كه و يا  سفارت فرانسه و انگلس
در كجاست؟ [افشار، 8] خوشبختانه اين 
نامه ها در سال 1357 شمسي تحت عنوان 
«اميرنظام در سفارت فرانسه و انگلستان» 
ــامل 30 نامه و گزارش، توسط احمد  ش

سهيلي خوانساري به چاپ رسيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع   ـ 
ساله   150 تاريخ  نيما  تا  صبا  از  يحيي،  آرين پور،   .1

ادب فارسي، انتشارات زوار، چاپ هفتم، 1379.
2. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، مرآت البلدان، به 
دانشگاه  انتشارات  نوايي،  عبدالحسين  دكتر  كوشش 

تهران.
3. افشار، ايرج، گزارش ها و نامه هاي ديواني و نظامي 
اميرنظام گروسي، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 

تهران، 1373.
4. بسناس، مهري، زندگي نامه سياسي اجتماعي حسن 
علي خان اميرنظام گروسي، انتشارات آواي نور، چاپ 

اول، 1380.
5. تقي زاده، منصور، «معرفي خطاط حاكم آذربايجان 
ممتنع»،  و  سهل  ساده نويسي  اصول  كننده  ابداع  و 

اينترنت.
6. حكيمي، محمود، داستان هايي از زندگي اميركبير، 
بيست و نهم،  چاپ  اسالمي،  فرهنگ  و  نشر  دفتر 

.1372
دوره  در  ايران  ادبيات  تاريخ  احمد،  خاتمي،   .7

بازگشت ادبي، انتشارات پايا، چاپ اول، 1373.
8. رياحي، محمدامين، زبان و ادب فارسي در قلمرو 

عثماني، شركت انتشارات پاژنگ، چاپ اول، 1369.
سفارت  در  اميرنظام  احمد،  خوانساري،  سهيلي   .9

فرانسه و انگلستان، كتابخانه اقبال، 1357.
10. فوريه، سه سال دربار ايران، ترجمه عباس اقبال 
آشتياني، به كوشش همايون شهيدي، انتشارات دنياي 

كتاب، چاپ سوم، 1368.
ايرانيان،  بيداري  تاريخ  ناظم االسالم،  كرماني،   .11

انتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1373.
موسسه  ايران،  مشروطه  تاريخ  احمد،  كسروي،   .12

انتشارات اميركبير، چاپ هفدهم، 1373.
نازدار،  مصطفي  وانلي،  شريف  عصمت  كندال،   .13
روزبهان،  انتشارات  يونسي،  ابراهيم  ترجمه  كردها، 

چاپ اول، 1370.
14. كوشا، محمدعلي، سيماي بيجار گروسي و مشاهير 

آن، انتشارات دانشگاه كردستان، چاپ اول، 1378.
آثار،  احوال،  در  تحقيق  محمدجعفر،  محجوب،   .15
او،  نياكان  و  خاندان  و  ايرج ميرزا  اشعار  و  افكار 

انتشارات انديشه، چاپ سوم، 1353.
گروس،  اميرنظام  منشات  علي،  برنجه،  محمدي   .16

انتشارات  سيب سرخ، چاپ اول، 1385.
17. محمدي، علي، تكاب افشار، موسسه همراه، ناشر 

مولف، چاپ اول
اميركبير،  انتشارات  معين،  معين، محمد، فرهنگ   .18

چاپ دوازدهم، 1377.
مشروطيت،  و  شاه  محمدعلي  ناصر،  نجمي،   .19

انتشارات زرياب، چاپ اول، 1377.
ميرزا  فرهاد  حال  شرح  اسماعيل،  صفا،  نواب   .20

معتمدالدوله، انتشارات زوار، چاپ اول، 1366.
تا  از قاجاريه  ايران و جهان  21. نوايي، عبدالحسين، 

پايان عهدناصري، نشر هما، چاپ اول، 1369.
ناصري،  حديقه  علي اكبر،  نگاركردستاني،  وقايع   .22
به كوشش محمد رئوف توكلي، تهران، ناشر: مولف، 

.1364
ادبيات  تشنه  سبوي  چون  محمدجعفر،  ياحقي،   .23

معاصر فارسي، انتشارات جام، چاپ سوم، 1375.
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آموزش تاريخ*

تصور كنيد يك روز صبح كه از خواب بيدار مي شويد، حافظه ي خود را از دست داده ايد 
ــود را هم به ياد نمي آوريد؛  ــت! حتي خ ــه ياد نمي آوريد كه ديروز چه اتفاقي افتاده اس و ب
بچه هاي خود را به فراموشي سپرده ايد، و نمي توانيد با همسايگان و ديگر افراد، ارتباط برقرار 
كنيد. ديگر سالم و احوال پرسي را به خاطر نمي آوريد و نمي توانيد بفهميد كه ديگران چه 
مي گويند. حتي واژه هايي از قبيل انتخابات، جنگ و يا فيلم را به خاطر نمي آوريد تا بفهميد 

كه چه معنايي دارند.
همان گونه كه فقدان حافظه ي شخصي، ما را از درك مفهوم و هويت خويش محروم 
مي گرداند، نداشتن حافظه ي تاريخي هم، ما را از فهم هويت ملي خود بي نصيب مي گذارد. 
شناخت هر كشوري ما را توانا مي كند كه سنت هاي ملي، عقايد اجتماعي، ارزش ها و اصول 
ــناخت تاريخ جهان اين توانايي را به ما  ــازماني آن كشور را به خوبي درك كنيم. لذا ش س
مي دهد كه ديگر فرهنگ ها را از هم بازشناسيم. مضافاً بر اين كه بدون حافظه ي تاريخي، به 
ــي كه منبعث از پيوستگي جريانات گذشته ي ملت و جهان خود ما است،  درك لذت بخش
نايل نخواهيم شد. حافظه ي تاريخي ما، با فهم جغرافيا غني مي شود و به ما امكان مي دهد، تا 

فرهنگ و محيط اطراف جهان و زمان را به خوبي دريابيم.
با ايجاد عالقه در آموزش بچه ها مي توان جرقه ي شوق را در آنان پديد آورد و به درك 
هرچه بهتر آن ها پيش رفت؛ آموزش مي تواند لذت بخش باشد؛ هم چنان كه پاداش در قبال 

سعي و تالش لذت بخش است.

ــه اي از تاريخ به دنيا  ــا در لحظ بچه ه
ــه حافظه ي تاريخي  مي آيند، در حالي ك
ــود را در  ــن جهت، گويا خ ــد. بدي ندارن
ــتاني مي يابند كه قبًال  ــان ماجرايي داس مي
ــده و اينك آن ها خود يكي از  ــروع ش ش
شخصيت هاي آن شده اند. هم چنين بچه ها 
مي خواهند در تاريخ، جايي داشته باشند. 
اولين سؤاالت تاريخي آن ها مي تواند اين 
باشد كه «من از كجا آمده ام؟» و «آيا هميشه 
ــؤال  و مادام العمر خواهم بود؟» اين دو س
ــي تاريخ  ــده ي دو مفهوم اساس دربردارن
است. نخست سرگذشت مردم و حوادث 
و دوم ثبت زمان هاي گذشته؛ بدين دليل 
ــؤال مي كنند و ما  ــت كه آن ها از ما س اس
ــت قرار گرفته ايم كه به  در بهترين موقعي
ــازي بچه ها روي آوريم تا به كار  آماده س
ــت يابند و موقعيت خود را در  مداوم دس
تاريخ بازيابند تا از چگونگي شكل گيري 
ــدون آگاهي به  ــد. ب ــان آگاهي يابن جه
ــخ خود، بچه ها بســياري از آن چه  تاري
ــا در اطراف خود  ــنوند و ي را كه مي ش

مي بينند، درك نمي كنند.

نقش پدر و مادرها
ــاني به  والدين مي توانند در كمك رس
فرزندان خود مؤثر باشند، تا عالقه به تاريخ 
ــد. و يا برعكس، با  ــترش ياب در آن ها گس
گفتن مطالبي مانند: «تاريخ مالل آورست.» 

آموزشي

كليدواژه  ها: آموزش تاريخ، داستان در تاريخ، لذت دانستن.

صادق عالماتي
پژوهشگر
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خوبي است، اما چگونه مي توانيم پاسخ آن 
را بيابيم؟! بياييد باهم پاسخ را بيابيم.» شما 
و شاگردان مي توانيد پاسخ هايي را مطرح 
كنيد، و آن ها را با كتاب مرجع تطبيق دهيد 

و يا از فردي مطلع بپرسيد.
ج) ايجاد فرصت هاي روزانه، بهره گيري 
ــدر و مادربزرگ ها كه  ــد و بازديد پ از دي
داستان گوهاي خوبي هستند. چه مدرسه اي 
ــهر و يا در  بهتر از آن ها؟ چه چيزي در ش
ــرگرمي هاي روزانه چه  جهان رخ داده؟ س
بوده؟ قهرمان هاي آن ها چه كساني هستند؟ 
درباره ي تعطيالت با بچه ها صحبت شود 
ــالت مورد توجه اند؛ و  و اين كه چرا تعطي
يا پرچم و سرود ملي، چه معنا و مفهومي 

براي كشور دارد؟
ــان را آن طور  د) بگذاريد بچه ها كارش
كه خود مي خواهند انجام دهند و بفهمند 
ــت. از آن ها  ــمند اس ــان ارزش ــه كارش ك
بخواهيد آن چه را كه آموخته اند، براي شما 

توضيح دهند.
ــر اين كه  ــول پايه اي مبني ب ــا اص و ام
تاريخ چيست؟ «يكي بود يكي نبود»، مطلع 
ــياري از قصه هاي كودكان است كه دو  بس
ــخ را در حيطه ي خود  ــوم اصلي تاري مفه
ــردم و حوادث،  ــت م دارد، يكي سرگذش
ــته. براي فهم  و ديگر ثبت زمان هاي گذش
هرچه بهتر اين كه تاريخ چيست، نظري به 

هر يك از آن ها مي نماييم.

ــه مي رفتم  ــم وقتي به مدرس ــا «من ه و ي
ــودم.» مي توانند  ــزار ب ــخ بي از كالس تاري
نگرش آن ها را تضعيف كنند. هرچند شما 
ــود را مجبور كنيد تا  نمي توانيد فرزند خ
تاريخ را دوست داشته باشد؛ اما مي توانيد 
ــت داشتن آن تشويق كنيد. و  او را به دوس
ــمندي تاريخ را  گام هايي برداريد تا ارزش

درك نمايد.
براي شروع، مي توان پاره اي از مطالب 
را مانند «عادت ها و مشرب هاي تاريخي» 
ــترش داد مبني بر اين كه تاريخ نه تنها  گس
ــي از درس هاي مدرسه مهم  به عنوان درس
ــت بلكه در زندگي روزمره مفيد فايده  اس

هست.
ــي  تاريخ ــرب هاي  مش و  ــا  عادت ه
مي تواند تجارب زندگى شما و فرزندتان را 
پربار كند. كاربرد پاره اي موارد در اين رابطه 

بي تأثير نمي تواند باشد:
الف) درباره ي رويدادها و شخصيت هاي 
تاريخي با فرزند خود به مطالعه بپردازيد، تا 
تفاوت ها در جهان روشن شود، و مطالب 

خوانده شده را به بحث بگذاريد.
ب) با تماشاي برنامه هاي تلويزيوني، 
فيلم هاي مهم تاريخي را به بحث بگذاريد. 
خالي از لطف نخواهد بود كه به كتاب مرجع 
فيلم رجوع كنيد و احياناً تفاوت ها ميان فيلم 

و كتاب را مورد بحث قرار دهيد. 
ج) مجموعه اي از سخنان بزرگان و يا 

مجموعه اي از اسناد به چاپ رسيده را گاهي 
به همراه فرزند خود بخوانيد. همان طور كه 
ــيد مجدداً  مي خوانيد، مكث كنيد و بكوش
نكات مهم آن را به زباني كه او بفهمد بازگو 

نماييد.
د) براي لذت بردن از تاريخ مي توانيد 
ــا او به روش  ــان كمك كنيد ت ــه فرزندت ب
ــويق به يادگيري بايد  خودش بياموزد. تش

روشي براي موفقيت بچه ها باشد. 

لذت دانستن
لذت بردن يكي از محرك هاي آموزش 
است. چند نكته را در اين راستا نبايد ناديده 

گرفت:
الف) با صحبت كردن با بچه ها، اعتماد 
ــان  به نفس آن ها را باال ببريد و تشويق ش
و  كنيد تا با شما درباره ي موضوعي گفت  وگ
ــت كه گفت وگو درباره ي  كنند؛ مهم نيس
چه موضوعي است. بگذاريد او بفهمد كه 
ــما ارزشمند است. مهم  عقايدش براي ش
اين است كه اين گفت وگو تأثيرات زيادي 
در نحوه ي يادگيري و چگونگي آن دارد. 

ــدن بچه ها منجر به  ــوب فهمي ب) خ
ــد. اگر شما به همه ي  سؤاالتي خواهد ش
سؤاالت آن ها نمي توانيد پاسخ دهيد؛ مهم 
ــينا «همه چيز را  ــت. به قول بوعلي س نيس
همگان دانند و همگان از مادر زاده نشده اند.» 
شايد بهترين پاسخ شما اين باشد كه «سؤال 

والدين مي توانند در كمك رساني 
تا  باشند،  مؤثر  فرزندان خود  به 
عالقه به تاريخ در آن ها گسترش 
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داستان در تاريخ
برخالف علوم تجربي كه در آزمايشگاه 
ــاهده مورد بررسي قرار مي گيرند،  يا با مش
ما به بررسي تاريخ مي پردازيم بدون اين كه 
بتوانيم حوادث را مستقيماً مشاهده كنيم. چرا 
كه حوادث تاريخي ديگر در زمان ما وجود 
ندارند. كار تاريخ آوردن گذشته به زندگي 
ــاره اطالعات  ــا اين را با پ ــت. م امروز اس
گونه گون سر هم مي كنيم تا داستاني خلق 

شود و حوادث شكلي به خود گيرند.
داستان هاي احتمالي بسياري درباره ي 
همان حوادث هست و راويان يا مورخان 
نيز خوب و بد يا درست و نادرست دارند. 
ــاگرد خوب تاريخ مي كوشد با  بنابراين ش
ــا راوي يك  ــري خود دريابد، كه آي پي گي
واقعه ي تاريخي با اسناد و مدرك محكم، 

روايت نموده است يا نه.
ــي  ــا، تاريخ سياس ــردم م ــان م در مي
بيشتر مورد توجه است، يعني جنگ ميان 
ــتان جنگ ها و صلح ها. اما  قدرت ها و داس
تاريخ چيزي بيش از اين است. هر چيزي 
ــم دارد. از آن  ــته اي دارد تاريخ ه كه گذش
ــده، آزادي،  ــت، تاريخ فكر، عقي جمله اس

فعاليت هاي فرهنگي و هنري.

زمان در تاريخ
زمان با تاريخ نوعي پيوند دارد. مي توان 
نظري به چندين حادثه انداخت كه همگي 

در يك زمان رخ داده اند و باهم داستاني را 
ــته روايت  در مورد بخش خاصي از گذش
ــه ها در  ــد انديش مي كنند. با نگاهي به رش
گذر زمان، مي توانيم بياموزيم كه چگونه و 
چرا آن انديشه ها تغيير يافته است. مي توان 
ــته و زمان حال، و يا  روابط بين زمان گذش
زمان آينده و زمان گذشته (كه امروز باشد) 
ــال، نتيجه ي  ــت. زمان ح ــر گرف را در نظ
گزينش آدم هاست از اعتقادي كه آن ها در 

زمان گذشته داشته اند. 
ــت آموزش  بچه ها در مرحله ي نخس
ــي در مورد زمان نياز  تاريخ به دانش اساس
دارند. پس ضروري است كه با معيار زمان 
هم چون سال، دهه، نسل و قرن آشنا شوند. 
ــا در مورد توالي  ــاز به يادگيري دارند ت ني
ــد، آن گاه كه حوادثي در  حوادث فكر كنن
ــت. نيز  ــته اس ــتر زمان به وقوع پيوس بس
ضرورت دارد كه درباره ي زمان وقوع آن ها 

قادر به پاسخ گفتن باشند.
تمركز اساسي تاريخ روابط بين تسلسل 
ــت كه بچه ها  ــت. لذا مهم اس و تحول اس
تفاوت بين آن ها را دريابند. به عنوان مثال، با 
موج مهاجرت روزافزون در يك جا، تغييري 
در جمعيت آن به وجود خواهد آمد. وقتي 
ــد وارد جامعه اي  كه گروه مهاجرين جدي
شدند، بدون شك تفكرات و عقايد و سنن 
خود را از سرزمين شان به ارمغان مي آورند. 
اين فرهنگ و سنن جديدالورود خواه ناخواه 

تاريخ نه تنها به عنوان درسي از 
درس هاي مدرسه مهم است بلكه در 
زندگي روزمره نيز مفيد فايده به شمار 
مى آيد

لذت بردن (از دانستن) يكي از 
محرك هاي آموزش است
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در فرهنگ آن منطقه تنيده مي شود؛ و تنوع 
ــي آن منطقه را رقم  ــتم نظام حكومت سيس

مي زند.

جغرافيا و تاريخ
ــت.  ــر تاريخ تأثيرگذار اس ــا ب جغرافي
حكومت ها دگرگون مي شوند و كشورهاي 
ــياري از  ــه مي آيند. بس ــدي به عرص جدي
كشورها نام قبلي خود را از دست مي دهند. 
ــي، حوادثي  ــوي و آب وهواي تغييرات ج
هم چون خشك سالي يا وقوع سيالب هاي 
ويرانگر را به وجود مي آورند كه باعث وارد 
ــنگين بر زندگي مردم و  آمدن زيان هاي س
مهاجرت آن ها از منطقه اي به منطقه ي ديگر 
ــن مي گردد. تغييرات  براي يافتن محل ام
حكومتي مي تواند تغيير كلي تاريخ جامعه 

و يا ناحيه اي را محقق سازد.
بچه ها عالقه ي ذاتي به جغرافيا دارند. 
گروه بچه هايي را بنگريد كه در شن و ماسه  
بازي مي كنند. يكي خيابان و ديگري خانه 
ــازد. اگرچه شايد آن ها درك صحيح  مي س
علمي از اين كار خود نداشته باشند؛ ولي در 
ضمن اين بازي ويژگي هاي اصلي جغرافيا 
ــه روي مي  را فرامي گيرند. وقتي ما به نقش
ــوادث و  ــا درباره ي ح ــم و با بچه ه آوري
ــوادث تاريخي  ــاي جهان و يا ح رخداده
ــو مي پردازيم، خيلي چيزها را  به گفت وگ
ــورد جغرافيا تعليم داده ايم. اين چنين  در م

ــاس  ــه ي تاريخ هاي خوب براس هم
مدارك معتبر نوشته شده است. ضرورت 
ــدارك را بدانند  ــه بچه ها اهميت م دارد ك
ــد و  ــاي الزم را ببينن و در آن آموزش ه
مهارت هاي تفكر انتقادي را جهت ارزيابي 
ــات تاريخي كسب كنند، تا بتوانند  گزارش
ــي قرار دهند تا بدانند  آن ها را مورد بررس
كه آيا فالن رويداد براساس مدارك متقن 
ــت يا نه و آيا مي شود با  ــده اس نوشته ش

اعتماد كامل بر آن نمود.

فعاليت هايي نه تنها به بچه ها كمك مي كند 
كه چگونه از ابزار منابع مهم كليدي، حتي 
ــتفاده كنند بلكه با كمك به آن ها،  زمان اس
ــم در ذهن آن ها  ــه ي فكري جهان ه نقش
ــا امكان مي دهد  ــكل مي گيرد؛ و به آن ه ش
كه اطالعات مربوط به ديگر افراد، مكان ها، 
زمان  و حوادث را بهتر بفهمند و به خوبي 

تشخيص دهند.

چند نكته ى اساسى
عوامل اساسي تاريخ، عبارت است از 

ثبت وقايع، روايت و اسناد تاريخي.
الف) ثبت وقايع

ــتاري و ماندگار زمان  تاريخ ثبت نوش
گذشته است. در دوره هاي اخير، تاريخ هاي 
ثبت شده بعضاً در قالب فيلم است. ممكن 
ــما به فرزند خود بگوييد كه به  ــت ش اس
ــي دوري كه  ــاي پيش از ما و خيل زمان ه
ــل تاريخ گفته  ــده، ماقب ــوادث ثبت ش ح
ــورها بودند. او  ــود. زماني كه دايناس مي ش
ــراع خط يا زباِن  ــد بداند كه قبل از اخت باي
نوشتاري، بشر قصه  گويي مي كرده است تا 
هويت خود و حوادث مهم زندگي خود را 
ــتان ها جزييات  حفظ كند. به هر حال، داس
فراموش شده و يا تحريف شده را متناسب 
ــت. زبان  ــا موقعيت جديد تغيير داده اس ب
ــر اين امكان را داده است  نوشتاري به بش
كه بتواند اطالعات را نسل به نسل دستمان 

دهد.
ب) روايت

ــتان گويي است به روشي  روايت، داس
كه مردم خود حوادث را تفسير كنند. تاريخ 
ــيرگر زمان  ــا حقايق و مدارك خود تفس ب
گذشته است. بچه ها الزم است از حوادثي 
ــند كه مي تواند بيش از يك علت  آگاه باش
داشته باشند و يا نتايج بي شماري به وجود 
ــك روش به  ــا بيش از ي ــه ب آورد. و اين ك
بررسي روابط بين علت و معلول بپردازيم.

ج) اسناد و مدارك

وقتي ما به نقشه روي مي آوريم و با 
بچه ها درباره ي حوادث و رخدادهاي 

جهان و يا حوادث تاريخي به 
گفت وگو مي پردازيم، خيلي چيزها را 

در مورد جغرافيا تعليم داده ايم

ــــــــــــــــــــــــــــ پي نوشت   ـ 
* اين نوشتار برگرفته از نشريه كمك آموزشي تاريخ 
[براي بچه ها] است و چاپ مجدد آن در سال 2004 
واشنگتن دي.سي. حاصل كار گروه آموزشي تاريخ 

اياالت متحده است.
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مقدمه
دانش آموزان ما همانندپرنده اي كه تازه بال درآورده است هميشه در تكاپو و جست وخيزند 

و همواره سؤال هاي جديدي به ذهن آن ها خطور مي كند. 
اما برخي والدين، معلمان و مربيان به دليل عدم برخورداري از دانش و آگاهي كافي و به 
علت آشنا نبودن با علم و پرورش فكر و انديشه، قادر به پاسخ گويي دقيق، روشن و علمي 
ــؤاالت بچه ها نيستند؟ و چون چنين توانايي را ندارند معموالً طفره رفته و در مقابل  به  س
سؤاالت مكرر آن ها برخوردهاي غيرمنطقي و خشن انجام مي دهند، تا جايي كه به تدريج 
نوعي ترس و ترديد دانش آموز را فرامي گيرد و سبب مي شود دانش آموز عطاي سؤال را به 
لقايش ببخشد. اين امر اگرچه ظاهراً آسايش خاطر بزرگ ترها را همراه دارد اما خالقيت و 
ابتكار دانش آموز را تضعيف و چه بسا به نيستي تهديد مي كند. بنابراين اگر دبيران، به ويژه 
ــتوانه ي علميـ  پژوهشي در روش هاي  دبيران تاريخ، بازنگري منطقي و برخوردار از پش
تدريس خود داشته باشند. در واقع كيفيت كار خود را تضمين نموده و گامي مؤثر در جهت 

افزايش عالقه و توسعه ي خالقيت دانش آموزان برداشته اند.

طرح مسئله
شايد يكي از داليل اين كه برخي دانش آموزان نسبت به درس تاريخ بي عالقه اند ناشي 
ــد. لذا جاي سؤال است كه چه تمهيدات و شگردهايي  از روش هاي تدريس دبيران باش
مي توان به كار بست تا دانش آموزان با عالقه اين درس را فراگيرند. در اين مقاله سعي شده 
است نقش دبيران تاريخ در توسعه ي خالقيت، شناسايي و راهكارهايي براي پرورش اين 

توانايي در دانش آموزان پيشنهاد شود.

يادگيري خالق
براي رشد خالقيت و نوانديشي در دانش آموزان، بايد نخست به درك درست 
و روشني از شرايط موجود برسيم و در گام بعدي بر مبناي فلسفه تعليم وتربيت و 
ــيم، تصوير روشني از زمينه هاي  هدف هاي اصولي و معيارهاي علمي معتبر بكوش

نقش دبيران تاريخ 
در رشد 
خالقيت دانش آموزان
سكينه سليقه دار
آموزش وپرورش منطقه ي 4 تهران

ــيم  بروز خالقيت در دانش آموزان ترس
كنيم. در اين صورت مي توان با كم ترين 
وقت، انرژي و سرمايه مسير پرورش و 
ــكوفايي خالقيت ها و نوانديشي هاي  ش
ــاخت و آن ها  دانش آموزان را هموار س
ــوق داد.  را به سوي يادگيري خالق س

در اين خصوص مطالب خود را بر 
ــؤال زير بيان مي كنم: محور دو س

1. براي خالق ساختن دانش آموزان 
ــام داد؟ ــوان انج ــي مي ت ــه اقدامات چ

ــخ چگونه مي توانند  2. دبيران تاري
ــوزان  ــت دانش آم ــعه ي خالقي در توس

كليدواژه ها: تاريخ، آموزش تاريخ، خالقيت.

آموزشي
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ــته ايفا نمايند؟ نقش شايس
ــم در امر  ــيار مه ــه ي بس يك جنب
براي  ــرايط الزم  ــود ش ــت وج خالقي
ــت، «روالمي»  ــتعداد اس ــروز اين اس ب
ــالق، نمايش  ــت كه تفكر خ معتقد اس
ــالمت عاطفي، و  ــن درجه ي س باالتري
عبارت است از ابراز وجود افراد سالم 
ــازي و تكامل نفس  در جريان خودبهس

ــش. خوي
دانش آموزان  ــاختن  براي خالق س

ــت: مي توان اقدامات زير را به كار بس
ــنا ساختن مديران و معلمان با  ـ آش

مفاهيم خالقيت و راهكارهاي پرورش 
ــران ــت آن در فراگي و تقوي

ــي در كتاب هاي  ــرات اساس ـ تغيي
ــي (در اين خصوص در سال هاي  درس
ــت در كتاب هاي  ــي مثب ــر تغييرات اخي

ــت.) ــي صورت گرفته اس درس
ــطح معلومات معلمان  ـ افزايش س

ــاد؛ ــه ي زي و توصيه به آن ها به مطالع
ــيابي و  ــيوه هاي ارزش ـ تغيير در ش

ــات؛ امتحان
ــاد در مدارس  ــط ش ــاد محي ـ ايج

ــران؛ ــراي فراگي ب

ــراه كردن آموزش و يادگيري  ـ هم
ــش؛ ــا پژوه ب

ـ تالش در جهت افزايش عزت نفس 
در دانش آموزان؛

ـ استفاده از ابزار مناسب در تدريس؛
ـ فعاليت در حيطه ي كاري خود. مثًال 
ــما يك طراح هستيد افكارتان تنها  اگر ش
در رشته اي در آن مهارت داريد خوب كار 
مي كند، در ساير رشته ها چندان نتيجه اي به 

دنبال نخواهد داشت؛
ــي در محيط اطراف  ــاد تغييرات ـ ايج

خود؛
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ــكاف ميان دو  ـ بها ندادن به ايده ي ش
نسل؛

ـ و باالخره با طراحي خالق مدارس، 
خالقيت را در دانش آموزان توسعه دهيم. 

به جهت پرهيز از طوالني شدن مطلب، 
به توضيح بندهاي ذكر شده نمي پردازم.

ــيار مطرح  ــؤال معموالً بس 2. اين س
مي شود كه چرا يك كشور پيشرفت كرده 
ــر از نظر منابع  ــوري ديگ در حالي كه كش
ــرايط  اوليه و امكانات بهره وري داراي ش
ــت عقب مانده است. چه عامل  بهتري اس
مهمي در شرايط مشابه باعث پيشرفت و 
ــث عقب ماندگي و  موفقيت بعضي و باع

عملكرد ناصحيح بعضي ديگر مي شود؟
امروز جامعه نيازمند افرادي است كه 
فكر و خرد خود را حاكم بر اعمال خويش 

ــه گونه اي  ــكالت را ب ــرار دهند و مش ق
ــود بردارند. حال  ــر راه خ ــكاري از س ابت
بايد ديد دبيران تاريخ چگونه مي توانند در 
توسعه ي خالقيت دانش آموزان نقش ايفا 
ــخ به اين سؤال نخست بايد  كنند؟ در پاس
ديد كه معلم تاريخ از چه طريقي مي تواند 
ــوزان را به درس تاريخ عالقه مند  دانش آم

كند و آن ها را به فكر وادارد.
ــمرد  ــوان برش ــه مي ت ــواردي را ك م

عبارت اند از:
در  ــد  مي دهن ــزارش  گ ــان  محقق ـ 
ــخ، جغرافيا،  ــي مانند زبان، تاري درس هاي
ــي و  ــي، زمين شناس اقتصاد، زيست شناس
ــابه اجراي نمايشنامه اِي مباحث  موارد مش
ــته و يادگيري را  درسي، نتايج مثبتي داش

روح اشتياق به رقابت در آنان بدهد. 
ـ تشويق انديشــه هاي بكر: شيوه ي 
برخورد با انديشه هاي دانش آموزان بسيار 
مهم است؛ حتي اگر ايده ي غيرممكني را 
ــن مي تواند به پرورش  ــان كنند، زيرا اي بي

قوه ي تخيل فرد بينجامد.
ــوه ي تخيل و هنر  ــري ق ـ به كارگي
پرســش: به دانش آموزان كمك كنيم تا از 
قوه ي تخيل خود استفاده كنند و سؤاالتي 
بپرسيم كه در پاسخ به آن، از تخيالت خود 
ــيوه  در تقويت  ــند. اين ش الهام گرفته باش

انديشه و تفكر مؤثر است.
ــرح ســؤاالت چندپاســخي:  ـ ط
سؤاالتي براي دانش آموزان طرح كنيم كه 
پاسخ هاي متفاوتي داشته باشد تا دانش آموز 
براي پاسخ گويي به آن، ناچار شود از تفكر 

و قوه ي خالقيت خود استفاده كند.
سؤال بحث با عنوان «چه اتفاقي مي افتاد 
اگر؟» يا «به چند طريق مختلف...». اين گونه 
سؤاالت با استفاده از قوه ي ابتكار و تخيل، 

فكر خالق بچه ها را گسترش مي دهد.

تاريخ  درس  كالس  زماني  چه   �
موفق است؟

الف) هنگامي كه معلمان ما با سه ركن 
ــواي درس ها، روش  تدريس، يعني محت
ــنا  ــناخت دانش آموزان آش تدريس و ش
باشند و در جهت افزايش دانسته هاي خود 
ــر مي توانند  ــند. در اين صورت بهت بكوش
ــاد عالقه در  ــكل گيري درس، ايج در ش
ــاختن امكان  ــم س ــوزان و فراه دانش آم
خالقيت و بروز استعداد نقش ايفا نمايند. 
ــراي پرورش  ــي از ويژگي هاي الزم ب يك
مسائل تاريخي، داشتن نگاه عميق به مسائل 
است و اين كه معلم بتواند مسائل تاريخي 
را تحليل كند، زيرا تحليل ماندگارتر است. 
هم چنين معلم تاريخ وقتي موفق است و 
ــد در ايجاد خالقيت نقش  زماني مي توان
ــيوه ي آموزش مطالب  ــته باشد كه ش داش
تاريخي را بداند و براي تفهيم بهتر تاريخ، 

ــي و ساير  عميق تر مي كند. هم چنين نقاش
كارهاي هنري به حل بهينه ي مسئله كمك 
مي كند. بنابراين آميختن عميق درس ها با 

هنر يك راه كار پيشنهادي است.
ـ از دانش آموزان بخواهيم كه به جاي 
ــاده از يك كتاب، آن را  ارائه ي گزارش س
شخصاً ارزيابي كرده و نظر خود را بگويند. 
ــتن ايده هاي  به اين ترتيب آن ها را به داش
بكر و نو تشويق نموده و نگارش داستان و 
مقاله، زمينه ي ايده ي فرد و تفكر خالق را 

در دانش آموزان بهتر فراهم مي كند. 
ــت كه  ــي اس ـ دبير تاريخ موفق كس
بتواند كالس درس را به جاي معلم محوري 
ــورت دانش آموز محوري اداره كند و  به ص
دانش آموز در امر يادگيري، دخالت مستقيم 
ــي داشته باشد و فرايند تدريس و  و اساس
تعليم وتربيت به روش حل مسئله، روش 
ــه ي طرح يا پروژه، روش بحث آزاد و  تهي
ــب با موضوع و  پروژه هاي گروهي متناس
ــي اجرا و توسط دبير تاريخ  موفقيت درس
ــردد. حفظ كردن مطالب كتاب و  تنظيم گ
يا گوش كردن به سخنان معلم رشد قوه ي 
ــاگردان در پي ندارد. پس  ــكار را در ش ابت
مطالب درسي را به صورت معما و مسئله 
ــا با اين  ــوزان طرح كنيم ت ــراي دانش آم ب
ــائل  كار آن ها قادر به تجزيه و تحليل مس

مختلف بشوند.
ــارش مغزي:  ــتفاده از روش ب ـ اس
ــئله اي در كالس ارائه  ــس از اين كه مس پ
شد، از دانش آموزان بخواهيم تفكر كنند و 
بدون نگراني نظرات خويش را بگويند؛ و 
بگوييم حتي اگر اشتباه كنند، مهم نيست؛ 
چون ممكن است همين اشتباهات به بينش 

مثمرثمري منتهي شود.
ـ ارتباط دادن بچه ها با اذهان خالق: 
ما دبيران تاريخ مي توانيم از گفتار و كردار 
متفكران و رهبران مشهور صحبت كنيم، زيرا 
ــي از مهم ترين عوامل مؤثر در تحريك  يك
ــعله ي  ــت و مي تواند ش انرژي خالق اس
ــوزان را برافروزد و  آفرينش گري دانش آم

امروز جامعه نيازمند افرادي 
است كه فكر و خرد خود را حاكم 
بر اعمال خويش قرار دهند و 
مشكالت را به گونه اي ابتكاري از 
سر راه خود بردارند
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ــي ارائه كند و  ــب را از كلي به جزئ مطال
ــر قرار  ــوع را مدنظ ــه ي عطف موض نقط
ــد. امروزه، به جاي آن كه دانش محض  ده
آموزش داده شود، بايد به  كاربردهاي دانش ِ 
ــده نيز توجه داشت و اين مهم  آموخته ش
امكان پذير نيست مگر با تبديل برنامه هاي 

درسي خشك به برنامه هاي انعطاف پذير.
ــنايي با رويكردهاي جديد  ب) آش
آموزشــي: در آموزش وپرورش سنتي به 
تفاوت هاي فردي توجهي نمي شود. بلكه 
غالباً يك برنامه و يك روش براي آموزش 
ــود. اما با  ــه ي دانش آموزان ارائه مي ش هم
ــروزه در امر آموزش  ــي كه ام تغيير نگرش
به وجود آمده، ديگر معلم، محور آموزش 
نيست، بلكه در فرآيند ياددهيـ  يادگيري، 
ــاركت  ــم و دانش آموز نوعي مش بين معل
عملي مي شود و در كالس به جاي فعاليت 
ــت.  محض معلم، دانش آموز نيز فعال اس
بنابراين از اهم مسائلي كه بايد مورد توجه 
ــنايي با رويكردهاي جديد  قرار گيرد آش
آموزشي است، زيرا با يك نسخه ي واحد 
ــوان آموزش داد، بلكه با به كارگيري  نمي ت
ــوزش  ــد آم ــال در فرآين ــاي فع روش ه
مي توان لحظات آموزشي را براي فراگيران 

لذت بخش ساخت.
ج) ابزار و امكانات به كار گرفته شده 
براي آموزش تاريخ: براي اين كه كالسي 
خالق و پويا داشته باشيم عالوه بر اين كه 
معلم تاريخ سعي دارد كارش را با جديت 
ــاال بردن  ــد، جهت ب ــه انجام ده و عالق
ــه به ابزارهايي چون  بازدهي كالس، توج
ــم و بازديدهاي علمي  تهيه و نمايش فيل
ــد. زيرا مي توان  ــيار مؤثر باش مي تواند بس
گفت، كتاب تنها يك كپي است، در حالي 
كه آثار باستاني اسناد اصيلي هستند كه در 
جاي جاي اين خاك عزيز پراكنده اند. اگر 
ــراث فرهنگي در  ــد از مكان ها و مي بازدي
برنامه هاي تاريخ قرار گيرد، بسيار تأثيرگذار 

و پسنديده خواهد بود.
ــه اين نكات توجه ويژه  به طور كلي ب

در برنامه ي دانش آموزان
ــش بازديدها و حضور بچه ها   افزاي
در موقعيت هاي عيني كه باعث افزايش و 

پايداري يادگيري مي شود.
ــوزان با افراد  ــنا كردن دانش آم  آش

برجسته ي تاريخ
ــت در كالس  ــدن ميز و نيمك  چي
به صورت ميزهاي كوچك 4نفره تا مباحثه 
و گفت وگو بيشتر و بهتر صورت بگيرد. 
البته اين طرح در مورد كالس هاي شلوغ 

عمًال امكان پذير نيست. 

 فراهم كردن زمينه ي انجام كارهاي 
مختلف هنري، علمي و... در مدرسه

 ايجاد انگيزه، با دادن امتيازات مادي 
ــاني كه در  و معنوي به معلمين، يعني كس
ــي  ــت مجريان اصلي برنامه ي درس حقيق

هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع  ـ 
1. روزنامه ي همشهري، افزايش كارآيي مغز با طراحي 
خالق مدارس، شنبه 27 ارديبهشت 1382، سال يازدهم. 

شماره ي 3052 ص 19.
2. روزنامه ي همشهري، فرايند ياددهي و يادگيري در 
دي   10 سه شنبه  پژوهش محوري،  رويكرد  با  مدارس 

1381، تهران، سال يازدهم، شماره ي 2943، ص 19.
3. فاضلي پور، طوبي. ويژگي هاي كالس يادگيرنده، رشد 

آموزش تاريخ، تهران، 1385، شماره ي 2.
4. روانشناسي پرورشي، سيف ـ علي اكبر، تهران، آگاه، 

.1368
پرورشي شعباني ـ حسن،  آموزشي  و  5. مهارت هاي 

تهران، سمت، 1371.
ترجمه ي  كارل،  ـ  راجرز  انسان شدن،  بر  درآمدي   .6

قاسم قاضي، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، 1369.
7. لندجورج، و جارمن يت، آينده ي خالقيت و خالقيت 
آينده، ترجمه ي دكتر قاسم زاده ـ حسن، تهران، ناهيد، 

.1379
8. دونو، ادوارد. خالقيت كارآمد مديريت فكر، ترجمه ي 

قاسمي نيك بخشـ  ملك دخت، تهران، اختران، 1386.

داشته باشيم: تقويت حس اعتماد به نفس 
ــويق  ــاوري در دانش آموزان، تش و خودب
دانش آموزان به حدس زدن، اهميت جدي 
دادن به امر آموزش، ابتكار عمل و خالقيت، 
دادن فرصت براي بيان احساسات مثبت و 
ــخر  ــي به دانش آموزان، پرهيز از تمس منف
ــرمنده كردن و تنبيه، توجه به  يا تهديد، ش
ــويق  تفاوت هاي فردي دانش آموزان، تش
ــق و خالق،  ــي دانش آموزان موف و معرف
ــتن توانستن است» به  تعليم «اصل خواس
ــخنراني براي  ــوز، ترتيب دادن س دانش آم

شخصيت هاي خالق دانش آموز، پرورش 
ــاد كردن، و  ــازنده و نه فقط انتق ــاد س انتق
ــوزان به دخل و  ــره هدايت دانش آم باالخ

تصرف در مسائل و مفاهيم. 

پيشنهادها
ــاعد شدن زمينه ي مطالعه   براي مس
ــي، عالوه بر بها دادن بيش  و تحقيق ميدان
از پيش نظام آموزش وپرورش به اين مهم، 
ــازمان ميراث فرهنگي در  ــت س الزم اس
حفظ و نگهداري اين سرمايه  ي رايگان به 
هر شكل ممكن و به بهترين وجه كوشش 
كند. استفاده از كتابخانه ها، موزه ها، مراكز 
ــي درس تاريخ بايد  ــي و پژوهش تحقيقات

مدنظر باشد.
 مديران مدارس، همكاري الزم را با 
ــته باشند و چه از  دبيران محترم تاريخ داش
نظر برنامه ريزي هفتگي اين درس و چه از 
جهت برنامه ي امتحاني ترم، كًال بينش خود 

را نسبت به درس تاريخ اصالح نمايند. 
 كاهش حجم كتاب هاي درسي

 قرار دادن ساعات مطالعه و كتابخانه 

دبير تاريخ موفق كسي است كه بتواند كالس درس را به جاي 
معلم محوري به صورت دانش آموز محوري اداره كند و دانش آموز در امر 
يادگيري، دخالت مستقيم و اساسي داشته باشد
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مقدمه
علم تاريخ، همانند ساير علوم، از همان 
ــگاه ويژه اي  ــلمين جاي آغاز، در ميان مس
يافت و مورد توجه آنان قرار گرفت. يكي 
ــن امر گرديد  ــل مهمي كه باعث اي از عل
ــت  تأكيد قرآن كريم به مطالعه ي سرگذش
ــته و عبرت آموزي  اقوام و ملت هاي گذش
از عملكرد آنان بود. البته گسترش فتوحات 
اسالمي توسط مسلمين به اين مسئله بيش 
از پيش دامن زد. مقدم بر اين،  قصص قرآني 
كه خود بخش عمده اي از آيات اين كتاب 
آسماني را در برمي گيرد،  باعث تحريك و 
ــويق مسلمين بويژه حاكمان آنان براي  تش
ــد. به عنوان  ــري مطالب تاريخي ش يادگي
نمونه  مسعودي نقل مي كند كه معاويْهً بن 
ابي سفيان،  هر شب بعد از صرف شام،  تا 
پاسي از شب با داستان سرايان و اشخاص 
مطلع شب نشيني داشت و از آنان داستان، 

تـاريـخ 
در قصص قرآن

دكتر تهماسب طالبي

كليد واژه ها: قرآن، تاريخ نگري، قصص قرآن.

مقاالت 
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جنگ عرب ها با ايرانيان و روميان و غيره را 
استماع مي كرد و از شرح حال پادشاهان و 
شيوه ي مملكت داري و سياست آنان خبر 

مي گرفت. (زيدان، ص 465) 
ــري كه در قصص قرآني  اهميت ديگ
وجود دارد توجه دادن انسان به خودشناسي 
است و اين كه شناخت خود بدون شناخت 
ــنيان امكان پذير نخواهد بود. از  تاريخ پيش
نظر قصص قرآني،  افراد،  با مطالعه ي اوضاع 
و احوال گذشتگان،  از توانايي ها،  ضعف ها، 
ــكالت خود آگاه مي شوند.  امكانات و مش
در نوشتار حاضر به برخي از ابعاد اهميت 
قصه در قرآن پرداخته و نقش و تأثير آن ها 

را در زندگي مورد مطالعه قرار داده ايم.

اهميت قصص قرآني
ــان و  ــتان در تربيت انس ــه و داس قص
شكوفايي فكر و انديشه ي او تأثير به سزايي 
ــتان يا قصه تجسم عيني زندگي  دارد. داس
ــت.  و تجربه ي عملي يك فرد يا ملت اس
تاريخ آئينه ي ملت هاست؛  هر چه با تاريخ 
و سرگذشت پيشنيان بيشتر آشنا باشيم گويا 
ــه اندازه ي عمر آن مردم زندگي كرده ايم.  ب
چنانچه علي(ع) اين مطلب را در قالب پند 
ــن (ع)  و نصيحت به فرزند خود امام حس

بدين گونه بيان داشته است:
ــرم! اگرچه من به اندازه ي همه ي  «پس
ــته ام،  اما  آنان كه پيش از من بوده اند نزيس
چندان در كارهايشان نگريسته ام كه همچون 
آنان شده ام؛ بلكه چندان بر امورشان آگاهي 
يافته ام كه گويي با اولين آن ها تا آخرين شان 
ــير و تأمل،   زندگي كرده ام. پس در اين س
ــناخته  كردار پاكيزه را از كردار آلوده باز ش
ــود را از زيان دريافته ام». (نهج البالغه،  و س

نامه ي 31)
ــه و  ــذاري قص ــل اثرگ ــي از دالي يك
ــان،  تمايل فطري او  ــتان بر روي انس داس
ــت كه  ــت. از همين روس ــتان اس به داس

ــتاني،  در  ــي و آثار داس ــاي تاريخ كتاب ه
طول تاريخ فرهنگ بشري،  رونق خاصي 
ــته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم  داش
ــت، درحالي كه مباحث استداللي  بوده اس
ــي را تنها گروه هاي قليل و اندكي  و عقالن
پيگيري مي كرده اند. خداوند سبحان عالوه 
ــماني خود مطالب  بر اين كه در كتاب آس
ــي،  فرهنگي و  ــي،  نظام  اجتماعي، سياس
ــت،  ــلمانان بيان داش ــي را براي مس تربيت
ــي از گفته هاي خود را نيز به   بخش عظيم
قصص پيشنيان اختصاص داده و بسياري 
از مطالبي را كه از ابعاد مختلف،  اجتماعي، 
سياسي  و... مدنظرش بوده در البه الي اين 
ــت. در روايات ما  قصص بيان فرموده اس
به كل قرآن «احسن القصص» اطالق شده 

است. (مكارم شيرازي،  ص 302 )
با مطالعه ي قصه هاي قرآن مجيد متوجه 
مي شويم كه داستان هاي تاريخي كه در اين 
كتاب بر نبي اكرم(ص) نازل شده است با 
قصه ها و حكايت هاي معمولي تفاوت هاي 
چشمگيري دارد. از جمله اين كه قصه هاي 
ــت و ساختگي يا  قرآن داراي حقيقت اس
آميختگي به خرافات و اوهام و يا تحريف 
ــدارد. قرآن خود به وضوح  در آن جايي ن
به اين نكته اشاره كرده است: «نَحُن نَُقصُّ 
َعليَك نَبأُهم بِالَحق». (كهف: 13) قصص 
قرآني داراي هدفي مشخص و دقيق است 
و نيز راهكار هاي تربيتي و آموزش مهمي 
ــا قصه اي كه در  ــتان ي دارد. يعني هر داس
ــود منتج به نتايج اخالقي و  آن نقل مي ش
تربيتي سودمندي براي خواننده مي شود كه 
اين مطلب حاكي از هدفدار بودن قصص 
قرآني است. از ويژگي هاي قصه هاي قرآن 
كريم اين است كه معموالً از بيان جزئيات 
ــود. دليل اين  ــودداري مي ش ــه خ در قص
مطلب يكي آن است كه بيان جزئياتي كه 
ــتن آن ها نقشي در هدف  دانستن و ندانس
ــوي  ــت؛ از س اصلي قصه ندارد الزم نيس

ديگر بيان هر حادثه يا واقعه اي تاريخي از 
نظر قرآن ارزشمند نيست، بلكه تنها اخبار 
ــد. در واقع، از  مهم قابل نقل و بيان مي باش
ــيله ي تذكر  ــر قرآن خواندن تاريخ وس نظ
است و نه عامل سرگرمي. در داستان هاي 
ــران و توجه به  ــنيدن تاريخ ديگ قرآني ش
مصائب و مشكالت آنان در صبور سازي 
انسان ها نقش كليدي دارد و شناخت رفتار 
و پايان كار پيشنيان در انتخاب راه ما براي 
حركت به سوي آينده بسيار راهگشاست. 
ــه اگر به آيات قرآن، كه  نكته ي آخر اين ك
پيوسته آدميان را به سير و گردش در زمين 
دعوت مي كند توجه دقق نمائيم، مي توانيم 
ــتنباط كنيم كه آثار باستاني و  اين گونه اس
آنچه از گذشتگان مانده است مي بايست به 
ــت شود تا همواره در  دقت حفظ و حراس
ــل هاي پياپي قرار گيرد؛  مقابل ديدگان نس
ــل بتواند با نگريسيتن و تفكر در  و هر نس
آن ها از سرگذشت گذشتگان عبرت گيرد.

عبرت آموزي
قران كريم در آيات متعددي انسان ها 
ــل و تفكر در  ــوت به مطالعه و تأم را دع
ــد. از نظر  ــينيان مي نماي ــت پيش سرگذش
باري تعالي، درس گرفتن و عبرت آموختن 
ــي بزرگ ترين موهبت براي  از قصص اله
كساني است كه دوست ندارند اشتباهات 
گذشتگان را تكرار نمايند. قرآن سرگذشت 
اقوام پيشين و شرح رسالت پيامبران الهي 
ــت عنوان قصص (جمع قصه) بيان  را تح
ــت. از آن جمله است قصه ي آدم  كرده اس
و حوا و فرزندانش هابيل و قابيل، قصص 
انبياي الهي همچون نوح، ابراهيم،  موسي، 
ــت اقوامي چون عاد،   ــي،  و سرگذش  عيس
ثمود و.... از نظر قرآن هر يك از اين اقوام 
ــا بهره مندي از نعمات الهي  روزگاري را ب
ــون گمراهي اختيار  ــپري نمودند اما چ س
ــر برتافتند  ــتورات حق س كردند و از دس
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دچار عذاب الهي گرديده و نابود شدند. بر 
ــاس قرآن مكرر از مردم مي خواهد  اين اس
از داستان اين اقوام عبرت بگيرند تا دچار 
ــرانجامي همچون آنان نگردند: «آيا در  س
زمين گردش نكردند تا عاقبت كار كساني 
ــف،  ــه پيش تر بوده اند، بنگرند»[يوس را ك
109] در آيه ي قوق  و آيات ديگري مانند 
آن بر نقش عبرت آموزي و پندگيري تأكيد 
ــود. اين عبرت آموزي از نظر  فراوان مي ش
قرآن نگاه به زندگي و نحوه ي رفتار افراد 
ــري در طول تاريخ است. قرآن عبرت  بش
نگرفتن از اين حكايات را مساوي با تباهي 
و هالكت دانسته و آن را در سنت الهي و 
قاعده اي تلقي كرده كه هرگز در آن تبديلي 
به وجود نخواهد آمد و هرگز براي سنت 
ــت.  ــي وجود نخواهد داش خدا دگرگون

(فاطر، 43) 

عبادت و بندگي الهي
شناخت و بندگي خدا از اركان زندگي 
ــان  ــت. انس ــر در طول تاريخ بوده اس بش
ــن خالق و آفريننده اي  همواره در پي يافت
مدير،  قدرتمند و برتر در جهان هستي بوده 
است و در اين مسير،  ماجراهاي فراواني را 
پشت سر نهاده است. با مطالعه ي قصص 
ــن نكته به خوبي پي  ــي مي توان به اي قرآن
ــت  ــان ها نخس برد. از نظر قرآن كريم انس
ــت  ــا  از راه راس ــد. ام ــت بودن يكتاپرس
ــرك شده و خدا پيامبران را  منحرف و مش
ــتاد (بقره، 213)  براي هدايت ايشان فرس
ــن موضوع را در  ــرت علي(ع) نيز اي حض
خطبه ي نخست نهج البالغه اين گونه بيان 

فرموده است: 
ــت آدم،  خداوند همواره  «پس از خلق
ــوالني را براي هدايت بشر فرستاد تا  رس
ــده  او را كه از فطرت الهي خويش دور ش
بود دوباره به راه راست هدايت كند.» بنا به 
ــوده ي علي (ع) هيچ دوره اي نبوده كه  فرم

در آن پيامبري مبعوث نشده باشد.

ــي از مهم ترين  ــاس قصص قران براس
علل انحطاط و هالكت اقوام گذشته عدم 
ــان در برابر  ــن و اطاعت  بندگي آن تمكي
ــت. بر اين اساس،   ــتش حق بوده اس پرس
داستان انبياي الهي در قرآن در حقيقت بيان 
سير تاريخي دعوت به بندگي حق،  در برابر 
تسليم به تمايالت و خواسته هاي نفساني 
ــكل ها و فكرهاي مختلف مي باشد.  به ش
ــن مي شود كه  از نتايج قصص قرآني روش
ــبت به فرامين الهي در هر  عدم تمكين نس
ــتحق خواري و زبوني  زمان و مكان، مس
ــوره غافر:  ــدگان خواهد بود. (س براي بن
60) همچنين كساني كه دست از پرستش 
ــيده و به تكيه گاه هاي ديگري رو  حق كش
آورده اند به مثابه عنكبوتي مي مانند كه براي 
ــي كه اينان  ــازد؛  در  حال خود خانه مي س
غافلند كه پست ترين و سست ترين خانه ها 

النه ي عنكبوت است.

صبر و پايداري
يكي  ديگر از اصول تربيتي در قصص 
قرآن صبر و پايداري است. صبر و پايداري،  
كه در قرآن بدان سفارش مي شود،  دستور 
ــراي همه ي جويندگان  و قانوني دائمي ب
ــه ي اعصار  ــق و عدالت در هم طريق ح
است. در قرآن به كرات از صبر و پايداري 
ــخن به ميان آمده و از آنان به  حق طلبان س
نيكي ياد كرده و پاداش كار آنان را باالتر از 
همه دانسته است.(احقاف: 35، رعد: 24، 
نمل: 96، سجده: 24، انسان: 12، ال عمران: 

200،  بقره: 153.)
ــت اقوام و ملل در  مطالعه ي سرگذش
قرآن مجيد به ما مي آموزد كه چگونه  بايد 
ــكالت صبر پيشه  ــدائد و مش در برابر ش
ــرآن صبر در انواع مختلفي بيان  كرد. در ق
ــه ي 155  ــت،  چنان كه در آي ــده اس گردي
سوره ي بقره به مصاديقي از آن اشاره رفته 
ــما را به سختي هايي چون  است: «البته ش
ترس،  گرسنگي ونقصان اموال و نفوس و 

مطالعه ي سرگذشت 
اقوام و ملل در قرآن مجيد 
به ما مي آموزد كه چگونه  
بايد در برابر شدائد و 
مشكالت صبر پيشه كرد.
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آفات زراعت آزمايش مي نمائيم و بشارت 
ــر قرآن صبر جزء  ــاد صابران را.» از منظ ب
ــت،  از اين رو خداي  اوصاف پسنديده اس
متعال مردم صابر و شكيبا را مورد ستايش 
ــياري از نيكي ها و درجات  قرار داده و بس
ــبت داده و آنها را نتيجه ي صبر  را بدان نس
شمرده است: «آنان را پيشواياني قرار داديم 
كه همواره در برابر ناروايي ها شكيبايند و 
ــتورات ما رهبري  ــردم را به راه ما و دس م
ــجده: 24) و يا در آيه ي 137  مي كنند.(س
سوره ي اعراف: «بني اسرائل چون [در برابر 
فرعون] شكيبائي ورزيدند كلمه ي نيكوي 
ــيد.» و در  ــان رس پروردگار توهم به ايش
ــوره ي آل عمران آيه ي 125 در اشاره به  س
ياري خدا به مسلمانان در جنگ، كه توسط 
ــته ي الهي صورت گرفت،  پنج هزار فرش
ــكيبا  مي خوانيم: آري اگر در پيش آمدها ش
ــدا بپرهيزيد،  ــيد و از نافرماني هاي خ باش
ــم و غضب به جانب   آنان،  هر چند با خش
شما روي آوردند،  ما شما را به كمك پنج 
هزار فرشته ي نشاندار ياري خواهيم كرد.»

اخالق در قصص قرآن
ــري كه در  ــاي مهم ديگ از ويژگي ه
ــاره كرد  ــص قرآني مي توان به آن اش قص
ــت. قرآن  آموزه ها و درس هاي اخالقي اس
كريم ضمن بيان قصص و سرگذشت امم  

و اقوام دور،  به گاه صحبت از جريانات و 
حوادث مطروحه ي آنان،  از شخصيت ها و 
ــي  افرادي نيز نام مي برد. با مطالعه و بررس
اين الگوهاي شخصيتي كه در قرآن بدان ها 
اشاره رفته است مي توان درس هايي بسيار 
ــرز رفتار و عملكرد  ــم و آموزنده از ط مه
ــتان  ــت. براي نمونه،  در داس آنان فراگرف
ــف(ع)،  دعوت به الگوهاي اخالقي  يوس
ــتن از  همچون،  توكل به حق،  دوري جس
شهوات و اميال نفساني، گذشت و مهرباني 
را مي توان آموخت. در داستان ابراهيم(ع) 
ــاهد به كارگيري تعقل و منطق جهت  ش
يافتن عظمت و حقانيت الهي،  توكل كامل 
ــكالت، ايثار و  ــق در مصائب و مش به ح
فداكاري در راه حق،  وفا به عهد و پيمان و 
... مي باشم. در سرگذشت موسي(ع)،  زماني 
ــون و متكبران ياد  ــت فرع كه از سرگذش
مي كند،  علت انحراف و گمراهي فرعون را 
خودخواهي و تكبر او برمي شمارد (قصص: 
4، يونس: 83) و لذا در آيات ديگري كه بر 
رسول اهللا(ص) نازل مي شود آن حضرت 
ــع توصيه مي كند:  ــي و تواض را به فروتن
ــردان، از روي فخر روي  ــردم رو مگ «از م
ــه ي خودخواهان  ــن راه مرو،  خدا هم زمي
ــت ندارد.» (شعرا:  و فخرفروشان را دوس
ــته ي خدا كساني  215) يا «بندگان شايس
هستند كه با آرامش راه مي روند و آنگاه كه 

ــنيدند ناديده  از نادانان حركت نامربوط ش
مي گيرند و اظهار محبت مي كنند.»(فرقان: 
ــبحان عالمان متقي  63) از نظر خداوند س
ــتند كه به خدا ايمان داشته و  كساني هس
با تدبر و تفكر در دستگاه آفرينش به غور 
ــد و در عين حال از  ــي مي پردازن و بررس
ــبحان خواستار عفو و بخشش  خداوند س
ــند. (آل عمران: 194-190، فاطر:  مي باش
28) در سرگذشت قارون كه مظهر ثروت 
و علم در ميان قوم موسي(ع) بوده خداوند 
ــمنداني كه علم آموخته  مي فرمايد: «دانش
بودند به مردم متذكر مي شدند [كه بدانند] 
در برابر مال و ثروت قارون،  ثواب و بهره ي 
ــت». (قصص: 80)، از  خداوندي بهتر اس
ــت در مسائل  نظر قرآن،  اهل علم مي بايس
جامعه ي خود با تدبير و تفكر عمل كنند، 
ــائل و  زيرا انتظاري كه از آنان در قبال مس
مهمات جامعه مي رود بيش از ساير مردم 
است. آنان در عين آگاهي و علم مي بايست 
ــز در مراتب عالي  ــر ترس و تقوا ني از نظ
باشند؛  به همين علت است كه در نزد خدا 
داراي منزلت هستند: «خدا درجات مؤمنين 
و كساني كه داراي علم توأم با عمل هستند 

را افزايش مي دهد».(مجادله:11)
ــري نيز بر مقام علم كه  در آيات ديگ
ــت مكرر تأكيد مي گردد:  ابزار عالمان اس
ــاني كه  «اي پيامبر(ص) بپرس: آيا آن كس
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علم آموخته اند با نادانان مساوي هستند؟» 
ــه در علم عميق  ــاني ك (زمر :9 و يا: «كس
هستند مي گويند به تمام مطالب و فرامين 
خداوند متعال ايمان داريم و همه از طرف 

خدا نازل شده است». (آل عمران: 7) 
ــرآن مطالب و  ــا مطالعه ي قصص ق ب
ــي همچون: رعايت  نكات اخالقي فراوان
حق و حقوق افراد، محبت و ايثار، احترام 
به پدر و مادر،  سكوت، صداقت،  امانتداري، 
ــرك و نفاق،  ــتش الهي،  دوري از ش  پرس
ــكوت،  صداقت،   احترام به پدر و مادر،  س
ــتش الهي،  دوري از شرك   امانتداري،  پرس
ــتي مفرط و...  ــاق،  پرهيز از دنيادوس و نق
مي توان گفت كه خود به مجال و فرصت 

ديگري نياز دارد.

پيروزي حق
ــروزي بر  ــرآن كريم،  پي در قصص ق
ــه حق مداران و  ــول تاريخ، ب باطل،  در ط
ــده  است. بنا بر اين  اهل ايمان نويد داده ش
ــص،  پيروزي حق بر جبهه ي باطل در  قص
نهايت امر قطعي است و سرگذشت اقوام  
ملل از بسياري جهات شبيه به هم مي باشد 
ــت و جريان  ــك حرك ــت آنان ي و حرك
مستمر تاريخي به شمار مي آيد و حادثه اي 
ــود. اين  ــوب نمي ش زودگذر و آني محس
حركت قانونمند است و مطالعه ي آن رمز 
ــقوط يا صعود، ذلت يا عزت ملل  و راز س
ــني براي بشر آشكار مي سازد و  را به روش
نشان مي دهد كه اين عزت و سربلندي به 
ــش و ميزان اطاعت مردم از  تالش و كوش
پيامبرشان عمل به دستورات الهي بستگي 
ــت و دارد. (هود: 123) پيروزي  داشته اس
ــل در ميان همه ي اديان  نهايي حق بر باط
ــت. البته بحث اين مطلب  مورد اتفاق اس

در قصص قرآن كريم،  پيروزي بر باطل،  در طول تاريخ، به 
حق مداران و اهل ايمان نويد داده شده  است
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ــي به طور  ــال نمي گنجد ول ــن مج در اي
خالصه مي توان گفت كه از نظر قرآن،  در 
ــروري از آن  نهايت تاريخ، حكومت و س
متقيان و پرهيزگاران خواهد بود. به عنوان 
ــوره ي قصص  ــه در آيه ي چهارم س نمون
مي خوانيم: «اراده ي ما بر اين قرار گرفته كه 
ــتضعفيِن زمين منت نهاده و آنان را  بر مس
پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم» و 

در سوره ي نور آيه ي 54 مي خوانيم:
ــاني از شما كه ايمان  «خداوند به كس
ــال صالح انجام داده اند، وعده  آورده و اعم
ــاً خليفه ي روي  ــه آنها را قطع مي دهد ك
زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشينيان 
ــيد؛ و دين  را خالفت بر روي زمين بخش
ــنديده پابرجا و  و آئيني را كه براي آنها پس
ريشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس 
ــت و آرامش مبدل مي كند  آن ها را به امني
آن چنان كه تنها مرا مي پرستند و چيزي را 
ــريك نخواهند ساخت» و در  براي من ش
آيه ي 105 همين سوره مي خوانيم: «همانا 
در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را 
بندگان شايسته ي ما به ارث خواهند برد».

ــات مطروحه مي توان  ــا توجه به آي  ب
گفت كه سرانجام و نهايت امر جهان به نفع 
جبهه ي حق بوده و اگر مهلتي به ستمكاران 
داده مي شود براساس سنت الهي و امتحان 
ــت. آنان كه مؤمن و در مسير حق قرار  اس
دارند از اين فرصت براي انابه و بازگشت 
به سوي حق بهره برداري مي كنند و آنان كه 
كافرند بر گناهان خويش اصرار مي ورزند، 
ــوده ي قرآن به مهلت الهي نبايد   اما به فرم
مغرور شد كه قهر او به طور ناگهاني نازل 

مي شود. (رعد:32)

نتيجه
ــد، مي توان  ــا توجه به آنچه گفته ش ب
ــه طوري خاص و  ــت كه علم تاريخ ب گف
برجسته در كتاب الهي ما مسلمانان مورد 
ــت. تفكر و تدبر در  توجه قرار گرفته اس
ــان مي دهد كه آنچه  ــات قرآن كريم نش آي
ــوان قصص بيان  ــن كتاب تحت عن در اي
ــرگرمي و پرنمودن اوقات  شده،  براي س
ــان ها و يا رقابت با ساير كتب  فراغت انس
ــه از منظر  ــت، بلك قصص و تواريخ نيس
قرآن مجيد مي بايست با مطالعه ي احوال 
ــفر در زمين هايي كه  ــير و س مردمان و س
انسان هاي پيشين در آنها به سربرده اند از 
سرانجام و نهايت كار آنان درس آموخت 
و سنت ها و قوانين جاري در علم تايخ را 
ــه عالوه،  با مطالعه ي قصص  درك كرد. ب
ــويم كه خوشبختي و  قرآني متوجه مي ش
ــه اعمال و كردار  ــان ها ب يا تيره روزي انس
ــرون رفت و  ــتگي دارد و راه ب ــان بس آن
ــت آنان بسته به خواست و  تغيير سرنوش
ــان است. قرآن كريم يادآور  تالش خودش
ــت انبيا و  ــود كه قصص و سرگذش مي ش
ــراي خواندن و لذت  ــته تنها ب اقوام گذش
ــت،  بلكه هركس موظف است  بردن نيس
ــل و تفكر نمايد تا  در گفته هاي حق تعق
ــه قوانين حاكم در نظام خلقت پي ببرد.  ب
(يوسف: 2) و از اين رو است كه آشنايي با 
تاريخ مي تواند درس عبرتي براي پيشرفت 
و سعادت بشريت و نيز راهنمايي مطلوب 
براي عملكرد آيندگان به شمار آيد. (توبه: 

69، هود: 123 رعد: 41، و ابراهيم: 9)
مطالعه ي قصص و احوال پيشينان در 
ــت ها  قرآن، عالوه بر اين كه ما را با شكس

و پيروزي ها در جريان حركت تاريخ آشنا 
ــاري و مورد  ــازد،  اصول اخالقي ج مي س
قبول حق و عوامل اخالقي و فكري را كه 
باعث انحطاط و نابودي اقوام و يا بالعكس 
گرديده است به ما متذكر مي شود. در واقع 
ــي در قرآن،  خود  مطالعه ي قصص تاريخ
يك مدرسه و مكتب سازنده براي اصالح 
ــخصي و اجتماعي ما و عمل  رفتارهاي ش
ــبختي  ــعادت و خوش به  آن ها موجب س
ــه،  مطالعه ي  ــردد. نكته ي آخر اين ك مي گ
تاريخ انبيا و اقوام گذشته در قرآن و نظر و 
تفكر در مسير اقدامات آنان به انسان اميد و 
نشاط و پويايي مي بخشد و به او مي آموزد 
كه در مسير تاريخ برخالف آنچه مكاتب 
گمراه كننده بيان مي دارند پيروزي و توفيق 
نهايي از آن مستضعفان و دوستداران حق 
ــد و نهايت كار جهان از آن متقيان  مي باش

خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع   ـ 

1. زيدان، جرجي، تاريخ تمدن اسالم. ج3.
2. آيت اهللا ناصرمكارم شيرازي (زيرنظر)، تفسير نمونه. 

ج9.

تسليت به يك همكار
با خبر شديم آقاي سيد حسين رضوي خراساني از نويسندگان كتاب تاريخ دوره ي پيش دانشگاهي در غم فقدان پدر به سوگ نشسته 

است. تحريريه ي رشد آموزش تاريخ به ايشان تسليت مي گويد و براي آن مرحوم از درگاه خداوند منان آمرزش مي طلبد.

 13
90

ار 
 به

. 3
ه ى

مار
 ش

هم.
زد

دوا
ى 

ره 
دو

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

33



كاربرد اسطوره 
در آموزش تاريخ

مقدمه
ــتان، افسانه و روايت هاي غير واقعي، ساختگي  ــطوره از يك طرف معني داس اس
ــت و زيبايي دارد و گاه  ــانه هايي از لطاف ــي بازمانده از دنياي كهن كه گاه نش و تخيل
ــت، و از طرف ديگر مي تواند نمودي از واقعيت را نيز  بي خردانه و دور از منطق اس
ــته باشد. اسطوره ها ابتدا توسط افراد يا گروه هايي ناشناخته ساخته شده  در خود داش
ــپس به صورت شفاهي و سينه به سينه پر بار تر شده و در طول زمان تداوم پيدا  و س
ــطوره و اسطوره سازي  ــيده است. مي توان گفت، اس ــل هاي بعدي رس كرده و به نس
توسط انسان نياز اجتماعي او بوده از اين رو به آن تمايل پيدا كرده است و اين تمايل 

تا عصر و روزگار ما نيز ادامه يافته است.
ــطوره ها زندگي مي كنند و خود را در غم و شادي شخصيت هاي  ــان ها با اس انس
ــتان هاي خيال انگيز به زندگي انسان گرمي، جوشش،  ــريك مي دانند. اين داس آنها ش
ــد خاصي مي دهد تا جايي كه مي تواند روحيات و اخالق آدمي را تعالي  ترس و امي
ــد. وجود روحياتي متفاوت در ملت ها، چون سلطه جويي، استثمار، حفظ منافع  بخش
ــره، اعم از مثبت يا منفي  ــداكاري، وفاداري، مبارزه با ترس و غي ــود، جاه طلبي، ف خ
اغلب متاثر از اسطوره هايي است كه از دير باز  در ميان آن ها وجود داشته است. اين 
داستان هاي خيال انگيز و جذاب، بعضي از ملت ها را حتي به ورطه ي اسطوره پرستي 
ــانده، تا جايي كه بر همين اساس بعضي ملت ها مانند يوناني ها  ــيفتگي كش و خود ش
ــت نمي توان  ــناختند. در حقيق ــر از ملت هاي ديگر مي ش ــر و برت ــود را متمدن ت خ
اسطوره هاي ملت يا ملت هايي را ضعيف يا قوي قلمداد كرد، زيرا اسطوره ها نيز مانند 
تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر مبناي سليقه اي داشته و اين انديشه ها با توجه 
ــته شكل گرفته اند. البته  بسياري  به موقعيت هاي مختلفي كه براي مردمان وجود داش
ــطوره ها شباهت عجيبي به هم دارند كه از نظر تاريخي دالئلي دارد. با اين  از اين اس
مقدمه بايد گفت، يكي از عواملي كه هويت اقوام و ملت ها را از هم متمايز مي سازد 

و آن ها خود را با آن مي شناسند و به آن 
افتخار مي كنند اسطوره ها هستند. 

اسطوره چيست؟
ــكل تعريف شده  ــطوره1 به دو ش اس
ــت. در يك تعريف، اسطوره داستاني  اس
است كه داراي خاستگاه و منشأ نامعلومي 
ــت.  ــد و مربوط به پيش از تاريخ اس باش
از طرف ديگر داستاني است كه حقيقتي 
ــه صورت رمز بيان مي كند و مي توان  را ب
ــه دوره ي تاريخي هم  ــتگاه آن را ب خاس
مربوط دانست. در تعريف ديگر، اسطوره 
ــرا كه در  ــت؛ چ ــخ اس ــي از تاري بخش
بردارنده ي ديدگاه هاي انسان از خويشتن، 
ــت. اين كيفيت به  ــان و تحول آن اس جه
ــت. [هينلز2،  ــاطير موجود اس ويژه در اس

[23
ميتولوژي از دو كلمه ي يوناني تركيب 
ــو درباره ي  ــه معناي (گفت و گ يافته و ب
ــتان هاي  ــت ). هر ملتي داس ــاطير اس اس
اساطيري خاص خود را دارد كه به دوران 
قبل از تاريخ مي رسد و آنچه عموماً به نام 
ميتولوژي از آن ياد مي كنيم جز حاصل و 
نتيجه ي اين ميتوگرافي ها (اسطوره نگاري) 
ــر يك به  ــاعران ه ــت كه ش پراكنده نيس
ــور ذوق و مقتضاي هوس و خيال  فراخ
ــير  خود آنها را گردآوري و تنظيم و تفس

كرده اند. [رنه، 48]
ــطوره از ريشه ي يوناني در معناي  اس
ــتان شاعرانه) گرفته شده  (گفتار) و (داس
ــمي از دنيا و مقام  است در گذشته تجس
انسان را در دوران باستان منعكس مي كرد. 
ــاس اسطوره را نه تخيل ما  در زمان ما اس
يا ديدي ساده لوحانه در برابر جهان، بلكه 
بينشي عقالني در جهت وصول به هدفي 

مشخص تشكيل مي دهد.
ــي  در اين معنا ايدئولوژي هاي سياس
ــيارند. ارتقاي  ــطوره هاي بس ــاوي اس ح
ــي نهاد هاي ملي و  ــخصيت هاي سياس ش
تبديل آنان به عناصري متعالي (اسطوره) 

كليدواژه ها: اسطوره، آموزش تاريخ، كوه هاي افسانه اي

معصومه بنازاده
دبير علوم اجتماعي دبيرستان هاي برازجان

تاريخ شناسي
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در حركت مردم و بسيج آنان آثار شگرف 
ــي مي توانند  ــايل ارتباط جمع دارند. وس
هم اسطوره ساز و هم اسطوره زدا باشند. 
ــه از طريق به  ــت ك ــطوره روايتي اس اس
كار گيري نهادهاي اجتماعي ابراز مي شود. 
اسطوره ابتدا جنبه ي مقدس داشته است. 
به مرور زمان اسطوره به بياني ساخت مند 
ــكار در متن مقوله هاي ادبي به  و غير آش

كار رفته است. (مهر، 65)
ــطوره  جان هينلز در بيان طبيعت اس
ــطوره ها تنها بيان تفكرات  مي گويد: «اس
ــي زندگي  ــاره ي مفهوم اساس آدمي درب
ــتورالعمل هايي هستند  ــتند، بلكه دس نيس
ــي مي كند  ــر طبق آنها زندگ ــان ب كه انس
ــي براي  ــد توجيهي منطق ــس مي توانن پ

جمع باشند. طرحي كه جامعه بر طبق آن 
ــود را از طريق تصورات  اعتبار نهايي خ
ــي آورد؛ چه اين  ــت م ــاطيري به دس اس
تصورات درباره ي حق خدادادي شاهان 
ــتورات باشد يا  ــتان دوران اس در انگلس
الگوي سه بخشي جامعه. در نظر هنديان 
ــطوره ها همچنين مي توانند  و ايرانيان، اس
اندرزها را در يك مجموعه ي اخالقي واال 
داشته باشند و سرمشق هايي دراختيار بشر 
بگذارند كه وي با آنها  زندگي خويش را 

بسازد. (هينلز،23)
خلق اسطوره ها، حماسه ها، افسانه ها 
ــش  ــه بي ترديد نمونه هاي كوش و .... هم
ــي و  بالندگي او از مرحله ي حيواني  آدم
و پرخاشگري به ساحت بلند انساني و به 

ــمت آفرينش زيبايي و ايجاد فضاها و  س
وضعيت هاي آشتي و انديشه ورزي است. 

(آتشي، نسيم جنوب)
ــته از اهميت تاريخي،  اساطير، گذش
نقش بزرگي در زندگي اجتماعي و مدني 
داشته اند. پيشينيان آن ها را وسيله ي تربيت 
اطفال قرار داده، بعدها دامنه ي استفاده از 
ــانيده و چنان  آن ها را به زمان جواني رس
ــعري  ــيده اند كه، با كمك امور ش انديش
ــام دوره هاي  ــد در تم ــي مي توانن و خيال
زندگاني وسايل تهذيب و تربيت را فراهم 

آورند. (دورانت)
ــاطير  ــزد غالب اقوام جهان، اس در ن
ــا  جامپ ــه اند.  حماس و  ــعر  ش ــاده ي  م
تيستاويكو حكيم ايتاليايي كه در اين باب 
بررسي جالبي كرده است مي گويد: چون 
انسان هاي بدوي قوه ي ابداع و ابتكارشان 
ــت، اين گونه اساطير را  محدود بوده اس
ــاخته اند بلكه  اين روايت آنها  از خود نس
ــت در اصل عبارت  ــاطير مي بايس از اس
ــت و جدي،  ــد از رواياتي راس بوده باش
كه بعدها دستخوش دستكاري هايي شده 
ــان  ــت. به هر حال در دوره اي كه انس اس
ــدن، يعني  ــين تم ــوز عظيم ترين ماش هن
ــراع نكرده بود، اگر  خط و كتابت را اخت
ــه اي مي يافت ناچار  به ضبط وقايع عالق
ــا  ــپارد و چه بس ــود آن را به حافظه بس ب
ــذر از ذهن ها و حافظه هاي  واقعه اي با گ
ــانه اي  ــرانجام به صورت افس ــيار س بس
ــطوره ثبت مي شد.  فراگير و در نهايت اس
ــانه ها كهن گرايي سحر  ــتان ها و افس داس
ــان و  ــان و پيكر تراش آميزي دارند. نقاش
ــندگان و موسيقي دانان  ــاعران و نويس ش
ــورها از آن ها  ــه ي ادوار و همه ي كش هم
الهام گرفته اند و در آثارشان اشارات بسيار 
ــده است. حتي بسياري از اين  به آن ها ش
افسانه ها در زبان عادي و روزمره ي مردم، 
چه گفتار روزمره و چه زبان نوشتن وارد 
شده است. اين اشارات را همه مي فهمند 
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ــه معناي آن ها پي مي برند. ليكن گاهي  و ب
ــر ندارند به  ــا خب ــأ آن ه ــل و منش از اص
ــه، پيدايش و وجود آن ها  گفته ي اميل رن
ــه ي اخالق و تخيل و باور  ــتر انديش بيش
ــندگان و گويندگان است؛ حقيقتي  نويس
ــي نامي هم كه بر  محض و تاريخي. حت
ــاختگي و غير  ــتان ها نهاده اند س اين داس
ــكار  ــادگي آش واقعي بودن آن ها را به س

مي سازد.
تمام اقوام عالم تاريخ خود را بيش و 
كم از اساطير شروع كرده اند. در حقيقت 
اساطير چنان با تاريخ آميختني است كه 
ــاني  ــي در دوران تاريخي احوال كس حت
چون اسكندر، شارلماني، سلطان محمود 
ــوي و ناپلئون  ــاه عباس صف غزنوي، ش
ــه، در هاله اي از  گهگاه، در روايات عام
اساطير فرو مي رود. اساطير در واقع يك 
ــله روايات است كه به عنوان سنن  سلس
حفظ و نقل مي شوند. با قصه هاي عادي 
ــت كه راويان  ــان در اين اس هم تفاوتش
آن ها را بر خالف قصه هاي عادي راست 
ــان راويان قديم  مي پندارند و گويي گم
آن ها بر اين است كه آنچه در آن روايات 
است واقعا روي داده است و همين نكته 
ــتر در مقوله ي  ــا را بيش ــت كه آن ه اس
ــات تاريخي وارد مي كند تا مقوله ي  رواي

قصه، تمثيل يا رمز (زرين كوب)
ــه الي همين  ــت در الب  هر چه هس
اساطير است كه دستور به وطن دوستي، 
ــداري و خودباوري اين  جاه طلبي، قوم م
ــت  اقوام را در مي يابيم. اگر چه با گذش
زمان ترسيم اين افتخارات دگرگوني هايي 
به خود ديده و از حالت اوليه خارج شده 
ــترك  اما توجه به آن ها ما را با وجوه مش
ــته رهنمون  باورها و عقايد مردمان گذش
ــتان هايي كه  ــداي از داس ــازد. ج مي س
برانگيزاننده ي خود باوري و هويت ملي 
يك قوم و ملت است، در ميان اليه هاي 
ــتان ها و  ــر ملت نيز به داس ــي ه اجتماع
ــم كه در آن  ــطوره هايي بر مي خوري اس

ــته ي تاريخي و اجتماعي و  ترسيم گذش
ــهود  افتخارات قومي و حتي قبيله اي مش
ــت  ــانه ها گاه سرنوش ــن افس ــت. اي اس
غم انگيز و يا پايان غرورآميز يك جنگ، 
ــرح شكست يا پيروزي يك عشق  گاه ش
يا گاهي منشأ پيدايش مكان هاي تاريخي 
ــه ي حاالت روحي مثل ترس  و گاه ريش
ــيم مي نمايند. اگر  غيرقابل توجيه را ترس
چه ممكن است مايه هايي از واقعيت در 
اين روايات و قصه ها نمود داشته باشد، 
ــذر زمان و عدم پژوهش  ليكن در اثر گ
ــا از حالت اوليه  ــه پيرامون آن ه و مطالع
ــكلي ديگر گونه در  ــده و به ش خارج ش

آمده است.

كوه هاي افسانه اي
ا  در اساطير و افسانه ها، معموالً كوه ه
ــتگاه  ــي راز انگيز دارند و خاس جايگاه
بسياري از داستان هاي اسطوره اي بوده اند. 
ــمار اين نوع قصه ها نيز اندك نيست.  ش
ــوه وي ز نياز در غرب رومشــگان، در  ك
باور مردم منطقه جايي است كه كهزاد را 
در آن به بند كشيده اند. در شرق هوميان 
در كوهدشت، صخره يا خرسنِگِ تختي 
وجود دارد كه به آن تخت منيژه مي گويند 
ــياب نسبت  و آن را به منيژه دختر افراس
ــان منطقه كوهي به  ــد. باز در هم مي دهن
ــود دارد كه به عقيده ي  نام گور كوه وج
مردم محلي، كمانداري كه با جن و پري 
ــت بدان كوه پناه برده  آميزش داشته اس
ــهرياري ستمگر  ــت ش و با گريز از دس
ــي مي كند؛ و  ــان در آن كوه زندگ هم چن
ــده  به روايتي ديگر در آن كوه مدفون ش
ــت. در روايتي، از پيرمردي روستايي  اس
ــه ي علم كوه  ــپيدي قل درباره ي علت س
ت  ــ ــارك حســن كيف آمده اس در رودب
ــك خود را از  ــه: علم كوه و دريا هر ي ك
ــتند. روزي  ــر مي دانس ــري بزرگ ت ديگ
درياي خشمگين با موجي بلند از قله ي 
علم كوه گذشت و از آن روز سر علم كوه 

سپيد شد. بسياري از صخره ها و قله هايي 
ــم بيننده ي  ــكلي خاص را در چش كه ش
ــأ پيدايش  ــتايي نقش مي زنند منش روس
ــت  ــده اس ــتان هايي ش ــانه ها و داس افس
ــاد، از كوه  كه افســانه ي عروس و دام
ا،  زاده علي رض ــن  افسانه ي زندگان حس

نمودي زيبا و از آن شمار است.
درباره ي اين افسانه گفته اند: «دختر و 
پسري بودند كه يك ديگر را بسيار دوست 
مي داشتند و مايل به زندگي مشترك بودند. 
اما پدر و مادر پسر مخالف ازدواج آن دو 
بودند. سرانجام جشن عروسي بر پا شد. 
دوستان و خانواده مشغول جشن و سرور 
ــي بودند كه ناگاه پدر  و ضرب و پايكوب
پسر رسيد و از همه خواست تا مجلس را 
به پايان برند، اما آنان نپذيرفتند. پيرمرد رو 
بدان ها كرد و گفت: شما را نفرين مي كنم 

كه همه تان مثل سنگ شويد!
ــه  ــان ب ــاد و همراه ــروس و دام ع
حرف هاي پدر پير بي اعتنا ماندند و همه 
تبديل  به سنگ شدند. حاال هم در غاري 
كه در محله ي گيشه كمبر است آن عروس 
ــنگ در آمده اند و  ــاد به صورت س و دام

مي توانيد آن ها را ببينيد.
ــانه ي عروس و  در روايتي ديگر، افس

داماد چنين است كه:
«پيش ترها يك دختر ديلماني و پسري 
ــياهكلي همديگر را دوست داشتند و  س
ــادري دختر اما  ــم بودند. نا م دلداده ي ه
ــر سياهكلي با دختر  اجازه نمي داد كه پس
ــر را با خود  ــر دخت ــد، اما پس ازدواج كن
ــوي ديگر، پادشاه  هم نوا كرده بود. از س
ستمگري كه از زيبايي دختر با خبر شده 
بود كسي را به خواستگاري دختر فرستاد. 
ــت. دختر و  ــاه را گرف نامادري طرف ش
ــر با آگاه شدن از اين ماجرا پا به فرار  پس
نهادند و رفتند و رفتند و از كوه ســي پل 
ــيدند، در حالي  باال رفتند تا به پرتگاه رس
ــپاهيان پادشاه بودند  كه پشت سرشان س
ــن بود كه از  ــوي آن ها پرتگاه. چني و جل
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ــتند آنان را به هيأت سنگ  خداوند خواس
ــدا آرزوي آن ها را برآورده  در آورد و خ
ــاخت و حاال مي توانيد در باالي كوه  س
سي يورد سنگ سياهي را ببينيد كه همان 

عروس و دامادند. (هينلز)
در استان بوشهر و كوه هاي گيسكان 
برازجان نيز كوهي اسرار آميز به نام كوه 
ــباهت زيادي به  ــت كه ش قلعه واقع اس
قلعه ي بابك خرمدين در آذربايجان دارد. 
ــفاهي مردمان  بنا به گفته ها و روايات ش
ــات تاريخي چندان  ــي كه در تحقيق بوم
ــت، براي وجه تسميه ي  مورد اعتنا نيس
روستاها و محالتي مانند ارغوان، خون، 
ــتان، گيســكان كه همگي  كلمه، انارس
ــرقي  ــرقي و جنوب ش ــاي ش در كوه ه
ــت كه پس  برازجان قرار دارند، اين اس
ــران و فتح نقاط  ــه ي عرب به اي از حمل
مختلف، موبدي بزرگ به نام مغاســي يا 
ــاه مسغون يا شاه مس مغون در مقابل  ش
ــيني نمود و بر  ــراب عقب نش يورش اع
ــاي گرفت و در مقابل  باالي اين كوه ج
ــلمانان به  ــلمانان مقاومت نمود. مس مس
ــرده و نتيجه اي نگرفتند و  آن جا هجوم ب
زمان محاصره ي قلعه به درازا كشيد شاه 
مسغون دختري داشت به غايت خوب رو 

به نام ارغوان كه دل به دام عشق فرمانده 
ــمن نهاده بود. ارغوان نامه اي به آن   دش
ــت و آن را در خمير نان  ــده نوش فرمان
ــه ي كوه پايين قلعه و  پنهان كرد و از قل
به سوي دشمن فروافكند. چون فرمانده 
ــه ي خمير را باز كرد در آن كاغذي  گلول
يافت كه در آن، وي را به طرف چاه آب 
ــرده و گفته بود كه در  ــه راهنمايي ك قلع
ضلع غربي و در كمر كش كوه نقبي بزند 
و چاه آب را تصرف كند تا شاه مسغون 
(پدر ارغوان) و ساكنين قلعه را به تسليم 
ــل اين خدمت فرمانده  وادارد؛ و در مقاب

او را به زني اختيار كند.
گويند كه فرمانده دشمن با راهنمايي 
ارغوان در ضلع جنوب غربي نقبي افقي 
ــيد نقب دوم را كمي  زد ولي به آب نرس
به سوي شمال و در ميانه هاي ضلع غربي 
ــت  حفر نمود و به حلقه ي چاه آب دس
يافت و در اندك مدتي قلعه  را به تسليم 
ــت. چون دختر را نزد وي بردند  واداش
ــمن در او نظر كرد و انديشه  فرمانده دش
نمود كه چگونه ايمن توانم بود از كسي 
ــغون) خيانت  ــاه مس كه به پدر خود (ش
كرده است. آيا به همچومني كه پدر او را 
كشته ام خيانت نخواهد كرد؟ پس فرمان 

داد تا او را به استري چموش بستند و در 
كوهستان رها كردند. در اندك زماني كه 
ارغوان كشته شد قطعات بدنش در نقاط 
مختلف كوهستان فرو افتاد و روستاها و 
محالت مختلف نام از آن ها يافتند. آن جا 
ــتاي خين  ــه خون او ريخته بود. روس ك
ــاق پاي او  (خون) پديد آمد. آن جا كه س
افتاده بود روستاي كلمه (قلمه)؛ جايي كه 
گيسويش پراكنده شد، كوه هاي گيسكان 
نام گرفت و آن جا كه سينه اش افتاده بود 
روستاي انارستان ساخته شد و سرانجام 
ــتر چموش در جايي آرام گرفت و از  اس
ــتگي توقف كرد كه به نام روستاي  خس
ــد. اين روايت كه در  ارغوان موسوم ش
خاطر اغلب افراد كهن سال پشتكوه بوده 
ــده نكته اي را بر  ــينه به سينه نقل ش و س
ــن مي كند كه همانا مقاومت هاي  ما روش
پراكنده ي ايرانيان در مقابل هجوم دشمن 
است، كه اگر چه جزئيات آن به صورت 
ــتند تاريخي بر ما پوشيده است ولي  مس
ــب خطي تاريخي و  ــت يابي به كت با دس
ــايد بتوان نوري  احيانًا برخي تذكره ها ش
بر زواياي تاريك اين قصه و روايت زيبا 
ــفاهي  تاباند. (بنا به گفته ها و روايات ش

مردمان بومي منطقه ي گيسكان).

ــــــــــــــــــــــــــــــ پي نوشت   ـ 
1. Mith
2. John Russel Hinnells

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع   ـ 
ترجمه  ايران،  اساطير  شناخت  راسل.  هينلزجان   .1

باجالن فرخي، انتشارات اساطير 1383
2. اميل رنه، داستان هاي يونان باستان، ترجمه اردشير 

نيك پور، انتشارات علمي ـ فرهنگي سال 1384
3. هينلز جان راسل، شناخت اساطير ايران ترجمه ژاله 

آموزگار و احمد تفضلي، نشر چشمه 1383
4. دورانت، ويل. تاريخ تمدن، مشرق زمين گاهواره ي 

تمدن، جلد اول، ترجمه احمد آرام، تهران ، اقبال
5. زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ در ترازو، انتشارات 

اميركبير 1362
عبدالحسين  ترجمه  اساتير جهان،  دونا،  روزنبرگ،   .6

شريفيان، تهران، اساتير، 1379
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مقدمه
بقراط، پدر علم پزشكي يونان، در آثار 
ــوده كه برخي از مباني  خويش اعتراف نم
ــكي خود را از خاندان «سئنا» يا  نظري پزش
«سينا» ُمغاني در هگمتان (همدان) پايتخت 

دولت ماد ايران باستان اقتباس كرده است.
در شاهنامه ي فردوسي اشعار مربوط به 
عمل جراحي پهلوي رودابه مادر رستم كه 
به بيرون كشيدن رستم از شكم او منجر شد 

(سزارين) بسيار قابل توجه است:
 ... بكافيد بي رنج پهلوي ماه

بتابيد مربچه را سوز راه
در جهان بيني ايراني، آفرينش در آغاز به 
دور از مرگ و بيماري بود تا آن كه با تاختن 
ــار گزند و بيماري  اهريمن، آفريدگان دچ
ــر بيماري ها،  ــتند. خداوند نيز در براب گش
درمان ها و داروها را پديد آورد. چنان كه در 

داود رنجكش
دبير تاريخ  شيبكوه

پيشينه ي پزشكي 
در ايران باستان

كليدواژه ها: پزشكي، زرتشت، ايران باستان

داود رنجكش
ددببييرر تتتتتتتتتتتاريخ  شيبكوه

ككليليدودواژاژه ه هاها: : پزپزششششششششكي،يييي، ز زرترتشتشت، ، ايايراران ن باببابباباباببباباباباباباباباباباباباباباستان

مقاالت 
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«هرمزديشت» به زرتشت مي گويد: «منم همه 
ــك». از آن جا كه تندرستي و زندگي  را پزش
ــان بوده، بنابراين  دراز، همواره آرزوي انس
ــكي كم كم پاي گرفت و به ويژه  دانش پزش
در ايران، پيشرفت هاي شگفت انگيزي نمود. 
ــته ها و مكتب هاي پزشكي كه از سوي  رش
ــد، براي هزاران سال  ايرانيان بنيان نهاده ش
ــف  به كار رفت. هر چند كه گاهي از نو كش
و يا به نام ديگران شناخته گرديد. همچنين 
ــترده اي كه از ايران به هند  با كوچ هاي گس
ــياري از آيين هاي درماني  انجام گرفت، بس
(سنن طبي) به آن جا و سپس به چين رفت. 
به نوشته ي سيريل الگود: ايرانيان اصول آن 
چيزي را كه طب يوناني ناميده شده است، 
به يونانيان داده اند. افتخار معرفي فرضيه ي 
ــفي «عالم كبير/ عالم صغير» به دنيا كه  فلس
ــريح و فيزيولوژي و  بعداً يونانيان، علم تش
آسيب شناسي را براساس آن بنيان نهاده ا ند، 
ــت. در متون يوناني از توجه  از ايرانيان اس
مادها به زيبايي سروصورت ياد شده است 
و دور نيست جراحي زيبايي و ترميمي، از 
آن يادگار مانده باشد: زيرا اين نوع جراحي 
از آن ملل ثروتمند و زيبا پرست بوده نه يونان 
دوره ي هخامنشي كه به قول خودشان آش 
ــته است. در واژه ي  و غذاي مختصري داش
كاسمتاي (cosmetai) نام كاس ها كه بخشي 
ــره ي مردمان غرب  ــوم ماد و نيز در زم از ق
ايران بودند، ديده مي شود. از شگفتي ها اين كه 
 (medico) در زبان ايتاليايي به پزشك مديكو
مي گويند، يعني «مادي». دور نيست كه نام 
دو پزشك در روم و يونان قديم با نام ماديك 
همراه شده باشد. نام ثريتا (ثريتون، فريدون) 
ــه به روايت كتاب  ــتان ك درمانگر ايران باس
ــتايي ونديداد، نخستين پزشك جهان  اوس
ــون طبي به گونه ي treat (درمان  بود، در مت
كردن) و traite (درمان شده) فرانسوي ديده 
ــباهت نمي تواند به  ــود و اين همه ش مي ش

حكم تصادف باشد [سجاديه، 30].
ــت يشت» از پنج  در گزارش «ارديبهش

گروه پزشكان ياد شده است:

ــي كه به وسيله ي  ــك: كس 1. اشوپزش
آموزش راستي و حق، بهداشت و پاكيزگي 
محيط زيست و بهداشت تن و خانه و ابزار 

زندگي، از بيمار ي جلوگيري مي كند.
ــه  ــي ك ــك قانون ــك: پزش 2. داد پزش
وظيفه ي برقراري قرنطينه، تشخيص سم ها، 
قتل ها، خودكشي ها و زخم هاي وارده را بر 

عهده دارد.
ــك: جراح، كه وظيفه اش  3. كارد پزش

روشن است.
4. گياه پزشك: كسي كه براي درمان، از 

گل و برگ و ساقه و تخم و ريشه ي گياهان 
به گونه خوراكي، ماليدني، بخور، جوشانده، 

خمير يا گرد آنان استفاده مي كند.
5. روان پزشك: كسي كه با گفتار هاي 
ــماني، مقدس و آرام بخش و تلقين به  آس

درمان مي پردازد.
نخست بيمار را شست و شو مي دادند و 
در جاي آرامي مي گذاردند. گياهان خوشبو 
دود مي كردند. آهنگ هاي دلنشين يا كلمات 
مقدس مي خواندند و با تلقين و باور درماني 

به بيمار آرامش مي بخشيدند.
كريستن سن با نگرش به كتاب پهلوي 
ــكان،  ــد: براي مزد پزش «دينكرد» مي نويس
ــالت نيكو، جامه ي  ــدي مقرر بود. غ قواع
ــان مي دادند.  ــدرو به طبيب ــب تن زيبا و اس
ــراي تاديه ي وجه نقد  همچنين قواعدي ب

وجود داشت. اگر طبيب همه ي بدن يا فقط 
ــوي از اعضاي بدن را معالجه مي كرد،  عض
در ميزان مزد او تغيير حاصل مي شد. طبيب 
ــت بيمار را به پاكي و احتياط و تدبير  بايس
درمان كند، و اگر خواهان استراحت بود يا 
در ديدن رنجوران درنگ روا مي داشت، او 
را جنايت كار مي شمردند. از ميان پزشكان 
ــك) نيز نام برده  متخصص، از(چشم پزش
ــده و نيز از شيوه ي درمان جانوران اهلي  ش
و سگ هار و غيره سخن به ميان آمده است. 
پزشك دانا كسي بود كه بتواند به دقت بيمار 

ــيار كتاب خوانده باشد:  را معاينه كند و بس
محبوب و شيرين سخن باشد، با رنجوران از 
روي شكيبايي و مهرباني رفتار كند، در موقع 
ــارش برود. در  ــر روز به ديدار بيم لزوم ه
عوض بايستي به او خوراك خوب مي دادند 
ــهر برايش تهيه  و خانه اي عالي در مركز ش
ــالق و دين ورزي  ــد. از لحاظ اخ مي كردن
ــك آن بود كه اين شغل را به  بهترين پزش
ــد. پس از او،  ــه گرفته باش خاطر خدا پيش
طبيبي بود كه هم به مال تعلق خاطر داشت 
ــر از او طبيبي بود كه  ــم به ثواب. فروت و ه
جز به مال دنيا به چيزي دلبستگي نداشت 

[كريستن سن، 550].
به نوشته سيريل الگود، در ايران باستان 
ــرفته تر از آشور بود.  وضعيت پزشكي پيش
ــچ گونه اثري از علم  ــال 700 ق.م هي در س
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ــهود نبود. با اين  و فرهنگ در يونانيان مش
حال، دويست سال پس از آن، يونانيان چنان 
ــرفت كردند كه بقراط  در علوم و فنون پيش
ــاله هايي در اين دانش بنويسد  توانست رس
و عنوان «پدر پزشكي» را براي خود كسب 
كند. بسيار بعيد به نظر مي رسد كه يونانيان در 
طي اين دو قرن روشي را كه اكنون به روش 
بقراط معروف است، خود به خود پديد آورده 
باشند. يوناني ها فرضيه ي «طبايع چهارگانه» 

را يك فرضيه ي بيگانه مي شناختند و آن را 
ــتند. اگر ايران در پايه گذاري  ايراني مي دانس
فرضيه ي «مزاج هاي چهارگانه» سهمي داشته 
باشد، در ايجاد نظريه ي اصلي ميكروكاسم 
ــا عالم صغير كه فرضيه ي  (microcosm) ي
ــش بزرگ تري  ــت، نق فوق از نتايج آن اس
ايفا كرده است. بر طبق فرضيه ي دوم [عالم 
صغير] انسان در مقياس كوچك تري،آيينه ي 

ــت [تاريخ  ــر كاينات اس تمام نماي سراس
پزشكي، 7ـ  36].

پزشكان نامدار ايران باستان
ثريتا (فريدون)

در «ونديداد» از ثريتا به عنوان نخستين 
پزشك خردمند، فرخنده، توانگر و فرهمند، 
نام برده شده كه رويين تن بود و بيماري را 
ــد: كه مرگ را به مرگ  به بيماري بازگردان
ــتين بار، با نوك دشنه  بازگرداند، كه نخس
ــن مردمان دور راند. او  و آتش، تب را از ت
بود كه به جست و جوي داروها و شيوه هاي 
درمان برآمد. به نوشته ي مترجم اوستا، جليل 
ــتين  ــتخواه: ثريتا از نظر ايرانيان نخس دوس
ــي است كه بيماري و مرگ را از جهان  كس
دور  راند. اهوره مزدا ده هزار گياه دارويي را 
ــرد درخت جاودانگي. گوكرن يا  كه گرداگ
ــت، در دسترس او  ــفيد، روييده اس هوم س
ــه هوم مايه ي زندگي و  مي نهد. از آن جا ك
ــتين نيايشگران وي  تندرستي است، نخس
ــكان باشند. ثريتا در  نيز بايد نخستين پزش
ــت. بنا  ــل با ثرئتون (فريدون) يكي اس اص
ــته ي حمزه ي اصفهاني او بنيانگذار  به نوش
ــكي و دارو سازي است و بر تعويذها  پزش
ــرير  يا عزايمي كه براي دفع موجودات ش
ــي رود، نام او  ــان بيماري ها به كار م و درم
ــتا براي از ميان بردن  را مي نگارند. در اوس
بيماري هاي گري، تب، آبگونه هاي چركين 
ــيب هاي ديگري  ــون، ناتواني و آس گوناگ
ــت، روان فريدون  ــه از مار پديد آمده اس ك
ستوده مي شود. چنين بر مي آيد كه ايرانيان، 
ــده از مار، و به ديگر  ــا را پديد آم بيماري ه
ــخن، گونه اي زهرآلودگي مي دانسته اند.  س
اين نظريه كه دانش جديد نيز آن را يكسره 
ــش  رد نمي كند، نقش بزرگ مار را در پرس
آسكلپيوس*  يادآوري مي كند. همان گونه كه 
بيماري از مار پديد مي آيد به نظر مي رسد كه 
در «وداها» نيز ثريت خداي پزشكي باشد. 
تاريخ بلعمي نيز مي گويد: نخستين ملكي 
ــت و به علم  كه به علم نجوم اندر نگريس

ــت  طب نيز رنج برد و ترياك بزرگ به دس
آورد، فريدون بود. الزم به ذكر است كه در 
اساطير يوناني اسكليپوس يا اسكوالپ هم 
قهرمان و هم ايزد پزشكي به شمار مي آيد و 
از نشانه هاي او مارهاي پيچيده به دور يك 

چوب است.

زرتشت
ــش ايزدي و بينش  ــت از راه دان زرتش
ــي را كه بيرون از  مينوي درمان بيماري هاي
ــكان بود آشكار كرد. وي از  انديشه ي پزش
ــاي مرهم بخش و  ــژه، مهره وِردهاي وي
آب هاي درمانگر آگاهي داشت، و افزون بر 
مردمان، در بهبود و درمان جانوران نيز چيره 
ــت بود. نويسندگان يوناني از ميان آثار  دس
زرتشت، از كتابي به نام «درباره ي خواص 
ــاره ي گوهر  ــنگ ها» يادكرده اند كه درب س
شناسي بود و خواص طبي كاني ها را شرح 
ــي داد. هم چنين از او كتاب ديگري به نام  م
«درباره ي طبيعت» نقل شده كه بخشي از آن 
درباره ي گياه شناسي بوده است [تاريخ كيش 

زرتشت، 673].

سئنا
پس از زرتشت، پژوهنده ي ديگري به 
نام سئنا مكتب پزشكي خاصي را پايه گذاري 
ــكي بود كه صد دانشجو در  كرد. وي پزش
مجلس درسش به فرا گرفتن پزشكي و هنر 
جراحي سرگرم بودند. دنباله ي مكتب او در 
ــده هاي بعد به نام «مكتب اكباتان» ادامه  س
يافت و همواره، تميستوكلس يوناني كه به 
اين مكتب راه يافته بود، مي نويسد: «شرايط 
ورود و تحصيل به اين مكتب بسيار سخت و 
دشوار است و فلسفه، اختر شناسي، پزشكي 
و جغرافيا تدريس مي گردد.» به احتمال زياد 
ــئين  ــئنا» در زبان پهلوي به صورت «س «س
مورو» در آمده و رفته رفته در فارسي كنوني 
ــت. سيمرغ كه به عنوان  «سيمرغ» شده اس
فرزانه و حكيم در ادب و عرفان ايران براي 
ــاني دانش  خود جايي باز كرده، معرف انس
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پژوه، جراح و عارف است.

استانس 
ــي  ــمندان نامدار هخامنش وي از دانش
ــي بود و در  ــوزگار «دموكريت» يونان و آم
ــي، الهيات و جهان  زمينه هاي كيهان شناس
ــان، كاني ها) و  ــوران، گياه ــي (جان طبيع
ــت بود و كتابي چند  كيمياگري چيره دس
جلدي از خود به يادگار گذاشت. فهرست 
ــتارهاي  ــان دارويي كه از وي در نوش گياه
ــده، نشان مي دهد كه در گياه  يوناني نقل ش
ــت. اما بيشترين  ــت داشته اس درماني دس
شهرت استانس در زمينه ي روان پژوهي و 

فراهستي (ماوراء الطبيعه) بود.

مهرداد ششم
او حكمران پونتوس بود، از سلسله ا ي 
كه در آن قسمت از كاپادوكيه حكم مي راند 
كه در مجاورت درياي سياه (پونتوس) بود. 
ــله  ــاهان اين سلس چون تعداد زيادي از ش
ميتريداتس يا مهرداد نام داشته اند، شايد عنوان 
«مهرداديان» براي سلسله ي آن ها نام مناسبي 
ــد. آن ها نسبت خود را به داريوش اول  باش
مي رسانيدند. مهرداد ششم از 11 سالگي به 
تخت نشست و مادرش نايب السلطنه بود. 
در انواع ورزش و شكار تقريبا بي همال بود 
و در عين حال به انواع هنرهاي زيبا، ادبيات 
ــفه عالقه داشت. بيست و دو زبان يا  و فلس
لهجه را حرف مي زد، چنان كه در گفت و گو 
با طبقات و اقوام مختلف قلمرو خود، هرگز 

از مترجم استفاده نمي كرد.
عدم اعتماد به ديگران او را واداشت تا 
در انواع زهرها مطالعه كند و عادت تدريجي 
به استفاده از آن ها، وي را در مقابل زهرهاي 
جانگزا مصونيت داد. در طي اين آزمايش ها، 
ــودمندي هم به دست  او معلومات طبي س
آورد كه حتي بعد از وي  مورد توجه پومپه، 

فاتح رومي قلمرو او، نيز واقع گشت.
به همين جهت اصطالح ميتريداتيسم 
(M ithridatism) در پزشكي از نام او گرفته 

ــده و به معناي «اكتساب ايمني از طريق  ش
خوردن زهر» است؛ طبق نظر مورخ مشهور 
آمريكايي اتول بتمان (Autol Betman) در 
تاريخ مصور طب، مهرداد در تاريخ طب به 

عنوان اولين ايمني شناس معروف است.

ماني
ــدار، در  ــش ور و هنرمند نام ماني، بين
پزشكي نيز دست داشت؛ به ويژه كه خواب 

كننده يا (هيپنوتيزور) چيره دستي نيز بود.

برزويه
ــاني  ــا طبيب دوره ي ساس برزويه تنه

است كه اطالعات بيشتري درباره اش وجود 
ــاب كليله و دمنه از زبان خود او  دارد. در كت
مي خوانيم: «چنين گويد برزويه، مقدم اطباي 

پارس ...»
 

بيمارستان و دانشكده هاي پزشكي
ــروده اي كنايه آميز در شاهنامه  كه  از س
ــد، در مي يابيم  ــاب به كاووس مي باش خط
ــي در ايران  ــگاه روان ــتان و آسايش بيمارس

باستان، موضوعي بس ديرينه بوده است:
بدو گفت گودرز: بيمارستان
تو را جاي زيباتر از شارستان

به دشمن دهي هر زمان جاي خويش
نگويي به كس بيهده راي خويش

دانشكده ي سائيس
ــان توجه  ــي، ايراني در دوران هخامنش
ــتان و درمانگاه  ويژه اي به ساختن بيمارس
ــوزه) واتيكان لوحي  ــتند. در يادگاه (م داش
ــت يكي از كاهنان  ــود كه به دس ديده مي ش

معابد مصري نوشته شده و چنين است:
ــاهان و شاه مصر، در  داريوش، شاه ش
عصر خود و هنگامي كه من در دربارش به 
سر مي بردم، فرمان داد كه؛ «به پايتخت مصر 
ــكي، آموختن  برو و با گرد آوردن ابزار پزش

ــراي مصريان فراهم  ــكي را ب حرفه ي پزش
ــاز» من به مصر رفتم و چنان كردم كه او  س
مي خواست و فرمان داده بود. من ابزار الزم 
پزشكي و كتاب براي برپايي چنين دانشگاهي 
فراهم كردم و توانستم جوانان مصري را به 
ــتادان با تجربه، آموزش دهم. چه،  ياري اس
ــكي آگاه  داريوش به خوبي از ارزش پزش
بود و آرزو داشت با برپايي چنين دانشگاهي 

جان بيماران مصري را نجات دهد.

دانشگاه گندي شاپور 
ــهرت خود را به سبب  اين دانشگاه ش
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آموزشگاه و بيمارستاني كه در آن به وجود 
آمده بود و در طي چندين قرن، از بزرگ ترين 
مراكز علمي شرق به شمار مي رفت، به دست 
آورده بود. «جرج سارتن» احتمال مي دهد كه 
بنياد اين آموزشگاه پيش از قرن پنجم و حتي 
پيش از قرن چهارم گذاشته شده باشد و اگر 
احتمال «براون» داير براين كه «تئودوسيوس» 
ــاپور دوم در گندي شاپور اقامت  پزشك ش
داشته، صحيح باشد، چنين بر مي آيد كه اين 
ــكان  محل در اوايل قرن چهارم، مركز پزش
بوده است. بي گمان بهترين دوره اي كه گندي 
شاپور به خود ديد، عصر نهضت فرهنگي 
ــيروان است. در اين دوره  ايران دوران انوش
پزشكان نيز، هم در جامعه ي ايراني طبقه ي 
ــمار مي رفتند و در درون خود  خاصي به ش
مانند ساير طبقات، نظم و ترتيب و رسوم و 
آييني داشتند.رئيس طبقه ي پزشكان را به لقب 
«ُدرست بُد» مي خواندند و چون دانشمندترين 
ــان به اين مقام برگزيده مي شد، سمت  ايش
پزشك مخصوص شاه را نيز عهده دار مي شد 
ــاپور هم با  ــت بيمارستان گندي ش و رياس
ــكان پيش از آن كه حق  او بود. معموالً پزش
طبابت پيدا كنند مي بايستي اجازه نامه هاي 
ــوان حدس  ــد. مي ت ــوص مي گرفتن مخص
ــاير  زد كه دادن اين اجازه نامه ها و تنظيم س
امور صنفي مربوط به اين طبقه، از وظايف 
ــت بد» بوده است. در بعضي مصادر  «درس
تاريخي ، از مجالس امتحاني سخن رفته كه 
در دوره ي انوشيروان براي آزمايش پزشكان 
بر پا مي شد. شايد يكي از علل تشكيل اين 
گونه مجالس، تعيين معلومات داوطلباني بود 
كه براي گرفتن اجازه نامه و گذراندن امتحان 

پزشكي خود را آماده مي نمودند.
ــكان آن جا و  ــاره ي پزش ــي» درب «قفط
ــان گويد: «گروهي معالجات و  مزيت ايش
روش ايشان را بر اطباي يونان و هند ترجيح 
مي دهند: زيرا اينان فضايل هر قوم را گرفته و 
از خود نيز بر آن چيزها افزوده اند و دستورها 
و قوانين و كتاب هايي مرتب ساخته اند كه 
ــت».  ــن در آن ها جمع اس تمام اين محاس

توجيه كند [تاريخ پزشكي ايران، 38].
به نوشته ي «زاد سپرم» دانشمند زرتشتي، 
ــت: مغز ،  ــان داراي هفت اليه اس ــن انس ت

استخوان، گوشت، پي، رگ، پوست، موي.
همچنين چهارگونه آب (مايع) در بدن 

جريان دارد: خون، بلغم، زرداب و سودا.
ساختار مردم از اين نيروهاست:

ــراه تخمه يا نطفه ي  1. فَرَوهر؛ كه هم
مرد به زهدان راه مي يابد. پس از آميختن دو 
ــاده كه برآيندش «پرخوني»  تخمه ي نر و م
است، چشم ها و اندام ها نگاريده مي شود. با 
پيدايي تيره ي پشت (ستون فقرات) دنده ها 
مانند رويش جوانه ها از درخت، از آن رشد 
مي كند و اندام هاي دروني شكم كودك آشكار 
ــت و پاي و انگشتان و  مي گردد. آن گاه دس

سپس مژه و ابروي و موي مي روياند.
ــه كار است:  بنابراين «فروهر» داراي س

رويانيدن. افزودن و پاييدن
2. جان؛ كه همانند فروهر، همراه تخمه ي 
مرد به جاي خود مي رود و ماه چهارم آبستني، 
با تافتن به كالبد تن، آشكار مي شود. نخست 
ــكم، جاي  ــوم در ش در مغز، دوم در دل، س
ــه، همواره هماهنگي  مي گيرد و ميان اين س
ــون را در رگ ها گداخته و  مي كند. جان خ

همه تن را گرم نگه مي دارد.
3. روان، يا روح؛ هنگامي كه تن خفته 
است، از آن بيرون مي شود و به دور و نزديك 
مي رود. رشته ي پيوند دهنده ي روان با جان، 
بنام «بوي» خوانده مي شود. هنگامي كه تن را 
فرا مي گيرد، جان در تن است، روان بيرون 
تن، و بوي، پيك ميان ايشان، بدين گونه كه 
ــي را كه از روان مي گيرد، به جان  آگاهي هاي

نشان مي دهد ...»
ــپرم» در دفتر خود، يك نوآوري  «زادس
كرده و آن، همانندسازي اندام مردم با ساختار 
خانه است؛ بدين گونه؛ تن؛ خانه. گوشت و 
استخوان و پي و ...؛ گل و سنگ و چوب و 
... خانه. فروهر؛ سازنده ي خانه؛ جان؛ آتش 
ــروغ خانه. روان؛ دارنده و صاحب خانه.  و ف

شكم؛ ديگ خانه.

[فرهنگ ايراني پيش از اسالم 41ـ  21].

اندام شناسي
ــن دهش» فصلي دارد  كتاب پهلوي «ب
ــان گيتي».  به نام: «درباره ي تن مردمان به س
در اين بخش، اندام انسان با نمادهاي آسمان 
و زمين سنجيده و همانند شده است: براي 
ــت = آسمان، گوشت = زمين،  نمونه؛ پوس
استخوان = كوه ها، رگ ها = رودها، شكم = 

دريا، موي = گياه
ــس از بخار  ــه كه آب دريا پ همان گون
شدن پاكيزه مي شود و بهري از آن باز به دريا 
مي ريزد و بهري ديگر در جاي هاي جهان، 
ــر  مردم را نيز خون در تن از جگر به مغز س
ــد؛ در مغز باز مي گردد و بهري باز  بر مي آي
ــري ديگر، در رگ ها  به جگر مي ريزد و به

جريان مي يابد.
«سيريل الگود» درباره ي پيشگامي ايرانيان 
ــفي «عالم صغير  بر يونانيان در زمينه ي فلس
ــاره به كتاب «بن دهش»  و عالم كبير» با اش
ــه ي بقراطي  ــد: در ميان مجموع مي نويس
ــت كه به قدري به اين اثر شبيه  كتابي هس
ــي طرز پيدايش جداگانه ي  است كه بررس
اين نظريه هاي مشابه به وسيله ي ايرانيان از 
يك سو، و يونانيان از سوي ديگر را دشوار 
ــن جمله از  ــازد. ترجمه ي يوناني اي مي س
بن دهش كه : «مغز استخوان مانند فلز مايع 
ــت» اين احتمال را به وجود  درون زمين اس
مي آورد كه نسخه ي ايراني قديمي تر باشد؛ 
ــوب به بقراط همين  زيرا در نسخه ي منس
ــت: «مغز  ــه اين صورت آمده اس عبارت ب
استخوان گرم و مرطوب است» كه به هيچ 

وجه با عبارت قبلي منطبق نيست.
اگر تصور شود كه يونانيان اين مطلب 
ــرده و موضوع را  ــاس ك ــان اقتب را از ايراني
ــت نفهميده اند و متن بعداً به وسيله ي  درس
ــده است، به  رونويس كنندگان تصحيح ش
آساني مي توان به كيفيت بروز اين اختالف 
در جمله بندي پي برد. هيچ فرضيه ي ديگري 
نمي تواند به اين سادگي و آساني موضوع را 
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دستورهاي بهداشتي 
ــرد» مي خوانيم:  ــم «دينك در جلد هفت
همان طور كه ما داراي جسم و روح هستيم، 
بايد قواي جسماني و روحاني خود، هر دو 
ــواي روحاني ضعيف  را حفظ كنيم. اگر ق
ــماني نيز نقصان پذيرد و  گردد، قواي جس
اگر قواي جسماني مختل گردد روح متأثر 
خواهد شد. پس بايد كوشيد كه هر دو سالم 
و قوي بمانند. اين نكته را در گفته ي «پيران» 

به رستم مي بينيم كه:
 همي خون فشانم به جاي سرشك 

هميشه گرفتارم اندر پزشك
در كتاب هاي ديگر توصيه شده كه: پيش 
ــت را شست، جامه ي  از خوردن، بايد دس
ــش نهاد و  ــيد، پيرامون را بال ــوده پوش آس
خاموش و بي گفت و گو به خوراك پرداخت؛ 
ــود (روايت پهلوي)  ــه پرخوري ش بي آن ك
ــت  در تاريكي، خوراك خوردن جايز نيس

(شايست ناشايست).
ــل، آب  ــو و غس ــن شست وش در آيي
ــت:  ــد از اين بخش هاي اندام مي گذش باي
ــر، ميان ابروان، پشت سر، گونه ها،  تارك س
ــانه ها، زيربغل ها، باالي سينه،  گوش ها،  ش
پستان ها، پهلو ها، سرين ها، شرم گاه، ران ها، 
زانو ها، ساق ها، قوزك ها، پاشنه ي پا، كف پا، 

انگشتان پا. (ونديداد)
ايرانيان قديم براي پاكيزگي، دو مكان را 

به عنوان قرنطينه در نظر مي گرفتند:
1. برشنوم گاه: زمين مستطيل شكلي بود 
ــت به تن  با 9 گودال آب. افراد ناپاك نخس
خود خاك مي ماليدند و سپس ايشان را در 
يكايك گودال ها غسل مي دادند. آن گاه به تن 
خويش، گياهان خوشبوي مي ماليدند و پس 

از پوشيدن جامه، به آرمشتگاه مي رفتند.
2. آرامشتگاه: جايي سر پوشيده بود كه 
ــاني  افراد ناپاك مانند زنان حائض و يا كس
ــه مي بردند، بايد مدتي  ــه مرده را به دخم ك
ــر مي آوردند  را دور از ديگران، در آن جا س
ــرايت بيماري هاي احتمالي به مردم  تا از س

جلوگيري شود.

ــت ناشايست»  به روايت كتاب «شايس
ــت، بايد آتش را  ــه زن باردار اس هنگامي ك
همواره روشن نگه داشت. زمان زايمان، چند 
ــانه ي راست و  زن به ياري او آيند، يكي ش
ــانه ي چپ زائو را مي گيرد. يك  ديگري ش
زن هم براي تولد نوزاد و بريدن ناف كمك 

مي كند.
ــي و كتاب هاي  از گزارش هاي تاريخ

ديني ايرانيان چنين مي آيد كه ايرانيان:
1. بر روي زمين آب دهان نمي انداختند؛
2. از جام و ظرف يكديگر نمي خوردند؛

3. ايستاده ادرار نمي كردند؛
ــناخته را پيش از  4. آب  و هوا و ناپاك و ناش

نوشيدن، مي جوشاندند؛
ــوده  ــش را آل ــاك و آت ــا و خ 5. آب و ه

نمي كردند؛
6. خزندگان و حشرات زيان بخش را از ميان 

مي بردند؛
ــتان (حائض)  ــان دش ــا زن ــزش ب 7. از آمي

خودداري مي ورزيدند؛
8. ابزارها و جامه هاي ناپاك را با بهره گيري از 

آب و  نور خورشيد مي پالودند؛
9. پزشكان هنگام درمان بيمار، دهان بند ي 

مي بستند؛ كه امروزه نيز انجام مي شود؛
10. براي نخستين بار در جهان، گرمابه هاي 

بهداشتي ساختند.
در «خورشيد يشت» با اشاره به ويژگي 
ــيد آمده است: «هنگامي  گندزدايي خورش
ــود، آب  ــيد برآيد، زمين پاك ش كه خورش
ــتاده پاك  ــاران، آب دريا، آب ايس چشمه س
شود؛ اگر خورشيد برنيايد، ديوان آن چه را كه 
در هفت كشور است، نابود كنند». با آگاهي 
ــيد بود كه ايرانيان  ــازي نور خورش از پاكس

همواره خانه هاي نورگير مي ساختند.

شيوه هاي درماني
ــي  ــا آگاه ــر ب ــي  براب � كارد درمان
ــيدن به  ــي كه خواهان رس «ونديداد»، كس
ــكي بود، اگر تا سه بار،  درجه ي كارد پزش
در درمان بيمار باكارد (جراحي) كاميابانه بود 

همان طور كه ما داراي 
جسم و روح هستيم، بايد 
قواي جسماني و روحاني 
خود، هر دو را حفظ كنيم. 
اگر قواي روحاني ضعيف 
گردد، قواي جسماني نيز 
نقصان پذيرد و اگر قواي 

جسماني مختل گردد روح 
متأثر خواهد شد
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و تندرستي اش را باز مي يافت، گواهي كارد 
ــد. در اين آزمون،  پزشكي به او داده مي ش
ــتند كه كارد پزشكي نخست  بهتر مي دانس
بروري تبهكاران انجام گيرد و اگر آزمايش با 
شكست روبه رو مي شد و فرد تبهكار مي مرد، 
ــت  هيچ گاه خواهنده (داوطلب) نمي توانس
ــرپيچي از  ــردم را با كارد درمان كند و س م
اين قانون، كيفر سنگيني به دنبال داشت. در 
آن دوران كه پول به كار نمي رفت، دستمزد 
پزشك برپايه ي درجه ي مردمي (اجتماعي) 

بيمار بود؛ به اين ترتيب كه:
ــه): ورزا (گاو نر  ــدا (مردخان خانه خ
ــي داد؛ ده خدا  ــم بها بود م ــخم زن) كه ك ش
(كدخدا)؛ ورزاي ميانه بها مي داد. شهربان؛ 
ورزاي پربها مي داد. شهريار؛ گردونه ي چهار 
اسبه مي داد؛ شهربانو؛ اشتر ماده مي داد؛ همسر 
شهربان؛ ماديان مي داد و همسر دهخدا گاو 

ماده مي داد.

� گياه درماني 
در بندهش از درختي به نام بس تخمه 
ــده كه: «تخم همه ي  ــيار تخمه] ياد ش [بس
گياهان از اوست. باشد كه او را نيكو پزشك، 
ــك خوانند». به  ــا پزشك و همه پزش كوش
نوشته ي «ونديداد»: در برابر هر بيماري كه 
ــي آورد، خداوند نيز درمان  اهريمن پديد م

آن را پيش رو مي نهد.
ــامگاهان فراز  «اگر بيماري(مرض)، ش
ــد. اگر بيماري  آيد، درمان آن بامدادان برس
بامدادان فراز آيد، درمان آن شامگاهان برسد. 
بشود كه باران آب هاي تازه فرو بارد: خاك 
را نوكند، درختان را سرسبز كند و تندرستي 

نو و توانايي تازه در كار درمان پديد آورد.
به نيروي گياهان دارويي، گزند (دروغ) 
را فرو مي كوبيم. آن ها مي توانند ما را نيرو و 
توان بخشند. همه ي اين گياهان دارويي را با 
ــت و آفرين و نيايش براي درمان  بزرگداش
تن مردمان فرا مي خوانيم ... پايداري در برابر 
ــرگ، تب، درد، تب لرزه، خوره،  بيماري، م
ــيدگي و گنديدگي كه  مارگزيدگي ... پوس

ــاني به تن مردمان  اهريمن براي گزند رس
آفريد».

ــده ي هشتم ميالدي  اثري چيني در س
ــي دارد. در  ــرحي درباره داروهاي ايران ش
سده ي دهم «لي هسين» از نوادگان خانداني 
ــي دودمان  ــام فرمانرواي ــه در اي ايراني، ك
ــوئي» در چين ساكن شده بودند، كتابي  «س
به نام «َقرابادين داروهاي بيگانه» تأليف كرد 
و به عنوان سالكي تائويي باور، كه مهارت 
ــاختن داروهاي مرگ موش  خاصي در س
ــخ ايران  ــت [تاري ــد داش دارد، آوازه اي بلن
ــي دولت ساساني،  از سلوكيان تا فرو پاش

ص666].

� منتره درماني
ــكان ايراني از تأثير صداها و آواها  پزش
بر ذهن و مغز انسان آگاهي داشتند و جالب 
ــت بدانيم كه موسيقي دانان ايران باستان  اس
ــاخته بودند كه 365  ــط يانت ويژه اي س خ
حرف يا عالمت داشت و همه ي صداها را 
مي توانستند به ياري اين «آوانگار» ثبت كنند. 
ــته ي « بندهش» از سوي كيهان كه  به نوش
«گرودمان» خوانده مي شود: «همواره آوازي 
ــد كه روان را خنيايي  به نواي خوش مي آي
و رامش از اوست» به تقليد از آواي كيهان، 
ــيقي به نام «وين  ــتگاه هاي ويژه ي موس دس
بانگ» ساخته شد. به گفته ي فرنبغ دادگي: 
ــت كه پرهيزگاران نوازند  «وين بانگ آن اس
ــتا را برخوانند: بربط، تنبور، چنگ و  و اوس
ــده، وين خوانند»  ــاززهي را كه نوازن هر س

(بندهش، 123، 93)
روش هايي كه امروزه به نام هيپنوتيزم 
و تلقين و موسيقي درماني شناخته مي شود، 
برگرفته از دانش ايراني منتره پزشكي است.

� آب درماني 
در يسناي اوستا در ستايش و سودمندي 

آب ها مي خوانيم:
ــود كه تو براي  ــي، بش «اي آب اهوراي
من تندرستي و درمان، گشايش و بالندگي، 

ــني  ــايش روان، روش ــي خوش، آس زندگ
ــه و گفتار و كردار، و پسران كار آمد  انديش
ــما را به  فراهم آوري. اي آب هاي بارور، ش
ياري همي خوانيم؛ شما هم چون گاو شيرده، 
پرستار بينوايانيد و از همه ي آشاميدني ها بهتر 

و خوش تريد».

�  خوراك درماني
ــم: از  ــرد» مي خواني ــوي خ  در «مين
خوراكي كه مردمان خورند، شير گوسفندان 
بهتر آفريده شده است. چه مردم و چارپاي 
ــاده بزايند، تا زماني كه بتوانند خوراك  از م
ــان از شير است و  بخورند، نمو و پرورشش
با شير، بهتر مي توانند زيست.  اگر مردم را 
ــير مادر بازگيرند، به شير  هنگامي كه از ش
ــادت دهند)،  ــفندان آموخته كنند (ع گوس
ديگرنان (خوراك) به كارشان نيايد ... مردم 
ــت تر و زورمندتر و نيز  ــيرخوار تندرس ش

زايش فرزندانشان بي گزندتر باشد.

� بوي درماني
در ونديداد از چوب هاي خوشبويي نام 
برده شده كه اگر براي هيزم آتش به كار بروند، 
«از هر سويي كه باد، بوي خوش آن آتش را 
ببرد، هزاران تن از ديوان ناپيدا ... مي افتند و 
كشته مي شوند» نوشتارهاي پهلوي سرشار 
از آگاهي هايي درباره ي عطر گل ها و گياهان 
است كه جاي بررسي بسيار دارد و اين اندازه 

كه آورديم، مشتي از خروار است.

ــــــــــــــــــــــــــــــ پي نوشت    ـ 
* در اساتير يوناني اسكلپيوس يا اسكوالپ، هم قهرمان و 
هم ايزد پزشكي به شمار مي آيد و از نشانه هاي ويژه ي  او 

مارهاي پيچيده به دور يك چوب است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منابع   ـ 

1. تاريخ ايران(كمبريج، جلد سوم)، از سلوكيان تا فروپاشي 
دولت ساساني، تهران، امير كبير، 1364

2. تاريخ پزشكي ايران
3. بويس، مري. تاريخ كيش زرتشت، ج 3 ترجمه همايون 

صنعتي زاده، تهران، توس، 1375
4. سجاديه، محمدعلي. گاهنامه و هومن، شماره 5 

5. محمدي، محمد. فرهنگ ايراني پيش از اسالم، تهران، 
توس، 1374

6. كريستن سن، آرتور، ترجمه غالمرضا رشيد ياسمي. 
ايران در زمان ساسانيان، تهران: ابن سينا 1359
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مقدمه
ــاير فارس به رهبرى خوانين ايل   عش
ــال 1325 هـ .ش  ــقايى در تابستان س قش
جنبشى عليه دولت مركزى تدارك ديدند كه 
به «نهضت جنوب» معروف است. «نهضت 
ــهريور  جنوب»، مدت كوتاهى، از اواخر ش
ــاه 1325 هـ  .ش، ادامه  ــاه تا اواخر مهر م م
داشت كه در نهايت با امضاى توافق نامه اى 
ــتقر در شيراز  ما بين مأموران حكومتى مس
ــران ايل قشقايى، خاتمه يافت. در اين  و س
مقاله به بحث پيرامون رهبران و گردانندگان 

اين جنبش مى پردازيم.

نقش عوامل حكومتي و نظامي
ــددى در ايجاد اين جنبش  عوامل متع
ــت كه از جمله، تشكيل كابينه ى  نقش داش
ائتالفى به وسيله  ى قوام السلطنهـ  نخست وزير 
ـ  بود كه وى در ترميم كابينه ى خود، سه تن 
از اعضاى حزب توده را پُست هاى وزارت 
ــئله ى آذربايجان،  داده بود. دليل ديگر، مس
ــه ى دموكرات هاى آذربايجان به  يعنى غائل
ــيدجعفر پيشه ورى بود كه چون  رهبرى س
آن ها توانسته بودند در اثر مخالفت خود با 
دولت ـ كه با حمايت همه جانبه و آشكار 
ــته  روس ها صورت مى گرفتـ  به يك رش
ــت يابند؛ عشاير فارس نيز به  امتيازات دس
انگيزه ى دست يافتن به مزايايى مشابه، دست 
به قيام زدند. برخى از منابع معتقدند كه قوام، 
خود در راه اندازى اين جنبش نقش داشت 
زيرا، مى خواست از اين طريق هم روس ها 
ــم، به غائله ى  ــران اخراج كند و ه را از اي
آذربايجان خاتمه دهد. برخى نيز معتقد به 

ــت هاى  ــه نفر از رهبران آن، پس اينك، س
وزارتى كابينه ى ائتالفى قوام السلطنه را در 
ــتند؛ قلمداد مى كند. ابوترابيان،  اختيار داش
ــران» نيز  ــنده ى كتاب «مطبوعات اي نويس
ــش جنوب  ــاه در جنب ــده دارد كه ش عقي
ــت: «...غائله ى فارس... با  ــته اس نقش داش
ــاه و قوام و جرج آلن  توطئه ى مشترك ش
[سفير آمريكا] و با همكارى مستقيم عوامل 

انگليسى ايجاد شد.» [ابوترابيان، 199]
ــت در آن زمان،  ــخص دوم مملك ش
نخست وزير ايران ـ قوام السلطنه ـ بود كه 
ــه تأثير و نقش  ــاره ب منابع متعددى نيز اش
ــت  ــت نهض ــكل گيرى و هداي وى در ش
فارس كرده اند: «... به هر ترتيب، اين ترفند 
ــورد دموكرات ها بود.»  ــلطنه در م قوام الس
[پسيان، 132] و در منبعى ديگر آمده است: 
ــوام ماجراى فارس  ــى معتقدند ق «... برخ
ــراى آذربايجان  ــود آورد تا ازآن ب را به وج

نتيجه گيرى كند.» [عاقلى، 132]
ــته، استاندار وقت اصفهان را نيز  وارس
از كسانى مى دانند كه در شكل گيرى اتحاد 
ــا نقش مؤثر  ــقايى ها و بختيارى ه بين قش

هدايت  و  همكارى 
ــت بريتانيا ـ در  دول
رقابت با شوروِى آن 
راه اندازى  در  زمان، 
و تداوم اين نهضت 

هستند. 
از  ــى  برخ
ــده دارند  منابع عقي
از  ــدادى  تع ــه  ك
آن  ــردان  دولت م

ــعه ى قيام فارس  ــان، در پيدايى و توس زم
ــته اند و حتى در مرتبه اى باالتر،  نقش داش
ــاه و دربار در قيام  برخى معتقد به نقش ش
فارس هستند. كتاب «گذشته چراغ راه آينده 
ــتخر،  ــت» مطلبى از قول روزنامه ى اس اس
ــيراز، كه مدير آن نيز از هواداران  چاپ ش
ــد:  ــت؛ آورده و مى نويس نهضت بوده اس
ــتور اعليحضرت شاه  نهضت فارس به دس
ــه اى است  ــت... اين ها، تمام نقش بوده اس
ــه كلمه و  ــه كلمه ب ــت ك ــى اس و صورت
جزء به جزء و قدم به قدم، از مالحظه ى ذات 
ــته و به موقع اجرا و  مقدس همايونى گذش

نمايش درآمده... [جامى، 432]
سرهنگ غالمرضا نجاتى نيز مى نويسد: 
«نهضت جنوب، ساخته و پرداخته ى شاه و 
ستاد ارتش و همكارى چند تن از افسران 
وابسته به دربار، فئودال ها و عمال انگليسى، 
براى كوبيدن فرقه ى دموكرات آذربايجان و 
حزب توده، سازمان داده شده بود. [نجاتى، 
65]. نجاتى همكارى تمامى اين عوامل را 
در كنار هم، به هدف سركوبى قيام پيشه ورى 
و كاستن از نفوذ روزافزون حزب توده كه 

نهضت جنوب 
فاطمه نجفى كشكولى1325ـ1324 هجرى شمسى

دبير تاريخ شيراز

تاريخ معاصر
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ــمن زيادى ها به روستاى گويم حمله  دش
كردند...» [رزمجويى، 169]

بـ  سران محلي
ــتان ـ  ــتخر و گلس مديران جرايد اس
ــتخر و گلستانـ  نيز از عامالن و  آقايان اس
گردانندگان نهضت فارس به شمار آمده اند. 

ــته است و از عوامل نهضت محسوب  داش
مى گردد [تفرشى، 151] نويسنده ى ديگرى 
ــد كه سرهنگ حجازىـ  فرمانده  مى نويس
ــتان ـ هم در اتحاد ايالت و  لشكر خوزس
ــعه ى قيام اثرگذار بوده است.  هم در توس

[جامى، 431]
ــرتيپ  ــر معتقدند كه س ــى ديگ برخ
ــارس و همچنين  ــكر ف همتـ  معاون لش
ــتاندار فارسـ   ــلطنه فاطمىـ  اس عمادالس
ــد. «... آقاى  ــهيم بوده ان ــام فارس س در قي
عمادالسلطنه فاطمى، والى فارس و تيمسار 
سرتيپ همت، معاون فرماندهى لشكر... در 
مسير وقايع قرار داشتند و از فعاليت  پشت 
ــفيعى، 110]» و  پرده، بى اطالع نبودند. [ش
ديگر اين كه، «طبق دستور سرتيپ همت و 
سرتيپ سياه پوش، سربازها حق خروج از 
پادگان خود را نداشتند.» [قهرمانى ابيوردى، 

[408

عوامل محلي 
الفـ  ايالت و عشاير

به هر روى، نقش مؤثر محمدناصرخان 
ــقايى و برادران وى در نهضت  صولت قش
ــت، چون آنان  جنوب، غير قابل انكار اس
گردانندگان و رهبران اصلى قيام بودند كه 
با ايالت مجاور خود متحد شدند و نهضت 
عشايرى فارس را ايجاد نمودند. در كتاب 
«ايران بين دو انقالب» آمده است «آغازگر 
اين شورش، ناصر قشقايى بود.» [آبراهاميان، 

[289
محمود طلوعى معتقد است كه در رأس 
اين شورش، برادران قشقايى قرار داشته اند. 
ــى، 70 ـ 569] در كتاب «معماران  [طلوع
ــت: «محمدناصر  ــوى» آمده اس عصر پهل
ــال 1325 هم...  ــط س ــقايى... در اواس قش
نهضت جنوب را برپا داشت.» [پسيان و...، 
ــته  129] ابراهيم صفايى در اين مورد نوش
ــقايى» و  ــارس «ناصر قش ــت: «... در ف اس
«خسرو قشقايى»، «محمدحسين قشقايى» 
ــقايى» ... و گروهى از  و «ملك منصور قش

سران تيره هاى «بويراحمدى» و «ممسنى» 
ــمن زيارى» ... موجوديت «نهضت  و «دش
ــالم نمودند.»  ــوب» ... را اع ــت جن مقاوم

[صفايى، 85]
ــالت متحد با  ــران اي ــك ببينيم س اين
ــانى بودند. نورزاده ى  ــقايى ها چه كس قش
بوشهرى مى نويسد «چون بين عشاير فارس 
ــران  ــت، س از قديم اختالفات وجود داش
ــردن اين نهضت،  ــقايى براى عملى ك قش
كوشيدند اين اختالف و نفاق محلى را از 
ميان بردارند كه رؤساى ايالت با هم متحد 
و متفق شوند. تجمع سران عشاير، از جمله 
حسينقلى رستم ممسنى، محمدحسين و 
ناصر طاهرى بويراحمدى و ساير خوانين 
ــه بود.»  ــراى اين نقش ــراى اج ــارس؛ ب ف

[نورزاده ى بوشهرى، مقدمه]
ــده در باال، اقداماتى را  ــران ذكر ش س
ــز در اوايل كار انجام دادند، از جمله «...  ني
ــريعاً آغاز كردند. از  تهاجمات خود را س
جمله پل دختر كه به بلوك ممسنى اتصال 
داشت، از طرف متجاسرين منهدم شد كه 
ــيراز وارد بلوك  قواى نظامى نتوانند از ش
ممسنى شوند. پاسگاه هاى شول و گلستان، 
بدواً از طرف حسينقلى رستم و همچنين 
پاسگاه هاى دوكوهك و گويُم، به وسيله ى 
اشرار دشمن زيارى به سركردگى آقاخان 
ــگاه هاى ميان كتل و... نيز  و باباخان و پاس
ــيله ى منوچهر ابوالوردى محاصره...  به وس
ــركردگى محمد  طايفه ى چهارراهى به س
خزاعى، دهستان نى ريز را محاصره و اموال 
ــارت كردند.» [همان، 20  مردم آن جا را غ

ـ 19]
ــاى ايل  ــى رؤس ــى در معرف رزمجوي
ــقايى ها و  ــد «... قش بويراحمدى مى نويس
ــنى ها به كازرون حمله  ــمتى از ممس قس
ــادى و  ــمن زي ــد. بويراحمد و دش كردن
جاويد، به منطقه ى شيراز، سياه پور و چند 
ــر از تفنگچى هاى جليل مال بهمن، مال  نف
ــرار و گروهى  ــرو، مال پرويز، مال ف خس
ــته به كل قلندرى ها، همراه  تفنگچى وابس
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ــهرى، 13] متنفذين شيراز و  [نورزاده بوش
ــاى اصناف و ساير معتمدين آن شهر  رؤس
ــره ى عاملين نهضت بوده اند. «...  نيز در زم
ــروخان عصر جمعه، 29 شهريور، در  خس
ــه فرسخى شيراز، مجلس  چنار راهدار، س
سخنرانى تشكيل داده و در اين مجلس كه 
جمعى از سران محالت شيراز و اصناف و 

بازاريان و يكى، دو نفر روحانيون حضور 
داشته اند؛ مى گويند كه فارس را بايد فارسيان 

اداره كنند...» [قهرمانى ابيوردى، 403]
ــده دارد كه رجال  ــرآورى نيز عقي پيت
شيراز، سهيم در قيام فارس بوده اند! [آورى، 
ــت  ــته اس ــهرى در ادامه نوش 298] بوش
ــس از آن كه مقدارى تفنگ و  «ناصرخان پ
ــيراز، از جمله  فشنگ بين سران محلى ش
ــرد؛ در روز  ــيم ك ــد ده بزرگى، تقس محم
پنجشنبه 28 شهريور نيز دعوتى از معاريف 
شهر نمود... در چنار راهدار... براى مذاكره 
ــوند.»  ــاع فارس حاضر ش ــاره ى اوض درب
ــهرى، 10] وى ادامه مى دهد  [نورزاده بوش
«...ناصرخان، چند كاميون در اختيار محمد 
ــردزكى و پسران  ده بزرگى و حاج خان س
ــكندر و حاج مالعلى سيف گذاشت.»  اس

[همان، 11]
ــده اى از  ــد «... ع ــهرى مى نويس بوش
معاريف شهر، از جمله سيدمحمد رضوى 
و محمدحسن بهبهانى و محمدعلى بهبهانى 
و نمايندگان طبقات شهر، در آق چشمه، به 
مالقات ناصرخان رفتند و پس از مذاكرات 
با ايشان، به دستور ناصرخان، به ستاد لشكر 
ــتند كه ما  رفته و به فرمانده نيرو اظهار داش
راضى نيستيم نظاميان از شهر دفاع كنند و 
بايد اسلحه به سران نهضت داد كه ايشان از 

جان و مال ما دفاع كنند...« [همان، 40]
ــهر، حيات داودى ها ـ به  خوانين بوش
رياست فتح اهللا حيات داودىـ  و تنگستانى ها 
ـ به رياست رييسعلى تنگستانىـ  همراه و 
همگام سران ايل قشقايى، در نهضت فارس 
حضور داشتند و هم آنان در تصرف شهر 
ــى مهم ايفا نموده اند. «... افراد  بوشهر، نقش
چريك مسلح ليراوى در قريه ى شاه عبداهللا، 
ــيدن قواى دولتى از  براى جلوگيرى از رس
ــه متمركز  ــوب، در اين قري ــواز به جن اه
ــرار حيات داودى و ليراوى،  ــدند و اش ش
ــرى از ورود احتمالى قواى  ــراى جلوگي ب
ــدادى بهبهان، پل رودخانه ى زهره را كه  ام
شركت نفت جنوب ساخته بود با موافقت 

ــگاه و  ــى ها خراب كردند و به پاس انگليس
ــده ى بمونى آقا و ناحيه   تلفن خانه ى دهك
ــد...» [نور زاده  ــراف آن نيز حمله نمودن اط

بوشهرى، 23ـ  21]
ــت:  ــندى، در اين زمينه آمده اس در س
ــهر، اداره ى امور  ــقوط بوش ــس از س «... پ
ــهر مزبور و بخش هاى وابسته آن، عمًال  ش
به دست آقايان رييسعلى تنگستانى، فتح اله 
حيات داودى و ملك منصور شبانكاره افتاده 
ــران نهضت بوشهر در امور  كه به عنوان س
دخالت مى نمايند...» [سازمان اسناد ملى] در 
ــند ديگرى آمده است «... ادارات دولتى  س
به تصرف عده اى تفنگچى سوار رييسعلى 
ــتانى به امر حيات داودى مى باشد...  تنگس
ــتانى به امر حيات داودى،  رييسعلى تنگس
ــده [است]...»  ــهربانى بوشهر ش رييس ش

[همان]
مطلب ديگرى در مورد عامالن سقوط 
بوشهر موجود است: «... گويند، در سقوط 
بوشهر، زارعى و طيب دو نفر از بوشهرى ها 
ــه خود را ميانجى گر معرفى كرده بودند،  ك
ــته اند و اين دو نفر، آتش بيار  ــت داش دس

عشاير بوده اند.» [تهران مصّور]
علما و روحانيان فارس، از ديگر عامالن 
و صاحب نفوذان در نهضت جنوب بوده اند. 
اعزاز نيك پى در خاطرات خود مى نويسد 
ــتن از  ــور از موانع و گذش ــس از عب «... پ
دربندها، وارد سراپرده ى ناصرخان قشقايى 
ــده بود كه  ــازه چاى صرف ش ــديم... ت ش
ــوق اتوبوس ها و  ــا و ب ــداى اتومبيل ه ص
ــد و معلوم  همهمه، از بيرون چادر بلند ش
بود جمعى از اهالى شهر، از آن  جمله چند 
نفر از علماى معروف مانند آيت اهللا رضوى 
ــتيبانى از  ــيد نورالدين، براى پش ــا س و آق
نهضت جنوب و تقويت از رؤساى عشاير، 
ــه و گرداننده ى آن نمايش  كه قوه ى مجري
بودند؛ به اينجا آمده اند تا احساسات خود را 

تحويل ما بدهند...» [نيك پى، 7ـ  126]
ــدگان عزيز را به  ــت كه خوانن بدنيس
فعاليت هاى محرمانه اى كه در شهر شيراز، 
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ــراى طبيعى بودن قيام  ب
ــت  ــارس جريان داش ف
ــازم... مرحوم  متوجه س
ــر  ــيد محمدباق حاج س
ــه مردى  ك ــتغيب،  دس
ــم و روحانى بود...  معّم
ــوذى كه در  به علت نف
ــى  دولت ــتگاه هاى  دس
حاجت،  ارباب  داشت، 
ــتند به او  هركارى داش
متوسل مى شدند... با اين 
ــالح در اين  ترتيب ص
ديده مى شود كه از نفوذ و 
شهرت آقاى سيدمحمد 
باقر دستغيب، در جريان 
حداكثر  فارس،  نهضت 
ــن رو، جمعى از  ــتفاده به عمل آيد. از اي اس
ــان، طى مذاكرات مفصلى كه با  خيرانديش
وى نمودند او را راضى ساختند كه رهبرى 
ــول كند و چون پاى  نهضت فارس را، قب
استقالل مملكت در ميان بود؛ او هم با كمال 
ميل، اين پيشنهاد را پذيرفت و علناً جلسات 
ــاره ى فعاليت هاى  ــاوره درب مذاكره و مش
ــكيل  نهضت فارس، در منزل او مرتب تش

[93 مى شد. [شفيعى 4ـ 
ــد «گردانندگان  وى در ادامه مى نويس
ــت در آن موقع، عالوه بر  اصلى اين نهض
ــين استخر  ــقايى ها، آقايان محمدحس قش
ــتخر و سيدمحمدتقى  مدير روزنامه ى اس
ــتانـ  مدير روزنامه ى گلستانـ  حاج  گلس
محمدحسن دستغيب و على محمد دهقان 
ــراف معروف  ــى ـ ص ــى هواي و حاج عل
شيراز و جمعى ديگر از سران قوم بودند.» 
ــد «در  ــهرى نيز مى نويس [همان، 94] بوش
اين جلسه [جلسه ى چنار راهدار در تاريخ 
1325/6/29]، آقايان سيدمحمد رضوى و 
عبداله امام صمدانى و محى الدين مزارعى و 
ابن يوسف و حاج محمدحسن خان بهبهانى 
ــين  و محمدعلى خان بهبهانى و غالمحس

ــيدمحمدباقر دستغيب واعظ و  مهذب و س
ابوالحسن رضوى و مديران جرايد گلستان 
و استخر و جمعى از معاريف شهر و رضا 
ــًال نيز در  ــردار فاخر (كه قب حكمت ـ س
ــان را مالقات  ــوس جان بيضاء ناصرخ مل
كرده و پيام محرمانه ى جناب اشرف را به 
ايشان رسانيده بود)، به اتفاق عمادالسلطنه 
ــه  ــتاندار وقت ـ در اين جلس فاطمى، اس

حضور داشتند.» [نورزاده ى بوشهرى، 11]
ــارس به  ــه علماى ف ــى ك در تلگراف
ــتدعيات سران  ــت وزير در قبول مس نخس
نهضت فرستادند، اسامى اين افراد در پايان 
ــت: محمد رضوى ـ محمد جعفر  آمده اس
ــريف محالتى ـ  ــل ش ــوى ـ ابوالفض عل
ــر  ــنجانىـ  على اكب ــه ارس ــم فقي ابوالقاس
ارسنجانى و بهاء الدين محالتى. [همان، 13 

ـ 12]
همين نويسنده در مورد اقدامات ديگر 
روحانيان فارس، نوشته است «مديران جرايد 
استخر و گلستان، هم چنين سيدمحمدباقر 
دستغيب و عبداهللا امام صمدانى، با حضور 
جمعى از مردم، عليه دولت سخنرانى كردند 
ــه زيربار  ــجيع مى كردند ك ــردم را تش و م
مأمورين دولتى نروند و فرزندان خود را از 

سربازخانه بيرون بياورند.» [همان، 13]
ــورزاده ى  ــه بايد گفت كه ن در خاتم
ــهرى، رهبران نهضت جنوب را به دو  بوش
ــيم نموده است. هيئت عامله و  دسته تقس
كارگردانان نهضت به دو  دسته بودند. يك 
ــته از روى بيم و اجبار قبول عضويت  دس
در اين نهضت كرده بودند، دسته ى ديگر به 
اميد رسيدن به وكالت و نمايندگى مجلس 
ــوراى ملى يا فرماندارى و يا به رياست  ش
ــهردارى و غيره به وسيله ى بسط قدرت  ش
سران قشقايى، قبول عضويت هئيت رئيسه ى 
ــن  ــت نمودند كه از جمله، ابوالحس نهض
رضوى و محمدحسن خان بهبهانى و امام 
صمدانى و حاج محمدباقر واعظ دستغيب 
و غالمحسين مهذب و غالمرضا حكيمى 

و مديران جرايد گلستان و استخر و سروان 
ذال پور و غيره بودند.» [همان، 6ـ  55]

منظور بوشهرى از رهبران دسته ى اول، 
سران ايل عرب و باصرى را در برمى گيرد 
ــقايى با دستگيرى و  ــروخان قش كه خس
ــردن محمدضرغامىـ  رييس ايل  زندانى ك
ــان را در نهضت فارس  باصرى ـ اتحاد آن

به دست آورد.
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ــدارد كه دو پديده ى  ترديدى وجود ن
ــالمى و  ــاً هم زمان، يكى انقالب اس تقريب
ــرى دفاع طوالنى مدت مردم ايران در  ديگ
ــگ داخلى و خارجى زمينه را براى  دو جن
ــور ادبيات نوينى در تاريخ ايران فراهم  ظه

آورد.
يكى از مسائلى كه در بحث تاريخ نگارى 
ايران معاصر بعد از انقالب اسالمى وجود 
دارد اين است كه مشكل مى توان بين تاريخ 
ــد.  انقالب و تاريخ جنگ تفكيك قائل ش
ــا وجود اين، مقوله ى دفاع مقدس را بايد  ب
رويدادى متفاوت در تاريخ ايران دانست؛ 
واقعه اى كه در قالب يك «نبرد دفاعى پيروز» 
ــى و  تجلى كرده و به ظهور ادبيات حماس
گسترش ادبيات مقاومت منجر شده است؛ 
ــالمى نيز در  گو اين كه پيروزى انقالب اس
ــت.  ايجاد اين گونه از ادبيات مؤثر بوده اس
دفتر ادبيات انقالب اسالمى و هنر مقاومت 
حوزه ى هنرى، مركز اسناد انقالب اسالمى، 
ــپاه  ــز مطالعات و تحقيقات جنگ س مرك
ــداران و بنياد حفظ آثار و ارزش هاى  پاس
ــرد انقالب و  ــا دو رويك ــاع مقدس (ب دف
دفاع مقدس) مراكزى جدى هستند كه در 
تقريب ادبيات دفاع مقدس و ادبيات انقالب 
ــند. از اين مهم تر بايد به  اسالمى مى كوش
نويسندگان گوناگون و فراوانى اشاره كرد 
كه هنوز نتوانسته اند تكليف خود را با اين 
مسئله روشن سازند و بين انقالب و دفاع 
مقدس مرز روشنى را مشخص سازند. اين 
ــايد ناشى از آن است كه بسترى كه  امر ش

ادبيات انقالب بر آن باليد همان بستر نظرى 
و اجتماعى اى است كه ادبيات دفاع مقدس 

در آن باليده است.
بى ترديد، دفاع مقدس مردم ايران يكى 
از پديده هاى شگرف در تاريخ معاصر ايران 
ــت كه توجه به ماهيت «جنِگ دفاعِى  اس
ــر ادبيات تاريخى تأثير  پيروز» بودن آن، ب

عميقى گذاشته است.
ادبيات شكل گرفته بعد از دفاع مقدس 

را مى توان در چهار نوع دسته بندى كرد:
1. ادبيات پژوهشىـ  تحليلى؛

2. ادبيات اسنادى؛
3. ادبيات داستانى؛

4. ادبيات نقلى.

ادبيات پژوهشى و تحليلى
ــىـ  تحليلى به ادبياتى  ادبيات پژوهش
ــخ گويى به  ــود كه به دنبال پاس گفته مى ش
ــده در  ــتى و چرايى وقايع حادث ش چيس
ــت؛ يعنى تجزيه و تحليل  دفاع مقدس اس

منطقى حوادث را مدنظر 
ــه عبارت ديگر  دارد و ب
علل شكل گيرى حوادث 
ــاس  را تبيين مى كند. اس
اين ادبيات، كه در مراكز 
آثار  به عنوان  دانشگاهى 
مى شود،  شناخته  علمى 
ارائه ى فرضيه و اثبات آن 
براساس داده هاى نظرى 

و عينى موجود است.

ــترده ترين  مركز تحقيقات جنگ گس
شكل ادبيات پژوهشى را سامان داده و آثار 
پژوهشى متعددى را منتشر كرده است كه 
از آن ميان مى توان به كتاب «از خونين شهر 
تا خرمشهر»1 اشاره كرد. بنياد حفظ آثار و 
ــاى دفاع مقدس نيز در اين حوزه  ارزش ه
فعاليت هايى انجام داده و ديگر مؤسسات 
پژوهشى و اشخاص حقيقى نيز در حوزه ى 
ــد. «جغرافياى دفاع  ــده فعال بوده ان ياد ش
ــه هاى تاريخى اختالفات  مقدس»2، «ريش
ايران و عراق»3، «تحليلى بر جنگ تحميلى 
ــى جنگ  عراق عليه ايران»4، «تاريخ سياس
ــه ايران و  ــاوز عراق ب ــى»5 و «تج تحميل
موضع گيرى هاى سازمان ملل»6 از جمله ى 
اين آثار است. همچنين آثار دايره المعارفى 
پژوهشى نيز توسط بنياد حفظ آثار تهيه و 
ــده است كه بايد به دايره المعارف  چاپ ش
ــارف حقوقى (در حال  جغرافيا، دايره المع

چاپ)، و دايره المعارف شهدا اشاره كرد.

تأثير دفاع مقدس بر شكل گيرى 
ادبيات معاصر ايران
يعقوب توكلى
رئيس شوراي گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي 13 مقاالت 
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تاريخ يعقوبى را نام برد. همچنين بايد از 
المغازى واقدى و نيز وقعه الصفين نصربن 
ــگر  ــم كوفى نام برد كه اولى گزارش مزاح
جنگ هاى حضرت رسول (ص) و دومى 
گزارشگر جنگ صفين است. در زمان ما نيز 
آثار و منابعى كه در خصوص دفاع مقدس 
نوشته شده اند؛ نظير «تاريخ دفاع مقدس»9، 
ــرق كارون»11...،  «فتح فاو»10، «نبردهاى ش
ــوص حوادث  ــتند كه در خص آثارى هس
جنگ به صورت گزارش نويسى به نگارش 

درآمده اند.
2. تاريخ نقلى روزشمار: يكى ديگر از 
شيوه هاى تاريخ نقلى، نوشتن وقايع روزانه 
ــت كه نمونه ى تاريخى آن را مى توان  اس
در «روزنامه ى خاطرات اعتمادالسلطنه» و 
سفرنامه هاى مختلف ديد. از آثار جنگ نيز 
مى توان به كتاب «روزشمار جنگ تحميلى» 
ــته ى مركز تحقيقات جنگ به عنوان  نوش
نمونه اى بارز اشاره كرد كه در مجموعه اى از 
آثار مختلف و با تنوع و حجم گسترده تهيه 
ــت. اين آثار در نوع خود  و چاپ شده اس
از آثار كم نظير به شمار مى رود. ممكن است 
گستردگى اين نوع آثار سبب كاهش توزيع 
ــود و قدرت دسترسى و خريد را  آن ها ش
كاهش دهد، اما يكى از منابع مناسب براى 
ــت كه  پژوهش و نگارش در اين زمينه اس
محصول ساليان طوالنى پژوهش تاريخى 

در حوزه ى تاريخ دفاع مقدس است.
ــخ نقلى شخصيت شناســى:  3. تاري
ــخ نقلى،  ــيوه هاى تاري ــر از ش يكى ديگ
ــى اين  ــت. ويژگ ــى اس شخصيت شناس
ــخصيت مدنظر  ــار تمركز بر زندگى ش آث
ــيوه به عنوان  ــن ش ــت. اي ــگارش اس در ن
ــهور  ــى و تراجم الرجال مش ترجمه نويس
ــت و در تاريخ آثار و منابع بسيارى را  اس
مى توان جست وجو كرد كه با اين اسلوب 
نگاشته شده است. اسدالفابه اثرى با نگرش 
ــوط از  ــيعه» تاريخى مبس اموى، «عيان الش
شخصيت هاى شيعى، از نمونه هاى درخور 

ــد را درخصوص تاريخ دفاع مقدس  جدي
شكل داده است.

ادبيات داستانى به ادبياتى گفته مى شود 
ــاس فرآيند  كه در آن ذهنيت تاريخى براس
ــكل مى گيرد. در اين ادبيات،    ــتانى ش داس
نويسنده فارغ از چارچوب ها و تنگناهايى 
ــناد، منابع، فرضيه و نظريه، چه  از قبيل اس
ــطح نقل، با  ــطح تحليل و چه در س در س
استفاده از هنر داستان نويسى، اثرى بديع و 
خالقانه پديد مى آورد. در اين شيوه، آزادى 
عمل نويسنده در پردازش داستانى مطلب و 
بهره گيرى از واژه ها، موجب انتقال سريع تر 

مفاهيم به ذهن خواننده مى شود.
با وجود تأثيرگذارى بسيار زياد ادبيات 
داستانى، اين نوع ادبيات قابل استناد، از نظر 
ــت، اما براى انتقال احساس  تاريخى، نيس
ــداكارى در  ــتگى و هويت ملى و ف همبس
عرصه ى دفاع مقدس بسيار در خور ارزش 

و اعتبار است.

ادبيات تاريخى نقلى
ــران معاصر،  ــى در اي ــات نقل در ادبي
ــديدى ميان انقالب اسالمى  پيوستگى ش
ــود دارد. در اين ميان  ــاع مقدس وج و دف
ــى از تاريخ نقلى در  ــكل اساس چندين ش
ــى تاريخ  ــت. بازشناس ايران پديد آمده اس
نقلى در ويژگى و ساختار آن است. تاريخ 
نقلى يكى از شيوه هاى معمول و پذيرفته ى 
ــال مفاهيم مربوط به حوادث و  نقل و انتق
وقايع است و در چند شكل عمومى متصور 
ــت كه از آن مى توان به چهار مورد ذيل  اس

اشاره كرد:
 1. تاريخ نقلى گزارش نويسى؛

2. تاريخ نقلى روزشمار؛
3. تاريخ نقلى شخصيت شناسى

4. ادبيات خاطره اى.
1. تاريخ نقلى گزارش نويسى: بسيارى 
از كتاب هاى تاريخ ما در واقع گزارش وقايع 
است كه از آن ميان مى توان تاريخ طبرى و 

ادبيات اَسنادى
ــنادى ادبيات بسيار در خور  ادبيات اس
ــنادى به ادبياتى  توجهى است. ادبيات اس
ــده ى مباحث  ــه در آن عم ــم ك مى گويي
ــاس مدارك و اسناد سامان مى يابد و  براس
ــرف اول را مى زند. در اين  ــند در آن ح س
ــنده چندان در قيد فرضيه و  حوزه، نويس
ــت، بلكه درصدد است  نظريه پردازى نيس
با ارائه ى سند، مسئله ى جديدى را روشن 
نمايد، يا ذهنيتى را كه از گذشته نسبت به 
موضوعى وجود داشته است تصحيح نمايد، 
تغيير دهد و يا بر صحت آن تأكيد نمايد. با 
ــه در اين نوع از ادبيات هنوز در آغاز  اين ك
راه هستيم، جريان انتشار اسناد در خصوص 

دفاع مقدس در حال شكل گيرى است.
كتاب «خرمشهر در اسارت»8، از جمله 
آثارى است كه با تكيه بر اسناد برجاى مانده 
ــمن در خرمشهر، نوشته شده است.  از دش
«اسناد افتخار» مجموعه ى نامه هاى مبادله 
ــور وقت ايران،  ــده فيمابين رئيس جمه ش
حجت االسالم هاشمى رفسنجانى، و صدام 
ــين، رئيس جمهور متجاوز عراق، در  حس

خصوص مذاكرات صلح است.
ــه در حال  ــال بايد گفت ك در عين ح
حاضر، سازمان ها و مؤسسات مربوط، هنوز 
در اين خصوص ترديدهاى اساسى دارند 
و زمان را براى انتشار همه ى اسناد مناسب 
نمى بينند، آن مقدار كتاب هاى اسنادى نيز 
كه در پاره اى از مؤسسات منتشر مى شود، 
ــاط تاريخى و نظامى همراه  با نهايت احتي

است.

ادبيات داستانى
ــوه ادبيات معاصر،  يكى ديگر از وج
ــن ادبيات، كه  ــت. اي ــتانى اس ادبيات داس
ــدم زمانى دارد،  ــواع ديگر ادبيات تق بر ان
ــف، در حوزه هاى دفاع  ــكل هاى مختل ش
ــه و  ــگارش يافت ــهادت، ن ــدس و ش مق
مجموعه اى گسترده از ذهنيت تاريخى نسل 
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ــوادث واقع  ــنده به روز ح ــه، نويس روزان
ــد و اين  ــود را مي نويس ــده پيرامون خ ش
ــت هاي روزانه معموالً بدون توجه  يادداش
ــير نقش ها نوشته  به حوادث آينده و تفس
ــنده، هر چند كه به ثبت  ــود و نويس مي ش
نقش خويش در تاريخ نگاري توجه نمايد، 
ــود را بروز  ــاي مختلف خ ــه صورت ه ب
ــيار را گويا  خواهد داد. و واقعيت هاي بس

خواهد شد.
ــالمي،  در ادبيات تاريخي انقالب اس
«يادداشت هاي اميراسداهللا علم» يكي از اين 
منابع مهم است و در ادبيات مقارن جنگ 
ــت هاي روزانه ي آقاي  و انقالب، «يادداش
هاشمي رفسنجاني» در اين خصوص بسيار 
در خور توجه است. از اولين آثار يادداشت 
ــاره ي دوران  ــده درب ــر ش روزانه ي منتش
ــت هاي  ــدس مي توان به «يادداش دفاع مق
ــادق زاده و  ــهيد رضا ص ــنگرد»14 ش سوس
ــت هاي  ــن «حرمان هور»15 يادداش هم چني

شهيد احمدرضا احدي توجه كرد. 
ــتاري:  ــات خاطره اي نوش 4,2. ادبي
ــتاري عمدتاً شامل  ادبيات خاطره اي نوش
ادبياتي مي شود كه نويسنده، پس از وقوع 
ــي و  ــر نقش هاي سياس ــوادث و تغيي ح
ــود را در حوادث بيان  اجتماعي، نقش خ
مي كند. گاهي بخشي از حافظه ي تاريخي 
نويسنده و خاطره پرداز به صورت خاطرات 
ــته از تاريخ هم  بيان مي شود. خاطره نوش
عصر آن زمان نيز جدا نيست و نويسنده با 
نگارش آن مي خواهد خود را با ارزش هاي 
ــازد.  ــه ي جديد خويش هماهنگ س زمان
ــنجابي،  ــا و نااميدي هاي» كريم س «اميده
«پس از سقوط» احمد علي مسعود انصاري 

نمونه هايي از اين دست است.
4,3. ادبيات خاطره اي شفاهي: به آن 
دسته از خاطراتي گفته مي شود كه خاطره گو 
ــتن ندارد،  زبان دارد، اما توان يا امكان نوش
ــفاهي حوادث  ــه صورت ش ــن رو ب از اي
ــند آن، نوارهاي  ــح مي دهد، و س را توضي

اين سبك هستند، ضمن اين كه تك نگارى ها 
راجع به شخصيت ها در طى تاريخ نگارش 

متون تاريخى هميشه مدنظر بوده است.
ــهيدان دفاع  ــار مختلفى درباره ى ش آث
ــت  ــيده اس ــدس در ايران به چاپ رس مق
ــتان،  ــار تركيبى متفاوت از داس كه اين آث
ــر دارد.  ــناد را درب ــره، پژوهش و اس خاط
شخصيت شناسى و معرفى نحوه ى زندگى 
ــه حوزه هاى  ــهداى اين جنگ از جمل ش
ــيار جدى برجاى مانده از «دفاع پيروز  بس
ــد كه آثار بى شمارى را  ملت ايران» مى باش
به دنبال داشته است: از جمله «فرهنگنامه ى 
ــت  ــژه ى هف ــخ»12 وي ــاى تاري جاودانه ه
ــرقى و غربى، اردبيل،  استان آذربايجان ش
ــتان، از  ــدران، گيالن و گلس زنجان، مازن
ــاره ى فرماندهان  ــم، درب ــب اين قل صاح
شهيد استان هاى يادشده، «ستاره ى بدر»13، 
ــهداى كرمان و  «مجموعه آثار كنگره ى ش
سيستان وبلوچستان، آذربايجان و اصفهان 
ــهيد انقالب  و تهران». آثار مختلف بنياد ش
ــناد  ــالمى و بنياد حفظ آثار و مركز اس اس
انقالب اسالمى و شخصيت هاى حقيقى و 
حقوقى در اين باره فراوان است. با اين حال 
ــد زمينه هاي توزيع بسياري  به نظر مي رس
ــده  وجود دارد كه هنوز به آن ها توجه نش
ــه مجموعه ي هفت  ــت. به طور نمون اس
ــهداي فرمانده ي هفت  جلدي درباره ي ش
ــتان صاحب اين قلم را كه بنياد شهيد  اس

انقالب اسالمي به چاپ رسانده است.
ــره اي: يكي ديگر از  4ـ ادبيات خاط
ــيار مهم انقالب و دفاع مقدس  وجوه بس
ــوزه ي تاريخ نقلي ادبيات خاطره اي  در ح
ــه چند گونه ي  ــت. ادبيات خاطره اي ب اس
ــود كه عبارت است  اساسي تقسيم مي ش
ــت روزانه؛  از : ا. ادبيات خاطره اي يادداش
ــتاري؛ 3. ادبيات  2. ادبيات خاطره اي نوش

خاطره اي شفاهي.
ــات خاطره اي يادداشــت  4,1. ادبي
ــت  ــه: در ادبيات خاطره اي يادداش روزان

ــات تاريخ  ــت كه مؤسس گفت و گويي اس
ــر آن را به صورت  ــفاهي يا مصاحبه گ ش
ــتاري در مي آورند و براي چاپ آماده  نوش
مي سازند. ادبيات خاطره اي شفاهي به چند 

نوع تقسيم مي شود كه عبارت است از:
الف. خاطره ي شفاهي خام، كه عبارت 
است از خاطراتي كه مصاحبه گر بدون هر 
ــى آن را به چاپ مي رساند و  گونه ويرايش
ــيار همراه  معموالً با اغالط و ابهامات بس
است؛ نظير مجموعه ي تاريخ شفاهي ايران 
دانشگاه هاروارد و مجموعه ي منتشر شده 

توسط آن دانشگاه.
ــي، در  ــفاهي ويرايش ب. خاطره ي ش
ــنده  ــي، نويس ــفاهي ويرايش خاطره ي ش
خاطرات شفاهي را ويرايش مي كند و ادبيات 
آن را براي خواندن مهيا مي سازد. «خاطرات 
ــربي»، 17  ــيرازي»،16 «جاده هاي س صياد ش
ــت خاطره»،18  ــراي جنگي به رواي يا «اس

نمونه هايي از اين نوع خاطره هاست.
ــي، به  ــفاهي تدوين ــرات ش ج. خاط
ــنده در  ــود كه نويس خاطراتي گفته مي ش
ــي خاطره گو، و  ــل پراكنده گوي آن، به دلي
بهبود ساختار خاطرات، مطالب خاطره را 
به شكلي متفاوت از فرايند خاطره گويي و 
اغلب با هدف تسهيل در خواندن و ايجاد 
كشش در متن تدوين مي كند. در اين ميان، 
ــرهنگ شهبازي، تحت عنوان  خاطرات س
«شب هاي بي مهتاب»19 از اين دسته از آثار 

حوزه ي دفاع مقدس است.
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ــت كه هر دو شيوه و  ــبك قائل اس دو س
سبك در ايران كاربرد: 1. ادبيات خاطره ي 
ــفاهي تلفيقي مبتني بر خاطرات؛ كه در  ش
ــفاهي  ــاً از خاطرات ش ــبك عموم اين س
ــدن وقايع و مطالب  ــن ش افراد براي روش
ــود؛ 2. ادبيات خاطر ه ي  بهره گرفته مي ش
ــفاهي تلفيقي مبتي بر تركيب با اسناد؛  ش
ــفاهي افراد  ــيوه، خاطره ي ش كه در اين ش
مختلف در كنار اسناد باز تعريف مي شوند؛ 
شيو ه اي كه در «فرهنگ نامه ي جاودانه هاي 
تاريخ» به كار رفته و در واقع مصاحبه ها و 
گفت و گوها با اسناد تلفيق شده است. اين 
اسناد، گزارش هاي رسمي سپاه پاسداران، 
ــهدا، وصيتنامه ها و  ــده كارگزيني ش پرون
ــاير اطالعات آماري  ــته ها و س دست نوش
معتبر و حتي در نهايت، گزارش شهادت، 
ــنامه و بعضي از تصاوير مربوط به  شناس
آن ها را شامل مي شود؛ امري كه آقاي اصغر 
كاظمي در كتاب «دسته يك» به خوبي از آن 

بهره گرفته است . 

نتيجه گيري
ــروز دفاع مقدس مردم  نبرد دفاعي پي
ــترده اي از ادبيات  ايران توانست موج گس
تاريخي تحقيقي اسنادي، و داستاني نقلي را 
به ميدان آورد كه در اين ميانه نقش ادبيات 
ــفاهي به مراتب گسترده تر و  خاطره ي ش
عميق تر است و با وجود آن كه هنوز همه ي 
فعاليت هاي مربوط به اين حوزه  مكتوب 
ــفاهي در حال  ــده، ادبيات خاطره ي ش نش
ــدن به وجود غالب ادبيات دفاع  تبديل ش
مقدس است كه بايد با دقت و هوشمندي 
ــيار مهم  ــي اين دوره ي بس و آسيب شناس
ــاع مقدس را با  ــي، تاريخ نگاري دف تاريخ
موفقيت تدوين كرد و تاريخ نگاري جنگ 
را به فرصت بسيار مهم در عرصه ي انتقال 

ارزش هاي اسالمي و انقالبي تبديل كرد.
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1362
15.احمدرضا احدي، حرمان هور، به كوشش عليرضا 

كمري، دفتر ادبيات هنر مقاومت، 1374
16. محسن مومني، خاطرات شهيد علي صياد شيرازي، 
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به   ، بى مهتاب  شب هاي 
كاظمي،  محسن  كوشش 
مقاومت،  هنر  ادبيات  دفتر 

1382مقاومت، 1381  

ــفاهي تلفيقي: در اين  د. خاطرات ش
ــندگان و مصاحبه گران  نوع خاطره، نويس
خاطرات افراد را براساس تقسيم بندي مورد 
نظر خويش تلفيق مي كنند تا موضوع مورد 
نظر آن ها به دست آيد. كتاب «فرمانده من» 
دفتر ادبيات و هنر مقاومت مجموعه اي از 
خاطرات متفرق افراد درباره ي فرماندهان 
ــت. هر چند اين اثر  دفاع مقدس بوده اس
ــفاهي را به طور  ــكل ادبيات خاطره ش ش
ــن نمونه از  ــدارد، اولي ــدي و معمول ن ج

ادبيات خاطره اي تلفيقي مي باشد.
ــر  ــرق كارون، از منظ ــاي ش «نبرده
ــر نظر مركز  ــده زي ــر ش فرماندهان» منتش
تحقيقات جنگ اثر مهم ديگري است كه 
در حوزه ي ادبيات خاطره شفاهي تلفيقي 
ــرار مي گيرد. نمونه ي جالب ديگر از اين  ق
آثار، كتاب «دسته يك»20 است كه نويسنده 
ــته را يافته و با تك  در آن اعضاي يك دس
تك به مصاحبه نشسته است. البته ادبيات 
ــفاهي تلفيقي در زندگي نامه بسياري از  ش
ــهدا نيز به كار گرفته شده است. در آثار  ش
مختلفي نظير «زندگي نامه ي شهيد باكري»، 
ــاي تاريخ» و ...  «فرهنگ نامه ي جاودانه ه
ــفاهي تلفيقي به طور  ادبيات خاطره اي ش
ــت، اما  از  ــترده به كار گرفته شده اس گس
ــر  آن جايي كه به صورت زندگي نامه منتش
مي گردند كمتر به عنوان ادبيات خاطره اي 

باز تعريف مي شوند.
نگارنده در تقسيم بندي ادبيات تلفيقي 
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كشف معبد خدايان در فرانسه 
89/5/27

ــمندان  دانش ــارس:  ف ــزارى  خبرگ
فرانسوى موفق به كشف منطقه ى مذهبى 
وسيعى شدند كه وقف پرستش الهه هاى 
بى شمارى شده بود. به گزارش خبرگزارى 
ــان در  باستان شناس ــارس، كاوش هاى  ف
ــه منجر به  ــتانى لومان فرانس ــهر باس ش
كشف منطقه ى مذهبى وسيعى متعلق به 
ــوم ميالدى سرشار از  قرن هاى اول تا س
ــى با ويژگى هاى ظاهرِى  هدايا و نذورات

سالم شد.
اين عبادتگاه باستانى، كه در منطقه اى 
به وسعت 4 هكتار و در زمينى كه امروز 
ــده واقع است از بناها  مزرعه ى گندم ش
ــده  ــكيل ش و نمازخانه هاى متعددى تش
ــيارى از آنها به دليل ساخت  بوده كه بس
ــود و ناپديد  ــازهاى بعدى كامًال ناب و س
شده اند. بنابراين، تنها بقايايى از ستون هاى 
اين عبادتگاه توسط باستان شناسان يافت 

شده است.
ــاختمانى  در ورودى عبادتگاه در س
ــته كه به احتمال زياد  ــكل قرار داش E ش
ــه زائران  ــوص خوش آمد گويى ب مخص
ــى فروخته  ــياى مذهب ــوده و در آن اش ب
مى شده و محل استراحت نگهبانان بوده 

است.

ــره ي ديدار  ــده اي خاط ــچ بازديدكنن هي
ــف آن را فراموش  ــاي مختل از بخش ه

نخواهد كرد.
بازار تاريخي تبريز به عنوان يازدهمين 
ــي  اثر تاريخي ايران، دهم مرداد ماه در س
و چهارمين جلسه ي سازمان يونسكو به 

ثبت جهاني رسيد.

بقعه ي شيخ صفي الدين اردبيلي 
ثبت جهاني شد 89/5/10

ــازمان  ــزاري فارس: رئيس س خبرگ
ــت جهاني  ــي با اعالم ثب ــراث فرهنگ مي
ــيخ صفي الدين  ــازار تبريز و بقعه ي ش ب
اردبيلي به عنوان يازدهمين و دوازدهمين 
اثر تاريخي ثبت شده ي ايران در فهرست 
ــكو، از برگزاري جشني باشكوه به  يونس
اين مناسبت در آينده  ي نزديك خبر داد.

ــا تبريك ثبت جهاني  حميد بقايي، ب
ــيخ صفي به ملت  بازار تبريز و بقعه ي ش
ايران و به ويژه مردم تبريز و اردبيل، فرايند 
ــت اين دو اثر را بدون مانع و مبتني بر  ثب
اجماع كميته ي ميراث جهاني ذكر كرد و 
افزود: در حالى بازار تبريز و بقعه ى شيخ 
ــى و چهارمين  صفى الدين اردبيلى در س
ــكو  اجالس كميته ى ميراث جهانى يونس

تاريخ در پايگاه هاى خبرى
در كنار معبد، باستان شناسان قبرهايى 
ــه اى و  ــر يك چند ظرف شيش كه در ه
ــت  يك جعبه ى مخصوص ُمهر قرار داش
كشف كردند كه در نوع خود منحصر به 
فرد است. به گفته ى آنان تاكنون معبدها و 
قبرستان هايى اين چنين نزديك به هم در 

هيچ مكان ديگرى كشف نشده است. 

بازار تاريخي تبريز، پيش از ثبْت 
نيز جهاني بود 89/5/13

ــم گوئن،  ــارس: خان ــزاري ف خبرگ
ــت گروه 16 نفره ي گردشگران  سرپرس
دانماركي، بازديدكننده از شهر تبريز، ثبت 
ــت ميراث  بازار تاريخي تبريز در فهرس
جهاني سازمان يونسكو را به مردم تبريز 

و ايران تبريك گفت.
ــاير نقاط  ــه ي وي مردمان س به گفت
ــت وجو در اينترت  جهان، با اندكي جس
و كتاب ها و منابع اطالعاتي، مي توانند به 
اطالعات جامعي از زمان هاي بسيار دور 
تاكنون در مورد بازار تبريز دست يابند و 
اين نشانه ي ارزشي ست كه بازار تبريز در 

طول تاريخ داشته است.
ــه به  ــن مجموع ــزود: اي اف ــن  گوئ
ــت كه  ــكوه اس قدري متنوع، زيبا و باش

مژگان عقيقى
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ــان بيش از 800 هكتار از باغ ها،  آن در مي
گلستان ها و زمين هاي كشاورزي، پراكنده 
است. وجود غار تاريخي رئيس و اليه ي 
كهن آن، چارطاقي، بافت تاريخي شهر، با 

عناصر، فضاها، راسته ها و بناهاي عمومي 
ــن باغ هاي  ــدد، همچني ــكوني متع و مس
ــتان هاي زيبا و قرارگيري  گسترده، گلس
ــهر در دامنه ي كوه به همراه چشمه ي  ش
ــار معروف آن و باغ و  ــكندريه و آبش اس
ــر را تبديل به شهرى  كوشك تاالر، نياس

تاريخي و گردشگري كرده است. 

كشف جسد 10 هزار ساله ي يك 
كودك در مكزيك 1389/6/3

ــان  ــي در جري ــان آلمان باستان شناس
ــاري در ايالت  ــود در غ ــاي خ كاوش ه
كوانيتاناروو در شرق مكزيك، موفق به 
كشف جسد 10 هزار ساله ي يك كودك 

شدند.
ــد كه به يك پسر بچه تعلق  اين جس
ــته، در عمق حدود 8 متري از سطح  داش
زمين كشف شده و مي توان آن را يكي از 
قديمي ترين اجساد كشف شده در قاره ي 
ــب داد. كاوش در اين غار از  ــكا لق آمري
ــال 2006 و در پي كشف يك اسكلت  س
ــر مهاجرت  ــندي ب كه از آن به عنوان س
ــل نام برده  ــال قب ــان ها در هزاران س انس

ثبت شد كه بيش از 40 پرونده ى مطرح 
ــده در اين كميته از نظر اعضا پذيرفته  ش
نشد و اين رخداد مبارك، افتخار بزرگ 
ــدن ايران و  ــرى براى فرهنگ و تم ديگ

ملت سرافراز ماست. 

مجسمه ى اميركبير از ايتاليا وارد 
ايران شد

ــارس: معاون خدمات  خبرگزارى ف
ورود  از  ــران  ته ــهردارى  ش ــهرى  ش
ــا به داخل  ــمه ى اميركبير از ايتالي مجس
ــمه در  ايران خبر داد و گفت: اين مجس
ــتان هاى  آينده اى نزديك در يكى از بوس

تهران نصب مى شود.
ــه ى  ــى در افتتاحي ــين كلخوران حس
نخستين جشنواره ى مشاركت شهروندى 
و خدمات شهرى شهردارى تهران گفت: 
ــط  تنديس ميرزا تقى خان اميركبير توس
ــن صديقى از برنز و به  مرحوم ابوالحس
ــور ايتاليا  ــانتى متر در كش ارتفاع 310 س
ساخته شده بود كه اكنون بعد از 32 سال 

وارد كشور شده است.

دو لوله ى توپ جنگى دوره ى 
صفويه در بندرعباس كشف شد 

1389/6/5
ــرق بندر و  ــركت ب رئيس كارگاه ش
پيمانكار طرح فاضالب شهر بندرعباس 
ــارى و لوله گذارى  ــن حف گفت: در حي
ــالب، دو لوله ى توپ جنگى و يك  فاض
گلوله ى متعلق به اين توپ ها كشف شد 
ــود متعلق به دوران  كه احتمال داده مى ش

صفويه باشد. 
ــب در بندرعباس با  محى الدين خطي

ــت: در حين حفارى  ــالم اين خبر گف اع
ــذارى در بلوار طالقانى در مقابل  و لوله گ
ــهيد حقانى،  ــكله ى ش درب ورودى اس
ــى در حال كندن  ــه بيل مكانيك زمانى ك
ــرى بود، يك لوله  ــه مت زمين در عمق س

توپ جنگى همراه با خاك باال آمد.
وى بيان كرد: در ادامه ى حفارى نيز، 
ــاعاتي بعد، يك لوله ي ديگر همراه با  س

يك گلوله توپ جنگي مشاهده شد.
وي وزن تقريبي هر كدام از لوله هاي 
ــش از 300 كيوگرم  ــي را بي ــوپ جنگ ت
ــنگ و  عنوان كرد و گفت آن ها در زير س

ساروج پيدا شده است.

نياسر؛ باغستان چند هزار ساله
ــز  ــن مراك ــي از كهن تري ــر يك نياس
سكونت بشري است كه محالت مسكوني 
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مي شود، آغاز شده است.
ــاخت  چند روز قبل نيز در جريان س
ــيتي -  ــهر مكزيكوس ــل مترو در ش تون
ــاد 50  ــت مكزيك - بقاياي اجس پايتخ
ــه دوره ي آزتك ها، در  ــق ب كودك متعل
ــا در خمره هاي  ــه برخي از آن ه حالي ك
ــتند، كشف شده  بزرگ سفالي قرار داش

بود. 
ــف اجساد اين كودكان،  در محل كش
ــرن دارد، بقاياي  كه قدمتي حدود پنج ق
ــف شد كه  چند خانه و 10 قبر ديگر كش

ــال  ــان هاي بالغ تعلق دارند. در س به انس
ــاخت  ــز در جريان س ــالدي ني 2008 مي
تونل هاي مترو در مكزيكوسيتي، بقاياي 
ــهري از آزتك ها و آثاري از مردمي با  ش
تمدني ناشناخته از هزاره ي دوم پيش از 

ميالد مسيح(ع) كشف شد.
ــز  ني ــل  قب ــه  ــه هفت ــدود س در ح
ــان  جري در  ــي  مكزيك ــان  باستان شناس
كاوش هاي خود در بقاياي شهر تاريخي 
ــمال مكزيكوسيتي،  «تيهو تيهوكان» در ش
ــف كردند كه به نظر مي رسد  تونلي كش
مقبره ي حكمرانان اين شهر تاريخي بوده 

ــي آن ها راه  ــاي زيرزمين ــا به مقبره ه و ي
دارد.

كشف اين تونل از آن جا اهميت دارد 
ــت يك قرن از كشف  كه با وجود گذش
شهر تاريخي تيهو تيهوكان، هنوز سؤاالت 
ــاختار جامعه اي كه  ــاره ي س زيادى درب
مردمان آن هرم هاي بزرگي براي ستايش 
ماه و خورشيد مي ساختند، بي پاسخ مانده 
ــت ماه گذشته نيز  ــت. در اردي بهش اس
بقاياي يك شهر تاريخي كه در قلب يكي 
از امپراتوري هاي باستاني كشور مكزيك 
قرار دارد، در مركز استان ميچوآكان اين 
ــان دانشگاه  ــط باستان شناس كشور، توس
ايالتي كلرادو آمريكا كشف شد. اين شهر 
كه باستان شناسان به آن لقب شهر گمشده 
داده اند، به امپراتوري پورپچيا تعلق دارد، 
ــه ي اروپاييان، پس از  ــه در زمان حمل ك
كشف امريكا، كنترل بخش هايي از غرب 

مكزيك را در دست داشته است.

كتيبه ى سرقت شده مسجد وكيل 
شيراز كشف شد

خبرگزارى جمهورى اسالمى ايران 
(ايرنا) 89/6/2

ــرتيپ دوم علي مويدي، فرمانده  س
انتظامي استان فارس گفت: «هفتم مرداد 
ماه 89 سال جاري، مأموران پليس آگاهي 
ــت، سنگ نوشته اي را  شهرستان مرودش
ــت يك واحد آپارتماني مسكونى  در پش

در آن شهرستان كشف كردند.
ــي  ــن كتيبه ي تاريخي براي بررس اي
ــت اداره ي كل  ــگان حفاظ ــار ي در اختي
ميراث فرهنگي استان فارس قرار گرفت 
در  اداره  آن  ــان  كارشناس ــات  تحقيق و 
ــنگ  ــخيص قدمت اين س خصوص تش
نوشته آغاز شد كه پس از انجام تحقيقات 
ــي الزم معلوم شد اين سنگ  و كارشناس

نوشته همان كتيبه ي سنگي مسجد وكيل 
شيراز است كه سه ماه قبل به سرقت رفته 

بود.

فهرسـت ميـراث در خطـر ملي 
تهيه شد

ــي، صنايع  ــراث فرهنگ ــازمان مي س
ــگري، به منظور حفاظت  دستي و گردش
بهينه از آثار تاريخي ملي و نجات بخشي 
ــت  ــته از آثار كه نيازمند پاسداش آن دس
فوري هستند، براي نخستين بار، ضوابط و 
دستورالعمل هاي الزم براي حفظ «ميراِث 
در خطرِ  ملي» را تصويب كرد و فهرست 
اين آثار را تهيه كرد. در اين راستا سازمان 
ــا بهره گيري از كمك  ميراث فرهنگي، ب
ــتم هاي  ــئوالن و متوليان سيس تمامي مس
ــهري و استفاده از امكانات و  مديريت ش
ــتاني، با اختصاص  توانايي هاي ملي و اس
ــات و امتيازات ويژه براي اين آثار،  امكان
ــتم نظارتي و مديريتي مناسب،  يك سيس
ــظ و احياي آن ها به كار خواهد  براي حف

گرفت.  
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اشاره
منشور كوروش استوانه اى سفالين از جنس گل رس است كه بر روى آن فرمان 
مشــهور كوروش هخامنشى به خط ميخى بابلى حك شده است. اين استوانه  از 21 
شهريور تا 21 دى ماه 1389 به مدت 160 روز در موزه ى ايران باستان ميهمان خانه ى 
ــند حقوق بشر تاريخ  ــايد اين فرصت كمى براى بازديد از مهم ترين س خود بود. ش
براى ايرانيان باشد، اما همين فرصت كم با رايزنى ها و چالش هاى فراوان ميان مسؤالن 

ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران و موزه ى بريتانيا به دست آمد.

آزاده شاكرى

كشف استوانه
ــال 1879  ــتوانه ى كوروش در س اس
ــخصى به نام  ــاى ش ــالدى در كاوش ه مي
ــوى موزه ى ملى  ــام» كه از س «هرمزد رّس
ــاى  ــى ويرانه ه ــش جنوب ــا در بخ بريتاني
موسوم به تّل عمران (معروف به جمجمه) 
ــه كار حفارى  ــراق امروزى) ب در بابل (ع
ــد.  ــف ش ــى مأمور بود كش باستان شناس
ــتوانه را  ــال دارد كه كوروش اين اس احتم
به عنوان يك كتيبه ى پى بنا، براساس سنتى 
ــت خود در آن مكان قرار داده  كهن، به دس

باشد.

ــاده بود كه  ــر آن ها نه ــان] يوغى ب خداي
شايسته شان نبود.

ــان را تسكين دادم (و)  خستگى هايش
از بندها رهايشان كردم. (خداى) مردوك، 
ــرور بزرگ، از رفتار [نيك من] شادمان  س

گشت...

اهميت استوانه ى كوروش
ــندى بر رفتار  ــتوانه ى كوروش س اس
انسانى كوروش فرمانرواى بزرگ پارسى 
ــتوانه آن چه را كه تاريخ و  ــت. اين اس اس
ــوروش گفته اند، تأييد  تورات درباره ى ك

مى كند.
در منشور كوروش به طور مستقيم از 
ــده است، اما  ــر سخن گفته نش حقوق بش
ــوان در آن نمونه ى رفتار  ــنى مى ت به روش
انسانى و احترام آميز يك فرمانروا با مردم را 
ديد كه براساس معيارهاى امروزى به عنوان 

حقوق بشر شناخته مى شود.

وقتى صاحبخانه در خانه اش 
ميهمان است

ــتان  در طبقه ى دوم موزه ى ايران باس
ــور كوروش  ــش منش ــه نماي ــى را ب اتاق

اختصاص داده اند.
راهروى اين طبقه، با ماكت هايى كه از 

حرف هاى كوروش
...منم كوروش، شاه جهان، شاه نيرومند، 
ــومر و اكد، شاه چهار  ــاه س ــاه بابل، ش ش
گوشه ى جهان. پسر كمبوجيه، شاه بزرگ، 
شاه شهر اَنشان... از نسل َچيش پيش، شاه 

بزرگ، شاه شهرانشان...
سپاهيان گسترده ام با آرامش درون بابِل 
گام برمى داشتند. نگذاشتم كسى در همه ى 

[سومر و] اكد هراس آفرين باشد.
ــهر بابل  ــيدن به ش در پى امنيت بخش
ــش بودم.  ــاى مقدس ــه ى جايگاه ه و هم
ــت  براى مردم بابل... كه برخالف خوا [س

نمايش «منشور كوروش» در موزه ى ملى ايران

سند سفالين حقوق بشر در ايران
گزارش
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تخت جمشيد در آن تعبيه كرده اند، فضايى 
ــت. با گذر از  ــتانى به خود گرفته اس باس
كنار سربازهاى هخامنشى و سرستون هاى 
سنگى، دروازه اى ديده مى شود كه راه منزل 

فعلى استوانه است.
ــور 3 دقيقه  ــدگان از منش بازديد كنن
ــت محفظه ى  ــت دارند، آن را از پش فرص
ــا كنند. در اين مدت  ــه اى اش تماش شيش
زمان اطالعات صوتى مختصرى درباره ى 
ــور در فضاى اتاق پخش مى شود. در  منش
ــه دارى و نمايش  ــرو و اتاق محل نگ راه
منشور، تابلوهايى حاوى اطالعات بيشتر 
درباره ى كورش و منشور او ديده مى شود. 
در اين تابلوها ترجمه ى منشور كوروش، 
ــه ى  ــف آن و زندگى نام ــى كش چگونگ
مختصرى از اين پادشاه دادگر آمده است.

ارمغانى از موزه
ــوزه ى ملى  ــه روى در ورودى م روب
ــتان) غرفه اى برپا  ايران (موزه ى ايران باس
شده كه كتابچه ى راهنماى منشور كوروش 
و ماكت هايى از تخت جمشيد را به فروش 
مى رساند. بازديدكنندگان اغلب به اين غرفه 
مى روند و گاه چيزى به يادگار مى خرند، 
ش  ــتوانه  ى كورو اما غايب غرفه ماكت اس
است كه شايد با توجه به مناسبت موجود 

ــت يادگار  و نمايش آن در موزه مى توانس
مناسبى براى بازديدكنندگان باشد.

بازديدكنندگان منشور
ــى ايران،  ــى موزه ى مل روابط عموم
ــد از اين اثر تاريخى را به طور  ميزان بازدي
ــر در روز اعالم كرده  ــط 2 هزار نف متوس
است. البته بازديدها در روزهاى تعطيل به 
ــد. در دومين جلسه ى نمايش  اوج مى رس
ــتوانه جمعيت بازديد كننده به  عمومى اس

بيش از 5000 نفر رسيد.
ــتر، از زمان كوتاه  بازديدكنندگان بيش
ــور كوروش گاليه داشتند  بازديد از منش
ــده دراين باره را  و برخى اطالعات ارائه ش

ناكافى مى دانستند.
ــا محمدزاده» كارشناس ارشد  «پريس
ــتوانه ى  ــه از بازديد اس ــى برق ك مهندس
ــت اطالعات  ــوروش مى آيد، معتقد اس ك
ــور كافى نبوده  ــده درباره ى منش ارائه ش
ــن  ــد: «م ــاره مى گوي ــت. او در اين ب اس
مطالعات تاريخى خوبى دارم و در اين جا 
چيزى اضافه تر از آن چه مى دانستم نديدم.» 
ــت و  ــا «مريم كرباليى» كه خانه دار اس ام
همراه با همسر و فرزندش براى بازديد از 
استوانه ى كوروش آمده است از اطالعاتى 

كه دريافت كرده، كامًال راضى است.

«كيوان ناظرى» دانشجوى پتروشيمى، 
براى دومين بار به ديدن منشور آمده است. 
ــده از منشور  به نظر او، ترجمه ى ارائه ش

گنگ و نامفهوم است.

مردى از پارس
ــك دودمان  ــاه ي كوروش دوم، پادش
ــهر باستانى  محلى در پارس بود كه در ش
انشان حكومت مى كرد. پدر او كمبوجيه ى 
اول  از خاندان هخامنشى و مادرش ماندانا، 

دختر آستياگ آخرين پادشاه ماد بود.
ــانه هاى  افس او  ــى  كودك ــاره ى  درب
ــتياگ به علت  ــود دارد. آس ــيارى وج بس
ــتور داد كوروش  خوابى كه ديده بود دس
را به قتل برسانند اما اين فرمان اجرا نشد 
و كوروش سال ها بعد به حكومت مادها 

پايان داد.
ــدرت گرفتن كوروش  ــتياگ از ق آس
در پارس نگران بود و سپاهيانش را براى 
ــتاد، اما سپاه ماد  مقابله با او به پارس فرس
ــت. آن گاه  ــوروش پيوس ــوريد و به ك ش
ــتور  ــان (همدان) پايتخت ماد به دس اكبات
ــتياگ را زنده  كوروش افتاد. كوروش آس
نگه داشت و اجازه داد در بخشى از كاخ 

خود تحت نظر زندگى كند.
ــاه لوديه (آناتولى) با  كرزوس، پادش
ــوى  ــب ديرينه اش ماد، به س حذف رقي
ــكر كشيد اما شكست خورد  كوروش لش
ــوروش افتاد.  ــت ك ــرزمين او به دس و س
كوروش كرزوس را نيز بخشيد و زنده نگه 

داشت.
ــپاهيانش به بابِل رفتند.  كوروش و س
مردم بابل از ظلم نبونئيد خشمگين بودند. 
ــدون جنگ فتح كرد.  ــهر را ب كوروش ش
ــيران  با مردم بابل به احترام رفتار كرد. اس
ــاكن در بابل، از جمله يهوديان، را آزاد  س
ــرزمين اصلى خود  ــان را به س ــرد و آن ك
برگرداند. كوروش نبونئيد را نيز بخشيد و 

او را براى زندگى به كرمان فرستاد.
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ــخه ي آزمايشي  جلسه ي توجيهي نس
ــي با حضور  ــوم راهنماي ــاب تاريخ س كت
ي   ــان گروه تاريخ دفتر برنامه ريز كارشناس
وتأليف كتب درسي، سرگروه هاي آموزشي 
و تعدادي از دبيران تاريخ مدارس راهنمايي 
شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران روز 
ــنبه هفتم مهر در دو نوبت صبح و  چهارش
بعدازظهر در محل دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتاب هاي درسي برگزار شد. در اين جلسه 
ابتدا عباس پرتوي مقدم، كارشناس مسئول 
گروه تاريخ دفتر در مورد تغييرات نسخه ي 

آزمايشي تاريخ سوم راهنمايي گفت:
ــبت به كتابي كه از  ــخه نس در اين نس
سال ها پيش در چرخه ي آموزش قرار دارد، 
تغييراتي ايجاد شده است. اين تغييرات، هم 
ــامل تصاوير كتاب است و هم محتوا و  ش
پرسش هاي كتاب را در بر مي گيرد. تصاوير 
جديدي در كتاب قرار گرفته كه در انتخاب 
آن ها بيشتر مضامين اجتماعي مورد توجه 
ــش هاي كتاب از حالت  ــت. پرس بوده اس
دانش محور خارج شده تا دانش آموزان از 
ــيوه ي حفظ كردن و تكيه بر محفوظات  ش
ــمت تحليل پيش بروند. در مجموع  به س
تغييراتي كه در كتاب ايجاد شده با توجه به 

داليل زير انجام گرفته است:
ــي دوره ي  ــاي برنامه ي درس 1. راهنم
ــري قرار گرفته و در  راهنمايي مورد بازنگ

نسخه ي بازنگري شده ي راهنما بر بازنگري 
و اصالح كتاب تأكيد شده است.

2. نقص هاي كتاب رفع شده است.
ــات مهمي كه از قلم افتاده  3. موضوع

بود اضافه شده است.
4. ارائه ي دسته بندي منطقي در محتواي 
ــهيل در فرايند يادگيري  كتاب با هدف تس

رعايت شده است.
5. محتواي كتاب از حالت توجه صرف 
ــي خارج شده و تحوالت  به مسائل سياس
ــه كتاب افزوده  اجتماعي و فرهنگي هم ب

شده است.
پرتوي مقدم ادامه داد: در اين بازنگري 
ــه كه اين  ــاب افزايش يافت ــه حجم كت البت
ــداد صفحات كتاب  ــش حجم در تع افزاي
خود را نشان مي دهد، اما با جرأت مي توان 
گفت كه حجم محتوا افزايش نيافته است. 
بايد گفت افزايش صفحات كتاب به خاطر 
افزودن تصاوير و پرسش ها جديد به كتاب 
ــت. در ادامه ي جلسه، شركت كنندگان  اس
پرسش هايي و انتقاداتي به شرح زير مطرح 

كردند:
ــوم  ـ در درس چهارم كتاب تاريخ س
ــاره شده كه  ــطا اش راهنمايي، به قرون وس
الزمه ي توجه دانش آموزان به اين موضوع 
ــت كه قبًال قرون وسطا را شناخته  اين اس
باشند؛ درسي كه در تاريخ پايه ي دوم به تاريخ 
اروپا در قرون وسطي اختصاص يافته براي 
مطالعه در نظر گرفته شده و دانش آموزان به 

صورت گذرا آن را مي خوانند
ــاي تاريخ، علوم اجتماعي و  ـ درس ه
جغرافيا در نظام آموزشي ما از نظر ساعت 

تدريس مورد غفلت قرار گرفته و شديداً با 
كمبود زمان مواجه است.

ـ بهتر بود تعدادي از روش هاي تدريس 
جديد در اين جلسه مورد بحث و بررسي 
قرار مي گرفت و همكاران تجارب آموزشي 
خود را به يكديگر انتقال مي دادند و در اين 

زمينه تبادل نظر صورت مي گرفت.
يكي از رسالت هاي معلم ايجاد انگيزه 
ــكل  ــت. اما يك مش ــوزان اس در دانش آم
ــياري  ــي وجود دارد و آن اين كه بس اساس
ــغول  از معلماني كه به تدريس تاريخ مش
ــتند و  ــتند، تحصيلكرده ي تاريخ نيس هس
ــزه ي الزم را در  ــد انگي ــاً نمي توانن طبيعت
دانش آموز ايجاد كنند كه به تاريخ عالقمند 

شوند.
ــا در دروس علوم اجتماعي، تاريخ  ـ م
ــا نيروي متخصص كم داريم. در  و جغرافي
المپياد جغرافيا در استان تهران دانش آموزان 
ــواب بدهند و  ــؤاالت ج ــتند به س نتوانس
اطالعات چنداني در مورد جغرافيا نداشتند. 
اين كه بر پويايي تأكيد مي شود، اين پويايي 
ــد. من هميشه به  ــرايط ش مهيا باش بايد ش
دانش آموزان سفارش مي كنم كه دغدغه ي 
نمره نداشته باشند، اما اين هم با كمبود زمان 
ــت، جور در  ــه در اين درس موجود اس ك
نمي آيد. چرا كه ما ملزم هستيم كه كتاب را 
به انتها  برسانيم. من معلم اگر زمان كافي در 
اختيار داشته باشم، از روش هاي گوناگون در 
تدريس استفاده مي كنم، اما كمبود زمان راه 
را بر من مي بندد. زمان به من اجازه نمي دهد 
كه بتوانم به صورت مطلوب به پرسش هاي 

دانش آموزان پاسخ دهم.

نشست توجيهي
 نسخه ي كتاب آزمايشي تاريخ سوم راهنمايي
حشمت اهللا سليمي

گزارش
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ــتر جغرافيا  ـ حوادث اجتماعي در بس
ــر حادثه ي اجتماعي بعد از  رخ مي دهد. ه
ــود. اما اين سه  مدتي به تاريخ تبديل مي ش
درس در مقطع راهنمايي چندان به هم ربط 

ندارند.
برخي مطالبي كه در كتاب تاريخ وجود 
ــال است بدون تغيير باقي  دارد، چندين س
مانده؛ مطالبي كه من در دوره ي دانش آموزي 
ــوم راهنمايي در مورد  ــودم در تاريخ س خ
اقدامات امير كبير خوانده ام، بعد از گذشت 
ــال هنوز تغيير نكرده است. آيا وقت  25 س
ــيده كه به برخي ديگر از اقدامات  آن نرس
اميركبير از جمله آبله كوبي اشاره شود. آن چه 
ما معلمان انتظار داريم اين است كه كتاب 
جذاب تر شود. تصاوير كتاب جذاب تر شده، 
اما هنوز به حد مطلوب نرسيده است. اگر 
محتواي كتاب غني شود براي دانش آموزان 

جذاب تر مي شود.
ـ به نظر من با وجود همه ي توصيه هايي 
ــنتي بر تأليف  ــود، هنوز نگاه س ــه مي ش ك
كتاب هاي درس حاكميت دارد. براي رهايي 
ــيوه ي سنتي، بهتر بود كه در كنار  از اين ش
كتاب، سي دي هاي آموزشي نيز تهيه مي شد 
كه كتاب را غني تر كند و نيز در متن كتاب از 
تصاوير جذاب تر و بيش تري استفاده شود. 
چرا كه يك تصوير جذاب مي تواند مفاهيم 

را به خوبي منتقل كند.
پس از طرح نظرات، انتقادها و پيشنهادها، 
آقاي پرتوي، به پاسخ پرسش ها و انتقادها، 
و بررسي نظرات و پيشنهادهاي مطرح شده 
و نيز مسائل و مشكالت عرصه ي تأليف و 

آموزش تاريخ پرداخت:
ما اميدواريم با اجراي برنامه ي درسي 
ملي، به درس تاريخ توجه بيش تري  شود. 
بخشي از توجه به تاريخ، به معلمان تاريخ 
مربوط است كه بايد ابتدا مخاطبان جلب و 
جذب كنند. تا زماني كه دانش آموزان متوجه 
اهميت درس تاريخ نشوند، تغيير برنامه ي 
درسي از باال، تأثير چنداني نخواهد داشت. 
ــكالت درس تاريخ به  ــي از مش البته بخش

ــوي برنامه ريزان در  اين بر مي گردد كه از س
سطوح باالتر، اين نگاه وجود دارد كه درس 
تاريخ ساعت كمي براي تدريس نياز دارد. 
بخشي از مشكالت رشته ي علوم انساني و 
ــت كه  از جمله تاريخ مربوط به نگاهي اس
در عرصه ي نظر وجود دارد. در مورد تاريخ 
ــيار قديمي در  ــوزش تاريخ دركي بس و آم
نظام آموزشي ما وجود دارد. اين نگاه سنتي 
دغدغه هاي امروزي مخاطبان درس تاريخ 

را پاسخ نمي دهد.
در حوزه ي تعليم و تربيت، به هدف هاي 
ــداري توجه  ــي مق ــي تربيتي و آموزش كل
ــرا، عمده ي  ــود. اما در مرحله ي اج مي ش
ــوند. در درسي  اين هدف ها فراموش مي ش
ــداف در راهنماي برنامه ي  ــل تاريخ، اه مث
درسي تبيين و تعيين شده اند، اما متأسفانه 
ــياري از  ــل و در حين تدريس بس در عم
اين اهداف مورد غفلت قرار مي گيرند. در 
ــس، تمام تالش ما بر اين قرار  هنگام تدري
ــطح دانش  مي گيرد  كه در يادگيري در س
محدود شويم، چرا كه بيش تر بر محفوظات 
تأكيد مي كنيم. نقش راهنما بودن معلم در 

اين درس كم شده است.
با اين روش موجود در تدريس تاريخ، 
ــاعت درس تاريخ هم  اضافه شود،  اگر س
ميزان موفقيت چندان افزايش نمي يابد. قبل 
از توجه به زمان تدريس بايد روش آموزش 
ــه  هدف هايي كه در  ــر داد. از جمل را تغيي
حوزه ي تربيتي براي دانش آموزان در درس 
ــده است، اين است  تاريخ در نظر گرفته ش
كه باورهاي ديني، روحيه ي عدالت خواهي 
ــتيزي و هويت ملي آن ها تقويت  و ظلم س
شود. تاريخ ايران ظرفيت زيادي براي تحقق 
اين هدف ها دارد، اما نتيجه ي كار و عملكرد 
ــان مي دهد كه در رسيدن به اين اهداف  نش

موفق نبوده ايم.
ــق دروس علوم  ــورد روش تلفي در م
اجتماعي، تاريخ و جغرافيا، من شخصاًً به 
ــاد دارم در تاريخ نگاري  روش تلفيق اعتق
جديد بر اين مباحث بين رشته اي و توجه به 

مباني مشترك رشته هاي علوم انساني توجه 
ــت. البته تلفيق   و تركيب به معناي  شده اس
ــه درس در يك كتاب  يك كاسه كردن س
يا يك درس نيست. چرا كه اين امر موجب 
از بين رفتن استقالل هر سه درس مي شود. 
ــته اي  اگر تلفيق با توجه به مباحث بين رش
باشد، نتيجه ي مطلوب مي دهد. در عرصه ي 
آموزش هم بايد نيروهايي تربيت شوند كه 
بتوانند به صورت تلفيقي اين سه درس را 

آموزش دهند.
ــي  ــر من معلم تاريخ موفق كس به نظ
ــه با ادبيات پژوهش اين  ــت كه هميش اس
درس در ارتباط باشد. مهم ترين راهنما براي 
ــت كه ارتباط خود را با  معلم تاريخ اين اس
حوزه ي پژوهش و حوزه ي تعليم و تربيت 
ــاس مي كنم كه تالش  حفظ كند. من احس
ــن قرار گرفته  ــكاران معلم بيش تر براي هم
است كه در زمان آموزش تمام رخدادهاي 
تاريخي را تشريح كنند. در حالي كه ما هم 
در محتوا و هم در عرصه ي آموزش ناچار 
به گزينش هستيم. به جاي تشريح وقايع و 
ــت مبنا را بر تحليل قرار  رخدادها، بهتر اس
دهيم. البته در اين تحليل بايد اهداف تربيتي 
و آموزشي را در نظر گرفت. متأسفانه اساس 
كار برنامه ي آموزش تاريخ بر جزئي نگري 
ــت. توجه به جزئياِت، تاريخ، كليت آن  اس
ــي  ــه دار مي كند و اهداف آموزش را  خدش
آن مورد غفلت قرار مي گيرد. به اعتقاد من 
حجم كتاب تاريخ سوم راهنمايي نسبت به 
ــش مي دهد، زياد  دوره ي تاريخي كه پوش
ــكل و محتواي ارزشيابي درس  نيست، ش
تاريخ اشكال اساسي دارد كه حجم را زياد 
جلوه مي دهد، اگر شيوه ي ارزشيابي اصالح 
ــياري از مشكالتي كه در زمينه ي  شود، بس
ــو دارد،  ــت و حجم كتاب وج كمبود وق

برطرف مي شود.
در ادامه ي اين نشست ضمن نقد كتاب 
ــركت كنندگان، آقاي پرتوي به  ــط ش توس
ــه درس تغييرات كتاب و  صورت درس ب

شيوه ي تدريس آن را تشريح كرد.
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ــاى ذوالقرنين در قرآن مجيد چه  ويژگى ه
همبستگى دارد؟

ــوم يأجوج و  ــى ق ــداق تاريخ 2. مص
ــه ذوالقرنين، براى دفع تجاوز و  مأجوج ك
ــاخت كه مردم را از  هجوم آنان، سدى س

گزندشان ايمن سازد كدام قوم است؟
3. سدى كه ذوالقرنين براى جلوگيرى 
از تجاوز قوم يأجوج و مأجوج ساخت در 

كجا واقع شده است؟
فصل سوم؛ نظريه ى يونانىـ  ايرانى

در اين فصل ديدگاه ها و روايت هاى آن 
دسته از مورخان و محققانى مورد بررسى 
قرار گرفته است كه اسكندر مقدونى، فرزند 
فليپ يونانى، را ذوالقرنين قلمداد كرده اند. 
ــات، طبرى، يعقوبى،  نگارنده به بيان رواي
ــورآبادى،  دينورى، بلعمى، ابوبكر عتيق س
ابن بلخى، امام فخررازى، ابن اثير، حمداهللا 
ــتوفى، ابن كثير، ميرخواند و خواندمير  مس

و... پرداخته است.
ــه ى يونانى ـ  ــارم؛ نظري فصــل چه

يونانى
ــر خالف  ــمت، ب ــف در اين قس مول
ــان رواياتى  ــه بي ــل قبل، ب ــات فص نظري
ــكندر  ــردازد كه به هيچ وجه براى اس مى پ
ــتند و از نگاه آنان  هويتى ايرانى قائل نيس
اسكندر فرمانروايى ويرانگر و غارتگر بوده 
ــان را به يغما برده و  ــت كه دانش ايراني اس
آثار و تمدنشان را نابود كرده است. از آن جا 
ــترين روايت از اين دسته در متون  كه بيش
كهن پارسى ريشه دارد ابتدا به اسكندر در 
روايت هاى متون پارسى توجه شده است 
ــكندر به ايران را در آثار  و تلخى هجوم اس

كهن بررسى نموده است.
1. كتاب مينوك خرد يا مينوىِ خرد

2. كارنامه ى اردشير بابكان
3. نامه ى تنسر

4. كتاب شهرستان هاى ايران
5. كتاب دينكرد
6. ارداويراف نامه

سپس نويسنده به روايت هاى اسالمى 
ــراد زير در  ــى ايران از قول اف از تاريخ مل
ــكندر مى پردازد. حمزه اصفهانى،  مورد اس
ابن نديم، ابن مسكويه، مسعودى، گرديزى 

و طرسوسى
فصل پنجم؛ فرآيند ايرانى و اسالمى 

شدن روايات اسكندر
ــه پنج رهيافت  ــف در اين فصل ب مؤل

رسيده است.
- رهيافت اول؛ پيوند روح ملى و دينى 
در روايات كهن ايرانى: يكى از ويژگى هاى 
روايات كهن ايران درآميخته شدن باورهاى 
ــت. در اساطير ايرانى  دينى با روح ملى اس
ــواره حضور  ــرى هم قدرت هاى فوق بش
دارند و قهرمانان ملى را مديون يزدان پاك 

مى دانند.
- رهيافت دوم؛ همسان سازى روايات 
ــادى پس از  ــول اعتق ــن ايرانى با اص كه
ــالمى: تاريخ نگاران  ــت و دوران اس زرتش
مسلمان ايرانى ضمن احياى روايات كهن 
ــواى آن ها را با اصول و عقايد  ايرانى، محت

اسالمى انطباق دادند.
- رهيافت سوم؛ روح ملى بيگانه ستيزى 
ــن ايرانى: روح ملى و روح  در روايات كه
ــى درهم تنيده  ــى در روايات كهن مل دين

معرفى كتاب
اكرم عليخاني
دبير تاريخ شهر تهران

كوروش و بازيابى هويت ملى 
تأليف: جليل عرفان منش

انتشارات: فرهنگ مكتوب
چاپ اول: 1389

شمارگان: 2000 نسخه
حجم: 630 ص

قيمت: 11000 تومان

اين كتاب در پى آن است تا با تحقيقى 
علمى به پيشينه و كيستى ذوالقرنين در قرآن 
و معرفى كوروش و بازيابى هويت ملى او 

بپردازد.
ــاب در دوازده فصل، با مقدمه اى از  كت
ــده است.  دكتر على اكبر واليتى تدوين ش
ــه اختصار معرفى  ــه هر فصل را ب در ادام

مى كنيم.
ــى  ــن و بازنماي فصــل اول؛ ذوالقرني

هويت ملى
ــده تالش كرده تا  در اين فصل نگارن
ــتاى هويت  به رهيافت هاى نوينى در راس
ــت يابد. وى با توجه  تاريخى ايرانيان دس
ــتى  ــينه ى موضوع و ابهام در كيس به پيش
ذوالقرنين مجموعه ى نظريه هاى مورخان و 
ــران را در اين رابطه به چهار نظريه ى  مفس

زير تقسيم كرده است:
1. نظريه ى يونانىـ  ايرانى
2. نظريه ى يونانىـ  يونانى

3. نظريه ى يمنىـ  عربى
4. نظريه ى ايرانىـ  ايرانى

فصل دوم؛ ذوالقرنين در قرآن
ــل، پس از آوردن  نگارنده در اين فص
ــف در مورد  ــوره ى كه 83 س ــات 98ـ  آي
ــه در پى  ــانى را ك ــتر كس ذوالقرنين، بيش
تبيين مصداق شخصيت قرآنى ذوالقرنين 
ــد او را به يكى از  ــده و تالش كرده ان برآم
شخصيت هاى تاريخى انطباق دهند با سه 

پرسش اصلى مواجه دانسته است:
ــر تاريخى با  ــخصيت مورد نظ 1. ش
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ــث تقويت روح  ــده اند و اين پيوند باع ش
ــتيزى و تضاد ميان ايران و انيران  بيگانه س

شده است.
ــت در  ــت چهارم؛ درنگى اس - رهياف
ــدن روايات  ــالمى ش ــد ايرانى و اس فرآين
ــكندر در آثار مورخان و سخن سرايان  اس
ــمت مؤلف با  ــالمى: در اين قس دوران اس
بهره گيرى از روايات مورخان اسالمى نظير 
طبرى، دينورى و... به شرح زندگى اسكندر 

پرداخته است.
- رهيافت پنجم؛ پديده ى اِسناد به خود 
ــخصيت هاى تاريخى و  و خودى كردن ش
ــانه اى: اين پديده در بيشتر ملت هاى  افس
ــت و از روزگاران  جهان مشاهده شده اس

دور تاكنون ادامه دارد. 
فصل ششم؛ منشأ روايت هاى اسكندر 

ذوالقرنين در متون ايرانى و اسالمى 
ــأ ديگر اخبار مربوط به  نويسنده منش
ــكندر را به جز متون كهن ايرانى، متون  اس
ــالم معرفى كرده است.  تاريخى بعد از اس
ترجمه ى يونانى اسكندرنامه به زبان پهلوى 
ــويان سريانى زبان است.  كار يكى از عيس
همچنين ترجمه ى داستان اسكندر از يونانى 
به پهلوى در خداى نامه و ترجمه هاى ديگر، 
تأثير پذيرى طبرى و ديگر مورخان اسالمى 

از چنين منابعى را روشن مى سازد.
بنابراين منشأ روايات متون تاريخ نگاران 

دوران اسالمى كه اسكندر را پادشاهى نيك 
سيرت و عادل و دادگر و... معرفى كرده اند 
از منابعى غير از متون پارسى و يهودى كهن 
به دست آمده است. در اين جا مؤلف به تأثير 
ــگارى ايرانى و  فرهنگ يونانى در تاريخ ن
ضعف تاريخ نگارى در روايت هاى تحريف 

شده اشاره نموده است.
فصل هفتم؛ افسانه ى اسكندر

ــات  ــمت رواي ــن قس ــده در اي نگارن
ــكندر  ــاختگى و دروغين از زندگى اس س
مقدونى را به نقل از اسكندرنامه ها، و نيز از 

زبان فردوسى و نظامى آورده است.
فصل هشتم؛ آيا اســكندر ذوالقرنين 

است؟
با توجه به توصيفاتى كه از ذوالقرنين در 
قرآن آمده است، اسكندر مقدونى نمى تواند 
ذوالقرنين باشد. عالمه ى طباطبايى نيز در 
ــير الميزان مى افزايد اوصافى كه قرآن  تفس
ــمرده است تاريخ براى  براى ذوالقرنين ش
اسكندر مسلم نمى داند، بلكه آن ها را انكار 
ــپس مؤلف براى درك زندگى  مى كند. س
واقعى اسكندر و مؤلفه هاى شخصيت وى 
ــت وجوى  ــازى به جس به دور از افسانه س
ــكندر در آينه ى شفاف و حقيقى تاريخ  اس

مى پردازد
فصل نهم؛ نظريه ى عربىـ  يمنى

ــران ضمن  ــى از مورخان و مفس برخ

انكار اين نظريه كه اسكندر همان ذوالقرنين 
ــت، تالش كرده اند شخصيت تاريخى  اس
ــا ذوالقرنين انطباق دهند. آنان  ديگرى را ب
ــن و عرب تبار و يا  ــاهان يم يكى از پادش
مصرى را ذوالقرنين معرفى كرده اند، مؤلف 
در اين فصل ديدگاه هاى افراد زير را در اين 

مورد مطرح مى كند:
1. حمزه اصفهانى 2. ابوريحان بيرونى 
3. ابوالفرج ابن عبرى 4. مقريزى 5. صاحب 

جواهر 6. شهرستانى
فصل دهم؛ نظريه ى ايرانىـ  ايرانى:

ــى  ــن فصل به بررس ــنده در اي نويس
نظريه ى انديشمندانى مى پردازد كه عالوه بر 
انكار نظريه هاى قبلى، معتقدند كه بر اساس 
ــاى قرآن از  ــى و توصيف ه قرائن تاريخ
خصلت هاى ذوالقرنين، چنين ويژگى هايى 
ــخصيت كورش بنيانگذار سلسله ى  در ش
ــاه ديگر هخامنشى  ــى و يا پادش هخامنش

داريوش بزرگ وجود دارد. 
اولين نگاه در اين مورد داريوش اول، 
پادشاه هخامنشى را ذوالقرنين دانسته است. 
ابتدا طاهر رضوى در كتاب «پارسيان اهل 
كتابند» آن را بيان كرده و نگارنده به بررسى 
نظريه ى فوق پرداخته و سپس مطرح نموده 
ــه از دوران  ــتر گزارش هايى ك كه در بيش
ــگاران دوران  ــار تاريخ ن ــى در آث هخامنش
ــده به دليل شناخت  ــالمى منعكس ش اس
ــى،  ــله ى هخامنش ــف آن ها از سلس ضعي
ــاهان كيانى مخلوط و  اين دوره را با پادش
همانندسازى كرده اند به نظر وى تنها برخى 
از مورخان اسالمى دراين باره تاحدى متمايز 
ــتند و نام واقعى پادشاهان هخامنشى  هس
ــى، دينورى،  ــناختند مانند يعقوب را مى ش
ــى، ابوريحان و  ــعودى، حمزه اصفهان مس
ابن بلخى. سپس نويسنده نگاه دوم را با بيان 
نظريه هاى ابوالكالم آزاد، عالمه طباطبايى 
ــيرازى مطرح  ــر مكارم ش ــت اهللا ناص و آي
ــه آنان كوروش را  ــت ك نموده و آورده اس
ذوالقرنين قرآن مى دانند و به ذكر داليل آنان 
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خبـر

مى پردازد.
فصل يازدهم؛ درنگى در سفرهاى 

ذوالقرنين
 85 ــات 87ـ  ــاره به آي ــف با اش مؤل
ــوره كهف در مورد مسير ذوالقرنين،  س
به انطباق سفرهاى ذوالقرنين و كوروش 
كه به طور نسبى از همانندى قابل توجهى 
ــفر اول  ــت. س برخوردارند پرداخته اس
ــوى  ــفر دوم به س كوروش به غرب، س
ــرق (89 كهف) و سفر سوم به سوى  ش
شمال (92 كهف) بوده است. در انتهاى 
فصل به بررسى زندگى كوروش در آينه 

تاريخ مى پردازد.
ــم؛ يادداشــت ها و  ــل دوازده فص

پيوست ها
نگارنده در اين فصل شرح كاملى در 
مورد كوروش، به عنوان بنيانگذار تمدنى 
برپايه ى توحيد، كارنامه ى او، منشور او 
به عنوان كهن ترين بيانيه ى حقوق بشر، 
ــارگاد پايتخت و مقبره ى كوروش،  پاس
نقش برجسته ى كوروش، تخت جمشيد 
نماد شكوه و عظمت تمدن ايران باستان و 
چگونگى ويرانى آن و در نهايت بررسى 
جايگاه دين و خط در اين دوران مطرح و 
سپس به قيام هاى ايرانى در برابر بيگانگان 
و بيان جنگ حران و رشادت هاى سورن 

فرمانده جوان ايرانى پرداخته است.  

تسميه و ريشه نژادي)/عثمان يوسفي
ـ تأثير مناسبات اجتماعي در شكل بندي 
كالبدي شهر ايرانيـ  اسالمي براساس رويكرد 
ــلجوقي/  ــهر ري در عصر س نمونه وار به ش
شهرام يوسفي فر، سيد محمد حسين محمدي

ـ چكيده به زبان انگليسي

انتشار دومين شماره ي پژوهش نامه ي 
انجمن ايراني تاريخ

دومين شماره ي اين مجله با اين مطالب 
منتشر شد:

 

ـ نخستين تالش ها در شمال آفريقا براي 
ــازگاري با مدرنيته: (اصالحات خيرالدين  س

پاشا 1890ـ  1822 در تونس)/ 
عباس برومند اعلم

ــه  خواج و  ــهري  ايرانش ــه ي  انديش ـ 
نظام الملك/ الهيار خلعتبري، نيره دلير

ــاره ي خاندان  ــي تاريخي درب ـ پژوهش
مهاجر دهدار در عهد صفوي/ عباس زارعي 

مهرورز، علي رضا علي صوفي
ـ سانسور مطبوعات، كتاب، فيلم برداري 
و عكس برداري در دوره ي رضا شاه(1320 ـ 

1304)/ كريم سليماني
ــل نخبگان در  ــي بر الگوي عم ـ تحليل
ــون/ غالمرضا ظريفيان  ــراي امين و مأم ماج

شفيعي، زهير صياميان گرجي
ـ تكوين جريان انتقاد بر تاريخ نويسي در 

ايران عصر قاجار/ عباس قديمي قيداري
ــد  ــخصيت در فراين ــر ش ــر متغي ـ تأثي
تصميم گيري در سياست خارجي در واپسين 

دهه ي حكومت پهلوي دوم/ نفيسه واعظ

انتشار يك مجله ي تازه در زمينه 
تاريخ

«پژوهش نامه ي انجمن ايراني تاريخ» به 
ــت  ــريه ي انجمن ايراني تاريخ اس عنوان نش
كه به تازگي منتشر شده است. مدير مسئول 
اين نشر، دكتر صادق آئينه وند، سردبير دكتر 
ــردبير داريوش  عليمحمد ولوى، قائم مقام س
ــي آن خانم دكتر  ــر داخل ــان و مدي رحماني
ــد آموزش تاريخ  ــت. رش نزهت احمدي اس
ــان  به نامبردگان تبريك مي گويد و براي ايش
آرزوي توفيق دارد. مطالب شماره ي نخست 

اين مجله عبارت است از:
ـ بررسي و تحليل روابط نادرشاه افشار و 

ارامنه، علي اكبر جعفري
ـ مصلحت عمومي در انديشه ي سياسي 
خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني/ اسماعيل 

حسن زاده
ـ تأثير حضور و نفوذ صوفيان نقشبندي 
در دستگاه حاكمه ي بابري (1118ـ  932ق.)/ 

بدرالسادات عليزاده مقدم
ـ سالمي و النتف و الطرف/ محمدعلي 

كاظم بيگي
ـ دست نوشته هاي اسماعيليان بدخشان/ 

مريم معزي
ــه  ــي در وج ــاي ايزدي(پژوهش ـ كرده

13
90

ار 
 به

. 3
ه ى

مار
 ش

م. 
ده

واز
ى د

ره 
دو

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

62



اين همايش طي دو روز در تاريخ هاي 17 
و 18 آذر ماه 1389 در گنجينة اسناد كتابخانة 
ــگاه،  ــاتيد دانش ملي با حضور جمعي از اس
ــاي انجمن ايراني تاريخ، دبيران تاريخ،  اعض
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري 

و ... برگزار گرديد.
در اين همايش، انجمن ايراني تاريخ در 
صدد برآمد تا معضالت و مشكالت آموزش 
ــطح عيني و  ــش تاريخ را در دو س و پژوه
ــادي قرار دهد.  ــايي و نق نظري مورد شناس
ــر واكاوي دروني و از  ــدي كه هم ناظر ب نق
ــوي متوليان اين رشته و هم ناظر بر نگاه  س
ــوي منتقدين و با استعانت از  بيروني و از س
نگرش ديگر رشته هاي علوم انساني به رشتة 

تاريخ صورت پذيرد.
در جلسة افتتاحيه، پس از شنيدن سرود 
ــالوت آياتي چند از كالم ا... مجيد،  ملي و ت
دكتر ولوي، رئيس انجمن ايراني تاريخ، به 
حضار محترم خوش آمد گفت و از حضور 
ــكر و قدرداني كرد. سپس خانم  ــان تش ايش
دكتر فصيحي، دبير علمي همايش، گزارشي 
از چگونگي برگزاري اين همايش ارائه داد.

اولين سخنران، دكتر اجتهادي بود. وي 
ــخن خود را با طرح يك سؤال آغاز كرد،  س
تاريخ چيست؟ تاريخ آن است كه واقع شده 
و وقوع آن در اختيار ما نبوده است. بنابراين 
اولين وظيفه آموزش تاريخ اين است كه به 
ــه وقوع يافته اند،  صورت واقعي حوادثي ك
ــناخت آسيب ها  پي ببريم. در اين صورت ش

و راهكارها آسان تر مي شود.
ــوزش تاريخ  ــت دوم «آم موضوع نشس
ــت دكتر كاظم بيگي  ــگاه» با رياس در دانش
ــا موضوع  ــن مقاله ب ــد. اولي ــي گرفته ش پ
«آسيب شناسي تاريخ در سطح دانشگاه هاي 
ــط دكتر آباديان ارائه گرديد كه  ايران» توس
ــورد توجه قرار گرفت:  طي آن چند نكته م
ــت روش تحقيق در تاريخ و تمايز آن  نخس
با روش تحقيق در علوم عملي و پايه، مبتني 
بودن اين روش بر فهم، و اين كه هر فهمي 
ريشه در فرادهش تاريخي هر قوم دارد تاريخ  

اقوام مختلف به دليل سنن تاريخي گوناگون 
با هم مختلف است و نهايتاً تاريخ نويسي در 
ــا، فرهنگ ها، پيش داوري ها و  متن ارزش ه
ــر قوم روي مي دهد.  خصوصيات خاص ه
بنابراين تقليد سبك تاريخ نويسي ديگران نه 
تنها مفيد نيست، بلكه منجر به آشفته شدن 
فضا و به هم ريختن اصل پژوهش مي شود.

ــي تواني بود  ــخنران دوم دكتر مالي س
ــران با تأكيد بر  ــوزش تاريخ در اي كه به آم
دوره پس از انقالب فرهنگي پرداخت. وي 
ــت كه كتاب هاي درسي  ــاره به اين داش اش
ــته، صرفاً به وقايع سياسي پرداخته  در گذش
ــي، علمي، مذهبي و  و به زمينه هاي فرهنگ
ــده است. سپس به تجزيه  ... توجهي نمي ش
ــدارس و  ــخ در م ــوزش تاري ــل آم و تحلي
ــالمي  ــگاه ها، قبل و بعد از انقالب اس دانش
ــد از انقالب  ــاره كرد كه بع ــت و اش پرداخ
ــالمي، آموزش تاريخ رويكرد سياسي و  اس
مذهبي گرفت و باز به بخش فرهنگي، علمي 

و هنري و ... توجهي نشد. 
سپس دكتر باستانى راد مقالة خود را با 
ــته اى در  عنوان «آموزش و پژوهش ميان رش
ــرد. از نظر وى،  جغرافياى تاريخى» ارائه ك
مهم ترين آگاهى هاى تاريخ برگرفته از منابع 
ــت، بنابراين بايد در آموزش  جغرافيايى اس

تاريخ به مقولة جغرافيا بيشتر پرداخته شود.
ــر گل محمدى با  ــدى را دكت مقالة بع
عنوان «آسيب شناسى آموزش تاريخ سياسى 
(مطالعة موردى درس تاريخ تحوالت ايران)» 
ارائه كرد و براى مباحث تاريخى در سطوح 
و گرايش هاى مختلف علوم سياسى جايگاه 
برجسته اى را در نظر گرفت و اشاره داشت 
كه آموزش تاريخ مى تواند به فهم هستى هاى 

سياسى كمك كند.
ــا مديريت دكتر  ــد از ظهر ب ــة بع جلس
جمشيد نوروزى با عنوان «ساختار و محتواى 
متون درسى» تشكيل شد.  اولين مقاله با عنوان 
«جايگاه تاريخ در گفتمان سياسى حاكميت 
ــط دكتر زهرا حامدى ارائه  پهلوى اول» توس
شد. در اين مقاله به گفتمان سياسى حاكميت 

ــاى اصلى آن ناظر بر  پهلوى اول كه گزاره ه
ــمت الگوهاى مدرن و  هدايت جامعه به س
ايجاد حكومتى متمركز و مقتدر بود و به منظور 
ــمى خود از آموزه ها و  تحقق ايدئولوژى رس
ــرد و از  ــى بهره بردارى مى ك مباحث تاريخ
ــاخص و فرهنگ  ــاهير و چهره هاى ش مش
باستانى و اسطوره اى ايران و همچنين رخدادها 
ــتان بهره مى گرفت، مورد  و آثار روزگار باس
تأكيد قرار گرفت؛ اين آميختگى و بهره بردارى 
افراطى سياست از تاريخ، آسيب هاى جدى را 
بر پيكرة آموزه هاى تاريخى وارد نمود.  البته 
ــى تاريخ در اين  جنبة مثبت كتاب هاى درس

دوره، تأكيد بر عبرت آموزى آن بود.
مقالة بعدى تحت عنوان «تأثير تحوالت 
ــى بر محتواى كتاب هاى درسى تاريخ  سياس
ــط منصوره كريمى قهى  معاصر ايران» توس
ارائه شد. وى در اين مقاله به تأثير و انعكاس 
ــى كشور  ــى در نظام آموزش تحوالت سياس
پرداخت. زيرا هر حاكميت، براى تبيين مبانى 
ــى خود از مواد آموزشى بهره مى گيرد.  ارزش
يكى از مهم ترين كتاب هايى كه منعكس كنندة 
ــت گذارى  سياس و  ــه  جامع ــوالت  تح
حاكميت هاست، كتاب تاريخ است. اين مقاله 
با هدف آسيب شناسى تأثير تحوالت سياسى بر 
محتواى كتاب هاى درسى تاريخ معاصر ايران، 
ــى كتاب هاى  ــا رويكردى تطبيقى به بررس ب
ــالب پرداخت. اين  ــل و بعد از انق تاريخ قب
ــان مى دهد كه كتاب هاى درسى  بررسى نش
ــى  ــخ ايران، تحت تأثير تحوالت سياس تاري
به ويژه سه تحول مهم انقالب اسالمى، جنگ 
ــى قدرت در ميان  ــران و عراق و جابه جاي اي
ــتخوش تغيير و آسيب  احزاب سياسى، دس
ــده است. ازجمله اين آسيب ها مى توان به  ش
ــى بر محتواى كتاب هاى  غلبة نگرش سياس
درسى تاريخ معاصر، كتمان يا تحريف وقايع 
تاريخى، داورى هاى يك سويه و غيرمنصفانه 

دربارة رخدادهاى تاريخى، اشاره كرد.

گزارش همايش «آموزش و پژوهش تاريخ در ايران، آسيب ها و راهكارها»
فريده حشمتي
سرگروه تاريخ شهر تهران
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ــتا با  ــردى در همين راس ــپس ميزگ س
ــور دكتر  ــوروزى و حض ــت دكتر ن رياس
نصراهللا صالحى، دكتر جواد عباسى، دكتر 
خسروبيگى و دكتر پرتوى مقدم كارشناس 
مسئول گروه تاريخ دفتر برنامه ريزى و تأليف 

كتاب هاى درسى تشكيل شد.
ــى  ابتدا آقاى دكتر پرتوى مقدم به بررس
ــى تاريخ  چالش هاى تدوين كتاب هاى درس
ــه آموزش  ــه: فاصله اى ك ــت، ازجمل پرداخ
تاريخ از مطلوب ها و آرمان ها دارد، محتواى 
ــكاالت اساسى  ــى داراى اش كتاب هاى درس
ــيار فراتر از آن مى باشد،  است، اما مسأله بس
اولين مشكل اين است كه آموزش تاريخ، هم 
در حوزة آموزش عمومى (آموزش و پرورش) 
و هم در حوزة آموزش عالى را يكى مى دانيم. 
ــرفته به لحاظ جنس و  ــورهاى پيش در كش
ماهيت دو نگاه متفاوت وجود دارد، كمتر نگاه 
ــيپلينى به ماده هاى درسى دارند و بيشتر  ديس
نگاه تركيبى و تلفيقى است. در حوزة آموزش 
عمومى، مواد درسى و محتوا بايد در خدمت 
تعليم و تربيت يك شهروند مؤمن، خالق و 
پرسشگر و آن چه كه در حوزة شهروندى در 
زندگى يك جامعه بدان نياز است، قرار بگيرد. 
ــكال ديگر، فقر در حوزة نظر و در حوزة  اش
ــت، هم در حوزة آموزش  روش شناختى اس
عمومى و هم در حوزة آموزش عالى. به گمانم 
در درس تاريخ در حوزة نظرى به يك تعريف 
دقيق علمى در مفهوم تاريخ نرسيده ايم. دركى 
ــى ـ  كه وجود دارد، درك وقايع نگارى سياس
نظامى است، يعنى دركى تقليل گرا در تاريخ 
كه بر محتواى كتاب هاى درسى حاكم است. 
آقاى دكتر نوروزى نيز اظهار داشت كه معلمان 
ــند، حتى اگر  ــان مى توانند منبع باش خودش
كشورهاى پيشرفته را الگو قرار بدهيم، معلم 

محور آموزش است نه كتاب هاى درسى.
ــش معلم در  ــر عباســى درباره نق دكت
آموزش ايراد سخن كردند. وى قبل از ورود 
به بحث، از مؤلفين كتاب هاى درسى همچون 
فروغى، عباس اقبال و دكتر نوايى ياد كرد كه 
ــان شاهكار آفريدند و اشاره  در زمان خودش
ــت كه معلم حرف اول را مى زند و اگر  داش
ــب نباشد، معلم اين  كتاب درسى هم مناس

ــى  ــى را دارد كه از نظر علمى و روش تواناي
كتاب را به يك مطلب دوست داشتنى تبديل 

كند.
ــپس دكتر صالحى درباره «آفت هاى  س
ــرد و قبل از  ــخن ك آموزش تاريخ» ايراد س
ــوتان به ويژه دكتر  ورود به بحث از پيشكس
ــهم بزرگى در  ــش تقدير كرد كه س خيراندي
تحول كتاب هاى درسى بر عهده داشت. ايشان 
اشاره به سيستم متمركز نظام آموزشى در ايران 
ــت در حالى كه در كشورهاى پيشرفته،  داش
ــت و يكى از  نظام هاى غير متمركز حاكم اس

آفت هاى تاريخ را مطلق انگارى دانست.
سخنران بعدى دكتر خسرو بيگى بود كه 
به چگونگى تدوين كتابهاى درسى، آسيب ها و 

راهكارهاى آن در دانشگاه پيام نور پرداخت.
ــپس آقاى دكتر جواد عباسى درباره  س
ــت كرد و گفت  ــى تاريخ صحب نظام آموزش
ــه روى كل نظام  ــت ك عمًال دانش محور اس
ــايه انداخته است. وى در  ــى ايران س آموزش

پايان به پرسش هاى حضار پاسخ گفت.
ــت،  ــش طى دو نشس در روز دوم هماي
«مؤلفه هاى آموزش و پژوهش تاريخ در ايران» 
و «ماهيت پژوهش هاى تاريخى» مورد بحث و 
بررسى قرار گرفت. در نشست اول موضوعاتى 
همچون «جايگاه خردورزى در آموزش تاريخ» 
و «جايگاه فيلم مستند در آموزش تاريخ» و... 
و در نشست دوم موضوعاتى چون: «كاربست 
ــاى تاريخى» و «دانش  فرضيه در پژوهش ه
ــران معاصر» ارائه  ــت در اي تاريخى و سياس
گرديد. همچنين استاد دكتر امامى در نشست 
دوم شركت كرد و در اهميت تاريخ به  ايراد 
سخن پرداخت و از تاريخ به عنوان مادر علوم 
ياد كرد. دكتر يوســفى در مقاله اى با عنوان 
ــت در ايران معاصر»  «دانش تاريخى و سياس
اظهار داشت كه بايد رويكرد انتقادى به رشته 
ــيم. آيا اهل تاريخ نبايد در  ــته باش تاريخ داش
حل و فصل مسائل اقتصادى يا فرهنگى و... 

دخالت داشته باشد؟
ــزارش نهايى  ــه، گ ــه اختتامي در برنام
ــاى تخصصى كه يك هفته قبل  كار گروه ه
ــده بود، از جمله كارگروه هايى با  تشكيل ش
ــاختار و محتواى  ــى و نقد س عناوين: بررس

متون درسى، تاريخ و علوم ديگر، روش هاى 
ــش در جامعه كنونى اعالم  آموزش و پژوه
ــائلى كه در  ــد. از جمله مهم ترين مس گردي
ــى و نقد ساختار و محتواى  كارگروه بررس

متون درسى مطرح شد عبارتند از:
مشكالت آموزش مانند:

- روش تدريس مبتنى بر انباشت محورى كه 
در آن دانش آموز حضور فعال ندارد.

ــدم توجه به  ــنيدارى و ع ــكا بر وجه ش - ات
آموزش بصرى

- عدم توجه به شاگرد محورى و...
مشكالت مواد درسى مانند:

ــده با حجم  - عدم توازن بين زمان لحاظ ش
عناوين كتب درسى

ــته متخصصان در عرصه  - عدم وجود هس
تدوين كتاب هاى درسى

ــر روند تدوين  ــر تحوالت مديريتى ب - تأثي
كتاب هاى درسى

- فقدان برنامه دراز مدرت
ــيار كند در رويكرد تلفيقى در  - حركت بس

تدوين كتاب هاى درسى
- عدم جذاب بودن كتاب هاى درسى
- فقدان مباحث فرهنگى و اجتماعى

- عدم توجه به تجربيات كشورهاى پيشرفته
- گسست معلمان با اساتيد دانشگاه و...

براى حل اين مسائل راهكارهايى نيز ارائه 
گرديد. از گزارش كميسيون هاى ديگر به دليل 
ــدن گزارش خودارى مى شود و از  مطول ش
خوانندگان محترم دعوت مى شود براى كسب 
اطالعات بيشتر به سايت انجمن مراجعه فرماييد.

WWW.ISHISTORY. IR
ــزارش كارگروه ها،  ــالم گ ــس از اع پ
ــته اى  ميزگردى با عنوان «مطالعات ميان رش
در تاريخ» با مديريت دكتر ماليى توانى و با 
ــاتيد رشته هاى مرتبط با تاريخ از  حضور اس
جمله دكتر ولوى (رشته تاريخ)، دكتر كاشى 
(علوم سياسى)، دكتر مصباحيان (فلسفه) و 
ــريعتى (جامعه شناسى) تشكيل شد  خانم ش
ــته اى،  و هر يك در مورد مطالعات ميان رش
ضرورت ها، موانع و راهكارها به ايراد سخن 
پرداختند. در پايان نيز به پرسش هاى حضار 

پاسخ داده شد.  
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