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دکتر محمدابراهیم باس��تانی پاریزی، 
اس��تادی بزرگ از خطۀ هنرپرور کرمان 
و آزادم��ردی س��ترگ در ح��وزۀ تاریخ، 
فرهن��گ و ادب ایران در روز سه ش��نبه 
پنج��م فروردین ماه 1393 بهار طبیعت 
را ب��ا بهش��ت فضیل��ت پیون��د زد و به 

جاودانگی پیوست. 
او در س��وم دی م��اه 1304 در پاری��ز 
متولد شد. تا پایان دورۀ ابتدایی در پاریز 
تحصیل کرد و در عی��ن حال از محضر 
پدر خود، ح��اج آخوند پاریزی هم بهره 
می ب��رد. پس از پایان تحصیالت ابتدایی 
و دو سال ترک تحصیل ناگزیر، دورۀ اول 
دبیرستان را نیز به پایان رساند و در سال 

1320 به دانش س��رای مقدماتی کرمان 
رفت و معلم شد. او پس از اخذ دیپلم در 
سال 1325 برای ادامۀ تحصیل به تهران 
رفت و از سال 1326 در دانشگاه تهران 

به تحصیل در رشتۀ تاریخ پرداخت .
پاریزی به گواه خاطراتش از نخستین 
ساکنان کوی دانش��گاه تهران )واقع در 
امیرآباد ش��مالی( بوده است. شعری نیز 
درای��ن ب��اره دارد که یک بی��ت آن این 

است:
فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم 

ساکن ساده دل کوی امیرآبادم.
باس��تانی پاری��زی در س��ال 1330 از 
دانش��گاه ته��ران فارغ التحصیل ش��د و 
ب��رای انج��ام تعه��د دبیری ب��ه کرمان 
بازگش��ت و تا س��ال 1337 خورشیدی 
که در آزم��ون دکتری تاری��خ پذیرفته 
ش��د، در کرمان مان��د. او دورۀ دکترای 
تاریخ را نیز در دانش��گاه تهران گذراند و 
با نوشتن پایان نامه ای دربارۀ »ابن اثیر« 
دانش نامۀ دکترای خ��ود را نیز دریافت 
کرد. باس��تانی پاریزی در همان ایام در 
ادارۀ باستان شناسی زیرنظر محمدتقی 
مصطف��وی ب��ه کار پرداخ��ت و مجل��ۀ 
»باستان شناسی« را نیز یک سال منتشر 
کرد. در س��ال 1338 به دانشگاه تهران 
انتقال یاف��ت و مدیری��ت داخلی مجلۀ 
دانشکدۀ ادبیات را برعهده گرفت. وی تا 
سال 1387 استاد تمام وقت آن دانشگاه 

ب��وده و رابطۀ تنگاتنگی با دانش��جویان 
داش��ت. س��رانجام در مرداد م��اه 1387 
حکم بازنشس��تگی خود را از دانش��گاه 
تهران دریافت نمود. از باس��تانی پاریزی 
یک دختر و یک پس��ر به ی��ادگار مانده 

است.
 

فعالیت های فرهنگی
شوق نویس��ندگی باس��تانی از همان 
دوران کودکی و نوجوان��ی در پاریز و با 
خواندن نشریاتی مانند »حبل المتین« ، 
»آینده« و»مهر« برانگیخته شد،  باستانی 
اولین نوش��ته های خود را در س��ال های 
ت��رک  تحصیل موق��ت )1318و1319( 
در قالب روزنامه ای به نام »باس��تان« و 
مجله ای به نام »ن��دای پاریز«، در پاریز 
منتشر می کرد. اولین نوشتۀ او در جراید 
آن زمان، مقاله ای بود با عنوان »تقصیر با 
مردان است نه زنان« که در سال 1321 
در مجل��ۀ »بیداری کرمان« چاپ ش��د. 
پس از آن مقاالت بسیاری از او به عنوان 
نویس��نده یا مترجم از زبان های عربی و 
فرانس��ه در روزنامه ه��ا و مجالتی مانند 
کیه��ان، اطالع��ات، خواندنی ه��ا، یغما ، 

راهنمای کتاب، آینده و... چاپ شد.
اولین کتاب باستانی »پیغمبر دزدان« 
ن��ام دارد که ش��رح  نامه ه��ای طنزگونۀ 
ش��یخ محمدحس��ن زیدآبادی اس��ت 
و در س��ال 1324 در کرمان چاپ شد. 

زهرا مروتی
دبیر تاریخ. منطقه 19 شهر تهران

مـــردیازپــــاریــــز
درفقداناستادباستانیپاریزی

مقاله
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خ��ودش در ب��اب جم��ع آوری و چاپ و 
انتش��ار این کتاب چنین می گوید: »در 
اوقات تحصیل در دانش س��رای پس��ران 
کرمان، ای��ن نامه ها را تنظی��م کردم و 
یک روز صب��ح بدون مقدم��ه، جزوه را 
برداش��تم و در بازار وکی��ل کرمان، راه 
افتادم. هنوز شوش��ه های ش��عاع آفتاب،  
که از س��وراخ های دایره ش��کل س��قف 
ب��ازار ب��ه کف زمی��ن می تابی��د، حالت 
عمودی به خود نگرفته بود که من برابر 
کتاب فروش��ی »گلبهار« قرار داشتم. به 
مدیر کتاب فروشی سالمی کردم و گفتم: 
»چنین جزوه ای دارم؛ آیا احتمال چاپ 
آن هس��ت؟« س��پس می افزاید: »هرگز 
فراموش نمی کنم نگاه مدیر را که چگونه 
کنجکاوان��ه در چه��رۀ ای��ن محصل که 
می خواس��ت خود را جزو مؤلفین قالب 
بزند، دوخته ش��ده بود. آقای سعیدی، 
مدیر کتاب فروش��ی بالفاصله و با لهجۀ 
یزدی گفت: »ان شاءاهلل چاپ می شود«. 
باس��تانی پاریزی ادامه می دهد: »چاپ 
کت��اب راه افتاد و از فردا ش��خصاً  برای 
تصحی��ح نمونه ه��ا، مرتب ب��ه چاپخانه 
می رفتم. شوق و ولع من به چاپ کتابی 
ک��ه البته نامم روی جلد آن خواهد بود، 

ش��ب و روز، م��را به محوط��ۀ چاپخانه 
می کش��اند و وقت  و بی وقت آنجا رفته و 
ندیم کارگران شده بودم. خاطرم می آید 
یک روز که پا به داخل محوطه گذاشتم، 
متوجه ش��دم کارگری ب��ه کارگر دیگر 

گفت: پسر پیغمبر دزدان آمد!«
از باستانی بیش از شصت عنوان کتاب 
تألیف��ی ی��ا ترجم��ه باقی مانده اس��ت. 
برخ��ی کتاب های وی ش��امل مجموعۀ 
برگزیده ای از مقاالت او هستند و برخی 

از ابتدا به عنوان کتاب نوشته شده اند. 

شعرهای كودكی در آرزوی 
باران

باستانی پاریزی عالوه بر تألیف، دستی 
هم در س��رودن ش��عر داش��ت. او اولین 
ش��عر خ��ود را در کودکی در روس��تای 
پاری��ز و در آرزوی باران س��رود و بعدها 
در جوانی)1327( منتخبی از شعرهای 
خ��ود را در کتابی به ن��ام »یادبود من« 
به چاپ رس��اند. یک��ی از غزل هایش با 
مطلع »یاد آن ش��ب که صبا بر س��ر ما 
گل می ریخت« را غالمحسین بنان در 
یادبود مرحوم ابوالحس��ن صبا خوانده 

است. ابیاتی از این غزل را می خوانیم:

ی��اد آن ش��ب که صب��ا بر س��ر ما گل 
می ریخت

بر سر ما ز در و بام و هوا گل می ریخت 
سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام

بر رخ چون گلت آرام صبا گل می ریخت 
خاطرت هس��ت که آن شب، همه شب 

تا دم صبح
گل ج��دا، ش��اخه ج��دا، باد ج��دا گل 

می ریخت؟
نسترن خم شده، لعل لب تو می بوسید

خضر گویی به لب آب بقا گل می ریخت
زل��ف تو غرقه به گل بود و هر آن گاه که 

من 
می زدم دس��ت ب��دان زل��ف دو تا، گل 

می ریخت...
از میان نوش��ته های باس��تانی، هشت 
کت��اب او در نام خود عدد هفت را دارند 
)س��بعۀ ثمانیه( که عبارت اند از: خاتون 
هفت قلعه و آس��یای هفت س��نگ، نای 
هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچۀ هفت 
پیچ، زیر این هفت آسمان، سنگ هفت 
قلم و هش��ت الهفت. از دیگر آثار استاد 

می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
پیغمبر دزدان )چاپ هفدهم 1382(، 
راهنمای آثار تاریخی کرمان )چاپ کرمان 
1335( دورۀ مجلۀ هفتواد )چاپ کرمان 
1337-1336(، تاری��خ کرمان )تصحیح 
و تحش��یۀ تاریخ وزی��ری، )چاپ چهارم 
1374(، مناب��ع و مآخ��ذ تاریخ کرمان 
)1340(، س��لجوقیان و غ��ز در کرمان 
)چ��اپ دوم 1373(، فرماندهان کرمان 
)تصحیح و تحش��یۀ تاریخ شیخ یحیی، 
)چ��اپ س��وم1371(، جغرافیای کرمان 
)تصحی��ح و تحش��یۀ جغراف��ی وزیری، 
)چ��اپ پنج��م 1384(، گنجعلی خ��ان 
هفت��واد  وادی  س��وم 1367(،  )چ��اپ 
انجمن آث��ار ملی، )جل��د اول 1355(، 
تاریخ شاهی قراختائیان )1355(، تذکرۀ 
کرمان 1369، صحیفه االرش��اد  صفویۀ 
)پای��ان صفویه(، یادبود م��ن )مجموعه 
شعر، چاپ دوم 1364(، محیط سیاسی 
و زندگی مشیرالدوله، )چاپ دوم1341( 
اص��ول حکومت آتن )ترجمه از ارس��طو 
1341، ب��ا مقدم��ۀ دکتر غالمحس��ین 
صدیقی( )چاپ چه��ارم 1384(، تالش 
آزادی، )نام جدی��د همان کتاب محیط 
سیاسی و زندگی مشیرالدوله است )که 
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در سال 1347 برندۀ جایزۀ یونسکو شد( یعقوب 
لیث )چاپ هش��تم1382( )این کت��اب به زبان 
عربی نیز ترجمه و در قاهره چاپ و منتش��ر شده 
است(، شاه منصور )چاپ ششم 1377(، سیاست 
و اقتصاد عصر صفوی )چاپ پنجم 1378(، اخبار 
ایران از ابن اثیر )ترجمه الکامل چاپ دوم 1364( 
از پاریز تا پاریس )چاپ هشتم 1381(، شاهنامه 
آخرش خوش است )چاپ ششم 1383(،  حماسۀ 
کوی��ر )چاپ چه��ارم( همچنی��ن کتاب های تن 
آدمی شریف است،  نون جو و دوغ گو، فرمانفرمای 
عالم، از س��یر تا پیاز، م��ار در تبکدۀ کهنه، کاله 
گوشه نوشین روان، هزاردس��تان، ماه و خورشید 
فلک، س��ایه های کنگره، بازیگران کاخ سبز، پیر 
سبزپوش��ان،  آفتاب��ۀ زرین فرش��تگان، نوح هزار 
طوفان، در ش��هر نی سواران، ش��معی در طوفان، 
خودمش��ت مالی، محبوب س��یاه و طوطی سبز، 
درخت جواهر،  گذار زن از گدار تاریخ، کاسه کوزۀ 
تمدن،  پوست پلنگ، حصیرستان، بارگاه خانقاه،  
هواخوری در باغ با گوهر شب چراغ و گرگ پاالن.
باس��تانی از پرکارترین مورخ��ان و وقایع نگاران 
سدۀ اخیر ایران و صاحب مکتبی تازه و نگرشی 
نو به تاریخ محلی و عمومی ایران بود. او مردم را 
با تاریخ الفت داد و هزاران ایرانی را،  که خوانندگان 
آثار پرطرفدارش بودند، در کالس های صمیمی و 
آموزنده خود نش��انید و عص��ارۀ آنچه را از حقایق 
تاری��خ آموخته بود،  به آن ها آموخت. ش��اید یکی 
از علل اقبال مردم به آثار دکتر باستانی، عالوه بر 
صداقتش در نقل تاریخ و مبارزه با جهل،  این بود 
که راه نفوذ بین مردم را به  درستی پیدا کرده بود. 
این گونه اس��ت که هیچ خواننده ای هنگام مطالعۀ 
آثار او احس��اس خس��تگی نمی کند و خواسته و 
ناخواس��ته مسحور قلمش می شود که تاریخ را در 

قالب ادبیات و رمان تاریخی ارائه می کند.

تشییع پیکر استاد
از آنجا که استاد خود دوست داشت پیکرش در 
کنار همسر محبوبش، مرحومه حبیبه حائری، در 
بهشت زهرای تهران آرام گیرد وی را در همان جا 

به خاک سپردند.
صبح پنجش��نبه هفتم فروردی��ن 1393 پیکر 
اس��تاد از مقابل دانش��کدۀ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران تشییع شد و به قطعۀ 250 بهشت 

زهرا)س( انتقال یافت و به خاک سپرده شد.
قطعه ش��عری که زنده یاد باستانی برای سنگ 

مزارش سروده بود چنین است:
یک عمر شدیم محو تاریخ و سیر

و ز جمله علل بازگرفتیم خبر
حق بود که علت العلل بود و دگر

باقی همگی عوارض زودگذر
مراس��م سومین روز درگذشت استاد شنبه نهم 
فروردین ماه 1393 در مسجد جامع شهرک قدس 
تهران با حضور جمعی از نویس��ندگان، اهالی قلم 

و عالقه مندان وی برگزار شد.
یادآور می شود که مجله رشد آموزش تاریخ نیز 
در ش��مارۀ 7 خود مصاحبه ای با دکتر باس��تانی 
پاریزی انجام داده است که عالقه مندان می توانند 

به آن مراجعه کنند. 

   باستانی پاریزی در میان همكارانش
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مقدمه
در رأس تشکیالت دیوانی دورۀ  آغازین حکومت صفوی مقام »وکیل نفس نفیس همایون« قرار داشت 
که بعد از شاه، عالی ترین مقام در این دوره به شمار می آمد. از دورۀ  سلطنت شاه اسماعیل یکم تا شاه 
عباس یکم، مقام وکیل، که به عنوان نایب السلطنه دارای اختیارات وسیع و فوق العاده ای بود، نیروی رقیب 
و معارضی چون گروه های قزلباش را رویاروی خود می دید که منصب قورچی باش��ی در اختیار آنان بود. 
در دورۀ  س��لطنت ش��اه عباس، عنوان اعتماد الدوله که برای وزیر اعظم به کار می رفت، عماًل جایگزین 
مقام وکیل ش��ده بود و دو تن از برجسته ترین دارندگان این مقام، میرزا حاتم بیگ اردوبادی و پسرش 
طالب خان بودند. هدف از نگارش این مقاله عالوه بر تبیین چگونگی چالش فراروی مقام اعتماد الدوله، که 
همانا ستیزه و رقابت عنصر نظامی بود، معرفی خاستگاه اجتماعی خاندان اردوبادی، به ویژه خواجه میرزا 
حاتم بیگ اردوبادی و فرزندش طالب خان، وزرای اعظم شاه عباس یکم و کارنامۀ  فعالیت های این پدر و 
پسر طی سه  دهه مسئولیت آنان است. مهم ترین نتیجۀ  حاصل از این تحقیق را می توان شناخت دو تن 
از رجال مهم سیاسی- اجتماعی دورۀ  سلطنت شاه عباس یکم دانست که دربارۀ  آنان تاکنون مقاله ای 
مستقل نگارش نیافته است. به عالوه، این مقاله می تواند نقش و پیشینۀ  این دو وزیر اعظم تاریخ ایران را 

به عنوان ادبیات تحقیق دربارۀ  صدر اعظم های ایران فراهم آورد.
كلید واژه ها : صفوی، شاه عباس یکم، حاتم بیگ، طالب خان، وزیر اعظم، اعتماد الدوله

دووزیرناشناختۀعصرصفوی؛
خواجهمیرزاحاتمبیگومیرزاطالبخاناردوبادی
دكتر فریدون شایسته
دانشگاه پیام نور رشت

 خاستگاه جغرافیایی- اجتماعی خواجه حاتم بیگ
اردوباد ناحیه ای اس��ت در ش��مال رود ارس و یکی از مناطق سرس��بز و دلنش��ین به ش��مار می  رود. 
اسکندربیگ تركمان در معرفی  آن نواحی، با الهام از یکی از ابیات خواجه حافظ شیرازی، از طراوت و 

سرسبزی این ناحیه چنین یاد کرده است: 
»ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 

بوسه زن بر خاک آن وادی و ُمشکین کن نفس

تاریخایران
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اردوب��اد در دامنۀ  کوه قپان واقع ش��ده 
و در کم��ال نزهت و خرم��ی به لطافت و 
عزوبت م��اه و باغات و بس��اتین میوه  دار 
و چش��مه های خوشگوار ش��هره است.« 

)ترکمان، 1350: 723 - 2/722(
نصرآب��ادی  طاه��ر  محم��د  می��رزا   
همانند اسکندربیگ ترکمان، از موقعیت 
جغرافیایی خرم و سرس��بز این ناحیه یاد 
کرده و در تحس��ین از خان��دان اردوبادی 
می نویس��د: »اکثر ایشان به حلیۀ  صالح 
و پرهیزگاری و زیور قابلیت استعداد ذاتی 
و س��المتی نفس و اخالق حمیده آراسته 
و پیراس��ته، همواره مرجع و ملجأ عموم 
آن دی��ار بوده اند.« )نصرآب��ادی، 1361: 
234( ترکم��ان، حاتم بی��گ را از نوادگان 
خواج��ه نصیر الدین طوس��ی دانس��ته 
و دربارۀ  خاس��تگاه اجتماع��ی او که در 
واقع ذکر پیش��ینه و س��وابق حضور این 
خاندان و ش��خص وی در مراتب دستگاه 
دیوانی اس��ت، چنین گفته اس��ت: »پدر 
خواجه حاتم بیگ- به��رام اردوبادی - در 
زمان سلطنت ش��اه تهماسب اول، مقام 
کالنت��ری اردوب��اد را به عهده داش��ت. او 
بیش از ده س��ال، وزارت ولی خان افشار 
و پس��ر او، بیگ تاش خان حاکم کرمان، 
را به عهده داش��ت. پس از آن به خدمت 
ش��اه عب��اس اول درآم��د و ب��ه منصب 
مس��توفی الممالکی در این دوره دس��ت 
یافت. وی در این منصب آن چنان کفایت 
و کاردانی نشان داد که، پس از مدت شش 
ماه توانس��ت به مقام بزرگ وزارت اعظم 
دس��ت یابد. )ترکمان، هم��ان: 3/1019( 

ک��ه اغلب مورخان به آن اش��اره کرده اند 
)نصر آب��ادی،   ،)382:  1366 )منج��م، 
1361: 234(، )ترکمان، همان: 2/723(، 
)جناب��دی، 1378: 474(، )لوی��ی بالن، 

.)84 :1375

حیطۀ  وظایف و عملکرد خواجه 
حاتم بیگ

با توجه به منابع دورۀ  صفوی، می توان 
حیط��ۀ  وظایف و دای��رۀ  اختیارات مقام 
اعتماد الدول��ه را همانند جایگاه و اهمیت 
مقام »وکیل نفس نفی��س همایون« در 
ایام سلطنت شاه اسماعیل یکم دانست؛ 
با این تفاوت که در دورۀ  نس��بتاً طوالنی 
سلطنت شاه اسماعیل یکم، منصب صدر 
ه��م تحت اختیار وکیل بود. در حالی که 
در دورۀ  س��لطنت شاه عباس یکم، وزیر 
اعظم اگرچه همانند دورۀ  شاه اسماعیل 
یکم بر رکن لشکری )نظامی( هم احاطه 
داش��ت و بر آنان فرمانروایی می کرد، اما 
صاحب منص��ب صدر به عنوان عالی ترین 
مس��ئول تش��کیل مذهبی در جامعه، به 

مثابه یک نهاد مستقل عمل می کرد. 
اگرچ��ه  منابع دورۀ  صفوی از حس��ن 
کیاس��ت، توانمن��دی و لیاق��ت خواجه 
حاتم بی��گ اردوبادی به فراوانی س��خن 
گفته ان��د، نق��ش برجس��تۀ   او تنه��ا به 
و  نظام��ی  عرصه ه��ای  در  حض��ورش 
لشکرکش��ی ها محدود شده است. به این 

شرح:
 

الف. سركوبی سید مبارک، حاكم والیت 

ب��ا مطالع��ۀ  زندگی نامه ه��ای مقام��ات 
اعتماد الدول��ه در دورۀ  س��لطنت خاندان 
صفوی، نمی توان نظریۀ  راجر س��یوری 
را مبن��ی بر فضیلت س��االری در جامعۀ  
دورۀ  صفوی پذیرفت. )س��یوری، 1363: 
5-164( س��یوری بر این عقیده است که 
در دورۀ  سلطنت شاه عباس یکم، فضیلت 
س��االری بر خاس��تگاه اجتماعی مقامات 
مقدم شمرده شده بود. اما دیدگاه وی تنها 
در مورد اس��تخدام نیروهای جدید سپاه 
دورۀ  صفوی مانن��د ورود عناصر ارمنی، 
گرجی و چرکس��ی به تشکیالت نظامی 
این دوره و در ذیل عنوان »غالمان خاصۀ  

شریفه« پذیرفتنی است. 
بی��ان خاس��تگاه هم��ۀ  مقام��ات  از 
اعتماد الدولۀ  این دوره صرف نظر می کنیم 
و تنها به یکی دیگ��ر از اعتماد الدوله های 
دورۀ  س��لطنت ش��اه عب��اس یک��م نظر 
می افکنی��م تا دلیل منطق��ی برای اثبات 
دی��دگاه نگارن��ده ارائه گ��ردد: »خلیفه 
سلطان )سلطان العلما و دس��تورالوزراء( 
ک��ه از اعتماد الدوله های دورۀ  س��لطنت 
ش��اه عباس یکم است، خود و پدرش هر 
دو صاحب منصب »صدر« بودند. او داماد 
عباس یکم بود که شاه لقب سلطانی را به 
وی داده بود. خاندان او در نزد شاه عباس 
یکم، از قرب و منزل��ت خاصی برخوردار 

بودند.« )رنجبر، 1373: 144- 143(
وحدت روی��ه ای در منابع دورۀ  صفوی 
درب��ارۀ  خواجه حاتم بیگ اردوبادی دیده 
می شود و آن ویژگی های برجستۀ  اخالقی 
و صفات عالی شخصیتی و انسانی اوست 

  میدان امام )ره(
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خوزس��تان و ش��هرهای دزفول، شوشتر و 
هویزه

در این مأموریت وی به همراه فرهاد خان 
رومل��و به خوزستان سفر کرد و در مسیر 
عزیمت به خوزستان، حاکم لرستان به نام  
شاهوردی  خان به استقبال اعتماد الدوله 
و همراهانش آمد و اظهار اطاعت و انقیاد 

کرد.«. )ترکمان، همان: 2/723(

 ب. سركوب طوایف افشار و حسن خان 
حاكم كهگیلویه

بنا به نوشتۀ  منابع دورۀ   صفوی، میرزا 
حاتم بیگ اردوبادی، به همراه فرهاد خان 
روملو، در رأس جمع��ی از امرا، قورچیان 
)گارد سلطنتی( و مالزمان عازم کهگیلویه 
ش��دند و طوایف افش��ار و لرهای دشمن 
زیاری را، که س��ر به ش��ورش و نافرمانی 
برداش��ته بودن��د و در آن ناحیه به ایجاد 
می پرداختن��د،  راهزن��ی  و  هرج و م��رج 
سرکوب کردند و حسن خان را که در ایام 
هرج و مرج، به  تغلب بدان والیت دس��ت 
یافته بود از قدرت برکنار کردند. )ترکمان، 

همان: 2/530( و )منجم، 1366: 129(

پ. لشكركش��ی ب��ه ه��رات و س��ركوب و 
هزیمت ازبكان

ترکمان، خواجه حاتم بیگ را فردی توانا 
در فرماندهی نیروهای نظامی بر ش��مرده 
اس��ت. وی دو ویژگ��ی را در فرمانده��ی 

نظامی وی مورد تأکید قرار می دهد: 
1. او ضم��ن همراه��ی ب��ا س��پاه در 
لشکر کشی ها، فرماندهان و امرای نظامی 

را نیز به اعطای هدیّت ]هدایا[ و ترفیعات 
می نواخت.

2. در سفر نظامی به هرات از نیروهای 
صاحب نام در میان چهره های نظامی تنها 
دو ت��ن به نام های ولی بیگ یوزباش��ی 
استاجّلو و قاس��م بیگ جلودار کشته 
ش��دند. این پیروزی  تنها با کشته  شدن 
یکصد نفر از س��پاه صفوی به دست آمد. 

)ترکمان، همان: 2/573(
 

ت. لشكركشی به آذربایجان 
 ،1609 ق/  ه   1019 س��ال  در   
ك��ه مق��ارن با بیس��ت و چهارمین س��ال 
سلطنت شاه عباس یكم بود، امیرخان، 
از اكراد طایفۀ  برادوس��ت در س��لماس، 
به ش��ورش و نافرمانی پرداخت. خواجه 
رأس  در  اردوب��ادی  حاتم بی��گ  می��رزا 
س��پاهی به قصد س��ركوب وی عازم آن 
ناحی��ه گردی��د اما به هن��گام فتح قلعه، 
در گذش��ت. ]لذا[ نیروه��ای قزلباش به 
س��رداری »محمدبی��ک بیگدلی« قلعه 
را فت��ح كردن��د و امیرخ��ان را ب��ه قت��ل 
رس��اندند. س��پس از سوی ش��اه عباس 
مقام اعتماد الدوله )وزیر اعظم( به پسر 
حاتم بیگ به نام میرزا طالب خان واگذار 

شد .)تركمان، همان: 2/727(

ث. نقش خواجه حاتم بیگ اردوبادی در 
مقام منشی داراالنشا

به رغ��م اینکه مناب��ع صف��وی تنها از 
خدمات نظامی حاتم بیگ سخن گفته اند 
دو محقق دورۀ  معاصر، از نقش خطیر وی 

در امور دیوان��ی و اداری نیز یاد کرده اند. 
ذبیح الله ثابتیان او و اسکندر بیگ ترکمان 
را، دو تن از نویسندگان آزموده در حسن 
تحریر، استحکام اسلوب و مضامین شیوا 
می داند که ذوق و قریحه و تس��لط آن ها 
در کتابت دورۀ  سلطنت شاه عباس یکم 
دخیل و مؤثر بوده اس��ت)ثابتیان، 1343 
: 251( وی سه نامۀ  شاه عباس را - نامه به 
عبدالمؤمن خان ازبک، نامه به  عبداهلل خان 
ازبک و نیز جواب به نامۀ  موالنا سعد الدین، 
مالی دربار س��لطان مراد س��وم پادش��اه 
عثمانی - اث��ر خواجه حاتم بیگ می داند. 
)ثابتیان، همان: 282، 260، 252( با این 
حال، اگرچه خواجه حاتم بیگ را می توان 
به دلیل کتابت نامه ها،  از مشاوران و اصحاب 
خاص شاه عباس یکم دانست،  اما  مسلماً 
نقش وی فراتر از کتابت نامه ها بوده است. 
لوی��ی ب��الن هم بر این نظر اس��ت که او 
کوشش می کرد تا روش مصادرۀ  اموال و 
جریمه را که پیشینیان برای حکومت اجرا 
می کردند،  ملغی سازد و رفتار عادالنه ای را 

جایگزین آن کند )لویی بالن، همان: 84(.
تاریخ درگذشت خواجه میرزا 1019ه/ 
1610 ذکر ش��ده اس��ت. )منجم، همان:  

)381
 چرا مورخان صفوی و سفرنامه نویسان، 
كمتر به خواجه پرداخته ان��د؟ در این باره 

می توان علل ذیل را بر شمرد: 

الف. اقتدار شاه عباس یکم بر تمامی 
امور مملکت

ش��ّم عمل گرایی ش��اه عب��اس یکم که 
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س��ه موفقیت بزرگ، یعنی احیای امنیت 
داخل��ی،  برقراری قان��ون و نظم، تجدید 
س��ازمان س��پاه و اصالح نظام مالی و نیز 
بیرون راندن ازبکان از خراسان و باالخره 
باز پس گرفتن سرزمین های تحت اشغال 
عثمان��ی را به دنبال داش��ت. )س��یوری، 
همان: 66( موج��ب گردید که از نقش و 
عملکرد مستقیم مقام اعتماد الدوله کاسته 

شود. 
ب. برجس��تگی ن��ام و اقدامات مقام 
اعتما د الدوله در دورۀ  جانشینان شاه 

عباس یکم
»نقش و عملکرد مقام اعتماد الدوله در 
زمانی پررن��گ و خطیر جلوه می کرد که 
شاهان صفوی در ضعف و ناتوانی بودند« 
)کریم��ی، 1379: 282( و )متی، 1377: 

)61

میرزا طالب خان اردوبادی
 میرزا طالب خان اردوب��ادی پس از ده 
س��ال حضور در تش��کیالت دولتی و در 
مقام وزیر اعظم، عزل گردید. منابع دربارۀ  
علت برکن��اری وی به ذکر واژه های کلی 
و مبهم بس��نده ک��رده و از بیان واقعیت 
خ��ودداری کرده ان��د و ل��ذا دیدگاه های 
مورخان دورۀ  صفوی دربارۀ  او متناقض 
به نظر می رس��د. از یک سو او را به نیکی 
و فضیل��ت س��توده اند و از س��وی دیگر 
برکناری اش را متوجه عملکرد نامطلوب 
خ��ود او قلمداد نموده ان��د. والۀ  قزوینی 
)اصفهانی( علت برکناری او را »به سبب 
مصاحبت با ُجّهال و مداومت در ساغرهای 
ماال م��ال« بیان می کند. )وال��ۀ  قزوینی، 
1382:  507( اسکندر بیگ ترکمان علت 
را غلبۀ  نفس اّماره دانسته است )ترکمان، 
هم��ان: 3/965( و هدایت هم »غرور جاه 
و منصب« را برش��مرده اس��ت. )هدایت، 

)8/425 : 1380
دورۀ  دوم انتص��اب می��رزا ابوطالب به 
مقام وزیر اعظمی به روزگار سلطنت شاه 
صفی برمی گردد. وی از سال 1041ه.ق تا 
1043 ه.ق وزی��ر اعظم وی بود و در این 
سال به دستور شاه صفوی به قتل رسید. 
را  ابوطال��ب  صف��وی  دورۀ   مناب��ع 
ستوده اند. ترکمان او را به »فنون فضایل 
و کماالت علمیه« می س��تاید )تركمان،  
هم��ان: 2/1188(، خواجگی اصفهانی 

نقش بسزایی در تحریک شاه صفی مبنی 
بر قتل میرزا طالب خان اردوبادی داشته 
است. شاید بتوان قصۀ  تلخ تحریک شاه 
صفی را نس��بت به قتل میرزا طالب خان 
از س��وی س��اروتقی، تک��رار واقعۀ  قتل 
عمید الملک کندری از س��وی س��لطان 
الپ ارسالن سلجوقی به تحریک خواجه 

نظام الملک طوسی برشمرد. 
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16. وحید قزوینی، میرزا محمدطاهر؛ تاریخ جهان آرای 
عباس��ی، تصحیح سیدسعید میرمحمد صادق، پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1383. 
17. هدایت، رضاقلی خان؛  تاریخ روضۀ  الصفای ناصری 
)صفویان و افش��اریان(، ج8، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 

 .1385

او را »وزیر عالی مقدار« دانس��ته اس��ت. 
 ،)188  :1368 اصفهان��ی،  )خواجگ��ی 
ابوالمفاخرب��ن فضل الله حس��ینی هم 
او را »نظام الملک ثانی« برش��مرده است 
)حسینی، 1388:  66(. هر دو مورخ اخیر، 
یعن��ی خواجگی اصفهان��ی و ابوالمفاخر 
حس��ینی، علت قت��ل وی را نه در ضعف 
و بی تدبی��ری میرزا طالب خ��ان در ادارۀ  
امور محول��ه و یا خیانت به ش��اه صفی، 
بلکه متوجه دس��ایس مقام��ات درباری 
کرده اند. خواجگ��ی اصفهانی علت اتخاذ 
تصمیم قتل وزیر اعظم را از س��وی ش��اه 
صفی، متوجه »معاندان��ی می داند که از 
دیرباز رش��تۀ  مخاصمت را در پیچ و تاب 
داش��تند و در انتها ]آمادۀ [ فرصت بودند 
تا ب��ه گفت و گوهای س��عایت آمیز، مزاج 
اعت��دال سرش��ت حض��رت  ظلّ اللهی را 
نس��بت به او منحرف سازند.« )خواجگی 
اصفهانی، همان: 188( ابوالمفاخر حسینی 
هم می نویس��د: »وزارت اعظم، روزگاری 
ف��راوان، لیل و نهاری بی پایان محس��ود 

روزگار بود.« )حسینی، همان: 66(
با توج��ه به خاس��تگاه اجتماعی میرزا 
طالب خ��ان و داوری منابع دورۀ  صفوی 
از  دس��ته  آن  می بای��د  وی،  درب��ارۀ  
دیدگاه هایی را که وزیر اعظم را به ارتکاب 
ام��ور ناشایس��ت متهم کرده ان��د مردود 
دانست؛ زیرا وی طی  نامه ای که به استاد 
و معلمش، میرمحمدحسین حسینی 
تفرش��ی، نوش��ته علت برکن��اری اش را 
از سوی ش��اه عباس یکم،  عدم توفیقش 
در پیش بردن ام��ور موافق رضای خالق 
و پادشاه خالیق دانسته است. )حسینی، 
هم��ان: 71( او در این نام��ه از علل عدم 
موفقیتش س��خن نگفته ولی شاید بتوان 
ع��زل وی را از مق��ام وزی��ری اعظم، در 
راستای اجرای سیاست جدید شاه صفی، 
مبن��ی بر وارد ک��ردن نیروهای جدید به 
س��اختار و تش��کیالت سیاس��ی، اداری، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی حکومت صفوی 
قابل پذیرش دانست؛ زیرا در روزگار شاه 
صفی ب��ود که وزیر خواج��ه ای که مورد 
حمایت مثلث نیروه��ای جدید- غالمان 
خاصه، زنان صیغه ای و خواجه س��رایان- 
بود، یعنی ساروتقی، جانشین وی گردید. 
عداوت و س��تیزه جویی می��رزا تقی خان 
س��اروتقی با خاندان اردوب��ادی،  مطمئناً 
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میــرزانصراهللاخانمشیـرالّدوله
جعفر ربانی

اشاره
انق��الب  چهره ه��ای  مجموع��ۀ  در   
مش��روطه، در هر ش��ماره به معرفی یكی 
از این چهره ها می پردازیم. سعی خواهد 
ش��د چهره ه��ا متف��اوت از یكدیگ��ر و در 
عرصه ه��ای مختل��ف باش��ند. در ش��مارۀ 
پی��ش ش��ادروان آیت الّل��ه س��ید محم��د 
طباطبای��ی، یك��ی از دو چهره برجس��ته 
روحان��ی مش��روطه )در ته��ران( را معرفی 
كریم و در این ش��ماره می��رزا نصرالّله خان 
مشیر الدوله را كه چهره ای سیاسی است 

معرفی می كنیم.

خاندان پیرنیا
در میان افراد خاندان پیرنیا كه نامشان 
با نهضت مش��روطه پیوند خورده اس��ت، 
س��ه تن بی��ش از دیگ��ران ش��هرت دارند. 
بزرگ تری��ن آن��ان، می��رزا نصرالّل��ه خ��ان 
پس��ران  دیگ��ر  دو  و  اس��ت  مش��یرالدوله 
او حس��ن مش��یرالدولۀ پیرنی��ا و حس��ین 
مؤتمن الملک پیرنیا هستند. این نوشتار 

گذری است بر زندگی پیرنیای پدر. 

پیرنیا ه��ا از طرف پدر، از نوادگان مردی 
ب��ه ن��ام حاج��ی عبدالكری��م و از ط��رف 
م��ادر از فرزن��دان ش��خصی به ن��ام حاج 
محمد حسن نائینی هستند. این دو نیا 
هر دو از مشاهیر عرفای محل خود بوده اند 
ولی نیای مادری، یعنی محمدحسن، كه 
مدف��ن او در نایی��ن اس��ت و دارای بقعه و 
تكیه و محل اجتماع است، مرتبه ای باالتر 
از حاجی عبدالكریم داشته است و ظاهرًا 

به او، پیرنایین می گفته اند.1
 میرزا نصرالّله – فرزند آقامحمد- در حدود 
س��ال 1255 ه.ق، در نایین متولد ش��د؛ 
یعنی حدود 70 س��ال قبل از مش��روطه. 
چون خان��واده اش اهل فرهنگ و معرفت 
بودن��د در همان ج��ا تحصی��ل ك��رد ت��ا به 
جوانی رسید. ظاهرًا سجایا و خلق و خوی 
خاصی داشته و از جمله»جوان و جویای 
نام« بوده است؛ زیرا كه قصد مهاجرت به 
تهران كرد و در 27 س��الگی ب��ا پای پیاده 
راه��ی تهران ش��د. البت��ه در می��ان راه به 
كاروانی پیوست و خود را به تهران رساند. 

می��رزا نصرالّل��ه، در تهران ابت��دا خود را 

به محّرری، یعنی كاغذ نویس��ی، در جوار 
مس��جد ش��اه مش��غول كرد، زیرا از خط و 
ربط و س��واد خوبی برخوردار بود. چندان 
كارش رون��ق نگرف��ت ت��ا آنج��ا ك��ه وقتی 
یك��ی از خویش��اوندان او به ن��ام »حاجی 
پی��رزاده« وی را دی��د، او را س��رزنش ك��رد 
كه چ��را به ته��ران آمده اس��ت و ب��ا دادن 
مبلغ��ی ب��ه او توصی��ه ك��رد كه ب��ه نایین 
بازگردد. میرزا نصرالّله مرّدد ش��د كه برود 
یا بمان��د. به عادت مألوف خود اس��تخاره 
ك��رد. بازگش��تن بد آم��د. از قض��ا چندی 
بعد خ��واب عجیبی دید. خ��واب دید كه 
جدش حاج محمدحس��ن، یک كیس��ه به 
او داد و گفت: »نصرالّله، در این كیسه هر 
چه هس��ت متعلق به تو می باش��د. كیسه 
را ب��از ك��ردم. دیدم س��ه عدد مه��ر در آن 
كیسه می باشد كه یكی مهر وزارت لشكر 
می باش��د و دیگری مه��ر وزارت خارجه و 
دیگ��ری مهر ص��دارت.«. )ناظم االس��الم 

كرمانی، ج1 . ص100(
 ظاه��رًا آن اس��تخاره و ای��ن خ��واب كار 
خودش را كرد و س��بب شد میرزا نصرالّله 

چهرههایانقالبمشروطه
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جای پای خ��ود را در ته��ران محكم كند. 
پ��س نامه نویس��ی و مح��ّرری را ادامه داد 
ت��ا اینكه به خاط��ر س��وادش، چندی بعد 
جذب دستگاه آصف الدوله- وزیر عدلیه 
ناصرالدین ش��اه- ش��د و این نقطه عطفی 
ب��ود در زندگی مش��یرالدوله. پس از س��ه 
س��ال- با توجه به شایس��تگی هایی كه از 
او دی��ده ش��د- آصف الدول��ه وی را به وزیر 
خارجه، میرزا سعید خان مؤتمن الملک 
معرف��ی ك��رد و او را ب��ا ش��غل »ثّباتی« در 

وزارت  خارجه استخدام كردند. 
از آن پ��س كار مش��یر الدوله روز ب��ه روز 
باال گرفت. س��ه سال بعد به سمت منشی 
كارگزاران آذربایجان به تبریز اعزام شد. در 
آنجا با دختر یكی از مس��ئوالن كارگزاری 
ازدواج كرد كه حاصل آن یک فرزند دختر 
و سه پسر به نام های علی، حسن و حسین 
بود. ده س��ال در تبریز بود تا اینكه پس از 
ده س��ال به تهران احضار شد و نایب سوم 
وزارت خارج��ه گردید و كلمۀ »خان«، هم 
به اسمش افزوده ش��د.  طی چند سال از 
مقام نایب سومی به نایب دومی و سرانجام 
نایب اولی رسید و از ناصرالدین شاه لقب 

مصباح    الملک گرفت. 
می��رزا علی خ��ان  اعظم��ی  وزارت  در 
امین الدوله، هنگامی كه عبدالحسین 
می��رزا فرمانفرم��ا، وزی��ر جنگ ش��د، با 
وج��ود اختالفات��ی ك��ه در می��ان ب��زرگان 
لش��كری و كش��وری وجود داش��ت، میرزا 
نصرالله خ��ان، به وزارت لش��كر )ادارۀ كل 
دارای��ی قش��ون( انتخاب ش��د و »به مدت 
در  را  لش��كر  وزارت  كاره��ای  س��ه س��ال 
نهای��ت خوبی از پیش برد.)ناظم االس��الم 
كرمان��ی،  ج1، 526( س��رانجام در س��ال 
1317در زم��ان مظفر الدین ش��اه، پس از 
اینك��ه میرزا محسن خان مشیر الدوله، 
وزیر خارجه، در پاریس درگذش��ت، میرزا 
علی اصغر خ��ان اتاب��ک اعظ��م، می��رزا 
نصرالله را به جانشینی او انتخاب نمود و از 
مظفر الدین شاه لقب »مشیر الدوله« را نیز 
برای او درخواس��ت كرد. شادروان ابراهیم 
صفایی كه ت��الش ارزنده ای در ش��ناخت 
رهب��ران مش��روطه داش��ته  اس��ت در بیان 
خوبی و خصلت های فردِی مش��یر الدوله 
رفته رفت��ه   ....« اس��ت:  نوش��ته  چنی��ن 

زندگی مش��یر الدوله رنگ اشرافی گرفت. 
ول��ی او صرفه جو و ممس��ک ب��ود. تظاهر 
ب��ه ثروت )مندی( نمی كرد. در اس��تفاده و 
مداخل هم محتاط بود. كوش��ش داش��ت 
ك��ه به چهرۀ حق به جان��ب او غبار تهمت 
و افترای��ی ننش��یند. ام��ا همان ق��در كه از 
تظاه��ر به ثروت خودداری داش��ت به زهد 
و عب��ادت خودنمایی می ك��رد و نماز خود 
را در دفت��ر كار خ��ود می خواند و مراجعان 
وی س��اعت ها منتظر می شدند تا نمازش 
تمام شود و سپس با او وارد صحبت شوند. 

)صفایی، 102(

مشیر الدوله در مقام وزیر 
خارجه

 در سال های وزارت خارجۀ مشیر الدوله 
رویدادهایی به وقوع پیوست كه نقش او را 
در تاریخ روابط خارجی ایران در آن دوره- 
نفیًا یا اثباتًا- برجس��ته ساخته است كه از 
آن جمله است اولین قرض ایران از بانک 
اس��تقراضی روس. این قرض به مبلغ 50 
میلیون تومان آن روز بود كه در ظاهر برای 
ترویج و توسعۀ كشاورزی ایران گرفته شد 
ولی در عمل قس��متی از آن صرف س��فر 
مظفر الدین ش��اه به فرنگ ش��د و قسمتی 
هم در دست درباریان و افراد صاحب نفوذ 
افتاد و حیف و میل گردید. روش��ن اس��ت 
كه مش��یر الدوله ش��خصًا و به تنهایی این 
كار را مدیری��ت نمی ك��رده و افراد دیگری 
هم، چه بس��ا با نف��وذ بیش��تر، در این كار 
دخی��ل بوده اند، اما به ه��ر حال در وزارت 
وی این اتفاق رخ داد. متعاقب این قرضه، 
ای��ران وام دوم��ی هم از روس��یه گرفت كه 
نه تنها مثل قرضۀ اول حیف و میل شد بلكه 
با شرایط سختی هم از روسیه اخذ شد كه 
یكی از شرایط آن »كاهش حقوق گمركی 
واردات روس��یه به ایران« بود. قرارداد این 
وام توس��ط » ن��وز« بلژیك��ی، وزیر گمرک 
ایران به طور محرمانه بس��ته شد اما چون 
خب��ر آن در روزنامه ه��ای روس��یه منتش��ر 
گردید موجب ناخش��نودی انگلیس��ی ها 
شد و اعتراض آن ها را برانگیخت. این امر 
سبب ش��د، مش��یر الدوله، به خاطر ایجاد 
موازنه میان دو دولت روس  و انگلیس، در 
سال 1320 قراردادی نیز با دولت بریتانیا 

مبنی ب��ر كاه��ش تعرفۀ گمرك��ی واردات 
انگلی��س ب��ه ایران امض��ا كند ت��ا رضایت 
آن ها را نی��ز جلب كرده باش��د. می بینیم 
كه مش��یر الدوله پای قرارداد هایی را امضا 
كرده كه ما امروزه بی تردید و به حق آن ها 

را قراردادی استعماری می خوانیم2.

مشیر الدوله و مشروطیت
مش��روطیت  قان��ون  ك��ه  می دانی��م 
ب��ه  مش��یر الدوله  عظم��ای  ص��دارت  در 
امضای مظفر الدین ش��اه رس��ید. بنابراین 
مشیر الدوله نقش كلیدی و اساسی در این 

امر مهم و تاریخی ایفا كرده است. 
ماج��رای ص��در اعظم ش��دن او ب��ه این 
ترتی��ب روی داد: یكی از صدر اعظم های 
مؤث��ر و مقت��در دورۀ قاج��ار علی اصغ��ر 
اتاب��ک اعظم ب��ود. وی صدر اعظم س��ه 
پادش��اه قاج��ار، یعن��ی ناصرالدین ش��اه، 
مظفر الدین ش��اه و محمد علی ش��اه بود و 
سرانجام به دست عباس  آقا تبریزی كشته 

شد. 
دس��تور  ب��ه  اتاب��ک  ع��زل  از  پ��س 
مظفر الدین ش��اه، نخس��ت  عین الدوله به 
مدت س��ه س��ال و بعد از آن با اوج گرفتن 
نهضت مش��روطه خواهی، می��رزا نصرالّله 
خ��ان مش��یرالدوله، ص��در اعظ��م ش��د. 
مش��یر الدوله اواًل خودش به حسن سابقه 
و صحت عمل مشهور بود و درایت خود را 
در انجام امور مهم به ثبت رسانده بود. ثانیًا 
به واسطۀ دو پسر تحصیل كرده اش حسن 
و حس��ین- كه اولی در روسیه و دومی در 
فرانس��ه تحصیل كرده و با حكومت قانون 
و نیز با مفاهیمی چون »آزادی« و »حقوق 
مردم« و ....آشنا و بلكه به آن معتقد بودند- 
بیشتر به مشروطه خواهان گرایش داشت 
تا به مس��تبّدان و حكومت گران قاجاری؛ 
ضمن اینكه البته حافظ منافع و مقامات و 
حیثّیت خودش نیز بود. به هر حال، هنوز 
به عنوان صدر اعظم منس��وب نشده بود 
كه مسئله مش��روطه خواهی پیش آمد كه 
در ضمن آن عده ای به س��فارت انگلیس، 

به عنوان دادخواهی، پناهنده شدند. 
مش��یرالدوله كه در آن وقت وزیر خارجه 
ب��ود و بنا به وظیفه  اش باید روابط دولت را 
با سفارت كش��ور خارجی تنظیم می كرد 
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ای��ن خان��دان می داند و دوم��ی جد پ��دری آن ها، یعنی 
حاجی عبدالکریم را، و تازه عبدالکریم هم نه، بلکه حاجی 
عبدالوه��اب! به هر حال، نگارنده روایت ناظم االس��الم را 
ک��ه از نظر زمانی بر روایت صفایی مقدم اس��ت در اینجا 
نقل کرد. در زمان محمد شاه قاجار، که خود مردی عارف 
دوس��ت بوده، بر مزار پیرنایین بقعه ای ساختند که هنوز 

برجاست و از اماکن دیدنی شهر نایین به شمار می رود.
2. به جهت اهمیت قرارداد دارس��ی اش��اره ای به ماجرای 
آن الزم اس��ت. اولین ب��ار »دو مورگان« باستان ش��ناس 
فرانس��وی که در شوش خوزستان فعالیت داشت مقاله ای 
درخص��وص وجود نفت در غرب و خوزس��تان در »مجلۀ 
معادن« پاریس نوشت. این مقاله را یک نفر ارمنی به نام 
»کتابچی خ��ان« که در گمرک جن��وب ایران کار می کرد 
خوان��د و چون ب��ه ارزش و اهمیت اقتص��ادی نفت واقف 
بود تصمیم گرفت راهی برای اس��تخراج این مادۀ س��یاه 
پی��دا کن��د. در نتیجه راهی اروپا ش��د و از طریق یکی از 
س��فیران س��ابق انگلیس در ایران یک نف��ر تاجر طال به 
نام»ویلیام ناکس دارسی« را یافت و با او وارد مذاکره شد. 
وقتی دارس��ی از آینده کار اطمینان یافت پانصد هزار لیرۀ 
انگلیس در اختیار کتابچی خان گذاشت و او را همراه یک 
نفر انگلیس��ی دیگر به نام ماریوت به دربار ایران فرستاد. 
این دو در دربار ایران موفق ش��دند ب��ا جلب نظر اتابک، 
ص��در اعظ��م، و مش��یر الدوله، و مهندس الممالک )وزیر 
مع��ادن( قراردادی را تنظیم کنند و به امضا برس��انند. به 
 زودی عوامل فنی دارسی وارد ایران شدند و کار اکتشاف 
نفت را ش��روع کردند که البته با سختی های بسیار، اولین 
چاه ایران با عمق 507 متر در قصرشیرین- نفت شهر- به 
نفت رسید و هفت  سال بعد از قرارداد هم اولین چاه نفت 
در میدان نفتون مسجد سلیمان فوران کرد. بدین ترتیب 
ماجرای نفت وارد تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران 
شد. در ازای امضای قرارداد فوق عالوه بر کتابچی خان که 
به هدف خود رس��ید و سود سرشاری کسب کرد اتابک و 
مش��یرالدوله و مهندس الممالک هم هر یک ده هزار لیره 

نقد- به اصطالح امروز پورسانت- دریافت کردند!

و مان��ع ادامۀ تحصن می ش��د، به نوش��تۀ 
ناظم االس��الم، »یا به مس��امحه و مماطله 
گذرانی��د و ی��ا عم��دًا در مق��ام خرابی كار 
عین الدول��ه برآم��د، ...چه بی می��ل نبود 
ك��ه عین الدوله از كار بیفت��د بلكه انقالب 
س��لطنت و تزلزل دولت قاجاری��ه را مایل 
ب��ود.... ب��ه هر جه��ت مش��یر الدوله وزیر 
ام��ور خارجه در مق��ام اصالح و جلوگیری 
از هج��وم متحصنی��ن ب��ر نیام��د بلكه به 
دول��ت ه��م اطالعی ن��داد تا ب��ه كلی امر 
سفارتی ها- پناهندگان- محكم شد و امر 
ظاهری و علنی گردید«. )ناظم االس��الم، 

ج1، 511(
نهایت اینكه مشیر الدوله توانست بحران 
مشروطه را مهار كند، اعتصاب ها را پایان 
دهد و علمایی را كه به قم مهاجرت كرده 
بودند نی��ز به ته��ران بازگرداند. همچنین 
تحصن در س��فارت انگلی��س را هم پایان 
داد و پذی��رش مش��روطه را به مظفر الدین 
ش��اه قبوالنید. در همین اوضاع و احوال 
ش��اه به صدارت عین الدول��ه خاتمه داد و 
مش��یر الدوله را از وزارت خارج��ه به صدر 
اعظمی برگزید. چیزی نگذش��ت كه شاه 
اعالم مش��روطه كرد. این اع��الم در واقع 
توسط مش��یر الدوله انجام ش��د. به دنبال 
این اعالم، مشیر الدوله نظام نامۀ انتخابات 
را ه��م نوش��ت و اولین انتخاب��ات مجلس 
ش��ورای ملی را برگزار كرد. تا اینكه اولین 
مجل��س مش��روطه ب��ه س��عی و هم��ت او 

افتتاح گشت. )1324ق/1285ش(
ناظم االسالم كه راوی داستان فوق است 
در بیان خدمات مش��یرالدوله می نویسد: 
تأس��یس مدرس��ۀ مباركۀ سیاس��ی توسط 
مشیر الدوله علت همراهی او و پسرهایش 
ب��ا مش��روطه ب��ود. »جمع ش��دن فضال و 
علما در مدرس��ۀ سیاس��ی باعث ش��د كه 
مشیر الدوله متنفر شد از استبداد و همراه 
ش��د با ملت تا به مقصود خود نایل آمد«. 
مدرس��ۀ  ص527(  ج1،  )ناظم االس��الم، 
سیاسی بعدًا به دانش��كده حقوق تبدیل 

شد و به دانشگاه تهران پیوست. 

سرانجام كار مشیر الدوله
مظفر الدین ش��اه چند ماه پس از اعالم 
مش��روطیت و افتتاح مجلس شورای ملی 

درگذش��ت )دی م��اه 1285( پ��س از او 
پسرش محمد علی شاه كه جوانی جسور 
و چابک و دارای خویی مس��تبدانه بود بر 
تخت س��لطنت نشست. مش��یر الدوله در 
مراسم تاجگذاری ش��اه جدید حاضر بود 
و خودش تاج را بر س��ر پادش��اه گذاشت و 
چون ش��اه گفت چرا این  قدر تاج سنگین 
اس��ت ج��واب داد: »بل��ه، اعلی حضرت! 
ب��رای ش��ما خیل��ی س��نگین اس��ت« كه 
این س��خن كنایه آمی��ز بود. ش��اهی مثل 
نمی توانس��ت،  طبع��ًا  محمد علی ش��اه 
مش��یر الدوله را ب��ا آن خ��وی و خصال كه 
گفتیم.  در ص��دارت خود باق��ی بگذارد. 
بنابرای��ن ب��ه زودی وی را مرخ��ص ك��رد و 
علی اصغ��ر اتابک اعظ��م را به عنوان صدر 
اعظم برگزید كه ماجرای او خود داس��تان 
دیگری است. مشیر الدوله كه در این وقت 
حدود هفتاد س��ال داش��ت به باغ ییالقی 
خود در شمیران رفت و در واقع بازنشسته 
شد تا اینكه چندی بعد به مرگی ناگهانی 
درگذش��ت. شایع ش��د كه وی را به دستور 
شاه مسموم كرده اند زیرا عارضه یا بیماری 
خاصی نداش��ت. پیك��ر او را در ام��ام زاده 

صالح تجریش به خاک سپردند. 
از پسران مشیرالدوله، علی در جوانی به 
بیماری سل درگذشت اما حسن  و حسین 
ماندند و خود به دولت مردان برجس��ته ای 

تبدیل شدند. 

منابع
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پی نوشت ها
1. ش��گفت اس��ت که دو نویس��ندۀ تاریخ مشروطه، یکی 
ناظم االس��الم کرمانی و دیگری ابراهیم صفایی دو روایت 
متفاوت از جد پیرنیا ها دارند. اولی پیرنایین را جد مادری 

  مظفرالدین شاه
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آموزش

مقدمه
دانش آموزان، همانند پرندگانی که تازه بال درآورده اند، همواره درتکاپو و جست وخیزند و 
پیوسته س��ؤال های جدیدی به ذهن آن ها خطور می کند. برخی والدین، معلمان و مربیان 
به دلیل برخوردار نبودن از دانش کافی و آش��نا نبودن با چگونگی پرورش فکر و اندیش��ه، 
قادر به پاسخ گویی به سؤاالت بچه ها نیستند از این رو معموالً در مقابل سؤاالت مکرر آن ها 
طفره رفته و چه بسا با برخورد های غیرمنطقی خود سبب می شوند به تدریج نوعی ترس و 
تردید دانش آموز را فرا گیرد و او عطای س��ؤال را به لقایش ببخش��د. این امر انگیزه و عالقۀ  
دانش آم��وز را تضعیف می کند. بنابراین اگر دبیران، به ویژه دبیران تاریخ، روش��ی منطقی و 
برخوردار از پشتوانه علمی- پژوهشی در تدریس خود داشته باشند، در واقع کیفیت کار خود 

آموزشتاریخ
باروشهایفعالتدریس

فرهاد پروانه
دبیر تاریخ گواور
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را تضمین نموده و گام��ی مؤثر در جهت افزایش 
عالقه و انگیزۀ  دانش آموزان برداشته اند.

تاریخ موضوعی اس��ت که هر ک��س، خود، قادر 
اس��ت با مطالع��ۀ  آن به فراز و نش��یب زندگی و 
سرگذش��ت گذش��تگان خود دس��ت یابد. تاریخ 
همچون پلی مستحکم میان گذشته، حال و آینده 
اس��ت و می توان گفت با اهمیت ترین علمی است 
که بشر از آن می تواند بهره برداری کند. )هاشمی، 

)6 :1385
»از نظ��ر آموزش��ی هم یک��ی از درس های مهم 
از  دورۀ  ابتدای��ی ت��ا پای��ان دورۀ  متوس��طه و 
پیش دانش��گاهی در نظام آموزش��ی هر کش��ور از 
جمله جمهوری اس��المی ایران، درس تاریخ است. 
با وجود این، بنا به دالیل متعدد، از جمله نداشتن 
درک درست از اهمیت و جایگاه تاریخ در تربیت و 
پرورش نسل های آینده، این درس مورد توجه ویژه 
نیست و در ردیف درس هایی چون فیزیک، شیمی 
یا حتی ادبیات فارسی قرار ندارد. مدیران مدارس، 
اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان، در خیلی 
از موارد از این درس به عنوان درس��ی نمره آور که 
تا حد امکان باید درصد قبولی دانش آموزان را باال 

ببرد، نگاه می کنند«. )مهدی زاده، 1385: 42(
باید دانش آموزان را به گونه ای جذب درس تاریخ 
کرد ک��ه بعد از پای��ان تحصیالت خ��ود به دنبال 
تاری��خ و چرایی ه��ای آن برون��د و ب��ه تحقیق و 
تفحص در تاریخ بپردازند. باید پی گیر باش��ند که 
چرا حکومت ه��ای قدرتمند آمدند و حکومت های 
ضعی��ف از میان رفتند. دالیل عقب ماندگی برخی 
کش��ورها و پیش��رفت بعضی دیگر در چه مسائل 
و دالیلی نهفته اس��ت و راه برای پیشرفت جامعه 
کدام اس��ت؟ باید به دنبال ریش��ه های فرهنگی و 
تمدنی ملت ها باش��ند و ضمن اشراف بر جزئیات 
تاریخ، روح حاکم بر کل تاریخ را درک کنند؛ و این 
اتفاق نمی افتد، مگر اینکه دانش آموزان نس��بت به 
یادگیری درس تاریخ عالقه و انگیزه داشته باشند 
که این هم تنها در س��ایۀ  استفادۀ  دبیران تاریخ 
از روش ه��ای فعال و نوین در تدریس درس تاریخ 

میسر می شود. 
پ��س می توان گفت که یکی از مهم ترین دالیلی 
ک��ه برخی از دانش آموزان نس��بت به درس تاریخ 
بی عالقه اند ناش��ی از روش ه��ای تدریس دبیران 
اس��ت. حال باید دید چه تمهیدات و شگردهایی 
باید به کار بس��ت تا دانش آموزان با عالقه و انگیزه 

کافی این درس را فراگیرند.
از آنجا که در نگاه اول، درس تاریخ، درسی شفاهی 
و کاماًل توضیحی جلوه می کند، شرح و توضیح متن 
کتب درسی، آن هم به روش سخنرانی، چندان که 

باید ش��ور و شوقی در دانش آموزان برنمی انگیزد و 
معلم و دانش آموز را گرفتار خستگی و دل زدگی از 
نقش خود می کند. به این جهت امروزه شیوه های 
مختلف تدریس متناسب با درس های یک کتاب و 
نیز استفاده از وسایل کمک آموزشی، برای معلم و 

فراگیران، توصیه می شود. 
ب��ا توجه به اینکه انس��ان برای انج��ام هر کاری 
نی��از به انگیزه دارد، هر اندازه این انگیزه و محرک 
قوی تر باش��د، س��عی و ت��الش برای رس��یدن به 
هدف نیز بیش��تر می ش��ود.من در تجربۀ  تدریس 
خ��ود فقدان انگیزه و عالقۀ  دانش آموزان به درس 
تاریخ را مش��اهده نموده ام. بنابراین به عنوان دبیر 
و س��رگروه درس تاریخ، همواره در فکر اس��تفاده 
از وس��ایل کمک آموزش��ی و تن��وع در تدریس و 
اس��تفاده از روش ه��ای فعال تدریس ب��ا توجه به 
ویژگی  و وضعیت کالس ه��ای موجود بوده ام و به 
راه های مختلف تالش نموده ام تا نظر دانش آموزان 
خود را به ش��یرینی و اهمیت درس تاریخ و ایجاد 
عالقه و انگیزه در آن ها جلب  نمایم. پس با این امید 
که بتوانم نقش کوچکی در حل این مشکل داشته 
باش��م تصمیم به یافتن راه حل یا راه حل هایی در 

قالب این اقدام پژوهی گرفتم.

كلید واژه ها: آموزش تاریخ، روش فعال، گواور

توصیف وضع موجود
در س��ال تحصیلی 91-90 در دبیرس��تان امام 
ص��ادق)ع( منطق��ۀ گ��واور )از توابع شهرس��تان 
گیالن غرب در استان کرمانشاه( مشغول به تدریس 
درس تاریخ در رشته ها و پایه های مختلف تحصیلی 
شدم. در همان جلسات اول درس، دانش آموزان را 
به درس تاریخ بسیار بی میل دیدم و هر چند سعی 
می کردم که مطالب را به شیوه ای داستانی و بیانی 
س��لیس بیان کنم اما باز همان بی میلی را در نگاه 
و کالمشان مش��اهده می کردم. چند جلسه بدین 
شیوه گذش��ت. من درس می دادم و دانش آموزان 
ب��ا اکراه گوش می دادند و س��ؤاالتم را دس��ت  و پا 
شکس��ته ج��واب می دادن��د. یک��ی از کالس های 
آموزش��گاه مذکور که دانش آم��وزان آن وضعیت 
درس��ی نامطلوب تری داش��تند و در سایر دروس 
نیز پیش��رفت تحصیلی ش��ان چندان رضایت مند 
نبود، کالس س��وم انس��انی بود، و ای��ن، کار را بر 
من دش��وارتر می کرد چرا ک��ه، دانش آموزان این 
رش��ته، به خصوص باید با پیشینۀ  ملی، فرهنگی،  
دین��ی و تاریخی خود آش��نا می ش��دند و هویت 
دین��ی و ملی خود را در این س��طح از تحصیالت 
از کتب تاریخ می آموختند. اما آنان درس تاریخ را 
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کسالت آور و بی فایده می انگاشتند و همواره از من 
س��ؤال می کردند: »آقا تاریخ به چه درد می خورد؟ 
چ��را باید تاریخ خواند؟ چه کاربردی در زندگی ما 
دارد؟ آیا مثل پارسال باید سؤال بنویسیم و حفظ 
کنیم؟ دانش آموزان درست می گفتند. روش سنتی 
تدری��س )حفظ ک��ردن اعالم، اس��امی و حوادث 
تاریخی و باز پس  دادن آن به معلم( جواب نمی داد 
و آن ها هیچ فایده ای را در آن احساس نمی کردند. 
باید چه می کردم؟! دو گزینه روبه رویم بود: یا باید 
به همان شیوۀ  گذش��ته ادامه می دادم که نتیجۀ  
چندان مطلوبی در پی نداش��ت و یا اینکه باید در 
اندیش��ۀ  آنان تکانی ایجاد می کردم تا باورشان را 
نسبت به درس تاریخ و سودمندی آن تغییر دهم. 

تحقیق حاضر در همین جهت انجام گرفت.

ضرورت و اهمیت تحقیق
تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آن ملت است و 
در شکل گیری شخصیت و هویت جوانانش، نقش 
اساس��ی دارد. این امر فرهنگی با آموزش درس��ت 
درس تاری��خ ب��ه نوجوانان و جوانان هر کش��وری 
حاصل خواهد ش��د و در ایران این وظیفه ای است 
که ب��ر دوش یکایک ما معلم��ان تاریخ در تمامی 
سطوح تحصیلی )از دبستان تا دانشگاه( نهاده شده 

است. 
اما آیا ما چه مقدار توانسته ایم دانش آموزان خود را 
به درس تاریخ عالقه مند کنیم و آن ها، چه توشه ای 
از درس تاریخ برای سازندگی کشور گرفته اند؟ در 
این راه خطیر، ما از چه روش یا روش هایی استفاده 
می کنیم یا باید استفاده کنیم؟ شاید راه حل نهایی 
در تدری��س درس تاریخ و بهترین روش اس��تفاده 
از روش ه��ای فعال تدریس باش��د. ن��ه اینکه تنها 
دانش آم��وزان به کمک معلم یا به کمک یکدیگر، 
ترتیب سلس��له های حکومتی و نام فرمانروایان و 
جنگ هایش��ان را حفظ کنند، از درس تاریخ نمر ۀ  

بیست بگیرند، و آن گاه آن را فراموش کنند.
دانش آموزان بسیاری از مطالب را از یکدیگر یاد 
می گیرن��د. برنامه ریزی و همکاری با هم، نه تنها از 
نظر رشد اجتماعی به آن ها کمک می کند، بلکه از 
جنبۀ  ش��ناختی نیز باعث رش��د و شکوفایی آنان 
می شود. با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده شدن 
جوامع، نیازهای فردی و اجتماعی نیز به نوبۀ  خود 
به علوم و فنون جدید و روزآمد احتیاج دارد که در 
پرتو روش های آموزش��ی فعال حاصل می شود. به 
این س��بب، وظیفه و مسئولیت معلم امروز نسبت 

به گذشته، سنگین تر شده است. 
گفتیم که آموزش سنتی که بیشتر مواقع جنبۀ  
توصیفی و یک س��ویه دارد، چندان مورد توجه و 

عالقۀ  دانش آموزان نیس��ت. نس��ل ج��وان امروز 
بیش از گذشته طالب تجزیه و تحلیل و بررسی های 
مس��تدل اس��ت. آن ها می خواهند پرس��ش های 
خود را مطرح و پاس��خ های مناسب دریافت کنند 
و ح��س کنجکاوی خود را ارض��ا کنند. آموزش ها 
و نح��وۀ  یادده��ی- یادگیری فعلی م��ا بر مبنای 
»گفتن- ش��نیدن- حفظ کردن«، بدون مشارکت 
دانش آم��وزان اس��ت و خود مانعی ب��رای افزایش 

انگیزه محسوب می شود.
اما در روش های نوین به پرورش اس��تعداد برای 
طرح س��ؤال از سوی دانش آموزان توجه می شود و 
توانایی فراگیرنده را نس��بت به ارزیابی دانسته ها و 
ندانسته های خویش پرورش می دهد. خوشبختانه 
در س��ال های اخی��ر، ای��ن موضوع م��ورد توجه و 
بررسی پژوهشگران،  مسئوالن و همۀ  عالقه مندان 
به امر آموزش و پرورش در کشور قرار گرفته است. 
شیوه های افزایش انگیزه وعالقه در دانش آموزان و 
الگوهای جدید و فع��ال تدریس، به گونه ای جدی 
مطرح شده و از زوایای گوناگون مورد تحلیل و نقد 
قرار گرفته  اس��ت. هدف  اصلی از آموزش و پرورش 
خالق، تقویت توان دانش آموزان است. به نحوی که 

بتوانند ایده های نو را بروز دهند.

گردآوری اطالعات )شواهد1(
 به منظ��ور گ��ردآوری اطالع��ات، از روش های 
متفاوتی اس��تفاده کردم. ابتدا از خود دانش آموزان 
سال سوم انسانی خواس��تم که نظرات خود را در 
م��ورد درس تاریخ بنویس��ند و بدون هیچ ترس و 
واهمه ای، علت بی عالقگی و بی انگیزگی خود را به 
این درس توضیح دهند. س��پس با توجه به اینکه 
خود س��رگروه درس تاریخ منطقه گواور هستم با 
همکاران گروه تاریخ منطقه جلسه ای را در این باره 
برگ��زار کردم و نظرات هم��کاران را در این زمینه 
جویا ش��دم. باز ه��م به این م��وارد اکتفا نکردم و 
برای گردآوری اطالعات و ش��واهد بیش��تر، هم از 
نظرات اساتید مجرب و سرگروه های تاریخ استان 
و ه��م از مطالعۀ  کتب و مج��الت و فصلنامه های 
علمی، آموزشی و تاریخی استفاده کردم تا توانستم 
تعداد زیادی از مش��کالت و م��واردی را که باعث 
بی انگیزگی در دانش آموزان نسبت به درس تاریخ 
ایران و جهان )2( می ش��ود، به صورت زیر فهرست 

کنم: 
الف: مشکالت عمومی

* روش تدریس معلم موضوعی است که می توان 
از آن به عنوان مهم تری��ن عامل در ایجاد عالقه یا 
بی عالق��ه  کردن دانش آم��وز نام ب��رد. معلمان ما 
معم��والً در کالس متکلم وحده هس��تند و کمتر 

باید دانش آموزان 
را به گونه ای جذب 
درس تاریخ كرد 
كه بعد از پایان 
تحصیالت خود 
به دنبال تاریخ و 
چرایی های آن بروند 
و به تحقیق و تفحص 
در تاریخ بپردازند. 
باید پی گیر باشند 
كه چرا حکومت های 
قدرتمند آمدند و 
حکومت های ضعیف 
از میان رفتند. 
دالیل عقب ماندگی 
برخی كشورها و 
پیشرفت بعضی 
دیگر در چه مسائل 
و دالیلی نهفته است 
و راه برای پیشرفت 
جامعه كدام است
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دانش آموزان را درگیر کارهای گروهی می کنند؛
* عدم تناس��ب مطالب کتاب درسی با نیازهای 

دانش آموزان؛
* گرایش دانش آموزان ضعیف و کم اس��تعداد به 

رشتۀ  علوم انسانی؛
* اهمیت ندادن برنامه ریزان آموزشی و درسی به 
درس تاریخ،  که این مورد از تعداد اندک س��اعاتی 
که ب��رای تدریس تاریخ در نظ��ر گرفته اند، کاماًل 

مشهود است؛
* اس��تفاده از دبی��ران غیر مرتب��ط، پاره وقت، 
حق التدریس و دوره ندیده در زمینۀ  الگوهای فعال 
تدریس و شیوه های صحیح سنجش و اندازه گیری 
و ی��ا دبیران��ی که دوره های ضم��ن خدمت درس 

مربوطه را نگذرانده اند؛ 
* تأکید بیش از اندازه بر نمره و امتحان؛

* مش��کالت خانوادگی و به خصوص مش��کالت 
اقتصادی در مناطق حاشیۀ  شهرها و روستاها؛

* عدم توجه کافی و س��رمایه گذاری مناسب در 
دروس علوم انسانی از جمله درس تاریخ؛

* تغییرات پی درپی کتاب های درس�ی که 
حتی دبی�ران تاری�خ را هم س�ردرگم کرده 

است؛

* به کارگی�ری نیروه�ای غی�ر متخصص و 
کمبود نیروهای متخصص؛ برای مثال، تعدادی 
از دبیران تاریخ که س�الیان زیادی است این 
درس را تدری�س می کنن�د فارغ التحصیالن 

رشتۀ  علوم سیاسی هستند؛ 
* فقدان یا کمبود ارتب��اط روانی الزم و کافی و 

صمیمانه بین دبیران و دانش آموزان و اولیا؛
* عدم توانای��ی دانش آموزان در تکلم و صحبت 
عادی و روزمره که بر روند تدریس در این درس که 
بیش��تر بر پرسش و پاسخ و کنفرانس تأکید دارد، 

تأثیر منفی و کند دارد. 

ب: مشکالت خاص
* بی توجهی و اهمیت ن��دادن به درس تاریخ و 
گذاش��تن س��اعات این درس به هر طریق ممکن 
در پای��ان برنامه ری��زی و در البه الی بقیۀ  دروس. 
همچنین قرار دادن این درس در کنار دروس��ی با 
درصد دش��واری باال مثل درس فلس��فه و منطق، 
بی خیال ش��دن از تک ساعت های مربوط به درس 
تاریخ ایران و جهان 2 سال سوم انسانی که نهایی 
می باش��د و ه��ر س��اله باالترین درص��د مردودی 
دانش آم��وزان دورۀ  مذکور مرب��وط به این درس 
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است. 
* کمبود وسایل و امکانات کمک آموزشی مانند 
نقشه های تاریخی، فیلم های تاریخی، کالس های 
هوش��مند، کارگاه کامپیوت��ر، بازدید ها و اردوهای 

تاریخی از آثار تاریخی فراوان استان و.....
* تعداد زیاد دانش آموزان. در بعضی مدارس در 
یک کالس 40 دانش آموز حضور دارند که س��بب 
می شود بیش��تر وقت معلم به ساکت کردن آن ها 
بگذرد و لذا وقت زیادی برای پرس��ش ش��فاهی از 

آن ها باقی نمی ماند. 
* س��ال های متمادی اس��ت که دبیران تاریخ از 
نامتوازن بودن میزان ساعات تدریس با حجم کتاب 
درسی تاریخ ایران و جهان)2( شکایت دارند؛ لیکن 
کمتر گوش ش��نوایی برای رفع این ایراد اساس��ی 
پیدا شده اس��ت. در یک مقایس��ۀ  اجمالی میان 
حج��م موضوعات تاریخ معاصر ایران و تاریخ ایران 
و جهان)2( مش��خص می گردد که به تقریب تمام 
مطال��ب کتاب تاریخ معاصر ای��ران در بخش دوم 
کتاب تاریخ ایران و جهان )2( گنجانیده ش��ده و 
مطالب بخش اول کتاب نیز بسیار سنگین و فشرده 
است، در حالی که زمان تدریس کتاب تاریخ ایران و 
جهان)2( تنها 1/5 برابر زمان تاریخ معاصر ایران در 
نظر گرفته ش��ده ضمن اینکه حجم مطالب آن دو 
برابر و میزان دشواری و تنوع آن نیز بیشتر است. 

* فارغ التحصیالن رش��ته های مختلف از جمله 
تاریخ جذب بازار کار نمی شوند، که این عامل خود 

از دالیل اصلی بی انگیزگی می باشد و.... .
برای اطمینان بیش��تر از وضعیت تحصیلی این 
دانش آم��وزان، کارنامۀ  نمرات درس تاریخ س��ال 
قبل در خرداد ماه را از مدیر دبیرس��تان گرفتم و 
مطالعه کردم که اصاًل رضایت بخش نبود. همچنین 
ب��ا چند امتحانی که در مهرماه و آبان ماه، به عنوان 
امتحان مس��تمر، از همین دانش آم��وزان گرفتم، 
مشاهده کردم که وضعیت تحصیلی آن ها با سال 
قبل فرقی نکرده است. در دو مورد باال از روش های 
سنتی تدریس درس تاریخ استفاده شده بود، پس 
باید روش تدریس خ��ود را تغییر می دادم که هم 
عالقه و انگیزۀ  این دانش آموزان بیش��تر بش��ود و 
هم ش��اهد پیش��رفت در نمرات تحصیلی ترم اول 

آن ها می شدم.

تحلیل مسئله
کارب��رد انواع روش های فع��ال تدریس در درس 
تاریخ، آن هم در مدرس��ه های ایران، امری دشوار 
اس��ت. تراکم دانش آم��وزان در بعضی کالس ها، تا 
جایی که تع��داد آن ها گاهی به بی��ش از 40 نفر 
می رسد، کاهش انگیزۀ  ادامۀ  تحصیل و یادگیری 

درس، نب��ود امکانات الزم در بیش��تر مدرس��ه ها 
به ط��وری که در برخی از م��دارس معلم، امکانات 
الزم و اولیۀ کالس را ندارد، تا چه رس��د به وسایل 
کمک آموزش��ي و فناوري پیشرفته، دیدگاه عموماً 
غلط نس��بت به درس تاریخ، مشکل حفظ کردن 
مطال��ب حجیم درس تاریخ، ف��رار دانش آموزان از 
یادگیری، حجم زیاد و س��اعات کم تدریس درس 
تاری��خ و .... از مهم ترین موان��ع در راه به کارگیری 
روش های فعال تدریس درس تاریخ هستند. اما با 
تمام موانع و مشکالتی که گفته شد دبیران تاریخ 
می توانند با هنری که دارند، با ترکیبی از روش های 
گوناگون تدریس، دانش آموزان را به درس تاریخ و 
نقش آن در آیندۀ  کش��ور متوجه سازند و ضمن 
ایجاد روحیۀ  نشاط و پرسشگری در دانش آموزان، 
ذهن آن ها را برای ایجاد ارتباط بین فضای تاریخی 

گذشته با فضای کنونی، آماده نمایند.

راه حل های پیشنهادی
با توجه به مطالب ذکر شده، با مطالعۀ  کتاب های 
گوناگ��ون در ای��ن زمینه و نیز مطالع��ۀ  مقاالت 
تخصصی در مجلۀ  »رشد آموزش تاریخ«، خبرهای 
علم��ی و فرهنگی، مطالع��ۀ  مصاحبه هایی که با 
پیش کسوتان و استادان تاریخ در مجلۀ  رشد چاپ 
شده اس��ت و دیدن چند فیلم، توانستم اطالعات 
مناسبی در مورد روش های فعال تدریس به دست 
آورم و اطالعات��م را در این باره غنی س��ازم. اکنون 
می توانم بگویم مهم ترین روش های فعالی تدریس 

در درس تاریخ را می توان به شرح زیر برشمرد1: 
1. روش  بارش مغزی؛
2. روش ایفای نقش؛

3. روش حل مسئله )در تاریخ(؛
4. روش اکتشافی؛

5. روش تدریس اعضای تیم؛
6. روش تبیین ارزش ها؛

7. روش  استفاده از کارت های آموزش. 

انتخاب راه حل موقت
در ادامه س��عی کردم جلس��اتی را با مس��ئوالن 
مدرس��ه برگزار و در مورد اج��رای روش تدریس 
جدید و امکانات و فضای آموزش��ی الزم از نظرات 
آن ها اس��تفاده کنم تا مشکالت و موانع موجود را 
با کمک این همکاران برطرف نمایم. اما همان طور 
که در باال ذکر کردم، اج��رای خیلی از روش های 
تدریس فعال در دبیرس��تان ام��ام صادق منطقه 
گواور امکان پذی��ر نبود، به همی��ن دلیل از میان 
کالس های مختلف این آموزش��گاه تنها کالس��ی 
که تعداد 22 نفر دانش آموز داش��ت، کالس سوم 
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انس��انی بود و از همه مهم تر درس تاریخ آن ها نیز 
ج��زو دروس امتحان نهایی بود. از میان روش های 
فعال تدریس��ی که در باال ذکر شد، تنها روشی که 
می توانستم اجرا کنم روش بارش مغزی بود. زیرا 
روش های دیگر نیاز به زمان بیشتر و مکان و فضای 
مناسب تری داش��ت که در دبیرستان امام صادق، 
وجود نداش��ت. پس ای��ن روش را به عنوان راه حل 

موقت انتخاب کردم. 
بارش مغزی، تکنیکی است که به فراگیران کمک 
می کند، از ش��یوه های مألوف و عادی حل مسئله 
فرات��ر روند و با راه حل های بدیع، به حل مس��ائل 
بپردازند. به عبارت دیگر، بارش مغزی روشی است 
ک��ه برای آزاد کردن توان ذهنی فراگیران طراحی 
ش��ده اس��ت. این تکنیک س��بب س��یالن فکری 
فراگیران می ش��ود. وقتی تکنیک بارش مغزی به 
اج��را در می آید، همۀ  س��ؤال ها و جواب ها مورد 
توج��ه قرار می گیرند. زیرا همه می کوش��ند، برای 
مس��ئلۀ  مورد نظر، با متمرکز ک��ردن تمام افکار 
و اندیش��ه های خود بر روی موضوع، در همان جا، 

راه حلی بیابند.

اجرای راه جدید
با توجه به موارد ذکر شده و آمادگی دانش آموزان 
کالس، تصمیم به اجرا و عملی کردن روش بارش 

مغزی گرفتم. 
این روش تدریس، مانند تمام روش های تدریس 
دیگر دارای لوازم و مراحل و اصول خاصی است که 
من در طی دو جلس��ه  آن ها را برای دانش آموزان 
خوب تش��ریح ک��ردم و تذک��رات الزم را در مورد 

اجرای آن به دانش آموزان دادم.

مراحل اجرای روش جدید
1. ابتدا طرز نشس��تن و چینش کالس را تغییر 
دادم و از حالت تکراری و همیش��گی خارج کردم، 
به دانش آموزان گفتم که باید به صورت دایره ای یا 

به شکل )U( بنشینند، که الزمۀ  این روش بود.
2. از همان ابتدا قواعد این روش را به آن ها گوشزد 
کردم، از جمله اینکه:  ایراد گرفتن از یکدیگر ممنوع 
است. قضاوت و ارزش��یابی در مورد اندیشه و فکر 
اعضا ممنوع اس��ت. مشابه سازی نظرات آزاد است 
و ب��ه نظرات دور از ذه��ن و غیرمنطقی هم توجه 
می شود. بحث دو طرفه ممنوع است. تمسخر کردن 
و ش��وخی کردن در جلسه ممنوع است. تعصب و 
پیش داوری ممنوع است. ارائه پیشنهاد آزاد است. 
هر گونه اجبار ممنوع است. تفکر به صورت گروهی 
آزاد است. همچنین، وظایف اعضا و منشی جلسه 

را مشخص کردم. 

سال های متمادی 
است كه دبیران 

تاریخ از نامتوازن 
بودن میزان ساعات 

تدریس با حجم كتاب 
درسی تاریخ ایران و 

جهان)2( شکایت 
دارند

3. از میان موضوع��ات تاریخی در درس جدید، 
موضوع��ی مفید و کلی را انتخ��اب کردم و با خط 
درش��ت روی تخته برای دانش آموزان نوش��تم و 
همزم��ان با کمی توضیح توجه هم��ۀ  آن ها را به 

موضوع جلب کردم. 
4. به دانش آموزان گفتم که نظرات، اندیشه ها و 
باورهای خود را بدون هیچ گونه ترسی از غلط بودن 
آن ها، ابراز کنند، و در صحبت کردن آن ها را کامل 
آزاد گذاشتم تا هر موضوعی که به ذهنشان خطور 
می کرد )البته با موضوع ارتباط داشته باشد( بیان 

کنند. 
5. ی��ک ی��ا دو نف��ر از دانش آم��وزان خ��وب و 
خوش خ��ط کالس را تعیی��ن کرده ب��ودم تا تمام 
نظرات و صحبت های بچه ها را روی تخته بنویسند. 
6. به دانش آموزان تذکر دادم که دربارۀ  اندیشه ها 
و نظ��رات یکدیگر در این مرحله، قضاوت و داوری 
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نکنند، چون هم وقت کالس گرفته می ش��د و هم 
باعث همهمه و بی نظمی می شد. 

7. پس از آنکه به اندازۀ  کافی نظرها مطرح شد و 
اکثر یا همۀ  دانش آموزان به صورت فردی یا جمعی 
نظ��رات خود را بیان کردن��د فعالیت آن ها در این 
مرحله به پایان رس��ید و وقت آن ها تمام شد )15 

الی 20 دقیقه(
8. در ادام��ه تمام نظ��رات جمع آوری ش��ده را 
خوان��دم و دانش آم��وزان یا به صورت ف��ردی یا با 
هم��کاری همدیگر ب��ه ارائۀ  نظر، تش��ریح و نقد 
نظریات و باورهای مطرح ش��ده  پرداختند. باید به 
این نتیجه می  رس��یدیم که از می��ان موارد گفته 
ش��ده کدام یک از نظریه ها بهترین هستند و چرا و 
اگر راه حل یا پیش��نهادی هم ارائه شده بود باز هم 
کدام یک از راه حل ها به سادگی قابل اجرا بود؟ و......

9. در پایان، خودم جمع بندی  کردم و توضیحات 
تکمیل��ی را در مورد موضوع و درس جدید  دادم و 

نتیجه گیری کلی را انجام  دادم.

گردآوری اطالعات )شواهد 2(
بع��د از حدود دو ماه که از اج��رای روش جدید 
)ب��ارش مغ��زی( در کالس گذش��ت، براس��اس 
مشاهدات خود و نظریات همکاران، متوجه تغییرات 
مثبتی در دانش آموزانی شدم که قباًل هیچ انگیزه 
و عالقه ای برای خواندن درس و به خصوص درس 
تاریخ نداشتند. همچنین با نظر خواهی از آنان، که 
در قالب چند پرس��ش دربارۀ  ج��و کالس، نحوۀ  
تدریس و ایجاد انگیزه و عالقه انجام دادم، متوجه 
شدم که اکثریت آن ها جو کالس را طی این مدت، 
پویا و با نشاط و به دور از کسالت می دیدند و اشتیاق 
و انگیزۀ  خود را برای کالس تاریخ، نشان می دهند. 
با توجه به پرسش هایی که از سایر دبیران نمودم، 
متوجه تغییرات مثبت دانش آموزان و انگیزه  یافتن 
آنان در س��ایر دروس هم شدم. بعضی از همکاران 
حت��ی اظهار می کردند که برخ��ی از دانش آموزان 
ح��اال در م��ورد روش تدریس ما و بهتر ش��دن یا 
تغیی��ر آن اظهار نظر می کنند. از آن پس تا امروز، 
موقع ورود من به کالس، دانش آموزان خودش��ان 
طرز نشس��تن در کالس را تغییر داده و به صورت 
دایره وار می نشینند، سکوت را رعایت می کنند و با 
انگیزه و عالقۀ  زیاد منتظر شروع فعالیت گروهی 
و بحث و تبادل نظ��ر و اجرای روش بارش مغزی 
می شوند. نمرات مستمر تمام دانش آموزان کالس 
از ابت��دای اجرای روش جدید تا ش��روع امتحانات 
نیم سال اول، بسیار بهتر شده و سیر صعودی نشان 

می دهد. 

ارزیابی تأثیر اقدام جدید
پ��س از به کارگیری روش بارش مغ��زی و راه حل 
موق��ت برای افزایش انگی��زۀ  دانش آموزان به درس 
تاریخ خوشبختانه، این روش مؤثر واقع شد و عالوه بر 
ایجاد انگیزه نسبت به درس تاریخ موجبات افزایش 
انگی��زۀ  آن ه��ا گردید و انگیزه  آن ه��ا برای مطالعۀ  
بیشتر و عمیق تر درس تاریخ، درسی که هویت ملی 

و دینی شان در آن نهفته است، بیشتر شد. 
 

نتایج این پژوهش
در مجم��وع این اقدام پژوه��ی نتایج ارزنده ای را 
به دنبال داشت که بسیار قابل تأمل است. از جمله: 
1. میانگین نمرات درس تاریخ دانش آموزان در 

حد قابل مالحظه ای افزایش یافت؛
2. دانش آم��وزان اعتماد به نفس بیش��تری برای 

شرکت در فعالیت های کالسی پیدا کردند؛
3. انگی��زه و عالقۀ  دانش آموزان به درس تاریخ 

به نحو محسوسی بیشتر شد؛
4. والدین از پیش��رفت فرزندانشان ابراز رضایت 

می کردند؛
5. یادگیری عمیق تر و پایدارتری صورت می گرفت؛

6. دانش آموزان، تحقیق های کالسی زیادی را در 
موضوعات مختلف تاریخی انجام دادند؛

7. نگرش آنان نسبت به درس تاریخ تغییر کرد 
و آنان به کاربرد این درس در زندگی پی بردند؛

8. عالق��ۀ  آن ها برای گوش دادن به توضیحات 
معلم افزایش یافت؛

9. توانایی دانش آموزان در حل مس��ائل مختلف 
تاریخی بیشتر شد؛

10. دانش آموزان به جای فعالیت  فردی به صورت 
گروهی فعالیت می  کردند؛

11. طرح س��ؤال و حل و فصل س��ؤاالت توسط 
خود دانش آموزان صورت گرفت. 

12. می��زان اطالعات تاریخ��ی دانش آموزان از 
مطالب کتاب های درسی تاریخ افزایش یافت.

13. همکاران و مس��ئوالن دبیرس��تان از تغییر 
مثبت دانش آموزان این کالس ابراز رضایت داشتند. 
14. درس تاریخ به درس��ی زنده، پویا و بانشاط 

تبدیل شد. 

پی نوشت
1. با توجه به گستردگی روش های ذکر شده از توضیح کامل چگونگی 

انجام آن ها صرف نظر می شود.
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