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پيدايش و گسترش خاطره شفاهى نوين 
و مالحظات آموزشى آن

دكتر عبدالرسول خيرانديش
ــت «خبر» آن رويداد يك دوره  براى آن كه «رويداد» به صورت «تاريخ» درآيد، الزم اس
«گذارشفاهى» را از سر بگذراند. اين فرايند از آن رو ضرورى است كه هيچ رويدادى، به 
ــورت تاريخ درآيد. هر رويدادى، ابتدا به  ــرف وقوع يافتن، اين امكان را ندارد كه به ص ص
صورت «خبر» جلوه گر مى شود و آن هنگامى است كه، رويداد، فعليت و حضور خود را 
از دست داده باشد. در اين حالت ناظر، شاهد يا عامِل رويداد، با نقِل شفاهى آن، هم خبر 
را مى سازد و هم آن را وارد مرحلة گذار شفاهى مى كند. اين مرحله گذار كه محمل يا ابزار 
اساسى آن «گفتن و شنيدن» و به عبارتى نقل سينه به سينه است، مى تواند از يك تا چند نفر 
و گاهى از يك تا چند نسل بعد امتداد يابد. پس از اين مرحله است كه اگر خبر تاريخى 
ــد، درصورتى كه جامعه داراى كتابت باشد، به صورت  واجد اهميت و قابل توجه ديده ش

«خبر نوشتارى» درمى آيد. 
به طور معمول كتاب هاى تاريخ چنين مسيرى را طى كرده آند. البته اگر شاهد يا عامل 
ــاهدات يا اعمال خود را بنويسيد موضوع فرق  ــرح مش ــتقيم ش رويداد، خود، به طور مس
مى كند و آنچه نوشته است «خاطرات» يا «شرح حال» خواهد بود. به هرحال، در جوامعى كه 
نگارش، توسعة چندانى ندارد (چنان كه جوامع گذشته بيشتر چنين بوده اند)، مرحلة گذار 
شفاهى خبر، تا زمان نگارش آن، اجتناب ناپذير بوده است. با پيدايش خط، جوامع بشرى 
از جهات گوناگونى با تحول روبه رو شدند و از جمله در تاريخ نگارى هم دگرگونى پديد 
آمد. باور بر اين است كه پيدايش خط، آفت اصلى گذار شفاهى خبر را كه همانا موجب 
تحريف يا حتى فراموشى تمام يا قسمتى از خبر است تا حدود زيادى از ميان برداشت و با 
ضبط نوشتارى خبر، يعنى تبديل آن به سند، كتيبه يا كتاب تاريخى، خطر نابودى يا تحريف 
آن را تا حدود زيادى برطرف كرد. از اين روست كه پيدايش خط را حدفاصل دوره ماقبل 

تاريخ و دوره تاريخى دانسته اند.
از حدود پنج هزار سال پيش كه خط به وجود آمد، تا امروز، جوامع بشرى در سيرى 
روبه رشد، از «فرهنگ شفاهى» به طرف «فرهنگ نوشتارى» حركت كرده اند. اين سير را به 
ــتى، همان فرايند توسعه و تكامل تاريخ نگارى دانسته اند. در اين سير، به همان ميزان  درس
ــنت شفاهى يا نقل سينه به سينه فاصله گرفته اند به سوى توسعة فرهنگ  كه جوامع از س
نوشتارى پيش رفته اند كه در نتيجة آن رسانه هايى همچون كتيبه، كتاب، نامه، سند، روزنامه 
ــت و به تبع آن تاريخ نگارى نيز از رونق و  ــانه هاى ديجيتال گسترش يافته اس و حتى رس
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گسترة بيشترى برخوردار شده است. در قرن بيستم يكى از شاخص هاى توسعة جوامع، 
ميزان گسترش فرهنگ نوشتارى بود. برهمين اساس بود كه در نقادى هاى تاريخ نگارى، 
خبر نوشتارى و سند بيشتر معتبر دانسته مى شد. و «شفاهيات» بسيار كم مورد توجه قرار 

مى گرفت.
ــت كه در اوج رونق و اعتبار فرهنگ نوشتارى و  ــت اين اس آنچه جالب توجه اس
تاريخ نگارى مدون در قرن بيستم، در اواخر همان قرن تحوالتى به نفع فرهنگ شفاهى 
رخ داد به طورى كه اكنون در دهه اول قرن بيست ويكم، شفاهيات، مورد توجه جدى و 

وسيع ترى قرار گرفته است.
خوب است اشاره كنيم كه از قرن نوزدهم با اختراع تلگراف، توسعه ارتباطات پستى، 
ــرانجام همگانى شدن سوادآموزى، فرهنگ  رونق بيش از پيش مطبوعات و چاپ و س
نوشتارى فرهنگ پيشرفته محسوب مى شد. اما از اواخر قرن نوزدهم به بعد، با اختراع 
دوربين عكاسى و سپس سينما، به دنبال آن اختراع گرامافون و تلفن. سپس اختراع راديو 
(بى سيم)، و تلويزيون، ضبط صوت و... امكانات و فنون جديدى در فرهنگ غيرنوشتارى 
ــيعى  ــيقى نيز با بهره گيرى از همه امكانات، به نحو وس پديد آمد. در همان حال موس
مورد بهره بردارى همگانى قرار گرفت. درحالى كه تا پيش از آن، موسيقى فقط با اجراى 
زنده قابل دسترسى بود. قابليت و كارايى بسيار زياد وسايل ديدارى و شنيدارى، همراه 
ــعه نظام هاى دموكراتيك،  با تحوالت اقتصادى، صنعتى و نظامى و در همان حال توس
ــايل را به دنبال آورد. هر چند اين تحول، وقفه اى در توسعه  ــريع اين وس ــترش س گس
ــاخت. چنان كه تلفن به طور  ــتارى پديد نياورد اما كاربرد آن را محدود س فرهنگ نوش
ــال نامه و تلگراف را گرفت. راديو و تلويزيون نيز سهم عمده اى از  ــيعى جاى ارس وس
روزنامه ها و كتاب ها در ارتباطات عمومى را به خود اختصاص دادند. عكاسى و سينما 
نيز با توسعه فراوان فرهنگ تصويرى، سهم عمده اى از فرهنگ نوشتارى را از آن خود 

ساختند. 
ــتارى در پرتو امكانات و ابزارهاى جديد،  ــان مى دهد كه فرهنگ نوش اين همه نش
چاره اى جز واگذارى بخشى از قلمرو كاربرد خود به امكانات فرهنگ شفاهى جديد، كه 
همان ابزارهاى ديدارى و شنيدارى يا صوتى و تصويرى است، نداشته و ندارد.امروزه، 
سهولت استفاده از راديو، تلويزيون، سينما، ضبط صوت و تأثيرگذارى شگفت انگيز آنها، 
اين رسانه ها را به عنوان جزيى غيرقابل چشم پوشى از زندگى درآورده است. در اواخر 
قرن بيستم كامپيوتر و فناورى ديجيتال و به همراه آن اختراع موبايل و گسترش سريع 
كاربرد اين وسايل ميان همگان، فرهنگ و ارتباطات شفاهى را وارد عرصه اى جديدتر و 
گسترده تر كرد. تا آنجا كه نه تنها باسوادان، كه افراد بى سواد هم مى توانند از آنها استفاده 
كنند. معيار باسوادى هم از خواندن و نوشتن و حساب كردن فراتر رفت و جاى خود را 
به استفاده از كامپيوتر داد. به عبارت ديگر، امروز كسى بى سواد تلقى مى شود كه نتواند از 

رايانه يا كامپيوتر استفاده كند. 

ــى تاريخ نگارى را كه  چنين تحوالت
همبسته با فرهنگ نوشتارى شده بود، با 
شرايط جديدى روبه رو ساخت. عكاسى 
ــينما امكانات جديدى را وارد علم  و س
ــخ كرد. نيز امكانات ضبط صدا، راه  تاري
 Oral) ــفاهى ــراى پيدايش تاريخ ش را ب
ــفاهى امكان  history) باز كرد. تاريخ ش
ــه خود عامل  ــد كه همة مردم چ مى ده
رويدادها باشند و چه شاهد و چه كاربر 
يك پديدة فرهنگى، اقدام به تاريخ نگارى 
ــت كه رشد تعداد  كنند. اين درحالى اس
تحصيل كردگان و نيز رسانه هاى جمعى، 
فرصت ثبت و ضبط خاطره ها يا نگارش 
آنها را نيز فراهم مى سازد. بدين ترتيب، 
ــه دهة اخير رويداد تاريخى به  در دوس
ــدن،  مقدار زيادى امكان ثبت و ضبط ش
ــتقيم  ــه صورت خاطره و گزارش مس ب
ــه، اكنون ديگر  ــت. در نتيج را يافته اس
چندان ضرورتى به «گذرِ شفاهى خبر» 
ــه «تاريخ» وجود  ــراى تبديل رويداد ب ب
ــخن بدان معنى نيست كه  ندارد. اين س
ــفاهى خبر ديگر در كار  بگوييم گذار ش
ــه با دوره اى كه  ــت، بلكه در مقايس نيس
امكان ثبت و ضبط مستقيم خبر رويداد 
ــفاهى خبر كارايى و  اندك بود و گذر ش
كاربرد بيشترى داشت، اين نسبت درحال 

معكوس شدن است.
ــدن  ــون كه با حذف يا كوتاه ش اكن
ــفاهى خبر، امكان ثبت  مرحلة گذار ش
ــتقيم و بالواسطه آن توسط عامل يا  مس
شاهد بيشتر شده تاريخ نگارى گسترش 
ــل خاطرة  ــده و نق ــه و همگانى ش يافت
ــرى از تاريخ  ــخصى به صورت عنص ش
ــت. تا پيش از اين،  ــفاهى درآمده اس ش



خاطرةشخصى نوشته مى شد و اين امر متعلق به دورة فرهنگ نوشتارى بود. ما اين پديده را «خاطره 
شفاهى سنتى» مى ناميم تا از «خاطره شفاهى جديد» متمايز باشد.

ــنيدارى مدرن سهم عمده اى دارند.  ــايل ديدارى و ش ــفاهى جديد، وس در پيدايش خاطرة ش
امروزه هر شخصى از دوره كودكى با راديو، تلويزيون و ديگر امكانات ضبط و پخش صدا سروكار 
دارد. لذا هر آنچه كه از طريق اين وسايل به چشم و گوش او مى رسد راه به سوى ذهن و حافظه 
مى سپارد و سرانجام بخشى از هويت، شخصيت و خاطره او مى شود. هرچند بخش عمده اى از 
ــدن و حضور مستقيم نيست و مربوط به دنياى مجازى است  اين حافظه حاصل چهره به چهره ش
اما به هرحال سهمى از حافظه او را از آن خود مى سازد. لذا شنيدن مجدد صداى دوره كودكى يا 
شروع اخبار يا يك مجموعه تلويزيونى كه مدت هاى طوالنى پخش مى شده است؛ نيز، يك آهنگ 
قديمى يا صداى يك گوينده و خواننده يا تكرار تماشاى يك فيلم و سريال همه راه ها و ابزارهاى 
ــوند. از اين روست كه مى گوييم «خاطره شفاهى»  ــوب مى ش جديد (مدرن) تجديد خاطره محس
ــت. اين پديده جديد بخشى از جايگاه  از ويژگى هاى «فرهنگ تاريخى همگانى»  در روزگار ماس
خاطره نويسى يا تاريخ نگارى (نوشتارى) را به خود اختصاص داده است كه ابعادى از آن به كتاب 
ــود. لذا در ارزيابى موقعيت و شرايط كنونى كتاب درسى تاريخ،  ــى تاريخ هم مربوط مى ش درس
برنامه ريزان و مؤلفان نمى توانند خاطره شفاهى جديد را ناديده بگيرند. زيرا عالوه بر حضورى كه 
دارد آن اندازه  نيز گسترده، قوى و مؤثر است كه مى تواند رقيبى جديد براى تاريخ نگارى رسمى 

درسى به شمار آيد.
از نگاهى سلبى، آنچه خاطره شفاهى مدرن را بسيار پرقدرت مى سازد و مى توان آن را بخشى از 
دنياى مجازى زاده شده با پديده ديجيتال دانست، آن است كه عناصر سنتِى توليِد خاطرة شخصى 
بسيار ضعيف شده اند. علت آن نيز شتاب و تحول حيرت انگيز اختراعات و ابداعات است. هيچ 
پديده اى در دنياى صنعت دوام چندانى ندارد و بسيار زود جاى خود را به پديده جديدى مى سپارد. 
لذا اشياء و وسايل امكان تبديل شدن به «يادگارى» را پيدا نمى كنند و به صورت زباله و يا كاالى 
ــتى كسى در صدد ساختن  ــوند. حتى به درس ــت دوم دورريخته يا فروخته  يا بازيافت مى ش دس
موزه اى از آنها هم برنمى آيد. حال آن كه صنايع دستى امروزه حداقل راه به موزه هاى مردم شناسى 
پيدا كرده اند. به موازات توليد اندك يادگارى از اشياء، جابجايى بسيار مردمان از خانه اى به خانه 
ــورى به شهر و كشورى ديگر نيز امكانات نقش بستن خاطره محيطى را  ــهرى و كش ديگر، از ش
كاهش داده است. الزمه اصلى شكل گرفتن چنين خاطره اى دوام سكونت و در همان حال نقش 
بستن چشم انداز جغرافيايى براى تكوين خاطره شخصى است كه اين خود دلبستگى به زادگاه يا 
سكونتگاه را موجب مى شود. تغيير و تحوالت سريع و پى درپى محيط هاى شهرى و روستايى و 
تخريب بافت هاى قديمى، تعويض مداوم مبلمان شهرى و ورود عناصر جديد به فضاهاى شهرى و 
روستايى نيز روند زوال شرايط مادى تكوين خاطره فردى را دامن مى زند. در چنين شرايطى خاطره 
شفاهى نوين كه اتكاى بسيار به دنياى مجازى دارد فرصِت بروز يافته است. هرچند براى ارزيابى 
نقاط مثبت و منفى اين خاطره شفاهى جديد بايد اندكى صبر كرد و دقت و تأمل بيشترى به خرج 
داد اما تا اين جا مى توان گفت شرايط براى پيدايش فرهنِگ شفاهِى جديدى در جامعة بشرى پديد 

آمده است كه آموزش رسمى و ملى تاريخ نمى تواند از آن غافل و نسبت بدان بى توجه باشد.
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ــدن واليتشان بر سر راه  كمره اي ها،  واقع ش
لشگركشي ها و نيز زرخيزي و حاصل خيزي 
آن بوده است.[مرداي نيا:9] بنابراين زندگي 
مردمي كه در اين واليت زندگي مي كرده اند 
(مانند امام خميني) از اين وقايع متأثر بوده 

است.  

اجداد روح اهللا
جد اعالي امام خميني(ره) دين علي شاه 
ــته و در كشمير هندوستان زندگي  نام داش
مي كرده است. وي از علماي شيعه مذهب 
آن منطقه بوده و در آنجا به شهادت رسيده 
ــا: 149-147 (وي اصالتًا   ــت [مرادي ني اس
نيشابوري بوده است، كه به خاطر ناامني و 
هرج و مرج به كشمير مهاجرت كرده بود)
[رجبي: 95]. فرزند دين علي شاه به نام سيد 
ـ.. ق  احمد، در بين سال هاي 1240 تا 1250 ه
از كشمير راهي سفر عتبات عاليات مي شود. 
وي در مدت اقامت در عتبات با شخصي از 
اهالي خمين به نام يوسف خان فراهاني، از 
اعيان توابع خمين آشنا مي شود[ستوده: 17] 
ــف خان از سيد احمد دعوت مي كند  يوس
براي ارشاد اهالي خمين به اين شهر بيايد. 
سيداحمد نيز اين دعوت را مي پذيرد و در 
سال 1254 ه.ق (1217 ش) روانة خمين مي 

شود و در اين شهر مقيم مي گردد.
سيد احمد در سال 1275 ه. ق با دختر 
محمدحسين بيگ كه خواهر يوسف خان 
ــن ازدواج چهار  ــود، ازدواج مي كند. از اي ب
ــلطان  ــاي آغابانو خانم، س ــد به نام ه فرزن
ــيد مصطفي  ــم  و صاحب خانم و س خان
ــوند. متأسفانه طولي نمي كشد  متولد مي ش
كه سيد احمد در سال 1285 فوت مي كند 
ــوند. پيكر او را به  و فرزندانش يتيم مي ش
ــد و در آن جا به خاك  كربال انتقال مي دهن

مي سپارند. 

پدر امام خميني
ه. ق  ــال 1278  ــيدمصطفي در س س
(1241ش) به دنيا آمد. وي پس از فراگيري 
تحصالت اوليه در مكتب خانه هاي خمين و 
فراگيري مقدمات زبان عربي نزد معلمي به 
ــد، براي ادامة تحصيل به  نام آقا ميرزا احم
ــپس نجف اشرف رفت. وي  اصفهان و س
ــامرا كه حوزة درس  ــف و نيز در س در نج
ــالت خود  ــيرازي بود، تحصي ــرزاي ش مي
ــرد و در زمرة علما و مجتهدين  را دنبال ك
قرار گرفت(اروحاني: 36) آن گاه به خمين 
ــت و ادارة امور دينى و شرعي مردم  بازگش
ــده گرفت. او اجازة اجتهاد  منطقه را بر عه

زندگاني امام خميني (ره)
از تولد تا ورود به حوزة علمية قم (1281-1301)

ــهر خمين  ــام خميني(ره) ش زادگاه ام
ــت. اين شهر كه از شهرهاي قديم ايران  اس
ــتان مركزي قرار دارد.  است، امروزه در اس
ــاخت خمين را به پادشاهي به نام «هما»  س
ــاطيري كيانيان  ــلة اس دختر بهمن، از سلس
نسبت مي دهند. بر اين اساس نام اين شهر 
ــراب آن را خمايين  ــون» بوده كه اع «هماي
ــد. (مرادي نيا: 4) خمايين جزو  مي ناميده ان
ــره و تيمره جزو ايالت اصفهان  واليت تيم
بود. تيمره در قرن چهارم هجري به ديمره 
تغيير نام يافت و در قرن هفتنم تا نهم هجري 
ــام داد. (همان: 9-4) بايد به  به كمره تغير ن
ــد از ورود  ــاره كرد كه بع اين نكته نيز اش
مسلمانان به ايران، ابوموسي اشعري،  اهواز، 
ــره را فتح كرد. مذهب مردم  اصفهان و تيم
خمين از آغاز شيعة اثني عشري بوده است. 

[رجبي. 94]
ــره يك واليت  ــه كم در دورة قاجاري
ــرام: 80] كه با دو  ــمار مي رفت.[وره به ش
واليت گلپايگان و خوانسار، اين سه واليت، 
ــكيل مي دادند. تاريخ  ــات ثالثه را تش والي
ــا انقراض قاجاريه،  ــالم ت كمره از ورود اس
 شاهد تاراج ها،  خرابي ها و لشگركشي هايي 
بوده است. محمدجواد مرادي نيا با توجه به 
وقايع تاريخي معتقد است كه «گناه اصلي 

عبدالرضا آقايي
دبير تاريخـ  ازنا

اشاره
ــالمي ايران،  از سال هاي نوجواني تا  امام خميني،  (1368-1281) رهبر فقيد انقالب اس
ــاهد حوادث  ــالمي (1357) ش آغاز مبارزات عليه رژيم پهلوي (1341ش) و تا انقالب اس
بسياري بوده است كه خود در زمان هاي مختلفي از آن ها ياد كرده است. هدف اين مقاله نيز 

بررسي زندگي و حوادث مهم سياسي بيست سال نخست زندگي ايشان است. 

كليد واژه ها: امام خميني(ره)،  انقالب اسالمي،  زندگي نامه.
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ــه فخرالمجتهدين بود.  ــت و ملقب ب داش
(ستوده: 20)

ــيد مصطفي قبل از رفتن به نجف،  س
ــزرا احمد مجتهد  ــا هاجر خانم، دختر مي  ب
ــفر به  ــود، از اين رو در س ــرده ب ازدواج ك
ــرش را نيز همراه برد. حاصل  نجف،  همس
ازدواج او با هاجر خانم سه دختر و سه پسر 

بود.(روحاني: 37)
سيد مصطفي مردي ظلم ستيز و حامي 
محرومان بود. او درطول زندگي خود،  تالش 
ــياري براي جلوگيري از ظلم خوانين و  بس
ــبت به مردم محل انجام  مأموران دولتي نس
مي داد،  از جمله وقتي مشاهده كرد كه ظلم 
ــت، تصميم گرفت  ــده اس خوانين زياد ش
اين وضعيت را به اطالع والي عراق (اراك 
كنوني) كه شخصي به نام عضدالسلطان بود، 
 برساند و بدين منظور عازم آنجا شد. اما دو 
ــر از خوانين به نام هاي جعفرقلي خان و  نف
ــاير خوانين از  رضاقلي خان كه بيش از س
ــيدمصطفي واهمه داشتند، تصميم  اقدام س

گرفتند او را از سر راهشان بردارند.
ــن  ــة راه خمي ــن آن دو در ميان بنابراي
ــه كردند  ــيدمصطفي حمل ــه اراك،  به س ب
ــب وي او را به  ــليك گلوله اي به قل و با ش
شهادت رساندند (رجبي: 97-96). شهادت 
ــخ دوازدهم ذيقعده   ــيدمصطفي در تاري س
1320 ه. ق (1281ش) اتفاق افتاد. پيكر او 
ــرف منتقل كردند و در آنجا  را به نجف اش
به خاك سپردند (پسنديده: 25-23) جريان 
شهادت آقا مصطفي را خواهر و فرزندانش 
پيگيري كردند و در نهايت موجب دستگيري 
و قصاص قاتالن وي در سال 1321 ه.ق در 

ميدان توپخانه گرديد . (ستوده: 21-23) 
سيد روح اهللا در بيستم جمادي الثاني سال 
1320 ه. ق (اول مهر 1281ش) در خمين به 
دنيا آمد وي در زمان شهات پدر،  تنها چهار 
ماه و بيست و دو روز سن داشت. بنابراين 
ــتي عمه اش صاحبه خانم و  تحت سرپرس
مادرش هاجر خانم پرورش يافت. روح اهللا 
ــال نيز دايه اي به نام ننه خاور  به مدت 2 س

داشت، كه در پرستاري و نگهداري از ايشان 
ــي 37-38)  ــي ايفا كرد (روحان نقش مهم
در اين باره، محمدحسن رجبي مي نويسد: 
«روح اهللا از همان نخستين روزهاي تولد،  به 
دستور پدرش به دايه اي پرهيزگار به نام ننه 
ــد، تا كودك را شير دهد و  خاور سپرده ش
از او التزام مي گيرد تا زماني كه فرزندش را 
ــير مي دهد، از غذاي ديگري نخورد، در  ش
عوض غذاي ننه خاور تا زمان حيات خود 
(سيد مصطفي) و پس از شهادت وي تا 2 
سالگي عمر كودك ، از منزل او تأمين مي شد. 

(رجبي: 98)

از كودكي تا دهه دوم زندگي
ــن  ــي را در خمي روح اهللا دوران كودك
ــپس در مكتب خانة آخوند مال  گذراند. س
ــت. او براي  ــم به تحصيل پرداخ ابوالقاس
ــزد  ــي ن ــات و عرب ــري دروس ادبي فراگي
ــيخ جعفر رفت و بعد از آن پيش ميرزا  ش
ــا دروس ابتدايي را  ــار العلم محمود افتخ
ــات را نزد ميرزا  ــت. بعد از آن مقدم آموخ
مهدي- دايي خود- شروع كرد ، سپس نزد 
ــرا گرفت. در  ــا نجفي منطق را ف ميرزارض
ادامه درس هاي منطق، مطول و سيوطي را 
نزد آيت اهللا مرتضي پسنديده (برادرش) فرا 
گفت. (ستوده: 28 و پسنديده: 50) روح اهللا 
ــالگي عمه و مادرش را از  ــن 16 س در س
دست داد و از نعمت وجود آن دو بزرگوار 
نيز محروم گرديد. (انصاري:14). وي چند 
سال بعد  از مرگ مادر، در سال 1339 ه. ق 
ــراي ادامة تحصيل از خمين  (1300 ش) ب
ــلطان آباد (اراك كنوني)  به حوزة علمية س
رفت. در آن زمان اراك يكي از مراكز علمية 
ايران بود و آيت اهللا حائري يزدي- مؤسس 
حوزة علمية قم- در آنجا تدريس مي كرد. 
شهرت حوزة علمية اراك باعث شده بود تا 
طلبه هاي بسياري از شهرهاي مختلف ايران 
براي ادامة تحصيل به آن حوزه بروند و سيد 

روح اهللا نيز يكي از آنان بود. 
ــود در اين باره  ــي (ره) خ ــام خمين ام

مي نويسد: «سنة 1339 قمري براي تحصيل 
ــيخ محمدعلي  ــزد مرحوم آقا ش رفتم و ن
ــيخ  بروجردي، مطول،  و نزد مرحوم آقا ش
ــق و نزد مرحوم آقا  محمد گلپايگاني،  منط
ــرا گرفتم.  ــرح لمعه را ف ــاس اراكي، ش عب
ــن 19 سالگي  (خميني:8) آقا روح اله در س

وارد شهر اراك شد. 
حدود يك سال از ورود ايشان به اراك 
ــال 1340  ــته بود، كه در ماه رجب س گذش
ــيخ عبدالكريم  ه. ق (1301ش) آيت اهللا ش
حائري، به درخواست روحانيون قم به آن 
شهر مهاجرت و حوزة علميه قم را تأسيس 
كرد. حدود چهارماه بعد از مهاجرت آيت اهللا 
ــم رفت و در  ــري، آقا روح اهللا نيز به ق حائ
ــة دارلشفاء ساكن شد و  حجره ا ي از مدرس

به تحصيل مشغول گرديد.
ــال (1304 ش) كه انتخاب اسم  در س
فاميل (شهرت) براي ايرانيان اجباري شد، 
ــل مصطفوي، براي  ــراي آقا روح اهللا، فامي ب
مرتضي، فاميل پسنديده  و براي نورالدين، 
ــد. از آن پس نام  ــل هندي انتخاب ش فامي
ــنامه اي امام، سيد روح اهللا مصطفوي  شناس
شد. سيد روح اهللا،  در سن 25 سالگي ( 130 
ش) به مرحلة اجتهاد رسيد و دو سال بعد 
ــتين كتاب خود،  شرح دعاي سحر را  نخس
كه حاوي نكات عميق عرفاني،  فلسفي  و 
ــن 27 سالگي، به زبان  ــت، در س كالمي اس
ــال 1308 ش با  ــت.1 وي در س عربي نوش
ــالم ميرزا  خديجه ثقفي، دختر حجْهً االس
محمد ثقفي ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج 
ــيد مصطفي و سيد  ــر به نام هاي س دو پس
احمد و سه دختر به نام هاي صديقه، فريده 
و فهيمه بود. دو دختر نيز به نام هاي لطيفه و 
سعيده در كودكي فوت كردند.2 سيد روح اهللا 
در سال 1312 ش به زيارت خانة خدا رفت. 
ــه بعد،  آقا روح اهللا در بين طلبه ها به  از آن ب

حاج آقا روح اهللا معروف شد.
آقا روح اهللا از دوران كودكي و نوجواني، 
 تا ورود به حوزة علمية قم و تا زمان رحلت 
ــا حوادث  ــري (1315 ش) ب ــت اهللا حائ آي
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ــي زيادي  ــي و اجتماع سياس
ــدام در  ــد،  كه هر ك روبرو ش
ــتيز و  پرورش روحية ظلم س

انقالبي او مؤثر بود:
1. امام خميني،  زماني كه 
كودكي 4-5 ساله بود،  انقالب 
مشروطيت ايران در سال 1324 
ــه پيروزي  ه.ق (1285 ش) ب

رسيد.
ــال،  مظفرالدين  در اين س
ــته هاي  خواس ــه  ب ــاه  ش
مشروطه خواهان گردن نهاد و 
ــرداد 1285ش  فرمان  در 14 م
مشروطيت را صادر كرد. وي 

در همان سال درگذشت.
ــاه،  ــد از مظفرالدين ش بع
ــاه به  ــرش محمدعلي ش پس
پادشاهي رسيد. محمدعلي شاه 
از همان آغاز سلطنت خود با 
اصطكاك  ــروطه خواهان  مش
ــرد. او در 28 دي 1285  پيدا ك
ــذاري خود  ــن تاج گ ش جش
ــراف و  را برگزار كرد و از اش
نمايندگان دولت هاي خارجي 
ــركت در اين مراسم  براي ش
ــل آورد،  اما از  ــوت به عم دع
نمايندگان مجلس شوراي ملي 
دعوت نكرد. وى اساساً انساني 
ــود. ملت را بنده و  خودكامه ب
برده خود مي پنداشت و آنان را 

براي دخالت در امور كشور و مشورت در 
سياست اليق نمي دانست. (ملك زاده: 220) 
اوج مخالفت محمدعلي شاه با مشروطيت 
به توپ بستن مجلس اول شوراي ملي بود 
ــال 1287 ش با مشاوره  كه اين كار را در س
ــام داد.  ــي انج و فرماندهي لياخوف روس
مجلس به توپ بسته شد و به دنبال آن تمام 
خانه هاي مشروطه خواهان به غارت رفت  
ــتگيري مشروطه خواهان  و مأموران به دس
ــاره براي مدتي  ــد. بدين گونه دوب پرداختن

استبداد حاكم شد.
بعد از به توپ بستن مجلس،  شهرهاي 
ايران بويژه: تبريز، رشت و اصفهان،  در مقابل 
اقدامات محمدعلي شاه به مقاومت دست 
ــروع شد  زدند. مقاومت اصلي از تبريز ش
ــرزمين  و دو تن از مجاهدان نام آور آن س
ــتارخان و باقرخان،  بيش از نه  به نام هاي س
ماه در برابر سربازان اعزامي تهران مقاومت 
ــا و فتواهاي  ــد. تلگراف ها  و نامه ه كردن
ــاني و حمايت  آيت اهللا محمد كاظم خراس

ــي و آيت اهللا ميرزا  آيت اهللا عبداهللا مازندران
خليل تهراني، نقش مهمي در حمايت هاي 
ــروطه  ــان ديني از نهضت مش ديگر عالم

داشت. (مدني: 257)
ــپاهي از مردم اصفهان و  ــرانجام س س
ــالن راهي تهران  ــپاهي از گي بختياري و س
ــال 1288 ش تهران را فتح  ــدند و در س ش
ــدرت را  ــان ق ــروطه خواه ــد و مش كردن
ــن پيروزي  ــد. به دنبال اي ــت گرفتن به دس
ــاه به سفارت روسيه پناهنده محمدعلي ش
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ــوراي ملي بار ديگر كار   شد و مجلس ش
خود را از سر گرفت. اعدام شيخ فضل اهللا 
نوري وترور سيد عبداهللا بهبهاني از رهبران 
ــز از وقايع پس از  ــروطيت ني انقالب مش

مشروطه بود.
امام خميني در اين زمان كودكي 7-8 
ــد،  ــاله بود اما به تدريج كه بزرگ مي ش س
ــان انقالب  ــف در جري ــاي مختل از راه ه
ــد از آن قرار  ــوادث بع ــروطيت و ح مش
ــيد،   مي گرفت اخباري كه از تهران مي رس
ــفاهي داماد  ــاي ش ــل قول ه ــا و نق نامه ه
ــيد محمد كمره اي، روايات و  عمه اش، س
خاطرات ساير افراد فاميل كه جزو باسوادان 
و اعيان كمره بودند، همة  اينها او را به خود 

متوجه مي ساخت.
ــي خان صارم  ــر تق آقا روح اهللا با پس
ــروطه خواهان دو  ــي از مش همايون (يك
ــدان كوچك خان  ــة كمره) و با فرزن آتش
بهادر الملك (سردستة گروهي از سواران 
مشروطه خواه) آشنايي و تا حدودي رفاقت 
داشت. از سوي ديگر تعدادي از نزديكان 
وي از جمله دايي اش ميرزامهدي و شوهر 
عمه اش مالمحمد جواد در شمار مخالفان 
ــت و برخاست  ــروطه بودند كه نشس مش
ــان با هر گروهي دامنه آگاهي شان را  ايش

گسترش مي داد» (مرادي نيا: 75) 
ــوادث و اطالعات  ــن ح مجموعة اي
باعث شد كه امام خميني(ره) بعدها تحليل 
ــروطيت چنين ارائه  خود را از انقالب مش
دهد. «در جنبش مشروطيت همين علما در 
ــروطيت اساسش از  رأس بودند. اصل مش
نجف... و ايران به دست علما شروع شد... 
ــروطه محقق شد]  ليكن بعد از آن كه [مش
 دنباله اش گرفته نشد. مردم بي طرف بودند،  
ــي [رفت]  ــون هم رفتند و هركس روحاني
ــام خميني،  ج15:  ــراغ كار خودش.»(ام س
202) بنابراين امام علت شكست انقالب 
مشروطيت را،  كنار كشيدن و سرخوردگي 
ــري انقالب و به تبع آن  روحانيت از رهب
كنار كشيدن مردم از صحنة مبارزه مي داند.

ــي اول و پيامدهاي آن  2. جنگ جهان
نيز، از جمله حوادثي بود كه بر امام خميني 
ــت. به طوري كه اين دوران را  تأثير گذاش
تلخ ترين روزهاي زندگي امام ذكر كرده اند. 
(مرادي نيا: 81) ايران با اينكه در جنگ جهاني 
اول اعالم بي طرفي كرد، ليكن مورد تهاجم 
ــورهاي درگير جنگ جهاني اول واقع  كش
شد. در جنگ جهاني اول (1918-1914م) 
تعدادي از نمايندگان مجلس سوم شوراي 
ــي از تهران  ــخصيت هاي سياس ملي و ش
مهاجرت كردند. آنها نخست در قم كميتة 
ــكيل دادند سپس به اصفهان  دفاع ملي تش
و از اصفهان به كرمانشاه رفتند. مهاجرين 
بر سر راه خود مدتي نيز در خمين اقامت 
ــاله  كردند. امام خميني در اين زمان 14 س
ــخصيت هاي سياسي  بود و از نزديك با ش
و نمايندگان مجلس آشنا شد. محمدجواد 
مرادي نيا مي نويسد: «حضور بزرگاني چون 
آيت اهللا سيد محمد طباطبايي، آيت اهللا سيد 
ــن مدرس، عزالممالك اردالن، حاج  حس
ميرزا محمود دولت آبادي،  عارف قزويني،  
وحيدالملك شيباني و... در خمين،  فرصت 
خوبي براي آقا روح اهللا محسوب مي شد، تا 
از نزديك با كساني آشنا شود كه نامشان را 
از برادر بزرگش آقا مرتضي يا بزرگان فاميل 
ــنيده و يا در جرايد خوانده بود. هر چند  ش
اين آشنايي نمي توانست عميق باشد، اما در 
عين حال آثار طبيعي خود را بر فكر و ذهن 

آقا روح اهللا در پي داشت.» (مرادي نيا: 85)
در اين زمان سيد محمد كمره اي كه از 
ــد. وي  آزادي خواهان بود،  وارد خمين ش
ــنايي امام خميني(ره) با مسائل  نيز در آش
ــي نقش مهمي داشت. بدين ترتيب  سياس
ــي در معرض  ــان دورة جوان ــام از هم ام
ــي ايران  آخرين اخبار و رويدادهاي سياس

قرار گرفت. (بهشتي سرشت: 52)
3- يكي ديگر از حوادث دورة جواني 
امام خميني،  ورود قواي روسيه به واليت 
ــود. هدف روس ها برقراري ارتباط  كمره ب
ــرب و جلوگيري از نفوذ  با انگليس در غ

آلماني ها در ميان مردم بود. امام خميني(ره) 
در خمين نظاره گر ورود ارتش روسيه بود. 
ــان در اين باره مي گويد: «من كوچك  ايش
ــه مي رفتم و سربازهاي  بودم ليكن مدرس
شوروي را در همان مركزي كه ما داشتيم،  
ــن آن جا آن ها را مي ديدم و ما  درخمين، م
ــديم در جنگ  ــورد تاخت و تاز واقع ش م
جهاني اول....» (امام خميني، ج 12: 374) 
ــك اين گونه حوادث نقش مهمي در  بي ش

روحية بيگانه ستيزي امام داشت.
4. ظلم و ستم ياغيان و حكام محلي نيز 
نقش مهمي در پرورش روحية ظلم ستيزي 
ــت. در اين دوره عالوه بر حكام،  امام داش
 ياغيان محلي نيز دائماً به خمين و روستاهاي 
ــراف آن حمله مي كردند. «به طوري كه  اط
ــز خانه و بيوت  ــچ پناهگاهي ج مردم هي
ــتند و از همين رو خانة  ــاي نافذ نداش علم
اجدادي امام، همچون دژهاي مستحكم در 
ــرار، ايستادگي و مقاومت  مقابل هجوم اش

مي نمود.» (بهشتي سرشت: 49)
ــوادث آن دوران را  ــي ح ــام خمين ام
ــن از بچگي در  ــه نقل مي كند: «م اين گون
جنگ بودم... ما مورد هجوم ذلقي ها بوديم. 
ــوم رجبعلي ها بوديم و خودمان  مورد هج
ــن حالي كه  ــتيم و من در عي ــگ داش تفن
ــه بودم دور  ــايد بلوغم بود و بچ تقريباً ش
اين سنگرهايي كه بسته بودند در محل ها،  
و اين ها مي خواستند هجوم كنند و غارت 
ــنگرها راسركشي  كنند، آنجا مي رفتيم س

مي كرديم.» (امام خميني ج 11: 12-13) 
ــور،  5. يكي ديگر از حوادث مهم كش
ــي(ره) به حوزة  ــام خمين ــل از ورود ام قب
ــفند 1299  ــوم اس ــه قم،  كودتاي س علمي
ــيد  ش بود. دو چهرة اصلي اين كودتا، س
ــي) و  ــن طباطبايي (چهرة سياس ضياءالدي
ــرايط  رضاخان (چهرة نظامي) بودند. و ش
ــران زمينه را براي قدرت گرفتن  داخلي اي
ــوادث تلخ  ــاده كرده بود. ح ــان آم رضاخ
ــال هاي پس از مشروطيت و انحطاط و  س
ــرخوردگي مردم و  نافرجامي آن باعث س
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ــياري از رهبران سياسي و مذهبي ايران  بس
شده بود. بروز جنگ جهاني اول و مداخلة 
ــه با غارت  ــتردة بيگانگان در ايران ك گس
منابع ملي،  فقر اقتصادي،  قحطي، گرسنگي 
و ناامني هاي اجتماعي همراه بود،  بر دامنة 
ــتقالل ايرن،  اين مصيبت ها مي افزود و اس
ــمال و  ــا حضور قدرت هاي بيگانه در ش  ب

جنوب كشور،  تهديد مي شد.
ــاه و دولتمردان از  ــي احمدش بي كفايت
ــرپيچي حاكمان محلي از  ــو، و س يك س
فرمانبرداري از حكومت مركزي،  از سوي 
ديگر،  موجب شيوع آشوب و از ميان رفتن 
امنيت در جامعه گرديده بود. از اين رو،  در 
ميان خواسته هاي مردم نياز به امنيت يكي 
ــي و كامًال محسوس به  از مطالبات اساس
ــمار مي رفت. رضاخان كه قبًال موفق به  ش
ــورش داخلي شده بود،  ــركوب چند ش س
رفته رفته به عنوان عامل برقراري امنيت در 
كشور شناخته شد. البته حمايت انگليس و 
طرفداري جريان ها و حزب هاي سياسي از 
رضاخان اين باور را در ميان مردم تقويت 
ــود. از جمله اقدام هايي كه نفوذ  نيز كرده ب
ــردم افزايش داد،  ــان م ــان را در مي رضاخ
سركوب شيخ خزعل در خوزستان بود. اين 
موفقيت باعث شد كه تصويري قهرمانانه 
و حتي ضد انگليسي از رضاخان در اذهان 

مردم ايجاد شود. (نقيب زاده: 160-163)

يكي از محققين معتقد است كه: «هنگام 
وقوع كودتا،  از سوي علما و نخبگان مقاومتي 
صورت نگرفت و همگان در انتظار نتايج 
ــتي سرشت: 55) تنها  باقي ماندند.» (بهش
يك روحاني مبارز در برابر قدرت گرفتن 
ــن  ــان مقاومت كرد و آن سيدحس رضاخ
ــه در آن دوران  مدرس بود. امام خميني ك
ــي از خوادث و  ــاله بود،  درك عميق 20 س
ــان مي داد. امام در اين دوران  رويدادها نش
ــرزنش مي كرد كه  مردم و روحانيون را س

چرا مدرس را تنها گذاشته اند.
«باز در همان زمان، يكي از اشتباهات 
اين بود كه مردم،  يا آنهايي كه بايد مردم را 
آگاه كنند،  پشتيباني از مدرس نكردند... اگر 
پشتيباني كرده بودند،  مدرس مردي بود كه 
با منطق قوي و اطالعات خوب و شجاعت 
و همة اينها موصوف بود؛ و ممكن بود كه 
در همان وقت شر اين خانواده كنده بشود؛ 

و نشد» (امام خميني،  ج4: 269)
بنابراين دوران بيست سالة اول زندگي 
ــوم اسفند 1299  امام خميني با كودتاي س
ش به پايان رسيد. ديدن و تجربه كردن اين 
همه حوادث از نزديك آقا روح اهللا را چون 
ــرد و ديگر او بيم و  ــي آبديده مقاوم ك آهن
هراس از كسي و چيزي نداشت، پس بايد 
ــه قم مي رفت تا جهان بيني خود را كامل  ب

كند. (مرادي نيا: 141). 
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هنر و تاريخ
دانستني هايي دربارة درس هفتم كتاب «تاريخ شناسي»

اشاره
ــي» دورة  ــود مؤلف درس هفتم كتاب «تاريخ شناس ــندة اين مطلب، خ نويس
ــان نوشته اي كاربردي و مفيد براي تدريس بهتر درس  پيش دانشگاهي است. ايش
ــته بود كه به دليل تفصيل زياد، چاپ همة آن به  ــال داش مذكور به دفتر مجله ارس
ــر نبود. از اين رو بخشي از آن به چاپ مي رسد. اميد است در  صورت يكجا ميس

شماره هاي آتي بخش هاي ديگري از آن هم پيش روي شما قرار گيرد.
 

استفاده از نقاشي در آموزش تاريخ
با استفاده از آثار نقاشي بازمانده از هر عصر مي توان به روشن نمودن گوشه هايي از 
تاريخ آن عصر كمك كرد. در اين مورد، بهترين روش استفاده از تصاويري است كه در 

كتاب هاي مختلف و از جمله در خود كتاب تاريخ شناسي يافت مي شود.
از بهترين نمونه هاي اين گونه نقاشي ها، بايد به نقاشي از صحنه هاي زندگي روزمره 
اشاره كرد؛ يعني نقاشي هايي كه در آن ها صحنه هايي از زندگاني مردم عادي به تصوير 
ــيده شده است. از توجه به جزئيات موجود در اين نقاشي ها مانند شكل لباس ها،  كش
ــايل زندگي، نوع و  نماهاي بناها، نحوة معماري، چگونگي آرايش زنان و مردان، وس
نحوة صرف كردن غذا، وسايل حمل ونقل و شكل شهرها، خيابان ها و معابر عمومي 
ويژگي هاي يك عصر يا دورة تاريخي را نشان داد. همين ويژگي هاست كه در تبيين 
ــه جز اين، از تابلوهايي كه حاوي  ــخ اجتماعي دوره هاي مختلف كاركرد دارد. ب تاري
مضامين اساطيري اند، مانند نقوش موجود برروي سفالينه هاي يونان باستان، و يا آنها 
كه داراي مضاميني مذهبي هستند، اعم از آثار مسيحي يا اسالمي و ... مي توان به بيان 
عقايد و آيين هاي مذهبي عصرها و زمان هاي مختلف پرداخت. به همين شيوه مي توان 
به توضيح تابلوهايي پرداخت كه داراي صحنه هايي از جنگ ها، انقالب ها و شورش ها 
ــي (مانند مذاكرات سياسي،  ــخص سياس ــتند و يا صحنه هايي با موضوعات مش هس

كنفرانس ها، سمينارها، ...) را نمايان كرده اند.
به طور مثال، در تابلوهايي كه نمايانگر صحنه هاي جنگ در زمان هاي مختلف اند، 
نوع و شكل سالح ها چگونگي آرايش جنگي نظاميان در حاالت و شرايط مختلف، نوع 
لباس ها، نوع وسايل حمل و نقل نظامي، مي تواند گوياي وضعيت خاص آن دوره باشد.

كليدواژه ها: تاريخ شناسي، هنر، تاريخ و هنر.

محسن رستمي گوراني
دبير تاريخ. كرمانشاه
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مجسمه سازي
ــان هنر ارائه  ــا به تعريفي كه محقق بن
ــازي اساساً به معناي  كرده اند، مجسمه س
شكل بخشيدن به توده اي از مواد بي شكل 

است.
ــاً به  ــي عمدت ــته، پيكر تراش در گذش
ــاني و طبيعي  ــكل هاي انس ــش ش آفرين
محدود مي شد، اما اين هنر امروزه هم پاي 
تحوالت پديد آمده در تمام اركان زندگي 
ــان، همچون ساير هنرها، به  اجتماعي انس
ــدت متحول شده و به خلق شكل هاي  ش
ــلوب هاي نو روي  نو، با مواد جديد و اس

آورده است.
ــي نام  ــا از دو نوع پيكر تراش در اينج

مي بريم: 
1. نقش برجســته: هنگامي كه نقشي 
ــان، حيوان و  ــك موجود، اعم از انس از ي
غيره را روي يك سنگ يا لوح به صورت 
برجسته نشان دهند  به آن «نقش برجسته» 
مي گويند. مي توان گفت تمام آثار تصويري 
ــيد و ديگر بناهاي  موجود در تخت جمش

بازمانده از ايران باستان نقش برجسته اند.
ــته خود به دو نوع «تمام  نقش برجس
برجسته» يا «نيم برجسته» تقسيم مي شود.

2. پيكرة ايســتاده يا همه جانبي: اين 
نوع از مجسمه ها، پيكره هايي هستند كه اثر 
ــان را، به تمامي و  مورد نظر، مثًال يك انس

در تمامي ابعاد و جهات نشان مي دهند.
ــاس  براس ــن  را همچني ــمه ها  مجس
ــاخت آنها به دو نوع، كاهشي  اسلوب س
ــي يا  ــي (پيكرتراش (كنده كاري) و افزايش

پيكره سازي) تقسيم مي كنند.
قديمي ترين  از  يكي  ــازي  مجسمه س
هنرهاي ابداع شده به دست بشر است كه 
كهن ترين نمونه هاي آن در غارهاي محل 
زندگاني انسان هاي ما قبل تاريخ مشاهده 
ــت. اين قديمي ترين مجسمه ها  ــده اس ش
ــم نگاره ها، كه اغلب  ــت بگويي و بهتر اس
برروي ديوارة غارها، يا روي يك صخره 
در كوه كنده شده عموماً شامل نگاره هايي 

از انسان و حيوان و شكار است.
مجسمه سازي در آغاز، با تلقي خاصي 
همراه بوده است. در اعتقاد شكارچيان ما 
ــكار  قبل تاريخ، نگارگري صحنه هاي ش
حيوانات برروي ديواره هاي غارها، موجب 
موفقيت آنها در صحنه هاي واقعي شكار و 
نيز سبب زياد شدن جانوران مناسب براي 
صيد مي شد. نوعي از مجسمه هاي يافت 
ــده از اعصار كهن (هزاره هاي هفتم و  ش
ــان  ــم ق.م) جمجمه هاي واقعي انس شش
ــتفاده از نوعي  ــت كه صورتشان با اس اس
ــده و در محل  ــازي ش گچ كم رنگ بازس

ــده  ــان تكه هاي صدف نصب ش چشم ش
ــمه ها مرحله اي تكامل  ــت. اين مجس اس
يافته تر از تفكرات انساني را نشان مي دهند 
ــة محققان تاريخ هنر  كه به موجب نظري
ــر به وجود زندگي پس از  مؤيد اعتقاد بش
مرگ و تمايل انسان به حيات پس از مرگ 

است.
ــور  ــخ تط ــارة تاري ــه درب همچنان ك
سبك هاي نقاشي گفته شد، مجسمه سازي 
نيز تحت تأثير تحوالت سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي كه در ادوار مختلف 
ــبك هاي مختلفي را  ــخ رخ داده، س تاري
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ــبك ها چه به  ــت. اين س تجربه كرده اس
ــاظ نام گذاري  ــوا و چه به لح لحاظ محت
شباهتي كامل با سبك هاي مختلف نقاشي 
ــباهت و همانندي هاي  ــوالً ش دارند. اص
ــي و پيك تراشي  فراوان بين دو هنر نقاش
ــر دو را در قالب  ــت كه ه به گونه اي اس
يك مفهوم، يعني هنرهاي تجسمي تعريف 
مي كنند. در بعضي از دوران ها بسياري از 
ــازان بزرگي نيز  نقاشان بزرگ مجسمه س

بوده اند.

پيشينة پيكرتراشي در ايران
ــمة  ــوان قديمي ترين مجس ــايد بت ش
ــده در ايران را پيكرة آدمكي گلي  يافته ش
ــراب حصار سفيد  ــت كه در تپة س دانس
ــك قبر متعلق به  ــاه و از داخل ي كرمانش
ــده  ــال پيش پيدا ش حدود هفت هزار س
ــاخت اين گونه  است. باستان شناسان س
ــي را كه تحت عنوان كلي  آدمك هاي گل
ــي از عقايد  «بُت» نام گذاري كرده اند ناش
ــتاني پيرامون ادامة حيات انسان  اقوام باس

در دنياي ديگر مي دانند.
نقوش مربوط به اقوام لولوبي موجود 
در سرپل زهاب كرمانشاه بخصوص نقش 
آنوباني ني با قدمتي در حدود چهار هزار و 
دويست سال و نيز سنگ نگاره هاي عيالمي 
موجود در خوزستان  و نواحي اطراف از 
ــازي متعلق  جمله مهم ترين آثار پيكره س
ــمة  ــه ايران قبل از ورود آريايي ها مجس ب
مرمرين گاوي كه از زيگوارت چغازنبيل 
شوش به دست آمده نيز از جمله عالي ترين 
ــمي است كه از عيالم باستان بر  آثار تجس

جاي مانده است.
همچنين بايد به مجسمه هايي مفرغي 
به دست آمده از لرستان و ساير نقاط ايران 
ــاره كرد كه نمونه هايي جالب توجه از  اش
هنرهاي تجسمي ايران در دوران هاي پيش 

از ورود اقوام آريايي محسوب مي شوند.
ــنگ  ــن س ــه قديمي تري ــا از جمل ام
ــه از ايرانيان آريايي موجود  نگاره هايي ك
ــت، سنگ نگاره هايي است كه در كنار  اس
ــره اي بازمانده از دوران  آرامگاه هاي صخ

ــود.  ماد در غرب ايران كنوني يافت مي ش
ــه حجاري هاي گور  ــه مي توان ب از جمل
دخمه هاي اسحاق وند، دكان داود، صحنه 
(همه در كرمانشاه) و قِزقپان (دختر دزد) 
در خاك كردستان فعلي عراق اشاره كرد.

پيكره هاي حجاري شده در پاسارگاد، 
در  ــه  (هم ــتم  نقش رس ــيد،  تخت جمش
ــتان) و بيستون  ــوش (خوزس فارس) ش
ــاه) همه و همه نمايانگر اعتالي  (كرمانش
هنر پيكره سازي در ايران دورة هخامنشي 
است؛ و اين ها همه به غير از اشياي فلزي 
از جمله جام ها يا ريتون هايي است كه از 
ــر كدام نمونه اي  ــد باقي مانده و ه آن عه
ــي را  عالي از هنر حكاكي دوران هخامنش

در معرض ديد همگان قرار مي دهد.
از دوران سلوكي غير از نقوش موجود 
برروي سكه هاي اين دوران و برخي آثار 
تجسمي بايد به مجسمة هركول در بيستون 
كرمانشاه اشاره كرد كه شاهدي برجسته از 
ــبك يونان باستان  فنون مجسمه سازي س

است.
در دوران اشكاني و هم زمان با تسلط 
ــينة  ــله اي بر ايران، كه در اصل پيش سلس
هنر مجسمه سازي  ــتند.  داش شبانكاره اي 
ــي پيدا كرد. كافي است  ايران نزول فاحش
كه نقوش هخامنشي بيستون را با نمونه هاي 
نقوش اشكاني در همان محل مقايسه كنيم 
تا صحت اين نظر تأييد شود. اما در دوران 
ــران باز به  ــازي اي ــاني هنر پيكرة س ساس
دوراني از اعتال بازگشت نشانة اين تحول 
غير از حكاكي هاي موجود بر روي ظروف 
و اشياي فلزي، سنگ نگاره هايي است كه 
ــتم، نقش رجب،  از اين عهد در نقش رس
فيروزآباد و ساير نقاط فارس، و بخصوص 
در طاق بستان كرمانشاه، باقي مانده است. 
خبرگان هنر مجسمه سازي، نقش شبديز 
درطاق بستان كرمانشاه را با آثار ميكل آنژ 

قابل مقايسه مي دانند.
ــران و  ــه اي ــالم ب ــي ورود اس در پ
ــازي و تصويرگري  ممنوعيت مجسمه س
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ــي، در قالب هاي ديگري  ــدان ايران هنرمن
كه نمي توانست مورد تعرض قرار بگيرد، 
روي آوردند. از جمله تزيينات ساختمان ها، 
بخصوص اماكن مقدس بود كه در شكل 
گچ بري و بيشتر به صورت نقوش گل و بوته 
ــي و در قالب خط زيباي  ــا آيات قرآن و ي
كوفي خود را نشان مي داد. همين طور بايد 
به تزيينات آجركاري بخصوص در نماي 
ظاهري مناره ها كه در قالب نقوش هندسي 
و يا تحرير آيات قرآني و كلمات مقدسه 
(خط معقلي يا بنايي) جلوه مي كرد، اشاره 

نمود.
البته نقوش روي سكه ها و نيز حكاكي 
ــد نمونه هاي  ــياي فلزي را باي برروي اش
ــازي در ايران پس  ديگري از هنر پيكره س

از اسالم محسوب داشت.
ــون و  ــه فن ــار رفته رفت از دوران قاج
ــراه با  ــن هنر، هم ــد اي ــبك هاي جدي س
ــه هاي نوين  ــكار و انديش ــياري از اف بس
پيرامون هنرهاي مختلف از اروپا به ايران 
ــازه اي را در هنر  ــد و دوران ت ــل ش منتق
ــازي ايران پديدآورد. امري كه  مجسمه س

هنوز هم تداوم دارد.

هنر  و  مجسمه ها  تاريخي  كاركرد 
مجسمه سازي

انواع پيكرتراشي و پيكره هاي ساخته 
شده، همچون ديگر آثار هنري، منبعي از 
اطالعات پيرامون گذشتة انسان ها به شمار 
ــتفاده  مي آيد. دبيران تاريخ مي توانند با اس
از مجسمه ها و سنگ نگاره هاي مختلف به 
استخراج مطالبي پيرامون تاريخ اجتماعي، 
ــايل  ــوم، عقايد مذهبي، مس آداب و رس
سياسي، اقتصادي، حقوقي و هنري ادوار 
گذشته بپردازند و البته اگر بتوان اين كار 
ــار اين گونه آثار،  ــن حضور در كن را ضم
ــن تاريخي انجام  ــًال در موزه ها و اماك مث
ــر و كارآتر  ــر، مفيدت ــلماً مؤثرت دارد، مس

خواهد بود.
از جمله در تخت جمشيد مي توان به 

كمك اين حجاري ها اقوام تابع حكومت 
ــناخت و در نتيجه ابعاد  ــي را ش هخامنش
جغرافياي سياسي اين امپراتوري را روشن 

كرد. (تاريخ سياسي)
ــر  ــا و ديگ ــا، آرايش ه ــًال لباس ه مث
ــك از نمايندگان  جلوه هاي ظاهري هر ي
ــوم و  ــي از آداب و رس ــن اقوام، بخش اي
ــخ اجتماعي آن  ــمتي از تاري بنابراين قس
ــا مهم ترين  ــاب مي دهد؛ ي دوران را بازت
محصوالت هر يك از اقوام كه به صورت 
ــد، از اقتصاد آن  ــاه آورده ان تحفه براي ش
ــور مادها و  ــخن مي گويد. حض دوران س
ــار نمايندگان ملل تابع، به  پارس ها در كن
ــي  ــا، از نظام اداري ـ سياس عنوان راهنم
آن عهد خبر مي دهد. چگونگي برگزاري 
مراسم نوروز، حداقل بخشي از آن، عقايد 
ديني و اجتماعي مردم آن عصر را نمايان 
مي سازد. خصوصيات فني سنگ نگاره ها 
از تاريخ هنر در دوران هخامنشي صحبت 
مي كند. خطوط و زبان هايي كه كتيبه هاي 

ــر روي پلكان ها به آن خط ها و  موجود ب
ــته شده اند، به لحاظ فرهنگي  زبان ها نوش
ــياري از مطالب  ــر بس ــي بيانگ ـ اجتماع
هستند. نقوش گل ها و درختان كه بر روي 
ــده اند،  خطوط كادر بندي هاي تصوير ش
ــان دهند، بخشي از عقايد اساطيري و  نش
ديني آن دوران است، و باالخره سالح ها و 
ابزارهاي جنگي كه سربازان حمل مي كنند 
ما را از تاريخ نظامي دورة هخامنشي مطلع 

مي سازد.

منابع براي مطالعة بيشتر
1. گاردنر هلن، هنر در گذر زمان، ترجمة محمدتقي 

فرامرزي، تهران نگاه و آگاه، 1370
2. مرزبان، پرويز، خالصه تاريخ هنر، تهران، علمي 

و فرهنگي، 1378
تهران،  هنر،  عمومي  تاريخ  علينقي،  وزيري،   .3

هيرمند،1369
4. گشايش، فرهاد، تاريخ هنر، بي جا، عفاف، 1384

بي جا،  هنر،  جامعه شناسي  اميرعباس،  آريان پور،   .5
بي نا، بي تا

اميرنظام گروسى به همراه مظفرالدين شاه

سكه هاي اشكاني
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تجارت و مسائل حقوقي آن
 در دورة ساسانيان

حسين نادري قره بابا
مدرس دانشگاه پيام نور

چكيده 
پادشاهي ساسانيان نوعي حكومت ديني بود. اقتصاد و تجارت به عنوان يكي از ابعاد 
جامعة ساساني، قوانين و احكام مخصوص به خود را داشت. اين قوانين در دين رسمي 
ساسانيان (يعني دين زرتشتي) ريشه داشتند و تطبيق آن ها با قوانين تجارت بين الملل، براي 

آنان مسئله اي اساسي بود.
بنابراين، در مقالة حاضر سعي شده تا با تكيه بر اوستا و ساير متون پهلوي كه به دست 
ــده اند، قوانين حاكم بر تجارت در ايران عصر  موبدان و بانيان دين گردآوري و تأليف ش
ساساني استخراج و بازخواني شوند. هدف از اين امر، به تصوير كشيدن اوضاع تجاري و 

جايگاه تجارت و شرايط حاكم بر آن در جامعة ايران آن روز است.

كليد واژه ها: ساسانيان، تجارت، قوانين تجارت، شركت هاي تجاري.

مقدمه
ــاني تنها دولتي بود كه با نهضت ديني بر صحنة  ــتان،  دولت ساس در ايران دورة باس
تاريخ پديدار شد. دين زرتشتي بر قوانين آن دولت تأثير كامل و فراوان بر جاي گذاشت. 
اساسي ترين موضوعي كه مدنظر اردشير بابكان (226-241.م)، بنيان گذار سلسلة ساساني، 
قرار داشت، امور ديني بود. وي كه قصد احياي دين زرتشتي را داشت، در سراسر كشور 
آتشكده هايي بنياد نهاد. هم چنين فرمان داد، همه  آموزه هاي زرتشت را در يك كتاب فراهم 

آورند تا در كارهاي ديني منبع قابل اعتمادي باشد و همگان به آن گردن نهند.
ــر شاهنشاهي، انجمني  ــيدن به اين مقصود، از مغان سراس ــير بابكان براي رس اردش
ــده بودند، هفت تن  ــور گرد آم ــان هزاران مؤبد كه از همه جاي كش ــم آورد و از مي فراه

ــروري  را برگزيد و موبد موبدان را به س
آنان برگماشت. اردشير براي استوارسازي 
ــت، به بانيان آن، قدرت عمل  دين زرتش
بيشتري بخشيد و آنان را در فرمان روايي 
شركت داد و در هر سو موبداني گماشت 
تا بر اجراي امور، طبق دستورهاي ديني، 

نظارت نمايند [عباس، 1348: 20-21].
ــاني  ــاً تمامي قوانين دورة ساس تقريب
ــتا» و دستورهاي ديني آن اقتباس  از «اوس
ــن آموزه ها در  ــرد اي ــده بود، اما كارب ش
ــارت، به  ــي از جمله تج ــات قانون اقدام
ــرا اصول و  ــتقيم بود. زي صورت غيرمس
مقررات اوستا كه در نسك هاي گوناگون 
ــت، چه از لحاظ مدني و  آن منعكس اس
ــل و رافع همة  ــه از لحاظ جزائي، كام چ
ــة ايراني آن روز نبودند.  احتياجات جامع
در مقايسه با تراز پيشرفت جامعه اي كه در 
آن به كار بسته مي شدند، كهنه و ابتدايي به 
شمار مي رفتند. اين امر در زمينة تجارت 
كه به ركني از اركان سياست هاي داخلي 
و خارجي دولت ساساني تبديل شده بود، 
ــهود بود. لذا براي تكميل آن،  ــيار مش بس
وضع قوانين عرفي و اجتماعي و تجاري 
ــن نقيصه را  ــت و اي ديگر ضرورت داش
ــاني با صدور فرامين و  ــاهان ساس پادش
ــررات، مرتفع مي كردند  وضع پاره اي مق

[احمدي، 1346: 94].
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ــت قراردادها در دادگاه ها و دفترخانه ها،  ثب
ــورد معامله  ــال م ــي كه م ــژه هنگام به وي
ــترده اي داشت.  غيرمنقول بود، رواج گس
دفترخانه، نسخه اي از هر سند خصوصي 
ــت ــه مي داش ــود نگ ــي خ را در بايگان
 [Shaki, 457-460] حيطة كاربرد قرارداد 
شفاهي تا آن جا بود كه عمدتاً به معامالت 
چيزهاي منقول مربوط مي گشت. عناصري 
ــتن  ــتاني، در آييِن بس ــكل باس از اين ش
ــند  ــفاهي كه مقدم بر س ــاي ش قرارداده
مكتوب بود، هم چنان زنده ماند. طرف هاي 
ــرارداد در پيش گواهان و در برابر قاضي،  ق
ــرار مي كردند. در  ــه بار تك جمالتي را س
بندها و مفاد خود قراردادها، ردپايي از تأثير 

پيمان شفاهي را مي توان ديد.
يك روش براي تضمين انجام قرارداد، 
ــا تاوان از طرف  تصريِح گرفتن جريمه ي
ــت. چنين  ــر پاگذارندة قرارداد بوده اس زي
مادة كيفري، در بخش دوم از َفرَگرد چهارم 
ــم مي خورد. روش ديگر،  ونديداد به چش
ــه در مادة 45  ــراي قرارداد ك ضمانت اج
قانون نامة «ماتيكان هزار داتستان» ذكر شده، 
-[Farrax شرايط گرفتن غرامت بوده است

.marti, 1980: 176]
مواد مربوط به جريمه ها و غرامت ها، 
هرگاه در سند قيد مي گرديد، به هر يك از 
ــاي قرارداد حق مي داد در صورت  طرف ه

قوانين از وراي متون ديني
قوانين ايران در دورة ساسانيان تحول 
ــي فراوان يافت. اما با اين حال،  و دگرگون
ــك هاي حقوقي  ــت و اعتبار نس صالحي
ــد. در اين دوره،  ــان معتبر باقي مان هم چن
ــك هاي مزبور رواج  ــفاهي نس تفسير ش
فراوان يافت و به گفتة «قانون نامه»، تفاسير 
ــك هاي حقوقي  ــه دربارة نس ــي ك مكتوب
اوستا نوشته شدند، از ميانة دوره  ساساني 
ــخص  پايه و زمينة اقدامات قانوني را مش
مي ساختند. اين تفاسير را «چاشتك»1 يعني 
«آموزش ها» مي خواندند [يارشاطر، 1380، 

ج 3: 13].
ــاني، كتاب  ــوق عهد ساس مباني حق
ــاع «نيكان»،  ــير آن و اجم ــتا و تفاس اوس
ــتي،  ــي مجموعه فتاوي علماي زردش يعن
ــن، 1378: 218].  بوده است [كريستين س
ــراً مجموعه اي قانوني به معني اخص  ظاه
ــت. لكن  ــته اس كلمة «قانون» وجود نداش
ــك هاي «داتيك» اوستا كه  از خالصة نس
ــت، چنين  در كتاب «دينكرد» موجود اس
ــود كه چندين نسك شامل  استنباط مي ش
ــت. اين نسك و  ــائل حقوقي بوده اس مس
ــك هاي ديگر اوستا، مقرراتي راجع به  نس
ــي و روابط حقوقي و جرائم،  اصول قضاي
و مقرراتي مربوط به بزهكاران (قاتل، دزد، 
راهزن و ...) و بردگان و عقود و تعهدات و 

غيره دربردارند.
ــداد» در مورد قرض  در بخش «وندي
چنين آمده است: «كسي كه از بازگرداندن 
ــودداري كند،  ــپرده اي به دارنده اش خ س
ــپرده را از  ــدان ماند كه آن س ــردارش ب ك
دارنده اش دزديده باشد. تا هنگامي كه آن 
ــش نگاه دارد، هر  ــپرده را در خانة خوي س
روز و هر شب كه بدان دست زند و آن را 
ــمارد، بدان ماند كه ديگر  از آن خويش بش
بار آن را دزديده باشد» [دوستخواه، 1370، 

ج 2: 689].

مهم ترين قوانين تجارت
ــارت، همان  ــن قوانين تج از مهم تري
ــاي خريد و  ــم بر قرارداده مقررات حاك
فروش بود. سيماي مشخص قراردادهاي 
اين دوره، نخست تثبيت قرارداد در شكل 
ــند قرارداد بود. دوم،  ــته و در يك س نوش
ــون تضمين انجام  ــاي گوناگ وجود راه ه
ــوم حمايت دستگاه قضايي  تعهدات و س
ــرارداد بود. زيرا هر  ــع طرف هاي ق از مناف
قرارداد رسمي، به طرف هاي آن حق مي داد 

آن را به اجرا درآورند.
ــخه  ــند قرارداد در چند نس معموالً س
ــرف قرارداد،  ــد، چنان كه هر ط تهيه مي ش
ــخه را پيش خود نگه مي داشت و  يك نس
سند را با ُمهر ِگلي ُمهر مي زدند. هم چنين، 
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عدم اجراي قرارداد يا موادي كه در قرارداد 
آمده، مثًال انجام ندادن قرارداد در دورة زماني 
ــه كند و در آن جا  ــن، به دادگاه مراجع معي
ــر، به طرح دعوي بپردازد  عليه طرف ديگ
ــان، 102]. تعيين كفيل يا ضامن كه با  [هم
ــود، جدا از توافقي  توافق خاصي همراه ب
ــد وعده دار ايجاد  انجام مي گرفت كه تعه
و ضامن انجام آن را ضمانت مي كرد. وي 
در حضور دسِت كم سه گواه، جمالتي را 
ــر زبان مي راند كه به گفتة «ماتيكان هزار  ب
داتستان» در مادة 40 چنين بوده است: «من 
ــي بدهي) ضامن  ــبت به اين چيز (يعن نس
فالن كس هستم [همان، 142]. نقش او در 
مقام ضامن، در سندي كه قرارداد اصلي در 
آن آمده بود، ثبت مي شد. قرارداد ضمانت، 
شخص ضامن را در برابر بستانكار مسئول 
ــرارداد اصلي  ــاخت و هرگاه عاقد ق مي س
ــود در مدت  ــكار) از انجام تعهد خ (بده
ــي مي ورزيد، ضامن ملزم بود  مقرر كوتاه
بدهي او را بپردازد. از سوي ديگر، پرداخت 
بدهي بدهكار به ضامن حق مي داد كه پس 
از پرداخت بدهي، به بدهكار رجوع كند و 
بدهكار نيز ملزم بود هزينه اي را كه ضامن 

متحمل شده بود، جبران كند.
اما اگر براي يك بدهكار چندين ضامن 
ــت كه خود را ضامن مشترك  وجود داش
اعالم كرده بودند، آن ها را داراي مسئوليت 
مشترك مي دانستند و بستانكار مي توانست 
ــك بخواهد كه تمامي بدهي او را  از هر ي
بپردازند، زيرا در اصل، هر يك از ضامن ها 
ــند وام را امضا كرده  ــدان) زير س (هم پاين
بودند. قراردادهاي شراكت2 نيز مسئوليت 
مشترك پديد مي آورد. قراردادهاي شراكت 
غالباً ميان بازرگانان (شركت هاي بازرگاني) 

بسته مي شد [همان، 176].
چون فروش اموال غيرمنقول مستلزم 
ــندي  انتقال حق واقعي آن بود، غالباً در س
آن را به ثبت مي رساندند. اما قرارداد اجارة 
ــروش انجام  ــكل قرارداد ف ــي، در ش دائم
ــد «خريدار» و  ــت و تنها قيِد تعه مي گرف

ــينان او به كاشتن زميني كه در قبال  جانش
ــاي معين به تصرف او  پرداخت اجاره به
ــت واقعي معامله  ــده، پرده از ماهي داده ش

برمي دارد [همان، 150].
انتقال حق واقعي به خريدار، به محض 
اين كه وي بهاي كاال را مي پرداخت، انجام 
مي گرفت، اما تحول خود كاال ممكن بود 
ــنده ملزم بود  ــا تأخير انجام گيرد. فروش ب
ــده را به  ــا هنگامي كه كاالي فروخته ش ت
خريدار تحويل نداده است، از آن به خوبي 
نگه داري كند و اگر از روز معامله تا زمان 
ــدار، درامدي از آن به  تحويل كاال به خري
ــه دقت مراقبت  ــت آورد، از آن نيز ب دس
كند [همان، 247]. از سوي ديگر، خريدار 
حق داشت، اگر كااليي كه خريده، در اين 
ــيبي مي ديد، از فروشنده غرامت  مدت آس
بخواهد. اگر فروشنده مي خواست كااليي 
ــي دراز پيش  ــت، مدت ــه فروخته اس را ك
ــاً با خريدار قراردادي  خود نگه دارد، غالب
تازه مي بست و آن كاال را از وي به امانت 

مي گرفت.
در كتاب حقوقي «داتستان دينيك» نيز 
در مورد اقالم كاالهاي مورد مبادله،  احكام و 
قوانين بسياري موجود است. در اين كتاب، 
در زمينة احتكار گندم و گران فروشي چنين 

حكم شده است: 
ــع وفور براي  ــدم را در مواق ــر گن «اگ
ــته سازند،  روز مبادا و مواقع كميابي انباش
امري پسنديده است، اما اگر آن را به هنگام 
ــد و به هنگام  ــداري كنن ــودن خري ارزان ب
قحطي و گراني با قيمت گزاف بر هم دينان 
خود بفروشند، مرتكب گناه مي شوند. گناه 
ــت كه گندم انباشته شده  بزرگ تر اين اس
ــد شود. در اين صورت، لعن و نفرين  فاس
كساني كه در نتيجة اين امر آسيب مي بينند، 
-[Manuski «متوجه فرد محتكر خواهد بود

.har, 1970: 174-6]
ــاب، در مورد  ــاي ديگر اين كت در ج
ــرايط خريد و فروش گندم چنين آمده  ش

است: 

از مهم ترين قوانين تجارت، همان 
مقررات حاكم بر قراردادهاي خريد 
و فروش بود. سيماي مشخص 
قراردادهاي اين دوره، نخست تثبيت 
قرارداد در شكل نوشته و در يك 
سند قرارداد بود. دوم، وجود راه هاي 
گوناگون تضمين انجام تعهدات و 
سوم حمايت دستگاه قضايي از منافع 
طرف هاي قرارداد بود
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ــخصي از بابت خريد  ــؤال: اگر ش «س
ــي را به صاحب آن بپردازد و در  گندم پول
ــن باقي پول را به صورت  آن بگويد كه م
قسط تا آخر ماه خواهم پرداخت، چنان كه 
در طي اين يك ماه شخص خريدار گندم 
ــن برابر گران تر  ــده را چندي خريداري ش
بفروشد، حكم در اين مورد چگونه است؟ 
ــا آگاهي و  ــر طرفين معامله ب ــواب: اگ ج
ــت زده باشند، به  اختيار به اين معامله دس
ــت به دست شدن كاال و صورت  دليل دس
گرفتن كاال روي آن، منافع حاصله تنها از آن 
خريدار (يعني پرداخت كنندة پول) خواهد 
بود. در غير اين صورت، سود حاصل از آن 
ميان فروشندة اصلي و پرداخت كنندة قسط 

تقسيم خواهد شد» [همان، 180-182].
ــر از كاالهاي  ــي ديگ ــراب نيز يك ش
صادراتي ايران عصر ساساني بود. در كتاب 
حقوقي «داتستان دينيك» در مورد فروش 
ــان (غير  ــگان و غيرمؤمن ــراب به بيگان ش

زرتشتيان) چنين حكم شده است: 
«اين عمل گناهي بسيار سنگين است، 

ــتار  حال، فروش دام به بيگانگان براي كش
ــا در ايران زمين  ــه طبعاً به كاهش دام ه (ك
مي انجامد)، از سنگين ترين گناهان است» 

[همان، 182-3].
ــد، مي توان  ــه گفته ش ــيري ك با تفاس
ــي كاالها از قبيل  دريافت كه فروش برخ
دام به پيروان ساير اديان، منع شرعي داشته 

است.

قانون تجارت برده 
برده نيز مانند هر چيز ديگري بود كه 
ــاه يا پرستشگاه، بر آن حق  يك فرد، پادش
واقعي مي يافت و مي توانست مورد معامله، 
خريد و فروش، بخشش و كرايه قرار گيرد. 
در «ماتيكان هزار داتستان» آمده است كه تا 
دورة حكومت بهرام پنجم ساساني (438-

420.م) بردگي از طريق پدر به فرزند منتقل 
ــد، حال آن كه از زمان بهرام پنجم به  مي ش
بعد، اين انتقال از طريق مادر به فرزند معتبر 

 .[Farraxmarti, 1980: 27] بود
ــتفاده  از برده به عنوان وثيقه و گرو اس

ــراب محتاطانه از كساني كه  مگر اين كه ش
ــد، مضايقه  ــيدن آن افراط مي كنن در نوش
ــود و به كساني فروخته شود كه اعتدال  ش
را رعايت مي كنند. [پيروان زرتشت] آن را 
ــاني بفروشند كه با مصرف آن  بايد به كس
امكان بهتر شدن اعمال و رفتارشان وجود 

دارد».
ــود:  ــن خالصه مي ش ــن رأي، چني اي
ــند،  ــه مؤمنان به اعتدال بنوش «هنگامي ك
ــرفت گناه ُكند مي شود و اعمال نيك  پيش

رواج مي يابد ...» [همان، 176-7].
در مادة 53 «داتستان دينيك» در مورد 
فروش دام توسط بي دينان به تجار بيگانه و 
پيروان اديان ديگر، حكم بدين قرار است: 
ــودجويي  ــن مبادله اگر از روي س «اي
ــنگين  ــروع بوده و گناهي س ــد، نامش باش
ــوب مي شود. اما اگر بي دينان كسب  محس
و كار ديگري براي ارتزاق و حفظ حيات 
ــته باشند، مي توانند كار ديگري  خود نداش
را كه گناه كمتري دارد، انجام دهند. يعني 
ــند. در هر  ــه بي ديني ديگر بفروش دام را ب

در قانون نامة «ماتيكان هزار 
داتستان»، انواع قراردادها، معامالت 
و حل معضالت مربوط به آن ها، طبق 
شرايط متعدد از جمله شرايط رسيدن 
كشتي به لنگرگاه، وجود كاال در كشتي 
و حمل آن به محل فروش،  درج شده 
است

كرتير. نقش رستم
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مي كردند يا اگر وامداري قادر به پرداخت 
وام خود نبود، برده اش را به تنهايي يا همراه 
ــار وام دهنده  ــك قطعه زمين، در اختي با ي
ــت تا با كار كردن براي طلبكار،  مي گذاش
ــتهلك سازد. قانون  اصل و فرع وام را مس
به برده دار اجازه مي داد تا با تعقيب قانوني، 
ــي، برده اي را كه  از طريق دادخواهي مدن

گريخته بود، پس بگيرد.
ــاني و در كتاب  ــر دورة ساس در اواخ
ــروش بردة  ــتان» ف ــزار داتس «ماتيكان ه
زرتشتي مذهب به غيرزرتشتيان، منع شده 
ــتي داشت،  ــت. برده اي كه آيين زرتش اس
مي توانست مالك كافر خود را ترك گويد 
ــتي گردد.  ــخِص زرتش و بردة مخدوم ش
ــي داد، مالك  ــن حادثه اي روي م اگر چني
ــت بخواهد كه برده نزد  پيشين حق نداش
او بازگردد، بلكه تنها مي توانست از مالك 
تازه به اندازة بهاي برده خسارت بخواهد 

[همان، 28].
ــازي  رهايي از بردگي از طريق آزادس
انجام مي گرفت. آزادسازي اقدامي قانوني 
بود كه برده به موجب آن، آزادي خود را از 
صاحبش مي گرفت. يكي از شرايط آزادي، 
ــتي بودن  ــتي بودن برده و غيرزرتش زرتش
ــازي به دو صورت كامل  مالك بود. آزادس
ــود. در آزادي كامل، برده تحت  و ناتمام ب
ــد و جزو رعيت  ــت قانون درمي آم حماي

ــمار مي رفت، اما در آزادي  شاهنشاه به ش
ناتمام، تنها بخشي از برده آزاد مي شد. براي 
ــت،  مثال، اگر برده اي آزادي يك دهم داش
چنان كه فرزندي از او متولد مي شد، آزادي 
ــن فرزند نيز در همين حد يك دهم بود  اي

[همان، 27].
ــالش براي جلوگيري از  موبدان در ت
نابودي اعضاي جامعة خود چنين نوشتند: 
«فروش برده به غيرزرتشتيان مجاز نيست... 
ــاِن جديد، برده را به  به عالوه، اگر صاحب
دين ديگر بگروانند، آن گاه مسئوليت تمام 
گناهاني كه به سبب اعتقادات غيرزرتشتي 
مرتكب شود، به عهدة كسي است كه او را 

فروخته است [همان، 28].

وام
ــر از مواردي بود كه  وام نيز يكي ديگ
مشمول قانون تجارت مي شد. در بخش 41 
ــوم ونديداد، دادن وامِ با ربا به  از َفرَگرد س
ديگران و گرفتن بهره از آن، از سنگين ترين 
ــت [دوستخواه،  گناهان به شمار آمده اس
ــي، يعني  ــه بازرگان 1370: 685]. اين گون
تجارت با پول و به ويژه با غّله، و در تنگنا 
ــنا گناه  قراردادن وام گيرندگان، در مزديس
محسوب مي شود و احكامي دربارة آن ذكر 
ــاني كه به اين گونه رفتار  شده است. كس
ــده و در اين جهان  ــد، مرتكب گناه ش كنن
برخوردار از حد شرعي مي شوند و در آن 
ــذاب مي افتند و پادافره  جهان در دوزخ ع

خواهند يافت.
در دولت ساساني كه بازرگاني فعالي 
ــتند و كاالهاي بازرگاني از اين كشور  داش
به سرزمين هاي دور دست برده يا از آن ها 
ــد، دادن وام پولي براي تأمين  آورده مي ش
ــا كارواني،  ــي دريايي ي ــرماية بازرگان س
ــود. بازرگاني  ــرده ب ــرفت فراواني ك پيش
ــورت وام و اعتبار  ــب موارد به ص در اغل
ــام مي گرفت و بازرگان پس از فروش  انج
ــرد. در  ــود را پاك مي ك ــاب خ كاال، حس
ــراي مضاربه هاي بازرگاني  اين دوره كه ب

به دليل اهميتي كه بستن عهد و 
پيمان در دين زرتشت داشت، در 
مورد شكستن هر يك از عهد و 
پيمان ها نيز متناسب با آن ها مجازات 
و كفاره هايي تعيين شده بود كه بيشتر 
به صورت جريمة نقدي پرداخت 
مي شد

پارچه. دورة ساساني
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ــت، دادن وام  شركت بيمه اي وجود نداش
ــراي بازرگاني دريايي (يا بازرگاني از راه  ب
خشكي) خطرات فراواني دربرداشت و اي 
ــا كه سرماية اصلي نيز از ميان مي رفت  بس

[يارشاطر، 1380: 63].
در اين گونه معامله، «وام دار» بازرگاني 
ــاندن آن  ــراي خريد كاال و رس ــود كه ب ب
ــود آن را  ــت با س ــه جايي كه مي توانس ب
ــت. يا ناخدا و  ــد، نياز به پول داش بفروش
ــه گونه اي به  ــاالري بود كه ب يا كاروان س
كارهاي بازرگاني مي پرداخت كه الزمه اش 
ــردن آن به جايي  ــاختن كاال و ب فراهم س
ــت بود و براي خريد اين كاال، به  دوردس
ــت و يا اين كه كااليي را  پول احتياج داش
ــت. براي  ــيه مي گرف ــت، نس كه نياز داش
ــه،  كاالهايي كه براي  وام هايي از اين گون
ــت برده  ــرزمين هاي دور دس فروش به س
مي شدند، خود وثيقه يا ضمانت بازگشت 
پول بودند. معموالً ارزش اين كاالها بسيار 
ــغ وام بود. چون در آن روزها  باالتر از مبل
سفرها با خطراتي چون خطر غارت، كشتي 
شكستگي و مانند آن ها همراه بود، اي بسا 
ــد، وثيقة  بي آن كه وام دار كوتاهي كرده باش
وام در ميانة راه از دست مي رفت. اگر چنين 
حادثه اي پيش مي آمد، وام دار از زير بار وام  
ــه گرفته بود،  ــي مي يافت و وامي ك رهاي
بخشيده مي شد. بدين ترتيب، وام دهنده به 
معامله اي قمار مانند دست مي زد. اما تنها تا 
هنگامي كه كاالها در راه بودند، زيرا پس از 
اين كه كاالها به سر منزل مي رسيدند، ديگر 
ــيب احتمالي، به  ــارت و آس هرگونه خس

گردن وام دار بوده است [همان، 64].

انواع قراردادها
در قانون نامة «ماتيكان هزار داتستان»، 
انواع قراردادها، معامالت و حل معضالت 
مربوط به آن ها، طبق شرايط متعدد از جمله 
ــتي به لنگرگاه، وجود  شرايط رسيدن كش
كاال در كشتي و حمل آن به محل فروش،  
درج شده است. هر يك از شرايط مذكور، 

ــبب تغييراتي در قراردادها و معامالت  س
مي شد كه با نوع كاال و اطمينان بخش بودن 
ــان معين، رابطة  ــتقرار آن در زم محل اس
ــت. در معامالت و قراردادها،  نزديك داش
ــيب ديدن كاال و  ــدن و آس امكان فاسدش
مخاطراتي كه ممكن بود در جريان حمل 
ــد و مورد توجه  آن پديد آيد، منظور مي ش

قرار مي گرفت.
اهورا مزدا در برابر سؤال زرتشت مبني 
بر تعداد پيمان ها چنين پاسخ مي دهد: «1. 
ــفاهي؛ 2. عهد و پيمان با  ــد و پيمان ش عه
ــت؛ 3. عهد و پيمان به ارزش  فشردن دس
ــد و پيمان به ارزش  ــفند؛ 4. عه يك گوس
ــان به ارزش يك  ــك گاو؛ 5. عهد و پيم ي
ــه ارزش يك  ــد و پيمان ب ــان؛ 6. عه انس
قطعه زمين آباد و حاصل خيز» [دوستخواه، 

.[689 :1370
به دليل اهميتي كه بستن عهد و پيمان 
در دين زرتشت داشت، در مورد شكستن 
ــب با  هر يك از عهد و پيمان ها نيز متناس
آن ها مجازات و كفاره هايي تعيين شده بود 
كه بيشتر به صورت جريمة نقدي پرداخت 

مي شد.
ــوع بوخت» آگاهي  از «قانون نامة ايش
ــه «وام هاي  ــاوي مربوط ب ــه دع داريم ك
ــمي  ــاي رس ــه اي» را در دادگاه ه مضارب
ــه دادگاه حكميتي كه  ــد، بلك نمي پذيرفتن
ــكيل مي دادند، به  اصناف يا بازرگانان تش

اين دعاوي رسيدگي مي كرد [پيشين].
در كار بازرگاني، قراردادي از اهميت 
ــوردار بود كه در آن وكالت يا  فراوان برخ
قدرت وكيل به كس ديگر داده مي شد. غالبًا 
ــده  ــرارداد، نوِع وكالت تصريح مي ش در ق
ــت. ممكن بود بگويند: «من به فّرخو3  اس
ــار داده ام براي واريز كردن بدهي من،  اختي
پول را بپردازد و وثيقة مرا از گرو آزاد كند»، 
يا به وكيل وكالت داده مي شد كه چيزي را 
 [Matakdani Hazar Datastan, ــد بفروش

.183]
ــرورت هزينه هايي را  اگر وكيل به ض

ــد، آن هزينه ها را به او پس  متحمل مي ش
ــن گونه را بايد  ــراردادي از اي مي دادند. ق
روي كاغذ مي نوشتند و از آن سند مكتوب 
ــر آن  تهيه مي كردند. قراردادي را كه بر س
ــيده بودند، در صورتي  به توافق قطعي رس
ــخ آن تمايل  ــرف قرارداد به فس كه دو ط
ــتند برهم بزنند و اعالم  داشتند، مي توانس
كنند كه قراردادشان اجرا نخواهد شد. در 
ــه روزه  برخي از قراردادها، يك مهلت س
ــد و از لحظه اي كه قرارداد  تعيين مي كردن
بسته مي شد تا سه روز، هر يك از دو طرف 
ــت  ــرارداد در صورت تمايل مي توانس ق

قرارداد را فسخ كند.
گذشته از اشخاص حقيقي، اشخاص 
حقوقي نيز مي توانستند يكي از دو طرف 
قرارداد باشند و كارگزاران و گماشتگان به 
نمايندگي از آن ها در تنظيم قرارداد حضور 
ــه» از يك  ــه، «قانون نام ــد. براي نمون يابن
ــرارداد وام ياد مي كند كه ميان يك  مورد ق
آتشكده و يك شخص حقيقي بسته شده 
ــكده بود. الزم به ذكر  بود و وام دهنده آتش
است، روحانيان از بزرگ ترين وام دهندگان 
ــيار بااليي داشتند  بودند و قدرت مالي بس
ــي، 1376، ج 3: 1467]. منبع ثروت  [رض
روحانيون عبارت بود از اجراي بسياري از 
امور مردم، چون: انجام معامالت، نوشتن و 
ــمي كردن يا شرعي كردن امور تجاري  رس
ــه مرافعات در  ــي، فيصله دادن ب و فالحت
دادگاه ها، نوشتن اسناد ملكي و اخذ حقوق 
شرعي و كتابت و عوايد حاصل از امالك 
و مستغالت وابسته به معابد و آتشكده ها 

و غيره.

شرايط بازرگاني و حدود دارايي
در «روايت پهلوي، بخش 42» در مورد 
ــازاد درامد، روايت  ــرايط بازرگاني و م ش

بدين گونه است: 
ــد كه در  «اين كه بازرگاني چگونه باش
گناه نباشد. اگر در شهري يك دست جامه 
ــم ارزد، به چهار درهم بخرد و  چهار دره
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ــهر ديگري ببرد و بدان جا كه برد، ده  به ش
درهم ارزد، به ده درهم بدهد، مزد و روزي 
خويش و ستور را از آن بستاند و مازاد را به 
صدقه بدهد، ثواب بزرگي است. و اگر مازاد 
را به صدقه ندهد، بدان زمان جايز نيست 
ــاورزي و دام داري،  كه با آن پول از راه كش
خواسته (مال و دارايي) جمع كند. اين بدان 
سبب است كه اگر خواسته را براي زندگي 
بهتر الزم دارد، براي زندگي بهتر، تا سيصد 
«اِستير»4 اندوختن جايز است. از آن بيشتر، 
ــود از آن آيد، جز هزينة خويش،  چون س
بايد بقيه را به صدقه بدهد ...» [ميرفخرايي، 

.[51 :1367
ــائل  ــني و وضوح از اين مس به روش
برمي آيد كه در دوران ساسانيان، از ديدگاه 
ــرع، براي دارايي حد و اندازه اي وجود  ش
ــته و ثروت اندوزي سخت نكوهش  داش
مي شده است و البته اين امر طبقة بازرگان 
ــدود مي كرد. اضافه درامد مردم بايد  را مح
ــاهي تأديه و  ــرع و ادارات ش به محاكم ش
ــان حرام و  ــد، وگرنه مالش پرداخت مي ش
ــوب مي شدند و  خودشان گناهكار محس
بي گمان در صورت آگاهي محاكم، اموالشان 
ــد. به همين جهت است كه  مصادره مي ش
ــكده ها و معابد، ثروتمندتر و  خزائن آتش
پرمايه تر از خزائن شاهي بوده است. چون 
مردم عالوه بر ماليات هاي ديني و مقرر كه 
بايد به محاكم و ديوان شرع مي پرداختند، 
ــات و... به  ــك، نذور، صدق به عنوان كم
اداره هاي مالي موبدان پرداخت هاي فراوان 
ــتند  ــي و نيروي كار نيز داش نقدي، جنس

[مانكجي رستمجي اونواال، 1922: 58].
«روايات داراب هرمزديار» راجع به امر 

بازرگاني مي افزايد: 
ــش: كدام بازرگاني است كه در  «پرس

بازرگاني مرگ ارزان5 شود؟
پاسخ: اين كه آن چه خرند و فروشند، 
يزدان بر آن خريد و فروخت روا نداشته و 
ــنده و خرنده هر دو  نفرموده است. فروش
ــند و بي بها هم  ــن6 و مرگ ارزان باش ريم

ــت، در  ــرگ ارزان. پس چون ايدون اس م
همه كاري فرمان يزدان كوشي بايد داشت» 

[همان، 58 و 57].
از موارد فوق مي توان استنباط كرد كه 
در جامعة ساساني، بازرگاني از لحاظ ديني 
ــته است و  ــرعي داش براي بي دينان منع ش
ــدرت و ميدان داري  اين حكم در مواقع ق
موبدان و هم چنين تعصب ورزي پادشاهان 
ساساني، حتي در مورد پيروان ساير اديان 
ــز اعمال  ــاني ني ــود در قلمرو ساس موج
مي شد. و سخت گيري هاي «كريتر»7 نسبت 
ــي و تبعيد يهوديان و  به اقليت هاي مذهب

مسيحيان، دليل موثقي است بر اين ادعا.

شركت هاي تجاري
بازرگاني توسط شركايي از افراد عادي 
ــرمايه هاي خود را  يا جماعات ديني كه س
ــتراك مي گذاشتند و شركتي تشكيل  به اش
مي دادند، انجام مي گرفت. اصطالح مورد 
استفاده براي شركت هاي اين چنيني، واژة 
«همبايي» [دريايي، 1383: 111]. الزم به ذكر 
است كه اين اصطالح نه تنها به شركت هاي 
تجاري، بلكه به شركت هاي ديگري از قبيل 
شركت هاي حفاري و بازسازي كانال هاي 

آب و مانند آن نيز اشاره دارد.
در مادة چهلم از كتاب «ماتيكان هزار 
ــركت ها  ــتان»، به تفصيل از وضع ش داتس
ــت. در اين فصل، پيرامون  سخن رفته اس
حقوق و وظايف اعضاي شركت ها كه به 
ــد در اقتصاد ايران مقام مهمي  نظر مي رس
داشتند نظريات گوناگوني ارائه شده است. 
ــرح زير آمده  ــركت ها به ش اصول كلي ش

است: 
ــيئي را به هر تعداد  «هرگاه كساني ش
ــداري كنند و به تملك خود درآورند  خري
و چنين توافق كنند كه همة اموال و يا شيء 
خريداري شده به ما تعلق دارد، پس آن گاه 
ــده، به  ــيء خريداري ش همة اموال و يا ش
-[Far «ــاوي متعلق به آنان خواهد بود تس

.raxmarti, 1980: 147]

وجود  ديگر  تجاري  قوانين  پاره اي 
و  دولت  مأموران  توسط  كه  داشتند 
از طريق اخذ حقوق گمركي در طول 
راه ها و دريافت عشريّه (يك دهم) در 

بازارها اِعمال مي شدند
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ــركت ها،  ــول و مقررات ش ــق اص طب
سرمايه ، درامد حاصله و يا اموال و اشياي 
ــاوي ميان كلية  ــركت، به تس متعلق به ش

اعضاي شركت قابل تقسيم بود.
ــركت  و مهم ترين  ــده در ش اصل عم
عامل آن، مالكيت عمومي اعضا و جمعيت 
ــيم برابر و رعايت كامل  آن بود. اصل تقس
ــركت ها  آن، پاية محكم و مطلقي براي ش
به شمار مي رفت. فروش سهم يكي از اعضا 
ــت قبلي ديگر اعضاي  بدون جلب موافق

شركت، غيرممكن بود.
ــركت رواج و گسترش  بدين روال، ش
ــت و در آن نه تنها بازرگانان،  فراوان داش
بلكه افراد داراي اموال غيرمنقول از جمله 
ــه نيز كه اين اموال  صاحبان مزرعه و خان
غيرمنقول را به اجاره مي دادند، در شركت 
سهيم مي شدند. درامد حاصله از اموال آن ها 
نيز درامد عمومي شركت به شمار مي رفت.

بر پاية مطالب ارائه شده مي توان مدعي 
ــركت و تعاون،  ــد كه رواج گستردة ش ش
هدف كسب سود را دربرداشت. اين مهم 
ــي، وام  و اجاره  ــي ، بهره كش از راه بازرگان

ميسر بود.
ــاره اي قوانين تجاري  عالوه بر اين، پ
ــط مأموران  ــتند كه توس ديگر وجود داش
ــوق گمركي  ــق اخذ حق ــت و از طري دول

ــريّه (يك  ــا و دريافت عش ــول راه ه در ط
ــدند. احداث  دهم) در بازارها اِعمال مي ش
ــدد در بنادر خارك،  گمرك خانه هاي متع
سيراف و اُبّله بدين منظور بوده است و به 
موجب پيماني كه بين خسرو انوشيروان و 
ژوستي نيان (امپراتور بيزانس) بسته شد، 
بازرگانان آزادانه در قلمرو طرفين به داد و 
ستد كاال پرداختند و شهرهاي «نصيبين» در 
جانب دجله و «كالي نيك» در سمت فرات 
ــتان، به عنوان  و «ارتاكزاتا» در ناحية ارمنس
محل اخذ عوارض گمركي بين دو دولت 

تعيين شدند [كريستين سن، 1378: 91].
قانون ديگر، به انحصار دولتي خريد و 

ــاره اي كاالها از قبيل مواد معدني  فروش پ
ــياي فلزي و مخصوصاً ابريشم خام  و اش
ــروش آن ها به  ــود كه خريد و ف مربوط ب
دست مأموران دولتي صورت مي گرفت و 
قيمت و ميزان آن ها را دولت تعيين مي كرد 

[يارشاطر، 1380: 141].
ــن دوره  ــي، در اي ــطح بين الملل در س
ــر آب ها مطرح  ــئلة مالكيت قانوني ب مس
بود، به طوري كه تجار دريانورد ايراني، از 
رفت وآمد كشتي هاي بيزانسي و حبشي از 
طريق آب هاي خليج فارس و درياي عمان 
و اقيانوس هند جلوگيري مي كردند. بعدها 
ــط عثماني ها  ــت توس پي گيري اين سياس

موجب تحريك حس كنجكاوي غربيان و 
دست يابي آنان به اكتشافات جديد شد، به 
ــاي 15 و 16 ميالدي  طوري كه در قرن ه
توانستند قلمرو ايران و عثماني را از شمال 
و جنوب دور بزنند و به سرزمين هاي ادويه 
 [Ziskind, 1973: ــت يابند ــم دس و ابريش

.35-49]

پي نوشت
1. čaŝtak
2. Hambayih
3. farraxv

4. هر استير برابر با چهار درهم بوده است.
5. مرگ ارزان = مستوجب كشتن 

6. ريمن = ناپاك، از دين بيرون 
اول  پادشاه  چهار  دورة  در  هيربذهيربذان   = كرتير   .7
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مقدمه
دولت آل بويه برجسته ترين دولت شيعي و ايراني نژاد بود كه در حدود 130 سال (447 
ـ 320 هـ .قمري) بربخش بزرگي از ايران و عراق تا مرزهاي شام فرمان مي راند. اين دولت 
كه خود برآمده از جنبش هاي استقالل طلبانة ايرانيان بود و در پي ظهور دولت هاي مستقل 
و نيمه مستقل پديد آمد خود از بزرگ ترين عوامل ضعف خالفت عباسي، و تغييرات بنيادي 

در نهادهاي سياسي و ديني و اقتصادي آن روزگار شد.
اساساً شيعيان عراق انسجام خود را در برابر اكثريت سنّي مذهب، مديون غلبة بوئيان 

بودند كه برخي از رسوم شيعه را بنياد نهادند.
ــي رسيد؛ به  ــتردگي و وحدت سياس قلمرو آل بويه در عهد عضدالدوله به نهايت گس
ــند (به استثناي خراسان و سيستان كه متعلق به  ــر ايران تا رود س طوري كه عراق و سراس
سامانيان بود) تابع آن دولت گشت و در شبه جزيرة عربستان نيز از عمان تا سرزمين دور 

دست يمن تحت فرمان آل بويه درآمد.تشيع در دورة آل بويه
ابن خلدون مي نويسد: «آل بويه صاحب 
ــدند كه اسالم بر ساير  دولتي چنان عظيم ش
امت ها بدان مباهات مي كند» [خسروي، 52]

حكومت آل بويه (447ـ  320) بر ايران 
ــت سال طول  و عراق بيش از يكصد و بيس
ــران واقعي و  ــيد. در اين مدت حكم كش
تصميم گيرندة حقيقي، امراي آل بويه بودند 
ــدان اختياري  ــاي بغداد از خود چن و خلف
ــت آنان به  ــه اي در دس ــتند و بازيچ نداش

حساب مي آمدند. [همان، 53]
ــراي آل بويه عضدالدوله اول  از ميان ام
ــت كه خود را پادشاه خواند. وي  كسي اس
كه در سال 356 هجري به حكومت رسيد، 
با دانشمندان رفتاري خوش داشت و نسبت 
به مقام شامخ علي بن ابيطالب (عليه السالم) 
ــان مي داد. بقعة  از خود كرنش خاصي نش
مباركة امام علي (ع) در نجف و امام حسين 
ــكوهي تعمير  (ع) در كربال را به طرز با ش
ــهر مدينه نيز حصار  ــرد، و در اطراف ش ك
كشيد. عضدالدوله همچنين براي شيخ مفيد، 
عالم برجستة شيعي زمان خود، احترام قائل 

بود و به ديدنش مي رفت.
ابوطاهر (جالل  الدوله): سيزدهمين امير 
آل بويه نيز پس از درگذشت مشرف الدوله، 
برادرش جالل الدوله جانشين او شد و مدت 
ــاهي كرد و در شعبان سال  ــال پادش 17 س
435 هجري درگذشت. جالل الدوله چنان 
ــيعه عالقه داشت كه  به اهل بيت و ائمه ش
پيوسته به زيارت مرقد امام اول و امام سوم 
ــيعيان مي رفت و چون به يك فرسخي  ش
ــد و خود را پا  ــهر مي رسيد، پياده مي ش ش

برهنه به حرم مي رساند.

تشيع در عهد آل بويه  
ــل قرن چهارم هجري به تدريج  از اواي
ــكوه و جالل خالفت  سلسلة عباسيان  ش
افول كرد، وحدت حكومت درهم شكست 
ــف و ناتواني  ــدرت و نفوذ آن به ضع و ق

كليدواژه ها: تشيع، آل بويه، خليفة عباسي.

علي زّوار
دبير تاريخ ـ  شهرستان نقده

گنبد و بارگاه امام علي (ع)
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گراييد. اين ضعف از هنگامي آغاز شد كه 
ــي چيره شدند و  ايرانيان بر خلفاي  عباس
مناصب بزرگ دولتي را به دست گرفتند و 
بدان رنگ ايراني دادند و موقعيت عرب را 

متزلزل ساختند.

شيعه در دورة عباسي
ــيعيان پس از انقراض  اگر چه وضع ش
امويان و روي كار آمدن عباسيان روبه بهبود 
رفت اما چيزي نگذشت كه وضع به صورت 
سابق برگشت و شيعيان مورد تعقيب و آزار 

خلفاي عباسي قرار گرفتند.
ــيعه اين بود كه خالفت حق  عقيدة ش
ــت ولي بني عباس همچون  آل علي(ع) اس
ــد. از اين رو  ــه، آن را غصب كرده ان بني امي
شيعيان از خالفت بني عباس ناراحت بودند 
و مي گفتند ما از رنج امويان و مروانيان نجات 

يافتيم و گرفتار رنج آل عباس شديم.
آزار و اذيت شيعيان به وسيلة بني عباس 
در بعضي شهرها بسيار شديد و ظالمانه بود 
ــيعه يكي از اقسام  ــاني ش و داغ كردن پيش

شكنجه ها بود.
ــب و گروه هاي  ــروان مذاه ــاير پي س
مختلف اسالمي نيز با قلم و زبان و در برخي 
موارد با شمشير به جان يكديگر افتاده خون 
ــد. اختالف فكري و  يكديگر را مي ريختن
تعصب و جهالت در موارد بسياري به جنگ 

و خون ريزي منجر مي شد.
شيخ عبدالجليل قزويني رازي (از علماي 
بزرگ قرن ششم) در كتاب خود مي نويسد: 
در آن روزگار شيعياني بودند كه در كوچه 
ــد و قصائدي در  ــازار حركت مي كردن و ب
ــة هدي به  ــدح و منقبت اهل بيت و ائم م
ــن علي(ع) با صداي  خصوص اميرالمومني
بلند مي خواندند كه به آنان «مناقب خوان» 
ــركوب  مي گفتند ولي بني عباس آنها را س

مي كردند و حتي زبان آنها را مي بريدند.
آشكارسازي شعارهاي شيعه

ــعارهاي شيعه علني  قبل از آل بويه، ش

ــيعيان  نبود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه ش
بتوانند شعائر خود را ظاهر سازند اما از زمان 
تسلط آل بويه بر عراق و كاستن از اختيارات 
خليفه فعاليت ها و شعارهاي شيعه، كم وبيش 

آزاد و علني شد.
ــال 352  ــد: در س ابن جوزي  مي نويس
ــم عاشورا  معزالدوله مردم را به اقامة مراس
ــيعه امر كرد. شيعيان نيز  بزرگ ترين روز ش
بازارها را بستند و خريد و فروش موقوف 
شد. قصابان ذبح نكردند و آشپزها غذا نپختند 
ــقاها از كار باز داشته شدند. در بازارها  و س
ــد، پرده ها را در آويختند و  قبه هايي برپا ش
ــفته و صورت هاي  مردم عزادار با موي آش
سياه كرده و گريبان هاي چاك زده، نوحه كنان 
ــهر به  ــان، در ش ــر و صورت زن ــر س و ب
گردش درآمدند. مراسم سوگواري شهادت 
امام حسين(ع) نخستين بار همراه با عزاداري 
عمومي در روز دهم محرم اين سال برگزار 

شد.
ــوة  (ن ــن  جالل الدي  431 ــال  س «در 
ــا فرزندان و جمعي از ياران  عضدالدوله) ب
خود براي زيارت مرقد مطهر امام حسين(ع) 
ــپار كربال و نجف شد. در كربال، وي  رهس
ــين  قبل از ورود به محدودة حرم امام حس
پا برهنه شد و در نجف نيز از خندق شهر 
ــنگ  تا حرم اميرالمومنين(ع) كه يك فرس
ــا پاي برهنه اين  ــد و ب فاصله بود، پياده ش

فاصله را پيمود.» [ابن اثير،5091] پادشاهان 
آل بويه عالوه براين كه خود به زيارت كربال، 
نجف و كاظمين مي رفتند براي امام زادگان 
و علويان نيز نذر مي كردند و غالباً وصيت 
مي كردند كه اجسادشان را در جوار يكي از 

آنها و مراقد ائمه به خاك بسپارند.

پيامدهاي اقتدار تشيّع در دورة آل بويه
ــه يكي از  ــراق ب ــدن ع ــل ش 1. تبدي
ــيعه بويژه آزادي عمل يافتن  كانون هاي ش

شيعيان محلة شيعه نشين كرخ در بغداد.
ــه عنوان روز  ــورا ب 2. اعالم روز عاش
عزاي عموي و اجراي شعائر مربوط به آن و 

رفع سنن ناپسند بني اميه.
3. اعالم شادماني در روز عيد غديرخم، 
ــيني حضرت علي(ع) به جاي  روز جانش
حضرت محمد(ص) به نشانة دلبستگي به 

علي(ع).
4. تجديد بناي مقابر ائمه اطهار و آباد 
ــرف و تعيين اموال وقف  نمودن نجف اش
براي اماكن متبركه بويژه براي امام حسين(ع) 

و تامين آسايش زائران.
ــوق روز افزون شيعيان به زيارت  5. ش
مقابر امامان از جمله تشويق به سفر زيارتي 
به مشهد الرضا كه بعدها در عصر صفوي، 
شاهان نام آوري همچون شاه عباس اول به 
همراه متفكران نخبة شيعي همانند شيخ بهايي 

(ع)
ن 

حسي
ام 

ر ام
طّه

د م
مرق

ح 
ضري
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از اين سفرهاي زيارتي بارها براي تثبيت و 
استقرار بخشيدن مذهب شيعه بهره جستند.

ــي، اعم از  ــكيل مجالس مذهب 6. تش
روضه خواني و مجالس جشن و سرور

7. تجليل از بزرگان شيعه همانند شيخ 
صدوق، شيخ مفيد و ...

8. تجليل از احفاد علي(ع) و احترام به 
علويان.

علل و عوامل ترويج تشيع
ــارم ظهور  ــوم و چه ــاي س در قرن ه
نهضت اسماعيليه در قلمرو خالفت اسالمي 
و نيز خيزش هاي استقالل طلبانه در پاره اي 
ــرزمين هاي اسالمي از جمله ايران، به  از س
افول قدرت خالفت انجاميد. در عين حال، 
ــرن آزادي عقايد و آرا بود و  قرن چهارم، ق
ــتفاده از اين شرايط  شيعيان توانستند با اس
ــان طرق ديگر  ــود را براي تجلي مي راه خ
انتخاب كنند. در قرن چهارم، چهار دولت 
شيعي پا به صحنه گذاشتند: دولت زيديان 
در يمن، دولت حمدانيان در شام (سوريه) 
دولت آل بويه در ايران و دولت فاطميان در 
مصر. در واقع سركوبي هاي شديد شيعيان 
در دهه هاي قبل نتيجة معكوس داده بود و 
نه فقط به محو مذهب تشيع نينجاميد، بلكه 
به پيدايش فرقه هاي شيعي ديگر نيز در قرن 

چهارم منجر گرديد.
آشفتگي اوضاع سياسي و كشاكش هاي 
حكومت هاي رقيب با يكديگر موجب به 
قدرت رسيدن آل بويه شد و آل بويه توانستند 
بدون تزاحم، به ترويج عقايد شيعي بپردازند. 
علماي بزرگ شيعي نيز از آن فرصت نادر 
بهره جستند و به پديدآوردن آثار مهمي در 

زمينة معارف شيعي پرداختند.
ــاعدي كه علويان  آل بويه از بستر مس
ــوم ايجاد كرده  بودند و  طبرستان در قرن س
همچنين از جاذبة معنوي و وجاهت علويان 

به سود مقاصد خويش بهره ها بردند
عالمان شيعه از آزادي نسبي پديد آمده و 
بهره گيري از حمايت سياسي آل بويه، براي 

ــترش فعاليت هاي علني خود بهره مند  گس
ــوي ديگر آل بويه از شرايط  ــدند. از س ش
مساعدي كه در پرتو تبيين و تشريح عقايد 
شيعه به وسيله عالماني مانند شيخ مفيد و 
ــيد رضي به وجود آمد به عنوان پشتوانه  س
ــتفاده  معنوي و عقيدتي حكومت خود اس

كردند.
ــترش اعتزال نيز  ــت كه گس بايد دانس
ــت، چرا كه  ــترش تشيع تاثير داش در گس
ــت مي كردند و  ــان حماي ــه از علوي معتزل
وجود قرابت هاي فكري بين شيعه و معتزله 
ــيعه و عقل گرايي  همچون عدل گرايي ش

معتزله جريان امر را تسريع مي كرد.

ابقاي خليفة عباسي 
ــرداران ترك هر گاه يكي  اميران و س
ــا  ــتند و ي ــي را مي كش ــاي عباس از خلف
ــي از افراد  ــد بي درنگ يك ــزل مي كردن ع
ــابق  ــدان را به جاي خليفة س ــن خان همي
برمي گماشتند طوري كه دستگاه خالفت 
ــك روز هم بي خليفه نمي ماند. در  حتي ي
مواقعي هم كه قصد عزل خليفه را نداشتند. 
ــت  به جنگ خليفه مي آمدند، او را شكس
ــپس با او بيعت مي كردند و  مي دادند و س
خود را فرمانبردار دستگاه خالفت معرفي 
مي نمودند، مثًال عضدوالدوله ديلمي با اين 

ــيعي مذهب بود و خلفاي عباسي را  كه ش
غاصب مقام خالفت مي دانست و همه نوع 
ــت وقتي بر بغداد  ــدرت و نفوذ هم داش ق
ــتيال يافت دارالخالفه و ديگر عمارات  اس
ــتگان خليفه را تعمير كرد و در اكرام  وابس

و اعزاز خليفه بسيار كوشيد.

منابع
1. زرين كوب، عبدالحسين: تاريخ مردم ايران، ج 2، تهران، 
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3. ابن اثير عزالدين: كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، 
برگردان: حميدرضا آژير، چاپ اول، جلد 12، سال 1383، 

انتشارات اساطير
4. جعفري، سيد حسين محمد: تشيع در مسير تاريخ، 
ترجمه دكتر سيدمحمدتقي آيت الهي، چاپ ششم، سال 

1372
اول  شيخ صدوق(ره)، چاپ  5. خسروي، محمد علي: 

سال 1370 انتشارات اسوه
ترجمه علي  اسالمي،  تمدن  تاريخ  زيدان، جرجي:   .6
سپهر  چاپخانه   1373 سال  هشتم  چاپ  كالم،  جواهر 

تهران
7. دايره المعارف تشيع: (سيري در فرهنگ و تاريخ تشيع)، 

چاپ اول سال 1373، نشر سعيد محبي تهران
8. برتولد اشپولر: ايران در قرون نخستين اسالمي، جلد 
علمي  انتشارات  شركت  فالطوري،  جواد  ترجمه  اول، 

تهران 1369
9. طباطبايي، عالمه فقيد سيد محمد حسين: شيعه در 

اسالم، دفتر انتشارات اسالمي، قم

13
90

ان 
ست

تاب
 . 4

رة 
شما

م.  
ده

واز
ة د

ور
د

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

24



اشاره
ــت. او در  ــورم والت (lee. w. formwalt)  مدير اجرايي انجمن مورخان آمريكايي اس لي دبليو ف
دانشگاه ايالتي آلباني و دانشگاه اينديانا تاريخ آمريكا و جهان تدريس مي كند. اگر چه همان گونه كه در 
متن مشخص است توصيه هاي او متوجه جامعه و تاريخ اياالت متحده و نظام آموزشي آن كشور است، 
اما در واقع، اصول عقايد او با اندك تغييراتي مي تواند قابل انطباق بر هر نظام آموزشي ديگر نيز باشد. 

طي ساليان  متمادي و به مناسب هاي 
ــت تا  ــده اس ــن دعوت ش ــف از م مختل
ــگاهي  ــوزگاران تاريخ پيش دانش براي آم
ــوزش تاريخ به  ــارة راه هاي مؤثر تر آم درب
ــخنراني كنم.  ــتاني س دانش آموزان دبيرس
ــي اوقات بر  ــس خود، برخ ــن در تدري م
منابع دست اول دخيل در مباحث كالسي 
ــتفاده از  تمركز مي كردم و گاهي نيز بر اس
موضوعات محلي متمركز مي شدم. هنگامي 
ــال پيش از من خواسته شد تا  كه چهار س
ــراي آموزگاران  ــي را ب يك گارگاه آموزش
ــت  ــي، ايال ــي در آلبان ــات اجتماع مطالع
جورجيا، ترتيب دهم، من راه هاي مختلفي 
ــجويان  ــيلة آن ها عاليق دانش را كه به وس
ــي برانگيخته  ــي آلبان ــگاه ايالت را در دانش
ــامان داده و براي آموزگاران  بودم، سرو س
ــال گذشته، در  ــه س ارائه دادم. در طول س
ــة مورخان آمريكايي» من فرصت  «مؤسس
ــافرت به سراسر كشور و مصاحبت با  مس
ــگاهي را داشته ام و  آموزگاران پيش دانش
ــتان جاري آن «هفت قاعده» را كه  در تابس
در جورجيا سروسامان داده و با آموزگاران 

1قاعدة اول: اشتياق
ــتياق اولين و مهم ترين شيوه  ايجاد اش
ــي است.  ــاط به هر كالس براي آوردن نش
ــراي موضوع  ــما ب ــتياق خود ش حتي اش
ــت.  درس و آموزش آن كليد موفقيت اس
ــاط، براي دانش آموزان  هر گونه فقدان نش
ــت. اما اشتياق چيست؟  غيرقابل قبول اس
ــه اش  اين واژه (enthusiasm) كه ريش
به يونان باستان برمي گردد به معناي ايجاد 
ــور و حال در شماست. به عبارت ديگر  ش
اشتياق آن حالتي است كه شور و شوق را 
برانگيزاند. آموزگاران بايد برانگيخته شوند 
ــان را نيز برانگيزانند. براي  و دانش آموزانش
برانگيخته شدن، شما بايد به آن چه تدريس 
مي كنيد عشق بورزيد. الزم است كه موضوع 
ــتان را بشناسيد و هر روز در مورد آن  درس
ــد و آن چه را  ــري بياموزي ــب بيش ت مطال
تدريس مي كنيد بخشي از وجودتان سازيد. 
ــه دانش آموزانتان اين كيفيت را  هنگامي ك
ــان برانگيخته و  ببينند و درك كنند خودش

نسبت به آموختن تاريخ مشتاق مي شوند.

نويسنده: لي دبيلو فورم والت
استاد تاريخ دانشگاه هاي اينديانا و ايالت آلباني اياالت  متحدة آمريكا

مترجم: سيد رضا وسمه گر

ــركت كننده در كارگاه آموزشي  تاريخ ش
ــده در سن آنتونيوـ   ــرفتهـ  برگزار ش پيش
ــر كشور  و هم چنين آموزگاراني از سراس
ــات تابستاني دربارة آموزش  كه در مؤسس
ــون ايالت  ــت حقوق مدني درجكس نهض
ــي پي و آتالنتاي ايالت جورجيا  مي سي س
ــان نهاده بودم، از نو مورد توجه قرار  در مي

دادم.
بعد، هنگامي كه به بلومينگتون (ايالت 
ايندياناـ  م) بازگشتم به فكر دايرة وسيع تري 
از مخاطبان افتادم كه مي توانستم از طريق 
 OAH Magazine Of) تاريخ OAH مجلة
History) (1) با آن ها مواجه شوم. سپس، 
در ادارة اجرايي مجله، به اين نتيجه رسيديم 
كه شايد خوب باشد تا در مجله ستوني را 
به استادان تاريخ اختصاص  دهيم  تا بتوانند 
مؤثرترين روش هايشان را در امر آموزش با 
هم در ميان بگذارند. بنابراين ما ستوني را 
دربارة اين موضوع، با عنوان «هفت قاعده 
براي آموزش مؤثرتر تاريخ» آغاز مي كنيم 
ــم در مجله  ــي منظ كه اميدواريم به بخش

تبديل گردد.

7 قاعده 
براي آموزش مؤثر و پر نشاط درس تاريخ

كليدواژه ها: آموزش تاريخ، آموزش مؤثر، تدريس.
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2قاعدة دوم: به كتاب يا جزوة 
درسي كمتر تكيه كنيد

ــادي از كتاب ها و  ــيار زي ــمار بس ش
جزوه هاي درسي تاريخ مبهم، كسل كننده 
ــما به واقع  ــتند. ش ــور و حال هس و بي ش
ــزوه را به تنها منبع خود نيز  نمي توانيد ج
ــازيد. اجازه دهيد كتاب و جزوه،  مبدل س
طرح كلي دورة آموزشي را تعيين كند  و شما 
با استفاده از ديگر منابع، به ويژه منابع دست 
اول، تدريس كنيد. بهترين منابع تاريخي را 
كه لذت مطالعه را ايجاد مي كنند برگزينيد. 
ــارة برده داري  براي نمونه هنگامي كه درب
ــد دانش آموزان  ــكا مطالعه مي كني در آمري
ــك دوگالس2 (بردة  ــما روايت فردري ش
ــا اتفاقات زندگي يك دختر  آمريكايي) ي
ــس3 را مي خوانند.  ــرده، اثر هريت ياكوب ب
ــي مي كنند، اثر  نيم ديگــر چگونه زندگ
ــتة  ياكوب ريس4، واهمه هاي جنوبي نوش
آيدا. بي. ولس5 و روح روان مردمان سياه 
اثر دبليو. يي. بي. دوبوس6 ، اوضاع پس از 
جنگ داخلي آمريكا را روشن تر ساخته و 
جنگجويان نمي گريند نوشتة ملبا پاتيلوبيل7 
روايتي بسيار زنده از تجربة يك دانش آموز 
ــتاني آفريقاييـ  آمريكايي تبار را از  دبيرس
دبيرستان مركزي ليتل راك (ايالت آركانزاس 
ــت  ـ م) ارائه مي دهد. اين ها همه منابع دس
اول هستند نمونه هاي بسيار فراوان ديگري 
ــما مي توانيد از آن ها  نيز وجود دارد كه ش
استفاده كنيد. شما بايد آن منابعي را برگزينيد 
كه بيش ترين تأثير را بر شما داشته اند؛ منابعي 
ــتاق مي سازند،  كه تنها دانش آموزان را مش
ــد با عالقه و  ــما نيز مي تواني بلكه خود ش
احساس آن ها را تدريس كنيد. آماده سازي، 
كليد بهره برداري بيش تر از اين منابع است. 
به دانشجويان پرسش هايي بدهيد كه آن ها 
ــمت يافتن ايده ها و نكات مهم در  را به س

ضمن مطالعة منابع رهنمون شود.

مسائلي  به  چهارم:  4قاعدة 
توجه كنيد كه امروز اتفاق مي افتد

نگاه به تاريخ به عنوان روايت جنگ ها، 
ــاي جمهور را  ــاهان و رؤس نبردها، پادش
ــايلي چون نژاد، طبقه و  رها كنيد و به مس
جنسيت فكر كنيد. امروزه اين مسايل بسيار 
بيش تر در زندگي ما نقش دارند. جنسيت و 
جغرافيا يا مكان به يك اندازه اهميت  پيدا 
كرده اند و با اين مسايل است كه ما خودمان 
ــا مي خواهيم  ــه م ــيم. چنان چ را مي شناس
تساهل را آموزش دهيم ناچار خواهيم بود 
ــيت ها  تا احترام به نژادها، طبقات و جنس
را ياد بدهيم. براي دانش آموزان دبيرستاني 

3قاعدة سوم: از منابع دست 
دوم مناسب استفاده كنيد

ــت دوم براي قرار گرفتن  منابع دس
ــت اصلي و ايجاد حس منابع  در موقعي
ــي  ــي اساس ــما نقش ــت اول در ش دس
ــت شما وقتي  دارند. اگر چه ممكن اس
ــه منابع اختصاص دهيد  را به اين گون
ــما به هر حال،  يا ندهيد، اما وظيفة ش
به وسيلة  دانش آموزانتان  ــازي  س آماده 
ــراي درك منابع  ــس زمينه اي ب ارائة پ
دست اول است؛ منابع دست دوم اين 
ــوب كاري و يا اوضاع و احوال  چارچ

ــد. ــم مي آورن را فراه
اني

ريج
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ــايد بتوانيد چگونگي پديدار  باال تر شما ش
شدن اين مقوله را نيز تبيين كنيد.

5قاعدة پنجم: از  تاريخ محلي 
به ميزان فراواني براي آموزش تاريخ 

استفاده كنيد  

ــاي تاريخي، چنانچه  برخي رويداده
دانش آموز بتواند نمودي محلي از آن ها ببيند، 
مي توانند اثري بسيار عميق تر بر او بگذارند. 
براي نمونه آموزش اين سه مرحله از دورة 
بازسازي اياالت جنوبي بعد از جنگ هاي 
ــائل مربوط به  ــي امريكا8؛  يعني مس داخل
رياست جمهوري، راديكال ها و طرفداران 

ــردگان (8) چنانچه به خوبي  ــاز خريد ب ب
تدريس نشوند، مي توانند براي دانش آموز 
ــل كننده باشند. حال اگر شما  به واقع كس
در جنوب امريكا تدريس مي كنيد يك رو 
نوشت از قرارداد منعقده ميان يك كشاورز 
ــينش در تابستان پس  محلي و بردگان پيش
از رهايي را ميان  دانش آموزان توزيع كنيد. 
اين تمرين نتايج فراواني دارد. اين قرار داد 
يك منبع دست اول است و نشان مي دهد 
ــازي براي افراد عاديـ  يك  كه دورة بازس
كشاورز و افراد آزاد شده در زراعتشـ  چه 
ــت، لذا دانش آموزان  را  معني مي داده  اس
به ارتباط برقرار كردن با گذشته وا مي دارد. 
اين چهره هاي تاريخي، فرهنگ واقعي بشر 
در ناحيه اي هستند كه شما تدريس مي كنيد. 
من تضمين مي كنم كه دانش آموزان با اين 

شيوه دورة بازسازي را خيلي بهتر از اين كه 
ــي  ــا را فقط در جزوه هاي درس ــر آن ه اگ
ــاد خواهند آورد؛ يا  مطالعه مي كردند به ي
اين كه از دانش آموزان بخواهيد روايت هاي 
مربوط به دورة بازسازي را در روزنامه هاي 
محلي مطالعه كنند. سر دبير روزنامه، دربارة 
ــه به همراه آزادي بردگان اتفاق  تغييراتي ك
افتاده، چگونه مي انديشيده است؟ اين امر 
چه تأثيراتي بر زندگي روزمرة خوانندگان 

داشته است؟
ــد از تاريخ محلي  ــما حتي مي تواني ش
ــره ببريد.  ــوزش تاريخ جهان به ــراي آم ب
ــه من در  ــش هنگامي ك ــال پي چندين س
جورجيا، تاريخ جهان آموزش مي دادم، ما بر 
مصرف گرايي نوين در دهة 1920، با توجه 
ــگاه هاي بزرگ،  به تبليغات ويژه در فروش
تمركز نموديم. در ابتدا من تاريخچه اي از 
ــگاه ها و شيوه هاي تبليغاتي آن ها در  فروش
روزنامه ها براي ايجاد اشتياق به كاالهايشان 
ــه دادم (روندي به  ــوزان ارائ ــه دانش آم ب
ــوي افزايش اشتياق در ميان مردم). شما  س
ــتاق  ــردم را به خريد كاالها مش چگونه م
ــازيد؟ ارزش هاي آن ها در چيست؟  مي س
چگونه تبليغاتچي ها اشتياق براي خريد را 
در مردم ايجاد مي كنند؟ ما از كتاب «كشف 
گذشتة جهاني: نگاهي به شواهد» اثر مري. 
ــروس ويلر، فردريك  اي. وايزنر، ويليام ب
ــر و ملوين اي. پيچ9، كه حاوي  ام. دورينگ
تبليغات فروشگاه هاي بزرگ از روزنامه هاي 
اياالت متحده، بريتانياي كبير، فرانسه، برزيل، 
كانادا، استراليا و افريقاي جنوبي بود، بهره 
ــگ عامه در مورد تبليغات در  برديم. فرهن
همة اين كشورها به وضوح در آگهي هاي 

بازرگاني مشخص بود.
ــوزان را به يك  ــن من دانش آم بنابراي
ــال در دهه 1920 ارجاع داده و از آن ها  س
خواستم براي جست وجو دربارة تبليغات 
ــزرگ در روزنامة محلي  ــگاه هاي ب فروش
ــت) آلباني به كتابخانة عمومي بروند.  (ايال
آن ها مكلف بودند كه رونوشتي از يك تبليغ 
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ترانه ها، رشد دهند. اين امر نشان مي دهد كه 
مباحث چه قدر براي شما اهميت دارند و به 
ــوص كمك مي كند  تا آن ها آوازهاي  خص
ــاي متفاوت را  ــده در گويش ه خوانده ش
نيز بفهمند. در اجراي نسخه هاي گوناگون 
يك آهنگ ترديد نكنيد تا با اين كار نشان 
دهيد كه چگونه مردم مي توانند يك آهنگ 
ــه و براي هدفي ديگر  را از اوضاعي گرفت
بازسازي كنند. نمونه اي مناسب از اين امر 
ترانة نهضت كارگري به نام «شــما كدام 
طرفي هســتيد؟» است كه به سرودي مهم 
براي نهضت حقوق مدني تبديل شد. ديگر 
ــاي  آوازهاي نهضت حقوق مدني از كليس
ــده   اند كه نشان دهندة  سياهان استخراج ش
پيوند ميان اين دو (نهاد و نهضت) است. 
اين آهنگ ها همچنين برخالف ترانه هاي 
متينيگ هاي سياسي كه يك هدف را دنبال 

چاپي به كالس آورده، آن را تشريح كنند و 
ــخص كنند كه آن آگهي چه چيزي را  مش
ــتفاده از  براي فروش تبليغ مي كند و با اس
چه ارزشي (براي مثال صرفه جويي، منزلت 
اجتماعي و غيره) مي خواهد اشتياق به خريد 
را ايجاد كند. برخي اوقات شما با نتايجي 
ــويد! وقتي كه ما  غير منتظره مواجهه مي ش
به آگهي هاي بازرگاني نگاه كرديم، متوجه 
ــديم كه تبليغات در اوائل دهة 1920 به  ش
ــمت مردان معطوف است، در حالي كه  س
ــوي زنان معطوف  ــان اين دهه به س در پاي
مي شود. بنابراين ما دربارة اين «تغييرات در 

تبليغات  و در فرهنگ» بحث كرديم.
 شما مي توانيد از روزنامه هاي محلي، به 
صور گوناگون استفاده كنيد. مردم محلي كه 
در جنگ شركت نكردند، با جنگ جهاني 
دوم چگونه تعامل داشتند؟ چگونه جنگ 
بر تبليغات اثر گذاشت؟ در دهة 1940 در 
مقايسه با دهة 1920، چه ارزش هايي اهميت 
دارند؟ شما مي توانيد براي هر دانش آموزي 
يك روز مثًال روز تولد خودش و يا پدر و 
ــرية محلي  مادرش را تعيين كنيد، تا به نش
ــره در آن روز مراجعه كند اخبار مهم  منتش
آن روز چه بودند؟ آگهي هاي تجاري  چه 
بودند؟ ارزش هاي نمايان در اين تبليغات از 

چه نوعي بودند؟

موسيقي  از  ششم:  6قاعدة 
[سرود] و فيلم براي تحريك آن دسته 
از احساسات كه با مطالعه برانگيخته 

نمي شوند بهره ببريد    
ــات را به  ــيقي مي تواند احساس  موس
ــروع درس  ــا برانگيزد. ش ــرزي بي همت ط
ــث را كه  ــگ مي تواند يخ بح ــا يك آهن ب
ــروع كالس با آن  ــب در هنگام ش ــا اغل م
ــكند. به دانشجويان كمك  روبه روييم، بش
ــود را از  ــنوايي خ ــد تا مهارت هاي ش كني
طريق برروي كاغذ آوردن معاني دريافتي از 

ــد همن گونه كه در يك  مي كنند، مي توانن
ــرت اتفاق مي افتد، احساسات بسيار  كنس

گوناگوني را بيان كنند.
فيلم نيز مي تواند شيوه اي قدرتمند براي 
ــد. اما بايد  جلب توجه دانش آموزانتان باش
ــيد كه از فيلم به جاي تدريس  مواظب باش
استفاده نكنيد. به جاي آن، فيلم را آموزش 
دهيد. به دانش آموزانتان بگوييد كه در فيلم 
ــم را در لحظات  ــتيد. فيل به دنبال چه هس
ــار نظر آن ها  ــاس متوقف كنيد و اظه حس
ــد كه ناچاريد  ــاس نكني را بخواهيد. احس
ــد. از فيلم نيز به  ــم را پخش كني همة فيل
مانند هر منبع ديگري استفاده كنيد. برخي 
فيلم ها هستند كه شما مي خواهيد تمام آن 
را آموزش دهيد، درست مانند هنگامي كه 
شما  تمامي زندگينامة خود نوشت و كوتاه 
ــايد  فردريك دوگالس را به كار گيريد. ش

عكس: اعظم الريجاني
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شما بخواهيد فقط از بخش هايي از فيلم هاي 
ديگر استفاده كنيد، به مانند زماني كه شما 
به دانش آموزانتان در عوض مشاهدة كامل 
فيلم قسمت هايي از روزنامه يا مجالت را 
ــته باشيد  براي مطالعه مي دهيد. به ياد داش
فيلم ابزاري است كه به شما كمك مي كند، 
ــي عميق از دورة تاريخي  بهتر بتوانيد درك

مورد آموزش خود بيان كنيد.

را  هفتم: سواد خود  7قاعدة 
دربارة رايانه افزايش دهيد

ــت به  ــه اينترن ــي ك ــورد راه هاي در م
ــما ياري  ــس ش ــيوة تدري ــازي ش غني س
-List ــك ــه كنيد. در ي ــاند، مطالع مي رس
 List-.ــته تان ثبت نام كنيد serve دربارة رش

serve هاي فراواني براي آموزگاران تاريخ، 
ــاخة  ــخ  آمريكا، تاريخ جهان و هر ش تاري
ــت، وجود  قابل تصور ديگري از اين دس
دارد. بهترين پايگاه هاي اطالعاتي را، براي 
مطالبي كه آموزش مي دهيد، بيابيد و آن ها 
ــه دانش آموزانتان معرفي كرده و بحث  را ب
كنيد كه در اين سايت ها چه ياد گرفته اند. 
درست همان گونه كه شما به دانش آموزانتان 
ــودمند و  ــان منابع چاپي س ــخيص مي تش
ضعيف را مي آموزيد، به همان صورت نيز 
ــد به آن ها ياد بدهيد كه از چنان تفاوت  باي
گذاري براي استفاده از منابع الكترونيك نيز 
استفاده كنند. سال ها ما به دانش آموزانمان 
ــي به صرف اين كه در  آموخته ايم كه مطلب
ــت صحيح نيست، حال ما  كتابي آمده اس
ناچاريم اين مطلب را روشن سازيم كه يك 
ــب به صرف اين كه در اينترنت وجود  مطل

دارد نمي تواند صحيح باشد. منبع اطالعات 
ــما چگونه مي توانيد پاسخ  آن چيست؟ ش
ــيوه نه تنها  ــتفاده از اين ش ــا اس ــد؟ ب دهي
ــته به دست مي آورند،  دركي بهتر از گذش
ــه مي تواند در  ــه مهارتي مي آموزند ك بلك
ــان نيز مورد استفاده  ديگر وجوه زندگيش
ــما تاريخ را براي  قرار گيرد. هنگامي كه ش
ــازيد  ــز مي س ــان هيجان انگي دانش آموزانت
ــه بيش تر بياموزند  آن ها انگيزه مي يابند ك
و بنابراين دركي عميق تر از معناي گذشته 
ــت مي آورند. از اين رو به استفاده از  به دس
فناوري هاي نوين در تدريستان توجه نشان 
دهيد. دانش آموزان شما به خاطر محرك هاي 
چالش برانگيزي كه ارائه داده ايد سپاسگزار 

شما خواهند بود.
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اشاره
اين پژوهش در پى بررسى فعاليت هاى عمرانى انجام شده در عصر تيموريان خاصه 
در زمان شاهرخ ميرزا است. در واقع شاهرخ بعد از خاتمه بخشيدن به بحران پدرش تيمور 
ــينى، كه بعد از مرگ او به وجود آمده بود، و تثبيت اوضاع سياسى، به فعاليت هاى  جانش
عمرانى نيز اهتمام ورزيد. در اين امر خطير همسران وى گوهرشاد خاتون و ملكيت آغا 
و پسرانش الغ بيگ، بايسنقر و ابراهيم نيز شركت داشتند. عالوه بر اين امراى نامدارى چون 
ــت از ولى نعمت خويش به امر  ــاه نيز به تبعي عالء الدوله عليكه ُككلتاش و امير فيروزش

احداث ساختمان ها و آبراهه ها مشغول شدند.
به طور كلى، با كاخ ها، مساجد، مدارس، پل ها، خانقاه ها و رباط هايى كه در اين زمان در 
شهرهاى مختلفى چون سمرقند، هرات و مشهد و شيراز احداث گرديد مى توان تيموريان 
را آغازگر صنعت معمارى اسالمى قلمداد كرد كه، از نظر اهل فن، سبك معمارى آن ها، بر 

معمارى هاى ايرانى از نظر احتشام و عظمت مزيت دارد.

ــفاكيّت و  ــه از نظر س ــور، اگرچ تيم
ــرزمين هاى تحت اشغال  خون ريزى در س
خود چيزى كمتر از چنگيزخان نداشت، اما در 
خالل لشكركشى هايش تا فرصت مى يافت 
به فعاليت هاى عمرانى نيز مى پرداخت. او 
ــهرها، به ويژه توسعة شهر  براى آبادانى ش
سمرقندـ  پايتخت خود اهميت زيادى قايل 
ــدان و صنعتگرانى را از  ــود. تيمور هنرمن ب
سرزمين هاى مفتوحه به سمرقند انتقال داد و 
در حومه اين شهر دهكده هايى را با نام هاى 
شهرهاى بزرگى چون دمشق، مصر، شيراز، 
ــاه،  ــلطانيه و بغداد بنيان نهاد (ابن عربش س
ــن در اطراف و  1339، ص 308). همچني
حاشية شهر نيز باغ هايى با نام هاى دلگشا، 
ــار و تخت قراچا  ــمال، نقش جهان، چن ش
براى همسران خود ساخت. يكى از بناهاى 
ــتور تيمور ايجاد گرديد،  معظمى كه به دس

ــراى (كاخ كبود) بود (بابر، 1943،  گوك س
ج2، ص 48)، كه آن را به منظور جاى خزانه 
و يا محل زندانيان و مقصرين ساختند. بناى 
آرامگاهى كه اكنون قبرهاى تيمور، ميرانشاه، 
شاهرخ، الغ بيگ و محمدسلطان در آن واقع 
ــت، در جوار مدرسه اى ساخته شده كه  اس
ــتور تيمور، پس از بازگشت از نبرد  به دس
آنقره (آنكارا) ساخته شد (يزدى، 1336، ج 

2، ص 431 ـ430).
دورة  در  ــرات  ه ــى  نواح ــن  آبادتري
ــراف گازرگاه  ــرزمين هاى اط تيمورى، س
ــان قرن دهم از آن ها  بود كه جغرافى نويس
به عنوان سرزميِن خالى از سكنه ياد كرده اند. 
ــزدى، 1336، ج 2، ص  ــاى زاغان (ي باغ ه
ــفزارى، ج 1339، ج 2، ص 41؛  336؛ اس
خواندمير، 1345، ص 27) و سفيد (هروى، 
ــان حكمرانى  ــه در زم 1944، ص713) ك

فعاليت هاى عمرانى تيموريان 
در دوره سلطنت شاهرخ ميرزا (1447ـ  1405)

مؤلف: پروفسور اسماعيل آكا
مترجم: اكبر صبورى

ــا (1389 ـ1245م/ 792 ـ 643 ق)  كرت ه
ــده بود، در عهد شاهرخ مرّمت  احداث ش
شد آنگاه باغ هاى زاغان از طرف شاهرخ به 
ــى به كار رفت و باغ  عنوان امارت حكومت
سفيد نيز در سال 1410 م/ 813 ق بازسازى 
 aــد و با بعضى الحاقات (ابرو، ج 1، ص ش
465؛ عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 191 ـ 

190)1، اقامتگاه بايسنقر ميرزا گرديد.
امير فيروز شاه و عليكه ككلتاش، كه از 
سوى شاهرخ مأمور عمران و آبادانى هرات 
ــهر و در امتداد  ــمال ش ــده بودند، در ش ش
ــان  كانال هاى انجيل و خيابان، براى خودش
ــداث كردند. اين  ــارات و باغ هايى اح عم
ــلطان  فعاليت هاى عمرانى بعداً در زمان س
ــين بايقرا نيز ادامه پيدا كرد و عليشير  حس
ــن محل احداث  ــم بناهايى در اي نوائى ه

نمود.

كليدواژه ها: تيموريان، عصر شاهرخ، 
فعاليت هاى عمرانى، گوهرشاد.
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شاهرخ ميرزا
ــاهرخ در  ــور، ش ــرگ تيم ــس از م پ
ــش فرصت و  ــال هاى آغازين حكومت س
ــال كافى براى پرداختن به فعاليت هاى   مج
عمرانى نيافت؛ تنها براى تأمين امنيت شهر 
ــتور مرمت قلعة اختيارالدين را  هرات دس
 365 b ــرو، ج 1، ص ــادر كرد (حافظ اب ص
ــه  ــمرقندى، 10، 1360 و ب ــرزاق س عبدال
بعد)2، و بعد، هنگامى كه اوضاع سياسى به 
نفع او تغيير يافت، به فعاليت هاى عمرانى 
ــاهرخ، هنگامى كه در  نيز اهتمام ورزيد. ش
ــال 1410 م/813 ق در بادغيس اقامت  س
ــت، فرمان داد، شهر مرو را كه از زمان  داش
حملة مغول ها به ويرانى كشيده شده بود، از 
نو مرمت و آباد كنند. عالوه بر آن، خواستار 
انجام فعاليت هاى عمرانى در سرتاسر خاك 
ــد. پس از آن، و به دستور او  ــان ش خراس
ــد، پل هاى  ــادى احداث گردي راه هاى زي
ــاخته شد و پل هاى قديمى نيز  جديدى س
ــدند. در ادامه، براى  ــازى ش مرمت و بازس

تعمير سد مرو كه آب آن از نهر مرغاب تأمين 
مى شد و نيز براى عمران و آبادانى خود شهر 
مرو، امراى نامدارى مثل عالء الدوله عليكه 
ككلتاش، امير موسى و اميرعلى چغانى را به 
اين امر خطير مأمور كرد و آن ها تمامى اين 
كارها را در اندك مدتى به اتمام رسانيدند. 
ــال اول، پانصد جفت  ــن اقدام، در س در اي
گاوميش، در امر زراعت به كار گرفته شدند 
و افرادى از اطراف و اكناف مملكت بدانجا 
آورده و اسكان داده شدند. شهر با مسجد، 
ــه و ديگر بقاع  بازار، گرمابه، خانقاه، مدرس
ــد، و رونق و شكوه سابق  خيريه مزين ش
را باز يافت (ابرو، ج1، ص 452a ـ 365b؛ 

عبدالرزاق سمرقندى 1360، ص185).
ــدرش تيمور كه  ــاهرخ، همچون پ ش
ــت، در  ــمرقند داش ــى به س ــه خاص توج
تمامى ايام سلطنتش، با ساختمان هايى كه 
ــهر هرات به  ــداث كرد، براى تبديل ش اح
ــيار نمود.  ــوان پايتخت خود تالش بس عن
ــلطنت خود، در  ــبب، در اوايل س بدين س

ــهر، در دامنة قلعة اختيارالدين  ــمال ش ش
دستور به احداث خانقاه و مدرسه اى عالى 
ــال 1410م/ 813 ق به  داد كه هر دو در س
ــيد (ابرو، برگ 465a؛ عبدالرزاق  اتمام رس
سمرقندى، 1360، ص185). پس از آن، از 
چهار دانشمند معروف به نام هاى يوسِف 
اوبهى، يوسف حالج، عبدالرحيم ياراحمد 
ــه  ــف اهللا براى تدريس در اين مدرس و لط
ــة درس نيز،  دعوت كرد. در روز اول جلس
ــه حاضر شد.  ــلطان خودش در مدرس س
مدرسان در موضوعاتى چون فقه و تفسير 
به تدريس اشتغال ورزيدند. شاهرخ منصب 
شيخى خانقاه را به شيخ االسالم على چشتى 
ــران  تفويض كرد و ديگر متصديان و مباش
ــدرس، واعظ و... را نيز  الزم، چون امام، م
تعيين نمود زمين هاى زيادى را براى هر دو 
بنا وقف كرد. (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 
ص 188 و بعد)3. در اين مدرسه به تدريج 
امراى نامدارى چون جالل الدين فيروزشاه 
و عليكه ككلتاش به همراه علماى هرات نيز 
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ــتند و در بين آنها مباحث  شركت مى جس
علمى صورت مى گرفت (خواندمير، 1333، 

ج4، ص 7).4
ــفا  ــاهرخ دارالش ــه مى دانيم ش چنان ك
ــهر هرات ايجاد كرد  ــتانى در ش يا بيمارس
ــرگ a 465؛ اعتمادى، 1345،  (خواندمير، ب
ص 16).5 و بر مزار خواجه عبداهللا انصارى 
(وفات 1088م/ 481ق) نيز ـ كه زيارتگاهى 
واقع در 2/5 كيلومترى شمال شرقى هرات 
ــال 1425م/  ــگاه بزرگى (در س ــود، آرام ب
ــمرقندى،  ــاخت (عبدالرزاق س 829ق) س

1360، ص 562 و به بعد).

گوهرشاد آغا
ــر شاهرخ كه نفوذ  گوهرشادآغا همس
ــت در  ــور دولتى داش ــاده اى در ام فوق الع
فعاليت هاى عمرانى نيز شركت مى جست. 
در زمان گشايش مسجد جامع مشهد، كه 
ساخت آن از سوى اين خانم به معمار نامدار 
عصر، استاد قوام الدين شيرازى واگذار شد 
ــال 1418م/ 821ق به اتمام رسيد،  و در س
شاهرخ و گوهرشادآغا نيز حضور يافتند و 
شاهرخ به مرقد امام رضا(ع)، كه در جوار 
ــت، قنديلى به وزن  مسجدجامع واقع اس
ــال هديه كرد. همچنين در  3000 مثقال ط
ــرايى بنا كرد.  ــرق مشهد باغ و مهمان س ش
ــهد نيز مدرسه اى  ــود او در مش گفته مى ش
احداث نمود (ابرو، برگ a 546؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 378 و به بعد).6
ــاد، عالوه بر مشهد، در هرات  گوهرش
نيز، در سر محلة خيابان در كنار نهر انجيل، 
ــجد جامعى ساخت. خطاطى هاى اين  مس
مسجد كه با دو مناره و با كاشى هاى چينى 
كبودرنگ منظرة زيبايى پديد آورده بود كار 
ــهور آن عصر جعفر است، كه  خطاط مش
ــنقر اشتغال داشت ـ  در نزد فرزندش بايس
(سلجوقى، 1343، ص 20).7 اما بزرگ ترين 
ــتور گوهرشادآغا در هرات  اثرى كه به دس
ــت كه در كنار  ــاخته شد، مدرسه اى اس س

ــد و تاريخ اتمام  ــجدجامع احداث ش مس
ــال 836م (1437ق) بود  ــاخت آن به س س
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 645). 
اگرچه از كتيبة سردر مدرسه چنين استنباط 
ــه در سال 821  مى شود كه احداث مدرس
(1418م)، يعنى همزمان با تأسيس مسجد 
ــروع شده و در  جامع گوهرشاد مشهد ش
ــال 841 (1442م) به اتمام رسيده است  س
ــلجوقى، 1343، ص 17).8 هنگامى كه  (س
خواندمير به تأليف آثار خويش مشغول بود، 
ــور كه وى تدريس چهار نفر را در  همان ط
اين مدرسه بيان مى كند (اعتمادى، 1345، 
ــير نوايى، 1323، ص 92- ص 17؛ عليش
ــال 912م  91)،9 بابر نيز مى گويد كه در س
ــدن كرده  ــل دي ــن مح (7-1506ق) از اي
ــارى كه محققان  ــت (ص 210). در آث اس
انگليسى و فرانسوى در يكصد سال اخير 
ــگفتى از تزئينات  ــد با ش ــف نموده ان تألي
ــة  ــجدجامع و مدرس ــاى مس و ظرافت ه

گوهرشاد ياد كرده اند.
ــك موجود  ــار اين ــن آث ــفانه اي متأس
ــان امير  ــرا عبدالرحمن خ ــند زي نمى باش
ــتان، با تصور تقويت قدرت دفاعى  افغانس
ــة روس ها به هرات  خويش در برابر حمل
ــتور تخريب آنها را صادر كرد؛ لذا تنها  دس
مناره ها و چند آرامگاه به همان وضع باقى 
ــان، 1975، ص 436؛  ــت (طوغ مانده اس

بارتولد، 1308، ص 110).10
ــمال آن مدرسه،  ــادآغا در ش گوهرش
ــه بعداً  ــرد ك ــا ك ــرى بن ــاختمان ديگ س
ــنقر فرزند  ــخصيت هايى ازجمله بايس ش
ــمرقندى، 1360، ص 645)11  شاهرخ (س
؟12 عايشه سلطان دختر بايسنقر (عبدالرزاق 
ــمرقندى، a ،1360 762-761)،13 مريم  س
سلطان دختر شاهرخ (عبدالرزاق سمرقندى، 
ــاهرخ ميرزا  ش  ،14(761-762 a  ،1360
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 892)15 
ــنقر (عبدالرزاق  ــلطان محمد پسر بايس س
ــر،  خواندمي 1032؛   ،1360 ــمرقندى،  س

ــاد خاتون،16  1333، ج4، ص 46) گوهرش
عالءالدوله پسر بايسنقر (اسفزارى، 1339، 
ج2، ص 249؛ خواندمير، ج4، 1333، ص 
80) ابراهيم فرزند عالءالدوله (عبدالرزاق 
ــمرقندى، 1360، ص 1205؛ خواندمير،  س
ــلطان احمد نواده  ج4، 1333، ص 78) س
ــلجوقى، 1343، ص 45) و  ــگ (س الغ بي
ــمرقندى،  ــى (عبدالرزاق س ــد جوك محم
ــر  ــاهرخ پس ــرزا ش 1360، ص 1283) مي
ــر، ج4، 1333،  ــعيد ميرزا (خواندمي ابوس
ــن صوفى ترخان برادر  ص 101) اميرحس
گوهرشاد (فصيح خوافى، ج3، 1339، ص 
ــمرقندى، 1360، ص  288؛ عبدالرزاق س
539)17 و محمد فرزند امير محراب ترخان 
ــمرقندى، 1360، ص 762- (عبدالرزاق س
761)18 در اين مكان به خاك سپرده شدند.
ــط  گرچه از احداث بقعة ديگرى توس
ــان)  ــويه (كوس ــاد در قصبة كوس گوهرش
ــتمندى، 1346، ص  صحبت مى شود (مس
ــن  ــلجوقى، 1343، ص 43)، اي 10-8؛ س
ــت. اين  ــده اس موضوع در منابع ذكر نش
بقعه احتماالً متعلق به گوهرشاد نبوده و به 
ــران تيمور كه اين قصبه  تومان آغا، از همس
ــده بود  ــيورغال بدو واگذار ش به عنوان س
ــته  ــق داش (Doerfer, 1963, I, 228)، تعل
است. زيرا زمانى كه حافظ ابرو از مورخان 
اين دوره (وفات 1430م/ 834ق) اثرش به 
نام زبده التواريخ بايسنقرى را تحرير مى كرد، 
تومان آغا هنوز در كوسويه اقامت داشت و 
ــظ ابرو، عمران و آبادنى رباط، خانقاه،  حاف
ــه اى را كه وى  ــه و ديگر آثار خيري مدرس
ــرو، a 478؛  ــده بود، قيد مى كند (اب پى افكن

عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 211).
ــر شاهرخ نيز از  ملكت آغا ديگر همس
ــاد  نظرگاه فعاليت هاى عمرانى از گوهرش
عقب نماند، او، ضمن اين كه در جوار مزار 
خواجه چهل گزين19 مدرسه اى احداث كرد 
ــرگ a 456؛ اعتمادى، 1345،  (خواندمير، ب
ــه اى تأسيس  ص 14)20 در بلخ نيز مدرس
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ــال 844م (1440ق)  كرد. وى وقتى در س
ــت در آرامگاهى كه به  در كابل وفات ياف
ــود، مدفون گرديد  ــة خود متصل ب مدرس
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 751). 
اين بانوى نيكوكار، به مانند احداث خانقاه 
ــادى، 1345،  ــفا (اعتم دارالحديث، دارالش
ــه در هرات به  ــه اى ك ص 14)21 و گرماب
ــود، در نه فرسخى  ــبت داده مى ش وى نس
هرات نيز ـ در حد فاصل دره زنگى و چهل 
ــرح انداخت  ــيعى ط دختران22 ـ رباط وس

(خواندمير، 1333، ج3، ص 629).

الغ بيگ
ــز اندك زمانى بعد از اين كه  الغ بيگ ني
ــت ماوراءالنهر  از طرف پدرش به حكوم
(1409م/ 812ق) تعيين شد به فعاليت هاى 
عمرانى پرداخت. بناى مدرسة عالى بخارا 
كه بر سردر آن حديث «َطَلُب العِلِم َفريَضُه 
ــلَِمهٍ»؛ طلب دانش  ــلٍِم و ُمس على كلِّ ُمس
ــت.  ــلمان واجب اس بر هر مرد و زن مس
ــده، در ميان ابنيه اى كه ساخت  ــته ش نوش
ــت. موقعى كه خود  ــام را داراس اولين مق

ــال 1409م (812ق) به بخارا  الغ بيگ در س
رفت، در آن مدرسه اقامت گزيد و در بين 
طالب و اشخاص مستحق هداياى زيادى 
پخش نمود (حافظ ابرو، b 459؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 392).
در داخل شهر سمرقند نيز، در نزديكى 
ارگ عالى و در موضعى كه «سر دو اتيك» 
مى گفتند، مدرسه اى ساخت كه بناى آن در 
سال 1417م/ 820 هـ .ق شرع شد و در سال 
1420م (823ق) خاتمه يافت (حافظ ابرو، 
ــمرقندى، 1360، ص  a 559؛ عبدالرزاق س
ــة  421). الغ بيگ بعد از خاتمة بناى مدرس
ــمرقند، موالنا خوافى محمد را به عنوان  س
ــن كرد (واصفى،  اولين مدرس آن جا تعيي
ــگ  الغ بي ــود  خ 1349، ج1، ص 40).23 
همراه با اشخاصى ديگر، بعضى روزها در 
جلساتى كه در مدرسه برپا مى گرديد، حاضر 
مى شدند و به مباحث علمى مى پرداختند 
(Aydin sayli, 1960, s91). بعضى اوقات 
ــه مباحثى  ــالب مدرس ــن الغ بيگ و ط بي
ــوم صورت  ــف عل ــاخه هاى مختل در ش
 .(Aydin sayli, 1960, s91) ــت  مى گرف

ــر آن، از تدريس قاضى زادة رومى  افزون ب
ــخص الغ بيگ در اين مدرسه روايت  و ش
ــفى، 2536، ج1، ص  ــت (كاش ــده اس ش
236-235؛ خواجه سمرقندى، 1343، ص 
ــة  45). تعداد دانش پژوهانى كه در مدرس
ــد بيش از صد  ــمرقند تحصيل مى كردن س
ــمرقندى، 1901، ص  نفر بود (دولتشاه س
ــى لوقال، 1967، ج2، ص 42).  362؛ نجات
هر شاخه اى از علم كه اختيار مى شد، اكثر 
ــمرقند اقامت داشتند.  اربابان آن فن در س
ــم عالمان بزرگى چون  در علوم طبيعى ه
قاضى زادة رومى و على قوشچى (كاشفى، 
ــه در كوچه و  2536، ج1، ص 236)24 ـ ك
بازار همچون ترك ها رفت و آمد مى كردند ـ 
ــيد و معين الدين  ــز غياث الدين جمش و ني
ــان را از كاشان به سمرقند  كه الغ بيگ ايش
آورده بود، به چشم مى خوردند (عبدالرزاق 
ــة  ــمرقندى، 1360، ص 422). در دامن س
ــز رصدخانه اى ايجاد گرديد  تپه كوهك ني
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 422 به 

بعد).25
ــه  همچنين در روبه روى همان مدرس
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خانقاه ديگرى بنا گرديد (عبدالرزاق، 1360، 
ص 421؛ بابر، ج1، ص 48).26 الغ بيگ براى 
ــه و خانقاه موقوفات هنگفتى  ادارة مدرس
چون كانال هاى آب و مراتع تخصيص داد 
ــا را به افراد مجرب  ــام امور آن دو بن و زم
واگذار كرد (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 

ص 421).27
ــه و  ــد الغ بيگ در جوار مدرس در عه
ــاخت، گرمابة «ميرزايان» نيز  خانقاه تازه س
ــتة بابر، كف آن  ــاخته شد كه بنا به نوش س
ــده  ــنگ هاى متنوع و زيبا مفروش ش با س
بود. تا آن زمان نظير گرمابة ميرزايان نه در 
ــان وجود نداشت  سمرقند و نه در خراس
ــرب دامنة تپه  ــر، ج1، ص 48). در غ (باب
ــك نيز در باغى كه «باغ ميدان» ناميده  كوه
مى شد، چينى خانه اى ساختند و ظروف و 
ــبابى را كه از چين آورده بودند، در آن  اس

قرار دادند.28
فرزندان شيخ عمر نيز كه بر اصفهان و 
شيراز حاكم بودند، به رغم نزاع هاى طوالنى 
ــه فعاليت هاى عمرانى اهتمام  با يكديگر ب
ــكندر كه بالفاصله پس  ورزيدند. ميرزا اس
ــد، باروى قلعه  از مرگ تيمور راهى يزد ش
را به باروى شهر متصل نموده خندقى كند 
و پلى متحرك در جلوى دروازة شهر برپا 
داشت و در اندرون قلعه نيز يك قصر عالى 
ــرد (كاتب يزدى،  ــه طبقه و حمام بنا ك س
1345، ص 92؛ جعفرى، 1338، ص 41). 
در سال 814ق (12-1411م) نيز وى، قلعة 
ــيراز پى افكند و دستور داد  جاللى را در ش
ــدق عميقى كندند. در  در گرداگرد آن خن
ــش جهان را از  ــان هم دودانگ و نق اصفه
ــهر جدا كرد و قلعه اى از آجر ساخت و  ش
ــراف آن را پر از آب نمود. وى،  خندق اط
ــل ديوارهاى قلعه،  ــد از اين كه در داخ بع
ــه كرد، عمارت هاى  باروى دومى را اضاف
ــه و  ــز مثل گرمابه، بازار، مدرس بزرگى ني
ــفا در اين محل ساخت. امراى وى  دارالش
نيز به تقليد از او عمارت هايى براى خويش 

ــينى، b 302؛ زرياب خويى،  برآوردند (حس
1960، ص 56).29

ــاهرخ نيز  ابراهيم ميرزا فرزند ديگر ش
ــرى فارس بدو واگذار  وقتى بعدها والى گ
شد، در سال 836ق (33-1432م) مدرسه 
و خانقاهى در شيراز احداث نمود (حسينى، 
a 312؛ زرياب خويى، 1960، ص 79). اما 
اين مدرسه مدت مديدى پابرجا نماند و در 
سال 845ق (42-1441م) به سبب بارندگى 
ــيل،  ــدن س بى وقفه در فارس و جارى ش
خراب شد (حسينى، a 330؛ زرياب خويى، 

1960، ص 111).30
ــوران و عمال دولتى نيز  برخى از مأم
به فعاليت هاى عمرانى همت مى گماشتند. 
عليكه ككلتاش اتابيگ و بيگلربيگى شاهرخ، 
ــال 1440م (844ق) وفات يافت،  كه در س
ــاد (بارتولد، 1930،  ــجد جامعى بنا نه مس
ــر، ص 51). كه  ص 104؛ خواجه ابوطاه
ــت آثار خيرية بسيارى كه  از آن جمله اس
ــت. (عبدالرزاق  در مرو به نام وى باقى اس
سمرقندى، 1360، ص 713)، عالوه بر آن 
ــار محله خيابان هرات بناهايى چون  در كن
ــه،31 خانقاه، و در دروازة عراق يك  مدرس
حمام رخت (عبداهللا واعظ، 1351، ص 87؛ 
سلجوقى، 1343، ص 96) و رباطى نيز در 
ــخى شرق هرات كه تاكنون پابرجا  5 فرس
مانده است، احداث كرد (خواندمير، 1333، 

ج3، ص 629). 
ــه در زمان مرگ  ــه كوكلتاش ك عليك
ــال داشت، در آرامگاهى، در  بيش از 90 س
جوار مدرسه اى كه خود احداث نموده بود، 
مدفون گرديد (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 

ص 746؛ خواندمير، ج3، ص 629).
ــه،  ــجد جامع، مدرس مى دانيم كه مس
ــاه  ــاه و باغى كه جالل الدين فيروزش خانق
ــدار، در هرات پى افكنده بود،  از امراى نام
تا قرن 16 پابرجا بودند (خواندمير، b  465؛ 
ــود  اعتمادى، 1345، ص 16). گفته مى ش
وى تأسيسات عام المنفعه و كاروان سراهاى 
ــوم مردم در  ــتفادة عم ــادى را براى اس زي
نواحى مختلفى ايجاد كرده بود (عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 840).32
از ديگر امراى نامدار تيمورى اميرشاه 
ــگ الغ بيگ  ــت آتابي ملك بود ـ وى نخس
ــد ـ اميرشاه  بود، بعدها هم والى خوارزم ش
ــرات منصب اتابيگى  ملك زمانى كه در ه
داشت، در آن شهر مدرسه (كاشفى، 2536، 
ــجد جامع (خواندمير،  ج2، ص 423)، مس
ــادى، 1345، ص 15) و باغى  a  456؛ اعتم
ــمرقندى، 1360، ص 723)  (عبدالرزاق س
ــويه نيز رباطى  ــاخت و در جوار كوس س
ــمرقندى، 1360،  بنياد نهاد (عبدالرزاق س
ص 1134؛ اسفزارى، 1339، ص 569). او 
سرانجام در مدرسه اى كه خود در نزديك 

مدرسه شيرداري، سمرقند
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ــاخته بود،  ــهد س ــارگاه امام رضا در مش ب
به خاك سپرده شد (عبدالرزاق سمرقندى، 

1360، ص 569).33
روبه روى مدرسه اى كه پريزاد، از زنان 
خدمتكار گوهرشاد آغا، در مشهد بنا نهاده 
ــيخ على  ــف خواجه بهادربن ش بود، يوس
ــاهرخ نيز در  بهادر از امراى نامدار عصر ش
سال 1439م/ 843ق مدرسه اى معروف به 
«مدرسة دو در» تأسيس كرد و خودش نيز 
ــاخته بود،  در آرامگاهى كه در جوار آن س

دفن شد.
ــة پير احمد خوافى (معروف به  مدرس
ــه غياثيه)، از كاركنان ديوان ماليه در  مدرس
ــوى قوام الدين  ــاى آن از س خرگرد كه بن
ــت غياث الدين  ــد و به دس معمار آغاز ش
ــال 1444م/ 848ق به اتمام  ــار در س معم
رسيد و به نام او مدرسة «غياثيه» نام گرفت 
(Pope,II,1127؛ مشكوتى، 357)، همچنين 
مسجد جامعى (مشكوتى، ص 358-359) 
ــد در همان ايام در تايباد طرح  كه پير احم
 (467 b ،خواندمير) انداخت و مسجد جامع
و مدرسة (كاشفى، 2536، ج2، ص 547) 
اميرچخماق در هرات در بين ابنية باشكوه 

و برجستة اين عصر قرار مى گيرند.
ــن امير مملوكى، يعنى اميرچخماق،  اي
ــوكان بود به  ــه در اردوى ممل ــى ك هنگام
جغتايى ها پناهنده شد و در نزد َجَغتايى ها 
ــد. وى با  ــگاه وااليى برخوردار ش از جاي
ــنقر ازدواج كرد  فاطمه سلطان دختر بايس
و خصوصاً به سبب اقامت طوالنى در يزد 
ــت زد.  به فعاليت هاى عمرانى زيادى دس
ــجد  ــاق و زوجه اش در يزد مس امير چخم
ــرى،  ــزدى، 1345، ص 97؛ جعف (كاتب ي
ــب  (كات ــرا  كاروان س 1338، ص 79)،34 
ــاه (كاتب  ــزدى، 1345، ص 97)، خانق ي
ــار، 1345، ج2،  يزدى 1345، ص 97؛ افش
ــزدى، 1345،  ص 196)، گرمابه (كاتب ي
ــب يزدى، 1345،  ص 99)، قنادخانه (كات
ــزدى 1345،  ــب ي ــياب (كات ص 99، آس

ــزدى، 1345،  ــات (كاتب ي ص 98) و باغ
ــداث نمودند و چاه هاى آب  ص 212) اح
ــاختند (كاتب يزدى 1345، ص  جارى س

224؛ جعفرى، 1338، ص 159).
ــجد،  ــر آن، تعداد زيادى مس افزون ب
مدرسه، رباط، خانقاه، پل، آرامگاه، گرمابه 
ــاى عام المنفعة ديگرى كه متعلق به  و بناه
ــوالن بود، در  ــلجوقيان و مغ دوره هاى س
ــد و دگرباره مورد  ــازى ش اين عصر بازس
ــتفاده قرار گرفت. تعداد اين آثار، بنا به  اس
گفتة احمدبن حسين على كاتب ـ ازمورخان 
ــيد (كاتب  ــن عهد ـ به هزار باب مى رس اي
ــهر يزد در زمان  يزدى، 1345، ص 8). ش
ــود را  ــان ترين دورة خ ــان درخش تيموري
ــهر به زودى شاهرخ  تجربه كرد. زيبايى ش
ــار حيرت كرد كه وى پس از  را چنان دچ
قتل اسكندربن شيخ عمر، زمانى كه به شهر 
يزد رسيد (1414م/ 817ق) از باالى بلندى، 
ــرده از يكايك ابنيه اى كه  ــهر را نظاره ك ش
داراى منظرة زيبايى شده بودند، سؤال كرد 
كه هريك در چه موضعى است و بانى آن 

كيست (كاتب يزدى، 1345، ص 149).
ــه در دورة  ــى ك ــه عمارت هاي اگرچ
ــد جزو آثار معمارى  ــاخته ش تيموريان س

ــن از نظر  ــوند، ليك ــمرده مى ش ايرانى ش
عظمت و نيز نماى بيرونى برتر از نمونه هاى 
ــتند. نخستين نوآورى  معمارى ايرانى هس
ــن دوره ارتفاع بناها و  ــم در معمارى اي مه
لعاب هاى درخشان بود كه جهت مصارف 
عمومى به كار مى رفت. برخالف سبك هاى 
ــه بزرگى و حجم  ــابق، ب معمارى ادوار س
داخلى گنبدها و منارها نپرداختند، در عين 
ــردر همة بناها با مقرنس كارى هاى  حال س
قطره اى شكل و در كنار گنبدهاى عريض و 
طويل، گنبدهاى گالبى شكل با ويژگى هاى 
ــدند. استتفاده  منحصربه فرد به كار برده ش
ــلوب نوين بناسازى كامًال  از عناصر و اس
ــم  ــاى فوق العاده مرتفع به چش در گنبده
مى خورد. اين نوع گنبد عالوه بر خاصيت 
ــت كه به  حمل كننده اش، اين فايده را داش
مكان هايى كه در زير آن بود، ارتفاع طبيعى 

مى داد.
ــم معمارى اين عصر،  ديگر عنصر مه
ــا آن زمان به اين غنا  ــور رنگ بود كه ت وف
ــيده بود. چينى ها كه قسمت اعظم و  نرس
قابل توجه بنا را تزيين كرده بودند، خطوط 
ــكوهى را عرضه  ــاى زيبا و باش و رنگ ه
ــارى و ابنية  ــتة معم مى كردند. آثار برجس
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ــده، هم از لحاظ فن معمارى و  احداث ش
ــعة تزئينات،  ــم از جهت تكميل و توس ه
ــار نامدار  ــا تالش هاى معم ــت ب درحقيق
ــتاد قوام الدين شيرازى به نقطة  عصر اس
ــه به پيدايش  ــيد، به طورى ك اوج خود رس
ــانس تيمورى»  ــى «رنس ــالح  اروپائ اصط
ــبك معمارى در  كمك كرد. عناصر اين س
ــد كه  قرن 16م/ 10ق به صفويان منتقل ش
تا امروز همواره از مشخصه هاى ويژة اين 
ــوب مى شوند (رويمر، ص  سرزمين محس

.(236-237

پى نوشت
محل  اين  در  هم  ابوسعيد  و  عالءالدوله  همچنين   .1

اقامت گزيدند (گويا اعتمادى، فصلى، ص 27).
2. قلعه در سال 818 هـ .ق (1415ق) نيز به شدت 
تخريب شد (حافظ ابرو، همان، a-b 519؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، همان، ص 299 و به بعد.
3. هنگامى كه عبدالرزاق سمرقندى در سال 1470م به 
تأليف اثر خود مشغول بوده از آبادانى اين دو بنا ياد 
به  نيز   (1535 (وفات  خواندمير  (همان).  است  كرده 
تدريس آن چهار نفر در اين مدرسه و آبادانى خانقاه 
اشاره كرده است (گويا اعتمادى، همان، ص 15). امير 
عطاءاهللا  برهان الدين  تدريس  از  هم  نوايى،  عليشير 
رازينى ـ كسى كه شعر مى سرود و معما طرح مى كرد ـ 
در زمان خويش در اين مدرسه ذكر مى كند (مجالس 
نفايس، ترجمة فارسى و تصحيح، على اصغر حكمت، 
تهران، انتشارات چاپخانة بانك ملى ايران، 1323 هـ 

. ش، ص 44).
مشهد  در  مدرسه اى  هم  شاهرخ  مى شود  گفته   .4
هنر  مسجدشاه،  مولوى،  (عبدالحميد  كرد  تأسيس 
76-75؛  74/75، ص  شمارة  .ش)  هـ   1347) مدرن 

گويا اعتمادى، فصلى، ص 44).
5. از خانمى به نام مهرى كه در منابع عصر شاهرخ 
به عنوان طبيب حاذق شناخته شده و با گوهرشاد همسر 
شاهرخ رابطة صميمى داشت (روضات الجنات، ج2، 
نظام الدين  نفايس، ص 21)، موالنا  ص 35؛ مجالس 
اهل  كه  اخير  فرد  مى شود.  برده  نام  آدم  محمدبن  و 
تلقين  با  را  بيمارانش  بوده  ديندارى  فرد  و  تايباد 
وى،  زمان  و  الغ بيگ  (بارتولد،  است  مى نموده  مداوا 
 1930 استانبول،  اوغلى،  طاهر  نعمت  اقدس  ترجمة 
خوافى،  فصيح  762؛  ص  سمرقندى،  117؛  ص 
مشهد،  فرخ،  محمود  تصحيح  فصيحى،  مجمل 

1339 هـ . ش، ص 290).
6. كتيبه هاى آن را بايسنقر ميرزا نوشته است. دربارة 
اين كتيبه ها و ديگر ملحقات رك: نصرت اهللا مشكوتى، 
از سالجقه تا صفويه، تهران، 1343 هـ . ش، ص 530 

و به بعد.
7. تاريخ ساخت مسجد جامع روشن نيست اما احتماالً 

اين بنا همزمان با مدرسة گوهرشاد احداث شده است. 
زيرا از مرگ محمد الوند ـ كسى كه به خاطر عزل شيخ 
وى  جانشين  مسجد،  اين  كاتب  و  امام  شهاب الدين 
 1435 سال  در  كه  وبا  بيمارى  اثناى  در  بود  گرديده 
روى داد ـ سخن به ميان مى آيد (عبدالرزاق سمرقندى، 
275؛  ص  همان،  خوافى،  فصيح  647؛  ص  همان، 
فعاليت هاى  دربارة   .(13 ص  ج4،  همان،  خواندمير، 

جعفر خطاط رك:
M. Kemal Ozergin, Temurlu Sanatma 
ait eski bir belge: Tebrizli Cafern Bir 
Arzio Istanbul Edebiyat Rakultesi, 
Sanat Tarihi yilligi (1976), VI, 471-
518.
8. پريزاد، يكى از جاريه هاى گوهرشاد، نيز در مشهد 
بود (مشكوتى، همان، ص 354)  نهاده  بنا  مدرسه اى 

اين مدرسه اكنون در داخل حرم رضوى قرار دارد.
نوايى  عليشير   .17 ص  فصلى،  اعتمادى،  گويا   .9
(مجالس النفايس، ص 92-91) از تدريس كمال الدين 
مسعود شيروانى در اين مدرسه كه در حدود 100 نفر 
طلبه داشت (دربارة وى رك: خواندمير، حبيب السير، 
به  مسعود  كمال الدين  مى نويسد.   (343 ص  ج4، 

شاعرى نيز متمايل بود و اشعارش موجود است.
10. دربارة نقشة مدرسه رك:

Arthur Pope, A Survey of Persian Art, 
London-Newyork 1939, II, 1129.
 837 سال  جمادى االول  هفتم  شنبه  روز  در  او   .11
(بيستم دسامبر 1433) وفات يافت (همان، ص 657، 

فصيح خوافى، همان، ج3، ص 272.
12. دربارة كتبيه رك: خيابان، ص 19.

13. بدين جهت فصيح خوافى (همان، ص 289) مرگ 
وى را در روز جمعه 12 شعبان سال 844 (6 ژانويه 
ملك  اميرشاه  باغ  در  را  وى  خاك سپارى  و   (1441

بيان مى كند.
14. فصيحى (همان، ص 290) مى نويسد كه وى در 
روز پنج شنبه 24 محرم سال 845 (11 حزيران 1441) 

وفات يافت.
به  را  پدرش  الغ بيگ جسد  بعدها  مى شود  گفته   .15
سمرقند منتقل نمود و در مقبره اى كه تيمور و بعضى 
به  بودند،  شده  دفن  آن  در  خانواده اش  منسوبين  از 
 960 ص  همان،  سمرقندى،  (عبدالرزاق  سپرد  خاك 
و 963؛ ميرخواند، روضه الصفا، تهران، 1338 هـ .ش، 
ح 6، ص 754؛ خواندمير، حبيب السير، ج4، ص 29). 

دربارة كتيبه سنگ قبر، رك:
A. A. Semenov, Gur-I Emir 
Turbesindeki Timur un ve Ahfadinin 
Mezar Kitabeleri, Cev Abdulkadir Inan, 
belleten (196), XXIV/93, s154v.vd.
در اين مقاله انتقال جسد شاهرخ توسط پاينده بيگم 
قبر  لحد و سنگ  به سمرقند، گذاردن  دختر شاهرخ 
بين  در  سيمونف  هرچند  مى گردد.  ذكر  وى  توسط 
منابع مورد مالحظه از اين دختر شاهرخ نام نمى برد 
را  اين دختر شاهرخ  نام  (ص 155) در معزاالنساب 

.(Birt.mus.or.467,13) مى بينيم
16. در منابع از دفن گوهرشاد در اين مكان صحبت 
در  وى  دفن  از  منابع  بين  در  امروزه  حتى  مى شود، 
هرات هم صحبت مى شود. براى نمونه رك: ميرخواند، 
همان، ج6، ص 835: مدرسة گوهرشاد آغا كه... مدفن 

مهدعليا...
فصيح   .539 ص  همان،  سمرقندى،  عبدالرزاق   .17
خوافى مى گويد (همان، ص 255) او در پنجم رجب 

سال 827 (3 ژوئن 1424) وفات يافت.
 A. Pope, Persian, :18. دربارة نقشة مقبره رك

Art, II,1135
زاغان  باغ  پشت  در  زمان  آن  در  كه  مكان  اين   .19
قرار داشت و به عنوان قبرستان شناخته مى شد، امروزه 
محل  اين  توصيف  براى  است.  نهاده  ويرانى  به  رو 
االقبال  مقصد  واعظ،  عبداهللا  اصيل الدين  سيد  رك: 
سلطانيه و مرصاد آمال خاقانيه، تصحيح مايل هروى، 
تهران، 1351 هـ .ش، ص 45؛ همان، تصحيح فكرى 

سلجوقى، كابل، 1967، ص 59.
20. در اين مدرسه در اوايل قرن 16 غياث الدين بهار 
خالصه االخبار،  (خواندمير،  مى كرد  تدريس  آبادى 

a 474؛ گويا اعتمادى، فصلى، ص 49).
21. زمانى كه خواندمير آثار خويش را تأليف مى كرد 
درويش على طبيب نيز در اين محل تدريس و بيماران 
ص  خالصه االخبار،  (خواندمير،  مى نمود  معالجه  را 

b 474؛ گويا اعتمادى، فصلى، ص 50).
اسفزارى،  رك:  آن  توصيف  و  محل  اين  دربارة   .22

همان، ج1، ص 145.
رك:  بعدى  قرون  در  مدرسه  وضعيت  براى   .23

بارتولد، الغ بيگ و زمان وى، ص 103.
24. ... روزى در هرات موالنا على قوشچى به هيئت و 

رسم تركان جغتايى عجيب بر ميان بسته...
25. دربارة فعاليت هاى رصدخانة سمرقند رك:

Aydin Sayli, The Observatory in Islam, 
Ankara 1960, s. 260-289 Aydin Sayli, 
The Observatory in Islam, Ankara 
1960, s. 260; ayni muelhf, Ulug Bey ve 
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Semerkand’deki ilim Faaliyeti hakkinda 
Giyasuddin-i Kasinin mektubu, s7-31; 
Ulug Bey ve Zamanios 110 v. vd.
مى گويند  است.  بزرگ  فوق العاده  خانقاه  «گنبد   .26

هيچ گنبدى در عالم به بزرگى آن وجود ندارد».
27. مؤلف زياد بودن درآمد موقوفه نسبت به مخارج 

آن و جمع آورى كردن پول را در آن جا بيان مى كند.
28. براى توصيفات اين بنا رك: بابر، همان، ص 49. 
 (1448)  852 سال  در  الغ بيگ،  زمان  در  اين جا  ولى 
غارت  اوزبكان  توسط  خراسان،  در  اقامت  زمان  در 
ص  همان،  سمرقندى،  (عبدالرزاق  شد  تخريب  و 
ج2،  روضات الجنات،  اسفزارى،  بعد؛  به  و   958
ابوالخير  مورخ  كوهستانى  مسعود  درحالى كه   .(144
 .26 ضميمه  بريتانيا،  موزة  ابوالخيرخانى،  (تاريخ 
188,324a-b) از اقدام ابوالخيرخان در ممانعت از 
اهالى سمرقند صحبت  با  او  مالقات  و  آن جا  غارت 
مى كند. دربارة آثار الغ بيگ در سمرقند رك: الغ بيگ و 

زمان وى، ص 101 و به بعد.
اين  در  اصفهان  در  شده  ساخته  بناهاى  بين  در   .29
آثار  گنجينة  هنرفر،  (لطف اهللا  بيوت الشتا  از  دوره 
و   121 .ش، ص  هـ   1350 تهران  اصفهان،  تاريخى 
به بعد) و تاالر تيمورى (همان، ص 327) كه توسط 
احداث   (1447)  851 سال  به  ورزنى  مظفر  عمادبن 
شده اند ذكر مى شود. اما اين كه اين آثار به دستور كى 

بنا شده است، معلوم نيست.
نوشته  سلطان  ابراهيم  را خود  مدرسه  كتيبه هاى   .30
بود (قاضى احمد قمى، گلستان هنر، تصحيح، احمد 

سهيلى خوانسارى، تهران 1352 هـ .ش، ص 30).
سال  از  پيش  بايستى  مدرسه  ساخت  تاريخ   .31
نوراهللا  تاريخ  اين  در  زيرا  باشد،   (1343-35)  838
الخوارزمى كه در آن جا تدريس مى كرد (درخصوص 
وى رك: مقصداالقبال سلطانيه، تصحيح مايل هروى، 
تهران، انتشارات بنياد فرهنگى ايران، 1351، ص 83-
83؛ همان، تصحيح فكرى سلجوقى، همان، ص 91-
90؛ خواندمير، حبيب السير، ج3، ص 13) وفات نمود 
(مجمل فصيحى، ص 275) خواندمير، هنگام ذكر دو 
مدرِس اين مدرسه در زمان خودش (خالصه االخبار، 
از  يكى  از   (21 ص  فصلى،  اعتمادى،  گويا  b 467؛ 
نام  يوسف  امير شمس الدين محمدبن  نام  به  دو  اين 
مى برد (همان، a 472؛ گويا اعتمادى، همان، ص 43) 
بيستم  اوايل قرن  تا  پابرجا بودن خانقاه و مدرسه  از 
مزارات  رساله  سلجوقى،  (فكرى  مى شود  صحبت 

هرات، كابل، ص 1967، ص 188، شمارة 2).
32. امير مذكور، در آرامگاهى واقع در جوار مدرسه اى 
در اطراف پل انجيل به خاك سپرده شد. شيخ محمد 
يافت  وفات   838 سال  در  آن  مدرسان  از  قيرنگى 

(مجمل فصيحى، ص 276).
امام  بارگاه  جوار  در  اينك  كه  آرامگاهى  دربارة   .33
رضا بدو نسبت داده مى شود رك: عبدالحميد مولوى، 
مسجدشاه يا مقبره امير غياث الدين ملكشاه (هنر مدرن 
مناطق  در  او   (75-92 74/75، ص  شمارة   ،(1347)
شامل  عام المنفعه  بناى  سى  تيموريان  قلمرو  مختلف 
مسجد، مدرسه، خانقاه، رباط و حوض بنا نهاد و براى 

ابرو،  (حافظ  نمود  اراضى وقف  و  مغازه  آنها، خانه، 
همان،  سمرقندى،  عبدالرزاق  b 599؛  زبده التواريخ، 

ص 568 و به بعد).
34. دربارة وقف نامة آن رك: ايرج افشار، يادگارهاى 

يزد، تهران، 1354 هـ .ش، ج2، ص 162 و به بعد.
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پى آمدهاى اشغال 
ايران توسط متفقين 
در جنگ جهانى دوم

مقدمه
با آغاز جنگ جهانى دوم در اول سپتامبر 1939م./ 9 شهريور 1318 ش.، دولت ايران 
ــيد كه با حملة آلمان به  ــماً اعالم كرد. اما طولى نكش بى طرفى خود در اين جنگ را رس
شوروى، دامنة جنگ به مرزهاى ايران نيز كشيده شد. موقعيت راهبردى و سوق الجيشى 
ــى و نظامى متفقين از سوى ديگر موجب گرديد تا در  ــو و اهداف سياس ايران از يك س
ــحرگاه سوم شهريور 1320 ش. ارتش شوروى از شمال و ارتش انگليس از جنوب و  س
غربـ  به بهانة حضور جاسوسان آلمانى در ايرانـ  وارد كشور ما شوند و پس از تصرف 
شهرهاى سر راه، به سوى تهران پيش روى كنند. در پى اين رويداد، طى چند هفته، ارتش 
ايران به سرعت متالشى شد. رضاشاه استعفا داد و در 25 شهريور فرزندش محمدرضا با 

كمك محمدعلى فروغى و موافقت متفقين به سلطنت رسيد.
متفقين پس از اشغال ايران و در طى سال هاى جنگ و پس از آن، كلية منابع و امكانات 
ايران از قبيل راه آهن سراسرى، نفت، وسايل حمل ونقل، كارخانجات، گمركات، توليدات 
ــاورزى و دامى و نيروى انسانى و... ايران را تصاحب كردند. غارت منابع و امكانات  كش
ــر به ميلياردها ريال زد، و اين درحالى بود كه كشور در آتش قحطى،  ايران در مجموع س
ــوخت. به عالوه، فشارهاى سياسى و دخالت هاى اشغالگران  ناامنى، بيمارى و فقر مى س
موجب ناپايدارى دولت هاى ايران در سال هاى اشغال شد. در مدت چهار سال نزديك به 
ده دولت در ايران روى كار آمدند. مداخلة اشغالگران در امور داخلى ايران، عوامل و عناصر 
نامطلوب را بر شئون سياسى كشور حاكم گردانيد. روس ها و انگليسى ها، خود شورش ها 
ــاى متعددى را در مناطق مختلف ايران ترتيب دادند كه به هرج و مرج، ناامنى و  و قيام ه
بى ثباتى بيشتر كشور منجر شد و سال ها طول كشيد تا ايران شرايط عادى خود را بازيابد.

در اين مقاله گوشه هايى از پى آمدهاى اقتصادى، سياسى، امنيتى و اجتماعى اشغال ايران 
در اين جنگ را، به اختصار، مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف. پى آمدهاى اقتصادى

ــغال  يكى از مهم ترين پى آمدهاى اش
ايران، گسيختگى و نابسامانى اقتصادى بود. 
محمدعلى كاتوزيان مى نويسد: «پى آمدهاى 
ــران كننده بود.  ــغال ايران وي اقتصادى اش
ــون، مواد خام  متفقين به مواد غذايى، توت
ــز اين ها براى مصارف نيروهاى خود  و ج
در ايران و ساير نقاط نياز داشتند. از اين رو 
دولت ايران را عمًال وادار كردند تا اين منابع 
ــان قرار دهد. اين  اقتصادى را در اختيارش
اقدام با استفاده از «سياست» پولى و به  ويژه 
كاهش ارزش پول ايران، بسط عرضة پول 
ــوروى  ــش اعتبارات انگليس و ش و افزاي
ــيد... به زبان ساده، كل قضيه،  به انجام رس
ــار اسكناس  يعنى كاهش ارزش پول، انتش
ــوروى دزدى  و اعطاى وام به انگليس و ش
ــلحانه اى بود از ملتى بسيار ضعيف و  مس

فقير...» (كاتوزيان، 187)
ــز در كتاب  مخبرالســلطنه هدايت ني
«خاطرات و خطرات» در خصوص اوضاع 
ــغال ايران و پس از آن،  اقتصادى دوران اش
ــد: «... ملت گرفتار تنگى و  چنين مى نويس
گرانى نرخ ها، ... دولت را مجبور به چاپ 
ــان را به   ــذ كردند و خريدهاى خودش كاغ
ــذار كردند و گفتند در  ــول مملكت بر گ پ
ــر قرص  ــل، طال ذخيره كرده آخرِ س مقاب
ــم. مقدارى هم طال  ــان  را مى پردازي خودم
ــزاف طلبكار  ــاندند. مبالغ گ به بانك رس
مانديم؛ كه روسيه در مقابل تا امروز كه دهم 
فروردين 1327 است ُكراوغلى مى خواند و 
ــس مى پردازد غالب بى مصرف.  امريكا جن
ــت؛ مردم در زحمت و  هنوز نرخ ها باالس

نگرانى...» (هدايت، 426)

به طور كلى ابعاد اقدامات اقتصادى و 
چپاولگرى  هاى متفقين كه مى  توان به 

آن ها اشاره كرد عبارت بود از:
1. تصاحب مناطق نفتى و بهره بردارى 

از نفت ايران
اهميت راهبردى نفت ايران در جنگ 

كليدواژه ها: اشغال، ايران، متفقين.

محمدنقى صالحى
دبير تاريخ زنجان
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جهانى دوم بر كسى پوشيده نيست. اساسًا 
ــين جنگى  ــود كه ماش ــت ايران ب اين نف
ــرپا نگهداشت. «متفقين با در  متفقين را س
ــت استخراج نامحدود  پيش گرفتن سياس
ــران و تأمين نيازهاى  ــت از چاه هاى اي نف
سوختى ارتش هاى خود به طور رايگان از 
ــاول ثروت ايران، از  نفت ايران، ضمن چپ
مخارج ماشين جنگى خود به طرز فاحشى 

كاستند...» [الهى، 6 - 205]
بى شك نفت ايران، كه با ظرفيت چند 
ــد، يكى از عوامل  برابر بهره بردارى مى ش
اصلى پيروزى متفقين در جنگ جهانى دوم 
بود. مشخص نشد چه مقدار و چگونه اين 
ــران در دوران جنگ و  ثروت ملى مردم اي
اشغال به غارت رفت. يادداشتى از وزارت 
امور خارجة ايران در خصوص استفاده از 

نفت ايران توسط متفقين در زمان اشغال را 
نقل مى كنيم.

وزارت امورخارجه
اداره سوم سياسى

تاريخ تحرير: 20/ 2311
استفاده از نفت:

اهميت نفت در پيشرفت جنگ به حدى 
روشن است كه توضيح در اين قسمت را 
زايد دانسته و فقط متذكر مى گردد كه متفقين 
ما در اين جنگ از چنين مادة حياتى كه در 
ــرزمين به اختيار آن ها گذاشته شده  اين س
بود كامًال بهره مند شده و در آن موقعى كه 
از معادن مهم نفت برمه و هنِد هلند محروم 
شده بودند و امنيت راه هاى مديترانه و درياى 
ــود... براى مصرف  احمر در خطر افتاده ب
ــين آالت، وسائط  ــتى ها، ماش سوخت كش

حمل ونقل و موتوريزه و هواپيماها از معدن 
نفت جنوب كه امتياز آن را انگليس ها دارند 
حداكثر استفاده را نمودند و نفت ايران در 
تسهيل عمليات جنگى آن ها ُرل عمده اى را 
ــود. وزارت امور خارجه از مقدار  بازى نم
ــتفاده هايى كه از نفت ايران شده اطالع  اس
ــايد وزارت دارايى اطالع  كامل ندارد و ش

داشته باشد.» [تبرائيان، 4ـ  583]
2. تســلط بر راه هاى ارتباطى به ويژه 

راه آهن ايران
ــرى ايران كه در دوران  راه آهن سراس
ــد، پس از  ــاه احداث ش حكومت رضاش
ــط متفقين در شهريور  ــغال ايران توس اش
1320، به تصرف نيروهاى نظامى اشغالگر 
ــس درآمد و همين خط آهن  روس و انگلي
ــدة پيروزى متفقين در  يكى از عوامل عم

 بى شك نفت ايران، كه با ظرفيت چند برابر بهره بردارى مى شد، يكى از عوامل اصلى پيروزى متفقين در 
جنگ جهانى دوم بود. مشخص نشد چه مقدار و چگونه اين ثروت ملى مردم ايران در دوران جنگ و اشغال 

به غارت رفت
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ــد. به طورى كه  ــى دوم گردي ــگ جهان جن
چرچيل نخست وزير زمان جنگ انگليس 
ــير راه آهن سراسرى  ــك» در مس «پلِ وِرِس
ايران را «پل پيروزى» لقب داد. اين راه آهن 
ــورد بهره بردارى  با چندين بربر ظرفيت م
ــان جنگ  ــت و در پاي ــن قرار گرف متفقي
تقريباً مستهلك شده بود. مردم ايران براى 
ــار از متفقين اجازه  ــافرت و يا حمل ب مس
مى گرفتند. روس ها راه آهن شمال را به طور 

كامل در اختيار گرفته بودند.
«روس ها تمام راه آهن و راه هاى شمال 
كشور در استان هاى پنج گانة شمال را مورد 
ــرار داده بودند  ــتفادة تام و تمام خود ق اس
ولى نگهدارى و تعميرات راه آهن و راه ها 
همچنان به عهدة دولت ايران بود و تنها حق 
عبور ناچيزى به دولت ايران مى پرداختند كه 
آن را هم بعدها قطع كردند و به بهره بردارى 
كامل از خطوط و راه ها پرداختند...» [ذوقى، 

[127
متفقين طبق قرارداد متعهد شده بودند 
ــتفاده از راه آهن سراسرى  كه در مقابل اس
ــران بدهند، اما  ــود به اي ايران 6 درصد س
ــال استفادة رايگان به تعهد  پس از چهار س
و توافق خود عمل نمى كنند و مبلغ ناچيزى 
ــاس نرخ بهرة 6  به ايران مى دهند. «... براس

درصد، متفقين نزديك به 140 ميليون دالر 
ــال آن كه آن              ها تنها  ــه ايران بدهكارند، ح ب
حاضر به پرداخت 5/2 ميليون دالر بودند 
و ظاهراً دولت ايران نيز از دريافت اين مبلغ 

خشنود بود...» [كاتوزيان، 188]
سيستم حمل ونقل كاال و مواد مصرفى 
ــطح كشور به كلى از هم پاشيد  و غذا در س
ــترش داد. اثرات  و گرانى و قحطى را گس
مخرب از هم گسيختگى خطوط ارتباطى 
ــايط نقليه در ايران حتى  و فرسودگى وس
ــال ها بعد از خاتمة جنگ ادامه يافت و  س
ضايعات مالى و جانى غيرقابل محاسبه اى 

به وجود آورد.
ــردارى از منابع  ــتثمار و بهره ب 3. اس

كشاورزى
ــرايطى كه مردم با كمبود ارزاق  در ش
ــى مواجه بودند، عدة زيادى از مردم  عموم
در شهرهاى مختلف ايران بر اثر قحطى و 
گرسنگى تلف مى شدند. متفقين توليدات 
ــردم را مى ربودند و  ــاورزى دام هاى م كش
ــد و مورد  ــا را مى بريدن درختان جنگل ه
ــى ها حتى  ــتفاده قرار مى دادند. انگليس اس
قسمتى از احتياجات غذايى نظاميان خود در 
عراق را از ايران تأمين مى كردند [تبرائيان، 
ــور منابع  ــز همين ط ــا ني 237] و روس ه

ــور را در مناطق  كشاورزى و دام هاى كش
اشغالى چپاول مى كردند. «سياست اقتصادى 
شوروى در ايران در طى جنگ جز استثمار 
و بهره بردارى از منابع ايران هدف ديگرى 
نداشت. در پائيز سال 1942 (1321) دولت 
ــوروى قراردادى با ايران منعقد كرد كه  ش
ــد كه  ــب آن دولت ايران متعهد ش به موج
ــاليانه  ــوروى س براى برآوردن نيازهاى ش
7000 تن گندم و 15000 تن جو و 20000 
تن برنج به دولت شوروى تحويل دهد...» 

[ذوقى، 135]
4. كنترل گمركات شــمال و جنوب 

كشور توسط قواى اشغالگر
ــران را در  ــغالگر گمركات اي قواى اش
ــوران ايرانى را  ــود گرفتند و مأم كنترل خ
ــل كار خود راندند. بنابراين ورود و  از مح
خروج هر نوع كاال با نظر متفقين صورت 
مى گرفت. معلوم بود كه بدين ترتيب منابع 
كشور توسط عوامل متفقين خارج مى گرديد 
و به جاى آن، در آن شرايط قحطى، كاالهاى 
مصرفى با چندين برابر قيمت واقعى وارد 

مى شد.
«... در طول مدت جنگ مرزهاى بين 
ــوروى عمًال از ميان  ــور ايران و ش دو كش
برداشته شده بود. گمركات مرزهاى شمالى 
نيز عمًال از ميان برداشته شده بود. كاركنان 
ــود رانده  ــرك از محل كار خ ــى گم ايران
ــى نيز صورت  ــده و اصوالً امور گمرك ش

نمى گرفت...» [همان، 130]
5. در اختيار گرفتن وسايل حمل ونقل 

خصوصى و ملى
در طول جنگ، كلية وسايل حمل ونقل 

ك
رس

ل و
پ

جنگ  زمان  نخست وزير  چرچيل   
انگليس «پلِ ِوِرسك» در مسير راه آهن 
سراسرى ايران را «پل پيروزى» لقب 

داد
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خصوصى و ملى ايران نيز توسط روس ها و 
انگليسى ها براى حمل ونقل مهمات و مواد 
ــد.  غذايى و نفرات ارتش خود، مصادره ش
ــه در كل ايران بيش از  ــن درحالى بود ك اي
چهار هزار كاميون وجود نداشت. «... تا قبل 
از شهريور 1320 چهار هزار دستگاه كاميون 
ــج ايران موجود بود كه در  براى رفع حوائ
شهريور 1320 ششصد دستگاه كاميون را 
ــراى احتياجات خود  ــوروى ب مأمورين ش
مصادره كردند. اتحادية بازرگانى انگليس 
ــراى حمل ونقل مواد و  ــم ب U. K. C. C ه
ــمال ايران متجاوز  مهمات از جنوب به ش
ــتگاه  از كاميون هاى ايران  ــزار دس از دو ه
ــب كرد و بقيه هم به علت كمبود  را تصاح
الستيك از كار افتادند...» [همان، 8ـ  137]

ــادرة  مص از  ــرى،  ديگ ــند  س در  و 
ــط نظاميان ارتش  كاميون هاى ايرانى توس
ــرخ براى حمل آذوقه، مهمات و نفرات  س
تصريح شده است كه در اينجا به اصل سند 

اشاره مى كنيم.
ــن  ــراف و تلف ــت و تلگ وزارت پس

تلگراف از دامغان
تاريخ وصول: 23/ 7 [1320]

دفتر مخصوص شاهنشاهى، رونوشت 
رياست وزراء، رونوشت مجلس شورا

چهارم شهريور در شاهرود نظامى هاى 
ــوديكر [كذا] بارى شماره  ايران ماشين اس
ــور] 169658،  ــور [= موت 2799 ط، مات
ــهر، به نام  ــرك 5597 خرمش ــة گم پروان
على اكبر فدائيان را گرفته بين راه گرگان با 
قشون سرخ مصادف نمود، [سربازان قشون 
سرخ] ماشين را از نظامى هاى ايران گرفته 
ــه گرگان برده، حقير گرگان رفته عريضه  ب
ــون سرخ نموده، ذيل  به كاپيتان رئيس قش
ــته ماشين را  ــربازخانه نوش عريضه به س
تحويل بدهند. سربازخانه جواب داد ماشين 
را به عشق آباد بردند. تلگراف [به] سفارت 
ــوروى، وزارت خارجه از گرگان نمود،  ش
عريضه به سفارت انگليس و مجلس شورا 

داد، هيچ جوابى نداده اند. العالج به آستان 
مقدس شكايت نمودم. سه ماه است ماشين 
ــكار، داراى  ــدم 80000 ريال بده را خري
ــتم، طلبكار فشار آورده  چند نفر عائله هس
براى پول هيچ راهى ندارم. در خامه راضى 
نشويد 25 نفر عائله از بين بروند. ورود به 

دفتر رياست وزراء 
شماره: 8404

تاريخ 207/24» [تبرائيان، 150]
ــى و  ــزات نظام 6. تصاحــب تجهي

كارخانجات مهمات سازى ايران
روس ها مقادير زيادى سالح و مهمات 
ارتش ايران را غصب و مصادره كرده و به 
شوروى حمل مى نمايند. دولت ايران براى 
ــب رضايت  ــرى از اين امر و كس جلوگي
روس ها ناگزير به عقد معاهده اى با دولت 
شوروى مى شود. به موجب اين معاهده كه 
در تاريخ 23 ژانوية 1943 به امضاء مى رسد 
كارخانه هاى اسلحه سازى ايران زير نظر و 
با مشورت متخصصين فنى شوروى اقدام 
ــات ارتش سرخ مى كند و  به توليد سفارش
ــود تا 80 درصد  دولت ايران متعهد مى ش
توليدات كارخانه هاى مهمات سازى خود 
ــوروى قرار دهد. كلية  ــز در اختيار ش را ني
مخارج و هزينه هاى توليد اين كارخانجات 
در طول مدت قرارداد به عهدة دولت ايران 
ــوالت آن ها كه  بود و تعيين قيمت محص
ــوروى متعهد به پرداخت آن بود  دولت ش

به آينده موكول شد [ذوقى، 134]
ــار گرفتن بنادر جنوب و  7. در اختي

شمال
بنادر جنوب كشور در اختيار انگليسى ها 
و آمريكايى ها قرار داشت و بنادر شمال در 
ــادر ايران  ــرل روس ها بود. كاركنان بن كنت

اخراج شده و يا در استثمار متفقين بودند.
ــن، دولت  ــا و راه آه ــالوه بر راه ه «ع
شوروى تمام بنادر شمال را با تمام شمال 
را با تمام متعلقات آن در اختيار خود گرفته 

بود...» [همان، 137] 

امنيتى  و  سياسى  پى آمدهاى  ب. 
اشغال ايران

1. فشارهاى سياسى
ــته هاى متفقين در ايران  رفتار و خواس
ــت  به نحوى بود كه مى توان آن را به سياس
مشخص و شناخته شدة دولت هاى انگليس 
و شوروى، در آن زمان، در جهت تضعيف 
حكومت مركزى و تدارك زمينة الزم براى 

دخالت در امور كشور توجيه كرد.
ــوروى با اين  «... مقامات انگليس و ش
ــة نابجا كه ايران در اشغال و تصرف  انديش
ــت،  ــت اس ــى آن دو دول ــاى نظام نيروه
على رغم مفاد پيمان اتحاد سه جانبه، هر يك 
ــوى در امور ايران مداخله و موجبات  به نح
ضعف دولت ها و چيرگى عوامل و عناصر 
ــئون سياسى كشور فراهم  مخرب را بر ش

مى ساختند...» [بيانى، 2ـ  81]
ــارهاى سياسى ديگر، داير كردن  از فش
كنسولگرى هاى روس در اغلب شهرهاى 
ايران براى كنترل و دخالت مستقيم در امور 
داخلى ايران بود: «... دولت شوروى از اشغال 
ــمالى ايران بهره بردارى خوبى در  اياالت ش
ــولگرى هاى خود در  ــعة كنس جهت توس
ــغال اياالت  ــى پس از اش ــران نمود. كم اي
شمالى، دولت شوروى رسماً از دولت ايران 
ــولگرى هاى شوروى در  ــت تا كنس خواس
تبريز، مشهد، رشت، شيراز، اهواز، اصفهان، 
كرمان، كرمانشاه، بندرعباس و خرمشهر داير 
ــغال ايران در شهريور  گردند. تا قبل از اش
ــولگرى در  ــوروى تنها يك كنس 1320 ش
بندرپهلوى و ايران نيز تنها يك كنسولگرى 
ــران با تقاضاى  ــت. دولت اي ــو داش در باك
تأسيس كنسولگرى هاى شوروى در تبريز و 
مشهد، مشروط به تأسيس كنسولگرى هاى 
ايران در تفليس و اشك [عشق] آباد، موافقت 

كرد...» [ذوقى، 133]

2. دخالت در انتخابات مجلس
ــد عوامل و  ــالش مى كردن ــن ت متفقي
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ــده  ــكلى كه ش طرفداران خود را به هر ش
ــى  ــس كنند و به اهداف سياس وارد مجل
ــت و ديگر اعمال  ــارت منابع اين مل و غ
ــروع خود صورت قانونى بدهند. راه  نامش
ديگرى كه شوروى و انگليس براى اعمال 
ــتر در ايران در نظر داشتند همان  نفوذ بيش
دخالت در انتخابات دورة چهاردهم مجلس 
ــوراى ملى بود كه در سال 1943 برگزار  ش
مى گرديد... در فاصلة بين سال هاى 1943 
و 1944 روس ها از حزب توده و انگليس 
از احزابى مانند حزب ارادة ملى حمايت و 
به اين ترتيب در امور داخلى ايران دخالت 

مى كردند [همان، 3ـ  142]
3. بازداشت رجال سياسى و مأموران 

كشورى و لشكرى
در سال 1322 از طرف متفقين، برخى 
از ايرانيان كه در بين آن ها افرادى همچون 
آيت اهللا كاشانى، حبيب اهللا نوبخت، نمايندة 
ــادى از امراى ارتش و  مجلس، و تعداد زي
ــناس سياسى بودند دستگير و  رجال سرش

زندانى شدند.
«بازداشت ايرانيان بدون هيچ دليلى، و 
ــب دارايى هاى خصوصى  مصادره و غص

ــه اقدامات عادى  و اموال عمومى از جمل
روس ها در ايران به شمار مى رفت. سربازان 
و افسران ارتش شوروى در ايران هيچ نوع 
برخورد رسمى و ادارى با مأمورين كشورى 

دولت ايران نداشتند...» [همان، 132]
ــتگيرى  ــوالرد هم به دس ــرريدر پ س
ايرانيان اعتراف مى كند، و مى نويسد: «پس 
ــتيم موافقت دولت ايران را  از مدتى توانس
براى بازداشت ايرانى هايى كه تصور مى شد 
ــغولند جلب  ــه فعاليت عليه متفقين مش ب
ــراد را مدتى تحت  ــم، تا بتوانيم اين اف كني
نظارت مراجع ايرانى و انگليسى در توقيف 

نگهداريم.» [پوالرد، 100]
4. خلع سالح نيروهاى نظامى ايران

ــى و انگليسى با  ــربازان روس رفتار س
نيروهاى نظامى ايران بسيار تحقيرآميز بود؛ 
به ويژه در شمال و جنوب ايران، نيروهاى 
ــغالگران اجازه  حمل  ايران تنها با اجازة اش
ــالح داشتند. در اكثر نقاط ايران ارتش و  س
ــهربانى ايران توسط متفقين خلع سالح  ش
ــوروى در بدو  ــده بودند. «نيروهاى ش ش
ــران پادگان هاى نظامى  ــود به اي هجوم خ
ــاى پليس در  ــش، ژاندارمرى و نيروه ارت

ــتان ها و شهرستان ها خلع سالح  مركز اس
كرده و بعد هم از تعداد نفرات آن ها كاستند 
و زمانى هم كه دولت ايران اقدام به فرستادن 
نيروهاى انتظامى به آن مناطق مى نمود از آن 
جلوگيرى به عمل مى آوردند. و در مواقعى 
كه با مسائل امنيتى روبرو مى شدند نيروهاى 
ــالح شدة ايران را مسئول  اندك و خلع س
ــتند.» [ذوقى،  حفظ نظم و امنيت مى دانس

[132
ــراى  ــوام كشــور ب ــك اق 5. تحري

تجزيه طلبى
روس و انگليس هر كدام براى به دست 
آوردن امتيازاتى، و حفظ منافع و رقابت با 
ــت به تحريك اقوام و قبايل  همديگر، دس
در منطقة تحت نفوذ خود مى زدند. تحريك 
مردم و قبايل جنوب توسط انگليسى ها و 
آذربايجان و كردستان توسط روس ها از اين 
موارد بود. «در سال هايى كه اتحاد شوروى 
با تحكيم مواضع دمكرات ها در آذربايجان 
ــة اين خطه  ــتان در جهت تجزي و كردس
ــيد، متقابًال بريتانيا نيز طرح ايجاد  مى كوش
ــوب هاى تجزيه طلبانه  در جنوب ايران  آش
ــود خود  را به منظور حفظ برترى قوا به س

كشيد...» [فرودست، 49]

فرهنگى  و  اجتماعى  پى آمدهاى  ج. 
اشغال

ــران موجبات  ــن در اي ــور متفقي حض
ــى را فراهم آورد.  ــاى اجتماع ناهنجارى ه
ــلطنة هدايت اين اوضاع را چنين  مخبرالس
توصيف مى كند: «... در تهران قشون روى 
يك طرف، قشون انگليس يك طرف، قشون 
امريكا بين دو، سى چهل هزار نفر لهستانى، 
ــى، وارد تهران  ــت خال غالب [غالباً] با دس
شدند و سرباز زحمت هاى ديگر، اضطراب 
ــاران فراموش كردند  ــيد كه ي به جايى رس

عشق...» [هدايت، 428]
1. كنترل و سانسور مطبوعات

ــزارش خود از  ــرريدر بوالرد در گ س
ــخ 22 مه 1945 م. به  اوضاع ايران در تاري

  يكى از عوامل عقب ماندگى ايران در دهه هاى بعدى قرن بيستم، اشغال ايران 
در جنگ جهانى دوم توسط دولت هاى انگلستان، شوروى و اياالت متحده بود
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ايدن (وزير امورخارجه) در مورد برقرارى 
ــور از جانب انگليس و شوروى بر  سانس
ــد: «... برقرارى  ــات ايران مى نويس مطبوع
سانسور از طرف انگليس و شوروى دربارة 
وقايع جنگ كه با شدت هرچه تمام تر در 
قسمت اعظم دوره ى تحت كنترل اعمال 
مى شد...» [بوالرد، 21ـ  120] مخبرالسلطمه 

نيز مى نويسد:
ــچ ترديدى در  ــوروى هي «مقامات ش
ــور اخبارى كه از نظر آن ها غير قابل  سانس
ــيله اى  قبول بود به خود راه نمى دهند و وس
ــتند همان  ــراى اين كار در اختيار داش كه ب
كميسيون سه جانبة سانسور بود كه بر طبق 
ــه گانه 1942 بين انگليس  ــان اتحاد س پيم
ــكيل يافته بود...»  ــوروى و ايران تش و ش

[هدايت، 145]
و بازهم بوالرد مى گويد:

«... طبق توافقى كه بين متفقين به عمل 
امده بود آن ها اجازه داشتند هر نوع نشرية 
ــمى را ـ به شرطى كه يكى از سه  غير رس
ــند  ــا ورود آن مخالف باش ــور متفق ب كش
ــوالرد، 21ـ   ــف و ضبط كنند...» [ب ـ توقي

[120
2. تجاوز متفقين به حريم خصوصى 

مردم
ــانى و  ــن، برخالف اخالق انس متفقي
ــن بين المللى و برخالف  مقررات و موازي
ــت هاى خود داده  قول هايى كه در يادداش
ــرط  ــليم بى قيد و ش بودند و برخالف تس
ــت هاى «عاجزانه»  دولت ايران و درخواس
ــردم، همچون  ــتن م ــراى در امان گذاش ب
مهاجمان وار دشهرها مى شدند و به غارت 
شهرها، اشغال ادارات و مصادرة خواروبار 
مردم مى پرداختند و نهايت بدرفتارى را با 
مردم مى كردند: «... عالوه بر شكايات اهالى 
ــاول و غارت و  ــهرها و قصبات از چپ ش
تعدياتى كه يا در اثر ورود نيروى شوروى 
ــخاص  ــع از طرف اش ــا بالتب رخ داده و ي
ــرار حادث گرديده [بود]  َمفسده جو و اش
از بازرگانان و ادارات دولتى نيز شكايات و 

گزارشاتى دائر بر اشغال و تصرف اماكن و 
ادارات دولتى و بنگاه هاى خطوط ارتباط، 
تلگراف و تلفن و راه آهن و غيره رسيده و 

[131 مى رسد.» [ذوقى، 32ـ 
نيروهاى امريكايى مقيم ايران نيز مانند 
همقطارهاى روسى و انگليسى خود اسباب 
مزاحمت مردم را فراهم مى آوردند. گزارش 
تلگرافى زير نمونة آن است: «چندى است 
مأمورين امريكايى به خانه هاى اهالى وارد 
[و] به نام اين كه كاالى نيروى امريكايى دارند 
مزاحم [مى شوند.] اين رويه در اهالى ايجاد 
نگرانى و حسن تبليغات مأمورين دولت را 

خنثى خواهد نمود.» [تبرائيان، 542]
ــاد و رذايل اخالقى  ــغالگران، فس اش
ــان را به ايران منتقل كردند.  جوامع خودش
رفتار حيوانى آمريكايى ها از اين نمونه است: 
«... آمريكايى ها به سرعت باشگاه اميرآباد را 
ــا تبديل كردند. كاميون هاى  به مركز فحش
آمريكايى به مركز شهر مى آمدند و دخترها 
را جمع مى كردند و به باشگاه مى بردند...» 

[فرودست، 124] 
3. انتشار و تبليغ افكار كمونيستى و 

غرب گرايانه
انتشار و تبليغ افكار و عقايد كمونيستى 
ــرى بود كه حاكميت و  و غربگرايانه خط
ــتقالل ايران را مورد تهديد جدى قرار  اس
ــه تبليغ عقايد و افكار  مى داد، به ويژه آن ك
كمونيستى در منطقه اى صورت مى گرفت 
ــد ايده هاى  ــبى براى رش ــه محيط مناس ك
ــمار مى رفت. از اين رو  جدايى طلبانه به ش
كشور ايران عميقاً مورد تهديد قرار گرفته، 
پيوند مردم آذربايجان و كردستان با دولت 

ــر توطئة  ــده و بر اث ــيخته ش مركزى گس
ــتخوش حوادث  ــا آذربايجان دس روس ه

ناگوارى گرديد [ذوقى، 139]
ــده و ديگر  ــوارد ذكر ش ــى م با بررس
اقدامات و سياست هاى اشغالگران در ايران 
به اين حقيقت پى مى بريم كه اشغال ايران، 
عالوه بر زيان هاى جبران ناپذير اقتصادى در 
عرصه هاى سياسى، امنيتى و اجتماعى نيز 
آسيب هاى شديدى را به مردم وارد كرد كه 
تبعات آن تا سال ها پس از خروج نيروهاى 
ــاى ماند،  ــة ايران به ج ــغالگر در جامع اش
ــه جرأت مى توان گفت يكى  به طورى كه ب
ــى ايران در دهه هاى  از عوامل عقب ماندگ
ــغال ايران در جنگ  بعدى قرن بيستم، اش
ــط دولت هاى انگلستان،  جهانى دوم توس

شوروى و اياالت متحده بود.

پى نوشت
1. الهى، همايون، اهميت استراتژيكى ايران در جنگ 
جهانى دوم، مركز نشر دانشگاهى، تهران، انتشارات پيام 

نور، چاپ سوم، 1369.
2. بوالرد، سرريدر، شترها بايد بروند؟، ترجمة حسين 

ابوترابيان، تهران، نشر البرز، 1369.
3. تبرائيان، صفاءالدين، ايران در اشغال متفقين، تهران، 

مؤسسة خدمات فرهنگى رسا، چاپ اول، 1371
زرياب،  (انتشارات  آذربايجان،  غائله  بيانى،  خانبابا   .4

تهران، 1375) چاپ اول
در جنگ  بزرگ  قدرت هاى  و  ايران  ايرج،  ذوقى،   .5

جهانى، جلد سوم، تهران، پاژنگ، 1372
6. فردوست، حسين، ظهور و سقوط پهلوى، جلد دوم

«از  ايران  سياسى  اقتصاد  محمدعلى،  كاتوزيان،   .7
مشروطيت تا پايان سلسله پهلوى» محمدرضا نفيسى، 

كامبيز عزيزى
8. هدايت، مهديقلى، (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات 
(توشه اى از تاريخ شش پادشاه و...)، تهران، انتشارات 

زوار، چاپ ششم، 1375
     
    

  روس ها تمام راه آهن و راه هاى شمال كشور در استان هاى پنج گانة شمال را 
مورد استفادة تام و تمام خود قرار داده بودند ولى نگهدارى و تعميرات راه آهن و 
راه ها همچنان به عهدة دولت ايران بود و تنها حق عبور ناچيزى به دولت ايران 
مى پرداختند كه آن را هم بعدها قطع كردند و به بهره بردارى كامل از خطوط و 

راه ها پرداختند
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پيشينة سنگ نوشته هاى مشروطيت در 
چهارمحال و بختيارى

محمدتقى پورجليلى
دبير تاريخ، ناحية 2 شهركرد

مقدمه
سنگ نوشته هاى دوران مشروطيت در پيرغار، در منطقة «ميزدج» (نام يكى از محال چهار گانة 
چهارمحال كه عبارت اند از: الر، كيار، گندمان و ميزدج كه اين منطقه جزء ملك شخصى خوانين 
ــتاى «ده چشمه» از توابع شهرستان «فارسان» و  ـ10]، در روس بختيارى بود) [افالكى، 1382: 20
در 39 كيلومترى شهركرد، مركز استان واقع شده  است، براى پژوهشگران تاريخ معاصر، يكى از 
منابع اصلى دوران مشروطيت به حساب مى آيد. اين سنگ نوشته ها، عالوه بر شرح وقايع مربوط 
به اصفهان و تهران و همراهى مجاهدان چهارمحال وبختيارى، با نهضت مشروطه خواهي اصفهان 
به رهبرى حاج آقا نوراله نجفى اصفهانى، مبين جريان هاى فكرى، سياسى و اجتماعى حاكم بر 
مركز و جنوب غربى ايران، مقارن با اعادة مشروطة دوم و سقوط استبداد صغير در تهران است. 
به عالوه، عدالت خواهى مردم بختيارى و اعادة مشروطة دوم را در حدود 100سال پيش شرح 

مى دهند.

و  ــال  چهارمح ــروطه خواهان  مش
ــيرهاى دَِزك، جونِقان،  ــارى، از مس بختي
فراُدنبه، فارسان و... به دستور نجفقلى خان 
ــت  ــارى و تح صمصام الســلطنة بختي
ــاج ابراهيم خــان ضرغام  ــى ح فرمانده
السلطنة ايل بيگى، براى لبيك گفتن به نداى 
ــتن به  مردم عدالت خواه اصفهان و پيوس
روحانيت مشروطه خواه، به سمت اصفهان 
ــعد، 1363:  ــردار اس ــت كردند [س حرك
ــن ر.ك: پورجليلى، 1384:  547. هم چني
ــن حركت عدالت خواهانه و  50ـ 49]. اي
ــعار «ال اله االّ اهللا،  مشروطه خواهانه، با ش
ــول اهللا» و «على ولى اهللا» آغاز  محّمد رس
شد و پس از الحاق به روحانيت اصفهان، 
ــان قرار  ــت براى فتح اصفه محور حرك
گرفت و روز نهم ذى الحجة 1326ق وارد 
ــب اجازه از علماى  اصفهان شد و با كس
ــرد. [نيكزاد و  ــگ را آغاز ك اصفهان، جن
ـ212. هم چنين  ــينى، 1357: 213 اميرحس

رك: پورجليلى، 1384: 50].

ــتبداد  ــقوط اس با فتح اصفهان و س
ــهر، راه براى فتح تهران  صغير در اين ش
ــدان بختيارى تحت  ــد. مجاه هموار ش
فرماندهى سردار اسعد «دوم» راهى تهران 
شدند و با فتح تهران و سقوط حكومت 
استبدادى محمد على شاه، مشروطة دوم 
ــّلم مردم ايران بود، مجدداً به  كه حق مس
وسيلة مجاهدان مشروطه خواه استوار شد 
[ملك زاده، 1373: 1096ـ1095. هم چنين 

رك: مشكور، 1372: 371].
و اما كتيبه هاي مذكور در چهار قسمت 
مجزا روى سينة صخره هاى سيليسى قرار 
دارند و به ترتيب حدوث مكانى، حدوث 
زمانى و وقايع، از راست به چپ حّجارى 
ــده اند. كتيبة سوم در حد فاصل و زير  ش
دو كتيبة ابتدايى قرار گرفته كه خود شامل 
ــوع خط كتيبه ها  ــت. ن دو بخش مجزاس
نستعليق است كه گاه با شكسته آميخته 
شده و از نظر شيوة نگارش، داراى اغالط 
ــتورى و اماليى است. قسمت پايين  دس

ــته احتماالً محل نوشته شدن  سنگ نوش
يادگارى از مهدى قلى خان ساالر مسعود 
بختيارى، فرزند ساالر ارفع است كه در 
بسيارى از جريانات قدرت طلبى پس از 
اعادة مشروطيت، همراه پدر خود حضور 
فعال داشت. اين قسمت بر اثر مجاورت 
با رطوبت و عوامل فرسايشى كامًال از بين 
رفته است و به طور دقيق نمى توان دربارة 

آن اظهارنظر كرد.
سنگ نوشته هاى دورة مشروطيت در 

ميزدج به تفكيك بدين شرح است:

سنگ نوشتة «الف»
ــته، اوضاع سياسى و  اين سنگ نوش
ــال  ــى خوانين بختيارى را در س اجتماع
1299هـ.ق روشن مى كند. شرح واگذارى 
ــارى به  ــرى ايل بختي ــب ايلخان گ منص
صمصام الســلطنه،  نجف قلى خــان 
ــينقلى خان ايلخانى و  ــر بزرگ حس پس
ــن عدالت خواهى مردم بختيارى  هم چني

كليدواژه ها : مشروطيت، چهارمحال و بختياري.
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ــه اصفهان  ــا ب ــى بختيارى ه و لشكر كش
ــلطنه و  ــتور صمصام الس و تهران به دس
تحت فرماندهى ضرغام السلطنه در اين 

سنگ نوشته آمده است.

سنگ نوشتة «ب»
ــته، اوضاع سياسى  در اين سنگ نوش
ــى روزگار حكومت قاجارها،  و اجتماع
ــاه  ــفتة محمدعلى ش به ويژه اوضاع آش
ــيدن  ــلطنت رس ــار، خلع او و به س قاج
احمد ميرزا فرزند شاه مخلوع، بازگشت 

محمدعلى شاه و برادرش ساالرالدوله در 
ــس گرفتن تاج  ــور براى باز پ غرب كش
ــلطنتى، و وقوع جنگ جهانى  و تخت س
ـــ.ق (1915م) بين  ــال 1334ه اول در س
كشورهاى اروپايى را مشخص مى سازد 

[پورجليلى، 1384: 214ـ186].

سنگ نوشتة «ج»
موضوع اين سنگ نوشته شجره نامه، 
ملك شخصى و تاريخ مرگ على قلى خان 
سردار اسعد «دوم»، و لغو القاب و عناوين 
سياسى در سال 1304 هـ.ش در زمان رضا 
شاه پهلوى به وسيلة مجلس شوراى ملى 
است. سردار اسعد نه تنها در امور سياسى 
و نظامى داراى شايستگى و ذكاوت بود، 
بلكه در امور علمى و فرهنگى نيز لياقت، 

كاردانى و هوشمندي شايانى نشان داد و 
منشأ خدمات فراوانى شد [دولت آبادى، 

.[186 :1371
سردار اسعد، پس از سقوط حكومت 
ــلب قدرت بختيارى ها در  مشروطه و س
ــى مداخله  ــر در امور سياس تهران، ديگ
ــال بعد، كامًال  نمى كرد و كمتر از يك س
نابينا، فلج و خانه نشين شد. سردار از آن 
ــى اش را با فعاليت هاى  ــس باقى زندگ پ
ــه  ــوش دادن ب ــى و گ ــى و فرهنگ علم
ــه برايش قرائت مى كردند،  كتاب هايى ك

ــرانجام در 14 محرم 1336/  ــد. س گذران
ــن 63 سالگى به  اول نوامبر 1917م در س
ديار باقى شتافت و جسدش را در «تكية 
ميرفندرسكى» تحت فوالد اصفهان دفن 
كردند. [سپهر، 1362: 487. هم چنين رك: 

صفايى، 1363: 279].
متن كامل كتيبه هاى مشروطيت پيرغار 
اين چنين است. با اين توضيح كه مواردي 
كه در [] قرار دارد به منظور خوانا نمودن 

متن اضافه شده است.

سنگ نوشتة «الف»
ــرو خان  ــن گويد حاجى خس «چني
سردار ظفر: در سنة 1334 [هجري قمري] 
ــلطنت  ــران از مقام س ــان اي آزادى خواه
تقاضاى مشروطه نمودند. مظفرالدين شاه 

ــروطيت را  ــراه، حكم مش قاجار طاب ث
ــان به  ــى زم ــد از اندك ــت خط و بع دس
رحمت ايزدى پيوست. محمدعلى شاه بر 
ــلطنت برآمد و در آن وقت، بنده  سرير س
ــارم، حاج على  ــت برادر واال تب در خدم
ــعد، فرنگستان رفته  ــردار اس قلى خان س
ــطة  ــار ماه در آن جا بوديم. به واس و چه
بى مرحمتى محمدعلى شاه، اغتشاش در 
ــده از مراجعت و  بختيارى فراهم، كه بن
كمك به صمصام السلطنه كه ايلخانى بود، 
مجبور شده از پاريس به مسكو [بروم و] 
از مسكو سيزده  روز به بختيارى رسيديم. 
ــال  بحمداهللا انجام صلح و پس از يك س
ــاه پارلمان را بمباران نموده  محمدعلى ش
ــت. اين بنده،  و از بختيارى امداد خواس
ــجع با  ــردار اش به اتفاق امير مفخم و س
ــرباز به تهران رفتيم. هيجان  چهارصد س
ــر آذربايجان،  ــد] مگ ــع [ش ــاْم رف از تم
ــز با كمال قدرت مقاومت  خصوصاً تبري
كردند. دو مرتبه سوار بختيارى احضار و 
ــواران به تهران رفتيم، ولى قصد ما  با س
طرفدارى ملت بود. اين موقع در اصفهان 
ــورش حادث  ــالن هم انقالب و ش و گي
شد. صمصام السلطنه در اصفهان و لنجان، 
ــردار اسعد هنوز  ــپهدار در رشت، س س
ــروطيون در لندن  در فرنگستان و با مش
ــتند. اين اوقات از  و پاريس اجتماع داش
راه جنوب هندوستان حركت كرده، [از] 
ــدند. من بنده  محّمره به بختيارى وارد ش
ــواران  هم به اصفهان و بختيارى آمده، س
زيادى به كمك مليّون تهيه ديده. سردار 
اسعد با يك هزار سوار به تهران حركت 
ــت عزم تهران  ــپهدار هم از رش نمود. س

كرد.»

سنگ نوشتة «ب»
ــران پس از جنگ زياد داخل  «در طه
ــدند. محمدعلى شاه در شميران  شهر ش
ــغال گرديد، به  بودند. همين كه تهران اش
سفارت روس پناهنده شد. وليعهد را كه 
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اعلى حضرت سلطان احمدشاه، سلطان 
ــت، سردار اسعد  ايران خلداهللا ملكه اس
ــلطنت  ــپهدار و مليون بر تخت س و س
ــانيده، عضدالملك قاجار را به سمت  نش
نيابت منتخب نمودند. پس از يك سال، 
عضدالملك مرحوم [شد و] ناصر الملك 
همدانى را به جاى آن مرحوم گذاشته. در 
ــنة 1329، محمدعلى شاه كه از طرف  س
ــيه اقامت  دولتين و مواجب زياد در روس
ــت، از طرف استرآباد و ساالر الّدوله  داش
برادرشان از كردستان و كرمانشاه با ايالت 
زياد براى پايتخت هجوم كردند. آن عصر 
با مليّت غير از امين و ايل بختيارى كسى 
ــب پارلمان و  ــوده و به تصوي ــراه نب هم
ــلطنه، خوانين از بختيارى با سه  نايب الس
هزار سوار براى جلوگيرى از محمدعلى 
ــت [كردند.]  ــاالرالدوله حرك ــاه و س ش
ــم و مرتضى قلى خان، حكمران  اميرمفخ
لرستان [را] عقب نشانيده، پس از جنگ 
ــاد [به] عراق (اراك)  خونين و تلفات زي
ــد. اين بنده مأمور نظم عراق و نظم  آمدن
ــتان بودم. به قشون  كرمانشاهان و كردس
آن ها ملحق [شدم و] همگى تا قم عقب 
ــوار[ان] بختيارى  كرديم. بعد از آن كه س
ــاه را شكست  و مجاهدين محمدعلى ش
ــردار شد به دست  دادند، فرار نمود و س
سوار بختيارى دستگير و تيرباران شد. به 
ــاالرالدوله شدند كه از دو  امور جنگ س
ــردار بهادر و  ــردار محتشم و س تهران س
موسيويفرم [ارمني] با يك هزار و سيصد 
سوار بختيارى و مجاهد با تلفات بسيارى 
ــم تا همدان  ــتان فرار نمود. ما ه به لرس
ــب كرديم. بعد از جنگ ديگر،  او را تعاق
ــه به كلى تاب  ــت خورده ك چنان شكس
ــاهان رفت.  ــت نكرده، به كرمانش مقاوم
ــرف دولت امپراطورى  ــن بين از ط در اي
ــراى ايران  ــد كه ب روس اولتيماتومى ش
خطر عظيم داشت. به ناچار نايب السلطنه 
ــلطنه  قبول نمود. در آن وقت صمصام الس
ــاه مجدداً  رئيس الوزرا بود. محمدعلى ش

به روسيه رفته تا اردوى بختيارى متفرق 
ــدم. بعد از  گرديد. بنده مأمور اصفهان ش
يك سال حكومت اصفهان [به] فرنگستان 
رفته و هشت ماه آن جا ماندم. ناصرالملك 
نايب السلطنه به ايران آمد. يك سال بيكار 
[بودم،] ابتدا به حكومت يزد رفته و بعد به 

حكومت كرمان منتخب گرديدم.
ــودم، [كه]  ــال و نيم كرمان ب يك س
ــا كنون كه  ــد و ت ــروع ش جنگ اروپا ش
ــت. پس از مدتى  ــنة 1334 اس اواخر س
آتش جنگ در اغلب اروپا و نقاط ايران 
مشتعل [شد و] قشون روس و عثمانى در 
ــغول جنگ  همدان تا نزديك قزوين مش
مى باشند. خوانين، هم صمصام السلطنه، 
ــردار جنگ (سردار  ــعد و س ــردار اس س
بهادر) در تهران [اند و] اين بنده با ساير 
ــال منتظر حوادث  ــن در چهارمح خواني

روزگار مى باشم.»

سنگ نوشتة «ج»
«چنين گويد حاج على قلى خان سردار 
اسعد (بن حسينقلى خان ايلخانى، ابن جعفر 
ــان ابدالخان،  ــب اهللا خ ــان، ابن حبي قليخ
ــان، ابن عبدالخليل، ابن  ابن على صالح خ
ــن حيدر، كه  ــن غالب، اب ــرو آقا، اب خس
ــت طايفه  ــداد من همه وقت به رياس اج
(هفت لنگ بختيارى) برقرار بودند تا زمان 
حسينقلى خان ايلخانى كه طوايف چهار 
ــيرو  ــير و سردس لنگ و جوانكى گرمس
ــدند. در  ــالرد «ضميمة حكومت او ش ف
سنة 1299، مرحوم برادر ارشدم، اسفنديار 
ــعد در اصفهان محبوس  خان سردار اس
ــارى و مضافات  ــد و حكومت بختي مان
ــال  ــش س ــا اعمام گرام بوده، بعد از ش ب
ــردار  ــى و به منصب س ــرادرم مرخص ب
اسعد منصوب شد. چند سال با اعمام و 
بنى اعمام دشمنى و جنگ هاى خونريزى 
كرد، كه عاقبت صلح كرده متحد شديم تا 
كنون كه در سنة 1332 و سال دهم جلوس 
اعلى حضرت مظّفرالّدين قاجار، خلداهللا 

ملكه مى باشد، با وجود وفات چهار نفر 
از بزرگان به كمال اتحاد مشغول رياست 
ــتيم. از ثمر اتحاد، بر امالك موروثى  هس
افزوديم. االن سه ربع چهارمحال و تمام 
ــز، زيدون و حومة بهبهان، امالك  رامهرم
ــتان [خوزستان]، چندين  زيادى از عربس
ــرد، چندين قريه از لنجان و  قريه از بردب
سميرم ملك زرخريد اين خانواده است. 
از چهارمحال ناحية ميزدج و چندين قرية 
ــن و گرامى برادرم حاجى  ديگر ملكى م
خسروخان ساالر ارفع است. اميد كه اوالد 

و احفاد ما اتحاد را از دست ندهند.»
در پايين اين كتيبه نوشته شده است: 
«در تاريخ هفتم محّرم 1336، مطابق اول 
ــردار اسعد در طهران به  ميزان، مرحوم س
رحمت ايزدى پيوست. لغو شدن القاب 
ــى، به امر مجلس  ــال 1304 شمس در س

شوراى مّلى.»
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اشاره
ــش و برنامهريزى،  ــازمان پژوه ــدى پيش دكتر عليرضا كيامنش در محل س  چن
ــرفت تحصيلى دانشآموزان» ارائه كرد كه مورد  ــخنرانىاى با عنوان «سنجش پيش س
ــديم تا خالصهاى از متن آن سخنرانى را كه  ــتقبال حاضران قرار گرفت. بر آن ش اس
ــه قرار گرفت به خوانندگان ارائه كنيم. تا  ــط ايشان در اختيار حاضران در جلس توس

همكاران از آن در بهبود آموزش بهره گيرند.   
  سردبير

ــت از يك  ــرى عبارت اس اندازه گي
ــت اختصاص دادن  ــه قاعده، جه مجموع

عدد به اشياء، ويژگىها و رفتار.
سنجش نيز عبارت است از هر راهبرد 
يا فعاليتى كه جهت كسب آگاهى از دانش، 
ــك دانش آموز يا  نگرش يا مهارتهاى ي
ــه كار مىرود.  ــى از دانشآموزان ب گروه
ــت  ــن، فرايند به دس ــنجش را، همچني س
ــراى تصميمگيرىهاى  آوردن اطالعات ب
ــد. هدف اصلى  ــى تعريف كردهان آموزش
سنجش كمك به تعيين و افزايش تدريجى 
استانداردهاى كسب شده است. از سنجش 

ــزارى قوى براى بهبود كيفيت  به عنوان اب
آموزش و همچنين بهبود فرايند ياددهى ـ 

يادگيرى استفاده مىشود.
از اطالعات به دست آمده از سنجش 
ــاى مختلف نظير  ــراى هدفه مىتوان ب
ــورد  م در  ــى  آموزش ــاى  تصميمگيرىه
دانشآموزان در زمينة ارتقاء از يك پايه به 
ــورد به دانشآموزان  پاية ديگر؛ ارائة بازخ
ــى و نقاط  ــرفتهاى درس ــورد پيش در م
ــا؛ برانگيختن آنان در  قوت و ضعف آنه
ــخص كردن هدفها  جهت تدوين و مش
ــى خويش، با توجه به  و انتظارات آموزش

سنجش پيشرفت تحصيلى دانش آموزان
دكتر عليرضا كيامنش
عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت معلم

ــا مفاهيم متنوعى  ــع تربيتى، ب در مناب
نظير آزمون، امتحان، اندازهگيرى، سنجش 
و ارزشيابى مواجه مىشويم. بعضى از اين 
مفاهيم گاه هممعنا و مترادف يكديگر و گاه 
به صورت مستقل و متفاوت مورد استفاده 
ــت سه مفهوم آزمون،  قرار گرفتهاند. نخس

اندازهگيرى و سنجش را تعريف مىكنيم.
آزمون، وسيله يا شيوهاى است جهت 
ــب اطالع در مورد يك نمونه از رفتار  كس
دانشآموز و موردعالقة معلم، در ارتباط با 
ــى به صورتى استاندارد  هدفهاى آموزش

شده.

كليدواژه ها: آزمون، سنجش، پوشة كار، امتحان.
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سطح توانمندىهاى كسب شده؛ قضاوت 
در مورد اثربخشى آموزش و مناسب بودن 
برنامههاى درسى؛ توصيف موفقيت نظام 
ــى فعاليتهاى  ــى؛ تعيين اثربخش آموزش
مدرسه؛ كنترل و نظارت موفقيت تحصيلى 
ــان؛ و باالخره،  ــوزان در طول زم دانشآم
ــىهاى  جهتدهى به تصميمها و خطمش

آموزشى استفاده كرد.
ــنجش سه ديدگاه مختلف  در مورد س

وجود دارد:
1. سنجش به مثابه اندازهگيرى،

2. سنجش به مثابه شيوه يا راه و روش؛
ــه جســتوجو يا  ــه مثاب 3. ســنجش ب

كاوش.
در ديدگاه سنجش به مثابه اندازهگيرى، 
دانشآموز چون ظرفى خالى تلقى مىشود 
ــود. به عبارتى،  كه با دانش معلم پرمى ش
تدريس فرايندى است يك سويه كه معلم 
ــات را به دانشآموز منتقل  دانش و اطالع
مىكند. در اين نگاه، دانش امرى بيرونى و 

مستقل از فرد قلمداد مىشود. معلم صاحب 
يا دارندة دانش است و مىتواند دانش خود 
را به فراگير منتقل كند و وظيفة دانشآموز 
ــب دانش ارائه شده توسط معلم  فقط كس
ــدگاه، آزمونهاى  ــن دي ــا اي ــد. ب مىباش
ــنجش عينى  ــور كه با هدف س هنجارمح
ميزان آموختههاى دانشآموز در طول دوره 
تهيه مىشوند، ابزار اصلى سنجش به عنوان 
ــمار مىآيند. سنجش به  اندازهگيرى به ش
اندازهگيرى ميزان دانش كسب شده محدود 
ــود. در اين آزمونها هر سئوال يك  مىش
ــخ صحيح دارد. دانشآموز در آزمون  پاس
ــت و بهندرت  ــخ دهنده اس فقط يك پاس
فرصت خود ارزشيابى يا واكنش نسبت به 

عمل خود را به دست مىآورد.
ــه مثابه يك  ــدگاه ســنجش ب در دي
ــت كه:  ــرض براين اس ــاز هم ف ــيوه، ب ش
ــتقل از يادگيرنده وجود دارد و  دانش مس
مىتوان آن را به دانشآموز منتقل كرد و به 
صورت عينى اندازهگيرى نمود. پس معلم 
مىتواند همچنان به صورت عينى توانايى 
ــرى و در مورد  ــوزان را اندازهگي دانشآم
ــم كند. تفاوت دو  او اطالعات كّمى فراه
ــوان در تأكيد «ديدگاه  ديدگاه فوق را مىت
ــنجش به مثابه يك شيوه» بر روشهاى  س

ــى (بهرهگيرى  ــعآورى اطالعات كيف جم
ــتوجو نمود. در اين  ــه كار) جس از پوش
ــوزان را  ــم اطالعات دانشآم ديدگاه معل
ــره مىدهد  ــعآورى مىكند، به آن نم جم
ــه گزارش مىكند. در  و نتيجه را به مدرس
ــة كار يا اطالعات مختلف  واقع تهية پوش
پايان كار معلم است. مىبينيم كه در اين دو 
ديدگاه، با وجود تفاوت در روش، زيربنايى 
ــتقل از  اصلى، يعنى اين باور كه دانش مس
ــرد دانشآموز به  فرد وجود دارد و عملك
ــت، بر  صورت عينى قابل اندازهگيرى اس

جاى خود باقى است.
اما در ديدگاه سنجش به مثابه كاوش، 
معلم و دانشآموز به صورت فعال در پديد 

آوردن دانش درگير هستند.
ــم ديگر تنها مجرى اجراى آزمون  معل
ــيوههاى  ــت. وى از ش يا آزمونكننده نيس
ــهيل  ــراى تس ــور ب ــنجش كالس مح س
ــورد برنامة  ــرى، تصميمگيرى در م يادگي
درسى و ارتباط مؤثر با دانشآموزان و اوليا 
ــخة  بهره مىگيرد. در اين ديدگاه يك نس
ــوز و يك برنامه  ــاده براى هر دانشآم س
ــرعت و كم دردسر به اجرا  كه بتوان به س
درآورد و مشكل يادگيرى را حل كرد وجود 
ــا، يك فعاليت  ــنجش، در اينج ندارد. س
ــت كه خود فرد ابزار اصلى آن  تعاملى اس
است (سنجش ذهنى و قضاوتى در مقابل 
سنجش عينى). بين ديدگاه دوم و سوم در 
ــيوهها و استفاده  چگونگى به كارگيرى ش
ــود دارد. در ديدگاه  از يافته ها تفاوت وج
ــة كار براى جمعآورى  سوم معلم از پوش
ــوز،  ــاى دانشآم ــى از فعاليته نمونههاي
جهت تصميمگيرىهاى مناسب آموزش، 
ــة كار يك فعاليت  بهره مىگيرد. تهية پوش

مستمر و وسيلهاى است براى: 
ــد، بازتاب و خود ارزشيابى  الف) رش

دانش آموز؛
ب) بازتاب و خودارزشيابى معلم؛

ج) تدوين هدفهاى آموزش.
ــر در روشهاى جمع  ــارت بهت به عب

 در  ديدگاه سنجش به مثابه 
اندازه گيرى، دانش آموز چون ظرفى 
خالى تلقى مى شود كه از طريق معلم 
با دانش پرمى گردد
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آورى اطالعات دو ديدگاه مىتوانند مشابه 
باشند ولى در هدفها باهم تفاوت دارند.

ــه كاوش،  ــنجش به مثاب در ديدگاه س
ــام  ــراى انج ــوزش ب ــا آم كالس درس ي
سنجش متوقف نمىشود. سنجش ضمن 
آنكه غيررقابتى است و بر شناخت نكات 
ــوز تأكيد دارد،  ــرفت دانشآم قوت و پيش
ــوان يك كل مورد  ــر دانشآموز را به عن ه
توجه قرار مىدهد؛ به عبارت ديگر سنجش 
بخشى از فرايند تدريس و يادگيرى است 
ــتقل از آن. اين ديدگاه يك  نه مجزا و مس
ــيرى است كه در  ــى و تفس فرايند پژوهش
جهت افزايش آگاهى نسبت به يادگيرىها، 
نگرشها و توانايىهاى سوادى دانشآموزان 
ــوم، نه تنها  ــىرود. در ديدگاه س به كار م
روشهاى جمعآورى اطالعات با دو ديدگاه 
ــطوح دخالت  ــت، كه س قبلى متفاوت اس
ــنجش،  ــم و دانشآموز، هدفهاى س معل
ــناختى و مخاطبان  ــمانداز معرفت ش چش
استفاده كننده از نتايج سنجش نيز متفاوت 
ــنجش درك  ــا، هدف س ــت. در اينج اس
عميقتر تك تك يادگيرندگان در زمينههاى 
يادگيرى خاص آنهاست. دقيقتر اينكه، 
ــنجش به عنوان يك فعاليت اجتماعى  س
ويژه، زمينهاى و تفسيرى قلمداد مىشود. 
ــداران اين ديدگاه بر آنند كه دانش در  طرف
ــا زمينههاى اجتماعى  ــده، همراه ب يادگيرن
ــاخته مىشود» نه اين  پديدة يادگيرى، «س
ــق روشهاى انتقالى يا آموزش  كه از طري

مستقيم «كسب مىشود».

دشوارى سنجش كاوش مدار
ــنجش به مثابه  ــمت س حركت به س
ــوار است و به توسعة حرفهاى  كاوش دش
ــتههاى آموزشى  معلم و تغيير در باور داش
ــالوه، معلمان بايد براى  ــاز دارد. به ع او ني
ــكاران خود در  ــث و گفتوگو با هم بح
ــردى، تهيه  ــنجش هاى عملك زمينه ى س
ــه ى كار، مطالعة مندرجات پوشه،  ى پوش
ــى نتايج حاصل از انجام پروژه، تهية  بررس

ــفاهى و  ــزارش و ارائة گزارشهاى ش گ
ــط دانشآموزان و كمك به فرد  كتبى توس
فرد دانشآموزان وقت كافى داشته باشند. 
ــد از حمايتهاى الزم و يك  همچنين باي
ــة جمعى نيز  ــا روحي ــاركتى ب محيط مش

برخوردار باشند.
در اين روش معلم به چه اطالعات و 

توانايىهايى در مورد سنجش نياز دارد؟
- دانش، آگاهى و توانايى عملى؛ 

- توانايى در نمرهگذارى و تفسير دقيق 
يافتههاى سنجش؛

- توانايى استفادة مناسب از يافتههاى 
ــرى در مورد  ــگام تصميمگي ــنجش هن س

آموزش؛
ــكات قوت و  ــخيص ن - توانايى تش
ــتدار بودن و  ــنجش، نظير جه ضعف س
استفادة نادرست و غيرمنطقى از يافتههاى 

سنجش؛
ــاد ارتباط جهت تبادل  توانايى در ايج

اطالعات حاصل از سنجش.
سنجش پيشرفت تحصيلى دانشآموزان 
ــيدن به هدفها و مطالب تدريس  در رس
ــناختهترين و  ــده در كالس درس، ش ش
ــت كه  ــنجش اس ــيوة س ــن ش متداولتري
ــط معلمان و مدارس انجام مىگيرد.  توس
امتحانات و سنجشهاى كالسى، در واقع با 
آموزشهاى داده شده و فعاليتهاى انجام 
ــند؛  ــده در كالس درس مرتبط مىباش ش
ــت كه مطالب  ــتى اس بنابراين انتظار درس
ــده در كالس درس (مطالب  ــس ش تدري
ــى) در آزمون  ــدرج در كتابهاى درس من

مورد پرسش قرار گيرند.
معلمان به اين نكته توجه دارند كه در 
سنجشهاى كالسى نمىتوان از راهبردى 
واحد براى سنجش دانشآموزان پايههاى 
ــود. در  ــتفاده نم ــى اس ــف تحصيل مختل
سنجشهاى كالسى بايد به سطح يادگيرى 
و پاية تحصيلى دانشآموزان توجه شود. مثًال 
در دورة پيش دبستانى و پايههاى اول و دوم 
ــتان از آزمون شفاهى وگفتوگوهاى  دبس

ــمى و از پايه سوم به باال از آزمون  غيررس
نوشتارى بهره گرفته مىشود. در پايههاى 
آغازين دورة ابتدايى به كسب صالحيتها 
ــاى مورد انتظار از دانشآموزان  و قابليته
ــاى باالتر دورة ابتدايى همراه با  و در پايهه
ــاى مورد انتظار،   قابليت ها و صالحيته
به محتواى آموزش هم توجه مىشود. در 
مراحل راهنمايى تحصيلى و باالتر، فرايند 
ياددهى ـ يادگيرى در هر درس، با استفاده 
ــتارى و عملى  ــاى عينى، نوش از آزمونه
مورد سنجش قرار مىگيرد. در همين پايهها 
شركت دانشآموزان در فعاليتهاى مختلف 
كار گروهى، انجام آزمايش، تهية مقاله و... 
مورد تشويق و سنجش قرار مىگيرد. براى 
نتيجهگيرى بهتر از سنجشهاى به عمل آمدة 
معلمان در پايههاى باالتر، ضمن استفاده از 
ــى، دانشآموزان را به  ــنجشهاى كالس س
خودسنجى و هم كالسسنجى نيز تشويق 

مىكنند.

سنجش تكوينى
ــت از  ــى عبارت اس ــنجش تكوين س
ــط معلمان  ــده توس فرايند به كار گرفته ش
ــان آموزش، براى  ــوزان در جري و دانشآم
فراهم آوردن بازخوردهاى الزم در جهت 
ــل آموزش و يادگيرى و با  اصالح و تعدي
هدف بهبود موفقيت تحصيلى دانشآموزان 
ــده در  ــيدن به هدفهاى قصد ش در رس

برنامه .
بنابراين :

1. سنجش تكوينى يك فرايند است نه 
يك آزمون خاص؛

ــنجش در جريان آموزش و  2. اين س
توسط معلمان و دانشآموزان (نه معلمان به 

تنهايى) اجرا مىشود؛
ــنجش فرايندى طرحريزى  3. اين س
ــامل «فعاليتهاى مختلف» براى  ــده ش ش

معلمان و دانشآموزان است؛
ــتفاده از  4. يكى از اين فعاليتها، اس
ــمى و غيررسمى جهت  سنجشهاى رس
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ــواهد در مورد وضعيت  ــم آوردن ش فراه
يادگيرى دانشآموزان است؛

ــوزان  دانشآم ــان و  معلم ــراى  ب  .5
بازخورد فراهم مىآورد؛

ــواهد، معلمان  ــن ش ــاس اي 6. براس
فعاليتهاى آموزشى خود و دانشآموزان 
رويههاى مطالعه و يادگيرى خود را اصالح 

مىكنند؛
7. هدف نهايى، بهبود موفقيت تحصيلى 
دانشآموزان در رسيدن به هدفهاى قصد 

شده در برنامه است.
سنجشهاى پاسخ نگار1

ــخ نگار يا  ــنجشهاى پاس از ميان س
ــاره  ــخ به دو نمونة زير اش ــاخت پاس س

مىشود:

سنجش عملكردى2
ــنجش  گروهى براين باورند كه هر س
ــنجش عملكردى  ــاخت نگار نوعى س س
است. گروهى سنجش عملكردى را تالش 
در جهت اندازهگيرى تسلط دانشآموز در 
ــناختى مىدانند. سنجش  سطوح باالى ش
ــه با ارائة يك تكليف يا  عملكردى هميش
فعاليت به دانشآموزان همراه است. هرچه 
ــط  فعاليت مورد انتظار از دانشآموز، توس
ــود دانشآموز و در محيط واقعى انجام  خ
ــه فعاليت يا تكليف  ــانس ك گيرد، اين ش
ــود، بيشتر  ــنجش عملكردى ناميده ش س

خواهد بود.
ــده توسط پاپهام (2003) مثال ارائه ش
براى سنجش عملكردى در حوزة مطالعات 

اجتماعى:
ــئلة  ــوز بايد يك مس ــر دانشآم 1. ه
ــه با  ــد ك ــايى كن ــى روز را شناس اجتماع
درس گرفتن از تاريخ به صورت مستقيم 

حلشدنى باشد.
ــتارى  ــك گزارش توصيفى نوش 2. ي

ــود) كه كاربرد  ــته مشخص ش (طول نوش
درسهاى گرفته شده از تاريخ براى مسئلة 

بيان شده را نشان مىدهد، ارائه دهد.
3. نتايج كليدى گزارش خود را (طول 
ــه صورت  ــود) ب ــخص ش زمان ارائه مش

شفاهى به كالس ارائه دهد.

محدوديتهاى سنجش عملكردى
1. وقتگير بودن؛

الف) معلم بايد وقت زيادى را صرف 
ــد مرحلهاى  ــة تكليف عملكردى چن تهي

كند؛
ب) يك دستورالعمل براى ارزشيابى 
ــط  ــده توس ــت يا تكليف انجام ش فعالي

دانشآموزان فراهم آورد؛
ــف انجام  ــا تكالي ــا ي پ) عملكرده
ــط دانشآموزان را با استفاده از  شده توس

دستورالعمل ارزشيابى كند؛

2. تعميمپذيرى نتايج
دانشآموز چند تكليف عملكردى را 
ــوان در مورد توانايى  بايد انجام دهد تا بت
ــلط وى بر محتواى موضوع درسى  يا تس
ــى در  ــاوت نمود؟  يافتههاى پژوهش قض
ــتند. اين  اين زمينه چندان اميد بخش نيس
 (Burton  &  Lin,1994) ــا  پژوهشه
پيشنهاد مىكنند كه قبل از رسيدن به تفسير 
ــلط مهارت دانشآموز  دقيق در مورد تس
ــف عملكردى را  ــد چندين تكلي وى باي
ــه انجام چند  ــت ك انجام دهد. بديهى اس
تكليف يعنى چند برابر شدن وقت در سه 

مورد الف، ب و پ ذكر شده در باال.
ــنجش  ــت كه از س ــام معتقد اس پاپه
عملكردى، با توجه به وقتگير بودن، فقط 
ــى داراى  بايد در مورد هدفهاى آموزش

اولويت باال استفاده شود.

سنجش پوشة كار3
ــه به تدريج  از آنجا كه محتواى پوش
با استفاده از نمونة كارهاى انجام شده تهيه 
مىشود، اين نوع سنجش را مىتوان سنجش 
ــور كه قبًال هم  ــخ نگار ناميد. همانط پاس
ــد، در پوشة كار از دانشآموز انتظار  بيان ش
مىرود كه به صورت مستمر مجموعهاى از 
ــدة خود را با هدف بهبود  كارهاى انجام ش
مهارتهاى الزم جهت انجام اين فعاليت، 

جمعآورى و ارزشيابى نمايد.
ــه كار يا  ــم در جريان تدوين پوش معل
انجام سنجش پوشة كار از دانشآموز انتظار 
ــتمر مجموعهاى از  دارد كه به صورت مس
ــدة خود را با هدف بهبود  كارهاى انجام ش
مهارتهاى الزم جهت انجام اين فعاليت، 

جمعآورى و ارزشيابى نمايد.
معلم در جريان تدوين پوشه كار يا انجام 
سنجش پوشة كار فعاليتهاى مختلفى را به 
ــردى و گاه با كمك و همكارى  صورت ف
ــام مىدهد. اين  ــا انج ــوزان و اولي دانشآم

فعاليتها عبارتاند از:
ــة كار، براى  الف) در جريان تهية پوش
آنكه دانشآموزان بتوانند فعاليتهاى انجام 
شدة خود را ارزشيابى كنند معلم بايد براى 

آنان دستورالعمل الزم را فراهم آورد.
ــيابى  ــر دانشآموز پس از ارزش ب) ه
ــود، با ذكر تاريخ انجام كار، آن را در  كار خ
پوشه قرار مىدهد. دانشآموزان همچنين با 
دريافت دستورالعمل و معيارهاى مشخص 
براى ارزشيابى، كارهاى انجام شده توسط 
ــى خود را هم ارزشيابى  دوستان همكالس

مىكنند.
پ) معلم در پايان هر ماه محتواى پوشة 
ــا حضور خودش  ــر دانشآموز را ب كار ه
ــم در مورد جهت  ــى مىكند و با ه بررس

حركت براى بهبود كار تصميم مىگيرند.
ــال دو بار از  ــم حداقل در س ت) معل
ــتها  ــن مىخواهد كه در اين نشس والدي

شركت كنند.
تأكيد هميشه بر بهبود توانايى دانشآموز 

 در ديدگاه سنجش به مثابه كاوش،  كالس درس يا آموزش براى انجام 
سنجش متوقف نمى شود
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ــده  ــيابى كارهاى انجام ش در جهت ارزش
ــد. در پايان سال  ــه مىباش موجود در پوش
ــوز بهترين كارهاى  تحصيلى، هر دانشآم
خود را انتخاب مىكند و براى اوليا به منزل 

مىبرد.
ــتمر بر افزايش مهارتهاى  تأكيد مس
خود ارزيابى دانشآموز در جريان تهية پوشة 
كار، تأثير قابل توجهى بر دانش آموز خواهد 
ــت. با اين وجود اين نوع سنجش نيز  داش
ــيار وقتگير بوده و مفيد بودن آن تابع  بس
ــم و دانشآموز در انتخاب  دقت كافى معل
و ارزشيابى دقيق نمونة كارهاى انجام شده 
است.  لذا بدون در نظر گرفتن وقت كافى 
ــب، استفاده از اين  براى انجام دقيق و مناس

شيوه توصيه نمىشود.

نتايج حاصل از سنجش مدرسهاى
ــنجش ذكر  نتايج حاصل از دو نوع س
ــنجش ميزان  ــيوههاى س ــده و ديگر ش ش
آموختههاى مدرسهاى دانشآموزان، معموالً 
به صورت كّمى يا عددى مشخص مىشود. 
با اين وجود در هر يك از اين شيوهها معلم 
ــاس معيارهاى از قبل تعيين  مىتواند براس
شده، قضاوت در مورد عملكرد دانشآموز 
را به صورت كيفى توصيف كند. لذا بحث 
ــوان از دو  ــنجش كيفى را مىت در زمينة س

ديدگاه مختلف بررسى نمود:

1. ابزارهاى ســنجش كيفى عملكرد 
ــنجش بهمثابه كاوش،  دانشآموزان. در س
معلم و دانشآموز با هم در جريان ياددهى 
ــركت دارند و دانشآموز در  ـ يادگيرى ش
ــرى نقش فعال به عهده دارد.  جريان يادگي
او در اين مسير با راهنمايى و هدايت معلم 
ــازندة دانش» باشد نه  تالش مىكند تا « س
«گيرندة دانش». در اين شيوه از ميان ابزارهاى 
مختلف سنجش، بيشتر از شيوههاى استفاده 
ــير واقعىترى از  ــود كه بتوانند تفس مىش
ــاخت دانش و نه  ــوز در س ــوان دانشآم ت
بازگو كردن و يادآورى مطالب ارائه دهند. 
ــيوههايى چون دو شيوة ذكر  ــتفاده از ش اس
شده و همچنين شيوههايى نظير تهيه، توليد، 
انجام آزمايش، تدوين گزارش، ارائة كار به 
ــفاهى، مشاهده،  صورت نوشتارى و يا ش
مقياسهاى درجهبندى و ... توصيه مىشود. 
به عبارت ديگر اگر تعريف سنجش تكوينى 
«فرايند به كار گرفته شده توسط معلمان و 
دانشآموزان در جريان آموزش براى فراهم 
آوردن بازخوردهاى الزم در جهت اصالح 
و تعديل آموزش و يادگيرى در حال اجرا با 
هدف بهبود موفقيت تحصيلى دانشآموزان 
ــده در  ــه هدفهاى قصد ش ــيدن ب در رس
برنامه» را بپذيريم، استفاده از هر ابزارى براى 

رسيدن به هدف ضرورى است.
2) شيوههاى قضاوت كيفى در مورد 

ــوزان. در صورت توجه  عملكرد دانشآم
به سنجش تكوينى با هدف ارائة بازخورد 
ــناخت  و كمك به دانشآموز در جهت ش
نكات قوت و ضعف خود (همچنين معلم)، 
نه نمره دادن و استفاده از نتايج سنجش براى 
قضاوت در مورد موفقيت درسى دانشآموز، 
ــى و قضاوت  ــاوت كم ــى بين قض تفاوت
توصيفى و كيفى از عملكرد نخواهد بود. به 
عبارت ديگر تغيير از سيستم نمرهدهى صفر 
ــت، به سيستم توصيفى و كالمى، يا  تا بيس
تغيير در ساختار كارنامة دانشآموزان، نقش 
چشمگيرى در بهبود آموزش نخواهد داشت. 
فعاليتهاى ياددهىـ  يادگيرى يا آنچه كه 
معلمان در كالسهاى درس و مدرسه انجام 
مىدهند فعاليتهاى حرفهاى، تخصصى و 
در هم تنيدهاند. هرگونه تغيير و نوآورى در 
امر آموزش بايد با آمادهسازى شرايط اجرا 
ــنايى و تسلط  از ابعاد مختلف، از جمله آش
ــوآورى و فراهم  ــان با بهرهگيرى از ن معلم
ــرايط الزم براى اجرا  آوردن امكانات و ش
در عمل و همچنين ايجاد تغييرات الزم در 
ساير ابعاد آموزشى مرتبط با نوآورى همراه 

باشد.
پىنوشت

1. Constructed _ Response 
Assessment
2.performance assessment
3.portfolio assessment
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ــز  مراك و  ــتان ها  دبيرس در  ــال ها  س
پيش دانشگاهى شهرستان بروجرد مشغول 
ــاله بخش نامه هايى  ــودم. هر س تدريس ب
مبنى بر استفاده از روش هاى نوين تدريس 
ــدارس مى آمد و بر  ــد و به م صادر مى ش
ــد؛ به ويژه بر بحث  اجراى آن تأكيد مى ش
ــتفاده از رقابت گروهى  ــدى و اس گروه بن
ــردن درس هايى مانند تاريخ  براى فعال ك
سفارش مى شد. من نيز در چند دبيرستان 
ــوزان پرداختم؛  ــدى دانش آم ــه گروه بن ب
گروه هاى 3 نفره، 4 نفره و حتى 6 نفره. اما 
اولين كسانى كه صداى اعتراض شان بلند 
مى شد معاونين و مديران مدارس بودند؛ 
ــالوه، فضاى كالس ها و وجود ميز و  به ع
ــروصدا  ــتاندارد و س نيمكت هاى غير اس
هيجان دانش آموزان مزيد بر علت مى شد. 
ــاگردان  ــوزان براى عضويت ش دانش آم

گروه هووخ شتره و غيره برگزيد. نخست 
ــخنرانى و با  ــيوه س ــه ش درس اول را ب
نگارش اهداف جزيى كتاب بر روى تابلو 
تدريس كردم و سپس از آنها خواستم تا 
به صورت بحث گروهى درس را مطالعه 
ــت، نمايندگان  ــام وق ــد. پس از اتم كنن
گروه ها كه 7 تن بودند براى پاسخ گويى 
ــد، به آنها  ــكوى كالس آمدن به روى س
ــؤالى را ندهد  ــخ س ــم هر كس پاس گفت
حذف مى شود. بدين ترتيب از هريك از 
افراد باقى مانده دوباره سؤال شد تا اين كه 
ــد. در نتيجه، به 4  ــان باقى مان يك نفرش
ــروه (گروه آخر)  ــرى كه عضوو آن گ نف
بودند نمرة 20 تعلق گرفت. جلسة بعدى 
نيز همين برنامه اجرا شد. مشاهده كردم 
شور و شوقى بين دانش آموزان پديد آمده 
ــب مقام اول  ــت و هر گروه براى كس اس

ــود جاروجنجال به  ــروه خ زرنگ در گ
ــكارا مى گفتند كه  ــد و آش راه مى انداختن
ــان را انجام دهد.  مى خواهند او وظيفه ش
ــروصدا،  يك ماه پس از گروه بندى و س
تازه به خود مى آمدم كه بودجه بندى كتاب 
ــده است و ارزشيابى خوب و  رعايت نش
منصفانه اى كه تأثير انگيزشى داشته باشد 
صورت نگرفته است. اين بود كه در سال 
بعد به فكر ايجاد گروه بندى در ارزشيابى 
ــيم دانش آموزان به  ــادم و پس از تقس افت
ــره، كالس 28 نفره به 7  ــاى 4 نف گروه ه
ــيم شد. اولين بار در دبيرستان  گروه تقس
ــى (ره) بروجرد ـ كالس دوم  امام خمين
ــران و جهان  ــخ اي ــانى و درس تاري انس
ــردم. هر گروه  ــه اين كار اقدام ك (1) ـ ب
ــى مانند گروه  ــراى خود يك نام تاريخ ب
اشكانيان، گروه كوروش، گروه اسكندر، 

تجربه اى از ارزشيابى مستمر
فيروز آزادى 
دبير تاريخ. بروجرد

اني
ريج

م ال
عظ

س: ا
عك
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تالش مى كند. اما من مى دانستم كه هنوز 
ــخنرانى و  محور اصلى تدريس من بر س
ــنتى استوار است و بايستى  روش هاى س
ــر درس و  ــوزان را درگي ــه دانش آم كلي
ــيابى كنم. از اين رو در جلسه سوم  ارزش
ــى و هدف هاى جزئى  ابتدا عناوين اصل
ــپس  ــتم، س ــر روى تابلو نوش درس را ب
ــداف رفتارى را براى آنها بيان كردم و  اه
ــى دقيقه به گروه ها  فرصتى در حدود س
دادم تا در محيطى كتابخانه اى مطالعه كنند 
ــؤال خوب هم امتياز  و گفتم انتخاب س
دارد، به اين طور كه هر گروه كه سؤاالتى 
با كيفيت باال طرح كند امتياز ويژه اى دارد 
ــؤال  ــود در برابر يك س كه موجب مى ش
ــود. در جريان اين روند  منفى حذف ش
ــؤاالتى مطرح مى شد كه  بود كه گاهى س
موجب تعجب مى گرديد. در ادامه گفتم 
گروه ها مى توانند براى خود امتياز ذخيره 
كنند تا در جلسة آتى از آن بهره مند باشد. 
جلسه بعدى سؤال و پاسخ و ثبت امتياز 
ــد و پرونده اى  به خود گروه ها واگذار ش
تشكيل شد كه همة فعاليت ها در آن درج 
ــد و نزد خود گروه ها باقى مى ماند.  مى ش
هرچه پيش مى رفتيم خود دانش آموزان 

طرح هاى جديدى ارائه دادند مثًال قبل از 
ورود معلم به كالس در گوشه اى از تابلو 
ــده  ــازات گروه ها و موارد ذخيره ش امتي
ــاهده شد  ــته بودند. رفته رفته مش را نوش
ــرون راندن رقيب به  كه گروه ها براى بي
قسمت هاى «بيشتر بدانيد»، «يك توضيح» 
و «فكر كنيد و پاسخ دهيد» روى آوردند و 
كالس درگير يادگيرى نقشه ها، نمودارها 
ــراى مطالعه و  ــد كه فقط ب و مطالبى ش
ارزشيابى مستمر مقرر شده بود. اين نوع 
ــى امتحانات نوبت  ــا نزديك روش كار ت
ــات نزديك به  اول ادامه يافت. در جلس
ــاهده  امتحانات، امتحان كتبى گرفتم. مش
ــطح نمرات قابل قبول است  كردم كه س
ــى از دانش آموزانى كه در  ــى برخ و حت
درس هاى ديگر ضعيف بودند، در درس 
تاريخ نمرة قابل توجهى كسب كرده اند. 
ــت دوم آوردن تحقيق و پژوهش  در نوب
ــارج از كالس هم به عنوان  و فعاليت خ
ــط  ــاز تلقى و پروژه هاى خوبى توس امتي

گروه ها اجرا شد.
نمرات  ــب  كس براى  ــوزان  دانش آم
ــازات بيش تر،  ــردآوردن امتي ــر و گ بهت
ــان مديريت ارزشيابى هاى پايانى  خودش

ــد. وقتى چنين ديدم، با  را برعهده گرفتن
ــه صحبت كردم كه موافقت  مدير مدرس
ــن امتياز را طى  ــد اگر گروهى باالتري كن
ــرد، در اواخر  ــب ك ــال تحصيلى كس س
ــر صف و مقابل همة  ارديبهشت ماه، س
دانش آموزان مدرسه معرفى شود و افراد 
ــوند. به نظر مى آمد  ــويق ش گروه نيز تش
ــش كالسى و  ديگر ترس كاذب از پرس
ــيابى پايانى ريخته شده و اين شيوه  ارزش
پرسش انگيزه اى براى مطالعه ايجاد كرده 
ــد (1380ش) در  ــال به بع بود. از آن س
ــتفاده  ــة كالس هايم از اين روش اس هم
ــوارد و  ــى م ــد در برخ ــم. هرچن مى كن
ــود و  كالس ها به طور كامل اجرا نمى ش
ــتر كالس ها،  ناقص مى ماند ولى در بيش
ــته است و گاهى  تاكنون، تأثير مثبتى داش
ــده اى را براى خودم در  هم تجارب ارزن
پى دارد. در پى آن هستيم كه اگر بتوانيم 
ــك مديران،  ــدارس، با كم ــى م در برخ
ــتم هاى الكترونيكى را به يارى اين  سيس
ــاد تريبون هاى  ــا ايج ــم و ب روش بياوري
مخصوص و وجود چراغ هايى كه توسط 
ارزياب كنترل مى شوند شرايط بهترى را 

براى اجراى اين شيوه ايجاد كنيم. 
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معرفى كتاب
اكرم عليخاني
دبير تاريخ شهر تهران

كرمان از مشروطيت تا سقوط قاجار
تأليف: غالمعباس نجم الدينى

انتشارات: حسنين (ع) قم
شمارگان: 2200، 248 ص، بهار 1385

 قيمت: 2500 تومان

ــى در باب تاريخ اجتماعى  ــف در اين كتاب به بيان مطالب مؤل
كرمان و موقعيت جغرافيايى اين شهر از مشروطه تا انحطاط قاجار 

پرداخته است. كتاب شامل سه بخش است:
بخش اول: سرزمين و مردم كرمان، كه خود به شش فصل 

تقسيم شده است
فصل اول: حدود و موقعيت جغرافيايى، بلوكات و نواحى

نويسنده، كرمان را از والياتى دانسته كه يكى از جهات اهميت 
آن، موقعيت ويژة جغرافيايى اش است و بدين لحاظ در طول تاريخ 
مورد توجه خاص بوده است. بنابراين به بررسى وضعيت بلوكات و 

نواحى مختلف اين سرزمين در دورة قاجار پرداخته است.
فصل دوم: نگاهى اجمالى به اوضاع سياسى و محيط اجتماعى 

كرمان از آغاز حكومت قاجار تا زمان مشروطيت.
ــان از آغاز  ــاع اقتصادى و نظام مالياتى كرم فصل ســوم: اوض

حكومت قاجار تا مشروطيت.
مؤلف در اين فصل به بررسى اوضاع اقتصادى كرمان و ركود 
آن در واقعة حملة آقامحمدخان و احياى مجدد توسط فتحعلى شاه و 
تأثير همسر كرمانى شاه قاجار بر اين امر و گسترش و رونق صنعت و 
تجارت و محصوالت كشاورزى در سرزمين كرمان پرداخته است.

فصل چهارم: بافت اجتماعى و گروه هاى مذهبى كرمان
نويسنده در اين فصل به بيان وضعيت گروه ها و فرق مختلف 
چون مسلمانان (شيعه و اهل تسنن)، شيخيه، بابيه، صوفيه، زرتشتيان، 
هندو و يهودى كه در كرمان ساكن بوده و در روند حيات سياسى، 

اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آن نقش داشته اند پرداخته است.
فصل پنجم: درگيرى هاى فرقه اى و تأثير آن بر اوضاع سياسى 

و اجتماعى كرمان
درگيرى هاى فرقه اى مورد بررسى در اين فصل شامل درگيرى 
ــيخيه و متشرعه، درگيرى شيخيه و بابيه و درگيرى حيدرى ها و  ش

نعمتى ها مى باشد. 
فصل ششم: بهره بردارى هاى استعمار از درگيرى هاى مذهبى 

در كرمان
ــورهاى استعمارگر اروپايى و  دورة قاجار دورة اوج رقابت كش
ــت و در بسيارى از فتنه ها و انقالبات داخلى  توجه آنها به ايران اس
دست يكى از اين كشورها احساس مى شد. اين وضعيت در منطقه 
ــيت موقعيت جغرافيايى و استراتژيكى اين  كرمان به دليل حساس

منطقه شديدتر و ملموس تر از ساير نقاط بوده است.
بخش دوم: كرمان در دورة مشروطه

اين بخش شامل شش فصل زير است:
فصل اول: ساختار سياسى كرمان در آستانة انقالب مشروطيت

فصل دوم: ساختار سياسى اجتماعى و اقتصادى كرمان در دورة 
ــى و اجتماعى، اوضاع اقتصادى،  ــروطيت، شامل اوضاع سياس مش

اوضاع فرهنگى و اوضاع مذهبى.
ــف به خصوص حزب  فصل ســوم: فعاليت  گروه هاى مختل

دموكرات در كرمان 
فصل چهارم: قيام سالطين عشيره

فصل پنجم: جنگ جهانى اول و فعاليت آلمانى ها و عثمانى ها 
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در كرمان
فصل ششم: جنگ جهانى اول و فعاليت انگليسى ها در كرمان، 

(S.P.R) تشكيل پليس جنوب
مطبوعات،  و  جرايد  انديشمندان،  حكام،  سوم:  بخش 

نمايندگان كرمان
بخش سوم: از چهار فصل تشكيل شده است:

ــنده در اين  ــروطه؛ نويس فصل اول: حكام كرمان در دورة مش
فصل به معرفى حكام كرمان در دوره مشروطه پرداخته است، يعنى 
از اولين حاكم كه فيروز ميرزانصرت الدوله پسر بزرگ عبدالحسين 
ــانى  ــردار معظم خراس ــرزا فرمانفرما بود تا آخرين حاكم كه س مي
ــال 1302 بود. اين سال ها مصادف بود با كاهش  (تيمورتاش) در س
ــيدن به  قدرت خاندان قاجار در ايران و تالش هاى رضاخان در رس

قدرت.
ــان در صدر  ــان كرم ــمندان و آزاديخواه فصــل دوم: انديش

مشروطيت
ــى آزاديخواهان كرمان در دورة  ــن فصل نگارنده به معرف در اي
مشروطه پرداخته است. افرادى نظير: ميرزارضا كرمانى، ميرزاآقاخان 
كرمانى، شيخ احمد روحى كرمانى، ناظم االسالم كرمانى و مجداالسالم 
كرمانى، كرمانيان حتى قبل از انقالب مشروطه نقش بسزايى در راه 
ــتبداد ايفا نمودند و قربانيان زيادى در اين راه  آزادى و مبارزه با اس

دادند افرادى چون ميرزارضا كرمانى و آقاخان كرمانى و...
فصل سوم: جرايد و مطبوعات كرمان

در زمينة مطبوعات و جرايد و روزنامه نگارى، كرمانيان از ابتداى 
ــته اى ارائه نمودند. در اين قسمت مؤلف به  ــروطه آثار برجس مش
ــر شده در كرمان از آغاز مشروطيت مى پردازد؛  معرفى جرايد منتش

جرايدى چون:
1. روزنامه اعتبار 2. مرآت جنوب 3. داراالمان 4. جريدة كرمان 
5. روزنامة دهقان 6. روزنامة شهاب ثاقب 7. مجلة ادب 8. روزنامة 
ــدارى 11. روزنامه  ــادى 10. روزنامه بي ــة فرهنگ 9. مجله هم نام

استقامت

فصل چهارم: نمايندگان كرمان در پنج دورة قانونگذارى
ــوى مظفرالدين شاه و  ــروطيت از س پس از صدور فرمان مش
آغاز به كار مجلس شوراى ملى، در بين اسامى نمايندگان دوره هاى 
مختلف، اكثر نمايندگان به اصطالح انتخابى كرمان يا غير كرمانى 
بودند و يا از طرفداران ابراهيم خان ظهيرالدوله و محمد اسمعيل خان 
وكيل الملك دو حاكم مقتدر كرمان قبل از مشروطيت؛ و تنها تعداد 
ــپس  ــارج از اين افراد به مجلس راه يافتند. مؤلف س محدودى خ
ــان در طول پنج دورة قانونگذارى  به معرفى اندك نمايندگان كرم

پرداخته است.
ــنده از موضوع مورد بحث نتيجه گيرى  در خاتمه كتاب نويس
ــمت ضمائم نيز تصاويرى از شخصيت هاى سياسى  كرده و در قس
و مذهبى، روزنامه ها، احكام، اسناد و نقشة كرمان در دورة قاجار را 

افزوده است.
مؤلف با قرار دادن فهرست اعالم در انتهاى كتاب، مى توانست بر 

غناى كار خود افزوده و مطالعه كنندگان را بيشتر راهنمايى نمايد.

تاريخى  فرهنگ اصطالحات، واژه ها و شخصيت هاى 
جهان

تأليف: طاهره ذوقى، بى تا
ناشر: ارسطو، مشهد، 1389

چاپ اول: 275 ص
قيمت: 5800 تومان

ــع اطالعات عمومى جهت  مجموعه مذكور به عنوان يك منب
ــت داران تاريخ تهيه شده است. هدف  كمك به عالقه مندان و دوس
نگارنده معرفى واژه ها و اصطالحات سياسى و تاريخى، سازمان ها، 
كنفرانس ها، قراردادها، شخصيت هاى معروف اعم از سياستمداران و 

افراد علمى، مكاتب سياسى و... از قرون جديد تا امروز مى باشد.
كتاب حاضر مى تواند به عنوان يك كتاب مرجع در دبيرستان ها 
مورد استفاده قرار گيرد چرا كه بيشتر اصطالحات به كار برده شده 
مختص كتاب سال سوم رشتة علوم انسانى يعنى كتاب تاريخ ايران 
و جهان 2 است و براى دانش آموزان اين رشته، كتاب كمك آموزشى 
ــبى مى باشد. مطالعه آن براى دبيران اين درس نيز مفيد  بسيار مناس

خواهد بود.
البته بهتر بود مؤلف با فصل بندى كتاب، قسمت هاى شخصيت ها، 
مكاتب، كنفرانس ها، سازمان ها و ... را هر كدام در بخشى جداگانه 
ــت جلد مقاوم ترى براى كتاب  ــر نيز مى توانس توضيح مى داد. ناش
ــة كتابخانه هاى  در نظر گيرد تا امكان نگه دارى از آن، بويژه در قفس

مدارس، بيشتر باشد.
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ــارس (هارتلند جهان) مخزن انرژى دنيا و اهميت  خليج ف
ژئوپليتيك آن

مؤلف: سيروس غفاريان
ناشر: انتشارات مدرسه

چاپ اول: 1389
شمارگان: 2200 نسخه، تعداد صفحات: 180

قيمت: 80000 ريال

خليج فارس يكى از مهم ترين مناطق سوق الجيشى خاورميانه 
است و از جنبه هاى مختلف نظير موقعيت ژئوپليتيك، اقتصادى، 
نظامى و وجود تنگه هرمز در آن، گلوگاه جهان صنعتى است و 
داراى موقعيت ويژه اى مى باشد از اين روست كه از آن به عنوان 
هارتلند جهان (قلب جهان) ياد مى كند. به عبارتى، همان طور كه 
قلب كانون توزيع خون در بدن است اين منطقه نيز منتقل كننده 
ــت. كتاب در دوازده  ــت و انرژى به تمام نقاط كرة زمين اس نف

فصل، به شرح زير تأليف، شده است. 
فصــل اول: نظرى به وضعيت جغرافيايى خليج فارس؛ در 
اين فصل ابتدا به موقعيت جغرافيايى خليج فارس اشاره شده، 
سپس به تعريف فالت قاره و شرح چگونگى پديدار شدن اين 
مفهوم پرداخته و در ادامه، دربارة تنگه هرمز و مقررات عبور و 

مرور در آن توضيحاتى داده است.
فصــل دوم: خاورميانه و خليج فارس؛ در اين فصل ضمن 

ــارس، و اين كه در منطقة  ــاره به اهميت ژئوپلتيك خليج ف اش
ــه واژة ژئوپليتيك در فرهنگ  ــنده ب خاورميانه قرار دارد، نويس
ــپس درجة اهميت  ــاره نموده و س ــى جهان معاصر اش سياس
ــى قرار داده  خاورميانه و خليج فارس را از اين نظر مورد بررس

است.
ــوئز و اقيانوس هند،  ــارس، كانال س فصل ســوم: خليج ف
ــت توضيحاتى در مورد  ژئوپليتيك در هم تنيده؛ نگارنده نخس
ــوده كه اگر تنگه هرمز، به هر دليل،  ــوئز داده و قيد نم كانال س
ــته يا ناامن شود كانال سوئز در منطقة غرب خاورميانه، كه  بس
ــت و نيز و تنگة ماالكا در شرق  ــيا و آفريقا اس محل اتصال آس
اقيانوس هند، كه اين دو نقطه بيش ترين عبور كشتى را به خود 
ــتراتژيك و ژئوپلتيك خود را از  اختصاص داده اند، اهميت اس
ــت مى دهند. پس مى توان گفت كه خليج فارس، همچون  دس
قلبى، از طريق شاهرگ اقيانوس هند تا كانال سوئز، مواد اوليه و 

انرژى مورد نياز ژاپن، اروپا و آمريكا را ترانزيت مى كند. 
ــدة  ــتخراج ش ــمت به بيان آمار نفت اس مؤلف در اين قس
خليج فارس و ميزان صادرات آن به كشورهاى صنعتى اهميت 
ــاره  اين منطقه براى آنان و حفظ امنيت اقتصادى اين خليج اش
ــش تدبيرهاى دولت هاى اروپايى و  مى كند. در انتهاى اين بخ
ــاد امنيت كاالها و بازارهاى  ــكا در اقيانوس هند براى ايج آمري

فروششان در شرق آسيا و خليج فارس ذكر شده است. 
ــن مخزن انرژى در  فصل چهارم: خليج فارس، بزرگ تري
ــى از انرژى و انواع آن  ــان؛ مؤلف در اين فصل ابتدا تعريف جه
ــپس از كشف نفت تا تشكيل هفت خواهران   ارائه مى دهد؛ س
ــع نفت و انرژى در  ــخن مى گويد. بعد به معرفى مناب نفتى، س
خليج فارس و شركت هاى نفتى خارجى همكار ايران در گذشته 
ــركت ها و ميدان هاى نفتى و گازى  ــال مى پردازد. آنگاه ش و ح
ــود و  ــان از طريق خليج فارس صادر مى ش ــه محصوالتش را ك
باالخره وضعيت شركت هاى نفتى فعال در كشورهاى عربستان 
سعودى، كويت، بحرين، قطرو امارات متحده عربى و عمان را 

بررسى مى كند.
در آخر فصل نيز در مورد اوپك و خليج فارس توضيحاتى 

آورده است.
فصل پنجم: آبزيان، مهم ترين محصول منطقه خليج فارس 

پس از نفت.
ــن دار و بى ضرر عامل  ــواد غذايى پروتئي ــر به م توجه بش
ــار از  ــرى براى توجه به خليج فارس به عنوان منبعى سرش ديگ
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ــخص مى كند  خطى كه فالت قاره ايران را با رأس الخيمه مش
ــالمى ايران هم از نظر تاريخى  ــرار دارد. دولت جمهورى اس ق
ــا توجه به دو فاكتور  ــر حقوق دريايى حق دارد ب ــم از نظ و ه
ــينان جنوب خليج فارس پاسخ  باال به ادعاهاى واهى ساحل نش
قانونى بدهد. مؤلف در اين قسمت به بررسى موقعيت جزيره 
ابوموسى، شواهد و داليل تاريخى حاكميت ايران بر جزيره هاى 
سه گانه، باز پس گرفتن جزيره ةاى تنب و ابوموسى، ادعاى واهى 
صدام حسين و شكايت به شوراى امنيت و توضيحات در مورد 

تنب ها و اهميت جزاير سه گانه مى پردازد.
ــارس از دورترين زمان  ــم: تاريخچة خليج ف فصل يازده
تاكنون؛ آغاز درياوردى در خليج فارس به قبل از آمدن آريايى ها 
ــد. بوميان ايران كه از نظر باستان شناسان  به فالت ايران مى رس
ــان به هفت هزار سال  ــده اند ديرينگى ش ــيايى» خوانده ش «آس
ــتن  ــد. آنان درختان را مى بريدند و با بس ــل از ميالد مى رس قب
ــاختند. نويسنده پس از بيان دريانوردى  آنها به هم كلك مى س
ــران، آغاز نفوذ  ــان مهتلف اي ــارس در دوران حاكم در خليج ف
استعمارگران در خليج فارس، نكته هايى در رفع شبهات دربارة 
خليج فارس و نظريات محفل هاى عربى و سازمان ملل متحد در 

مورد خليج فارس را بررسى مى كند.
فصل دوازدهم: تصاوير و نقشه هاى خليج فارس؛ مؤلف در 
ــه هاى ارزشمند و جالبى از  فصل پايانى به ارائه تصاوير و نقش

گذشته تا حال در مورد خليج فارس مى پردازد.

نام كتاب: شرح و تحليل رجزهاي حماسه آفرينان كربال در روز 
عاشورا همراه با ترجمة منثور و منظوم 

پديدآورندگان: دكتر محمدحسين فواديان، فاطمه حسنلويي
ناشر: آژنگ   

چاپ اول، زمستان 1388 
269 صفحه

قيمت: 50000 ريال

واقعة عاشورا بزرگ ترين ايثار حماسي در دفاع از ارزش ها و 
اعتقادات ديني به شمار مي رود، اين ايثار حماسي، الگويي است 
ــت از آن كوشيد و به آن تأسي جست. براي  كه بايد در حراس
تحقق اين امر بايد ماهيت اين نهضت بزرگ را شناسايي نمود. 
ــناخت، از طريق مطالعه و  از ديدگاه مؤلفين كتاب فوق اين ش
تحقيق و بررسي منابع مستند و معتبر آن واقعة بزرگ امكان پذير 

پروتئين (ماهى) و مرواريد است. نويسنده در اين فصل به سابقة 
مطالعات درباره منابع صيد ماهى و تأسيس شركت  ماهى گيرى 
خليج فارس و بررسى انواع ماهى هاى اين خليج و درياى عمان 

پرداخته است.
ــارس؛ در اين فصل،  ــام خليج ف فصل ششــم: تاريخچه ن
ــى را «نارمرتو» به معنى  ــام اين پهنة آب ــنده قديمى ترين ن نويس
ــورى آمده است. وى  «درياى تلخ» مى داند كه در كتيبه ةاى آش
با بررسى كتاب هاى جغرافى دانان مسلمان آورده است كه همة 
آنان در كتاب هايشان از خليج فارس به درياى پارس يا «الخليج 
ــندگان  ــاد كرده اند، آنگاه با ذكر نام كتاب و نويس ــى» ي الفارس
برخى از اين افراد به جمالتشان در اين مورد اشاره كرده است. 
ــپس شرحى در مورد اين كه خليج عربى كجاست؟ نوشته و  س
به همايش خليج فارس به ابتكار محمدمحيط طباطبايى در سال 

1341 اشاره مى كند.
فصل هفتم: نگاهى به جغرافياى تاريخى سرزمين هاى حوزه 
ــمت به بيان وسعت سرزمين  خليج فارس؛ نگارنده در اين قس
ــته، مرزهاى آن در دوره هاى مختلف به ويژه در  ايران در گذش
ــهرهاى عراق كنونى در آن دوره به  ــانيان و تعلق ش دوره ساس
ــت شهرها و واليت هايى را كه در عراق  ايران پرداخته و فهرس

نام فارسى و غير عربى داشته آند ذكر نموده است.
فصل هشتم: نفوذ فرهنگ و تمدن ايران در ساحل جنوبى 
خليج فارس و جزيره العرب؛ ايرانيان قبل از اسالم بيش ترين نفوذ 
فرهنگى و تمدنى را در جزيره هاى خليج فارس و منطقة عمان 
داشته اند. مؤلف، كشف كتيبه اى به خط ميخى توسط هنرى راو 
ــان دهندة تعلق جزيره بحرين به ايران در دوره  ــون را نش لينس
ــپس با رائة دو شاهد و مدرك محكم،  هخامنشيان مى داند، س

پارسى بودن منطقه هاى جنوبى خليج فارس را بيان مى دارد.
فصل نهم: بندرها و جزيره هاى خليج فارس و اهميت آن ها؛ 
بندرها و جزيره هاى خليج فارس يكى از مهم ترين ايستگاه هاى 
دريايى اين منطقه براى مسافرت به هند، چين و جنوب منطقه 
هدن و نيز سفر به درياى سرخ و سواحل آفريقا بوده است. مؤلف 
ــهرهاى مهم و جزيره هاى  در اين فصل به معرفى بندرها و ش

خليج فارس كه اكثرشان متعلق به ايران است مى پردازد.
فصل دهم: جزيره هاى تنب و ابوموسى و اهميت آن ها؛ اين 
جزاير از نظر استراتژيك براى خاك ايران اهميت حياتى دارند. 
جزيره هاى تنب بزرگ ، كوچك درست در آب هاى فالت قاره 
ايران قرار دارند و جزيره ابوموسى در روى خط منصف، يعنى 
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است. يكي از منابع مهم مطالعاتي در اين زمينه، اشعاري است 
كه حضرت اباعبداهللا (ع) و يارانش در كربال و در روز عاشورا 
در قالب رجز خوانده اند؛ رجزهايي كه دورنمايه آن ها حاكي از 
ــادت هاي آن بزرگواران است و همگي داراي مفاهيمي پر  رش

محتوا هستند.
مؤلفين جهت غناي بيشتر كتاب، از قديمي ترين و معتبرترين 
منابع و مقاتل (مقتل ابي مخنف) تا جديدترين منابع را در مورد 
رجزهاي شهداي كربال مورد بررسي قرار داده اند. اين كتاب در 

سه فصل تدوين شده است.
فصل اول: آشنايي با رجز و تاريخچة آن

نويسندگان در اين فصل به بررسي واژه شناسي و تاريخچة 
پيدايش رجز، تغيير و تحول رجز از دورة جاهلي تا دورة اموي 

و خواندن رجز در دوران اسالمي پرداخته اند.
فصل دوم: رجزهاي شهيدان كربال در روز عاشورا

اين فصل به تفصيل به شرح لغات و ترجمة منثور و منظوم 
رجزهاي حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) و يارنشان در عاشورا 

پرداخته است.
نگارندگان سپس به ذكر نام شهداي كربال، كه به ترتيب به 
ميدان جنگ رفته اند، پرداخته اند و با آوردن مختصري از شرح 
ــال و زندگي اين بزرگ مردان و بيان رجزهايي كه در ميدان  ح
جنگ خوانده اند، به ترجمة  منثور و ترجمه و شرح منظوم هر 

يك از رجزها پرداخته اند.
در انتهاي اين فصل هم اسامي شهدايي كه از آن ها رجزي 
نقل نشده است آمده است. منابع اصلي اين فصل مقتل الحسين 
ــوده و ترجمة منظوم رجزها برگرفته از  مقرم و تاريخ طبري ب
ــرزا علي اكبر خان وقايعي،  ــاب ياقوت احمر اثر مرحوم مي كت

ملقب به مشكات الّسلطان است.
فصل سوم: بررسي و تحليل رجزها

ــورا كه از  ــت) رجز روز عاش ــه (298 بي ــان 87 قطع از مي
ــالم به شمار  ــي جهان اس مهم ترين بخش هاي ادبيات حماس
مي روند، به جز اشعار اباعبداهللا الحسين (ع) كه در هشت قطعه 
و يك قصيدة 38 بيتي بيان شده است، بيشترين قطعات مربوط 
به حضرت ابوالفضل (ع) و حّر بن يزيد رياحي در شش قطعه 
است. حر بيشترين ابيات يعني 19/5 بيت را به خود اختصاص 

داده است.
نگارندگان در اين فصل به تحليل محتوايي رجزها پرداخته 
و كوشيده اند پيام هاي اصلي رجزها را بيان نمايند. آنان مضامين 
رجزهاي شهداي كربال را در دو دستة زير تحليل نموده اند و به 

ترسيم نمودار آن ها پرداخته اند.
1. رجزهاي اعتقاديـ  عبادي

ــامل ايمان به خداوند و بيان صفاتش و تسليم در برابر  ش
ــت الهي، رجعت به سوي خدا و يقين به مرگ حتمي،  خواس
ــر،  ــفاعت آن حضرت در روز محش ايمان به نبوت پيامبر و ش
امات و واليت حضرت علي (ع) و جايگاه آن حضرت در دنيا 
ــهادت طلبي و لزوم آن در عصر طاغوت، بشارت  و آخرت، ش
ــت و توصيف آن، بشارت به ديدار بهشتيان و يقين به  به بهش
دريافت پاداش الهي و اميد رستگاري به خاطر دفاع از خاندان 

نبوت.
2. رجزهاي اخالقي

شامل غفلت زدايي و بيدارسازي مردم، صبر و شكيبايي و 
ــه به آن، عزت نفس، ياري خواهي از همه در راه احقاق  توصي
ــاس تعهد نسبت به حريم خانواده،  حق، ايثار و جانبازي، احس
ــام اصلي متجلي در  ــندگان پي وفاداري و توكل به خدا. نويس

رجزهاي عاشورا را در دو محور دانسته اند:
1. حمايت ياران و اصحاب از امام حسين و يقين به امامت 

آن حضرت
ــلطه جويي و طغيان طاغوت و ابراز انزجار  2. مبارزه با س

از آن ها
ــان  ــوداري در اين زمينه پيام اصلي را نش ــيم نم و با ترس

داده اند.
ــورا در  ــور، رجزخوانان روز عاش ــوارد مذك ــالوه بر م ع
رجزهايشان از، عشق به خاندان بني هاشم، دعا در حق شهداي 
حملة نخستين و ستودن آن ها، انتقام گيري، دعا عليه دشمنان، 

تعصب جاهلي دشمنان و بي اعتباري دنيا سخن گفته اند.
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جلسه با تالوت آياتي چند از قرآن مجيد روز 89/11/17 در سالن اجتماعات  سازمان پژوهش و برنامهريزى آموزشى با حضور 
سرگروههاى تاريخ استانى مذكور آغاز شد.

ابتدا آقاى جمالىفر، قائممقام دفتر برنامهريزى و تأليف كتابهاى درسى، نظرات خود را درباره اهميت و جايگاه درس تاريخ در 
برنامة درس ملى بيان كرد و مشاركت گروههاى درسى و دبيران را در بازنگرى برنامه درسى مغتنم شمرد. ايشان هدف برنامه درسى ملى 
را بومىسازى نظام آموزش و پرورش براساس فلسفه تعليم و تربيت اسالمى دانست كه از مرحله نيازسنجى از دبيران و دانشآموزان 

آغاز شده و تمامى مراحل تدريس، صالحيت دبيران و شيوة ارزشيابى را در نظر مىگيرد.
سپس دكتر پرتوى، كارشناس مسئول گروه تاريخ دفتر تأليف، توضيحاتى دربارة برنامه درسى تاريخ ارائه داد. به اعتقاد وى برنامه 
درسى يك فرايند منسجم و هماهنگ است كه از نيازسنجى و برنامهريزى آغاز مىشود و تا ارزشيابى از محتواى آموزشى در مدرسه ادامه 

مىيابد. وى اين فرايند را مجموعهاى بههم پيوسته دانست. از نظر وى اشكاالت و آسيبهاى فرايند برنامه درسى عبارت است از:
- در حوزه نظر، تعاريف از اشكاالت اساسى برخوردار است و هنوز يك تعريف به روز از دانش و رشته تاريخ وجود ندارد.

- اشكال ديگر، ابهام در هدفگذارى است؛ هدف از آموزش تاريخ در حوزه آموزش و پرورش چيست؟
- اشكال ديگر، عدم تعادل و توازن در حوزههاى مختلف است. در كتابهاى درسى تاريخ حوزة سياسى و نظامى بسيار فربه شده 
و حوزههاى ديگر مغفول مانده است. اين عدم تعادل، موجب عدم پيوستگى ميان مباحث تاريخى شده و تاريخ را از صورت كاربردى 

خارج كرده است.
آقاى پرتوى در اين راستا راهكارهايى پيشنهاد كرد:

- تعريف درست از تاريخ
- تعريف درست از علم تاريخ
- تعيين اهداف آموزش تاريخ

نامبرده بر اين اساس براى تدوين كتب درسى دو راه حل پيشنهاد كرد:
1. بررسى تاريخ در دورة متوسطه برحسب سير تحوالت در حوزههاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى بهطور منسجم و مرتبط با 

يكديگر و ارائه مطالب ريز در قالب جدول 
ــه  ــى و ادغام آن در كتابهاى ايران و جهان (1) و (2) و تبديل اين دو كتاب به س ــادهتر و كاربردى كردن درس تاريخشناس 2. س

كتاب
همچنين از همكاران خواسته شد كه راهكارهاى پيشنهادى خود را بهصورت مكتوب ارائه دهند

در اواخر وقت، آقاى دكتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزى آموزشى، نيز در جلسه حضور يافت و همكاران شركت 
كننده مسائل و نظرات خود را مطرح كردند آقاى دكتر پرتوى پاسخ دادند و در آخر دكتر محمديان مطالبى به اين شرح ارائه كرد:

ابتدا بايد طرح مسئله شود وسپس درصدد حل آن برآمد. در اين زمينه متغيرهاى زيادى وجود دارد كه بايد برآيند كلى آنها را در 
نظر گرفت.

در برنامه درسى ملى بحث مطالعات اجتماعى كه شامل دانش اجتماعى، جغرافيا و تاريخ با هم ديده شده است و سعى شده تاريخ 
بهصورت كاربردى ديده شود و از حالت انتزاعى خارج گردد. و در اين راستا روشهاى يادگيرى، محيطهاى يادگيرى و شيوه ارزشيابى 

متناسب با برنامه درسى طراحى خواهد شد. 

نشست آسيب شناسى برنامة درسى تاريخ
با حضور سرگروههاى تاريخ در شهر تهران، شهرستانهاى استان و استان البرز

حشمت اهللا سليمي
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كشف 3 قبرستان از «عصر حجر» در 
سوريه

ــورى در جريان  ــان س باستان شناس
كاوش هاى خود در محوطة تاريخى منطقة 
«تلّ الكرخ» در شمال غرب سوريه موفق به 

كشف آثارى از «عصر حجر» شدند.
به گزارش گلوبال عرب نت ورك، تا 
به حال به جز بقاياى سه گورستان كشف 
ــكلت و صدها اثر تاريخى  شده ده ها اس
ــاخته  ــه زيورآالت س ــون از جمل گوناگ

ــده از استخوان حيوانات، و ظرف ها و  ش
چاقوهاى سنگى نيز كشف شده است.

هفتة گذشته نيز باستان شناسان سورى 
ــود در منطقة  ــان كاوش هاى خ در جري
تاريخى تپة «دوبه بريكا» در استان «سوايدا» 
موفق به كشف سه مغازه شدند كه قدمت 
آن ها به هزارة دوم پيش از ميالد مسيح (ع) 

باز مى گردد.
ــاه اكتبر نيز در  ــاى پايانى م در روزه
جريان پروژة آب رسانى به يكى از مناطق 
شهر «هومس» در مركز «سوريه»، دو مقبرة 
دست نخورده از تمدن روم باستان با قدمتى 

چند هزار ساله كشف شد.

«نورنبرگ»  در  نازى  سران  دادگاه 
موزه شد

يك بناى تاريخى در شهر «نورنبرگ» 

تاريخ در پايگاه هاى خبرى
كشف آثار تاريخى در محل كشف 

مجسمه هاى ابوالهول در «مصر»

با گذشت كمتر از يك هفته از كشف 
جاده اى در منطقة لكسور (Lexur) مصر 
ــمة ابوالهول در دو طرف آن  كه 12 مجس
قرار داشتند، باستان شناسان موفق به كشف 
آثار تاريخى ديگرى در نزديكى اين جاده 

شدند.
به گزارش ان بى سى، تابه حال عالوه بر 
جاده اى كه معبد موت (Mut) در مجموعة 
ــه مجموعة تاريخى  ــور» را ب معابد «لكس
ــل مى كند و در  ــاك (Karnak) متص كارن
ــال قبل به دستور فرعون  حدود 2400 س
نستابوى اول (Nectaboi) ساخته شده، آثار 
تاريخى ديگرى، شامل بقاياى يك خانه و 
يك نيلومتر (وسيله اى براى سنجش سطح 
آب رود نيل در زمان طغيان) با قدمتى در 
ــال كشف شده اند. اين  حدود دو هزار س
ــت كه باستان شناسان كشف  درحالى اس
مجسمه هاى ابوالهول ديگرى را نيز محتمل 
ــر زاهى هاواس،  ــد. اخيراً نيز دكت مى دانن
دبيركل هيأت ارشد آثار باستانى مصر، از 
كشف مجسمه اى از آمنحو سوم پدر بزرگ 
توتنخامون در محوطه اى تاريخى در منطقه 
ــور خبر داد. در ماه هاى  «لكسور» اين كش
قبل نيز آثار ديگرى در مناطق باستانى مصر 

كشف شده بود. 

ارزيابى 
رشد آموزش تاريخ
جلسة نقد و بررسى مجلة رشد آموزش 
ــركت آقايان  تاريخ در روز 89/11/16 با ش
ــرز بيات، ابوالفضل نفر،  ناصر نادرى، فريب
بهنام شاددل، مسعود جواديان، كاظم طاليى، 
ــا  ــر ربانى و خانمها فريبا كيا و مهس جعف
قبايى برگزار شد. در اين جلسه ابتدا مسعود 
جواديان مدير داخلى مجله توضيحى دربارة 
ــازى مجله و شيوة همكارى  روند آمادهس
ــپس حاضران  اعضاى تحريريه ارائه داد. س
ــاى گوناگون  ــار نظر دربارة جنبهه به اظه
ــرية مذكور پرداختند.  شمارههاى اخير نش
ــادرى (معاون مجالت دفتر  آنگاه، آقاى ن
ــى) يادآور شد كه  انتشارات كمك آموزش
ــت در مجله به همة دورههاى  شايسته اس
ــود. آقاى  ــى بهطور متوازن توجه ش تاريخ
ــز مطالعات) ضمن  ــناس مرك بيات (كارش
اشاره به برخى جنبههاى مثبت مجله، معتقد 
ــار مقاالتى در زمينة نقد  بود كه جاى انتش
كتابهاى درسى تاريخ در مجله رشد تاريخ 
خالى است. وى اضافه كرد برخى عنوانهاى 
انتخاب شده براى مقاالت مىتواند بهتر و 
ــر گردد. خانم كيا نيز درج مقاالت  جذابت
دبيران تاريخ، پرداختن به موضوعات مورد 
نياز معلمان، و توجه به انواع قالبهاى ادبى 
را از مزاياى شمارههاى اخير رشد آموزش 
ــز معتقد بود برخى  ــت. وى ني تاريخ دانس
عنوانها (تيترها) برانگيزاننده نيست. آقاى 
ــتفاده از تصويرهاى مناسب  طاليى بر اس
ــى و پرهيز از تصويرهاى اينترنتى و  و اصل
بىكيفيت، تأكيد ورزيد. شاددل نيز رعايت 
جدول زمانبندى مراحل آمادهسازى مجله 

را يادآور شد.
ــى (صفحهآرا  ــان جواديان، قباي در پاي
ــه  ــتار) ب ــى (ويراس ــت) و ربان و گرافيس

پرسشهاى حاضران پاسخ گفتند. 
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آلمان كه در سال هاى دهة 30 قرن بيستم 
براى گردهمايى نازى ها مورد استفاده قرار 
مى گرفت و در سال هاى 6 ـ 1945 با نام 
ــرگ»، محل محاكمة 22 تن  «دادگاه نورنب
ــران نازى از جمله «رودلف ِهس» و  از س
«هرمان گورينگ» بود كه به اتهام جنايات 
جنگى محاكمه مى شدند، به موزه تبديل 

شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، دادگاه 
نورنبرگ ساالنه ميزبان 20 هزار گردشگر 
ــت و اكنون مسئوالن شهر قصد دارند  اس
با تبديل كردن بخش هايى از آن به موزه، 

تاريخ جنگ جهانى دوم را زنده كنند.

كشف «رصدخانه» خواجه نصيرالدين 
طوسى در قلعة الموت

ــارس،  ــزارى ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــف رصدخانة  مدير پايگاه الموت از كش
خواجه نصيرالدين طوسى در قلعة الموت 

خبر داد. 
حميدة چوبك گفت: طى كاوش هايى 
كه در قلعة الموت انجام داديم دريچه هايى 
ــا قطعًا  ــه اين فضاه ــورد كرديم ك برخ
ــوده تا از  ــراى ديده بانى نب پنجره هايى ب
چيزى محافظت كنند. اين دريچه ها روبه 
جنوب شرق باز مى شوند، يعنى به سوى 
محلى كه اولين ستاره ها مى آيند. بنابراين، 
ــا فاصلة معينى از  ــن 3 دريچه كه ب از اي

ــتارگان  يكديگر قرار دارند براى رصد س
توسط خواجه نصيرالدين طوسى استفاده 

مى شده است.
مدير پايگاه الموت با اشاره به اين كه 
اين دريچه ها در بخش قلعه باال قرار دارند، 
گفت: كل قلعة الموت داراى ويژگى هايى 
ــان مى دهد از آن به عنوان  ــت كه نش اس
ــتارگان نيز استفاده  محلى براى رصد س
مى شده است. مثًال رصدخانه بايد حداقل 
220 متر از سطح زمين باالتر باشد كه اين 
ويژگى در اين قلعه نيز وجود دارد و دور 

تا دور آن مى توان ستارگان را رصد كرد.
ــه در متون  ــاره به اين ك چوبك با اش
ــه در قلعه الموت آالت  متعددى آمده ك
رصد بسيارى وجود داشته است، گفت: 
مهم ترين كتاب نجوم كه دستور المنجمين 
نام دارد نيز در قلعة الموت به رشتة تحرير 

درآمده است.
وى تأكيد كرد: از مقايسه قلعة الموت 
ــخص مى شود كه  با رصدخانة مراغه مش
خواجه نصيرالدين طوسى پس از الموت، 

رصدخانة مراغه را مى سازد. با اين فرضيه 
مى توان گفت كه خواجه از الگوى الموت 
ــتفاده  ــاخت رصدخانه مراغه اس براى س

كرده است.
به گفتة مدير پايگاه الموت، آثار رصد 

ــم و هفتم  ــه متعلق به قرن شش در مراغ
است.

ــى از منحصر به  قلعة الموت كه يك
ــت در  فردترين دژهاى تاريخى ايران اس
منطقة رودبار الموت از توابع قزوين واقع 

شده است.

سلطنتى  وفادارى  سوگند  اسناد 
2700 ساله در تركيه كشف شد

اسناد وفادارى ساكنان شهر باستانى 
تاينات تركيه به پادشاه آشور در معبدى 

2700 ساله در اين شهر كشف شد
ــزارى فارس، اين  به گزارش خبرگ
ــازه اى از  ــناد كه اطالعات ت الواح يا اس
ــوريان بر تاينات  چگونگى حكومت آش
ــند در ضريع يا  ــر مى كش ــه تصوي را ب
ــتقرار بت معبد، كه بخشى مهم  محل اس
ــوده و به مقدس ترين  از چنين اماكنى ب
ــته اند، نصب شده  مقدسان شهرت داش
ــوگندهاى نوشته شده روى  بودند. از س
ــت كه حاكم شهر و  الواح مشخص اس
به احتمال فراوان ديگر شهروندان، فردى 
به نام آشوربانيپال را به عنوان وارث تخت 
ــور پس از مرگ پدر وى  امپراتورى آش

مى دانستند.
در بخش هايى از اين اسناد وفادارى 
آمده است: «بايد وى را در كشور و شهر 
محافظت كنيد و براى او جان دهيد. بايد 

مژگان عقيقى

 13
90

ان 
ست

تاب
 . 4

رة 
شما

م. 
ده

واز
ة د

ور
د

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

61



ــوان و چوب  ــوب، چوب درختان ج چ
درختان پير، كه سخت است، ساخته شده 

است.
ــپتامبر 2008 نيز آژانس خبرى  در س
ــمة نيم تنة يك زن  چك از كشف مجس
ــويچ در جنوب  در محوطة تاريخى ماس
جمهورى چك خبر داده بود. اين مجسمه 
ــراميك بوده و به  ــوش و از جنس س منق
ــتش  احتمال زياد به عنوان بت مورد پرس
ــف اين  ــت. كش ــردم مراويان بوده اس م
مجسمه از آن نظر اهميت دارد كه تاكنون 
ــمه اى با اين ابعاد و قدمت در  هيچ مجس
اروپاى مركزى كشف نشده بود. در اكتبر 
ــمة هفت هزار سالة  2007 نيز يك مجس
ديگر كه باستان شناسان كشور چك آن را 
ــِف قرن مى دانند، در دهكدة ماسويچ  كش
در شرق شهر نوجموى اين كشور كشف 

شد.
طبق بررسى هاى باستان شناسان، اين 
ــان مردم عصر  ــمه به يكى از خداي مجس

نوسنگى به نام هدويكا تعلق دارد.
ــده از جنس سراميك  مجسمة ياد ش
ــى از  ــداث يك ــان اح ــت و در جري اس
ساختمان هاى ادارى شهر نوجمو كشف 

شده است.

كشف آثارى از اينكاها در پرو

ــجويان  به گزارش خبرگزارى دانش
ــان پروئى در  ايران (ايسنا)، باستان شناس
ــهر  جريان كاوش هاى خود در حريم ش
تاريخى «سوسكو» در پرو موفق به كشف 
ــتان از تمدن اينكا شدند كه تا به  دو قبرس

حال دست نخورده باقى مانده اند.
ــا به حال آثار  ــه گزارش ليمانيوز، ت ب
ــمندى از تمدن اينكا در اين ناحيه  ارزش
ــف شده كه از آن جمله است كشف  كش
ــتخوان هاى چندين كودك كه  بقاياى اس
ــم مذهبى  ــاالً در قالب نوعى مراس احتم

قربانى شده بوده اند.
ــتخوان هاى اين كودكان  ــار اس در كن
زيورآالت، چندين مجسمه، استخوان هاى 
حيوانات و تكه هاى پارچه نيز كشف شده 

است. 

كشف يك قرآن قديمى در كليسايى 
آمريكايى

خبرگزارى فارس: يك نسخة قديمى 
قرآن كريم در كليساى «يونيورساليست» 
ــهر «مدفورد» در ايالت «ماساچوست»  ش
آمريكا كشف شد. هنك پيرِس، كشيش 

با آرامشى قلبى با وى صحبت كنيد و با 
ــى از روى وفا او را صدا زنيد و در  آواي

تمامى مراحل به او احترام گذاريد.» 
ــناد در  ــد، اين اس ــان معتقدن محقق
هجدهمين روز از ماه دوم سال 672 پيش 
از ميالد نگاشته شده اند. به گفتة يكى از 
ــد اين كاوش، اين الواح به  محققان ارش
احتمال فراوان همزمان با تاريخ الواح شهر 
نمرود در عراق امروزى نگاشته شده اند. 

با اين وجود هنوز پرسش هايى براى 
ــوص اين الواح  ــان در خص باستان شناس
وجود دارد: چرا چنين سوگندى در چنين 
ــت؟ آيا نذر بوده  ــته اس مكانى قرار داش
است؟ و يا شيئى مخصوص انجام مراسم 

مذهبى بوده است؟
ــت آموق و در  ــهر تانيات در دش  ش
مرز سورية امروزى بنا شده بود و در سال 
738 پيش از ميالد به دست آشوريان فتح 
ــهر كه پيش از حملة  گرديد. معبد اين ش
ــوريان ساخته شده بوده بنايى به ابعاد  آش

12 در 6 متر دارد.

كشف يك منبع آب چند هزار ساله 
در چك

يك منبع آب چند هزار سالة چوبى 
در جمهورى چك كشف شد.

ــجويان  به گزارش خبرگزارى دانش
ايران (ايسنا)، باستان شناسان آكادمى علوم 
چك در شهر پراگ در جريان كاوش هاى 
ــة تاريخى 10 هزار  خود در يك محوط
ساله در كوه هاى واالدار در منطقة بوهميا 
موفق به كشف سازه اى چوبى با قدمتى 
در حدود 2500 سال شدند كه به احتمال 
ــتفاده  فراوان از آن به عنوان منبع آب اس

مى شده است.
ــراگ مانيتور، اين منبع  به گزارش پ
ــت آب، از دو نوع  براى جلوگيرى از نش

13
90

ان 
ست

تاب
 . 4

رة 
شما

م.  
ده

واز
ة د

ور
د

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

62



ــراى بازديد از  ــق آمريكايى كه ب و محق
كتاب هاى قديمى كتابخانة اسقف «ديويد 
ــال پيش  ــگود»، كه نزديك به 300 س اس
در خدمت كليساى يونيورساليست شهر 
كدفورد در ايالت ماساچوست آمريكا بوده 
است، به اين مكان رفته بود؛ در ميان كتب 
ــخه اى از قرآن  قديمى اين كتابخانه، نس

كريم را كشف كرد.
ــاره به اين كه اين نسخة  پيرس با اش
ترجمه شدة قرآن در سال 1759 ميالدى 
منتشر شده است، گفت: اين قرآن در پايان 
انقالب آمريكا و در زمانى كه هيچ مسلمانى 
در ماساچوست ساكن نبوده است، منتشر 
شده و اسقف اسگود براى مطالعة مفاهيم 

اين كتاب، آن را تهيه كرده است.
ــخة  وى در ادامه گفت: يافتن اين نس
قرآنى در كليساى مدفورد از آن جهت قابل 
ــان مى دهد آموزه هاى  توجه است كه نش
ــالم از بيش از دو قرن پيش در  پيامبر اس

اين كليسا مورد توجه بوده است.

كشف يك قبرستان 400 ساله پس 
از توفان

ــان مكزيكى در جريان  باستان شناس
ــروز  ــى وراك ــة تاريخ كاوش در محوط
(veracruz) اين كشور موفق به كشف 
قبرستانى با 20 اسكلت متعلق به قرن 16 

ميالدى با قدمتى 400 ساله شدند.
ــزارش آركئولوژى نيوز، محوطة  به گ
تاريخى وراكروز سال ها قبل كشف شده 

ــود، اما بخش هاى جديد آن بر اثر وقوع  ب
ــاى اخير به  ــه در ماه ه ــان «كارل» ك توف

سواحل مكزيك رسيده، كشف شد.
ــتان تاريخى  ــال در اين قبرس تابه ح
عالوه بر اسكلت 20 انسان، آثار تاريخى 
ــال هاى پيش از  ــمند ديگرى از س ارزش
ورود اسپانيايى ها به مكزيك فعلى كشف 
شده است. اين در حالى است كه محوطة 
ــال هاى  ــروز» در طى س ــى «وراك تاريخ
گذشته، محل كشف آثار تاريخى با قدمتى 

در حدود 700 سال بوده است. 

كشف يك محوطة تاريخى از دورة 
اشكانيان در مسجد سليمان

ــع در «حد فاصل  ــه اى واق در ناحي
ــجد  ــى در مس ــد و كرائ ــتاى بتون روس
سليمان، حفارى غير مجازى انجام شده 

كه بررسى كارشناسان نشان مى دهد الية 
ديواره و طاقه هاى محل حفارى شبيه به 

طاقه هاى دورة اشكانيان است.
مجتبى گهستونى سخنگوى انجمن 
ــى تاريانا به  ــتداران ميراث فرهنگ دوس

ــته  خبرنگار مهر گفت: اواخر هفتة گذش
فردى كه در حال احداث ساختمان يك 
دامپرورى با مجوز ادارة ميراث فرهنگى 
مسجد سليمان در كنار زمين كشاورزى 
خود بود متوجه شد يك حفارى غيرمجاز 

در اين زمين انجام شده است.
به دنبال پيگيرى و بازديد دوستداران 
ميراث فرهنگى از اين محل مشخص شد 
كه اين طاقه و اليه ها مشابه مدل طاقه هاى 
متعلق به دورة اشكانيان است كه پيش از 
اين در مناطق ديگر مسجد سليمان كشف 

شده است.
ــاهدة اين اليه هاى  وى افزود: با مش
تاريخى توسط انجمن دوستداران ميراث 
ــه ادراة ميراث  ــى تاريانا مراتب ب فرهنگ
ــجد سليمان گزارش شد تا  فرهنگى مس
از ادامة حفارى در اين منطقه جلوگيرى 

شود.

كشف مقبره اى كامل از عصر حجر
ــان  باستان شناس فارس:  خبرگزارى 
ــكاتلند  ــمال اس در جزيرة اوركنى در ش
ــد كه تصور  ــدا كرده ان ــى را پي آرامگاه
مى شود متعلق به 5 هزار سال قبل باشد.

اين مقبره كه كامل ترين مقبرة كشف 
ــت به نام «مقبرة  شده از عصر حجر اس
عقاب» معروف شده و بيش از 300 نفر 

در آن دفن شده اند.
ــوراى  ش از  ــون  گيبس ــه  جولي
اوركنى گفت:  ــرة  ــى جزي باستان شناس
ــن مقبره  ــده در اي ــكلت هاى پيدا ش اس
ــردم، زمان و  ــد به ما در مورد م مى توانن

عصر حجر اطالعاتى بدهند.
وى افزود: نه تنها در مورد مرگ اين 
ــيوه و نوع زندگى  افراد، بلكه در مورد ش
آن ها نيز اطالعات ارزشمندى مى توان از 

اين اسكلت ها به دست آورد.  
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جناب آقاى مسعود جواديان، مدير داخلى مجله رشد آموزش تاريخ

ضمن عرض سالم و تشكر از زحمات شما و تمامى دست اندركاران مجله رشد تاريخ. ستون سخنى با خوانندگان در 

آخرين شمارة مجله [شمارة 40] بهانه نوشتن اين نامه به شما شد.

ابتدا الزم است يادآور شوم كه اطالعات ارزشمندى در زمينة تاريخ و كسب مهارت هاى شغلى نصيب اينجانب شده 

ــت. اينك كه مجله دست به ابتكار جالبى زده و درصدد جمع آورى نظرات اهل تاريخ  ــتر آن مديون مجله شماس كه بيش

است، اميدوارم نقطه نظرات بنده هم بتواند سهمى كوچك در ارتقاء كيفى مجله داشته باشد. مهم ترين موضوعاتى كه به 

نظرم مى رسد بدين قرار است:

- جاى پژوهش هاى ميدانى در مجله رشد تاريخ بسيار خالى است. اغلب تحقيقات مبتنى بر روش كتابخانه اى صورت 

مى گيرد. سال ها پيش كتابى از رابينو مى خواندم كه در زمان حضورش در ايران و سفر به گيالن و مازندران از بازارى محلى 

در روز چهارشنبه در سليمان آباد تنكابن ديدن كرده بود. جالب اين كه با گذشت سال ها، اين بازار هنوز در همين روز و 

همين محل (سليمان آباد) پابرجاست. اين نكته برايم بهانه اى شد تا به پژوهش درخصوص نقش بازارهاى محلى تنكابن در 

توسعه شهرى و جذب گردشگرى بپردازم. خوشبختانه نتيجه كارم فضايى براى چاپ در يكى از شماره هاى «گيالن نامه» 

يافت و از استان مازندران نيز مورد تقدير قرار گرفت.

- هر ساله آموزش وپرورش استان مسابقاتى را در زمينه مقاله نويسى، طرح سوال استاندارد و طرح درس بين دبيران 

تاريخ برگزار مى كند. پيشنهاد اسامى افراد برگزيده استانى و يا چكيده اى از مقاالت، طرح درس ها يا سؤاالت منتخب آنان 

را در مجله چاپ و معرفى كنيد و يا براى استفادة ديگران در سايت مجلة رشد قرار دهيد.

- اغلب مقاالت چاپ شدة شما منحصر به رويدادها يا شخصيت هاى تاريخى شده است. درك تحوالت و رويدادهاى 

تاريخى بدون مطالعات ميان رشته اى ناممكن است. در مجله رشد تاريخ، پيوند ميان تاريخ  و هنر، ميان تاريخ و ادبيات، 

تاريخ و رياضى، تاريخ و سياست و علوم اجتماعى و... كمتر ديده مى شود، مگر در برخى از تحليل ها و آن هم در بعضى 

از موضوعات به صورت محدود.

- اگر بتوان بانك اطالعاتى از دبيران تاريخ، يا حداقل دبيرانى كه آثارشان به چاپ مى رسد، فراهم كرد امكان ارتباط 

دبيران و نويسندگان با يكديگر فراهم مى شود. (حداقل از طريق پست الكترونيك)

- دبيران تاريخ تصاويرى از اماكن باستانى منطقة خود تهيه كنند و براى مجله بفرستند تا چاپ شود. اين كار هم باعث 

معرفى بهتر آن مكان ها مى شود و هم موجب تنوع بخشيدن به فضاى مجله مى گردد.

ــهر و بناها و آثار تاريخى آن بپردازيد و اين بخش را با عكس هاى  ــماره به معرفى يك ش - اگر امكان دارد در هر ش

ارسالى براى مجله، غنا ببخشيد.

- الزم است مجله رشد، فضايى براى درج مشكالت معلمان تاريخ اختصاص دهد؛ مشكالتى چون كم بودن ساعات 

درس تاريخ به ويژه در رشته هاى غير علوم انسانى و يا استفاده از دبيران غيرمتخصص در تدريس تاريخ. در اين صورت 

مشكالت معلمان تاريخ تنها در منطقة آنان نمى ماند بلكه مى تواند باعث بهبود شرايط آموزش اين درس شود.

- اگر امكان دارد خاطرات معلمان تاريخ، حكايات تاريخى يا تجربيات آموزشى آنان را در مجله چاپ كنيد.

ــاده نيست. به خصوص با وجود  ــد تاريخ به اندازة بيان آن س مى دانم كه عمل كردن به نظرات عالقه مندان مجلة رش

مشكالتى كه خودتان بيشتر به آن واقف هستيد. با اين حال، از اين كه فرصتى در اختيار خوانندگان مجله ارزشمند رشد قرار 

داديد تا نظرات خود را عنوان كنند سپاسگزارم. 

از ميان نامه هااز ميان نامه ها
سهيال نعيمي. تنكابن
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