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آسمانی و برای هدايت مردم [بود]، دست ديگر [شان] به اسلحه ها بود. ابراهيم خليل سالم الله عليه با يک 
دست صحف    را داشت و با دست ديگر تبر برای سرکوبی بت ها. موسای کليم سالم الله عليه با يک دست 
تورات را داشت و با دست ديگر عصا، عصايی که فرعونيان را به خاک مذّلت کشاند، عصايی که اژدها 
بود، عصايی که خيانتکاران را می بلعيد. پيغمبر بزرگ اسالم با يک دست قرآن را داشت و با دست ديگر 
شمشير، شمشير برای سرکوبی خيانتکاران و قرآن برای هدايت. آنها که قابل هدايت بودند، قرآن راهنمای 

آنها بود و آنهايی که هدايت نمی شدند و توطئه گر بودند شمشير بر سر آنها.
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سخني با دانش آموزان گرامي
خوانده ايد،  قبل  سال های  در  که  تاريخی  کتاب های  هم چون  کتاب  اين  گرامی،  دانش آموزان 
تاريخ سياسی ــ اجتماعی ايران يا ساير کشورها نيست؛ اين کتاب در پی ارائٔه مطالبی برای شناخت 
خود تاريخ است؛ علم تاريخ، مورخان و شيوه های پژوهش آنان، علوم مرتبط با تاريخ و… در اين کتاب 

بررسی می شود.
تاريخ چگونه علمی است؟ چه رابطه ای با ساير علوم دارد؟ مورخان برای نوشتن مطالب تاريخی 
از چه شيوه هايی استفاده می کنند، منابع مورد استفاده مورخان در پژوهش های تاريخی چيست؟ اين ها 

نمونه هايی از پرسش هايی است که در اين کتاب با پاسخ آن آشنا می شويد.
برای فهم بهتر مطالب اين کتاب، شايسته است کتاب های درسی سال های قبل را مرور کنيد؛ هر 
چند مروری ذهنی و تخيلی. با مطالعٔه اين کتاب هم آموخته های قبلی شما پايدارتر، معنادارتر و گسترده تر 
می شود و هم از علم تاريخ تصوری واقعی پيدا می کنيد؛ درنتيجه برای ادامه يا عدم ادامٔه تحصيل در 
اين رشته می توانيد آگاهانه تصميم بگيريد. اگر در سال های گذشته به هر علت از درس تاريخ دل خوشی 

نداشتيد، پيش بينی می کنيم امسال از آن خوشتان بيايد! قبول نداريد؟ امتحان کنيد!



سخني با دبيران گرامي
رضايت  بيشترين  گذشته  دهٔه  در  تاريخ  درسی  کتاب های  ميان  در  تاريخ شناسی  کتاب  می دانيد  که  همان گونه 
مخاطبان را به همراه داشته و گامی نو در عرصٔه تأليف کتاب های درسی به شمار می رود. با اين حال اين کتاب خالی از 
اشکال و ايراد نبود و تدريس آن در طول چندين سال (آن هم بدون تغيير) کاستی های آن را بر همگان آشکار کرده بود. 
به همين دليل گروه تاريخ براساس روئه جاری در دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، ابتدا به تهئه راهنمای درس 
تاريخ دورٔه پيش دانشگاهی اقدام کرد؛ و سپس با درنظر گرفتن نتيجٔه نظرسنجی مربوط به راهنما،  به اصالح راهنما 
اقدام کرد. کتاب حاضر براساس راهنمای مذکور تهيه شده است. همان گونه که می بينيد، برخی از درس های اين کتاب 
کامالً جديدالتأليف است؛ در برخی ديگر اصالحاتی انجام شده و برخی نيز در هم ادغام شده اند. ضمن آرزوی توفيق 

برای شما، الزم می دانيم دربارٔه تدريس اين کتاب نکاتی را به شرح ذيل يادآوری نماييم:
ـ از جمله اهداف دور ٔه پيش دانشگاهی تعميق آموزش دروس تخصصی دور ٔه دبيرستان و فراهم آوردن زمينٔه  ۱ـ 
مناسب و آمادگی الزم جهت ادامٔه تحصيل در دوره های آموزش عالی است. در برنامه ريزی، طراحی و تأليف کتاب 

حاضر، کوشش شده است که حتی االمکان اهداف مذکور جامٔه عمل بپوشد.
۲ ــ امروزه برنامه ريزان درسی و صاحب نظران تعليم و تربيت به دليل تراکم و گستردگی روزافزون اطالعات 
در عصر حاضر، فراگيری روش آموزش را بر ارائٔه اطالعات مربوط به هر رشته از دانش بشری مقدم می دانند و بر اين 

امرتأکيد می ورزند. تأليف کتاب حاضر، گامی در اين باره به شمار می رود.
۳ ــ با توجه به بند يکم، توصيه می شود از دانش آموزان خواسته شود، کتاب های درسی تاريخ سال های گذشتٔه 

خود را يک بار ديگر مرور نمايند تا در يادگيری مباحث اين کتاب توفيق بيشتری يابند.
۴ــ در تدريس هر درس از وسايل کمک آموزشی مربوط به مباحث درس استفاده شود. در درس های پنجم 

و هفتم بازديد از اماکن تاريخی و موزه ها بايد به طور جدی مورد توجه قرار گيرد.
۵  ــ با توجه به اين که در ارزشيابی درس های دورهٔ پيش دانشگاهی ۵ نمره به فعاليت های کالسی دانش آموزان اختصاص 

داده شده است، توصيه می شود همکاران محترم قسمت های انديشه و جست  و جو را جّدی بگيرند.
بلکه  نيست  اجباری  و  الزامی  شده  ارائه  جست  و جو»  و  عنوان «انديشه  با  که  فعاليت هايی  تمامی  انجام  ۶  ــ 
همکاران گرامی با توجه به مقتضيات زمانی و مکانی می توانند انجام برخی از آنها را از دانش آموزان بخواهند. حتی 

می توان انجام برخی از آنها را به صورت گروهی از ايشان خواست.
۷ــ از مطالبی که با حروف ايرانيک و زمينٔه رنگی چاپ شده است سؤال طرح نشود. (نظير خالصه شاهنامه 

در درس ۴)
۸  ــ تصاوير، نقشه ها و نمودارهای کتاب هرکدام پيامی را دربردارند، بنابراين دقت و انديشيدن دربارٔه آنها در 

فرآيند تدريس و يادگيری ضروری است.
۹ ــ به دليل  تخصصی بودن مباحث اين کتاب، توصيه می کنيم دبيران غيرمتخصص از تدريس آن بپرهيزند.

 گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی
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روی  بر  انسان  زندگی  از  سال  هزاران 
بسياری  وقايع  مدت  اين  در  می گذرد.  زمين  کرٔه 
در  فراوانی  تغييرات  و  گذشته  انسانی  جوامع  بر 
وقايع  است.  آمده  به وجود  او  اجتماعی  زندگی 
رخ  انسان  زندگی  در  که  تغييراتی  شيرين و  تلخ و 
داده، به داليلی نظير عالقه مندی، دانش اندوزی، 

کنجکاوی، تمايل به پيشرفت و غيره مورد توجه 
او بوده است. بنابراين انسان ها از روزگاران دور 
به مطالعه و بررسی دربارهٔ گذشته های خود پرداخته 
و  خود  سرگذشت  که  کرده اند  تالش  همواره  و 
پيشينيان خويش را حفظ کرده و مانع از فراموش 
شدن آنها گردند. اما بايد توجه داشت که اين کار 

انسان و تاريخ ل  ّو
س ا

در
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به آسانی صورت نگرفته است؛ زيرا گذشته در چشم 
همٔه انسان ها يکسان جلوه نمی کند و همٔه آنها نيز 
واحد  هدفی  به  دست يابی  درپی  گذشته  مطالعٔه  از 
نيستند. روش ها و شيوه های مطالعه دربارٔه گذشته 
روش های  با  و  نيست  آسان  و  يکسان  نيز  (تاريخ) 

مطالعه در ساير علوم متفاوت است.

تاريخ و مشاهدۀ غيرمستقيم آن
روش مطالعه در برخی از علوم، مشاهدۀ 
مستقيم است، در اين روش، پژوهشگر می تواند 
پديده های  مطالعٔه  و  مشاهده  به  واسطه  بدون 
موردنظر خويش بپردازد، از آنها تصوير تهيه کند، 
سازد.  معين  را  آنها  خواص  و  نمايد  اندازه گيری 
بنابراين روش مشاهدٔه مستقيم، در علوم تجربی 
علوم،  اين گونه  درحقيقت،  و  دارد  بسيار  کاربرد 

مبتنی بر تجربۀ حسی هستند.
در علوم انسانی روش بررسی موضوعات 
و تحقيق پيرامون آنها به گونه ای ديگر است. در 
تاريخ که يکی از شاخه های علوم انسانی است، 
مطالعٔه  به  غيرمستقيم  مشاهدۀ  روش  با  بيشتر 
مطالعات  موضوع  زيرا  می پردازند،  پديده ها 
تاريخی در دسترس پژوهشگر نيست و مربوط به 
گذشته است. اما در علوم تجربی پديده های مورد 
مطالعه در زمان حال وجود دارند. گذشتٔه بشر 
(تاريخ) بسيار طوالنی است و هر انسانی می تواند 
تنها بينندٔه بخش اندکی از اين گذشته باشد. مثالً 
انسانی که ۷۰ سال از سن او گذشته است، حتی 

با احتساب دوران کودکی، فقط حدود ۷۰ سال 
از تاريخ را ديده و بقئه گذشته (تاريخ) را که شامل 
هزاران سال پيش از او است، نديده است. تقريباً 
کلئه پديده های تاريخی هم که در گذشته وجود 
مشاهدٔه  يعنی  ندارند؛  وجود  اکنون  داشته اند، 
مستقيم آنها ممکن نيست و به همين جهت تنها 
است  غيرمستقيم  مشاهدٔه  گذشته ها  مطالعٔه  راه 
با  و  ويژه  روش های  و  ابزارها  کمک  با  که 
و  می گيرد  صورت  آثار  و  اخبار  از  استفاده 
می پذيرد،  صورت  عقل  کمک  با  کار  اين  چون 
با  کتاب  اين  در  می گويند.  عقلی  تجربۀ  آن  به 
برخی از ابزارها و شيوه های مطالعۀ گذشته 

آشنا خواهيد شد.

رارناپذير تجربۀ ت
اين  علوم،  از  بسياری  در  دانشمندان 
تکرار  بارها  مطالعات خود را  دارند که  امکان را 
يابند.  دست  پديده ها  بهتر  شناسايی  به  تا  نمايند 
کنند.  تکرار  را  تجربه  می توانند  ديگر  به عبارت 
از  نور  عبور  چگونگی  دربارٔه  که  فيزيکدانی  مثالً 
منشور مطالعه می کند، می تواند بارها آزمايش خود 
را تکرار نمايد. او با انجام آزمايش های پی درپی، 
اشتباهات خود را تصحيح می کند، مشاهدٔه خود 
را دقيق تر می سازد و با جمع بندی مشاهدات خود، 
از آنها نتيجه گيری می نمايد. در علوم تجربی تکرار 
بررسی  مطالعه و  برای  را  مناسبی  فرصت  تجربه 

به وجود می آورد.
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پديده های تاريخی از نوع تجربۀ تکرارناپذير 
هستند. به اين معنی که پديده های تاريخی در زمان 
گذشته يک بار اتفاق افتاده اند و ديگر امکان تکرار 
در  مثالً  ندارد.  وجود  نخستين  شکل  همان  به  آنها 
صفوی،  پادشاه  يکم،  اسماعيل  شاه  ق.   ۹۲۰ سال 
يکم،  سليم  سلطان  با  چالدران،  به نام  محلی  در 
پادشاه عثمانی، جنگيد و به داليل گوناگون شکست 
قابل  ديگر  چالدران)  (جنگ  واقعه  اين  خورد. 

تکرار نيست.
با طرح اين نکته ممکن است تصور کنيد 
قابل  تاريخی  کتاب های  از  بسياری  محتوای 
اعتماد نيستند و يا بپرسيد: «پس مورخان چگونه 
اين  در  می نويسند؟»  را  حادثه  يا  دوره  هر  تاريخ 
کتاب کوشيده ايم شما را با برخی از شيوه هايی که 
به کار  تاريخی  رويدادهای  بازسازی  در  مورخان 
می برند، آشنا سازيم؛ تا هم آموخته های سال های 
حرفٔه  دورنمای  با  هم  يابد،  تعميق  شما  گذشته 
اين  فراگيری  با  هم  و  شويد  آشنا  تاريخ نگاری 
شيوه ها در آينده بتوانيد مستقالً به مطالعه و پژوهش 

در تاريخ بپردازيد.

تاريخ به عنوان شعبه اي از علوم انساني
علوم  نظير  هايی  شعبه  به  بشری  دانش 
طبقه بندی  و  تقسيم  غيره  و  تجربی  علوم  انسانی، 
شده است.هر دسته از اين علوم خصوصيات و 
روش های خاص خود را دارند. علوم تجربی از 
مانند  پديده هايی  با  زيست شناسی  و  شيمی  قبيل 

سر و کار  انسان  جسم  و  جانوران  گياهان،  مواد، 
فرهنگ، زبان  جامعه،  به  انسانی  علوم  اما  دارند؛ 
از   تاريخ  دارد.  توجه  انسانی  انديشٔه  و  روان  و 

رشته های علوم انسانی است.
بررسی  و  مطالعه  امکان  تجربی  علوم  در 
پديده ها با استفاده از معيارهای قابل اندازه گيری 
علوم  از  دسته  اين  دانشمندان  دارد.  وجود 
می توانند با به کارگيری ابزارها و روش ها ی خاص 
خود در آزمايشگاه ها نتايجی مشّخص و معّين  به 
آزمايش  مورد  بارها  را  نتايج  اين  و  آورند  دست 
قرار دهند؛ به طوری که همگان در مورد اين نتايج 
متفق القول باشند. اين امر به پيدايش قانون منجر 
می شود؛ قانونی علمی که قابل تعميم بر تجربه های 
همانند است.در اين دسته از علوم هيچ گونه رابطٔه 
شخصی يا حّب و بغض بين دانشمند و پديدٔه مورد 
به  نسبت  شيمی دان  مثالً  ندارد.  وجود  او  مطالعٔه 
يا  خشم  احساس  مطالعه اش  مورد  مواد  عناصر 

دوستی ندارد.
علم  در  ويژه  به  و  انسانی  علوم  در  اما 
تاريخ، وضع با علوم تجربی متفاوت است. علم 
تاريخ با جوامع انسانی سروکار دارد. انسان ها 
را  انسانی  جوامع  اجزای  که  جهت  اين  از 
تاريخی  وقايع  از  جزئی  می دهند،  تشکيل 
هستند، آن را به وجود می آورند، از آن تأثير 
می پذيرند و خود به مطالعۀ آن می پردازند. 
از  نمی تواند  می نگرد  گذشته ها  به  انسان  وقتی 
احساسات، عواطف، عاليق و اهداف خود برکنار 
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جامعٔه  گذشتٔه  جست  و جوی  در  که  چرا  باشد، 
خويش است.

تواند  نمی  تنهايی  به  کس  هيچ  چنين  هم   
انگيزٔه  و  علل  دربارٔه  دقيق  و  همه جانبه  به گونه ای 
اهداف،  براساس  گذشته  در  انسان ها  که  اعمالی 
داده اند،  انجام  خود  خواسته های  و  انديشه ها 
و  شناخت  اندازٔه  به  هرکس  بلکه  کند؛  اظهارنظر 
براساس عالقه ای که نسبت به بخشی از رخدادهای 
جهت  همين  به  می کند.  اظهارنظر  دارد،  گذشته 
نتايج مطالعات تاريخی افراد مختلف دربارۀ  
و  نيست  يکسان  کامالً  واحد  موضوعی 
قضاوت ها ممکن است باهم متفاوت باشند. 
بنابراين نتايج حاصل از مطالعٔه پديده های تاريخی، 

نسبی است.

چگونه از گذشته ها مطلع مي شويم؟
گذشتٔه طوالنی بشر دربردارندٔه رخدادهای 
تمامی  است  نتوانسته  هيچ کس  که  است  بسياری 
آنها را ببيند. حتی رويدادهای زمان حال را نيز، 
رويدادها  اين  زيرا  کنند؛  مشاهده  نمی توانند  همه 
و  می دهند  روی  نزديک  و  دور  سرزمين های  در 
تنها آگاهی های اندکی دربارٔه آنها از طريق وسايل 
ارتباط جمعی به دست می آيد. برای کسب اطالع 
از گذشته ها چهار دسته منابع اطالعاتی وجود دارد 
که همٔه آنها با هم مورد استفاده قرار می گيرند. اين 

چهار دسته عبارتند از:
 ، ها ن  ستا ا د مل  شا منقوالت:  ۱ــ 

و  ضرب المثل ها  شفاهی،  خاطرات  افسانه ها، 
به ويژه اسطوره ها. معموالً منقوالت با گذشت زمان 

به صورت مکتوب درمی آيند.
ابزارها،  بناها،  شامل  محسوسات:  ۲ــ 

نقش ها، سکه ها.
۳ــ مکتوبات: شامل کتاب ها، روزنامه ها، 

مجله ها، سفرنامه ها، کتيبه ها، سندها، نامه ها.
نوع  هر  معقوالت،  معقوالت:  ۴ــ 
استنباطی است که انسان از طريق استدالل يا تخيل 
برای درک گذشته يا تکميل و تصحيح اطالعات 

خود دربارٔه گذشته انجام می دهد.

نمونه هايی از محسوسات

نمونه هايی از مکتوبات
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

تاريخ به عنوان حافظۀ جامعۀ بشري 
جامعٔه بشری گذشته ای طوالنی را پشت 
سر گذاشته است و نيز آينده ای طوالنی در پيش 
حال  زمان  آينده،  و  گذشته  ميان  مرز  دارد.  رو 
است. شکی نيست که مدت زمان حال در مقايسه 
با گذشته يا آينده، کوتاه است. می توان گفت «حال، 
زمان ناپايداری است که به گذشته تبديل می شود؛» 
اگر زمان گذشته را با آينده مقايسه کنيم، درمی يابيم 
که آينده دربردارندهٔ «اميد»ها و «امکان»ها است؛ 
اما گذشته دربردارندٔه وقايع و رخدادها. به عبارت 
ديگر، گذشته دربرگيرندٔه رخدادهای واقعی است، 
بدين معنی که هر پديده ای به شکلی خاص در زمان 
گذشته رخ داده است. به همين جهت ثروت حقيقی 
بشر که همان تمدن است، از گذشته به امروز رسيده 
است. انسان در طول سال های بسياری که بر او 
و  تجربه ها  اختراع ها،  اکتشاف ها،  است،  گذشته 
به طور کلی دستاوردهای خود را برهم انباشته نموده 
که تمدن کنونی، نتيجٔه آن است. اگر در هر زمانی 
دستاوردهای بشر به دست فراموشی سپرده می شد، 
امکان تکميل و توسعٔه آن وجود نداشت و تمدن 

امروزی به وجود نمی آمد.

به نظر شما تصاوير قديمی جزءِ کدام دسته از منابع به شمار می آيند؟

يست؟ مورخ 
برای  گذشته  از  اطالع  اهميت  به  توجه  با 
جوامع  در  افرادی  دور،  روزگاران  از  انسان، 
بشری به ثبت و ضبط وقايع و نقل آنها به ديگران 
را  تاريخی  وقايع  که  کسانی  به  می پرداخته اند. 
فرامی گرفتند، و آن را با بيانی شيرين و با گرمی و 
ديگران بازگو می کردند، نقال  شور خاصی برای 
و قصه گو می گفتند. مردم نيز در مراسم مختلف، 
آنان  سخن  پای  استراحت  و  فراغت  مواقع  در 
می نشستند. نقال ها و قصه گوها بايد حافظٔه بسيار 
بودند،  شنيده  يا  ديده  را  آنچه  تا  می داشتند  قوی 
تغيير  را  آنها  بود  ممکن  وگرنه  بسپارند؛  به خاطر 

دهند يا فراموش کنند.
شيرين  و  تلخ  وقايع  يادآوری  که  آن جا  از 
بزرگان  و  قهرمانان  اقدامات  شرح  بيان  و  گذشته 
برای نسل جوان ارزش تربيتی بسيار داشته است 
و نيز استحکام زندگی اجتماعی با حفظ تجربه های 
گذشتگان ممکن بوده است، معموالً افراد دنيا ديده 
و کهن سال، حافظ خاطرۀ تاريخی و سنت های 
مردم جامعٔه خويش می شدند. آنان در طول زندگی 
طوالنی خود شاهد وقايع بسيار بودند و از پيشينيان، 
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اخبار گذشته مردم خود را فراگرفته بودند. در اين 
تاريخ  به  توجه  نتيجه  مهم ترين  سنت گرايی  حال 
حافظٔه  بود،  نشده  اختراع  خط  که  زمانی  تا  بود. 
عوامل  مهم ترين  کهن ساالن  سنت گرايی  و  نقاالن 

حفظ و توجه انسان به تاريخ بود.
پس از اختراع خط، ثبت تاريخ و انتقال 
اطالعات  گرفت.  صورت  بيشتری  دقت  با  آن 
و  زمان  گذشت  به دليل  نيز  انسان ها  تاريخی 
افزايش روابط ميان آنها بيشتر شده بود. لذا پس 
قصه گويان،  و  نقاالن  بر  عالوه  خط،  اختراع  از 
به  تاريخ نويس  يا  واقعه نويس  به عنوان  عده ای 
عالوه  آنان  می پرداختند.  رخدادها  شرح  نوشتن 
وقوع)  (زمان  تاريخ  ثبت  به  رويدادها،  شرح  بر 
داشتند. در حقيقت آنان عالوه بر  آنها نيز توجه 
تاريخ نويسی، منجم نيز بودند و به محاسبه و تنظيم 
تقويم نيز می پرداختند بدين ترتيب کارهای مربوط 
نفر  يک  به دست  معموالً  تقويم  و  نجوم  تاريخ،  به 
که  باشيد  داشته  توجه  است  الزم  می شد.  انجام 
تاريخ در لغت به معنای تعيين وقت وقوع يک 
تاريخ  گسترده،  مفهومی  در  اما  است،  رويداد 
دانشی است که عالوه بر تعيين وقت رخدادها 
می پردازد.  نيز  آنها  تفسير  و  تحليل  شرح،  به 
صفويه  سلسلٔه  می گوييم  که  هنگامی  نمونه  برای 
درسال ۹۰۷ ق. تأسيس شد، وقت را بيان می کنيم، 
اما وقتی به بررسی چگونگی تأسيس اين سلسله و 
تجزيه و تحليل آن می پردازيم، تاريخ معنای فراتر 

از تعيين وقت می يابد.

در ابتدا مورخان فقط آنچه را ديده يا شنيده 
بودند، می نوشتند. يعنی آنها آنچه را خود به چشم 
می ديدند يا اخباری را که سينه به سينه نقل شده 
بود، به صورت کتاب تاريخ درمی آوردند. با گذشت 
افزايش  آنها  مطالب  و  تاريخی  کتاب های  زمان، 
فراوان يافت و بر طول تاريخ بشر نيز افزوده شد. 
به همين جهت گروهی از مورخان به نوشتن آنچه 
اخباری که می شنوند، اکتفا نمی کنند،  می بينند يا 
و  تاريخی  کتاب های  مطالب  در  تحقيق  به  بلکه 
تصحيح و تحليل آنها می پردازند. درحقيقت آنها 
گسترش  به دليل  امروزه  هستند.  تاريخ  پژوهشگر 
تحقيق  آن،  روش های  توسعٔه  و  تاريخ  علم  حوزٔه 
حرفه ای  به صورت  آن  تدريس  و  تاريخ  دربارٔه 
تخصصی درآمده است. چنان که گروهی به عنوان 
دبير تاريخ و گروهی ديگر به عنوان استاد تاريخ و 
افراد بسياری نيز به عنوان پژوهشگر و کارشناس 

تاريخ در مؤسسات گوناگون به کار می پردازند.

ار مورخان اهميت 
وقايعی که در اجتماع رخ می دهند، همواره 
در معرض خطر فراموشی قرار دارند؛ مگر آن که 
کسانی اقدام به ثبت و ضبط آنها نمايند. يکی از 
کارهای مورخان، حفظ گذشته ها و وقايع مربوط 
ميراث ها  نگهبانان  آنان  حقيقت  در  است.  آنها  به 
وجود  بدون  هستند.  بشر  تاريخ  دستاوردهای  و 
و  سکوت  انزوا،  در  تاريخی  وقايع  مورخان، 
زبان  مورخان  بنابراين  می گيرند.  قرار  فراموشی 
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و  فراموشی  از  را  آنها  و  می شوند  وقايع  گويای 
نابودی رهايی می بخشند.

کار مورخ برای حفظ اخبار و انتقال آن، 
کار ساده ای نيست، زيرا همٔه آنچه در طول تاريخ 
رخ داده، قابليت و ضرورت ثبت، حفظ و انتقال 
و  مهم  خبرهای  تنها  بلکه  ندارد؛  را  ديگران  به 
باارزش و مؤثر در زندگی بشر ارزش ثبت و 
ضبط را دارند. تشخيص اين که کدام خبر مهم، با 
ارزش و مؤثر است يا داليل و مالک های اهميت 
به  است.  مورخ  کار  است،  کدام  تأثير  و  ارزش 
عبارت ديگر مورخ بايد بتواند گزينش و گزارش 
دقيق و حساب شده ای در مورد وقايع انجام دهد 
تا زباِن گويا و بازگو کنندٔه راستين گذشته ها باشد. 
او بايد بتواند اخبار صحيح را از غلط، راست را 
از دروغ، مهم را از غيرمهم و مفيد را از غيرمفيد 
مورد  شخص  به عنوان  او  زيرا  دهد؛  تشخيص 
اعتماد و امين گروه کثيری خواهد بود که به دانش 

و بينش و روش او اعتماد کرده اند.
و  گذشته ها  نقل  و  ضبط  بر  عالوه  مورخ 
گزينش در آنها، بايد به بازگويی و شرح و توضيح 
بشری  فرهنگ  و  جامعه  زيرا  بپردازد،  نيز  تاريخ 
و  تحول  اين  است.  تغيير  و  تحول  درحال  مدام 
زيستی  و  فکری  شرايط  می شود  موجب  تغيير 
متفاوت  ديگر  زمان  به  نسبت  زمان  يک  از  مردم 
گردد. اين تفاوت موجب جدايی ميان جوامع در 
طول زمان می شود؛ تا جايی که ممکن است ميان 
مردمان گذشته با مردم امروز هم فکری و هم زبانی 

وجود نداشته باشد. در چنين حالتی درک واقعی 
اوضاع و احوال گذشته برای عموم مردم مشکل 
و يا غيرممکن می گردد. درنتيجه الزم است رابطی 
ميان گذشته و حال وجود داشته باشد تا اخبار و 
حوادث معتبر و صحيح گذشته را به نسل حاضر 
انتقال دهد و به توضيح و تفسير فرهنگ و تمدن 
که  است  مورخ  همان  رابط  اين  بپردازد.  گذشته 
با کمک دانش و فن خويش ارتباط همگان را با 

دنيای گذشته ممکن می سازد.

صفات مورخان
می پردازد،  تاريخ نويسی  به  مورخ  وقتی 
درواقع گذشته را بازگويی می کند. در اين بازگويی 
است.  راستگويی  مورخ،  يک  صفت  نخستين 
مورخی که دروغ بگويد، موجب اشتباه و تحريف 
در تاريخ می شود و مردم را به گمراهی می کشاند. 
در  او  امانتداری  معنای  به  مورخ  راستگويی 
بهترين  است.  تاريخی  رخدادهای  صحيح  نقل 
مورخان کسانی هستند که در نقل تاريخ راستگو 

و امانتدار باشند.
حقيقت جويی  مورخ،  يک  صفت  ديگر 
با  او  باشد.  حقيقت  جويای  بايد  مورخ  است. 
به  جوامع  و  افراد  سرگذشت  و  وقايع  در  مطالعه 
قضاوت دربارٔه آنها می پردازد. بنابراين بايد بتواند 
يک  گذشتٔه  از  همه جانبه  نسبتاً  تصويری  ابتدا 
جامعه ارائه دهد و سپس دربارٔه آن داوری کند. 
در حقيقت مورخ مانند يک قاضی است. بهترين 
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خصوصيتی که يک قاضی بايد داشته باشد، عدالت 
است. بنابراين سومين صفت يک مورخ به عنوان 

قاضِی اعماِل گذشتگان، عدالت او است.
پس از راستگويی، حقيقت جويی و عدالت، 
گسترده  دانش  داشتن  مورخ  صفت  چهارمين 
تحقيق  و  مطالعه  مستلزم  گذشته  مطالعٔه  می باشد. 
ناقص  معلومات  و  اندک  دانش  با  است.  فراوان 
دربارٔه  بايد  مورخ  شود.  مورخ  نمی تواند  کسی 
کند؛  مطالعه  سال ها  می کند  تحقيق  که  موضوعی 
و  آورد  گرد  را  آن  دربارٔه  موجود  اطالعات  همٔه 
از هيچ نکته ای چشم پوشی ننمايد. بدين ترتيب او 
اطالعات و اخبار بسياری را جمع آوری می کند. 
هر قدر اطالعات تاريخی مورخ بيشتر باشد، موجب 
اشراف و آگاهی عميق تر او از موضوع مورد مطالعه 

خواهد شد.
برخوردار  آن  از  بايستی  مورخ  که  دانشی 
بلکه  نيست،  تاريخی  مطالعات  به  محدود  باشد، 
بايد به علوم مرتبط با تاريخ نيز دسترسی و اطالع 
ادبيات،  جامعه شناسی،  جغرافيا،  باشد.  داشته 
فلسفه، باستان شناسی، علوم سياسی و به طور کلی 
علوم انسانی، همٔه علوم کاربردی در تاريخ دارند. 
هم چنان که تاريخ به اين علوم کمک بسيار می کند، 
مورخ نيز با استفاده از آنها می تواند به درک بهتر 
تاريخ و تبيين و تفسير رويدادها بپردازد. به عنوان 
درست  فهِم  به  را  مورخ  ادبيات،  با  آشنايی  مثال، 
متون قديمی تاريخی و درک مطالب تاريخی نهفته 

در آثار ادبی (ديوان های شعر و…) قادر می سازد. 
ديگر  از  اطالع  بدون  تاريخ نويسی  بنابراين 

علوم مورد نياز غيرممکن است.
که  می شود  تکميل  هنگامی  مورخ  دانش 
عالوه بر علوم انسانی، از دستاوردهای علوم ديگر 
کند.  استفاده  خود  دانسته های  تکميل  برای  نيز 
و  پزشکی  شيمی،  زمين شناسی،  زيست شناسی، 
نجوم هريک دارای دستاوردهايی هستند که برای 
مورخ مفيد است. مثالً او با کمک نجوم، تقويم و 
زمان را می شناسد و به وسيلٔه زمين شناسی از عمر 

زمين و تاريخ آن مطلع می شود.
قدرت  داشتن  مورخ  يک  صفت  ديگر 
انديشه و تفکر (تجزيه و تحليل) است. مورخ 
تالش و کوشش خستگی ناپذير خود را با انديشيدن 
مطلوب  نتيجه ای  تا  می سازد  همراه  کردن  فکر  و 
به دست آورد. بدون انديشه و تفکر، کار مورخ 

بيهوده و بی فايده خواهد بود.
سرانجام مورخ اين انديشه ها و آگاهی ها را 
می نويسد. بنابراين ششمين ويژگی مورخ، توانايی 
پژوهش  دستاورد  بتواند  نوشتن است تا  درست 

خويش را به گونه ای مطلوب عرضه کند.١

مورخان چگونه تاريخ مي نويسند؟
تاريخ،  کتاب  يک  نوشتن  برای  مورخان 
ماه ها و سال ها به تحقيق می پردازند و از اطالعات 

و متون و وسايل گوناگون بهره می گيرند.
۱ــ در درس چهاردهم با برخی از مورخان آشنا خواهيد شد.
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نخستين مرحلٔه کار مورخ در زمينٔه پژوهش 
بعد  مرحلٔه  است.  موضوع  انتخاب  تاريخی، 
موضوع  آن  به  مربوط  مطالب  جست  و جوی 
است. برای اين کار بايد تا حد امکان به نوشته هايی 
(مکتوبات)،  دارند  اطالعاتی  موضوع  دربارٔه  که 
آن  دربارٔه  تاريخی  آثاری  اگر  و  کند  مراجعه 
آن  از  (محسوسات)،  است  مانده  باقی  موضوع 

مسعودی نويسندۀ شهير قرن چهارم هجری قمری و دکتر عبدالحسين زرين کوب (متوفی درسال ۱۳۷۸) 
دو نمونه از مورخان برجسته به شمار می آيند.

ديدن کند و با اشخاصی که از موضوع اطالعاتی 
(منقوالت).  بپردازد  گفت  و گو  به  باشند،  داشته 
و  آمده  گرد  اخبار  دربارٔه  تفکر  به  سپس  مورخ 
قضاوت دربارهٔ آن می پردازد. اخبار غلط و دروغ 
را کنار می گذارد و اخبار صحيح و قابل اعتماد را 
برمی گزيند. اين مرحله، مرحلٔه سنجش و گزينش 

اخبار تاريخی است.

نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

تاريخ نويس با چه شيوه هايی منقوالت را جمع آوری می کند؟

در مراحل قبلی مورخ تالش و جست     و جوی 
فراوان کرده است و در اين مرحله دقت و حوصله، 

و  سنجش  از  پس  است.  او  کار  اساسی  شرط 
اين  او  می پردازد.  اخبار  تنظيم  به  مورخ  گزينش، 



 ١٠

ـ انتخاب موضوع مراحل انجام پژوهش تاريخی ۱ـ
ـ  جمع آوری منابع (اخبار و اطالعات)   ۲ـ

۳ــ گزينش اخبار

۴ــ تنظيم مطالب ۶ــ نگارش

بيشتر بدانيد
پيوند جامعه شناسي با تاريخ

جامعه شناسی به عنوان يکی از رشته های علوم اجتماعی است که از قوانين زندگی 
ـ انسانی و تحول آنها در ارتباط با حيات اجتماعی  اجتماعی انسان و پديده های اجتماعیـ 
بحث می کند. جامعه شناسی به نتيجۀ مطالعات تاريخی توجه دارد و بسياری از تجزيه و 
تحليل هايی که در جامعه شناسی صورت می گيرد، مبتنی بر شناخت و اطالعاتی است که 
از گذشتۀ جوامع به دست آمده است. سخن آنتونی گيدنز جامعه شناس خالی از فايده 
پيش  سال  دويست  از  انسان  زندگی  شيوه های  در  که  تغييراتی  می گويد:  وی  نيست، 
تا به حال اتفاق افتاده بسيار فراگير بوده است، مثًال امروزه ما شاهد شهرهای بزرگ 
با جمعيت ها و ساختمان های بسيار زياد و گسترده هستيم، اما در دوران های گذشته 
هرگز چنين نبوده؛ بلکه انسان ها در گروه های کوچک و در اجتماعات روستايی زندگی 

۵ــ بررسی و تفسير

کار را براساس ترتيب زمانی وقايع و نيز ارتباط 
فکری  توانايی  و  تجربه  می دهد.  انجام  آنها  ميان 
مورخ در طراحی و برنامه ريزی، در اين مرحله نقش 
اطالعات  تمامی  او  بدين ترتيب  دارد.  مهمی  بسيار 

از  پس  و  می کند  منظم  را  شده  گردآوری  صحيح 
مرحلٔه  آخرين  به  (معقوالت)،  آنها  تفسير  و  بررسی 
کار، يعنی «نگارش» مطالب جمع آوری شده به همراه 
اظهارنظرها، نتيجه گيری ها و توضيحات، می رسد.
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می کرده اند. حتی در اوج پيشرفته ترين تمدن های کهن مانند روم باستان کمتر از ۱۰ 
ناچار  اکثريت مردم  گذشته  زندگی می کرده اند. در  شهری  نواحی  جمعيت در  درصد 
بودند به کشاورزی بپردازند، خوراک و ساير وسايل زندگی شان را خود تهيه کنند، اما 
امروزه بيش از ۹۰ درصد مردم در نواحی شهری زندگی می کنند و کمتر از ۲ تا ۳ درصد 
جمعيت به کار و توليد کشاورزی مشغولند. علمای تاريخ نيز درحال حاضر تحت تأثير 
نتايجی که از مطالعات جامعه شناسی به دست آمده است، ابعاد جديدی را مورد توجه 
قرار داده اند. هم چنين اگر جامعه را در ُبعد تاريخی آن بنگريم، زندگی جوامع شامل يک 
رشته تغييرات و دگرگونی هايی است که خود ناشی از عوامل گوناگونند. به اين ترتيب 
می توان گفت جامعه شناسی هم چنين به مطالعۀ چگونگی تحوالت تاريخی جوامع نيز 

می پردازد؛ و در پی درک علل حاکم بر اين تغييرات و دگرگونی هاست.
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۱ــ چرا در تاريخ، پديده ها به شيؤه «مشاهدٔه غيرمستقيم» بررسی می شوند؟
۲ــ چرا نتايج مطالعات تاريخی کامالً يکسان نيست؟

۳ــ منابع کسب اطالعات از حوادث گذشته به چه دسته هايی تقسيم می شوند؟ 
توضيح دهيد.

۴ــ نقش مورخ در حفظ و انتقال ميراث ها و دستاوردهای تاريخ بشر را توضيح 
دهيد.

۵  ــ صفات الزم برای مورخ را بيان کنيد.
۶  ــ مراحل کار مورخ را به طور خالصه توضيح دهيد.

۱ــ يک نمونه از پديده های مربوط به مشاهدٔه غيرمستقيم را انتخاب و گزارشی 
دربارٔه آن تهيه کنيد (نظير تاريخچٔه بنای مدرسه، مسجد يا محلٔه خود).

۲ــ با مطالعٔه يک کتاب تاريخی (يا يک بخش از آن) و با درنظر گرفتن خصوصيات 
الزم برای مورخ، نظر خود را دربارٔه نويسندٔه آن بنويسيد.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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يکی از ارکان مهم علم تاريخ زمان۱ است. 
بررسی های  در  پرسيده ايد  خود  از  تاکنون  آيا 
برخوردار است؟  تاريخی، زمان از چه جايگاهی 
و تحقيقات تاريخی بدون درنظر گرفتن زمان وقوع 

يک رويداد چه پيامدهايی خواهد داشت؟

۱ــ در تعريف زمان دانشمندان تعاريف متعّددی ارائه داده اند. از نظرگاه علم فيزيک، زمان عبارت است از آن کميت فيزيکی که با 
ساعت اندازه گيری می شود. برخی از دانشمندان معتقدند زمان محيطی است عمومی که همٔه وقايع در آن به توالی يا ظاهرًا به توالی رخ می دهد. 
و به وسيلٔه تغيير است که ما بر زمان آگاهی داريم و آن را اندازه می گيريم و به تعبير ديگر زمان چيزی است که بدون کمترين تأّملی صحيح و واقعی 

فرض می کنيم. زيرا گذشت آن را تجربه می کنيم و برای ما زمان همواره حرکتی رو به آينده دارد …
Martin P. Nilsson ــ٢

زمان  به  توجه  بدون  رويداد،  يک  بررسی 
وقوع آن، منجر به درکی نادرست يا ناقص از آن 
پديده خواهد شد. همان طور که هر علمی براساس 
بنا  اصلی  ستون های  و  بديهی  اصول  سلسله  يک 
علم  اساسی  اصول  از  يکی  نيز  زمان  است،  شده 

تاريخ است.
توجه به زمان تنها مختص مورخان نيست 
بلکه انسان از آغاز زندگی در کرٔه زمين با اين پديده 
و  وقت شناسی  است.  شده  مواجه  آن  سنجش  و 
جمله  از  زمان  سنجش  و  اوقات  تنظيم  و  ترتيب 
می توان  و  است  بوده  انسانی  مشکالت  و  مسائل 
دستاوردهای  از  يکی  زمان  اندازه گيری  که  گفت 
«مارتين  شود.  می  محسوب  بشری   تمدن 
«مهم ترين  می گويد:  سوئدی  مورخ  نيلسون۲» 

زمان و اهميت آن در تاريخ وم
س د

در
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زمان شماری  تاريخ،  در  هوشمندانه  عمل 
است.» هرچه دانش بشری در شمارش دقيق زمان 
پيشرفت بيشتری کرد، وقايع تاريخی دقيق تر ثبت 
و ضبط شدند. بنيادی ترين پرسش های مورخان به 

هنگام بررسی يک رويداد عموماً عبارتند از: 
۱ــ واقعه در چه زمانی اتفاق افتاد؟ 

۲ــ واقعه در کجا روی داد؟ 
۳ــ واقعه چگونه و چرا روی داد؟

رويدادهای  دقيق تر  بررسی  برای  مورخان 
از  تقسيم بندی هايی  به  اعتباری  به طور  تاريخی، 
دوره،  قرن،  مانند  زده اند،  دست  گذشته  زمان 
تقسيم بندی  از  می توان  مثال  به عنوان  و…  هزاره 
ماقبل  (دورٔه  تاريخ  از  پيش  دورٔه  به  بشر  گذشته 
اختراع  (دوران  تاريخی  دورٔه  و  خط)  اختراع 

خط) ياد کرد.

۱ــ خداوند در آئه ۱۲ سورٔه اسراء می فرمايد: و شب و روز را دو نشانه قرار داديم، نشانٔه شب را تيره گون و نشانٔه روز را روشنی بخش 
گردانديم تا در آن فضلی از پروردگارتان بجوييد و تا شمارٔه سال ها و حساب (ُعمرها و رويدادها) را بدانيد و هر چيزی را به روشنی باز نموديم.

تقسيم  بخش  سه  به  را  زمان  زمان شناسان  و  مورخان  ديگری  تقسيم بندی  در 
کرده اند.

دقيقه،  ثانيه،  (مانند  می شود،  اندازه گيری  ساعت  با  که  کوتاه،  زمان های  ۱ــ 
ساعت و…).

ماه،  هفته،  (مانند  آمده اند  گاه شمارها  و  تقويم ها  در  که  طوالنی  زمان های  ۲ــ 
سال و…).

۳ــ دوران های زمان شمار تاريخی که از سال های متمادی تشکيل شده اند (مانند 
قرن، هزاره، دوره و…).

پيدايش تقويم و اهميت آن در زندگي بشر
عامل  به  انسان  توجه  چگونه  شما  به نظر 
زمان جلب شد و درک انسان از اين پديده چگونه 
بود؟ اولين توجه انسان های اوليه به زمان، گردش 
و  خورشيد  طلوِع  صبح  هر  او  بود۱.  شبانه روز 

سير آن را در آسمان می ديد و در غروب خورشيد 
می کرد.به  نظاره  را  ماه  وضعيت  شب  آمدن  با  و 
انسان های  ماه،  گردش  و  شبانه روز  گردش  جز 
طبيعی  امور  از  بعضی  منظم  تکرار  متوجه  اوليه 
و  شکوفه  فصل  مانند  فصلی،  تغييرات  جمله  از 

ي توضيحي توضيح
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برگ ريزان،  موسم  ميوه ها،  رسيدن  فصل  بهار، 
موارد  اين  شدند.  و…  يخ بندان  و  سرما  فصل 
نيز از نشانه های توجه انسان به عامل زمان بود. 
برخی از دانشمندان معتقدند تقويم و گاه شماری 
را  کشاورزی  انسان،  که  گشت  آغاز  زمانی  از 
در  و  برگزيد  خود  معيشت  اصلی  شيؤه  به عنوان 
يک مکان ساکن شد و براساس تجربه متوجه تکرار 
محصوالت  برداشت  زمان  و  بذرافشانی  زمان 
کشاورزی شد۱. محاسبه و اندازه گيری زماِن 
کاشت و برداشت و زمان آبياری، ضرورت 
وسيله ای  ساختن  و  زمان  به  دقيق تر  توجه 
برای اندازه گيری آن را جدی تر کرد. بنابراين 
دستگاه اندازه گيری زمان (تقويم) ساخته شد و 
طی قرون متمادی با گسترش علم نجوم و رياضيات 
نظامی  کلی،  تعريفی  در  تقويم۲  شد.  کامل تر 
است که انسان برای محاسبه و اندازه گيری 
زمان طوالنی و به خصوص سال و ماه اختراع 

کرده است.
و  محاسبه  تقويم  مهم  کاربرد  بنابراين 
اندازه گيری  برای  است.  زمان  دقيق  اندازه گيری 
زمان در هر تقويم بايد مبدأيی انتخاب شود. بدون 

وجود مبدأ، سنجش زمان امکان پذير نيست.

مهم ترين مبدأهاي تقويم در جهان
مبدأهای  خود  زندگی  طول  در  انسان ها 
متفاوتی را برای زمان شماری درنظر گرفته اند. در 

اين جا به مهم ترين آنها اشاره می شود:
۱ــ مبدأ دينی: اين مبدأ در ميان بسياری 
از مردم و ملت های جهان پذيرفته شده و عموميت 
دينی  بزرگ  واقعۀ  يک  مبدأ  اين  در  دارد. 
به عنوان مبدأ آن تقويم قرار می گيرد. مانند تقويم 
هجری قمری که مبدأ آن هجرت پيامبر (ص) از مکه 
به مدينه است و يا تقويم ميالدی که تولد حضرت 

مسيح (ع) مبدأ آن قرار گرفته است.
۲ــ مبدأ ملی و قومی: برخی از ملت ها 
را  خود  قومی  يا  و  ملی  خاص  حوادث  و  وقايع 
مثالً  می کردند.  انتخاب  خود  تقويم  مبدأ  به عنوان 
پيروزی  تاريخ  يا  و  فرمانروا  يک  جلوس  تاريخ 
خود  تقويم  مبدأ  به عنوان  را  ميهنی  نبرد  يک  در 

انتخاب می کردند.
طبيعی٣:  حوادث  بر  مبتنی  مبدأ  ۳ــ 
برخی از ملت ها يک حادثه و رويداد بزرگ طبيعی 
مانند طوفانی سهمگين و يا زلزله ای ويرانگر و يا 
آتشفشانی هولناک و از اين قبيل حوادث طبيعی 
را به عنوان مبدأ تقويم خود انتخاب می کردند. مانند 

۱ــ شايد به همين دليل بود که نخستين نظام های گاه شماری در اولين کانون های کشاورزی، يعنی مصر و بابل بنيان گذاری شد.
۲ــ در اصطالح نجومی تقويم عبارت است از مجموعه ای از اصول و قوانين که برای تقسيم و تنظيم زمان، به سال، ماه، هفته و روز 

که براساس گردش زمين به دور خورشيد و گردش ماه به دور زمين و گردش زمين به دور خود تنظيم و تدوين شده است.
۳ــ برخی از محققان از اين مبدأ به عنوان مبدأ ارضی (زمينی) نام برده اند. در اين مورد نگاه کنيد به نبئی، ابوالفضل: تقويم و تقويم نگاری 

در ايران، آستان قدس، ۱۳۶۶، صفحٔه ۲۱ تا ۲۴.



 ١٦

سومريان که تاريخ خود را به قبل از طوفان و بعد 
از طوفان تقسيم کرده بودند.

منجمان  از  برخی  نجومی:  مبدأ  ۴ــ 
معتقدند که بايد يک حادثٔه بزرگ کيهانی و نجومی 
مبدأ از  زيرا اين  تقويم قرار داد  مبدأ  را به عنوان 
طلوع  مثل  شد.  خواهد  برخوردار  عام  مقبوليت 
ستاره ای خاص و يا يک خسوف و يا يک انفجار 
منجمان  به    جز  مبدأ  نوع  اين  البته  و…  سياره ای 

چندان مورد توجه ساير مردم نيست۱.
امور  منظور  به  همواره  ملت ها  و  دولت ها 
دينی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و برخی امور 
ديگر به تقويم نيازمند بودند. مهم ترين کاربردهای 

۱ــ الزم به توضيح است که اين تقسيم بندی ها اعتباری و نسبی هستند و قطعيت  ندارند.

نمونه ای از اسطرال  ب هايی که در گذشته برای اندازه گيری زمان و جهت يابی 
مورد استفاده ستاره شناسان ودريانوردان قرار می گرفت.

تقويم عبارت بودند از:
ــ مناسبت های دينی (ايام حج، روزه و…) 

و ملی
ــ تنظيم دفترهای بودجٔه ساليانه

ــ تنظيم زمان دريافت ماليات و خراج
ــ تنظيم و تعيين زمان پرداخت مخارج و 

هزينه های دولت
و  قراردادها  زمان  تنظيم  و  تعيين  ــ 

عهدنامه ها
سعد  زمان های  و  جنگ  زمان  تعيين  ــ 

(فرخنده) و نحس (شوم).
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نگاهي به برخي از تقويم هاي جهان
خورشيدی  گاه شمارِی  رود  دو  ميان  در 
اختراع  پيشينٔه  و  است  بوده  مرسوم  قمری۱ 
خط  اختراع  به  نزديک  را  گاه شماری  نوع  اين 
می دانند. بابلی ها که از پيشگامان علم گاه شماری 
بعدها  که  کردند  درست  تقويمی  بودند،  نجوم  و 
مصريان و هخامنشيان تقويم خود را براساس آن 

سعد و نحس

حکومت ها در قديم به منظور انجام پاره ای از امور نظير جلوس و تاج گذاری، 
جنگ و يا صلح، عقد قراردادهای مهم و مانند اين ها و مردم عادی نيز به منظور انجام 
زمان  و  (سعد)  مبارک  و  ميمون  خوب،  زمان  به  و…  اجتماعی  و  مدنی  امور  از  برخی 
محسوب  هم  طالع بين  واقع  در  که  اوليه  منجمان  داشتند.  اعتقاد  نامبارک (نحس)،  بد، 
می شدند، معتقد بودند بين اين زمان ها و حرکت کواکب و سيارات ارتباط برقرار است 
و در واقع بين سرنوشت انسان ها و حرکت سيارات و طلوع و غروب آنها نوعی پيوند 
وجود دارد. منجمان قديم سياره های «زحل» و «مريخ» را نحسين يا دو نحس می خواندند 
و سياره های مشتری و زهره را سعدين و يا دو سعد می ناميدند. آنان با رصد سيارات 
و ستارگان در صورت مشاهدۀ سيارات سعد (مشتری و زهره) انجام يک کار را مبارک 
و ميمون و خوش فرجام قلمداد می کردند و با رصد سيارات نحس (زحل و مريخ) انجام 
آن کار را نامبارک و بدفرجام پيش بينی می کردند. از اين رو منجمان در دربار پادشاهان 

از اهميت زيادی برخوردار بودند.

ترتيب دادند. در گاه شماری بابليان، مبدأ شمارش 
با  که  به گونه ای  بود،  پادشاهان  جلوس  سال ها، 
می آمد.  به وجود  نو  مبدأيی  پادشاه،  هر  جلوس 
می شد.  تقسيم  روز   ۲۹ يا   ۳۰ ماه   ۱۲ به  سال 
نخستين ماه تقويم بابلی نيسانو۲ بود که روز اول 
نام  ادارو۳  دوازدهم  ماه  و  بود  (نوروز)  نيسانو 
داشت. برای تعديل و از   بين بردن اختالف طول 

۱ــ سال آن شمسی و ماه آن قمری ۳۰ يا ۲۹ روزه بود.
  Nissanu ــ٢
Addaru ــ٣

ي توضيحي توضيح



 ١٨

سال های خورشيدی و قمری هر سه سال يک بار 
ماه سيزدهمی به سال می افزودند و آن را در بابل 

آداروی دوم می ناميدند. 
گاه شماری  که  باستانی  ملت های  از  يکی 
نسبتاً پيشرفته ای داشتند، مصريان بودند؛ زيرا آنان 
در نجوم و رياضيات به موفقيت های زيادی دست 
يافته بودند و مبنای تقويم يوليانی (قيصری) و تقويم 
ميالدی امروز براساس تقويم مصری است. مصريان 

1 حساب می کردند.
4

سال را ۳۶۵ شبانه روز و 
سال آنها دارای ۱۲ ماه ۳۰ روزه بود که بر 
روی هم ۳۶۰ شبانه روز می شد و پنج روز اضافی 
می افزودند۱.  سال  دوازدهم  ماه  آخر  به  را  سال 
بنابراين تقويم مصريان ۱۱ ماه ۳۰ روزه داشت و ماه 
دوازدهم آنها ۳۵ روزه بود. و با حساب کردن   روز 
در هر سال با گذشت سه سال، در سال چهارم ماه 
۳۵ روزه را ۳۶ روز حساب می کردند. مبدأ تقويم 

در اين کشور مقارن با سلطنت هر پادشاه بود.
يکی ديگر از تقويم های کهن، تقويم رومی 
است. در اين تقويم هر سال دارای ۱۰ ماه بود و 
هر ماه به نام يکی از پهلوانان و خدايان اساطيری 
رومی نام گذاری می شد. بعدها دو ماه ديگر به آن ۱۰ 
ماه اضافه شد. از آن جا که سال رومی ها شمسی و 

ماه های آن قمری ۲۹ يا ۳۰ روز بود، اختالف ۱۱ 
روز سال شمسی با سال قمری موجب بی نظمی های 
فراوانی در اين تقويم می شد. مثالً مراسمی که بايد 
در زمستان برگزار می شد در بهار برپا می گرديد. 
درنتيجه در زمان ژوليوس سزار (قيصر روم) 
اصالحاتی در اين تقويم صورت گرفت۲. اين تقويم 
تا ۱۵۰۰ سال بعد رواج داشت. تا اين که در زمان 
تقويم  اين  در  اصالحاتی  سيزدهم  گرگوار  پاپ 
صورت گرفت. اين تقويم که به تقويم گريگواری۳ 
شهرت دارد هنوز مورد استفادٔه اکثر کشورهای 

مسيحی است.
تقويم رايج بيشتر کشورهای اسالمی تقويم 
هجری قمری است. اين تقويم به کلی قمری است. 
پيامبر  که  است  سالی  محرم  اول  تقويم  اين  مبدأ 
(ص) از مکه به مدينه هجرت فرموده است۴. تقويم 
هجری قمری مبتنی بر دورهٔ حرکت ماه به دور زمين 
است. سال قمری ۱۲ ماه دارد که به تناوب ۳۰ و 
۲۹ روزه است٥. سال قمری ۳۵۴ شبانه روز و در 
سال های کبيسه ۳۵۵ شبانه روز است. با گسترش 
اسالم اين تقويم به عنوان تقويم دينی مسلمانان در 
بسياری از سرزمين های اسالمی به ويژه ايران رواج 

يافت و هم اکنون نيز رايج است.

۱ــ مصريان اين ۵ روز اضافی را اپاگومن «epagomene» ناميدند.
۲ــ به فرمان سزار يک منجم مصری به نام سوسيگنس درسال ۴۶ ق. تغييراتی براساس تقويم مصری در اين تقويم به وجود آورد.

 ١٥٨٢م . Gregorian calendar ــ٣
۴ــ برابر با جمعه ۱۶ ژوئئه سال ۶۲۲ م. است.

َة الّشُهُوِر ِعنَداللِّٰه اثْٰنا َعَشَر و… به درستی که شمار ماه ها نزد خدا دوازده ماه است و… ٥ــ خداوند در آئه ۳۵ سورٔه توبه می فرمايد: ِانَّ ِعدَّ
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سال کبيسه

به سال ۳۶۶ شبانه روزی سال کبيسه گويند. از آن جا که مدت زمان حرکت انتقالی 
زمين به دور خورشيد ۳۶۵ شبانه روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقيقه و ۴۶ ثانيه و ۸ صدم ثانيه است 
برای تطبيق سال حقيقی با سال تقويمی با احتساب خرده ساعت های اضافه بر ۳۶۵ شبانه روز، 
۳ سال متوالی را ۳۶۵ شبانه روز و سال چهارم را ۳۶۶ شبانه روز حساب می کنند. اين اقدام 

نخستين بار درسال ۴۶ ق.م. در زمان ژوليوس سزار امپراتور روم صورت گرفت.

١ــ به آن پنجه دزديده يا خمسٔه مسترقه و يا بهيزک کوچک، نيز می گويند.
٢ــ اين ماه را ِبهيزک (کبيسه) بزرگ می ناميدند.

پيشينۀ تقويم در ايران
به  ايران  در  گاه شماری  و  تقويم  پيشينٔه 
دورٔه  در  بازمی گردد.  هخامنشيان  دورٔه  از  قبل 
رايج  بابلی  قمری  شمسی  گاه شماری  هخامنشيان 
بود. از ويژگی های اين تقويم اين بود که آغاز سال 
با آغاز پاييز يکی بود و اولين ماه سال با جشن هايی 
هم زمان می شد. مبدأ اين تقويم آغاز سلطنت هر شاه 
بود و روزهای هر ماه را شمارش می کردند. در اين 
تقويم سال به چهار فصل تقسيم می شد. بسياری از 
محققان معتقدند که در اوايل حکومت داريوش 
گاه شماری  و  منسوخ  گاه شماری  نوع  اين  يکم 
تقويم  در  سال  شد.  رايج  آن  به جای  اوستايی 
ماه   ۱۲ به  سال  هر  بود.  شبانه روز   ۳۶۵ اوستايی 
۳۰ شبانه روزی و ۵ شبانه روز که به عنوان پنجه١ 

به آخر سال اضافه می کردند، تقسيم می شد. 

در تقويم اوستايی نام روزها و ماه ها مربوط به 
خدا و ايزدان زردشتی است. اسامی ماه های تقويم 
رسمی رايج در کشور ما برگرفته از تقويم اوستايی 
است. در دورٔه اشکانيان روز و ماه تقويم اوستايی 
خودشان  مبدأ  براساس  را  سال  اما  می رفت.  به کار 
يعنی تأسيس حکومت اشکانيان شمارش می کردند.

در دورهٔ ساسانيان نيز گاه شماری اوستايی 
با تفاوت هايی رايج بود. مبدأ اين تقويم در دورٔه 
بر  پادشاه  هر  جلوس  و  پادشاهی  آغاز  ساسانيان 
تخت بود. از آن جا که در اين تقويم سال را ۳۶۵ 
شبانه روز می گرفتند، در هر ۴ سال يک شبانه روز 
و در هر ۱۲۰ سال ۳۰ شبانه روز از سال شمسی 
حقيقی عقب می افتاد. برای رفع اين مشکل آنان 
سال  ماه  دوازده  به  ماه  يک  سال   ۱۲۰ هر  از  بعد 

اضافه می کردند و آن سال سيزده ماهه می شد.٢ 

ي توضيحي توضيح
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اسامی ماه ها و روزها در تقويم اوستايی

اسامی ماه ها
دیمهرتيرفروردين

بهمنآبانمردادارديبهشت
اسفندآذرشهريورخرداد

اسامی روزهای ماه
۲۱ــ رام۱۱ــ خور۱ــ هرمز
۲۲ــ باد۱۲ــ ماه۲ــ بهمن

۲۳ــ دی بدين۱۳ــ تير۳ــ ارديبهشت
۲۴ــ دين۱۴ــ جوش۴ــ شهريور

۲۵ــ ارد۱۵ــ دی بمهر۵  ــ اسفندارمذ
۲۶ــ اشتاد۱۶ــ مهر۶  ــ خرداد
۲۷ــ آسمان۱۷ــ سروش۷ــ مرداد

۲۸ــ زامياد۱۸ــ رشن۸  ــ دی بآذر
۲۹ــ ماراسفند۱۹ــ فروردين۹ــ آذر

۳۰ــ انيران۲۰ــ بهرام۱۰ــ آبان

اسامی ماه ها در تقويم هجری شمسی، ميالدی و هجری قمری.اين ماه ها معادل هم نيستند.
ميالدیهجری قمریهجری شمسی

۱ــ ژانويه۱ــ محرم۱ــ فروردين
۲ــ فوريه۲ــ صفر۲ــ ارديبهشت

۳ــ مارس۳ــ ربيع االول۳ــ خرداد
۴ــ آوريل۴ــ ربيع الثانی۴ــ تير

۵  ــ مه۵  ــ جمادی االول۵  ــ مرداد
۶  ــ ژوئن۶  ــ جمادی اآلخر۶  ــ شهريور

۷ــ ژوئيه۷ــ رجب۷ــ مهر
۸  ــ اوت۸  ــ شعبان۸  ــ آبان
٩ــ سپتامبر۹ــ رمضان۹ــ آذر

١٠ــ اکتبر۱۰ــ شوال۱۰ــ دی
١١ــ نوامبر۱۱ــ ذی القعده۱۱ــ بهمن
١٢ــ دسامبر۱۲ــ ذ ی الحجه۱۲ــ اسفند
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با ورود اسالم به ايران تقويم هجری قمری 
بر  مبتنی  تقويم  اين  شد.  رايج  ايران  در  مرور  به 
فصول طبيعی سال نبود و چندان با روند زندگی 
سويی  از  نمی کرد.  مطابقت  ايرانيان  کشاورزی 
يزدگردی،  تقويم  در  کبيسه  اجرای  عدم  علت  به 
نوروز از نقطٔه اعتدال بهاری خارج شده بود؛ و 
کارگزاران مالياتی برای زمان دريافت ماليات ها و 
مردم جهت زمان پرداخت آن دچار زحمات فراوان 
شدند. در دوران حاکميت امپراتوری سلجوقيان 
به علت وسعت قلمرو، حاکميت امنيت و سازمان 
مشکل  اين  رفع  جهت  پيشرفته  و  منظم  اداری 
جالل الدين  عهد  در  که  به طوری  شد  چاره جويی 

عمرخيام، دانشمند 
برجستۀ ايرانی

وزير  و  ق.)  ۴۶۵ ــ۴۸۵  ) سلجوقی  ملکشاه 
دانشمند و کاردان او خواجه نظام   الملک، مجمعی 
از منجمان از سال ۴۶۷ ق. به امر ملکشاه مأمور 
اصالح تقويم شدند. سرانجام پس از چهار سال 
شدند  عمرخيام۱ متوجه  رهبری  منجمان به  تالش 

۱ــ دربارٔه کسانی که در مجمع منجمان و اصالح تقويم دخالت و حضور داشتند نظرات يکدستی وجود ندارد ولی بسياری از افراد، 
اشخاصی چون عمربن ابراهيم خيامی، ابوالمظفر اسفزاری، ميمون بن  نجيب واسطی، خواجه عبدالرحمن خازنی و برخی ديگر را نام برده اند.



 ٢٢

فروردين  اول  از  روز  هجده  يزدگردی  تقويم  که 
کبيسه  را  آن  بنابراين  است؛  افتاده  جلو  حقيقی 
تقويم  اين  ويژگی  مهم ترين  گفت  می توان  کردند. 
رسميت  هنگام  به  کبيسه  نخستين  که  است  اين 
بخشيدن اين تقويم اعمال شد۱. در اين تقويم سال 
با اول فروردين شروع می شد. سال به چهار فصل 
طبيعی بهار، تابستان، پاييز و زمستان تقسيم و به 
۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسيم می شد. خمسٔه مسترقه را 
در آخر اسفند اضافه کردند و هر چهارسال يا پنج 
سال يک روز را کبيسه و آن را ۳۶۶ روز حساب 
کردند. بنابراين هدف اصلی اصالح گاه  شماری در 
آغاز  در  نوروز  تثبيت  ملک شاه  جالل الدين  زمان 
رايج        در  بهاری)    بود.  تقويم شمسی  (اعتدال  بهار 
ايران براساس تقويم جاللی است. اين تقويم يکی 

از دقيق ترين تقويم های جهان است.  
با چيرگی مغوالن بر ايران نوعی گاه شماری 

به نام تقويم دوازده حيوانی۲ در ايران رايج شد.
اين تقويم شمسی قمری است، يعنی سال آن 
شمسی و ماه های آن قمری ۲۹ يا ۳۰ شبانه روزی و 
دارای يک دورهٔ ۱۲ سالٔه حيوانی است. پادشاهان 
صفوی و قاجار اين تقويم را تقويم رسمی اعالم 
کردند. از سال ۱۳۰۴ ش. استفاده از آن منع و 
به  کلی منسوخ شد. گفتنی است تقويم هجری قمری 

به عنوان تقويم دينی پا به پای اين فراز و نشيب ها 
در ايران کاربرد داشته و دارد. بسياری از متون 
تاريخی و اسناد اين دوره با تقويم دوازده حيوانی و 
تقويم هجری قمری به صورت توأمان تاريخ گذاری 

شده است.
پائه  بر  شمسی  هجری  ايران  رسمی  تقويم 
تقويم جاللی است که به موجب قانون تاريخ ۱۱ 
فروردين ماه ۱۳۰۴ ش.۳ رسميت يافت. اين قانون 

سال های تقويم دوازده حيوانی و معادل فارسی آن

۱ــ موش١ــ سچفان ييل
۲ــ گاو۲ــ اود ييل

۳ــ پلنگ۳ــ بارس ييل
۴ــ خرگوش۴ــ توشقان ييل
۵  ــ نهنگ۵  ــ لوی ييل
۶  ــ مار۶  ــ ييالن ييل
۷ــ اسب۷ــ يونت ييل
۸  ــ گوسفند۸  ــ قوی ييل
۹ــ ميمون۹ــ پيچی ييل

۱۰ــ مرغ۱۰ــ تغاقوی ييل
۱۱ــ سگ۱۱ــ ايت ييل

۱۲ــ خوک۱۲ــ تنگوز ييل

 ۱ ــ مبدأ اين تقويم جمعه دهم رمضان سال ۴۷۱ ق. مطابق با پانزدهم مارس ۱۰۷۹ م. است.
۲ــ اين تقويم به ترکی، مغولی، ختايی، غازانی و ُايغوری نيز مشهور است. سازندگان اين تقويم هر سال را به نام جانوری ناميدند و 

وقايع و حوادث آن سال را از طبع و خوی آن حيوان استنباط می کردند.
۳ــ برابر با ۱۳۴۴ ق. و ۱۹۲۵ م.
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پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز تثبيت شد. بر 
طبق اين قانون مبدأ اين تقويم هجرت پيامبر (ص) 
از  برگرفته  ماه ها  اسامی  و  است  مدينه  به  مکه  از 

ماه های ايرانی اوستايی است.

تبديل تاريخ
در  همواره  تاريخی  مسائل  پژوهشگران 
مطالعات اسناد و مدارک تاريخی با تاريخ گذاری هايی 
براساس  تاريخ گذاری ها  اين  که  می شوند  مواجه 

تقويم های رايج زمان هر کشور ثبت شده اند. 
تاريخ  تبديل  معروف  روش های  برخی 

عبارت است از:
۱ــ تبديل سال هجری قمری به ميالدی 

از طريق فرمول هارتنر
فرمول

= سال ميالدی) +
32

622
33

 (سال هجری قمری  
مثال ۱: سال مورد نظر سال ۶۱ هجری 

قمری
۱ )  + × =

32
622 61

33  

۲ )  ×
+ =
32 61

622
33  

۳ )  + =
1952

622
33  

۴ )  ٦٢٢ + ۵۹/۱ = ۶۸۱/۱ ميالدی 
شهادت  (سال  است   ۶۸۱ موردنظر  سال 

امام حسين (ع) در کربال).
مثال ۲: سال موردنظر ۱۳۵۸ هجری قمری

۱ )  ( )+ × =
32

622 1358
33

 

۲ )  ×
+ =
32 1358

622
33

 
۳ )  + =

43456
622

33
 

۴ ) ٦٢٢ + ۱۳۱۶/۸ = ۱۹۳۸ + ١ = ۱۹۳۹  
رقم  يک  تقسيم،  هنگام  به  حتماً  توجه: 
اعشار می رويم. اگر ارقام اعشاری مازاد بر ٠/٥ 
باشد عدد ۱ را به سال به دست آمده اضافه می کنيم 
(مثال ۲) و اگر کمتر از ۰/۵ باشد، اعشار را حذف 
می کنيم (مثال ۱). به دليل اين که در مثال (۲) رقم 
سال  به  را   ۱ عدد  است   ۰/۵ بر  مازاد  اعشاری 
به دست آمده اضافه می کنيم. بنابراين سال به دست 

آمده ۱۹۳۹ ميالدی است.
۲ــ تبديل سال ميالدی به هجری قمری 

از طريق فرمول هارتنر
= سال هجری قمری 33

32
فرمول: (سال ميالدی - ٦٢٢ )

مثال: سال موردنظر ۱۸۱۲ ميالدی
۱ )  ( )− =

33
1812 622

32
 

۲ )  ( ) =33
1190

32
 

۳ )  ×
=

33 1190

32
 

۴ )  /=
39270

1227 1
32

 
است   ۰/۵ از  کمتر  اعشاری  رقم  چون 
بنابراين به حساب نمی آيد و حذف می شود. بنابراين 

سال موردنظر ۱۲۲۷ هجری قمری است.
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جدول  (۱)
تبديل روز و ماه و سال هجری شمسی

به روز و ماه و سال ميالدی
۲۱ مارس  = برابر با سومين ماه سال ميالدی،اول فروردين 

۳۱ روز دارد.
۲۱ آوريل  = برابر با چهارمين ماه سال ميالدی،اول ارديبهشت 

 ۳۰ روز دارد.
۲۲ مه  = برابر با پنجمين ماه سال ميالدی،اول خرداد 

 ۳۱ روز دارد.
۲۲ ژوئن  = برابر با ششمين ماه سال ميالدی،اول تير 

 ۳۰ روز دارد.
۲۳ ژوئيه  = برابر با هفتمين ماه سال ميالدی،اول مرداد 

 ۳۱ روز دارد.
۲۳ اوت  = برابر با هشتمين ماه سال ميالدی،اول شهريور 

 ۳۱ روز دارد.
۲۳ سپتامبر  = برابر با نهمين ماه سال ميالدی،اول مهر 

 ۳۰ روز دارد.
۲۳ اکتبر  = برابر با دهمين ماه سال ميالدی،اول آبان 

 ۳۱ روز دارد.
۲۲ نوامبر  = برابر با يازدهمين ماه سال ميالدی، اول آذر 

۳۰ روز دارد.
۲۲ دسامبر  = برابر با دوازدهمين ماه سال ميالدی،اول دی 

 ۳۱ روز دارد.
۲۱ ژانويه  = برابر با اولين ماه سال ميالدی، اول بهمن 

۳۱ روز دارد.
۲۰ فوريه  = برابر با دومين ماه سال ميالدیاول اسفند 

 در سال های عادی ۲۸ روز ودر
  سال های کبيسه ۲۹ روز دارد.

جدول  (۲)
تبديل روز، ماه و سال ميالدی
به روز، ماه و سال هجری شمسی

اول ژانويه برابر با ۱۱ دی

اول فوريه برابر با ۱۲ بهمن

اول مارس برابر با ۱۰ اسفند (در سال کبيسه ۱۱ اسفند)

اول آوريل برابر با ۱۲ فروردين

اول مه برابر با ۱۱ ارديبهشت

اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد

اول ژوئيه برابر با ۱۰ تير

اول اوت برابر با ۱۰ مرداد

اول سپتامبر برابر با ۱۰ شهريور

اول اکتبر برابر با ۹ مهر

اول نوامبر برابر با ۱۰ آبان

اول دسامبر برابر با ۱۰ آذر

اقتباس از کتاب فرديناندو وستنفلد وادوارد ماهلر؛ 
تقويم تطبيقی هزار و پانصد سالٔه هجری قمری و ميالدی 

با مقدمه و تجديدنظر از دکتر حکيم الدين قريشی.
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 تبديل روز و ماه و سال هجری شمسی به روز و ماه و سال ميالدی 
از طريق جدول (۱)

مراحل کار عبارتند از:
۱ــ ابتدا به جدول (۱) مراجعه کنيد و معادل اول ماه شمسی را پيدا کنيد.

۲ــ دقت کنيد که تاريخ موردنظر شمسی مربوط به کدام قسمت از سال شمسی 
است يعنی قبل از ۱۱ دی يا بعد از ۱۱ دی ماه است؟

۳ــ درصورتی که تاريخ موردنظر شمسی بين اول فروردين و ۱۱ دی باشد سال 
شمسی را با عدد ۶۲۱ جمع می کنيم. عدد به دست آمده سال ميالدی است.

۴ــ درصورتی که تاريخ موردنظر شمسی بين ۱۱ دی و ۲۹ يا ۳۰ اسفند بود سال 
۶۲۲ را با سال شمسی جمع می کنيم. عدد به دست آمده سال ميالدی است.

سال  و  ماه  روز،  کدام  با  برابر  شمسی  هجری   ۱۳۵۷ سال  بهمن   ۲۲ مثال: 
ميالدی است؟

۱ــ اول بهمن مطابق با ۲۱ ژانويه است.
۲ــ ۲۲ بهمن مطابق با ۱۱ فوريه است.

۳ــ چون ۲۲ بهمن بين ۱۱ دی و ۲۹ يا ۳۰ اسفند قرار دارد، بنابراين به تاريخ 
شمسی موردنظر عدد ۶۲۲ می افزاييم.
۱۳۵۷ + ۶۲۲ = ۱۹۷۹  

بنابراين ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برابر است با ۱۱ فوريه ۱۹۷۹ ميالدی
 تبديل روز، ماه و سال ميالدی به روز، ماه و سال هجری شمسی 

از طريق جدول شمارۀ (۲)
مراحل کار به ترتيب ذيل انجام می شود.

۱ــ اگر سال ميالدی موردنظر، بين اول ژانويه تا ۲۰ مارس باشد، عدد ۶۲۲ را 
از سال ميالدی کم می کنيم عدد به دست آمده سال شمسی است.

۲ــ اگر سال ميالدی موردنظر، بين ۲۱ مارس تا ۳۱ دسامبر قرار داشته باشد، 
عدد ۶۲۱ را از سال ميالدی کم می کنيم.

ي توضيحي توضيح
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مثال: ۵ اوت ۱۹۰۶ ميالدی برابر با کدام روز، ماه و سال هجری است؟
۱ــ اول اوت برابر است با ۱۰ مرداد
۲ــ ۵ اوت برابر است با ۱۴ مرداد

۳ــ از آن جا که تاريخ موردنظر ميالدی بين ۲۱ مارس تا ۳۱ دسامبر قرار دارد 
عدد ۶۲۱ را از سال ميالدی کم می کنيم.

۱۲۸۵ = ۶۲۱ - ۱۹۰۶  
بنابراين، ۵ اوت ۱۹۰۶ ميالدی برابر است با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی

به  قمری  هجری  سال  تبديل  روش   
سال هجری شمسی

۱ــ سال هجری قمری موردنظر را در عدد 
۱۱ ضرب می کنيم.

 ۳۶۵ عدد  بر  را  حاصل ضرب  سپس  ۲ــ 
تقسيم می کنيم.

قمری  سال  از  را  آمده  به دست  نتيجٔه  ۳ــ 
موردنظر کم می کنيم. سال به دست آمده سال هجری 

شمسی است.
با  برابر  قمری  هجری   ۱۲۶۸ سال  مثال: 

کدام سال هجری شمسی است؟ 
١)  ۱۲۶۸ × ۱۱ = ۱۳۹۴۸ 
٢)  ۱۳۹۴۸ ÷ ۳۶۵ = ۳۸
٣)  ۱۲۶۸ - ۳۸ = ۱۲۳۰   

برابر  قمری  هجری   ۱۲۶۸ سال  بنابراين 
است با سال ۱۲۳۰ هجری شمسی. 

روش تبديل سال هجری شمسی به سال 
هجری قمری 

 ۱۱ عدد  در  را  مورد نظر  شمسی  سال   (۱

ضرب می کنيم. 
تقسيم   ۳۵۴ عدد  بر  را  ضرب  حاصل   (۲

می کنيم. 
سال  به  را  دست آمده  به  عدد  سپس   (۳

شمسی اضافه می کنيم. 
مثال: سال ۱۳۲۰ هجری شمسی برابر با 

کدام سال هجری قمری است؟ 
١)  ۱۳۲۰ × ۱۱ = ۱۴۵۲۰
٢)  ۱۴۵۲۰ ÷ ۳۵۴ = ۴۱
٣)  ۱۳۲۰ + ۴۱ = ۱۳۶۱

برابر  شمسی  هجری  سال۱۳۲۰  بنابراين 
است با سال ۱۳۶۱ هجری قمری

دانشمند  بيرونی  ابوريحان 
کسانی  نخستين  از  ايرانی 
است که دربارۀ گاه شماری و 
نجوم تحقيقاتی انجام داد.
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            حساب ُجمَّل و «ماده تاريخ» چيست؟ 

از قديم االيام منجمين و تقويم نويسان برای ثبت بسياری از اطالعات نجومی و تقويمی 
ناچار بودند برای بسياری از موضوعات موجود در تقويم عالئم اختصاری قرار دهند، زيرا 
دفترهای تقويم گنجايش اين همه اطالعات را نداشت و برای اين منظور برای هر يک از 
حروف الفبای عربی ارزش عددی ايجاد کردند. اين حروف در اصطالح نجومی «ُجمَّل» و 
يا «حروف تقويمی» نام دارد. اين حروف به شيوۀ الفبای فينيقی نوشته می شود و هرکدام 

ارزش عددی واحدی دارد. به جدول صفحۀ بعد توجه کنيد. 
 اين گونه نوشتن حروف را الفبای «ابجد» خواندند و برای سهولت در حفظ کردن آن 

ْغ»  به شکل زير خوانده می شود «اَبَجد، َهَوز، ُحطی، َکِلَمْن، َسْعَفْص، َقرْ  َشْت، َثَخذ، َضظََ
ماده تاريخ:  يکی ديگر از کاربردهای حساب ابجد تنظيم ماده تاريخ بود. ماده 
ابجد  حساب  به  آن  حروف  مجموع  که  است  مصراعی  يا  و  بيت  جمله،  کلمه ،  تاريخ، 
مطابق با تاريخ واقعه ای تاريخی يا رويدادی خاص باشد. مثل سال جلوس، وفات، فتح 
از  ايرانيان،  ما  تاريخی  و  ادبی  ارزش  با  متون  از  بسياری  نويسندگان  و …  شهر  يک 
زمان های دور برای ذکر زمان يک رويداد، از «ماده تاريخ» استفاده می کردند. بنابراين 
پژوهشگران تاريخ برای درک و شناسايی زمان اين رويدادها، الزامًا بايد با اصول اين 

فن آشنايی داشته باشند. 
عددی  ارزش  بايد  مورد نظر  سال  آوردن  به دست  برای  که  باشيد  داشته  توجه 

حروف آن کلمه يا قطعه شعر را با هم جمع کنيد. 
مثال:

اسـمـاعـيـل پـنـاه    عـالـم     شدهشـاه    نقاب  در  مهر  شده  تا 
شدش   تاريخ خورشيد   و    «ظل»  سـايــه    تــاريــخ   آفتـاب  شـدهرفت 

اين «ماده تاريخ» نشانگر سال وفات شاه اسماعيل اول صفوی است. زيرا مجموع 
ارزش عددی دو حرف «ظ(۹۰۰) + ل (۳۰) » سال ۹۳۰ هجری قمری است. 

بيشتر بدانيد
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۱ــ مهم ترين مبادی تقويم در جهان را نام برده و به اختصار شرح دهيد. 
۲ ــ مهم ترين کاربرد تقويم توسط دولت ها و ملت ها در گذشته چه بود؟ 

۳ ــ قبل از داريوش اول چه نوع تقويمی در ايران رايج بود و چه ويژگی هايی 
داشت؟ 

۴ ــ در دورٔه ساسانيان چه نوع گاه شماری رايج بود؟ شرح دهيد. 
۵ ــ روز، ماه و سال تولد خود را به روز و ماه و سال ميالدی تبديل کنيد و سپس 

سال ميالدی به دست آمده را به سال هجری قمری تبديل کنيد. 

ارزش عددی و
ترتيب     حروف ابجد

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٧)(٨)
حزوهـدجبا

(۹)(١٠)(٢٠)(٣٠)(٤٠)(٥٠)(٦٠)(٧٠)(٨٠)(٩٠)
صفعسنملکیط

(١٠٠)(٢٠٠)(٣٠٠)(٤٠٠)(٥٠٠)(٦٠٠)(٧٠٠)(٨٠٠)(٩٠٠)(١٠٠٠)
غظضذخثتشرق

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو

۱ــ با راهنمايی دبيران محترم ادبيات و تاريخ ، سه «ماده تاريخ» را از متون ادبی 
و يا تاريخی استخراج کنيد و در کالس ارائه دهيد.

استخراج  را  آن  است؛  آمده  حافظ  وفات  تاريخ»  «ماده  ذيل  مصرع  در  ۲ــ 
کنيد.

ــ بجو تاريخش از «خاک مصلی»
۳ــ آيا می توانيد برای سال تولد خود يک «ماده تاريخ» بسازيد؟
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در اين درس به بررسی يکی ديگر از بنيادها 
و ارکان علم تاريخ، يعنی مکان می پردازيم. بررسی 
و مطالعٔه بستر جغرافيايی رويدادها، يعنی مکان، در 
پژوهش های تاريخی اهميت بسيار دارد؛ زيرا هر 
واقعٔه تاريخی در بستری جغرافيايی رخ می دهد. 
وقوع  مکان  و  محل  دقيق  مشاهدۀ  و  مطالعه 
بسياری  درک  برای  را  مورخان  رويدادها، 

از ابعاد حيات اجتماعی زندگی گذشتۀ انسان 
آماده تر می کند. 

بناها،  و  آثار  مشاهدٔه  و  شهر  يک  بازديد 
بازار، ميادين و محالت قديمی، خود راهی برای 
ورود به زندگی ساکنان گذشتٔه آن است و مورخان 
را برای فهم عميق تر و بازسازی دقيق تر گذشته ها 

آماده می کند. 

جغرافيا بستر تحوالت تاريخي  وم 
س س

در
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انسان و محيط جغرافيايي
زمينی که ما بر روی آن زندگی می کنيم آب و 
هوا و ويژگی های جغرافيايی گوناگونی دارد. مثالً از 
نظر آب و هوا، کرٔه زمين به سه بخش اصلی تقسيم 
می شود که عبارتند از: ۱ ــ آب و هوای گرم (گرم 
استوايی، گرم مداری و گرم بيابانی) ۲ ــ آب و هوای 
منطقٔه معتدل (مديترانه ای، اقيانوسی، بّری) ۳ ــ آب و 
هوای منطقٔه سرد (سرد قطبی و کوهستانی). هرکدام 
از اين مناطق از نظر پوشش گياهی و جانوری، جنس 
معدنی،  و  طبيعی  منابع  جمعيت،  پراکندگی  زمين، 
ناهمواری ها و… با هم متفاوتند. در اين سرزمين ها، 
انسان هايی زندگی می کنند که برای ادامٔه حيات خود 
در حال تعامل با محيط خود هستند. هرکدام از اين 
محيط ها با توجه به ويژگی های خاص خود، بر زندگی 
به  انسانی  جغرافيای  می گذارند.  تأثير  خود  ساکنان 
تأثيرات متقابل انسان و محيط بر يکديگر می پردازد. 
محيط جغرافيايی از بدو خلقت انسان، بر زندگی 
با  گرچه  است؛  داشته  تأثير  او  فعاليت های  و 
به  مختلف،  عرصه های  در  فن آوری  و  علم  توسعٔه 
تدريج از تأثيرات محيط جغرافيايی بر زندگی انسان تا 
حدودی کاسته شده اما هيچ گاه اين تأثير از بين نرفته 
است. برخی از جغرافی دانان در تأکيد بر نقش عامل 
محيط بر زندگی اجتماعی انسان تا آن جا پيش رفته اند 

دگرگونی  و  تغيير  در  انسان  عامل  نقش  منکر  که 
محيط طبيعی شده اند.۱ پديده های جغرافيايی مانند 
رودخانه های نيل، دجله و فرات، سند، کارون و … 
همواره جمعيت های فراوانی را در کرانه های خود 
تاريخی و  بزرگ  جذب کرده و در ظهور تحوالت 
و  ايلی  زندگی  کرده اند.  ايفا  فراوانی  نقش  تمدنی 
اقتصاد مبتنی بر دامداری و کوچ نشينی در مکان هايی 
توسعه يافته اند که دارای مراتع سرسبز و چراگاه های 
وسيع و باران کافی بودند. سواحل مناسب درياها، 
دريايی  تجارت  بر  مبتنی  اقتصاد  توسعٔه  موجب 
دريايی  تمدن های  ظهور  است.  شده  صيادی  و 
به  مستقيماً  کارتاژی  و  يونانی  فنيقی،  تمدن  مانند 
داشته  بستگی  آن  مناسب  سواحل  و  درياها  نقش 
است. توسعٔه زندگی صحراگردی و تکيه بر زندگی 
هوايی  و  آب  شرايط  از  ناشی  قبيله ای  و  عشيره ای 
مناطق گرم و خشک است. در ميان عوامل طبيعی 
تأثير گذار بر زندگی انسانی، نقش آب و هوا از اهميت 
نقشه های  به  نگاهی  با  است.  برخوردار  ويژه ای 
پراکندگی جمعيت، درمی يابيم که مناطق پرجمعيت 
دنيا که در واقع قطب های انبوه تراکم جمعيت هستند 
در نيم کرٔه شمالی قرار گرفته اند٢ و از سويی مناطقی 
از جهان به علت وضعيت نامساعد جغرافيايی و آب 
انسان  زيرا  مانده اند.  باقی  سکنه  از  خالی  وهوايی 

۱ ــ راتزل (Fridrich Rotzel) جغرافی دان آلمانی و بنيانگذار جغرافيای انسانی به جبر جغرافيايی يا ِدتِرمنيسم (Determinism) که 
همان تأثير قاطع محيط بر زندگی انسان است معتقد بود.

۲ــ مانند آسيای شرقی (چين، ژاپن و کره) و آسيای جنوب و جنوب شرقی (هند، پاکستان، بنگالدش و …) و اروپای مرکزی و غربی 
و اياالت متحدٔه آمريکا تماماً در نيم کرٔه شمالی قرار گرفته اند.
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سرمای  و  طاقت فرسا  و  شديد  گرمای  از  همواره 
خشن و گزنده گريزان است. برخی از جغرافی دانان 
مصر،  باستانی  تمدن های  ظهور  بين  مورخان  و 
يونان، روم و ايران باستان و وضعيت آب و هوايی 
آنها نوعی ارتباط قائل هستند١. هانتينگتن٢ معتقد 
است، در بين عوامل طبيعی مؤثر بر زندگی انسان، 
شرايط آب و هوا در رشد و شکوفايی تمدن ها نقش 
آب  شرايط  جز  به  است.  کرده  ايفا  مهم  و  اساسی 
ايجاد  در  سرزمين ها  جغرافيايی  وضعيت  هوا،  و 
به  بوده  اند.  تأثير گذار  ديگر  سرزمين های  با  ارتباط 
عنوان نمونه برخی از عوامل طبيعی مانند، رودهای 
قابل کشتيرانی، گذرگاه های کوهستانی، جلگه ها و 
همواره  کم ارتفاع،  رشته کوه های  و  باز  دشت های 
وقوع  گاه  و  جوامع  بين  ارتباطات  تسهيل  باعث 
رويدادهای مهم تاريخی نظير مهاجرت ها و جنگ ها 
و يا ظهور تمدن ها شده اند. و از سويی ديگر، پاره ای 
از عوامل جغرافيايی مانند، رشته کوه هايی که عبور 
درياهای  و  اقيانوس ها  بود،  دشوار  بسيار  آن  از 
پهناور، رودخانه های يخ زده، صحراهای سوزان و 
بی آب و علف، مرداب ها و باتالق ها و دره های عميق، 
جريان ارتباطات بين جوامع را در گذشته کُند و يا 
در پاره ای از موارد متوّقف می ساخت و برخی از 
و  فرهنگی  تحوالت  از  دور  و  انزوا  در  را  جوامع 
تمدنی نگاه می داشت. به تصاوير اين صفحه و صفحٔه 

بعد توجه کنيد.
 ١ ــ اين جغرافی دانان معتقدند درجه حرارت ساليانٔه محل پيدايش اين تمدن ها در آن دوران در وضعيت بسيار مطلوب قرار داشته است.

         جغرافی دان مشهور آمريکايی Hantington ــ٢
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پيوند جغرافيا و تاريخ
مورخان  سؤاالت  بنيادی ترين  از  يکی 
وقوع  مکان  از  آگاهی  رويداد،  يک  بررسی  در 
در  تاريخی  رويدادهای  همواره  زيرا  است،  آن 
برشی از زمان و در صحنه ای به نام مکان ظهور 
جغرافيا  و  تاريخ  پيوند  پيشينٔه  کنند.  می  پيدا 
هرودوت  بازمی گردد.  دور  بسيار  زمان های  به 
مورخ مشهور يونانی که عنوان پدر تاريخ را به او 
داده اند، به منظور تأليف اثر تاريخی خود بسياری 
از سرزمين ها را از نزديک مشاهده کرد. او برای 
تاريخی  رويدادهای  جغرافيايی  بستر  مشاهدٔه 

مورد نظر خود به سفر پرداخت. 
هم چنين بسياری از مورخان مسلمان چون 
مسعودی برای تأليف آثار خود برای مشاهدهٔ محل 
بهتر  فهم  و  درک  و  تاريخی  رويدادهای  وقوع 
وقايع، دست به مسافرت های دور و درازی زدند. 
آنان به اهميت مکان در بررسی های تاريخی توجه 
داشتند و به همين دليل آثار برجای مانده از آنها، 

ترکيبی از تاريخ و جغرافيا است. 

ابن خلدون مورخ برجستۀ تونسی در قرن ٩ ق. از نخستين مورخانی است که 
اظهارنظر  آدميان  خوی  و  خلق  حتی  و  تاريخی  جريان های  در  جغرافيا  تأثير  دربارۀ 

کرده است.

ي توضيحي توضيح
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ي توضيحي توضيح

گوناگون  داليل  به  جغرافيايی  اطالعات 
مورد توجه فرمانروايان کشورها و تجار و … بوده 

است. برخی از اين داليل عبارتند از: 
يی  فيا ا جغر موقعيت  ز  ا هی  گا آ ــ   ۱
سرزمين های دور و نزديک و سرزمين های تحت 
آب   و  مراتع   چراگاه ها،  وضعيت  مانند  سلطه ، 
وهوای سرزمين ها، جهت ادارٔه قلمرو حکومت، 

نظير تعيين ماليات و خراج.
و  ها  تنگه  ها،  ه  گذرگا از  اطالع  ــ   ۲
کمين گاه های نظامی، منابع آب و آذوقه، استحکامات 

شهری به منظور اهداف نظامی و سياسی.
۳ ــ آگاهی از شبکٔه راه های زمينی و دريايی 
جهت انجام امور تجاری و اقتصادی و حتی برخی 
مقدس  اماکن  زيارت  نظير  دينی  ضرورت های  از 
و  صنعتی  فراورده های  از  آگاهی  و  علم آموزی  و 
مراودات  توسعه  جهت  ديگر  ممالک  کشاورزی 

تجاری و … . 

امروزه مورخ سعی می کند تاريخ را با توجه 
به محل وقوع رخدادها، بازسازی کند. بسياری 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سياسی،  تاريخ  ابعاد  از 
و  روشن  حوادث  وقوع  مکان  مطالعٔه  با  مذهبی 
براساس  تاريخ  بازسازی  شد.  خواهند  مشخص 
اسناد و مدارک با مشاهده و بازرسی عرصٔه وقوع 
صورت  دقيق تر  و  کامل تر  مکان،  يعنی  حوادث، 

خواهد گرفت. 
در بررسی تاريخ يک کشور، تنها با مطالعٔه 
و  دقيق  شناخت  به  محض  تاريخی  رويدادهای 
فهم درستی از گذشته نايل نمی شويم. بلکه زمانی 
اين امر مّيسر می شود که در کنار مطالعٔه رويدادها 
نيز  آن  جغرافيايی  و  مکانی  موقعيت  بررسی  به 
ارتباطی،  راه های  پايتخت ها،  شهرها،  بپردازيم. 
مناطق مهم نظامی، (مثل گذر گاه ها و تنگه ها) بايد 

به دقت مشاهده و توصيف شوند.

کتاب های مسالک و ممالک

مسالک در لغت به معنی راه ها و ممالک به معنی کشورها و سرزمين ها و واليات 
است. المسالک و الممالک (راه ها و کشورها) عنوان برخی از کتب جغرافيايی است که 
توسط جغرافی دانان مسلمان ايرانی و عرب به زبان عربی تأليف شده اند. مانند کتاب 
المسالک و الممالک ابن  خرداد به و يا کتاب المسالک و الممالک ابن حوقل و … که 

حاوی اطالعات جغرافيايی و تاريخی سرزمين ها و راه های آنها است. 
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و  اقتصادی  سياسی،  تاريخ  بررسی   در 
نظير  جغرافيايی  پديده های  به  توجه  ايران،  نظامی 
و  گذرگاه ها  ابريشم۱)  راه  (مثل  راه ها،  شبکه های 
فراوانی  اهميت  فارس  خليج  مانند  مهم  آبراه های 
دارد. آبراه ها همواره بستری برای انتقال و مبادلٔه 
دستاوردهای مادی و معنوی بشر بوده اند و در ميان 
با  دارد.  تاريخ  در  ممتاز  نقشی  فارس  خليج  آنها 
شروع دريانوردی و تجارت دريايی، خليج فارس 
مهم  گذرگاه های  از  يکی  به  و  يافت  جهانی  نقش 
چندی  از  بعد  و  شد  تبديل  آسيا  با  اروپا  ارتباطی 
را  آن  بازرگانی  نقش  حتی  آن  نظامی  اهميت 

تحت الشعاع قرارداد و امروزه با کشف ذخيره های 
عظيم نفت در جزاير، سواحل و بستر آب های آن، 
مطالعٔه  است.  يافته  افزايش  شدت  به  آن  اهميت 
حقيقت  اين  بيانگر  ايران  در  استعمار  تاريخ  سير 
است که، حضور استعمارگران در ايران با موقعيت 
جغرافيايی ممتاز خليج فارس گره خورده است. 

جغرافياي تاريخي۲
بررسی و مطالعٔه تاريخ در عرصٔه جغرافيايی 
آن به عهدٔه علمی به نام جغرافيای تاريخی است. 
و  انسان  اجتماعی  گذشتٔه  بازسازی  علم  تاريخ 

۱ ــ راه ابريشم جاده ای بود که چين شرقی را به دريای مديترانه  پيوند می داد و از شهرهای مهمی از ايران نظير ری و نيشابور عبور 
می کرد. اين راه شرق دور را به اروپا پيوند می داد. کاالهای گرانبها و نفيس شرقی نظير ابريشم، ادويه، جواهرات و سنگ های قيمتی از اين راه 
به اروپا حمل می شد. اما از آن جا که ابريشم شرقی طرفداران زيادی در مغرب زمين داشت به جادٔه ابريشم شهرت يافته است. تا زمان فتح ايران 
به دست اعراب مسلمان، تجارت عمده و اصلی ابريشم مشرق زمين را تجار ايرانی اداره می کردند. برای آگاهی بيشتر نگاه کنيد به مصاحب، 

غالمحسين، دايرة المعارف فارسی، جلد اول، امير کبير، ۱۳۸۱، صفحٔه ۷۱۷. 
Historical geography  ــ٢

ويرانه های شهر موسوم به « شهر ُغلُغله » در سيستان قديم که اينک در خاک افغانستان قرار دارد. اين تصوير به خوبی تأثير عوامل 
طبيعی ( ماسه روان ) را بر ويرانی مناطق مسکونی نشان می دهد.
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جغرافيای تاريخی به منزلۀ بازسازی گذشتۀ 
جغرافيايی محسوب می شود. گذشته ای که آثار 
آن ممکن است هم اکنون وجود نداشته و يا از ديد 
جغرافيای  ديگر  عبارت  به  و  باشد.  پنهان  ما 
تاريخی علمی است که محل دقيق حوادث و 
رويدادها، و تأثير مداخالت انسان در محيط 
طبيعی و تأثير محيط بر زندگی انسان را در 
گذشته مورد مطالعه قرار می دهد. روژه ديون۱ 
می گويد:«جغرافيای  فرانسوی  جغرافی دان  
تاريخی نوعی جغرافيای انسانی است که به 
گذشته توجه دارد.» بنابراين جغرافيای تاريخی 
را  انسانی  جغرافيای  به  مربوط  مسئله  نوع  هر 
می دهد.  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  گذشته  در 
کشورهای  از  برخی  در  ويژه  به  جهان  در  امروزه 
رويکردی  تاريخی  جغرافيای  به  نسبت  اروپايی 
جديد در حال شکل گيری است و برای بازسازی 
جغرافيايی گذشته مطالعات وسيعی طرح ريزی شده 
است تا از اين طريق، سهم محيط جغرافيايی را در 
رويدادهای تاريخی به خوبی اندازه گيری و تجزيه و 
تحليل نمايند. مثالً متخصصان جغرافيای تاريخی 
شهری به دنبال پاسخ به پرسش هايی از اين قبيل 
هستند: ۱ ــ چرا در دورٔه ايلخانان مراغه به عنوان 
پايتخت انتخاب شده است؟ ۲ ــ علت رشد و رونق 
اقتصادی و يا رکود آن در گذشته چه بوده است؟ 
می شده  محسوب  نظامی  دژی  شهر  اين  آيا  ۳ ــ 
اقتصادی  و  فرهنگی  صنعتی،  مراکز  ۴ ــ  است؟ 

آن در فالن دوره در چه مناطقی قرار داشته است 
و… . 

بسيار  تاريخی  جغرافيای  مطالعات  دامنٔه 
ثغور  و  حدود  و  مرزها  مطالعٔه  است.  گسترده 
بررسی  تاريخی،  مختلف  دوره های  در  دولت ها 
مهاجرت های  مثل  جمعيتی  حرکت های  روند 
بزرگ اقوام، مطالعٔه روند تحوالت اقتصادی و 
معيشتی و بررسی جريان توليد و سير تحوالت در 
صنعت  عرصه های  در  فن آوری  و  ابزار  ساخت 
قرار  رشته  اين  مطالعات  قلمرو  در  کشاورزی  و 
و  قديمی  جاده های  و  راه ها  مطالعٔه  حتی  دارد. 
مطالعٔه مردمانی که از اين جاده عبور می کردند. 
زائران،  نظاميان،  بازرگانان،  و  تجار  مانند 
مبلغان مذهبی، چاپارها و بررسی اشياء و اجناس 
و  حمل  جاده ها  اين  در  که  تجارتی  کاالهای  و 
مطالعات  موضوعات  از  ديگر  يکی  می شده،  نقل 
وقوع  محل  بررسی  و  مطالعه  است.  رشته  اين 
اهميت  نظامی  لحاظ  از  که  مناطقی  و  جنگ ها 
داشته اند مانند دره ها، گذرگاه های طبيعی، قلعه ها 
و برج ها و بررسی  مکان هايی که از نظر اقتصادی 
مانند  بوده اند،  مهم  گذشته  در  دينی  و  سياسی  و 
تجارتی،  شاهراه های  درياها،  و  رودها  بندرها، 
چاپارخانه ها، شهرها، پايتخت ها، پل ها، مساجد، 
خانقاه ها، کليساها، ديرها و معابد، همه از مواردی 
هستند که بازسازی گذشته را به صورت دقيق تر 

مّيسر می سازند. 
Roger Dion  ــ١ 
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مرزها، پديده اي جغرافيايي و تاريخي
يکی از موضوعاتی که در مطالعات تاريخی 
مطالعه  مورد  تاريخی  جغرافيای  در  به ويژه  و 
در  است.  مرز  مسئلٔه  می گيرد  قرار  بررسی  و 
جغرافيای تاريخی مرز به عنوان عنصری زنده و 
پويا و در مواقعی مخاطره آميز که موجب جنگ های 
فراوانی در طول تاريخ شده است، بررسی می شود. 
وجود  امروزی  شکل  به  مرز  مفهوم  گذشته  در 
با  رابطه  در  را  مرز  کلمٔه  که  هنگامی  نداشت. 
ما  منظور  می بريم،  کار  به  گذشته  زمان های  تاريخ 

«سرحدات» و «حدود وثغور» است۱. چرا که مرز 
کلمه ای است که در دورٔه معاصر به ادبيات سياسی 
و نظامی ما وارد شده است و در گذشته به جای 
استفاده  وثغور  حدود  و  سرحدات  از  کلمه  اين 
می شد. به مرور زمان شيؤه سرحدداری در جهان 
مرزها  آغاز  در  شد.  تبديل  مرزداری  شيؤه  به 
طبيعی  شکل  خود،  اولئه  مفهوم  به  سرحدات  و 
مدت ها  تا  رودها  و  درياها  مصنوعی.  نه  داشت 
از نمونه های مشخص و عينی مرز طبيعی بودند. 
جنگل ها و مرداب ها و صحراها، مکان های خالی 

۱ ــ به عنوان مثال دولت ساسانيان در بين النهرين حيره را به عنوان منطقٔه سرحدی ميان خود و روم شرقی قرارداده بودند و دولت روم 
شرقی نيز غسان را در شامات به عنوان منطقٔه سرحدی با ايران تأسيس کرد. 

مهم  کارکردهای  از  برخی 
جغرافيای تاريخی 

مطالعٔه مرزها و حدود وثغور دولت ها 

بررسی روند حرکت های جمعيتی 

سير  و  معيشتی  و  اقتصادی  تحوالت  روند  مطالعٔه 
تحوالت در ساخت ابزار و …

مطالعٔه راه ها و جاده های قديمی …

مطالعٔه محل وقوع جنگ ها و مناطقی که دارای اهميت 
نظامی بودند 

دينی،  سياسی،  اقتصادی،  مراکز  بررسی  و  مطالعه 
تجاری …

مراکز  بازارها،  مثل  شهری  مناطق  معماری  مطالعٔه 
دينی و تجاری … 
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

از انسان بودند که ميان اجتماعات انسانی فاصله 
می انداختند. در آن سوی اين حصارها و مناطق 
در  که  داشت  قرار  سرزمين هايی  سکنه،  از  خالی 
در  بود.  گرفته  شکل  دولت ها  و  حکومت ها  آن 
درون هرکدام از اين واحدهای سياسی و اجتماعی 
کوچک و بزرگ گاه مرزهای داخلی وجود داشت 
را  منطقه ای  و  محلی  حکومت های  قلمرو  که 

مشخص می ساخت. 
و  بررسی  به  مرزها،  مطالعٔه  با  مورخان 
شناسايی بسياری از عوامل می پردازند که برخی 

از آنها عبارتند از: 

۱ ــ بررسی ريشٔه جنگ های برخی از اقوام 
و ملت ها در گذشته و نيز بررسی قراردادهای مرزی 

بين کشورها؛ 
سپاهيان و محل  ۲ ــ راه های نفوذ و عبور 
و  مرزی  و  سرحدی  مناطق  در  جنگ ها  وقوع 
شناسايی مراکز نظامی، پادگان ها، دژها، استحکامات 
و … که در مناطق مرزی کشورها ايجاد شده اند؛ 

۳ ــ نقش قدرت سياسی و نظامی حکومت ها 
و يا خلع آنها در تعيين خطوط مرزی در سلسله های 
خطوط  شناسايی  و  کشف  نيز  و  گذشته  تاريخی 

مرزی در دوره های مختلف تاريخی.

۱ ــ اطلس به کتابی گفته می شود که شامل نقشه ها، تصاوير، نمودار، جدول، و يک سلسله اطالعات ديگر دربارٔه يک موضوع و رشتٔه 
خاص است. مانند اطلس جغرافيايی، اطلس تاريخی و … 

به جز موارد فوق آيا موضوعات ديگری نيز در مطالعات و بررسی های مرزها 
مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرند؟ به چند مورد اشاره کنيد. 

نقشه هاي تاريخي
عرصٔه  در  که  پژوهش هايی  و  مطالعات 
به  سرانجام  می گيرد،  صورت  تاريخی  جغرافيای 
تاريخی  اطلس های۱  و  نقشه ها  تدوين  و  تهيه 
می انجامد. با پيشرفت روش ها و تکامل شيوه های 
به  مورخان  اخير،  قرن  دو  در  تاريخ  در  پژوهش 
اهميت و استفاده از نقشه ها پی برده اند. به طوری 

که در آثار تاريخی تأليف شده اين دوره نقشه هايی 
شده  ترسيم  و  تهيه  تاريخی  مختلِف  دوره های  از 
است. مراجعه به نقشه های تاريخی به تاريخ پژوهان 
کمک می کند تا با مشاهدهٔ تاريخ برگسترهٔ جغرافيايی 
نقشه های  باشيد  که،  داشته  توجه  شوند.  نائل  آن 
مثالً  است.  متفاوت  قديمی  نقشه های  با  تاريخی 
نقشه ای که از شهر اصفهان در دورٔه شاه عباس 
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اول تهيه شده است، نقشه ای قديمی است و تنها 
به عنوان يک سند و مدرک تاريخی مورد توجه 

مورخان قرار می گيرد. 
و  مورخان  کار  حاصل  تاريخی  نقشٔه 
که  است  کنونی  دورٔه  در  نقشه نگاری  مؤسسات 
اسناد  دقيق  و  جامع  مطالعٔه  و  بررسی  طريق  از 
توجه  علت  و  می آيد  به دست  تاريخی  منابع  و 
تاريخی  های  نقشه  تنظيم  و  تهيه  به  مورخان 
موجود  اطالعات  نسبی  فراوانی  جهت  به  بيشتر 

نقشه های  در  موجود  اطالعات  است.  آن  در 
تاريخی بيشتر کميت های سياسی و نظامی را در 
برمی گيرد و چنين نقشه هايی از ارائٔه اطالعات و 
اخبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعيتی و 
بسياری ديگر از جلوه های حيات اجتماعی انسان 
دقيق  مطالعات  با  اما  هستند؛  ناتوان  گذشته  در 
عرصٔه  در  پژوهشگران  و  مورخان  موشکافانٔه  و 
جغرافيای تاريخی به مرور اين گونه نقشه ها کامل تر 

و غنی تر می شوند. 
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

نقشه های تاريخی به عنوان ابزاری سودمند 
به مورخان و معلمان تاريخ ياری می رسانند. برخی 

از اين موارد عبارتند از: 
۱ ــ با مشاهدٔه نقشه  های تاريخی و بررسی 
می توان  سلسله،  يک  سياسی  و  جغرافيايی  قلمرو 
به اقتدار و عظمت و اهميت آن دوره و يا به ضعف 

و سستی آن پی برد. 
مقايسٔه  تاريخی  نقشه های  طريق  از  ۲ ــ 
وسعت  لحاظ  از  حکومتی  سلسله های  و  دوره ها 
قلمرو، پايتخت ها، شهرها، شبکٔه راه های تجاری و 
نظامی، خطوط مرزی و … امکان پذير می شود. 

محِل  تاريخی،  نقشه های  طريق  از  ۳ ــ 

شبکٔه  استراتژيک،  مناطق  نظامی،  برخوردهای 
يک  سياسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  مراکز  راه ها، 
بيشتری  سهولت  با  و  بازشناخته  تاريخی  دوره 

بررسی می شوند. 
۴ ــ يکی از راه های درک بصری رويدادهای 
است.  تاريخی  نقشه های  از  استفاده  تاريخی 
نقشه های تاريخی ابزاری سودمند در آموزش تاريخ 
محسوب می شوند، زيرا استفاده از آنها در آموزش 
و  دانش آموزان  حکومتی،  دوره های  و  سلسله ها 
دانشجويان را آماده می کند تا مفاهيم و موضوعات 
تاريخی را در فضای جغرافيايی و در بستر مکان 

بهتر درک کنند.

در کالس با همکاری دبير خود نقشۀ تاريخی دورۀ سامانيان را با عصر صفويان 
مقايسه کنيد. چه برداشت هايی از اين مقايسه داريد؟ در چند سطر بنويسيد. 

نام خليج  فارس در نقشه جهان بطلميوس
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جغرافيای تاريخی خليج فارس

خليج فارس به واسطۀ اهميت مهم جغرافيايی، تجاری، اقتصادی و نظامی خود 
يکی از کانون های اصلی تبادل فرهنگی در مشرق زمين محسوب می شود. کهن ترين 
نامی که از خليج فارس وجود دارد «نارَمـَرتو»۱ است که در کتيبه های آشوری برجای 
مانده است. در کتيبه ای که از داريوش اول پادشاه هخامنشی در تنگۀ سوئز در مصر 
برجای مانده، عبارت «درايه تيه هچا پارسا آئی تی»۲ يعنی دريايی که از سرزمين پارس 
می رود يعنی همان خليج فارس نام برده شده است. در دورۀ ساسانيان اين دريای کهن 
را دريای پارس می گفتند. در بسياری از منابع دست اول و قابل استناد يونانی و رومی 
نام خليج فارس برده شده است. فالويوس آريانوس۳ (قرن دوم ميالدی) در اثر خود 
نوشته  تاس»۴  کاای  «پرسيکون  را  خليج فارس  اسکندر  جنگی  سفرهای  شرح  نام  به 
است که ترجمه ی آن خليج فارس است. استرابن۵ جغرافی دان نامی يونانی (قرن يکم 
ميالدی) از خليج فارس با همين عنوان ياد کرده است. بطلميوس جغرافی دان بزرگ 
قرن دوم ميالدی در اثر جغرافيايی بزرگ خود خليج فارس را با عنوان «پرسيکوس 
سينوس»۶ ياد کرده است. همچنين مورخ مشهور رومی قرن اول ميالدی «کوين توس 
کورسيوس روفوس»۷ خليج فارس را به زبان التينی «آکواريوم پرسيکو»۸ يعنی آبگير 
فارس خوانده است. سپس اصطالح «سينوس پرسيکوس» در بسياری از زبان های زندۀ 
دنيا ترجمه گرديد و همۀ ملت های جهان اين دريای ايرانی را به زبان خود، خليج فارس 
می خوانند. در منابع جغرافيايی و تاريخی اسالمی، مورخان و جغرافی دانان بزرگ جهان 
يا  الفارس»  «الخليج   يا  «البحرالفارسی»  يا  «بحرفارسی»  نام های  با  را  خليج فارس  اسالم 

«خليج فارس» ياد کرده اند.۹

۱ ــ Narmaratu به معنی رود تلخ است. 
Persikon kaitas ــ٤  Flavius Arrianus ــ٣ Draya tya hacha parsa aity ــ٢
Quintus curtius Rufus ــ٧  Persicus sinus ــ٦   Strabon ــ٥
Aquvarum persico ــ٨

۹ ــ برای آگاهی بيشتر نگاه کنيد به مشکور، محمد جواد؛ نام خليج فارس در طول تاريخ، بی تا، بی نا، صفحۀ ۷ و ۸.

بيشتر بدانيد
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 ۱ ــ چه عوامل جغرافيايی در طول تاريخ موجب تسهيل ارتباطات و يا کندی و 
توقف آن بين جوامع شده اند؟ 

۲ ــ چرا اطالعات جغرافيايی مورد توجه فرمانروايان بود؟ 
۳ ــ خليج فارس از چه ابعاد گوناگونی از گذشته تاکنون حائز اهميت است؟ 

۴ ــ مهم ترين کارکردهای جغرافيای تاريخی چيست؟ 
۵ ــ مورخان با مطالعٔه مرزها چه مسائلی را مورد بررسی قرار می دهند؟

۶ ــ محدوديت نقشه های تاريخی چيست؟ شرح دهيد. 

۱ــ آيا به جز موارد مطرح شده در درس مورخانی را می شناسيد که در آثار خود 
بر اهميت بستر جغرافيايی رويدادهای تاريخی تأکيد کرده باشند؟ در اين باره تحقيق کنيد 

و گزارشی در يک صفحه به کالس ارائه دهيد. 
۲ــ در مورد جغرافيای تاريخی شهر و يا روستای محل زندگی خود گزارشی 

تهيه کنيد و آن را در کالس ارائه دهيد. 
تأليف  والممالک  المسالک  نظير  تاريخی  جغرافيای  کتاب های  از  يکی  ۳ــ 
ابن خردادبه يا صورة االرض تأليف ابن حوقل را از کتابخانه تهيه کنيد و با کمک دبير 

خود سابقٔه تاريخی نام خليج فارس را با استفاده از آن بررسی کنيد.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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تاريخ  خوانده ايد،  تاکنون  آنچه  براساس 
و  زمان  آن  عمدٔه  رکن  دو  که  شد  معرفی  دانشی 
بررسی  دانش  اين  اصلی  موضوع  است.  مکان 
ديد  بايد  اما  است.  آن  تحوالت  و  بشر  گذشتٔه 
اندازهٔ آگاهی های ما از گذشته چه قدر است؟ آيا ما 
دربارهٔ همٔه گذشتٔه طوالنی بشر، آگاهی های نوشته 
شده (مکتوبات) داريم؟ در اين درس و درس های 
مورخان  که  می شويد  آشنا  موضوع  اين  با  بعد 

برای  و  می پردازند  گذشته  بازسازی  به  چگونه 
اين کار از چه ابزارهايی بهره می برند. نيز با اين 
نکته آشنا خواهيد شد که تا چه اندازه بازسازی 
آغاز تاريخ انسان، دشوار است و مورخان برای 
بازسازی گذشته های دور، از چه منابعی استفاده 
می کنند. يکی از اين منابع افسانه ها و حماسه های 
رايج در ميان ملت ها هستند که در اين درس با 

آنها آشنا می شويد. 

جنگ های ايرانيان با تورانيان

دنياي پر رمز و راز 
افسانه ها و حماسه ها

رم
چها

س 
در
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افسانه و تاريخ
شروع  افسانه  از  تاريخ  که  است  مشهور 
است.  «افسانه ای»  تاريخ،  ابتدای  يعنی  می شود؛ 
و  انسان  اولين  که  داشتند  عقيده  باستان  ايرانيان 
نام  به  شخصی  زمين  روی  فرمانروای  نخستين 
کيومرث بوده است. چينی های باستان بر اين باور 
بودند که اولين انسان پان کو نام داشته و از نََفس 
به  آمده اند.  به وجود  درختان  موهايش  از  و  باد  او 
همين نحو اگر تاريخ همٔه اقوام و ملل را مطالعه کنيم، 
می بينيم همٔه آنها وقتی تاريخ خود را از زمان های 
ـ زمان هايی که ما به درستی نمی دانيم چند هزار  دورـ 
سال پيش بوده است ــ آغاز می کنند، از افسانه ها 
کمک می گيرند. اقوام و ملت ها با استفاده از 
افسانه ها، چگونگی پيدايش انسان، ساخته شدن 
وسايل و ابزارها، بنيان گذاری اعياد و سنت ها 

و همانند آنها را بيان می کنند. 
انسانی  جوامع  گذشتٔه  افسانه ها،  که  وقتی 
را بازگو می کنند، انسان با دنيايی از رمز و راز ها، 
شگفتی ها و زيبايی های خيال انگيز روبه رو می شود، 
اما در همان حال توضيحی روشن و دقيق از آنچه 
حقيقت  در  نمی آورد.  دست  به  است  داده  روی 
وقتی که انسان به افسانه ها  که محتوای آنها مربوط 
به دور دست های تاريخ است، می نگرد، مانند آن 
است که در افق های دور  دست همه چيز در هاله ای 
از ابهام فرو  می رود. درعين حال اجزای اشياء از 

يکديگر تفکيک نمی شوند. 

محتوای  بودن  غيردقيق  و  نامشخص 
افسانه ها بدين دليل است که در افسانه ها به زمان 
و مکان پديده ها توجهی نمی شود در حالی که در 
درس های گذشته خوانديد که در تاريخ، هر واقعه ای 
افسانه های  در  مثالً  دارد.  معينی  مکان  و  زمان 
سومری آمده است که پهلوانی به نام گيل گامش۱ 
در جست وجوی زندگی جاويد به جزيره ای به نام 
ديلمون سفر کرد. ما نمی دانيم ديلمون کجاست و 
گيل گامش کی و طی چند روز به آنجا  رسيده است. 
اما در تاريخ، به عنوان مثال، می خوانيم؛ در سال 
۴۶۳ ق. در مالزگرد (در شرق آسيای صغير) ميان 
آلب ارسالن سلجوقی و رومانوس ديوجانوس 
آلب ارسالن  و  درگرفته  جنگی  بيزانس  امپراتور 
پيروز شده است. حتی می توان اين خبر را دقيق و 

با ذکر جزئيات فراوان عرضه کرد. 
داستان  قصه،  افسانه،  مانند  اصطالحاتی 
و اسطوره اگر چه هر يک معنای خاص و ريشٔه 
تقريباً  اما  دارند،  را  خويش  مخصوص  لغوی 
منظور  معموالً  می روند.  کار  به  مفهوم  يک  به 
سرگذشت  يا  داستان  نام ها،  اين  به کاربردن  از 
اين که  مورد  در  اما  است.  غير واقعی  و  خيالی 
نه،  يا  است  غير واقعی  کلی  به  افسانه ها  محتوای 
صاحب نظران  و  اسطوره شناسان  مورخان،  ميان 
آنان  اکثر  ندارد.  وجود  اتفاق نظر  بشری  فرهنگ 
بر اين عقيده هستند که افسانه ها براساس واقعيات 
ساخته شده اند و در اصل واقعی بوده اند، ليکن با 

Gilgamesh ــ١
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گذشت زمان دچار دگرگونی شده و به شکل افسانه 
و اسطوره درآمده اند. در اين تغيير و تبديل، آن قدر 
سخنان عجيب و مطالب حيرت انگيز به آنها افزوده 
شده و توأم با اغراق گويی و خيال پردازی شده است 

که ظاهر آنها با خرد سازگار نمی نمايد. 
را  افسانه ها  که  دانشمندانی  از  بعضی 
چون  که  معتقدند  می دانند  بی اساس  يک سره 
و  طبيعی  پديده های  دربارٔه  گذشته،  در  انسان ها 
بيان  برای  داشته اند،  اندکی  آگاهی  تاريخی  وقايع 
آنها به تخيل و پندار متوسل می شده اند. بنابراين 
بوده  انسان ها  خيال پردازی  دستاورد  افسانه   نظر، 
دانشمندان،  از  ديگر  گروهی  تحقيقات  اما  است، 
زادٔه  يکسره  افسانه ها  که  می کند  رد  را  ادعا  اين 

پندار و خيال باشند؛ زيرا: 
۱ ــ در اثر مطالعات مورخان و باستان شناسان، 
شواهدی به دست آمده که با بعضی مطالب موجود در 
افسانه ها هم خوانی دارد. مثالً در تاريخ و فرهنگ 
مشهور  بسيار  تروا»  جنگ  باستان «داستان  يونان 
با  يونانی  مهاجم  اقوام  ميان  تروا  جنگ  است. 
شهر  سرانجام  و  گرفت  صورت  تروا  شهر  ساکنان 
به تصرف مهاجمان درآمد. همه فکر می کردند اين 
پی  در  که  هنگامی  اما  است،  غير واقعی  داستان 
تروا  شهر  خرابه های  باستان شناسی،  کاوش های 
در غرب آسيای صغير کشف شد۱، تحقيقات نشان 
رخ  ميالد  از  قبل  سال   ۱۲۰۰ در  جنگ  اين  داد 

داده است. 

۲ ــ مفاهيم و مضامين افسانه ها، اختصاص 
به يک قوم يا ملت ندارد. مثالً «قهرمان» در همٔه 
افسانه ها وجود دارد. در افسانه های ايران باستان 
يونان  در  است.  تن  روئين  قهرمانی  اسفنديار، 
روئين  بالِدر  اسکانديناوی  در  و  آشيل  باستان 
تن هستند. بدون آن که ظاهرًا ميان اين فرهنگ ها 
رابطه ای وجود داشته باشد، در اين مفاهيم مشترک 
چيست؟  نشانٔه  اشتراک  و  تشابه  اين  می باشند. 
دانشمندان با استفاده از اسطوره شناسی تطبيقی 
ملل  افسانه های  مشترک  وجوه  دربارٔه  مطالعه  به 
شباهت ها  اين  از  فراوانی  موارد  به  و  می پردازند 
دست يافته اند. آنان به اين نتيجه رسيده اند که اين 
است.  حقايقی  گويای  و  نيست  اتفاقی  شباهت ها 
مثالً نشان می دهد که انسان ها در گذشته های دور با 
هم زندگی می کرده اند و سپس از هم جدا شده اند. 

۱ــ درسال ۱۸۷۰ م و توسط شليمان باستان شناس آلمانی

اسب  يک  ساختن  با  مهاجمان  يونانی،  افسانه های  براساس 
در  نفوذ  به  موفق  آن،  در  خود  سربازان  کردن  پنهان  و  چوبی 

شهر تروا شدند.
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ي توضيحي توضيح

آنها  زندگی  شکل  و  باورها  برخی  دليل  همين  به 
است؛  بوده  هم  همانند  مشترک  زندگی  دوران  در 
باور بوده اند که  مردم بر اين  باستان  ايران  در  مثالً 
همين  دارد.  وجود  ديو  نام  به  شروری  موجود 
موجود را هندی ها دئوس می خوانده اند، و آن را 
يکی از خدايان خود می پنداشته اند. يونانی ها نيز به 

تحقيقات  داشته  اند.  اعتقاد  زئوس  نام  به  خدايی 
اسطوره شناسی و زبان شناسی نشان داده که ديو، 
زئوس و دئوس يکی بوده اند و در زمانی که اقوام 
ايرانی و هندی با هم زندگی می کرده اند خدای مورد 
پرستش آنان بوده است. حال ببينيم افسانه ها چگونه 

پديد آمده اند. 

براساس اسطوره های اسکانديناوی، لوکی دشمن بالدر است. بالدر چندين بار 
در خواب می بيند که خواهد مرد. اما فريگ (يکی از خدايان) همۀ موجودات را سوگند 
می دهد که به بالدر آسيبی نرسانند؛ به جز درختی که بسيار کوچک است. لوکی با شاخه ای 
از درخت، تيری می سازد و به هود می دهد تا به طرف بالدر پرتاب کند. بدين ترتيب 

بر اثر آن تير، بالدر جان می سپارد.

فرهنگ شفاهي و پيدايش افسانه ها
يکی از داليل حضور بينش های افسانه ای 
فرهنگ  حاکميت  بشر،  تاريخ  در  اسطوره ای  و 
شفاهی،  فرهنگ  مقابل  نقطٔه  است.  بوده  شفاهی 
فرهنگ مکتوب است. در فرهنگ مکتوب عامل 
و  بشری  تجارب  و  دانش ها  انتقال  و  حفظ  اصلی 
به طور کلی آنچه فرهنگ را می سازد، کتابت است؛ 
اما در فرهنگ شفاهی عامل اصلی حفظ و انتقال 
دانش ها، تجارب و به طور کلی فرهنگ، حافظه و 
گفت و شنود است. انسان ها در زمان های گذشته 
خويش  جوامع  فرهنگی  ميراث های  حفظ  برای 

ايرانيان  خصوص  به  و  می کرده اند،  بسيار  تالش 
باستان از دروغگويی متنفر بوده اند. اما بايد توجه 
خطر  معرض  در  همواره  انسان  حافظٔه  که  داشت 
رفتن  بين  از  موجب  موضوع   اين  و  دارد  قرار 
آن  تبديل  و  تغيير  يا  واقعه  آن  دربارٔه  ما  اطالعات 
می شود. از سوی ديگر در گفت وشنود هم، همواره 
گوينده  اگر  دارد.  وجود  لغزش  و  اشتباه  احتمال 
در  شنونده  يا  باشد  نارسايی  دچار  خود  گفتار  در 
درک شنيده ها دقت کافی به خرج ندهد، به احتمال 
زياد موضوع مورد گفت و گو دچار تغيير و تبديل 

فراوان می شود. 



 ٤٦

عالوه بر اين عواملی چون گذشت زمان، 
تحول فرهنگ ها، اعمال سليقه، نفوذ اغراض 
و اهداف و دخالت تعصبات اعتقادی و قومی 
عوامل  مهم ترين  از  آنها  نظير  مسائلی  و 
فرهنگ های  در  داستان ها  و  اخبار  دگرگونی 

شفاهی است. 
پيدايش افسانه ها يا به عبارتی ديگر تبديل 
رخداد های تاريخی به افسانه ها، در اصل به همين 
زيرا واقعه ای که رخ می داد از  دليل بوده است. 
نسلی به نسل ديگر به صورت سينه به سينه انتقال 
می يافت و در اين انتقال تغييراتی به وجود می آمد 
و يک واقعٔه تاريخی را به افسانه تبديل می کرد. به 
عنوان مثال رستم، قهرمان معروف شاهنامه، فردی 
است که در حماسه ها چند صد سال عمر می کند. 
در همٔه جنگ ها پيروز می شود، بسيار زورمند است 
وجود  رستم  نام  به  پهلوانی  که  نيست  شکی  و … 
است.  شده  اغراق گويی  او  مورد  در  اما  داشته، 

فردوسی خود در اين مورد می گويد: 
که رستم يلی بود در سيستان

َمنش کرده ام رستم داستان
ها  افسانه  معتقدند  دانشمندان  بنابراين 
هسته ای از واقعيت دارند که در طول زمان در 
هاله ای از تخيالت و در معرض افزودن ها و کاستن ها 
قرار می گيرند. ويکو مورخ ايتاليايی در اين مورد 
جدی  و  راست  اصل  در  افسانه ها  می گويد: 

بوده اند، اما بعدها دستخوش تغيير شده اند. 
فرهنگ شفاهی جوامع با حاکميت  معموالً 

فرهنگ مکتوب به پايان می رسد. در هند باستان پس 
از آن که چندين قرن افسانه ها و اعتقادات مردم سينه 
به سينه نقل شد در حدود ۱۲۰۰ ق. م به صورت 
مکتوب درآمد که به آنها کتاب های ودا می گويند. 
و  افسانه ها  قرن  چند  از  پس  نيز  باستان  يونان  در 
داستان ها در قرن نهم قبل از ميالد مکتوب شد. دو 
کتاب ايلياد و اوديسه از آن جمله هستند. افسانه ها 
تا زمانی که مکتوب نشده اند همواره در حال تغيير و 
تحول و نيز تلفيق با افسانه های ديگر ملل هستند، اما 
پس از نوشته شدن، ديگر تقريباً شکل و محتوای ثابتی 
فردوسی  هنگامی که  مثال  برای  می گيرند.  خود  به 
شاهنامه را به نظم می آورد، روايت های مختلفی از 
اما  داشت.  وجود  ايرانی  حماسه های  و  افسانه ها 
پس از آن همگان شاهنامه را شکل واحد افسانه ها 

و حماسه های ايرانی دانستند. 

هومر، حماسه سرای يونانی به جمع آوری افسانه ها و حماسه های 
يونانی پرداخت و آنها را در دو مجموعه به نام های « ايلياد » و 

«اوديسه » گرد آورد.



 ٤٧

عصر طاليي در تاريخ ملت ها 
گفتيم که اقوام و ملل مختلف، تاريخ خود 
از  افسانه ها  در  می کنند.  آغاز  افسانه ها  با  را 
چگونگی پيدايش انسان و جهان، جدال خير 
و شر و اموری مانند آنها سخن گفته می شود 
عصر  يک  دارای  ملتی  هر  افسانه ها،  در  معموالً 
طاليی است. يعنی عصری که سراسر آن خوبی و 
خوشبختی بوده و از درد و رنج و دشمنی اثری 
و خبری نبوده است. ايرانيان باستان بر اين باور 
بوده اند که در روزگاران دور، شهرياری افسانه ای 
زندگی  نام َوَرَجمکَرد  در محلی به  جمشيد  نام  به 
مرض،  از  اثری  ورجمکرد  در  است.  می کرده 
و  دشمنی  حسادت،  گرسنگی،  مرگ،  پيری، 
زندگی  خوشبختی  در  انسان ها  نبوده و  آنها  مانند 
می کرده اند. به عقيدهٔ هندی های باستان در عصری 
و  داشته  طوالنی  عمر  انسان ها  کريتايوگا  نام  به 
به  می کرده اند  زندگی  درستی  و  راستی  براساس 
خاقان های  عصر  در  باستان،  چينی های  عقيدٔه 
خاقان ها  بوده اند.  خوشبخت  انسان ها  نيکوکار، 
که خيرخواه انسان ها بوده اند مانند معلمی دلسوز 

آنها را به سوی زندگی سالم و به کارگيری ابزار و 
وسايل راهنمايی می کرده اند. 

اگر به افسانه های ملت های ديگر نيز مراجعه 
کنيم، می بينيم که همه در اوايل افسانه های خويش 

دارای دورانی طاليی بوده اند. 

حماسه ها 
به  يا  می شود  آغاز  افسانه  با  تاريخ  که  گفتيم 
قولی افسانه ها سپيده دم تاريخ را مه آلود کرده ا ند. در 
حد فاصل افسانه  و تاريخ، حماسه قرار دارد. 
حماسه بيان شاعرانٔه اعمال رزمی و پهلوانی است. 
افسانه با حماسه تفاوت زيادی ندارد. فقط می توان 
گفت که در افسانه ها بيشتر راجع به پيدايش ملت ها، 
سنت ها، ابزارها و پديده ها سخن گفته می شود، در 
حالی که در حماسه ها دربارهٔ حفظ جوامع از دستبرد 
دشمنان با توسل به جنگ و اعمال پهلوانی گفت    وگو 
می شود. در فرهنگ ملت ها همواره حماسه بيش از 
افسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. زيرا حماسه ها 
نقش بسيار مهمی در حفظ جوامع از خطراتی که آنها 
را تهديد می کرده، ايفا کرده اند و روحئه جوانمردی 

و جنگاوری را تقويت می کرده است. 
گذشتۀ  که  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
مرحله  سه  دارای  قديمی  و  بزرگ  ملت های 

است که به ترتيب عبارتند از: 
۱ ــ مرحلۀ افسانه ای
۲ ــ مرحلۀ حماسی
۳ ــ مرحلۀ تاريخی
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در مرحلٔه اول (افسانه) وقايع تاريخی کامالً 
دگرگون شده اند. در مرحلٔه دوم (حماسه) وقايع 
در  و  شده اند  دگرگون  زيادی  حدود  تا  تاريخی 
مرحلٔه سوم (تاريخ) وقايع تاريخی کمابيش بدون 
تغيير مانده اند. مهم ترين عامل حفظ اخبار تاريخی 
افسانه  يا  حماسه   به  آنها   تبديل  از  جلوگيری  و 
گسترش استفاده از خط است. استفاده از خط تا 
آن اندازه در تاريخ  نويسی اهميت دارد که مورخان 
بر مبنای آن، تاريخ را به دو دورٔه پيش از تاريخ 

و تاريخی تقسيم کرده اند. 

تاريخ ايران پيش از اسالم بر اساس شاهنامه
خوانده ايد،  قبل  سال های  در  چنان که 

مشهور است که در ايران پيش از اسالم به ترتيب 
پنج حکومت بر سر کار آمده انـد: ۱ ــ ايالم ۲ ــ ماد 

۳ ــ هخامنشی ۴ ــ اشکانی ۵ ــ ساسانی
در حد فاصل هخامنشيان و اشکانيان نيز 
اين  است.  بوده  حاکم  سلوکی  بيگانٔه  حکومت 
ترتيب برای تاريخ ايران پيش از اسالم، از حدود 
است.  شده  رايج  ايران  در  پيش  سال  دويست 
پيش از آن مورخان ايرانی تاريخ ايران را به چهار 
اشکانيان  ۳ ــ  کيانيان  ۲ ــ  پيشداديان  ۱ ــ  دوره: 
۴ ــ ساسانيان تقسيم کرده بودند. بدين ترتيب ظاهرًا 
سلسله های اول و دوم در هر دو تقسيم بندی قديم 

و جديد با يکديگر متفاوت هستند. 

دورۀ حماسیدورۀ اساطيری

کيخسرو
پيشداديان ــ کيانيان

اواخر کيانيان
اشکانی ــ ساسانی کيانيان

دورۀ تاريخی

بر اين اساس، و با توجه به مراحل سه گانٔه 
تاريخ ملت ها در گذشته، تاريخ ايران پيش از اسالم 

را می توان چنين تقسيم بندی کرد: 
۱) دوران افسانه ای (اساطيری) 

پادشاه  کيخسرو  دورٔه  تا  پيشداديان  از 
کيانی

۲) دوران حماسی
دورٔه  اواخر  تا  کيخسرو  فرمانروايی  از 

کيانيان. 
۳) دوران تاريخی 

کيانيان  فرمان روايی  پايانی  سال های  از 
و  اشکانيان  فرمان روايی  دوران  سراسر  تا 

ساسانيان.
حاضر  حال  در  ما  کشور  تاريخی  دوران 

نيز ادامه دارد. 
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تاريخ حماسی ايران براساس شاهنامه

در زير شرح خالصه ای از اين دوره ها براساس شاهنامۀ فردوسی و ديگر روايات 
ايرانی آورده می شود. 

پيشداديان ــ پيشداد يعنی قانون گذاِر نخستين و جمع آن پيشداديان است. به 
نوشتۀ شاهنامۀ فردوسی کيومرث اولين انسان و اولين فرمانروا بود. او که در کوه ها زندگی 

می کرد و لباسش از پوست پلنگ بود، سی سال بر انسان و حيوان فرمانروايی کرد. 
پسر کيومرث، سيامک نام داشت که به دست ديوها کشته شد. اما فرزندش به 
نام هوشنگ از ديوها انتقام گرفت. هوشنگ اولين کسی است که لقب پيشدادی يافت 
و شيوۀ استخراج فلزات و رام کردن حيوانات را به بشر آموخت. روزی هوشنگ سنگی 
به سوی ماری پرتاب کرد. از برخورد آن سنگ با سنگی ديگر جرقه ای پديد آمد و 

بوته ای خشک را به آتش کشيد. بدين ترتيب آتش کشف شد. 
پسر هوشنگ، تهمورث نام داشت. او فن ساختن نخ از پشم و دوختن پارچه 
را به مردم آموخت. تهمورث ديوها را مطيع خود ساخت و آنان به او خواندن و نوشتن 

آموختند.
پس از تهمورث جمشيد به فرمان روايی رسيد. او ۷۰۰ سال حکومت کرد جمشيد 
ساختن اسلحه، پارچه بافی از ابريشم و خانه سازی را به مردم آموخت. سپس جمشيد 
بر ديوان پيروز شد و روز پيروزی خود را نوروز ناميد. بدين ترتيب عيد نوروز به وجود 
آمد. او در اواخر عمر دچار غرور شد و گناهکاری پيشه ساخت. در نتيجه بدبختی پديد 
آمد و جادوگری به نام ضحاک به او حمله کرد. جمشيد اسير ضحاک شد و با اّره به دو 
نيمه گرديد. ضحاک هزار سال حکومت کرد و چون بر شانه هايش دو مار روييده بود، 
برای خوراک آنها عدۀ زيادی را کشت. تا آنکه کاوۀ آهنگر عليه او به پاخاست. کاوۀ 
آهنگر چرمی را بر سر نيزه کرد که آن را درفش کاويان ناميدند. درفش کاويان پرچم 
ايرانيان پيش از اسالم بوده است. با قيام کاوۀ آهنگر، فريدون نوۀ جمشيد که پنهان 

بيشتر بدانيد
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شده بود، به کاخ ضحاک حمله کرد و او را اسير و در کوه دماوند زندانی کرد. 
فريدون مدت ها حکومت کرد. او بر تمامی جهان حکم می راند. فريدون سه پسر 
به نام های ايرج، سلم و تور داشت. او غرب دنيا را به سلم داد. سلم   نيای مردم مغرب 
يعنی يونان و روم است. شرق دنيا را هم به تور داد. تور نيای تورانی ها يعنی ترکان و 
چينی ها است. وسط زمين را هم به ايرج داد. ايرج   نيای ايرانيان است. قلمرو ايرج را 

که در ميانۀ جهان قرار دارد، ايران می نامند. 
چون ايران بهترين جای دنيا بود، سلم و تور بر ايرج حسد بردند و او را کشتند. 
اما منوچهر نوۀ ايرج با کشتن سلم و تور انتقام گرفت. از زمان منوچهر جنگ ايران و 
توران آغاز شد. افراسياب پادشاه توران به ايران حمله کرد. براساس روايات حماسی 
آرش  توران،  و  ايران  مرز  تعيين  برای  گرفتند  تصميم  طرف  دو  جنگ،  مدتی  از  پس 
پهلوان ايرانی از باالی کوه دماوند تيری به سوی مشرق پرتاب کند. آرش با تمام نيرو 
تيری پرتاب کرد؛ به طوری که بر اثر فشار ناشی از اين کار جان به جان آفرين تسليم 
کرد. تير پس از طی مسافتی طوالنی در کنار رود جيحون به تنۀ درختی نشست و آن جا 

مرز ايران و توران شد. 
اما افراسياب که فرد شروری بود حمله به ايران را ادامه داد و کشتار و خرابی 
بسيار پديد آورد. ايرانيان سخت در برابر او ايستادگی می کردند. به خصوص پهلوانان 
سيستانی در جنگ ها دليری بسيار نشان دادند. يکی از اين پهلوانان سام نام داشت. او 
پسری داشت به نام زال که مو های سفيدی داشت. سام از داشتن پسری با اين رنگ 
مو شرمنده بود لذا او را در کوهی رها کرد. اما سيمرغ که پرنده ای دانا بود او را نجات 
داد و بزرگ کرد. زال که جوانی زيبا و نيرومند شده بود به سوی پدرش که از عمل 
خود پشيمان شده بود بازگشت. زال صاحب فرزندی به نام رستم شد. او نيرومند ترين 

پهلوان ايران قديم بود و بارها دشمنان ايران را شکست داد. 
ـ حمالت وحشيانۀ افراسياب، ايران را دچار نابسامانی و ويرانی ساخت.  کيانيانـ 
پس از مدتی کی قباد از نوادگان فريدون فرمانروای ايران شد. «کی» به معنای پادشاه 
او  از  پس  و  است  سلسله «کيانی»  بنيانگذار  کی قباد  يعنی «پادشاهان».  کيانيان  و  است 
کی کاووس به پادشاهی رسيد. کی کاووس فرمانروای خردمندی نبود و دو بار به دست 



 ٥١

دشمنان اسير شد هر دو بار رستم او را نجات داد. اقدامات کی کاووس سرانجام موجب 
رنجش پسرش سياوش گرديد. سياوش نيز به توران نزد افراسياب رفت. افراسياب 
در ابتدا با سياوش مهربانی کرد. اما سپس با ناجوانمردی او را به قتل رساند. لشکريان 

ايرانی به فرماندهی رستم به انتقام خون سياوش به توران حمله کردند.   
پس از مدتی کی خسرو پسر سياوش که از دست افراسياب جان سالم به در 
کرد.  حمله  توران  به  سياوش  خون  انتقام  به  او  شد.  پادشاه  و  آمد  ايران  به  بود،  برده 
پهلوانان ايرانی در اين جنگ دليری های بسيار از خود نشان دادند. عاقبت افراسياب 

اسير شد و به قتل رسيد. 
پس از کی خسرو، لهراسب به شاهی نشست که به خوبی کشور را اداره کرد. 
پيامبر  زرتشت  گشتاسب  زمان  در  رسيد.  گشتاسب  پسرش  به  فرمانروايی  سپس 
ارجاسب  پذيرفتند.  را  زردشت  آيين  ايرانيان  و  گشتاسب  کرد.  ظهور  باستان  ايران 
پادشاه توران که دشمن خداپرستان (زردشتيان) بود به ايران حمله کرد، اما ايرانيان او 
را شکست دادند. در اين دوره از جنگ های ايران و توران، اسفنديار پسر گشتاسب، 
خدمات بزرگی انجام داد و در مقابل از پدر خواست که تاج و تخت را بدو واگذارد، 
تا  برود  سيستان  به  خواست  او  از  زند،  سرباز  پسر  خواستۀ  از  آن که  برای  گشتاسب 
رستم را دست بسته به نزدش بياورد، زيرا می دانست او از عهدۀ اين کار برنخواهد 

کشته شدن سياوش به دست تورانيان. زنی که در تصوير ديده می شود، فرنگيس دختر افراسياب و همسر سياوش است.
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آمد. رستم بسيار کوشيد که اسفنديار را از اجرای فرمان پدر منصرف سازد، اما موفق 
نشد؛ لذا جنگ ميان آن دو درگرفت. چون اسفنديار رويين تن بود، رستم نتوانست او 
را شکست دهد. لذا با راهنمايی سيمرغ تيری از چوب درخت گز بر چشم او (تنها جايی 
از بدنش که رويين نبود) زد و اسفنديار را کشت. پس از کشته شدن اسفنديار، بهمن 
ساخت.  ويران  را  جا  همه  کشت و  را  زيادی  عدۀ  او  کشيد.  لشکر  سيستان  به  او  پسر 
رستم نيز به دست برادر نادان و حسود خود کشته شده بود. رستم پهلوان بزرگ ايران 
سرنوشتی تلخ يافته بود. او در چاهی که برادرش بر سرراهش کنده بود، افتاد و کشته 
شد. پيش از آن نيز در نبردی که با پسرش سهراب انجام داده بود، او را به قتل رساند 
سهراب را از کودکی نديده بود و نمی دانست که با پسر خود می جنگد. پس از  زيرا 
آن که سهراب به قتل رسيد، رستم متوجه شد فرزند خود را کشته است. رستم از اين 

مصيبت سخت به ناله افتاد و دلشکسته شد.
پس از بهمن، خواهرش همای به پادشاهی رسيد و پس از او پسرش «دارا» ی 
بزرگ پادشاه شد. او در درياها فتوحات بسيار کرد. سپس پسرش که او نيز دارا نام 
داشت بر تخت نشست. در زمان دارا، اسکندر به ايران حمله کرد. او دارا را کشت و 

ايران را تصرف کرد. با کشته شدن دارا سلسله کيانيان نيز به پايان رسيد.

اربرد حماسه ها و افسانه ها در تاريخ
مهم ترين موارد کاربرد افسانه ها و حماسه ها 

در مطالعات تاريخی عبارتند از:
رسوم،  آيين ها،  از  بسياری  پيدايش  ۱ــ 
اعياد، بنای شهرها، استفاده از ابزارها، فنون و 
… در افسانه ها بيان شده است. مثل عيد نوروز و 
کشف آتش. در حقيقت ريشه و بنيان بسياری از 
پديده ها تنها با استفاده از افسانه ها قابل شناسايی 

و مطالعه است.

در  که  اطالعاتی  و  اخبار  از  بسياری  ۲ــ 
تاريخ گم شده يا مورخان به آنها دسترسی ندارند، 
استفاده  و  کشف  قابل  حماسه ها  و  افسانه ها  در 
بسياری  حماسه ها  و  افسانه ها  حقيقت  در  است. 
را  بشر  تاريخی  دانش  خٔالهای  و  کمبودها  از 
از نام لهراسب، گشتاسب  تکميل می کنند. مثالً 
و تعدادی ديگر که در نامشان کلمه «اسب» وجود 
دارد، به وجود خاندانی موسوم به «اسپ» در تاريخ 
ايران پی برده اند. از آن جا که اسب وجه مشخصٔه 
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اقوام آريايی در هنگام ورود به ايران بوده است، 
تا  خاندان،  اين  دربارٔه  تحقيقات  از  استفاده  با 
حدودی ابهامات اين قسمت از تاريخ ايران برطرف 

شده است.
يکی  شد،  اشاره  هم  پيش تر  چنان که  ۳ــ 
و  افسانه ها  دربارٔه  مطالعه  عرصه های  مهم ترين  از 
اسـت.  تـطـبيقـی  اسـطوره شناسی  حـمـاسه ها، 
اسطوره  شناسی تطبيقی اطالعات فراوانی در مورد 
روابط اقوام و ملل، چگونگی جدا شدِن آنها از 
يکديگر، مبادالت فرهنگی ميان آنها، تحول زبان ها 
و دگرگونی فرهنگ ها به دست داده است. مثالً ديو 
از  يونان  در  زئوس  و  هند  در  دئوس  با  ايران  در 
يک ريشه بوده اند که اين نشان می دهد ايرانی ها، 
هندی ها و يونانی ها ريشٔه قومی مشترک دارند که 

به آنها هند و اروپايی (آريايی) می گويند.
آن که  بر  عالوه  حماسه ها  و  افسانه ها  ۴ــ 
اجتماعی  و  ادبی  تاريخی،  اطالعات  دربردارندٔه 
فراوانی دربارٔه ملت ها هستند؛ طرز فکر، روحيات، 
معنوی  آرمان ها و به طورکلی خصوصيات روحی و 
از  يکی  جهت  همين  به  می دهند.  نشان  را  آنها 
مطالعه  ملت ها،  هويت  شناخت  مهم  عرصه های 

در  افسانه ها و حماسه های آنهاست.

درجۀ اعتبار و ضعف افسانه ها در تاريخ نويسي
تاريخی  دانش  تکميل  به  افسانه ها  گرچه 
شرح  قبالً  که  داليلی  به  بنا  اما  می کنند،  کمک  ما 
اطالعات  به  يا  و  هستند  تخّيل  با  توأم  شد،  داده 

وقايع  يا  اشخاص  و  می دهند  برگ  و  شاخ  اندک، 
را به سمبل ها تبديل می کنند. بنابراين در استفادٔه 
تاريخی از آنها بايد شاخ و برگ ها را کنار زد و هر 
حالت  اين  در  شد.  نزديک  واقعيت  به  بيشتر  چه 
دست  تاريخ  از  آگاهی هايی  به  می توان  که  است 
هم  کيومرث  نام  به  شخصی  اگر  حتی  مثالً  يافت. 
کوه نشينی  زندگی  دورٔه  سمبل  او  نداشته،  وجود 

انسان در تاريخ است.
آرمانی  تاريخی  ارائٔه  به  بيشتر  حماسه ها 
می پردازند، يعنی بيش از آن که تاريخ بسازند، تاريخ 
ملت ها را در قالبی مطابق با آرمان ها و آرزوهايشان 
درمی آورند. بدين ترتيب در افسانه ها و حماسه ها 
به  آلودگی  توهم،  دامان  در  غلتيدن  جعل،  امکان 
خرافات، مواجهه با شرک و کفر، در هم آميختگی 
فرهنگ ها، فرو رفتن در تعصبات، پيروی از اهداف 
و اغراض، اغراق گويی و قوم پرستی همواره وجود 
و  افسانه ها  دربارٔه  تحقيق  به  کسانی که  لذا  دارد. 
حماسه ها می پردازند، الزم است با بينش علمی و 
دانشی غنی بدين کار مشغول شوند. الزم است آنان 
با دقت، حوصله، نگرش عميق توأم با جامع نگری 
راه  اين  در  مختلف  فنون  و  علوم  کارگيری  به  و 

گام بردارند.

علوم مرتبط با افسانه ها و حماسه ها
و  افسانه ها  دربارٔه  مطالعه  به  که  را  کسانی 
حماسه ها (اسطوره ها) می پردازند، اسطوره شناس 
به  موفق  تحقيق  سال ها  از  پس  آنان  می نامند. 
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رسيدن به چنين مرتبه ای شده اند. اسطوره شناسان 
می نگرند؛  اسطوره ها  به  متفاوتی  ديدگاه های  با 
يا  روان شناسی،  يا  زبان شناسی،  براساس  بعضی 
همين  به  تاريخی.  ديد  از  عده ای  جامعه شناسی، 
نحو نتايج مطالعات اسطوره شناسی نيز برای علوم 
گوناگونی چون تاريخ، جامعه شناسی، روان شناسی، 
زبان شناسی، ادبيات و غيره کاربرد دارد. به همين 
دليل اگر چه در دانشگاه ها رشتٔه خاصی در مورد 
علم  اين  امروزه  ندارد،  وجود  اسطوره شناسی 

اهميت زيادی يافته است.
متخصصان ادبيات نيز، با اسطوره شناسی 

از  گاه  ادبی  کتاب های  زيرا  دارند.  سروکار 
کتاب های  می پذيرند.  تأثير  اساطيری  ماجراهای 
افسانه  ای و حماسی به يک معنی کتاب های ادبی 
هستند. زبان شناسی (زبان های باستانی) نيز چون 
امکان خواندن کتاب ها و کتيبه ها و اسناد قديمی 
را فراهم می سازد، به مضامين افسانه  ای و حماسی 
ادوار  بر  احاطه  دليل  به  نيز  مورخان  می پردازد. 
تحول فرهنگی و اجتماعی بشر به تحقيق دربارٔه 
باستان شناسان  می پردازند.  حماسه ها  و  افسانه  ها 
به  فراوانی  های  کمک  خود  کشفيات  با  نيز 

اسطوره شناسی کرده اند.

علوم مرتبط با اسطوره شناسی

زبان شناسی
روان شناسی

جامعه  شناسی
ادبيات

باستان شناسی

تاريخ
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۱ــ در محل زندگی شما دربارٔه کوه، رود، ستاره ها و… چه داستان هايی وجود 
دارد؟ يک مورد آن را گزارش کنيد.

۲ــ برای تجربه کردن تأثير نقل قول های مکرر در تغيير اخبار (يک کالغ چهل 
کالس  از  خارج  به  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  انتخاب  را  دانش آموزان  از  تن  سه  کالغ) 
بروند. سپس داستانی را که کمی مفصل باشد به طور دقيق برای دانش آموزان حاضر 
در کالس بيان کنيد. پس از آن يکی از دانش آموزان (از سه نفر) را به کالس بخواهيد تا 
يکی از دانش آموزان حاضر در کالس داستان را برايش بگويد. در هيچ مرحله ای، ديگر 
دانش آموزان نبايد تذکری بدهند يا نکته ای را تصحيح کنند. سپس دانش آموز دوم را به 
کالس بخواهيد و توسط نفر اول (وارد شده به کالس) داستان را برايش تعريف کنيد. 
بعد دانش آموز سوم را بخواهيد تا دانش آموز دوم برايش داستان را بگويد. در پايان از 
دانش آموز سوم بخواهيد آنچه را شنيده برای همٔه دانش آموزان نقل کند. آيا آنچه شما 

برای دانش آموزان تعريف کرده ايد با آنچه نفر سوم تعريف کرد، يکی است؟
۳ــ برداشت های خود را از تاريخ افسانه ای ايران که در «بيشتر بدانيد» اين درس 

آمده است، در چند سطر بنويسيد.
۴ــ يکی از داستان های شاهنامٔه فردوسی را انتخاب کرده و با راهنمايی دبير خود 
نکات تاريخی آن را براساس آنچه که در درس تاريخ ايران و جهان (۱) دربارٔه تاريخ 

ايران خوانده ايد، بررسی و مقايسه کنيد.

۱ــ آيا افسانه ها صرفاً زادٔه پندار و خيال هستند؟ توضيح دهيد.
۲ــ مسائل مشکل آفرين در فرهنگ شفاهی را توضيح دهيد.

۳ــ حماسه چيست و چه تفاوتی با افسانه دارد؟
۴ــ کاربرد افسانه ها و حماسه ها در تحقيقات تاريخی از چه جهاتی است؟

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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روی  بر  زندگی  سال  هزاران  طی  انسان 
حوادث  و  داده  انجام  فراوانی  کارهای  زمين، 
همٔه  اما  است،  گذرانده  سر  از  را  بی شماری 
ما  دست  به  آنها  به  مربوط  اخبار  و  اطالعات 
نرسيده است. نوشته های قديمی نيز تنها بخشی 
به  می کنند.  روشن  ما  برای  را  بشر  گذشتٔه  از 
تا  زحمت  به  دانستنی ها  گونه  اين  عمر  عالوه 
نيز  تاريخی  کتاب های  می رسد.  سال  هزار  پنج 

تمامی مسائل مربوط به اين دورٔه پنج هزار ساله 
بردارندٔه  بيشتر در  شامل نمی شوند. چرا که  را 
وقايع مهم سياسی ــ نظامی و زندگانی اشخاص 
به  بايد  بشر  که  جاست  اين  از  هستند.  برجسته 
دنبال راه های ديگری برای تکميل دانش تاريخی 
خويش باشد. يکی از مهم ترين اين راه ها مطالعٔه 
آثار مادی به جامانده از انسان های گذشته است 
تاريخی»  «آثار  يا  باستانی»  «آثار  اصطالحاً  که 

آثار باستاني، مرز تاري و 
روشن تاريخ

جم
س پن

در
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۱ــ در مورد نام گذاری آثار باقی مانده از گذشته، شيؤه يکسانی وجود ندارد و تعريف های مربوط به آنها براساس ديدگاه های گوناگون 
و نيز دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. مثالً عده ای همٔه آنها را آثار باستانی می نامند، اما عده ای ديگر فقط آثاری را «باستانی» می نامند که 
متعلق به دوره های قديمی تر زندگی انسان هستند. بر اين اساس آثار دوره های بعدی با نام هايی چون «آثار تاريخی»، «آثار اسالمی»، «آثار رومی» 
و … نام گذاری می شوند. در اين درس عبارت های آثار باستانی يا آثار تاريخی برای اشاره به همٔه آثار به جا مانده از انسان های گذشته به طور 

يکسان مورد استفاده قرار می گيرد. 
۲ــ در اين معنی آثاری مانند بقايای انسانی و حيوانی هم چنانچه در محيط زندگی انسان يافت می شوند، اهميت باستان شناختی 

پيدا می کنند.

ناميده می شوند.۱ در اين درس با چگونگی استفاده 
از اين آثار در مطالعات تاريخی آشنا می شويد.

آثار باستاني
تاريخی،  بناهای  به  باستانی  آثار 
سنگ  اشياء،  انسانی،  فسيل های  مجسمه ها، 
ساختۀ  که  آثاری  همۀ  طورکلی  به  و  نبشته ها 
دست و انديشۀ انسان های گذشته هستند و يا به 
نحوی با زندگی او ارتباط دارند۲  گفته می شود. 
بدين ترتيب نسخه های خطی يا اسناد کهن نيز گذشته 
از محتوای آنها، اثری تاريخی محسوب می شوند که 
می توان به کمک آنها دانستنی هايی دربارٔه مواردی 
چون کاغذسازی، نوع خط و شيؤه نگارش و جنس 

مرکب در عصر نوشته شدن آنها پی برد.
که  هايی  جا در  بيشتر  نی  باستا ثار  آ
سکونت گاه و يا مسير آمد و رفت انسان بوده اند، 
ديدگاه  از  ما  از  يک  هر  اگر  می شوند.  يافت 
باستان شناسی به محيط روستا، شهر، يا کشورمان 
بنگريم، می توانيم نمونه های بسياری از اين آثار 
را شناسايی کنيم. اين آثار چشم اندازی ملموس 
را  گذشتگان  زندگی  چگونگی  از  بی واسطه  و 

بنای  يک  مثال  برای  می گذارند.  ما  اختيار  در 
تاريخی فقط توده ای از سنگ، گل، گچ، چوب 
و فلز نيست؛ بلکه همچون کتابی است که انديشه، 
فرهنگ  و  تمدن  کالم  يک  در  و  دين  علم،  هنر، 
سازندگان آن را به ما معرفی می کند. دست يافتن 
داشتن  نيازمند  باستانی  آثار  از  درکی  چنين  به 
دانش ها و مهارت های خاصی است که اصطالحاً 

به آنها «باستان شناسی» گفته می شود.

باستان شناسي و باستان شناسان
باستان شناسی علمی است که در آن آثار 
و  شناسايی  گذشته،  انسان های  از  جامانده  به 
کمک  به  می گيرد.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد 
اين علم است که يک بنا يا شئ معمولی مربوط به 
گذشته تبديل به گنجينه ای از اطالعات تاريخی 
می شود و مورخان اين امکان را می يابند تا پاسخ 
بعضی از پرسش ها و ابهامات خويش را بيابند. 
برخی  که  است  آنجا  تا  موضوع  اين  اهميت 
در  باستان شناسی  يافته های  نقش  صاحب نظران 
مطالعه گذشتٔه انسان را همانند کتاب ها و اسناد 

تاريخی دانسته اند.
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

در روستا، شهر يا استان محل زندگی شما چه آثار تاريخی مهمی وجود دارد؟ 
جدول زير را دربارۀ آنها تکميل کنيد:

دورۀ زمانی مربوط به اثرمحل قرار گرفتن اثرنام اثر

دو  در  شناسانه  باستان  فعاليت های  توسعٔه 
حساسيت های  و  اهميت  به  بردن  پی  و  اخير  قرن 
نام  به  رشته ای  تا  شده  موجب  کار  اين  ويژٔه 
تأسيس  دانشگاه ها  بعضی  در  «باستان شناسی» 
چگونگی  دربارٔه  رشته   اين  دانشجويان  شود. 
فنون  آنها،  سن  تعيين  آثار،  کشف  و  شناسايی 
تاريخی  دوران های  شناخت  کاوش،  و  حفاری 
قبيل  اين  از  مواردی  و  دوره  هر  ويژگی های  و 
نيز  آنان  کار  از  مهمی  بخش  می بينند.  آموزش 
مربوط به حضور در محوطه های تاريخی و انجام 
فعاليت های عملی می شود. از آن جا که آ ثار مورد 
مطالعٔه باستان شناسان و شيوه های کار آنان بسيار 
ديگر  علوم  دستاوردهای  از  آنها  می باشد،  متنوع 
نظير زمين شناسی، شيمی، فيزيک، زيست شناسی 

و جغرافيا نيز بهره می گيرند.

ار باستان شناسي  مراحل 
به طورکلی مراحل فعاليت باستان شناسان 

شامل موارد زير می شود:
مکان ها  شناسايی  و  کشف  مرحلۀ  ۱ــ 

و آثار
۲ــ مرحلۀ کاوش و حفاری

۳ــ مرحلۀ استخراج و تنظيم اطالعات
در مرحلٔه کشف و شناسايی باستان شناسان 
به  اقدام  مختلف  ابزارهای  و  شواهد  از  استفاده  با 
آثار  برخی  که  است  بديهی  می کنند.  آثار  شناخت 
آسانی  به  آنها  ويرانه های  يا  تاريخی  بناهای  مانند 
در  آنها  از  مهمی  بخش  اما  هستند،  شناسايی  قابل 
معرض ديد مستقيم انسان نيستند. به همين جهت 
باستان شناسان از شيوه هايی چون مراجعه به منابع 
نوشتاری (مثل کتاب های تاريخی و سفرنامه ها) و 
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ي توضيحي توضيح

عکس برداری به کمک دوربين های بسيار قوی، 
اقدام می کنند. به کمک بعضی از اين دوربين ها 

 کتيبۀ روزت۱

اثر  يک  است  ممکن  نيز  اوقات  گاهی 
برای  شود.  شناسايی  تصادفی  به طور  باستانی 
ميالدی  هجدهم  قرن  سال  آخرين  در  مثال 
(۱۷۹۹) يعنی زمانی که مصر به اشغال ارتش 
ناپلئون درآمده بود، يک سرباز فرانسوی در 
برخورد  نوشته ای  سنگ  به  سنگر  حفر  حين 
آثار  مهم ترين  از  يکی  شد  معلوم  بعدًا  که 
مصر باستان و جهان است. اين اثر همان کتيبۀ 
کتاب  در  که  بود  روزت  يا  رشيد  زبانۀ  سه 
آن  دربارۀ  مطالبی   ،(۱) جهان  و  ايران  تاريخ 

خوانديد.

۱ــ کتيبٔه روزت يا رشيد امروزه در کشور انگلستان نگهداری می شود.

(  رشيد)  روزت  کتيبۀ  در  موجود  مطالب  که  آنجا  از 
همراه  يونانی  ترجمۀ  با  مصری  خطوط  بر  عالوه 
بود،باستان شناسان با استفاده از آن توانستند به رموز 

خط مصريان باستان پی ببرند.

می توان بدون حفاری وجود آثار در دل زمين را 
تشخيص داد.

کاوش و حفاری برای يافتن آثاری صورت 
می گيرد که در ويرانه ها يا درون زمين پنهان هستند. 
در  مهم  و  حساس  مراحل  از  يکی  مرحله  اين 
تجربٔه  و  دانش  آن  در  که  است  باستان شناسی  کار 

آنچه  زيرا  می شود.  زده  محک  باستان شناس 
و  می بيند  حفاری  حين  در  باستان شناس  يک 
می آزمايد، تکرارپذير نيست و به همين جهت 
الزم است کوچک ترين آثار گردآوری و تمام 
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جزييات با دقت ثبت و گاه عکس برداری شوند.۱ 
باستان  از  يکی  که  حساسيت هاست  همين  دليل  به 
شناسان معتقد بود «در مواقعی که حفاری منجر به 
آن  انجام  از  است  بهتر  می شود،  آثار  رفتن  بين  از 

خودداری شود.۲»
و  استخراج  مرحلٔه  در  آن که  سرانجام 
مانند  کارهايی  به  باستان شناسان  اطالعات  تنظيم 
رفته  کار  به  مواد  شناسايی  آثار،  تاريخ گذاری 
آنها  براساس  تاريخی  آگاهی های  ارائٔه  و  آنها  در 

می پردازند.

تعيين سن آثار باستاني
يکی از کارهای مهم و در ضمن پيچيده و 
فنی در باستان شناسی تعيين دورٔه زمانی است که 
يک اثر بدان تعلق دارد. همچنان که در درس دوم 
خوانديد «زمان» در مطالعات تاريخی نقشی محوری 
دارد و بنابراين تا هنگامی که زمان مربوط به يک 
اثر تاريخی شناخته نشود، مورخان نمی توانند از 
آگاهی های به دست آمده از آن اثر استفاده کنند. 
سال يابی يا تاريخ گذاری آثار با استفاده از روش ها 
و ابزارهای گوناگونی انجام می شود که در ادامه با 
تعدادی از مهم ترين آنها آشنا  می شويد. الزم است 
روش های  از  يک  هر  که  شود  توجه  نکته  اين  به 
زير دارای مراحل، محاسبات و نکات فنی دقيق و 

۱ــ برای مثال گاهی مواقع با الک کردن يا شستن خاک محل کاوش، ريزه های آثار جمع آوری می شوند. همچنين ممکن است بعضی 
آثار که دچار تجزئه شيميايی شده اند در اثر لمس شدن يا کوچک ترين ضربه ای متالشی شوند.

۲ــ اين سخن از اسکارمنتليوس ( Oscar Montelius) باستان شناس سوئدی است.

پيچيده ای هستند؛ اما در اينجا فقط به معرفی کلی 
آنها بسنده می شود.

نوشتاری:  شواهد  از  استفاده  ۱ــ 
اشيای  ساير  و  ظروف  بناها،  از  بعضی  بر  روی 
شامل  گاه  که  دارد  وجود  نوشته  هايی  تاريخی 
توضيحاتی دربارٔه زمان ساخت و نيز سازندٔه آنها 
در  آمده  به دست  آثار  ميان  در  هم  گاهی  می باشد. 
يک محل آثار نوشتاری مانند لوحه يا سکه يافت 
به  مربوط  زمان  می توان  آنها  کمک  به  که  می شود 
آن آثار را تعيين کرد. اين امکان نيز وجود دارد که 
در نوشته های مورخان، جغرافی دانان، سياحان و 
مسافران و ديگر نوشته های قديمی دربارٔه يک اثر 
(مثالً يک بنا يا وسايل و ابزارهای مورد استفاده در 
زمانی خاص) مطلبی نوشته شده باشد. به اين ترتيب 
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باستان شناسان می توانند به کمک اين نوشته ها زمان 
اثر مورد نظر را تعيين کنند.

اين   :۱۴ کربن  روش  به  سال يابی  ۲ــ 
روش يکی از مشهورترين روش های مورد استفادٔه 
باستان شناسان است که در اواسط قرن بيستم ابداع 
شده است. کربن ۱۴ عنصری است که بر اثر فعل و 
انفعاالت انجام شده بين اتم های نيتروژن و پرتوهای 
کيهانی در سطوح بااليی جو زمين به وجود می آيد. 
اين کربن پس از چندی در طبيعت پراکنده می شود. 
گياهان از طريق عمل فتوسنتز، انسان ها وحيوانات 
از راه تغذيه، مقداری از کربن ۱۴ را جذب می کنند. 
همچنين ممکن است مقداری از آن جذب مواد ديگر 
از قبيل سنگ ها يا فلزات شود. اين عنصر با گذشت 
زمانی نسبتاً طوالنی اما مشخص، دوباره به نيتروژن 
تبديل می شود. تا زمانی که يک موجود زنده (مثل 
گياه) به حيات خود ادامه می دهد فرايند جذب کربن 
۱۴ و تبديل آن تکرار می شود. اما هنگامی که اين 

می شود؛  متوقف   ۱۴ کربن  جذب  می ميرد،  موجود 
در حالی که روند تبديل آن به نيتروژن ادامه دارد. 
دانشمندان دريافته اند که تجزئه کربن ۱۴ با سرعت 
زمانی معين و منظمی انجام می شود. از نظر آنان حدود 
۵۷۰۰ سال طول می کشد تا ميزان کربن ۱۴ موجود 
در بقايای يک موجود دارای اين کربن نصف شود. 
سپس در همين مدت، نيمٔه باقی ماندٔه آن نيز نصف 
اين که  تا  می يابد  ادامه  همچنان  روند  اين  و  می شود 
کربن ۱۴  تمام می شود. دانشمندان اين دورٔه زمانی 
ثابت (حدود ۵۷۰۰ سال) را اصطالحاً «نيمه عمر» 
کربن ۱۴ ناميده اند. هرگاه مقدار کربن ۱۴ موجود  
در بقايای به دست آمده در کاوش های باستان شناسی 
با مقدار آن در نمونه ای زنده از آن نوع مقايسه شود، 
معلوم خواهد شد که آن بقايا چند دورٔه ۵۷۰۰ ساله 
را از سر گذرانده اند. دورهٔ زمانی که می توان از روش 
کربن ۱۴ برای تعيين سن آثار استفاده کرد، حداکثر 

تا حدود ۷۰ هزار سال است.

کفن تورين

در سال ۱۳۸۰ م. يک اسقف مدعی شد پارچه ای در شهر تورين ايتاليا به دست 
آمده که کفن حضرت عيسی (ع) است. اين ادعا همچنان وجود داشت تا اينکه در دهۀ 
۱۹۸۰ ميالدی عمليات سال يابی به روش کربن ۱۴ بر روی اين پارچه به طور همزمان 
در سه آزمايشگاه در کشورهای مختلف انجام گرفت و مشخص شد که پارچه متعلق به 
سال های بين ۱۲۶۰ تا ۱۳۸۰ م. است. يعنی حدود ۱۳۰۰ سال بعد از دوران زندگانی 

عيسی (ع)!
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از  آرگون:  ــ  پتاسيم  سال يابی  ۳ــ 
چند  باستانی  آثار  سن  شناسايی  برای  روش  اين 
می شود  استفاده  سال  ميليون  چند  تا  صدهزار 
پتاسيم عنصری است که در پوستٔه زمين و به ويژه 
سنگ های آتشفشانی به فراوانی يافت می شود. با 
در  پتاسيم  اين  از  مقداری  به تدريج  زمان  گذشت 
فرايندی شبيه به آنچه دربارٔه کربن ۱۴ گفته شد (با 
دوره زمانی بسيار طوالنی تر)، به گاز آرگون تبديل 
و در منافذ سنگ ها محبوس می شود. هرگاه غلظت 
پتاسيم و آرگون موجود در يک نمونه سنگ قديمی 
اندازه گيری و با ميزان آن در طبيعت مقايسه شود، 
امکان تعيين سن تشکيل آن سنگ فراهم می شود. 
بدين ترتيب اگر فسيل های انسانی يا ساير آثار در 
اليه های سنگی  يا نزديک آنها يافت شوند،  می توان 
کرد.  استفاده  آنها  سن  تعيين  برای  روش  اين  از 
قارٔه  در  آمده  به دست  انسانی  اجساد  قديمی ترين 
افريقا با قدمت ۲/۵ تا ۴ ميليون سال با همين روش 

تاريخ گذاری شده اند.
عالوه بر کربن ۱۴ و پتاسيم باستان شناسان 
و ديرينه شناسان با تجزيه و تحليل عناصر ديگر نظير 

اورانيم هم به سال يابی می پردازند.
تنه  حلقه های  براساس  سن  تعيين  ۴ــ 
درخت  تنٔه  يک  عرضی  برش  به  اگر  درختان: 
کهن سال توجه کنيد، حلقه های تودرتوی متعددی 
هر  که  دريافته اند  گياه شناسان  می بينيد.  آن  در  را 
يک از اين حلقه ها به طور معمول در طی يک سال 

به وجود آمده اند. نکته ای که در تعيين سن اهميت 
هر  به  مربوط  حلقه های  پهنای  که  است  اين  دارد 
براساس  سن  است.تعيين  متفاوت  بقيه  با  سال 
حلقه های درختان با تهيه نمودارهای نمونه برای 
و  شده  بريده  تازه  (درختان  ناحيه  هر  درختان 
با  همراه  قبل)،  دوره های  در  شده  بريده  درختان 
اگر  مثال  برای  می گيرد.  انجام  خاص  محاسباتی 
يک  در  درخت  نوع  يک  حلقه های  از  نموداری 
با  می توان  شود،  تهيه  سال   ۵۰۰ مدت  در  منطقه 
مربوط  چوبی  قطعه  يک  حلقه های  پهنای  تطبيق 
به گذشته از جنس همان درخت، با پهنای حلقه ها 
در نمودار مذکور، سن آن را تعيين کرد. امروزه 
با استفاده از ابزارهای دقيق و پيشرفته و از جمله 
تکنيک های رايانه ای بر سرعت و دقت اين روش 

افزوده شده است.
 باستان شناسان از اين روش برای تعيين 
سن آثاری که در آنها به نحوی از چوب استفاده 
چوبی  خانه های  می گيرند.  بهره  باشد،  شده 
شده،  استفاده  چوب  از  آنها  در  که  بناهايی  يا 
حتی  و  چوبی  ابزارهای  قديمی،  کشتی های 
تابلوهای نقاشی که بوم آنها از چوب است، از 
اين جمله اند. برای مثال دربارٔه يکی از تابلوهای 
رامبراند که متعلق به قرن هفدهم ميالدی است، 
با  که  اين  تا  داشت،  وجود  اختالف نظر  مدت ها 
سال يابی بوم چوبی آن مشخص شد که اين زمان 

تقريباً درست است.
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اربرد مطالعات باستان شناختي در تاريخ نويسي
حتماً تاکنون متوجه شده ايد که مورخان برای 
بازسازی کامل تر زندگی انسان های گذشته نيازمند 
باستان شناسان  کار  نتايج  و  تاريخی  آثار  به  توجه 
های  گذشته  به  چه  هر  هستند.  آنها  روی  بر 
منابع  ساير  به  ما  دسترسی  و  رويم  می  دورتر 
کمتر  نوشتاری)  منابع  ديگر  و  تاريخی  (کتاب های 
می شود، اهميت آثار تاريخی در بازسازی گذشته 
کمک های  بهتر  شناخت  برای  می شود.  بيشتر 
دربارٔه دو  تاريخ نگاری بحث را  باستان شناسی به 
بشر  زندگی  تاريخی  دورٔه  و  تاريخ  از  پيش  دوره 

جداگانه پی می گيريم.
دربارهٔ دوران پيش از تاريخ يعنی دوره ای 

باستان شناسان در همايش های علمی حاصل کاوش های خود 
را به صورت مقاله يا سخنرانی ارائه می کنند.

بنابراين  و  بود  نياموخته  را  نوشتن  هنوز  انسان  که 
آثار  است،  نمانده  جا  به  او  از  نيز  نوشتاری  اثری 
باستانی مهم ترين منبع کسب آگاهی هستند. به عبارت 
ديگر تاريخ نانوشتٔه انسان در اين دوران را بايد در 
دربارٔه  ما  که  آنچه  کرد.  جست وجو  آثار  البه الی 
اعصاری مانند عصرسنگ، عصر مس، عصر مفرغ 
و نظاير آنها می دانيم، همچنان که از نام آنها برمی آيد، 
به کمک آثار انسانی به دست آمده است. در واقع 
است  شناختی  باستان  دستاوردهای  از  استفاده  با 
که آگاهی مورخان و ما به ده ها، صدها، هزارها و 
گاه ميليون ها سال رسيده است. زيرا چنان که قبالً 
گفتيم عمر نوشته های تاريخی به زحمت تا چند هزار 

سال می رسد.
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شهر سوخته، بهشت باستان شناسان

يک نمونۀ مهم از اهميت آثار باستانی در شناخت تاريخ ايران را در منطقه ای 
در نزديکی زابل می توان مشاهده کرد که «شهر سوخته» ناميده شده است. اين شهر 
که در هزارۀ چهارم پيش از ميالد (حدود شش هزار سال پيش) آباد بوده، در هزارۀ 
سوم پيش از ميالد به داليلی که هنوز کامًال شناخته نيست۱، رونق و آبادانی خود را از 
دست داده است. در نوشته های تاريخی تا اواسط قرن بيستم هيچ گونه آگاهی تاريخی 
تالش  قرن  نيم  حدود  اثر  در  امروزه  اما  نداشت  وجود  آن  مردم  و  شهر  اين  دربارۀ 
باستان  شناسان و کشف هزاران شئ تاريخی آگاهی های بسياری دربارۀ اين شهر به دست 
آمده و مشخص شده است که ساکنان اين شهر دارای تمدنی درخشان و برجسته در 
جهان آن زمان بوده اند. لوله های سفالی (برای انتقال آب و فاضالب)، چرخ، مهرهای 
تجاری، زيورآالت ظريف و جمجمۀ جراحی شدۀ يک کودک از جمله آثار به دست آمده 
در اين منطقه هستند. باستان شناسان می گويند وسعت محوطۀ باستانی شهر سوخته و 
گستردگی آثار موجود در آن به حدی است که کشف و شناسايی آنها ده ها سال ديگر 

نيز طول خواهد کشيد.

۱ــ از جمله داليل ذکر شده در اين مورد می توان به تغيير مسير رود هيرمند، حملٔه اقوام مهاجم و آتش سوزی اشاره کرد.

بخشی از گورستان شهر سوخته
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دربارٔه دوران تاريخی زندگی انسان نيز 
بيشتری  اهميت  نوشتاری  منابع  تدريج  به  اگر چه 
می يابند، اما اين موضوع موجب غفلت مورخان از 
توجه به نتايج فعاليت های باستان شناسان نمی شود. 
در بررسی دوران تاريخی زندگی انسان توجه به آثار 

باستانی از دو جنبه به مورخان کمک می کند:
نوشته های  در  چه  آن  رد  يا  تأييد  ۱ــ 

تاريخی وجود دارد.
۲ــ روشن ساختن مسائلی از تاريخ که 
در منابع نوشتاری نيست و يا بسيار کم به آنها 

توجه شده است. 
در مورد نخست، آثار تاريخی می توانند با 
تأييد نوشته های مورخان و ديگر نويسندگان گذشته 
اگر در تاريخ چين بارها  بر يقين ما بيفزايند. مثالً 
از هجوم اقوام شمالی به اين کشور سخن به ميان 
آمده، وجود ديوار چين به عنوان يک اثر تاريخی 
ضمن تأييد اين موضوع، اهميت آن را نيز بيشتر به 

ما نشان می دهد. از سوی ديگر همواره اين امکان 
هست که يافته های باستان شناسان بعضی اطالعات 
تاريخی موجود را رد يا تصحيح کنند. برای نمونه تا 
قبل از کشف آثار مربوط به دورهٔ اشکانيان و مطالعه 
برروی آنها، تاريخ اين سلسله ايرانی در هاله ای از 

ابهامات و اخبار نادرست قرار داشت.
شناخت  به  باستانی  آثار  کمک  دوم  جنبٔه 
دوران تاريخی زندگی انسان، به تأثير آنها در تکميل 
کتاب های  است.  مربوط  مورخان  تاريخی  دانش 
تاريخی در بعضی زمينه ها همچون زندگی روزمره 
تمدنی  ارتباط های  و  صنعت  و  هنر  وضع  مردم، 
اختيار  در  زيادی  دانستنی های  يکديگر  با  ملت ها 
آثاری  برروی  مطالعه  عوض  در  نمی گذارند.  ما 
نظير ابزارها، بناها، سکه ها، نقوش، ظروف و امثال 
دورٔه  آثار  نظير  راه گشاست.  موارد   اين  در  آنها 
اشکانی که در شهر نسا (در ترکمنستان امروزی) 

يافت شده است.

ديوار بزرگ چين از جمله مهم ترين آثار تاريخی جهان است.
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

مالحظات مورخان در استناد به آثار تاريخي
اگر چه آگاهی های به دست آمده از بررسی های 
باستان شناسی برای مورخان روشنی بخش هستند، 
اما بايد توجه داشت که همه اطالعاتی که دربارٔه آثار 
ارائه می شوند، دارای ارزش يکسان نيستند و چه 
مورخ  دوری  موجب  آنها  از  بعضی  به  اعتماد  بسا 
چنين  بروز  از  جلوگيری  برای  شود.  واقعيت  از 

مشکالتی توجه به چند نکته ضروری است:
۱ــ اطالعات تاريخی در مورد يک اثر بايد 
از سوی افراد متخصص (در باستان شناسی) تأييد 
شود. آنچه يک فرد غيرمتخصص با حدس و گمان 
دربارٔه آثار تاريخی می داند با  اطالعات ارائه شده 
توسط يک باستان شناس معموالً تفاوت های قابل 

توجهی دارد.
مراکزی  يا  افراد  امکان هست که  اين  ۲ــ 
با انگيزه های سودجويانه (کسب درآمد يا تحريف 
تاريخ) و يا از سر ناآگاهی اشيای جعلی را به عنوان 
اثر تاريخی مربوط به يک دوره معرفی کنند. بديهی 
است که هرگونه استناد به اين گونه موارد به معنی 

انحراف از واقعيت تاريخی است.
۳ــ نتايج حاصل از تحقيقات باستان شناسی 
تا  تنها  تاريخی  يافته های  از  ديگر  بسياری  مانند 

آيا نمونه های ديگری از نقش مهم آثار باستانی در روشن شدن زوايای پنهان 
تاريخ ايران يا جهان می شناسيد؟ دربارۀ آنها در کالس بحث کنيد.

و  باستان شناسی  يافته های  که  هستند  معتبر  زمانی 
تاريخی جديدتر آنها را نقض نکرده باشند. بنابراين 
مورخ بايد همواره از آخرين اطالعات مربوط به اثر 

مورد استناد خود، آگاه باشد.

حفظ آثار باستاني به عنوان مدارک تاريخي
پس از کشف يا شناسايی يک اثر تاريخی 
بالفاصله تالش برای نگهداری و در صورت نياز 
مرمت آن مطرح می شود. دست اندرکاران حفظ و 
مرمت آثار معموالً آنها را به دو دسته «قابل انتقال» 
و «غيرقابل انتقال» تقسيم بندی می کنند. آثار منقول 
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مانند ظرف ها، ابزارها و سالح ها به آزمايشگاه های 
باستان شناسی و سپس موزه ها برده می شوند و آثار 
غيرمنقول همچون بناها در محلی که هستند مورد 
گاهی  البته  می شوند.  حفظ  و  گرفته  قرار  مطالعه 
ممکن است قسمت هايی از يک بنای ويران شده 
(مثل سر ستون ها و گچ بری ها) نيز به موزه ها انتقال 

داده شوند.
از  کمتر  باستانی  آثار  از  مراقبت  اهميت 
که  آثاری  بسيار  چه  نيست.  آنها  کشف  اهميت 
به دليل کم توجهی در حفظ آنها به تدريج از بين 
کارهای  آثار  حفظ  برای  شده اند.  سرقت  يا  رفته 
مختلفی انجام می شود که از جملٔه آنها می توان به 
ايمن سازی در برابر حوادث طبيعی (مثل سيل و 

زلزله)، ترميم خرابی های آنها و نگهداری آنها در 
مکان های امن و مناسب از نظر دما و نور اشاره 
دانش،  نيازمند  کارها  اين  از  يک  هر  انجام  کرد. 
دقت و سرمائه کافی است. برای مثال در بازسازی 
بناها طوری عمل می شود که ضمن افزودن بر عمر 
و استحکام آنها، هويت تاريخی و حقيقی آنها نيز 
امور  ساير  و  امور  اين  انجام  برای  نبيند.  آسيب 
جهان  کشورهای  همٔه  در  باستانی  آثار  به  مربوط 
مؤسسه ها يا سازمان هايی تأسيس شده اند که توصيه 
می شود هر اثر يافت شده ای در اختيار آن مؤسسه يا 
سازمان قرار داده شود. در کشور ما مسئوليت اين 
امور بر عهدهٔ «سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری 

و صنايع دستی» است.

تصويری از مرمت يک اثر تاريخی
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ي توضيحي توضيح
کشف يک تمدن کهن در جيرفت

سال ۱۳۸۰ش. برای خبرگزاری های سراسر جهان، با پيگيری خبرهای مربوط 
به آثار يافت شده در چند کيلومتری جيرفت همراه بود. بررسی اين آثار (که هنوز هم 
ادامه دارد) نشان می دهد که اين منطقه يکی از مراکز مهم تمدن در ايران بوده است 
که قدمت آن به حدود ۵ تا ۶ هزار سال می رسد. ابتدا اين آثار توجه حفاران غيرقانونی 
و سارقان ميراث فرهنگی را به خود جلب کرد. درنتيجۀ اقدامات آنان، مقداری از آثار 
به  باستان شناسان  سپس  درآورد.  سر  ديگر  کشورهای  موزه های  از  يا  و  شد  نابود  يا 
کاوش و مطالعه در تپه  های باستانی اين منطقه مشغول شدند و در نتيجۀ فعاليت های 
محوطۀ  وسعت  دليل  به  آمد.  دست  به  توجهی  قابِل  تاريخی  آگاهی های  و  آثار  آنان، 

ُتنگ مخروطی از جنس سنگ صابونی (بلندی ۲۶/۲ سانتی متر) نمونه ای از 
آثار يافت شده از جيرفت که نبرد مارها و عقاب ها را نشان می دهد.
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باستانی و آثار موجود در اين منطقه، آنان پيش بينی می کنند استخراج آثار و شناخت 
کامل تمدن جيرفت مدت زيادی طول بکشد. آنان همچنين معتقدند که شناخت اين 
تمدن می تواند به تکميل يا تصحيح ديدگاه ها و اطالعات موجود در مورد تاريخ ايران و 

خاور ميانه باستان کمک زيادی کند. 

موزه ها، گنجينه هاي آثار باستاني
اشيای  و  آثار  نگهداری  مکان  مهم ترين 
تاريخی موزه ها۱ هستند که در عين حال با به       نمايش 

گذاشتن آنها امکان آشنايی مستقيم همٔه مردم با آثار 
را فراهم می کنند. 

نمای درونی يکی از بخش های گنجينۀ مّلی ايران. دراين بخش و بخش های ديگر، آثار گوناگونی که طی کاوش های 
باستان شناسی به دست آمده، به ترتيب زمانی قرار داده شده است.

۱ــ کلمه موزه از ريشه يونانی موزيون (Mouseion) گرفته شده است. در يونان قديم، معابد رب النوع های يونانی به اين نام 
خوانده می شدند. به همين جهت به مرور زمان برای هر مکانی که در آن آثار مقدس و گرانبها نگهداری می شد، اين کلمه به کار رفته 

است. خواه اين آثار ارزشمند مربوط به دوران گذشته و خواه مربوط به زمان حاضر باشد.
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يـا مـوزه هـا  بيــن الملـلــی  شــورای  عـهــده  بــر  مــوزه هــا  امــور  بــر  بيــن الـملـلــی  نظــارت  و  رسـيــدگی  ۱ــ 
I.C.O.M (International Council Of Museums) می باشد که بخشی از سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) است.

MetroPolitan ــ٥       Ermitazh ــ٤        British Museum ــ٣            Louvre ــ٢

نگهداری  برای  موزه ها  تشکيل  سابقٔه 
ميالدی  نوزدهم  قرن  به  باستانی  آثار  نمايش  و 
اشيای  حفظ  به  بشر  ذاتی  تمايل  برمی گردد. 
در  علمی  پيشرفت های  گرانبها،  و  کمياب 
زمينۀ باستان شناسی و تاريخ، رشد احساسات 
ناسيوناليستی و عالقه به هويت ملی و افزايش 
آگاهی نسبت به اهميت اين آثار در شناخت 

توجه  داليل  جمله  از  گذشتگان  زندگی  بهتر 
جدی جوامع و حکومت ها در اين زمينه بود. در 
نتيجه همين توجه است که همواره بر تعداد و دامنٔه 
کار موزه ها افزوده شده و امروزه تبديل به يکی از 
مهم ترين مراکز فرهنگی در داخل هر کشور و در 

سطح بين المللی شده اند۱. 

نمونه ای از کتاب های تاريخی، که براساس يافته های باستان شناختی نوشته شده است.

از جمله موزه های بزرگ جهان می توان از 
موزه های «لوور»۲ در پاريس، «بريتانيا»۳ در لندن، 
«ارميتاژ»۴ در سن پترزبورگ و «متروپوليتن»۵ در 
آثار  موزٔه  مهم ترين  ايران  در  برد.  نام  نيويورک 
تهران  در  که  است  ايران»  ملی  «گنجينٔه  تاريخی 
قرار دارد. در بسياری از شهرهای ديگر کشور 

نيز موزه هايی ايجاد شده و تعداد آنها دائماً در حال 
افزايش است.

بازديد از موزه ها نيازمند رعايت برخی اصول 
و نکات است. عالقه مندی، دقت در جريان بازديد، 
اطالعات  داشتن  و  کافی  حوصلٔه  و  وقت  داشتن 

اولئه تاريخی در اين مورد اهميت دارد.
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بيشتر بدانيد

آثار باستانی و دنيای رايانه ای

ابداع و پيشرفت آنچه که اصطالحًا «سواد رايانه ای» خوانده می شود، بر وضعيت آثار 
باستانی و رابطۀ انسان با آنها نيز همچون ساير عرصه های زندگی بشر تأثير گسترده ای 
داشته است. امکانات رايانه ای از يک سو ابزارها و فنون تازه ای را برای انجام دقيق تر 
و سريع تر فعاليت های علمی در اختيار باستان شناسان قرارداده است و از سوی ديگر 
دسترسی همگانی به اين آثار و دستاوردهای علمی مربوط به آنها را در مقياسی وسيع و 
آسان ممکن ساخته است. برای مثال در مورد نخست با کمک رايانه بازسازی چهرۀ کامل 
نقوش تصويری و اشيای ناقص مربوط به گذشته و همچنين انجام محاسبات آزمايشگاهی 
و فنی با سرعت و دقت باالتر عملی شده است. در يک کالم می توان گفت که امروزه 
رايانه و امکانات آن ابزاری ضروری در مراحل مختلف فعاليت های باستان شناسان به 
شمار می آيد. در مورد دوم نيز اين امکان فراهم شده تا عموم مردم بتوانند با دسترسی 
رايانه ای به آثار تاريخی و اطالعات علمی مرتبط با آنها در ابعادی وسيع و جهانی، هر 
چه بيشتر با اهميت اين آثار آشنا شوند. عالوه بر توليد سی دی های اختصاصی دربارۀ 

www.chn.ir تصوير سايت خبرگزاری ميراث فرهنگی
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آثار، بسياری از موزه ها و مراکز مرتبط با آثار باستانی (سازمان های مسئول، دانشکده ها 
و …) با ايجاد سايت های اينترنتی، اطالعات و يافته های خود اعم از مطالب نوشتاری، 
تصاوير و گاه فيلم ها را در اختيار مراجعان قرار می دهند. حتی با ايجاد تورهای مجازی 
به آنها اين امکان را داده اند که از داخل خانه يا محل کارشان به بازديد از يک موزه يا 
محوطۀ تاريخی بازسازی شده به صورت گرافيکی، اقدام کنند. برای آشنايی با اهميت 
و ابعاد اين دنيای جديد کافی است نام يا آدرس اينترنتی يک موزه يا اثر تاريخی مهم 
(مانند تخت جمشيد يا اهرام مصر) را به رايانۀ خود بدهيد. بدون شک از آنچه در برابر 
ديدگان شما ظاهر می شود، شگفت زده خواهيد شد. در ايران، سايت سازمان ميراث 
جمله  از    www.iranmiras.org آدرس  با  صنايع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 

سايت های فعال اطالع رسانی علمی در اين عرصه است.
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۱ــ آثار باستانی (تاريخی) به چه آثاری گفته می شود؟
۲ــ مراحل کار در يک عمليات باستان شناسی را نام ببريد.

۳ــ دربارٔه يکی از شيوه های سال يابی آثار باستانی توضيح دهيد.
کمک  انسان  زندگی  تاريخی  دوران  بهتر  شناخت  به  چگونه  باستانی  آثار  ۴ــ 

می کنند؟
۵  ــ مورخان در استناد به آثار تاريخی چه مالحظاتی را بايد در نظر بگيرند؟

۶  ــ داليل اهميت يافتن موزه ها در قرون اخير چيست؟

۱ــ از يک بنای تاريخی يا موزه در محلی که زندگی می کنيد، بازديد نموده و 
گزارش مشاهدات خويش را به کالس ارائه کنيد.

براساس  را  آنها  و  تهيه  تاريخی  آثار  به  مربوط  عکس های  از  مجموعه ای  ۲ــ 
موضوع يا سير زمانی دسته بندی کنيد.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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۱ــ اگر چه سکه ها از جهتی در رديف آثار باستانی قرار می گيرند، اما نظر به اهميت خاص آنها نسبت به بسياری آثار ديگر و نيز بدان 
جهت که امروزه «سکه شناسی» علمی با مبانی خاص خود تلقی می گردد، در اين درس به طور جداگانه دربارٔه آنها بحث شده است.

۲ــ واقع در آسيای صغير ــ دولت لوديه پيش از دورٔه هخامنشيان اقتدار داشت.
1  نقره).

4
3 طال، 

4
۳ــ آلياژی طبيعی مرکب از طال و نقره ( 

ه سرگذشت س
 کهن ترين سکۀ يافته شده در جهان، متعلق 
حدود  در  که  است  آشور  پادشاه  سناخريب  به 
۷۰۰ سال پيش از ميالد تهيه شده است. شايد در 
جنس  از  سکه هايی  لوديه۲  در  که  بود  حدود  همين 
الکتروم۳ ضرب شد. سکه هايی که کرزوس پادشاه 

نمونه هايی از نخستين پول ها

  سکه ها يکی ديگر از منابع پژوهش در تاريخ 
هستند۱. در اين درس با چگونگی پيدايش و تکامل 
آنها و نيز نقشی که در پژوهش های تاريخی دارند، 

آشنا می شويد.
پول  سکه  هستيد.  آشنا  سکه  با  شما  همٔه 
فلزی است که می توان با آن چيزی را خريد. آيا 
ساخته  چگونه  پول  اين  که  انديشيده ايد  تاکنون 
شده، چگونه رواج يافته و چه کسی آن را ساخته 
روی  نوشته های  و  نقش ها  به  تاکنون  آيا  است؟ 
سکه ها دقت کرده ايد؟ سکه شناسی علمی است که 
به اين گونه سؤاالت تا حّد امکان پاسخ می دهد. در 
اين درس با سکه شناسی و کاربرد سکه های قديمی 

در تاريخ نگاری آشنا می شويد.

ه ها آيينۀ گذشته ها س شم
س ش

در
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معروف  (کرزوسی)  کرزوئيد  به  داد  رواج  لوديه 
شد. پس از فتح لوديه توسط کوروش هخامنشی 
سکه های کرزوسی در ايران رواج يافت. داريوش 
يکم هخامنشی سکه های َدريک طال و ِشکِل نقره 
را ضرب کرد که کهن ترين سکه های ايرانی است. 
کشورهای ديگرجهان نيز يکی پس از ديگری اقدام 
به ضرب سکه کردند. در کنار رواج سکه، مؤسساتی 
نيز به وجود آمدند که سرمائه اضافی مردم را حفظ 
و به متقاضيان وام می دادند. اين مؤسسات پس از 
چندی به بانک معروف شدند. در گذشته مراکزی نيز 
وجود داشتند که سکه های سرزمين های گوناگون را 
تعويض می کردند. به اين مراکز «صرافی» گفته می شد 
که اينک نيز همچنان به فعاليت مشغول هستند. بعدها 
انواع ديگر پول مانند اسکناس، چک، سفته، کارت 
پس  پول  اختراع  شدند.  پيدا  نيز  غيره  و  اعتباری 
از «کشف آتش و آهن» و «اختراع چرخ و خط»، 

مهم ترين دستاورد تمدن بشری بوده است.

ه در گذشته و حال چگونگي ساخت س
سکه ها معموالً به دو روش ساخته می شوند: 

۱ــ قالب ريزی، ۲ــ ضرب.
روش  اين  در  قالب ريزی:  روش  ۱ــ 
قالب هايی از ِگل رس يا گچ تهيه می شد که تصوير رو 
و پشت سکه بر آن نقش می بست. سپس قالب ها را به 
هم چسبانده و از باال فلز ذوب شده در آن می ريختند، 
پس از سرد شدن، قالب ها را شکسته و سکه ها را از 
قالب بيرون می آوردند. اين نوع سکه ها بيشتر در چين 

و هند ساخته می شد.
۲ــ روش ضرب: در اين روش ابتدا فلز 
می کردند.  تبديل  مسطح  و  نازک  ورق های  به  را 
سپس از آن قطعاتی مدّور می بريدند که به آن پولک 
می گفتند.پولک بدون نقش با روش قالب ريزی هم 
به دست می آمد. سپس با استفاده از دو قطعه فلز 
فوالدی يا چدنی که شبيه ميخ بود و به آن سرسکه 
يا ميخ سکه گفته می شد و نقش موردنظر به صورت 
معکوس بر روی آنها حک شده بود، پولک ها را 
منقوش می کردند. به اين صورت که سرسکٔه پايينی 
را که نقش روی سکه را برخود داشت در سندان 
قرار می دادند. سپس پولک تهيه شده را گرم کرده 
و روی سرسکٔه پايينی قرار می دادند.  بعد سرسکٔه 
بااليی را روی پولک نهاده با چکش برآن می کوفتند 
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ضرب سکه در ضرابخانه

۱ــ گاه پيش می آمد که فرصت ضرب سکٔه جديد نبود و يا سکه های معتبری به دست می آمد که به ضرب مجدد نياز نداشت، در اين 
صورت َانگ (مهر) کوچکی ساخته و بر گوشٔه سکٔه قديمی می زدند. اين عمل، ضرب مجدد (سورشارژ) نام داشت که بر يک روی سکه انجام 

می شد. بعضی از سکه های شاهرخ تيموری تا پنج بار ضرب مجدد شده است.
۲ــ سکه های ۲۵۰ ريالی که در کشور ما رايج است، دو جنسی هستند نه آلياژی.

تا نقش سرسکه ها بر پولک افتد۱. نقش سرسکه 
پايينی به صورت برجسته بر روی سکه می افتاد. در 
دورٔه ما ضرب سکه با دستگاه های جديد و سرعت 

زياد انجام می شود.

ه ها جنس س
برابر  در  و  قالب پذير  فلزاتی  نقره  و  طال 
رطوبت و گرما مقاوم هستند، به همين دليل همواره 
سکٔه  می شد.  استفاده  آنها  از  سکه  ضرب  برای 
طال معموالً در معامالت بزرگ و با ديگر کشورها 

پادشاهان  مخصوص  آن  ضرب  و  می رفت  کار  به 
مستقل بود. اگر در کشوری، حاکم يک ايالت چنين 
ضد  بر  شورش  آن  معنای  می کرد،  ضرب  سکه ای 
نقره  سکه های  بود.  استقالل طلبی  و  کشور  پادشاه 
در بازار داخلی کشورها کاربرد بيشتر و همگانی تری 
داشت. برای ساختن سکه ها از فلزات ديگری مانند 
از  کمتر  ارزشی  که  سرب  و  آلومينيوم  آهن،  مس، 
طال و نقره دارند، نيز استفاده شده و می شود. گاه 
نيز ترکيبی (آلياژی) از دو يا چند فلز برای ساختن 

سکه مورد استفاده قرار می گيرد۲.
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١ــ از کلمٔه يونانی Denarius که سکه ای نقره ای بود و در صدر اسالم برای ناميدن سکه های طاليی رومی به کار می رفت.
٢ــ از کلمٔه يونانی Drachma (دراخما) که سکه ای نقره بود. سکه های نقرٔه ايرانی پيش از اسالم نيز درهم نام داشتند.
٣ــ از کلمٔه يونانی Folis به معنی «سکٔه مسی» گرفته شده بود. جمع فلس، فلوس بود که بعدًا برای سکه مسی به کار رفت.

نمونه هايی از شکل های مختلف پول از قديم تا کنون

واحدهاي پول
معموالً هر سکه ای نامی دارد که نشانگر واحد 
پول کشوری است که آن سکه در آن رايج می باشد. 
در  می گردد.  سکه  شناسايی  در  اشتباه  مانع  نام  اين 
دورهٔ اسالمی به سکٔه طال دينار١، به سکٔه نقره درهم٢ 
و به سکٔه مسی َفلس٣ گفته می شد. نام سکه ها معموالً 
راه های  زير  جدول  می شد.  انتخاب  طريق  چند  به 

نامگذاری سکه ها را نشان می دهد.

در دورهٔ اسالمی، عالوه بر نام های گرفته شده 
از يونان (دينار، درهم، فلس) واحدهای پولی، نام هايی 

با ريشٔه ترکی ــ     مغولی (آقچه، تومان) هندی (ُمهر، 
تَنگه) و اروپايی (منات، ريال، ليره) داشته اند.

مالک های نام گذاری و نمونه های نام سکه ها

مثل شاهی، قران (صاحب قرانی)، ريال (سلطنتی) ۱ــ لقب حاکم
عباسی  (داريوشی)،  َدريک  غزنوی)،  محمود  (يمين الدوله  يمينی  مثل 

(شاه عباس صفوی) ۲ــ نام حاکم

مثل نيشابوری، الری، فلوری (منسوب به فلورانس) ۳ــ نام شهر

مثل فضی (نقره ای)، آئوروس (طاليی) ۴ــ جنس سکه

مثل آقچه (سفيد کوچک)، پول سياه (مسی) ۵  ــ رنگ سکه

مثل ربعی (يک چهارم)، بيستی (بيست دينار)، تومان (ده هزار) ۶  ــ اجزا و اضعاف سکه

مثل تيرانداز (نقش دريک هخامنشی) ۷ــ نقش روی سکه
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 يک سکۀ اشکانی قبل و بعد از مرمت

ه شناسي ار در س روش 
سکه شناس در کار خود مراحل زير را در 

پيش رو دارد:
معموالً  سکه ها  يافتن  روش  يافتن:  ۱ــ 
در  که  ترتيب  اين  به  است.  باستان شناسی  روشی 
کاوش های باستان شناسی، به همراه ديگر آثار باستانی، 
گاه تعدادی سکه يا ابزارهای پولی نيز به دست می آيد. 
همچنين ممکن است به هنگام تعمير يا تخريب بناها و 
يا کاوش های غيرمجاز، تعدادی سکه کشف گردد. 
اين سکه ها معموالً به موزه ها و مراکز تحقيقاتی برده 
حفاری  به  تنهايی  به  خود  سکه شناس  می شوند. 
بهره  باستان شناس  کار  نتيجٔه  از  بلکه  نمی پردازد 
مجموعه های  در  سکه ها  اوقات،  پاره ای  می گيرد. 

خصوصی نيز نگهداری می شوند.

٢ــ شناسايی: از اين زمان سکه  شناس، 
کار تخصصی خود را آغاز می کند و می کوشد سکه را 
شناسايی کند. او از تحقيقات ديگران و فهرست های 

سکه های شناسايی شده نيز بهره می برد.

٣ــ طبقه بندی: سکه های شناسايی شده 
براساس معيارهای تاريخی، جغرافيايی و دودمانی 
سکه  مشخصات  ثبت  در  می گردند.  طبقه بندی 

اطالعات زير جمع آوری می گردد:
کننده،  ضرب  حاکم  سکه،  ضرب  دورۀ 
جنس، وزن، قطر دايرۀ سکه، مشخصات ويژه 
(ساييدگی، شکستگی، بريدگی، لحيم خوردگی، 
مکان  ضرب،  زمان  مجدد)،  ضرب  سوراخ، 

ضرب، متن روی سکه، متن پشت سکه
٤ــ انتشار: نتايج کار سکه شناس پس از 
منتشر  (کاتولوگ)  فهرست  صورت  به  طبقه بندی 
می گردد تا مورد استفادٔه موّرخان و محقّقان و نيز 

سکه شناسان ديگر قرار گيرد.

تقويم  

علوم ياری گر سکه شناسی

سکه شناسی 

اقتصاد  

 نشان شناسی

سی
شنا

بان 
 ز

جغرافيا هنر 

ريخ 
تا

شيمی

خوانی
کتيبه 

باستان شناسی
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گاه سکه های يافت شده موجب تغيير نظريات تاريخی می گردد. 
مرگ  با  ساسانی  سلسله  که  است  آمده  تاريخی  کتاب های  در 
با  نويسنده  شاه،  آخرين  کتاب  در  شد.  منقرض  سوم  يزدگرد 
استناد به سکه های يافت شده، معتقد است پس از يزدگرد سوم 
نيز تعدادی از شاهزادگان ساسانی به نام خود به عنوان شاه ايران 

سکه ضرب کرده اند.

ه استفاده هاي تاريخي از هر س
در پژوهش های تاريخی، سکه ها منبع مهم 
استخراج آگاهی ها در زمينه های گوناگون هستند و 
از هر سکه می توان در شاخه های گوناگون دانش 

تاريخ بهره برد، نظير:
سال شماری  سکه ها  سياسی:  تاريخ  ۱ــ 
دقيقی از ُحّکام، تعداد، سال های حکومت و توالی 
آنها به دست می دهند. همچنين از نسب آنها، پيدايش 
حکومت،  مدعيان  جديد،  حکومتگر  دودمان های 
شورش ها و فتوحات خبر می دهند. چگونگی رابطٔه 
حکام محلی با يکديگر و با حکام برتر نيز با مطالعٔه 

سکه ها روشن می گردد.
اجتماعی:  و  اقتصادی  تاريخ  ۲ــ 
اقتصادی  توان  خود،  عيار  و  وزن  با  سکه ها 
را  تجارت  رواج  خود  پراکندگی  با  و  دولت ها، 
کشور  يک  سکٔه  شدن  پيدا  مثالً  می دهند.  نشان 
در سرزمين های ديگر، نشانٔه ارتباطات متقابل بين 
آنهاست. گسترش روابط تجاری نيز نشانٔه وجود 
مسی  سکه های  وجود  است.  اجتماعی  امنيت 
نيازمندی  نشانٔه  منطقه  يک  در  فراوان  کم ارزش 
پايين سکه ها حاکی  عيار  روزمره و  مردم به لوازم 
از فساد مالی حکام، ضعف ضرابخانه ها و ناتوانی 
اقتصادی است. پنهان کردن سکه ها در زير زمين 
يا در خمره ها نيز نشانگر آن است که صاحبان پول، 

امنيت نداشته اند.
نشانگر  ها  سکه  مذهبی:  تاريخ  ۳ــ 
نيز  آن  ضرب کنندٔه  دولت های  دينی  گرايش های 
هستند. مثالً با کمک نوشته های روی سکه می توان 
به شيعه يا سّنی بودن يک فرمانروا پی برد. روابط 
و  بغداد)  (در  خليفه  با  کشورها  پادشاهان  و  امرا 
سکه ها  نقش های  روی  از  نيز  واتيکان)  (در  پاپ 

مشخص می گردد.
خط،  و   هنری:  فرهنگی  تاريخ  ۴ــ 
نقش  قوم  آن  سکه های  بر  قومی،  هر  هنر  و  زبان 
می بندد. با مطالعٔه هر سکه می توان به وضع هنری 
و تحول، تغيير و تأثيرپذيری آن قوم از هنر اقوام 

ديگر پی برد.
۵   ــ جغرافيای تاريخی: به ياری سکه ها 
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اندازه گيری وزن اشيای فلزی به عنوان واحد پول در دورۀ هخامنشی

می توان نام دقيق شهر و محل ضرب آن را شناسايی 
آنجا  در  سکه ها  که  مکان هايی  از  بسياری  کرد. 
را  آنها  جای  يا  شده  ويران  اکنون  شده اند،  ضرب 
شهر ديگری گرفته است. با کمک سکه ها می توان 

با نام اين مکان ها آشنا شد.
سکه ها  شدن  پيدا  باستان شناسی:  ۶  ــ 
در بناهای تاريخی، ُعمر آنها را مشخص می کند. 

پول  غذا،  مردگان  همراه  گذشته،  در  که  آنجا  از 
يافتن  می دادند،  قرار  گور  در  را  چيزها  ساير  و 
نيز  را  اشياء  ساير  عمر  گورها،  آن  در  سکه ها 

معّين می کند.
مورخان با ياری گرفتن از آگاهی های باال، 
می کوشند اوضاع سياسی و اجتماعی و فرهنگی و 

دينی هر عصری را همه جانبه تر بررسی کنند.
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ي توضيحي توضيح
دشواری های سکه شناسی

ساييدگی،  (نظير  آسيب ها  از:  عبارتند  سکه شناسی  دشواری های  مهم ترين 
زنگ زدگی، شکستگی)، اشتباه در خواندن، عدم دسترسی فراوان، عدم اطالع از محل 

کشف سکه ها و احتمال جعل سکه.

زمان  در  سکه  اين  اسالمی:  سکه های  نخستين  از  يکی 
عبدالملک بن مروان اموی ضرب شده است. نقش دو طرف 

اين سکه با خط کوفی می باشد.
متن روی سکه:

مرکز: الاله اال الله وحده ال شريک له 
کناره: محّمد رسول الله ارسله بالهدی و دين      ــ الحق لُِيظِهره 

َعلی الديِن ُکلِّه

متن پشت سکه:
مرکز: الله احد الله الصمد لم يلد و لم يولد کناره:  بسم الله 

ُضِرَب هذا الِدرَهم فی ِسَنِةِ َسبِع و َسبعين
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بيشتر بدانيد

رواج حلقه های نقره ای در شوش (دورۀ ايالمی)ح (حدود) ۲۰۰۰ پ.م
رواج شمش و حلقۀ طال و نقره در سرزمين ماد (دورۀ مادی)ح ۶۰۰ پ.م
رواج سکه های کرزوسی در ايران (دورۀ هخامنشی)ح ۵۵۰ پ.م
رواج دريک طال و ِشِکل نقره در ايران (دورۀ داريوش اول)ح ۵۲۰ پ.م
رواج سکۀ نقرۀ يونانی دراخما در ايران (دورۀ سلوکی)ح ۳۲۰ پ.م
رواج سکه های پارتی با نوشتۀ يونانی (دورۀ اشکانی)ح ۱۶۰ پ.م
رواج سکه های پارتی با نوشتۀ پهلویح ۶۰ پ.م

رواج سکه های عرب ــ ساسانی در ايران (صدر اسالم)ح ۳۰ ق.

رواج سکه های اسالمی در ايران (دورۀ اموی)ح ۷۵ ق.
رواج سکه های پهلوی در طبرستان (دورۀ اسپهبدان طبرستان)ح ۱۰۰ ق.
رواج اولين سکه های ايرانی پس از اسالم (دورۀ طاهريان)ح ۲۱۰ ق.
ضرب سکۀ هزار ديناری توسط صاحب بن عباد (دورۀ آل بويه)   ۳۷۸ ق.
رواج شمش طال و نقره (بالش) در ايران (دورۀ مغولی)ح ۶۴۰ ق.
انتشار پول کاغذی ايرانی (چاو) در ايران (دورۀ ايلخانان)   ۶۹۳ ق.
اصالحات پولی غازان خان (دورۀ ايلخانان)ح ۷۰۰ ق.
رواج سکه های الری در ايران (دورۀ صفوی)ح ۹۰۰ ق.
اصالحات پولی شاه سليمان صفوی (دورۀ صفوی)  ۱۰۹۷ ق.

ورود اولين دستگاه ضرب سکه به ايران (دورۀ قاجار)۱۲۷۸ ق.

برقراری سيستم فرانک فرانسه در ايران (دورۀ قاجار)۱۲۹۰ ق.

تأسيس ضرابخانۀ دولتی در ايران  و رواج اّولين سکه های ماشينی در ايران (دورۀ قاجار)١٢٩٥ ق.

تأسيس بانک جديد شرق (انگليسی) در ايران (دورۀ قاجار)۱۳۰۴ ق.

تأسيس بانک شاهنشاهی ايران (انگليسی) (دورۀ قاجار)۱۳۰۶ ق.

انتشار اسکناس توسط بانک شاهنشاهی ايران (دورۀ قاجار)۱۳۰۷ ق.

تصويب قانون تأسيس بانک ملی ايران (دورۀ مشروطه)۱۳۲۶ ق.

رواج اسکناس های آلمانی توسط دولت مهاجرين در غرب کشور (دورۀ مشروطه)۱۳۳۴ ق.
تأسيس بانک سپه، اولين بانک ايرانی۱۳۰۴ ش.
تأسيس بانک ملی ايران۱۳۰۶ ش.
خريد امتياز انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی ايران۱۳۰۹ ش.
انتشار اسکناس توسط بانک ملی ايران۱۳۱۱ ش.
تأسيس بانک مرکزی ايران۱۳۳۹ ش.
انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی ايران۱۳۴۰ ش.
تأسيس بورس اوراق بهادار ايران۱۳۴۵ ش.
ملی شدن بانک های کشور۱۳۵۹ ش.

مهم ترين وقايع پولی در ايران
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۱ــ با استفاده از تصوير ص ۷۷ مهم ترين َاشکال سکه را نام ببريد.
۲ــ چگونه می توان از سکه ها در نگارش تاريخ سياسی بهره جست؟

۱ــ يکی از سکه های رايج در جامعه را انتخاب کنيد و نظرات خود را دربارٔه 
آن بنويسيد.

۲ــ سکٔه دورٔه اشکانی (صفحٔه ۷۸) را با سکٔه دوران اسالمی(صفحٔه ۸۱) مقايسه 
و شباهت ها و تفاوت های آنها را بيان کنيد.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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تجسم گذشته در آثار هنري 
می دانيم که رويدادهای تاريخی تنها يک بار 
خارجی  وجود  ديگر  آن  از  پس  و  می افتند  اتفاق 
ندارند تا انسان بتواند دوباره آنها را مشاهده کند. 
اما يک اثر هنری پديده ای زنده و موجود در برابر 
از  گوشه هايی  که  انسان هاست  شنوايی  و  بينايی 
منعکس  را  خود  آفرينش  زمان  احوال  و  اوضاع 
می توان  را  هنری  اثر  هر  ديگر  تعبير  به  می کند. 
حال  زمان  تا  که  دانست  تاريخی  رخداد  گونه ای 
باقی مانده است و به محقق اين امکان را می دهد 

که از دريچٔه آن با دوران های گذشته ارتباط برقرار 
را  جامعه  يک  ويژگی های  اختصاصی ترين  و  کند 

در زمانی مشخص آشکار سازد.
برای  مورخان  که  نيست  بی دليل  پس 
تدوين سرگذشت شهرها، مناطق و شخصيت های 
آثار  از  دوره،  هر  فرهنگی  اوضاع  يا  و  تاريخی 

هنری ياری می جويند.

نقاشي قديمي ترين هنر انساني
هنری  قديمی ترين  را  نقاشی  محققان 

نقاشی روی ديوار غار السکو در فرانسه

هنر و تاريخ فتم
س ه

در
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می دانند که توسط انسان آفريده شده است. زمان 
آفرينش کهن ترين نقاشی های شناخته شده به حدود 
۲۰ هزار سال قبل باز می گردد. اين آثار که در دل 
فرانسه۱  و  اسپانيا  در  غارهايی  نقاط  تاريک ترين 
ترسيم شده اند، مشتمل بر تصوير حيواناتی اند که 
به دست انسان ها شکار شده و از پای درآمده اند. 
اما هدف نقاشاِن ماقبِل تاريخ از ترسيم اين نقوش 
چه بوده است؟ به گفتٔه پژوهشگران، اين نقاشی ها به 
دليل اعتقاد انسان های نخستين به قدرت جادويی 
موجود در آثار هنری کشيده شده اند. بدين معنی که 
پيکرنگاران ماقبل تاريخ می پنداشتند کشيدِن شکِل 
جريان  درآمده،  پای  از  و  خورده  زخم  حيوانات 
نتيجه  بخش تر  و  آسان تر  واقع  عالم  در  را  شکار 

خواهد نمود.
با گذشت زمان و به دنبال تحوالتی که در 

دچار  هم  نقاشی  آمد،  پديد  بشر  اجتماعی  زندگی 
دگرگونی های فراوانی گرديد. برای شناخت بهتر 
مانند  معيارهايی  براساس  را  آثار  دگرگونی ها  اين 
زمان و مکان آفرينش و نيز شکل و محتوای آنها 
طبقه بندی کرده، تحت عنوان سبک های۲ مختلف 

نام گذاری می کنند.

اربرد نقاشي در تاريخ نويسي
يک تابلوی نقاشی به عنوان محصول اوضاع 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زمان خود، 
حاوی اطالعات مهمی برای شناخت مسائل آن دوره 
است. از يک تابلوی نقاشی می توان در شاخه های 

مختلف تاريخ نويسی استفاده کرد، از جمله:
۱ــ تاريخ اجتماعی: با بررسی يک اثر 
نقاشی می توان مطالب گوناگونی را پيرامون تاريخ 

۱ــ غار آلتاميرا(Altamira) در اسپانيا و غار السکو (Lascaueu)در فرانسه
٢ــ سبک style ــ ويژگی ها و مشخصات صوری مربوط به يک دورۀ هنری، گروه و يا شخص معين را می گويند.

نقاشی صحنه ای از جنگ های ايران و روسيه
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خاصی  مقاطع  در  مختلف  کشورهای  اجتماعِی 
شکل  و  نوع  جمله:  از  آورد.  به دست  زمان  از 
لباس و آرايش طبقات اجتماعی، انواع غذاهای 
مرسوم و نحؤه سرو آنها، شيؤه کاربرد تزئينات و 
در  نياز  مورد  وسايل  بناها،  داخلی  دکوراسيون 
زندگی روزانٔه طبقات مختلف، نوع و شکل وسايل 
حمل و نقل رايج، آداب و رسوم برگزاری مراسم 
مختلف اجتماعی مانند ازدواج، جشن، مهمانی، 

سوگواری و انواع  سرگرمی های مردم. 
زمينٔه  در  تمدن:  و  فرهنگ  تاريخ  ۲ــ 
غالب  تفکرات  مذهبی،  رسوم  و  آداب  و  عقايد 
فلسفی، نوع معيشت، شکل و شيؤه داد و ستدهای 
شهرسازی،  و  معماری  شيوه های  اقتصادی، 
نوع  و  شکل  تربيت،  و  تعليم  مسائل  و  روش ها 
تابلوهای  در  گويا  و  زنده  مطالبی  موسيقی،  آالت 

نقاشی يافت می شود. مثالً عقايد اساطيری مردمان 
ميان دو رود در نقاشی هايی که آن اقوام بر روی 
سفالينه های خود باقی گذاشته اند، تجلی پيدا کرده 
است و نقاشی های باقی مانده از دورهٔ قرون وسطای 
که  است  مسيحيان  دينی  عقايد  از  آيينه ای  اروپا، 
مباحث مختلف اين آيين از خلقت انسان تا وقايع 
روايات  نيز  و  مسيحی)  روايات  (طبق  جزا  روز 

مربوط به عيسی (ع) را دربر می گيرند.
نقاشی  تابلوهای  سياسی:  تاريخ  ۳ــ 
که از مجلس مذاکرات صلح بين عباس ميرزا و 
پاسکويچ ترسيم شده اند، از جمله اسناد گران بها 
پيرامون جنگ های ايران و روس است که از طريق 
آن می توان سياستمداران ايرانی و روسی شرکت 
مرتبٔه  اهميت  و  شناسايی  را  مذاکرات  در  کننده 

هر يک را مشخص نمود.

جايگاه هنر ايران در جهان

ايرانيان در طول تاريخ از فرهنگ و تمدن جهانی تأثيرپذيرفته و در عين حال 
بر آن تأثير گذاشته اند. هنر ايران در جهان جايگاهی واال دارد.

۴ــ تاريخ نظامی: از خالل نقوش موجود 
بر روی تابلوهای نقاشی می توان با انواع سالح های 
مورد استفاده، شکل و شيؤه آرايش های رزمی و 
نظاميان  نقل  و  حمل  وسايل  جنگی،  تاکتيک های 
و  سربازان  تجهيزات  و  لباس ها  نظامی،  ادوات  و 
هر  در  تاريخ،  مشهور  فرماندهان  چهرٔه  و  افسران 

موضوع  با  که  نقاشی  تابلوهای  شد.  آشنا  عصر، 
صحنه های مختلف جنگ های ايران و روس کشيده 

شده اند، بهترين مثال در اين مورد هستند.
۵    ــ تاريخ هنر: بررسی آثار نقاشی نشان 
هنر  در  تحوالتی  چه  دوره ای  هر  در  که  می دهند 

نقاشی پديد آمده است.
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۱ــ مجسمه سازی statue، هنری سه ُبعدی است که از طريق کاربرد فنون آن، هنرمند مجسمه ساز به توده ای از مواد ملموس و بدون 
شکل، شکل و حالت دلخواه خود را می بخشد.

۲ــ مثًال در  غارهای کاپ بالن ــ فون دو گوم ــ و ُکمبارل که همگی در فرانسه واقع شده اند.

حجاري و مجسمه سازي
پژوهشگران، مجسمه سازی۱ را نيز همپای 
نقاشی يکی از نخستين هنرهای آفريدٔه دست بشر 
می دانند. کهن ترين حجاری های شناخته شده، در 
تاريخ  ماقبل  انسان های  زندگانی  محل  غارهای۲ 

حک گشته اند.
اين آثار با کار تکميلی هنرمندان غارنشين 
بر روی اشکال طبيعی سنگ های ديوارٔه غارها و 
يا ديگر سنگ ها و مواد موجود در محيط اطراف 

پديد آمده اند.

همان طور که دربارهٔ دگرگونی های سبک های 
تأثير  تحت  نيز  مجسمه سازی  شد،  گفته  نقاشی 
تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
سبک های  داده،  رخ  تاريخ  مختلف  ادوار  در  که 
مختلفی را به خود ديده و شيوه های گوناگونی را 

تجربه کرده است.

در  حجاري  و  مجسمه سازي  اربردهاي 
تاريخ نويسي

اطالعات  توانند  می  نيز  حجاری  آثار 
متنوعی را از گذشته در اختيار تاريخ نويسان قرار 
دهند. از جمله در تاريخ فرهنگ و تمدن، تاريخ 

مجسمه سازی نيز در آغاز راه همانند نقاشی 
از اعتقاد انسان ها به نيروهای جادويی نشأت گرفته 
اولين  همچون  نخستين،  مجسمه سازاِن  است. 
سنگی  پيکرٔه  شکاِر  با  که  می پنداشتند  نقاشان، 
حيوانات شکاری در عالم خيال، موفقيت خود را در 

صحنه های واقعی شکار تضمين خواهند نمود.
 مجسمۀ يک شاهزادۀ پارتی که در ايذه واقع در 

خوزستان يافت شده است.

بخشی از حجاری های طاق بستان
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از  می توان  هنر  تاريخ  و  سياسی  تاريخ  اجتماعی، 
حجاری  اثر  يک  در  موجود  تاريخِی  اطالعات 

استفاده کرد.
به طور مثال با کمک آثار حجاری مربوط 
که  فارس،  رستم  نقش  در  هخامنشی،  دورٔه  به 
به  افروخته  آتشدانی  مقابل  در  پادشاه  آن  در 
سمت  به  رو  و  (فَـَرَوَهر)  اهورامزدا  نماد  سوی 
شرق ايستاده است، مورخان می توانند تصويری 
درست تر از عقايد دينی رايج در دوران هخامنشی  
تخت  که  اقوامی  نقوش،  همين  در  دهند.  ارائه 
پادشاه را حمل می کنند، گواهی بر وسعت قلمرو 

کشور هخامنشی اند. 
نقوش حجاری شده بر روی پلکان های کاخ 
آپادانا در تخت جمشيد، نوع لباس، نوع آرايش 
و مهم ترين محصوالت اقتصادی هر يک از ملل 
تابعٔه امپراتوری هخامنشيان را نمايش می دهند و 
در عين حال چگونگی باريابی نمايندگان آن ملل را 

به دربار شاه، در جشن نوروز، نمايانگرند.
بـرخـی نـقـوش اسـاطـيـری مـوجـود در 
خشکسالی  ديو  کشتن  نقش  مانند  تخت جمشيد 
توسط شاه هخامنشی، مؤيد نگرانی خاطر هميشگی 

ايرانيان نسبت به مشکل طبيعی کم آبی است.

برداشت هايی  چه  بستان  طاق  در  ساسانی  حجاری های  نقوش  از  شما  به نظر 
می توان کرد؟

ايران دوستی پوپ

و  مطالعه  به  ايران  در  سال ها  آمريکايی،  نويسندۀ  و  ايران شناس  پوپ  آرتور 
تا  کرد  وصيت  ش)   ۱۳۴۸) عمر  پايان  در  او  پرداخت.  هنری  آثار  دربارۀ  پژوهش 

جسدش را مجاور پل خواجو در اصفهان دفن کنند.

نمايش و تاريخ
دارد،  گوناگونی  اقسام  خود  که  نمايش 
می شود.  محسوب  هنر  شاخه های  مهم ترين  از 

باستان شناسی  تحقيقات  و  مردم شناسی  مطالعات 
نخستين  انسان های  نزد  نيز  نمايش  که  داده  نشان 
نمايانگر نوعی اعمال جادويی بوده است. آنها از 
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۱ــ توتم (Totem) حيوان يا گياهی است که در اعتقاد انسان های ابتدايی نيای يک گروه انسانی به شمار می رفت.
۲ــ کلمٔه تئاتر [Theater] در اصل مشتق از واژٔه تئاترون [Theatron] است که جزء اول آن تئا [Thea] به معنی تماشا کردن و يا 
محل تماشا و مشاهده می باشد. ريشٔه اين مفهوم به دوره ای از تاريخ يونان بازمی گردد که تماشاگران بر شيب تپه ای می نشستند و مراسم آئينی را 

که در پای همان تپه انجام می شد، تماشا می کردند.

جمله می پنداشته اند که با تقليد حرکات و حاالت 
موجودی که «توتم»۱ قبيله محسوب می شده است، 

قدرت او را از آن خود خواهند نمود. 
آمدن  پديد  و  انسانی  جوامع  رشد  پی  در 
شيؤه معيشتی کشاورزی، نمايش در قالب مراسم 
جادويی طلب باران يا مراسم شادی و شکرگزاری 
به مناسبت فصل برداشت محصوالت کشاورزی به 
حيات خود ادامه داد. کشاورزان اوليه می پنداشتند 
که اين نمايش ها سبب غلبه و تسلط آنها بر قوای 

طبيعت خواهد شد.
از دل همين نمايش های آيينی بود که برای 
نخستين بار در يونان باستان، هنر تئاتر۲ پديد آمد. 

عناصر اصلی هنر تئاتر و تئوری های توضيح دهندٔه 
ارکان آن نيز توسط يونانيان ابداع شده است.

هنر نمايش در ايران همانند ساير نقاط جهان، 
ريشه در اعتقاد بشر به نيروهای ماوراء الطبيعه دارد. 
کما اينکه تصاوير موجود بر روی سفالينه های به 
از  نشان  ايران،  دور  بسيار  ادوار  از  مانده  جای 
برداشت  مناسبت  به  آيينی  مراسم  نوعی  برگزاری 
محصوالت کشاورزی دارند. هرودوت از اجرای 
مغ  گئوماتای  قتل  سالروز  در  خاص  نمايشی 
نمايش  برگزاری  از  بسياری  اخبار  و  داده  خبر 
مختلف  نقاط  در  سوگ سياووش  اسطوره ای 

ايران در دست است.

در داستان های حماسی ايرانی، سياووش فرزند برازندۀ کيکاووس کيانی است که 
پس از رفع تهمتی که به او زده بودند به توران زمين رفت و با دختر افراسياب پادشاه 
توران ازدواج کرد. اما در پی توطئه چينی درباريان، افراسياب به قتل او فرمان داد. اين 
قتل فجيع و ناجوانمردانه آتش کينه و جنگ را بين ايرانيان و تورانيان گدازان تر کرد. 
ماجرای مرگ دلخراش سياووش در قالب نمايش های غمناکی تحت عنوان سوگ سياوش، 
در روزی که سالروز قتل او می دانستند اجرا می شد. کيخسرو جانشين کيکاووس، فرزند 

سياووش، از همسر تورانی او فرنگيس دختر افراسياب، است.
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اما شاخص ترين نمايش آيينی ايرانی، تعزيه 
يا شبيه خوانی است، نمايشی که ريشه های عميق 
در ساير نمايش های آيينی ايرانی داشته و موضوع 
امام  شهادت  و  کربال  جانسوز  واقعٔه  آن  اصلی 
دوران  از  نمايش  اين  اجرای  است.  حسين(ع) 
در  تشيع  آيين  شدن  رسمی  با  همگام  و  صفويه 
داشت  خاطر  به  بايد  است.  گرديده  مرسوم  ايران 
جهان  در  ـ   مذهبی،  بومی   ـ نمايش  تنها  تعزيه  که 

اسالم است.
ـ سنتی ايران   يکی ديگر از نمايش های بومیـ 
نقالی است. نقال در مکان های عمومی (به خصوص 
شاهنامه  مختلف  داستان های  نقل  به  قهوه خانه ها) 
ضمن  او  می پردازد.  ديگر)  داستان های  گاه  (و 
داستان هايش  قهرمانان  تمام  نقش  شاهنامه خوانی 
را نيز به صورت نمايش های تک گويی (مونولوگ) 

بازی می کند.
گاه نقالی در کنار پرده های نقاشی مزيّن به 
تصاوير قهرمانان شاهنامه يا مقدسين مذهبی اجرا 
می شود و نقال ضمِن داستان گويی به تصاوير روی 
پرده که در ارتباط با داستان های او نقش شده اند، 
اشاره می کند و با اين تمهيد درکی بصری از داستان 
را  نقالی  از  نوع  اين  می آورد.  پديد  شنونده  در 

پرده خوانی می نامند.
شايد بتوان نقاالن را تنها آموزگاران تاريِخ 
آنان  زيرا  دانست.  جديد  مدارس  تأسيِس  از  قبل 
در قالب روايات عاميانه گوشه هايی از تاريخ را نيز 

به مخاطبان خود می آموختند.

اربرد نمايش در تاريخ نويسي
حاضر  زمان  در  آيينی  نمايش های  اجرای 
(مانند تعزيه) که به همان شکل و شيؤه سنتی خود 
اجرا می شوند، حکم دريچه ای را دارند که به سوی 
گذشتٔه فرهنگی يک ملت گشوده می شود. همچنين 
از آنجا که متون باقی مانده از اجرای نمايش های 
به شمار  ادبی  متون  جزء  واقع  در  خود  آيينی، 
می آيند، بررسی آنها به روشن تر شدن تاريخ ادبيات 
(به خصوص ادبيات مذهبی و ادبيات عاميانه) در هر 
دوره ای  ياری می رساند. اين در حالی است که 
کنکاش در عناصر مختلف متون مزبور، از جمله 
اصطالحات، تکيه کالم ها، شيؤه ادای گفتگوهای 
می تواند  صحنه،  عناصِر  و  متن  موسيقی  نمايش، 
تاريخ  و  اجتماعی  تاريخ  زمينٔه  در  محققان  برای 
هنر ايران، از عصر صفوی به اين سو، برخی مواد 

الزم را فراهم کند.
نمايشنامه های اروپايی نيزعالوه بر اهميتی 
گاه  اينکه  لحاظ  به  دارند،  ادبيات  تاريخ  در  که 
جزئيات لباس بازيگران، چهره نگاری آنان، تزئينات 
نمايش  متن  در  نيز  نمايش  صحنٔه  تجهيزات  و 
مشخص شده است، می توانند به مشخص تر شدن 
گذشته  دوران های  در  اجتماعی  رسوم  و  آداب 
ياری برسانند. ازخالل متِن نمايشنامه ها اطالعات 
مفيدی پيرامون اعتقادات مذهبی، موقعيت اقشار 
اقتصادی  ــ  سياسی  اوضاع  و  مختلف  طبقات  و 
زمان تأليف نمايشنامه ها به دست می آيد. ضمن اين 
قالب های  در  گاه  که  آنجا  از  نمايشنامه ها  اين  که 
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۱ــ نمايشنامه های مربوط به عصر مشروطيت از مهم ترين نمونه ها در اين زمينه اند.
۲ــ لوئيس و اوگست لومير

۳ــ فيلم (film) ورقه ای شفاف و انعطاف پذير است که پوششی از نيترات نقره دارد. از فيلم برای ثبت و ضبط حرکات استفاده می کنند.

اجتماعی  ــ  سياسی  اوضاع  از  انتقاد  به  مختلف 
عصر خود می پردازند، آيينه ای شفاف ازمعضالت 
و مشکالت جامعه در آن عصر هستند۱. عالوه بر 
اينها، نمايشنامه ها حاوی اطالعات مهمی پيرامون 
نوع زبان، لهجه و اصطالحات عوامانٔه زمان خلق 

خود می باشند.
ــ  روشن  نمايشنامه،  هر  که  است  بديهی 

کنندٔه گوشه ای از تاريخ هنر محسوب می شود.

فيلم و سينما
حرکت  ثبت  برای  دانشمندان  تالش 
سرانجام در سال ۱۸۹۵م به دست برادران لومير۲ 
به ثمر نشست و نخستين فيلم۳ متحرک در پاريس 

به نمايش عمومی درآمد.
مقولٔه فيلم را می توان به شاخه های مختلفی 
مانند فيلم های خبری، مستند و داستانی تقسيم کرد 
که هرکدام در جای خود برای مورخ تاريخ معاصر 

دارای اهميت اند.

اربرد فيلم و سينما در تاريخ نويسي
سينما  و  فيلم  که  مسئله  اين  به  توجه  با 
وقايع را در جريان حرکتی نمايشی در معرض ديد 
بينندگان خود قرار می دهند، می توان ادعا نمود که 
اختراع فيلم و سينما به مثابٔه تحقق آرزوی ديرين 

مورخان جهت ديدن رويدادهای گذشته است.
فيلم های خبری مستقيم ترين منابع و شواهد 
ـ اجتماعی، اقتصادی،  را از وقايع مختلف سياسیـ 
تاريخ  محققان  اختيار  در   … و  هنری  فرهنگی، 
فيلم های  از  گرفتن  کمک  با  آنها  می دهند.  قرار 
شورش ها،  جنگ ها،  صحنٔه  می توانند  خبری 
انقالب ها، کودتاها، ترورها، مالقات های سياسی، 
مختلف،  کنفرانس ها و اجالس سران کشورهای 
رويدادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، 
ورزشی و حوادث طبيعی را که در تاريخ معاصر 
روی داده اند، بارها و بارها تماشا کنند و به تبيين 
و  حوادث  اين  از  واقعی تری  و  دقيق تر  تفسير  و 

رويدادها دست يابند.
فيلم های مستند که در موضوع های مختلف 
مانند علوم، هنر، صنعت، آموزش، صنايع دستی، 
جنگ،  سياسی  تبليغات  ارتش،  سياست،  فنون، 
قوم نگاری، جرم شناسی و غيره توليد شده اند دير 
يک  يا زود به منبعی تاريخی بدل  می شوند. مثالً 
هواپيماهای  زمينٔه  در   ۱۹۶۰ ازسال  مستند  فيلم 
جت، در سال ۲۰۰۷م ديگر ارزش علمی چندانی 
ندارد، اما به لحاظ تاريخ علم و صنعت، به خصوص 
تاريخ صنايع هوايی، بسيار با   ارزش بوده، گوشه ای 
از تحوالت اين رشته از علم را در اختيار مورخان 

تاريخ علم قرار می دهد.
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مستند  و  خبری  فيلم های  که  صورتی  در 
مدارکی  می توانند  گيرند،  قرار  کامل  نقد  مورد 
تابلوی  کتبی،  سند  يک  از  قطعی تر  و  جالب تر 
قتل  فيلم هايی که از  دهند.  ارائه  عکس  نقاشی يا 
رئيس جمهور مصر در سال ۱۹۸۱م ۱۳۶۰ش يا 
جريان زلزلٔه سونامی در سال  ۲۰۰۴م  /۱۳۸۲ ش 
تهيه شده اند، بهترين مثال در اين زمينه می باشند.

محققان تاريخ هنر هم با مطالعه در عناصر 
پديد آورندٔه يک فيلم داستانی (سينمايی) می توانند 
تاريخ تکامل سينما را روشن ساخته و با قاطعيت 
پيشين  هنرپيشگان  هنری  توان  دربارٔه  بيشتری 

داوری کنند.
اهميت فيلم و سينما تنها به ثبت رويدادهای 
مهم ختم نمی شود بلکه سينما با ثبت صحنه هايی 
از نحؤه زندگی افراد عادی بهترين سند را در اين 

زمينه پيش روی مورخان آينده قرار می دهد.

س هاي تاريخي ع
از قرن نوزدهم بشر به امکان ديگری برای 
دست  خود  زندگی  صحنه های  کشيدن  به تصوير 
دائمی  تثبيت  فن  معنای  به  عکاسی  آن  و  يافت 

تصاوير بود.
تصاوير،  ضبط  با  سينما  همانند  عکاسی 
خاطرهٔ هرآنچه را که در سير زمان نابودشدنی است، 
در  ممکن  شکل  ساده ترين  به  را  آن  نموده،  حفظ 

اختيار مورخان قرار می دهد. 

مانند  موضوعاتی  تاريخی  عکس های  در 
از  مناظری  فرهنگی،  و  سياسی  رجال  چهرٔه 
صحنٔه  وبازار،  کوچه  مردم  روزمرٔه  زندگانی 
نبردها، جنبش ها، انقالب ها، مجازات های قضايی، 
رويدادهای  سياسی،  مالقات های  و  کنفرانس ها 
همين  به  شده اند.  دائمی  ثبت  غيره  طبيعی و  مهم 
معاصر،  تاريخ  پيرامون  تحقيقات  تمام  در  خاطر 
ازعکس ها به    عنوان شواهدی مستند که می توانند 
نويسی  تاريخ  گوناگون  مباحث  شدن  روشن تر  به 
ديگر  سوی  از  می شود.  استفاده  کنند  کمک 
بصری  درک  آوردن  پديد  با  تاريخی  عکس های 
ازموضوعات مختلف به تفهيم بهتر مطالب تاريخی 

ياری می رسانند.
از  می توان  مناسب  عکس های  انتخاب  با 
اين منبع در جهت تفسير حوادث و رويدادها نيز 
واقع  در  خود  عکس ها  تعبيری  به  کرد.  استفاده 

نوعی تفسير از وقايع تاريخی هستند.

تصويری از يک خانوادۀ ارمنی در دورۀ رضا شاه
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بيشتر بدانيد

مربوط  قديمی  ُمهر  يک  تصوير 
يک  ُمهر  اين  در  ايالم.  دورۀ  به 

آوازخوان را می توان ديد.

موسيقی و تاريخ

در مراحل ابتدايی حيات انسان، افراد هر گروه 
زندگانی،  توان فرسای  مشکالت  بر  غلبه  برای  انسانی 
اجباراً به صورت مشترک و به طرز هماهنگ کار می کردند 
فروانداختن  يا  سنگ  غلتانيدن  مانند  کاری  هر  چون  و 
منظم  و  مکرر  حرکاتی  از  مرکب  پارو زدن،  يا  درختان 
است، مردم ابتدايی در حين کار جمعی به رفتاری موزون 
دست می زدند. آنها مانند پتک زنان امروزی نفس خود را 

به شدت و با صدا از سينه بيرون می دادند. اين اصوات با صداهای ناشی از برخورد ابزار 
کار، به سبب وزن کار، هماهنگ می شدند. بديهی است که انسان های ابتدايی در ضمن 
انجام کار، به مقتضای احوال خود، کلماتی هم بر زبان می آوردند. (مانند يا علی گفتن های 
کارگران امروزی) از اين کلمات که در نظر آنان عناصری جادويی بودند، و پيوسته با 

فرياِد کار و صدای ابزار قطع می گرديدند، ترانه های ابتدايی پديد آمد.
کشانيد.  موسيقی  ابزارهای  ساختن  به  را  انسان  کار  ابزار  از  ناشی  صداهای 
به طوری که برخی از قديمی ترين آالت موسيقی، مستقيمًا از ابزارهای کار پديد آمده اند. 
مثًال بسياری از سازهای زهی با الهام گرفتن از کمان ساخته شده اند. در موسيقی ايرانی 

چنگ و کمانچه دقيقًا چنين خاستگاهی دارند. 
هنر موسيقی ايرانی که در عصر ساسانی به پيشرفت چشم گيری رسيده بود، در 
پی فتح ايران به دست مسلمانان، به ميان اعراب رفت و موسيقی بدوی عرب ها را متحول 
به  بنی عباس  اقتدار  دوران  در  شرقی  خالفت  سرزمين های  موسيقِی  به طوری که  نمود. 
اوج شکوه خود رسيد. هماهنگ با رشد موسيقی در بين مسلمانان، از قرن دوم هجری 
تأليف کتب مختلف دربارۀ تاريخ موسيقی و قواعد آن آغاز شد که مهم ترين آنها، اثر 

«ابوالفرج علی بن الحسين اصفهانی» تحت عنوان «االغانی» است.
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کتبی مانند اَالغانی با داشتن اطالعاتی دربارۀ زندگانی موسيقی دان های بزرگ 
شرق و هم چنين از طريق گردآوری آوازها و ترانه های مشهورو ثبت الحان (نوعی الفبای 
موسيقی) و نيز جمع آوری روايات و قصه های مختلفی که دربارۀ هر آواز رسيده، تاريخ 

را با موسيقی پيوند می دهند.
اطالعات تاريخی موجود در اين دسته از منابع، عالوه بر کمک به نوشتن تاريخ 
هنر موسيقی، می توانند در تحقيقات پيرامون تاريخ فرهنگ و تمدن، تاريخ اجتماعی، 
و  حکام  دربارهای  اسرار  روشن شدن  در  نيز  و  اداری  تشکيالت  تاريخ  سياسی،  تاريخ 

خلفا، مورخان را ياری دهند.
تحليل و تفسير علمی آثار موسيقيايی جدی و سنگين می تواند در شناخت مسائل 
فرهنگی ــ اجتماعی مؤثر افتد. اما مهم تر از آنها، ترانه ها و آهنگ های عاميانه است. 
آثاری که در عين سادگی، بهترين انعکاس دهندۀ مشکالت، دردها، نيازها، آرزوها و 
آرمان های اجتماع در يک مقطع زمانی خاص هستند. سرايندگان اين آهنگ ها مردم 
کوچه و بازارند و الهام بخش آنان در سرايش شعر و ترانه بيشتر تحوالت و تغييرات 
امری  با  هرگاه  مردم  اين  است.  اقتصادی  و  سياسی  اجتماعی،  نابه هنگام  يا  نامساعد 
مخالف شئون ملی يا سنن مذهبی يا فرهنگ اجتماعی خود مواجه می شدند يا در اموری 
ناروا مجبور به تحمل ستِم آشکاری می گرديدند و در خود توان رويارويی نمی يافتند 
بی درنگ به حربه ی شعر و ترانه دست می بردند و چنين بود که ناگاه دربارۀ آن امر 
نامطلوب يا دستور ظالمانه، ترانه ای با ساده ترين الفاظ و گاه با تند ترين کلمات منتشر 
می شد و در مدت کوتاهی شهر و کشوری از آن با خبر شده در همه جا فرياد می شد. 
دليل آن هم واضح است زيرا اين ترانه ها زبان حال همه بود و از دردی برمی خاست که 

همه احساسش می کردند و آن را درد خود می دانستند.



 ٩٥

۱ــ نقاشی چه نقشی در زندگی انسان های نخستين داشت؟
۲ــ چه شباهتی بين کاربرد نقاشی و مجسمه سازی در زندگانی انسان های ماقبل 

تاريخ وجود دارد؟
۳ــ هنر تئاتر چه پيوندی با فرهنگ يونان باستان دارد؟

۴ــ فيلم های خبری چه استفاده هايی در تاريخ نويسی دارند؟
۵  ــ عکس های تاريخی در چه زمينه هايی به تاريخ نويسان ياری می رسانند؟

در مورد شبيه خوانی و تعزيه مطلبی تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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مرز تاريخ و ادبيات
تاريخ و ادبيات در سرزمين ايران سرنوشت 
نزديک و مشترکی دارند. در اولين نگاه بايد اشاره 
کرد که ادبيات فارسی در بستر جريان تاريخ ايران 
به وجود آمده و پيش رفته است. در تمامی تاريخ 
رويدادهای  بيان  برای  ابزاری  هم  ادبيات،  ما، 
تاريخی بوده و هم در چگونگی وقوع اين رويدادها 
دست  در  بوده  ابزاری  گاهی  است.  داشته  اثر 
کردن  محکم تر  و  خواسته ها  تبليغ  برای  حاکمان 
بوده  سالحی  هم  گاهی  و  خود  قدرت  پايه های 
است در دست مردم برای مبارزه با ستم حاکمان 
و ستيز با بيگانگانی که هر از چند گاهی بر سرزمين 
ادبيات  می شدند.  مسلط  آن  بر  و  می تاختند  ايران 
همواره راهی بوده است برای حفظ هويت ايرانی 
و نگهداری از آن در برابر فرهنگ و هويت اقوام 
مهاجم. در عمل و در مسيری که ايرانيان در طول 
آينه ای است که  ادبيات  کرده اند،  تاريخ خود طی 

روحی  و  اجتماعی  زندگی  نشيب  و  فراز  می توان 
ايرانيان را در آن ديد.

گذشته از اين، متون تاريخی و متون ادبی 
گاهی  ارتباط  اين  دارند.  نزديکی  ارتباط  هم  با 
ادبی  متون  بين  نمی توان  که  است  نزديک  آن قدر 
مثل  کتاب هايی  گذاشت.  فرقی  تاريخی  متون  و 
جهانگشای جوينی اگر چه  تاريخ  بيهقی و  تاريخ 
نامشان تاريخ است ولی کتاب های ادبی هم هستند. 
يا  شعر  يک  مانند  ادبی  نوشتٔه  يک  در  هم  گاهی 
يک داستان کوتاه يا يک رمان، زمينه، بينش و يا 
تاريخ  که  کسانی  دارد.  وجود  تاريخی  اطالعات 
ادبی  متون  به  مراجعه  از  می نويسند  را  دوره  يک  

بی نياز نيستند. 
در گذشته مورخانی که در خدمت دربارها 
می نوشتند،  تاريخ  سالطين  دستور  با  و  بودند 
اقدامات  توصيف  سلطان،  آن  زندگی  شرح  بيشتر 
را  او  حکومت  دوران  توضيح  و  جنگ ها  و 

ادبيات و تاريخ شتم
س ه

در
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هدف خود می دانستند و به سرگذشت مردم توجه 
نداشتند. از طريق اين دسته از کتاب های تاريخی، 
دوره های  نظامی  و  سياسی  تاريخ  از  می توانيم  ما 
مختلف تاريخ ايران آگاه شويم، ولی اگر بخواهيم 
را  ايران  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تاريخ 
بنويسيم بايد به سراغ منابع ديگری برويم. يکی از 
اين منابع، گنجينٔه پربار و عظيم آثار ادبی است. 
مورخان، برای نوشتن تاريخ اجتماعی و فرهنگی 
يک ملت، بايد از گنجينه غنی و عظيم آثار ادبی آن 
ملت نيز استفاده کنند. نظير ديوان شعر شاعران، 
و  اشعار  دينی،  و  حماسی  تاريخی،  منظومه های 
قصه ها،  مثل  عامه  ادبيات  و  طنز آميز  نوشته های 
داستان ها،  ضرب المثل ها،  حکايات،  تصنيف ها، 

متل ها و حتی الاليی ها. 

ادبيات در آينۀ تاريخ
تاريخ ها: در مراحل اولئه پيدايش و رشد 
خدمت  در  که  نويسندگانی  دری،  فارسی  زبان 
داشتند.  برعهده  مختلفی  وظايف  بودند  دربارها 
حکومت ها  اين  تبليغی  ابزار  تنها  ادبيات  چون 
بود، نويسنده بايد فنون و صنايع ادبی را به خوبی 
می دانست. همين فرد، وظيفه داشت وقايع تاريخی 
مربوط به حکومت معاصر خود را هم بنويسد و با 
ماندگار  را  حکومت  آن  موفقيت های  نوشته اش 
کند. اين دبيران، طبيعتاً از تمام توانايی های ادبی 
خود در نوشتن تاريخ بهره می  گرفتند و کتاب آنان 
خصوصيات  و  تاريخی  مواد  از  بود  ترکيبی  هم 

می نوشتند  اديبانه  را  تاريخ  نويسندگان  اين  ادبی. 
و نوشتٔه خود را به آيات قرآن، احاديث، شعرها، 
حکايات و ضرب المثل های فارسی و عربی زينت 
می دادند. به همين ترتيب، در همان دوران، متونی 
نظر  از  هم  و  مورخان  نظر  از  هم  که  آمد  به وجود 
اديبان اهميت دارند. اين روش، بعدها هم حفظ شد 
و نوشتن کتاب های تاريخی با رنگ و بوی ادبی طی 
چند قرن ادامه پيدا کرد. کتاب هايی چون ترجمه 
تاريخ طبری اثر ابو علی بلعمی؛ تاريخ بيهقی 
اثر ابوالفضل بيهقی و تاريخ جهانگشای اثر 
عطاملک جوينی نمونه هايی از اين متون تاريخی ــ 

ادبی است. 
دوره ای،  هر  نويسندگان  اين،  بر  عالوه 
زمان  همان  در  که  بيانی  و  زبان  از  نوشتن  برای 
می کردند.  استفاده  بود،  متداول  مردم  ميان  در 
زبان  مردم و  بيان  زبان و  قرن  دو  يکی  گذشت  با 
نويسندگان تغيير می کرد و متن نوشته های تاريخی 
و  دشوار  مردم  برای  بعد  قرون  در  دوره،  يک 
به  نمی توانند  ديگر  امروز  مردم  بود.  ناآشنا  گاه 
راحتی زبان نويسندگان قرون قبل را درک کنند 
دشواری   اين  برگرديم،  گذشته  به  بيشتر  هرچه  و 
کتاب های  اين  از  بعضی  در  بود.  خواهد  بيشتر 
تاريخی، شايد خالقيت ادبی و زيبايی زبان و بيان 
مورد توجه نويسنده نبوده باشد، ولی چون نوشته 
به چند قرن قبل مربوط می شود، نويسندٔه امروز 
برای درک محتوای آن بايد با ادبيات آشنايی کافی 

داشته باشد. 
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منظومه های  به  مغوالن  شد.  بيشتر  بعد  به  قمری 
دوست  آنان  دادند.  نشان  زيادی  عالقه  تاريخی 
داشتند کتاب های تاريخ به نظم درآيد تا مردم به آن 
بيشتر توجه کنند و ياد و خاطرٔه پيروزی های آنها 
ماندگار تر شود. گاهی مورخی تاريخ خود را تنها 
با اين انگيزه می نوشت که براساس آن يک منظومٔه 
تاريخی سروده شود. در دوره های بعد، به خصوص 
در دوران حکومت تيموريان، صفويان و قاجارها 
اين شيوه دنبال شد و منظومه های تاريخی فراوانی 
مستوفی،  حمدالّلٰه  ظفرنامه  آمد.  وجود  به 
شاهنامۀ  جامی،  هاتفی  عبدالّلٰه  تيمورنامه 
صادقی اثر صادقی بيگ افشار و شهنشاهنامه 
فتحعلی خان صبا، نمونه هايی است که به ترتيب در 

دوره های ياد شده به نظم درآمده اند. 

آداب الملوک ها
شيؤه  کوشيدند  می  انديشمندان  برخی 
حکومت عادالنه و درست را به فرمانروايان زمان 
خود توصيه کنند. نوشته های اين انديشمندان را 

آداب الملوک يا سياست نامه می نامند. 
کشورداری  روش  به  مربوط  کتاب های 
اگر چه نام تاريخ بر خود ندارند، ولی از نظر محتوايی 
اين  در  چند  هر  دارند.  اهميت  تاريخ  نوشتن  برای 
و  درست  تاريخی  خبرهای  دنبال  به  نبايد  کتاب ها 
معتبر بود، ولی می توان از آنها برای آگاهی از انديشه 
در  کشورداری  سياست های  و  روش ها  و  سياسی 
نويسندگان  چون  کرد.  استفاده  مختلف  دوره های 

تاريخ هاي منظوم
به  را  تاريخی  وقايع  مورخان  هم  گاهی 
شاعر  مورخان  اين  کرده  اند.  بيان  شعر  صورت 
اعتقاد داشتند، تاريخی که به شعر درآيد می تواند 
بيشتر  و  باشد  داشته  بهتری  اثر  مردم  ميان  در 
يا  منظومه ها  سرودن  به  هميشه  ايرانيان  بماند. 
عالقه  می شد،  بيان  شعر  زبان  به  که  داستان هايی 
زبان  که  دينی  و  تاريخی  منظومه های  داشته اند. 
آن پرشور و حماسی است در سراسر تاريخ ادب 
فارسی نمونه های فراوانی دارد. شاهنامه حکيم 
شده ترين  شناخته   از  يکی  فردوسی  ابوالقاسم 
منظومه های حماسی و تاريخی زبان فارسی است. 
هجری  هفتم  قرن  از  منظومه ها،  اين گونه  سرودن 
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سالطين  برای  را  خود  کتاب  ها،  نامه  سياست 
و  لطيف  حکايت های  از  خود  کار  در  می نوشتند، 
دلنشين ادبی استفاده می کردند که هم مطالب کتاب 
خواننده  در  بيشتری  اثر  هم  و  نباشد  خسته کننده 
يا  سَيرالملوک  کتاب ها  اين  از  يکی  بگذارد. 
سياست نامۀ خواجه نظام الملک طوسی است. 
سلطان ملکشاه سلجوقی از نزديکان خود خواست 
در کار کشور داری انديشه کنند و بايدها و نبايدهای 
درگاه و ديوان را بنويسند. ملکشاه همچنين خواست 
راه و رسم پادشاهان گذشته در اين مجموعه ذکر شود 
بندند.  بکار  را  رسم  و  راه  آن  سلجوقی  خاندان  تا 
چند نفر از سياستمداران و نويسندگان هرکدام کتابی 
بود  نوشته  نظام الملک  که  کتابی  تنها  ولی  نوشتند، 
مورد قبول سلطان قرار گرفت. در اين کتاب، ابتدا 
اصلی کلی که حاکمان بايد در کار کشورداری به آن 
توجه داشته باشند ذکر شده و بعد از آن برای روشن تر 

شدن موضوع، حکايتی آورده شده است. 

نظام الملک در فصلی با عنوان «در گزاردن حق خدمتکاران و بندگان شايسته» 
چنين می نويسد: 

و  يابد  نواختی  وقت  در  که  بايد  کند،  پسنديده  خدمتی  خدمتکاران  از  که  «هر 
ثمرت آن بدو رسد و آنکه تقصيری کند بی ضرورتی و سهوی، آن کس را به اندازه  گناه 
مالشی رسد، تا رغبت بندگان در خدمت زيادت گردد و بيم  گناهکاران بيشتر می شد و 

کارها بر استقامت می رود.» 
شکار  به  خاّصگيان  با  و  بود  نشسته  بر  عادل  نوشروان  روزی  گويند  حکايت: 
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می شود. شاعران در انواع قالب های شعر فارسی به 
خصوص قصيده و قطعه از وضع زمانه خود سخن 
گفته اند. درست است که بعضی قالب ها مثل غزل در 
بيشتر دوره های شعر فارسی، برای بيان احساسات 
شاعر مورد استفاده قرار می گرفته و کامالً شخصی 
دوره هايی  در  هم  قالب ها  همين  ولی  است،  بوده 
برای  نيست.  خالی  اجتماعی  و  سياسی  مفاهيم  از 
حافظ  محمد  خواجه شمس الدين  غزل های  نمونه، 
شيرازی، آينه تمام نمای اوضاع اجتماعی و فرهنگی 
مظفر۳  آل  و  اينجو۲  آل  حکومت  دوران  در  شيراز 
است؛ همين طور، محتوای غزل های عصر مشروطه 
ديگر احساسات عاشقانه و شخصی نيست و اين قالب 
شعر فارسی ابزاری رايج برای بيان انقالبات سياسی 

و اجتماعی روزگار قاجار است. 

۱ــ نظام الملک طوسی، سير الملوک (سياستنامه)، تصحيح هيوبرت دارک، تهران ۱۳۵۵، صفحه  ۴ و ۱۵۳.
۲ــ سلسله ای محلی که از سال ۷۰۳ تا ۷۵۸ ق. در فارس حکومت می کرد. 

۳ ــ سلسله ای محلی که از سال ۷۱۳ تا ۷۹۵ ق. در کرمان، يزد و فارس حکومت می کرد. 

آداب الملوک ها  مثل  هم  اندرزنامه ها 
ادبی  نوشته ای  اندرزنامه  که  فرق  اين  با  هستند، 
است، نه تاريخی. اين کتاب ها، در توضيح روش 
و اخالق کشور داری و شرح اخالق فردی نوشته 

شده و دارای زبان و بيان ادبی است. 
قابوسنامه عنصر المعالی، کيکاووس

 بن اسکندر بهترين نمونه اين کتاب هاست. 

تاريخ در آينۀ ادبيات
اخبار تاريخی در ديوان شعر شاعران

آگاهی  های  سرچشمه  ترين  مهم  از  يکی 
انواع  تمام  در  است.  شاعران  اشعار  مورخان 
تاريخ  به  که  يافت  را  مطالبی  و  مواد  می توان  شعر، 
سياسی، اجتماع، اقتصادی و فرهنگی ايران مربوط 

می رفت و برکنار ديهی گذر می کرد. پيری را ديد نود ساله که گردو در زمين می نشاند. 
نوشروان را عجب آمد، زيرا که بيست سال گردو کشته بر می دهد. گفت:«ای پير! گردو 
می کاری؟» گفت «آری». خدايگان گفت: «چندان بخواهی زيست که برش بخوری؟» پير 
گفت: «کشتند و خورديم و کاريم و خورند». نوشروان را خوش آمد. گفت: «زه». در وقت 
خزانه دار را گفت تا هزار درم به پير داد. پير گفت: «ای خداوند! هيچ کس زودتر از بنده 
خدايگان  بر اين گردو نخورد». گفت: «چگونه؟» پير گفت «اگر من گردو نکشتمی و 
اين جا گذرنکردی، آنچ بر بنده رسيد نرسيدی و بنده آن جواب ندادی، من اين هزار 
درم از کجا يافتمی؟» نوشروان گفت: «زهازه!». خزانه دار در وقت دو هزار درم ديگر 

بدو داد از بهر آنِک دو بار زه بر زبان نوشروان برفت.»۱
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پنجم  قرن  از  خراسانی  سبک  قصيده های 
و  سالطين  مدح  در  تنها  بعد،  به  قمری  هجری 
مدحئه  قصايد  انبوه  ميان  در  نبود.  پادشاهان 
سبک خراسانی، قصايدی وجود دارد که بهترين 
است.  روزگار  اجتماعی  اوضاع  شرح  در  سند 
خراسان  شهرهای  در  صحرانشينان  تاز  و  تاخت 

و آشفتگی وضع مردم در بعضی از منابع تاريخی 
چون راحة الصدور و آية السرور راوندی آمده 
گوياتر از کتاب راوندی در اين باره،  است؛ ولی 
قصيدۀ انوری ابيوردی است که به عنوان «نامه 
مشهور  فارسی  ادبيات  تاريخ  در  خراسان»  اهل 

شده است.

قسمت هايی از قصيده انوری ابيوردی: 
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر 

نامه اهل خراسان به برخاقان بر 
نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان 
نامه ای مقطع آن رنج تن و سوز جگر 

نامه ای بر رقمش آه عزيزان پيدا 
نامه ای در شکنش خون شهيدان مضمر 

نقش تحريرش از سينه مظلومان خشک 
سطر عنوانش از ديده محرومان تر 

بر بزرگان زمانه شده خردان ساالر 
بر کريمان جهان گذشته لئيمان مهتر
مسجد جامع هر شهر، ستورانشان را 

پايگاهی شده نه سقفش پيدا و نه در … 
بيت  دو  اين  خوبی  به  را  ايران  اجتماعی  وضع  نتواند  تاريخی  نوشتۀ  هيچ  شايد 

شعر عبيد زاکانی بيان کند: 
در وضع روزگار نظر کن به چشم عقل 
احوال کس مپرس که جای سؤال نيست

در موج فتنه ای که خاليق فتاده اند 
فريادرس بجز کرم ذوالجالل نيست
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سياسی، اجتماعی   همين طور انديشه های 
نهضت های  و  فرقه ها  از  بعضی  کالمی  حتی  و 
سياسی ايران در اشعار شاعران قابل جستجوست. 
نهضت هايی چون شعوبيه از شعر به عنوان مهم ترين 
و  می کردند  استفاده  خود  انديشه های  بيان  ابزار 
مطالعٔه  طريق  از  جز  نهضت  اين  ماهيت  درک 
اشعار شاعران آن ممکن نيست. آراء و انديشه های 
شاعرانی  شعر  بررسی  با  می توان  را  اسماعيليان 
چون ناصر خسرو قباديانی و يا نزاری قهستانی 
و  حروفيه  چون  فرقه ها  برخی  از  کرد.  مطالعه 
مانده  جا  به  منثور  متون  آن که  از  بيش  نقطويه 
فرقه ها  اين  است.  مانده  باقی  شعر  ديوان  باشد، 
عموم  اعتقادات  با  که  خود  اعتقادات  بيان  برای 
مردم سازگاری نداشت، به شعر نيازمند بودند و از 

آن  استفاده می کردند. 

طنز، ادبيات رمزي و تاريخ
خود  راه  مختلف  های  شکل  به  تاريخ 
از  بسياری  در  است.  کرده  باز  ادبی  آثار  در  را 
دست  سياسی،  استبداد  ايران،  تاريخ  دوره های 
واقعی  و  درست  بيان  برای  را  نويسندگان  زبان  و 
اوضاع سياسی و اجتماعی بسته است. در چنين 
پناه  رمزی  ادبيات  و  طنز  به  نويسندگان  شرايطی، 
برده اند و تالش کرده اند وضع اجتماع خود را به 
شکلی بيان کنند که جان خود را در معرض خطر 

قرار ندهند و کتاب هايشان هم در معرض نابودی 
در  بماند.  باقی  بعد  نسل های  برای  و  نگيرد  قرار 
تاريخ ادبيات ايران، طنز نويسی با نام عبيد زاکانی 

پيوند خورده است. 
از  ق.   ۷۷۲ يا  و   ۷۷۱ سال  در  عبيد 
عمر  کمال  و  پختگی  دوران  است.  رفته  دنيا 
که  ايران  تاريخ  از  دورانی  با  بود  مصادف  او 
اصلی ترين ويژگی آن هرج و مرج سياسی، آشفتگی 
اجتماعی و بحران اقتصادی است. اضمحالل 
ق.   ۷۳۶ سال  از  که  مغول  ايلخانان  حکومت 
آغاز شد و بعد از درگيری حکومت های محلی با 
يکديگر، دست کم سه دهه  پايانی عمر عبيد را در 
برمی گيرد. عبيد در همه آثار خود شرايط جامعه 
خود را به باد انتقاد گرفته است. برای نمونه دو 

حکايت او را می آوريم: 
«دهقانی، در اصفهان، به در خانه خواجه 
سرا  خواجه  با  رفت.  صاحبديوان۱  بها ءالدين 
نشسته  بيرون  خدا  که  بگوی  خواجه  گفت: «با 
به  گفت؛  به  خواجه  با  دارد.  کاری  تو  با  است، 
پرسيد:  درآمد،  چون  کرد.  اشارت  او  احضار 
«چگونه؟»  گفت:  گفت:  «آری».  خدايی؟»  «تو 
گفت:  «حال آن که من پيش، دهخدا و باغ خدا و 
خانه خدا بودم. نواب تو ده و باغ و خانه از من به 

ظلم بستدند؛ خدا ماند» 
«جنازه ای را بر راهی می بردند، درويشی با 
ايلخانان  برجستٔه ايرانی در دورٔه  ديوانساالران  محمد جوينی پدر شمس الدين و عالء الدين محمد جوينی که هر دو از  بهاء الدين  ۱ــ 

مغول بودند.
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پسر بر سر راه ايستاده بودند. پسر از پدر پرسيد: 
«بابا! در اينجا چيست؟» گفت: «آدمی». گفت: 
«کجايش می برند؟» گفت: «به جايی که نه خوردنی 
باشد و نه پوشيدنی، نه نانی و نه آب و نه هيزم؛ نه 
آتش، نه زر، نه سيم، نه بوريا، نه گليم» گفت: «بابا! 

مگر به خانه ما می برندش.»۱
ادبيات رمزی نيز در همين دوره های نبود 
آزادی های سياسی پديد آمده است. در اين نوع 
نمادهايی  يا  سمبل ها  از  نويسنده  ادبی  نوشته های 
حرف  می کند.  استفاده  خود  مقصود  بيان  برای 
خود را بر زبان پير زنان و ديوانگان يا ديوانه نمايان 
می گويد.  سخن  حيوانات  قول  از  يا  و  می گذارد 
اين  استعاری  و  کنايه آميز  و  غير مستقيم  بيان  در 
نوشته ها، حقيقت تاريخی به صورتی بيان می شود 
که صاحبان خرد و بصيرت آن را دريابند، بی آنکه 
کسی به سبب گفتن حقيقت با خطر مواجه شود. 
تمثيل  و  رمز  از  استفاده  مهم  عرصه های  از  يکی 
ادبيات  يا  عرفانی  نوشته های  فارسی،  ادب  در 
منطق الطير  چون  منظومه هايی  است.  صوفيانه 
عطار نيشابوری در زمرٔه اين داستان های رمزی 
است. آثار کالمی فرقه های مختلفی که با جريان 
رسمی و عرفی سازگار نبوده اند هم در پوششی از 
رمز و تمثيل بيان می شده است. اين بيان آنان را 
از اين که مورد تعقيب و آزار حکومت قرار گيرند 

رهايی می داده است. 

اتبات منشآت و م
منشآت و مکاتبات يا نامه ها و مکتوبات را 
برای  تقسيم بندی  اين  می دانند.  ادبی  متن  بيشتر 
اين صورت گرفته است که منشآت معموالً به نثری 
اديبانه نوشته می شد و منشيان و نويسندگان توانايی 
ادبی خود را در اين گونه آثار ارائه می کردند. ولی 
از نظر مضمون و محتوا، به ويژه منشآت مربوط 
به  مربوط  نامه های  و  (سلطانيات)  سالطين  به 
حوزه  در  کامالً  (ديوانيات)  اداری  مکاتبات 
و  شخصی  نامه های  البته  می گيرد.  قرار  تاريخ 
دوستانه (اخوانيات) هم از مضمون  مکاتبات 
در  منشآت  اين،  وجود  با  نيست.  خالی  تاريخی 
حقيقت به اسناد تاريخی نزديک است، ولی به دو 
دليل نمی توان آن را با اسناد تاريخی يکی دانست: 
نخست اين که نسخه يا اصل نامه ها در دست نيست 
و آنچه از اين منشآت به ما رسيده، در چندين مرحله 

۱ــ عبيدزاکانی، کليات ديوان، تهران، ۱۳۷۶، صفحات ۲۲۴ و ۲۳۳.
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ي توضيحي توضيح

نسخه برداری شده است. ديگر اين که زبان و بيان، 
يعنی وجه ادبی نامه، برای منشيان اهميت خاصی 
داشته و تنها انتقال خبر تاريخی مد نظر نبوده است. 
منشآت برای بازسازی نظام اداره کشور و همچنين 

روابط ميان کشورها برای مورخ اهميت دارد. اين 
نامه ها در نوشتن زندگی نامه اشخاص تاريخی نيز 

از منابع تاريخ محسوب می شود. 

شهر آشوب ها و تاريخ اجتماعي
شهر آشوب يکی ديگر از انواع شعر فارسی 
است. در اين نوع شعر، معشوقی توصيف می شد 
که با حسن و زيبايی خود شهری را بر هم می زد و 
آشفته می کرد. چون قبل از وصف معشوق، شهری 
دربارٔه  و  می شد  وصف  می کرد  زندگی  آن  در  که 
خصوصيات شهر توضيح داده می شد، اين نوع شعر 
به صورت نوعی تاريخ محلی منظوم درآمد. شرايط 
تاريخی شهر و امتيازات آن در ميان شهرهای ديگر، 
آگاهی های  از  بسياری  و  شهر  اصناف  و  شغل ها 
ارائه  آشوب ها  شهر  اين  در  آن  دربارٔه  ديگر  مهم 
می شود. در اين آثار، هم ستايش شهرها به چشم 
می خورد و هم نکوهش و بدگويی شهرها و مردم 
آن وجود دارد. رفته رفته مضمون شهر آشوب ها 
حرف  و  صنايع  صاحبان  و  پيشه وران  توصيف  به 
فارسی  ادب  در  شهر آشوب  شد.  محدود  شهرها 
آشوب ها  شهر  نخستين  دارد.  طوالنی  سابقه ای 
وصف  در  و  زندان  در  سلمان  سعد  مسعود  را 
تيموری  دوره  در  شعر  نوع  اين  سرود.  الهور 

قلعۀ حيوانات اثر جرج اورول يکی از نمونه های ادبيات رمزی است. 

رشد و رونق بيشتری يافت و در دوره صفوی به 
اوج خود رسيد. آگاهی های اين نوع شعر دربارٔه 
شهرها در  فرهنگی  اقتصادی و  اجتماعی،  تاريخ 
کتاب های تاريخی وجود ندارد و مورخان می توانند 
آگاهی های خود را با استفاده از اين شعرها کامل 
اصفهان  تبريز،  درباره  آشوب  هايی  شهر  کنند. 
سيفی  شهرآشوب  است.  شده  سروده  هرات  و 
بخاری به نام صنايع البدايع و شهر آشوب لسانی 
شيرازی به نام مجمع االصناف دو نمونه مشهور 

از شهر آشوب های زبان فارسی است. 

رد پاي تاريخ در ادبيات عاميانه
ادبيات عاميانه شامل انواع مختلف شعرها 
قصه ها و ضرب المثل ها يکی از سرچشمه های آگاهی 
تاريخی است. ادبيات عامه يکی از راه هايی است که 
مردم هر سرزمين برای نگهداری و حفظ فرهنگ، 
پيش  در  خود  اعتقادات  و  آيين ها  رسوم،  و  آداب 
می گيرند. شعر فولکلور، قصه ها و افسانه های 
بلند، متل ها يا قصه های کوتاه، ضرب المثل ها، 
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الاليی ها و ديگر انواع اين گونه ادبيات، به راستی 
طی  و  نسل  به  نسل  که  است  مردمی  حال  زبان 
به  سينه  خود  فرهنگ  تاريخی  مختلف  دوره های 
سينه روايت و نقل کرده اند و از دستبرد روزگار نگه 
داشته اند. فرهنگ بازی ها، جشن ها و شادمانی ها، 
ماتم ها و عزاداری ها جنگ ها و دوستی ها، عشق ها 
اين  در  اجتماعی  زندگی  ابعاد  ديگر  و  نفرت ها  و 
بعضی  پای  رد  حتی  است.  شده  حفظ  ادبيات 
رويدادهای سياسی ثبت نشده و فراموش شده مناطق 
جستجوست.  قابل  فرهنگ  اين  در  ايران  مختلف 
الاليی های محلی شکوه مادران از ستم کاری و بيداد 
و دالوری ظلم ستيزی پدرانی است که در اين راه 
جان باخته  اند. يکی از سرچشمه های آگاهی درباره 
تاريخ اجتماعی و فرهنگی ايران همين گونه از ادبيات 
است. پژوهش در اين زمينه ديگر در گوشٔه آرام و 
ساکت کتابخانه ها صورت نمی گيرد، بلکه پژوهشگر 
پژوهش  سراغ  به  بايد  فرهنگ  اين  شناخت  برای 
ميدانی برود و روستا به روستا و شهر به شهر اين 

۱ــ شروه: نوعی آهنگ ُحزن آور که بيشتر در مناطق جنوب ايران مرسوم است. 

فرهنگ را در ميان مردم جستجو کند. در قصه ها 
و ترانه های آذری در آذربايجان، اشارات فراوانی 
به شاه اسماعيل و شاه عباس صفوی وجود دارد. 
خاطره قهرمانی های رئيس علی دلواری در مبارزه 
تنگستانی  شروه های۱  در  انگليسی،  اشغال گران  با 
حفظ شده است. در بسياری از الاليی های مردم 
درباره  را  آنها  اجتماعی  ذهنيت  می توان  گيالن 
و  ترانه ها  در  ديد.  جنگلی  ميرزا کوچک خان  قيام 
هنوز  کرمان  و  فارس  مردم  عاميانه  تصنيف های 
نشانه هايی از سالطين خوشنام زنديه زمزمه می شود. 
برای نمونه، در ترانه ای کرمانی چنين می خوانيم: 

بازم صدای نی مياد
آواز پی درپی مياد 

لطفعلی خانَم کی مياد 
لطفعلی خان بوالهوس

زن و بچه شو بردن طبس 
طبس کجا، اينجا کجا!

بيشتر بدانيد
رمان تاريخی

اساس  در  رمان  چند  هر  است.  ادبی  آثار  انواع  از  يکی  بلند  داستان  يا  رمان 
چون  بلندی  داستان های  نمونه  ولی  رسيده،  عرصه  به  و  کرده  ظهور  غرب  ادبيات  در 
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با مراجعه به يک اثر ادبی يا يک ديوان شعر، مطلبی تاريخی را از آن استخراج 
کنيد و در کالس ارائه دهيد.

۱ــ منظومٔه تاريخی چيست و از چه زمانی بيشتر رواج يافت؟ 
۲ ــ چرا مغوالن بيشتر به منظومه های تاريخی عالقه نشان می دادند؟ 

۳ ــ آداب الملوک ها از چه جنبه هايی برای نوشتن تاريخ اهميت دارد؟ دو نمونه 
از اين کتاب ها را نام ببريد. 

۴ ــ در چه شرايطی نويسندگان به طنز و ادبيات رمزی پناه برده اند و در اين نوع 
آثار به چه مسائلی اشاره می شود؟ 

۵ ــ منشآت چيست و آيا می توان آن را با اسناد تاريخی يکی دانست؟ 
۶ ــ شهر آشوب چه مضامينی دارد و نخستين شهر آشوب را چه کسی سروده است؟ 

۷ ــ کدام دورٔه تاريخ ايران، دوران اوج شهر آشوب سرايی است؟ 

رمان،  محتوای  و  مضمون  وقتی  است.  داشته  وجود  ما  زبان  و  فرهنگ  در  سمک  عّيار 
شکل  تاريخی  شخصيت  يک  درباره  و  تاريخی  دوره  يک  در  داستان  يا  و  است  تاريخ 
گرفته باشد، رمان تاريخی پديد می آيد. رمان تاريخی پلی است ميان ادبيات و تاريخ؛ 
مردم را به تاريخ عالقه مند می کند و راهی است برای آشتی آنان با مطالعات بيشتر و 
عميق تر در وادی تاريخ. در بعضی از رمان ها نويسندگان خود در متن تاريخ بوده اند و 
توانسته اند گوشه های تاريک اوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار خود را روشن 
کنند. رمان بينوايان اثر ويکتور هوگو و يا جنگ و صلح اثر لئون تولستوی دو نمونه 
از اين رمان ها هستند. در موارد زيادی هم تاريخ در يک رمان بازسازی شده و نويسنده 

خود در روزگاری که از آن سخن می گويد زندگی نکرده است.

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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عه
طال

ی م
برا

يکی از منابع مهم پژوهش تاريخی، نسب نامه ها 
است۱. آنچه تاکنون دربارٔه منابع پژوهش در تاريخ 
و  متون  دربارٔه  آگاهی هايی  دربرگيرندٔه  خوانده ايد، 
نامه ها  نسب  بود.  نوشتاری  گفتاری و  گزارش های 
که  گوناگونی  افراد  يا  خاندان  يک  دربارٔه  معموالً 
مؤثر  تاريخی  رويدادهای  در  گونه ای  به  هريک 
است  روشن  بنابراين،  می گويند.  سخن  بوده اند، 
هستند.  انسان ها  رويدادها،  اصلی  بازيگران  که 
تاريخی  تحوالت  در  عمده ای  نقش  انسان ها  چون 
آنها،  شناخت  بنابراين  دارند،  و  داشته  کشور  يک 
در  به سزا  اهميتی  آنها  خانوادگی  پيوندهای  به ويژه 
پژوهش های تاريخی دارد. در اين درس با نسب نامه 
و نقش و اهميت آن در تاريخ نگاری آشنا می شويد.

نسب و نسب نامه
هر انسانی از پدر و مادری زاده می شود و 
خود نيز معموالً دارای يک يا چند فرزند می گردد. 

فرزندانی  صاحب  خود  نوبٔه  به  نيز  فرزندان  آن 
می شوند؛ بدين ترتيب حيات بشری از زمان آفرينش 
انسان تاکنون ادامه يافته است. اگر در يک خانواده 
نام پدران و فرزندان را به ترتيب پشت سر هم قرار 
دهيم، فهرست منظمی به دست می آيد که نسبت آن 
افراد با يک ديگر را اعم از پدری يا فرزندی نشان 
می دهد. اين فهرست را نسب نامه می نامند. مثالً 
در صفحٔه ۱۱۳ به نسب نامٔه خاندان صفوی نگاه 
به ترتيب  پايين  به  باال  از  نسب نامه  اين  در  کنيد. 
اسامی افراد خاندان صفوی از پدر به فرزند نوشته 
و  صدرالدين  پدر  صفی  شيخ  يعنی  است.  شده 
صدرالدين پدر خواجه علی می باشد. شاه اسماعيل 
ستاره  عالمت  با  دولت  اين  بنيان گذار  صفوی 
مشخص شده است. َاسالف۲ (پدر و اجداد) او 
تا شيخ صفی الدين مشخص شده اند و َاخالف۳ او 
نيز تا صفی ميرزا ارائه گرديده است. نسبت هريک 
سمت  در  شاه اسماعيل  با  نسب نامه  اين  افراد  از 

۱ــ نسب يعنی خويشی و خويشاوندی و جمع آن انساب است.
۲ــ اسالف به معنای پيشينيان است. جمع سلف.

۳ــ اخالف به معنای جانشينان و بازماندگان است. جمع خلف.

نسب نامه ها و تاريخ لعه
طا
ي م

برا
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برای مطالعه

راست نوشته شده است.
دورٔه زندگی هر فرد را تا وقتی که جای خود 
نسل)  (يک  نسل۱  بدهد  (فرزندش)  ديگری  به  را 
شيخ صفی تا شاه اسماعيل  ترتيب از  بدين  می نامند. 
دورٔه  يک  را  نسل  هر  معموالً  می شود.  نسل  هفت 
سی ساله می دانند زيرا به طور معمول هر شخص از تولد 
تا ازدواج و صاحب فرزند شدن زمانی نزديک به سی 
سال را از سر می گذراند. اين دورٔه سی ساله تقريبی و 
تخمينی است. معموالً افرادی را که در يک زمان نشو 
و نما يافته باشند، يک نسل می نامند. مثالً در نسب نامٔه 
صفحٔه بعد، شاه اسماعيل دوم و شاه محمد خدابنده در 

يک نسل يعنی نسل نهم صفويه هستند.
پدران  فهرست  دربردارندٔه  فقط  نسب نامه 
نيز  را  برادران  و  خواهران  بلکه  نيست  فرزندان  و 
می توان در آن نشان داد. پس از گذشت يک نسل، 
خواهران و برادران برای نسل بعدی به صورت عمو، 
عمه، دايی يا خاله درمی آيند. در نسب نامه ها پدران 
و فرزندان پشت سر هم قرار می گيرند و خواهران و 
برادران در يک رديف در کنار هم واقع می شوند. مثالً 
در نمودار صفحٔه ۱۱۵ مربوط به خاندان صفوی، 
می توانيد نام خواهران و برادران شاه محمد خدابنده 

و نيز پدر، جد، عموها و عمٔه او را پيدا کنيد.
صورت کلی يک نسب نامه را می توانيد در 
صفحٔه ۱۱۵ مشاهده کنيد. در اين نسب نامه برای 

شخصيت فرضی احمد می توانيد موقعيت بستگان 
او را روی نسب نامه مالحظه نماييد.

به  فرزندانی  فرد  يک  از  که  آن جا  از 
وجود می آيد و از آن فرزندان نيز فرزندانی ديگر، 
نسب نامه را می توان به صورت درختی نمايش داد 
که دارای يک تنه است و سپس شاخ و برگ پيدا 
شجره  نامه  نسب نامه،  به  جهت  همين  به  می کند. 

نيز می گويند.

اتي است؟ نسب نامه گوياي چه ن
از  گروهی  دربرگيرندٔه  نامه  نسب  يک 
به شمار  خويشاوند  يک ديگر  با  که  انسان هاست 
گويای  نسب نامه  نخست  قدم  در  پس  می آيند. 
نامه  نسب  است.  يکديگر  با  افراد  نسبت 
هريک  نسبِت  آسان  و  گويا  خالصه،  به صورتی 
از اين افراد با ديگری را در اختيار ما می گذارد.

از آن جا که خويشاوندی، يکی از مهم ترين 
شکل های روابط ميان انسان هاست و اين روابط 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  بر  زيادی  بسيار  تأثير 
دارد، مطالعٔه تاريخ و به طور کلّی مسائل يک جامعه 
بی نياز از شناختن اين روابط نيست. بدين ترتيب در 
دومين قدم، نسب نامه ساده ترين وسيلٔه نشان دادن 
خويشاوندان  از  اعم  خويشاوند  افراد  روابط 

نسبی٢ و خويشاوندان سببی٣ است.

۱ــ نسل در لغت به معنای فرزند است. 
۲ــ خويشاوندان نسبی مانند پدر، مادر، فرزند.

۳ــ خويشاوند سببی يعنی خويشاوندی که به دليلی (سببی) مثل ازدواج به   وجود آمده باشد. 
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جد پنجم

جد چهارم

جد سوم

جد دوم

پدربزرگ (جد)

پدر

فرزند

نوه

نتيجه

نبيره
 

شيخ صفی الدين اردبيلی

صدرالدين

خواجه علی

ابراهيم

شيخ جنيد

شيخ حيدر

شاه اسماعيل يکم٭

شاه تهماسب يکم

شاه محمد خدابنده     شاه اسماعيل دوم

      شاه عباس اول

       صفی ميرزا

نسل يکم

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

نسل پنجم

نسل ششم

نسل هفتم

نسل هشتم

نسل نهم

نسل دهم

نسل يازدهم

از آن جا که هر فرد دارای يک تاريخ تولد 
معّين  مدتی  برای  فرمان روايان  يا  است  مرگ  و 
راه  آسان ترين  نسب نامه  لذا  می کنند،  حکومت 
نشان دادن ترتيب افراد، فرمانروايان و غيره است. 
مثالً در نسب نامه صفحٔه بعد شاهان سلسله صفوی 
نام  هر  کنار  در  که  شماره ای  شده اند.  داده  نشان 
است ترتيب فرمانروايان را نشان می دهد و در زير 
هر نام دوره فرمان روايی او مشخص شده است. 

خاندان ها  حکومت  برای  که  سلسله  واژٔه 
به کار می رود، براساس نسب نامه است. سلسله در 
لغت به معنای زنجير است و مقصود آن است که 
افراد يک خاندان که به ترتيب يکی پس از ديگری 
با  زنجير  حلقه های  مانند  رسيده اند،  حکومت  به 
يکديگر مربوط و متصل می باشند. اين ارتباط و 
اتصال ميان فرمانروايان در نسب نامه به خوبی نشان 

داده می شود. 

الف
اس

الف
اخ
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  ۳ــ اسماعيل دوم
(۹۸۵ــ۹۸۴)

نسب نامۀ پادشاهان صفوی
۱ــ اسماعيل يکم 

(۹۳۰ــ۹۰۷)

۲ــ تهماسب يکم
(۹۸۴ــ۹۳۰)

۴ــ محمد خدابنده   
(۹۹۶ــ۹۸۵)

۵  ــ عباس يکم
(۱۰۳۸ــ۹۹۶)

صفی ميرزا

۶  ــ شاه صفی
ـ    ۱۰۳۸) (۱۰۵۲ـ

۷ــ عباس دوم
(۱۰۷۷ــ۱۰۵۲)

۸     ــ سليمان
(۱۱۰۵ــ۱۰۷۷)

۹ــ شاه سلطان حسين
(۱۱۳۵ــ۱۱۰۵) 

در اين نََسب نامه: 
ــ تاريخ ها نشانگر دوره حکومت افراد 

است. 
ــ تاريخ ها، هجری قمری است.

ــ صفی ميرزا سلطنت نکرده است.
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

شاه اسماعيل [يکم] صفوی

       پری  خان   خانم                سام                              شاه تهماسب                                      القاص           بهرام

        زينابيگم                                                                        پيری خانم            حيدر علی       مصطفی              شاه محمد خدابنده        شاه اسماعيل دوم

به نظر شما ازدواج های سياسی چه نقشی در سلسله های فرمانروايان داشته است؟

اربرد نسب نامه ها در تاريخ نويسي
تاريخ  نوشتن  برای  مورخان  که  خوانديد 
اما  هستند.  وقايع  زمانی  ترتيب  داشتن  به  نيازمند 
نشده  ثبت  تاريخ  کتب  در  وقايع  همٔه  وقوع  تاريِخ 
است. چون تمامی وقايِع تاريخی توسط انسان ها 
اشخاِص  از  هريک  نام  مقابِل  در  و  داده اند  رخ 

پس  است،  ثبت  قابل  وقايع  از  تعدادی  تاريخی، 
مشخص کردن  و  شجره نامه ها  تنظيم  با  می توان 
ترتيب افراد، وقايع تاريخِی مربوط به زماِن هريک 

را منظم و مرتب کرد. 
بدين ترتيب که در مقابل نام هر فرد وقايعی را 
نوشت که به دست او يا در زمان حيات و حکومت او 

اسالف
     عمه ــ عمو ــ پدر   مادر ــ خاله ــ  دايی

خواهر             احمد             برادر

فرزند

اخالف
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رخ داده است. بنابراين ترتيب وقايع (اعم از آن که 
تاريخ آنها موجود باشد يا نباشد) و نيز ارتباط آنها 
اساسی  گامی  که  کار  اين  می شود.  معلوم  افراد  با 
در تاريخ نويسی است اگرچه ساده به نظر می آيد، اما 
کاری سخت و مستلزم دقت و صرف وقت بسيار 
است. اگر اشتباهی در اين مرحله رخ دهد، بسياری 
از مطالب بعدی اشتباه خواهد بود. لذا استخراج 
نسب نامه ها (مثالً سلسله ها) و تنظيم وقايع براساس 
آنها، از اقدامات اساسی مورخان به شمار می آيد. در 
واقع نسب نامه ها چهارچوبۀ مناسبی برای ارائه 

و شناخت رويدادهای تاريخی هستند.
دومين استفادهٔ نسب نامه ها در تاريخ نويسی، 

بوده  يک ديگر  از  همنام  افراد  بازشناختن 
باز  اگر  و  حسن  پسر  احمد  می گفتند  مثالً  است. 
هم تشابه اسمی وجود داشت می گفتند احمد پسر 
ضرورت  اگر  نحو  همين  به  مرتضی.  پسر  حسن 
تا  می کردند  ذکر  را  او  اجداد  نام  همچنان  داشت 
چنين  انجام  شود.  متمايز  مشابه  اسامی  از  کامالً 
کاری مستلزم استخراج نسب نامه ها  و استفاده از 
آنها بود. در فهرست اسامی پادشاهان صفوی چند 
تن دارای نام اسماعيل يا عباس هستند که ما آنها 
را با نوشتن يکُم و دوم پس از اسامی آنها مشخص 
می کنيم، اما همين کار با داشتن نام فرمانروای پيش 

از آنها ممکن شده است. 

Genealogyــ١
۲ــ آريستو کرات (ها)

يادگاری از اين روش هنوز در ميان عرب ها وجود دارد که برای مشخص ساختن 
افراد از نام پدرشان استفاده می کنند. مثًال می گويند فالن بن (پسر) فالن يا فالنه بنت 
نام  افراد،  شناسايی  برای  ما،  کشور  جمله  از  کشورها  از  بسياری  در  اما  فالن.  (دختر) 
خانوادگی معمول شده است؛ يعنی پس از نام (نام کوچک) نام خانوادگی (فاميل) آورده 

می شود مانند رضا حسينی.

نسب شناسي۱
دانستن اصل و نسب همواره برای انسان ها 
اهميت داشته و به خصوص در زمان های گذشته از 
اهميت بيشتری برخوردار بوده است. به طور کلی 
چون در جوامع گذشته، روابط اجتماعی و سياسی 

براساس خويشاوندی و روابط قبيله ای بوده است، 
همگان توجهی ويژه در به خاطرسپردن نسب افراد 
و قبايل داشته اند. در جوامعی مانند يونان باستان که 
ـ اصيل زادگان) قدرت را در دست  اشراف۲ (نجباـ 
مهمی  نسب  و  اصل  که  افرادی  فقط  داشته اند، 

ي توضيحي توضيح
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داشتند، جزو اشراف به شمار می آمدند. در ايران 
بود  مدعی  ممتازه  طبقٔه  يعنی  حاکمه  طبقٔه  باستان 
که دارای اصالت خون است. پادشاهان ساسانی 
بر  می دانستند.  کيانی  پادشاهان  نسل  از  را  خود 
اين اساس کسی که از نسل کيانيان و به خصوص 
ساسان نبود، نمی توانست به پادشاهی برسد. مرتبه 
آنها  نسب  براساس  نيز  افراد  اجتماعی  منزلت  و 
نسب  حفظ  با  باستان  روم  در  می شد.  مشخص 
افراد، طبقات جامعه را مشخص می ساختند؛ يعنی 
می کردند.  جدا  پايين  طبقات  مردم  از  را  اشراف 
برای اين کار افرادی که موسوم به سانسور بودند، 
نسب نامٔه افراد را بررسی می کردند. چنان که شغل، 
مقام وموقعيت فردی با نسب او منطبق نبود، وی 
را وادار می کردند شغل و موقعيت اجتماعی خود 

را تغيير دهد. 
در ميان عرب ها نيز شناخت نسب اهميت 
بسياری داشته است. افراد هر قبيله می کوشيدند 
نام پدران خود را حفظ کنند و روابط قبيلٔه خود 

براساس  حقيقت  در  بشناسند.  را  ديگر  قبايل  با 
همين روابط، (سببی يا نسبی) اتحاد قبايل به وجود 
می آمد. به همين جهت در ميان عرب ها اشخاصی 
که  داشتند  وجود  (نسب شناس)  نَّسابه  به  موسوم 
ديگران  به  و  می شناختند  را  قبايل  و  افراد  نسب 
می آموختند. بعدها در تمدن اسالمی مقامی به نام 
نسب  شناختن  وظيفه اش  که  آمد  وجود  به  نقيب 
افراد خاندان های مهم بود. نقيب در اصل رابط 
حکومت با افراد اين خاندان ها بود. چون اين کار 
مستلزم شناخت نسب افراد اين خاندان ها بود، لذا 

نقيب ها افرادی نسب شناس به شمار می آمدند.
اهميتی که جوامع در طول تاريخ به نسب 
نام  به  علمی  تا  است  شده  موجب  می داده اند 
اين  آيد.  وجود  به  (تبارشناسی)  نسب شناسی 
هرچند  است.  تاريخ  علم  شعبه های  از  يکی  علم 
فوايد و نتايج آن منحصر به علم تاريخ نبوده است، 
مورد  در  متعددی  کتاب های  منظور  اين  برای 
اين  جملٔه  از  است.  شده  تأليف  نسب ها  شناخت 
و  «کَلبی»  نوشتٔه  «َاالَنساب»  می توان  کتاب ها 
«الُفصول الَفخريه» نوشتٔه «ابن َعنبه» و تعدادی 

کتاب ديگر را نام برد.

درجۀ اعتبار نسب نامه ها
آن چه تا اين جا گفته شد در مورد جنبه های 
داشت  توجه  بايد  اما  بود،  نامه ها  نسب  مثبت 
است  ممکن  متعددی  داليل  به  نسب نامه ها  که 
درست نباشند. گذشت زمان و مرور ايام موجب 
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اشتباه  يا  خاندان  يک  افراد  اسامی  فراموش شدن 
به عالوه  می شود.  آنها  زندگی  تاريخ  و  ترتيب  در 
آشفتگی سياسی جوامع که موجب به قدرت رسيدن 
چند فرمانروا در يک کشور به طور همزمان يا جدال 
قدرت می شود، معموالً فهرست نسب نامه را دچار 
اهميت  گرچه  اشکاالتی  چنين  می سازد.  بی نظمی 
دارند و بايد برطرف شوند، اما مسألٔه مهم و درخور 

توجه، جعل و تحريف نسب نامه ها است.
جعل و تحريف نسب نامه ها معموالً به داليل 

زير بوده است:
تاريخ  در  که  سلسله هايی  از  بسياری  ۱ــ 
به قدرت می رسيدند، يا دارای نسب عالی نبودند و 

يا چون پيش بينی نمی کردند که ممکن است به قدرت 
برسند، اقدام به ثبت نسب خود نمی کردند. درنتيجه 
فرهنگ  مطابق  چون  قدرت،  به  رسيدن  از  پس 
عصر خويش بايد خود را دارای نسب عالی نشان 
می دادند، اقدام به ساختن نسب نامه اعم از راست يا 
دروغ  می نمودند. مثالً عبيد الله المهدی بنيان گذار 
دولت اسماعيلی فاطميان در مصر، مدعی بود که 
نسبش به امام جعفر صادق (ع) می رسد، يا صفويان 
مدعی بودند که سيد هستند و نسبشان به امام موسی 
کاظم (ع) می رسد. چون اين سلسله ها تا قبل از 
رسيدن به قدرت چنين ادعاهايی نداشته اند، بنابراين 

موّرخان اعتماد کاملی به اين ادعاها ندارند.

آشنايی با چند واژه در نسب شناسی

نام خانوادگی

در جوامع مختلف به شيوه های گوناگونی انتخاب می شود. در کشور ما معموالً برای 
فرزندان نام خانوادگی پدر را برمی گزينند. مگر آن که به هر دليلی بخواهند نام خانوادگی 
ديگری انتخاب کنند؛ اما همسر نام خانوادگی خود را حفظ می کند. در ممالک انگليسی 
سرزمين های  در  می کند.  استفاده  شوهر  خانوادگی  نام  از  ازدواج،  از  پس  زن  زبان 

اسپانيولی زبان، نام خانوادگی فرزند مرکب از فاميل پدر و مادر است.

اين که لقب مانند  مشهورند  بدان  که  دارند  نيز  ديگری  نام  معمولی،  نام  عالوه بر  عرب ها 
پيامبر (ص) را در کودکی محمد «امين» می گفتند. به اين نام، لقب می گويند.

اسمی است که در آن شخص را به نام پدر يا پسر بزرگش می ناميدند مانند ابوجعفر کنيه
يا ابن خلدون

همٔه اين ها غالباً به يک معنی به کار می روند.سلسله، آل، دودمان، خاندان

گاه بنا به عللی روال معمولی پيوند خانوادگی (پدر، مادر، فرزند) تغيير می يابد و پيوندهای خويشاوندی غيرطبيعی
ديگر ايجاد می شود مانند: پدرخواندگی، فرزند خواندگی، نامادری و …

پدِر پدر را جد يا نيا يا نياک و مادِر پدر را جّده می گويند.جد، نيا، جده
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ي توضيحي توضيح

۱ــ نسب نامه چيست؟
۲ــ کاربرد نسب نامه ها در تاريخ نويسی را توضيح دهيد.

۳ــ به چه داليلی ممکن است نسب نامه ها دچار تغيير و تحريف شوند؟

۱ــ به همين جهت عده ای معتقدند که بعضی از انساب چيزی جز ِحلف (پيمان اتحاد) نيستند. 

نسب شناسی در دنيای کنونی

امروزه با تحوالتی که در جوامع بشری به خصوص جوامع صنعتی روی داده، تنها 
در موارد محدودی از مسايل حقوقی و کشف هويت ممکن است شناخت نسب ضرورت 
پيدا کند و يا در بعضی از جوامعی که تمايالت نژاد پرستانه داشته اند يا هنوز به سنت های 

اشرافی پای بند هستند ممکن است به نسب نامه ها اهميت فراوان داده شود.

۲ــ در بعضی از دوران ها، فرهنِگ سياسی 
خاندانی  حق  فقط  را  حکومت  جامعه  در  رايج 
قدرت  به  که  کسانی  لذا  است.  می دانسته  خاص 
همان  به  را  خود  نسب  می کوشيدند  می رسيدند، 
پيدا  مشروعيت  حکومتشان  تا  برسانند  خاندان 
کند. مثالً تيمور مدعی خويشاوندی با چنگيزخان 
بود؛ سامانيان ادعا داشتند که از نسل بهرام چوبين 
اين  صحت  مورد  در  هستند.  ساسانی)  (سردار 

ادعاها ترديدهايی وجود دارد. 
مشترک  نسب  داشتن  که  جا  آن  از  ۳ــ 
آنان  اتحاد  موجب  قبيله،  دو  يا  شخص  دو  ميان 
می شده است (يعنی يک خانواده هستند و خويشاوند 
به شمار می آيند) لذا بنابر مصالح اجتماعی و سياسی 
گاهی دو قبيله بدون آن که در واقع دارای يک نيا 
باعث  مسأله  اين  داشتند.۱  ادعايی  چنين  باشند، 

گمراهی نسل های بعدی می شد. 

پرسش هاي نمونه 



 ١١٦

۱ــ در نسب نامٔه فرضی زيربرای مطالعه

کريم

اکبر

علی 

محمد

داريوش                        زهرا                            احمد                        زينت                       زهره

 کبری                           خديجه                        ايرج                             مازيار                        ليلی

اصغر

فريدون

کوروش

الف: داريوش با ليلی چه نسبتی دارد؟  ب: زهرا و زهره چه نسبتی با هم دارند؟ 
د: کوروش چه نسبتی با احمد دارد؟  ج: کريم چه نسبتی با احمد دارد؟  
و: خديجه چه نسبتی با مازيار دارد؟  هـ: کبری چه نسبتی با اصغر دارد؟  

ز: ليلی چه نسبتی با اصغر دارد؟ 
۲ــ با استفاده از اطالعات پدر و مادر و ساير بزرگ ترهای فاميل، نسب نامٔه خود 

را به صورت يک نمودار تنظيم و نام خود را در آن مشخص کنيد.

انديشه و جست و جو
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در  نسب نامه ها  اهميت  و  نقش  با  که  حال 
ديگر  يکی  بررسی  به  شديد،  آشنا  تاريخ نويسی 
می پردازيم.  تاريخ  در  پژوهش  منابع  مهم ترين  از 
خوانديد که مورخان، «گذشته» را به ياری اطالعات 
می آيند،  به دست  آثار  و  اخبار  از  که  مختلفی 
ايران،  تاريخ  از  سده هايی  در  می کنند.  بازسازی 
سفرنامه ها يکی از مهم ترين منابع به دست آوردن 
آگاهی دربارٔه وضع سياسی، اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی به شمار می روند. 

اقامت و مسافرت 
در گذشته مسافرت آسان نبود و انگيزه های 

قوی نياز داشت تا فردی از شهر و ديار خود دل 
ِبَکَند و عزم سفر کند. 

و  تغيير  با  انسان ها  برای  سفر  معموالً 
همين  به  است.  همراه  روحی  و  فکری  تحوالت 
و  گذار  گشت    و  به  را  انسان ها  کريم  قرآن  دليل 
گذشته  سرزمين ها  ساير  مردمان  بر  آنچه  در  دقت 
بدين  بيشتر  توجه  برای  می کند.  دعوت  است، 
نکته، الزم است دربارٔه «اقامت» و «مسافرت» 

بيشتر تأمل کنيم. 
در مسافرت فرد می بايست، اگرچه برای زمانی 
و  زحمت  بَکَند؛  دل  خود  تعلّقات  بسياری  از  کوتاه، 
از  متفاوت  شرايطی  در  کند؛  تحمل  را  سفر  سختی 

از آن جا که در گذشته وسايل حمل ونقل به اسب،االغ وشتر و نظاير آن منحصر می شد و حمل و نقل ،با سرعتی بسيار کمتر از 
عصر حاضر انجام می  گرفت،وجود مکان هايی در بين راه برای استراحت وسپری کردن شب ضروری بود.آيا نمونه هايی از اين 

کاروانسراها را در شهر و ديار خود می شناسيد؟

سفرنامه، گشت و گذار
 در سرزمين ها

هم
س ن

در
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شرايط معمولی زندگی اش، قرار بگيرد و با آن مدارا 
خود  پيرامون  در  انسان  آنچه  مسافرت،  در  کند. 
می بيند، توجه او را جلب می کند، در نتيجه دقت، 
تأّمل و تفکر او افزايش می يابد و در مجموع به 
دليل عادت شکنی و تجاربی که به همراه دارد، موجب 

تحول روحی می گردد. 

انگيزه ها و انواع سفر 
سفرها انواع مختلفی دارند. در اين باره به 

موارد زير می توان اشاره کرد:
اجتماعی  (لشکرکشی)،  نظامی  سفرهای   
سياسی،  تجاری، مذهبی،  (مهاجرت های قومی)، 

علمی (دانش اندوزی) و تفريحی. 
(لشکرکشی):  نظامی  سفرهای  ۱ــ 
سفرهای نظامی از جمله مهم ترين سفرهايی است 
که از قرن ها پيش همواره صورت می گرفته است. 

لشکرکشی های  برخی  دربارهٔ  گذشته  سال های  در 
فرمانروايان مطالبی خوانده ايد. اين گونه لشکرکشی ها 
از نوع سفرهای نظامی هستند و بايد دانست که انجام 
آنها کاری ساده نبوده است. هنگامی که در تاريخ 
می خوانيد کوروش پادشاه هخامنشی از پارس به 
فتح  برای  غزنوی  محمود  يا  کشيد،  لشکر  سارد 
سومنات از غزنين به هندوستان رفت يا … بايد 
توجه کنيد که حرکت يک لشکر عظيم و طی صدها و 
هزاران کيلومتر مسافت با وسايل و امکانات روزگار 
گذشته، با حوادث زيادی همراه بوده و هفته ها و ماه ها 

به طول می انجاميده است. 
ـ سفرهای اجتماعی (مهاجرت اقوام):  ۲ـ
مواردی نظير مهاجرت آريايی ها به ايران، هند و اروپا؛ 
مهاجرت ايالت و عشاير ترک به ايران؛ مهاجرت   های 
گروه هايی از مردم ايران در پی حمالت هول انگيز نظير 

حملٔه مغوالن را سفرهای اجتماعی می نامند. 

اين گونه سفرها معموًال تحوالت اجتماعی مهمی را در پی داشته اند. آيا می توانيد 
برخی از اين تحوالت راحدس بزنيد؟ 

۳ــ سفرهای تجاری:از آن جا که نيازهای 
مردمان هر شهر و ديار از طريق تجارت و انتقال 
کاال برآورده می شود، در طول تاريخ، بازرگانان از 

جمله کسانی بوده اند که همواره از شهری به شهر 
ديگر در حرکت بوده اند. 
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۴ــ سفرهای مذهبی: نزد پيروان هر آيينی 
بعضی مکان ها مقّدس هستند. شهرهای مذهبی نظير 
لَهاسا  بيت المقّدس،  مشهد،  نجف،  مدينه،  مّکه، 
(مرکز بودايی ها در تبّت)، َبنارس (مرکز هندوها در 
از  يزد،  در  زردشتيان  آتشکده های  و  معابد  هند) 

اين جمله اند. 
اسالم،  نظير  مختلف  آيين های  پيروان 
با  غيره  و  زردشتی  هندويی،  بودايی،  مسيحيت، 
و  وافر  شوقی  با  خود،  دينی  آموزه های  به  توجه 
به اميد تقّرب يا انجام تکليف، به سوی مکان های 
مذهبی به حرکت درمی آيند. در طول قرن ها، اين 
گونه سفرها با همٔه سختی ها و صرف وقت زياد، 

انجام می شده است. 
از  هريک  مبلّغان  و  پيروان  اين،  بر  عالوه 
آيين های بزرگ جهان، به منظور گسترش آيين خود، 
می شدند.  ناشناخته  و  شناخته  سرزمين های  راهِی 
مهاجرت  مبلّغان بودايی، مانوی، مسلمان و مسيحی 

در تحوالت تاريخ اهميتی بسزا دارد. 
روزگاران  از  سياسی:  سفرهای  ۵ ــ 
فرمانروايان همواره بنا به داليلی مأموران و  قديم 

سفيرهايی را نزد ديگر فرمانروايان می فرستاده اند. 
برخی از اين داليل عبارت اند از: 

ــ برقراری روابط بازرگانی و فراهم نمودن 
تسهيالت تجاری 

ــ تقديم هدايا و يا باج و خراج 
ــ بازخريد يا مبادلٔه اسيران جنگی

ــ ترک نزاع و انجام مذاکرات صلح 
دولتی  برضد  اتحاد  برای  زمينه سازی  ــ 

ديگر 
مواقع  در  نظامی  کمک  درخواست  ــ 

ضروری 
ــ گردآوری اخبار و اطالعات از اوضاع 

کشورها
ــ شادباش و تسليت به مناسبت های مختلف

ــ  خواستگاری 
(دانش اندوزی):  علمی  سفرهای  ۶ــ 
در گذشته بسياری از عالمان دينی در روستاها و 
شهرها پراکنده بودند و طالبان علوم برای بهره گيری 
همين  به  می شدند.  ديارشان  راهی  آنان  دانش  از 
دليل در سرگذشت بسياری از دانشمندان پيشين 

سليمان سيرافی در چين 

در سال ۲۳۷ ق. يک بازرگان ايرانی از اهالی بندر سيراف (که امروزه از بين رفته 
است) از طريق دريا به چين سفر کرد و در بازگشت به شرح مشاهدات خود پرداخت. 

سليمان سيرافی چند قرن پيش از مارکوپولو قدم به خاک چين نهاد. 
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به خصوص در جهان اسالم، می خوانيم که در پی 
کسب علم به سفرهای دور و نزديک پرداخته اند. 
سرزمين ها  ديدن  تفريحی:  سفرهای  ۷ــ 
و گشت   و گذار در طبيعت، جوامع انسانی و آشنايی 
و  آنها  فرهنگی  و  اجتماعی  پديده های  و  نهادها  با 
ديدن عجايب جهان اطراف، همواره برای انسان ها 
نشاط آور بوده است. به همين دليل تفّرج و تفريح از 

انگيزه های مهم سير و سياحت بوده است. 
قرن های  در  اکتشافی:  سفرهای  ۸     ــ 
پديده های  بررسی  و  پژوهش  منظور  به  سفر  اخير 
و  اقوام  (بررسی  انسانی  دشت،    …)،  (کوير،  طبيعی 
فرهنگ های آنان) و تاريخی (آثار باستانی، کتيبه ها، 
نقش ها، خط های قديمی) مورد توجه بوده است. مثالً 
راولينسون و ديوالفوا از جمله اروپاييانی بودند که در 
دوران معاصر به ايران و عراق سفر نمودند و بر روی 

آثار باستانی اين کشورها به تحقيق پرداختند.

سفرهای نظامی 
سفرهای اجتماعی 

سفرهای تجاری 
سفرهای مذهبی 
سفرهای سياسی 

سفرهای علمی 
سفرهای تفريحی

سفرهای اکتشافی 

انواع   سفر 

در  که  مجارستان  اهالی  از  جهانگردی  و امبری  آرمينيوس 
و  آمد  ايران  به  عثمانی  قلمرو  طريق  از  نوزدهم  قرن  اواسط 
از  پس  و  رفت  ميانه  آسيای  به  افندی »  « رشيد  مستعار  نام  با 
اختيار  در  سرزمين ها  اين  از  فراوانی  اطالعات  بازگشت، 

دولت های اروپايی قرار داد۱.

۱ــ سفرنامٔه وامبری با اين مشخصات به فارسی ترجمه شده است: سياحت درويشی دروغين، ترجمٔه فتحعلی خواجه نوريان، تهران، 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳. 
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سفرنامه چيست؟ 
سفرهای  به  که  کسانی  از  بسياری  برای 
يادشده می رفتند، بسياری از پديده هايی که می ديدند 
تازگی داشت و از ديدن آنها به شگفت می آمدند، 
بنابراين تصميم می گرفتند مشاهدات خود را برای 
پس  برخی  و  سفر  ضمن  (برخی  بنويسند  ديگران 

از انجام سفر). 
به  که  سياسی  هيأت های  ديگر  طرف  از 
اوضاع  از  داشتند  وظيفه  می رفتند،  کشور  هر 
اقتصادی و سياسی مربوط به دربار، پايتخت و غيره 

گزارش هايی تهيه کرده، در اختيار دولت خويش 
هدف های  برای  دولت ها  اين  زيرا  دهند؛  قرار 
سياسی و نظامی خود، به چنان اطالعاتی نيازمند 
بودند. به اين گونه نوشته ها سفرنامه گويند. بنابراين 
چند  يا  يک  گزارش  از  است  عبارت  سفرنامه 
سفر. امروزه سفرنامه های فراوانی از دوران های 
مختلف تاريخی برجای مانده که توسط بازرگانان، 
سفيران، زايران، کشيشان، جاسوسان، دولتمردان 

و پژوهشگران نوشته شده است. 

از برخی از دوره های تاريخی يک سرزمين، سفرنامه های بيشتری برجای مانده 
است. آيا می دانيد چرا؟ 

اربردي در تاريخ نويسي دارد؟  سفرنامه چه 
نگاری  تاريخ  مهم  منابع  از  ها  سفرنامه 
هستند. به نظر شما در سفرنامه ها چه نوع مطالبی 
می توان يافت؟ تصور کنيد اگر در گذشته کاروانی 
از ايران راه می افتاد چه مدت طول می کشيد تا پس 
روستاها  و  بيابان ها  از  راه  فرسنگ ها  پيمودن  از 
برسد؟  چين  به  بزرگ،  و  کوچک  شهرهای  و 
سفرنامه نويسان معموالً بسياری از ماجراهای تلخ 
و شيرين و نيز مشاهدات خود را از راه ها، بناهای 
لهجه ها،  رسوم،  و  آداب  ساختمان ها،  تاريخی، 
تجارت  شيؤه  شهرها،  عمومی  اوضاع  بازارها، 

سپاهيان، نوع ازدواج، پوشاک و خوراک، فنون 
غيره  و  مردم  روحيات  دربارها،  اوضاع  هنرها،  و 
آنان  از  بعضی  حتی  و  درآورده اند  تحرير  رشتٔه  به 
تصويرها  اين  امروزه  پرداخته اند.۱  آن،  ترسيم  به 

۱ــ مثل اوژن فالندن که در دورٔه قاجار به ايران آمد.  
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۱ــ مثل  شاردن که در دورٔه صفويان به ايران آمد.

آگاهی هايی سودمند در اختيار بيننده قرار می دهد. 
از  ارزشمند  اطالعاتی  حاوی  سفرنامه ها  بنابراين 

همٔه شؤون حيات اجتماعی هردوره هستند.
برخی از جهان گردان اروپايی هنگام ديدار 
تصوير  ترسيم  به  شخصيت ها  و  بناها  شهرها،  از 
هنگام  آنان  از  برخی  حتی  می پرداخته اند،  آنها 
عزيمت به مشرق زمين، نقاش استخدام می کردند 
در  کند۱؛  ترسيم  را  نظرشان  مورد  تصويرهای  تا 
نتيجه امروزه که بسياری از آن آثار از ميان رفته 
يا دچار تغييراتی شده اند، اين تصويرها آگاهی هايی 
بيننده  اختيار  در  گذشته  شناخت  برای  سودمند 

قرار می دهد. 

خوانديد که انگيزه های مسافرت در گذشته، 
گوناگون بود. در ميان مسافران، مأموران سياسی 
بيشترين سفرنامه ها را از خود برجای گذاشته اند. 
آنان پس از طی طريق، پيامی را که گاه سّری بود، به 
پادشاه می رساندند و طی چند جلسه با او به مذاکره 
می پرداختند. سپس پاسخ و پيام او را برای پادشاه 
خود می بردند. سفرنامه های اين مأموران سياسی، 
و  اقتصادی  اطالعات  دربرداشتن  از  گذشته 
اجتماعی، منابع بسيار خوبی برای آگاهی از روابط 

سياسی دولت ها به شمار می روند.
با  آشنايی  سفرنامه،  کاربردهای  ديگر  از 

ديدگاه ها و انديشه های نويسندٔه آن است. 

تصوير منسوب به ابن بطوطه

              بخشی از يک سفرنامه 
ابن بطوطه در سفر طوالنی خود، در سال ۷۵۳  ق. 

به منطقۀ شمال افريقا رسيد. پس از آن به مالی رفت.
برای آشنايی بيشتر با آگاهی هايی که از خواندن 
سفرنامۀ  از  قسمتی  آيد  می  دست  به  سفرنامه  يک 

«ابن بطوطه» را در زير می خوانيد. 
او خصوصيات مثبت اهالی مالی را چنين برشمرده 

است: 
اندک  بس  آنان  ميان  در  وستم  ظلم  که  است  اين  يکی  سياهان  نيکويی های  «از 
اغماض و  آنان در اين باره  سلطاِن  بدورند؛  بسيار  ستم کاری  ظلم و  از  سياهان  می باشد. 
چشم پوشی روا نمی دارد. ديگر، امنيت است که در آن کشور نه در َحَضر و نه در سفر 

بيمی از دزدی و تعّدی در ميان نمی باشد. 
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

به نظر شما آيا همۀ مطالب سفرنامه ها حقيقت دارد؟ 

 آسيا 

 اقيانوس هند

 هند

ايران 

 مّکه 

افريقا 

 اروپا 

 اقيانوس اطلس

 طنجه 

سرزمين های اسالمی در قرن هشتم هجری

مسير مسافرت های ابن بطوطه

چين

وبی
ن جن

ی چي
دريا

 سوماترا 

خليج بنگال

دهلی

سيالن

لديو
ی ما

ره ها
جزي

دريای عرب
 عربستان

خليج فارس
 شيراز

اصفهان افغانستان
خراسان

دريای خزر 
روسيه

دريای سياه ماوراءالنهر 
 سوريه
دريای سرخعراق

مصر
دريای مديترانه

الجزاير

مالینيجريه 

مراکش

اندلس

حرکت از مراکش به مکه و سفر او به ايران ۷۲۷ــ ۷۲۵ ق.  
سفر دريايی به افريقای شرقی و بازگشت به عربستان  ۷۳۰ ــ ۷۲۷ ق. 

حرکت به هند از راه آناتولی و آسيای مرکزی ۷۳۳ ــ۷۳۰ ق. 
توقف در دهلی، بازگشت به کلکته و سپس سفر به مرزهای چين ۷۴۱ ــ ۷۳۳ ق. 

سفر به بنگال و فراتر از آن از راه های بازرگانی دريايی وبازگشت به مراکش ۷۴۹ ــ۷۴۱ ق. 
عبور از کوه های اندلس، عبور از صحرای افريقا همراه کاروان  ۷۵۴ ــ۷۴۹  ق. 

ديگر از رسوم مستحسن آنان، اين است که اگر سپيدپوستی در آن کشور بميرد 
مداخله ای در ماَتَرک او نمی کنند، اگر چه اموال او بسيار زياد و هنگفت بوده باشد. 

ديگر از رسوم نيک آنان مواظبت بر نماز و ادای آن با جماعت و تنبيه اوالد به خاطر 
نماز است. روزهای جمعه اگر انسان زودتر و اول وقت به مسجد نرود از کثرت ازدحام، جا 
برای نماز پيدا نخواهد کرد و عادت آنان چنين است که هرکس از پيش، سجادۀ خود را توسط 
غالم به مسجد می فرستد تا آن را در جای مناسبی بگستراند و سجادۀ آنان از برگ های درختی 

شبيه به خرما بافته می شود و اين درخت ميوه ندارد.»
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بيشتر بدانيد

چهرۀ زنان ايرانی در سفرنامه ها 

سفرنامه نويسان اروپايی کم و بيش زنان را نيز مورد توجه قرار داده و مطالبی 
سفرنامه نويسان از سرزمين های دوردست به  نيز دربارۀ آنها نگاشته اند. از آن جا که 
ايران می آمدند، تفاوت بسياری ميان شيوۀ زندگی زنان ايرانی با زنان وطن خودشان 
می ديدند. اين تفاوت ها اغلب به دليل ناآشنايی آنان با فرهنگ ايرانی اسالمی بود. به 
عنوان مثال زنان ايرانی از پوشش خود به ويژه چادر ناراحت و ناراضی نبودند؛ در حالی 
که اروپاييان آنان را در زحمت می دانستند و يا در حالی که شمار زيادی از مردم شهری 
و روستايی فاقد سواد بودند، آنان در سفرنامه خود از بی سوادی زنان می نوشتند و يا به 
دليل بی خبری از دستورات دينی، نسبت به حقوق اجتماعی زنان قلم فرسايی می کردند. 
با اين حال از البه الی مطالب آنها نکات جالب و خواندنی به ويژه مطالب مربوط به تاريخ 
در  زنان  به  مربوط  مطالب  گفت  می توان  دسته بندی  يک  در  يافت.  می توان  اجتماعی 

سفرنامه ها عبارت است از: 
۱ــ پوشاک زنان مناطق مختلف؛ 

۲ــ زنان شهری؛ 
۳ــ زنان روستايی؛ 

۴ــ زنان دربار (زنان پادشاه و نظاير آن)؛ 
۵   ــ زنان عشاير؛ 

۶   ــ ازدواج و مراسم آن؛ 
۷ــ بچه داری و تربيت فرزند؛ 
۸     ــ سرگرمی ها و تفريحات؛ 

۹ ــ شغل و پيشه؛ 
۱۰ــ ميزان تحصيالت؛ 

۱۱ــ زنان مسيحی، زردشتی و غيره. 
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مثًال شاردن که در عصر صفويه به ايران آمد شرح نسبتًا مفصلی از وضعيت زنان 
پادشاه ارائه کرده است. مادام ديوالفوا باستان شناس که در عصر ناصرالدين شاه قاجار 
کالرا  همچون  نويسنده ای  است. حتی  نوشته  مطالبی  ايرانی  زنان  دربارۀ  آمد  ايران  به 
کوليوررايس نام سفرنامۀ خود را «زنان ايرانی و راه و رسم زندگی آنان» گذاشته است. 
او در جايی از کتاب خود می نويسد: «زن ايرانی … از هرگونه فعاليت اجتماعی عام يا 
خاص که مردان انجام می دهند، محروم گشته است. به ندرت به دنبال آموزش و تحصيل 
می رود. و کمتر به وی اعتماد می شود و برای او ارزش و احترام قايلند. چگونه می توان از 
کشوری که زنان آن تا اين اندازه عقب مانده نگاه داشته شده اند انتظار پيشرفت داشت؟»  
امروزه که حدود ۲۰۰ سال از آن تاريخ می گذرد، اگر وی زنده بود و حضور زنان ايرانی 

را در مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری می ديد، قطعًا قضاوت ديگری می کرد. 

۱ــ فصلی از يک سفرنامه را انتخاب کنيد و گزارشی کوتاه دربارٔه کاربردهای آن 
برای مورخان و باستان شناسان آماده سازيد.

۲ــ با مراجعه به يک کتابخانه و استفاده از رايانه، فهرستی از ۱۰ سفرنامه مربوط 
به ايران تهيه کنيد.

۱ــ مسافرت در دوران گذشته با امروز چه تفاوتی داشته است؟ 
فرمانروايان  ساير  نزد  سفيرهايی  مختلف،  داليل  به  فرمانروايان  که  خوانديد  ۲ــ 

می فرستادند. چهار مورد از اين داليل را بنويسيد. 
۳ــ به نظر شما سفرهای اکتشافی با سفرهای علمی چه تفاوتی دارد؟ 

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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 در اين درس خواهيد خواند که زندگی نامه 
و يادداشت روزانه چيست و در تاريخ نويسی چه 
جايگاهی دارد. هم چنين، با اهميت زندگی نامه ها 
آشنا خواهيد شد.چه بسا تصميم بگيريد که شما هم 

روزی زندگی نامٔه خود و يا ديگران را بنويسيد. 
برداريم،  اگر پسوند «نامه» را از اين واژه 
در  هرکس  زندگی  می ماند.  باقی  «زندگی»  کلمٔه 
برگيرندٔه نکاتی چون «تولد، خانواده و محيط اولئه 
فعاليت های  شغل،  ازدواج،  تحصيل،  پرورش، 

و  حوادث  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  گوناگون 
ماجراهای تلخ و شيرين و … مرگ» است. بنابراين 
نوشتۀ  نوع  هر  از  است  عبارت  زندگی نامه 
تمامی  آگاهی هايی از  کوتاه و بلند که حاوی 
يا بخش هايی از دوران زندگانی يا انديشه های 

يک فرد باشد. 
يا  خودش  توسط  هرکس،  نامٔه  زندگی 
که  زندگی نامه ای  می شود.  نوشته  ديگران  توسط 
«زندگی نامٔه  می شود  نوشته  شخص  خود  توسط 

خودنوشت۱» و يا «َحْسب حال» می نامند. 
از سوی ديگر، از قرن ها پيش، عده ای از 
شخصيت های  حاِل  شرح  نوشتن  به  نويسندگان 
پادشاهان،  امامان،  خلفا،  پيامبران،  نظير  مهم 
اقدام  وزيران  و  عارفان  صوفيان،  دانشمندان، 
می کردند. اين شرح حال ها که بعضی از آنها شامل 
شرح زندگانی يک تا ده ها و صدها نفر می شوند، 
َوفَيات  رجال  سيره،  چون:  مختلفی  نام های  به 

(درگذشتگان) خوانده می شدند. 

Autobiography ــ١     

زندگي نامه ها و تاريخ

هم
س د

در
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از طرفی بسياری از کتاب های تاريخی، در 
حقيقت زندگی نامٔه فرمانروايان آن دوره است، زيرا 
مورخاِن پيشين، آنها را به قصد نگارش اقدامات 

شاهان عصر خود نوشته اند. 
در تاريخ ايران، از دوران معاصر به خصوص 
و  رايج تر  حسب حال  نگارش  مشروطه،  از  پس 
متنوع تر شد، به طوری که بخش مهمی از ميراث 
آثار  اين گونه  زيرا  می شود،  شامل  را  ما  فرهنگی 
را  فراوانی  اجتماعی  و  اخالقی  تاريخی،  حقايق 

در بر می گيرند. 
تهيه  چگونه  حال»  «َحْسب  ببينيم  اکنون 
به يکی از اين  می شود. اين نوع نوشته ها معموالً 

دو شيوه تهيه می گردد: 
الف ــ نگارش حوادث زندگی به صورت 

يادداشت های روزانه 
ـ نگارش يا تدوين خاطرات۱ و ماجراهای  بـ 

زندگی به صورت يک جا 
بعضی  روزانه:  يادداشت های  ــ  الف 
دانش پژوهان،  و  سياست مداران  به ويژه  افراد  از 
در پايان هر روز و يا هر چند روز يک بار، گزارش 
می کنند.  يادداشت  را  خود  فعاليت های  مهم ترين 
اين گونه يادداشت ها به مرور زمان افزايش می يابد 
اين  می سازد.  فراهم  را  مجموعه ای  پايان  در  و 

مجموعه ها در زمان نويسنده و يا پس از مرگ    او 
به چاپ می رسد. 

دربار  وزير  َعلَم  اسدالله  يادداشت های 
محمدرضا پهلوی ازجمله اين مجموعه ها است. در 
سال های قبل در کتاب «تاريخ ايران و جهان  ۲» در 
شرح حوادث مربوط به انقالب اسالمی خوانده ايد که 
در سال ۱۳۴۲ ش.که رژيم پهلوی دست به کشتار 
در مدرسٔه علميه زد، اسدالله علم نخست وزير ايران 
بود. علم پس از برکناری از نخست وزيری، وزير 
دربار شد و تا سال ١٣٥٦ش. از نزديک ترين افراد 
و  فعاليت ها  مهم ترين  سّری  به طور  او  بود.  شاه  به 
حوادث روزانٔه دربار و خارج از دربار و مالقات های 
خود با شاه را يادداشت می کرد و آنها را به بانکی در 
سوئيس می سپرد تا نگهداری شود. پس از انقالب، 
اسرار  از  بسياری  از  و  شد  چاپ  يادداشت ها  اين 
برداشت.  پرده  پهلوی  خاندان  اقدامات  و  دربار 
می خوانيد.  را  مجموعه  اين  از  گزيده ای  زير،  در 
سال  در  آمريکايی  چند  ترور  به  يادداشت ها  اين 
۱۳۵۳   ش. اشاره دارد، يعنی دوره ای که رژيم ايران 

به امريکا وابستگی زيادی داشت. 
شاه  اوقات  شرفيابی.  شهريور.   ۶ «شنبه 
خيلی تلخ بود. قبل از اينکه فرصت کنم دهانم را 
سه تن  تروريست ها  صبح  امروز  که  گفت  کنم  باز 

ـ  يادی  ۱ــ برای خاطرات تعريف های گوناگونی ارائه شده است. از جمله گفته اند: خاطره پديده ای است دارای اين ويژگی ها: الف ـ
نشانگر  دربردارد. ب ــ مشتمل بر حادثه يا صحنه يا حالتی است. پ ــ دارای رنگی از احساس و عاطفه و خيال است و اغلب  از گذشته 
تأثيرپذيری روانی فوق العاده است. ت ــ متکی و متوقف بر مشاهده و حضور است؛ اگرچه به صورت غيرمستقيم. ث ــ در يک ظرف زمانی و 

مکانی مشخص قرار دارد. 



 ١٢٨

ي توضيحي توضيح

را  ما  ارتش  به  وابسته  آمريکايی  مستشاران  از 
کشته اند. گفت: «در اسرع وقت به سفير (سفير 
امريکا) تلفن کنيد. تسليت ما را به او و خانواده های 
قربانيان ابالغ کنيد. ضمناً نامه های خصوصی هم 
بايد به آنها نوشته شود … به ارتش بگوييد باالترين 
مستمريی راکه می توان در چنين موردی پرداخت، 
ضمناً  بپردازند.  خودمان  شهدای  مشابه  درست 

بايد ترتيبی دهيد از طرف بخش اجتماعی دربار، 
نمايندگان مخصوصی به ديدن هريک از خانواده ها 
ديگر  فرصتی  در   «… بروند  خودشان  منازل  در 
سنا  بحث  پی  در  که  کرد  خواهم  يادآوری  شاه  به 
دربارٔه فروش اسلحه، سازماِن اطالعاتی اسراييل 
در مورد چنين حمالتی به مستشاران امريکايی به 

ما هشدار داده بود.» 

۱ــ عين السلطنه (برادرزادٔه ناصرالدين شاه) از دورٔه نوجوانی اقدام به ثبت يادداشت های روزانٔه خود نمود. روزنامه خاطرات او از 
حدود سال ۱۳۰۰ ق. يعنی مصادف با چهلمين سال سلطنت ناصرالدين شاه شروع و تا سال ۱۳۲۴ ش. يعنی چهارمين سال سلطنت محمدرضا 
شاه پهلوی ادامه می يابد. او در اين اثر ده جلدی، خاطرات مربوط به دوران سلطنت شش پادشاه قاجار و پهلوی را نوشته است. خاطرات نويسنده 

بسيار متنوع و جامع است. در اين خاطرات عالوه بر مسائل شخصی و خانوادگی، بسياری از مسائل ايران و گاه جهان نيز آمده است.

دربارۀ سخت گيری های رضا شاه در مورد 
عين السلطنه۱  خاطرات  از  قسمتی  لباس،  تغيير 

خواندنی است.
«شاه باز می بيند [مردم] در کرمانشاه با همان 
فحش  خيلی  لذا  هستند.  خود  قديم  البسۀ  و  کاله 
می دهد ولدی الورود از تهران حکم می کند به همه 
افتاد  دهات  به  امنيه  کنند.  ممانعت  شود  تلگراف 
قبا و کاله است که پاره می کنند، رعيت فقير است، 
قادر نيست لباس نو و کاله بی دوام پهلوی تهيه کند. 
رعيتی که يک کاله نمد به ارث به او رسيده و تا حال 

سرش است چطور ماهی يک کاله پارچه ای بی دوام می تواند عوض کند، يا ُکت و شلوار 
تنگ بپوشد… رعيت صبح تا شب مشغول کار است. آن وقت قبا و عبا و کاله او را امنيه 

پاره می کند. (روزنامۀ خاطرات، جلد ۱۰، ص ۷۶۵۱)
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ي توضيحي توضيح

و  خاطرات  تدوين  يا  نگارش  ــ  ب 
ماجراهای زندگی به صورت يک جا: زندگی نامه ها 
تدوين  و  نوشته  يک جا  شيؤه  به  بيشتر  معموالً 
می گردند. امروزه زندگی نامٔه شخصيت ها از طريق 
مصاحبه و نظاير آن نيز تدوين می گردد. عده ای نيز 
خاطرات خود را با استفاده از يادداشت های روزانٔه 

شخصی، به صورتی نو به نگارش درمی آورند. 

نمی شوند، بلکه داليلی گوناگون موجب اقدام برای 
ثبت خاطرات يک مرحله يا مراحل زندگی اشخاص 

می گردد. مهم ترين اين انگيزه ها عبارت اند از:  
سياسی  حادثٔه  يک  خويش:  تبرئۀ  ۱ــ 
اعضای  درونِی  اختالفات  انقالب،  نظير  اجتماعی 
يک حزب و غيره ممکن است موجب بدنامی برخی 
اشخاص گردد (خواه به حق خواه به ناحق). در چنين 
مواردی اين افراد ظاهرًا به منظور بيان خاطرات، اما 
در حقيقت به قصد دفاع از خويش در برابر ادعاهای 

ديگران خاطرات خود را می نويسند. 
اعضای  از  بعضی  گاه  افشاگری:  ۲ ــ 
گروه های سياسی، در پی اختالف با ساير همرزمان 
را  خود  اجتماعی  سياسی  خاطرات  همراهان،  و 
افشای  به  خود  زعم  به  وسيله  بدين  تا  می نگارند 
فريب ها، خيانت ها و کژ     رفتاری های ياران سابق و 

دشمنان امروزی خود بپردازند. 

خودنوشت
يک جا 

زندگی نامه
ديگران

يادداشت های روزانه

نوشته  چرا  خاطرات  و  زندگی نامه ها 
می شوند؟ 

زندگی نامه ها خواه توسط ديگران و خواه 
توسط خود شخص، با انگيزه هايی يکسان نوشته 

دکتر عبدالهادی حائری مورخ برجستۀ 
معاصر در اواخر عمر، زندگی نامۀ خود را برای 
«آنچه  را  آن  و  نگاشت  جوانان  عبرت آموزی 

گذشت » نام نهاد.
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

۳ ــ درخواست مؤسسات و نهادها: امروزه 
مؤسساتی که تحقيقات تاريخی و انتشار اسناد و نظاير 
آن از وظايف آنان است، با دعوت از شخصيت های 
سرشناس به تهيه و تدوين زندگی نامه و خاطرات آنان 
از طريق مصاحبه،  اقدام می ورزند. اين کار معموالً 

ضبط خاطرات و غيره انجام می گيرد. 
۴ــ گذران اوقات: زندان،بازنشستگی، 
و نظاير آن برای بعضی از افراد فرصت هايی برای 

نوشتن داستان زندگی شان ايجاد می کند.  
البته هميشه ميان انگيزه های نام برده مرزی 
مشخص نمی توان کشيد و چه بسا يک زندگی نامه 
به انگيزه های گوناگون نوشته شود. اما معموالً 
يک انگيزه نسبت به ساير انگيزه ها اهميت بيشتری 
مهم  موقعيت  روزگاری  که  فردی  مثالً  دارد. 

انگيزه های 
خاطره نويسی 

 درخواست مؤسسات 

 افشاگری 

عاليق قومی و گروهی 

 تبرئۀ خويش گذران اوقات 

يکی از نويسندگان گفته است: «در خاطره نگاری، زمان، مکان و استناد بايد پررنگ 
باشد.» به نظر شما منظور وی چيست؟

بيان  در  پيری  سنين  در  است،  داشته  اجتماعی 
خاطرات خود، گاه به اشتباهاتش اعتراف می کند، 
گاه نکاتی را دربارٔه اشخاص و ماجراهای عصر 
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را  چند  بزرگانی  ياد  گاه  و  می سازد  افشا  خويش 
پاس می دارد. 

به  زندگی نامه ها  و  روزانه  يادداشت های 
انواع  که  آن جا  از  شوند،  نوشته  که  انگيزه ای  هر 
نظامی  فرهنگی،  اجتماعی،  سياسی،  اطالعات 
منابع  مهم ترين  رديف  در  بردارند،  در  را  غيره  و 
زندگی نامه ها  هستند.  تاريخ نگاران  استفادٔه  مورد 
به  باشند،  مربوط  شخصيتی  چه  به  اين که  به  بسته 
بيشتری می يابند.  ارتباط  تاريخ،  جنبه ای ويژه از 
در مجموع، يادداشت های روزانه و شرح حال ها 
تاريخ  دارد:  کاربرد  موضوعات  اين  تهئه  در 
انديشه،  و  علم  تاريخ  اجتماعی،  تاريخ  سياسی، 
زندگی  تاريخ  جنگ ها،  تاريخ  انقالب ها،  تاريخ 
اشخاص۱. در زير به اختصار شرح هريک از اين 

موضوعات را می خوانيد: 
های  شخصيت  سياسی:  تاريخ  ۱ــ 
خواه  حزب،  يک  عضو  عنوان  به  خواه  سياسی 
به عنوان وزير، سفير، نمايندٔه مجلس و نظاير آن، 
مسايل  از  بسياری  با  خويش  زندگی  دوران  در 
کشمکش  نظير  مسايلی  هستند.  درگير  سياسی 
سياسی،  قراردادهای  سياسی،  گروه های  ساير  با 
مذاکرات ميان دولت مردان، ترور اشخاص، انواع 
اداری،  مؤسسات  تأسيس  دولت ها،  اقدامات 
تصميم گيری ها،  در  ذی نفوذ  افراد  نقش  کودتاها، 
به  مربوط  مسايل  جاسوسی،  مسايل  مالی،  مسايل 

سياسی  جاری  مسايل  و  بين المللی  کنفرانس های 
از اين قبيل اند. 

بسياری از اين موضوعات در زمان وقوع و 
جريان، به دليل اشتغاالت روزمرٔه دست اندرکاران 
يا  ثبت  مشروح  به طور  وغيره،  آنها  بودن  سّری  يا 
منتشر نمی گردند؛ اما با گذشت زمان شرح بسياری 
يادداشت های  و  خاطرات  کتاب های  در  آنها  از 
روزانه عرضه می شود. پژوهشگران برای نگارش 
بسيار  نوشته ها  اين گونه  به  سياسی،  تاريخ های 
بخواهد  که  کسی  مثال  عنوان  به  هستند.  نيازمند 
کند،  بررسی  را  پهلوی  دوران  سياسی  اوضاع 
و  َعلَم  نظير  اشخاصی  خاطرات  از  می بايست 

فردوست استفاده کند. 
۲ــ تاريخ اجتماعی: در تاريخ  اجتماعی، 
بررسی  مورد  بدان  مربوط  مسايل  و  مردم  زندگی 
رسوم،  و  آداب  معيشت،  شيؤه  می گيرد.  قرار 
و  تفريحات  و  ورزش ها  خوراک،  پوشاک،  نوع 
موضوعاتی از اين قبيل، در «تاريخ اجتماعی» مورد 
بحث قرار می گيرند. از آن جا که زندگی اجتماعِی 
می گردد،  دگرگونی  دچار  زمان  گذشت  با  ملتی  هر 
ثبت و ضبط آنها در زندگی نامه ها، به مورخان بسيار 

ياری می رساند. 
علوم  تحول  انديشه:  و  علم  تاريخ  ۳ــ 
و انديشه ها و شرِح حال بزرگان هريک از دانش ها 
می شود.  بررسی  تمدن»  و  فرهنگ  «تاريخ  در 

۱ــ زندگی نامه ها و خاطرات، از ديدگاه روان شناسان نيز از اهميت ويژه ای برخوردارند. (مثًال برای شناخت افراد و ريشه های رفتار آنان.) 
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زندگی نامه های دانشمندان، عارفان و نظاير آن، برای 
نگارش تاريخ فرهنگ و تمدن مفيدند. در بحث از 
فرهنگ و تمدن اسالمی، سيره معصومين (ع) نيز 
بايد مورد توجه مورخان قرار گيرد، زيرا آموزه های 
آنها و شاگردانی که تربيت کردند در پيدايش تمدن 

اسالمی مؤثر بوده است. 
۴ــ تاريخ انقالب ها: در انقالب ها معموالً 
از  عده ای  معموالً  می دهد.  رخ  سرعت  به  همه چيز 
شرکت  انقالب  ضد  يا  انقالب  جبهٔه  در  که  کسانی 
داشته يا شاهد آن بوده اند، پس از چندی خاطرات 
نوشته ها  اين گونه  می نگارند.  را  انقالب  دوران 
اطالعاتی مفيد در اختيار تاريخ نگاران قرار می دهد 
تا به خوبی به علل انقالب، روند آن و نقش هريک 
از گروه ها و شخصيت ها در شکل گيری يا سرکوبی 

آن پی ببرند. 
۵ ــ تاريخ جنگ ها: در اين مورد جنگ 
در  است.  خوبی  نمونٔه  ايران  عليه  عراق  تحميلی 
اين جنگ بسياری از قهرمانان ملت ايران شرکت 
داشتند که زندگی نامٔه آنان به قلم خودشان يا به قلم 
ديگران به چاپ رسيده است. همچنين بسياری از 
آنان خاطرات دوران جنگ يا دوران اسارتشان را 
نگاشته اند. برای تدوين تاريخ اين جنگ، مورخان 
اين گونه  می بايست  منابع،  ساير  مطالعٔه  بر  عالوه 

نوشته ها را نيز مورد توجه قرار دهند.
۶   ــ تاريخ احزاب: يک حزب از هنگام 

اجتماع،  در  فعاليت  و  تثبيت  زمان  تا  تأسيس 
در  می گذارد.  سر  پشت  را  تحوالتی  مرور  به 
يا  همکاری  جامعه،  بر  حاکم  قدرت  با  مدت  اين 
گردد،  انشعاب  دچار  بسا  چه  می کند،  مخالفت 
تغيير  آن  اجتماعی  و  سياسی  جهت گيری های  يا 
کند. ممکن است با قدرت ها و گروه های خارج 
از کشور ارتباط يابد، کتاب ها و نشرياتی به چاپ 
برساند، ممکن است به داليلی، ازهم بپاشد يا به 
حيات خود ادامه دهد. در هر حال به انگيزه های 
از  بعضی  خوانديد  اين  از  پيش  که  گوناگونی 
اعضای آن، چندی بعد به عرضٔه خاطرات خود 
برای  نوشته ها  اين گونه  انتشار  می کنند.  اقدام 
تحوالت  در  آن  نقش  يا  حزب  هر  تاريخ  تأليف 

جامعه بسيار مفيد است. 
از  شايد  اشخاص:  زندگی  تاريخ  ۷ ــ 
«مگر  بپرسيد  و  کنيد  تعجب  عنوان  اين  خواندن 
تاريخ زندگی اشخاص، همان زندگی نامه يا خاطرات 
آنان نيست؟» پاسخ به اين سؤال منفی است! در اين 
مورد باز هم يادداشت های «َعلَم» را مثال می زنيم. 
يادداشت های  بر  عالوه  «علم»  که  است  بديهی 
مصاحبه ها،  خود،  زندگی  دوران  در  خصوصی، 
سخنرانی ها و يا نوشته های ديگری نيز داشته است. 
چه بسا اسنادی نيز دربارٔه او موجود باشد. پس 
برای نگارش تاريخ زندگانی اش می بايست همٔه اين 

منابع مورد مطالعه قرار گيرد. 
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

به نظر شما آيا تمام مطالب زندگی نامه ها درست است؟ 

 تاريخ اجتماعی 

تاريخ انقالب ها 

 تاريخ احزاب 

 تاريخ زندگی اشخاص

تاريخ فرهنگ و تمدن

 تاريخ جنگ ها 

 تاريخ سياسی 

کاربردهای
 زندگی نامه ها و 

خاطرات 

بيشتر بدانيد
تاريخ شفاهی

 
چند سال پس از جنگ جهانی دوم، ضبط صوت اختراع شد. اين وسيلۀ مفيد و قابل 
حمل که امکان به کارگيری آن در همه جا وجود دارد، موجب گسترش«مصاحبه گری» شده 
گردآوری  مطمئن  و  آسان  شيوۀ  يک  به عنوان  صوت  ضبط  از  استفاده  با  مصاحبه  است. 
 (Oral history) اطالعات موجب شد تا شعبه ای از تاريخ نگاری که موسوم به تاريخ شفاهی
است، توسعۀ فراوان يابد. پيش از آن، تاريخ شفاهی با نوشتن مصاحبه ها بود. زيرا تاريخ 
شفاهی يعنی «نوشتن تاريخ با روش مصاحبه کردن ». پيش از آن، مورخان براساس آثار، 
اسناد، کتاب ها، سکه ها و … اقدام به نوشتن تاريخ می کردند، اما در روش تاريخ شفاهی 
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با مراجعه به اشخاص (زنده) که خود در وقايعی شرکت داشته اند يا از نزديک شاهد آن 
وقايع بوده اند، اقدام به تاريخ نگاری می کنند. بدين ترتيب تاريخ شفاهی به «خاطره نويسی» 
بسيار نزديک است؛ اما با آن تفاوت هايی دارد. از جمله آن که معموًال خاطرات را انسان هايی 
می نويسند که صاحب مقام بوده و کارهای مهمی برعهده داشته اند. اما تاريخ شفاهی می تواند 
دربردارندۀ اطالعات مردم عادی نيز باشد. زيرا تشخيص مهم و مفيد بودن اطالعات در 
اين جا، با مورخ است. نيز مسائل مربوط به زندگی، کار، فرهنگ، داد و ستد و به طور کلی 
همه چيز مورد توجه محققان تاريخ شفاهی است، مثًال آداب و رسوم. به همين جهت تاريخ 
شفاهی موجب گسترده تر شدن و تنوع آگاهی های تاريخی شد. نيز اين امکان را فراهم 
فعاليت های  امروزه در  شرکت کنند.  تحقيقات تاريخی  بيشتری در  انسان های  آورد که 
مثًال  می کنند.  استفاده  شفاهی  تاريخ  روش  از  دانشگاه ها  و  دبيرستان ها  در  تاريخ  درسی 
يک دانش آموز با استفاده از اطالعات و خاطرات افراد خانواده دربارۀ شيوۀ زندگی در 
سال های قبل و نيز ابزارها و وسايل مورد استفادۀ مردم تحقيق می کند؛ يا دربارۀ کوچه 
و محله و شهر که چه تغييراتی در چند سال گذشته داشته است، مقاله ای می نويسد. زيرا 

تاريخ شفاهی دربارۀ مسائل تاريخی نزديک به زمان زندگی ماست. 
امروزه درسراسر دنيا مؤسسات پژوهشی دارای بخش های «تاريخ شفاهی» هست. 
گاه  که  آن  نظاير  نويسندگان و  دانشمندان و  سياستمداران،  با  گفت وگو  طريق  از  آنان 

چندين جلسه طول می کشد به گردآوری اطالعات اقدام می کنند.
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با مطالعٔه فصلی از يک کتاب خاطرات، نکاتی را که می تواند برای يک تاريخ نگار 
مفيد باشد، مشخص کنيد و توضيح الزم دربارٔه آن را بنويسيد. 

۱ــ کتاب های خاطرات معموالً به چه انگيزه هايی نوشته می شوند؟ 
۲ــ کاربرد زندگی نامه ها را در تدوين تاريخ سياسی توضيح دهيد. 

۳ــ به نظر شما چرا تمامی مطالب زندگی نامه ها ممکن است درست نباشد؟ 

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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هنگامی  تنها  را  کشور  هر  واقعی  تاريخ 
منابع  مبنای  بر  که  نگاشت  صحيح  و  دقيق  می توان 
(کتاب های  خطی  نسخه های  اسناد،  باشد.  اصلی 
غيرچاپی) و کتاب های چاپ شده از روی نسخه های 
موّرخان  نياز  مورد  اصلی  منابع  مهم ترين  از  خطی 
هم چون  تاريخی،  پژوهش های  برای  اسناد  هستند. 
به  آنها  از  استفاده  با  مورخ  که  هستند  مصالحی 
و  پژوهش ها  بنابراين  می پردازد.  تاريخ  بازسازی 
تحليل های مورخ بدون مراجعه به اسناد و نسخه های 

خطی کامل نخواهد بود. 

اسناد
اسناد در نتيجٔه «روابط اجتماعی» انسان ها 
به وجود می آيند. نامه ای که دوستی به دوست خود 
کارنامٔه  يا  کارمند  يک  استخدام  حکم  می نويسد، 
تحصيلی يک دانش آموز، پس از چندی خود به يک 
سند تبديل می گردند. پس اگر هريک از ما نوشته های 
يا  تحصيلی  وضعيت  خانوادگی،  روابط  به  مربوط 
از  کوچک  بايگانی  يک  داريم،  نگاه  را  شغلی مان 

خط،  پيدايش  روزگار  از  داشت.  خواهيم  اسناد 
اين چنين اسنادی هميشه در طول تاريخ بشر توليد 
شده و بعضی از آنها به جای مانده اند. امروزه چنين 
اسنادی می تواند در گشودن نکات مبهم تاريخ ما را 

ياری دهد. 
کاربرد  ما  برای  می تواند  نوشته ای  هر  آيا 
تاريخی داشته باشد؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد 
تعريفی مشخص از سند ارائه داد. اسناد با توجه 
به استفاده ای که در هر زمان از آنها می شود دارای 
دو ارزش اداری و تحقيقی هستند. يعنی هنگامی 
جاری  روزمرٔه  مسائل  به  مربوط  آنها  مطالب  که 
است، اداری يا شخصی محسوب می شوند اما پس 
از آن که ارزش جاری و روزانٔه خود را از دست 
دادند، به آنها اسناد تاريخی می گويند. بنابراين 
از ديدگاه تاريخی می توان تعريف زير را برای سند 
ارائه داد: «سند تاريخی برگ نوشته ای است 
که با از دست دادن ارزش روزمره و اداری 
و  استناد  قابل  تاريخی  پژوهش های  در  خود 
نگهداری  قابليت  بنابراين  و  بوده  استفاده 

اسناد تاريخي هم
زد
س يا

در
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دائمی داشته باشند».
مکتوب  منابع  مهم ترين  از  تاريخی  اسناد   
شامل  و  می آيند  به شمار  تاريخی  پژوهش های  در 
سياسی،  معاهدات  فرمان ها،  حکومتی،  مکاتبات 
اقتصادی،  های  گزارش  اداری،  های  نوشته 
فرهنگی، نظامی، اسناد قضايی، مالی، حقوقی و 
برخی مکاتبات خصوصی و خانوادگی می باشند. 
اسناد دراصل به صورت نوشته هايی يک و 
گاه چندبرگی هستند اما گاه کتاب هايی نيز تهيه 
صورت  به  سند  مجموعۀ  آنها  در  که  می شد 
يک جا گردآوری شده بود. اين کار بيشتر به 
دليل توجه به فن نويسندگی و آموزش و نيز 
مقام و موقعيت صاحبان اسناد ونامه ها انجام 
می گرفته است. اين گونه مجموعه ها امروزه 
ارزش تاريخی فراوانی نيز يافته اند. منشآت 
قائم مقام فراهانی صدراعظم معروف دورٔه قاجار، 

از اين نمونه است.
بی توجهی به حفظ و نگهداری اسناد موجب 
شده  تاريخ  طول  در  آنها  از  بسياری  رفتن  ميان  از 
است. اگر اين بی توجهی صورت نمی گرفت اکنون 
فرمان ها،  از  باارزشی  و  عظيم  بسيار  مجموعه های 
که  آن جا  تا  بود.  دست  در  ديگر  اسناد  و  احکام 
اکنون  که  اسنادی  می شود  مربوط  ايران  تاريخ  به 
اسناد  مراکز  در  و  دارد  قرار  محققان  دسترس  در 

نگاهداری می شود، از دورٔه ايلخانيان، تيموريان 
و آق قويونلو ها به بعد باقی مانده است. تعداد اين 
اسناد تا دورٔه صفويه بسيار کم است و به همين دليل 
تحقيقاتی که در زمينٔه تاريخ آن دوران انجام می شود، 
با مشکالت بسياری روبه رو است. عوامل گوناگونی 
مانند تغيير محل پايتخت، آتش سوزی، سيل، حمالت 
جنگ های  آنها،  غارت  و  شهرها  به  گوناگون  اقوام 
داخلی پی درپی و مصادرهٔ اموال ديوان ساالران بزرگ 
است.  شده  اسناد  از  بسياری  رفتن  ازميان  سبب 
بيشترين اسناد باقی مانده از سلسله های حاکم بر ايران 

مربوط به دوران پهلوی است. 

آيا می دانيد در کشور ما چه روزی به عنوان روز اسناد ملی تعيين شده است؟
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انواع اسناد
اسناد را براساس محتوا و کاربردشان در 
تحقيقات تاريخی، می توان به شيؤه زير طبقه بندی 

کرد: 
۱ــ اسناد اقتصادی و اجتماعی: گويای 
در  مردم  زندگی  چگونگی  و  اقتصادی  اوضاع 
دوره ای معين هستند. اسناد مالياتی، قباله های ملکی 
و ازدواج، اسناد و مکاتبات تجاری، وقف نامه ها و 

آمارهای جمعيتی از اين قبيل اند. 
۲ــ اسناد فرهنگی: مانند اسناد مربوط به 
تأسيس مدارس، دانشگاه ها، اعزام دانشجويان به 

خارج از کشور، امتيازنامٔه انتشار نشريات. 
فرمان های  مانند  سياسی:  اسناد  ۳ــ 
پادشاهان يا مسئولين مملکتی و مکاتبات سياسی 

ميان کشورها 
۴ــ اسناد شخصی: مانند خاطرات افراد يا 

يادداشت های روزانٔه سفر و نامه های خصوصی۱

اربرد اسناد
اسناد، اطالعاتی را دربارهٔ زندگی اقتصادی، 
مورخ  اختيار  در  گذشته  دوران  فرهنگی  و  سياسی 
می گذارند که در نوشته های مورخان کمتر به آن اشاره 
شده است؛ زيرا موضوع کتاب ها بيشتر در زمينٔه امور 
سياسی، نظامی و در پاره ای موارد تشکيالت اداری 
مطالب،  تفسير  کمتر به شرح و  است و مؤلفان آنها 
به ويژه از ديدگاه اجتماعی و اقتصادی، پرداخته اند. 
اسناد  بررسی  با  می تواند  امروزی  مورخ  بنابراين 
تاريخی به مطالبی جديد دست يابد. پاره ای از داليل 

ارزش کاربردی اسناد عبارت است از: 
اداری  روند  در  اداری  اسناد  چون  ۱ــ 
آنها  بررسی  با  می شده اند  صادر  خود  روزگار 
می توان به اوضاع سياسی، شيؤه مکاتبات اداری 
و چگونگی ثبت و ضبط احکام و نامه ها پی برد. 
همچنين از ميان اسناد اصطالحات اداری روزگار 

گذشته مشخص می شود. 

منشآت

منشآت در لغت يعنی انشا شده، نوشته شده و ديکته شده. منشآت نوع خاصی 
از نامه هايی بود که در گذشته نوشته می شد و ويژگی هايی داشت؛ مثًال در ابتدای آن 
به مدح خداوند می پرداختند که ممکن بود يک صفحه را به خود اختصاص دهد و يا با 

وعظ و خطابه پايان می يافت.

۱ــ اين اسناد در بسياری موارد توسط نسل های بعدی به صورت کتاب خاطرات يا سفرنامه چاپ شده اند. 
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با  می توان  اسناد  از  استفاده  با  ۲ــ 
شد  آشنا  گذشته  دوران  اقتصادی  وضعيت 
زيرا در آنها اطالعاتی پيرامون انواع ماليات ها، 
شيؤه ماليات گيری، چگونگی انجام معامالت و 
و  زمين ها  انواع  آبياری  و  کشاورزی  وضعيت 
می کردند  کار  زمين  روی  که  مزد     افرادی  ميزان 

وجود دارد. 

اوضاع  با  می توان  اسناد  مطالعٔه  با  ۳ــ 
اجتماعی گذشته نيز آشنا شد مانند: آداب و رسوم، 
چگونگی  و  اصناف  و  اجتماع  طبقات  وضعيت 

زندگی مردم. 
۴ــ از مسائل ديگری که می توان از البه الی 
اسناد استنباط کرد تحول خط و شيؤه نگارش و 

انشاء است. 

سوادِ نامۀ حاجی ميرزا آقاسی به وزير نظام (ميرزا تقی خان)۱

۱ــ از اسناد آرشيو وزارت امور خارجه ايران. 
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ات مهم در مراجعه به اسناد تاريخي ن
رعايت  مستلزم  اسناد  از  تاريخی  استفادٔه 
نوشته ای  سند،  برگ  يک  است.  خاصی  اصول 
کنند،  برخورد  آن  با  زيادی  افراد  شايد  که  است 
باشد؛ حال آن که  نداشته  کاربردی  آنها  اما برای 
مورخ با بررسی خود، آن را برای تدوين تاريخ زنده 
می کند. اين امر جز با سنجش محتوای اسناد با 
ديگر منابع تاريخ نويسی (سکه ها، کتاب ها، کتيبه ها، 

آثار باستانی و غيره) ممکن نخواهد بود.
 

قوت ها و ضعف هاي اسناد
زمان  در  که  اين  دليل  به  تاريخی  اسناد 

کاربرد «شخصی» يا «اداری» داشته اند،  خود، 
از بسياری دروغ ها و مالحظه کاری ها و مسائلی 
از اين قبيل که يک مؤلف در کتاب خود ممکن 
است آگاهانه درنظر گيرد، به دورند. بنابراين منبع 
موثقی برای مطالعات تاريخی به شمار می روند. 
عنوان  به  کمتر  را  اسناد  گذشته  در  مورخان 
يک منبع تاريخی درنظر می گرفتند؛ اما امروزه 
تحقيق در تاريخ بدون مراجعه به اسناد ناقص 
خواهد بود. با وجود اين نمی توان گفت آنچه 

در اسناد آمده، همواره درست است. 
مورخ پيش از هرچيز بايد از اصالت سندی 
که به آن استناد می کند، و جعلی نبودن آن مطمئن 

اين نامه در اواخر سال ۱۲۵۹ ق. به هنگامی که ميرزا تقی خان در شهر ارزنة الروم 
(واقع در ترکيه) مشغول مذاکره دربارۀ اختالفات مرزی ايران با دولت عثمانی بود، در 
ستايش از شايستگی او که توانسته بود از حقوق ايران به خوبی دفاع کند نوشته شده 
است. در پايين چند سطر از نامه بازنويسی شده است. دانش آموزان می توانند بقيۀ نامه 

را از روی سند بازنويسی کنند.

باز نويسی بخشی از سند:
«… خدمات آن فرزند مقبول خاطر مآثر ملوکانه افتاد و باعث ازدياد مراحم و 
اشفاق مهراشراق خديوانه دربارۀ آن فرزند شد. به حق، آن فرزند در مجلس پنجم بسيار 
بسيار خوب از عهده […] برآمده است. زياد از حد از آن فرزند راضی و خشنود شدم. 
مرحبا مرحبا! صد هزار آفرين. روی آن فرزند سفيد. نمک شاهنشاه دين      پناه به 
آن فرزند حالل باشد که به طور دلخواه آن جانب در مجلس پنجم حقوق و حدود 

دولت علّيه ايران را ثابت کردی…»
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۱ــ يعنی بعدها با خطی ديگر، جاهايی از آن را از نو نوشته باشند. 
نگهداری  اداره  يا  مؤسسه  يک  توسط  که  است  تاريخی  يا  عمومی  اسناد  کلئه  نگهداری  محل  بايگانی  يا   (Archive) آرشيو  ۲ــ 
شود. مؤسسه ای که مسئول نگهداری اسناد راکد (غيرقابل استفاده) در کشور ماست، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران 

نام دارد. 

باشد. برای تعيين اصالت اسناد می توان شواهدی را 
در آنها درنظر گرفت. سندی که بتوان به آن اطمينان 
کرد نبايد مخدوش، خط خورده، تراشيده، شکسته، 
ترميم شده و نونويس۱ باشد. اگر سند، رونوشت يا 
به اصطالِح قديم سواد است، بايد از روی اصل 
شناسايی  برای  باشد.  نشده  خالصه  و  شده  نوشته 
آن  نوشته های  حاشئه  و  مهر  امضا،  به  توجه  سند، 
تزئينات  و  مرکب  کاغذ،  طريق  از  است.  ضروری 

يک سند نيز می توان اصالت آن را تعيين کرد. 
و  افراد  بعضی  دست  در  که  اسنادی 
اما  دارند،  بسياری  ارزش  هستند،  خانواده ها 
قبيل  از  گوناگون  خطرهای  معرض  در  چون 
بهتر  هستند،  نابودی  و  پوسيدگی  آسيب ديدگی، 
مراکز  به  يا  و  شوند  منتشر  و  شناسايی  است 

نگهداری اسناد منتقل گردند. 

بايگاني ها و مؤسسات نگهداري اسناد
آرشيو۲  به  امروزه  اسناد  نگهداری  محل 
نگهداری  برای  آرشيو  تأسيس  است.  معروف 
از  بازمی گردد.  گذشته  بسيار  زمان های  به  اسناد 
را  زندگانيش  به  مربوط  مسائل  انسان  که  زمانی 
ثبت کرد، به فکر نگهداری آنها نيز افتاد. نخستين 
تمدن های  به  مربوط  آمده،  دست  به  بايگانی های 
مهم بشری مانند مصر و آشور است. پس هميشه 
در طول تاريخ آرشيوهايی برای نگهداری اسناد 
و مدارک وجود داشته است. در اروپا از قرون 
دولتی  مدارک  و  اسناد  برای  آرشيوهايی  وسطی 
پديد آمد. از قرن هفدهم ميالدی فهرست کردن و 
تنظيم اسناد دولتی در اروپا رواج يافت و هر روز 

آرشيوهای ملی گسترش بيشتری يافتند. 

با توجه به آنچه که در کتاب تاريخ ايران و جهان (۱) در مورد خط، زبان و نظام 
وضعيتی  چه  باستان  ايران  در  آرشيو  شما  به نظر  آموخته ايد،  هخامنشيان  مملکت داری 

داشته است؟

در ايران تا پيش از تأسيس وزارت خانه های 
جديد، رسم بر اين بود که مسئول هر دستگاه اداری 

و حکومتی، اسناد را در خانه نگهداری می کرد. 
خانواده های  در  اداری  اسناد  بيشتر  بنابراين 
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تعداد  زمان  مرور  به  و  مانده  ارث  به  ديوان ساالر 
زيادی از آنها از بين می رفت. تنها برای نگهداری 
اسناد و مکاتبات سلطنتی در دربار، آرشيوی وجود 
داشت که رونوشت اسناد را در آن جا نگهداری 
می کردند. پس از انقالب مشروطه، به دليل توجه 
و  وزارت خانه ها  ايجاد  و  اداری  سازمان های  به 
در واقع شکل گيری نظام جديد اداری، اسناد هر 
وزارت خانه در بايگانی همان جا نگهداری می شد. 
اين کار به تدريج موجب افزايش اسناد و مدارک 
عهدٔه  از  مؤسسات  کم کم  که  به طوری  گرديد. 
نگهداری آنها برنيامدند. به اين ترتيب فکر تأسيس 
مرکزی اختصاصی برای نگهداری اسناد مربوط 

به افراد يا ادارات مختلف به وجود آمد. 

ساختمان گنجينه اسناد ملی

در ايران تا چند دهٔه پيش، اسناد به شکل 
پراکنده در خانواده ها و سازمان ها وجود داشتند 
تا اين که فکر تأسيس مرکزی برای نگهداری اسناد 
مطرح شد و پس از پيشنهاد سازمان يونسکو برای 
تأسيس آرشيو در کشورهای مختلف، سرانجام در 
مجلس  آرشيو به تصويب  قانون  ۱۳۴۹ش.  سال 
وقت رسيد و سازمان اسناد ملی ايران به عنوان 
آرشيو ملی تشکيل شد. امروزه همٔه سازمان های 
دولتی موظفند اسناد راکد و قابل بايگانی خود را 

به اين سازمان بفرستند.۱
کتابخانٔه  اسناد،  نگهداری  مراکز  ديگر  از 
که  است  تهران  دانشگاه  اسناد  مرکز  و  مرکزی 
اسناد قابل توجه و مهمی به ويژه از دورٔه قاجاريه 

۱ــ اين سازمان در سال ۱۳۸۲ش. با کتابخانٔه ملی ادغام شد و به سازمان اسناد و   کتابخانه  ملی جمهوری اسالمی ايران تغيير 
نام داد. مرکز اين سازمان در تهران قرار دارد و به تازگی در چند شهر ديگر مانند تبريز، کرمان، همدان و زاهدان شعبه هايی تأسيس کرده است و 
فعاليت های سودمندی برای نگهداری، طبقه بندی و آماده سازی اسناد و استفادٔه پژوهشگران و نيز نشر مجموعه هايی از آنها انجام داده است. 
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و اسنادی از رجال سياسی و دانشمندان معاصر 
را نگهداری می کند.١

ز اسناد وظايف مرا
وظايف يک مرکز اسناد در ۴ بخش خالصه 

می شود: 
۱ــ حفظ و نگهداری اسناد از انواع خطرات 

مانند آتش سوزی، رطوبت، نور، حشرات و … 
استفادٔه  برای  اسناد  سازی  آماده  ۲ــ 
محققين به وسيلٔه فهرست، طبقه بندی و دسته بندی 

آنها و تهئه راهنماهايی برای استفادٔه مراجعين. 
۳ــ مرمت اسناد آسيب ديده.

شکل  به  آنها  حفظ  برای  اسناد  تکثير  ۴ــ 
ميکروفيلم يا فتوکپی. 

مجّلۀ گنجينۀ اسناد يکی از مجله های تخصصی تاريخ پژوهی 
است که مقاله های آن عمدتًا مستند به اسناد و مدارک تاريخی 
است. اين مجله از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 

اسالمی ايران منتشر می شود.

مراحل مرمت يک سند تاريخی

رضوی،  قدس  آستان  مرکزی  کتابخانٔه  جمله:  از  دارد.  وجود  تاريخی  اسناد  نگهداری  برای  ايران  در  نيز  ديگری  اسناد  مراکز  ١ــ 
کتابخانه های دانشگاهی، مؤسسٔه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنياد مستضعفان، وزارت امور خارجه، مرکز اسناد انقالب اسالمی ايران و …
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نسخه های خطی

امروزه ما کتاب هايی را در اختيار داريم که در نسخه های فراوان به ياری صنعت 
چاپ، نشر يافته و محققان و متفکران، افکار و يافته های خود را از طريق اين کتاب ها به 
مردم انتقال می دهند. صنعت چاپ نخستين بار در نيمۀ قرن پانزدهم ميالدی برابر با قرن 
نهم هجری در اروپا به کار گرفته شد. با توجه به اين که نخستين چاپخانه ای که در ايران 
دست به چاپ کتاب زد در سال ۱۲۲۷ ق. به کشور وارد شد، اين سؤال پيش می آيد که 

پيش از آن کتاب ها چگونه در اختيار مردم قرار می گرفتند؟ 
مدتی پس از اين که بشر به نگارش بر روی کاغذ دست زد، اين کاغذها را با جلد 
به هم پيوست و کتاب را به وجود آورد. اين کتاب ها که بخشی از آنها امروزه در اختيار 

به  شده اند،  نوشته  دست  با  که  اين  به دليل  ماست، 
«دست نوشته» يا «نسخه ی خطی »معروفند. از هنگام 
هزار  هزاران  تاکنون  ايران،  در  کتاب نويسی  آغاز 
است؛ اما همۀ آنها به دست  نسخۀ خطی نوشته شده 
که  است  آفاتی  همان  نيز  اين  دليل  است.  نرسيده  ما 
تاريخی،  اصلی  منابع  تمامی  برشمرديم.  اسناد  برای 
ادبی و جغرافيايی و ساير علوم که امروزه مورخان و 
ديگر دانشمندان برای بررسی علوم موردنظرشان از 
آنها استفاده می کنند تا پيش از رواج صنعت چاپ، در 

شکل اوليۀ خود، نسخۀ خطی بوده اند. 
مثًال يک مورخ اگر بخواهد دربارۀ تاريخ ايران 
چاره ای  کند  بررسی  و  پژوهش  مغوالن،  دورۀ  در 
مانند  دوره  اين  اصلی  منابع  به  که  اين  جز  ندارد 
تاريخ جهانگشا، نوشتۀ عطاملک جوينی، جامع التواريخ 
منابع  بسياری  و  همدانی  فضل اهللا  رشيدالدين  نوشتۀ 

ديگر مراجعه کند که در همان زمان يا اندکی پس از آن نوشته شده اند. اين کتاب ها که 

اثر  التواريخ  جامع  خطی  نسخۀ  آغاز 
رشيد الدين فضل الله همدانی

بيشتر بدانيد
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اکنون چاپ شده و در اختيار مورخين قرار دارند، روزی به شکل نسخۀ خطی در گوشۀ 
کتابخانه ای پنهان بوده و چه بسا بسياری از وجود آنها بی اطالع بوده اند. اما فردی که به 

او مصّحح می گويند آنها را يافته و تصحيح کرده و به چاپ سپرده است. 
نسخه های خطی از نظر قدمت و ارزش تاريخی به دو دسته تقسيم می شوند: 

۱ــ نسخۀ اصل: نسخۀ اصل نسخه ای است که به خط مؤلف است. نسخه ای که 
توسط يک کاتب نوشته می شد و مؤلف خود آن را تصحيح و بازخوانی می کرد نيز همان 
ارزش را دارد. نسخۀ اصل، مهم ترين نسخۀ يک کتاب است. زيرا مطالب موردنظر مؤلف 
بدون هيچ دخل و تصرفی در آن وجود دارد و چون اين نسخه اساس نوشتن نسخه های 

ديگر بوده است به «نسخۀ مادر» معروف می باشد. 
۲ــ نسخۀ نزديک به اصل: پس از نسخۀ اصل، نسخه ای اهميت دارد که از روی 
نسخۀ اصل نوشته شده باشد و اگر کاتب آنها دقيق و امانت دار بوده باشد، در آنها کمتر 
اشتباه راه يافته است. هر چه تاريخ کتابت نسخه ازتاريخ تأليف آن دورتر باشد، اعتبار 

آن کمتر می شود چون امکان تغيير بيشتری در آن وجود دارد. 

۱ــ سند را تعريف کنيد. 
۲ــ کاربردهای اسناد برای مورخ را توضيح دهيد. 

۳ــ ويژگی های يک سند تاريخی قابل استناد را بنويسيد. 

پرسش هاي نمونه 

۱ــ يکی از مراکز اسناد را معرفی کنيد. 
به  گزارشی  آن  دربارٔه  داريد،  اختيار  در  گذشته  به  مربوط  سندی  چنان چه  ۲ــ 

کالس ارائه دهيد.

انديشه و جست و جو
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هميشه  گذشته  دربارٔه  آگاهی  کسب  منابع 
کدام  دربارٔه  اين  که  به  بسته  بلکه  نيستند.  يکسان 
دوره از تاريخ مطالعه کنيم، تفاوت هايی در اين زمينه 
باستانی  آثار  که  اهميتی  مثال  برای  دارد.  وجود 
برای شناخت دوره های کهن تر تاريخ دارند بيش 
از اهميت آنها برای بررسی تاريخ دوره های جديد 
پيشرفت های  دراثر  عوض  در  است.  بشر  تاريخ 
تمدنی و فرهنگی قرون اخير منابع ديگری به وجود 
آمده اند که امروزه به مورخان برای شناخت بهتر 
اين قرون کمک می کنند. يکی از اين منابع نشريات 
يا روزنامه ها و مجالت هستند که در اين درس با 
کاربردشان  و  انسان  زندگی  سير  در  آنها  اهميت 

به عنوان يک منبع تاريخی آشنا خواهيد شد.

نشريات و اهميت آنها در زندگي انسان
به  اجتماعی  ارتباطات  جهان  در  امروزه 
در  که  مجله  و  روزنامه  قبيل  از  چاپی  رسانه های 
و «به طور  معين»  با «هدفی  مشخص»،  «زمان هايی 
متناوب» توليد و توزيع می شوند اصطالحاً نشريه گفته 
می شود. عنوان «مطبوعات» نيز که گاه در زندگی 

روزمره با آن برخورد می کنيد، به همين معناست. 
وسيلٔه  تنها  مجالت  و  روزنامه ها  اگرچه 
به  اما  نيستند.  جوامع  در  آگاهی  و  اخبار  انتقال 
اين  مهم ترين  رديف  در  را  آنها  می بايست  داليلی 
وسايل به شمار آورد. آن چنان که پيدايش امکاناتی 
اينترنت  و  ماهواره  تلويزيون،  راديو،  تلفن،  نظير 
نيز نه تنها از اين اهميت نکاسته بلکه برخی از اين 
امکانات به توسعٔه نشريات کمک کرده اند. برخی 

از داليل اهميت نشريات عبارتند از:
گروهی  رسانه های  نخستين  نشريات  ۱ــ 
استفاده  آنها  از  جديد  قرون  در  انسان  که  هستند 
علمی،  فکری،  پيشرفت  در  مهم  عاملی  و  کرده 

اقتصادی و سياسی جوامع بوده و هستند.

نشريه ها و تاريخ نويسي

هم
زد
دوا

س 
در
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نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

نشريات  مطالب  حجم  و  تنوع  نظر  از  ۲ــ 
نسبت به ديگر رسانه ها محدوديت کمتری دارند. 
برای مثال يک شبکه راديويی يا تلويزيونی معموالً 
در مقايسه با يک روزنامه، اخبار و مطالب کمتری 

را با توضيحات محدود تر ارائه می کنند.
۳ــ استفاده از نشريه نيازمند اختصاص دادن 
وقت معين (مثل اخبار راديو يا تلويزيون) نيست و در 
هر زمان امکان مراجعه به آن وجود دارد. هم چنين 
خوانندهٔ نشريه فرصت مطالعٔه مکرر مطالب و انديشه 

و تفکر بيشتر دربارهٔ آنها را می يابد.
۴ــ معموالً سنديت مطالب نشريات بيش از 
هر رسانٔه ديگری است. زيرا اين مطلب ثبت شده 
و مکتوبند و نگرش ها و ديدگاه های متنوع تری را 

شامل می شوند.
بنابرآنچه گفته شد در عصر کنونی نشريات 

جزئی مهم از زندگی روزمرٔه مردم هستند. به همين 
دليل است که تنوع و تعداد آنها در هر کشور، از 
جمله مالک های پيشرفت يا عقب ماندگی آن کشور 

محسوب می شوند.

به نظر شما نشريات چه ويژگی ها و فوايد خاص ديگری دارند؟ پس از گفت و گو 
در کالس چند مورد را يادداشت کنيد.

انواع نشريات در گذشته و حال
نشريات را براساس نوع موضوع و محتوا 
يا زمان انتشار آنها به انواع مختلفی تقسيم بندی و 

نام گذاری کرده اند:
از  محتوا:  و  موضوع  نظر  از  ۱ــ 
اين نظر نشريات به انواعی مانند خبری، سياسی، 

علمی، ادبی، اجتماعی، اقتصادی، تاريخی، طنز 
مواقع  بسياری  در  می شوند.  تقسيم بندی  غيره  و 
مطالب  نوع  تعيين کننده  موضوع  چند  از  ترکيبی 
موضوعی  محورهای  معموالً  است.  نشريه  يک 
نشريات در باالی صفحٔه نخست يا روی جلد آنها 

نوشته می شود.
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ي توضيحي توضيح

توجه به محتوا نوع ديگری از تقسيم بندی 
نوع  اين  در  می سازد.  مطرح  نيز  را  نشريات 
تقسيم بندی بيشتر کيفيت (ميزان سنديت)، اهميت 
نام گذاری هايی  است.  مطرح  مطالب  کاربرد  و 
تحقيقی  «مجله  يا  پژوهشی»  علمی  «نشريه  مانند 
صورت  ويژگی ها  اين  نشان دادن  برای  کاربردی» 

مطالب  با  نشريات  از  دسته  اين  مطالب  می گيرد. 
تفاوت  عمومی  و  خبری  مجلٔه  يا  روزنامه  يک 
بنيادی دارد و کاستی های موجود در نشريات (که 
در ادامه به آنها اشاره خواهد شد) در آنها کمتر به 

چشم می خورد.
تعريف  در  انتشار:  زمان  نظر  از  ۲ــ 
از  يکی  «زمان مند بودن»  که  خوانديد  نشريه 
خصوصيات نشريات است. به همين جهت فاصلٔه 
زمانی ميان چاپ دو شماره از يک نشريه در تعيين 
نوع و نام آن مؤثر است. نام هايی چون «روزنامه»، 
«هفته نامه» و «فصل نامه» بيانگر دسته بندی نشريات 

از اين بعد هستند.
عوامل  از  ترکيبی  مواقع  از  بسياری  در 
محتوايی و زمانی موجب به وجود آمدن يک نشريه 
می توان  نمونه  برای  می گردد.  خاص  عنوانی  با 
اجتماعی،  سياسی،  «روزنامٔه  نظير  عنوان هايی  به 
اقتصادی صبح» يا «فصل نامٔه مطالعات تاريخی» 

اشاره کرد.

آرشيو نشريات

قديمی  نشريات  بخش  دارای  معموًال  پژوهشی،  مراکز  و  بزرگ  کتابخانه های 
يا  ميکروفيلم  به  شدن  تبديل  گاه  و  صحافی  دسته بندی،  از  بعد  نشريات  اين  هستند. 
چاپ مجدد، در اختيار مراجعين قرار داده می شوند تا به جست و جوی مطالب مورد نظر 

خود در آنها بپردازند.
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آگاهي هاي تاريخي در نشريات
اگرچه هدف اصلی از به وجود آمدن نشريات 
آگاه کردن مردم هر عصر از اوضاع و احوال جهان 
دور و بر آنها بوده و هست، اما در عين حال چون 
مدارکی مکتوب هستند با گذشت زمان به   عنوان يک 
تاريخی نيز پيدا می کنند. آن چنان که  ارزش  منبع، 
امروزه جزو منابع اصلی مورخان، برای آگاه شدن 
از اوضاع دورهٔ انتشار آنها به   شمار می آيند، نشريات 
از راه های گوناگونی موجب افزايش دانش مورخان 

و توسعٔه علم تاريخ می شوند. از جمله:
به   جا مانده  نوشته های  می دانيم  چنانکه  ۱ــ 
دربارٔه  آگاهی  منبع  مهم ترين  تاريخی  دورٔه  هر  از 
آن دوره می باشند. از اين جهت نشريات به دليل 
فاصلٔه زمانی اندکی که با وقوع اخبار ذکر شده در 
آنها دارند، منبع اصلی و مهم هستند. آگاهی های 
مفصل  و  متنوع  مستقيم،  نشريات  در  موجود 
است. مستقيم بودن مطالب آنها از آن روست که 
هم زمان يا به فاصلٔه اندکی پس از وقوع رويدادهايی 
اطالعات  تنوع  شده اند.  ثبت  می کنند،  ذکر  که 
تاريخی نشريات به دليل پرداختن آنها به موضوعات 
مختلف (گاه تا ده ها موضوع) است. باالخره آنکه 
شرح و تفصيل موجود در نشريات دربارٔه بسياری 
از رويدادها نيز قابل توجه است. برای مثال اگر در 
يک کتاب تاريخ يا خاطرات دربارٔه يک رويداد يا 
يک شخصيت سياسی مطالبی کلی و محدود آمده 
باشد، در نشريات هم   زمان با آن رويداد يا شخصيت 
جزئيات بيشتری يافت می شود. بنابراين با کمک 

نشريات می توان با رويدادهای سياسی، اجتماعی، 
مذهبی، اقتصادی و افکار و انديشه های رايج در 
هر عصر و حتی حوادث جزئی و روزمره آشنا شد. 
به طور خالصه نشريات، آيينۀ اوضاع و احوال 

دوران انتشار خودشان هستند. 
۲ــ نشريات در شکل گيری بعضی رويدادها 
و تحوالت تاريخی قرون اخير تأثير داشته اند. در اين 
حالت آنها عالوه بر در اختيار گذاشتن اخبار تاريخی 
بنابراين  و  دارند  نيز  را  تاريخی  عامل  يک  نقش 
شناخت  در  نقص  بروز  موجب  آنها  ناديده گرفتن 
واقعيت تاريخی خواهد شد. در قسمت پايانی اين 
درس با نمونه هايی از نقش تاريخی نشريات در تاريخ 

معاصر کشورمان آشنا خواهيد شد.
تاريخ  با  نيز  ديگر  شکلی  به  نشريات  ۳ــ 
آنها  از  بسياری  در  اين که  آن  و  پيوند  می يابند 
مطالبی به صورت عمومی و يا تخصصی و تحقيقی 
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دربارٔه تاريخ چاپ می شود. از اين جهت نشريات 
بينش  و  دانش  گسترش  و  تاريخ  علم  پيشرفت  به 

تاريخی در جوامع کمک می کنند.

درجۀ اعتبار محتواي نشريات در مطالعات 
تاريخي

منابع  خوانديد که همٔه  پيش  درس های  در 
تاريخ  نويسی در هنگام مراجعٔه مورخ به آنها مورد 
نقد قرار می گيرند تا نقاط قوت و ضعف آنها شناخته 
شود. نشريات، به خصوص روزنامه ها، هم از اين 
مورخان  نظر  از  زيرا  نيستند.  مستثنی  موضوع 
نمی توان همٔه مطالب آنها را بدون ارزيابی پذيرفت. 
همواره اين امکان وجود دارد که به داليل مختلف 
در  ورزانه  غرض  و  نادرست  اطالعاتی  و  اخبار 
داليل  اين  از  برخی  باشد.  داشته  وجود  نشريات 

عبارتند از:
ممکن  شخصی:  نظرات  دخالت  ۱ــ 
را  نشريه  يک  مطالب  و  اخبار  که  افرادی  است 
منفعت  يا  ديدگاه  براساس  می کنند  تنظيم  و  تهيه 
کنند.  دستکاری  را  واقعيت ها  خويش  شخصی 
و  ديدگاه ها  مورخ  است  الزم  جهت  همين  به 
اهداف دست اندرکاران يک نشريه اعم از مديران 
و نويسندگان مطالب آن را بشناسد و تأثير آنها بر 

محتوای نشريه را دريابد.
اعتقادی،  سياسی،  مالحظات  ۲ــ 
باعث  مالحظات  اين گونه   :… و  اقتصادی 
منعکس  بوده اند  که  آن گونه  واقعيت ها  می شوند 

نشوند. مورخ بايد اين مالحظات را که ممکن است 
در هر دورهٔ تاريخی متفاوت باشند، شناسايی کند و با 

در نظرداشتن آنها به مطالب نشريات اعتماد کند.
۳ــ شتاب زدگی: يکی از مشکالت مهم 
چون  که  است  اين  نشريات  مندرجات  مورد  در 
امکان  می شوند،  چاپ  و  تهيه  عجله  و  سرعت  با 
اهميت  دليل  به  است.  زياد  آنها  در  اشتباه  بروز 
مسألٔه زمان در توليد نشريات و به ويژه روزنامه ها، 
برای  کافی  فرصت  ناچار  آنها به  دست  اندرکاران 
تحقيق و بررسی پيرامون درستی يا نادرستی همٔه 
اخبار و جزئيات آنها را ندارند. عجله و محدوديت 
اشتباهات  که  شود  می  موجب  همچنين  وقت 
بسياری  در  بنابراين  يابد.  راه  نشريات  در  چاپی 
و  تازه  وجود  با  نشريات  در  موجود  اخبار  مواقع 

دست اول بودن، کامل نيستند.
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نقش نشريات در تحوالت تاريخ معاصر ايران 
و شناخت آنها

به  نزديک  قدمتی  ايران  در  روزنامه  چاپ 
اخبار»  «کاغذ  روزنامه  نخستين  دارد.  قرن  دو 
در  شيرازی  صالح  ميرزا  همت  به  که  داشت  نام 
شد.  منتشر  قاجار  محمد  شاه  حکومت  زمان 
ميرزا تقی خان اميرکبير نيز از جمله کسانی بود که 
با انگيزهٔ اصالح حکومت و پيشرفت کشور به چاپ 
روزنامه  ای با نام «وقايع اتفاقيه» اقدام کرد. در آغاز 
روزنامه  ها در صفحاتی محدود (۲ تا ۵ صفحه) و 
منتشر  نسخه)  چند  صد  (حداکثر  اندک  تعدادی 
می  شدند و ضمناً مطالب آنها از سوی حکومت و 
حتی شخص شاه به شدت کنترل می شد. به تدريج و 
با افزايش آگاهی اجتماعی و سياسی مردم و به ويژه 
کيفيت  و  نشريات  تعداد  انديشه  و  فکر  صاحبان 

سخت گيری های  يافت.  افزايش  نيز  آنها  مطالب 
حکومت موجب شد بعضی افراد در خارج از ايران 
را  آنها  و  کنند  چاپ  فارسی  زبان  به  روزنامه هايی 
به شکل های مختلف در کشور (بيشتر در تهران و 

چند شهر بزرگ ديگر) توزيع کنند.

ژورناليسم و تاريخ نويسی ژورناليستی

مشکالتی که به آنها اشاره شد باعث می شود که اخبار و مقاالت چاپ شده در 
نشريات در مجموع دارای سبک و اعتبار خاصی شوند که اصطالحًا به آن «ژورناليسم» 
(journalism   ) می گويند. مورخان با استفاده از اين اصطالح هر کتاب تاريخی را نيز 
که محتوای آن با عجله، غرض و رزی و تحت تأثير مالحظات مختلف نوشته شده باشد، 
«ژورناليسم تاريخی» يا «تاريخ نويسی ژورناليستی» می نامند. کم يا زياد کردن اهميت يک 
موضوع يا شخصيت تاريخی، تبليغ يا جوسازی، دخالت دادن نظرات شخصی و گروهی 
(حکومتی) و عجله در ثبت اخبار و رويدادها پيش از روشن شدن جزييات و ابعاد مختلف 

آنها، از جمله ويژگی های اين نوع تاريخ نگاری است.
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دربارٔه  گوناگونی  مطالب  نشريات  اين  در 
اوضاع ايران و جهان به چاپ می رسيد که تأثيری 
مهم بر افکار خوانندگان آنها داشت. برای مثال در 
مشروطيت  انقالب  با  هم زمان  يا  پيش  که  نشرياتی 

ايران چاپ شده اند، مطالب زير يافت می  شود.
ــ بيان پيشرفت های برخی کشورها و 
همراه  آنها  با  ايران  نامساعد  وضع  مقايسۀ 
و  کشورها  اين  پيشرفت  علت های  ذکر  با 

اين  به  مراجعه  با  مورخ  ترتيب  بدين 
روزنامه ها عالوه بر آگاهی از رويدادهای تاريخی 
آن زمان، با مسايلی چون ساختار سياسی ايران، 
مردم،  مشکالت  و  خواسته ها  خارجی،  روابط 
و  علل  و  رايج  اجتماعی  و  سياسی  انديشه های 

زمينه های انقالب مشروطه آشنا می شود.
نيز  مشروطيت  انقالب  از  بعد  دوران  در 
و  سياسی  صحنٔه  در  بيشتر  وسعتی  با  روزنامه ها 
اجتماعی کشور نقش آفرين بودند. در اين روزنامه ها 
نظريات مختلف دربارٔه چگونگی ادارٔه کشور پس 
به  گوناگون  حوداث  و  مشروطه  نظام  استقرار  از 

چاپ می رسيد. دولت و گروه های سياسی هر کدام 
با ايجاد روزنامه سعی در همراه کردن مردم با نظرات 

و خواسته های خويش داشتند.
همچون  ايران  بعدی  مهم  رويداد های  در 
نهضت ملی شدن نفت و انقالب اسالمی هم نشريات 
ضمن تأثيرگذاری بر افکار جامعه، به انعکاس اخبار 
کشور و جهان می   پرداختند. اگرچه بسياری از اين 
نشريات تحت تأثير مالحظات گروهی، حکومتی و 
که  داشت  توجه  بايد  اما  داشته اند،  قرار  شخصی 
حتی آگاهی از خود اين مالحظات، برای مورخان 

امروزی سودمند و روشنی بخش است.

عقب ماندگی ايران.
رويدادهای  دربارۀ  اخباری  انتشار  ــ 
داخلی و تحليل آنها که در روزنامه های داخلی 

اجازۀ چاپ نمی يافتند.
استبداد  آفات  دربارۀ  مطالبی  چاپ  ــ 
عدالت  و  قانون  استقرار  لزوم  و  استعمار  و 

در کشور.

در قسمت بيشتر بدانيد اين درس يک آگهی از يک روزنامه مربوط به اواخر 
دوره قاجار، آورده شده است. با مطالعه آن بگوييد چه آگاهی های تاريخی درباره اوضاع 

ايران در زمان انتشار اين روزنامه در آن وجود دارد؟
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«بشارت باد اهل وطن را»

مژده باد وطن خواهان را و بشارت باد خانم های منسوجاِت وطنی پوش را که ملزم 
نمودند خودشان را به پوشيدن لباس شرف و افتخار که بافت های داخلی وطن عزيز از 
قبيل پارچه های يزد و اصفهان و کاشان و کرمان باشد. چندی بود که به واسطه نا امنی راه 
و تاخت و تاز قاطعان طريق، جنس وطنی داخل طهران نمی شد و به اين واسطه وطن طلبان 
مأيوس و نا اميد بودند. ولی الحمد لّله از زمانی که انجمن محترم به همت خواتين ايرانی 
تشکيل يافته و اعضای انجمن در نهايت جديت در ترويج منسوجات وطنی جّد و جهد 
می نمايند و خبر به واليات منتشر شده، حاليه کمپانِی اسالمی با هزار زحمت دو عدل از 
پارچه های خوب اصفهان که خيلی ممتاز است و از همه جهت از پارچه های فرنگ بی نياز 

است، وارد نموده است. 
روزنامۀ شکوفه، سال سوم، غره  [اّول] شهر ذی قعدة الحرام ۱۳۳۳، شماره ۱۷، صفحه ۱.

بيشتر بدانيد
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۱ــ نشريات به چه داليلی در زندگی انسان اهميت دارند؟
۲ــ از نظر موضوع و محتوا نشريات به چه انواعی تقسيم بندی می شوند؟

۳ــ نشريات از چه راه هايی به افزايش دانش مورخان و پيشرفت علم تاريخ کمک 
می کنند؟

۴ــ داليل راه يافتن اخبار و مطالب نادرست در نشريات را توضيح دهيد.
۵     ــ نشريات چگونه در انقالب مشروطيت ايران مؤثر واقع شدند؟

۱ــ يک نشريه (روزنامه، مجله يا…) مربوط به چند سال پيش (هرچه قديمی تر 
بهتر) پيدا کنيد. سپس براساس مطالب آن گزارشی تهيه کنيد که گويای اوضاع کشور 

يا شهر شما در زمان انتشار آن نشريه باشد.
۲ــ با مراجعه به روزنامه فروشی فهرستی از نام و مشخصات (موضوع، زمان 

انتشار و …) نشريات موجود در آن تهيه و به کالس ارائه کنيد. 

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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ايران کشوری با پيشينه ای بسيار طوالنی و 
دارای افتخارآميزترين جلوه های فرهنگ و تمدن 
بشری است. قرن ها پيش از آنکه مهاجران آريايی 
وارد اين سرزمين شوند، در گوشه و کنار ايران، 
و  جيرفت  سيلک،  ايالم،  مانند  تمدنی  مهم  مراکز 
وجود  سيستان  در  سوخته  شهر  به  مشهور  تمدِن 
داشت که سازندگان هريک از آنها در زمينه های 
از  بااليی  درجٔه  به  فرهنگی  و  علمی  گوناگون 

شکوفايی رسيده بودند.
پس از مهاجرت آريايی ها به ايران، تحولی 
از  پس  آنان  شد.  ايجاد  سرزمين  اين  وضع  در 
ايران  بومی  ساکنان  با  کم کم  اوليه،  درگيری های 
درآميختند و بدين ترتيب از آميزش دستاوردهای 

زندگی کوچ نشينان و يک جا نشينان ايران، جامعه ای 
وجود  با  که  گشت،  ايجاد  جديد  ويژگی های  با 
ادامه  خود  حيات  به  بسيار  تحوالت  و  تغييرات 

داده است.
اقوام  مهاجرت  با  که  دوران  اين  تمام  در 
مختلف به داخل ايران و جريان ها و حوادث بسيار 
همراه بود، عواملی همچون زبان فارسی، دين اسالم 
و آيين زردشت، و نيز موقعيت جغرافيايی ايران در 

شکل گيری هويت ايرانيان تأثيری پايدار داشتند.
مورخان با درنظرداشتن ويژگی های سياسی، 
آن  از  ايران  طوالنی  تاريخ  فرهنگی  و  اقتصادی 
عوامل  و  ايران  تاريخ  بررسی  به  تاکنون،  روزگار 

تشکيل دهندٔه هويت ايرانی می پردازند.

يک  چيستی  که  است  فرهنگ  و  تاريخ  زبان،  همچون  عواملی  هويت،  از  منظور   
ملت را مشخص می کند.

هم
زد
 سي
س
در

مورخان و تاريخ ايران
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دوره بندي هاي تاريخ ايران
موّرخان روند زندگی ايرانيان در طول تاريخ 

را به شيوه های گوناگونی دوره بندی کرده اند.
در يک تقسيم بندی پذيرفته شده، تاريخ ايران 
به دو دورهٔ بزرگ ايران پيش از اسالم (ايران باستان) 
و ايران در دوران اسالمی تقسيم می گردد. در دورٔه 

اسالمی، مردم ايران به دين اسالم ايمان آوردند و 
در ساختن فرهنگ و تمدن اسالمی پيشگام ديگر 
مسلمانان شدند. بزرگ ترين دانشمندان اسالمی از 
اين سرزمين برخاستند و آثار علمی فراوانی را به 

جامعٔه بشری تقديم کردند.

به نظر شما مالک تقسيم بندی تاريخ ايران به دو دورۀ قبل و بعد از اسالم چيست؟

در هريک از اين دوره ها زندگی جامعٔه ايرانی 
اسالم  ورود  دارد.  و  داشت  را  خود  ويژگی های 
سبب  ايرانيان،  تدريجِی  اسالم پذيرِی  با  ايران  به 
سبب  و  شد  ايرانی  جامعٔه  روند  در  دگرگونی هايی 

پيدايی فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی گشت.
دوره بندِی  ديگر،  تقسيم بندِی  شيؤه  يک 
سياسی  و  اقتصادی  روند  لحاظ  به  ايران  تاريخ 
دو  به  را  ايران  تاريخ  می توان  نظر  اين  از  است. 
و  مشروطّيت  انقالب  تا  باستان  روزگار  از  دوره، 
از مشروطّيت تا عصر حاضر تقسيم کرد. ايران از 
روزگاِر باستان تا مشروطيت دارای وضع سياسی 
معينی با دگرگونی های اوايل دورٔه اسالمی  تقريباً 
و نيز شيؤه اقتصادی مشخص بود. نظام سياسی 
ايران در اين دوران، اغلب استبدادی و ساختار 
اقتصادی آن بر بنيان کشاورزی و دامداری بود. 
در اين دوران طوالنی، بخش کوچک اما پرنفوذ 

اشراف و نجبا در ايران منشأ بسياری از تحوالت 
سياسی، اقتصادی و اداری بود ونظام سياسی را 
يک شبکٔه بسيار گسترده و پيچيدٔه اداری مرکب 
از ديوان های مختلف، اداره می کرد. فرمانروا در 
رأس هرم قدرت قرار داشت و توده های مردم در 

قاعدٔه اين هرم قرار می گرفتند.
بعد  به  مشروطيت  از  ايران  سياسی  وضع 
آشنا  آن  با  قبل  سال  در  که  شد  دگرگونی  دچار 
در  بزرگ تر  تحولی  اسالمی  انقالب  با  شده ايد. 
تاريخ سياسی ايران اتفاق افتاد. از ابتدای تاريخ 
اين سرزمين سلسله های حکومتی با يورش مؤسس 
حکومت  و  می گرفت  شکل  قبلی  سلسلٔه  عليه  آن 
به صورت موروثی به فرزندان وی منتقل می شد. 
پادشاهی  سلسله های  حکومت  اسالمی  انقالب  با 
پايان يافت و انتخاب رهبران جامعه بر عهدٔه مردم 

قرار گرفت.
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تاريخ  دوره بندی  راه های  از  ديگر  يکی 
ايران، تقسيم آن بر بنياد خاندان های حکومت گر 
يعنی سلسله های سياسی حاکم بر ايران است. اين 
شيوه از ديرباز تا کنون يکی از رايج ترين شيوه های 
مثال  به عنوان  است.  بوده  ايران  تاريخ  دوره بندی 
فهرست نام پادشاهان هخامنشی و يا ساسانی مبنای 
می رود.  به شمار  آنان  فرمان روايی  دورٔه  محاسبٔه 
البته اين شيوه دشواری هايی نيز دارد، که در درس 

دوم با آن آشنا شديد.

تاريخ سلسله ای ايران

دوره بندی های
 تاريخ ايران

پيش از اسالم 
دوران اسالمی

از روزگار باستان تا انقالب 
مشروطيت و از مشروطيت 

تا عصر حاضر

ايرانی  جامعٔه  کلّی  ويژگی های  با  که  اکنون 
در طول تاريخ و نيز دوره بندی های آن آشنا شديد 
به بررسی روند دانش تاريخ در ايران و شيوه های 

مورخان در دورٔه مختلف تاريخی می پردازيم.

تاريخ نگاري در ايران
عوامل  نقش  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی 
گوناگون در شکل گيری جامعٔه ايرانی بدون ياری 
پژوهش های تاريخی امکان پذير نيست. چون قصد 
است،  تاريخ  دانش  با  آشنايی  کتاب،  اين  نهايی 
می بايست شيوه های اين بازسازی توسط مورخان 
ايرانی بازگو شود. در آغاز، نگاهی گذرا به سير 

دانش تاريخ در ايران می اندازيم.
ايرانيان از ديرباز دلبستٔه روايت رويدادهای 
مهم بوده اند، اما اين دلبستگی تا زمان ما به شيوه ای 
يکسان نمايان نشده است. آنچه در درس چهارم 
دربارهٔ پيوند افسانه ها و حماسه ها با تاريخ خوانديد، 
موّرخان  است.  درست  نيز  ايران  تاريخ  دربارٔه 
اطالعات اندکی از دوران باستانی ايران در دست 
دارند. جز کتيبه ها، سکه ها، آثار، ابزار، افسانه ها و 
حماسه های برجای مانده از آن دوران آثار مکتوبی 

از ايرانيان بر جای نمانده است. 
بخش عمده ای از آگاهی های کنونی ما در 
رومی  و  يونانی  موّرخان  آثار  از  برگرفته  باره  اين 
بوده اند،  دوران  آن  ايرانيان  رقيب  چون  و  است 

نمی توان به درستی به همٔه آنها اعتماد کرد.

نيد و  پاسخ دهيد  ر  ف

آيا می توانيد ارتباط شاهنامۀ فردوسی را با خدای نامه ها بيان کنيد؟
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از  بخشی  ايران  به  اسالم  ورود  از  پس 
تاريخ شفاهی ايران باستان توسط عالقه مندان به آن 
دوران، نوشته شد و «خدای نامه» ها که به باور برخی 
پژوهشگران، سال شمار وقايِع فرمانروايان ساسانی 

بوده است، مبنای کار موّرخان مسلمان گشت.
با ورود اسالم به ايران، سنت های ايرانی و 
آميختند.  هم  در  تاريخی،  انديشه  دربارٔه  اسالمی 
و  انديشه ها  از  تأثيرپذيری  با  موّرخان  پس  آن  از 
اين  پرداختند.  تاريخ  نگارش  به  جديد  روش های 
مورخان در آغاز به دليل جنبٔه دينی و رواج زبان 
عربی به عنوان زبان عمومی مسلمانان آثار خود را 
بدان زبان می نوشتند. اين روند در پی روی کارآمدِن 
فرمانروايان مستقل و نيمه مستقل در ايران و تجزئه 
خالفت اسالمی دگرگون شد. در دوران حاکميت 
سلسله های ترک نژاد بر ايران، زبان فارسی مبنای 
تاريخ نويسی موّرخانی شد که رويدادهای مربوط به 
يک  رويدادهای  يا  و  ترک  فرمانروايان  سرگذشت 

شهر يا واليت را ثبت می کردند.
يورش مغوالن به ايران ويرانی ها و کشتارهای 
فراوانی در پی داشت. با اين همه در همين دوران 
چند نمونٔه بسيار ارزشمند از کتاب های تاريخ ايران 
و تاريخ های محلی نوشته شد. ايلخانان مغول مانند 
و  جنگ ها  ياد  داشتند  عالقه  کشورگشايان  ديگر 
لشکرکشی های خويش را حفظ کنند. مورخان اين 
دوره همراه با انجام اين خواسته، پی آمدهای اندوهبار 

يورش آنان بر ايران را نيز بازگو کردند. 
دو  در  مغوالن  حکومت  دورٔه  مورخان 

گروه قرار می گيرند: گروهی که در دستگاه مغوالن 
مناصب دولتی داشتند. (مانند عطا ملک جوينی 
بيرون  که  گروهی  و  جهانگشای)  تاريخ  نويسندٔه 
به  انتقادی  ديد  با  بنابراين  و  بودند  آنان  نفوذ  از 
منهاج  (مانند  می نگريستند.  مغوالن  فرمانروايی 

سراج نويسندٔه کتاب طبقات ناصری) 
و  تيموريان  عهد  ايران  در  تاريخ نويسی 
همانند  قراقويونلوها)  و  (آق قويونلوها  ترکمانان 
يک  دوران  اين  در  يافت.  ادامه  قبل  دوره های 
دسته از مورخان، تاريخ های عمومی و شرح    حال 
و  دادند  قرار  خود  کار  مبنای  را  فرمانروايان 
دسته ای ديگر به تاريخ شهرها پرداختند. به عبارت 

ديگر تاريخ های محلی را نوشتند.
روايت  به  نيز  صفوی  دوران  مورخان 
آن  فرمانروايان  و  صفوی  دولت  رويدادهای 
پرداختند. بسياری از آنها همانند مورخان پيش از 

خود، وقايع را به ترتيب وقوع آنها می نوشتند. 
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آنان  تکاپوهای  و  مردم  زندگی  به  گسترده  به طور 
توجه کرد و رويدادهای مربوط به آنان را در اثر 
خويش آورد. از اين پس شيؤه سنتی و شيؤه نو 

در تاريخ نويسی پا به پای هم پيش رفتند.

موّرخان ايراني؛ روش ها و بينش ها
از هنگام آغاز تاريخ نويسی در ايران، مهم ترين 
موضوع مورد اعتنای مورخان، رويدادهای بزرگ 
زندگی  به  مربوط  رويدادهای  به ويژه  و  مهم  و 
فرمانروايان بود. در طول تاريخ ايران منصبی به نام 
که  داشت  وجود  مجلس نويسی  و  وقايع نگاری 
وظيفٔه آن ثبت رويدادهای مربوط به فرمانروايان بود. 
مراحلی  همان  تقريباً  خويش  کار  در  مورخان  اين 
را که در درس اول برای کار يک مورخ ذکر شد، 

می پيمودند. (سعی کنيد آنها را به ياد آوريد.)
با وجود اين در شيوهٔ تاريخ نگاری سنتی، کار 
مورخ بيشتر ارائٔه اطالعات دربارٔه فرمانروا، شرح 
جنگ ها و روابط سياسی با ديگر دولت ها، بود. اين 

موّرخان بيشتر به بازگويی وقايع می پرداختند.
قاجاريان،  فرمانروايی  پايانی  سال های  در 
مورخان ايرانی به تدريج روش های نو تاريخ نگاری 
بود،  گرفته  شکل  اروپا  در  آن  از  پيش  که  را 
تحت  ايران  در  تاريخ نويسی  بنابراين  فرا گرفتند. 
تأثير روش ها و حتی بينش های آنان قرار گرفت، 
اما اين کار چندان گسترشی نيافت و حتی پس از 
تأسيس گروه های تخصصی تاريخ در دانشگاه ها، 
فاصله  پيشينيان  شيؤه  از  اندکی  تنها  موّرخان 

منابع تاريخی اين دوران به ويژه سفرنامه های 
دربارٔه  فراوان  آگاهی های  از  سرشار  اروپاييان 
است.  صفوی  فرمانروايان  اقدامات  و  زندگی 
اروپا،  با  ايران  گسترده  روابط  دليل  به  همچنين 
مناسبات  دربارٔه  با ارزش  آگاهی های  دربردارندٔه 

خارجی ايران است.
ايران،  در  قاجار  دولت  روی کارآمدن  با 
زمينه برای يک رشته دگرگونی ها نيز فراهم آمد. 
تا  ابتدا  (از  قاجاريان  حکومت  نخست  نيمٔه  در 
همان  تاريخ نويسی،  روند  ناصر الدين شاه)  سلطنت 
تقليد از شيؤه مورخان پيشين بود؛ به اين معنی که 
در آثار مورخان چندان نشانی از حضور مردم در 
تاريخ نبود و نيز نشانی از زندگِی اجتماعی در آن 

به چشم نمی خورد.
قاجار،  ناصر الدين شاه  سلطنت  دوران  در 
گونه ای نهضت ترجمه در ايران رواج يافت. در 
اين دوران ايران روابط نزديکی با اروپا داشت و 
به همين دليل شماری از آثار اروپاييان به فارسی 
تاريخی  ترجمه شد که بخشی از آن ها کتاب های 
روش های  نفوذ  برای  را  زمينه  رويداد  اين  بود. 
تاريخ نگاری جديد غربی در ايران آماده ساخت. 
را  ايرانی  مورخان  بينش  هم  و  هم روش  آنچه  اما 
در اين دوران دگرگون ساخت انقالب مشروطيت 
تاريخ  کتاب  تأليف  با  زمان  اين  در  بود.  ايران 
بيداری ايرانيان به دست ناظم االسالم کرمانی، 
دورٔه تازه ای در تاريخ نويسی ايران آغاز شد زيرا 
ايرانی  مورخی  کتاب  اين  در  نخستين    بار  برای 
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گرفتند.
يک  به صورت  تاريخ  کنونی،  دوران  در 
است  گشته  مطرح  کشور  در  علمی  مستقل  رشتٔه 
تاريخ  علوم،  تخصصی شدن  و  تقسيم بندی  بنابر  و 
نيز روش ها و بينش های ويژٔه علمی خويش را يافته 
است. اکنون توجه به جنبه های تازه در تاريخ نگاری 
سبب دلبستگی پاره ای از موّرخان به تاريخ نويسی 
دگرگونی در  مستلزم  اين شيوه  علمی شده است. 

روش و بينش مورخ است.
در  سعی  ايران،  جديد  تاريخ نويسی  در 
اين  است.  پژوهش  در  علمی  روش  به کاربستن 
عرضٔه  و  سازمان دهی  گزينش،  دربرگيرنده  کار 
پژوهش های تاريخی با تکيه بر منابع اصلی و اسناد 
و مدارک مستند برای هر موضوع تحقيق است، 
به عالوه در اين روش بر ارزيابی و نقادی عالمانٔه 
منابع و به کارگيری همٔه مواد الزم برای تاريخ نويسی 

تأکيد می شود.
کم کم  نيز  ايران  معاصر  تاريخ نگاری  بينش 
موضوع  و  می رود  پيش  بنيادی  تحولی  سوی  به 
کار مورخان، تنها سرگذشت فرمانروايان و شرح 
جديد،  تاريخ نويسی  در  نيست.  آنان  جنگ های 
همٔه جنبه های گوناگون زندگی گذشتٔه مردم ايران 
دليل  همين  به  گيرد.  قرار  تأکيد  مورد  می بايست 
زمينه های  در  آثاری  به      نگارش  امروزه  مورخان 
تاريخ  نظامی،  تاريخ  يعنی  تاريخ  دانش  گوناگون 
 … و  هنر  تاريخ  دينی،  انديشٔه  تاريخ  اقتصادی، 
ادبی  منابع  حتی  منابع  همٔه  از  و  شده اند  دلبسته 

بنابراين  می برند.  سود  خويش  پژوهش های  برای 
اصل،  مهم ترين  تاريخ نويسی  جديد  شيوه های  در 
همه جانبه نگريستن مورخ به گذشته به ياری تمامی 
موادی است که او را در کار بازسازی خردمندانه 

گذشته، ياری دهند.

عباس اقبال آشتيانی ( ۱۳۳۴ ــ ۱۲۷۵ ش. ) يکی از نخستين 
مرز  در  او  آثار  بود.  ايران  در  نو  تاريخ نويسی  پيشگامان 
تاريخ نويسی سنتی و نو قرار دارند و گرچه از آن هنگام تاکنون، 
اما  است،  گشته  دگرگونی هايی  دچار  ايران  در  تاريخ نويسی 
نوشته  های اقبال آشتيانی همواره به عنوان نمونه هايی جدی از 

تأثير روش های جديد در تاريخ نگاری باقی خواهد ماند.



 ١٦١

ي توضيحي توضيح

وقايع نگاران و مجلس نويسان قديم با روش سنتی
مورخان ايرانی

مورخانی که برای حرفٔه تاريخ نگاری و تحقيقات تاريخی، 
در دانشگاه ها آموزش ديده اند.

بعضی از مورخان مسلمان و غيرمسلمان که در گذشته 
دربارٔه تاريخ ايران آثاری نوشته اند.

هم  آنان  پژوهش های  که  ايران شناسان  و  شرق شناسان 
از ديدگاه روش و هم به لحاظ بينش تأثير عمده ای در 
زوايای  روشن ساختن  و  گذشته  ايراِن  تاريخ نويسی 
گوناگون  داليل  به  هرچند  است؛  داشته  آن  تاريک 
سياسی و فرهنگی می توان کاستی ها و غرض ورزی هايی 

نيز در کار برخی از آنان ديد.

مورخان غيرايرانی

يا  شهرت طلبی  سودجويی،  تفنن،  سر  از  که  دارند  وجود  هم  افرادی  امروزه 
با  تنها  گروه  اين  می زنند.  دست  تاريخ نگاری،  به  ظاهر  به  گروهی،  دلبستگی های 
سرهم بندی اطالعات ديگران، به شيوه ای سطحی، وانمود می کنند اثری تاريخی عرضه 
کرده اند، اما در واقع حاصل کار آنان چيزی نيست جز يک رشته آگاهی های پراکندۀ 

نامنظم که از اينجا و آنجا گرد آورده اند.
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بيشتر بدانيد

نقش دين و زبان در هويت ملی ايرانيان

دو عامل مهمی که در استمرار حيات جامعۀ ايرانی نقش داشته اند، عامل دين و 
زبان فارسی است. اقوام ساکن در ايران همواره ضمن نگاهداشت خرده فرهنگ های 
خويش، پيکره يگانه فرهنگ ايرانی را ساخته اند. اين کار بر بنياد باورهای مشترک 

دينی و زبانی انجام يافته است.
دين از هزاران سال پيش تاکنون تأثير عمده ای در زندگی ايرانيان داشته است. 
زيرا باورهای دينی، همه گسترۀ زندگی سياسی و اجتماعی را دربر گرفته است. در ايران 
عهد ساسانی، همبستگی استواری ميان دين و دولت برقرار بود و تاريخ ملی ايران رنگی 
دينی داشت. اين شيوه در ايران پس از اسالم نيز همچنان پابرجا مانده و به ويژه پس 
از رسمی شدن مذهب تشيع در دورۀ حکومت صفويان جلوه ای ويژه يافت و به عنوان 

عامل مهم همبستگی مردم ايران درآمد.
پابه پای دين، عامل زبان نيز به وحدت بخشی جامعه ايرانی ياری رسانده است. 
زبان فارسی با ريشه های کهن و با داشتن آثاری باشکوه در زمينۀ شعر و نثر که حاوی 
بلندترين مفاهيم فکری است، از مهم ترين عناصر جلوۀ ايران در عرصۀ فرهنگ و تمدن 
جهانی و نيز استمرار هويت ايرانی به شمار می رود. ايران گرچه از ديرباز به دليل وضع 
ويژۀ طبيعی، گذرگاه فرهنگ ها، مهاجرت ها و يورش های گوناگون بود و از همۀ اين 
رويدادها به مثابه زمينه ای برای مبادلۀ فرهنگی با همسايگان سود جست، دين و زبان 
فارسی را به عنوان مهم ترين ابزارهای نگاهداشت هويت خويش، به کار برد و با تعالی 

بخشيدن بدان ها گروه های قومی فراوانی را در فرهنگ خويش ُمستحيل کرد.
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۱ــ با مطالعٔه يک کتاب تاريخی (يا بخشی از آن) نظر خود را دربارٔه روش و 
بينش آن بنويسيد.

۲ــ به يک کتابخانه مراجعه کنيد و مشخصات دست کم پنج کتاب را دربارٔه يک 
دورٔه معين تاريخ ايران فهرست کنيد.

۳ــ مهم ترين سلسله های تاريخی ايران از دوران باستان تا عصر حاضر را براساس 
ترتيب زمانی بنويسيد.

۱ــ دو مورد از انواع دوره بندی های تاريخ ايران را شرح دهيد.
۲ــ وضع تاريخ نويسی در ايران عصر مغول چگونه بود؟

۳ــ تاريخ نويسی ايران در عصر ناصر الدين شاه چه تحولی يافت؟
۴ــ منظور از «روش» و «بينش» در تاريخ نويسی جديد ايران چيست؟

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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تقسيمات تاريخ جهان
در اين درس به اين مطالب می پردازيم که 

«مورخان به تاريخ جهان چگونه می نگرند»؟
تاريخ  بررسی  برای  مورخان  گام  نخستين 
زندگی  از  طوالنی  دوران  اين  دوره بندی  جهان، 
انسان است، زيرا مطالعه و بررسی اين دورهٔ طوالنی، 
بدون چنين کاری مشکل و حتی غيرممکن است. به 
همين جهت موّرخان و ديگر دانشمندانی که دربارٔه 
تاريخ جهان مطالعه می کنند، برای سهولت مطالعٔه 
عصرهايی  و  دوره ها  به  را  جهان  تاريخ  خويش، 

تقسيم کرده اند.
مورخان به دليل اهميتی که خط (کتابت) در 
تاريخ نويسی دارد، بر اين عقيده هستند که تاريخ به 
دو دوره تقسيم می شود، يکی «دورٔه ماقبل تاريخ» 
يعنی پيش از اختراع خط و دوم «دورٔه تاريخی» 

يعنی پس از اختراع خط.
در کتاب  تاريخ ايران و جهان (۱) با برخی 
ديگر از اين تقسيم بندی ها آشنا شديد. آيا می توانيد 

يک نمونه از آنها را بيان کنيد؟

رۀ زمين تاريخ جهان، تاريخ سراسر 
کرهٔ زمين، جهان مشترک همٔه انسان هاست. 
همٔه  تاريخ  هم،  جهان  تاريخ  جهت  همين  به 
انسان هاست، اما چنانکه می دانيم از حدود ۵۰۰ 
سال پيش انسان ها موفق به کشف تمامی کرٔه زمين 
و اثبات تجربی کرويّت زمين شده اند. تا پيش از آن، 
بشر متمدن اطالعی از قاره های امريکا، اقيانوسيه، 
قسمت هايی از افريقا و بسياری از جزاير و سواحل 
و درياها و اقيانوس ها نداشت. با اين حال باز هم 
دانشی به نام «تاريخ جهان» وجود داشته است؛ 

اما نه در مفهوم کنونی آن.
تاريخی  اطالعات  بشر،  دانش  گسترش  با 
مورخان  آثار  در  به خصوص  شد،  بيشتر  نيز  او 
مسلمان، وسعت ديد قابل مالحظه ای ارائه گرديد. 
از پنج قرن پيش با کشف راه های دريايی و شناختن 
وسعت  بشر  تاريخ  نگرش  ناشناخته،  قاره های 
بيشتری يافت و تاريخ جهان نسبت به قبل جهانی تر 
شد. با وجود اين، تعصباِت فرقه ای، منافع سياسی 
و اغراض و اهداف قومی، مانع از تحقق کامل اين 

مورخان و تاريخ جهان هم
رد
چها

س 
در
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امر شده است. به ويژه بسياری از مورخان اروپايی 
و  اساس  را  اروپا  تاريخ  که  کوشيده اند  همواره 
محور تاريخ تمامی جهان قلمداد کنند؛ بدين داليل 
تاکنون تاريخ جهانی منصفانه ای که سهم و جايگاه 
باشد،  شده  منظور  آن  در  جهان  مردم  همٔه  واقعی 
نوشته نشده است. بيشتر کتاب هايی که غربيان در 
دوران اخير دربارٔه تاريخ جهان نوشته اند دارای 

اين نقيصه اند.

و  انساني  وحدت  عرصۀ  جهان،  تاريخ 
حاصل تمدن بشري

تعليمات اديان الهی و تحقيقات علمی نشان 
داده است که انسان ها در فطرت و سرشت برابرند 
به عبارت ديگر نوع انسان در «انسان بودن» دارای 
وحدت است. اين وحدت ذاتی انسان ها مسلماً در 
اوايل تاريخ، با وحدت در ظواهر زندگی و تمدن نيز 
همراه بوده است. تفاوتی که بعدها در ميان جوامع 
بشری به وجود آمد، در نتيجٔه عواملی نظير تنوع 
جغرافيايی، ميزان انديشه و تالش و مانند  محيط 
آنها بوده است. تفاوت انسان ها از لحاظ انديشه، 
هنگامی  جسمی،  توانايی های  و  روحيات  و  اراده 
که با عوامل ديگری چون ميزان وحدت جامعه و 
آشکارشدن  سبب  شود،  همراه  مديريت»  «قدرت 

اختالف در پيشرفت جوامع می گردد.
هيچ وجه  به  ملت ها  تمدن  سطح  در  تفاوت 
که  آنجا  تا  تفاوت  نيست  انسانی  برابری  ناقض 
باعث تحرک و تالش گردد، مفيد است؛ اما وقتی 

همکاری  شود،  سلطه جويی  تبعيض و  موجب  که 
جدال  و  جنگ  به  را  سازندگی  و  صلح  و  انسانی 
تبديل می کند. به اين جهت در دنيای کنونی تالش 
برای  کوشش  و  عدالت  و  برابری  استقرار  برای 
کمک به پيشرفت های تمدن بشری در زمان هايی 
بوده که صلح و تفاهم ميان ملت ها حاکم بوده است. 
تمدن کنونی که جلوه گاه ترقيات عظيم فنی و فکری 
بشر می باشد، در واقع دستاورد تالش مشترک همٔه 
انسان ها و جوامع است. مثالً کاغذ که همٔه ما هر 
روزه از آن استفادٔه فراوان می کنيم ابتدا به وسيلٔه 
چينی ها اختراع شد، (بيشتر به صورت پارچه ای) 
سپس مسلمانان آن را از چينی ها گرفتند و تکميل 
کردند (با استفاده از الياف گياهی) و بعدها اروپاييان 
فن کاغذ سازی را از مسلمانان آموختند و با کمک 
مواد شيميايی و ماشين آالت آن را توسعه دادند. 
قديم  ملل  که  رياضيات  زمينه  در  است  همچنين 
و …)  ايرانی  يونانی،  هندی،  مصری،  (سومری، 

همه سهمی در پيشرفت آن داشته اند.

نقش پيامبران و مصلحان در تمدن بشري
اگر به تمدن های جهان باستان و پس از آن 
بنگريد، در کنار هريک از آنها نام پيامبران بزرگ 
الهی يا برخی از مصلحان بلندآوازه را می بينيد. در 
نزد اقوام سامی، حضرت ابراهيم (ع) و سپس انبيای 
بنی اسرائيل، در آسيای غربی حضرت نوح (ع) و 
و  يوسف (ع)  حضرت  مصر  در  يونس،  حضرت 
غيره. دين همواره الهام بخش ترقی هنری، فکری، 
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بيشتر  جهت  همين  به  و  بوده  سياسی  و  اجتماعی 
تمدن های بزرگ، دين بزرگ يا پيامبر برگزيده 
را در کنار خود دارند. مثالً تمدن اروپايی با پذيرش 
ناگسستنی  پيوندی  آن،  به  پای بندی  و  مسيحيت 
دارد. تمدن اسالمی نيز بر بنياد ايمان و اعتقادات 
اسالمی از هند تا ايران و عربستان و شمال آفريقا و 
شامات شکل گرفت. تمدن ايران باستان نيز همراه 
با آيين زردشت و بر مبنای آن پديد آمد و گسترش 
يافت. مصلحان بزرگ و شخصيت های معنوی نيز 
در شکل گيری و تداوم تمدن ها مؤثر بوده اند. در 
چين کنفوسيوس والئوتزو، در هند بودا و در يونان 
سولون و سقراط از اين دست مصلحان معنوی و 

اجتماعی بوده اند.

عبرت آموزي  و  تمدن ها  مرگ  و  پيدايش 
از آن

از حدود پنج هزار سال پيش تا کنون که تاريخ 
جهان شاهد پيدايش مدنّيت و تشکيل دولت ها بوده، 
وجود  به  ديگری  از  پس  يکی  متعددی  تمدن های 
آمده و از ميان رفته اند. مشاهدٔه زوال بسياری از 
تمدن ها، بشر امروز را با اين پرسش مهم روبه رو 
ساخته که آيا تمدن کنونی نيز الجرم نابود خواهد 
آيا می توان تدبيری انديشيد که اين  شد؟ و اساساً 
تمدن به مرحلٔه زوال قدم نگذارد؟ در پاسخ به اين 
پرسش ها نظرات گوناگونی ابراز شده است. در قرن 
نوزدهم به دليل پيشرفت های مادی در اروپا، چنين 
می نمود که تمدنی به وجود آمده که در تاريخ مانند 
نداشته و لذا برخالف همٔه تمدن های گذشته زوال 
ساختن  در  تمدن  اين  ناتوانی  اما  يافت.  نخواهد 
دنيايی آرمانی و متعادل که مدعی آن بود و فقدان 
وحدتی درونی که برای بقای آن ضرورت داشت، 
موجب گرديد تا در اواخر قرن نوزده، انديشٔه بقای 
تمدن جديد غرب با ترديدهای اساسی روبه رو شود. 
دو جنگ جهانی هولناک در نيمٔه اول قرن بيستم از 
نشانه های اين وضع بود که در پيدايش آن هيچکس 
جز صاحبان همين تمدن مقّصر نبودند. بدين ترتيب 
کم کم هراس از زوال تمدن کنونی صاحبان آن را 
سالح  ساخت  که  آن  به خصوص  ساخت.  نگران 
صورت  در  که  آورد  پيش  را  فکر  اين  هسته ای 
نابود  تمدن  بی ترديد  هسته ای،  جنگ  يک  وقوع 
دانشمندانی بود  انيشتين که از جمله  خواهد شد 

يکی از مورخان مشهور زمانۀ ما که به بررسی و تفسير چگونگی 
تمدن های سراسر جهان پرداخت، توين بی بود.
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که انديشه هايش در اختراع بمب اتمی مؤثر واقع 
شد، گفته بود که جنگ جهانی چهارم با چوب و 
چماق خواهد بود، يعنی آن که، در جنگ جهانی 
سوم، بمب اتمی تمدن را نابود خواهد کرد و لذا 
باز  بدويت  و  توحش  دوران  به  آن  از  پس  بشر 

خواهد گشت. 

مسائل عصر   ما
بدون شک همان گونه که صفحات آغازين 

انفجار اتمی

کتاب تاريخ جهان، سر در فضای مه آلود اساطير 
دارد، صفحات آيندٔه آن نيز آن چنان واضح نيست 
آن  دربارٔه  بتوانند  تاريخ  فيلسوفان  و  مورخان  که 
آخر  صفحات  بنابراين  بگويند.  سخن  به روشنی 
کتاب تاريخ برای آنان، همين روزگار کنونی است؛ 
پيشنهاد  گوناگونی  نام های  آن  برای  که  روزگاری 
شده است: عصر فضا، عصر اتم، عصر کامپيوتر، 
عصر  لکترونيک،  ا عصر  پتروشيمی،  عصر 
ارتباطات و …، اگرچه در آينده نيز برای آن نام هايی 
هر يک از کسانی که اين  خواهند ساخت. مسلماً 
اسامی را برگزيده اند مقايسه ای با گذشته ها را هم 
در نظر داشته اند. مثالً نام گذاری دوران ما به عصر 
پتروشيمی يعنی صنعتی که از نفت، موادی بسيار 
جانشين  بيش  و  کم  که  می سازد  فراوان  و  متنوع 
در  می شود  غيره  و  شيشه  چرم،  چوب،  پنبه، 
مقايسه با دوره های سنگ، برنز و آهن بوده است. 
استفاده  فضاپيمايی  زمينٔه  در  بشر  پيشرفت های 

سازمان ملل متحد 
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اعصار  در  سابقه ای  هيچ  الکترونيک  و  اتم  از 
گذشته ندارد. چنان که هنگامی که اين پيشرفت ها 
از اوايل قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم صورت 
را  صنعتی  انقالب  نوزدهم  قرن  بشر  می گرفت، 
سرآغاز دوران کامالً جديدی احساس می کرد و بر 
اين باور بود که قدم به دورانی گذاشته که هيچ يک 
از پيشينيان بدان وارد نشده بودند. پيشرفت های 
فنی خوش بينی هايی را موجب شد که حتی اعالن 
تذکر  و  جهان  جمعيت  افزايش  مورد  در  خطر 
انسان،  اخالقی  انحطاط  مورد  در  آگاه  متفکران 
موجب  که  فنی  پيشرفت  زيرا  نشد،  تلقی  جّدی 
را  جمعيت  افزايش  خطر  می شد،  توليد  افزايش 
بشر  به  ظاهرًا  صنعت،  قدرت  و  می ساخت  مرتفع 
اما  می بخشيد،  اقتدار  انحطاط،  جای  به  امروز 
بعدها روشن شد که جّدی نگرفتن اين هشدارها و 
هشدارهای مشابه آنها کاری صحيح نبوده است. 
نشان  اخالقی  انحطاط  و  جمعيت  افزايش  مسألٔه 
و  است  جدی  هشدارها  اين  اندازه  چه  تا  که  داد 
مسائل خاص خود را دارد و راه  تکنولوژی نيز 
خود را می رود و به جای آن که در خدمت انسان 
باشد، انسان را در خدمت خود می خواهد. بنابراين 
مسألٔه ماشينيسم يعنی «سلطٔه مقدرات ماشين بر 
مقتضيات انسان» مطرح شد. ماشين همان گونه که 
مرزهای  نورديد،  درمی  را  انسانی  ارادٔه  مرزهای 
خود  تأثير  تحت  نيز  را  ملت ها  دولت ها و  سياسی 
قرار داد. بهره برداری از وسايل جديد حمل و نقل 
زمينی، دريايی و هوايی مستلزم هماهنگی هايی در 

تلگراف  و  پستی  ارتباطات  بود.  بين الملل  سطح 
نکشيد  طولی  داشت.  وضعيتی  چنين  نيز  تلفن  و 
حقوق  امداد رسانی،  هواشناسی،  زمينٔه  در  که 
کارگران و مبارزه با تبه کاران نيز دولت ها مجبور 
بين الملل  حقوق  مسألٔه  شدند.  هم  با  همکاری  به 
و حفظ صلح نيز مطرح شد و گرچه مانند مسائل 
فنی پيشرفتی نداشت، اما همگان پذيرفتند که بايد 
آن را در مقياس جهانی مورد ارزيابی قرار دهند. 
هواشناسی  جهانی،  پست  سازمان های  تأسيس 
بين المللی  کنفرانس  جهانی،  هوا نوردی  جهانی، 
سازمان ملل و ده ها  سرانجام  کار، دادگاه الهه و 
مؤسسٔه بين المللی، تا حدود زيادی به دليل توسعه و 
پيشرفت تکنولوژی بود که ارتباطات را فوق العاده 
گسترش داد و پيوستگی ميان ساکنان کرٔه خاک 
و  اهداف  نقش  اگرچه  ساخت.  عميق  بسيار  را 
اغراض سياسی در تشکيل چنين مؤسساتی قابل 
برسر آن است که  سخن  ليکن  نيست  چشم پوشی 
زمينٔه تحقق چنين اهداف و اغراضی نيز ساخته و 

پرداختٔه مقتضيات تکنولوژی است.
اصوالً بهره برداری کامل و کافی از تکنولوژی 
جديد بدون بين المللی ساختن مديريت آن ميّسر نبوده 
است. به عالوه تکنولوژی، آلودگی محيط زيست و 
تخريب طبيعت را به همراه خود آورده است. يکی از 
ابعاد بحران محيط زيست مسألٔه «آلودگی هوا» است، 
هوای کرهٔ زمين در صورت آلوده شدن، همگان را کم 
و بيش تحت تأثير قرار می دهد. بنابراين نه تنها کسانی 
که هوا را آلوده می کنند بلکه حتی کسانی که نقشی 
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در اين آلودگی ندارند نيز از آن زيان می بينند و بايد 
همگی در حفظ سالمت آن بکوشند. آلودگی درياها، 
آلودگی ناشی از مواد راديو اکتيويته، خطراتی که از 
تخريب فضای سبز به وجود می آيد، شکاف برداشتن 
الئه ُاُزن، گرم شدن کرهٔ زمين و مسائلی از اين قبيل، 
مربوط به همٔه انسان ها است و چنان که گفته شد حّل 
آن نيز با کمک همگان ميّسر است، نه بهره برداری 
سياسی از آنها و گرفتن نقش قّيم مآبانه در برخورد 
با آنها. حال اگر خطرات انتشار بيماری های مسری 
و  مسافرت ها  ارتباطات،  فراوان  توسعه  واسطٔه  به 
تجارت و نيز مشکالت حمل و نقل هوايی و دريايی 
محيط  حفظ  که  می بينيم  کنيم،  اضافه  بدان  هم  را 
اطراف انسان تا چه اندازه نيازمند به توجه و مراقبت 

زيست  محيط  بحران  لحاظ  بدين  است.  همگانی 
يکی از مشکالت بزرگ عصر ما است که هم ناشی 
از توسعٔه صنعت و هم ناشی از سوء مديريت و سوء 

استفاده از صنعت است.
 

يکی از بزرگترين مشکالت زندگی بشر در عصر کنونی مسألۀ آلودگی محيط زيست می باشد اين آلودگی ها حتی 
آثار تاريخی را در معرض نابودی قرار داده اند.
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بيشتر بدانيد
تکنولوژی های جديد و علم تاريخ

و  تاريخ  پژوهش های  و  مطالعات  حوزۀ  به  جديد  عامل  يک  اخير،  روزگار  در 
تاريخ نگاری اضافه شده است؛ اين عامل و وسيلۀ مهم، رايانه و اينترنت است. پيدايش 
اين دو و گسترش آن در حوزۀ مطالعات تاريخی، از آن جهت بسيار اهميت دارد که 
بخش عمده ای از وقت مورخ صرف گردآوری اطالعات تاريخی می گردد. با استفاده از 
اينترنت و رايانه، می توان اين زمان را به حداقل رساند و به بسياری از موزه ها، کتابخانه ها 
و مراکز پژوهشی و محققان راحت تر و سريع تر دسترسی يافت. حتی به کمک اينترنت 
می توان، به جست و جوی سريع محتويات شمار زيادی از کتاب های تاريخی پرداخت. 
سراسر  در  محققان  و  مورخان  مطالعات  آخرين  حاصل  از  می توان  اينترنت،  کمک  به 
جهان استفاده کرد. در پرتو اين فن آوری جديد، می توان يافته های پژوهشی خود را 
با ارزش  ابزاِر  اين  چند  هر  داد.  قرار  بسياری  مخاطبان  اختيار  در  سهولت  و  به سرعت 
به صورت بايسته و شايسته در مطالعات تاريخی ايران به کار گرفته نشده است، با اين حال 
ترديدی نيست که با گذر زمان، شاهد گرايش روزافزون مؤسسات و مراکز پژوهشی 
به اينترنت خواهيم بود. نشانۀ آشکار اين رويکرد آن است که در شناسنامۀ بسياری از 
مجالت و دايرة المعارف های منتشره در ايران، نشانی اينترنتی آنها هم ثبت می شود. 
با توجه به اهميت روزافزون اينترنت در جهان امروز، عده ای مالک باسواد بودن افراد 
را توانايی در استفاده از اينترنت می دانند. اگر با اينترنت آشنايی کافی داشته باشيد و 
از توانايی کافِی خواندِن متون انگليسی هم برخوردار باشيد، به واقع از طريق اينترنت 
به دنيايی از اطالعات مختلف و جديد در زمينه های مختلف دسترسی خواهيد يافت. در 
سايت های انگليسی متعدد موجود، شما می توانيد عالوه بر دست يابی به اطالعات تاريخی 
تمام ادوار تاريخ جهان، به انواع بازی ها و سرگرمی های تاريخی دسترسی يابيد. در اين 
سايت ها، می توانيد متناسب با گروه های سنی مختلف، هم مطالب تاريخی پيدا کنيد و 
هم با شيوه های آموزش تاريخ به گروه های سنی ذی ربط آشنا شويد. حتی در برخی از 
اين سايت ها، می توانيد با جواب دادن به پرسش های متعدد و جذاب موجود، به ارزيابی 
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شده  ذکر  فارسی  اينترنتی  سايت  چند  آدرس  ذيل  در  بپردازيد.  خود  تاريخی  دانش 
است؛ چنان چه امکان استفاده از اينترنت برايتان وجود دارد، سعی کنيد با جست و جو 
در سايت های زير به برخی از اطالعات تاريخی موجود در سايت های اصلی و فرعی زير 

مراجعه نموده و حاصل تالش خود را در قالب يک گزارش به معلم خود ارائه نماييد.
www. iranopedia. com سايت دايرة المعارف بزرگ اسالمی

www. ketab. ir سايت کتاب ماه تاريخ و جغرافيا
www. roshdmag. org سايت مجالت رشد

http://www. chn. ir سايت خبرگزاری ميراث فرهنگی

۱ــ با ذکر شواهد تاريخی نقش ارتباطات را در توسعٔه تمدن بشری شرح دهيد.
۲ــ چرا مسائل عصر ما توجه همگان را به خود معطوف ساخته است؟

شما راه حل مسايل عصر کنونی را در چه می دانيد؟ با ارائٔه شواهد و داليل کافی 
در کالس به بحث و تبادل نظر بپردازيد. 

پرسش هاي نمونه 

انديشه و جست و جو
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۶۶  ــ عالمه زاده، رضا، هنر آدميان نخستين، بی جا، جهان کتاب، بی تا.

۶۷  ــ علم، اميراسدالله، گفتگوهای من با شاه، ۲ جلد، تهران، طرح نو، ۱۳۷۲.
۶۸   ــ غنی، قاسم، زندگی من، تهران، انتشارات آبان، ۱۳۶۱.

۶۹   ــ فاروقی، فؤاد، سيری در سفرنامه ها، تهران، انتشارات عطايی، ۱۳۶۱.
تهران،  دانشگاه  تهران،  خدايان،  افسانۀ  يا  روم  و  يونان  اساطير  سعيد،  فاطمی،  ۷۰  ــ 

.۱۳۴۷
۷۱ــ فردوست، حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه اطالعات، ۱۳۶۹.

۷۲ــ قاسمی، سيدفريد، راهنمای مطبوعات ايران، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 
.۱۳۷۲

۷۳ــ  ــــــــ ، روزنامه نگاری حرفه ای، تهران، مرکز گسترش آموزش رسانه ها، ۱۳۷۴.
بهشتی،  شهيد  دانشگاه  تهران،  تاريخ نگاری،  در  تحقيق  روش  جهانگير،  قائم مقامی،  ۷۴ــ 

.۱۳۵۸
۷۵ــ ــــــــــ، مقدمه ای بر شناخت اسناد تاريخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸.

۷۶ــ قريب، محمدحسين، تاريخ موسيقی، تهران، انتشارات هيرمند و فرهنگ و هنر، ج ۲ ، 
.۱۳۶۲

۷۷ــ کار، ای.اچ، تاريخ چيست؟ ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۹.
۷۸ــ کاهن، کلود، درآمدی بر تاريخ اسالم در قرون وسطی (قرون يکم تا هشتم هـ.ق. 
روش شناسی و عناصر کتاب شناسی)، ترجمه اسدالله علوی، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی، ۱۳۷۰.
چاپ  چکامه،  نشر  تهران،  تجسمی،  هنرهای  اصطالحات  فرهنگ  محسن،  کرامتی،  ۷۹ــ 
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اول، ۱۳۷۰.
۸۰   ــ کنشلو، علی؛ ناصحی، محمدعلی، تاريخ هنر جهان، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب های 

درسی ايران، ۱۳۸۱.
۸۱     ــ کوليور رايس، کالرا، زنان ايرانی و راه و رسم زندگی آنان، مشهد، انتشارات آستان 

قدس رضوی.
۸۲      ــ کيندرمن، هيانتس، تاريخ تئاتر اروپا، ج اول، ترجمه سعيد فرهودی، تهران، مؤسسه 

مطالعات و تحقيقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۵.
۸۳      ــ گاروند، هلن، هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران، مؤسسه انتشاراتی 

نگاه و آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۷۹.
۸۴     ــ گرنويل، فريمن، تقويم های اسالمی و مسيحی و جدول های تبديل آنها به يکديگر، 

ترجمٔه فريدون بدره ای، تهران، قلم، ۱۳۵۹.
۸۵     ــ گشايش، فرهاد، خالقيت نمايشی، تهران، انتشارات عفاف، چاپ چهارم، ۱۳۷۹.

۸۶          ــ گوران، آندره لوروا، دانسته ها و ندانسته های تاريخ هنر، ترجمه نورالدين فرهيخته، 
تهران، انتشارات پويش، چاپ اول، بی تا.

۸۷      ــ گوران، هيوا، کوشش های نافرجام (سيری در صد سال تئاتر ايران)، تهران، آگاه، 
.۱۳۶۰

۸۸      ــ الکست، ايو، جغرافيا نخست در خدمت جنگ، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد، 
معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷.

سازمان  تهران،  موفقيان،  ناصر  ترجمٔه  بشری،  جوامع  سير  وجين،  گرهارد  لنسکی،  ۸۹      ــ 
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول، ۱۳۶۹.

۹۰   ــ مايل هروی، نجيب، نقد و تصحيح متون، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی، ۱۳۶۹.

خارجه،  امور  وزارت  تهران،  خليج فارس،  ژئوپولتيک  منطقۀ  پيروز،  مجتهد زاده،  ۹۱ــ 
.۱۳۷۳

انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،  شرق،  تمدن  کهن ترين  جيرفت  يوسف،  مجيدزاده،  ۹۲ــ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سازمان ميراث فرهنگی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۲.

۹۳ــ محرابی، رحمت الله، آموزش تئاتر، تهران، تربت، چاپ اول، ۱۳۷۲.
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۹۴ــ مصاحب، غالمحسين، دايرة المعارف فارسی، تهران، اميرکبير، ۱۳۸۱.
۹۵ــ محمدحسن، زکی، جهانگردان مسلمان در قرون وسطی، ترجمٔه عبدالله ناصری طاهری، 

مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۶.
۹۶ــ مشکور، محمدجواد، نام خليج فارس در طول تاريخ، بی تا. بی نا.

۹۷ــ مصدق، محمد، خاطرات و تألمات مصدق، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۵.
اول،  چاپ  سنايی،  انتشارات  تهران،  ناگفته،  حکايت  حسين،  کرمانشاهی،  معينی  ۹۸ــ 

.۱۳۸۲
کمال،  راه  پژوهشکدٔه  تهران،  شمسی،  هجری  ساله  پنج هزار  تقويم  ايرج،  ملک پور،  ۹۹ــ 

.۱۳۷۸
خوارزمی،  تهران،  فوالدوند،  عزت الله  ترجمه  مورخان،  و  فيلسوفان  ود،  مهتا،  ۱۰۰ــ 

.۱۳۶۹
۱۰۱ــ مهرآبادی، ميترا، خاندان های حکومت گر ايران باستان، تهران، فتحی، ۱۳۷۲.

قدس  آستان  انتشارات  مشهد،  ايران،  در  تقويم نگاری  و  تقويم  ابوالفضل،  نبئی،  ۱۰۲ــ 
رضوی، ۱۳۶۵.

۱۰۳ــ وامبری، آرمينيوس، سياحت درويشی دروغين، ترجمٔه فتحعلی خواجه نوريان، تهران، 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳.

سال   ۱ شماره  تاريخی،  بررسی های  مجله  تاريخ»،  با  جغرافيا  کاظم، «رابطه  وديعی،  ۱۰۴ــ 
چهارم (۱۳۴۸)، صص ۱ــ۱۰.

ــــــــــــــ، مقدمه ای بر روش تحقيق در جغرافيا و راهنمای مطالعات جغرافيايی  ۱۰۵ـــ 
و عمران های منطقه ای، تهران، انتشارات دهخدا، بی تا.

دوم،  چاپ  هيرمند،  انتشارات  تهران،  جلد،   ۲ هنر،  عمومی  تاريخ  علی نقی،  وزيری،  ۱۰۶ــ 
.۱۳۶۹

۱۰۷ــ ووستنفلد، فرديناندو ماهلر، ادوارد، تقويم تطبيقی هزار و پانصد ساله هجری قمری 
و ميالدی، به کوشش حکيم الدين قريشی، تهران، فرهنگسرای نياوران، ۱۳۶۰.

۱۰۸ــ هومر، ايلياد، ترجمه سعيد نفيسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹.
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