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معرفی نویسنده یا مرتجم باشند. در بخش معرفی نویسنده ایمیل نویسنده یا مرتجم نیز درج شود   تصاویر داخل مقاالت می بایست از کیفیت مناسب برای چاپ برخوردار باشند و در صورت لزوم فایل 

تصاویر به همراه فایل مقاله ارسال شوند. همچنین تصاویر باید دارای توضیح باشند   مقاالت دریافتی بازگردانده منی شوند و مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آنها مختار است   انتشار مقاالت در 

مجله الزاما به معنای تایید محتوای مقاالت نیست.
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چرا معلمان 
تاریخ
رشد را 
نمی خرند!

از آنجا که رشد آموزش تاریخ برای دبیران درس تاریخ منترش می شود، در آن باید نیازهای آموزشی معلم و دانش آموز و نیز بازخورد مطالب ارائه شده و دیدگاه مخاطبان 

نسبت به آن موردتوجه قرار گیرد. به همین منظور، در هر سال تحصیلی، در جمع تعدادی از همکارامنان در یکی از استان ها حارض می شویم تا نظرات ایشان را دربارۀ 

چندوچون مجله دریابیم. در این شامره به رساغ چند تن از دبیران تاریخ استان آذربایجان غربی رفتیم: آقایان احمد پاشالو، بهادر آرمند، حسین رسولی، حسین علی شکرزاده، 

محمدرضا خادم شمس، محمود قادری، یارس جوزایی و خانم ها مریم عبدلی، مریم طارم، معصومه سعیدی و نسیبه مجدی. نظرات این دبیران ارجمند را با هم می خوانیم.

بایدها و نبایدهای 
رشد آموزش تاریخ

از نگاه دبیران 
تاریخ استان 
آذربایجان غربی

  محمدحسین معتمدراد

معتمدراد: به نام خدا. تشکر می کنم از همکاران در ادارۀ کل استان و دیگر همکارانی که از شهرستان های استان آمده اند؛ به ویژه آقای جوزایی و همچنین آقای شکرزاده، 

رسگروه تاریخ استان، که در این مدت زحمت کشیدند و با دفرت مجله همکاری كردند.

موضوع بحث ما دربارۀ مجلۀ رشد آموزش تاریخ است. در صحبت هایی که با دبیران داشتیم، بعضی گله مند بودند که مجله را ندیده و نخوانده ایم و به دست ما 

نرسیده است. بعضی ها هم کامکان خود را همراه مجله دانستند و با ارائۀ مقاله ها و پیشنهادها، همکاری مستمری با مجله داشته و دارند. ما پیشنهاد می کنیم دبیران 

محرتم حتامً مجله را از طریق اشرتاک تهیه کنند، زیرا بهرتین ارتباطی که دبیران می توانند با ما داشته باشند، از طریق همین مجله است.ما در هر شامره معموالً میزگرد یا 

گفت وگوهایی داریم. میزگردها با دبیران تاریخ استان ها هستند. گفت وگوها را هم معموالً با استادان، صاحب نظران و کارشناسان تاریخ انجام می دهیم. در بخش آموزشی، 

خالقیت ها، مهارت ها و شیوه های تدریس معلامن را داریم. گزارش هامیش هایی که در حوزۀ تاریخ صورت می گیرند، عنوان دیگری از مباحث مجله است. همچنین، 

صفحاتی را به معرفی کتاب اختصاص داده ایم. این ها مباحث کلی مجله هستند. در این نشست می خواهیم هم به محتوای مجله بپردازیم و هم از دیدگاه ها و نظرهای 

شام در خصوص چگونگی انتشار مجله مطلع شویم. از دکرت رسولی خواهش می کنم آغازگر بحث باشند. بفرمایید.
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بهادر آرمند: 

خیلی از مقاالت مجله 
در راستای آموزش 

تاریخ نیستند، عموم 
موارد در راستای 

آموزش کتاب درسی 
نیستند و این تنها شامل 

رشد آموزش تاریخ 
نیست؛ بقیۀ مجالت هم 

این مشکل را دارند

حسین رسولی: 

مقاالت رشد آموزش 
تاریخ در مورد تاریخ 
اروپا کم هستند، در 

حالی که در کتاب های 
درسی در مورد تاریخ 

اروپا مطلب زیاد است. 
یا به موضوع انقالب ها، 

مثل انقالب کبیر و 
انقالب صنعتی، خیلی 

کم پرداخته شده است. 
حوزۀ فلسفۀ تاریخ یا 

مکتب های تاریخی هم 
چنین است

کرده ام.  یادداشت  را  مطالب  از  بعضی  من  خدا.  نام  به  رسولی: 

مشکل اصلی مجله همین مطالعۀ کم آن است، چون مجله خیلی کم 

به دست ما می رسد. اگر ممکن است  رشایطی فراهم شود كه فایل 

مقاالت به دست ما برسد؛ مثل متام فصل نامه های علمی و پژوهشی که 

جدیدترین مقاالت را در دسرتس می گذارند. به نظرم بهرت است فایل 

مقاالت به صورت تک تک باشد، چون خیلی از همکاران الزم منی دانند 

متام مقاالت را بخوانند. همچنین، بهرت است این فایل ها در پیام رسان های 

فعال در دسرتس معلامن قرار گیرند. بعد هم راهکارهایی هست برای 

تشویق همکاران؛ مثالً از مقاالت رشد تاریخ می توانید چند مقالۀ خوب را 

انتخاب کنید و یک آزمون برخط )آنالین( بگذارید. حتی اگر بشود، خود 

مجلۀ رشد نرم افزاری داشته باشد و متام مقاالت در آن دسته بندی شوند. 

احتامالً در آن صورت میزان مطالعۀ مجله هم خیلی بیشرت می شود.

این را هم الزم است بگویم که مجله ازنظر علمی خیلی ساده و رضیب 

تأثیر آن کم است. شاید به همین دلیل همکاران مقاالت کمرتی می فرستند. 

پس ازنظر علمی باید بیشرت روی مجله کار شود. اگر مجله علمی- ترویجی 

شود، خیلی خوب است.

من خودم برای مجالتی که رضیب تأثیر باالتری دارند، مقاله می فرستم. 

البته من مقاالت سال های 93 و 94 را که نگاه کردم، دیدم خوشبختانه در 

آن زمان مجله تنوع موضوعی خوبی داشت که این از نقاط قوت آن بود، 

ولی باز هم می شود موضوعات آن تخصصی تر شوند؛ مثالً موضوعاتی 

از قبیل ایران باستان یا تاریخ پیامربان. اگر مجله در هر شامره به چند 

درس تاریخ بپردازد، مطمئناً معلامن بیشرتی آن را می خوانند.در کِل 

مقاالت هم ضعف هایی وجود دارند. مثالً مقاالتی در مورد تاریخ اروپا 

کم هستند، در حالی که در کتاب های درسی در مورد تاریخ اروپا مطلب 

زیاد است. یا به موضوع انقالب ها، مثل انقالب کبیر و انقالب صنعتی، 

خیلی کم پرداخته شده است. حوزۀ فلسفۀ تاریخ یا مکتب های تاریخی 

هم چنین است. در این موارد هم متأسفانه مقاالت کم هستند.

معتمدراد: مجلۀ رشد آموزش تاریخ علمی-پژوهشی نیست و از این 

نظر با فصل نامه های دیگر که دکرت رسولی فرمودند متفاوت است. 

آقای آرمند نقطه نظرات شام را گوش می کنیم. بفرمایید.

آرمند: به نام خدا. من هم خیرمقدم عرض می کنم خدمت آقای معتمد 

و همکاران عزیز. اینجا دو مسئله وجود دارد: یکی کل مجالت رشد و 

دیگری مجلۀ رشد آموزش تاریخ. معموالً نرشیات وقتی مدتی از طول 

عمرشان می گذرد، دیگر آن جاذبۀ اولیه را از دست می دهند و عادی 

می شوند. آن اوایل که مجلۀ رشد آموزش تاریخ چاپ می شد، جاذبه 

داشت، ولی امروز دیگر به اندازۀ قبل طرفدار ندارد. بنابراین، به نظر 

من مجله باید ساختارش عوض شود و اگر امکانش هست، حتی نامش 

هم عوض شود. در رشد آموزش تاریخ، بنده برعکس نظر آقای رسولی، 

بیشرت مقاالت را پژوهشی می بینم. برای منونه، اگر شامرۀ 70 را مالحظه 

بفرمایید، در آن چندوچون تاریخ شفاهی موردبحث قرارگرفته است که 

ما در هیچ کدام از موارد درسی این را نداریم. به عبارت دیگر، متأسفانه 

همه چیز در آن هست، به غیراز آموزش تاریخ. یعنی نه تنها در این مورد، 

در بقیۀ موارد هم همین طور است. مقاالت متعددی در مورد تاریخ 

هست، ولی نحوۀ آموزش تاریخ، جایگاهش در مجله خیلی کم است. 

کدام استاد دانشگاه را رساغ دارید که روش تدریس آموزش تاریخ را 

بگوید؟ من که ندیده ام. ما استادان توانا و برجسته ای در تدریس تاریخ 

داریم، ولی در میان آن ها کسی نیست که روش های آموزش تاریخ را 

تدریس کند. البته می دانم که روش های نوین همیشه برای آموزش تاریخ 

ممکن نیست، چون تاریخ جزو علوم انتزاعی است و شام منی توانید آن را 

مشابه دیگر درس ها آموزش دهید.آموزش تاریخ معلم محور است و اگر 

معلم روش درست تدریس تاریخ را نداند، آموزش تاریخ ناقص خواهد 

بود. متأسفانه من در مجلۀ رشد آموزش تاریخ که می توانم به جرئت 

بگویم تقریباً متام مقاالت آن را می خوانم، حاال چه به صورت گذری و چه 

به صورت دقیق، و آرشیوی از مجله را هم در خانه و هم در مدرسه دارم، 

به ندرت در مورد آموزش تاریخ مطلبی می بینم!

مطلبی که دکرت رسولی فرمود درست است. خیلی از مقاالت مجله در 

راستای آموزش تاریخ نیستند، مثل هامن مقاله ای که خدمت شام عرض 

کردم؛ یعنی چند و چون تاریخ شفاهی. یا مثالً سیر علم پزشکی یا سقوط 

صنعت. عموم موارد در راستای آموزش کتاب درسی نیستند و این تنها 

شامل رشد آموزش تاریخ نیست؛ بقیۀ مجالت هم این مشکل را دارند. 

به خصوص با کتاب های درسی جدید بیشرت ناهامهنگ  اند. کتاب های 

جدید تاریخ رویکردهای جدیدی را باز کرده اند.

معتمدراد: خانم دکرت طارم، آقای آرمند به مبحث تاریخ شفاهی اشاره 

کردند و فرمودند در مواد درسی چنین موضوعی را نداریم. شام نیاز 

مجله را در چه می بینید؟

طارم: به نام خدا. من هم به همکاران عزیز خیرمقدم می گویم. قبل 

به عنوان  توجه  با  آیا مجله  که  بپرسم  باید  بدهم،  توضیحی  اینکه  از 

آن، یک مجلۀ کمک درسی حساب می شود؟ یعنی رشد آموزش تاریخ 

هست؟ من فکر می کنم چون این مجله مختص دبیران است، مناسب 

است همکارانی که یک مقدار از مطالعه فاصله گرفته اند، با خواندن 

این گونه مقاالت، آگاهی بیشرتی پیدا کنند. یک وقت هایی هست که 

دانش آموزان عالقه مندند در مورد تاریخ محلی خودشان چیزی بدانند. 

پس من و همکارانم باید پیش زمینه ای از تاریخ محلی داشته باشیم. یا 

فرض بفرمایید دانش آموزی دوست دارد تاریخ شفاهی کار کند. من 

پارسال یک کالس پرشور داشتم که بچه هایش کارهای زیادی می کردند. 

مثالً دانش آموزی خیلی دوست داشت بداند سلسله نسب خانوادگی اش 

به چه کسی می رسد؟ خب من باید چیزی دربارۀ شجره نامه نویسی بدانم 

تا بتوانم در راستای آن اطالعاتی به دانش آموز بدهم. این است که من، 

برعکس همکاران، فکر می کنم نباید به مقاالتی که در رشد آموزش 

تاریخ منترش می شوند، کم لطفی شود. من این مجله را از سال 86 دارم و 

انصافاً می بینم که از آن سال به این طرف مجله خیلی قوی تر و مطالب 

آن پربارتر شده اند.معموالً در هر فصلی، از یک مجموعه تجربه ها و 

خالقیت های همکاران گزارشی تهیه می کنند. این به من همکار بستگی 

دارد که آیا می روم به دنبال آن و از آن استفاده می کنم، یا نه؟ واقعیت 

این است که متأسفانه این انگیزه را بین همکارامنان مشاهده منی کنیم. 

وقتی من انگیزه ندارم، به زور که منی شود مجله را در اختیار من قرار 

که  رسد  بدهند منی خوانم، چه  مجانی هم  بخوان؛  بگویند  و  بدهند 

بخواهم خودم دنبالش بروم. این است که باید اول از خودمان رشوع 

کنیم؛ حتی در نوشنت.اگر اطالعات ما پیوسته به روز شود، من فکر می کنم 

هم محتوای مجله پربارتر می شود و هم تغییر و تحول ایجاد می شود. 

این تغییر و تحول از طرف ما باید صورت بگیرد. فکر می کنم که باید 

از یک جایی خودمان آغازگر باشیم. به هر حال، تحلیلی که من از مجله 



میزگرد

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ویکم
شـمـــــــــارۀ 3 |  بــهــــــار 1399

دارم، این است که احساس می کنم به نسبت سال های قبل، مطالبش هم 

علمی تر و هم پربارترند. از دهۀ هشتاد به این طرف مجله خیلی فرق 

کرده است.

فکر  هم  من  دادند.  آزمون  مورد  در  پیشنهادی  رسولی  دکرت  آقای 

می کنم اگر بخواهید مجلۀ رشد آموزش تاریخ مورداستفادۀ همکاران 

قرار بگیرد، بهرتین روش این است كه در هر سال، سه دورۀ مجله در 

فهرست دوره های آموزش ضمن خدمت قرار بگیرد. این باعث می شود 

که همکاران این ها را هم با عالقه بخوانند و هم هدفمند. مگر دوره های 

ضمن خدمت هدفی جز ارتقای سطح علمی همکاران ما دارند؟ از ما چه 

دردی دوا خواهد شد که برویم مطالبی را بخوانیم که در راستای تخصص 

ما نیستند! یا محفوظاتی را که به دردمان منی خورند، چرا بخوانیم؟!

معتمدراد: آقای قادری نظر شام چیست؟

قادری: عرض سالم و خیرمقدم دارم. من متأسفانه مجالت را از سال 

93 به این طرف دارم و مجالت قبلی را ندارم. با این حال، قبل از اینکه 

بیاییم اینجا، چند نسخه از مجله را دوباره نگاه کردم. اولین چیزی که 

برایم جالب بود، این بود که با وجود کمبود کاغذ و گرانی آن، مجله 

از لحاظ چاپ و کاغذ هیچ مشکلی ندارد؛ یعنی بدتر که نشده، بهرت 

هم شده است. ولی ازنظر محتوا مطالب مجله با مطالب کتاب درسی 

گاهی همخوانی ندارد؛ مثالً مقاله ای در مورد جریان یا حکومتی در 

شامل آفریقا چیزی گفته است که با کتاب درسی نسبتی ندارد. متأسفانه 

کتاب درسی در مورد موضوعات تاریخی خیلی کم توضیح می دهد. ای 

کاش توضیحات بیشرت از طریق مقاالت همین مجله داده می شد! چون 

خیلی از همکاران تازه استخدام هستند و برخی از آن ها هم رشته شان 

تاریخ نیست.من در یکی از گروه های دبیران تاریخ دیدم خامنی تاریخ 

تدریس می کرد که معلوم بود خیلی بی اطالع است. سؤاالتی می پرسید 

بسیار ابتدایی. مثالً چرا فالن جنگ را خندق یا احزاب می گویند؟ به 

نظرم، مقاالتی که در این مجله چاپ می شوند، بهرت است بیشرت در هامن 

چارچوب کتاب درسی باشند. حرف خانم دکرت طارم که فرمودند در 

دوره های ضمن خدمت تاریخ از محتوای مجالت رشد استفاده شود 

درست است. اآلن کتاب هایی برای ضمن خدمت می گذارند که به درد 

ما منی خورد.از طرف دیگر، چه اشکال دارد که در مدرسه ها برای معلامن 

اشرتاک بگیرند؟ این خیلی خوب است. در مهاباد بیشرت از 20 معلم تاریخ 

نداریم. من به عنوان رسگروه می توانم به همکارانم بگویم که شام این 

مجله را مشرتک شوید. حرف من را گوش می کنند.

معتمدراد: رسکار خانم عبدلی خوشحال می شویم نظر شام را هم 

بشنویم.

عبدلی: من هم خدمت شام و همکاران محرتم خیرمقدم می گویم. 

من مجالت رشد را از سال 91 که به گروه آموزشی ما آمد، دیدم و 

هر وقت در گروه بودم، می خواندم. در چند سال اخیر متأسفانه دیگر 

به گروه ها ارسال منی شود! حاال آقای قادری مدرسه ها را می گویند، 

ولی من گروه های آموزشی را می گویم. حداقل باید در استان ها به 

مناطق دورافتاده یک جلد ارسال شود، ولی منی شود. من از این بابت 

گالیه دارم!در داخل مجله هم از تاریخ اروپا مطالب خیلی کم است. 

به خصوص دربارۀ تاریخ تطبیقی کشورهای اروپا با آسیا، که من خیلی 

به آن عالقه دارم و خودم هم خیلی در این    باره کتاب مطالعه کرده ام. 

منتها در مجالت رشد آموزش تاریخ مطالبی در این مورد، به خصوص 

در راستای کتاب های درسی، منی بینیم. اگر مقاالت طوری باشد که در 

راستای کتاب های درسی باشد، خیلی خوب است.

من با آزمون هم کامالً موافق هستم، چون بهانه ای است برای اینکه 

همکاران، مشرتک مجله شوند. البته مشکالت مالی هست، ولی دلیل 

منی شود مجله را تهیه نکنیم. البته من هم به عنوان رسگروه کم کاری 

کردم! ارتباط ما با شام خیلی کم بود. راجع به ساختار مجله منی توانم 

نظر بدهم، چون در این دو سال اخیر مطالعه نداشته ام.

معتمدراد: آقای پاشالو شام بفرمایید.

پاشالو: خدمت شام خوشامد می گویم. تا آنجا که من مطالب مجله 

را پیگیری می کنم، می بینم هامن دیدگاه دوران پهلوی در اکرث مقاالت 

وجود دارد. منظورم دربارۀ تاریخ ایران است. مثالً دربارۀ دوران بعد 

از اسالم، می بینم که خیلی وابسته اند به منابع دوران پهلوی. به عبارت 

دیگر، ردپاهای قضاوت های دوران پهلوی را در مجالت می بینیم. منابعی 

که ارجاع می دهند، مثالً منبع سی سال پیش است که از ارجاع خارج 

شده، ولی دوست مقاله نویس ما به آن منبع ارجاع داده است. برای 

از  »ایران در زمان ساسانیان« کریستین سن، سال هاست  مثال کتاب 

رده خارج شده، اما همچنان منبع مقاالت این مجله است.موضوع بعد 

دربارۀ کلی گویی در مقاالت است. متأسفانه مطالبی که نوشته می شود، 

مطالب کلی است. برای مثال دربارۀ صفویه کلیات نوشته می شود یا مثالً 

سلجوقیان یا هر سلسلۀ دیگر. متأسفانه تک نگاری کم است؛ به خصوص 

در تاریخ محلی. منی دانم سیاست مجله کلی گویی است یا این كار دلیل 

کتاب  با موضوعات  اینکه مطالب مجله  بعدی  دارد.موضوع  دیگری 

درسی متناسب نیست. مجله باید کمک کار کتاب درسی باشد. همۀ 

دوستانی که رشتۀ تاریخ خوانده اند، بیشرت از این هم مطلب نوشته اند. 

به نظرم این مطالب پیش پاافتاده اند. بعضی از همکاران اطالعات کمی 

دارند و در نتیجه در کالسشان فقط روخوانی کتاب انجام می شود و 

تحقیق و بررسی اصالً مدنظر نیست. خواهش من این است که مطالب 

مجله با موضوعات کتاب متناسب باشد.

معتمدراد: سعی می کنیم در مجله مطالب را طوری انتخاب كنیم که 

هم به موضوعات درسی بپردازیم و هم رسانه ای عمل کنیم. خانم 

سعیدی شام مطلب جدیدی دارید، بفرمایید.

سعیدی: مطالبی که من آماده کرده بودم بگویم، همۀ دوستان محرتم 

تهیه و مطالعه  را  از شامره های مجله  تا سال 90 خیلی  گفتند. من 

ارزشمندی دارد و مطالب کمک آموزشی را   می کردم. مجله مطالب 

اختیار همکاران قرار می دهد. مثالً چند شامره در مورد طرح درس 

حرف زده بود یا پایگاه های اینرتنتی تاریخی را معرفی کرده بود. من 

خیلی از آن ها استفاده کردم. حتی زمانی که می خواستم پایان نامۀ ارشدم 

را بنویسم، دوباره به مجالت رس زدم و از فهرست پایگاه های اینرتنتی 

معرفی شده استفاده کردم. با این حال چند پیشنهاد هم دارم. چون این 

مجله مجله ای است تحلیلی برای معلامن، مدرسان و دانشجویان، انتظار 

داریم خیلی از مطالب مجالت رشد با کتاب های درسی مرتبط باشند. 

متأسفانه خیلی از همکاران ما در شهرستان ها که رشتۀ غیر مرتبط را 

تدریس می کنند، اشکاالت زیادی دارند. لذا اگر این مجله با کتاب های 

درسی هامهنگ باشد، خیلی خوب است. همین طور خوب است در كنار 

منایشگاه های کتابی که برگزار می شوند، مجالت رشد هم غرفه داشته 

باشند. همچنین، مجله حداقل یک هامیش ساالنه برگزار و از همکاران 

محمود قادری: 

متأسفانه کتاب درسی 
در مورد موضوعات 
تاریخی خیلی کم 
توضیح می دهد. ای 
کاش توضیحات بیشرت 
از طریق مقاالت مجله 
داده می شد!

مریم طارم: 

اگر بخواهید مجلۀ 
رشد آموزش تاریخ 
مورداستفادۀ همکاران 
قرار بگیرد، بهرتین 
روش این است كه در 
هر سال، سه دورۀ مجله 
در فهرست دوره های 
آموزش ضمن خدمت 
قرار بگیرد
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احمد پاشالو: 

تا آن جا که من مطالب 
مجله را پی گیری 

می کنم، می بینم هامن 
دیدگاه دوران پهلوی 

در اکرث مقاالت وجود 
دارد. منظورم دربارۀ 

تاریخ ایران است. مثالً 
دربارۀ دوران بعد از 

اسالم، می بینم که خیلی 
وابسته اند به منابع دوران 

پهلوی. به عبارت دیگر، 
ردپاهای قضاوت های 

دوران پهلوی را در 
مجالت می بینیم

مریم عبدلی: 

با آزمون ضمن خدمت 
از مجالت رشد کامالً 
موافق هستم، چون 
بهانه ای است برای 

این که همکاران، 
مشرتک مجله شوند. 
البته مشکالت مالی 

هست، ولی دلیل 
منی شود مجله را تهیه 

نکنیم

دعوت کند تا آن  ها  با هم تعامل داشته باشند.

نکتۀ دیگر اینکه متأسفانه راهنامی درسی برای درس تاریخ کم داریم. 

خوشبختانه گروهی در یکی از پیام رسان ها هست به نام دبیران رسارس 

کشور که گروهی فوق العاده و کامالً علمی است. به نظرم رسدبیر مجلۀ 

رشد آموزش تاریخ هم می تواند از طریق فضای مجازی با متام معلم های 

تاریخ ارتباط داشته باشد.

معتمدراد: البته در کنار چاپ فیزیکی مجله، چاپ دیجیتال آن را در 

سایت داریم. آقای شمس نظر شام دربارۀ فعالیت مجله در فضای 

مجازی چیست؟

شمس: من هم خیرمقدم عرض می کنم. در مورد محتویات مجله 

منی خواهم وارد مباحث فرضی شوم. مطالبی که در نرشیه نوشته یا چاپ 

می شوند، مطمئناً با مسائلی که در پیام رسان ها مطرح می شوند، فرق 

دارند. حجم مطالب پیام رسان ها از مطالبی که در مجله ارائه می شوند 

خیلی کمرت است. مطالب مجله در هر موضوعی معموالً دو سه صفحه 

است. این حجم را منی توانیم در پیام رسان ها داشته باشیم. مطمئناً باید 

خیلی فرشده تر و خالصه تر به آن اشاره شود.در مورد مجله هم یک انتقاد 

دارم و آن استفاده نكردن از آثاری است که کارشناسان و پژوهشگران 

خارج از کشور منترش می كنند. من فعالیت مطبوعاتی داشته ام. در سال 

84 در مراسم سالگرد انتشار یک نرشیه، مهامنی از فرانسه داشتیم که 

دانشجوی دکرتای علوم سیاسی در پاریس بود. پایان نامۀ او در مورد 

سیاست در آذربایجان بود و بسیار خوب هم نوشته شده بود. مجلۀ رشد 

آموزش تاریخ هم متعلق به همۀ ماست و ما می توانیم در آن از نظرات 

افراد خارج از کشور هم استفاده کنیم. به اعتقاد من، مطالبی که در 

بعضی کتاب های آموزشی می خوانیم، تقریباً کلیشه ای است و محدودیت 

دارد. ما بر اساس وضعیت سیاسی، فرهنگی و متدنی کشورمان، می توانیم 

از نظرات و سلیقه های متنوع در مجله استفاده کنیم. این كار به جذابیت 

نرشیه هم کمک می کند؛ ضمن اینکه مطالب جالب تر و تازه تری در 

اختیار همکاران گذاشته می شود و وسعت مطالعۀ همکاران را افزایش 

می دهد. من خواهش می کنم حتامً به این پیشنهاد فكر كنید.به عالوه، 

توجه  می دهند،  انجام  مدرسه  در  همکاران  که  ابتکاری  کارهایی  به 

کنید. من خودم چند سال در کالس هایم از دانش آموزان می خواستم در 

خصوص مسائل و موضوعات کتاب درسی تاریخ مقاله ای بنویسند. یک 

منرۀ مستمر هم برای این کار در نظر می گرفتم. آن قدر مقاالت جالبی 

می آوردند که بعضی از آن ها برای خودم تازگی داشت. هرچند عمدتاً 

از اینرتنت تهیه کرده بودند، ولی به رساغ کتاب هم رفته بودند. به هر 

حال مطالبی نوشته بودند که من به عنوان دبیر تاریخ از آن استفاده کردم.

آقای  تکمیل صحبت های  در  معتمدراد: رسکار خانم مجدی، شام 

شمس نظرتان را بگویید.

مجدی: سالم عرض می کنم. من به عنوان منایندۀ مناطق استان در 

خدمت شام هستم. همکاران عزیز در شهر هستند و امکاناتشان خیلی 

بیشرت از ماست. من در منطقۀ مرزی تدریس می کنم و تنها نیروی 

تحصیل كردۀ تاریخ در منطقه هستم. در سومار فقط من تاریخ خوانده ام! 

ما نیروهای تخصصی نداریم. استفاده از نیروهای غیرتخصصی باعث 

شده است مشکالت عدیده برای دانش آموزان به وجود بیاید. برخی 

همکاران از من می پرسند تاریخ معارص فنی و کاردانش را چگونه باید 

پارسال  نیستند.  از اشکال  تدریس کنند؟ کتاب های درسی هم خالی 

دانش آموزی از من پرسید كه خانم مگر تاریخ ما فقط از افشاریه به 

بعد است که اکرث کتاب های ما از ساسانیان و هخامنشیان مطلب ندارند؟

با بحث دیجیتال هم موافقم. به نظرم اگر این طور شود خیلی بهرت است. 

ما همه به اینرتنت دسرتسی داریم و معلم ها هم بیشرت می توانند از آن 

استفاده کنند. من خودم برای آموزش تاریخ معارص از رسیال معامی شاه 

خیلی استفاده کردم. یک گروه مجازی تشکیل داده بودیم و تکه هایی از 

فیلم را که به درس مربوط بود، برای بچه ها در گروه می گذاشتم. آن فیلم ها 

برای آموزش خیلی خوب بودند. حتی می توانیم در کالس از نسخه های 

دیجیتال مجالت برای آموزش بچه ها استفاده کنیم.

آرمند: چند سؤال دارم. یکی اینکه آقای معتمد! اآلن شام چند مقاله 

برای چاپ در اختیاردارید؟ آماری دارید؟

معتمدراد: بله، حدود 150 مقاله.

آرمند: اگر آن 150 را در نظر بگیریم، یعنی شام برای تقریباً 10 شامرۀ 

آینده مطلب دارید. اگر میانگین بگیریم، یعنی تا سه سال و خرده ای 

مقاله برای چاپ دارید.

معتمدراد: برخی مطالب از لحاظ اهمیت مهم ترند و زودتر چاپ 

می شوند.

آرمند: پیشنهادی دارم. من بررسی کردم و دیدم در هر مجله چیزی 

حدود پانزده شانزده مقاله داریم. اگر شام تعداد صفحات مجله را بیشرت 

کنید، مقاالت بیشرتی هم چاپ می کنید. درست است که هیچ چیزی 

جای کتاب و کاغذ را منی گیرد، اما به دلیل محدودیت ها، مشکل به حال 

خود باقی است. یعنی مقاالت چاپ نشدۀ زیادی باقی می مانند. ازطرف 

دیگر چون فضای دیجیتال در حال غلبه بر فضای چاپی است، پیشنهاد 

می دهم شام یک مجلۀ دیجیتال هم منترش کنید. در نسخۀ دیجیتال قرار 

نیست فقط مقاله قرار گیرد. عکس و فیلم های آموزشی هم می تواند 

باشد. وقتی آموزش درس تاریخ از روی فیلم باشد، خیلی بهرت است. 

بنابراین، اگر مجلۀ رشد تغییر رویه بدهد، یعنی در کنار چاپ کاغذی، 

چاپ دیجیتالی همراه با فیلم هم داشته باشد، اتفاقات خوبی خواهد 

افتاد. فرض بفرمایید ما صدای مظفرالدین شاه را داریم. وقتی این صدا را 

برای بچه ها می گذاریم خیلی تأثیرگذار است.

طارم: در مجالت رشد آموزش تاریخ جای یکرسی موضوعات خالی 

است؛ مثالً اسناد یا مکاتب جدید تاریخ. در مجله اصالً از این ها صحبت 

برای  باشد،  مباحث  این جور  اگر  مهم هستند.  این ها خیلی  منی شود. 

همکاران یک راهکار جدید است.

شکرزاده: من پیشنهاد می کنم بخشی از محتوای مجالت را اختصاص 

بدهید به استان ها.

طارم: آقای دکرت نرصالله صالحی کتابی دارند دربارۀ آموزش تاریخ. چرا 

در هر شامره یکی از این روش ها را توضیح منی دهید؟

معتمدراد: پیشنهاد های خیلی خوبی مطرح شد که باید بررسی شوند. 

در خصوص چگونگی توزیع مجله، از آقای جوزایی مسئول توزیع 

مجالت رشد در استان، دعوت کرده ام تا نظرات ایشان را هم بشنویم. 

آقای جوزایی بفرمایید.

جوزایی: به نام خدا. خیرمقدم عرض می کنم خدمت آقای معتمد و شام 

همکاران محرتم. ابتدا خاطره ای خدمت دوستان عرض می کنم. من در 

دبیرستان تیزهوشان معاون بودم و پرسم هم آنجا درس می خواند. دبیر 

تاریخی داشتیم که اآلن بازنشسته شده است. او مدت 32 سال سابقۀ 
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تدریس داشت. گاهی می دیدم كالس را ترک می کرد، می آمد دفرت و بعد 

بچه ها را می برد سایت کامپیوتر برایشان فیلم می گذاشت.

پرس من شاگرد ایشان بود. این دبیر در دانش آموزان عالقۀ زیادی به 

تاریخ به وجود آورده بود. من خودم عالقۀ زیادی به مطالعۀ تاریخ دارم. 

رشتۀ خود من ادبیات است، اما وقتی بخواهم مطالعه کنم، کتاب های 

تاریخی می خوانم. ولی در بحث های تاریخی پیش پرسم کم می آورم! این 

به خاطر عالقه ای است که این معلم بزرگوار در پرسم به وجود آورده و 

او را به مطالعۀ تاریخ عالقه مند کرده است. می خواهم بگویم هدف ما 

هم از تدریس باید ایجاد انگیزه باشد.من از منایش فیلم استقبال می کنم 

و خیلی هم عالقه دارم، اما مشکل اینجاست که عموماً مدیران با این کار 

موافق نیستند؛ حتی دبیران هم چندان موافق نیستند! باید این رویکرد 

عوض شود. در کنار این تغییر رویکرد، اگر شام مجموعه ای فیلم تاریخی 

در اختیار دبیران تاریخ بگذارید، به نظرم تحولی ایجاد می شود.

اما برگردیم به مجالت رشد. دوستان می دانند که من مسئول توزیع 

مجالت رشد در استان هستم. حاال سؤالی دارم از خدمت دوستان. خانم 

طارم گفتند که مجالت را مدام می خوانند، ولی بقیۀ دوستان به گامنم 

مشرتی دائم مجالت رشد نیستند! اکرث شام در محتوا ایرادی داشتید که از 

حیطۀ تخصص من خارج است و منی توانم اظهارنظر کنم، ولی اگر واقعاً 

محتوای مجالت غنی باشد، به دنبال آن می رویم و آن را می خوانیم؛ 

چه به شکل کاغذی باشد و چه دیجیتالی.ما حدود 437 نفر دبیر تاریخ 

در استان داریم که تاریخ تدریس می کنند، در حالی که فقط 41 نفر 

در سطح استان مشرتک داریم! متأسفانه یا خوشبختانه! مجالت رشد 

خودگردان هستند و بودجۀ دولتی ندارند و چون خودگردان هستند، 

رایگان منی شوند. باوجود این، قیمت این مجالت مطمئناً کمرت از سایر 

مجالت است. هزینۀ چندانی ندارد، ولی منی دانم چرا همکاران راضی 

نیستند و آن را منی خرند! در استان فقط چهار درصد دبیران مجالت رشد 

را خواسته اند. البته باید توجه داشته باشیم که مجالت رشد عمدتاً یکی 

دو هفته بعد از توزیع، در سایت رشد بارگذاری می شوند و در دسرتس 

همه قرار می گیرند.

به  که  شود  طوری  محتوا  امیدوارم  مجالت،  محتوای  مورد  در 

سمت وسوی آموزشی شدن پیش برود. مجالت رشد فقط به آموزش  

و پرورش اختصاص دارند. منی دانم چقدر خواستۀ معلم ها را برآورده 

کرده اند؟ امیدوارم محتوای مجالت طوری باشد که معلامن واقعاً به 

آن ها عالقه نشان بدهند.من خودم با استفاده از مجالت برای ضمن 

خدمت مخالفم و منی توانم به کسی اجبار کنم آن را بخرد. شائبۀ مالی 

هم پشت رس آن هست. اگر دغدغۀ ما فروش مجله باشد، این راهکار 

خوبی است، ولی این هدف نیست. مهم این است که مطالب را به 

همکاران برسانیم.

معتمدراد: از همۀ شام عزیزان بابت وقتی که گذاشتید و مباحث 

خوبی که مطرح كردید تشکر می کنم.

محمدرضا خادم شمس: 

ما بر اساس وضعیت 
سیاسی، فرهنگی و متدنی 
کشورمان، می توانیم از 
نظرات و سلیقه های 
متنوع در مجله استفاده 
کنیم. این كار به جذابیت 
نرشیه کمک می کند؛ 
ضمن این که مطالب 
جالب تر و تازه تری در 
اختیار همکاران گذاشته 
می شود و وسعت مطالعۀ 
همکاران را افزایش 
می دهد

معصومه سعیدی: 

انتظار داریم خیلی از 
مطالب مجالت رشد با 
کتاب های درسی مرتبط 
باشند. متأسفانه خیلی از 
همکاران ما در شهرستان ها 
که رشتۀ غیر مرتبط را 
تدریس می کنند، اشکاالت 
زیادی دارند. لذا اگر این 
مجله با کتاب های درسی 
هامهنگ باشد، خیلی 
خوب است
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به مناسبت درگذشت 
سیدهاشم رسولی 
محالتی؛

 همکالس
آقا سید
مصطفی

در سال 1309 در شهرستان محالت در استان مرکزی به دنیا آمد. تا 12 سالگی در محالت زندگی کرد و پس از آن به همراه پدر به قم رفت و در آنجا تحصیالت خود 

را ادامه داد. به تشویق پدر به تحصیالت علوم دینی پرداخت. در طول تحصیل، از محرض استادانی همچون آیات شهید محمد صدوقی، اسدالله نوراللهی اصفهانی، شهید 

مرتضی مطهری، عبدالجواد اصفهانی، محمد مجاهدی تربیزی، سیدمحمدباقر طباطبایی بروجردی، امام خمینی )ره(، آیت الله سیدحسین طباطبایی بروجردی و عالمه 

سیدمحمد حسین طباطبایی بهره برد.آشنایی و ارادتش به امام از دوران تحصیالت ابتدایی شکل گرفته بود. این ارادت در طول زندگی اش همیشگی شد. هم کالس دوران 

ابتدایی شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی بود. بر اساس همین رابطه، مراودت های وی با بیت امام آغاز شد. رفاقتش با سیدمصطفی آغاز اتفاقی بزرگ در زندگی اش به 

شامر می رفت. به عالوه، عالقۀ پدر او به شخص امام و ارتباط دوستانه ای که امام با ایشان داشت، در شکل گیری رابطۀ عمیقشان با بیت امام مؤثر بود.

یک بار در زمان حیاتش، در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی حوزه، به این ارتباط و آشنایی اشاره کرده و گفته بود: »سال ها امام رضوان الله علیه، تابستان ها را که 

منی خواستند در قم باشند و میل داشتند به جای خوش آب وهوایی بروند، روی هامن عالقه، به امام زاده قاسم شمیران، که پدر ما در آنجا سکونت کرده بود، می آمدند و 

انگیزۀ انتخاب آنجا نیز، چیزی جز انس و عالقه به مرحوم پدر ما نبود که من خاطرات زیادی از آن دوران دارم.«در سال 1344 و پس از تبعید امام به ترکیه، به تهران 

هجرت کرد و در محلۀ درخونگاه تهران اقامت گزید. در مسجد امام صادق )ع( که تازه بنا شده بود، به اقامۀ مناز جامعت و بیان احکام الهی و تشکیل کالس های درس 

پرداخت. پس از فوت پدر، به جای وی و به درخواست مردم، در امامزاده قاسم )ع( شمیران به فعالیت خود ادامه داد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی، در بیت امام مشغول به کار شد و مسئول نگارش نامه ها، پیام ها و جواب نامه های امام بود و تا آخر عمر امام راحل، ایشان را همراهی 

کرد. در سال 1360 امام او را به عنوان »اولین منایندۀ ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی« منصوب كرد.با رحلت امام خمینی )ره(، مسئولیت بخش وجوهات و مسائل 

رشعی دفرت رهربی را عهده دار شد. چندی بعد نیز از سوی رهرب به عنوان »نخستین رئیس شورای سیاست گذاری امئۀ جمعه« حکم گرفت.

در طول حیاتش مدتی منایندۀ مردم استان تهران در مجلس خربگان رهربی بود و در دانشگاه امام صادق )ع( و دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران نیز کرسی تدریس تاریخ 

اسالم را بر عهده داشت. همچنین، اولین رئیس دانشکدۀ تبلیغ دانشگاه امام صادق )ع( تهران بود. توفیق نگارش بیش از 100 کتاب در حوزه های قرآنی و تاریخ اسالم را 

هم پیدا کرد. ازجمله آثار تاریخی وی عبارت اند از: »زندگانی امام حسین )ع(؛ زندگانی امیراملؤمنین )ع(؛ زندگانی حرضت فاطمۀ زهرا )س( و دخرتان آن حرضت؛ تاریخ 

اسالم: از پیدایش عرب تا پایان خالفت عثامن؛ ترجمۀ مقاتل؛ ترجمۀ سیرۀ ابن هشام؛ درس هایی از تاریخ تحلیلی اسالم و تاریخ انبیا. در کنار این آثار، ده ها مقاله در مجالت 

گوناگون تاریخی منترشکرد، از جمله: »شهید اندرزگو در حوزۀ علمیۀ چیذر؛ داستان بنای مسجد مدینه؛ داستان مهاجرت به مدینه؛ داستان سفر رسول خدا)ص( به طائف.«

سیدهاشم رسولی محالتی در 19 دی ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.
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بـــه روز کـــردن آمـــوزش تاریـــخ، تغییـــر نگـــرش بـــه 

ـــردی کـــردن آن و ایجـــاد زمینه هـــای  ـــخ، کارب رشـــتۀ تاری

اشـــتغال مبتنـــی بـــر ایـــن رشـــته، از  دغدغه هـــای 

اصلـــی برگزارکننـــدگان »کنفرانـــس ملـــی جایـــگاه 

فناوری هـــای آموزشـــی –از مدرســـه تـــا دانشـــگاه- در 

آمـــوزش تاریـــخ« بـــوده اســـت کـــه در 27 آذرمـــاه 1398، 

بـــه همـــت گـــروه تاریـــخ دانشـــگاه خوارزمـــی و بـــا 

همـــکاری انجمـــن ایرانـــی تاریـــخ و دانشـــگاه فرهنگیـــان 

ـــد. ـــزار ش ـــربز، برگ ـــتان ال اس

پنـــج محـــور اصلـــی ایـــن هامیـــش عبـــارت بودنـــد 

مدرســـه،  در  تاریـــخ  آموزشـــی  »فناوری هـــای  از: 

آموزشـــی  فناوری هـــای  و  حرفـــه ای  مهارت هـــای 

و عرصـــۀ  تاریـــخ  آموزشـــی  فناوری هـــای  تاریـــخ، 

ـــگاه«  ـــخ در دانش ـــی تاری ـــای آموزش ـــی، فناوری ه عموم

در  تاریـــخ  »آمـــوزش  بـــه  کـــه  ویـــژه  محـــور  و 

ــاص  ــربز« اختصـ ــتان الـ ــگاهای اسـ ــه ها و دانشـ مدرسـ

ــی ایـــن هامیـــش  ــای فرعـ ــان محورهـ داشـــت. در میـ

هـــم عنوان هـــای جذابـــی بـــه چشـــم می خوردنـــد 

ــوزان و  ــد: »دانش آمـ ــرار بودنـ ــن قـ ــی از ایـ ــه برخـ کـ

ــاوت  ــدارس: تفـ ــخ در مـ ــی تاریـ ــای آموزشـ فناوری هـ

نســـلی؛ فناوری هـــای آموزشـــی و کتاب هـــای درســـی 

تاریـــخ: روایـــت رســـمی و روایـــت عرصـــۀ عمومـــی؛ 

تاریـــخ فناوری هـــای آموزشـــی در نظـــم آموزشـــی 

ـــدۀ  ـــرات؛ آین ـــا و تأثی ـــارص: منونه ه ـــران مع ـــخ در ای تاری

ــی و  ــی تاریخ؛کارآفرینـ ــای آموزشـ ــغلی و فناوری هـ شـ

کســـب   وکارهـــای اینرتنتـــی و فناوری هـــای آموزشـــی 

ـــای  ـــی و فناوری ه ـــراث فرهنگ ـــگری و می ـــخ؛ گردش تاری

آموزشـــی تاریـــخ؛ رســـانه و فناوری هـــای آموزشـــی 

تاریـــخ؛ ســـواد تاریخـــی و فناوری هـــای آموزشـــی 

ـــخ؛  ـــای آموزشـــی تاری ـــی و فناوری ه ـــخ محل ـــخ؛ تاری تاری

ـــخ  ـــی تاری ـــای درس ـــی و رسفصل ه ـــای آموزش فناوری ه

ــداری و  ــخ دیـ ــا تاریـ ــی تـ ــنت درسـ ــگاه، از مـ در دانشـ

شـــنیداری و...«

دکـــرت  هامیـــش  ایـــن  افتتاحیـــۀ  مراســـم  در 

محمدحســـین عبداللهـــی، معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه 

خوارزمـــی، بـــا اشـــاره بـــه ســـهل الوصول بـــودن 

ـــت در حـــال حـــارض  ـــی اینرتن ـــه شـــبکۀ جهان دسرتســـی ب

گفـــت: »در رشایطـــی کـــه دسرتســـی مـــا بـــه اینرتنـــت 

ســـهل  اســـت، نبایـــد آســـیب های فـــراوان آن را از یـــاد 

بربیـــم؛ آســـیب هایی ماننـــد تحریـــف اطالعـــات.« وی 

ـــش  ـــای هامی ـــی از محوره ـــه یک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب در ادام

ـــخ  ـــی اســـت کـــه تاری ـــۀ مهـــم و بســـیار خوب گفـــت: »نکت

را برابـــر هویـــت بدانیـــم و کمـــک کنیـــم تـــا جایـــگاه 

واقعـــی خـــود را پیـــدا کنـــد.«

دکـــرت حســـین محمـــدی، دبیـــر هامیـــِش نقـــش 

فناوری هـــای نویـــن در آمـــوزش تاریـــخ، هـــم در 

گفت وگـــو بـــا رشـــد آمـــوزش تاریـــخ، بـــا اشـــاره بـــه 

اهمیـــت برگـــزاری چنیـــن هامیشـــی در دوران تحـــوالت 

ــخ  ــتۀ تاریـ ــه رشـ ــرش بـ ــر نگـ ــه، تغییـ ــع فناورانـ رسیـ

ــن  ــدگان ایـ ــود و برگزارکننـ ــۀ خـ ــن دغدغـ را مهم تریـ

هامیـــش عنـــوان کـــرد و گفـــت: »اینکـــه بتوانیـــم نگـــرش 

جدیـــدی را در نـــگاه بـــه رشـــتۀ تاریـــخ و کاربردهـــای 

ـــه ســـالیان  ـــاق مهمـــی اســـت، چراک ـــم، اتف آن ایجـــاد کنی

ـــوان  ـــه عن ـــخ ب ـــتۀ تاری ـــه رش ـــه، ب ـــت در جامع ـــال اس س

ـــم  ـــرادی ه ـــود. اف ـــگاه می ش ـــرد ن ـــدون کارب ـــته ای ب رش

کـــه وارد تحصیـــل در ایـــن رشـــته می شـــوند، به طـــور 

عمـــده از رس ناچـــاری دســـت بـــه ایـــن انتخـــاب 

ــوده و  ــب بـ ــی غالـ ــن نگاهـ ــد چنیـ ــد. هرچنـ می زننـ

همچنـــان جریـــان دارد، امـــا اعتقـــاد مـــا ایـــن اســـت 

کـــه اتفاقـــاً ایـــن نگـــرش اشـــتباه بـــوده و تجربه هـــای 

کشـــورهای دیگـــر در زمینـــۀ نـــگاه بـــه رشـــتۀ تاریـــخ 

نیـــز مبیـــن و مؤیـــد نـــگاه ماســـت.«

تاریخ در میان 
رشته های بلندمرتبه

گزارش رشد آموزش تاریخ از همایش ملی 
جایگاه فناوری های آموزشی در آموزش تاریخ
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»تاریخ« در جست وجوی نگاهی نو
ــتۀ  ــه رشـ ــه دکـــرت محمـــدی بـ ــاس نگاهـــی کـ براسـ

ـــدد  ـــای متع ـــروز در حوزه ه ـــته ام ـــن رش ـــخ دارد، ای تاری

اثرگـــذار اســـت و بـــدون توجـــه بـــه آن، زمینه هـــای کاری 

در ایـــن حوزه هـــا ناقـــص و بی اثـــر خواهـــد بـــود. وی 

ـــه ای  ـــی دغدغ ـــغل و کارآفرین ـــث ش ـــت، بح ـــد اس معتق

ـــش  ـــن هامی ـــت و ای ـــته اس ـــن رش ـــی ای ـــرای اهال ـــم ب مه

بـــه نوعـــی خواســـته اســـت رشـــتۀ تاریـــخ را بـــه 

ـــای  ـــر جذابیت ه ـــا ب ـــد ت ـــره بزن ـــد گ ـــای جدی فناوری ه

آن بیفزایـــد.«

وی در توضیـــح ایـــن نـــگاه گفـــت: »از گذشـــتۀ دور، 

ـــطوره  ـــوان اس ـــه عن ـــه ب ـــردم عام ـــرای م ـــخ ب ـــتۀ تاری رش

و داســـتان مطـــرح بـــوده اســـت. ایـــن نگـــرش یـــک نـــگاه 

ســـنتی اســـت کـــه همچنـــان در جامعـــه جریـــان دارد. 

ـــه  ـــگاه ب ـــر ن ـــا تغیی ـــۀ م ـــه دغدغ ـــی اســـت ک ـــن در حال ای

ـــت.« ـــته اس ـــن رش ای

ـــک  ـــق ی ـــروزی از طری ـــوان ام ـــه ج ـــان اینک ـــا بی وی ب

گوشـــی بـــه جهـــان متصـــل اســـت، افـــزود: »همیـــن 

جـــوان بـــا اســـتفاده از همیـــن گوشـــی کارهـــای متعـــددی 

انجـــام می دهـــد: اســـتارت آپ راه می انـــدازد، ارتبـــاط 

برقـــرار می کنـــد، مصاحبـــه می کنـــد، درآمدزایـــی 

آگاه  لحظـــه ای  صـــورت  بـــه  خربهـــا  از  می کنـــد، 

ــرا  ــه چـ ــت کـ ــن اسـ ــؤال ایـ ــال سـ ــود و... . حـ می شـ

ـــد  ـــای جدی ـــت و فض ـــن فرص ـــد از ای ـــخ نتوان ـــتۀ تاری رش

اســـتفاده کنـــد و از آن بهره منـــد باشـــد؟ چـــرا رشـــتۀ 

ـــد از  ـــخ، نتوانن ـــتۀ تاری ـــل در رش ـــان محص ـــخ و جوان تاری

ـــنت  ـــرای گف ـــد ب ـــای جدی ـــات حرف ه ـــن امکان ـــذر ای رهگ

داشـــته باشـــند؟ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه امـــروز در 

ـــا  ـــخ ب ـــتۀ تاری ـــد رش ـــاط و پیون ـــدد، ارتب ـــورهای متع کش

ـــور  ـــه ط ـــگری، ب ـــون گردش ـــددی همچ ـــای متع عرصه ه

جـــدی برقـــرار شـــده اســـت و از ِقبَـــل ایـــن ارتبـــاط، 

اســـتفادۀ بهینـــه ای نیـــز از هـــر دو رشـــته می شـــود. 

تاریـــخ  متخصصـــان  و  دانشـــجویان  درحالی کـــه 

مـــا می تواننـــد در حوزه هـــای متعـــدد و از جملـــه 

امـــا  باشـــند،  داشـــته  مؤثـــر  گردشـــگری حضـــور 

متأســـفانه ســـازمان های مربوطـــه، بـــه ایـــن تخصـــص 

ــا افـــرادی  ــتند. مـ ــا هسـ و فارغ التحصیـــالن آن بی اعتنـ

را بـــه عنـــوان تورگـــردان می بینیـــم کـــه کمرتیـــن 

ـــد  اطالعـــات تاریخـــی را در موضوعـــات کاری شـــان ندارن

و ایـــن بـــرای حـــوزۀ گردشـــگری برازنـــده نیســـت!«

ســـایت های  »بـــا وجـــود  گفـــت:  وی همچنیـــن 

متعـــدد در عرصه هـــای ارائـــۀ اطالعـــات، به خصـــوص 

ســـایت هایی هامننـــد »ویکی پدیـــا« کـــه اطالعاتـــی را 

در حوزه هـــای تاریخـــی ارائـــه می دهنـــد و اطالعـــات 

تاریخـــی در آن هـــا حائـــز اهمیـــت زیـــادی اســـت، 

اتفاقـــاً نیـــاز بـــه حضـــور و اثرگـــذاری دانشـــجویان و 

متخصصـــان تاریـــخ بیـــش از پیـــش احســـاس می شـــود. 

آن هـــا هســـتند کـــه می تواننـــد منابـــع دقیـــق را بـــه 

ـــع و  ـــن مناب ـــح ای ـــه تصحی ـــا ب ـــد ی ـــه کنن ـــان ارائ مخاطب

ــرای  ــد بـ ــی می تواننـ ــد. حتـ ــا بپردازنـ ــات آن هـ اطالعـ

اطالعـــات تاریخـــی موثـــق، رســـانه های این چنینـــی 

ترتیـــب دهنـــد و آن را بـــه مخاطبـــان معرفـــی کننـــد. 

ـــان  ـــور متخصص ـــاً حض ـــه اتفاق ـــت ک ـــط اس ـــن رشای در ای

ــدگان  ــر دیـ ــدی را در برابـ ــای جدیـ ــی، روزنه هـ تاریخـ

ــاید.« ــازی می گشـ ــای مجـ ــان فضـ مخاطبـ

جای خالی تاریخ در گردشگری!
دکـــرت محمـــدی گردشـــگری را رشـــته ای ســـفید 

توصیـــف کـــرد کـــه می توانـــد منابـــع بســـیاری بـــرای 

ـــور  ـــزود: »کش ـــد. او اف ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــور ب کش

ــای  ــار تاریخـــی جاذبه هـ ــۀ آثـ ــه در زمینـ ــا اینکـ ــا بـ مـ

ـــای  ـــگری، برنامه ه ـــۀ گردش ـــا در زمین ـــیاری دارد، ام بس

ـــوع  ـــدارد. موض ـــی ن ـــار تاریخ ـــخ و آث ـــرای تاری ـــی ب خاص

اساســـی اینکـــه اتفاقـــاً در حـــوزۀ گردشـــگری توجهـــی 

ـــه رشـــتۀ تاریـــخ و نقـــش متخصصـــان تاریـــخ منی شـــود.  ب

ـــی  ـــگران خارج ـــاً گردش ـــه اتفاق ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

بـــرای دیـــدن آثـــار تاریخـــی و یافـــنت زمینه هـــای 

ـــت،  ـــن دس ـــی از ای ـــات جذاب ـــا و موضوع ـــی آن ه تاریخ

ــردی  ــی، فـ ــگر خارجـ ــر گردشـ ــر هـ ــد. در برابـ می آینـ

بـــا اطالعـــات تاریخـــی و بـــا نـــگاه علمـــی بـــه تاریـــخ 

ــرای  ــیاری بـ ــای بسـ ــا و جذابیت هـ ــد حرف هـ می توانـ

ایـــن گردشـــگر داشـــته باشـــد، امـــا متأســـفانه در ایـــن 

ـــود!« ـــخ منی ش ـــی تاری ـــه اهال ـــی ب ـــن توجه حـــوزه کمرتی

وی در ذکـــر منونـــۀ ایـــن بی مهری هـــا، بـــه تورهـــای 

ســـاالنۀ عیـــد نـــوروز و برخـــی ایـــام دیگـــر اشـــاره کـــرد و 

ـــدد،  ـــوت از گردشـــگران کشـــورهای متع ـــت: »در دع گف

ـــه  ـــود ک ـــتفاده می ش ـــرادی اس ـــام، از اف ـــوان راهن ـــه عن ب

ـــرای گردشـــگر  ـــد و ب کمرتیـــن اطالعـــات تاریخـــی را دارن

خارجـــی هیـــچ حرفـــی بـــرای گفـــنت ندارنـــد. حتـــی 

بارهـــا دیـــده ام کـــه متأســـفانه اطالعـــات غلـــط و اشـــتباه 

بـــه گردشـــگر می دهنـــد! این جاســـت کـــه متخصصـــان 

تاریـــخ بایـــد حضـــور بیابنـــد و جاذبه هـــا و اطالعـــات 

ـــد.« ـــه کنن ـــگران ارائ ـــه گردش ـــتی ب ـــه درس ـــی را ب تاریخ

دکـــرت محمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه کشـــور مـــا 23 اثـــر 

تاریخـــی ثبـــت شـــده جهانـــی، حـــدود 12 میـــراث معنـــوی 

و 7 میـــراث مکتـــوب جهانـــی دارد و ایـــن موضـــوع بـــرای 

بســـیاری از گردشـــگران جذابیت هـــای زیـــادی دارد، 

ـــث کارآفرینـــی دانشـــجویان تاریـــخ بســـیار  ـــت: »بح گف

ــته در  ــن رشـ ــگان ایـ ــت. دانش آموختـ ــت اسـ ــا اهمیـ بـ

ـــت  ـــی و صنع ـــراث فرهنگ ـــش می ـــد بخ ـــی مانن بخش های

گردشـــگری حضـــور دارنـــد. مـــا امیدواریـــم از ایـــن 

ـــرای  ـــز ب ـــرتی نی ـــط به ـــا، رشای ـــر نگرش ه ـــا تغیی ـــس، ب پ

دانشـــجویان ایـــن رشـــته ایجـــاد شـــود.«محمدی بـــا تأکیـــد 

بـــر اینکـــه خـــود دانشـــجویان هـــم بایـــد از روش هـــای 

ـــجویان  ـــت: »دانش ـــد، گف ـــتفاده کنن ـــتی اس ـــد به درس جدی

ـــازی  ـــای مج ـــت و فض ـــند و و از اینرتن ـــد باش ـــد توامنن بای

بـــه نحـــو احســـن اســـتفاده کننـــد. دانشـــجویان تاریـــخ 

ـــرار  ـــاط برق ـــود ارتب ـــان خ ـــا جه ـــند و ب ـــد باش ـــد توامنن بای

ـــی  ـــود را به خوب ـــور خ ـــت و کش ـــد هوی ـــا بتوانن ـــد ت کنن

ـــد.« ـــی کنن معرف

آیندۀ روشن تاریخ
ــای  ــتفاده از فناوری هـ ــر اسـ ــد بـ ــا تأکیـ ــدی بـ محمـ

ـــخ را بســـیار  ـــدۀ رشـــتۀ تاری ـــخ، آین ـــد در رشـــتۀ تاری جدی

ــم  ــا امیدواریـ ــزود: »مـ ــرد و افـ ــی کـ ــن پیش بینـ روشـ

تـــا چنـــد ســـال آینـــده تحوالتـــی دربـــارۀ رشـــتۀ 

تاریـــخ رخ بدهـــد و ایـــن رشـــته جـــزو رشـــته های 

ـــی  ـــۀ علم ـــه رتب ـــانی ک ـــط کس ـــا فق ـــد ت ـــه باش بلندمرتب

ـــان  ـــد. متخصص ـــدا کنن ـــور پی ـــد، در آن حض ـــی دارن باالی

ایـــن رشـــته در آینـــده درآمـــد خـــوب و باالیـــی 

ـــت  ـــی و رشک ـــدازی »تعاون ـــت.«وی راه ان ـــد داش خواهن

ــده  ــک ایـ ــخ« را یـ ــگان تاریـ ــان دانش آموختـ دانش بنیـ

و پیشـــنهاد مهـــم دانســـت و ضمـــن ابـــراز امیـــدواری 

بـــرای محقق شـــدن آن گفـــت: »بـــا شـــکل گرفنت ایـــن 

مجموعـــه، نـــگاه بـــه تاریـــخ بـــه صـــورت کاربـــردی و 

ـــی بـــه ایـــن  ـــایت های تاریخ ـــود و س ـــد ب ـــی خواه علم

ــن  ــه ایـ ــه اینکـ ــد، نـ ــد شـ ــپرده خواهنـ ــا سـ رشکت هـ

ســـایت های مهـــم را افـــراد دیگـــر رشـــته ها و بـــا 

ــد.« ــته اداره كننـ کمرتیـــن رسرشـ
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سمــــاجت جمعـــــی از دانشجویــــــان رشتــــــۀ 

باستان شناســی، از هــامن روزهــای آغازیــن هامیــش 

همیــن  تــا   1379 ســال  در  جــوان  باستان شناســان 

تــداوم  و  برگــزاری  باعــث  جــاری،  ســال  آبان مــاه 

ــورت  ــه ص ــر را ب ــاً دورۀ اخی ــد. اتفاق ــش ش ــن هامی ای

دیدنــد. تــدارک  نیــز  بین املللــی 

هفتمین »هامیش بین املللی باستان شناسان جوان« در 

کشورهای  و  ایران  »باستان شناسی  موضوع  با  آبان ماه 

هم جوار« در دانشگاه تهران برگزار شد. به گفتۀ مسئوالن 

برگزاری، این هامیش از نخستین گام های خود تاکنون 

بر آن بوده است که جایگاهی برای ارائۀ دستاوردهای 

باستان شناســــــــان جـــوان فعال باشد. تشویق و ایجاد 

انگیزه برای باستان شناسان جوان یکی از هدف های اصلی 

این هامیش است تا آن ها نیز به خودباوری و جسارت 

ارائۀ ایده های خود برسند.

پیشینۀ هامیش
برگزاری هامیش باستان شناسان جوان ایده ای است که 

در سال 1379 متــــولد شـــد. این ایـــده را نخستیـن بـار 

دکتـــــــر حمیــــد فهیـــمی مطـــرح کرد و نخستین 

هامیش با عنوان هامیش باستان شناسان جوان ایران، در 

فروردین سال 1379 با تالش ایشان و همکاری »سازمان 

میراث فرهنگی« برگزار شد. هامیش های دوم و سوم نیز 

در سال های 1382 و 1385 با هامن عنوان و با رویکردی 

سال  چنــــد  تا  دوره  سومین  از  پس  شد.  برگزار  ملی 

امکان برگزاری دوره هـــــای بعدی میرس نشد. تا اینکه 

گروه  دانشجویان  از  جمعی   ،1391 سال  بهمن ماه  در 

هامیش  دورۀ  چهارمین  برگزاری  ایدۀ  باستان شناسی 

با  مذاکره  و  پیگیری های مستمر   با  کردندو  را مطرح 

مسئوالن دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 

مجوزهای الزم برای برگزاری آن اخذ شد.

دانشگاه  با همکاری  برگزارکنندگـــان همـــــایــــش 

با  مرتبط  خارجی  باستان شناسان  از  دعوت  با  تهران، 

ایرانی  غیر  باستان شناسان  ویژه  به  ایران،  باستان شناسی 

جوان فعال در این حوزه، سعی کردند بر وجهۀ بین املللی 

این هامیش بیفزایند. بدین گونه بود که عنوان »هامیش 

بین املللی باستان شناسان جوان« برای نخستین بار مطرح 

دانشجویان  و  تهران  دانشگاه  تالش  با  این هامیش  شد. 

به طور خاص دکرت مرتضی خانی پور و دکرت  آن،  جوان 

حسین عزیزی خرانقی، برگزار شد. پس از آن در سال های 

1394 و 1396 پنجمین و ششمین دورۀ این هامیش نیز به 

صورت بین املللی و با همت دکرت مرتضی خانی پور، دکرت 

رضا نارصی و جمعی از دانشجویان باستان شناسی دانشگاه 

اجرایی  دبیر  خوش اقبال،  شدند.هامیون  برگزار  تهران 

هفتمین هامیش بین املللی باستان شناسان جوان، با بیان 

اینکه 20 سال از سن این هامیش گذشته و تاکنون هفتمین 

دورۀ آن توسط جوانان دانشگاه تهران برگزار شده است، 

به خربنگار رشد آموزش تاریخ گفت: »سه دورۀ ابتدایی 

هامیش در سطح ملی برگزار شد، اما موفق شدیم سه 

دورۀ بعدی را به صورت بین املللی برگزار کنیم. امسال نیز 

تالش کردیم تا یک گام فراتر برویم و از محدودۀ مرزهای 

سیاسی ایران پایامن را جلوتر بگذاریم.«

او با اشاره به پیرشفت های هامیش در حوزه هـــای 

متعدد گفت: »ما نیز مانند بسیاری از کشورها کارمان 

از  را  اطالعات  و  آغــــاز  ملی  حـــد  در  نخست  را  

کشور خودمان جمع آوری کردیم. حاال قصد داریم رساغ 

کشورهای هم جوار برویم.«

وی با بیان اینکه بیش از 250 خالصه مقاله از 15 کشور 

جهان، به جز کشور های قارۀ آفریقا، به دبیرخانۀ هامیش 

این هامیش حدود 100  افزود: »در  ارسال شده است، 

و  برای چاپ  نیز  مقاالت  اصل  و  پذیرفته شدند  مقاله 

انتشار در دست بررسی قرار گرفتند.« 

مشکالت برگزاری هامیش باستان شناسان 
جوان

 خوش اقبال با بیان اینکه در این دوره از هامیش با دو 

مشکل مواجه بودیم، گفت: »مشکلی که ما همیشه برای 

بودجه گرفنت داریم، خوش بختانه بعد از گذراندن موانعی 

برطرف شد؛ چون همه دوست داشتند این هامیـــش 

باستان شناسان جوان در
کنکاش سرزمین های هم جوار

گزارش رشد آموزش تاریخ از همایش 
باستان شناسان جوان
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با  مشکالت  که  است  این  مسئله  اما  شود.  برگــــزار 

بعد،  اگر در دورۀ  برطرف شدند. حاال  اقدامات فردی 

فالن مدیر در فالن مؤسسه یا یک غیرباستــــان شنــاس 

در پست های مربوطه مشغول به کار شود که مخالف 

کرد؟«  بایــــد  چــــه  باشد،  هامیــــش  برگــــــزاری 

هامیش  پوسرتهای  شدن  آپلود  »با  کرد:  اضافه  وی 

هامیش  این  به  مهامن هایی  بین املللی،  سایت های  در 

آمدند که حتی هیچ ایمیلی برای حضوِر آن ها در این 

هامیش فرستاده نشده بود. این باستان شناسان از طریق 

ارتباط  ما  با  دیگر  کشورهای  در  ایران  سفارتخانه های 

گرفتند و درخواست حضور خود را مطرح کردند.«

مهم ترین دستاورد هامیش
مهــــــم ترین  اینکه  به  پــاسخ  در  خوش اقبــــــــال 

گفت:  است،  بوده  چـــه  همـــــــایـش  این  دستـاورد 

»شـــاید مهــم ترین دستــــــــاورد آن، دانشجویی بودن 

آن  تفکر پشت  و  ایده  و  اجرایی  لحاظ  از  این هامیش 

است. در طول هفت دوره برگزاری آن، ویژگی مزبور 

حفظ شده است؛ هرچند در دورۀ اخیر بخش نامــــه های 

اعضای هیئت  از  که  را مجبور کرد  ما  علــــوم  وزارت 

این  که  کنیم  استفاده  علمی در هستۀ مرکزی هامیش 

ساختار می تواند به هامیش های این چنینی رضبه بزند. اما 

دستاورد بزرگ دیگر، فراهم کردن فضا برای اظهار نظر و 

ارائۀ دستاوردهای علمی باستان شناسان جوان است که 

امکانی  بین املللی چنین  و  ملی  شاید سایر هامیش های 

را نداشته باشند.«وی افزود: »دستاورد بزرگ دیگر این 

آن  در  خارجی  باستان شناسان  داشنت  مشارکت  هامیش 

بود. از دورۀ سوم، این همـــــایش به صورت بین املللی 

تنها هامیش در دنیاست که به موضوع  برگزار شده و 

باستان شناسان جوان می پردازد.خوش اقبال دربارۀ میزان 

حامیت نهادهای مرتبط از این هامیش نیز گفت: »این 

هامیش در خانۀ خودش، یعنی دانشگاه تهران، از سابقۀ 

برای مسئوالن  به همین خاطر  است.  برخوردار  خوبی 

دانشگاه  کامالً شناخته شده است و بودجه ای را در حد 

توان دانشـــــگاه به آن اختصـــــــاص داده اند. اما در 

صندوق  مثل  مربوطه  نهادهـــــای  دانشگاه،  از  خارج 

حامیت از پژوهشگران، وابسته به ریاست  جمهوری، یا 

وزارت علوم و سازمان های دیگری که بودجه هایی را در 

اختیار دارند، به علت پیچیدگی و طوالنی بودن سیستم 

آن ها  از  نتوانستیم  ما  و  نداشتند  کارآمدی  اداری شان، 

استفاده کنیم. این یک مشکل بزرگ است.«

وی با بیان اینکه  سازمــــــان میـراث فــرهنگی هم 

است  بهــــانه ای  همیــن  و  ندارد  خوبی  مالی  وضع 

برنامه هایی حامیت نکند، گفت:  از چنین  اینکه   برای 

»یکی از بزرگ ترین مشکالت این همـــــــایش و چنین 

همــــایش هایی این است که دست اندرکاران همــــایش 

جدیدی  مسئوالن  با  باید  دوره  هر  در  و  سال  هر 

مواجه شوند که ردیف بودجه ای برای این هامیش در 

برنامه هایشان تعریف نشده است و سلیقه های مختلفی 

دارند. ما باید از ابتدا با آن ها وارد مذاکره شویم و به 

دنبال بودجه باشیم که این روند و ساختار قطعاً در آینده 

خواهد  کشور  علمی  ساختار  و  باستان شناسی  رضر  به 

و  هرج   چنین  از  جلوگیری  برای  وی  اعتقاد  بود.«به 

مرجی  الزم است هامیش های دارای سابقـــــۀ علمی، 

مثل همیـــن همـــــایش، از بودجۀ مصوب و تعریف 

شده در نهادهای مربوطه برخوردار باشند. 

این  در  مقاله ها  مهـــم ترین موضوع های   دربارۀ  وی 

هامیش، به جنبۀ بین املللی آن و پرداخنت به باستان شناسی 

»عنوان  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  هم جوار  کشورهای 

رسزمین های هم جوار به هامیش اضافه شد تا اطالعاتی 

دربارۀ گذشتۀ ایران در رسزمین های هم جوار خودمان 

دریافت کنیم. همچنین بتوانیم مقاله هایی در خصوص 

کشورهای همسایۀ خودمان داشته باشیم و از وضعیت 

باستان شناسی آن ها باخرب شویم؛ کاری که ملل دیگر جهان 

سال ها پیش انجام داده اند و آن را رشوع کرده اند. در 

گوشه گوشۀ دنیا رشوع به کاوش و مطالعه کردند تا سایر 

متدن ها و ملل را بشناسند. در واقع به  دنبال ریشه های 

متدنی و فرهنگی خودشان در رسارس دنیا رفته اند.«

نقش آموزش وپرورش  و معلامن تاریخ در 

رشتۀ باستان شناسی
اینکه آموزش و پرورش و معلامن  خوش اقبال دربارۀ 

تاریخ در چه زمینـــــه هایی می توانند به باستان شناسی و 

رشــــــد آن کمک کنند، گفت: »مهم ترین نقش را شاید 

خود آموزش  و پرورش  دارد؛ از این نظـــــــر که تربیت 

نســـل آیندۀ کشور بر عهدۀ آن است و می تواند نقش 

کلیدی در شناســــاندن تــــــاریخ و هــویت ملی داشتــــه 

شناخت  زمینۀ  در  می توانند  معلامن  همچنین  باشد. 

درست باستان شناسی مؤثر باشند. یعنی شناخت درست 

از  متفاوت  و  علمی  رشتۀ  یک  عنوان  به  باستان شناسی 

برداشت عمومی جامعۀ ایران که باستان شناسی را مرتادف 

افزود:  وی  می دانند.«  عتیقـــــــه جویی   و  گنج یابی  با 

»چنین باورهایی ریشۀ عمیقی در اعتقادات و فرهنگ 

ما دارند و در طول سالیان درازی به وجود آمده اند. لذا 

پاک کردن و اصالح آن ها از عهدۀ جامعۀ باستان شناسی 

به عنوان  پرورش،  و  آموزش   قطعاً  است.  خارج  کشور 

تربیت کننــــدۀ نسل جدید، نقش  بسزایی در این زمینه 

دارد و خوش بختانه به تازگی  رسفصل هایی در رابطه با 

باستان شناسی و محوطه های باستان شناختی در کتاب های 

درسی دانش آموزان تعریف شده اند که البته نیاز به کار 

بیشرت هم دارند.«

هامیون خوش اقبال، دبیر اجرایی 
هامیش: معلامن می توانند در زمینۀ 

شناخت درست باستان شناسی 
مؤثر باشند. یعنی شناخت درست 
باستان شناسی به عنوان یک رشتۀ 

علمی و متفاوت از برداشت عمومی 
جامعۀ ایران که باستان شناسی را 

مرتادف با گنج یابی و عتیقه جویی 
می دانند
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با  ایران،  شفاهی  تاریخ  ملی  هامیش  دوازدهمین 

موضوع »تاریخ شفاهی دفاع مقدس، ادارات، صنعت، 

مهندسی و پشتیبانی«، در آذرماه سال جاری در دانشگاه 

اصفهان برگزار شد. دکرت علی اکرب کجباف، دبیر این دورۀ 

هامیش، در گفت  و گو با خربنگار »رشد آموزش تاریخ«، 

دربارۀ این هامیش توضیحاتی داد. به گفتۀ دکرت کجباف، 

تاریخ شفاهی دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، کاری نو و 

جذاب در عرصۀ تاریخ نگاری و ثبت وقایع دوران دفاع 

مقدس است که دورۀ ویژۀ آن به همت »گروه تاریخ 

»ادارۀ کل  شفاهی«،  تاریخ  »انجمن  اصفهان«،  دانشگاه 

امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی«، »مجموعۀ ذوب  

آهن اصفهان«، و نیز با حامیت چند نهاد دیگر برگزار 

شد.

وی دربارۀ حضور و مشارکت مناسب برخی نهادها در 

برگزاری این هامیش گفت: »با توجه به اینکه دفاع مقدس 

موضوعی عمومی، توده ای و همگانی است،  می طلبد که 

برای تهیه و تدوین متامی زاویه ها و مطالب آن، نقش همۀ 

قرشها، سازمان ها و نهادها مورد توجه و مطالعه قرار گیرد 

و اتفاقاً زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز دراین باره وجود 

دارد.

دکرت کجباف دفاع مقدس را در عرصه های متعددی دارای 

زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی دانست و گفت: »در 

متعدد  حوزه های  در  اثرگذار  نیروهایی  جنگ،  زمان 

حضور داشتند که آن چنان که باید و شاید، به نقش آن ها 

پرداخته نشده و یا به ذکر کلیاتی دربارۀ آن اکتفا شده 

است.

و  مهندســـی  حامیت هـــای  بازخوانـــی 
دارد اهمیـــت  صنعتـــی 

اتفاق  وی حامیت های مهندسی- صنعتی در جنگ را 

عمدتاً  و  مردمی  نیروهای  توسط  که  برشمرد  مهمی 

تحصیل کرده انجام شده است و رضورت دارد، همچنان 

بازخوانی اساسی این موضوع صورت پذیرد. 

دربارۀ  زیادی  مطالب  اینکه  بیان  با  تاریخ،  استاد  این 

حامیت های  حوزۀ  در  مخصوصاً  مقدس،  دفاع  دوران 

صنعتی و مهندسی، به صورت شفاهی بیان شده است، گفت: 

»بر همین اساس ما نگرانی هایی داشتیم و مبتنی بر همین 

نگرانی ها، هامیش دوازدهم تاریخ شفاهی را به موضوع 

نقش نیروهای اداری و صنعتی و مهندسی در دفاع مقدس 

اختصاص دادیم تا بتوانیم این موضوع ها و جاذبه های آن ها 

را برای آیندگان ثبت و ضبط کنیم.«

زمینه های اجرایی شدن هامیش
و  اصفهان  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  کجباف  دکرت 

انجمن تاریخ شفاهی ایران در بحث برگزاری هامیش ها 

مقدس،  دفاع  شفاهی  تاریخ  آموزشی  کارگاه های  و 

هم  را  برنامه هایی  و  داشته اند  گذشته  از  ارتباط هایی 

»ما  گفت:  کرده اند،  برگزار  ارتباطات  همین  بر  مبتنی 

در حوزه های متعدد، نشست هایی را بین انجمن تاریخ 

با  نشست ها  این  داشتیم.  اصفهان  دانشگاه  و  شفاهی 

مقدمات برگزاری دوازدهمین هامیش تاریخ شفاهی ایران 

هم زمان شد و پیشنهاد برگزاری این هامیش با محوریت 

دفاع مقدس، در جلسات  پشتیبانی  و  صنعت، مهندسی 

هامهنگی انجمن تاریخ شفاهی مطرح شد.«

این استاد دانشگاه ادامه داد: »با توجه به اینکه معاونت 

پژوهشی دانشگاه به همراه گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

قصد داشتند در حوزۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس فعالیت 

تخصصی داشته باشند، این موضوع مطرح شد. از سوی 

و  اصفهان،  دانشگاه  سازندگی،  جهاد  ذوب آهن،  دیگر، 

چشم گیری  نقش  پرورش،  و  آموزش   همچون  اداراتی 

در حوزۀ پشتیبانی و اعزام نیرو در دوران دفاع مقدس 

داشتند. به خاطر همین موضوع و نظر به اهمیت آن، 

شفاهی  تاریخ  موضوع  با  هم  شفاهی  تاریخ  انجمن 

صنعت، مهندسی و پشتیبانی دفاع مقدس موافقت کرد 

و با نظرخواهی از اعضای جلسه، تاریخ و نحوۀ برگزاری 

هامیش نیز مشخص شد.«

تاریخ مهندسی و پشتیبانی 
دفاع مقدس

گزارش رشد آموزش تاریخ از دوازدهمین 
همایش ملی تاریخ شفاهی ایران
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و  مقوله  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  کجباف  دکرت 

موضوعی است که به صورت فراگیر همۀ اقشار جامعه 

را در بر می گیرد و باید برای ثبت وقایع و رخدادهای 

این رویداد عظیم از متامی جنبه ها و زاویه ها بهره برد، 

به اهمیت مقاله ها و سخرنانی های ارائه شده در این 

مختلف  ابعاد  »شناسایی  گفت:  و  کرد  اشاره  هامیش 

این دوران اهّمیتی ویژه ای دارد. به همین دلیل مقاالت 

این هامیش در بازخوانی و بازشناسی این حوزه و ارائۀ 

اقدامات پژوهشی - تحقیقاتی می تواند به عنوان یک 

رسمایۀ ملی ضبط و نگه داری شود. حتی این مقاالت 

را می توان  به صورت جمع بندی شده و به عنوان یک 

درس برای محققان و پژوهشگران و دانشگاهیان ارائه 

کرد.«

ایران و  تاریخ شفاهی  انجمن  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به سمت نوآوری و ایجاد 

»این  برداشته اند، گفت:  گام  نوین تحقیق  فرصت های 

هامیش رویکردی جدید در حوزۀ تاریخ معارص ایران 

فراوانی خواهد  اندوخته های  آینده  برای  و قطعاً  بود 

پس زمینه های  هامیش  این  »در  افزود:  وی  داشت.« 

اجتامعی و چشم اندازهای مغفول حوزۀ دفاع مقدس 

انگیزه های  می تواند  موضوع  همین  و  شد  بررسی 

جدیدی را برای دیگر محققان فراهم کند.«

کجباف ادامه داد: »در دو دهۀ اخیر در تاریخ نگاری 

صورت  به  خاطره نگاری  قالب  در  بسیاری  آثار  جنگ، 

و  رزمی  فعالیت های  بر  که  شده اند  بازار  وارد  کتاب 

این  مغفول  قسمت  اما  متمرکزند.  دوران  این  نظامی 

تاریخ، نیروهای پشتیبانی آن دوران هستند که به نظر 

می رسد توجه کمرتی به این بخش شده است. امیدواریم 

هامیش اخیر بتواند خألهای موجود را پر کند و فصل 

رقم  مقدس  دفاع  موضوع  به  پرداخنت  در  را  جدیدی 

بزند.«

رومنایی از مقاالت و کتاب ها
به گفتۀ وی، هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان، 

در مراسم افتتاحیه به زمینه های اجرایی شدن هامیش 

از رئیس دانشگاه اصفهان  اشاره کرد. کجباف به نقل 

دفاع  تاریخ  ویژه  به  تاریخی،  مهم  واقعۀ  »هر  گفت: 

مقدس، باید مستندسازی شود و امیدوارم این هامیش 

بتواند متامی اتفاقات را به صورت مستند ثبت و ضبط 

در  مستند  صورت  به  اصفهان  دانشگاه  نقش   ... کند 

انقالب و دفاع مقدس، و مراحل پیرشفت  عرصه های 

انقالب باید تبیین شود ... نیروی انسانی و منابع انسانی 

در جامعه حرف نخست را می زند و تربیت آن ها نیز بر 

عهده دانشگاه است«.

قرارگاه  فرمانده  استکی،  رسدار  همچنین  کجباف، 

از  را  بختیاری  و  چهارمحال   و  اصفهان  سیدالشهدای 

افتتاحیه دانست که در سخنان خود  سخرنانان مراسم 

دفاع  در  صنعتی  و  مهندسی  حامیت های  اهمیت  به 

ماجرای  همچون  دیگری  عرصه های  در  نیز  و  مقدس 

به نقل  اشاره کرد. کجباف  انقالب  اوایل  کردستان در 

در  ما  پیروزی  عامل  »مهم ترین  گفت:  نیز  استکی  از 

دفاع مقدس نیروی انسانی بود و ابتکار تشکیل بسیج و 

جهاد سازندگی سبب ورود مردم عادی به جنگ و دفاع 

... در واقع در دوران دفاع مقدس مردم  از میهن شد 

با عشق و عالقه به جبهه ها کمک کردند و مهم ترین 

پشتیبانی مردم، اعزام نیروی انسانی به جنگ بود.«

زمینۀ  در  مقاالتی  این هامیش  در  کجباف،  گفتۀ  به 

اسناد  و  مقدس  دفاع  پشتیبانی  و  مهندسی  صنعت 

انتشارات  از  کتاب   14 از  و  شدند  ارائه  آن  تاریخی 

حوزۀ هرنی استان اصفهان رومنایی شد. وی همچنین 

به حاشیه های جذاب هامیش اشاره کرد و گفت: »در 

این هامیش، مرتضی مصاح با کتاب های آقای دکرت، از 

بندرعباس تا دارخوین، پزشکان عملیاتی، و روایت آخر 

در دو جلد، علی هاشمی با کتاب دی هشت، رمضانعلی 

کاووسی با کتاب سهم من از عاشقی، محمود نجیمی 

با کتاب های آنچه در کربالی 4 گذشت، مستند تفحص، 

دو  و  رسیدم،  بلوغ  به  روزها  این  از  یکی  تیر خالص، 

جلد کتاب سیزده در هفت، و ... محسن نرصی، مرتضی 

سلطانی و سینویان حضور داشتند و کتاب های خود را 

معرفی کردند.

معلامن تاریخ و تاریخ شفاهی
سلسله  یک  در  ما  اینکه  بیان  با  پایان  در  کجباف 

استادان  نیز  و  تاریخ  معلامن  از  می توانیم  زمینه ها 

تدوین  به  »کمک  گفت:  بگیریم،  کمک  دانشگاه ها 

خاطرات شفاهی افرادی که در جنگ حضور داشته اند، 

از طرف معلامن می تواند انجام گیرد و آن ها می توانند 

با تبیین اهمیت موضوع برای دانش آموزان، زمینه های 

تحقق این موضوع را هرچه بیشرت فراهم کنند.«

معلامن  دیگر کمک معلامن و مخصوصاً  وی عرصۀ 

به  مقدس  دفاع  مفاهیم  و  موضوع ها  انتقال  را  تاریخ 

بسیار  »موضوع های  گفت:  و  دانست  دانش آموزان 

به  باید  که  دارند  وجود  ما  مقدس  دفاع  در  متنوعی 

نسل های بعدی انتقال داده شوند؛ موضوع هایی چون 

وجود  با  نظامی  تجهیزات  تولید  و  تأمین  چگونگی 

اینکه چگونه  یا  و  از عراق،  بزرگ  حامیت قدرت های 

توسط  کشور،  خاک  از  وجب  یک  حتی  ندادیم  اجازه 

عراق و قدرت های حامی آن، اشغال شود.«

تاریخ  امیدواری کرد، معلامن  ابراز  پایان  کجباف در 

به ویژه در زمینۀ  تاریخ شفاهی،  در حوزۀ مدون شدن 

دفاع مقدس وارد کار شوند و هرچه بیشرت در این عرصه 

نقش آفرینی کنند.

علی اکرب کجباف، دبیر هامیش: 
کمک به تدوین خاطرات شفاهی 

افرادی که در جنگ حضور 
داشته اند، از طرف معلامن 

می تواند انجام گیرد و آن ها 
می توانند با تبیین اهمیت موضوع 

برای دانش آموزان، زمینه های 
تحقق این موضوع را هرچه بیشرت 

فراهم کنند
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شاید همۀ آن هایی که به هامیش ویژۀ تاریخ هرن و 

باستان شناسی دعوت شده بودند، تأثیرات این دو رشته 

را بر یکدیگر و رضورت تعامل آن ها را موضوعی پذیرفته 

شده می دانستند، اما حضور در چنین هامیشی و آشنایی 

با دیدگاه های متخصصان دو حوزه و درک اهمیت ماجرا 

از نقطه ای نزدیک تر و ملموس تر، ذهنیت جدیدی را در 

این حوزه به آن ها ارائه کرد؛ ذهنیتی کارکردی و فارغ از 

تعارف نظری رصف.

بررسی نزدیکی و قرابت میان دو رشتۀ باستان شناسی 

نیز  این دو و  تفاوت های  تاریخ هرن، و در عین حال  و 

رضورت پرداخنت علمی و جدی به این عرصه، بهانه ای 

»اولین  نام  به  مهمی  روزۀ  دو  هامیش  برگزاری  برای 

کنفرانس ملی دوساالنۀ باستان شناسی و تاریخ هرن ایران« 

بود که به میزبانی دانشگاه مازندران و با حامیت انجمن 

باستان شناسی شورای متون  باستان شناسی، گروه  علمی 

پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن علمی هرن اسالمی در 

اردیبهشت 1398 در بابلرس برگزار شد.

هدف از برگزاری این هامیش، بررسی قرابت های میان 

دو رشتۀ تاریخ هرن و باستان شناسی بود که بر همین اساس 

از متخصصان هر دو رشته در حوزه های متعدد دعوت 

به عمل آمد. به گفتۀ دکرت حسن هاشمی، دبیر علمی 

کنفرانس، اتفاقات خوبی در حوزۀ هدف های اولیۀ آن رخ 

داد و نتایج مثمر مثری برای اندیشمندان و پژوهشگران 

هر دو رشته داشت.به گفتۀ دکرت هاشمی، هر چند دو 

رشتۀ تاریخ هرن و باستان شناسی دارای روش های مطالعاتی 

جدا از هم هستند و اختالف نظرهایی نیز وجود دارد، اما 

اتفاقاً این دو رشته بسیار به هم نزدیک اند و روش های 

مطالعات نزدیکی دارند. این هامیش نیز در جست وجوی 

همین زمینه های قرابت و تعامل بود و بر همین اساس 

شکل گرفت؛ موضوعی که شاید پیش از این مورد توجه 

جدی نبود و چه بسا عمدتاً بر اختالف بین دو رشته تأکید 

می شد و زمینه های افرتاق  بیشرت از زمینه های قرابت بود.

دکرت هاشمی در گفت وگو با رشد آموزش تاریخ، این 

هامیش را دارای بخش های متعددی دانست که در هر 

سخرنانی  و  مقاله  ارائۀ  به  رشته  دو  متخصصان  بخش 

پرداختند. به گفتۀ وی، در راستای شناخت تعامل میان 

دو رشته، موضوع سفال که دادۀ مهمی در باستان شناسی 

و تاریخ هرن است، در این هامیش به طور ویژه ای مورد 

بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه هامیش در 

استان مازندران برگزار شد، موضوع ها و مقاله هایی نیز 

دربارۀ قدمت باستانی مناطق غرب استان مازندران ارائه و 

مشخص شد که غرب مازندران نیز هامنند رشق این استان 

دارای زمینه و استعدادهای خاصی در حوزۀ باستان شناسی 

است.

ریشۀ باستان شناسانۀ مطالعات تاریخی
دکرت هاشمی در پاسخ به سؤالی دربارۀ زمینه های ارتباطی 

تاریخ با باستان شناسی و چگونگی کمک این دو حوزه به 

رشد و توسعۀ یکدیگر، گفت: »یکی از موضوع های مهمی 

این است  نگرفته،  قرار  به صورت جدی مورد دقت  که 

که 99 درصد مطالعات تاریخی از باستان شناسی نشئت 

می گیرند و بر همین اساس دارای ارتباط بسیار نزدیکی 

هستند.«

وی با انتقاد از کسانی که به جدایی و افرتاق دو رشته 

دامن می زنند، از اهمیت باستان شناسی در مطالعات تاریخی 

سخن گفت و افزود: »برای مثال، اگر ما بخواهیم مطالعات 

بیاشیم،  داشته  معامری  فرهنگی  تاریخ  دربارۀ  متقنی 

باستان شناسی  پژوهش های  به رساغ  که  نداریم  چاره ای 

برویم و بدون توجه به این حوزه، منی توانیم ادعا کنیم که 

مطالعات دقیقی داشته ایم.«

به گفتۀ این پژوهشگر باستان شناسی، متأسفانه چنین 

برداشت معقولی هنوز توسط بعضی پذیرفته نشده است 

و بر همین اساس مطالعات تاریخی نیز روند درستی را 

طی نکرده اند. وی با انتقاد از افرادی که توجهی به اهمیت 

مطالعات باستان شناسی در تاریخ منی کنند، گفت: »مدارک 

تاریخی ما در نهایت عمری پنج هزار ساله دارند. این در 

حالی است که قدمت انسان و زندگی اش روی زمین، به 

قرن ها پیش تر برمی گردد. لذا منی توان انتظار داشت که 

بدون توجه به مطالعات باستان شناسی، در حوزۀ تاریخ 

مستندات قوی و مطالعات دقیقی داشته باشیم.«  

وی افزود: »ما نیازمند اسناد تاریخی برای مطالعات خود 

هستیم. اما برای رفع ابهامات تاریخی، این باستان شناسی 

است که به کمک ما می آید و برای داشنت مطالعاتی درست 

و علمی در حوزۀ تاریخ، حتامً باید باستان شناسی را مورد 

توجه قرار دهیم.«

حفظ میراث بعد از انقالب اسالمی
وی به یکی از اتفاقات خوب در حوزۀ باستان شناسی بعد 

از انقالب اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: »متأسفانه تا قبل 

از انقالب اسالمی و در زمان پهلوی و قاجار، اگر مطالعات 

باستان شناسی هم انجام می شد، توسط خارجی ها بود و 

بر این اساس کل یافته های این حوزه، به خارج از کشور 

منتقل می شد. به همین دلیل امروزه بسیاری از مستندات 

تاریخی و باستان شناسانۀ ما در موزه های خارجی یافت 

می شوند. اما بعد از انقالب اسالمی رشایط عوض شد و 

اگر در جاهایی زمینه هایی برای کاوش های مشرتک وجود 

دارد، در بحث حفظ و نگهداری از این آثار، جدیت خاصی 

در داخل وجود دارد و این وسایل به طور کامل در داخل 

کشور نگهداری می شوند.«

آشتی کنان »تاریخ هنر«
و »باستان شناسی«
در سواحل مازندران

گزارشی از »اولین کنفرانس ملی دوساالنۀ 
باستان شناسی و تاریخ هنر ایران«
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هاشمی حفظ این میراث را اتفاقی مثبت برشمرد و 

این  نیز،  تاریخی  امیدواری کرد که در مطالعات  اظهار 

ابزارآالت کمک شایانی به توسعۀ مطالعات و تحقیقات 

داشته باشد.

توصیه ای به معلامن تاریخ
برای  تاریخ  معلامن  به  توصیه  با  هاشمی  دکرت 

به  باید  ما  دو رشته گفت: »معلامن  بین  ارتباط  تبیین 

در  و  کنند  یادآوری  را  رشته  دو  ارتباط  دانش آموزان 

مطالعات تاریخی، به استفاده از علم باستان شناسی نیز 

توجه داشته باشند. اگر از دوران دانش آموزی این موضوع 

جا بیفتد، قطعاً در دوره ها و مرحله های باالتر، تأثیرات 

به  اشاره  با  زیادی خواهد داشت.«وی همچنین  مثبت 

و  کشور  دانشگاه های  در  باستان شناسی  رشتۀ  وجود 

مطالعات خوبی که در این زمینه در برخی از دانشگاه ها، 

هامنند دانشگاه های تهران، اصفهان، مازندران و ... انجام 

می شود، گفت: »با وجود تربیت دانشجویان در این رشته، 

هنوز منابع مطالعاتی و تحقیقاتی اندک اند و باید برای 

افزایش این منابع راهی اساسی اندیشیده شود.«

هاشمی با تأکید بر استفادۀ مؤثر از زمینه های تاریخی 

و باستان شناسی برای ایجاد پارک های گردشگری گفت: 

روی  مازندران،  گردشگری  حوزۀ  در  مطالعاتی  »اخیراً 

یک کشتی غرق شده در دورۀ قاجار انجام شده که نتایج 

بسیار جالبی داشته است. اما متأسفانه هنوز منابع برای 

این کارها و مطالعات اندک اند و ما امیدواریم با برگزاری 

هامیش های دیگر و استفاده از نظرات اندیشمندان و نیز 

بهره برداری از قدرت رسانه، به سمت بهره برداری درست 

از این عرصه حرکت کنیم.«

دکرت هاشمی دربارۀ نتایج حاصل از کنفرانس مربوطه 

نیز گفت: »مقاله های این دوره را در دو جلد چاپ و 

منترش کرده ایم و عالوه بر این، در مهم ترین پایگاه های 

مطالعاتی بین املللی در حوزۀ باستان شناسی نیز انعکاس 

یافته اند. همچنین در سایت کنفرانس و برخی از رسانه ها 

نیز نتایج سخرنانی ها و مقاله ّها انتشار یافته و موجودند.

دبیرخانه ای برای تداوم کنفرانس
دبیرخانۀ دامئی »کنفرانس ملی دوساالنۀ باستان شناسی 

و تاریخ هرن ایران«، با اخذ مجوز از »شورای پژوهشی 

دانشگاه مازندران«، در خردادماه 1397 شمسی تأسیس 

استقرار در دانشکدۀ هرن و معامری دانشگاه  با  شد و 

قرابت  به  نظر  کرد.  آغاز  را  خود  کار  رسامً  مازندران 

موضوعی باستان شناسی و تاریخ هرن، عنوان کنفرانس با 

هم فکری انجمن های علمی و صاحب نظران رشته های 

مربوط، »کنفرانس ملی دوساالنۀ باستان شناسی و تاریخ 

هرن ایران« انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم 

کنفرانس به صورت دوساالنه است.

برخی از مقاله های برگزیده در این کنفرانس به رشح 

زیرند:

در  کاربردی  هندسۀ  و  تناسبات  سیستم  بازخوانی   

معامری عرص تیموری؛

  بررسی باستان شناسی نجات بخشی محدودۀ سد »کانی 

شینکا« پیرانشهر؛

  تحلیل طراحی و شامیل نگارانۀ سکه های ساسانی در 

مقایسه با سکه های بیزانسی از دیدگاه آروین پانوفسکی؛

  بررسی نقشۀ باغی در فرش ایران؛

  مطالعۀ ویژگی های عنارص زیباشناسانه و موضوعی آثار 

فلزی و سفالی خراسان )نیشابور( در دورۀ سامانیان؛

  بررسی روند توسعه و گسرتش فضاهای شهری شوشرت 

از عرص صفوی تا دورۀ پهلوی؛

»چهار  امام زاده  آرامگاهی  معامری  ساختار  بررسی   

بزرگوار« مزده؛

  نگاهی به مفهوم استانداردسازی در پیش از تاریخ؛

  معرفی و مطالعۀ سنگ نگاره های نویافتۀ شهرستان 

تربت حیدریه؛

  بررسی مناد و نقش مایه های ملی و مذهبی در زیورآالت 

دورۀ معارص )مطالعۀ موردی شهر مشهد(؛

  ارزیابی حوزۀ جغرافیایی مرکز فالت ایران در دوره های 

نوسنگی و مس سنگی؛

  پژوهشی در باب سفال های دورۀ سامانی نیشابور بر 

اساس کاوش های باستان شناسی موزۀ »مرتوپولینت«؛

  تبیین سلسله مراتب فضایی و کارکردی سکونت گاه های 

نظریۀ  اساس  بر  اصفهان،  برخوار  دشت  صفوی  دوران 

مکان مرکزی؛

 سازمان فضایی ارگ - روستای تاریخی »در میان« در 

دشت برخوار اصفهان؛

 بررسی عوامل تأثیرگذار بر معامری و تزئینات خانه های 

قاجاری شیراز؛

 بررسی تناسب طالیی در آثار میرعامد )با تکیه بر آثار 

موجود در کتابخانۀ کاخ گلستان(؛

 مطالعۀ تطبیقی معامری غوریان و سالطین دهلی، با 

تأکید بر منار جام و قطب منار؛

  و ... 

دکرت حسن هاشمی، دبیر علمی هامیش: متأسفانه 

تا قبل از انقالب اسالمی و در زمان پهلوی 
و قاجار، اگر مطالعات باستان شناسی هم 
انجام می شد، توسط خارجی ها بود و بر 

این اساس کل یافته های این حوزه، به 
خارج از کشور منتقل می شد. اما بعد از 
انقالب اسالمی رشایط عوض شد و اگر 
در جاهایی زمینه هایی برای کاوش های 
مشرتک وجود دارد، در بحث حفظ و 

نگهداری از این آثار، جدیت خاصی در 
داخل وجود دارد و این وسایل به طور 
کامل در داخل کشور نگهداری می شوند
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یکی  پاریزی،  باستانی  محمدابراهیم  دکرت  شادروان 

را  تهران  دانشگاه  تاریخ  گروه  در  خود  همکاران  از 

»شیخ املورخین« نامید و او کسی نبود جز دکرت احسان 

تاریخ که هم مصحح  استادان فاضل  از  ایشان،  ارشاقی. 

و  دانش آموختگان  برای  بود،  مؤلف  هم  و  مرتجم،  و 

گذاشت. میراث  به  ارزنده ای  آثار  تاریخ  دانشجویان 

احسان ارشاقی متولد 15 شهریور 1307 در دیار قزوین 

و درگذشتۀ 24 دی 1398 در تهران، استاد تاریخ دانشگاه 

تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم بود؛ تاریخ دانی 

با بیش از نیم قرن تدریس تاریخ و تاریخ نگاری با ده ها 

این استاد فاضل و  کتاب و مقالۀ سودمند و ماندگار.از 

ارجمند چندین و چند بار در دانشگاه ها و مراسم متعدد 

تقدیر به عمل آمده است. نخستین بار به سال 1380 بود 

که در شهر زادگاهش قزوین، بزرگداشتی برای او گرفتند 

كه  »ارشاقی نامه«  عنوان  با  کتابی  شد  آن  ماحصل  و 

زیر نظر دکرت محمود دبیرسیاقی، به سال 1381 منترش 

مفاخر  و  آثار  »انجمن  به همت  دیگر  بزرگداشت  شد. 

فرهنگی« در بهمن ماه 1395 برگزار شد و کتابی با عنوان 

احسان  دکرت  فرهنگی  و  علمی  خدمات  و  »زندگی نامه 

تاریخ  استاد  علوم،  فرهنگستان  پیوستۀ  عضو  ارشاقی، 

دانشگاه تهران« در این باره منترش شد. محتوای این اثر 

شامل مقاالت اهدایی و دل نوشته هایی از همکاران استاد 

در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها بود. در این کتاب، 

استادان مطرحی در رسای وی زبان به متجید گشودند.

استادان  از  و  تاریخی  متون  مصحح  کیان فر،  جمشید 

دانشگاه، دربارۀ این چهره ماندگار تاریخی چنین گفته 

است: »خدمات علمی و فرهنگی استاد ارشاقی به خاک 

ایستاد و  باید  ایران به قدری برجسته و وزین است که 

تنها  باال را نه  این وزن علمی  به آن ها احرتام گذاشت. 

تجلیل بایدکرد، بلکه باید زمینۀ معرفی و انتقال آن به 

نور  ارشاقی  دکرت  کرد.  فراهم  نیز  را  مختلف  نسل های 

ارشاق تاریخ نگاری در ایران است.«

مرحوم ارشاقی در زمان حیات یکی از نخبگانی بود که 

تا دریافت مدرک دکرتای خود در رشتۀ تاریخ دانشگاه 

او  برای  دیگر  آغازی  اتفاقاً  دکرتا  ننشست.  آرام  تهران، 

بود و برای تحقیقات ارزندۀ تاریخی. او مدتی در فرانسه 

اقامت کرد و با تقویت تسلط خود بر زبان فرانسوی، کار 

مطالعات تاریخی و جغرافیایی خود را تسهیل کرد.

طول  در  ایران،  علوم  فرهنگستان  پیوستۀ  عضو  این 

سال های زندگی اش، به طور خاص بیشرت در باب صفویه و 

قزوین تحقیق و پژوهش کرد. او در حضور بزرگان زیادی 

همچون مرحوم اقبال، درس آموخته و یک قزوین شناس 

برجسته در ایران بود.

در  مطالعاتش  به  تنها  ارشاقی  احسان  استاد  اهمیت 

خصوص قزوین و حکومت صفویه محدود نیست. او در 

تاریخ ملی و گسرتش تاریخ نگاری جدید نیز سهم بزرگی 

ایفا کرده است.

ستارۀ  و  مرجع  بین املللی  عرصۀ  در  ارشاقی  زنده یاد 

درخشان مطالعات ایران شناسی در سطح جهان بود.

در  ارشاقی،  احسان  مرحوم  تک فرزند  ارشاقی،  امین 

مورد پدرش نوشته است: »استاد ارشاقی ایران شناس و 

پژوهشگری بود که ایران فرهنگی را در نظر داشت و 

در معرفی میراث مکتوب تاریخ و فرهنگ ایران از هیچ 

ارشاقی،  مرحوم  فرزند  گفتۀ  به  نکرد.«  تالشی مضایقه 

تعلق خاطر او به صفویه ریشۀ بینشی دارد؛ چون نیک 

می داند شکوفایی صفویه از قزوین بود و بسرت فرهنگی 

و اجتامعی قزوین نقش مهمی در پیرشفت این حکومت 

داشت. 

کم نظیر  تسلط  بر  عالوه  پدر  ارشاقی،  امین  به زعم 

به همۀ دوره های  از ارشاف شگرفی  تاریخ صفویه،  به 

تاریخی برخوردار بود و نه تنها به تاریخ آگاهی داشت، 

بلکه توجه و مطالعات او در سایر رشته ها مانند ادبیات، 

اخالق  و  تربیت،  و  تعلیم  جغرافیا،  عرفان،  و  فلسفه 

ستودنی بود.

شیخ المورخین، 
اشــراق تاریــخ

به مناسبت درگذشت دکتر احسان اشراقی

اهمیت استاد احسان ارشاقی تنها به مطالعاتش در خصوص قزوین و حکومت صفویه محدود نیست. او در تاریخ ملی و گسرتش تاریخ نگاری جدید 

نیز سهم بزرگی ایفا کرده است

مجله خبــری
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پس از 
سی سال

17

مرد هرنمند هرنپیشه را عمر دو بایست در این روزگار       تا به یكی تجربه اندوخنت، با دگری تجربه بسنت به كار

شاید تعجب کنید، ولی من بهرتین جملۀ زندگی ام را از »گلگیر« یک تریلی به خاطر سپرده ام که روی آن نوشته بود: »ای کاش زندگی هم دنده عقب داشت.« 

امروز اعرتاف می کنم، ارزش تجربه از هر چیز دیگر بیشرت است. این را نه از دیدگاه یک معلم تاریخ، بلکه به عنوان کسی که 53 بهار پرخاطره و 30 سال سابقۀ کار را از رس 

گذرانده است، می گویم. اگر من از آغاز با این تجربه وارد چرخۀ آموزشی می شدم، چه ها که منی کردم! استفاده از تجربه های معلامن و گرفنت خاطرات آنان، برنامۀ ارزشمندی 

است که خجسته و مبارک خواهد بود. در مجموعۀ آموزش وپرورش ما معلامن پرتجربه ای هستند که خاطرات و تجربه های آنان، برای نسل های نو، هم درس اخالق و هم 

درس هرن معلمی است. گامن دارم استفاده از ذخیرۀ ارزشی معلامن گذشته فرصتی برای حفظ میراث اخالقی و ارزشی ایران و اسالم است. این روزها که به زعم من خطر 

گسست فرهنگی جامعۀ ما را تهدید می کند، تجربه های گذشتگان برای جوان ترها جذاب است، اما باید اعرتاف کنیم کمرت به این موضوع اندیشیده شده است. 

انتشار کتاب های »آیین فرزانگی« در اصفهان تجربۀ موفقی در این راه بود، اما به گامن این بنده، نهادینه شدن موضوع در سطح ایجاد یک کارشناسی، گرفنت تجربه ها 

و دسته بندی کردن نتایج به صورت حرفه ای و رشته ای، می تواند راه حل مناسبی باشد تا از ارزش »فوت کوزه گری« که یک معلم در روزگار خود دریافته است، غافل 

نباشیم. شاید در این روزگار که جامعۀ ما از سنت به تجدد ره می سپرد و در کنار آن بی توجهی به تاریخ دالیل متعددی دارد و ما بابت نداشنت حافظۀ تاریخی در بدترین 

رشایط تاریخی باشیم، تجربه های معلامن تاریخ برای معلامن تاریخ آینده بسیار ارزشمند خواهد بود. بی توجهی به این میراث بزرگ، هامن »حیف دانا مردن و صد 

حیف نادان زیسنت« است و افسوس روزهای از دست دادن آن ها را به خاطر می آورد که مولوی بزرگ فرماید:

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن           رخم را بوسه ده کا کنون هامنیم

رشد آموزش تاریخ

معلم تاریخ

    آتش بگیر تا 
بدانی چه می کشم
احساس سوختن 
به تماشا نمی شود

محمدحسین فروغی

    دورۀ بیست ویکم    شمارۀ 3    بهار 1399
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از حقوق دانشگاه تهران و بهشتی، دبیری تاریخ یزد را انتخاب کرده 

و پذیرفته شدم.

از  خیلی  بود.  شیرین  و  تلخ  خاطرات  از  پر  ما  دانشجویی  دوران 

هم کالسی های ما به جبهه رفتند و در دفاع از کشور شهید شدند. خیلی 

از روزها در مراسم تشییع جنازه بودیم. خودم هم چند مرحله به جبهه 

رفتم. در دانشگاه با تعدادی از بچه ها موفق شدیم بسیج دانشجویی را 

در دانشگاه ایجاد کنیم. فعالیت خوبی هم داشتیم. تعهد معلمی داده 

بودیم. روزهای درس متام شد. در یزد، هرن خط و رمز قناعت را هم از 

یزدی ها آموخته بودم. بیست وسه سامل متام شده بود که به استان همدان 

معرفی شدم تا معلم تاریخ باشم. به خواهش خودم مرا به مالیر معرفی 

کردند تا به زادگاهم نزدیک تر باشم. 

2. آغاز دبیری در مالیر

از اواخر مهر 68 برای اولین بار به عنوان معلم تاریخ رس کالس حارض 

 شدم، درحالی که تاریخ منی دانستم! انگار آنچه در دانشگاه خوانده بودم، 

هیچ ارتباطی با کتاب های تدریس من نداشت. در آغاز شب ها کتاب ها 

را می خواندم تا صبح بتوانم درس بدهم. حضور در کالس برایم پراز 

هول و اضطراب بود. معلامن با تجربه تر نسبت به من محبت می کردند. 

امیدوارِی من به همین بود. انگار همه می کوشیدند تا دستم را بگیرند و 

راهنامیی ام کنند! بعضی هایشان به مدیر گفته بودند که من خیلی سواد 

دارم و باید با من مدارا کنند تا صاحب  تجربه شوم. بی انصافی منی کنم، 

با من همراهی کردند. 

در تابستان 1369 به دلیل بی خربی و سکونت در روستا، از امتحانات 

فوق لیسانس دانشگاه های دولتی ماندم. شش ماه بعد از آن، ناامیدانه 

در آزمون دانشگاه آزاد رشکت کردم و پذیرفته شدم. قبل از رسیدن 

خرب قبولی، ناچار شدم تسلیم خانواده شوم و ازدواج کنم. از نظر عقلی 

آمادۀ این مسئولیت نبودم! 

ازدواج کردم و هنوز در گرماگرم مراسم بودیم که خرب  در مالیر 

قبولی در کارشناسی ارشد با رتبۀ دوم و تخفیف شهریه را دریافتم. در 

آغاز، شاید برای استفاده از تخفیف شهریه ثبت نام کردم. خیلی زود با 

استادان بزرگی مثل دکرت زریاب خویی، دکرت نوایی، دکرت خوانساری، 

دکرت دولتشاهی، دکرت رضوانی و دکرت ارشاقی که افتخار شاگردی آنان 

برگ های زرین زندگانی من هستند، آشنا شدم و دورۀ ارشد را هرچند 

به سختی و سفر در سفر، اما به شیرینی متام کردم. 

تازه داشتم تاریخ یاد می گرفتم. پایان نامۀ من با امتیاز عالی مورد 

تشویق واقع شد و مسیر من در نوشنت باز شد. دوران دبیری من حاال 

باکیفیت بهرتی در حال گذر بود و دانش آموزان من رضایت بیشرتی 

داشتند. در چندین دوره رسگروه آموزشی درس تاریخ بودم و فرصت 

تدریس درس تاریخ در دوره های ضمن خدمت استان همدان را هم 

یافتم.

آزاد  دانشگاه های  در  دانشگاهی  تدریس  هم زمان  دوران،  این  در 

و دولتی برایم فراهم شد و بعدها با گرفنت مجوزهای تدریس برای 

شعر،  انجمن  در  فعالیت  شد.  بهرت  کارم  معارف،  درس های  تدریس 

نوشنت یادداشت های کوتاه تاریخی در هفته نامه های محلی، عضویت 

در شورای آموزش وپرورش، شورای فرهنگی ارشاد و گروه های فرهنگی 

دیگر، تدریس دانشگاهی و فعالیت آموزشی در مراکز تربیت معلم، 

چنان رسگرمم کرده بود که هیچ فرصتی برایم منانده بود و کمرت به 

زندگی نامۀ من

1. آن روزها

در سال 1345 به عنوان چهارمین فرزند خانواده به دنیا آمدم. پدر و 

مادرم هر دو بی سواد بودند. پدرم با آنکه به دلیل فقر، مکتب ندیده 

بود، اما الفبا را می شناخت، با فردوسی و شعر آشنا بود و حساب را 

خوب تر می دانست. این ها را همه از شب نشینی های پدربزرگ هرنمند 

و شاعرم به خاطر داشت. مخترص زمین کشاورزی تنها چشمۀ درآمد 

خانوادۀ ما نبود، مادرم هرنمندانه می توانست بدون نقشه قالی ببافد. 

زادگاهم، روستای ویست،که امروزه تابعۀ خوانسار است و آن روزها 

تابعی از گلپایگان بود، آن روزها رونقی فوق العاده داشت. قنات های 

پرآب و کشاورزی پررونق ما هنوز گرفتار ندانم کاری و بی تجربگی ها 

نشده بود که حفر چاه های عمیق پس از آن، اکنون آن ها را به النۀ 

روباه تبدیل کرده است. آن روز کشاورزی و باغداری چنان شهرتی برای 

ویست آورده بود که شهری ها هم حرست ما را می خوردند و امروز 

»نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان.« آن روزها زندگی ساده تر بود 

و خوراک سادۀ ساالنه هزینۀ خانواده بود.

تا چشم به هم زدم، مرا به دبستان سپردند. از آن روزهای شیرین 

فقط کوچه های جارو زده، صدای زنگولۀ گوسفندان، گله های فراوان، 

آسامنی پرستاره، مردانی مرد و پرتالش، دارهای قالی فراوان، چرخ های 

خرمن کوب و خنکای بید خاطرات در دهانۀ »قنات جومزه« را به خاطر 

دارم. در کنار مدرسه اما، ما خودمان را همکار پدر می دانستیم. الگویی 

نبود تا به دانشگاه در افق های دوردست نگاه کنیم. »سپاه دانشی ها« 

بعضی هایشان معلامن خوبی بودند، بعضی هایشان هم نه. مثالً معلم 

کالس چهارمم از رس بی تجربگی سیلی محکمی به من زد که چرا انشای 

خودم را ننوشته و از بر خوانده بودم و وامنود می کردم که از روی دفرت 

می خوانم! 

پیشاپیش  تا  انبوه جمعیت دانش آموزی سبب شد  انقالب،  از  پس 

تحصیل ما، هم مدرسۀ راهنامیی به ویست بدهند و هم دبیرستان 

شلخته ای را در رشتۀ اقتصاد اجتامعی، در خانه به دوشی تجربه کنیم. 

سال های ابتدایی وضع من خوب بود، ولی از راهنامیی به بعد همیشه 

ندارم  یاد  به  هرگز  اما  بودم،  باهوشی  شاگرد  می آوردم.  تجدیدی 

درسی خوانده باشم. هامن آموخته های کالسی را تحویل می دادم و 

قبولی شکسته بسته با تجدیدی می گرفتم. به یاد ندارم تا دو ماه قبل 

از امتحانات چهارم دبیرستان، درسی را به شکل حرفه ای خوانده باشم! 

حدود اسفندماه از سال چهارم دبیرستان بودم که بخشنامۀ هولناکی در 

قطع تکرار سال چهارم براثر مردودی در این پایه، مرا از تجدید شدن و 

درس نخواندن منرصف کرد. برای ما در آن دبیرستان شلخته که خیلی 

از درس های کالس چهارمامن را فوق دیپلمه ها تدریس می کردند، جای 

امیدی به گرفنت دیپلم منانده بود، چه رسد به دانشگاه! این موضوع 

چنان هراسی در من افکند که از ششم فروردین 1364 تا پایان امتحانات، 

روزهای پرتالشی را گذراندم و نتیجه چنان شد که رتبۀ من در کالس، 

از یکی به آخر مانده، به سومین نفر ارتقا بیابد. با این کار خوشحال 

بودم که حاال با دیپلم به رسبازی می روم. در کنکور تربیت معلم پذیرفته 

شدم، اما رتبۀ کمرت از 1000 من در کنکور رسارسی، خودم را بیش از 

همه شگفت زده کرده بود، زیرا من تا جلسۀ کنکور سؤال چهارگزینه ای 

ندیده بودم. انتخاب رشتۀ من امروز برایم خنده دار است، چون بعد 
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خانواده می رسیدم. این ها فکر ادامۀ تحصیل را هم از خاطرم برده بود. 

در مالیر اما فرصت خوبی داشتم تا دوستان باهوش و ارزشمندی داشته 

باشم. و هر گز در روزهای بعد از آنان جدا نشدم.

3. ادامۀ دبیری در اصفهان

اضافه  روزبه روز  تربیتی من  و  آموزشی  تجربه های  دبیری  کار  در 

می شد و تا آن حد محبوبیت یافته بودم که وقتی در سال 1384 برای 

انتقال به اصفهان، به اتاق رئیس اداره رفته بودم، رئیس به من گفت تو 

اینجا شهرت و محبوبیتی داری و رفتنت به اصفهان اشتباه است. آنجا 

کسی تو را منی شناسد و باید از اول رشوع کنی! 

به هرروی، انتقال میرس شد و برای دبیرستان های ناحیۀ چهار ابالغ 

گرفتم. 

خیلی دیر و با رشوع سال تحصیلی، به ناحیه معرفی شدم. ازاین رو، 

در سال نخست ناچار شدم تا نیمی از ساعات تدریس خود را به تدریس 

کامپیوتر در کانون مشغول باشم. سال بعد مسئولیت گروه تاریخ ناحیه 

به من سپرده شد. این وظیفه تا پنج سال به عهدۀ من بود. در متام این 

سال ها گروه تاریخ ناحیۀ چهار اصفهان رتبۀ اول استان بود. دو سالی 

هم  گروه تاریخ استان با من بود. با رشوع کار دبیرستان فرهنگ، از 

سال 1389 به صورت رسمی در آن مجموعه تاریخ تدریس کردم كه تا 

سال جاری نیز هامن روال ادامه دارد. در سال 1390 در آزمون دکرتای 

اسالم  تاریخ  رشتۀ  در  و  کردم  علوم رشکت  وزارت  سازمان سنجش 

دانشگاه پیام نور پذیرفته شدم. اکنون که چهار سال از دفاع من گذشته 

است، خوشحامل که توانسته ام مقاالتی در داخل و خارج از کشور چاپ 

کنم و در اجالس و هامیش های متعددی نیز رشکت کنم.  از هامن سال 

دوم انتقال به اصفهان هم در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، 

به عنوان حق التدریس، با آن ها همکاری کرده ام. 

در طی سال های حضور در اصفهان، ضمن تدریس در ناحیه، با مرکز 

تربیت معلم شهید باهرن اصفهان نیز به طور مستمر همکاری داشته و 

دارم. در ضمن، در تدریس دوره های ضمن خدمت استانی نیز با مرکز 

روش  تدریس  داشته ام.  نزدیک  همکاری  خدمت  ضمن  آموزش های 

مرکز  در  دوره  چندین  در  نیز  را  راهنامیی  اجتامعی  علوم  تدریس 

تحقیقات معلامن به عهده داشته ام. 

در دورۀ گذشته، نظر به حسن گامن همکاران در انجمن معلامن 

تاریخ اصفهان، در دو دورۀ اخیر عضو شورای اجرایی انجمن بودم و 

با سمت معاونت در این مجموعه همکار بودم. در حال حارض نیز به 

دلیل تراکم مشکالت درسی، با وجود ارصار دوستان به حضور در شورا، 

از مسئولیت اجرایی کنار کشیده ام، ولی همکاری خود را ازنظر علمی 

پیوسته ادامه داده ام. عالوه بر این، در برنامه های گروه تاریخ استان، با 

عنوان مسابقات کتاب الکرتونیک، مناهنگ و برخی مسابقات دیگر، در 

سطح استان رتبۀ اول گرفته و تشویق شده ام. برنامۀ سخرنانی گروه 

تاریخ استان در چند مرحله و چندین برنامۀ سخرنانی و دوره های ضمن 

خدمت انجمن معلامن و شهرداری را نیز بر عهده داشته ام.

تجربه های آموزشی

پیش  از این اعرتاف کردم که در آغاز روش خاصی را برای آموزش رساغ 

نداشتم و قصه گویی بودم که خودم هم فایدۀ قصه ام را منی دانستم، 

ولی به مرور یافته های تجربی و در کنار آن پرسیدن از دیگران، خواندن 

روش های  در  خودم  آزمایش های  از  شخصی،  تجربه های  و  کتاب ها 

آموزشی فراوان اجرا کردم که در زیر به عرض می رسد:

الف( اندوخنت اطالعات: آموختم چیزی که می تواند به قانع شدن و 

لذت دانش آموزان کمک کند، حجم فراوان اطالعات است. با توجه به 

اینکه معلامن مطالب را با چند مرحله تدریس به ملکۀ ذهنی تبدیل 

می کنند، از مطالب حاشیه ای دور می شوند و این پویایی را از معلم 

می گیرد و مانند آب راکد از چشم ها می افتد. از این مهم تر، به نظرم 

می رسد معلم تاریخ باید خودش تاریخ را فهمیده و تاریخ ورزی را بداند، 

زیرا ذات نایافته از هستی بخش، منی تواند خودش هستی بخش شود. 

به  تاریخ  با خواندن کتاب های حاشیه ای و درک  تا  ازاین رو کوشیدم 

معنای واقعی آن، این خواسته را عملی کنم. خوشبختی من در دوران 

به درس خواندن  را  آن  از  قابل توجهی  که سال های  بود  آن  خدمت 

مشغول بوده ام و این تأثیر خوبی داشت. از سوی دیگر، تدریس هم زمان 

دانشگاهی به پویایی من کمک می کرد و تازگی مطالب آموختۀ من 

هرروز بیشرت می شد. 

ب( افزایش آگاهی عمومی: دانش آموزان در کالس تاریخ از همه چیز 

می پرسند؛ از تاریخ علوم تا تاریخ جهان و سیاست، زندگی اجتامعی برش، 

اقتصاد، کشفیات، ادبیات و خیلی چیزهای دیگر. ازاین رو کوشیدم حجم 

آگاهی های عمومی خود را باال بربم و از علوم دیگر نیز تا حد نیاز اطالع 

پیدا کنم. تحصیالت فوق لیسانس تاریخ و استفاده از استادانی که در 

ادبیات و تصحیح متون تخصص داشتند، عالقه های ادبی من را باال برد و 

این به تدریس درس تاریخ کمک می کرد. گفنت شعر یا حدیث در آغاز یا 

البه الی درس، دقت همه را جلب می کرد. یا گفنت یک نکتۀ علمی خاص 

در جای مناسب، خستگی را در و تنوع مناسب ایجاد می کرد. ازاین رو 

حافظۀ رضب املثل و شعرم را غنی کردم.

پ( اصالح شیوۀ تدریس: درس تاریخ انتزاعی و خاص است. این بنده 

با مطالعۀ تاریخ های قبل از دبیرستان، به زودی دریافتم مفهومی بودن 

و غیرکاربردی بودن آن ها شاید سبب شده است تا قبل از کالس چهارم 

دبستان، »تاریخ« در مجموعۀ درس ها نباشد. تاریخ سطوح یادگیری 

دیگر  درس های  مانند  را  آن  نباید  ازاین رو  دارد.  نیاز  خاص  و  باالتر 

پنداشت. هرچند تاریخ را می توان به عبارتی جزو سخت ترین درس ها 

هم دانست، اما شیوه های غلط آموزش و ارصار معلامن بر حفظ کردن 

مطالب آن، این درس را در عداد درس های کم اهمیت و تفریحی گذاشته 

است و نوعاً، نه دانش آموزان و نه دبیران و نه اولیای آموزشی و اداری، 

وقعی به آن منی نهند. در مرحلۀ نخست، من دریافتم احرتام امامزاده 

با متولی آن است و باید خودم تاریخ را بزرگ و محرتم بدارم، اما در 

مراحل بعد، با اصالح شیوه های آموزشی، کوشیدم به نحو مؤثرتری 

دانش آموزان را جلب  و یادگیری را آسان کنم.

استفاده از نقشه های جغرافیایی و خط زمان، الزمۀ کار تاریخ است 

و اندکی از رشایط انتزاعی و تصوری آن را کم می کند. ازاین رو، در 

هر جا وارد شدم، با تهیۀ منودار تاریخی و نقشه، از ابزارهای آموزشی 

در آموزش تاریخ بهره گرفتم و اکنون که دستگاه های سمعی و برصی 

و کامپیوتر آمده اند، کوشیده ام با به روز نگهداشنت خود و استفاده از 

فناوری نو، جذابیتی به تاریخ بدهم که آسان خوانده شود و موردعالقه 

هم باشد. ساخنت کلیپ های حرفه ای و تشویق دانش آموزان به نوشنت 

مقاالت، پاورپوینت و مناهنگ، مرا در این راه توفیق داده است.

دریافتم بهره وری باالتر 
ایجاب می کند تا معلم 

کارگردان باشد و به 
عهدۀ دانش آموزان کار 

انجام شود. ازاین رو هفتۀ 
اول سال را به ایجاد 

انگیزه و معطوف کردن 
دانش آموزان به محاسن 

درس اختصاص دادم. این 
مهم هم هول و اضطراب 

دانش آموز را از درس 
گرفنت در هفتۀ اول آزاد 

می کرد و هم دورمنایی از 
کتاب و مزایای خواندن آن 

برای او روشن می شد
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به زودی دریافتم بهره وری باالتر ایجاب می کند تا معلم کارگردان باشد 

و به عهدۀ دانش آموزان کار انجام شود. ازاین رو، هفتۀ اول سال را به 

ایجاد انگیزه و معطوف کردن دانش آموزان به محاسن درس اختصاص 

دادم. این مهم هم هول و اضطراب دانش آموز را از درس گرفنت در 

هفتۀ اول آزاد می کرد و هم دورمنایی از کتاب و مزایای خواندن آن 

برای او روشن می شد. دانش آموز در این حالت خود را در برابر کتابی 

ناشناخته و هول انگیز منی دید، بلکه به خوبی با کلیات آن کتاب آشنا بود. 

داشت.  فوق العاده  تأثیر  اولیه  هفته های  در  دقت  و  سخت گیری 

دانش آموز در برنامۀ خود وقت مناسب تری را به تاریخ می داد و این 

برنامه ریزی درسی دانش آموز  را در  تاریخ  پایان سال کفۀ  تا  تنظیم، 

سنگین می کرد.ت( اصالح شیوۀ پرسش: از قاعدۀ متفاوت بودن در 

کنفرانسی و  به شکل  را  تاریخ  درس  استفاده کردم. معموالً  پرسش 

توضیحی می پرسند، من اما هرگز به این شیوه نپرسیدم، زیرا در آن 

شیوه، دانش آموز باید مطلب را حفظ و جلوی کالس بیان کند و البته 

فردای آن روز هم هیچ مطلبی در حافظۀ او باقی منی ماند. پرسش من از 

دانش آموزان به شکل انفرادی و در هامن جایی که نشسته اند، در قالب 

سؤال انجام می شود. سؤاالت من هم البته متفاوت است و می توان تا 

پنج شش شکل گوناگون پرسش را انجام داد. گاهی از دانش آموزی یک 

یا دو سؤال می پرسم. از دانش آموز بعدی ممکن است بپرسم کجای 

درس را خوب خوانده است و می خواهم تا از هامن جا یک سؤال خوب 

بپرسد. اگر دانش آموزی بتواند خوب سؤال بپرسد، خوب هم می تواند 

جواب دهد. روش دیگر آن است که دو نفر را برای پرسیدن از یکدیگر 

صدا می کنم. در شکل دیگر، ممکن است یک مطلب را اشتباه یا درست 

آیا حرف من درست بود؟  از دانش آموز می خواهم بگوید  بگویم و 

اگر نه، چرا؟ و روش دیگر اینكه از دانش آموز می خواهم بگوید آیا 

دانش آموز قبلی درست جواب داد؟ اجرای این روش ها می تواند عملیات 

پرسش کالسی را به کالس درسی جدی برای حالجی مطالب کالس 

تبدیل کند و هرگز دانش آموزی به صورت منفعل در کالس باقی مناند، 

چراکه ممکن است هرلحظه از خود او پرسیده شود آیا قبلی درست 

گفت یا نه؟ هیچ گاه ترتیب دفرت کاربرگ آموزشی را رعایت نکردم، زیرا 

سبب می شود دانش آموزان قلق کاری معلم را بدانند و درس خواندن 

خود را با آن هامهنگ کنند. این بنده، گاهی یک درمیان، گاهی از انتهای 

دفرت و گاهی از میانه و صورت های متعدد دیگر، می پرسیدم. ازاین رو 

هیچ کس منی توانست مدعی آن باشد که این هفته نوبتش نبوده است.

تاریخ،  کالس  در  گفنت  سؤال  روش  کردن  انکار  می رسد  نظرم  به 

مؤثرترین روشی بوده است که برای تدریس موفق تاریخ به کار برده ام. 

با روش سؤال و جواب، عملیات  اول،  در رده های متوسطۀ  معموالً 

می کنند.  تنفرآمیز  را  تاریخ  کتاب  و  خسته کننده  را  تاریخ  آموزش 

دانش آموز در آن روش منت کتاب را منی خواند و فقط سؤاالت خاصی 

را با جواب های منقطع و بریده در خاطر می آورد. دانش آموز توانایی 

اتصال مطالب به یکدیگر را ندارد. اگر او بتواند روش درستی را در 

خواندن درس فراگیرد، به راحتی می تواند آن را به خاطر آورد. ازاین رو، 

من کوشیدم دانش آموزانم بتوانند مطالب کتاب را با فهم صحیح یاد 

بگیرند و با زبان ساده آن را بیان یا خالصه گویی کنند. این روش سبب 

می شود اگر جمله یا کلمه ای در حافظه منانده باشد، مفهوم در جای خود 

مباند و به یاد آورده شود.

پرسش مستمر و آزمون های خاص در روش کاری آموزش تاریخ مؤثر 

است. این را دانش آموزان در نظرخواهی های پایان سال، به عنوان وجه 

مثبت کالس من، عنوان کرده اند. آزمون تاریخ اما نه به شیوۀ معمول 

از مطالب دسته بندی شده یا تعریف ها، بلکه گاهی با دادن یک اسم یا 

کلمۀ خاص از دانش آموز صورت می گیرد كه از دانش آموز می خواهیم 

آن را در یک سطر معرفی کند. دادن سؤاالت مفهومی در امتحانات 

مستمر، آموزش مناسبی برای آزمون های نهایی است و این را من به 

کار بسته ام. نوع گفتار من در کالس درس با رویکرد ساده گویی و جذاب 

کردن مطلب است. در این راه همیشه از فلش بهره برده و عکس ها، 

مناهنگ ها، یا نقشه و سایر موارد مربوط را برای تنوع استفاده می کنم. 

در راه گفتار شیرین می کوشم تا با بازی با کلامت، خاطرات قابل تداعی 

ایجاد کنم که بتواند دانش آموز را در پرسش کالسی یا برنامه های آزمون 

موفق کند.

از  بهرت،  تدریس  برای  کوشیدم  بعد،  به   1378 سال های  حدود  از 

فیلم  و  نرم افزاری  بانک  راه  این  در  کنم.  استفاده  مربوط  فیلم های 

خوبی تهیه کرده ام که در نوع خود در استان قابل توجه اند. فیلم های 

سینامیی مربوط به دوره های تاریخی و مستندات آثار باستانی را تا حد 

امکان فراهم کرده ام و از آ ن ها استفاده می کنم. در این راه، با تشویق 

دانش آموزان برای تهیۀ فیلم ها و متاشای فیلم موردنظر در منزل و 

به اتفاق خانواده، کوشیده ام خانواده ها را در کنار فرزندانشان به تاریخ 

جذب کنم.

وقتی صمیامنه به دانش آموزان می گویم که درس تاریخ پرمشکل ترین 

درس از مجموعۀ درس هاست و مشکالت دانش آموزان در یادگیری آن 

به چه دلیل است و راه حل مناسب را برای آنان می گویم، آنان صمیامنه 

با  ازاین رو،  می پرسند.  من  از  را  صحیح  خواندن  روش  و  می پذیرند 

یاددادن روش مناسب برای خوانش تاریخ و گرایش آنان به یادگیری 

مفهومی، توانسته ام درس تاریخ را به عنوان شیرین ترین درس در ذهن 

آنان و زحمت خودشان کار را  دانش آموزان مهامن کنم و به عهدۀ 

به راحتی پیش بربم.

از دیدگاه من، کالس تاریخ باید جذاب ترین کالس ها باشد و دانش آموز 

نسبت به معلم و درس و نحوۀ کار خوش بین باشد تا بتواند درس را با 

میل بهرت بخواند. تالش من در آغاز سال و ضمن فرایند تدریس، رابطۀ 

صمیامنه با دانش آموزان و کوشش در جهت تدریس بهرت بوده است. این 

امر نخست سبب شد دانش آموز از معلم تاریخ متنفر نباشد و به تبع آن 

از درس من هم خوشنود باشد و فرصت بیشرتی برای دقت در کالس و 

خوانش آن در منزل اختصاص دهد. در همین ارتباط، کالس تاریخ متنوع 

و به طور عمده با کلیپ، عکس، نقشه و نرم افزارهای دیگر ازجمله گوگل 

ارت، برای مالحظۀ اینرتنتی از روی نقشه ها، همراه است و معموالً 

به صورت کامل متنوع است. زمان کالس خیلی زود طی می شود و هرگز 

کسی در این کالس احساس خستگی منی کند.

بیان داستان های جذاب تاریخی و مربوط به درس در البه الی درس، 

به یادگیری درس کمک فراوانی می کند و این بنده کوشیده ام با حفظ 

اشعار، طنزها، ریشه های تاریخی رضب املثل ها و سایر مطالب دور از 

ذهن، اما الزم و بدیهی، تفهیم درس را آسان تر کنم. بسیار اتفاق افتاده 

است كه دانش آموز در موقع جواب دادن درس، مثال ها و داستان ها را 

بیان كند و به تبع آن درس را به خاطر آورد.
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ث( فعال کردن دانش آموزان در تحقیق: اجبار دانش آموزان علوم 

و  مشخص شده  موضوعات  از  درسی  تحقیق  یک  انجام  در  انسانی 

تسلط به تحقیق مربوط، تا حدی که در آزمون نهایی هم بتواند به 

سؤالی )بدون بارم( در هامن مورد پاسخ دهد، از مجموعه فعالیت های 

این جانب در رده های انسانی است. این فعالیت سبب می شود تحقیق 

فرایند طبیعی خود را طی و دانش آموز از انجام تحقیق اینرتنتی دوری 

کند. ارائۀ این تحقیق در کالس میرس است و همچنین دانش آموزان 

می توانند مطلب خود را در قالب کلیپ آموزشی، پاورپوینت، ایمیل، 

سی دی یا منت چاپی و دست نویس ارائه کنند. این برنامه ضمن تعمیق 

آموخته ها، به فعالیت کتابخانه ای و فعالیت های فوق برنامۀ عالقه مندان 

تاریخ شدت بخشیده و کارکردهای مناسبی داشته است.

ج( پی گیری اهداف درس تاریخ در آموزش متوسطه و اجرای اهداف 

این درس در سطوح مختلف، ازجمله برنامه های دیگر این جانب است. 

این بنده می کوشم با بیان اهداف موردنظر برای دانش آموزان، آنان را 

هامهنگ با اهداف موردنظر پیش بربم. این اهداف در بخش گذشته 

بررسی شدند.

تجربه های تربیتی

ارتباط مستمر آموزش وپرورش و حتی تقدم تزکیه بر تعلیم ایجاب 

می كند كه معلامن نسبت به مهارت های تربیتی و شیوه های مناسب 

در آموزش دقت کنند. داشنت درس های تربیتی در مجموعۀ درس های 

دانشگاهی، َمطلعی بر این موضوع بود، اما برای این بنده تجربه های 

زیر حاصل شد که هرکدام می توانست در موفقیتم در درس تاریخ مؤثر 

باشد:

الف( تالش برای جلب توجه دانش آموزان: در این راه به خاطر داشتم، 

تنوع دانسته ها و مهارت ها می تواند جلب نظر کند. لذا در آغاز کوشیدم 

توجه  ایرانی،  انواع خطوط  با  تحریر کلامت  و  فراگیری هرن خط  با 

دانش آموز را جلب کنم. ذهن دانش آموزان ذهن َرَمنده ای است که 

باید به لطایف الحیل آن را بر رس هدف آورد. زیبایی تخته و نگارش 

زیبای خط و ترسیم نقشه می توانست مرا در این جلب توجه کمک کند.

ب( از هامن آغاز دانستم دانش آموزان برای هر دبیر عادتی متصور 

هستند و این را به تجربه از هامن جلسات آغازین کالس درمی یابند و 

در اصطالح معتقدند هر دبیری »قلق« دارد و باید آن را یافت. این بنده 

کوشیدم قلق نداشته باشم. این امر در امور مختلف می توانست کارساز 

باشد، ولی در پرسش کالسی کارکردهای ویژه داشت. پرسش های من 

در کالس هیچ گاه بر اساس یک نظم و سبک نبود. گاهی از ابتدای دفرت، 

گاهی از انتها، گاهی از میان به باال یا به عکس، گاهی زوج و فرد و 

صورت های گوناگون می پرسیدم ازاین رو همیشه دانش آموز می کوشید 

درس را حارض کند و این تصور که »من هفتۀ گذشته جواب دادم و 

نوبتم رس رفته است«، تصوری مردود بود.

پ( برخی از معلامن می کوشند دانش آموزان شیطان کالس خود را 

با کم کردن منرۀ هامن درس تنبیه کنند. من ضمن اینکه این روش را 

حرام می دانم، در هامن آغاز سال به دانش آموزان می گویم هرگز منرۀ 

انضباط شام با منرۀ تاریخ مخلوط نخواهد شد. ازاین رو، هر کس تاریخ 

نخواند و مؤدب باشد، یا بخواند و غیرازآن باشد، سود یا رضر منی کند. 

این امید در آغاز سال حساب من را از سایر درس ها جدا می کرد و 

به عنوان نقطۀ مثبت در ذهنیت سازنده بود.

ت( در آغاز سال، روش کار و برخورد و اخالق خودم را به دانش آموزان 

می گویم و در ضمن آن عنوان می کنم هرکس برای یک  مرتبه اجازه 

دارد درس را جواب ندهد و صفر این بار در منرۀ مستمر دیده منی شود، 

اما اگر تکرار شد، هر دو بار به حساب می آید. این فرصت، برای کسانی 

که به هر دلیل موجه یا غیرموجه منی توانند درس بخوانند، مؤثر است 

و کالس و رفتار معلم را در ذهن دانش آموز زیبا می کند.

ث( این بنده برای جمع کردن حواس و آغاز کالس یا بعضی مواقع 

خاص دیگر، از دانش آموزان می خواهم صلوات قرائت کنند. این كار، 

ضمن اینكه ادب دینی را می آموزاند و برکت و سکوتی در کالس ایجاد 

می کند، توجه اذهان را هم به موضوع درس متمرکز می مناید.

ج( بحث های تربیتی در مورد مسائل اخالقی و تربیتی روز در آغاز 

جلسات تدریس و با چاشنی شعر و رضب املثل، در موفقیت این جانب 

یاد دارم، دانش آموزان در  به  نقش خیره کننده داشته است. همواره 

نامه های  یا  در وبالگ  اینرتنتی،  ارتباطات  و  نظرخواهی های کالسی 

دستی، مرا در کنار معلم تاریخ، معلم اخالق خود نیز خوانده اند. برای 

 مثال، همین چند وقت گذشته، یکی از دانش آموزان پنج سال پیشم، در 

نامۀ اینرتنتی برای من نوشته بود: »حاال می فهمم که کاش زندگی هم 

دنده عقب داشت، یعنی چه!«

چ( نظرخواهی در کالس درس که معموالً در پایان ماه اول و در ماه 

اردیبهشت به صورت مکتوب و بی نام خواسته می شود، سبب می شود 

بسیاری از نواقص را بشناسم و اشتباهات خودم را تکرار نکنم.

ح( دقت در وقت و هدر ندادن وقت با لحاظ کردن حرمت کم فروشی 

برای من بسیار مهم بوده است. به این وسیله کوشیده ام خاطرۀ خودم 

را به عنوان مجری منش معلمی در ذهن دانش آموز زنده نگه دارم تا 

هرگاه بعد از مدتی دراز او را دیدم، از رفتار پیشین رشم نداشته باشم.

مشکالت، چالش ها و موانع در آموزش تاریخ

با توجه به گسرتش علوم در قرن های معارص و شاخه شاخه شدن 

آن ها در جهان، ممكن است پرسیده شود آیا تاریخ و نگرش های تاریخی 

هم توسعه پیداکرده اند یا نه، و درصورتی که پیرشفتی در نگرش های 

تاریخی حاصل نشده است، علت آن چیست؟ در این قسمت بخشی 

از مشكالت این علم را در دوره های آموزشی كشور ایران، با توجه به 

شواهد، بررسی می كنم و كوششم بر دسته بندی كردن این مشكالت 

است. بخش نخست نگاهی به پیرشفت علوم دیگر و مقایسۀ آن ها با 

تاریخ و جایگاه علم تاریخ در میان علوم دیگر است كه حاصل آن ثابت 

كردن موقعیت نازل علم تاریخ در دوره های آموزشی ایران است. بخش 

دوم علت های این عقب ماندگی و مشكالت را مشخص می کند كه در 

آن، به روندی از مشكالت، به ترتیب زیر پرداخته می شود:

الف( موضوع علِم بدون عمل و نبود ایجاد ارتباط میان گذشته با حال 

و اینکه كاربردی نیست.

ب( در كتاب های آموزشی ما اهداف آموزشی تاریخ تحمیلی است؛ 

گذشته،  با  خود  آشنایی  مرحلۀ  اولین  در  جوانان  و  نوجوانان  یعنی 

نه  می خواهند،  دیگران  كه  قرارمی گیرند  جریان  در  طوری  معموالً 

آن طور كه هست.

پ( در نظام آموزشی ما در درس تاریخ تكیۀ اصلی بر محفوظات است 

از دیدگاه من کالس تاریخ 
باید جذاب ترین کالس ها 
باشد و دانش آموز نسبت 
به معلم و درس و نحوۀ 

کار خوشبین باشد تا بتواند 
درس را با میل بهرت بخواند. 

تالش من در آغاز سال و 
ضمن فرایند تدریس رابطۀ 
صمیامنه با دانش آ موزان و 
کوشش در جهت تدریس 

بهرت بوده است.ا ین 
امر نخست سبب شد تا 

دانش آموز از معلم تاریخ 
متنفر نباشد و به تبع آن 

از درس من هم خوشنود 
باشد و فرصت بیشرتی 

برای دقت در کالس 
و خوانش آن در منزل 

اختصاص دهد
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و این در حالی است كه فقط 13 درصد از آموزش از این طریق است. 

ما برای قسمت عمدۀ گیرایی فراگیرندگان، یعنی برصی، فیلم و گردش 

علمی مناسب را در برنامه های خود نداریم و از وسایل کمک آموزشی 

استفاده منی كنیم.

ت( چاپ پیاپی كتاب ها كه گاه به رشایط طنز می رسد. این مشكل 

بیشرتین اثر را در درس تاریخ باقی می گذارد. به زبان دیگر، باید گفت 

آسیب پذیرترین درس در مجموعۀ آموزشی ما در برابر تغییرات، درس 

تاریخ است. در این خصوص بد نیست بدانید، باالخره بعد از اینکه در 

سال 1385 روی کتاب تاریخ معارص ایران نوشتند محتوای این کتاب تا 

پایان سال تحصیلی 1388 تغییر منی کند، در تابستان 1386 سه کتاب با 

محتوای متفاوت به بازار آمد و دبیران تاریخ را در انتخاب یکی از آن ها 

مخیر گذاشتند. در همین راستا، برای خیلی ها جای این پرسش است كه 

مثالً چرا دانشگاه پیام نور رشتۀ تاریخ را ده سال دیرتر دایر کرد و ما 

می دانیم كه یكی از علت های اصلی آن، ناتوانی دولت در چاپ رسمی 

كتاب با مهر دولتی برای دوره های مختلف تاریخ ایران بود.

ث( از نظر دانش و اطالعات آموزشی دبیران درس تاریخ در فقریم. 

این نكته، با وجود احرتام زیادی كه برای همكاراِن خود در این رشته 

قائلم، یكی از بزرگ ترین مشكالت درس تاریخ است. از این باب، وقتی 

یا دانشجو متوجه نوع نگاه و حجم اطالعات دبیر خود  دانش آموز 

می شود، به نوعی اشتیاق خود را برای پی جویی از دست می دهد.

ج( مدرک گرایی دبیران تاریخ مشكل دیگری است كه البته برای كلیۀ 

علوم حالت عام دارد. برای درس تاریخ هم در حد خود مشكل آفرین 

است، زیرا شور و عالقه را از دبیران می گیرد.

چ( نبود رضیب مناسب در كنكور نیز یكی از مشكالت این درس در 

دورۀ دبیرستان است كه خودبه خود این مشكل را به دانشگاه منتقل 

سؤال  نبود  انسانی،  علوم  از  غیر  رشته های  برای  همچنین،  می كند. 

عمومی در كنكور، سبب پایین آمدن جایگاه  درس های عمومی تاریخی 

نظیر تاریخ اسالمی در دانشگاه شده است.

ح( عوام زدگی علم تاریخ نیز از جمله و شاید از بزرگ ترین مشكالتی 

است كه عمدۀ شاخه های علوم انسانی با آن مواجهند. این مشکل در 

میان شاخه های متفاوت علوم انسانی بیشرت گریبان گیر دانش تاریخ 

است.

بین  در  درس  این  به  بی اهمیتی  با  سویی  از  تاریخ  معلامن  خ( 

دانش آموزان مواجهند و از طرف دیگر نگاه كادر آموزشی و اداری به 

آن ها بعضاً استخفاف آمیز است. این معلامن در كنار مشكالت حارض، با 

دبیران غیرمتخصص هم در كنار خود مواجهند كه نقش زیادی در تنزل 

جایگاه تاریخ در میان فراگیرندگان دارند، چون این اشخاص غالباً بینش 

تاریخی مناسب و علمی  ندارند.

د( مشكل تاریخ ریشۀ تاریخی هم دارد. در زمانی كه نگاه مسلامنان به 

تاریخ غیر از نگاه اروپایی نوین بود و رصفاً به تاریخ نقلی توجه می شد، 

فارابی علم تاریخ را نازل ترین علوم از جهت صحت می داند و ابن سینا 

نیز اصالً تاریخ را در طبقه بندی علوم جا منی دهد. این دیدگاه تأثیرات 

درازمدت خود را به جا گذاشت و جامعۀ كنونی را ساخت. این در حالی 

است كه مثالً داوینچی در آغاز قرون جدید می نویسد: من از علوم به 

تاریخ و مكانیك عالقه مندم، زیرا تاریخ عقل را زینت می دهد.

ذ( جایگاه اقتصادی معلامن تاریخ مناسب نیست، زیرا میزاِن ساعات 

دبیرستانی و دانشگاهی برای این درس كم است و رده های خصوصی، 

كه به نوعی كمك درآمد برای دیگر معلامن است، در تاریخ وجود ندارد!

ر( استادان عالقه مند از میان رفته اند و جای آنان در سیستم دانشگاهی 

و  وقت  كمبود  با  عمده  به طور  استادان  امروز  است.  خالی  كشور 

دغدغه های مالی روبه رو هستند. بنابراین به تدریس مشغول می شوند، 

درحالی که مطالعه و تقویت علمی یك وظیفۀ بزرگ آموزگاران تاریخ 

است.

ز( معلامن درس تاریخ، با نگاه به جایگاه خود و مهم نبودن درس تاریخ 

در مجموعۀ آموزش، از ادامۀ تحصیل ناامیدند و حتی خود بعضاً به 

گروه مخالفان تاریخ پیوسته اند.

س( مؤلفان كتاب های درسی اكنون بیشرتكم تجربه هستند، درحالی که 

در 40 سال گذشته و قبل از آن، شخصیت هایی چون اقبال، فلسفی و... 

مؤلفان كتاب درسی بودند. وجود آنان به رونق و فنی بودِن تاریخ 

كمك می كرد.

ش( در رسمایه گذاری های تاریخی، بازدهی کوتاه مدت وجود ندارد. 

این نكتۀ مهمی است كه به طور عمده گریبان گیر علوم انسانی است و 

به خصوص درس تاریخ هم گرفتار آن است. نا آشنایی صحیح برنامه ریزان 

با این موضوع و عالقه مندی به بازدهی کوتاه مدت و گرایش به تربیت 

متخصصان علوم تجربی و ریاضی زیاد است. شاید اصوالً منی دانند كه 

درس تاریخ در فرهنگ سازی و ساخت هویت مهم است!

راهكارهای حل مسئله

در این بخش چند راهكار، با موضوعات زیر، اشاره خواهند شد.

با  از متخصصان برای همگام كردن كتاب های درسی  الف( استفاده 

آموزش های نوین و جذاب كردن آن ها.ب( واقع گرایی در سیاست كلی 

و تحمیل نكردن دیدگاه سیاسی بر روند تألیف كتاب های درسی.

پ( اهمیت و اعتبار قائل شدن برای درس تاریخ، با اقداماتی نظیر منره 

و رضیب مناسب تر در كنكور و گردش های علمی و...

ت( باال بردن كمیت و کیفیت آموزش های ضمن خدمت برای دبیران.

ث( توجه عمومی به علوم انسانی در سیستم آموزشی و نصب مدیرانی 

كه نگاه همه جانبه به متام علوم دارند.

ج( گرایش و اقبال عمومی رسانه ها بر القای احساس وطن دوستی و 

یادگیری افتخارات ملی.

چ( خارج كردن فهم عوام از تاریخ از قالب اسطوره ای به قالب علمی، 

با برنامه ریزی درازمدت.

به  تاریخ و دادن قدرت و جرئت تحلیل مسائل  ح( كاربردی كردِن 

فراگیرندگان.

خ( ترمیم جایگاه اقتصادی دبیران.

البته این ها باید با رفع متام موانعی كه در بخش مشكالت به آن اشاره 

شد، همراه شود.

پیشنهادهادر این بخش، با در نظر گرفنت رشایط حارض، پیشنهادهایی 

ارائه می شود. می کوشم در این بخش از دردهای عمومی و مشکالت 

مالی و جایگاهی معلامن ننویسم، بلکه فقط به طرح موضوعات ذکر 

نشده یا دارای اولویت خاص بپردازم.

الف( اگر معلامن را هر روز در محل کار خود بخواهیم و فقط بخشی 

از برنامۀ حضور آن ها را به تدریس اختصاص دهیم، اما باقی ساعات 
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را به پژوهش و تکمیل برنامه های آموزشی اختصاص دهیم، پویایی 

معلم بیشرت و راندمان کار او بیشرت خواهد شد. ساعات پژوهشی معلم 

می تواند حداقل چهار ساعت در نظر گرفته شود.

ب( متأسفانه رده های آموزش ضمن خدمت قربانی برنامه های مالی 

می شود. این آموزش ها در سال های اخیر بسیار کم رنگ شده اند. اگر این 

کالس ها مستمر و با برنامۀ مؤثر باشند، در افزایش و کیفیت بازدهی کار 

معلامن سودمند خواهند بود.

خربی،  غوغای  از  خارج  معلامن،  رفاهی  امور  می کنم  تصور  پ( 

فوق العاده نامناسب است. رسیدگی های موردنظر من هزینۀ چندانی 

زنده  آموزش وپرورش  دستگاه  در  را  امید  روحیۀ  ولی  منی خواهد، 

می کند. برای  مثال، تشویق فرزندان ممتاز فرهنگیان یا طرح تغذیه در 

دفرت اسرتاحت دبیران و نیز ایجاد کردن امکانات بهرت در سفرها و حذف 

هزینۀ اتراق در مدرسه  ها و امثال آن، تصور مثبتی ایجاد می کند که 

بازده آن در ذهن دانش آموزان هزاران برابر هزینۀ مالی آن است.

ت( امروزه با گسرتش رسانه ها و تنوع امکانات و رسعت انتقال علوم، 

خطر بزرگی به نام گسست فرهنگی جامعۀ ما را تهدید می کند. در این 

میان دیده می شود بسیاری از دانش آموزان قدم های بزرگی از معلامن 

دستگاه  می کنم،  عرض  پیشنهاد  آخرین  به عنوان  دارند.  پیش  خود 

آموزش و پرورش می تواند با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، در 

به روزکردن دانش و مهارت معلامن بکوشد.

رسمایه گذاری های تاریخی 
بازدهی بلندمدت دارند. 
این امر نكتۀ مهمی است 

كه عمدتاً علوم انسانی 
و خصوصاً درس تاریخ 
گرفتار آن است. عدم 

آشنایی صحیح برنامه ریزان 
نسبت به این موضوع و 
عالقه مندی به بازدهی 

کوتاه مدت و گرایش 
به تربیت متخصصین 

علوم تجربی و ریاضی 
زیاد است. شاید اصوالً 

منی دانند كه درس تاریخ 
در فرهنگ سازی و ساخت 

هویت مهم است
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سرک کشیدن به 
پستوهای تاریخ در 
کالس درس، روایتی از 
سرگذشت تا سرنوشت

  زهرا حسینی 

مدیریت مدرسه می نشینیم و همه چیز را ورانداز می کنیم. مدیر شیفت 

وسط کنجکاوی های ما سؤال می کند: »از صداوسیام آمده اید؟« رسمان 

را به نشانه منفی بودن پاسخ سؤال تکان می دهیم و با لبخندی ماجرا 

را جمع می کنیم.

رس کالس تاریخ چه »خرب« است؟
تکاپوی دانش آموزان که متوجه شده اند قرار است کالس درسشان 

از  یکی  می شود.  بیشرت  لحظه  هر  باشد،  عکاس  و  خربنگار  میزبان 

دانش آموزان از دفرت مدرسه کابل و سه راهی برق می گیرد و دقایقی 

بعدتر آقای غالمی می گوید: »همه چیز حارض است، بفرمایید!«

به  را  ما  پله ها  است  قرار  می رویم.  باال  آرام  را  مدرسه  پله های 

طبقۀ اول برسانند. کالس دهم یا هامن اول انسانی، درس تاریخ و 

دانش آموزانی که قرار است بگویند از خواندن تاریخ چه حس وحالی 

دارند.

ورودمان به کالس با هیاهوی دانش آموزان همراه است که بعد به 

سکوت تبدیل می شود. آقای غالمی معرفی مان می کند. ما هم گوشۀ 

کالس با هامن حس غریبگی مواجهۀ اول ایستاده ایم تا بلکه یخامن 

و  نگاه  از  را  این  بشناسند.  را  ما  بیشرت  بچه ها مشتاق اند  آب شود. 

شیطنت هایشان می شود فهمید. آقای غالمی می خواهد خودمان در 

مورد دلیل آمدمنان صحبت کنیم. نفس عمیقی می کشم و رس صحبت 

را باز می کنم: »ما خربنگاریم و آمده ایم ببینم رس کالس تاریخ شام چه 

خرب است؟«

پیوند تاریخ به ادبیات ایران زمین
تأکید می کنم که خیلی مزاحم کالسشان منی شویم، ولی بچه ها با 

هامن شیطنت خاص می گویند، تا می توانید مبانید و وقت کالس را 

بگیرید! از هامن رشوع آشنایی هم می شود فهمید حتی در مدرسۀ 

شاید  لذت منی برند.  از درس  وکالس  بچه ها خیلی  تیزهوشان هم 

حضورمان کمی تجربه های این کالس را برایشان متفاوت ثبت کند.

یکی از دانش آموزان برایامن دو صندلی می آورد تا کنارشان بنشینیم 

و همراهشان تاریخ بخوانیم. امروز دو نفر از دانش آموزان کنفرانس 

ما می گوید: »من  آشنایی  باب  از  تخته  پای  از بچه های  یکی  دارند. 

کریمی هستم. قرار است با پوریا امروز کالس را اداره کنیم. بعد رسیع 

ساعتی با معلم و دانش آموزان کالس تاریخ 
مدرسۀ تیزهوشان خرم آباد

قبل  هفتۀ  را  قرار  است.  زمستانی  آفتابی  روزهای  از  یکی  ظهر 

هامهنگ کرده ایم تا مهامن کالس تاریخ دبیرستان تیزهوشان خرم آباد 

باشیم. آفتاب زمستانی خودش را از الی ابرها بیرون آورده و روی 

رس شهر دست می کشد، اما با همۀ تالشش منی تواند از سوز رسمای 

بهمن ماه کم کند.

ساعت حوالی یک را نشان می دهد. محوطۀ مدرسه خلوت است 

و تعدادی از دانش آموزان که گویا ساعت تربیت بدنی شان است، با 

توپ والیبال رسمای بهمن ماه را پاس کاری می کنند. صورت های سیلی 

گرمی  از  زمستانی،  سوز  از  و دست های رسخ شده  از رسما  خورده 

بازی شان کم منی کند. توپ والیبال از دست یکی از دانش آموزان ِقل 

می خورد جلوی پای ما، تا فرصت شود و آدرس کالس درس را بپرسیم. 

رساغ کالس تاریخ آقای غالمی را می گیریم.

وسط خوش وبش با بچه های دبیرستان، آقای غالمی رس می رسد و 

به دفرت مدرسه راهنامیی مان می کند. دقایقی روی صندلی های دفرت 
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رساغ تاریخ می رود و پاورپوینِت درس روی روایتی از امام علی )ع( 

باز می شود: »هر که از مردم پند نگیرد، خداوند او را وسیلۀ پند مردم 

مناید ...«

توضیح  آب وتاب  با  و  می گوید  ایران  به  آریایی ها  مهاجرت  از 

می دهد. همه سعی می کنند به واسطۀ حضور ما هم شده، با دقت 

گوش دهند که چیزی از دستشان در نرود. غلط های کتاب تاریخ دهم 

انسانی را گوشزد می کند؛ تناقض های درس ها را، و آقای غالمی هم 

روی حرف هایش صحه می گذارد. وسط کنفرانس دانش آموزان سؤال 

می کنند؛ از اینکه چرا آملانی ها خودشان را آریایی می دانند؟ و معلم هم 

از تبارشناسی آریایی ها حرف می زند.

می زنند  »شاهنامه«  به  گریزی  می رسد.  مادها  به حکومت  بحث 

و از »کیانیان« و »پیشدادیان« در شاهنامه می گویند. سعی می کنند 

تاریخ را به ادبیات ایران زمین گره بزنند تا بلکه قابل فهم تر و جذاب تر 

شود. ماجرا به پایتختی »هگمتانه« می رسد و وسط حرف های پوریا، 

پاورپوینت از صفحه محو می شود! مشکل فنی پیش می آید تا بچه ها 

کمی فکرشان از تاریخ بیرون بیاید. تا دستگاه درست شود، فرصت پیدا 

می کنم از دانش آموزان بپرسم: »چرا تاریخ برایشان جذاب نیست؟«

اصالً برای چه تاریخ می خوانیم؟
به حفظ کردن حجم  »اجبار  ته کالس می گوید:  از  نوجوانی  پرس 

زیادی  مطلب و درس  طوالنی یکی از دالیل همین جذابیت نداشنت 

است.« 

اسم  این همه  کردن  »برای حفظ  می گوید:  خنده  با  کناردستی اش 

به مشکل می خوریم.« و دانش آموز دیگر در ردیف جلوتر با سؤال 

قابل تأملی حرف او را تکمیل می کند: »اصالً برای چه تاریخ می خوانیم؟ 

وقتی تأثیرش را در زندگی مان منی بینیم، وقتی کاربردش را منی دانیم، 

اصالً چرا؟«

می گوید:  اولی  ردیف  دانش آموز  و  می شود  ساکت  کمی  کالس 

»البته روش تدریس و نحوۀ ارتباط گیری معلم در جذابیت تاریخ تأثیر 

دارد.«دانش آموز کناری کمی بحث را عمیق تر و فلسفی تر می کند: 

»مردم عادی در تاریخ تأثیری ندارند و تنها قربانی جنگ حکومت ها 

بوده اند ... تاریخ پر از جنگ است و اشتباه حاکامن و قربانیانی که گاه 

کودکان بی گناه هستند ...«

کالس ساکت می شود و یا شاید هم به فکر فرو می رود. می پرسم تا 

حاال شده یک موضوع تاریخی کالس را در کتاب های دیگر دنبال کرده 

باشند. دانش آموزی از کتاب »تاریخ ایران قبل و بعد از اسالم« حرف 

می زند و آدرس حسن پیرنیا،  نویسندۀ کتاب را می دهد.

سفر به دورۀ هخامنشیان
دستگاه پخش درست می شود و بچه ها می خواهند بخش مربوط 

به هخامنشیان و حکومت کوروش را در قالب فیلم ارائه    دهند. فیلم 

پخش می شود و چراغ های کالس خاموش. دانش آموزان راهی عرص 

هخامنشیان می شوند و قلمرو ایران را در آن زمان وجب می کنند و از 

نربدهای سپاه کورش می شنوند. درصد زیادی از دانش آموزان با فیلم 

همراه شده اند، اما باز هم کسانی هستند که بی میل کالس تاریخ را 

دنبال می کنند.

فیلم که متام می شود، دانش آموز پایین کالس می گوید زیر قسمت های 

مهم برای امتحان را  خط بکشند. معلم هم همراهی می کند و یک 

نکته می گوید: »جنگ بدون خون ریزی کورش کدام نربد بوده است؟« 

بچه ها زیر »فتح بابل« خط می کشند. آقای غالمی می گوید: »از موارد 

و خون ریزی و غارت  بدون جنگ  که حاکمی  است  تاریخ  کم سابقۀ 

جایی را فتح می کند.« سپس  به فتح مکه توسط رسول اکرم)ص( هم 

گریزی می زند و می گوید که این فتح هم بدون کشته بوده است، وادامه 

می دهد: » کاش همۀ جنگ های جبهۀ حق بدون نربد، اما همراه با پیروزی 

باشد ...«

از علوم سیاسی و جامعه شناسی تا تاریخ
آقای غالمی معلم تاریخ دبیرستان تیزهوشان خرم آباد، 27 سال سابقۀ 

تدریس دارد. تا کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحصیل کرده است و 

از سال 1388 به صورت تخصصی تاریخ تدریس می کند.  نقطۀ قوت 

کارش را پیوند دادن اقتصاد، علوم اجتامعی و جامعه شناسی سیاسی 

با تاریخ می داند.

گفت وگو  به  خودش  با  و  می گیریم  فاصله  کمی  کالس  فضای  از 

می نشینیم. آقای غالمی معتقد است که توفیق در تدریس هر درسی 

به عالقۀ معلم بستگی دارد و این عالقه و تخصص است که می تواند 

دانش آموزان را همراه و تدریس را اثربخش کند.

این معلم خرم آبادی از عالقه های شخصی خود در تدریس و مطالعه 

مورد عالقه اش  تاریخ، حوزه های  تدریس  به  ورود  از  قبل  می گوید. 

علوم اجتامعی بوده اند و همین موضوع باعث ورودش به عرصۀ علوم 

سیاسی شده است. بعد از آن تاریخ تحوالت سیاسی اجتامعی ایران و 

جهان سوم به فهرست عالقه مندی هایش اضافه شده است.  عقیده دارد 

که فلسفه و جامعه شناسی سیاسی به تدریس تاریخ کمک می کنند و هر 

موقع که تاریخ تدریس می کند، نیم نگاهی هم به علوم اجتامعی دارد. 

از فضای کالس درسش می گوید؛  اینکه به طور معمول دانش آموزان 

را مشارکت می دهد، کنفرانس ها بیشرت داوطلبانه اند تا اجباری برای 

حضور در فرایند مشارکت نباشد، و معتقد است که اجبار از عالقۀ 

بچه ها کم می کند.

باعالقه  و  داوطلبانه  دانش آموزی  »وقتی  می دهد:  ادامه  غالمی 

وارد فرایند خواندن و تدریس تاریخ می شود، متایلش برای مطالعۀ 

جنبی و پیگیری موضوع در منابع دیگر بیشرت می شود.

جو عمومی بی عالقگی به تاریخ در مدرسه ّها
به  و  باشد  داشته  نظارت  یادگیری  فرایند  بر  می کند  بیشرت سعی 

کالس جهت دهد. دانش آموزان را در مسیر قرار می دهد که با عالقه 

بخوانند، دنبال کنند، یاد بگیرند و گاه با تحوالت روز آموخته ها را 

منطبق کنند.

از نگاه دانش آموزان به درس تاریخ می پرسم. آقای غالمی قبل از 

دیدگاه دانش آموزان به نگاه والدین می پردازد. می گوید: »قبل از نظام 

3-3-6، در سال سوم همۀ دانش آموزان یک درس تاریخ معارص داشتند 

که به عنوان درسی عمومی برای همۀ رشته ها الزامی بود. اما متأسفانه 

طی سال های تدریسم همیشه نگاه ها به این درس به عنوان یک واحد 

تحمیلی بوده است که شاید این موضوع متأثر از نگاه جامعه و والدین 

به علوم انسانی باشد.«

»جو عمومی کالس ها بی عالقگی به تاریخ است.« غالمی با گالیه مندی 



معلم تاریخ

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ویکم
شـمـــــــــارۀ 3 |  بــهــــــار 1399 26

و حرست حرف می زند و ادامه می دهد: »شاید در یک کالس 30 نفرۀ 

درس تاریخ معارص،  نهایتاً یک یا دو دانش آموز با عالقه مندی مسائل 

را دنبال کنند. ما از اهمیت تاریخ می گوییم، اما فشار جامعه به سمت 

پرورش پزشک است و دانش آموزان به درس های تجربی متایل نشان 

می دهند. گویا همه رؤیای دکرت شدن دارند!«

»کسانی که از گذشتۀ خود درس نگیرند، مجبور به تکرار آن هستند.« 

این را غالمی می گوید و از مثال های جامعه شناسی در تدریسش یاد 

مثال  و  مصداق  دنبال  می شوند.  تاریخی  کمی  می کند. حرف هایش 

است. می گوید: »واحد انقالب قرن است، اما ایران تنها کشوری است 

که در فاصلۀ 70 تا 80 سال دو انقالب داشته است و بعد از دو انقالب 

همچنان مطالباتی باقی اند! شاید این ها به همین دلیل است که تاریخ 

منی خوانیم.

با عشق و همۀ وجودم تدریس می کنم

»با عالقه وارد کالس می شوم و  با عشق و همۀ وجودم تدریس 

می کنم.« این ها را که می گوید، مکثی می کند و ادامه می دهد: »خیلی 

تالش می کنم انرژی و عالقۀ خودم را به تاریخ به کالس هم منتقل 

کنم. مشکالتم را پشت در کالس می گذارم تا کالس تاریخ هم جذاب 

و شنیدنی باشد«.

وسط گالیه ها از بی میلی دانش آموزان به تاریخ، از بچه هایی می گوید 

که عالقه شان آن ها را به اعامق تاریخ کشانده است. می گوید رس یکی از 

کالس های تاریخ نام یک شخصیت را آورده است، یکی از دانش آموزان 

کالس دهمی کل شجره نامۀ آن شخصیت و تحوالت پیرامون او را از 

بر گفته است؛ طوری که خیلی از اطالعاتش را هم من به عنوان معلم 

تاریخ از حفظ نبودم می گوید همین دانش آموز کالس دهمی کتابخانۀ 

بزرگ پدرش را پاتوق مطالعه کرده و خیلی از کتاب های حجیم این 

حوزه را خوانده است. شاید در فضا و نگاه کنونی به تاریخ، دیدن چنین 

بچه هایی امیدوارکننده باشد.

سهم رسانه ها و صدا و سیام
آقای غالمی معتقد است بررسی دالیل بی عالقگی دانش آموزان به تاریخ 

نیازمند کار پژوهشی میدانی است؛ آن هم در فضایی با آرامش و واقعی 

تا دانش آموزان همۀ دالیل خود را رصاحتاً بگویند. رسانه ها و صدا و 

سیام هم در این موضوع سهیم هستند. باید در فضایی غیرجانب دارانه 

و جذاب، تاریخ روایت شود تا گرایش بچه ها به این حوزه بیشرت شود.

از عالقه مندی های خاصش در حوزۀ تاریخ می پرسیم. آقای غالمی 

می گوید: »همۀ تاریخ برایم جذاب و مهم است: تاریخ معارص، تاریخ 

اسالم، ایران باستان، و ... حرکت کلی تاریخ مرتبط با جامعه خودمان 

است؛ رسگذشت و رسنوشت ماست ...«

کمی فکر می کند و بعد با حرستی از دورۀ سلجوقیان یاد می کند؛ 

برهه ای که قاطع دربارۀ  آن می گوید: »از این دوره خوشم منی آید. 

زمانی است که نظام قبیلگی بر کشورمان حاکم شد؛ موضوعی که تا 

سال ها و قرن های بعد جامعۀ ایرانی را تحت تأثیر قرار داد.«

عنرص  که  می داند  قبیلگی  نظام  چیرگی  اوج  را  سلجوقیان  دورۀ 

ایرانی بودن در آن کمرنگ می شود. به طوری که حتی فردوسی هم در 

»شاهنامه« به موضوع حضور ترکان آسیای میانه ای در ایران واکنش 

نشان می دهد.

عکسی برای ثبت در تاریخ!
نیم ساعتی  از کالس هنوز  پایان می رود.  به  رو  گوی مان  و  گفت 

از  دانش آموزان  از  یکی  ما عزم رفنت می کنیم.  اما  است،  باقی مانده 

عکاسامن می خواهد از جمع بچه ها و معلمشان عکس بگیرد برای 

ثبت در تاریخ!

پایین کالس به صف می شوند و کالس تاریخشان را در قاب دوربین 

می گویند  می کنیم  خداحافظی  بچه ها  می کنند.از  تاریخی  عکاسامن 

بازهم بیایید. می پرسم: »برای کالس تاریخ؟« یکی با شیطنت می گوید: 

»نه! کالس ریاضی...« بقیه هم می خندند.پله ها را که پایین می آیم، به 

این فکر می کنم که کاش همۀ کالس های درس پر از نشاط دانش آموزان 

باشند. بچه ها همچنان توی محوطه والیبال بازی می کنند و بلند و بلند 

می خندند.

یکی از دانش آموزان از عکاسامن می خواهد از 

جمع بچه ها و معلمشان عکس بگیرد برای ثبت 

در تاریخ!
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در تاریخ کهن ایران نام سیاست مدرانی چند بر رس زبان ها افتاده و خاطره مملکت داری آن ها پس از گذشت قرن ها همچنان دراذهان باقی مانده است. یکی از 

این دست افراد خواجه نظام امللک طوسی است. ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مکّنی به ابوعلی ملقب به سیدالوزراء و قوام الدین و مشهور به خواجه 

نظام امللک طوسی، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است. در دوره وزارت او بود که سلسله سلجوقیان به اوج قدرت و ثروت رسید و فرمان 

و دست خط خواجه در بخش عمده جهان اسالم مطاع بود.

می گویند نظام امللک، سه هدیه  جاودانه برای ایرانیان به یادگار گذاشت. نخست آن که دستور داد سالشامر خورشیدی فراهم و در کشور برقرار شود. دوم آنکه 

دستور داد هزاران بار شاهنامه  فردوسی بازنویسی شود تا زبان ایرانیان نجات یابد. سوم برپا کردن مدارس نظامیه بود. در مدارس 

نظامیه، هر دانشجویی اتاقی خاص خود داشت و مقرری ماهیانه می گرفت و خوراک و خوابگاه نیز بر عهده  دانشگاه بود.

حرضت آیت الله خامنه ای، رهرب معظم انقالب، در وصف این مرد بزرگ تاریخ ایران چنین گفته اند:

»من یک وقت زمان ریاست جمهوری، در شورای عالی انقالب فرهنگی جمله ای را از کتاب سیاست نامه خواجه نظام امللک نقل 

کردم. این کتاب، یکی از متون بسیار زیبا و فاخِر ادبی ماست. با این که هفتصد، هشتصد سال از آن زمان می گذرد، در عین  حال 

انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان وقتی آن را می خواند، لذت می برد. به هر حال، یکی از توصیه هایی که به شاِه زمان 

خودش می کند، این است: زنهار! مردی را دو کار مفرمایی؛ مردی و کاری!

راست می گوید؛ یک مرد، یک کار. البته خود خواجه نظام امللک 10 تا کار داشته! ولی به قول سعدی:

جز به خردمند مفرما عمل            گرچه عمل کار خردمند نیست

خردمند مدیریت می کند؛ اما عمل را به عهده دیگران می گذارد. به هرحال، مردی و کاری. به این نکته هم اهمیت بدهید 

خیلی مهم است«.

رشد آموزش تاریخ

تـاریخ مشاهیر
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 408 سال  ذی القعده   21 جمعه  روز  در 

خراسان  طوس  نوقان  شهر  در  هجری 

به جهان  از مشهد فعلی( دیده  )بخشی 

گشود.

نام اصلی خواجه، ابوعلی حسن و نام پدرش ابوالحسن علی بود و نام پدر او نیز علی بن اسحق 

بن عباس بود که از دهقان زادگان بیهق بود. علی بن اسحاق که کنیه اش ابوالحسن بود در 

نویسندگی و حسابداری دستی داشت. در دستگاه حکمران خراسان داخل شده بود و خدمت 

دیوانی می کرد. منزل اصلی خاندان او نیز بیهق بود.

 مقدمات علوم را از زبان عربی و قران آموخت و از هامن ازمنه در صحبت اهل علم و صالح 

می گذرانید. همین که در حدود بیست سالگی از تحصیل فقه، حدیث و سایر علوم رشعی و 

فنون ادبی فارغ شد و فاضلی عامل و دبیری توانا گشت، به اعامل دیوانی مشغول شد.

در 21 سالگی با انحطاط سلطنت غزنوی و هجوم ترکامنان سلجوقی به خراسان به خدمت 

سلجوقیان درآمد، اما پس از آزار و اذیت هایی که از ابن شاذان عمید بلخ دید به مرو رفت و 

به دستگاه چغری بیگ، برادر طغرل سلجوقی، پیوست و به مدت 10 سال یعنی تا سال 444ق 

در خدمت آنان بود. 

با مرگ طغرل در 455ق به علت اینکه پرسی نداشت، آلپ ارسالن جانشین او شد. آلپ ارسالن 

خواجه را هنگامی که 32 سال داشت به عنوان وزیر خویش برگزید و متام کارهای مملکتی را به 

وی سپرد و هیچ امری را بدون مشورت وی انجام منی داد.

نظام امللک در حدود سی سال وزارت در کنار آلپ ارسالن و سپس ملکشاه در اداره امور، فتح 

بالد و رسکوبی مخالفین این دو پادشاه چنان کفایت و حسن تدبیر به خرج داد که دولتی وسیع 

از حلب تا کاشغر را تحت امر ایشان آورد و نام و نشان آن دو سلطان را در رشق و غرب عامل 

معلوم آن زمان جاری کرد. او حوزه قلمرو حکومت ایران را چنان وسیع کرد که در کلیه این 

هزار و چهارصد ساله تاریخ اسالم نظیر آن دیده نشده است و در این حوزه جایی نبود که در 

انجام دادن امر او اندک تأخیری روا دارند.

در رمضـان 485 هنگامـی کـه بـا اردوی شـاهی از اصفهـان بـه بغـداد می رفـت، به نقلـی در نزدیکی صحنه در کرمانشـاه و به نقلـی دیگر در 

نزدیکی نهاوند به دسـت فردی که لباس صوفیان را پوشـیده بود با رضب کارد بر سـینه و رگش زخمی شـد و یک روز پس از آن درگذشـت 

و در بنـای دارالبطیـخ در محلـه احمدآبـاد اصفهـان و در کوچـه ای به نام خواجه نظام امللک به خاک سـپرده شـد.
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این است 
کتاب سیاست

حكایت انوشیروان و پیرمردی كه گردو می كاشت
خواجه حكایتی از نوشـیروان آورده اسـت كه روزی بر رس راه شـكارگاه، پیری نود سـاله 

را می  بینـد كـه گـردو مـی كارد. انوشـیروان تعجـب می كنـد كـه آن پیر كـه پای بـر لب گور 

دارد چـرا گردویـی مـی كارد كـه مثر و نتیجه اش دسـت كم بیسـت سـال دیگـر پدید خواهد 

آمـد، یعنـی زمانـی كـه پیر خـود در زیر خاك خفته اسـت! از این رو از پیرمرد می پرسـد كه 

هدفـش از این كار چیسـت. پیرمرد پاسـخ می دهد: 

كِشـتند و خوردیـم؛ كاریـم و خورنـد. نوشـیروان را خـوش آمـد، گفـت: زه ]= آفرین[. در 

در مذمت سپردن امور به بی اصالن و بی فضالن
هرگاه كه مجهوالن ]افراد شـناختِه نشـده[ و بی اصالن ]= افراد بی ریشـه و هویت باخته[ 

و بی  فضـالن را عمـل فرماینـد ]منصـب و مقـام دهنـد[؛ و معروفـان و فاضـالن و اصیالن را 

معطـل ]= بـی كار[ و ضایـع بگذارنـد و یكـی را پنـج شـغل فرماینـد و یكـی را یـك عمـل 

نفرماینـد، دلیـل بـر نادانـی و بی كفایتـی وزیـر باشـد. پس اگـر وزیـر، كافـی ]= باكفایت[ و 

دانـا نباشـد، عالمـِت آن بُـَود كه زواِل ُملك و دولت و فسـاد كار پادشـاه می طلبـد و بدتریِن 

حكایتی از نانوای ویژه  سلطان ابراهیم غزنوی
شـنیدم كـه در غزنیـن خبّـازان ]= نانوایـان[ دِر دكان هـا ببسـتند و نـان عزیـز ]= گـران، 

كمیـاب[ و نایافـت شـد و ُغربـا ]= غریبـان[ و درویشـان در رنـج افتادنـد و بـه  تظلّـم ]= 

دادخواهـی[ بـه درگاه شـدند و پیـش سـلطان ابراهیـم از نانوایـان بنالیدند. فرمـود تا همه 

]= نانوایـان[ را حـارض كردنـد. گفـت: چـرا نان تنگ كرده ایـد؟ گفتند: هر باری گنـدم و آرد 

كـه در ایـن شـهر می آرنـد، نانـوای تـو می خـرد و در انبار می كنـد و می گویـد: فرمان چنین 

سیاسـت نامه نویسـی یـا اندرزنامـه نویسـی یـا ِسـیَرامللوك نویسـی سـنتی اسـت در میـان 

سیاسـت مداران و سیاسـت پیشـگان کهن ایرانی که با تکیه بر تجارب شـخصی در سیاسـت 

و اسـتناد به شـواهد تاریخی و همچنین با توجه به نقاط ضعف و قوت پادشـاهان گذشـته، 

راه و رسـم تثبیـت قـدرت سیاسـی را بـه پادشـاه نشـان می دادنـد و وی را از خطرهایـی کـه 

مهلـک یـا مفسـد حکومـت اسـت آگاه می سـاختند. سیاسـت نامه ها غالبـاً توسـط افـرادی به 

رشـته نگارش درمی آمد که یا مسـتقیامًَ در اداره امور حکومتی دخالت داشـتند یا با نزدیک 

بـودن بـه امـراء و سـالطین، در حـوزه سیاسـت عملی دسـتی داشـتند. نویسـندگان ایـن آثار 

علی االصـول نظریه پـرداز سیاسـی نبودنـد و بـا تفکـر فلسـفی در حوزه سیاسـت نیـز چندان 

آشـنا و مأنوس نبودند. ویژگی عمده این دسـت آثار، تأثیرپذیری آنها از سیاسـت و حکومت 

در ایـران باسـتان و عملکـرد ملـوک ایـران زمین در ایران قبل از اسـالم اسـت.

ایـران زمیـن،  مـردان سیاسـت  از  مانـده  برجـای  از مشـهورترین سیاسـت نامه های  یکـی 

سیاسـت نامه خواجـه نظام امللـک طوسـی اسـت. تاریـخ دقیـق نـگارش کتـاب چندان مشـخص 

وقـت ]= درلحظـه[ خزینـه دار هـزار دینار بدین پیـر داد. پیر گفـت: ای خدایگان، هیچ كس 

بَـر ]= میـوه[  ایـن گُوز ]= ُجـوز، گردو[ زودتر از بنده نخـورد. گفت: چگونه؟ پیر گفت: اگر 

مـن گُـوز نَِكشـتمی و خدایـگان اینجا گـذر نكردی و از بنده چنان كه پرسـیدی، نپرسـیدی و 

بنـده آن جـواب نـدادی، این هـزار درم از كجا یافتمی؟ نوشـیروان گفت: زهـازه ]=آفرین[. 

خزینـه دار دو هـزار دینـار دیگـر بدو داد از بهـر آنكه دوباره زه بر ُزفـاِن ]= زبان[ او برفت.

دشـمنان اسـت، از جهـِت آنكـه چـون َده عمـل یكی مـرد را فرماینـد و نُه مـرد را یك عمل 

نفرماینـد، در آن مملكـت مردمـاِن معطـل و محـروم بیـش از آن باشـند كـه مـردِم با عمل؛ 

چـون چنیـن باشـد، ایـن بیـكاران همكاری كنند و باشـد كـه ایـن كار در توان یافت و باشـد 

كـه در نتـوان یافـت ]یعنـی اگـر كار بدیـن جـا رسـد، شـاید بتـوان آن را جربان كرد و شـاید 

دیگـر نتـوان جلـوی آن را گرفت.

اسـت و مـا را منی گـذارد كـه یـك َمن بار بخریم. سـلطان بفرمود تـا خبّاِز خـاص را بیاوردند 

و در زیـر پـای پیـل افگندنـد. چـون مبـرد بر دنـدان پیل ببسـتند و در شـهر بگردانیدند و بر 

وی منـادی می كردنـد كـه هر كه دِر دكان بازنگشـاید از نانبایان، بـا او همین كنیم و انبارش 

]= انبـاِر نانـوای شـاه[ خـرج كردند. مناز شـام ]= هنگام مناز مغرب[ بـر دِر هر دكانی پنجاه 

َمـن نـان مبانده بـود و كـس منی خرید.
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نیسـت امـا چنـان چـه از محتـوای کتـاب برمی آیـد، نظام امللک نـگارش کتاب را بـه فرمان 

ملکشـاه سـلجوقی آغاز کرد و در دوره سـلطنت محمد بن ملکشـاه )492-511ق( به پایان 

رسـانید. نظام امللـک خـود در مـنت اشـاره ای به نـام کتاب نکرده اسـت هرچنـد در جایی از 

کتـاب عبـارت »در ایـن کتاب سـیر« دیده می شـود. همچنین در پایان کتاب نوشـته اسـت: 

»ایـن اسـت کتـاب سیاسـت«. بـا ایـن وجـود در نوشـته های قدیمی چـون تاریخ طربسـتان 

نصیحه امللـوک امـام غزالـی نـام ایـن کتاب ِسـیَرامللوك ذکر شـده اسـت.

خواجـه در مقدمـه كوتاهـی کـه بر این اثر نگاشـته، درباره چگونگـی پیدایش آن گفته 

اسـت كـه در سـال چهارصـد و هفتـاد و نـه هجری قمـری، سـلطان جالل  الدین ملكشـاه 

سـلجوقی بـه جمعی از اهـِل درباِر خویش می گوید كتابی بنویسـند درباره  ُملـك داری و 

حكمرانـی و آنچـه الزمـه پادشـاهی اسـت تا بر اسـاس عمل به آداب و رسـوِم پسـندیده  

شـغِل سـلطنت، بتوان كارهای دین و دنیا را طبق قاعده اش انجام داد و رسـوم و قواعِد 

نادرسـتی را كـه تـا آن روز برقـرار بـوده، برانداخـت و كارهـا را به قاعده آنچـه خداوند 

فرمـوده اسـت، به سـامان رسـاند. فرمان سـلطان اجـرا می شـود و نوشـته هایی در آداب 

مملكـت  داری بـه رشـته  تحریر درمی آیـد، اما از میـاِن همه  آن تصنیف هـا، آنچه مقبول 

نظـر پادشـاه می افتد، نوشـته  وزیـر او، خواجه نظام امللك اسـت.

سیاسـت نامه در دو بخـش و جمعـا 50 فصـل نگاشـته شـده اسـت: بخـش اول شـامل 

39 فصـل و بخـش دوم شـامل 11 اسـت. در هـر فصـل ابتـدا به بیـان دیدگاه خـود درباره 

موضـوع فصـل پرداختـه و ضمـن آوردن پنـد و نصیحـت، گاه بـه آیـه و حدیثی استشـهاد 

کـرده اسـت؛ گاه حكایتـی كوتـاه بـرای فهـم مطلـب آورده و گاه نیـز داسـتانی مفصـل و 

اغلـب تاریخـی تـا گواهی باشـد بر تأییـد آنچه در آغـاز و ضمن فصل مطرح كرده اسـت. 

برخـی از عناویـن فصـول کتـاب بدین قرار اسـت:

انـدر مظـامل نشسـنت پادشـاه و عـدل و سـیرت نیکـو، انـدر عـامل و پرسـیدن پیوسـته 

از احـوال وزیـران و غالمـان، انـدر مقطّعـان تـا بـا رعایـا چـون می رونـد، انـدر قاضیان و 

خطیبـان و محتسـب و رونـق کار ایشـان، انـدر پژوهـش کـردن و بررسـیدن کار دیـن و 

رشیعـت، انـدر صاحـب خـربان و منهیـان و تدبیـر کارهـای مملکـت داری، انـدر تعظیـم 

داشـنت فرمان هـای عالـی، اندر جاسـوس فرسـتادن و تدبیر کردن مملکـت و رعیت، اندر 

مشـاورت کـردن پادشـاه بـا دانایـان و پیـران، اندر روشـن داشـنت امـوال از جمله لشـکر، 

اندر لشـکر داشـنت از هر جنس، اندر حق گزاردن خدمت کاران و بندگان شایسـته، اندر 

احتیـاط کـردن در اقطـاع مقطعـان و احـوال رعیـت، انـدر شـتاب ناکـردن در کارهـا مـر 

پادشـاهان را، انـدر آن کـه دو عمـل یـک مـرد را نافرمـودن و بیـکاران را عمـل فرمودن.

سیاسـت نامه گلچینـی از قطعـات کوتـاه و بلند اسـت کـه از منابع مختلـف جمع آوری 

شـده. نظام امللـک در پایـان کتـاب می گویـد: ایـن کتـاب هم پند اسـت، هـم حکمت، هم 

مثـل، هـم تفسـیر قرآن، هم اخبار حـرضت محمد)ص(، هم قصص انبیاء، هم سـیر اولیاء 

و هـم حکایـت پادشـاهان عـادل. مطالـب سیاسـت نامه را می تـوان بر چند گونه تقسـیم 

کـرد: پنـد و انـدرز، نقل هایـی از قـرآن مجیـد، احادیـث پیامرب و یـاران او، گفته مشـاهیر 

و بـزرگان، حکایـات کوتـاه، حکایات مفّصـل، رشح وقایع عرص مؤلـف و روایات تاریخی.

در مذمت چندشغله بودن
پادشـاهان بیـدار و وزیـران هوشـیار بـه همـه روزگار هرگـز دو شـغل، یـك مـرد را 

نفرموده انـد و یـك شـغل، دو مـرد را... . از بهر آن را كه چون دو شـغل یـك مرد را فرمایند، 

همیشـه از ایـن دو شـغل یكـی بـر خلـل باشـد و بـا تقصیـر ]= دچـار سسـتی و كوتاهی[ و 

چـون نیـك نـگاه كنی، هر آن كس كه او دو شـغل دارد، همواره هر دو شـغل بر خلل باشـد 

و او مقـرّص و مالمـت  زده؛ و فرماینـده ]= كارفرمـا، مقـاِم مافـوق[ متشـّكی ]= گله منـد[ و 

رنجـور دل... .

و هـر آن گاه كـه وزیـر بی كفایـت باشـد و پادشـاه غافـل، نشـانش آن باشـد كـه یك عامل 

]= كارگزاِر دولت، والی، حاكم[ را از دیوان، دو عمل ]= شـغل و منصب[ فرمایند یا سـه و 

درباره چگونگی اداره امور قاضیان
و هـر كـه از ایشـان ]یعنـی قاضیان[ عامل، زاهد و كوتاه  دسـت باشـد، او را بـر آن كار نگاه 

دارنـد و هـر كـه نـه چنین بود، او را معزول كنند و به دیگری كه شایسـته باشـد بسـپارند و 

هـر یكـی را از ایشـان بـر اندازه  كفاِف او مشـاهره ای اطالق كنند ]= مقـرری ماهانه تعیین 

كننـد[ تـا او را بـه خیانتـی حاجـت نیافتـد؛ كه ]= زیـرا[ ایـن، كاری مهم و نـازك ]= ظریف[ 

در رضورت دیانت پادشاه
و نیكوتریـن چیـزی كـه پادشـاه را بایـد، دیـِن درسـت اسـت؛ زیـرا كـه پادشـاهی و دیـن 

دو برادرنـد. هـر گـه كـه در مملكـت اضطرابـی پدیـد آیـد، در دین نیـز خلل آیـد، بددینان 

و مفسـدان قـوت گیرنـد و هـر گـه كـه كار دیـن بـا خلـل باشـد، مملكـت شـوریده بُـَود و 

مفسـدان قـّوت گیرنـد و پادشـاه را بی ُشـكوه و رنجـه  دل دارنـد و بدعـت آشـكارا شـود و 

خـوارج زور آرنـد.

پنـج و هفـت؛ و امـروز مردم ]= شـخص، فرد[ هسـت كـه بی هیچ كفایتی كه در او هسـت 

]= باشـد[، َده عمل دارد و اگر شـغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشـنت زند و اگر سـیمش 

]= نقـره[ بـذل بایـد كـرد، بـذل كَُنـد و بـدو دهنـد ]یعنی اگر شـغل تـازه ای هم پیدا شـود، 

بـاز طمـع دارد كـه آن را هـم نصیـب خـود كنـد و در این راه پـول خرج می كند تـا آن مقام 

هـم را بـه او بدهنـد[ و اندیشـه  آن نكنند كه این مرد اهِل این شـغل هسـت یـا نه، كفایتی 

دارد یـا نـه، در دبیـری و تـرصف و معاملت راهی بََرد یا نه و چندین شـغل كه در خویشـنت 

پذیرفتـه اسـت بـه رس توانَـد بُـرد یا نه؟ و بـاز مرداِن كافـی ]= با كفایت[ و شایسـته و َجلد 

]= زرنـگ، چـاالك[ و معتمـد و كارها  كرده، محروم گذاشـته اند.

اسـت، از بهـر آنكـه ایشـان بـر خون هـا و مال های مسـلامنان مسـلط  انـد. چون بـه جهل و 

طمـع و قصـد ]= غـرض[ ُحكمـی كنند، بـر حاكامن دیگر الزم شـود آن حكـم را امضا كردن 

و معلـوم پادشـاه گردانیـدن و آن كـس را معزول كـردن و مالش دادن.

اردشـیر ]= اردشـیر بابـكان، پادشـاه ساسـانی[ گوید: هر سـلطانی كه توانایـی آن ندارد 

كـه خاصگیـاِن خویـش را بـه صالح باز آوردی، باید دانسـت كه هرگز او عامـه و رعیت را 

بـه صـالح نتوانـد آورد و در ایـن معنـی حق تعالی مـی  فرماید: وانذر عشـیرتك االقربین.
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دریای عمان

دریای خزر
خلیج فارس

 آرال
ریاچه

د شبکه
مدارس نظامیه

نظامیه خواف)خردگرد(  
در روزگار سـلجوقیان شـهری درخـور  خردگـرد 

توجـه بـود و بـه همین دلیـل خواجـه نظام امللک 

و  نیشـابور  چـون  شـهرهایی  ردیـف  در  را  آن 

اصفهان قرار داد و مدرسـه نظامیه  باشـكوهی در 

آن بنـا نهـاد. 

نظامیه نیشابور
در اواخـر نیمـه اول قـرن پنجـم هجـری قمری به دسـتور نظام امللک بـرای امام الحرمین جوینی بنا شـد و 

ابواملعالـی سـی سـال در آنجـا بـه تدریس بـه خطابه و ذکـر می پرداخت و روزانه سـیصد مـرد در آنجا به 

دانش آمـوزی جمـع می شـدند. نظامیـه نیشـابور اندکـی قبـل از نظامیـه بغداد تاسـیس شـد، اما بـه دالیل 

سیاسـی و... مدرسـه نظامیـه بغـداد بیـش از دیگران مـورد توجه خواجـه نظام امللک بود و رونـق و اعتبار 

فراوانی داشـت.

 از دانش آموختـگان نامـدار ایـن مدرسـه امـام محمـد غزالـی، انـوری، عمر خیـام، امام موفق نیشـابوری و 

عطـار نیشـابوری بودنـد. همچنیـن می تـوان از چهره هـای مشـهور دیگـری نیز نام بـرد: ابوسـهل مروزی، 

ابوسـعد خواری، ابواسـحق شـیرازی، ابوالقاسـم اسـامعیلی جرجانی، ابوالقاسـم نوقانی، ابوجعفر طبسی، 

ابوبکـر شـیرازی، ابوالقاسـم ُهَذلـی، ابونـرص رامشـی، حسـن سـمرقندی، علـی بـن سـهل، عبدالواحـد بن 

عبدالکریـم قشـیری، ابوحامد غزالـی و ...

نظامیه بلخ
از اسـاتید معـروف نظامیـه بلـخ بـه نـام آدم بـن 

اسـداله روی و از شـاگردان بنام آنجا رشـید وطواط 

در منابـع تاریخـی ذکـر شـده اسـت. گفته انـد آَدِم 

ِهـَروی در 520ق در راه حـج وارد بغـداد شـد و 

گروهـی از فاضالن و ادیبان بر گرد او جمع شـدند 

و از او حدیـث و ادبیـات فراگرفتنـد. در هـامن 

جـا بـود كـه میـان وی و ابومنصـور موهـوب بـن 

احمـد جوالیقـی مناظـره ای درگرفـت و آدم بـه او 

پاسـخ های ادیبانـه داد.

نظامیه اصفهان
نظامیـه اصفهـان، نزدیـک مسـجد جامـع اصفهـان بـا هزینـه شـخصی خواجـه نظام امللک بـا موقوفاتی 

کـه درآمـد آن رصف پرداخـت مقـرری بـه دانشـجویان، خوابگاه هـای شـبانه روزی،  حقـوق اسـتادان، 

کتابـداران، خدمـه و تعمیـرات می رسـید، برپـا شـد. نقـل اسـت کـه خواجـه  10هـزار دینـار از ضیاع و 

مسـتغالت خویـش بـرای آن وقـف کرده بـود. هر دانشـجویی در نظامیه اتـاق و مقرری داشـت. اثاثیه 

اتـاق از طـرف نظامیـه تامیـن می شـد و نوشـته اند که در مدرسـه انباری بـرای وسـائل و نیازمندی های 

دانشـجویان بـود کـه در صـورت نیـاز ، وسـائل از آنجـا تامین می شـد.

نظامیه هرات

نظامیه آمل

نظامیه اصفهان

نظامیه نیشابور
نظامیه بلخ

نظامیه خواف

نظامیه گرگان نظامیه مرو
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دریای خزر

دریای مدیترانه

خلیج فارس

نظامیه بغداد  
نظامیـه بغـداد توسـط خواجـه نظـام امللـک بنیان نهاده شـد. بنـای آن در سـال 459ق تکمیل شـد و نظام امللک برای سـاختامن 

ایـن مدرسـه بسـیار هزینه کـرد و موقوفات متعـدد و پردرآمدی بدان اختصـاص داد. در نظامیه بغداد حجره هایی به سـکونت 

طـالب اختصـاص داشـت و کتابخانـه بـزرگ آن از کتاب های مهمی انباشـته بود. در این دارالعلم در حدود شـش هزار دانشـجو 

به تحصیل فقه، تفسـیر، حدیث، نحو، لغت، ادبیات و فلسـفه اشـتغال داشـتند. نظامیه بغداد در دوره خود به بزرگرتین مرکز 

آموزشـی دوره اسـالمی تبدیل شـد و در مدت حیات سـیصد سـاله اش دانشـمندان، ادبا و فقهای زیادی تقدیم جامعه اسـالمی 

کـرد. برخـی از مدرسـان و شـاگردان معـروف نظامیـه بغـداد عبـارت بودند از: شـیخ مصلح الدین سـعدی شـیرازی، ابوالنجیب 

سـهروردی، شـیخ شـهاب الدین عمر سـهروردی، ابوالفرج جوزی، ابواسـحاق شـیرازی، امام محمد غزالی، قطب الدین شـیرازی و 

امـام شـیخ ابوعامر فضل بن اسـامعیل متیمـی جرجانی.

نظامیه بصره 
بـه روایـت مولف تجارب السـلف، سـاختامن این مدرسـه که 

از نظامیـه بغـداد نیکوتـر و بزرگـرت بوده اسـت امـا در اواخر 

ایـام املعتصـم باللـه خراب شـد و از مصالح سـاختامنی آن در 

شـهر بـرصه مدرسـه دیگری بـه همین نام سـاختند.

نظامیه بغدادنظامیه اصفهان

نظامیه بصره

نظامیه موصل

مدارس نظامیه مجموعه ای از مدارس علمی بودند که در زمان سلجوقیان برای آموزش علوم در شهرهای آن دوره تاسیس 

شدند. اولین مدارس از این دست به همت خواجه نظام امللک طوسی تأسیس شد و به همین دلیل به این مدارس، نام نظامیه 

دادند. ظاهراً این مدارس بر دو گونه بودند: یکی مراکزی که در حکم مدارس ابتدایی و متوسطه بود و در شهرهای کوچک 

و روستاهای پرجمعیت دایر می شد و دیگری، مدارس بزرگی که به منزله دانشگاه های امروزی بودند و امکانات وسیع و 

تشکیالت گسرتده تری داشتند.

مخارج مدارس نظامیه عموما از طریق بودجه حکومتی و یا از طریق موقوفه ها تامین می شد. خواجه نظام امللک برای 

تأمین مخارج و هزینه های مدارس و احداث و بنای آنها، دو منبع مالی در نظر گرفته بود: یکی اموال شخصی و اموالی که 

توسط سلطان به شخص او اختصاص داده شده بود و دیگری، موقوفاتی که بر این مدارس وقف کرده بود. موقوفات شامل 

بازارها، حاممها، امالک، دکانها و کاروانرساها می شد و مخارج مدرسه پس از مرگ خواجه از محل عواید همین موقوفات 

تأمین می شد. 

امور نظامیه بعد از نظام امللک به دست پرسش و بعدها به دست حکام و پادشاهان بعدی اداره می شد تا در زمان استیالی 

مغول این کار به ید توانای خواجه نصیر سپرده شد و بار دیگر نظم و نسق یافت و در زمان عالءالدوله عطاملک جوینی نیز 

برخی از آن ها عظمت سابق خویش را به دست آوردند.

برخی از مدارس نظامیه تبدیل به مراکز علمی بزرگی شدند که تا چند قرن مهم گسرتش علوم گوناگون در جهان اسالم بودند 

که در میان آن ها می توان به نظامیه بغداد، نیشابور و اصفهان اشاره کرد.
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خواجـه کشـته شـد. گفتنـد کـه بوطاهـر ارانـی یکـی از 

فداییـان اسـامعیلی بـوده و بـه دلیـل دشـمنی خواجـه بـا 

اسـامعیلیان تصمیـم به حـذف وی گرفته اند. بـا این وجود 

بـه دلیل اختالفات پیش گفته، برخی قتل او را به خواسـت 

ملکشـاه مرتبـط دانسـتند. برخی نیز برکنـاری و قتل او را 

توطئـه تـرکان خاتـون، همرس ملکشـاه، دانسـتند؛ چرا که 

نظام امللـک بـا ولیعهـدی پـرس وی محمود مخالـف بود. 

تجـارب السـلف قتـل خواجـه را چنیـن وصـف کـرده 

اسـت:

»آنـگاه که سـلطان از اصفهان به بغـداد رفت، و خواجه 

اسـت)اقامت  لُـر  از شـهرهای کوچـک  کـه  بروجـرد  در 

داشـت(، شـخصی در لبـاس صوفیـان پیش آمـد و )چیـزی( 

بـه دسـت خواجـه داد چـون بسـتد، آن شـخص کاردی 

بـر خواجـه زد و آن جهـان فضائـل و مـکارم را از پیـش 

برداشـت. خـروش در لشـگرگاه افتـاد و مـردم بـه هـم 

برآمدنـد )چنان کـه( سـلطان سـوار شـد و مردم را سـاکت 

گردانیـد. ایـن واقعـه در رمضـان سـنه خمـس و مثانیـن و 

اربعامئـه بـود و در آن وقـت خواجـه 77 سـال داشـت و 

غالمـان و متعلقان خواجه شـخص او را بـه اصفهان بردند 

در محلـه )کـران( در موضعی که جـوی آب بزرگ در میان 

آن مقـام مـی رود به غایـت نـزه و خوش دفن کردنـد و آن 

مقـام را اهـل اصفهـان تربـت نظـام گویند«.

در جامع التواریـخ نیـز درباره ماجرای قتـل خواجه چنین 

آمده اسـت:

»شـب آدینـه دوازدهم ماه رمضان سـنه خمـس و مثانین 

و اربعامئـه در حـدود نهاونـد بـه مرحلـه سـحنه، به شـکل 

صوفـی پیـش محّفه )کجـاوه( نظام امللک آمد. کـی از بارگاه 

بـا خـرگاه حـرم می رفـت، و او را کارد زد، کـی از آن زخـم 

شـهید شـد و نخسـتین کسـی کـه فداییـان او را بکشـتند، 

نظام امللـک بـود و سـیدنا، علیـه مـا یسـتحق، گفته بـود کی 

قتل هذا الشـیطان اول السـعادۀ. سـال عمر او از هشـتاد و 

اند گذشـته؛ و سـید اجـل را…« 

ملکشـاه پـس ار برکنـاری او تاج امللـک قمـی را جایگزین 

وی سـاخت. برخـی تاج امللـک قمـی را از محـرکان قتـل 

خواجـه شـمرده اند. 35 روز بعـد ملکشـاه نیـز درگذشـت 

دسـت  بـه  تاریخ نویسـان  گامنه هـای  برخـی  برپایـه  و 

هواخواهـان خواجـه بـدو زهـر خورانـده شـده بـود.

یكی از شعرای آن زمان درباره قتل خواجه نوشت:

عجب مدار كه از كشنت نظام امللك

سفیدروی مروت سیاه فام شود

هزار سال بباید كه تا خردمندی 

میان اهل مروت چو او نظام شود

پس از مرگ ملكشـاه، تركان خاتون پرس خردسـال خود 

محمـود را در اصفهـان بـه تخـت نشـاند. بركیـارق پـرس 

ارشـد ملكشـاه كـه از زن دیگـر بـود، اصفهـان را محارصه 

بـود  خاتـون  تـركان  كـه هم دسـت  را  تاج امللـك  و  كـرد 

دسـتگیر كـرد و كشـت. تـركان خاتـون پانصد هـزار دینار 

بـه او داد كـه از تسـخیر اصفهـان منـرصف شـود. پـس از 

فـوت تـركان خاتـون و پـرسش محمـود، بركیـارق در 488 

ق اصفهـان را گرفـت و بر تخت نشسـت و پرسان خواجه 

نظام امللـك را بـه وزارت برگزیـد.  قتل خواجه

که خیام مردی دانشـمند و اهل علم بود و به مشـاغل دولتی عالقه ای نداشـت، سـالی 10 

هـزار دینـار بـه او داد تـا بـه عالقه مندی های خود مشـغول شـود و به حسـن صبـاح مقام 

عالـی در دسـتگاه حکومـت اعطـا کرد. اما دیری نپایید که میان حسـن صبـاح و نظام امللک 

اختالف افتاد و خواجه رسانجام توانسـت با نیرنگ، حسـن را در چشـم سـلطان سـلجوقی 

خـوار کنـد. حسـن سـوگند یـاد کـرد کـه انتقـام بگیـرد و در آخر خواجـه نظام امللـک را به 

دسـت یکی از فداییان اسـامعیلی به قتل رسـاند.

امـا ایـن داسـتان در هیـچ یک از متـون معارصان خیام نیامده اسـت و با توجـه به تاریخ 

والدت ایـن سـه نفـر بـه نظـر می رسـد این حکایت عـاری از حقیقت بوده و بیشـرت شـبیه 

افسـانه اسـت. خواجه نظام امللک در 408ق، عمر خیام نیشـاوری در 440ق و حسـن صباح 

در 445ق متولـد شـده اند و ایـن که این سـه در دوران کودکی همکالسـی یـک دیگر بوده 

باشـند، عاری از حقیقت است. 

افسانۀ
سه یار دبستانی

ادوارد فیتـز جرالـد، خالـق نخسـتین و معروف تریـن ترجمـه رباعیـات خیـام بـه زبـان 

انگلیسـی، در دیباچه ترجمه انگلیسـی رباعیات خیام حکایتی را آورده اسـت که در متون 

معارص به داسـتان »سـه یار دبسـتانی« معروف شـده اسـت. حکایت از این قرار اسـت که 

سـه شـخصیت مشـهور تاریخ ایران یعنی خواجه نظام امللک طوسـی، عمر خیام نیشابوری 

و حسن صباح در دوران کودکی در یک مدرسه و در یک کالس درس می خواندند. روزی 

ایـن سـه کـه بـا یـک دیگر بسـیار رفیق بودنـد با یک دیگر، هم قسـم شـدند کـه هرکدام 

زودتـر بـه مقـام و منصبـی رسـید، دیگـران را یـاری دهد. از این سـه، نظام امللک نخسـت 

منصـب یافـت و بـه وزارت سـلجوقی رسـید. وی بـه عهـد خـود وفا کـرد و بـه این خاطر 

گفته اند در سـال های آخر پادشـاهی ملکشـاه سـلجوقی 

میـان شـاه و خواجـه نظام امللـک اختالفاتـی بـروز کـرد 

کـه بـه خلـع نظام امللـک انجامیـد. چنـدی بعـد در رمضان 

485 هنگامـی کـه بـا اردوی شـاهی از اصفهـان بـه بغـداد 

می رفـت به دسـت فردی کـه رخت صوفیان پوشـیده بود 

با رضب کارد بر سـینه و رگش زخمی شـد و یک روز پس 

از آن درگذشـت. نـام قاتـل وی را بوطاهر ارانی نوشـته اند 

کـه بی درنـگ پـس از انجـام عملیـات به دسـت محافظان 
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تـاریخ شهـــر

نگاهی به تحوالت 
شهر استخر از 
دوران کهن تا قرن 
چهارم قمری

مفهوم جغرافیای تاریخی به عنوان یک رشتۀ علمی و شاخه ای از علوم جغرافیا مفهوم و اصطالحی نوپا و جدید است که امروزه پژوهشگران جغرافی دان به آن 

توجه خاص دارند. جغرافیای تاریخی شاخه ای از علم جغرافیاست که حوادث و مسائل تاریخی شهرها و نواحی گوناگون، وجه تسمیۀ آن ها و »رابطۀ بین انسان 

و طبیعت را در زمان گذشته بررسی می کند«)بیک محمدی، 1386: 15(. از این رو هر رسزمین و کشوری از جغرافیایی تاریخی برخوردار است و می توان گفت 

هر کشوری که از پیشینۀ تاریخی بیشرتی بهره مند باشد جغرافیای تاریخی آن پربارتر است. درنتیجه، در رسزمین ایران با قدمتی به دیرینگی تاریخ، جغرافیای 

تاریخی ملموس تر و محسوس تر به نظر می آید.

هر شهر و ناحیه ای از رسزمین ایران از چنان تاریخ درخشانی بهره مند است که می توان برای هر یک کتابی جداگانه در جغرافیای تاریخی آن منطقه تألیف 

کرد. یکی از این شهرها شهر »استخر« است که در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را پشت رس نهاده است. در کتاب ها و کتیبه ها و اسناد گوناگون دربارۀ 

این شهر که از دورۀ هخامنشی تا قرن های سوم و چهارم هجری از شهرهای مهم ایالت فارس و مطمح نظر فرمانروایان و حاکامن بوده، مطالب فراوانی ذکر 

شده است. در این جستار بر آنیم که جغرافیای تاریخی این شهر را از ابتدا تا اواخر قرن چهارم هجری بررسی کنیم.

در آثار مکتوب بر جای مانده، واژۀ استخر در چهار مورد به کاررفته است:

1. به عنوان کورۀ استخر:  در آغاز سلسلۀ ساسانی تقسیم بندی فارس به پنج کوره یا پنج بخش متداول شد و این تقسیم بندی در اغلب متون جغرافیایی قدیم 

دیده می شود؛ به جز در کتاب »احسن التقاسیم« که فارس را به شش کوره تقسیم کرده است )مقدسی، 1385: 630(.

2. به عنوان خود شهر استخر

3. برای اشاره به تخت جمشید:  گاهی این واژه به جای تخت جمشید استعامل شده است.

4. به عنوان قلعۀ استخر: که یکی از سه کوه معروف به سه گنبدان است.

موقعیت کنونی شهر استخر
ویرانه های شهر استخر در طول 50 و عرض 53 جغرافیایی در فاصلۀ سه کیلومرتی »نقش رجب« و در فاصلۀ هفت کیلومرتی تخت جمشید و به فاصلۀ پنجاه وچهار 

کیلومرتی شیراز، بر رس راه آسفالتۀ شیراز به آباده، بین »کوه رحمت« و »کوه نقش رستم« قرار دارد. در امتداد حرکت از شیراز به سوی اصفهان پس از گذشنت از تخت 

جمشید و نقش رجب، در سمت راست جاده در کنار کوه رحمت، چند قطعه سنگ حجاری شده روی هم وجود دارند که حالت دروازه را دارد. این مکان به پوزۀ 
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شد که از آثار دورۀ هخامنشی، مانند ستون های سنگی و دیوارهای 

سنگی، برای ساختامن آثار اسالمی استفاده شده است )صداقت کیش، 

1389: 24(. ویرانه های شهر استخر در تاریخ 24 شهریور 1310 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

شهر استخر و سفرنامه ها
خود  سفرنامه های  در  و  آمده اند  فارس  به  که  سیاحانی  میان  از 

مطالبی درباره شهر استخر و ویرانه های آن بیان کرده اند، می توان 

به کارسنت نیبور، جیمز موریه، فالندن، بارون دوبد، دیوالفوآ، یوشیدا 

و  کرزن  جرج  نوزدهم(،  قرن  در  ژاپنی  سیاسی  )مأمور  ماساهاور 

ویلیامز جکسن اشاره کرد. نویسندۀ اخیر در کتاب »ایران در گذشته 

و حال« درباره شهر استخر نوشته است: »شامل دشت مرودشت را، 

که  است  فراگرفته  پراکنده، خرابه های شهر قدیمی ستخره  به طور 

پایتخت  بود،  پادشاه  زمانی، در مقابل صفۀ تخت جمشید که مقر 

زمان  تا  فقط  نام  این  تاریخچۀ  آنکه  با   است.  می شده  محسوب 

ساسانیان روشن است، ولی باید واژه ای ایرانی به معنای قوی باشد که 

به مناسبت موقعیت سوق الجیشی این نقطه در روزگاران گذشته، به 

چنین نامی بازخوانده شده است«)جکسن، 1369: 354(.

لُرد کُرزن در فصل بیست و یکم کتاب خود به رشح خرابه های استخر 

پرداخته و در بخشی از آن چنین آورده است:

»ویرانه هایی که باقی است و جهانگردان استخر می نامند، به دو 

دسته تقسیم می شوند: یکی آن هایی که در اطراف »پلوار«، اندکی 

قبل از  اینکه آن رودخانه بین تخت جمشید و نقش رستم به جلگۀ 

مرودشت وارد شود، واقع است. دیگر ویرانه هایی است که بر تپۀ 

محکم »بادزی« که سابقاً هم به آن اشاره کرده ام، واقع شده است. 

جهانگردان در میان آثار ویرانه هایی که باقی مانده اند، کاخ و معبد 

و قلعه رساغ کرده اند، ولی به نظر من هیچ روشن نیست که این 

حدسیات مقرون به صحت باشد. قدر مسلم این است که ویرانه های 

موجود به یک شهر زمان هخامنشی و معارص با ساختامن های مجاور 

دارد«)کُرزن، 1387:  تعلق  پاسارگاد  آثار  بر  تخت جمشید و متأخر 

.)166 - 165

وجه تسمیۀ استخر
از میان کتیبه ها و متون برجای مانده، نخستین جایی که نامی از 

بر جرز  که  است  پهلوی شاپور  نوشتۀ  در سنگ  آمده،  استخر  شهر 

سنگی ایوان جنوبی »کاخ تچر« در تخت جمشید نقش بسته است. 

شاپور سکانشاه، پادشاه سیستان و پنجاب و هند، هنگام برگشت به 

مقر فرمانروایی خود از این شهر گذر کرده و سپس به تخت جمشید 

رفته و در آنجا خاطرۀ این دیدار را نگاشته است. 

در کتیبه ای دیگر از شاپور، در »کعبۀ زرتشت« در نقش رستم، از 

ملکۀ استخریات  ات نام برده شده است. از دیگر متونی که نام استخر 

در آن به کاررفته می توان به »تاریخ موسی خورنی« )مورخ ارمنی 

قرن پنجم میالدی(، »ارداویراف نامه« )ژینیو، 1382: 42(، »دینکرت«، 

ازاینجا  کرد.  اشاره   )4  :1386 )فره وشی،  بابکان«  اردشیر  »کارنامۀ 

استخر در دورۀ ساسانیان رواج داشته  نام شهر  معلوم می شود که 

است.

تخت طاووس مشهور است. این دروازه  جزو شهر استخر است و شهر 

در برابر آن بین دو کوه رحمت و حاجی آباد )نقش رستم( قرار دارد 

)مصطفوی، 1382: 21(. روبه روی پوزۀ تخت طاووس تپه هایی مشاهده 

این تپه ها خاکریز  می شوند که سمت چپ جاده واقع شده اند. متام 

خندق اطراف شهر استخر بوده و شهر بر فراز بلندی قرار داشته و دیوار 

گِلی یک طرف قلعۀ شهر هنوز استوار باقی مانده است.

حدود 300 مرت که از ابتدای جادۀ خاکی بر فراز تپه ها باال می رویم، 

در سمت رشق آن دروازه های سنگی و قطعات فراوانی از ستون های 

شکسته و رسستون ها دیده می شود. در کنار این دروازه حوضی با 

چند آب منا مشاهده می شود و قطعات سنگ حجاری شدۀ فراوانی تا 

فاصله های زیادی در اطراف آن ریخته شده اند. این آثار متاماً از دورۀ 

هخامنشی و مشابه هامن آثار تخت جمشید هستند.

از تاریخ ایجاد این شهر به هیچ وجه اطالعی در دست نیست. اما آثار 

کشف شده بیانگر آن است که آثاری از دورۀ پیش از تاریخ و دوران 

تاریخی هخامنشی، سلوکی، ساسانی و دوران اولیۀ اسالمی در استخر 

وجود داشته است.

گسرتش شهر استخر بر اساس نقاط جغرافیایی امروزی بر این اساس 

است که از رشق به »سیدان«، از غرب تا روستای »زنگی آباد« که در 

مجاورت نقش رستم است، از شامل به کوه های حاجی آباد و از جنوب 

به کوه های رحمت محدود بوده است )صداقت کیش، 1389: 21(.

لسرتنج، خاورشناس معروف انگلیسی، در کتاب »جغرافیای تاریخی 

رسزمین های خالفت رشقی«، والیت استخر را قسمت فارس شاملی 

دانسته و در قرون وسطا یزد و شهرهای اطراف آن را جزو این والیت 

به شامر آورده است )لسرتنج، 1383: 296(.

مکانی که این شهر در آن قرارگرفته، دشت پهناوری است که از لحاظ 

طبیعی و سوق الجیشی دارای چند ویژگی خاص به این رشح است:

الف( قرار گرفنت در کنار رود پلوار؛

ب( تکیه داشنت بر کوه و قرار گرفنت در یک دره؛

ج( داشنت آب و هوای مطلوب و خاک حاصل خیزی که در دشت 

وجود دارد و برای تأمین آذوقه و غلۀ مورد نیاز شهر نقش مهمی 

داشته است.

این ویژگی ها در شکل گیری یک شهر آباد و ایمن در برابِر هجوم 

دشمنان نقش عمده ای داشته است.

کاوش های باستان شناسی
هرتسفلد،  توسط  بار  اول  استخر،  شهر  باستان شناسی  کاوش های 

آغاز  در سال 1308 شمسی  آملانی،  و مسترشق شهیر  باستان شناس 

از دانشگاه شیکاگو به رسپرستی  از آن یک هیئت علمی  شد. پس 

اریک اشمید، از سال 1311 تا 1318 شمسی این کاوش ها را ادامه داد. 

کاوش های دیگری توسط کاملیر سیدل و کلیس، از سال 1369 تا 1371 

شمسی در شهر استخر انجام شد. نتیجۀ کار این باستان شناسان آن بود 

اشکانی،  تاریخ، هخامنشی، سلوکی،  از  از دوره های پیش  آثاری  که 

مشخص  همچنین  یافتند.  استخر  شهر  در  اسالمی  دورۀ  و  ساسانی 
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به  شهر  این  نام  اسالم  از  بعد  جغرافیایی  و  تاریخی  متون  در 

صورت های متفاوتی، از جمله اصطخر، اسطخر، استخر، ستخر آمده 

است. واژۀ استخر در اصل با »س« و »ت« نوشته می شود، اما اکرث 

جغرافی دانان و مورخان اسالمی آن را به صورت »اصطخر« نوشته اند. 

روی سکه های اسالمی رضب شده در این شهر واژۀ استخر با س و ت 

حک شده است.

استخرا«  »پارسه  به کاربرده،  شهر  این  برای  هرتسفلد  که  واژه ای 

است که به نظر او محل قوی پارس و نگه  دارندۀ پارس معنی می دهد 

)صداقت کیش، 1389: 85(.

ابن بلخی )قرن ششم هجری( در فارس نامۀ خود در مورد وجه 

تسمیه این شهر نوشته است: »اصطخر را بومی شاه نام نهادند، یعنی 

مقام گاه شاه«)ابن بلخی، 1374: 286(.

)قرن  تربیزی  خلف  بن  محمدحسین  تألیف  قاطع«،  »برهان  در 

یازدهم قمری(، زیر واژۀ استخر آمده چنین است: »استخر با خای 

نقطه دار، بر وزن »استرب«، آبگیر و تاالب را گویند و نام شهر و قلعه ای 

است به پارس و چون در آن قلعه تاالب بسیار بزرگی هست، بنابراین 

بدین نام خوانند و معرب آن اصطخر است«)تربیزی، 1376: 124(.

»فارس نامۀ  در  نیز  قمری(   1316 )متوفی  فسایی  حسن  میرزا 

نارصی« همین نظر مؤلف برهان قاطع را دارد و نوشته است: »و 

شهر استخر که آن را اصطخر می گویند و در نقشه های قدیم و جدید 

فرنگی پرس پلیس نگارند، در این بلوک است و استخر تاالب بزرگ 

و آبگیر بزرگ را گویند. چون در این شهر کوهی است که آن را ِدز 

استخر و قلعۀ استخر گویند و بر رس آن کوه تاالب بزرگی است، این 

شهر را به نام آن تاالب گفته اند )فسایی، 1388: 1528(.

دکرت محمد معین در فرهنگ خویش ذیل واژۀ استخر نوشته است: 

»استخر یا ستخر به معنای قوی، محکم، سخت )یکی از بزرگ ترین 

شهرهای فارس در دوران قبل از اسالم و بعد از آن(«)معین، 1375: 

.)135

استخر  کلمۀ  که  است  معتقد  نوبخت،  حبیب الله  ادیب،  محقق 

به معنی  واژۀ »است«  از دو  که  »ایستوهر«  واژۀ  از  تحریف شده 

زمین یا استان و »اوهر« به معنی دارنده است. پس استخر به معنی 

دارندۀ زمین یا استان است )صداقت کیش، 1389: 89(.

استخر در دوران باستان
1. استخر در دورۀ هخامنشیان: در این دوره هیچ گونه اطالعی دربارۀ 

شهر استخر در کتاب ها و کتیبه ها ذکر نشده و فقط می توان گفت که 

استخر در این دوره شهری آباد بوده است.

2. استخر در دورۀ سلوکیان: اسکندر در زمان حملۀ خود به ایران 

از »شوش« حرکت کرد و پس از گذر از معابر کوهستانی در سال 

سیصد و سی پیش از میالد به تخت جمشید رسید و پس از غارت 

و به آتش کشیدن آنجا، در راه رفنت به پاسارگاد شهر استخر را هم 

از غارت بی نصیب نگذاشت. به عقیدۀ برخی پژوهشگران، قسمتی 

از شهر استخر توسط لشکریان اسکندر سوزانده شد. در اوایل نیمۀ 

از  پس  و  شد  فرمانروا  بابل  در  آنتیکوس  میالد،  از  پیش  دوم  قرن 

ترصف ارمنستان و گذر از اکباتان، به سوی شهر استخر رفت تا آن 

را ترصف کند. اما استخریان در مقابل او مقاومت کردند و او ناگزیر 

عقب نشینی کرد. از رشایط و چگونگی شهر استخر در دورۀ اسکندر 

و جانشینان او اطالع چندانی نداریم. فقط می دانیم که حاکم و والی 

پارس و شهر استخر دست نشاندۀ سلوکی ها بودند. این دوره بیش از 

50 تا 60 سال بیشرت طول نکشیده است.

شایان ذکر است که چند رسستون با نقش های یونانی در شهر استخر 

پیدا شده است که گیرشمن آن ها را تقلیدی از رسستون های »کرنتی« 

می داند. این امر حاکی از رابطۀ رسستون ایرانی با رسستون یونانی 

است )گیرشمن، 1380: 272(.

3. استخر در دورۀ اشکانیان: با روی کار آمدن اشکانیان، ایالت فارس 

نیز مانند سایر ایاالت ایران جزو مستملکات آنان قرار گرفت. اما نکتۀ 

حائز اهمیت اینکه فارس از حوزۀ قدرت اشکانیان دور بود و به دلیل 

نبودند که  درگیری ها و جنگ های مداوم اشکانیان و رومیان، قادر 

نظارت کامل بر این خطه داشته باشند. بنابراین فارس از آغاز روی کار 

آمدن اشکانیان به صورت خودمختار اداره می شد.

4. استخر در دورۀ ساسانیان: خاستگاه حکومت ساسانیان شهر استخر 

بوده است. در شهر استخر معبد و آتشگاه آناهیتا قرار داشته است و 

هیربدان و روحانیان این آتشگاه مقام بسیار واالیی داشته اند و اجداد 

اردشیر بابکان، مؤسس حکومت ساسانی، جزو روحانیان معبد آناهیتا 

بودند. یکی از اجداد اردشیر بابکان، به نام ساسان، از نجبا و بزرگان 

استخر به شامر می رفت. ساسان در معبد آناهیتا در شهر استخر سمت 

رسپرستی این آتشگاه را داشت. پس از ساسان پرسش بابک که حاصل 

ازدواج او با یکی از خانواده های بازرنگی ها )سلسۀ حاکم در شهر 

استخر( بود، جانشین وی شد. از بابک فرزندی به نام اردشیر پا به 

عرصۀ وجود گذاشت که مؤسس سلسلۀ ساسانیان شد. اردشیر پس از 

به دست آوردن مقام نظامی »ارگبذ دارابگرد«، والی فارس را کشت و 

بر استخر و فارس مستولی شد )کریسنت سن، 1377: 134(.

اردشیر بابکان پس از جنگ با اردوان پنج، آخرین پادشاه اشکانی، 

به حکومت اشکانی پایان داد. وی به کشورگشایی های خود ادامه داد 

و غنائم جنگ ها و هدایایی را برای معبد آناهیتا در شهر استخر آورد. 

با روی کار آمدن ساسانیان، استخر پایتخت آن ها قرار گرفت. کریسنت 

انتخاب را در کتاب خود چنین نوشته است: »اولین  این  سن دلیل 

پادشاهان سلسلۀ ساسانی را عالقۀ طبیعی نسبت به والیت پارس، 

مسقط الرأس  خود بود و به این سبب نقوش خود را در صخره های 

انتخاب  این  اما عالوه بر مسئلۀ حب وطن  حوالی استخر کنده اند. 

سبب دیگری هم داشت و آن تذکر عهد پر افتخار دولت هخامنشی 

استخر  دارد.  قرار  رستم  نقش  در صخرۀ  شهریارانش  قبور  که  بود 

شهری مستحکم و دارای حصارهای متین بود و چون وارث شهر قدیم 

پارسه محسوب می شد که ویرانه های آن حکایت از مجد و عظمت 

گذشته داشت، آنجا را ساسانیان کرسی مقدس و محکم دودمان خود 

ساختند«)هامن، 143(.

مراسم تاج گذاری نخستین پادشاهان ساسانی، اردشیر یکم، شاپور 

پرستش گاه  در  پادشاهان ساسانی  از  دیگر  عده ای  و  نرسی  پرسش، 

به صورت  آنان  از  یادبودهایی  انجام گرفت.  استخر  آناهیتا در شهر 

نقش برجسته هایی در نقش رستم و نقش رجب باقی مانده است. 

»تیسفون«  به  استخر  از  ایران  پایتخت  ذواالکتاف،  شاپور  دورۀ  در 

انتقال یافت. علتش این بود که شهر استخر نسبت به رسزمین وسیع 

از میان کتیبه ها و متون 
برجای مانده، نخستین 
جایی که نامی از شهر 
استخر آمده، در سنگ 

نوشتۀ پهلوی شاپور است 
که بر جرز سنگی ایوان 
جنوبی »کاخ تچر« در 

تخت جمشید نقش بسته 
است. شاپور سکانشاه، 

پادشاه سیستان و پنجاب 
و هند، هنگام برگشت به 

مقر فرمانروایی خود از این 
شهر گذر کرده و سپس به 

تخت جمشید رفته و در 
آنجا خاطرۀ این دیدار را 

نگاشته است
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تحت سیطرۀ ساسانیان در جای دوری افتاده بود. همچنین جنگ هایی 

که ساسانیان با رومیان داشتند، موجب شدند که پایتخت ایران را از 

استخر به تیسفون در کنار رود دجله بربند. شهر استخر پیش از اسالم 

و در دورۀ پایانی حکومت ساسانی، عالوه بر  اینکه مرکز بازرگانی و 

دادوستد و ترویج دین زرتشتی بود، محل نگهداری کتاب های دینی و 

علمی نیز به شامر می رفت.

استخر در دوران اسالمی
در ابتدا شهر استخر در آثار جغرافی نویسان دورۀ اسالمی از اهمیت 

خاصی برخوردار بود. دیرینگی این شهر و موقعیت جغرافیایی و مقام 

واالی مذهبی آن موجب شده بود که نویسندگان این گونه آثار توجه 

خاصی به آن داشته باشند. نویسندۀ کتاب »حدود العامل ِمن املرشق 

الی املغرب« که در سال 372 قمری نوشته  شده است، شهر استخر 

را شهری بزرگ و قدیمی و جایگاه پادشاهان دانسته و از نقش ها، 

بناها و تصویرهای قدیمی، و همچنین از بنایی عجیب به نام »مزگت 

سلیامن« در آن یاد کرده است )حدود العامل، 1340: 131(.

محمد بن احمد مقدسی )متوفی 380 قمری( این شهر را به دلیل 

قرار گرفنت میان دو کوه، هامنند شهر مکه دانسته است. او به توصیف 

نیز  استخر  شهر  روان  جوی های  و  بازارها  برافراشته،  ستون های 

پرداخته است )مقدسی، 1385: 649 – 648(.

از دیگر جغرافی نویسان قدیم که به توصیف شهر استخر پرداخته اند، 

می توان به ابن خردادبه )متوفی در حدود سال 300 قمری( در کتاب 

»املسالک و املاملک«، اصطخری )قرن چهارم قمری( در کتاب »ماملک 

و مسالک«، مسعودی )متوفی 345 قمری( در کتاب »مروج الذهب«، 

ابن حوقل )قرن چهارم قمری( در کتاب »صوره االرض«، ابن بلخی در 

کتاب »فارس نامه«، زکریا بن محمد قزوینی در کتاب »آثارالبالد«، و 

محمد نصیر فرصت شیرازی در کتاب »آثار عجم« اشاره کرد. آن ها در 

نوشته های خود از بنای شهر، ستون ها و کاخ ها، آتشکده، محصوالت 

کشاورزی و معدنی، و مصالح به کاررفته در ساختامن های آن سخن 

گفته اند )ابن خردادبه، 1370: 36؛ اصطخری، 1370: 109؛ مسعودی، 

1382: 605؛ ابن حوقل، 1345: 47؛ ابن بلخی، 1374: 395؛ قزوینی، 

1371: 192؛ فرصت شیرازی، 1377: 218(.

پس از آنکه لشکر اسالم قصد تسخیر ایران را کرد، یکی از نقاط 

مهمی که مورد نظر آن بود، استان فارس و مرکز آن، شهر استخر بود. 

زیرا در آن زمان استخر بزرگ ترین شهر فارس بود. درباره ورود لشکر 

مسلامنان به فارس و تسخیر شهر استخر روایت های گوناگونی در 

کتاب های مختلف ذکر شده است.

محمد بن جریر طربی سال فتح شهر استخر را 23 قمری توسط عثامن 

بن ابی العاص نوشته است )بلعمی، 1380: 543(.

ابن واضح یعقوبی در تاریخ خود نوشته است: »ابوموسی اشعری 

در سال 23 شهرستان اهواز و اصطخر را گشود و ُعَمر به او نوشت که 

مانند زمین های عراق بر آن ها خراج نهد. پس چنان کرد.«)یعقوبی، 

.)46 :1374

در »تاریخ بلعمی« آمده است که پس از ابوموسی اشعری، عبدالله 

بن کریز، از جانب عثامن والیت برصه را یافت و عامل خود به نام 

عبیدالله بن معمر متیمی را در سال 28 قمری از برصه به سوی استخر 

فرستاد. ماهک نامی از شهر استخر از طرف مردم آنجا با وی پیامن 

صلح بست. طبق این پیامن آزادی اشخاص، آزادی دین و مصونیت 

اموال مردم شهر تأمین شد )بلعمی، 1380: 582(. پس از اندک زمانی 

پس از پیامن صلح و رفنت عبیدالله از شهر استخر، مردم استخر به 

شورش  رسکوبی  برای  هم  او  شوریدند.  متیمی  معمر  بن  عبیدالله 

مردم استخر لشکر کشید و طرفین در دروازۀ شهر استخر به جنگ 

پرداختند. ابتدا پیروزی از آن استخریان بود و سپاهیان اسالم در حال 

شکست بودند، چنان که عبیدالله بن معمر متیمی در این جنگ کشته 

شد. اما با نیروهای کمکی که از برصه رسیدند، استخریان شکست 

خوردند و بسیاری از آن ها کشته شدند و شهر استخر با قدرت گشوده 

شد )هامن: 582(.

استخر فرصت  در مدینه، مردم  قتل عثامن  با  در سال 35 قمری 

خوبی به دست آوردند و بار دیگر شورش کردند. در همین زمان 

حرضت علی )ع( به خالفت رسید و آن حرضت عبدالله بن عباس را 

به سمت والی عراق و فارس برگزید و عبدالله بن عباس به استخر 

لشکر کشید )ابن عثم، 1386: 422(. از سال 65 تا 68 هجری خوارج 

وارد استخر شدند.

تا اواسط قرن سوم هجری، والیان متعددی بر استخر فرمانروایی 

کردند. شهر استخر تا این زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و 

مرکز فارس قلمداد می شد. اما کم کم با توجه روزافزون به شهر شیراز، 

از اهمیت استخر کاسته شود. در دوران صفاریان و آل بویه شهر استخر 

همچنان از شهرهای مطرح ایالت فارس به شامر می رفت، چنان که 

عامدالدوله دیلمی در سال 338 هجری در شهر استخر درگذشت و در 

هامن جا به خاک سپرده شد )صداقت کیش، 1389: 177(.

حاصل سخن
با بررسی آثار تاریخی و جغرافیای تاریخی درمی یابیم، شهر استخر به 

دلیل موقعیت متفاوت خود همواره مورد نظر مورخان و جغرافی نویسان 

تاریخی اش زیر ذره بین  بوده  است. این شهر به واسطۀ پشتوانۀ غنی 

کاوشگران، باستان شناسان و سفرنامه نویسان بوده و هست. با بررسی 

سیر تاریخی این شهر، از پیش از اسالم تا اواخر قرن چهارم هجری، 

متوجه می شویم که شهر استخر در گذرگاه زمان همیشه موردنظر 

پادشاهان، فاتحان و والیان بوده است. تحقیق دربارۀ این شهر که جز 

ویرانه هایی از آن بر جای منانده است، ما را به نکته های ظریف و 

ناشناختۀ آن رهنمون می کند.
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بیهق در
عصر سربداران 

سوی  از  بیهق  انتخاب  که  می رسد  نظر  به  چنین  اوصاف  این  با 

زمینۀ  مهیاساخنت  و  شیعی  باورهای  ترویج  برای  شیخ خلیفه، 

عصیان علیه ظلم و جور حکام وقت، نباید امری اتفاقی بوده باشد 

زمان  بزرگان  محرض  از  که  شیخ خلیفه    .)78  /1 )حافظ ابرو،1380: 

خود، همچون شیخ عالءالدوله سمنانی، بهره برده بود، مصادف با 

شورش باشتین در مسجد بیهق سکنا گزید )حافظ ابرو، هامن: 1 /78؛ 

به واسطه   .)358-9/  3 میر، 1380:  خواند  میرخواند، هامن: 605/5؛ 

شیخ  محبوبیت  که  نپایید  دیری  بیهق  مردم  شیعی  گرایش های 

مازندرانی، حسادت برخی را تا بدان جایی برانگیخت که حتی پیگیر 

حکم قتلش از ابوسعید ایلخان شدند. با امتناع ابوسعید از پذیرش 

این خواسته، این جامعت خود شبانه شیخ را بر دار کردند و در انظار 

چنین جلوه دادند که گویی شیخ خودکشی کرده است )حافظ ابرو، 

هامن: 1 /9-78؛ میرخواند، هامن: 605/5(.در پی این اتفاق، زمینۀ 

قیام و انتقام در بیهق پررنگ تر از پیش شد. لذا پیروان شیخ خلیفه به 

شاگرد ارشد او شیخ حسن جوری اقتدا کردند و نهضت وارد مرحله ای 

و  ابیورد  خبوشان،  نیشابور،  به  هجرت  با  شیخ حسن  شد.  جدی تر 

مشهد، مردم را به قیام علیه مغوالن فرا خواند )عبدالرزاق سمرقندی، 

1383: 146/1(. در باب مناطقی که شیخ حسن به تبلیغ پرداخت، منت 

قربان  ارغون شاه جانی  بن  امیر محمدبیک  به  پاسخ  در  که  نامه ای 

نوشته است، بیشرتین خرب را به دست می دهد که حافظ ابرو، مرعشی، 

عبدالرزاق سمرقندی و میرخواند عیناً آن را نقل کرده اند )حافظ ابرو، 

هامن: 90/1 -85؛ میرخواند، هامن: 5 /13 -609؛. مرعشی، 1345: 70-

169؛ عبدالرزاق سمرقندی، هامن: 179-84(.

رسانجام ارغون شاه را به دستگیری شیخ حسن متقاعد ساختند و او را 

در »قلعۀ یازر« به حبس افکندند )حافظ ابرو، هامن: 1/ 80؛ مرعشی، 

هامن: 9-168(. با دستگیری و حبس شیخ حسن، مریدانش در باشتین - از 

توابع بیهق - پس از کشنت پنج تن از ایلچیان مغول به رهربی عبدالرزاق 

که رس خود بر دار دیدن، را هزار بار بهرت از به نامردی مردن می دانستند، 

توانستند بیهق را از دست ایلچیان خارج و نهضت رسبداران را علنی 

کنند )فصیح خوافی، هامن: 50؛ حافظ ابرو، هامن: 81؛ میرخواند، هامن: 

5 /2-600؛ خواندمیر، هامن: 356-7(.

ایجاد  شبهه  روایت  این  درستی  در  جدید  محققان  از  برخی 

کردند و یا مبانی علل شکل گیری آن را محل منازعه قرار دادند که 

این مجال منی گنجد )اسمیت، 1361: 21-119؛  این مبحث در  طرح 

پطروشفسکی، 1341: 5-94(. فارغ از تفاسیر امروزی، منابع اصلی - 

که اگر مرعشی را مستثنا بدانیم - بر نارضایتی عموم مردم از ظلم و 

جور حاکامن مغول و عامل ایشان به عنوان علت و انگیزۀ اصلی بروز 

قیام باشتین و در نهایت نهضت رسبداران در خراسان تأکید دارند 

و چندان به انگیزه های قومیتی نپرداخته اند )مرعشی، هامن: 41(.

گسرتش نهضت رسبداران پیرامون بیهق
در این باب منابع به صورت حدودی و مقطعی اطالعات زیادی ارائه 

می کنند، اما در این ارائه، اشارۀ منظمی به روند گسرتش تا اضمحالل 

دوران  در  شهرها  شدن  دست به دست  از  صحبت  رصفاً  و  منی شود 

حاکامن رسبدار در تقابل با رقیبان ایشان شده است؛ رقیبانی همچون 

بازماندگان  یا  و  کرت  پیرعلی  غیاث الدین  و  معزالدین حسین  ملک 

توابع  از  »باشتین«  روستای  در  ق   733 سال  در  رسبداران  جنبش 

»بیهق«، در اعرتاض به عملکرد ناپسند مأموران مغول شکل گرفت 

)فصیح، 1339: 3 / 52(. در باب اشتقاق لفظ »بیهق« و حدود آن -که 

بسرت جغرافیایی جنبش رسبداران بود - چند قول گفته اند: قول اول آن 

است كه این »بیهه« است- به زبان پارىس اصىل »بیهین« بود- یعنى 

كه این ناحیه بهرتین نواحى نیشابور است )بیهقی،1361: 33(. از قرائن 

چنین برمی آید که بیهق یکی از مراکز شیعیان روزگار خود و بالقوه 

زمینۀ حامیت از یک قیام شیعی را دارا بود.

حافظ ابرو، در کتاب جغرافیای خود نوشته است: »والیت بیهق در 

اصل- بیهه- یعنى بهرت- بوده و معرب آن بیهق است. این ناحیه از 

توابع نیشابور است. قصبۀ این بلوك نخست خرسوگرد بوده، وىل اكنون 

سبزوار است، و در كتب قدیمه آن را سابزوار نویسند. مساحت بلوك 

بیهق تا اول حدود دامغان مساوى 25 در 25 فرسنگ می باشد. بیشرت 

مردم این بلوك شیعه مذهب اند. قصبۀ سبزوار در عهد رسبداران در 

نهایت معمورى رسید و حاال )سده نهم( سبزوار شهری است با بازارهاى 

معمور و غلۀ بسیار«)حافظ ابرو،1370: 50(. 

در »تاریخ بیهق« نیز آمده است که گروهی از سادات شیعه در این 

دیه به رس می بردند که نسبشان به امام علی )ع( می رسید. ولی تأکید 

می شود که از نیشابور در بیهق سکنا گزیدند )بیهقی، هامن: 54-5(.

حمدالله مستوفی، پس از بیان جغرافیای طبیعی و اقتصادی بیهق، 

تأکید کرده است که »مردم آنجا شیعۀ اثناعرشی اند.«یاقوت حموی نیز 

آورده است: »این حوزه، دانشمندان و فقیهان و ادیبان ىب شامر بیرون 

این همه بیشرت مردم آن رافىض و غاىل اند«)مستوفی،  با  داده است. 

1362: 149؛ و نیز: نک: یاقوت حموى، 1955: 1/ 538(.

صاحب گمنام »حدودالعامل« که متوفی سال 372 ق است، رصفاً بیهق 

را شهرکی خرد در راه ری معرفی و هامنند او، ابوالفداء نیز فقط اشاره 

کرده که بیهق از دیه های نیشابور است که قصبۀ آن سابقاً بیهق و اکنون 

سبزوار است. 

ابن بطوطه نیز ضمن اشاره به آغاز خروج رسبداران، بیهق را به نام 

سبزوار آورده است. شاید دلیل این امر آن باشد که سبزوار در سدٔه 8 

ق/14 م، قصبه و مرکز ناحیٔه بیهق بوده، و نام بیهق نیز در کنار نام 

سبزوار برای این شهر به کار می رفته است )حدود العامل، 1372: 292؛ ابو 

الفداء، 1349: 10-509؛ ابن بطوطه، 1: 1376/ 464(.
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اعقابش  و  خراسان،  و  مازندران  حاکم  طغاتیمور،  همچون  مغوالن، 

امیرولی و یا امرای جانی قربان که از زمان ارغون شاه جانی قربان بر توس 

مسلط بودند. محمدبیک - که به شیخ حسن جوری نامه می نویسد تا 

مانع همکاری او با امیرمسعود شود - نیز از ایشان بود )نک: حافظ ابرو، 

1317: 61-132؛ اقبال آشتیانی، 1384: 366 به بعد؛ دولت شاه، 1338: 

.)313

عهد  در  رسبداران  که  دارد  اشاره  تلویحاً  حافظ ابرو  دراین باره 

عبدالرزاق، فقط بر بیهق تسلط یافتند و در زمان مسعود به طور مشخص 

توانستند بر نیشابور هم مسلط شوند و آن را ضمیمۀ قلمرو خویش کنند 

و به تسلط بر توس یا مشهد اشاره ای منی کند )نک: حافظ ابرو، 1380: 

.)84/1

اما دولت شاه به ترصف جوین، اسفراین، جاجرم و بیار و خجند توسط 

البته دراین باره دچار خطا نیز شده است؛  عبدالرزاق اشاره دارد که 

چراکه »بیارجمند« را به خطا »بیار« و »خجند« می خواند )دولت شاه، 

هامن: 313؛ نیز نک: لسرتنج، 1337: 391(. دولت شاه در باب توسعه 

قلمرو مسعود، ضمن صحه گذاشنت بر گفته های حافظ ابرو، به ترصف 

»جام« پس از پیروزی بر ارغون شاه جانی قربان و بسط قلمرو مسعود تا 

دامغان، خبوشان و ترشیز اشاره می کند. مرعشی نیز ضمن بیان رشحی 

مبسوط از گسرتش قلمرو رسبداران به سوی مازندران در زمان مسعود، 

به فتح اسرتآباد، جرجان و قومس اشاره دارد )دولت شاه، هامن: 314 و 

315؛ نیز: مرعشی، هامن: 44- 41(. خواندمیر هم همین مطالب را تکرار 

می کند و به گفتۀ او، در زمان شمس الدین علی نیز دامغان همچنان تحت 

حاکمیت رسبداران بود )خواندمیر، هامن: 7/3-366؛ نیز: میر خواند، 

هامن: 618(.

ایلخان  آخرین  شدن  کشته  با  کرابی،  یحیی  زمامداری  دوران  در 

خودخواندۀ مغول - طغاتیمور خان- توس از اعقاب ارغون شاه گرفته 

شد و از جام تا دامغان تحت حاکمیت او بود )دولت شاه، هامن: 17(. 

در عهد حکومت پهلوان حسن دامغانی اسرتآباد به قلمرو امیرولی، از 

اعقاب طغاتیمور ضمیمه شد و توس را هم امرای جانی قربان تصاحب 

به  آنکه  از  پیش  خود،  اقتدار  دوران  در  مؤید  خواجه علی  کردند. 

حضیض ذلت افتد، ترشیز، قهستان و طبس گیلکی را ضمیمه حاکمیت 

رسبداران کرده بود و از دامغان تا رسخس را در اختیار داشت که 

ابن بطوطه نیز به گسرتش قلمرو رسبداران در رشق و ترصف سبزوار، 

نیشابور، رسخس، توس، مشهد و جام اشاره دارد )هامن: 20-319؛ ابن 

بطوطه، هامن: 5/1- 464(.

ارائه  رسبداران  سیاسی  جغرافیای  باب  در  منابع  آنچه  بر  عالوه 

کرده اند، مطالعات سکه شناسی نیز اطالعات ذی قیمتی را در اختیار ما 

قرار می دهند. از بررسی سکه های دوران رسبداران می توان به شهرهای 

تحت تسلط آنان و یا حتی مدت این تسلط نیز پی برد. البته این کار 

با دشواری های خاص خود همراه است؛ همچون عدم تشخیص دقیق 

سکه های رضب شدۀ حاکامن رسبداران با طغاتیمورخان تا سال 743 

ق که به نظر می رسد بیشرت به دالیل سیاسی بوده است. شاید بتوان 

این سیاست را به عنوان اصل تنش زدایی با حاکم مسلط آن روزگار- 

طغاتیمور- خواند که مهم ترین مانع بر رس راه توسعۀ فتوحات رسبداران 

و الاقل تثبیت حاکمیت ایشان بر مناطق مفتوحه بود )نک: دولت شاه، 

هامن: 317؛ میرخواند، هامن: 5 / 597؛ اسمیت، هامن: 166(.

به سال 743 ق در مناطق جاجرم، جرجان،  سکه های رضب شده 

دامغان و سمنان، بر گفته های مرعشی و دولت شاه دربارۀ گسرتش  

مرزهای رسبداران به سمت غرب مهر تأیید می زنند، اما از شهرهایی 

رسبداران  رشقی  مرزهای  در  ابن بطوطه،  خصوصاً  و  دولت شاه  که 

نام می برند، سکه ای یافت نشده است. این موضوع، گسرتش قلمرو 

رسبداران در رشق، خصوصاً در جام، الاقل تا قبل از سال 743 ق را 

با تردید مواجه می کند )ابن بطوطه، هامن جا؛ دولت شاه، هامن: 320؛ 

اسمیت، هامن: 204(.

به  توانسته است  به نظر می رسد که مسعود  این اساس چنین  بر 

صورت موقت بر شهرهای توس، مشهد و ماورای رسخس مسلط شود، 

چراکه در این شهرها تا سال 745 ق سکه به نام طغاتیمورخان رضب 

می شد و حافظ ابرو هم به ترصف نشدن توس تا زمان مرگ ارغون شاه 

جانی قربان در 746 ق اشاره می کند )دولت شاه، هامن: 315؛ حافظ ابرو، 

این، سکه های رضب شده،  اسمیت، هامن جا(.با وجود  1380: 84/1؛ 

نشان از گسرتش حاکمیت رسبداران در زمان مسعود دارند که با ترصف 

شهرهای سبزوار، نیشابور، ناحیۀ جوین - جاجرم و اسفراین- ناحیۀ 

قومس- طربستان، اسرتآباد، دامغان و سمنان محقق شد و پس از مرگ او 

تا دوران حاکمیت خواجه علی موید - آخرین امیر - برخی از آن مناطق، 

مجدداً توسط امرای طغاتیموری و یا جانی قربان ترصف و یا از سوی 

امرای هرات تهدید می شد )حافظ ابرو، هامن: 1 /89؛ مرعشی، هامن: 

42؛ نیز: اسمیت، هامن: 205(.

سکه های رسبداران در سال 748 ق حکایت از تسلط ایشان بر سبزوار، 

اسفراین، نیشابور و جاجرم دارد که احتامالً سمنان هم در سال 752 ق 

به آن ها افزوده شد )اسمیت: هامن جا(. ظاهراً سکه های اوایل امارت 

خواجه یحیی کرابی -752 ق - به نام طغاتیمور رضب می شد که حکایت 

از دوران صلح و آشتی و در واقع ضعف مجدد رسبداران در این مقطع 

دارد. سکه های رضب شدۀ دوران خواجه شمس الدین علی در سبزوار و 

نیشابور طی سال های 748 تا 752 ق بیانگر نوعی استقالل از طغاتیمور 

است. خواجه یحیی نیز پس از کشنت طغاتیمور و برچیدن بساط مغوالن، 

سکه هایی مستقل از آن ها و در شهرهایی بیشرت رضب کرد )میرخواند، 

هامن: 597/5؛ اسمیت، هامن: 206 و 6 -265(.

بر اساس منابع، ظاهراً یحیی کرابیتوس را نیز ترصف کرده است که 

اگر چنین بوده باشد، سکه های این دوران از کوتاهی آن حکایت دارند. 

اما در مجموع این شهر طی سال های 759 تا 769 ق تحت حاکمیت 

رسبداران بوده که اتفاقاً سکه های به دست آمده از آن بی نظیرترین 

آن هاست )اسمیت، هامن: 206؛ دولت شاه، هامن: 320(.

بر اساس آنچه اسمیت نوشته است، باید در مناطق رشقی قلمرو 

رسبداران که دولت شاه بدان اشاره دارد، به استناد مطالعات سکه شناسی، 

به دیدۀ تردید نگریست )نک: دولت شاه، هامن: 320؛ اسمیت، هامن: 

.)207

طغاتیموری  سکه های  برخالف  منابع  آنکه  توجه  قابل  نکتۀ 

سال های 760 تا 770 ق، در باب وقایع رسحدات غربی رسبداران 

سکوت کرده اند و خربی به دست منی دهند. در حالی که سکه ها 

حکایت از تسلط امیرولی در سال های 757 و 764 ق بر اسرتآباد و 

سال 768 ق بر سمنان دارند )اسمیت: هامنجا(.

بر همین اساس گویا رسبداران توانسته بودند اسرتآباد را در سال 767 
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ق بازپس گیرند و سکه رضب کنند. سکه های سال های 757 تا 781 

ق نشان از تسلط دوبارۀ امیرولی بر اسرتآباد و دامغان دارند. این امر 

احتامالً به واسطۀ استفادۀ امیرولی از اختالفات درون حاکمیتی رسبداران 

میرس شده است )نک: دولت شاه، هامن: 319؛ نیز نک: اسمیت، هامن: 8 

- 264(.سال های پایانی حکومت رسبداران را امیر تیمور لنگ به واسطه 

درخواست خائنانه خواجه علی موید رقم زد و با ورود به سبزوار رسامً 

رسبداران تحت الحامیه تیمور شدند.بنابراین با توجه به منابع تاریخی و 

سکه های موجود چنین به نظر می رسد که نیشابور در جغرافیای سیاسی 

رسبداران، اهمیت سابق خود را از دست داد و به شکل منطقه ای حائل 

درآمد که همواره از سوی امرای هرات و جانی قربان در معرض حمله 

قرار داشت و گاه  بین این دولت ها و رسبداران دست به دست می شد. 

سبزوار در این عرص هامن اهمیت تاریخی نیشابور را داشت و در واقع 

پایتخت دولت رسبداران محسوب می شد. شهرهایی که پس از سبزوار 

در درجۀ دوم اهمیت قرار داشتند، نیشابور، اسفراین، جاجرم و سمنان، 

و در درجه پایین تر شهرهای دامغان، اسرتآباد و توس بودند. این اهمیت 

را از تعداد سکه های رضب شده در این شهرها می توان دریافت )نک: 

اسمیت، هامن: 212؛ نیز نک: کالویخو، 1344: 174-91(.
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تصحیح و تعلیق غالمرضا ورهرام. مؤسسٔه اطالعات. تهران.

8. ......... )1380(. زبدۀ التواریخ. به اهتامم سیدكامل حاج سیدجوادى. سازمان چاپ و 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. تهران.

9. ........ )1317(. ذیل جامع التواریخ. به اهتامم خان بابا بیانی. انتشارات علمی. تهران.

10. حدود العامل )1372(. ترجمٔه میرحسین شاه. تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و 

غالم رضا ورهرام. دانشگاه الزهراء. تهران.

11. حموی بغدادی، یاقوت )1955(. معجم البلدان ) ج 1(. دار صادر.بیروت.

اداری  »تشكیالت   .)1392( محمودرضا  اسفندیار،  و  هوشنگ  بیگی،  خرسو   .12

رسبدران«. دوفصلنامٔه پژوهشنامٔه تاریخ های محلی ایران. شامرٔه دوم.13. خواندمیر، 

غیاث الدین )1380(. حبیب السیر. به اهتام محمد دبیر سیاقی. خیام. تهران.

14. ............. )1355(. دستورالوزراء. محقق و مصحح: سعید نفیىس. اقبال. تهران.

15. دولت شاه سمرقندی )1338(. تذکرۀالشعرا.به اهتامم محمد عباسی. بارانی. تهران.

16. سمرقندى، كامل الدین عبدالرزاق )1383(. مطلع سعدین و مجمع بحرین. محقق و 

مصحح عبدالحسین نوایى. پژوهشگاه علوم انساىن و مطالعات فرهنگى.تهران.

17. فصیح خوافی، احمدبن محمد ) 1339(. مجمل فصیحی. به تصحیح محمود فرخ. 

باستان. مشهد.

18. کالویخو )1344(. سفرنامه. ترجمٔه مسعود رجب نیا. بنگاه ترجمه و نرش کتاب. 

تهران.

19. لسرتنج، گی )1337(. جغرافیای تاریخی رسزمین های خالفت رشقی. ترجمٔه محمود 

عرفان. بنگاه ترجمه و نرش کتاب. تهران.

20. ملبنت، آن )1372(. تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. ترجمٔه یعقوب آژند. نرش 

نی. تهران.

21. مستوفی، حمدالله )1362(. نزهت القلوب. به اهتامم گی لسرتنج. دنیای کتاب. تهران.

22. مرعشی، ظهیرالدین )1345(. تاریخ طربستان و رویان و مازندران. محقق و مصحح: محمد حسین تسبیحی. مطبوعاتی رشق. تهران.

23. میرخواند، محمد بن خاوند شاه )1339(. روضۀ الصفا. چاپ پیروز. تهران.
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جنگ 
چالدران؛ 
رویدادی 
تاریخ ساز

برخی از مورخان معارص جنگ چالدران را جنگی می دانند که موجب شکل گیری خاورمیانۀ معارص شده است. این جنگ در آغاز جهان گیری شاه  اسامعیل صفوی و 

توسعه طلبی سلطان سلیم عثامنی رخ داد و تأثیرات مهمی بر نقشۀ آسیای غربی گذاشت. شاه  اسامعیل که تا پیش از این جنگ، در همۀ نربدها فرماندهی غالب بود، در 

چالدران دچار شکست فرساینده ای شد. تأثیری که این شکست بر روحیۀ بنیان گذار سلسلۀ صفوی گذاشت، بیش از اثرات نظامی آن بود. در نتیجۀ این شکست، شاه 

اسامعیل که توأمان نقش رهرب معنوی و سیاسی صفویان را عهده دار بود، دچار افرسدگی و انزواطلبی ویرانگری شد که اولین نتیجۀ آن انرصاف از فرماندهی لشگر صفوی 

در جنگ های آینده بود.

در طول جنگ چالدران، عالوه بر چهره های شاخصی که از فرماندهان لشگر صفوی جان باختند، تعداد زیادی از رسبازان قزلباش نیز کشته شدند. در برخی منابع ایرانی، 

رقم تلفات جنگ پنج هزار نفر ذکر شده و در برخی منابع عثامنی چنین آمده است که رسبازان فاتح عثامنی از رسهای بریدۀ  ارسای نظامی در چالدران »کله مناره« 

ساختند!

پس از این جنگ، مناطقی از رشق ترکیه و رشق عراق که قرن های متامدی جزئی از خاک ایران بزرگ بودند، برای همیشه از ایران جدا و به عثامنی ملحق شدند. هرچند 

بعدها شاه عباس بخشی از این مناطق را باز پس گرفت، اما بار دیگر، در دهه های بعد از شاه عباس، از ایران جدا شدند و امروزه هم بخش هایی از خاک کشورهای ترکیه 

و عراق محسوب می شوند.

43
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: سلطان سلیم در جلسه ای که در صفر 920 در دربار اَِدرنه برپا کرد، 

تصمیم به جنگ با شاه اسامعیل گرفت. به این منظور، به منظور رشکت 

صادر  خود  امر  تحت  نیروهای  برای  فرمان هایی  لشکرکشی،  این  در 

کرد. آنگاه پرس خود سلیامن را به حکومت آدرنه منصوب کرد و روز 

پنجشنبه 24 صفر 920 ق، در رأس اردو، از راه دریا به ساحل آسیایی 

عثامنی در اسکودار آمد.

24 صفر 920 نمودار زمانی 
جنگ چالدارن

به دنبال مقاومت مردم تربیز و بیم از حمالت شاه اسامعیل و همچنین نزدیک شدن 

رسما، سلطان سلیم تصمیم به خروج از تربیز و بازگشت به قلمرو عثامنی گرفت و 

در 15 رجب، به همراه لشگر خود از تربیز خارج شد. سلطان در بازگشت راه قرا 

باغ در شامل ارس را پیش گرفت تا مگر زمستان را در قرا باغ بگذراند. اما اعرتاض 

لشکریان او را واداشت که از طریق نخجوان و ایروان و ارزروم برای به آماسیه در 

رسزمین عثامنی برود.

به دستور سلطان عثامنی،  تربیز شد.  وارد رسخاب   سلطان سلیم 

از مناره های مساجد تربیز، اذان به شیوۀ اهل سنت گفتند و مناز 

این زمان  پادشاه« برگزار شد. در  جمعه در »مسجد جامع حسن 

شاه اسامعیل برای تدارک حمله به لشگر عثامنی به همدان رفته بود.

16 رجب 25920 رجب 920

منبع اطالعات منودار زمانی: دایره املعارف بزرگ اسالمی
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سلطان سلیم از منزل ازمیت نخستین نامۀ خود دایر بر اعالن جنگ را، به 

فارسی و انشای قاضی عسکر تاج زاده جعفر چلبی، برای شاه اسامعیل فرستاد. 

وی در این نامه آغاز سفر جنگی خود به قصد انهدام سلطنت شاه اسامعیل را 

اعالم کرد و او را میان توبه و تحویل رسزمینش یا رویارویی در میدان جنگ، 

مخیر ساخت.

لشگر سلطان سلیم در این تاریخ به سیواس رسید. پس از رسشامری، شامر افراد 

افراد  تعداد،  این  از  شد.  برآورد  حیوان  رأس  هزار   80 و  تن  هزار  اردو 140 

ناکارآمد جدا و الباقی به سمت ایران گسیل شدند.

27 صفر 920

8 جمادی االول 920

سلطان عثامنی پس از فراغت از امور میدان جنگ، به قصد تربیز به راه افتاد و 

روز چهارم رجب وارد خوی شد و از خوی به والیات اطراف فتح نامه فرستاد. 

پس از حرکت از خوی، سلطان سلیم چند تن از امرا را با 400 یا 500 نفر   ینی 

چری، پیشاپیش به تربیز فرستاد تا ترتیب تسلیم شهر، اعالم امان سلطان برای 

مردم و ضبط خزائن و اسباب شاه را بدهند.

جنگ در روز چهارشنبه، دوم ماه رجب 920، درگرفت و از صبح 

عثامنی ها  کـه  چالدران،  در دشت  تابستانی،  روز  یک  تا عرص 

بعـداً آن را صوفـی قیـران )صوفی کش( نامیدند، طول کشید. در 

واقع سلطان سلیم بی درنگ جنگ را آغاز کرد تا مبلغان صفوی 

فرصت رخنه در سپاه عثامنی را نیابند و نتوانند از شامر نیرو 

به رغم همۀ  نتیجۀ جنگ،  آگاه شوند.  عثامنی  نقشۀ جنگی  و 

رشادت هایی که شاه اسامعیل نشان داد، شکست لشگر صفویه 

و کشته شدن تعداد زیادی از افراد شاه اسامعیل بود. تعداد قابل 

توجهی از سپاهیان عثامنی نیز در این جنگ کشته شدند.

لشگر سلطان سلیم در اول رجب 920 به تپه های مرشف بر جانب شامل 

غربی دشت چالدران رسید. در این زمان، شاه صفوی هم با سپاه خود در 

جانب رشقی دشت مستقر شده بود. به این ترتیب دو نیرو در برابر هم 

قرارگرفتند.

سلطان سلیم نامۀ دیگری با هامن لحن اهانت آمیز و مقداری هدایای زنانه 

برای شاه اسامعیل فرستاد و نوشت: »آنچه غایت مجرب توست، استعامل 

کن، باشد که باعث جرئت تو به مقابله شود ... اسم مردی به تو حرام است 

و الزم می آید که در جای مغفر، معجر و در جای زره، چادر اختیار کرده، از 

سودای رسداری و از هوای سپهساالری فراغت بنامیی.«

لشگر سلطان سلیم در این روز وارد ارزنجان شد که جزو قلمرو صفوی 

بود. جاسوس ها خرب آوردند که شاه اسامعیل فعالً قصد مقابله با عثامنیان 

را ندارد. معابر را خراب کرده است و می خواهد هنگامی دست به جنگ 

بزند که برف آمده باشد تا لشگر عثامنی گرفتار سختی شود. سلطان سلیم 

با ارسال نامۀ تندی به شاه اسامعیل تالش کرد او را برای رشوع زودتر جنگ 

تحریک کند.

 ب 920
2 رجب 920

1 رجب 920

اواخر جمادی اآلخر 920
1 جمادی اآلخر 920
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پرقدمت
و آینده دار

روایت جنگ
در منابع صفوی

رخوت آن شهریار تا خود متــــــام در گل کشیــــده، به آن حـــــال 

ایشـــــان چـــون شـــــــاه را دیـــــدند، متــــــام بر خاک افتـــادنــد 

و شـــــادی ها کردند و احوال پرسیدند. آن حرضت فرمودند: یاران! ما 

را عقده ای در پیش بود که به هالکت نزدی، و روزگار از من گذرانید. 

ابد  توفیق  به  واملنه  الحمدلله 

و  بود  همین  ما  شکست  که 

برداشت آن سپاه را و به جانب 

تربیز راهی گردید.

چون داخل تربیز شدند، شب 

بود. مردم تربیز را خرب شد که 

و  است  شکست خورده  شاه 

گریخته و آمده است. اما چون 

گنبد  در  میرزا  بدیع الزمان 

حرضت  آن  بود،  شنب غازان 

فرمودند: بدیع الزمان! بیا تا برویم. چون بدیع الزمان شاه را دید گفت: 

از  میرزاجان!  که:  فرمود  این وقت؟  در  بوده اید  قربانت شوم، کجا 

قضای فلکی شکست خوردیم و آمده ایم که ان شاءالله سپاهی جمع 

منوده، برگردیم )شکری، 1350: 498 تا 502(.

فرار سلطان سلیم از تربیز

شاه عامل پناه یک هفته در رساب ماند. هفت هزار کس بر رس شاه 

هنوز  قیرص  و  تربیز  به جانب  آمد  و  را  سپاه  برداشت  شدند.  جمع 

در تربیز بود. چون سه روز گذشت، در تربیز قحطی افتاد و رومیان 

رشوع به بی تابی کردند و مردم تربیز از وضیع و رشیف فریاد و غوغا 

برآوردند و داد و بیداد. سلطان فرمود که: رومیان را منع کردند. اما 

قیرص دید که آذوقه ندارند و چون شنید که شهریار ایران با تیغ بران 

و  را طلبید  روم  امرای  و  وینکچری آقاسی  اعظم،  وزیر  است،  آمده 

فرمود که: یاران! این پرس آمده است و می دانید که داغ دار و عاصی 

است و خود را این مرتبه به ما و لشکر ما خواهد زد و تالفی شکست 

صاحب  از  امر  گفتند:  جواب  در  ایشان  کردن.  خواهد  را  چالدران 

لشکر  که:  فرمود  به هرچه می فرماید. سلطان سلیم  است،  سعادت 

بیرون رفتند و توپخانه را برداشتند و بردند. چون قیرص دو فرسنگ 

راه رفت، از آن جانب شهریار رستم شکوه داخل تربیز گردید )شکری، 

1350: 503 تا 504(.

منابع

بابک.  نوایی.  عبدالحسین  تصحیح  احسن التواریخ.   .)1357( بیگ  روملو، حسن   .1

تهران.

2. شکری، یدالله )1350(. عامل آرای صفوی. بنیاد فرهنگ ایران. تهران.

احسن التواریخ
و  استـــاجلو  »خـان مـحمــــد 

گفتنــــــد  خلیفـــــه  نـورعلی 

که قبــل از سامــــان یافنت سپاه 

شبیخــون  آن ها  بر  عثمــانی 

کنیم،  متام  را  آن ها  کار  و  زده 

اما دورمیـش خــــــان شـــــاملو 

می کنیـــم  مکث  مــــا  گفــت 

تـــا وقتی که آنچه مقدور ایشان 

است، از قــــوه به فعـــل آورند. 

شـــــــاه نظر دورمیـــــش خـان 

لشکر  اول  در  را  ینی چری  هزار  دوازده   پسندید. سلطان  سلیم  را 

و  سنان پاشا  نامدار،  پاشایان  به  را  لشکر  میرسۀ  و  میمنه  قرارداد. 

مصطفی پاشا و فرهاد پاشا و قراچه پاشا و ذوالقدر و اوغلی علی بیک 

سپرد و یسار را به خان محمد استاجلو و چایان سلطان استاجلو و سپاه 

دیاربکر سپرد و مقرر شد که امیرعبدالباقی و سیدمحمد کمونه و 

امیرسید رشیف در قلب قرار گیرند و ساروپیره قورچی باشی چرخچی 

شود. 

جنگ درگرفت و ابتدا جناح چپ عثامنی به فرماندهی سنان پاشا 

شکست خورد. خان محمد که میمنۀ عثامنی را از پیش برداشته بود، 

بر اثر گلولۀ توپ کشته شد. عثامنیان که وضع را چنین دیدند جری 

شدند و دست چپ قزلباش را مغلوب ساختند. اسامعیل هفت نوبت 

برید.  را  برد و حلقۀ زنجیر آن ها  ارابۀ توپ های عثامنی حمله  به 

سیصد نفر شاه را در میان گرفتند. اسب وی در گل فرورفت و شاه با 

اسب خرض آقای استاجلو از مخمصه گریخت. عثامنی ها سلطان علی 

میرزا افشار را به خیال آنکه اسامعیل است گرفتند. سلیم دستور داد 

مبادا که مکر  نکنند،  کنند و غارت  قزلباش ها خودداری  تعقیب  از 

کرده   باشند. شب هنگام معلوم شد اثری از حرش قزلباش منانده است، 

به ضبط اموال و اسباب رشوع کردند. 

و  قورچی باشی  پیره  سارو  استاجلو،  خان محمد  جنگ  این  در 

حسین بیگ لَله و امیرعبدالباقی و سیدمحمد کمونه و امیرسید رشیف 

کشته شدند. از ایرانیان دو هزار نفر کشته شدند و از عثامنیان سه 

هزار نفر. شاه  اسامعیل به درگزین رفت و سلطان سلیم به تربیز رفت 

و جمعی از ارشاف تربیز او را استقبال منودند. بعد از هشت روز، 

خوف متام بر خاطرش استیال یافته، عازم آماسیه شد. شاه اسامعیل به 

تربیز برگشت )روملو، 1357: 194 تا 197(.

عامل آرای صفوی
ورود شاه  اسامعیل به تربیز، پس از شکست از لشکر عثامنی

متام  و  گل آلــود  دیدند  را  رستـــم دل  عالی مقدار  چون شهریـــار 

تاریخ جنگ
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آموزشگاه تاریخ

نگاهی به گروه 
تاریخ دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیز امسال 72 ساله شد. دانشگاهی که در سال 1326 با دو دانشکدۀ ادبیات و علوم پزشکی کار خود را آغاز کرد، در حال حارض با داشنت بیش از 21 

دانشکده، 10 پژوهشکده و گروه پژوهشی، پنج قطب علمی، بیش از 800 نفر عضو هیئت های علمی، 24 هزار نفر دانشجو و هزار نفر کارکنان اداری، در 209 

رشتۀ دکرتای تخصصی، 322 رشتۀ کارشناسی ارشد، 164 رشتۀ کارشناسی و 4 رشتۀ کاردانی به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص اهتامم دارد. در میان 21 

دانشکدۀ دانشگاه تربیز، شاید دانشکدۀ حقوق و علوم اجتامعی را بتوان یکی از دانشکده های موفق این دانشگاه پرقدمت دانست که هم اکنون با 40 نفر عضو 

هیئت علمی، چهار گروه آموزشی، 19 رشتۀ گرایش و 980 نفر دانشجو در حال فعالیت است.

از سوی دیگر گروه تاریخ را می توان یکی از گل های رسسبد این دانشکده دانست که طبق اطالعات ارائه شده، این گروه در سال 1337 با جدا شدن از رشتۀ 

جغرافیای این دانشگاه توانست خود را به عنوان رشته ای مستقل مطرح کند. بعدها در سال 1370 دورۀ کارشناسی ارشد و در سال 1375 دورۀ دکرتای تاریخ 

نیز پا به این گروه آموزشی گذاشت.

پذیرش دانشجو در سه رشتۀ کارشناسی ارشد و یک رشتۀ دکرتا
اکنون گروه تاریخ دانشگاه تربیز در دورۀ کارشناسی و در سه رشته - گرایش »تاریخ ایران دورۀ اسالمی«، »تاریخ عمومی جهان« و »تاریخ تشیع« در دورۀ 

کارشناسی ارشد و تاریخ ایران بعد از اسالم، برای دورۀ دکرتا دانشجو می پذیرد. اما شاید جالب باشد که بدانیم، گروه تاریخ دانشگاه تربیز از نظر قدمت دومین 

گروه تاریخ دانشگاه های ایران به شامر می رود. نیم نگاهی به نام استادان بنام این گروه آموزشی به خوبی نشان از این قدمت دیرینه دارد.

گروه تاریخ میزبان استادان بنام و باتجربه
زنده یاد دکرت محمدحسن لطفی را می توان اولین استادی دانست که در سال 1327 با تخصص »تاریخ متدن« نام خود را در فهرست استادان گروه تاریخ دانشگاه 

تربیز ثبت کرد. دکرت محمدجواد مشکور، احمد تاجبخش، جواد سجادیه، سید احمد نورآذر، حسین آلیاری، علی اصغر خامنه ای، جواد قره آقاجلو، منوچهر امیرخانی 

و یونس رحیم لو از دیگر چهره هایی هستند که نام آن ها در فهرست استادان دانشگاه تربیز تا قبل از سال 1350 به چشم می خورد؛ هرچند این دانشکده از سال 

1350 تاکنون نیز میزبان استادان  بنام زیادی بوده است. دکرت علی اکرب دیانت، سیروس برادران شکوهی، یحیی کالنرتی، داود اصفهانیان، محمدامیر شیخ نوری، برشی 

دلریش، داریوش رحامنیان و علیرضا خزانلی از استادان سابق این دانشکده محسوب می شوند. اکنون این گروه آموزشی با نه عضو هیئت علمی مشغول آموزش و 

پژوهش در حوزۀ تاریخ است؛ استادانی که همگی مرتبۀ علمی دانشیاری و تجربه و تخصص کافی در حوزۀ تخصصی خود دارند. 
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تخصص ویژۀ اعضای هیئت علمی گروه تاریخ
دکرت عباس قدیمی قیداری در تخصص تاریخ قاجار و تاریخ نگاری، 

فاطمه اروجی در حوزۀ قرون نخستین، غالمعلی پاشازاده در بخش 

معارص و عثامنی، رضا دهقانی در تخصص عثامنی، قفقاز و معارص، 

زمینۀ  در  تیموریان، محمد سلامسیزاده  زمینۀ  در  دین پرست  ولی 

قفقاز، معارص و جهان، نارص صدقی در تخصص سلجوقیان، علیرضا 

کریمی در حوزۀ ایلخانان، و محمدعلی پرغو در حوزۀ تاریخ صفویه 

هم اکنون مشغول تدریس در این گروه هستند. تنوع تخصص استادان 

گروه تاریخ این دانشگاه سبب شده است،  این گروه نه تنها در یک 

یا چند بخش و دورۀ تاریخی به خوبی ادعای توامنندی کند، بلکه در 

متامی حوزه ها، دانشجویان توامنندی را به جامعۀ علمی تحویل دهد 

و پژوهش های تاریخی خوبی داشته باشد.

هم اکنون حدود 140 دانشجو در دورۀ کارشناسی، 80 دانشجو 

در  دورۀ کارشناسی ارشد و در سه رشتۀ تاریخ ایران اسالمی، تاریخ 

عمومی جهان و تاریخ تشیع، و همچنین 25 دانشجوی دورۀ  دکرتا 

در رشتۀ تاریخ ایران دورۀ اسالمی،در این گروه آموزشی در حال 

تحصیل هستند.

پایان نامه ها و رساله ها 
ارائۀ بیش از 190 پایان نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد و 20 رسالۀ دکرتا 

دانشگاه  تاریخ  گروه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  تالش  حاصل 

تربیز بوده است که باعشق و عالقه نسبت به تاریخ رسزمین خود و 

جهان، به پژوهش های علمی دست زده اند.

نرشیۀ گروه تاریخ دانشگاه تربیز
نرشیۀ »تاریخ نامۀ ایران بعد از اسالم« نرشیه ای با درجۀ علمی 

صورت  به  که  است  علمی  گروه  این  به  متعلق  و  پژوهشی   -
دوفصلنامه چاپ می شود و دستاوردهای علمی پژوهشگران  کشور 

را در بحث تاریخ پذیراست. طبق اعالم داوران و دبیران نرشیه، این 

مجله اولویت را به مقاالت پژوهشی و تحلیلی معطوف به بررسی 

و شناخت مسائل و موضوعات، و تحوالت و دگرگونی های اجتامعی، 

فرهنگی و اندیشه ای جامعۀ ایرانی از زمان گسرتش اسالم تا تاریخ 

دورۀ معارص داده است.

چهره های 
ماندگار

گروه تاریخ 
دانشگاه تبریز

مصاحبۀ رشد آموزش تاریخ 
با یکی از استادان گروه تاریخ 

دانشگاه تبریز

ولی دین پرست یکی از استادان باسابقۀ گروه تاریخ دانشگاه تربیز 

است که به گفته خودش از سال 1385 وارد دانشگاه تربیز شده و در 

تخصص تاریخ ایران دورۀ اسالمی، به عنوان دانشیار، مشغول تربیت 

دانشجویان این رشتۀ تحصیلی است.

این استاد گروه تاریخ، در خصوص وضعیت این گروه تحصیلی 

و استادان آن، به خربنگار رشد آموزش تاریخ گفت: »این گروه از 
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»موزۀ مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران« در دانشگاه تربیز را می توان از دیگر ظرفیت های ویژۀ این 

دانشگاه در حوزۀ تاریخ پژوهی دانست. این موزه بعد از »موزۀ ایران باستان )ملی(« که در سال 1316 

تأسیس شده است، دومین موزۀ رسمی کشور محسوب می شود و در شهر تربیز که به شهر اولین ها 

معروف است، اولین موزه به حساب می آید.

فعالیت این موزه در دو مقولۀ باستان شناسی و مردم شناسی است. بخش باستان شناسی آن شامل 

ادوار پیش از تاریخ و دوران تاریخی و دوران اسالمی است و تاالری از آن نیز به بخش سکه و مهر 

اختصاص دارد. بخش مردم شناسی نیز شامل بخش های جنگ افزارهای قدیمی، بافته و فرش، و کتابت 

شامل قطعات خط، کتاب های خطی و چاپ سنگی و اسناد قدیمی است.

بخش باستان شناسی دوران صفویه از جمله بخش های پربار این موزه را تشکیل می دهد. ظرف های 

چینی موزه شکل ها و اندازه های متفاوت دارند و از قسمت چینی خانۀ مجموعۀ بقعۀ شیخ صفی الدین 

اردبیلی در شهر اردبیل به موزه تحویل داده شده اند. این ظرف ها به سفارش شاه عباس صفوی توسط 

هرنمندان چینی، در حدود 400 سال قبل ساخته شده اند و همۀ آن ها به مهر شاه عباس با عبارت »وقف 

آستانۀ شیخ صفی منود بنده شاه والیت عباس« ممهور هستند.

این موزه هم اکنون در ساختامن کتابخانۀ مرکزی دانشگاه استقرار دارد و در خدمت عالقه مندان 

فرهنگ و متدن اسالمی ایرانی است.

موزۀ مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ 
ایران در دانشگاه تبریز

حوزۀ  در  بنامی  و  استادان خوب  تاکنون  تأسیس  زمان  هامن 

تاریخ داشته است که بسیاری از آنان در دورۀ مربوط به خود 

در کل کشور مشهور بودند. هم اکنون نیز استادان صاحب نظری 

در این گروه مشغول تدریس هستند.«

وی در خصوص تحقیقات خود در زمینۀ ایران دورۀ اسالمی 

گفت: »بخشی از فعالیت های علمی و پژوهشی من به روابط 

ایران و ترکیه در مناسبت های فرهنگی، تجاری و غیره مربوط 

بوده و طی این پژوهش ها ثابت شده است که ایران و دولت 

عثامنی در زمان های گذشته اشرتاکات فرهنگی زیادی داشته اند 

و حتی هرن عثامنی برگرفته از هرن ایرانی است.«

دین پرست با اشاره به وجود دورۀ دکرتا در تخصص »تاریخ 

ایران دورۀ اسالمی« در دانشگاه تربیز افزود: »در دانشگاه های 

دورۀ  در  ایران  و  اسالم،  همچون  تخصص ها  برخی  در  ایران، 

اما  هستند،  تحصیل  مشغول  دانشجویانی  باستان،  و  اسالمی 

وجود  کشور  دانشگاه های  در  جهان  تاریخ  تخصص  متأسفانه 

ندارد.دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیز، این دانشگاه را، بعد 

پذیرش  به  که  شمرد  دانشگاهی  دومین  تهران،  دانشگاه  از 

دانشجو در دورۀ دکرتای تاریخ اقدام کرده است: »در دهۀ 80 

تنها پنج یا شش دانشگاه دورۀ دکرتای تاریخ را داشتند، اما حاال 

دانشگاه های زیادی دکرتای این رشته را تدریس می کنند.«
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حدود سه دهه در استان های سیستان  و بلوچستان  )اسفند 1370 

تا مهر 1373 و مجدداً مهر 1392 تاکنون(، کرمان )مهر 1380 تا مهر 

تا مهر 1380( دریافتم که در  1392( و فریدن اصفهان )مهر 1373 

محیط های  متامی  عام  به طور  و  خاص،  جغرافیایی  مناطق  این گونه 

جغرافیایی و انسانی، به هنجارهای بومی و محلی و ارزش های ساری 

و جاری در آن ها باید احرتام بگذارم تا دچار مشکالتی نشوم.

شیخاوندی در این باره می نویسد: »در شهرهای کم جمعیت رفتار 

معلامن در معرض داوری عقاید عمومی است. مردم از آن ها بیش 

دیگران  از  که  اعاملی  از  بسیاری  دارند.   انتظار  و  توقع  دیگران  از 

رس  معلم  از  اعامل  هامن  اگر  ولی  اغامض پذیرند،  می زنند  رس 

بزنند، نقل مجلس می شود؛ گویی معلم یک وجود استثنایی جامعه 

است«)شیخاوندی، 1373: 319(.

آموزش تاریخ در مرحلۀ دوم این امکان را فراهم کرد که تجربه های 

زیستۀ کارآمد و موفقی در اختیار نگارنده قرار گیرد. در این پژوهش 

کالس،  مدیریت  زمینه های  در  نگارنده  معلمی  زیستۀ  تجربیات 

آموزش، روابط عاطفی، ارزشیابی ارائه شده است که کسب آن ها در 

با عشق به هرن معلمی و سپس مطالعات مستمر و  وهلۀ نخست 

بازآموزی های علمی، صرب و حوصله و مطالعۀ تجربیات بازنشستگان 

این رشته حاصل شده است.مطمئناً تفسیر گسرتده و مفصل تجربیات 

سه دهه در این مقاله منی گنجد، اما به مصداق:  آب دریا را اگر نتوان 

کشید  /  هم به قدر تشنگی باید چشید. سعی شده است تا به بهرتین 

شکل و فرشده، حاصل حدود 30 سال آموزش و تجربه های زیسته 

ارائه شود.

تجربه های زیسته در مدیریت کالس
ایام  بی تجربگی،  و  خامی  دلیل  به  معلمی  کار  ابتدایی  سال های 

به قول مولوی:سخت گیری و تعصب خامی  آزمایش و خطا ست. 

است  /  تا جنینی کار خون آشامی است

مدد  به  و  آموزش،  و  تدریس  از  متامدی  سالیان  گذشت  با  اما   

تجربه، مطالعات مستمر علمی و روان شناسانه، عشق و عالقه مندی، 

گروه های  و  علمی  اجالس های  در  رشکت  و  پیاپی  به روزرسانی 

مدیریت  برای  را  پیش رو  زیستۀ  تجربه های  موفق شدم  آموزشی، 

موفق یک کالس به دست آورم.اولین و تأثیرگذارترین تجربۀ زیسته 

در مدیریت کالس درس، فن ها و روش های ورود به کالس در جلسۀ 

اول آموزش است. زیرا پایۀ مدیریت کالس در طول سال تحصیلی 

در همین جلسه گذاشته می شود. لذا آموختم و به کاربردم که با 

اندکی  با  زیبا  و  بشاش  واکس زده، ظاهری  لباس شیک، کفش های 

نظر  از  دانش آموزانم  تا  شوم  کالس  وارد  حوصله  و  صرب  مکث، 

فیزیکی )اگر زنگ جلوتر ورزش داشته اند( و روحی آمادۀ پذیرش 

بنده باشند. حتی اگر در کالس بسته است، با چندین بار در  زدن، 

آن ها را متوجه کنم که می خواهم وارد کالس شوم. پس از ورود 

از زیر  با بلند شدن آن ها، همه چیز را رسیعاً  به کالس و هم زمان 

رشایط  به  نسبت  آن ها،  نشسنت  از  پس  بتوانم  تا  می گذرانم  نظر 

خاص برخی از دانش آموزان )آن هایی که لباس مشکی پوشیده اند و 

یا دستشان گچ گرفته شده است(، عکس العمل مناسبی نشان دهم.

شکل  یک  به  جلسه  هر  در  )که  خدا  زیبای  ذکرنام   از  پس 

تجربه های زیستۀ 
سنگ زیرین 
آموزش تاریخ

  

چکیده

علمی،  اندوخته های  پایدار،  پرورش  آموزش  و  مهم  ارکان  از  یکی 

عملی و تجربیات بی بدیل آموزگارانی است که سالیان سال، سنگ 

زیرین آسیاب آموزشی مدارس و مراکز علمی این نهاد بوده اند. این 

مقاله حاصل تجربه های زیستۀ آموزشی حدود 30 سالۀ نگارنده در 

استان های سیستان و بلوچستان،  کرمان و اصفهان است که زمینه های 

مدیریت کالس، آموزش، عاطفی، ارزشیابی و بالینی در برمی گیرد. از 

هامن ابتدای رشوع به کار در کسوت مقدس معلمی، عشق و عالقه به 

همراه رشکت در دوره های بازآموزی، کنفرانس های علمی، مطالعات 

روان شناسانه و بالینی، تعمیق بخشیدن به اندوخته های تخصصی و 

آگاهی از جریانات معارص باعث شد تا پس از گذشت حدود 30 سال 

تجربه های زیستۀ قابل  توجهی در زمینۀ  رسیدن به آموزشی جامع 

منابع  تحلیلی،   - توصیفی  روش  با  مقاله  این  شود.  حاصل  کامل  و 

کتابخانه ای و تجربیات حدود سه دهۀ نگارنده تنظیم شده است.

       

کلیدواژه ها: آموزش تاریخ، تجربۀ زیسته، روش های آموزش

  امیر آریایی نژاد

دبیر تاریخ شهرستان زابل 

مثمر مثرترین اندوختۀ تاریخ برشی تجربه است که با انباشنت آن 

کاخ امروزی متدن شکل گرفته است. در ایران، با شکل گیری »دانشگاه 

جندی شاپور« و سپس تأسیس »بیت الحکمه« در جهان اسالم، ده ها 

دارالتعلیم و مکتب خانه، آموزش و تجربۀ حاصل از آن از پشتوانۀ 

بسیار خوبی برخوردار است. شکل و روش آموزش نوین در جامعۀ 

گرفت  و قوت  نضج  تأسیس  مدرسه های »رشدیه«  با  ایران  امروز 

و کم کم رو به تزاید گذاشت. تا جایی که تأسیس دانشگاه تهران و 

روند  این  به  اول  پهلوی  دورۀ  در  نوین  پرورش  و  آموزش   استقرار 

تکامل بهرتی بخشید. امروزه و با استعانت از آموزش های الکرتونیکی 

به مدت  تاریخ  آموزش  است.از  یافته  بیشرتی  اتساع  آموزش  دایرۀ 
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تو  نام  ای  آفرین...؛  نام خداوند جان  به  از جمله:   انجام می دهم؛ 

بهرتین رسآغاز...؛ به نام نقش بند صفحه خاک؛...( از دانش آموزانم 

اولیه و  بنشینند و ضمن خوش وبش  تا رسجای خویش  می خواهم 

احوال پرسی صمیامنه، از دانش آموزی که لباس مشکی پوشیده جویا 

می شوم که علت این کارش چیست. چنانچه اظهار داشت که یکی از 

نزدیکانش به رحمت ایزدی پیوسته است، با ذکر فاتحه با او اظهار 

همدردی می کنم. از دانش آموزی هم که دستش را گچ گرفته، علت 

را جویا می شوم و او را تفقد می کنم )البته این کار در طول سال 

تحصیلی نیز انجام می گیرد(. پس از آن خودم را به همراه سابقۀ 

کاری و مدرک تحصیلی ام معرفی می کنم؛ به قول براون: »خودتان 

کالس  تختۀ  روی  را  خود  نام  لزوم  صورت  در  و  کنید  معرفی  را 

بنویسید«)براون، 1383: 16(.

بنده  از  سؤالی  چنانچه  می خواهم  دانش آموزانم  از  سپس 

می پرسند:  که  دانش آموزانی  هستند  بین  این  در  بپرسند.  دارند، 

به  را  سؤال  فوراً  باید  این رشایط  در  است؟   چقدر  حقوقتان  آقا 

است؟  پدرتان چقدر  که: حقوق  روش  این  به  برگرداند؛  خودشان 

طیف دیگری از دانش آموزان کنجکاو می پرسند: آقا آدرس منزلتان 

کجاست؟ باز دراین صورت با ظرافت خاصی و به شکل مطایبه به 

)که معموالً   5 آبی، پالک  زابل، سمت چپ، درب  آن ها می گویم: 

به  می خواهم  آن ها  از  است(.سپس  همراه  دانش آموزان  خندۀ  با 

می کنم(،  یادداشت  کارخودم  دفرت  در  )که  الفبا  حروف  ترتیب 

خودشان را به این روش معرفی کنند: نام و نام خانوادگی، شغل و 

مدرک تحصیلی پدر و مادر، تعداد فرزندان خانواده، و اینکه بچه 

اگر هم  مشکل خاص جسمی )معلولیت، تصادف،  چندم هستند. 

یا  و  و...(  قلب  تپش  تشنج،  سابقۀ  آسم،  کلیه،  بیامری  شکستگی، 

روحی )افرسدگی، اسرتس، اضطراب، فوبیا و...( دارند، آن را ذکر 

کنند.پاسخ های دانش آموزان به سؤال های فوق یکی از ارکان اصلی 

است.  تحصیلی  سال  طول  در  بنده  درس  کالس  صحیح  مدیریت 

به دست می آورم،  از آن ها  با شناخت نسبی که  به عبارت دیگر، 

واقع  در  و  می کنم  لحاظ  آن ها  مورد  در  را  فردی  تفاوت های 

رفنت  بیرون  برای  مثالً،  می شود.  آسان تر  برایم  آن ها  درک رشایط 

دانش آموزی که دچار بیامری کلیه است و تکرر ادرار دارد، همۀ  

مانع ها را از رس راه برمی دارم. و  یا بین دانش آموزی که پدر ندارد و 

یا خودش نان آور خانواده است، با دانش آموزی که تک فرزند و پدر 

یا مادرش پزشک است، تفاوت می گذارم.دانش آموزانی هم هستند 

که به دالیل امنیتی و یا اخالقی )پست بودن شغل اجتامعی پدر و 

یا حساس بودن نوع بیامری شان،  یا مادر، مثل مرده شویی و...( و 

این  از  می کنند.  خودداری  بیامری شان  نوع  ذکر  از  معارفه  هنگام 

دسته از دانش آموزان می خواهم بیرون از کالس درس و یا از طریق 

از  فضای مجازی، اطالعات الزم را در اختیار بنده قرار دهند.پس 

تا  می کنم  غیاب  و  حضور  را  دانش آموزانم  دیگر  بار  یک  معارفه 

خیلی رسیع اسم آن ها را یاد بگیرم. این موضوع به  تقویت رابطۀ 

عاطفی ام  با آن ها کمک می کند. سپس از دانش آموزانم می خواهم 

با خودکار  ابتدا  باز کنند و  تاریخ خودشان را  تا صفحۀ اول کتاب 

نام فامیل بنده را بنویسند. پس از آن با خودکار1 قوانین کالس و 

با مطالعه دریافتم،  و  تجربه  به  کنند.  یادداشت  را  بنده  انتظارات 

هرگاه برای مدیریت کالسم قوانین را اعالم کرده ام، دانش آموزانم 

از رسدرگمی درآمده اند و به استقرار نظم در کالس درس انجامیده 

است.

مدیریت  مورد  در  تحقیق  دهه  چند  مرور  از  پس  والرتدوپل، 

مدیریت  در  بسزایی  تأثیر  »نظم  که:  رسید  نتیجه  این  به  کالس، 

دانش آموزان  برای  نظم،  بدون  دارد.  درسی  سازمان دهی کالس   و 

مشارکت کردن در کارهای درسی مشکل می شود«)فهندژ، 1384: 

.)119

نکتۀ قابل تأمل این است که حتی دانش آموزان هم از معلامنی 

با  را  آن ها  و  منی کنند  اعالم  قوانینی  کالسشان  مدیریت  برای  که 

و  دارند  گالیه  همواره  منی کنند،  آشنا  خود  انتظارات  و  اخالق 

استدالل می کنند که این رسدرگمی باعث درگیری و اصطکاک میان 

از  را  خود  »انتظار  می کند:  تأکید  نیز  می شود.براون  معلامن  و  ما 

در  که  کنید  مشخص  و  بگویید  ایشان  به  به رصاحت  دانش آموزان 

کالس درس چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را 

منی توانند«)براون و دیگران، 1383: 16(.انتظارم از آن ها در کالس 

درس این است که به خود بگویند:- رس کالس بدون اجازه حرف 

منی زنم.- تلفن همراه منی آورم و اگر مجبور باشم که گوشی بیاورم 

)مثالً رسپرستی خانواده را بر عهده دارند و یا دچار بیامری خاصی 

هستند که احتامل عود دارد( معلم و مدیر مدرسه را آگاه می سازم، 

اما رس کالس حتامً آن را خاموش می کنم.- بهداشت فردی را رعایت 

و  خمیازه  رسفه،  هنگام  می  کنم،  کوتاه  را  دستم  )ناخن  می کنم 

نظم  رفت وآمدم  در   -.)... و  می گیرم  دهان  جلوی  دست  عطسه 

را رعایت می کنم.- می دانم و توجه دارم که غیبت غیرموجه نیم 

پایانی ام کرس می کند.- می دانم  امتحان  از  تأخیر 25/. منره  منره و 
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و توجه دارم که دریافت منفی اخالقی، یک منره از امتحان کتبی 

تاریخ  درس  در  دارم.-  جربان  فرصت  اما  می کند،  کرس  پایانی ام 

تحقیق و پژوهش انجام می دهم.برای جا انداخنت قوانین کالس به 

دانش آموزانم فرصت کافی می دهم تا کم کم خودشان را با قوانین 

اعالم شده هامهنگ کنند. اما در هیچ رشایطی از قوانین اعالم شده 

عقب نشینی منی کنم.با گذشت دو سه ماه مجدداً قوانین را یادآوری 

می کنم تا آن دسته از دانش آموزان حواس پرت متوجه اجرای آن ها 

بشوند. برای ایجاد مترکز در دانش آموزان در طول سال تحصیلی از 

فن های زیادی استفاده می کنم و چینش صندلی های دانش آموزان 

را خودم انجام می دهم. مثالً دانش آموزان قدکوتاه و یا آن هایی را 

است، جلو  افتاده  بینایی( چروک  دلیل ضعف  )به  پیشانی شان  که 

می نشانم.

در مرحلۀ بعد، از همۀ  دانش آموزانم می خواهم در صفحۀ اول 

کتابشان اصول خودباوری )من قوی هستم- من می توانم – من شاد 

بااستعداد  – من  – من آرام هستم  – من پرانرژی هستم  هستم 

هستم – من خوش بخت می شوم( را بنویسند و روزی 10 بار تکرار 

کنند. همچنین رس کالسم از کلامت آمرانه و دستوری،  مثل بیا، برو، 

بگو و بنشین، خیلی کم استفاده می کنم.

تجربه های زیستۀ آموزشی
سطح  تا  می کنم  آغاز  تشخیصی  ارزشیابی  با  را  تحصیلی  سال 

اطالعات تاریخی فراگیرانم را که از سال های گذشته کسب کرده اند، 

آن ها  به  را  تاریخ  پایه در مطالعۀ  قوانین  و  اصول  و  کنم  ارزیابی 

یادآور شوم. همچنین روش یادگیری و به یادسپاری مطالب تاریخ را 

به آن ها آموزش می دهم. در آغاز رشوع به تدریس، سطح انتظارم 

را از دانش آموزان بسیار باال اعالم می کنم و به آن ها می گویم بنده 

باعث  کار  این  که  هستم  سخت گیر  و  قانون گرا  به شدت  معلمی 

درس  جدیت  با  و  کنند  جمع  را  حواسشان  فراگیرندگان  می شود، 

کالس هایم  همۀ  در  )که  تاریخ  آموزش  برای  گام  بخوانند.اولین 

که  می خواهم  دانش آموزانم  از  که  است  این  می شود(  رعایت 

کالس  تختۀ  روی  را  آن  و  است؟  مهم  تاریخ  مطالعۀ  چرا  بگویند: 

یک  آن  دربارۀ   بحث  که  پرسش  این  با طرح  واقع  در  می نویسم. 

انگیزه و فلسفۀ  جلسه را به خودش اختصاص می دهد، می کوشم 

مطالعۀ تاریخ را به آن ها یادآوری کنم. این کار تأثیر بسیار زیادی 

دارد. سپس هنگام  آن  و مطالعۀ  تاریخ  به  دانش آموزان  توجه  در 

رشوع تدریس، دانش آموزانم را به تدریج از حال و هوای فکری شان 

وارد تاریخ می کنم؛ با این روش که از آن ها می پرسم: بچه ها زنگ 

و  ادبیات  یا  و  مثالً می گویند: جغرافیا  داشته اید؟  قبلی چه درسی 

من رابطۀ جغرافیا را با تاریخ )جغرافیای تاریخی( رشح می دهم و 

این نکته را بیان می کنم که حوادث تاریخی در بسرت جغرافیا رخ 

و  می کنم  گوشزد  را  تاریخ  با  ادبیات  تنگاتنگ  رابطۀ  یا  می دهند. 

اینکه بسیاری از مورخان و یا شعرا، به فراخور اوضاع سیاسی زمانه، 

اشعاری با مضمون تاریخی رسوده اند و یا شعر و رسود دست مایۀ 

است،  بوده  انقالب ها  و  جنبش ها  شورش ها،  در  معرتضان  فریاد 

را جز  تاریخ  »مطالعۀ  این باره می گوید:  در  قریب  ...عبدالکریم  و 

به تدریج منی توان انجام داد«)قریب، 1361: 121(.

را  جدید  درس  می کنم.  تاریخ  گود  وارد  را  آن ها  روش  این  به 

را  پیوستگی  و  توالی  تسلسل،  می دهم،  ارتباط  گذشته  مطالب  با 

در ارائۀ مطالب رعایت می کنم، و درس را به صورت چالشی و با 

طرح سؤال آغاز می کنم. از طرف دیگر، به توضیحات دانش آموزانم 

می دهم  گوش  دقت  و  باحوصله  باشد(  غلط  هم  کامالً  )اگرچه 

عقاید  »وقتی  معتقدند:  مانیون  و  می گذارم.کوهن  احرتام  و 

دانش آموزان در فعالیت های یادگیری دخالت داده می شود، آن ها 

و  معلم  به  نسبت  را  مثبت تری  رفتارهای  و  می گیرند  یاد  بیشرت 

مانیون،  یادگیری در خودشان گسرتش می دهند«)کوهن،  موقعیت 

.)197 :1372

از  پس  اگر  زیرا  ارائه می دهم،  را همیشه خودم  اصلی  نظر  اما 

برای  دیدگاه ها  آن  بنشینم،  ساکت  دانش آموزانم  توضیحات  ارائۀ 

آن ها  تاریخی  فهم  به  و  می شود  ذهنی  ملکۀ  دانش آموزان  سایر 

تدریس،  روش های  انواع  از  تاریخ  تدریس  در  می کند.  وارد  لطمه 

و  بهره می برم  و...  بارش مغزی،  نقش،  ایفای  همچون سخرنانی،  

و  باشد(  موجود  )اگر  تختۀهوشمند  و  آموزشی  فناوری  از  گاهی 

می کنم. استفاده  علمی  گردش های  و  نقشه ها  فرشده،  لوحه های 

اشعار  از  استفاده  تاریخ،  آموزش  در  زیسته  تجربه های  دیگر  از 

ابتدا  است.  سیاسی  و  تاریخی  مضامین  با  شعرا  اشعار  و  مورخان 

سنایی،  فردوسی،  همچون  مشهوری  شاعران  دیوان های  مجموعه 

خاقانی، ملک الشعرای بهار، نسیم شامل، میرزاده عشقی، رودکی، 

فرخی یزدی، فرخی سیستانی و... را جمع می کنم. سپس به فراخور 

موزون  دلیل  به  شعر  زیرا  می کنم،  تنظیم  اشعاری  درس  محتوای 

مثالً  است.  نرث  از  تأثیرگذارتر  و  انسان خوشایند  روان  برای  بودن 

ماجرای کتک خوردن بازرگانان قند در جریان نهضت مرشوطه را، 

خوانده  دوره گردها  و  لوطی ها  توسط  ایام  هامن  که  شعر  این  با 

می شد، ماندگار کردم: » ...«

سلسلۀ  کل  شعر،  بیت  دو  این  با  »لباب االلباب«  در  عوفی  یا  و 

»طاهریان« را معرفی کرده است:

آل طاهر که در خراسان شاه طاهر و طلحه بود و عبدالله

بعد آن طاهر و محمد بود تا به یعقوب داد تاج و کاله

تجربیات  از  یکی  تدریس  هنگام  به  دانش آموزان  درگیرکردن 

زیستۀ بنده است. به این طریق که:  اوالً، هنگام رشوع به تدریس 

روی  را  خودشان  دست های  می خواهم  دانش آموزانم  همۀ   از 

صندلی بگذارند و یا داخل هم قرار دهند، و ثانیاً، مؤکداً از آن ها 

می خواهم، هنگام تدریس آخر مطلب را با بنده تکرار و همراهی 

به حرضت  مهاجرت صغرا  در  مثال، مرشوطه خواهان  برای  کنند؛ 

رسبازان  یا:  و  رفتند.  می گویند:  آن ها  بچه ها؟  چی  عبدالعظیم...؟ 

صفویه را چی چی باش می گویند؟ همۀ بچه ها می گویند: قزلباش. با 

این روش ذهن و فکر دانش آموزان درگیر درس می شود.همچنین 

واژۀ  یعنی  بهره می برم.  اصلی  یادگیری مطالب  برای  یادگارها  از 

اصلی را با واژه ای که از نظر لفظی تداعی کنندۀ آن باشد، ارتباط 

می دهم. مثالً مزدک بر وزن زردک و یا نوز بر وزن بُز. با این روش 

کلمۀ اصلی در ذهن دانش آموزان ماندگار می شود.

بروس جویس می نویسد: »یادگارها به عنوان یک الگوی یادگیری 

باعث تسلط زیاد بر نحوۀ یادگیری و اطالعات می شوند«)جویس و 
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دیگران، 1384: 142(.تشویق و ایجاد انگیزه، و تأثیر باسواد شدن 

دانش آموزان بر آینده ایران را مرتب گوشزد می کنم و اشعاری در 

ستایش علم برای آن ها می خوانم؛ مثالً:

دانش اندر دل چراغ روشن است

 وز همه بد بر تن تو جوشن است

حافظۀکوتاه مدت  از  مطالب  انتقال  روش های  فراگیرانم  به 

تغذیه  تأثیر  و  مطالعه  صحیح  روش های  با  همراه  بلندمدت،  به 

این باره  در  ابراهیم زاده  مجتبی  می دهم.  آموزش  را  مطالعه  در 

گرفنت  کار  به  و  اولیه  یادگیری  از  پس  مطالب  »مرور  می نویسد: 

دوره های متناوب اسرتاحت در حین مطالعه، در یادماندن مطالب 

یا  پنج  می کنید،  مطالعه  ساعت  نیم  اگر  مثالً  می دهد.  افزایش  را 

ده  دقیقه اسرتاحت کنید«)ابراهیم زاده، 1368: 51(.در حین تدریس 

تاریخ، همواره چشمم به شادابی و یا خستگی فراگیرندگانم است 

و اگر متوجه شوم که دانش آموزانم خسته اند، فوراً روند تدریس را 

قطع می کنم و آن ها را ابتدا برپا می دهم تا چنددقیقه ای حرکات 

تاریخی  حکایت  یا  لطیفه  چند  ذکر  با  سپس  دهند.  انجام  کششی 

نیز  گاهی  و  می کنم  شاداب  را  کالس  جو  خنده دار،  یا  عربت آموز 

چنددقیقه ای به آن ها اسرتاحت می دهم.پس از اینکه تدریس را به 

پایان رساندم، از دانش آموزانم می خواهم کتاب را باز و روخوانی 

کنند. برای این کار به طور اتفاقی نام دانش آموزی را می خوانم و 

برای جلوگیری از حواس پرتی آن ها، سعی می کنم کسانی را که یک 

دور خوانده اند، مجدداً صدا بزنم تا بخوانند. زیرا این دانش آموزان 

گاهی دست  و  است  بار خواندن خیالشان جمع شده  از یک  پس 

نوشته شده  مطالب  آخر کالس،  لحظه های  در  می زنند.  فضولی  به 

به  زنگ  به  مانده  ثانیه  چند  و  می کنم  پاک  را  کالس   تختۀ  روی 

دانش آموزانم می گویم: »بچه ها ان شاءالله که مطالب امروز برایتان 

مفید بوده باشد.«نکته: هنگامی که زنگ تفریح به صدا در می آید، 

اسرتاحت  اجازه  دانش آموزان  به  و  منی کنم  تدریس  هیچ وجه  به 

می دهم.

تجربه های زیستۀ در ارزشیابی
برای ارزشیابی مستمر ابتدا به دانش آموزانم بین 15 تا 20 دقیقه 

فرصت مطالعه می دهم زیرا این کار تأثیر بسزایی در بهبود ارزشیابی 

دارد. سپس از آن ها می خواهم کتاب هایشان را ببندند. ابتدا یک یا 

به صورت  سپس  می کنم.  مطرح  واضح  و  بلند  صدای  با  سؤال  دو 

شانسی )در حالی که همۀ کالس در حالت آماده باش هستند(، به 

می گذارم.  یکی  اسم  روی  دست  و  می کنم  نگاه  آن ها  چهره های 

همۀ  شیوه  این  به  می دهم.  انجام  نیز  دوم  نفر  برای  را  کار  این 

کالس درگیر می شوند و سؤال و جواب را در ذهن خویش پردازش 

می کنند. چنانچه دانش آموزی به هر دلیلی منرۀ پایینی بیاورد، به 

باالی  منره های  و همواره  می دهم  متعددی  فرصت های جربان  او 

دانش آموزانم را جایگزین منره های پایین آن ها می کنم. حتی برای 

جربان منره های  کم پایانی به آن ها موضوع تحقیق محلی می دهم.

در ارزشیابی پایانی نکات زیر را لحاظ می کنم:- استفاده نکردن از 

ممکن  و   شاید  احتامالً،  مثل حتامً، همیشه، هرگز،  قیدی،  کلامت 

سه  رعایت  حیطۀ شناختی.-  سؤال های  انواع  از  بهره گیری  است؛- 

نوع نظم در طرح سؤال ها: نظم محتوایی، نظم منره ای، و نظم از 

آسان به مشکل.در این ارزشیابی هیچ وقت سطح سواد خودم را از 

دانش آموزانم امتحان منی گیرم و سؤال ها را به صورت استاندارد و 

متنوع، از ساده به مشکل طرح می کنم. به قول جانسون: »سؤال های 

امتحانی باید به شاگردان اجازه دهند، آنچه را یاد گرفته اند، نشان 

دهند«)جانسون، 1375: 91(.

تجربیات زیستۀ عاطفی
مطالعات مستمر روان شناسی و آسیب شناسی در مورد ویژگی های 

ساله،   18 تا   15 دانش آموزان  فکری  و  اجتامعی  عاطفی،  فیزیکی، 

عاطفی  رابطۀ  شد  باعث  متوسطه،  دوم  دورۀ  دانش آموزان  یعنی 

پایداری میان بنده با آن ها ایجاد شود. زیرا این دسته از دانش آموزان 

معلمی را دوست دارند که به شخصیت آن ها احرتام بگذارد، آن ها 

را درک و در جای مناسب با آن ها همدردی کند، و از سطح سواد 

به طور  »شاگردان  فلمینگ:  گفتۀ  به  باشد.  برخوردار  مطلوبی هم 

طبیعی معلامنی را که در برخورد به سبک دوستانه عمل می کنند، 

بیشرت از سایر معلامن ستایش می کنند«)فلمینگ، پیشین: 21(.

در هیچ رشایطی دانش آموزانم را مسخره منی کنم. در برخورد با 

مواقعی که خشمگین می شوند، کوتاه می آیم و با صرب موقتی آتش 

خشم آن ها را خاموش می کنم. همین اقدام باعث می شود برخی از 

دانش آموزان )به خصوص تیپ هایی که دارای فقر عاطفی هستند(، 

در  آن ها می گویم:  به  که  برادر شوم  آن ها  با  تا  بخواهند  بنده  از 

کالس معلمتان هستم و در بیرون مدرسه برادرتان.نگاه خودم را 

هنگام تدریس بین همۀ اعضای کالس تقسیم می کنم و از تدریس 

تاریخ برای آموزش زندگی شهروندی با ذکر رفتارهای صحیح بهره 

با  می دهد،  رخ  کالس  در  خنده داری  سوژۀ  که  هنگامی  می برم. 

باعث  کار  این  که  کمرتی(  با شدت  )البته  می خندم  دانش آموزانم 

به آن ها  با آن ها می شود.  بنده  کم شدن فاصله های عاطفی میان 

این احساس را تلقین می کند که معلم نیز عضوی از اعضای کالس 

استفاده  مثبت  بار  دارای  واژه های  از  کرده ام  سعی  است.همیشه 

کنم و به دانش آموزان امیدواری و خودباوری بدهم. اصوالً نگاهم 

به دانش آموزانم، هامن نگاه پدر فرزندی است. یعنی آن ها را مثل 

و حساس  باریک  مرز  اما  می کنم،  درکشان  و  دارم  دوست  بچه ام 

که  نیستم  منتظر  هیچ وقت  می کنم.  رعایت  را  شاگردی   – معلم 

دانش آموزی به بنده سالم کند، زیرا این انتظار ممکن است در ذهن 

بندۀ نوعی، وظیفه ای از جانب دانش آموز قلمداد شود و کوتاهی 

برخی از آنان در قضاوتم تأثیر بگذارد.یکی از تجربه های زیستۀه 

عاطفی بنده، شوخی و مطایبه با دانش آموزانم است، چرا که کالس 

بدون شوخی و خنده منی تواند برای دانش آموزان خوشایند باشد. به 

همین دلیل یکی از اقدامات همیشگی بنده رس کالس، شوخی کردن 

است.  تربیتی  و  اخالقی  رعایت چارچوب های  با  دانش آموزانم،  با 

شوخ طبعی  حس  موفق  »معلم  می نویسد:  باره  این  در  بیابان گرد 

توجه  دانش آموزان  احساسات  به  و  جذاب  را  درس  کالس  دارد. 

به حل  می کند«)بیابان گرد، 1385: 41(.گاهی شوخ طبعی می تواند 

تنش های احتاملی در کالس درس کمک  کند. برای منونه، در سال 

تحصیلی 74-1373 که نظام قدیم آموزش وپرورش مستقر بود، بنده 
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جزوه  آن  محصوالت  و  باستان  باِبل  از  دانش آموزانم  برای  داشتم 

دقایق آخر کالس بود و فراگیرندگان خسته شده  می گفتم. تقریباً 

عبارت  باستان  باِبل  محصوالت  که  مطلب  این  به  رسیدم  بودند. 

بودند از: گندم، جو، ذرت و... که ناگهان دانش آموزی گفت زرشک. 

چغندر!  گفتم:  خونرسدی  با  و  کالمم  کردن  قطع  بدون  بنده  و 

دانش آموزان بدون اینکه متوجه شوند و جو کالس به هم بخورد، 

هم زرشک را نوشتند و هم چغندر را.

تجربه های زیستۀ بالینی
اینکه چرا دانش آموزان رس کالس، دچار اختالالت رفتاری می شوند، 

دانش آموزان  از  دسته ای  باشد.  داشته  متعددی  دالیل  می تواند 

انتظارات معلم را منی دانند. عده ای مشاهده می کنند که در رعایت 

ندارد.  وجود  ثباتی  و  می شود  اهامل  معلم  توسط  کالس  قوانین 

درس  برخی  برای  یا  و  را منی دانند  درس  فلسفۀ وجودی  گروهی 

خیلی آسان و یا خیلی سخت است. بعضی ها می خواهند مورد توجه  

معلم باشند، اما مورد توجه قرار منی گیرد و یا رفتارهای منفی شان  

از درس  دانش آموز  کرده اند. حتی عقب افتادن  تشویق  دیگران  را 

او منجر  ایجاد اختالل در رفتار  به  نبودن درس می تواند  و جالب 

شود. نبود تربیت صحیح خانوادگی و مشکالت درون خانواده، مثل 

دعوای پدر و مادر نیز می تواند دلیلی برای بروز اختالالت بالینی در 

دانش آموزان باشد. همچنین ناتوانی در مهارت های پایه، ناآگاهی 

از روش های صحیح مطالعه، آسیب های مغزی ناشی از تصادف و... 

دانش آموزان  رفتاری  اختالالت  در  زیادی  یا  و  کم  تأثیر  می توانند 

داشته باشند.

دانش آموزانم  از  اول  جلسۀ  در  که  کاملی  تقریباً  معارفۀ  با 

رودررو  ارتباط  و  مربیان  و  اولیا  جلسه های  در  رشکت  می گیرم، 

با والدین فراگیرندگان، مطالعات روان شناسانه و تجربیات سالیان 

سال، به این نتیجه رسیده ام که دانش آموزان دورۀ  دوم متوسطه، 

دارای  و  دارند  قرار  اول  جوانی  مرحلۀ  در  ساله،   18 تا   15 یعنی 

حواس پرت،  و  بی دقت  تحریک کننده،  بیش فعال،  تیپ های  انواع 

و  شکست،  سندرم  دارای  کامل گرا،  منزوی،  و  خجالتی  طردشده، 

افرسده هستند. راهکارهای شناسایی و برخورد با هر تیپ از آن ها 

را نیز فراگرفتم و به این نتیجه رسیدم که در این مقطع سنی، نقش 

گروه هم ساالن و رفقا جایگزین نقش پدر و مادر و معلم می شوند 

این  از ناراحت کردن معلامنشان لذت می برند. در  و دانش آموزان 

میان یک دسته از دانش آموزان، یعنی دانش آموزان تحریک کننده، 

و  رسباال،  جواب های  گاهی  کردن،  قهر  جبهه گیری،  با  می کوشند 

از  را  او  و  کنند  متزلزل  را  معلم  موقعیت  خشن،  حرکات  منایش 

چشم دانش آموزان بیندازند. بدین سبب بنده با خونرسدی متام با 

آن ها برخورد می کنم. حتی آن ها را مبرص کالسم می گذارم و طوری 

وامنود می کنم که در مقابل آن ها تسلیم هستم.

برخی دیگر از دانش آموزان رس کالس به دالیل متفاوتی صحبت 

این  در  می شوند.  کالس  نظم  خوردن  هم  بر  باعث  و  می کنند 

موقعیت ها ابتدا چندثانیه ای سکوت می کنم تا حواسشان جمع شود 

و در صورت ادامه صحبت کردن، با انگشت اشاره به طرفشان نشانه 

می روم و می گویم: »لطفاً صحبت نکنید.« باز اگر ادامه دادند، به 

کنارشان می روم و در حالی که با یک دستم  روی شانه شان می زنم، 

می گویم: »لطفاً آرام باشید.«

چنانچه این اقدامات کفایت نکنند، دانش آموز خاطی را از جایش 

را  دستش  دو  و  بایستد  کالس  انتهای  در  می گویم  و  می کنم  بلند 

باال بگیرد. پس از پایان کالس و در بیرون از کالس با  وی صحبت 

می کنم و علل این اقدامش و پیامدهای آن را به وی گوشزد می کنم. 

اگر با این اقدامات رفتار زشت وی اصالح شد که چه بهرت. اما اگر 

اصالح نشد، ابتدا از او می خواهم جلسۀ بعد ولی اش را بیاورد. با 

دانش آموز صحبت  در حضور  نه  و  به طور خصوصی  نامربده  ولی 

به  را  او  نرسیدم،  مطلوب  و  دلخواه  نتیجۀ  به  چنانچه  و  می کنم 

هستند  نیز  دانش آموزان  از  دیگر  می کنم.دسته ای  معرفی  مشاور 

در  می کنند.  بازی  یا خودکارشان  و  با دست ها  تدریس  هنگام  که 

برخورد با این دانش آموزان کافی است معلم هنگام تدریس، مکث 

بخواهد  آن ها  از  نشد،  اصالح  آن ها  رفتار  چنانچه  و  کند  کوتاهی 

داخل هم  را  و دست هایشان  بگذارند  کیفشان  در  را  خودکارشان 

بگذارند و روی صندلی قرار دهند.چون دانش آموزان دبیرستانی در 

مرحلۀ اول جوانی هستند )15-18(، کم کم در این سن نشانه های 

تغییر صدا و رویش ریش  بلوغ جسامنی، مثل جوش های صورت، 

دارند  دوست  خیلی  پرسها  می شود.  مشاهده  آن ها  در  سبیل  و 

کنند.  محو  را  آثارشان  یا  و  با دست جدا  را  جوش های صورتشان 

همین موضوع  باعث حواس پرتی آن ها می شود  و دقایقی آن ها را 

در کالس به خودشان مشغول می کند. در این موارد با قطع موقت 

که  می کنم(   )به طورکلی صحبت  می دهم  توضیح  آن ها  به  درس 

ظاهر  جسامنی  بلوغ  خاطر  به  است.  طبیعی  جوش ها  این  وجود 

کم  راه  بگذرد.  سنی  دورۀ  این  مگر  منی روند،  بین  از  و  می شوند 

شدن آن ها فقط  ورزش مداوم و نخوردن تخم مرغ، خامه، خرما، 

تخمه و شیرینی هاست. 

نتیجه
پیرشفته،  و  صنعتی  کشور  هر  در  تحول  ایجاد  اساس  و  پایه 

تجربیات  از  بتوان  اگر  به خصوص  است.  آموزش وپرورش  به  توجه 

گران سنگ سالیان متامدی همکاران در بهبود و پیرشفت آیندۀ این 

این تجربیات  با  را  پرانرژی  و  دبیران جوان  برد و  بهره  نهاد مهم 

که  زمانی حاصل می شوند  آموزش  در  تجربیات  بهرتین  کرد.  آشنا 

معلامن به شغل خودشــــــان عشق داشته باشنــــد و با مطالعات 

بین رشته ای، به خصوص روان شنــــــــاسی، و رشکت در  مستمر و 

گروه هــــــای آموزشی و اجالس های تخصصی، خودشان را به روز 

کنند، تا هم در تدریس از فن ها و مهارت های علمی بهره بربند و 

داد،  انجام  ناشایستی  حرکت  کالس،  رس  دانش آموزی  چنانچه  هم 

آینده اش  و  تا شخصیت  انجام دهند  روان شناسانه  برخوردی  او  با 

تحت تأثیر این کار کوچک قرار نگیرد. از طرف دیگر انواع تیپ های 

مطالعۀ  بالینی  آسیب های  رفع  دربارۀ  و  بشناسند  را  دانش آموزی 

عمیق داشته باشند.

پی نوشت
1 . علت این موضوع آن است که برخی دانش آموزان زرنگ و تحریک کننده، با مداد 
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قوانین و انتظارات کالس را می نویسند و برای اینکه سند و مدرکی دست خانواد ه شان 

نیفتد، فوراً آن را پاک می کنند.

منابع
1 ـ بیابان گرد، قدرت الله )1385(. »ویژگی های آموزش اثربخش«. مجلۀ پیوند. ش 

319. وزارت آموزش وپرورش.

2 ـ براون، سالی و ارالم، کارولین )1383(. پانصد نکته برای معلامن. ترجمۀ سعید 

خاکسار. انتشارات موزون. تهران.

3 ـ جویس، بروس و دیگران )1384(. الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. 

ترجمۀ محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی. انتشارات سمت. تهران.

4 ـ شیخاوندی، داوود )1373(. جامعه شناسی انحرافات. انتشارات مرندیز. تهران.
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سجادی. انتشارات تربیت. تهران.
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فاطمه شاکری و هام افراخته. انتشارات جهاد دانشگاهی. مشهد.

9 ـ ... )1368(. حافظۀ آنی. ترجمۀ مجتبی ابراهیم زاده. انتشارات بی جا. تهران.
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به جای تاریخ سیاسی
تاریخ تمّدن
درس بدهیم

بررسی مجموعه مقاالتی در حوزۀ نقد 
و نظر دربارۀ کتاب های درسی تاریخ در 
مصاحبه با طوبی فاضلی پور

  آزاده سهرابی

یکی از مجموعه کتاب هایی که این روزها در حوزۀ تاریخ در 

حال انتشار است، »مجموعه مقاالتی در حوزۀ نقد و نظر دربارۀ 

کتاب های درسی تاریخ« است كه انتشارات »نگارستان اندیشه« 

منترش می كند. این مجموعه حاصل برگزاری هامیش هایی است 

که »انجمن ایرانی تاریخ و کارگروه آموزش وپرورش« با همین 

عنوان برگزار می كند؛ هامیش هایی كه از سال 1395 به صورت 

مستمر برگزار شده اند. در این پنج جلد مجموعه مقاله، تاکنون 

بیش از صد مقاله چاپ شده و البته چندین برابر آن مقاله به دست 

برگزارکنندگان رسیده است. این مجموعه ها زیر نظر طوبی فاضلی پور 

چاپ شده اند. با او دربارۀ این هامیش، مقاله ها، تدریس تاریخ در 

مدرسه ها و موضوعاتی از این دست به گفت وگو نشستیم.
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ممکــن اســت دربــارۀ مجموعــه مقاالتــی کــه انتشــارات نگارســتان 

ــرش كرده اســت،  ــخ منت اندیشــه در حــوزۀ کتاب هــای درســی تاری

توضیــح دهیــد؟

به نام خدا. این کتاب ها درواقع پنج مجموعه مقاله از پنج هامیشی 

برگزار کرده ایم؛ حاصل  تاریخ  کتاب های درسی  است که در حوزۀ 

محاسن  و  معایب  آن ها  تاریخ.  درس  دبیران  نظرات  و  پژوهش 

کتاب های تاریخ را دیده و پیشنهاد هایی داده اند. در آخرین مجموعه، 

تا  اتخاذ کرده اند  این معلامن  نیز دربارۀ روش هایی که  مقاله هایی 

درس تاریخ برای دانش آموزانشان دل چسب شود، منترششده، چراکه 

واقعیت این است که شاید کتاب های درسی تاریخ برای دانش آموزان 

چندان دل چسب نباشند!

ایــن هامیــش را كــدام نهــاد برگزارمی كنــد و رسفصل هــای آن 

ــت؟ چیس

انجمن ایرانی تاریخ و در واقع کارگروه آموزش وپرورش هامیش را 

برگزار می کند. در این انجمن، گروهی از دانش آموختگان رشتۀ تاریخ 

تصمیم  و  هستند  تحصیلی  گوناگون  دوره های  معلامن  که  عضوند 

گرفته اند روی نقاط ضعف و قوت کتاب های درسی کار کنند.

در این هامیش رسفصل های متعددی بررسی می شوند، از جمله: 

مقایسۀ کتاب های تاریخ قبل و بعد از انقالب، بررسی کتاب های تاریخ 

معلامن  راهکارهای  و  چالش ها  گوناگون،  دهه های   در  مدرسه ای 

تاریخ برای تدریس این درس و...

این هامیش ها غالباً سالی دو بار و برخی وقت ها یک بار در سال 

برگزار می شوند. سال 1399 قرار است هامیش در کرمانشاه برگزار 

شود. هامن طور که می دانید، انجمن ما در رسارس کشور 22 شعبه 

دارد.

مقــداری بــه عقــب  بازگردیــم. لطفــاً توضیــح دهیــد اســاس تشــکیل 

ایــن کارگــروه و برگــزاری هامیش هــا چــه بــود؟

انجمن بیش از یک دهه است که تشکیل شده و تالش می کند سطح 

در  ما  که  چرا  دهد،  افزایش  را  تاریخ  رشتۀ  دانش آموختگان  دانِش 

این رشته در دانشگاه ها با خألهایی روبه رو هستیم و موضوع هایی 

رشته  این  درس های  رشح  یا  تاریخ  کتاب های  در  که  دارند  وجود 

از  بسیاری  با  تاریخ  مثال،  به طور  نداشته اند.  شدن  گنجانده  مجال 

از زمینه های جذاب برای اهالی  ارتباط دارد. امروزه یکی  رشته ها 

تاریخ، میان رشته ای کار کردن است. به این معنا که تاریخ جدای از 

جامعه شناسی، ادبیات و جغرافیا فرض نشود؛ هر چند در حوزۀ تاریخ 

رشته ها  از  بسیاری  و  تاریخ  بین  اما  دارد،  وجود  مالحظاتی  محض 

شاید  بگیرد.  قرار  موردنظر  باید  که  ناگسستنی هست  پیوندی  نیز 

در دانشگاه ها چندان به این موضوع توجه منی شود. همین طور در 

دانشگاه روی کارهای آرشیوی و اسنادی واحدهای چندانی گذرانده 

منی شود، اما ما در انجمن روی آن ها کار می کنیم.

و  هامیش ها  همین  برگزاری  انجمن،  کارکردهای  از  دیگر  یکی   

نشست هاست که كمك می كند افراد با یکدیگر آشنا شوند و دانششان 

را به اشرتاک بگذارند. در واقع ارتقای دانش اتفاق می افتد.

 یکی دیگر از اهداف انجمن این است که جامعه را با تاریخ آشنا 

کنیم. تاریخ علمی است که به آن کمرتین توجه می شود. در مدرسه 

هم مورد توجه نیست. این جمله را همه می گویند که »جامعۀ ما 

حافظۀ تاریخی کمی دارد.« ما در انجمن کارگروه های متعددی داریم 

که یکی از آن ها کارگروه آموزش وپرورش است. انجمن تالش می کند 

بین دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه و حین دانشگاه، به خصوص 

دورۀ دوم دبیرستان که سکوی پرتاب دانش آموزان به دانشگاه است، 

ارتباط برقرار کند.

شاید به طور ضمنی یکی از تالش های ما این است که دانش آموزان 

کنند. در  انتخاب  دانشگاه  در  برای تحصیل  را  تاریخ  بیشرتی رشتۀ 

کارگروه  در  است.  دانشگاه  تا  مدرسه  از  هدفامن  می گوییم  واقع 

جامع  بررسی  به  گرفته اند  تصمیم  تاریخ  دبیران  آموزش وپرورش، 

کتاب های تاریخ بپردازند، چرا که در این حوزه نارسایی هایی وجود 

هامیش  این  اما  شد،  برگزار  هامیشی   1391 سال  در  است.  داشته 

داخلی بود و در حوزۀ »آسیب های درس تاریخ و راهکارهایی برای 

حل آن« صورت گرفت. هدف انجمن این بود که دبیران جایی برای 

ارائۀ نظرات خود داشته باشند. جز مجلۀ رشد آموزش تاریخ، معلامِن 

اهل قلم تا پیش از این هامیش جایی برای ارائۀ نظرها و پیشنهاد های 

از جمله: تحلیل  تبیین شد؛  پنج محور برای هامیش  خود نداشتند. 

محتوا، معلم و آموزش تاریخ، هویت ملی و تاریخی در کتاب های 

تاریخ، و روش های نوین تدریس تاریخ. 

بدانید، در  ارائه می شود. جالب است  هر ساله فراخوان هامیش 

اولین هامیش حدود 220 معلم رشکت کردند. حتی استادان دانشگاه 

را چاپ  مقاله  اول حدود 26  کتاب  در  ما  کردند.  ارسال  مقاله  نیز 

کردیم. اولین و دومین هامیش در تهران، سومین هامیش در اصفهان، 

چهارمین هامیش در کرمان و پنجمین هامیش در سیستان برگزار 

شدند. ششمین هامیش هم به زودی در کرمانشاه برگزار می شود.

استان های برگزار کنندۀ هامیش به چه صورت انتخاب می شوند؟

هامن طور که گفتم، ما شعبه های متعددی در سطح کشور داریم. 

برای  آمادگی شعبه ها،  اعالم  به  نسبت  برگزاری هر هامیش،  برای 

میزبانی تصمیم گیری می شود.

به طــور میانگیــن در ایــن پنــج جلــد کتــاب چــه تعــداد مقالــه و بــا 

چــه موضوعاتــی درج شــده اســت؟

مقاله هایی كه درج شده اند، بیش از صد عنوان هستند، اما چندین 

برابر آنچه مکتوب شده، مقاله به دست ما رسیده و حتی برگزیده 

با  نهاد مرتبط  ما هیچ  به یقین می گویم، در کشور  است. من  شده 

آموزش تاریخ وجود ندارد که چنین گنجینه ای را از نظرات معلامن 

دست  در  آنچه  باشد.  کرده  جمع  تاریخ  کتاب های  دربارۀ  تاریخ، 

این  کسانی  است.  تجربی  فعالیت  و  تجربه  سال ها  حاصل  ماست، 

مقاله ها را نوشته اند که رصفاً افراد دانشگاهی نیستند، بلکه با تدریس 

کتاب تاریخ دست وپنجه نرم کرده اند، چالش های تدریس این درس را 

دیده اند و برخی وقت ها روش های نوینی ابداع کرده اند.

به  می توان  آمده،  کتاب ها  این  در  که  مقاله ای  عنوان  صدها  از 

تاریخ  درس  ساخنت  کارآمد  در  معلامن  نقش  اشاره كرد:  موارد  این 

تدریس  ملی،  اجتامع  تکوین  و  تاریخی  حافظۀ  دانش آموزان،  برای 
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و ارزشیابی دانش آموزان در درس تاریخ با هدف کاربردی تر کردن 

آن، ایران در کتاب های تاریخ آموزش وپرورش ارمنستان، روش های 

نوین آموزش تاریخ )نقشه های تاریخی و گردش های علمی(، بررسی 

اول متوسطه،  کتاب های فرهنگ و هرن دورۀ  تاریخی در  منودهای 

بررسی نگرش شغل معلمی در روند یادگیری دانش آموزان، بررسی 

مفاهیم  آموزش  در  معکوس  و  سنتی  تدریس  روش های  تطبیقی 

بر جذابیت و عالقه مند کردن  تاریخ محلی  بیان  تأثیر  تاریخ،  درس 

دانش آموزان در کالِس درس تاریخ و تاریخ غلبۀ تاریخ در کتاب درسی 

تاریخ معارص ایران.

در ایــن مقاله هــا بیشــرتین چالــش دبیــران در تدریــس درس تاریــخ 

ــن  ــت ای ــون واقعی ــده اند؟ چ ــواردی عنوان ش ــه م ــه چ در مدرس

اســت کــه معلــم تاریــخ، بیــش از هــر چیــز، بایــد روی ایــن وقــت 

ــرای  ــخ ب ــدن تاری ــد خوان ــوزان را مجــاب کن ــه دانش آم بگــذارد ک

آن هــا مفیــد اســت!

و  سوم  های  پایه  از  معموالً  دانش آموزان  که  است  این  موضوع 

چهارم دبستان با درسی به اسم تاریخ آشنا می شوند که ابتدا در دِل 

کتاب »مطالعات اجتامعی« آمده است. تاریخ به طورجدی از متوسطۀ 

هر  ابتدای  توضیحی  بخش  در  می شود.  درسی  برنامۀ  وارد  اول 

کتاب، مخترصی دربارۀ اینکه چرا دانش آموزان باید تاریخ بخوانند 

و اینکه شناخت ریشه و هویت برای هر فردی واجب است، با مثال 

ما  تاریخی  کتاب های  از  بسیاری  منت  متأسفانه  اما  ذکرشده است، 

دل زدگی ایجاد می کند. ما چند مقاله داشتیم که تعداد کلامتی را که 

در درس های تاریخ باِر منفی دارند، شامرش کرده بودند. باید بگویم، 

جمالت منفی کتاب های تاریخ بسیار زیادند. وقتی شام در یک خط ده 

کلمه داشته باشید که بار آن ها منفی است، با نوعی دل زدگی روبه رو 

می شوید. پس یکی از مشکالت این است که منت کتاب های درسی 

جذابیت ندارد؛ به خصوص آنجا که تاریخ سیاسی مطرح می شود.

من معتقدم، به جای تاریخ سیاسی، تاریخ متدن را به دانش آموزان 

در  حتامً  شیوه  این  برویم.  اجتامعی  تاریخ  رساغ  یا  بدهیم  درس 

جذابیت درس تاریخ تفاوت محسوسی ایجاد می کند، اما اینکه تاریخ 

کنیم،  مطرح  را  تاریخی  سلسله های  و  آدم ها  و رسگذشت  سیاسی 

تاریخ  ما  چرا  بپرسند  باید  مدام  دانش آموزان  که  می شود  همین 

می خوانیم؟ به طور مشخص، پیشنهاد هایی مطرح بوده  است مبنی بر 

اینكه برای دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی که درس تاریخ 

برایشان درسی داخلی محسوب می شود و تأثیری در معدل و کنکور 

آن ها ندارد، تاریخ متدن یا تاریخ اجتامعی تدریس کنیم. یعنی این 

درس را از سطح دانشی رِصف بیرون بیاوریم. آن زمان می بینیم چه 

تعداد نوجوان هایی داریم که با ولع تاریخ می خوانند.

بیشــرت  کــه  تاریــخ  کتاب هــای  همیــن  از  یکــی  نظــرم،  بــه 

ــارص  ــخِ مع ــاب تاری ــد، کت ــد از آن فراری ان ــوزان می گوین دانش آم

اســت! رشــته های ریاضــی و تجربــی 

موضوع این است که این درس بر تاریخ سیاسی متمرکز است و 

شاید به همین دلیل جذابیت کافی ندارد! اگر به همین دانش آموزان 

که عالقه ای به این درس ندارند، تاریخ مدرسه های نوین را بگوییم، 

یا در بخش تاریخ قاجار به این اشاره کنیم که امیرکبیر چه کارهای 

شاخصی انجام داد و چه تالشی برای رشد آموزش در کشور انجام شد 

یا مدرسه های دخرتانه با چه چالش هایی روبه رو بودند و تا چه زمانی 

در استان های کشور مدرسه وجود نداشت و به طورکلی تاریخ مدرسه 

برای دانش آموزان بیان شود، برای آن ها جذابیت خواهد داشت.

در ساحتی دیگر، تاریخ پزشکی، تاریخ زندگی نوین، تغییراتی که 

طی سال ها در حوزۀ متدنی یا حتی تاریخ نوین اجتامعی شدن مطرح 

می شوند، برای دانش آموزان جذابیت بسیاری دارند، اما یکی دیگر از 

مشکالت این است که زمان کم و مطالب کتاب های درسی زیاد است.

پــس شــام بخــش زیــادی از جذاب نبــودن درس تاریــخ بــرای 

می دانیــد؟ مربــوط  منت هــا  بــه  را  دانش آمــوزان 

فقط منت ها نیستند که نیاز به بازنگری دارند. یکی دیگر از مواردی 

این است که ما در هر  تاریخ مؤثر است،  که در جذاب  شدن درس 

صورت با پدیدۀ انسان روبه رو هستیم؛ چه در منت کتاب های درسی 

و چه کسانی که قرار است دربارۀ این انسان ها به آن  ها بگوییم! پس 

در این میان معلم است که می تواند افراد را عالقه مند کند. اگر معلم 

رسگذشت را عنرص اصلی قرار دهد و رشوع به صحبت کند، دافعه 

ارسال  مقاله  ما  برای  که  داریم  بسیاری  معلامن  اما  ایجاد می شود. 

کرده  و نوشته اند چگونه توانسته اند با خالقیت خود، همین کتاب های 

تاریخی را  به یکی از جذابرتین درس های کالس تبدیل کنند. مثالً در 

اصفهان معلمی داشتیم که عنوان کرده بود، به دلیل اینکه عشایر در 

آن منطقه زیادند، تاریخ محلی را در حاشیه مطرح کرده و با این روش 

دانش آموزان را به تاریخ عالقه مند کرده است.

ایفا می کند. در واقع  این باره  هرن معلمی نقش بسیار مؤثری در 

معلمی هرن است و اگر کسی هرن نداشته باشد، هرگز منی تواند معلم 

موفقی باشد. در حالی که بسیاری از افراد فکر می کنند معلمی کار 

ساده ای است و تنها باید در کالس از روی کتاب روخوانی كرد. معلم 

وقتی وارد کالس می شود، باید از متام نقش هایی که خارج از کالس 

دارد، بیرون بیاید و به نقش جدید خود  وارد شود.

خود  دارد،  نقش  مدرسه  در  تاریخ  آموزش  در  که  بعدی  ضلع 

تجربی  و  ریاضی  رشته های  در  که  دانش آموزی  است.  دانش آموز 

اما  منی خورد،  درد  به  تاریخ  که  است  این  نظرش  می خواند،  درس 

دانش آموزی که در رشتۀ انسانی تحصیل می کند، به چشم دیگری به 

درس تاریخ نگاه می کند.

ــخ  ــه درس تاری ــرده ام ک ــت نک ــود را دریاف ــخ خ ــوز پاس ــن هن م

ــد داشــته باشــد؟ فــارغ  ــرای دانش آمــوزان چــه اهمیتــی می توان ب

ــام  ــر ش ــت، اگ ــی آمده اس ــای درس ــه در کتاب ه ــی ک از توضیحات

بخواهیــد بــه زبــان ســاده تر بــه دانش آمــوزان بگوییــد چــرا بایــد 

ــد؟ ــه می گویی ــد، چ ــخ بخوانن تاری

تاریخ مادِر علوم است و هیچ علمی را بدون گذشته اش منی توانید 

بشناسید. هر کاری که امروز می کنید، نتیجۀ کارهایی است که دیروز 

تاریخ رشِح  تاریخ.  به دیروز، می شود هامن  توجه  داده اید و  انجام 



آموزشگاه تاریخ

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ویکم
61 شـمـــــــــارۀ 3 |  بــهــــــار 1399

یکرسی حوادث نیست. مثالً اگر دانش آموز به این سؤال پاسخ دهد 

به یک  واقع  در  است،  داشته  به چه درسی عالقه  که سال گذشته 

سؤال تاریخی پاسخ می دهد. باید به گذشته برود، سوابق ذهنی اش 

را بررسی کند و ببیند چه عواملی مؤثر بوده تا او به درس خاصی 

اینکه  عالقه مند شود. پاسخ به همین سؤال ساده، کار تاریخ است. 

ما چرا در این نقطه قرارگرفته ایم، بدون رجوع به تاریخ امکان پذیر 

منزجر  قاجار  تاریخ  فصل  از  دانش آموزان  می گویند  برخی  نیست. 

هستند. آن ها باید بدانند که علت این انزجار چیست و از این پس باید 

چه كار كنند که فردا با افسوس به امروز نگاه نکنند. یکی از استادان 

مسلم تاریخ می گفت، تاریخ تکرار منی شود، بلکه این ما هستیم که 

اشکاالت خود را تکرار می کنیم.

دیگر فایدۀ تاریخ اینكه، هر كس فهم تاریخی پیدا می کند، در واقع 

قدرت تحلیل پیدا می کند. مثالً وقتی شام این سؤال را بپرسید که چرا 

فالن کشور پیرشفت کرده است و ما نکرده ایم )که شاید سؤال بسیاری 

از نوجوانان و جوانان امروز باشد(، باید بگویم یك علتش این است که 

آن كشورها به درس تاریخ اهمیت می دهند. آ ن ها تاریخ را به زبان 

ساده از کودکی به دانش آموزان می آموزند. 

چندی پیش سفرنامه ای می خواندم. شام می دانید عموم سفرنامه های 

ما را سیاحان و مسترشقان نوشته اند. یک خانم باستان شناس فرانسوی 

با  به خوزستان، در صحبت  او درسفر  بود.  نوشته  را  این سفرنامه 

یکی از اهالی، از او می پرسد شام چگونه به چنین رسزمین خشکی 

نارصالدین شاه  دورۀ  در  سفرنامه  این  که  باشد  )یادمان  رسیده اید؟ 

نوشته شده است(. فرد خوزستانی پاسخ می دهد: ما این کار را انجام 

تالش  شام  می گوید:  خانم  آن  است.  بوده  این  تقدیرمان  نداده ایم، 

پدرانتان را که حاصل صدها سال سدسازی بوده است، از بین برده اید، 

ولی هر کاری را به تقدیر می سپارید و افسوس می خورید. در حالی که 

این شام هستید که هرچه را به شام رسیده تخریب کرده اید، گناهش 

را به گردن دیگران می اندازید!

نتیجه ای که می توان از این روایت گرفت، هامن تاریخ است. حرفی 

شام  است.  تاریخ  به صورت رسبسته هامن حرف  می شود،  زده  که 

پروفسور هم كه باشید، اگر تاریختان را ندانید، قطعاً قدر داشته هایتان 

را نخواهید دانست و به راحتی آن ها را از دست می دهید. موضوع این 

است که ما بیشرت وقت ها حتی به تاریخ از دید تحلیلی نگاه منی کنیم و 

آن را  فقط یکرسی رویدادهای نقلِی پشت رِس هم می بینیم، در حالی 

که همۀ وقایع به هم ربط دارند و اگر کسی خوب تاریخ بخواند، 

نوعی استمرار ذهنی در او ایجاد می شود.

بــرای  تاریــخ  معلــم  خالقیــت  مهم تریــن  شــام  نظــر  بــه 

چیســت؟ دانش آموزانــش  عالقه مند كــردن 

واقع،  در  دارد.  آموزش  در  را  تأثیر  بیشرتین  من معتقدم، تصویر 

فراگیری از راه دیداری در صدر قرار دارد. اگر بخواهیم یک درصد 

راه  از  آموزش  درصد   17 اگر  بگویم،  باید  بگیریم،  نظر  در  نسبی 

شنیداری انجام می شود، 40 درصد از راه بینایی صورت می گیرد.

را در دوره های  انسان ها  باید فکر  این است که معلم  نکتۀ دوم 

گوناگون تاریخی بررسی کند، نه اینکه تنها روایت ساده ای از زندگی 

آن ها داشته باشد. اینکه دانش آموز متوجه شود چگونه یک انسان، با 

اندیشه هایی که داشته، توانسته زندگی، کشور و گاه یک دنیا را تغییر 

دهد، هامن تاریخ است. مثالً اینکه، یک نفر یک روز تصمیم گرفته 

موبایل را اخرتاع کند و به این فکر کرده که زندگی در حرکت چگونه 

آغاز  کجا  از  است،  رسیده  ایده ای  چنین  به  فرد چگونه  این  است، 

کرده و به کجا رسیده است، می شود تاریخ. هیچ علمی در دنیا وجود 

که  است  این هامن چیزی  نباشد.  متصور  تاریخی  برایش  که  ندارد 

دانش آموزان باید به فهِم آن برسند تا بدانند چرا باید تاریخ بخوانند.
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بار در سال 1991 به صورت رسمی آغاز و در سه نوبت اصالح شد. 

جنبۀ  و  شدند  متمرکز  انگلیس  تاریخ  بر  عمدتاً  مطالعه  واحدهای 

واقع  انتقاد  مورد  متفاوت  دالیل  به  برنامه  این  داشتند.  ملی گرایی 

شد. در سال 2007 مضامین تاریخ جهان هم مورد توجه قرار گرفتند 

.))3 :2016 ,Harris(

در برنامۀ درسی انگلستان، از سن پنج تا 14 سالگی خواندن تاریخ 

اجباری است. البته می کوشند در سنین پایین، موضوع هایی را برای 

بچه ها در نظر بگیرند که هم جذاب و جالب باشند و هم درک آن ها 

برایشان ممکن باشد. از چهارده سالگی به بعد دانش آموزان با انواع 

و اقسام تاریخ، تعریف های متفاوت از تاریخ و داستان های تاریخی 

پیدا کنند  انتقادی  آشنا می شوند. سعی می شود دانش آموزان تفکر 

و نسبت به مندرجات کتاب های تاریخ حساس شوند. آن ها را نقد 

کنند و بگویند با کدام نظریه و کتاب بیشرت موافق اند. تالش می شود 

به صورت مهارتی با مطالب برخورد کنند. اما آموزش مهارت  محور 

)جوادیان،  دارد  اهمیت  فراگیرندگان  درک  و  فهم  میزان  و  نیست 

.)5 :1383

دوره های  که  می دهد  نشان  انگلستان  در  تاریخ  آموزش  تجربۀ 

داده  آموزش  عمیق  کامالً  مضامین  با  موضوعی  مطالعۀ  بر  مبتنی 

بخشی  عنوان  به  تاریخ   .))128  :2012  ,Hammarlund( می شوند 

از یک برنامۀ درسی گسرتده و غنی در نظر گرفته و تالش می شود 

فراگیرندگان از هامن سال های اولیۀ تحصیل با تحقیق واقعی تاریخی 

اجرای  برای  عملی  روش های  طریق  از  را  این هدف  شوند.  درگیر 

برنامۀ درسی تاریخ ملی به معلامن دورۀ ابتدایی معرفی  می کنند 

)Cooper, 2002: 7(. یکی از رسفصل های مهم در آموزش معلامن در 

دانشگاه های انگلستان بحث روان شناسی در آموزش تاریخ است. از 

مباحث	مهم	این	رسفصل	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	کرد:•	

آشنایی با دیدگاه های متفاوت روان شناسان در چگونگی درک و فهم 

دانش آموزان از مفاهیم تاریخی )مثل مفهوم زمان، شخصیت، تخیل، 

رابطۀ علت و معلولی حوادث، و...(؛

  نقش آموزش تاریخ در رشد روانی دانش آموزان؛

با  فراگیرندگان  اجتامعی  پایگاه  و  سن  جنس،  ارتباط  بررسی    

موضوع های مختلف در تاریخ؛

 بررسی بازخورد روانی دانش آموزان به تاریخ و ارزیابی عامل های 

خاصی که در تاریخ مطرح اند و بر ساختار دیدگاه دانش آموز نسبت به 

این درس تأثیر می گذارند )افضالن، 1385: 13(.

در باب اینکه چرا تاریخ باید در برنامۀ درسی باشد، دالیل متعددی 

ارائه شده اند. شاید بیشرتین رویکرد مورد توجه در این باب ملی گرایی 

باشد، اما استنفورد دلیل ملی گرایی را تقاضایی زننده می داند. وی از 

این لحاظ که هر کودکی »کنش های بزرگ« مردان وطنش را بداند، 

تاریخ را به طبل و شیپور تشبیه می کند. رویکرد درست از نظر وی 

آن است که در مطالعۀ تاریخ به دنبال حقیقت برویم. از نگاه وی، 

دو نگرش نسبت به تاریخ وجود دارند: یکی »نگرش خصوصی« که از 

تجربه ها و خاطره های شخصی رسچشمه می گیرد و به وسیلۀ عواطف 

به وسیلۀ  که  »نگرش عمومی«  دیگری  و  تقویت می شود،  شخصی 

می شود.  تحمیل  حرفه ای  مربیان  و  روزنامه نگاران  سیاست مداران، 

سیاست مداران،  یعنی  گروه،  این  به  نسبت  باید  دارد،  اعتقاد  وی 

آموزش تاریخ از دیدگاه مایکل استنفورد

چکیده
امروزه نقش تربیتی تاریخ در بسیاری از جوامع اهمیت ویژه ای دارد. بدون شک تاریخ، بیانگر هویت 

و شناسنامۀ فکری و فرهنگی یک ملت محسوب می شود و غفلت از آن در آموزش به رضر و زیان های 

غیرقابل جربان منجر خواهد شد. گفتامن سیاسی دربارۀ برنامۀ درسی تاریخ حاکی از نگرانی سیاست مداران 

از تضعیف هویت ملی و حافظۀ جمعی ملی در مقابل جهانی سازی و مهاجرت است. به همین دلیل در 

انگلستان بر آموزش دستاوردهای تاریخی این کشور با هدف های ملی گرا تأکید می شود. مایکل استنفورد 

یکی از اندیشمندانی است که به اهمیت تاریخ در تعلیم و تربیت پرداخته است. وی ضمن انتقاد از روش 

سنتی، راهکارها و روش های جدیدی را پیش روی معلامن قرار داده است. در این پژوهش با روش تحقیق 

تاریخی به بررسی دیدگاه های استنفورد در مورد آموزش تاریخ پرداخته ایم.

کلیدواژه ها: مایکل استنفورد، آموزش تاریخ، برنامۀ درسی تاریخ

مایکل استنفورد، متولد سال 1923 و اهل »بریستول« انگلیس است. 

وی صاحب مدارج علمی و دانشگاهی در رشته های تاریخ و فلسفه 

است که تا زمان بازنشسته شدن خود در سال 1983، کرسی تدریس 

داشت.   اختیار  در  را  دانشگاه وست آوانگلند  تاریخ  فلسفۀ  و  تاریخ 

بعد از آن هم رسدبیری نرشیۀ مهم و معترب فلسفی »کوگیتو«1 را 

بر عهده گرفت. وی مقاالت متعدد و آثاری چند در زمینۀ فلسفه و 

تاریخ دارد. مهم ترین کتاب های وی عبارت اند از: »راهنامیی مطالعۀ 

تاریخ، ماهیت معرفت تاریخ، مقدمه ای  بر فلسفۀ تاریخ، درآمدی بر 

تاریخ پژوهی، و درآمدی بر فلسفۀ تاریخ )استنفورد، 1381: 217 و 

1385: 18(. وی از استادان برجستۀ تاریخ است که در آثار خود مسائل 

فلسفی را با مثال های زیبا و به زبانی ساده بیان کرده است.

تاریخ در برنامۀ درسی
از آنجا که دیدگاه استنفورد با آموزش تاریخ در انگلستان مطابقت 

اواخر  تاریخ« در  اشاره کنیم، »برنامۀ درسی ملی  دارد، الزم است 

دهۀ 1980 در انگلستان شکل گرفت.  برنامۀ مزبور حاصل مداخلۀ 

دولت در برنامۀ درسی بود و بحث های زیادی دربارۀ ماهیت آنچه 

که باید آموخته شود، صورت گرفت. برنامۀ درسی ملی برای اولین 
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را  ما  نگرش  هستند  درصدد  که  حرفه ای  مربیان  و  روزنامه نگاران 

این نظر کسانی شایستۀ  از  باشیم.  تاریخ شکل دهند، بی اعتامد  به 

که  کسانی  حال.  نه  است  گذشته  به  دل بستگی شان   که  اعتامدند 

انگیزه شان پژوهش خالی از تعصب برای حقیقت است. بنابراین، الزم 

است مربی حرفه ای تاریخ این رویکرد را رسلوحۀ کار خود قرار دهد.

از نظر استنفورد تعلیم و تربیت دو جنبه دارد: فردی و اجتامعی. 

مطالعۀ تاریخ برای خود، بخشی از جنبۀ فردی است. ارصار حکومت 

بر برنامه های درسی در مدرسه ها، بخشی از جنبۀ عمومی آموزش 

تاریخ است. والدین هم متایل دارند کودکانشان مهارت ها و اطالعات 

خاصی را به عنوان بخشی از رشد شخصی بیاموزند و به عنوان بخشی 

از جامعۀ گسرتده تر، رشد یابند و معرفت تاریخی اش را مطرح کنند. 

آنان می خواهند سنت های اجتامعی، اخالقی و دینی خانواده شان  را 

نیز ادامه دهند. از این رو در بسیاری از کشورها فشارهایی بر برنامۀ 

درسی وارد می شوند و مباحث داغ و تلخی باال می گیرند.

کارکردهای  از  یکی  عنوان  به  را  تاریخ  نقش  بتوان  اینکه   برای 

بسیار مهم جامعه ارزیابی کرد، الزم است تجربه ای از دنیای زنان و 

مردان داشته باشیم. البته کودکان فاقد این تجربه هستند. از این رو، 

مشاهدۀ عمومی این است که بسیاری از افراد این موضوع ها را در 

دوران بزرگ سالی  جذاب می یابند؛ کسانی که در مدرسه عالقه ای 

به آن ها نداشته اند. یک راه حل این است که به یاد آوریم، هرکسی 

یک داستان خوب را دوست دارد و لذا تاریخ را می توان در هر سنی 

به طرزی لذت بخش به عنوان حکایت تعلیم داد. کودکان مدرسه ای 

به طرز چشمگیری انعطاف پذیرند و غالباً لذت بردن از یک موضوع 

را، حتی اگر در برنامۀ درسی قرار گرفته باشد، امکان پذیر می یابند 

به  سنتی  روش های  از  استنفورد  هرچند   .)109  :1385 )استنفورد، 

خصوص رویکرد سالر2  و یتمن3  انتقاد می کند، اما این راه حل او تا 

حدودی رویکرد سنتی دارد.

آنچه فراگیرندگان باید از تاریخ بیاموزند
بسیار  صنعت  یک  امروز  دنیای  در  را  تاریخ  مطالعۀ  استنفورد 

در  عظیمی  نقش  که  می داند  آموزشی  نهادهای  در  توسعه یافته 

تعلیم و تربیت جوانان ایفا می کند. امروزه آگاهی از گذشته به نحو 

چشمگیری در زندگی حضور دارد )استنفورد، 1378: 101(، در حالی 

که در گذشتۀ نه چندان دور، آموزش سنتی بود. در روش سنتی تالش 

از »واقعیت ها« را در حافظۀ کودکان فرو کنند که  می شد شامری 

ارکان اصلی تاریخ ملی به شامر می رفتند و  به ندرت چیزی بیش 

از فهرست پادشاهان، قهرمانان و نربدها بود )اشاره به روش سالر و 

یتمن(. از نظر استنفورد چنین چیزی نباید مظهر تاریخ یک ملت باشد. 

اگر واقعیت های تاریخی در بافت و زمینه ای گسرتده و عمیق جای 

نگیرند، بی معنا خواهند شد و فراموش می شوند.هنگامی که معلامن 

دلسوز می کوشند چنین بافت و زمینه ای را فراهم سازند، دو مشکل 

بالفاصله آشکار می شود:

در  زمینه مستلزم  و  بافت  ایجاد  که  است  این  نخست   مشکل 

اختیار داشنت وقت و منابع دیگر است. یا زمینه به طور مبسوط رشح 

داده می شود و معلم ناچار از بیشرت واقعیت های دیگر که دانستنشان 

برای کودکان جذاب است، چشم  می پوشد، و یا به بهای از دست دادن 

عالقه و درک، به شدت پایبند محدودیت ها   می ماند.

تاریخی  جریان  کل  بافنت  هم  به  که  است  این  دوم  مشکل   

-سیاسی، اداری، حقوقی، اقتصادی، دینی، اجتامعی و فرهنگی- که 
در آن رویدادهای مهم رخ داده اند، از کودکان فهمی توقع دارد که 

بسیار بیشرت از رشد فکری شان  است. از این رو، هم در مورد شامر 

می آورد،  یاد  به  طوالنی  مدت  برای  کودک  یک  که  واقعیت هایی 

جدی  محدودیت های  واقعیت ها،  آن  فهم  میزان  مورد  در  هم  و 

وجود دارد.با این حال، رویکرد دوم فایدۀ بیشرتی نشان داده است. 
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زیرا در تالش در جهت فهم بافت و زمینه ای که امور در آن واقع 

می شوند- چگونگی و چرایی-، کودکان چیزی بیش از واقعیت های 

محض می آموزند؛ دربارۀ قدرت، ثروت، مقام، سنت و کارکرد نهادها 

)دادگاه ها، پارملان ها و ارتش ها(. بنابراین، تاریخ را می توان تعلیم و 

تربیت از طریق تجربۀ غیرمستقیم توصیف کرد. دانش آموز نسبت به 

شکل های دیگر زندگی، شیوه های دیگر تفکر، و راه حل های دیگر برای 

مسائل عمومی شناخت پیدا می کند. وی با موقعیت ها، عاطفه ها و 

رفتارهای ناآشنا اما همچنان انسانی مواجه می شود. با شخصیت های 

پیدا  آشنایی  افسانه  از شخصیت های هر  عجیب و غریب جذاب تر 

می کند ؛ مانند هانیبال، امپراتور فردریک دوم ملقب به اعجوبۀ جهان، 

کاترین کبیر و بنجامین فرانکلین. کل این معرفت با آموزش تاریخ 

پدید می آید، اما متأسفانه چنین آموزشی پراکنده است.برای اینکه  

بافت و زمینۀ خاص داشته  از  بیرون  کاربرد مفیدی  تاریخ  آموزش 

باشد، الزم است تعمیم یابد. هم اکنون دلیلی وجود ندارد که دربارۀ 

اموری چون عواطف انسانی یا ارتش ها، یا اینکه  چگونه ثروت به 

وجود می آید و جهت پیدا می کند، مطالعات عاملانه ای صورت نگیرد. 

در واقع، این مطالعات انجام می گیرند، اما به عنوان بخش هایی از 

علوم اجتامعی و نه تاریخ در نظر گرفته می شوند. هیچ کس نگفته 

است دانش آموزانی که در مدرسه تاریخ می آموزند، باید کتاب های 

درسی گسرتده ای دربارۀ روان شناسی، حکومت، اقتصاد، سازمان دهی 

نظامی و غیره را، پیش از آنکه  در گذر تاریخ قدم بگذارند، فراگیرند. 

خود مورخان هم به این روش عمل منی کنند )استنفورد، 1385: 111-

.)110

به نظر می رسد راه حل استنفورد در مورد قرار دادن واقعیت ها 

در بافت و زمینه برای کودکان دور ه های پایین تحصیلی کاربردی نباشد. 

شواهد نشان می دهند، ارزیابی رویدادها در بسرت تاریخی گسرتده، در 

 Historical Association( مدرسه ّهای انگلستان صورت منی گیرد

اشاره  رویکرد  این  به مشکالت  نیز  2017: 7 ,[HA](. وی خود 
ایران ساعت تدریس  انگلستان هامنند  اینکه  در  دارد. به خصوص 

تاریخ کم است و در اینجا مشکل وقت کم، کار مربیان و فراگیرندگان 

را دشوار می کند. شاید این راه حل برای دورۀ متوسطه بهرت باشد. زیرا 

قوۀ تجزیه و تحلیل، و درک چرایی و چگونگی وقایع و رویدادها برای 

آنان امکان پذیر است.

کودکان  برای  حداقل  تاریخ،  آموزش  شیوۀ  مفیدترین  استنفورد 

الگوی  خودشان  برای  کنند  تشویق  را  آن ها  که  می داند  این  را، 

تکوین  در  بسیاری  ابتکار  بیابند.  تاریخی  پژوهش  در  ساده شده ای 

امر مستلزم آن است  این  تاریخی« رصف شده است.  »مهارت های 

که به کودکان اجازه دهیم، به برخی از اشیای به منایش گذاشته شده 

در موزه ها دست بزنند و آن ها را بررسی کنند. آن ها را تشویق کنیم 

که رویدادهای تاریخی را به صورت منایش به اجرا در آورند. نَُسخ 

مدارک تاریخی را برای تحقیق، مقابله )با نسخ دیگر( و گنجاندن در 

یک گزارش منسجم تاریخی چاپ کنند. بدین ترتیب تخیل برانگیخته 

می شود، فهم عمق می یابد و مهارت های خاصی کسب می شوند. اما 

آیا ممکن است به کارگیری شیوه هایی که به میزان کمرتی نیازمند 

را  برابر  ارزش  با  نتایجی  به  دستیابی  دیگرند،  منابع  و  نیرو  زمان، 

به  اندازه معرفت و مهارت های کسب شده  تا چه  مقدور سازد؟ و 

موقعیت های دیگر قابل انتقال اند.احتامالً آن ها را می توان در مطالعۀ 

اما  بود.  دلیل سودمند خواهند  بدین  و  کاربرد  به  بیشرتی  تاریخی 

و  مفید  از وی شهروندی  که  است  این  آموزش یک کودک  کارکرد 

مسئول بسازیم. اما اگر وی بتواند آنچه را در آموزش تاریخ کسب 

کرده است در جاهای دیگر به کار برد، مثالً در مدیریت، سیاست و 

در بیان ادبی، چنین روش هایی موجه هستند. اگر عالقه و شوقی در 

کودک پدید آید، چنین دانه هایی در آیندۀ زندگی وی شکوفا خواهند 

شد. استنفورد معتقد است، اجرای چنین روش هایی در  مدرسه های 

متوسطۀ دارای برنامه های درسی تابع مقتضیات امتحان، امکان پذیر 

نیست. زیرا امتحان شوق فزایندۀ بسیاری از کودکان را به تاریخ از 

بین می برد و روش امتحان که بر پاسخ های »درست« و »نادرست« 

آموزش  این حال  با  است.  این موضوع  ماهیت  راه  دارد، سد  تکیه 

که  آینده  در حرفۀ  انسان ها منی تواند  غیرمستقیم  تجربۀ  از طریق 

مستلزم فهم مردم است، ارزشمند باشد )استنفورد، 1385: 112-113(.

در واقع تأکید استنفورد بر تربیت شهروند خوب یکی از رویکردهای 

کنونی تاریخ و دغدغۀ بسیاری از کارگزاران درس ملی تاریخ است. 

محتوای کتاب تاریخ باید بر رشایط خاص تربیتی جامعه مبتنی باشد تا 

بتواند از عهدۀ تربیت شهروند مسئول و مفید برآید. تاریخ پویاست. 

دانش آموزان  باید  دوم،  دست  منابع  طریق  از  گذشته  یادگیری،  در 

را در جهت پرسیدن سؤال هایی از منابع دست اول هدایت کرد تا 

دالیل را کشف کنند. برای توسعۀ فکری و اجتامعی، درک تاریخی 

اهمیت دارد و برای پاسخ ها باید استدالل های صحیح وجود داشته 

انگلستان،  ملی  درس  برنامۀ  )Cooper,2000: 7(.در  باشند 

تجزیه و تحلیل فراگیرندگان از رویدادهای تاریخ اهمیت دارد. نتایج 

و  آموزش  سیاست های  دادند،  نشان  ولز  و  انگلستان  در  تحقیقات 

این  به  می کنند.  محلی حامیت  تاریخ  از  كشور  دو  این  در  پرورش 

صورت كه توالی مطالعات تاریخی طبق قوانین آموزشی چنین است:  

نواحی و  تاریخ  تاریخ جهان.  اروپا؛  تاریخ  تاریخ ملی؛  تاریخ محلی؛ 

اجتامعات محلی باید به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد. از مزایای 

آموزش تاریخ محلی، تشویق دانش آموزان به تحقیق، تجزیه و تحلیل 

و گزارش مشاهدات خود است كه به پیرشفت و توسعۀ تفكر منطقی 

دانش آموزان منجر می شود. آموزش تاریخ در انگلستان بیشرت با خود 

مردم و زندگی آن ها ارتباط دارد و در این امر به نیازهای محلی مردم 
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پاسخ می گوید. به عالوه، در آموزش تاریخ و به  خصوص تاریخ محلی، 

همۀ شئون و ابعاد زندگی، مثل ابعاد سیاسی، اجتامعی، فرهنگی و 

مذهبی، مورد توجه قرار می گیرند )قادری، 1396: 56(. نظرسنجی 

از نظر معلامن، رویکرد پژوهش محور  انگلستان نشان داده که  در 

جذاب ترین شیوۀ آموزش تاریخ است و در این رویکرد تاریخ محلی 

 Historical Association( است   شده  واقع  استقبال  مورد 

.)[HA], 2017: 11

نبود قوانین تاریخ
چیزی که تاریخ برای پیشربد هدف های آموزشی خود فاقد آن است، 

مجموعه ای از قوانین و اصول است. برای مثال، هدف اصلی آموزش 

در شیمی، القای معرفت و فهم قوانین، نظریه ها و فرضیه های آن علم 

است. البته مفید است بدانیم چگونه از لوله یا شعلۀ آزمایش استفاده 

کنیم تا بتوانیم برخی مواد شیمیایی را بشناسیم. هستۀ اصلی این 

علم، نظری است، حال آنکه در تاریخ چنین نیست. تاریخ هم معرفتی 

مبتنی بر واقعیت دارد که نظیر آن در شیمی به این صورت بیان 

می شود: ماده ای که امروز صبح در یک لولۀ آزمایش حرارت دادم، 

تبخیر شد. معرفتی کلی هم در تاریخ وجود دارد، اما در تاریخ هیچ 

قانونی وجود ندارد. بنابراین، آموزش در تاریخ فاقد همۀ امتیازهای 

نظری و واجد اندکی از امتیازهای عملی آموزش علمی است.

مقایسۀ تاریخ با شیمی جذابیت های علم مبتنی بر نظریه را به یاد 

می آورد. اینکه چگونه یک واقعیت را به وسیلۀ قوانین اساسی تر و 

می کند  یادآوری  استنفورد  است.  هیجان انگیز  کرد،  تبیین  زیربنایی 

که وی در اوایل 20 سالگی برای مطالعۀ کتاب »توین بی« شور و 

اطالعات  از  گسرتده ای  دامنۀ  است.  داشته  وصف ناپذیر  هیجانی 

تاریخی، به همراه پاره ای تعلیامت ساده از یک متدن، برایش کامالً 

با  احساس کرده است که تاریخ معنا دارد.  شورانگیز بوده و کامالً 

خواندن نظرات منتقدان توین بی و بسط شناخت خود دریافته که 

وی تالشی درخشان، اما ناموفق برای یافنت یک نظریۀ کلی در تاریخ 

انجام داده است. این موضوع یادآوری می کند که مفیدترین شیوۀ 

آموزش تاریخ این است که بافت و زمینۀ عمیق و گسرتده ای را که 

رویدادهای تاریخی در آن واقع شده اند، قابل فهم سازیم )استنفورد، 

.)116 -115-113 :1385
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درس »تاریخ معارص ایران« از جمله دروس عمومی است که در 

می شود.  تدریس  دبیرستان  سوم  پایه  در  تحصیلی  رشته های  متامی 

هدف از ارائۀ این درس آشنایی دانش آموزان با تحوالت کشور در 

دوره معارص، به خصوص انقالب اسالمی است. اما مسأله ای که دبیران 

این درس با آن مواجه هستند عدم توجه و عالقۀ دانش آموزان به این 

درس است؛ حتّی عده ای از دانش آموزان با برداشت نادرستی که از 

»تاریخ« دارند آن را بی فایده می دانند. 

بی توجهی دانش آموزان به درس تاریخ سبب شده است تا نگارنده 

که به تدریس این درس اشتغال دارم، به فکر یافنت راه حلی برای این 

نامطلوب و کسالت آور،  از وضعیت  را  برآیم و کالس درس  مسأله 

به وضعیت بهرت و قابل تحملی برای خود و دانش آموزان تبدیل کنم؛ 

زیرا کالسی که به درس بی توجه باشد و دانش آموز درس را بی فایده 

تلقی کند، هم برای معلم و هم برای خود دانش آموز عذاب آور و 

غیرقابل تحمل است. 

گردآوری اطالعات 
این وضعیت  بر  برای غلبه  راه حلّی مناسب و کارآمد  یافنت  برای 

نامطلوب دست به کار شده و به تحقیق و پژوهش پرداختم. ابتدا 

به بررسی پیشینه مسأله پرداختم و سعی کردم تحقیقات آکادمیک 

کامل  با  ولی  کنم،  گردآوری  به خصوص  زمینۀ  این  در  را  علمی  و 

در شامره های مختلف مجله  تنها  یافتم.  تأسف هرچه گشتم کمرت 

»رشد آموزش تاریخ« در مصاحبه هایی که با اساتید و محققان این 

رشته صورت گرفته بود مطالب کلی وجود داشت که بیشرت دربارۀ 

بیشرت  نوعی  به  که  ویژگی هایی  بود؛  تاریخ«  »معلم  ویژگی های 

فروانی  گرفتاری های  معلم  که  ما  زمان  از جنس  و  »آرمان گرایانه« 

دارد، نیست. 

آشتی با تاریخ

چگونه می توان عالقۀ 
دانش آموزان را به درس 

تاریخ بیشتر کرد؟

با  گفت وگو  طریق  از  مشکل  پاسخ  جستجوی  به  بعدی  گام  در 

همکاران باسابقه تر برآمدم تا شاید خرمن دانش آنان راهگشا باشد. 

به اتفاق آن ها بوی یأس  پاسخ هایی شنیدم که قریب  این زمینه  در 

و ناامیدی می داد و در این بین عده ای نیز از نادرست بودن نظام 

آموزشی کشور و »پاشنۀ آشیل«آن یعنی وضعیت بد اقتصادی و به 

تبّع آن از وضعیت بد جایگاه اجتامعی معلامن سخن گفتند. لذا نه تنها 

از این رهگذر نیز آن چنان جواب درخور و شایسته ای دریافت نکردم 

بلکه این تفکرات را یکی از عوامل ایجاد این وضع دریافتم. 

از خود  راه حل مشکل  یافنت  و  به کالس  بازگشت  آخرین مرحله 

دانش آموزان خواستم  از  این مرحله  در  بود.  دانش آموزان  و  کالس 

و  نظرات  دارند  »تاریخ«  از  که  تعریفی  نام خود ضمن  ذکر  بدون 

پیشنهادات خود را در مورد این درس و شیوه های بهرت تدریس آن 

برای بهرت کردن کالس و انتظارشان از یک »معلم تاریخ« بیان کنند. 

دانش آموزان  نظرات  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  و  جمع آوری  با 

و  ندارند  تاریخ  از  درستی  بینش  و  درک  آن ها  که  شد  مشخص 

عکس العمل آن ها به این درس نیز ناشی از تصور غلطشان از »دانش 

تاریخ« است. از نظر آنان تاریخ »رشح حال کسالت آور گذشتگان«، 

»علم  بعضی  تعبیر  به  و  رفت و آمد حکومت ها«  و  »رشح جنگ ها 

مرده شناسی« بود و»هیچ فایدۀ عملی« در زندگی امروزی ندارد. 

وقتی دیدگاه های دانش آموزان را مطالعه می کردم به فکر افتادم تا 

نظر همکاران خود در سایر رشته ها را نیز دربارۀ »تاریخ«جویا شوم. 

بهرتی  نیز وضعیت  آنان  اکرثیت  که  تأسف مشاهده کردم  با کامل 

نسبت به دانش آموزان ندارند! همکارانی که تعریف علمی و درستی 

تعداد  حتی  بودند.  انگشت شامر  داشتند  آن«  چیستی  و  »تاریخ  از 

»مرشوطه،  چون:  رایجی  اصطالحات  مفهوم  و  معنا  آنان  از  زیادی 

حزب، دموکراسی و... « را منی دانستند. عده ای نیز با پوزخند، به طور 

غیرمستقیم بر بی فایده بودن تاریخ تأکید می کردند. 

به فقر فرهنگی و  برداشت  این  از علت های اصلی  به نظر یکی 

شعارزدگی کشور در بخش آموزش برمی گردد. ما در زندگی روزمره 

و حتی در دعواهای سیاسی حرف ها و کلامت زیبا و پرطمطراقی را 

به زبان می آوریم بدون آنکه »فقه اللغه« یا مفاهیم آن ها را بدانیم. 

که  و...  آملان  سوئیس،  ژاپن،  چون  مدرنی  کشورهای  برعکس   

این  از  رسمایه گذاری فراوانی جهت همگانی شدن تاریخ کرده اند و 

طریق به رشد سیاسی و فرهنگی ملت های خود کمک می کنند، در 

کشورهای جهان سوم و در حال توسعه ازجمله ایران در این خصوص 

دوره  در  آملان  ازجمله  کشورها،  این  در  منی گیرد.  انجام  اقدامی 

متوسطه هشت کتاب تاریخ تدریس می شود که چهار کتاب اصلی و 
چهار کتاب کمک درسی هستند.1 

را می توان  دانش آموزان  توسط  تاریخ  به درس  بی توجهی  عوامل 

فهرست وار به رشح زیر بیان کرد: 

به  توجه  با  آن  مهم ترین علت  که  کتاب های درسی؛  نارسایی   -1

نگرش سیاسی - حکومتی به این درس، نگارش کتاب های تاریخ توسط 

سیاست مداران و افراد غیرمتخصصی صورت می گیرد که از شیوه ها و 

دیدگاه های تاریخ نویسی آگاهی ندارند،

2- شیوه های نادرست تدریس، 

  محمـد لطـفی
رسگروه تاریخ استان الربز
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3- استفاده از دبیران غیرمتخصص برای تدریس این درس )مانند 

دبیران ورزش، جغرافیا و...(،

4- کمبود وسایل کمک آموزشی در مورد این درس و یا عدم استفاده 

از این ابزارها توسط معلامن تاریخ،

5- داخلی بودن امتحان این درس و حذف آن از امتحانات نهایی، 

6- عدم طرح سؤال از این درس در کنکور رسارسی، 

گرایش  که  ایران  آموزشی  محیط های  بر  حاکم  دیدگاه های   -7

افراطی به درس های علوم پایه دارند، 

8- کم بودن انگیزه معلامن این درس با توجه به برخورد مدیران 

مدارس با این درس، 

9- نبود کالس های ضمن خدمت مؤثر برای ارتقاء سطح کیفی و 

دانش معلامن این درس، 

10- حجم فراوان کتاب های درسی)با توجه به ساعت این درس که 

در هفته دو ساعت است( .

یافنت یک عمل یا راه حل مناسب و تجربه کردن آن 
رسیدم  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  داده های  تحلیل  و  تجزیه  با 

که باید نخست »تاریخ« و چیستی آن را برای دانش آموزان تفهیم 

علمی کرد، لذا در نخستین جلسۀ آغاز درس در هر کالس، تاریخ را 

تعریف و کارکردهای آن را بیان کردم تا دانش آموزان متوجه اهمیت 

و فایده های مطالعه تاریخ شده و درک کنند که تجربه های گذشته 

در متامی زمینه ها می تواند راهگشای آنان در زندگی کنونی و ساخنت 

آینده ای مطمنئ برای خودشان و رسزمین شان باشد، چرا که »گذشته 

به  ناگزیر  نداند،  را  تاریخ خود  آینده است« و »هرملتی  راه  چراغ 

تکرار آن است«. تاریخ را کاربردی کرده و با ذکر منونه های مشابه در 

زمان حال نشان می دهم که این دانش می تواند در زندگی اجتامعی و 

فردی ما مهم و تأثیرگذار باشد. 

دریافتم که معلم تاریخ اگر می خواهد جایگاهی در خور و شأن 

اولیای  سایر دبیران پیدا کند و مورد توجه و قبول دانش آموزان و 

با  کند،  توجه  میان رشته ای  به مطالعات  گیرد، می باید  قرار  مدرسه 

فراگیران  پرسش های  به  و  باشد  به روز  همیشه  تالش  و  مطالعه 

پاسخ های به روز بدهد. از طرفی با رشکت فعال در شورای دبیران 

مدرسه و بیان نظرات و دیدگاه های خود در این شوراها، پاسخ به 

پرسش های همکاران و سخرنانی در مناسبت های مختلف مانند شب 

یلدا، نوروز و... ارشاف علمی خود را به اثبات برساند. 

با سال ها تدریس یاد گرفتم که باید اعتامد دانش آموزانم را به دست 

بیاورم. دقت کردم به هیچ قوم و نژادی توهین نکنم و با احرتام همۀ 

اقوام و گروه های نژادی را گل های زیبا و خوشبوی قالی خوش رنگ 

ملی  تقویت هویت  در جهت  گامی  و  کنم  معرفی  فرهنگی  ایران 

بردارم و به نظراتشان احرتام بگذارم. وقتی نقد می کنند با دقت به 

صحبت هایشان گوش دهم، شتاب زده و بدون دلیل پاسخ سؤاالتشان 

میان  در  آن ها  با  صادقانه  منی دانم  را  درست  پاسخ  اگر  ندهم،  را 

گذاشته و فرصت بخواهم تا در جلسات بعدی پس از مطالعه منابع 

مورد نظر پاسخ درست را ارائه کنم. 

کالس درس را از حالت رسمی و خشک درآورده و با صبوری به 

دانش آموزان زندگی در »آزادی«2 را یاد می دهم. به نظر امن ترین 

جمعی،  زندگی  و  دموکراسی  مترین  برای  دانش آموزان  برای  مکان 

کالس درس است چراکه بدون هیچ هزینۀ جانبی می توانند مشق 

و  می دهم  یاد  آن ها  به  را  خالق  تفکر  کنند.  اجتامعی  زندگی 

دانش آموزانم یاد می گیرند که بدون دلیل چیزی را نپذیرند. آن ها 

به مهارت گفت وگو که به نظر گمشدۀ مهم این دوره است دست 

می یابند و مترین می کنند تا با احرتام به نظر مخالف براساس مبنای 

علمی پاسخ دهند و گفتگو را از جدل تشخیص و تفکر نقاد داشته 

باشند. 

و  بر شیوه سخرنانی رِصف  مبتنی  که  تاریخ  تدریس  سنتی  روش 

از شیوۀ  بیشرت  و  دادم  تغییر  را  بود  پایان عالمت زدن سؤاالت  در 

در  رشکت  به  دانش آموزان  تشویق  برای  کردم.  استفاده  مشارکتی 

فعالیت های کالسی و تقویت روحیّۀ پرسش گری در آن ها منره درنظر 

گرفتم و از ابزارهای کمک آموزشی این درس نظیر نقشه، عکس، اسناد 

و به خصوص فیلم استفاده کردم. 

انگیزش  ایجاد  و  تاریخی  آثار  با  بیشرت دانش آموزان  برای آشنایی 

آن ها  برای  موجود  محدودیّت های  به  توجه  با  آن ها  در  یادگیری 

بسیار خوبی  تأثیر  نه تنها  این سفرها  دادم.  ترتیب  علمی  سفرهای 

بر دانش آموزان گذاشت و عالقۀ آنان را نسبت به تاریخ و هّویت 

مدارس  این  مدیران  نگرش  تغییر  سبب  بلکه  کرد،  بیشرت  خودشان 

نسبت به درس تاریخ و حتی شأن معلامن تاریخ شد. 

برای مشارکت بیشرت دانش آموزان در کالس یک تحقیق و کنفرانس 

از طرف خودشان در نظر  انتخاب موضوع  با  در طول هر نیم سال 

بود و  به دلخواه دانش آموزان  آزاد و  کامالً  این موضوعات  گرفتم. 

این  دادم.  اختصاص  این مورد  به  را  آنان  از منرۀ مستمر  چند منره 

از طرفی سبب جلب مشارکت دانش آموز در کالس می شد  مسأله 

و کالس را از متکلم وحده بودن معلم درمی آورد و از طرف دیگر 

برای دانش آموزان هم فرصت مغتنمی بود تا هم چیزهایی بیشرت از 

کتاب های درسی یاد بگیرند و هم روش تحقیق را بیاموزند. 

این  به  نسبت  واکنش  و  آمده  بدست  نتایج  ارزیابی 
راه حل 

نظر  و  دید  نه تنها  روش  این  اجرای  از  چندماه  گذشت  از  پس 

دانش آموزان نسبت به »تاریخ« و این درس تغییر کرد بلکه کالس 

»درس تاریخ« از بهرتین کالس های آنان شد؛ به حدی که تعدادی از 

دانش آموزان سال سوم رشته های تجربی و ریاضی در دبیرستان های 

مختلف متامیل به رشته انسانی و تحصیل در رشته تاریخ شدند و ابراز 

می کردند که لحظه شامری می کنند تا هرچه زودتر جلسه بعدی درس 

تاریخ شان فرا برسد. حتّی معلامن درس های دیگر متوجه این تغییر 

شده بودند و گاهی می گفتند: »با این بچه ها چه کار کرده ای که تاریخ 

را از درس های تخصصی شان مانند حسابان بیشرت مطالعه می کنند«. 

این تغییردیدگاه بین دبیران نیز به وجود آمده است. دبیران تاریخ 

مرکز ما و همکاران رشتۀ انسانی از جایگاه واالیی برخوردار هستند 

و نه تنها گوشه گیر و تحت تأثیر دبیران علوم پایه نیستند بلکه پیرشو و 
در متام برنامه های مرکز و تصمیم سازی ها موثر هستند.3
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پیشنهادات 
 برای آموزش بهرت تاریخ و کارآمدتر شدن این درس بسیار مهم در 

جامعه پیشنهاد می شود: 

1- از دبیران متخصصی که عالقمند به کار و رشته تحصیلی خود 

هستند استفاده شود. 

2- معلامن تاریخ از شیوه های جدید تدریس در ارائه درس بهره 

گیرند و تنها با استفاده از روش سخرنانی متکلم وحده نباشند. 

3- دانش آموزان را در فرایند تدریس با سؤاالت ضمن تدریس فعال 

کنیم و به آنان فرصت اندیشیدن و تفکر بدهیم. 

4- از ابزارها و وسایل کمک درسی )مانند: نقشه، فیلم، عکس و...( 

استفاده شود. 

5- برای فراهم کردن رشایط بهرت تدریس، می باید ذهنیت مسؤلین 

مدرسه را نسبت به اهمیت این درس مساعد کرد. 

با  انسانی مطرح و  را به عنوان حافظۀ جامعۀ  تاریخ  6- اهمیت 

توضیح و ترشیح مناسب، دانش آموزان را نسبت به اهمیت تاریخ در 

زندگی به یقین رساند. 

7- اگر در شهر و منطقه ای که تدریس می کنیم اماکن تاریخی وجود 

دارد دانش آموزان را گاهی اوقات به این مکان ها برده و در آن جا 

تدریس کنیم. 

8- معنا و مفهوم اصطالحات سیاسی و اجتامعی را که در کتاب های 

دانش آموزان  برای  ساده  بیانی  با  دارند  وجود  مطبوعات  یا  درسی 

توضیح دهیم. 

9- تاریخ را به علم روز تبدیل کنیم و با مثال هایی که در زندگی 

امروزی به وجود می آیند کاربردهای تاریخ را نشان دهیم. 

10- ظاهر و لباس آراستۀ معلم تأثیر زیادی بر فراگیران دارد، لذا 

همیشه معلم باید با ظاهری آراسته و با متانت در کالس درس حارض 

شود. 

11- سعی کنیم اعتامد دانش آموزان را جلب کنیم، با آن ها دوست 

شویم و با هر دانش آموزی متناسب با عالقه او صحبت و درگفت وگو 

از بهرتین و زیباترین واژه ها استفاده کنیم. 

12- خطاهای کوچک دانش آموزان را ببخشیم و محیط کالس را 

خشک نکنیم. 

13- با مدیران و اولیای مدرسه ارتباط خوبی برگزار و از امکانات 

مدرسه جهت ارتقای درس تاریخ استفاده کنیم. 

 ...  -14

پی نوشت ها 

1 . مجله رشد آموزش تاریخ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شامره 16، 

ص 34-43.

2. آزادی یعنی زندگی در چارچوب قانون و رعایت حقوق دیگران.

3. مرکز تیزهوشان شهید سلطانی 3 کرج

منابع

تربیت،  و  تعلیم  پژوهشکدۀ  انتشارات  پژوهش در عمل،  قاسمی، 1380،  اقبال   .1

تهران.

2. اقبال قاسمی، 1382، راهنامی معلامن پژوهنده، انتشارات اشاره، تهران.

3. مجله رشد آموزش تاریخ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شامره 16.

ملّتی که تاریخ خود را نداند، ناگزیر باید آن را تکرار مناید.
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تاریخ آموزش

  شاهرخ عبدالله زاده
کارشناس ارشد تاریخ و متدن اسالمی

و دبیر آموزش وپرورش شهرستان ماکو 

    دورۀ بیست ویکم    شمارۀ 3    بهار 1399

اشاره دولت عثامنی که در سدۀ بیستم میالدی دوران پایانی خود را سپری می کرد، در پی غرب گرایی در سده های اخیر، در عرصه های علمی و فرهنگی 

شاهد ایجاد مؤسسه های آموزشی ماملک مختلف بود. این مدرسه ّها با نهادهای گذشته تفاوت داشتند و الگوبرداری از مدرسه های اروپایی بودند. ایرانی ها نیز 

مدرسه ّهایی در آن کشور ایجاد کردند. مهم ترین نهاد آن ها دبستانی بود که در »استانبول« تأسیس شد. ساخت این مدرسه به دلیل اهمیت استانبول به عنوان 

پایتخت فرهنگی جهان اسالم، عالقۀ اتباع ایرانی به فرهنگ و تاریخ بومی جامعه ای که در آن ساکن بودند، و ارتباط با گروه های سیاسی در عثامنی و فعالیت های 

اجتامعی در آن جامعه، صورت گرفت. نوشتار حارض در پی شناساندن این مدرسه ها، به ویژه دبستان ایرانی ها در استانبول، کیفیت و برنامه های درسی آن، تاریخ 

امتام آموزش در مدرسه ها، و در نهایت ارائۀ اسناد به جا مانده از آن دوره است.

واژ گان کلیدی:  ترکیه، ایران، عثامنی، تاریخ آموزش ایران، دبستان ایرانی استانبول



شکل  ق   13 م/   18 قرن  نیمۀ  از  عثامنی  دولت  در  که 

ساختار  در  تحوالتی  با  ترکیه  در  امروز  به  تا  گرفتند، 

 Akyuz,( هستند.  فعال  همچنان  برنامه هایشان  و 

156 :2008(این مدرسه ها با وجود اینکه به زبان های 
خارجی و غیرترکی آموزش می دادند، روزبه روز بر تعداد 

دانش آموزانشان افزوده می شد. مؤسسه های تأسیس شده 

که بیشرت مدرسه های مسیحیان کاتولیک و پروتستان بودند، 

انتقال دهندۀ فرهنگ و سنن غیراسالمی و غربی نیز در 

جامعۀ عثامنی محسوب می شدند. این در حالی بود که 

حدود 50  درصد دانشجویان مدرسه های مذکور ترک و 

طبق اشارۀ منابع، در تحوالت علمی، فرهنگی و سیاسی 

.)Çelikel, 1993: 185(دوره های بعد مؤثر بودند

مدرسه های خارجی که توسط اشخاص حقوقی خارجی 

نظام نامه  با  می شدند،  تأسیس  آن ها  مالی  پشتوانۀ  با  و 

عمومی معارف سال 1869 م/1285 ق به رسمیت شناخته 

مدرسه هایی  میان  این  )Altin, 2008: 8(.در  شدند 

که بدون فرمان رسمی دولت مبدأ تأسیس می شدند، در 

سال 1901 م/ 1318 ق با ردوبدل شدن نامه هایی از طرف 

دولت عثامنی قانونی اعالم شدند. الزم به ذکر است بیشرت 

 Büyükkarc,( .مدرسه های فرانسوی از این دست بودند

)1999: 141
نکتۀ مهمی که باید در مورد این مدرسه ها در اینجا ذکر 

کرد و مدرسه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نبودند، 

مکاتب  تعلیامت نامۀ  قانون  در  که  بود  مواردی  رعایت 

خصوصی در رابطه با همۀ مدرسه های خارجی فعال در 

عثامنی ذکر شده بود. این موارد عبارت بودند از:

تاریخ و جغرافیای ترک بر اساس زبان  1. آموخنت زبان، 

این  آموزشی  درس های  ارائۀ   .2 مدرسه ها؛  آموزشی 

و  نارش  آن ها،  کتاب های  نویسندگان  اسامی  مدرسه ها، 

محل نرش آن ها؛ 3. مشخص شدن معلامن، هویت آن ها 

و محل فارغ التحصیلی آنان؛ 4. بازبودن همه روزۀ درهای 

مدرسه ها به جز روزهای تعطیل.

این قوانین بعدها در دورۀ جمهوری به تصویب وزارت 

ملی آموزش )MEB( رسید. اما آئین نامۀ جدید تصویب 

شده در تاریخ 1935/11/7 میالدی، قوانینی وضع کرد که 

مهم ترین آن ها بدین قرار بود:

منی تواند  خـــارجی  مدرســـــه هــای  از  هیـچ  یک   .1

شعبه ای دیگر بزند.

2. در مدرسه های خارجی نباید از نو مدرسه های ابتدایی 

ایجاد شود.

در  که  مدرســـــه هــــا  این  کالس هـــــای  تـعـــداد   .3

نظارت خانۀ معارف ثبت شده اند، افزایش منی یابد )هامن، 

ص 17-18(.

مدرسه های ایرانی ها

بر اساس آثار و اسناد باقی مانده از قرن 19 م/ 13 ق،  

و جزو برنامه های این مدرسه ها شد. این اتفاق تا زمانی که 

الفبای التین رسمی و معمول شد، ادامه یافت )حیدرزاده، 

.)242 :1376

مهم ترین این درس ها سه درس تحفۀ وهبی، نحبۀ وهبی 

سمبل زاده  توسط  آن ها  کرسی  که  بود  وهبی  لطفیۀ  و 

وهبی، عامل و دانشمند وقت برپا می شد. وی این درس ها 

را به زبان فارسی ترجمه و تدریس می کرد و نقش زیادی 

در آموزش نوین عثامنی داشت. این کتاب ها که در واقع 

و  حفظ  برای  می شدند،  قلمداد  آموزشی  فرهنگ نامۀ 

کتاب  می شدند.  تدریس  )زبان(  کلامت  و  لغات  آموزش 

لطفیۀ وهبی، کتابی اخالقی بود. همچنین از جمله مواد 

درسی دیگر کتاب »گلستان سعدی« بود که بنا به گفتۀ 

مورخ معارص ترک، دکرت یحیی آکیووز، تدریس آن تا سال 

1928 در ترکیه جاری و جزو درس هایی بود که آموزش 

آن برای دانش آموزان مدرسه های ابتدایی و متوسطه در 

.)Akyuz, 2008: 153( عرص مزبور رایج و اجباری بود

تاریخچۀ  معرفی  و  تبیین  حارض  پژوهش  هدف 

مدرسه های ایرانی فعال در جامعۀ عثامنی و ترکیۀ دورۀ 

جمهوری به شکل مخترص و مدرسۀ ایرانی های استانبول 

این  تأسیس  نحوۀ  به  تحقیق  این  در  است.  تفصیل  با 

مدرسه ها، گسرتش آن ها و هدف های دینی و سیاسی این 

مؤسسه ها، موانع و مشکالت مدرسه های مزبور، به ویژه 

دبستان ایرانی های استانبول، طبق گزارش های  باقی مانده 

از »روزنامۀ اخرت« که مهم ترین روزنامۀ ایرانی عرص قاجار 

چاپ شده در استانبول بود، پرداخته می شود. همچنین 

آن ها،  آموزشی  شیوه های  مدرسه ها،  این  درسی  برنامۀ 

اخذ و پذیرش دانشجو، کارهای مربوط به نظم و انضباط 

آن ها، و مسائل مرتبط با این مدرسه ها بررسی می شوند. 

قبل از ورود به بحث اصلی پژوهش که معرفی مدرسه های 

ایرانی فعال در مملکت عثامنی و ترکیۀ جمهوری و به 

تأسیس  است، مسئلۀ  استانبول  ایرانی های  دبستان  ویژه 

ذکر  را  آن ها  قوانین  و  عثامنی  در  خارجی  مدرسه های 

می کنیم.

در  ساکن  خارجی  اتباع  آموزشی  مؤسسه های  تأسیس 

مملکت عثامنی

قانون  طرف  از  که  بود  حقی  خارجیان  برای  آموزش 

اساسی تدوین شده در عرص تنظیامت به آن اذعان شده 

بود. بر اساس اطالعات ارائه شده در منابعی چون آرشیو 

وزارت خارجه و اسناد موجود در »سازمان ملی آموزش 

آنکارا«، خارجی ها برحسب خواسته هایشان در مدرسه های 

ترکیه تحصیل می کردند و این در حالی بود که برخالف 

Büyük�( دخود ترکان، آموزش برای آن ها اجباری نبو

.)karcı, 1999: 99
خارجیان  برای  مدرسه  تأسیس  حق  اساسی  قانون  در 

ساکن در عثامنی نیز داده شده بود. برخی از مدرسه ها 

بررسی تاریخی رابطۀ ایرانی ها و عثامنی ها ما را به این 

نتیجه می رساند که حضور ایرانی ها در مملکت عثامنی 

و نقش آن ها در عرصه های علمی و فرهنگی به قرن 15 

میالدی )9 هجری( برمی گردد؛ زمانی که خیل کثیری از 

مهاجرت  عثامنی  مملکت  به  ایرانی  دانشمندان  و  علام 

کردند؛ عرصی که تیموریان بر ایران حکم می راندند و به 

دالیل سیاسی، از جمله بیمناک بودن از ترکامنان قراقویونلو 

و آق قویونلو و وحدت مذهبی آن ّها با عثامنی ها، روابط 

نیز  و  روابط  این  کردند.  برقرار  دولت  این  با  حسنه ای 

بایقرا  سلطان حسین  سلطنت  دورۀ  در  علمی  مراودات 

فزونی یافت )حیدرزاده، 1376: 50(.

بنا به گفتۀ خان ملک ساسانی از تاریخ 920 ق ایرانی ها به 

ویژه ترکان آذربایجان یا خودشان کوچ کرده یا باالجبار به 

آن دیار کوچانده شده اند )ساسانی، 1354: 115(.

با روی کار آمدن سلسلۀ صفویه و اعالم رسمیت مذهب 

شیعه در ایران )920 ق(، عرصه برای فعالیت های علامی 

سنی مذهب کمرنگ شد. در کنار این اتفاق، عواملی چون 

استقبال و عامل پروری برخی از سالطین عثامنی چون بایزید 

اول و فراهم بودن بسرت مناسب زندگی و فعالیت های علمی، 

باعث کوچ و مهاجرت جمعی از علام و دانشمندان از ایران 

به عثامنی شد که از آن جمله می توان به حکیم الدین ادریس 

بدلیسی )متوفی 926 ق(، معروف ترین مورخ قرن های نهم 

و دهم قمری در عثامنی، عثامن طبیب، پزشک ایرانی دورۀ 

سلطان سلیم، عبداالول قزوینی، محمود بن کامل و  محمد 

قره باغی اشاره کرد )هامن، ص 86-82(. این مهاجرت تأثیر 

زیادی در انتقال سنت های مدرسه های ایرانی به رسزمین 

عثامنی داشت.

الزم به ذکر است که همواره هم جواری ایران با عثامنی 

باعث  که  بوده اند  دالیلی  از جمله  فرهنگی،  نزدیکی  و 

حضور تاریخی اهالی ایران در قلمرو عثامنی می شدند..

تحوالت دورۀ تنظیامت1  که از 1839 م/ 1255 ق آغاز 

می شود،  قلمداد  عثامنی  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  و  شد 

در  تحول  مهم تر  همه  از  و  جدید  افکار  گسرتش  باعث 

آموزش وپرورش عثامنی شد. ازجمله اتفاقات این دوره که 

هدف پژوهش حارض بر آن مبتنی است، جریان تأسیس 

مدرسه ّهای جدید توسط اتباع خارجی، بعد از تنظیامت 

عثامنی و بعدها در دورۀ ترکیۀ جدید است.انس و الفت 

با  سلیم  سلطان  هامنند  عثامنی،  رسزمین  حکام  بعضی 

ادبیات منظوم فارسی طی سال های متامدی باعث شده بود 

که همگام با آشنایی با متدن جدید و احساس نیاز اتباع 

ایرانی ساکن در آنجا، فکر تأسیس مدرسه هایی که زبان 

و فرهنگ رسزمین ایرانی را آموزش دهند، شکل بگیرد. 

این امر با تأسیس مدرسه های جدید قوت گرفت )ریاحی، 

1369: 241(. بنابراین از نیمه های قرن سیزدهم قمری که 

مدرسه هایی به شیوۀ جدید دایر شدند، تدریس فارسی در 

کنار ترکی و گاه  فرانسه هم در برنامه های درسی گنجانده 
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ایرانی های بسیاری در عثامنی و به ویژه در شهر استانبول با 

هدف های سیاسی، فرهنگی، تجاری و علمی حضور فعال 

داشته اند. از دید بسیاری از علام، روشنفکران و تجار ایرانی، 

استانبول شهری بسیار جذاب بود )قرقلو، 1380: 3(.

موقعیت راهربدی این شهر به عنوان دریچه ای رو به 

غرب و افکار جدید و نیز پایتخت دیرینۀ خالفت اسالمی 

باعث رسازیر شدن اقوام و ملل گوناگون، به ویژه ایرانی ها 

به آنجا شده بود. حضور ایرانی ها در استانبول در زمینۀ 

سیاسی – فرهنگی، با انتشار روزنامه های اخرت، رسوش و 

جراید دیگر پررنگ بود. در زمینۀ علمی هم نقش بارز 

ایرانی ها در ایجاد مدرسه از نیمه قرن 18 م/ 13 ق در 

بود.  جلوه گر  جمهوری  ترکیۀ  دورۀ  بعدها  و  عثامنی 

ایرانی ها هامنند سایر دولت های خارجی ساکن در اراضی 

کشور عثامنی، مدرسه های متفاوتی تأسیس کرده بودند. 

Büyük�( بودن  اصلی  مرکز  چهار  در  مدرسه ها  داین 

karci, 1999: 25(. مهم ترین آن ها دبستان ایرانی های 
استانبول بود. در اهمیت این دبستان همین بس که فعالیت 

آن تا سال ها بعد از انحالل امپراتوری عثامنی تا تشکیل 

جمهوری ترکیه نیز ادامه داشت. در ادامه به بیان اطالعاتی 

دربارۀ  این مدرسه ها می پردازیم:

1. دبستان اخوت

یکی از مدرسه های ایرانی در بغداد بود. فعالیت آن تا 

سال 1910 ادامه داشت )Polat, 1992: 156(. به دلیل 

نبود اطالعــات در مورد این مدرسه در منابع، هیچ گونه 

اطالعاتی در مورد کیفیت آموزشی آن، سطح آموزشی، 

ظرفیت دانش آموزان و حتی تاریــخ دقیق ســـاخت آن 

در مورد مدرسه  اطالعی  تقریباً  منابع  و  نیست  موجود 

مذکور نداده اند.

2. مدرسۀ حسینی

مدرسۀ مهم و قابل ذکر دیگر ایرانی ها بود که توسط 

»جمعیت ایرانی انجمن مساوات« در کربال تأسیس شده 

بود. بر اساس اسناد »آرشیو تاریخ عثامنی«،  مکتب حسینی 

متشکل از سطح های آموزشی ابتدایی، رشدیه و اعدادی 

می شد. شاید مهم ترین نکتۀ قابل ذکر در مورد این مدرسه، 

موجود  ترکیه  نخست وزیری  آرشیو  در  که  است  سندی 

به خاطر  تقاضانامه ای است که  این سند  است. موضوع 

افتتاح این مدرسه توسط انجمن مساوات ایران در کربال 

نگاشته شده و بر جای مانده است.

در زیر ترجمۀ تقاضانامه چنین آمده است:

نظارت عمومی معارف/ مدیریت تحریرات/ شامرۀ 

خصوصی:1076 – عمومی:1557

حضور سمیع جناب صدارت پناهی

تقاضانامه ای از طرف چاکرانش

مساوات  انجمن  طرف  از  کربال  )والیت(  سنجاق  »در 

ایرانی های مقیم برای تأسیس مدرسه ای موسوم به حسینی 

در سه سطح ابتدایی، رشدیه و اعدادی اجازه و رخصت 

طلبیده و باملخابره از طرف تحریرات رسیده از بغداد برای 

ساخت بنای مدرسه و تعیین مدیر و معلامن صالح برای 

آنکه تنظیم رخصت نامه برای تأسیس آن در پی موافقت 

حرضت صدارت پناهی بوده که امید است با قدوم ایشان و 

فرمان صاحب االمر این مهم میرس گردد.«شعبان سال 1328 

ق/ آگوست  1910

) دایرۀ آرشیو مرکزی عثامنی(    

3. دبستان احمدیان

آرشیو ملی آموزش عثامنی،  سندی  اسناد موجود  در 

از وجود مدرسه ای در استانبول در سال 1916 م/ 1334 

ق حکایت می کند. این مرکز آموزشی که نامش دبستان 

احمدیان استانبول آورده شده، دارای چهار کالس ابتدایی 

کنار  در  مزبور  مدرسۀ  است.  بوده  رشدیه  یک کالس  و 

مزار فضلی پاشا و در محل »دبستان اتریشی سنت جرج« 

 ،)Büyükkarc, 1999: 28( استانبول ایجاد شده بود

متأسفانه به علت فقدان اطالعات جامع در منابع و تواریخ 

به جا مانده، منی توان رشح مفصلی  دربارۀ جزییات آن ارائه 

داد.

4. مدرسۀ ایرانی های استانبول

ایرانی ها،  دبستان  یا  استانبول  ایرانی های  مدرسۀ 

مهـــــم تـــرین و تنـهـــــا مـــدرســـــــه ای از بیــــن ایـن 

مدرســــــه هاست که منــــابع اطالعات بیشرتی در مورد 

آن ذکر کرده اند. این مدرسه که تا سال های متامدی بعد از 

سقوط عثامنی در جامعۀ ترکیه به فعالیت خود ادامه داد، 

در سال 1884 م/ 1301 ق توسط هیئتی از ایرانی های مقیم 

معین امللک  حاج شیخ حسین خان  به رسپرستی  استانبول 

)ساسانی، 103( بنا نهاده شد. بانیان مدرسه در محـلــــۀ 

»کاروان رسای  در  واقع  استانبــول،  »چاقمــــاقچیـــالر« 

شامل  مکانی  بود،  ایرانی ها  تجمع  محل  که  والده خان« 

دو اتاق را اجاره کرده و تنها با دارا بودن 9 دانش آموز، 

با معلمی علی آقا نامی فعالیت علمی خود را آغاز کرده 

بودند.

گذشت  با  صادقیانی  حاج علی  نام  به  شخصی  بعدها 

زمان و افزایش تعداد دانش آموزان و نیز تخصیص مکان 

را  محلی  )ساسانی، 1354: 105(،  بیامرستان  به  مدرسه 

آنجا  به  را  مدرسه  و  اجاره  استانبول  بایزید  منطقۀ  در 

منتقل کرد. بدین ترتیب این دبستان با نام دبستان ابتدایی 

مکان  این  بعدها  داد.  ادامه  خود  فعالیت  به  ایرانی ها 

ایرانی  یک  وسیلۀ  به  دبستان  و  شد  آتش سوزی  دچار 

متمول ساکن استانبول به منطقه ای در محلۀ »دیزداریه 

چمربلی تاش« در ساختامنی با 24 اتاق که وقف شده بود، 

منتقل شد و تا سال 1934 م/ 1352 ق در این مکان به 

.)Taşdemırci, ?: 11-12( ادامه داد  فعالیت خود 

نکتۀ عجیب اینکه مکان تازه اجاره شده نیز در نتیجۀ 

آتش سوزی نابود شد و تنها دفرت مربوط به اسامی، توسط 

یکی از دانش آموزان مدرسه بیرون آورده شد. رسانجام 

از سال 1934 م/1352 ق بار دیگرتاجری ایرانی )حاج رضا 

قلی خراسانی( دبستان را به منطقۀ سلطان احمد استانبول 

Haydaroğ-( انتقال داد و در آنجا مدرسه را دایر کرد 

.)lu, 1992: 159
دبستان ایرانی ها توسط جمعی از اتباع ساکن مملکت 

بود:  قرار  بدین  آن ها  اسامی  که  می شد  اداره  عثامنی 

حاج میرزا  هادی بیگ،  حاج علی آقا،  حاج محمودآقا، 

عبدالکریم و جمعی از ایرانی های ثرومتند استانبول و اولین 

مناینده و مدیر آن حاج رضا قلی خراسانی بود )ساسانی، 

.)55 :1354

این مدرســـــه که از زمـــــــان تـــأسیــــس در 1884 

م/1301 ق به شکــل غیـــــررسمی فعــالیت می کرد، در 

سال 1958 م/1377 ق، از طرف دولت ترکیه تصدیق و 

به رسمیت شناخته شد. با وجود این تا تاریخ مذکور نیز 

مدرک فارغ التحصیلی آن مانند سایر مدرسه های ابتدایی 

با  نیز  فعال در جامعۀ عثامنی پذیرفته می شد. مدرسه 

گذشت زمان، تقریباً از همه نوع لوازم تحصیل و امکانات 

آموزشی الزم برای یک مدرسه ابتدایی برخوردار شده 

 Osmanli Arşiv Daire Başkanlığı,( بود 

2010:530(. با تشکیل جمهوری اسالمی ایران در سال 
1979، مدرسه به کنسولگری دولت ایران سپرده شد و 

ابتدایی جمهوری  »مدرسۀ  به  نام مدرسه  تاریخ  این  از 

اسالمی ایران« تغییر یافت. مدرسه مجدداً در 1985/6/15 

طعمۀ حریق شد، اما در هامن سال وزارت آموزش ترکیه 

آن را بازسازی کرد و فعالیت آموزشی آن از رس گرفته 

دلیل  به  مدرسه  مسئوالن  به  ترکیه  الییک  دولت  شد. 

اداری  پست های  در  ترک  کارمندان  از  استفاده نکردن 

آن مانند مدیریت، معاونت و حتی معلامن، انجام امور 

لباس های  نداشنت  مطابقت  علوم،  وزارت  اجازۀ  بدون 

مورد استفاده در مدرسه )چه از سوی کادر اداری و چه 

وسایل  نقص  و  ترکیه،  رسمی  قوانین  با  دانش آموزان( 

آن،  از  پس  داد.  هشدار  بار  سه  آموزشی،  ملزومات  و 

مدرسه ها،  سایر  امتیازات  از  مدرسه  این  دانش آموزان 

شدند  محروم  ترکیه،  دانشگاه های  به  راهیابی  مانند 

این مدرسه  نیز پذیرفته نشد. رسانجام  و مدارک آن ها 

در سال 1990 م به علت تعیین و تأیید نشدن معلامنش 

آن  با  نکردن  همکاری  و  ترکیه  علوم  وزارت  سوی  از 

وزارتخانه  تعطیل شد.

دربارۀ  جامعی  نسبتاً  اطالعات  که  منابعی  دیگر  از 

وزارت  آرشیو  در  است  سندی  کرده،  ارائه  مدرسه  این 

که  ق   1370 م/   1951 تاریخ  به  ترکیه  آموزش وپرورش 

ایرانی ها،  دبستان  دربارۀ  مدون  نظام نامۀ  یک  قالب  در 
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و  نظم  به  مربوط  برنامۀ درسی، مسائل  مدیر،  معلامن، 

انضباط، برنامه های درسی دانش آموزان و مسائل مرتبط 

با نظام آموزشی مدرسه اطالعاتی را عرضه کرده است 

نظام نامه  این   .)Haydaroglu, 1992: 165-168(
ادارۀ  به  امور مربوط  تنظیم شده و همۀ  در 102 ماده 

مدرسه، رشایط ثبت  نام، رشایط دانش آموزان و معلامن، 

روش تدریس و مواد درسی در آن منظور شده اند؛ به طوری 

که هرکسی به خوبی و روشنی تکلیف خود را می دانست. 

مدرسه  در  تحصیل  نظام نامه، مدت  این  از  موادی  طبق 

)مدرک(  فارغ التحصیالن شهادت نامه  و  بود  سال  هشت 

می گرفتند و به کار می پرداختند.

مهم ترین  مواد این نظام نامه عبارت بودند از:

آموزشی شش   مؤسسۀ  یک  ایرانی ها  دبستان  مادۀ 1: 

ساله و وظیفۀ آن آماده کردن و فرستادن دانش آموزان به 

مدرسه های متوسطه است.

و  آن  موضوع های   و  مدرسه  درسی  مواد   :2 مادۀ 

همچنین برنامۀ درسی و تقسیم ساعات هفتگی آن توسط 

وزارت ملی آموزش تدوین می شود.

معلامن  انتخاب  برای  که  است  مدیر  وظیفۀ   :3 مادۀ 

درس های زبان و فرهنگ ترکی، عالوه بر معلامن موجود، 

فهرست اسامی آن ها را برای اخذ گواهی استخدام به مرکز 

ارسال دارد.

مادۀ 4: مدیر در ادارۀ مدرسه و امور مربوط به انضباط 

آن، اجرای قوانین و مسائل مربوط به آن مسئول است.

بایستی در مورد اجرای هرچه بهرت  مادۀ 25: معلامن 

هم  با  آن  وظایف  و  مدیر  تعیین  مدرسه،  در  آموزش 

بحث کنند و نظرات خود را در مواردی که اجرای آن ها 

را برای مدرسه الزم می بینند، اعالم کنند.مادۀ 26: معلامن 

باید در مورد مسائلی چون برنامۀ درسی، لوازم آموزشی، 

برنامه ریزی برای انجام هرچه بهرت تکالیف دانش آموزان، و 

حضور و غیاب آن ها تبادل نظر کنند و برای بهبود کیفیت 

آموزشی و اجرایی کردن خواسته های خود، آن را با مدیر 

مدرسه در میان بگذارند.

مدرسه  این  در  ثبت نام  برای  الزم  مدارک   :27 مادۀ 

عبارت اند از: برگۀ اقامت، گواهی سالمت پزشکی، عکس.

مادۀ 30: مدرسه در ماه »ایلول« )ماه ترکی( آغاز می شود 

و در ماه »ماییس« )ماه ترکی( پایان می یابد.

و  پیوسته  طور  به  موظف اند  دانش آموزان   :34 مادۀ 

فرشده در کالس های درس حضور یابند.

مادۀ 35: معلم باید کیفیت درس دانش آموز و نیز حضور 

و غیاب او را در نظر داشته باشد و او  را مورد تقدیر و یا 

تنبیه قرار دهد.مادۀ 36: معلامن موظف اند تکالیف خارج 

از مدرسۀ دانش آموزان را تهیه  کنند  و به  آن ها بدهند. 

منره های این تکالیف باید ثبت شوند و نیز بایستی مشکالت 

بیرون از مدرسۀ دانش آموزان که از انجام تکالیف آن ها 

جلوگیری می کنند، رفع شوند. در روزهای تعطیل و عید 

تکلیفی به آن ها داده منی شود. برای جلوگیری از انباشت 

تکالیف دانش آموز، معلامن باید در این زمینه برنامه ریزی 

کنند. باید دانش آموزان را به انجام تکالیف به شکل منظم، 

متیز و با اشتباه کمرت عادت دهند.

نیز  و  ترکی  فرهنگ  و  زبان  آموزش  برای   :38 مادۀ 

و  ویژه  شکل  به  خارجی  مدرسه های  از  آن،  امتحانات 

مخصوصی باید استفاده شود.

در نهایت مهم ترین مسئلۀ قابل ذکر و موجود در مورد 

این مدرسه، قانون نامه ای  است که در تاریخ 23 متوز 1953 

م از طرف وزارت آموزش  و پرورش ترکیه برای برنامۀ 

درسی مدرسۀ ایرانی ها صادر شد که مفاد و برنامۀ اعالم  

شده بر حسب ساعات درسی بدین ترتیب است:

آموزش زبان به شکل اجباری باید در برنامۀ درسی زبان 

مدرسۀ   ایرانی ها گنجانده و تدریس شود. اما این برنامۀ 

درسی برای پنج کالس ترتیب داده شده بود:

کالس1. حساب ســـــه ســـاعت، موسیــقی یک ساعت، 

تربیت بدنی یک ساعت، ترکی ده ساعت، دستور و زبان 

فارسی سه ساعت.

کالس2. ترکی هفت ساعت، فارسی ده ساعت، حساب 

سه ساعت، موسیقی یک ساعت، تربیت بدنی یک ساعت.

کالس3. ترکی هفت ساعت، فارسی شش ساعت، جغرافیا 

دو ساعت، تاریخ دو ساعت، مکامله دو ساعت، ریاضی سه 

ساعت، درس های دینی یک ساعت، نگارش ترکی و فارسی 

یک ساعت، نقاشی یک ساعت، موسیقی یک ساعت، تربیت 

بدنی یک ساعت.

کالس4. ترکی شش ساعت، تاریخ دو ساعت، جغرافیا دو 

ساعت، فارسی سه ساعت، جغرافیا یک ساعت، تاریخ دو 

ساعت، مکامله و نگارش یک ساعت، دستور یک ساعت، 

موسیقی یک ساعت، تربیت بدنی یک ساعت.

ساعت،  دو  تاریخ  ساعت،  شش  ترکی  زبان  کالس5. 

چهار  جغرافیا  ساعت،  فارسی شش  ساعت،  دو  جغرافیا 

ساعت، تاریخ یک ساعت، ریاضی سه ساعت، موسیقی یک 

ساعت، تربیت بدنی یک ساعت، درس اشیا یک ساعت، 

مکامله و نگارش یک ساعت، علم ایران شناسی یک ساعت 

.)Büyükkarcı, 23-29(
در کنار این برنامه، دخرتان در هفته یک ساعت آموزش 

.)Akyuz, 2008: 169( دوزندگی می دیدند

همچنین شایان ذکر است که سیداحمدخان ملک ساسانی 

که از دیپلامت های عرص قاجار بود، در سال  1297 ق به 

عنوان کارمند ارشد در کنسولگری ایران در استانبول گامرده 

شد. وی بخشی از کتاب یادبودهای سفارت استانبول خود 

را به توصیف مدرسۀ ایرانی های استانبول اختصاص داده 

است. از نوشته های خان ملک ساسانی در توصیف مدرسه  

این طور بر می آید که نقش و تأثیر آموزشی مدرسه کمرنگ 

شده و در زمان وی بیشرت به مکانی ترشیفاتی و خالی از 

وجهۀ آموزشی الزم و تأثیرگذار تبدیل شده بود. در بخشی 

ایام که سال  از خاطرات وی چنین آمده است: »در این 

1335 قمری بود، دبستان ایرانی ها فقط یک کالس داشت 

که 14 شاگرد در آن  عمه جزء می خواندند. این اطفال 

بینوا در استانبول متولد شده بودند و هیچ کدام  فارسی 

منی دانستند. مابین خودشان هم ترکی حرف می زدند.

ناظم و معلم دبستان یک درویش مولوی است که روزی 

چند ساعت به خیال خودش نی می زند و اشعار مثنوی 

می خواند. اطفال ایرانی همه به مدارس محلی می روند. 

زبان فارسی که منی آموزند سهل است، تحت تأثیر کتب 

بیزار  ایران  از  و  دلرسد  ایرانیت  از  عثامنی ها  تبلیغاتی 

می شوند. ساختامن مدرسه اتاق بسیار دارد که همۀ آن ها 

خالی و بالمانع است. متولیان ملت، کدخدایان اصناف و 

رسان اوباش ایرانی هرشب که از رفنت به خانه معذورند، 

شب را با جمیع لوازم طرب در مدرسه می گذرانند و... .« 

)ساسانی،1354: 104(.

گزارش های روزنامۀ اخرت

در پایان گزارش هایی  از مدرسۀ ایرانی های استانبول که 

در روزنامۀ اخرت چاپ استانبول منترش شده و حاوی نکات 

مهمی دربارۀ مدرسه است، ارائه می شود. در شـمـــــــــارۀ 

34 شعبان 1311 اخرت آمده است: »اساس و پروگرام این 

مدرسه از روی مکاتب اعدادیه برداشته شده است«)اخرت، 

502(. در شامرۀ دیگر آن اشاره شده است: »وضع دبستان 

نه بر وفق آرزوی ملت پرستان است«)هامن، 506(.

صنف  که  می شود  اعالم  روزنامه  این  در  بعد  چندی 

عهده  بر  استانبول  مقیم  ایرانی  تنباکوفروشان  غیرمتند 

می گیرند که جهت تأمین مخارج دبستان، سالی 600 عدد 

بگذارند  دبستان  ادارۀ  اختیار  در  پیشکی  نقره  مجیدی 

)رئیس نیا، 1374: 825-826(.

فهمیده  چنین  اخرت  روزنامۀ  گزارش های  البه الی  از 

می شود که وضع مالی مدرسه چندان بسامان نبوده است، 

به طوری که مدیر روزنامۀ اخرت که در سال 1305 ق در 

یکی از جلسات انجمن ادارۀ دبستان رشکت کرده است، 

و  درهم  خیلی  مدرسه  »وضع  می دهد:  گزارش  چنین 

پریشان است. وجهی که به عنوان اعانه از جانب غیرمتندان 

ملت داده می شود، کفاف مخارج آن را منی کند. امر ادارۀ 

مدرسه منحرص به اعانۀ غیرمتندان ملت است. در آغاز 

کار مقدار اعانه معین و بدان میزان هم مخارجی برآورده  

شده بود؛ حال آنکه درثانی بسیاری از اعانه دهندگان پای ِ 

همت پس کشیده، به ترک فتوت رفته اند و اکنون خرج 

دو مقابِل دخل است. بدیهی است که با این حال از بقا، 

دوام و ترتیب انتظام آن اطمینان حاصل نتواند شد؛ که 

این یکی موجب تأسف و تأثر است که در شهر پایتخت 

بزرگی مانند اسالمبول و این همه کرثت هم وطنان که 

این  هستند،  مکنت  و  ثروت  صاحب  اغلب  به حمدالله 

کار مقدس مهمل و مرتوک ماند. هرگاه ماهی هرکدام 

بدون استثنا پنج قروش اعانه بدهند، عمل ادارۀ دبستان 
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119(.نکتۀ  منود...«)اخرت،  خواهد  کفایت  بالغایت  را 

جالب اینکه طبق اسناد باقی مانده در مورد ادارۀ مدرسه 

از  به سنتی که چند سال  پس  بنا  تأمین بودجۀ آن،  و 

تأسیس دبستان متداول شد، کنرست موسیقی در سالن 

سفارت ایران کنرست موسیقی ترتیب می یافت و در این 

برنامه گروهی از نوازندگان مخصوص هامیونی رشکت 

می کردند. آگهی اجرای این برنامۀ خیریه در اخرت داده 

می شد. این برنامه معموالً با حضور کارمندان عالی رتبه 

دولتمردان  و  رجال  دیگر،  دولت های  سفارت خانه های 

عثامنی و تجار ایرانی مقیم استانبول که تعدادشان بالغ 

بر 400 نفر می شد، اجرا و همۀ درآمد حاصل از آن در 

اختیار انجمن اداره کنندۀ دبستان گذاشته می شد. طبق 

گزارش های روزنامۀ اخرت این برنامه به ابتکار معین امللک 

متداول شده بود و بعد از او در زمان سفرای دیگر مثل 

میرزامحمودخان  و  دیبا  ناظم الدوله  میرزااسدالله خان 

عالءامللک دیبا نیز برگزار شد )رئیس نیا، 828(.

همین روزنامه گزارش می دهد که همه  ساله در پایان 

و  سفارتی  مقامات  از  تعدادی  حضور  با  تحصیلی  سال 

برای  مراسمی  ایرانی،  تجار  و  عثامنی  رجال  از  عده ای 

توزیع جایزه به دانش آموزان این مدرسه منعقد می شد. 

در این گزارش آمده است: »صنف غیرمتند کتاب فروشان 

ایرانی، به مناسبت توزیع مکافات پیش از وقت، هرکدام 

به اقتضای غیرت ملی و ترقی خواهی چند جلد کتاب به 

ادارۀ دبستان فرستاده بودند، به شاگردانی که استحقاق 

مکافات دارند، هدیه شود ...«)اخرت، 5(.قابل ذکر است که 

این روزنامه هیچ اشاره ای به واقعۀ آتش سوزی رخ داده 

در این مدرسه نکرده است و فقط در شـمـــــــــارۀ 32 

سال 1312 ق خود اشاره می کند که بر اثر زلزلۀ شدیدی 

که شهر استانبول را به لرزه درآورد، دبستان مدتی به 

خاطر شکستی که در بنای آن ایجاد شده بود، تعطیل و 

بعد از تعمیرات الزم در آن، در اواسط ربیع االول هامن 

سال باز شد )هامن: 33(.

نتیجه

با  متعدد  دولت های  خارجی  اتباع  عثامنی  جامعۀ  در 

کرده  اقدام  مدرسه ای  تأسیس  به  گوناگون  هدف های 

بودند. ایرانی ها نیز از این قاعده مستثنا نبودند. بدین 

ایرانی ها در شهرهایی  از طرف  تأسیس مدرسه  ترتیب 

چون بغداد و کربال، به عنوان مراکز شیعه نشین، اتفاقی 

نبوده است. مدرسۀ ایرانی های استانبول هم به دالیلی 

مانند اهمیت شهر استانبول به عنوان پایتخت امپراتوری 

عثامنی دایر شده بود. ایرانی هایی که در این شهر زندگی 

می کردند، به منظور جدا نشدن از زبان و فرهنگ بومی 

خود به تأسیس مدرسه اقدام کرده بودند. این مدرسه 

که سال ها بعد از تشکیل جمهوری ترکیه با نام دبستان 

ایرانی ها به فعالیت علمی و آموزشی خود ادامه می داد، 

مدرسۀ  نام  به  ایران  در  اسالمی  جمهوری  تشکیل  با 

ابتدایی جمهوری اسالمی ایران تغییر نام پیدا کرد.

در پایان سه سند موجود در آرشیو نخست وزیری ترکیه 

در رابطه با دبستان ایرانی های استانبول جهت تکمیل 

از   2010 سال  در  که  اسناد  این  می شود.  آورده  بحث 

یوسف  دکرت  رسپرستی  به  عثامنی  آرشیو  ادارۀ  طرف 

روابط  در  را  گزارش هایی  ارائه شده،  و  تهیه  سارینای 

بین دو کشور در قالب دستورات و نامه ها ثبت و ارائه 

کرده است.

پی نوشت

1. تنظـیـمـات خـیـریـه، به نهضت نـوگـرایـی و اصالح طلبی در ساختار 

سیاسی، فرهنگی و اجتامعی جامعۀ عثامنی در سدۀ 13ق/ 19م اطالق 

سند اول:

تشکر از شاه قاجار برای کمک مالی به کنرست موسیقی
خدمت نظارت جلیلۀ ترشیفات عمومی هامیونی / ذات متعالی 

سمت حرضت شهریاری و مقتضی احواالت جلیلۀ ایشان، احسان 

و عنایت ایشان جهت انجام کنرست موسیقی برای کمک به 

دبستان ایرانی ها به مبلغ پنجاه لیرۀ عثامنی به دانش آموزان و 

معلامن مدرسه کرده که باعث دعای حرضت یکدل و یک زبان 

در این جمع شده در جهت تزاید عمر ایشان و تشکرات فراوان از 

حرضت پادشاهی منوده و در نهایت امر و فرمان با حرضت است.

 25 شعبان 1309، مطابق با 25 مارس 1892.

سند سوم:

 معافیت مالیاتی مدرسۀ ایرانی واقع در استانبول

جمهوری ترکیه/ وکالت خارجیه/ مدیریت عمومی امور 

سیاسی/ شامرۀ 920- 32792

در باب معافیت مالیاتی مدرسۀ ایرانی ها واقع در استانبول و 

این مورد و جوابی که  ایران در  درخواست مقامات سفارت 

داده شده به تاریخ 3 نیسان 1341 ق،  تقریر آن مورد مطالعه 

قرار گرفت. امروز مدرسۀ مذکور واقع در آن مکانی نیست که 

در مذاکرات سابقه مد نظر بوده است. در جایی دیگر است. 

رخصت این مسئله مرشوط می باشد، چراکه مدرسه در مکان 

معارف  جلیله  وکالت  به  باید  مسئله  بررسی  و  نبوده  قبلی 

واگذار گردد. در هرحال دولت ترکیه منتظر تأییدات دولت 

ایران  رسزمین  در  ترک  مدارس  ایجاد  و  ساخت  برای  ایران 

می باشد. مرشوطات مذکور به شکل شفاهی خدمت مقامات 

کبیر سفارت ایران اعالن خواهد شد.نیسان 1341 ق مطابق با 

1925 میالدی به نام وکالت خارجیه/ مستشار توفیق
(Osmanli Arşiv Daire Başkanlığı, 2010: 
642�643(

سند دوم:

مربوط به اجازۀ تعمیرات در دبستان ایرانی ها

شهر امانتی/ مجلس کاملی )قلم خانۀ مجلس(/ شـمـــــــــارۀ 

317

خدمت جناب عالی، ناظر جلیلۀ داخلی، مبنی بر اینکه دبستان 

تعمیرات  نیازمند  سلطان احمد  در  واقع  ایرانی ها  به  موسوم 

دیوار خارجی مدرسه و نیز دیوار و بدنۀ داخلی صحن آن بوده 

و همچنین نیاز به برداشنت آخور حیاط آن و ایجاد تنفس خانه 

به جای آن برای دانش آموزان و رنگ آمیزی دیوار مدرسه بوده 

و خواستار اجرای آن از طرف سفارت دولت ایران بوده و در 

نهایت امر و فرمان با حرضت صاحب االمر می باشد.

13 ذی القعده سال 1310، مطابق با 29 مارس .1893

 (Osmanli Arşiv Daire Başkanlığı, 2010: 282).
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می شود. این دوره با صدور خط هامیون یا فرمان تنظیامت خیریه در 

25 شعبان 1255ق/3 نوامرب 1839م آغاز شد)شاو، 115/2(. به هر روی، 

تنظیامت دوره ای از قانون گذاری و اصالح گرایی است که جامعۀ عثامنی 

را نوسازی کرد و از سلطۀ نهادهای سنتی رها ساخت و به برقراری نظام 

جدید که غالباً برگرفته از فرهنگ غرب بود، رهنمون شد)شاو، 117/2(. 

عبداملجید در ادامۀ سیاست محمود، با صدور فرمان تنظیامت، رهربی 

جنبش اصالح طلبی را به دست گرفت. طراح و معامر تنظیامت، مصطفى 

رشید پاشا، دولتمرد روشن فکر و ترقی خواه عثامنی است. وی که به 

پدر تنظیامت شهرت دارد، همراه با یارانی مانند عالی پاشا، فؤاد پاشا و 

احمد جودت که به تنظیامت چیان معروفند، جریان اصالح طلبی را پی 

گرفت)شاو، 112/2-114، 118-122(. رشید پاشا سلطان عبداملجید را به 

صدور فرمان اصالحات و تنظیامت جدید سیاسی و نظامی و اجتامعی 

وا داشت. رسانجام فرمانی به قلم او صادر و توسط رشید پاشا قرائت 

شد. منت فرمان روز یکشنبه 25 شعبان 1255ق/3 نوامرب 1839م در پارک 

گلخانۀ کاخ توپکاپی و در حضور پادشاه، وزرا، علام، مأموران عالی رتبۀ 

لشکری و کشوری، منایندگان اصناف و معتمدان، اسقف کلیساهای ارامنه 

و یونان، خاخام یهود، سفرا و منایندگان کشورهای خارجی و گروهی 

از مردم خوانده شد)شاو، 115/2(. به همین سبب فرمان تنظیامت، به 

»خط رشیف گلخانه« نیز معروف است.
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منابع و مأخذ تاریخی

تاریخ درسی است که آشنایی با آن، آگاهی از پیشینۀ فرهنگ و متدن ملت هاست و هویت خود را باید در آن شناخت؛ بنابراین، در برنامۀ آموزشی باید به این درس 

توجهی دوچندان شود.

با متام کمی و کاستی ها، موضوع کتاب تاریخ ایران و جهان معارص بسیار جالب است و می تواند در كانون توجه دانش آموزان قرارگیرد. موضوع و مطالب کتاب با توجه 

به اینکه وقایع ایران و جهان را، آن هم در دورۀمعارص، بیان می کند، به طور طبیعی برای دانش آموزان جذاب است. اما متأسفانه حجم بسیار زیاد کتاب و زمان بسیار 

کم تدریس، متام جذابیت کتاب را از بین برده است. دانش آموزی که دو ساعت در هفته وقت دارد مطالب کتابی به این حجم را بخواند، چگونه به شناخت هویت و 

فرهنگ و ملیت خویش خواهد پرداخت؛ بدون شک جز به حفظ مطالبی از کتاب به نکته ای دیگر منی اندیشد!

در طرف مقابل دانش آموز، دبیری قراردارد که باید تاریخ تحلیلی را آموزش دهد. او وظیفۀعلمی و آموزشی خودش را این می داند که دانش آموزش را به تفكر وادارد. 

ولی با چه رشایطی باید این کار را انجام دهد؟ او فقط هفته ای دو ساعت با این دانش آموزان کالس دارد! پس به این می اندیشد که در نظام جدید آموزشی، تاریخ به 

صورت علمی بررسی می شود و به این مهم توجه شده  است که تاریخ فقط تاریخ سیاسی و نظامی نیست، بلکه به ابعاد اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی هم باید توجه 

شود. از طرف دیگر، سال ها تحصیل در رشتۀتاریخ به وی یاد داده است که تاریخ فقط حفظیات نیست. دانش آموز باید بتواند از ابزار تاریخی مانند نقشه، تصویرهای 

تاریخی، فیلم تاریخی، بحث و گفت وگوی گروهی، و اندیشیدن و حل مسئله هم بهره بربد. ولی با کدام زمان؟ آیا دو ساعت در هفته برای توجه به متام این جزئیات 

کافی است؟با توجه به حجم و صفحات زیاد کتاب که در هر صفحه هم به چند ماجرای تاریخی اشاره شده است، چطور هم معلم نکات تاریخی را بیان کند و هم 

دانش آموز وی به   طور استاندارد از ابزارهای یادگیری تاریخ بهره بربد و ارزشیابی مستمر به عمل آورد؟ این دبیر باید چقدر هرنمند باشد که دانش آموزش هم شمه ای 

کلی از مطالب تاریخی را بداند و هم به نکته به  نکته و جزء به جزء مطالب کتاب توجه داشته باشد تا بتواند در امتحان نهایی و کنکور موفق باشد؟ دانش آموزی که 

واقف است رضیب این درس در کنکور، با این حجم و گسرتدگی، باز هم یک است؟!

سختی کار دبیر تاریخ، به این خاطر که خیلی ها به آن واقف نیستند و جایگاه این درس را منی دانند، صد برابر می شود! عالوه بر این، وقتی ویژگی های کتاب را در 

نظر می گیریم، این درد دل ها بیشرت می شوند. کتاب حجیم است و کاغذ آن بی کیفیت. بر ویژگی های کتاب از نظر طرح روی جلد، قطع، نقشه ها و منودارها نقدی وارد 

نیست، ولی آمدن چند تکه منت در هر صفحه و رنگی بودن قسمت های مختلف منت، در نگاه اول مخاطب را به این فکر می اندازد که این قسمت ها برای مطالعۀبیشرت 

است؛ در حالی که در واقع چنین نیست. کاغذ نامناسب و سیاه و سفید بودن اکرث تصویرها نیز خود مشکلی اساسی است.

می توان گفت مقدمۀکتاب از نظر اشاره به اهداف کلی و رفتاری جالب است، ولی هر مطلبی که در منت درس می آید، در سطح درک و فهم دانش آموزان نیست. الزم است 

دبیر مطالب آن را توضیح دهد و حوادث و ماجراهای مربوط را بیان کند تا دانش آموزان مطالب کتاب را به خوبی درک کنند. عالوه بر آن، الزم نبود مطالب صفحات مختلف در 

چهار یا پنج بخش بیایندکه دانش آموزان برای پیدا کردن آن ها دچار مشکل شوند. این موضوع نوعی بی نظمی را در کتاب سبب شده است.  در حالی كه یک تکه بودن مطالب از 

پیچیدگی کتاب هم می کاست. تهیۀتجهیزات و قطعات و وسایل جانبی هم چندان آسان نیست؛ به خصوص در شهرهای کوچک و با در نظر گرفنت وضعیت مادی دانش آموزان، 

منی توان این مسئولیت را به آنان سپرد که خارج از مدرسه به فکر انجام این دست فعالیت ها باشند. خیلی از کتاب های تاریخی هم در دسرتس نیستند و اکرث مدرسه ها 

  کربی محمدی
دبیر تاریخ بانه

    دورۀ بیست ویکم    شمارۀ 3    بهار 1399
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پاسخ به یادداشت 
»معلم تاریخ، کتابی

حجیم و فرصتی اندک!«

هم کتابخانۀمجهز و نقشۀتاریخی 

و... ندارند!

هرچند  هم  جانبی  فعالیت های 

جالب اند، اما انجام آن ها برای دانش آموز 

است؛  وقت گیر  بسیار  پایۀدوازدهم 

آماده  کنکور  برای  که  دانش آموزی 

و  می داند  طال  را  خود  وقت  می شود، 

مطالب اصلی را  هم با دشواری مطالعه 

دو  محدودیت  هم  دبیر  برای  می کند؛ 

انجام  امکان  هفته،  در  تدریس  ساعت 

همۀفعالیت ها را درکالس فراهم منی کند. 

دل های  درد  به  روزی  اینکه  امید  به 

دبیران تاریخ توجه کامل شود، ساعت 

تدریس هفتگی این درس، با توجه به 

این  و  یابد  افزایش  کتاب،  زیاد  حجم 

درس به لحاظ ارزش و اهمیت زیادی 

که دارد، در جایگاه خود قرار گیرد!

»كربی  خانم  رسكار  ارجمند  همكار  یادداشت  به  پاسخ  در 

محمدی«، دبیر محرتم تاریخ شهر بانه، با عنوان »معلم تاریخ، 

کتابی حجیم و فرصتی اندک!«، چند نكته را یادآوری می كنیم:

دورۀدوم 1 در  تاریخ  درس  به  یافته  اختصاص  ساعت  یقیناً 

متوسطه در رشتۀادبیات و علوم انسانی متناسب با تاریخ 

و دستاوردهای متدن كهن و عظیم  و نشیب  پرفراز  طوالنی، 

ایران نیست. جدول ساعت دروس توسط شورای عالی آموزش 

در  نقشی  تاریخ  درسی  گروه  و  می شود  تصویب  پرورش  و 

یا سه ساعت هفتگی  دو  اگر همین  البته  ندارد.  آن  تصویب 

درس تاریخ در دورۀدوم متوسطه به جای یك جلسۀ70 تا 75 

دقیقه در هفته كه 10 تا 15 دقیقه آن هم به خاطر خستگی 

و بی حوصلگی دانش آموزان هدر می رود، دو یا سه جلسۀ50 

نتیجه و بازدهی كالس  دقیقه ای مفید در هفته برگزار شود، 

خیلی متفاوت خواهد بود.

در 2 تاریخ  درسی  كتاب های  تألیف  و  برنامه ریزی  شورای 

دورۀدوم متوسطه، محتوای آموزشی این مقطع تحصیلی را 

در قالب سه دورۀتاریخی: »ایران و جهان باستان«، »اسالم، ایران 

و جهان در سده های نخستین و میانۀهجری« و »ایران و جهان 

این  از  معارص« تعریف كرده است كه به ترتیب در هركدام 

دوره های تاریخی در پایه ها دهم، یازدهم و دوازدهم آموزش 

داده می شوند. عالوه بر آن، شورای مذكور رسفصل ها و رئوس 

مطالب هر پایه را با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری رویدادها، 

پایۀآن،  بر  و  تاریخی مشخص كرده  تحوالت و شخصیت های 

كتاب های درسی تاریخ دهم تا دوازدهم نگارش یافته اند.

در 3 تاریخی  تحوالت  و  رویدادها  گسرتدگی  و  شتاب 

دورۀمعارص به مراتب بیشرت از دوره های ماقبل آن است 

و مؤلفان كتاب تاریخ پایۀدوازدهم در چارچوب رسفصل های 

رویدادها  كلیت  فهم  برای  كه  را  محتوا  از  حداقلی  مصوب، 

و تحوالت مهم تاریخ ایران و جهان در این دوره رضورت و 

یا  كه حذف  می پندارند  چنین  و  كرده اند  تهیه  دارد،  اهمیت 

تلخیص بیشرت آن، فرایند یادگیری و فهم كل كتاب را مختل خواهد 

كرد. كام این كه در جریان اعتباربخشی كتاب، از اشخاصی )70 نفر 

از دبیران تاریخ رسارس كشور( كه كار اعتباربخشی كتاب نونگاشت 

را عهده دار بودند، درخواست شد، چنانچه درس، مبحث، پاراگراف 

و یا سطرهایی از كتاب را تشخیص می دهند كه می توان حذف 

این كه لطمه ای به درك و فهم سایر  یا تلخیص كرد، مرشوط به 

مباحث وارد نیاورد، معین كنند. دریغا از این كه یك سطر پیشنهاد 

شود؛ بلكه بالعكس برخی از همكاران محرتم پیشنهاد اضافه شدن 

مطالبی را طرح كردند.

ناگفته مناند بیش از یك سوم حجم كتاب تاریخ سه را تصاویر، 4 

نقشه ها، منودارها و منت فعالیت هایی تشكیل می دهند كه در 

آزمون های مستمر، كتبی و پایانی از آنها سنجش منی شود.

تالش مؤلفان این بوده كه رویدادها و تحوالت تاریخی را با 5

زبانی ساده و قابل فهم برای مخاطبان توصیف و تحلیل كنند، 

تا بدان حد كه حتی اگر دانش آموزی به هر دلیلی نتوانست در 

كالس حارض شود، با خواندن محتوای دروس، قادر به درك مطالب 

و مفاهیم كتاب باشد. اگر مبحث، پاراگراف و سطرهایی از كتاب 

قابل فهم نیست و یا پیچیدگی انشایی دارد، دقیقاً مشخص كنید تا 

بررسی و در صورت لزوم اصالح شود. بیان ایرادات و اشكال های 

كلی از این قبیل كه مثالً مطالب قابل فهم نیست و یا از حد توان 

ذهنی دانش آموزان خارج است، بدون ذكر مصادیق آن، دردی را 

دوا منی كند.

بدون تردید متركز و تأكید بر روش تدریس سخرنانی و ارصار 6

فراتر  رویدادها  تفصیلی  بیان  و  كتاب  مطالب  بازگویی  بر 

از كتاب درسی، عامل و مانع بزرگی در كندی و عدم موفقیت 

بیان  می شود.  محسوب  تاریخ  درس  یادگیری   – یاددهی  فرایند 

عین مطالب كتاب درسی و یا رشح تفصیلی رویدادها و متركز بر 

وقایع گویی در كالس درس نه الزم ، نه چندان مؤثر و نه امكان پذیر 

است. با كاربست روش های متنوع تدریس، متناسب با موقعیت 

كالس و مباحث درس به ویژه روش كالس وارونه تا حدود زیادی 

یادمان  بخشید.  رسعت  یادگیری   – یاددهی  فرایند  به  می توان 

معلم  اصلی  رسالت  امروزه  آموزشی  نوین  راهربدهای  كه  نرود 

را نه انتقال رصف محتوای آموزشی، بلكه هدایت و تسهیل مسیر 

و جست وجوگری  روحیۀكنجكاوی  برانگیخنت  از طریق  یادگیری 

و تشویق به مطالعۀفراكالسی و همكاری دانش آموزان، از طریق 

طرح پرسش های فكورانه و موضوع های چالشی، معرفی روش، 

منابع و ابزارهای تحقیق می شامرد. یادآوری می كنیم كه رویكرد 

و راهربد اساسی اسناد تحولی در حوزۀآموزش بر كالس فعال و به 

تحرك واداشنت دانش آموز برای یادگیری متمركز است و نه انتقال 

حداكرثی محتوا.

یادگیری  برای مطالعه و  از جذابیت و ظرفیت فراوانی  تاریخ 

خارج از كالس برخوردار است. اگر محتوای آموزشی و معلامن به 

درستی مسئولیت خود را انجام دهند، خیلی از فراگیران انگیزه و 
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متایل خواهند یافت كه فراتر از ساعت و كالس درس آن را بیاموزند. 

منظور این است كه فكر نكنیم هرآنچه در حوزۀمعرفت تاریخی یك 

شهروند نیاز دارد، متام كامل باید در ساعت هایی كه در كالس درس 

تاریخ می نشیند، دریافت كند، بلكه رسالت اصلی كالس درس تاریخ، 

ایجاد انگیزه و شوق مطالعۀگذشته در مخاطبان و كمك به رسیدن به 

سطحی از مهارت های سواد تاریخی مورد نیاز آنان است.

درس 7 آموزش  اساسی  معضالت  و  بزرگ  چالش های  از  یكی 

تاریخ، شیوۀسنجش و ارزشیابی بسیار جزئی نگر و حافظه محور 

شده  متداول  ایران  آموزشی  نظام  در  اخیر  سال های  در  كه  است 

است. این شكل از ارزشیابی بر سنجش میزان محفوظات و انباشت 

فراتر  دانش  از سطح  ندرت  به  و  دارد  دانش آموزان ارصار  ذهنی 

آن كه  بر  عالوه  محفوظات پرور  و  جزئی نگر  ارزشیابی  می رود. 

و  مسیر درست  از  را  گذشته  فهم  و  درك  و  تاریخ  درس  یادگیری 

مطلوب خود منحرف كرده، موجب شده تا حجم محتوای آموزشی 

به طرزی غیرواقعی در كانون حساسیت،  و كتاب درسی همواره 

زیرا در  قرار گیرد؛  اولیا و معلامن  اعرتاض دانش آموزان،  انتقاد و 

ارزشیابی متكی بر انباشت ذهنی، دانش آموزان ناگزیر هستند كه 

هامن  با  را  آموزشی  متون  جمله های  و  عبارت ها  عمدۀواژه ها، 

ترتیبی كه در كتاب درسی آمده اند، به خاطر بسپارند و در  نظم 

از  دهند.  بازخورد  خود  معلم  به  كتبی  یا   و  شفاهی  آزمون های 

آنجایی كه این سبك از ارزشیابی به ویژه در درس های منت محوری 

آزمون شوندگان  برای   .... و  دینی  منطق،  فلسفه،  تاریخ،  مانند 

فوق العاده طاقت فرسا و شدیداً اسرتس زا و اضطراب آورند و موجب 

چندان  نه  نتیجه گیری  یك  در  می شوند،  تحصیلی چشمگیری  افت 

منطقی و غیرمنصفانه متام توجهات معطوف به حجم صفحات و 

مطالب كتاب درسی می شود و فشار بر برنامه ریزان و مؤلفان متون 

افزایش می یابد. كاهش حجم  درسی برای كاهش حجم و مطالب 

كتاب های درسی تاریخ در دهه های 1370 و 1380ش ناظر بر همین 

با این حال با وجود كاهش چشمگیر  مسئله و چالش بوده است. 

نه  تحصیلی  پیرشفت  یا وضعیت  و  یادگیری  كیفیت  محتوا،  حجم 

تنها ارتقا نیافته كه پرسفت هم داشته است. به گامن ما حتی اگر 

كند،  پیدا  تقلیل  نصف  به  كنونی  تاریخ  درسی  كتاب های  محتوای 

معضالت  و  چالش ها  نكند،  تغییر  ارزشیابی  روش  و  رویكرد  اما 

و  منطقی  بنابراین  ماند.  خواهد  پابرجا  همچنان  تاریخ  آموزش 

محروم  و  محتوا  حجم  كردن  محدود  جای  به  است  معقول تر 

یادگیری و  از فرصت  مطالعۀبیشرت، شیوه های  كردن دانش آموزان 

باور  به  كنیم.  روز  به  و  اصالح  را  ارزشیابی  و  سنجش  روش های 

و  درسی  كتاب  كلی  هدف  اساس  بر  ارزشیابی  و  سنجش  اگر  ما 

آن  مختلف  عملكردی1 دروس  انتظارات  و  هدف ها  چارچوب  در 

فهم  و  درك  بر  جزئی،  محفوظات  سنجش  جای  به  و  شود  انجام 

زمینه ها، علل، آثار و پیامد رویدادها و تحوالت تاریخی و نقش و 

تأثیرگذاری شخصیت های برجسته متركز گردد، بخش قابل توجهی 

از دغدغه های مربوط به تأثیر منفی حجم متون آموزشی بر كیفیت 

یادگیری و پیرشفت تحصیلی را برطرف خواهد كرد. 

در 8  ویژه  به  مدارس  از  بسیاری  كه  است  شده  انتقاد  و  گالیه 

برای  مناسبی  تجهیزات  و  امكانات  از رشایط،  شهرهای كوچك 

تدریس فعال و كاوش محور برخوردار نیستند. در اینجا حق با ناقد 

محرتم است. در مدارسی كه فاقد كتابخانۀ مجهـــز و حـــداقــلی 

كه  كالس هایی  در  یا  و  هستند  استاندارد  آمــوزشی  فنـاوری  از 

انجام  از 25 نفر فراتر می رود، تدریس فعال و  تعداد دانش آموزان 

فعالیت های كاوشی بسیار دشوار می شود. اما نباید برای حل مسئله، 

مؤلفان،  و  برنامه ریزان  كه  هامن گونه  كرد.  پاك  را  مسئله  صورت 

و  رویكرد  چارچوب  در  را  نونگاشت  درسی  كتاب های  و  برنامه 

شایستگی های اسناد تحولی طراحی و تولید كرده اند، بر اساس همین 

هستند  مؤظف  نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت  اجزای  دیگر  اسناد، 

شایستگی های  و  رویكرد  تحقق  برای  الزم  تجهیزات  و  رشایط  كه 

مورد نظر فراهم آورند. از همكاران معلم انتظار می رود با جدیت 

از مسئوالن مربوطه مطالبه كنند كه مطابق اسناد تحولی رشایط و 

امكانات مدرسه و كالس ها را برای اجرای مطلوب برنامه های تحولی 

فراهم سازند. عالوه بر این، گروه تألیف كتاب های درسی نونگاشت 

تاریخ، افزون بر تألیف راهنامی معلم این كتاب ها، در راستای تولید 

بستۀآموزشی، مجموعۀارزشمندی از مواد و منابع كمك درسی شامل 

پی دی اف  نیز  و  ویدئویی  و  صوتی  كلیپ های  و  نقشه ها  تصاویر، 

مقاله های علمی، كتاب های مرجع تاریخی، عهدنامه ها و .... غیره را 

فراهم آورده اند كه می تواند نقش مؤثری در پیشربد فرایند یاددهی 

– یادگیری و انجام فعالیت های كاوشی ایفا كند. برای دسرتسی به این 
مجموعه به پورتال گروه تاریخ دفرت تألیف كتاب های درسی به آدرس 

History-dept.talif.sch.ir مراجه كنید.

تاریخ  نونگاشت  درسی  كتاب های  تألیف  و  برنامه ریزی  گروه   

دورۀدوم متوسطه

1. برای اطالع از اهداف و انتظارات 

تاریخ  درسی  كتاب های  عملكردی 

دورۀدوم متوسطه و دیگر اجزا و مواد 

آموزشی مورد نیاز برای تدریس این 

دفرت  تاریخ  گروه  پورتال  به  كتاب ها 

تألیف كتاب های درسی به نشانی:

history-dept.talif.sch.
راهنامی  اف  پی دی  و  رجوع   ir
و  پایۀیازدهم  تاریخ  كتاب های  معلم 

دوازدهم را دانلود كنید.
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»امام موسی صدر یک روش و اندیشه است.« این جمله از آِن سیدحسن نرصالله است 

که در کتاب »عصایت را به میله های زندان بزن موسی« بدان اشاره شده است.

»عصایت را به میله های زندان بزن موسی« یکی از کتاب های برگزیدۀ جشنوارۀ 

فعالیت های  و  حرف ها  و  صدر  امام موسی  زندگی  به  که  است  رشد  کتاب های 

هم گرایانۀ وی در لبنان پرداخته است. این کتاب به همت فرشته مرادی و حسن 

هوشمند نوشته شده و تعداد نسخه های آن در چاپ دومش در سال 1397 سه هزار 

نسخه بوده است. اولین نوبت انتشار آن نیز در سال 1393 و در هامن شامر بوده 

است. نکتۀ جالب اینکه نویسندگان این کتاب در واقع زن  و شوهر هستند و در کنار 

هم برای نوشنت کتاب تالش کرده اند. اسم کتاب نیز در ظاهر بر اساس پیشنهاد حورا 

صدر، دخرت امام موسی صدر، بوده، که نویسندگان با آن موافقت كرده اند.این کتاب 

با زبانی ساده ابعاد گوناگون زندگی امام صدر را در شانزده فصل تحت این عناوین 

توضیح داده است: خاندانی به نام صدر، لبنان، باشگاه بزرگ فرهنگی، گدایی ممنوع، 

الگویی برای زنان، جبل عامل، چمران، خون بس، مجلس اعال، جنوب چراگاه ارسائیل 

نیست، مبارزۀ منفی، أمل یا هستۀ مقاومت لبنان، مسیح مسلامن، جنگ های داخلی، 

فرار مجاهدان و رجعت.

در صفحه آغازین کتاب چنین آمده است: »این تالش اندک تقدیم می شود به پیشوای 

بلندباالیی که در دل ها می زید و تا ابد زنده خواهد ماند؛ امامی که سینه اش به وسعت 

تاریخ است و نگاه بی کران هستی را نظاره گر خواهد بود.«هامن گونه که از عنوان های    

فصل ها پیداست، در هر فصل، فرازی از زندگی امام موسی صدر دستامیۀ نویسندگان 

کتاب قرارگرفته است. این کتاب، در عین رعایت ایجاز و اختصار، اطالعات متنوعی 

دارد و تصویر موجز و درعین حال کاملی از امام موسی صدر ارائه داده است. به همین 

دلیل، برای عالقه مندان به چهره های برجستۀ تاریخ انقالب اسالمی، به ویژه آن ها که 

می خواهند آشنایی کلی و در عین حال کاملی با چهره های انقالب داشته باشند، اثری 

سودمند و خواندنی است.«

حسن هوشمند، یکی از نویسندگان این کتاب، در گفت وگو با رسانه ها چنین گفته 

است: »تقریباً چیزی در حدود پانزده منبع را مؤسسه به ما داد و ما بررسی کردیم. 

عالوه بر آن، از طریق وب هم منابعی را پیدا کردیم و در تألیف کتاب به کار بستیم. نوع 

صفحه بندی کتاب هم متأثر از نوع قالب بندی بود که برای کتاب و تألیف آن داشتیم. 

از طرف دیگر، چون می خواستیم بخشی از حرف های امام هم در کتاب بیاید، تصمیم 

بر این شد که قالب انتشار کتاب به شکلی ویژه باشد.« فرشته مرادی، دیگر نویسندۀ 

این کتاب، دربارۀ امام موسی صدر می گوید: »امام موسی صدر از شخصیت های بسیار 

مظلوم تاریخ هستند؛ هم در زمان حضورشان و هم بعد از اینکه ربوده شدند. کارهایی 

هم که در مورد ایشان صورت گرفته، هنوز جامعیت الزم را ندارد. این در مورد خیلی 

از شخصیت های انقالب و تاریخ تشیع هم مصداق دارد، اما امام صدر به خاطر دوری 

از وطن و برخی کم لطفی هایی که نسبت به ایشان شده است، در مظلومیت مضاعفی 

بوده و هستند. در مورد شخصیت او کتاب های زیادی چاپ شده اند و گاه خیلی هم 

مفصل اند. اما این کتاب ها به نظرم چندان در حوصلۀ جوان ها منی گنجند. به همین 

خاطر، ما اصل را بر گزیده گویی قراردادیم و نیز بر انتخاب نکاتی از زندگی وی که بتواند 

تصویری کامل از زندگی ایشان در اختیار قرار دهد.«

از نظر  امام موسی صدر،  این کتاب آن است که  از جمله موضوعات مورداشاره در 

انسان شناسی به »تئوری طهارت ذاتِی انسان« و به لحاظ فقهی، به پاک بودن اهل کتاب و 

ذبیحۀ آنان قائل بود و بر این اساس، برای ایجاد هم گرایی می توانست در دل و جان جوانان 

لبنانی، از هر مذهب و قامشی، نفوذ کند.

عصایت را به میله های زندان بزن موسی

نگاهی به دو كتاب برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های رشد با محوریت امام موسی صدر
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آدم ربایی در لیبی

کتابی با طراحی خاص و با وقایع نگاری از روزهای مهم در پیگیری رسنوشت امام موسی 

صدر که به دنبال یافنت پاسخی برای این سؤال است که به راستی برای آزادی امام موسی 

صدر و دو همراهش چه کرده ایم؟

امام موسی صدر یکی از روحانیون برجستۀ ایرانی در دورۀ قبل از انقالب بود که حتی 

از دوران نزدیک به پیروزی انقالب، به عنوان یکی از نزدیکان و حتی گزینه های جانشینی 

ایجاد  برای  از سال 1338  او  بود.  بعدی مطرح  مبارزات و دوران  )ره( در  امام خمینی 

هم گرایی بین شیعیان لبنان، مهاجرت خود را به لبنان آغاز کرد. از زمستان 1338 و هم زمان 

با آغاز فعالیت های گسرتدۀ دینی و فرهنگی خود در مناطق شیعه نشین لبنان، مطالعات 

عمیقی را به منظور ریشه یابی عوامل عقب ماندگی اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان 

لبنان کلید زد. برنامه های او رفته رفته در لبنان و در منطقه مؤثر واقع شدند، اما در شهریور 

1357 در سفر به لیبی ناپدید شد. از هامن دوران، عده ای معتقد بودند او در زندان های 

لیبی به رس می برد، اما سال ها بعد، بعضی از وزرای رسهنگ معمر قذافی اعالم کردند که 

بعد از درگیری لفظی بین او و قذافی، دیکتاتور لیبی دستور به قتل رساندن او را صادر 

کرده است؛ هرچند بسیاری از ایرانیان و از جمله خانوادۀ او این موضوع را نپذیرفته اند.

کتاب »آدم ربایی در لیبی« در واقع به مهم ترین اقدامات در پیگیری وضعیت امام موسی 

صدر در لیبی پرداخته است. هرچند سؤال اصلی این کتاب، هامن سؤالی است که بدان 

اشاره شد، اما در البه الی منت کتاب، می توان شمه ای از گالیه را نیز یافت؛ گالیه هایی مبنی 

بر اینکه می شد در پیگیری رسنوشت امام موسی صدر جدی تر و دقیق تر بود. این کتاب یکی 

از کتاب های برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های رشد است که موردتوجه داوران قرارگرفته است.

در این کتاب، اقدامات مهمی که برای پیگیری رسنوشت امام موسی صدر انجام شده، 

شمرده شده اند. این وقایع نگاری به ترتیب زمانی است. این کتاب در آغاز به معرفی اجاملی 

امام موسی صدر و زندگی او پرداخته است؛ اینکه وی در سال 1307 در قم به دنیا آمد و 

تا زمانی که در سال 1357 در لیبی ربوده شود، چه برنامه هایی را در داخل ایران و نیز 

در کشورهای عربی، علیه ارساییل و برای آزادی فلسطین و نیز برای احیای فرهنگ غنی 

شیعی، انجام داد.

كار گردآوری و تدوین متون این کتاب را مهدیه پالیزبان بر عهده داشته است و طراحی 

جالب گرافیک آن را نیز مهدی جوادی نسب و مهرداد موسوی انجام داده اند. مؤسسۀ 

فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر نیز عهده دارچاپ و انتشار کتاب بوده است.

در این کتاب روایت های متعدد و گاه متناقضی از چهره های دخیل در ربوده شدن 

شدن  ربوده  بسیاری  روایت های  هرچند  آمده اند.   قذافی،  همچون  صدر،  امام موسی 

کتاب  این  در  حال،  عین  در  اما  می دهند،  گواهی  را  قذافی  توسط  صدر  امام موسی 

مصاحبه هایی به نقل از قذافی آمده اند که بر اساس آن ها قذافی، امام موسی صدر را دوست 

خود خطاب کرده بوده که در دعوت وی به لیبی ربوده شده است. جالب اینکه خود قذافی 

این آدم ربایی را یک مصیبت بزرگ توصیف کرده بود.

کتاب مذکور داستان رسنوشت امام موسی صدر تا بهمن 1395 را پیگیری می کند و نهایت 

امر را با کنکاش های خانوادۀ وی پیوند می زند؛ خانواده ای که از بی توجهی دولت لیبی به 

تفاهم نامۀ پیگیری رسنوشت امام موسی صدر، ناراحت و عصبانی است. جملۀ پایانی هم 

تلنگری چندباره دارد به کم کاری های احتاملی دولت مردان ایران در پیگیری ماجرا! کتاب 

با این جمله به پایان می رسد: »خانواده از هیچ اقدامی برای آزادی امام و دو همراهش 

فروگذاری نکرده و منی کند.«



 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 مجله هــای عمومــی و تخصصــی رشــد بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصی بزرگ سال

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
فيزیــك  آمــوزش  رشــد  کاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله های دانش آموزی متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قباًل مشترك مجلة رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد:
الف( مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب( واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست، و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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سال رونق توليد
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