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همیشه  گذشته  دربارٔه  آگاهی  کسب  منابع 
کدام  دربارٔه  این  که  به  بسته  بلکه  نیستند.  یکسان 
دوره از تاریخ مطالعه کنیم، تفاوت هایی در این زمینه 
باستانی  آثار  که  اهمیتی  مثال  برای  دارد.  وجود 
برای شناخت دوره های کهن تر تاریخ دارند بیش 
از اهمیت آنها برای بررسی تاریخ دوره های جدید 
پیشرفت های  دراثر  در عوض  است.  بشر  تاریخ 
تمدنی و فرهنگی قرون اخیر منابع دیگری به وجود 
آمده اند که امروزه به مورخان برای شناخت بهتر 
این قرون کمک می کنند. یکی از این منابع نشریات 
یا روزنامه ها و مجالت هستند که در این درس با 
کاربردشان  و  انسان  زندگی  سیر  در  آنها  اهمیت 

به عنوان یک منبع تاریخی آشنا خواهید شد.

نشریات و اهمیت آنها در زندگی انسان
به  اجتماعی  ارتباطات  جهان  در  امروزه 
در  که  مجله  و  روزنامه  قبیل  از  چاپی  رسانه های 
با »هدفی معین« و »به طور  »زمان هایی مشخص«، 
متناوب« تولید و توزیع می شوند اصطالحاً نشریه گفته 
می شود. عنوان »مطبوعات« نیز که گاه در زندگی 

روزمره با آن برخورد می کنید، به همین معناست. 
وسیلٔه  تنها  مجالت  و  روزنامه ها  اگرچه 
به  اما  نیستند.  جوامع  در  آگاهی  و  اخبار  انتقال 
این  مهم ترین  ردیف  در  را  آنها  می بایست  دالیلی 
وسایل به شمار آورد. آن چنان که پیدایش امکاناتی 
اینترنت  و  ماهواره  تلویزیون،  رادیو،  تلفن،  نظیر 
نیز نه تنها از این اهمیت نکاسته بلکه برخی از این 
امکانات به توسعٔه نشریات کمک کرده اند. برخی 

از دالیل اهمیت نشریات عبارتند از:
گروهی  رسانه های  نخستین  نشریات  1ــ 
آنها استفاده  از  انسان در قرون جدید  هستند که 
علمی،  فکری،  پیشرفت  در  مهم  عاملی  و  کرده 

اقتصادی و سیاسی جوامع بوده و هستند.

نشریه ها و تاریخ نویسی
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فکر کنید و  پاسخ دهید 

نشریات  تنوع و حجم مطالب  نظر  از  2ــ 
نسبت به دیگر رسانه ها محدودیت کمتری دارند. 
برای مثال یک شبکه رادیویی یا تلویزیونی معموالً 
در مقایسه با یک روزنامه، اخبار و مطالب کمتری 

را با توضیحات محدود تر ارائه می کنند.
3ــ استفاده از نشریه نیازمند اختصاص دادن 
وقت معین )مثل اخبار رادیو یا تلویزیون( نیست و در 
هر زمان امکان مراجعه به آن وجود دارد. هم چنین 
خوانندهٔ نشریه فرصت مطالعٔه مکرر مطالب و اندیشه 

و تفکر بیشتر دربارهٔ آنها را می یابد.
4ــ معموالً سندیت مطالب نشریات بیش از 
هر رسانٔه دیگری است. زیرا این مطلب ثبت شده 
و مکتوبند و نگرش ها و دیدگاه های متنوع تری را 

شامل می شوند.
بنابرآنچه گفته شد در عصر کنونی نشریات 

جزئی مهم از زندگی روزمرٔه مردم هستند. به همین 
دلیل است که تنوع و تعداد آنها در هر کشور، از 
جمله مالک های پیشرفت یا عقب ماندگی آن کشور 

محسوب می شوند.

به نظر شما نشریات چه ویژگی ها و فواید خاص دیگری دارند؟ پس از گفت و گو 

در کالس چند مورد را یادداشت کنید.

انواع نشریات در گذشته و حال
نشریات را براساس نوع موضوع و محتوا 
یا زمان انتشار آنها به انواع مختلفی تقسیم بندی و 

نام گذاری کرده اند:
از  محتوا:  و  موضوع  نظر  از  1ــ 
این نظر نشریات به انواعی مانند خبری، سیاسی، 

علمی، ادبی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، طنز 
مواقع  بسیاری  در  می شوند.  تقسیم بندی  غیره  و 
مطالب  نوع  تعیین کننده  موضوع  چند  از  ترکیبی 
موضوعی  محورهای  معموالً  است.  نشریه  یک 
نشریات در باالی صفحٔه نخست یا روی جلد آنها 

نوشته می شود.
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توجه به محتوا نوع دیگری از تقسیم بندی 
نوع  این  در  می سازد.  مطرح  نیز  را  نشریات 
تقسیم بندی بیشتر کیفیت )میزان سندیت(، اهمیت 
نام گذاری هایی  است.  مطرح  مطالب  کاربرد  و 
تحقیقی  »مجله  یا  پژوهشی«  علمی  »نشریه  مانند 
ویژگی ها صورت  این  نشان دادن  برای  کاربردی« 

مطالب  با  نشریات  از  دسته  این  مطالب  می گیرد. 
تفاوت  عمومی  و  خبری  مجلٔه  یا  روزنامه  یک 
بنیادی دارد و کاستی های موجود در نشریات )که 
در ادامه به آنها اشاره خواهد شد( در آنها کمتر به 

چشم می خورد.
تعریف  انتشار: در  نظر زمان  2ــ از 
از  یکی  »زمان مند بودن«  که  خواندید  نشریه 
خصوصیات نشریات است. به همین جهت فاصلٔه 
زمانی میان چاپ دو شماره از یک نشریه در تعیین 
نوع و نام آن مؤثر است. نام هایی چون »روزنامه«، 
»هفته نامه« و »فصل نامه« بیانگر دسته بندی نشریات 

از این بعد هستند.
عوامل  از  ترکیبی  مواقع  از  بسیاری  در 
محتوایی و زمانی موجب به وجود آمدن یک نشریه 
می توان  نمونه  برای  می گردد.  خاص  عنوانی  با 
اجتماعی،  سیاسی،  »روزنامٔه  نظیر  عنوان هایی  به 
اقتصادی صبح« یا »فصل نامٔه مطالعات تاریخی« 

اشاره کرد.

آرشیو نشریات

قدیمی  نشریات  بخش  دارای  معمواًل  پژوهشی،  مراکز  و  بزرگ  کتابخانه های 

یا  به میکروفیلم  از دسته بندی، صحافی و گاه تبدیل شدن  این نشریات بعد  هستند. 

چاپ مجدد، در اختیار مراجعین قرار داده می شوند تا به جست و جوی مطالب مورد نظر 

خود در آنها بپردازند.
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آگاهی های تاریخی در نشریات
اگرچه هدف اصلی از به وجود آمدن نشریات 
آگاه کردن مردم هر عصر از اوضاع و احوال جهان 
دور و بر آنها بوده و هست، اما در عین حال چون 
مدارکی مکتوب هستند با گذشت زمان به   عنوان یک 
منبع، ارزش تاریخی نیز پیدا می کنند. آن چنان که 
امروزه جزو منابع اصلی مورخان، برای آگاه شدن 
از اوضاع دورهٔ انتشار آنها به   شمار می آیند، نشریات 
از راه های گوناگونی موجب افزایش دانش مورخان 

و توسعٔه علم تاریخ می شوند. از جمله:
به   جا مانده  1ــ چنانکه می دانیم نوشته های 
دربارٔه  آگاهی  منبع  مهم ترین  تاریخی  دورٔه  هر  از 
آن دوره می باشند. از این جهت نشریات به دلیل 
فاصلٔه زمانی اندکی که با وقوع اخبار ذکر شده در 
آنها دارند، منبع اصلی و مهم هستند. آگاهی های 
مفصل  و  متنوع  مستقیم،  نشریات  در  موجود 
است. مستقیم بودن مطالب آنها از آن روست که 
هم زمان یا به فاصلٔه اندکی پس از وقوع رویدادهایی 
اطالعات  تنوع  شده اند.  ثبت  می کنند،  ذکر  که 
تاریخی نشریات به دلیل پرداختن آنها به موضوعات 
مختلف )گاه تا ده ها موضوع( است. باالخره آنکه 
شرح و تفصیل موجود در نشریات دربارٔه بسیاری 
از رویدادها نیز قابل توجه است. برای مثال اگر در 
یک کتاب تاریخ یا خاطرات دربارٔه یک رویداد یا 
یک شخصیت سیاسی مطالبی کلی و محدود آمده 
باشد، در نشریات هم   زمان با آن رویداد یا شخصیت 
جزئیات بیشتری یافت می شود. بنابراین با کمک 

نشریات می توان با رویدادهای سیاسی، اجتماعی، 
مذهبی، اقتصادی و افکار و اندیشه های رایج در 
هر عصر و حتی حوادث جزئی و روزمره آشنا شد. 
به طور خالصه نشریات، آیینۀ اوضاع و احوال 

دوران انتشار خودشان هستند. 
2ــ نشریات در شکل گیری بعضی رویدادها 
و تحوالت تاریخی قرون اخیر تأثیر داشته اند. در این 
حالت آنها عالوه بر در اختیار گذاشتن اخبار تاریخی 
بنابراین  و  دارند  نیز  را  تاریخی  عامل  یک  نقش 
شناخت  در  نقص  بروز  موجب  آنها  نادیده گرفتن 
واقعیت تاریخی خواهد شد. در قسمت پایانی این 
درس با نمونه هایی از نقش تاریخی نشریات در تاریخ 

معاصر کشورمان آشنا خواهید شد.
تاریخ  با  نیز  دیگر  شکلی  به  نشریات  3ــ 
آنها  از  بسیاری  در  این که  آن  و  پیوند  می یابند 
مطالبی به صورت عمومی و یا تخصصی و تحقیقی 



 150

دربارٔه تاریخ چاپ می شود. از این جهت نشریات 
بینش  و  دانش  و گسترش  تاریخ  علم  پیشرفت  به 

تاریخی در جوامع کمک می کنند.

درجۀ اعتبار محتوای نشریات در مطالعات 
تاریخی

در درس های پیش خواندید که همٔه منابع 
تاریخ  نویسی در هنگام مراجعٔه مورخ به آنها مورد 
نقد قرار می گیرند تا نقاط قوت و ضعف آنها شناخته 
شود. نشریات، به خصوص روزنامه ها، هم از این 
مورخان  نظر  از  زیرا  نیستند.  مستثنی  موضوع 
نمی توان همٔه مطالب آنها را بدون ارزیابی پذیرفت. 
همواره این امکان وجود دارد که به دالیل مختلف 
در  ورزانه  غرض  و  نادرست  اطالعاتی  و  اخبار 
این دالیل  از  باشد. برخی  نشریات وجود داشته 

عبارتند از:
ممکن  شخصی:  نظرات  دخالت  1ــ 
را  نشریه  یک  مطالب  و  اخبار  که  افرادی  است 
منفعت  یا  دیدگاه  براساس  می کنند  تنظیم  و  تهیه 
کنند.  دستکاری  را  واقعیت ها  خویش  شخصی 
و  دیدگاه ها  مورخ  است  الزم  جهت  همین  به 
اهداف دست اندرکاران یک نشریه اعم از مدیران 
و نویسندگان مطالب آن را بشناسد و تأثیر آنها بر 

محتوای نشریه را دریابد.
اعتقادی،  سیاسی،  مالحظات  2ــ 
باعث  مالحظات  این گونه   :… و  اقتصادی 
منعکس  بوده اند  که  آن گونه  واقعیت ها  می شوند 

نشوند. مورخ باید این مالحظات را که ممکن است 
در هر دورهٔ تاریخی متفاوت باشند، شناسایی کند و با 
در نظرداشتن آنها به مطالب نشریات اعتماد کند.
3ــ شتاب زدگی: یکی از مشکالت مهم 
چون  که  است  این  نشریات  مندرجات  مورد  در 
امکان  می شوند،  و چاپ  تهیه  و عجله  با سرعت 
اهمیت  دلیل  به  است.  زیاد  آنها  در  اشتباه  بروز 
مسألٔه زمان در تولید نشریات و به ویژه روزنامه ها، 
دست  اندرکاران آنها به ناچار فرصت کافی برای 
تحقیق و بررسی پیرامون درستی یا نادرستی همٔه 
اخبار و جزئیات آنها را ندارند. عجله و محدودیت 
اشتباهات  که  می شود  موجب  همچنین  وقت 
بسیاری  در  بنابراین  یابد.  راه  نشریات  در  چاپی 
تازه و  با وجود  مواقع اخبار موجود در نشریات 

دست اول بودن، کامل نیستند.
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نقش نشریات در تحوالت تاریخ معاصر ایران 
و شناخت آنها

به  نزدیک  قدمتی  ایران  در  روزنامه  چاپ 
اخبار«  »کاغذ  روزنامه  نخستین  دارد.  قرن  دو 
در  شیرازی  صالح  میرزا  همت  به  که  داشت  نام 
شد.  منتشر  قاجار  محمد  شاه  حکومت  زمان 
میرزا تقی خان امیرکبیر نیز از جمله کسانی بود که 
با انگیزهٔ اصالح حکومت و پیشرفت کشور به چاپ 
روزنامه  ای با نام »وقایع اتفاقیه« اقدام کرد. در آغاز 
روزنامه  ها در صفحاتی محدود )2 تا 5 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 تدریج و 
با افزایش آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم و به ویژه 
کیفیت  و  نشریات  تعداد  اندیشه  و  فکر  صاحبان 

یافت. سخت گیری های  افزایش  نیز  آنها  مطالب 
حکومت موجب شد بعضی افراد در خارج از ایران 
به زبان فارسی چاپ کنند و آنها را  روزنامه هایی 
به شکل های مختلف در کشور )بیشتر در تهران و 

چند شهر بزرگ دیگر( توزیع کنند.

ژورنالیسم و تاریخ نویسی ژورنالیستی

مشکالتی که به آنها اشاره شد باعث می شود که اخبار و مقاالت چاپ شده در 

نشریات در مجموع دارای سبک و اعتبار خاصی شوند که اصطالحًا به آن »ژورنالیسم« 

)journalism   ( می گویند. مورخان با استفاده از این اصطالح هر کتاب تاریخی را نیز 

که محتوای آن با عجله، غرض و رزی و تحت تأثیر مالحظات مختلف نوشته شده باشد، 

»ژورنالیسم تاریخی« یا »تاریخ نویسی ژورنالیستی« می نامند. کم یا زیاد کردن اهمیت یک 

موضوع یا شخصیت تاریخی، تبلیغ یا جوسازی، دخالت دادن نظرات شخصی و گروهی 

)حکومتی( و عجله در ثبت اخبار و رویدادها پیش از روشن شدن جزییات و ابعاد مختلف 

آنها، از جمله ویژگی های این نوع تاریخ نگاری است.
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فکر کنید و  پاسخ دهید 

دربارٔه  گوناگونی  مطالب  نشریات  این  در 
اوضاع ایران و جهان به چاپ می رسید که تأثیری 
مهم بر افکار خوانندگان آنها داشت. برای مثال در 
با انقالب مشروطیت  نشریاتی که پیش یا هم زمان 
ایران چاپ شده اند، مطالب زیر یافت می  شود.

ــ بیان پیشرفت های برخی کشورها و 
همراه  آنها  با  ایران  نامساعد  وضع  مقایسۀ 
و  کشورها  این  پیشرفت  علت های  ذکر  با 

این  به  مراجعه  با  مورخ  ترتیب  بدین 
روزنامه ها عالوه بر آگاهی از رویدادهای تاریخی 
آن زمان، با مسایلی چون ساختار سیاسی ایران، 
مردم،  مشکالت  و  خواسته ها  خارجی،  روابط 
و  علل  و  رایج  اجتماعی  و  سیاسی  اندیشه های 

زمینه های انقالب مشروطه آشنا می شود.
نیز  مشروطیت  انقالب  از  بعد  دوران  در 
و  سیاسی  در صحنٔه  بیشتر  وسعتی  با  روزنامه ها 
اجتماعی کشور نقش آفرین بودند. در این روزنامه ها 
نظریات مختلف دربارٔه چگونگی ادارٔه کشور پس 
به  گوناگون  و حوداث  نظام مشروطه  استقرار  از 

چاپ می رسید. دولت و گروه های سیاسی هر کدام 
با ایجاد روزنامه سعی در همراه کردن مردم با نظرات 

و خواسته های خویش داشتند.
همچون  ایران  بعدی  مهم  رویداد های  در 
نهضت ملی شدن نفت و انقالب اسالمی هم نشریات 
ضمن تأثیرگذاری بر افکار جامعه، به انعکاس اخبار 
کشور و جهان می   پرداختند. اگرچه بسیاری از این 
نشریات تحت تأثیر مالحظات گروهی، حکومتی و 
باید توجه داشت که  شخصی قرار داشته اند، اما 
حتی آگاهی از خود این مالحظات، برای مورخان 

امروزی سودمند و روشنی بخش است.

عقب ماندگی ایران.
ــ انتشار اخباری دربارۀ رویدادهای 
داخلی و تحلیل آنها که در روزنامه های داخلی 

اجازۀ چاپ نمی یافتند.
استبداد  آفات  دربارۀ  مطالبی  چاپ  ــ 
عدالت  و  قانون  استقرار  لزوم  و  استعمار  و 

در کشور.

در قسمت بیشتر بدانید این درس یک آگهی از یک روزنامه مربوط به اواخر 

دوره قاجار، آورده شده است. با مطالعه آن بگویید چه آگاهی های تاریخی درباره اوضاع 

ایران در زمان انتشار این 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 پوشیدن لباس شرف و افتخار که بافت های داخلی وطن عزیز از 

قبیل پارچه های یزد و اصفهان و کاشان و کرمان باشد. چندی بود که به واسطه نا امنی راه 

و تاخت و تاز قاطعان طریق، جنس وطنی داخل طهران نمی شد و به این واسطه وطن طلبان 

مأیوس و نا امید بودند. ولی الحمد لّله از زمانی که انجمن محترم به همت خواتین ایرانی 

تشکیل یافته و اعضای انجمن در نهایت جدیت در ترویج منسوجات وطنی جّد و جهد 

می نمایند و خبر به والیات منتشر شده، حالیه کمپانِی اسالمی با هزار زحمت دو عدل از 

پارچه های خوب اصفهان که خیلی ممتاز است و از همه جهت از پارچه های فرنگ بی نیاز 

است، وارد نموده است. 

روزنامۀ شکوفه، سال سوم، غره  ]اّول[ شهر ذی قعدة الحرام 1333، شماره 17، صفحه 1.

بیشتر بدانید
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1ــ نشریات به چه دالیلی در زندگی انسان اهمیت دارند؟
2ــ از نظر موضوع و محتوا نشریات به چه انواعی تقسیم بندی می شوند؟

3ــ نشریات از چه راه هایی به افزایش دانش مورخان و پیشرفت علم تاریخ کمک 
می کنند؟

4ــ دالیل راه یافتن اخبار و مطالب نادرست در نشریات را توضیح دهید.
5     ــ نشریات چگونه در انقالب مشروطیت ایران مؤثر واقع شدند؟

1ــ یک نشریه )روزنامه، مجله یا…( مربوط به چند سال پیش )هرچه قدیمی تر 
بهتر( پیدا کنید. سپس براساس مطالب آن گزارشی تهیه کنید که گویای اوضاع کشور 

یا شهر شما در زمان انتشار آن نشریه باشد.
2ــ با مراجعه به روزنامه فروشی فهرستی از نام و مشخصات )موضوع، زمان 

انتشار و …( نشریات موجود در آن تهیه و به کالس ارائه کنید. 

پرسش های نمونه 

اندیشه و جست و جو
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یک توضیح

ایران کشوری با پیشینه ای بسیار طوالنی و 
دارای افتخارآمیزترین جلوه های فرهنگ و تمدن 
بشری است. قرن ها پیش از آنکه مهاجران آریایی 
وارد این سرزمین شوند، در گوشه و کنار ایران، 
مراکز مهم تمدنی مانند ایالم، سیلک، جیرفت و 
به شهر سوخته در سیستان وجود  تمدِن مشهور 
داشت که سازندگان هریک از آنها در زمینه های 
از  باالیی  درجٔه  به  فرهنگی  و  علمی  گوناگون 

شکوفایی رسیده بودند.
پس از مهاجرت آریایی ها به ایران، تحولی 
از  پس  آنان  شد.  ایجاد  سرزمین  این  وضع  در 
ایران  بومی  ساکنان  با  کم کم  اولیه،  درگیری های 
درآمیختند و بدین ترتیب از آمیزش دستاوردهای 

زندگی کوچ نشینان و یک جا نشینان ایران، جامعه ای 
وجود  با  که  گشت،  ایجاد  جدید  ویژگی های  با 
ادامه  خود  حیات  به  بسیار  تحوالت  و  تغییرات 

داده است.
اقوام  مهاجرت  با  که  دوران  این  تمام  در 
مختلف به داخل ایران و جریان ها و حوادث بسیار 
همراه بود، عواملی همچون زبان فارسی، دین اسالم 
و آیین زردشت، و نیز موقعیت جغرافیایی ایران در 
شکل گیری هویت ایرانیان تأثیری پایدار داشتند.

مورخان با درنظرداشتن ویژگی های سیاسی، 
آن  از  ایران  طوالنی  تاریخ  فرهنگی  و  اقتصادی 
ایران و عوامل  تاریخ  بررسی  به  تاکنون،  روزگار 

تشکیل دهندٔه هویت ایرانی می پردازند.

 منظور از هویت، عواملی همچون زبان، تاریخ و فرهنگ است که چیستی یک 

ملت را مشخص می کند.

هم
زد

سی
س 

در

مورخان و تاریخ ایران
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فکر کنید و  پاسخ دهید 

دوره بندی های تاریخ ایران
موّرخان روند زندگی ایرانیان در طول تاریخ 

را به شیوه های گوناگونی دوره بندی کرده اند.
در یک تقسیم بندی پذیرفته شده، تاریخ ایران 
به دو دورهٔ بزرگ ایران پیش از اسالم )ایران باستان( 
و ایران در دوران اسالمی تقسیم می گردد. در دورٔه 

اسالمی، مردم ایران به دین اسالم ایمان آوردند و 
در ساختن فرهنگ و تمدن اسالمی پیشگام دیگر 
مسلمانان شدند. بزرگ ترین دانشمندان اسالمی از 
این سرزمین برخاستند و آثار علمی فراوانی را به 

جامعٔه بشری تقدیم کردند.

به نظر شما مالک تقسیم بندی تاریخ ایران به دو دورۀ قبل و بعد از اسالم چیست؟

در هریک از این دوره ها زندگی جامعٔه ایرانی 
اسالم  ورود  دارد.  و  داشت  را  خود  ویژگی های 
سبب  ایرانیان،  تدریجِی  اسالم پذیرِی  با  ایران  به 
سبب  و  شد  ایرانی  جامعٔه  روند  در  دگرگونی هایی 

پیدایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی گشت.
دوره بندِی  دیگر،  تقسیم بندِی  شیؤه  یک 
سیاسی  و  اقتصادی  روند  لحاظ  به  ایران  تاریخ 
دو  به  را  ایران  تاریخ  می توان  نظر  این  از  است. 
انقالب مشروطّیت و  تا  باستان  از روزگار  دوره، 
از مشروطّیت تا عصر حاضر تقسیم کرد. ایران از 
روزگاِر باستان تا مشروطیت دارای وضع سیاسی 
تقریباً معینی با دگرگونی های اوایل دورٔه اسالمی 
و نیز شیؤه اقتصادی مشخص بود. نظام سیاسی 
ایران در این دوران، اغلب استبدادی و ساختار 
اقتصادی آن بر بنیان کشاورزی و دامداری بود. 
در این دوران طوالنی، بخش کوچک اما پرنفوذ 

اشراف و نجبا در ایران منشأ بسیاری از تحوالت 
سیاسی، اقتصادی و اداری بود ونظام سیاسی را 
یک شبکٔه بسیار گسترده و پیچیدٔه اداری مرکب 
از دیوان های مختلف، اداره می کرد. فرمانروا در 
رأس هرم قدرت قرار داشت و توده های مردم در 

قاعدٔه این هرم قرار می گرفتند.
بعد  به  مشروطیت  از  ایران  سیاسی  وضع 
آشنا  آن  با  قبل  سال  در  که  شد  دگرگونی  دچار 
در  بزرگ تر  تحولی  اسالمی  انقالب  با  شده اید. 
تاریخ سیاسی ایران اتفاق افتاد. از ابتدای تاریخ 
این سرزمین سلسله های حکومتی با یورش مؤسس 
قبلی شکل می گرفت و حکومت  آن علیه سلسلٔه 
به صورت موروثی به فرزندان وی منتقل می شد. 
پادشاهی  انقالب اسالمی حکومت سلسله های  با 
پایان یافت و انتخاب رهبران جامعه بر عهدٔه مردم 

قرار گرفت.
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تاریخ  دوره بندی  راه های  از  دیگر  یکی 
ایران، تقسیم آن بر بنیاد خاندان های حکومت گر 
یعنی سلسله های سیاسی حاکم بر ایران است. این 
شیوه از دیرباز تا کنون یکی از رایج ترین شیوه های 
دوره بندی تاریخ ایران بوده است. به عنوان مثال 
فهرست نام پادشاهان هخامنشی و یا ساسانی مبنای 
می رود.  به شمار  آنان  فرمان روایی  دورٔه  محاسبٔه 
البته این شیوه دشواری هایی نیز دارد، که در درس 

دوم با آن آشنا شدید.

تاریخ سلسله ای ایران

دوره بندی های
 تاریخ ایران

پیش از اسالم 
دوران اسالمی

از روزگار باستان تا انقالب 
مشروطیت و از مشروطیت 

تا عصر حاضر

اکنون که با ویژگی های کلّی جامعٔه ایرانی 
در طول تاریخ و نیز دوره بندی های آن آشنا شدید 
به بررسی روند دانش تاریخ در ایران و شیوه های 

مورخان در دورٔه مختلف تاریخی می پردازیم.

تاریخ نگاری در ایران
عوامل  نقش  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی 
گوناگون در شکل گیری جامعٔه ایرانی بدون یاری 
پژوهش های تاریخی امکان پذیر نیست. چون قصد 
است،  تاریخ  دانش  با  آشنایی  کتاب،  این  نهایی 
می بایست شیوه های این بازسازی توسط مورخان 
ایرانی بازگو شود. در آغاز، نگاهی گذرا به سیر 

دانش تاریخ در ایران می اندازیم.
ایرانیان از دیرباز دلبستٔه روایت رویدادهای 
مهم بوده اند، اما این دلبستگی تا زمان ما به شیوه ای 
یکسان نمایان نشده است. آنچه در درس چهارم 
دربارهٔ پیوند افسانه ها و حماسه ها با تاریخ خواندید، 
موّرخان  است.  درست  نیز  ایران  تاریخ  دربارٔه 
اطالعات اندکی از دوران باستانی ایران در دست 
دارند. جز کتیبه ها، سکه ها، آثار، ابزار، افسانه ها و 
حماسه های برجای مانده از آن دوران آثار مکتوبی 

از ایرانیان بر جای نمانده است. 
بخش عمده ای از آگاهی های کنونی ما در 
و رومی  یونانی  موّرخان  آثار  از  برگرفته  باره  این 
بوده اند،  دوران  آن  ایرانیان  رقیب  چون  و  است 

نمی توان به درستی به همٔه آنها اعتماد کرد.

فکر کنید و  پاسخ دهید 
آیا می توانید ارتباط شاهنامۀ فردوسی را با خدای نامه ها بیان کنید؟
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از  بخشی  ایران  به  اسالم  ورود  از  پس 
تاریخ شفاهی ایران باستان توسط عالقه مندان به آن 
دوران، نوشته شد و »خدای نامه« ها که به باور برخی 
پژوهشگران، سال شمار وقایِع فرمانروایان ساسانی 
بوده است، مبنای کار موّرخان مسلمان گشت.

با ورود اسالم به ایران، سنت های ایرانی و 
آمیختند.  هم  در  تاریخی،  اندیشه  دربارٔه  اسالمی 
و  اندیشه ها  از  تأثیرپذیری  با  موّرخان  پس  آن  از 
این  پرداختند.  تاریخ  نگارش  به  روش های جدید 
مورخان در آغاز به دلیل جنبٔه دینی و رواج زبان 
عربی به عنوان زبان عمومی مسلمانان آثار خود را 
بدان زبان می نوشتند. این روند در پی روی کارآمدِن 
فرمانروایان مستقل و نیمه مستقل در ایران و تجزیٔه 
خالفت اسالمی دگرگون شد. در دوران حاکمیت 
سلسله های ترک نژاد بر ایران، زبان فارسی مبنای 
تاریخ نویسی موّرخانی شد که رویدادهای مربوط به 
سرگذشت فرمانروایان ترک و یا رویدادهای یک 

شهر یا والیت را ثبت می کردند.
یورش مغوالن به ایران ویرانی ها و کشتارهای 
فراوانی در پی داشت. با این همه در همین دوران 
چند نمونٔه بسیار ارزشمند از کتاب های تاریخ ایران 
و تاریخ های محلی نوشته شد. ایلخانان مغول مانند 
و  یاد جنگ ها  داشتند  دیگر کشورگشایان عالقه 
لشکرکشی های خویش را حفظ کنند. مورخان این 
دوره همراه با انجام این خواسته، پی آمدهای اندوهبار 

یورش آنان بر ایران را نیز بازگو کردند. 
دو  در  مغوالن  حکومت  دورٔه  مورخان 

گروه قرار می گیرند: گروهی که در دستگاه مغوالن 
مناصب دولتی داشتند. )مانند عطا ملک جوینی 
بیرون  نویسندٔه تاریخ جهانگشای( و گروهی که 
به  انتقادی  دید  با  بنابراین  و  بودند  آنان  نفوذ  از 
منهاج  )مانند  می نگریستند.  مغوالن  فرمانروایی 

سراج نویسندٔه کتاب طبقات ناصری( 
و  تیموریان  عهد  ایران  در  تاریخ نویسی 
همانند  قراقویونلوها(  و  )آق قویونلوها  ترکمانان 
یک  دوران  این  در  یافت.  ادامه  قبل  دوره های 
دسته از مورخان، تاریخ های عمومی و شرح    حال 
و  دادند  قرار  خود  کار  مبنای  را  فرمانروایان 
دسته ای دیگر به تاریخ شهرها پرداختند. به عبارت 

دیگر تاریخ های محلی را نوشتند.
روایت  به  نیز  صفوی  دوران  مورخان 
آن  فرمانروایان  و  صفوی  دولت  رویدادهای 
پرداختند. بسیاری از آنها همانند مورخان پیش از 

خود، وقایع را به ترتیب وقوع آنها می نوشتند. 
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آنان  تکاپوهای  و  مردم  زندگی  به  گسترده  به طور 
توجه کرد و رویدادهای مربوط به آنان را در اثر 
خویش آورد. از این پس شیؤه سنتی و شیؤه نو 

در تاریخ نویسی پا به پای هم پیش رفتند.

موّرخان ایرانی؛ روش ها و بینش ها
از هنگام آغاز تاریخ نویسی در ایران، مهم ترین 
موضوع مورد اعتنای مورخان، رویدادهای بزرگ 
زندگی  به  مربوط  رویدادهای  به ویژه  و  مهم  و 
فرمانروایان بود. در طول تاریخ ایران منصبی به نام 
که  داشت  وجود  مجلس نویسی  و  وقایع نگاری 
وظیفٔه آن ثبت رویدادهای مربوط به فرمانروایان بود. 
مراحلی  همان  تقریباً  کار خویش  در  مورخان  این 
را که در درس اول برای کار یک مورخ ذکر شد، 

می پیمودند. )سعی کنید آنها را به یاد آورید.(
با وجود این در شیوهٔ تاریخ نگاری سنتی، کار 
مورخ بیشتر ارائٔه اطالعات دربارٔه فرمانروا، شرح 
جنگ ها و روابط سیاسی با دیگر دولت ها، بود. این 

موّرخان بیشتر به بازگویی وقایع می پرداختند.
قاجاریان،  فرمانروایی  پایانی  سال های  در 
مورخان ایرانی به تدریج روش های نو تاریخ نگاری 
بود،  گرفته  شکل  اروپا  در  آن  از  پیش  که  را 
تحت  ایران  در  تاریخ نویسی  بنابراین  فرا گرفتند. 
تأثیر روش ها و حتی بینش های آنان قرار گرفت، 
اما این کار چندان گسترشی نیافت و حتی پس از 
تأسیس گروه های تخصصی تاریخ در دانشگاه ها، 
فاصله  پیشینیان  شیؤه  از  اندکی  تنها  موّرخان 

منابع تاریخی این دوران به ویژه سفرنامه های 
دربارٔه  فراوان  آگاهی های  از  سرشار  اروپاییان 
است.  صفوی  فرمانروایان  اقدامات  و  زندگی 
اروپا،  با  ایران  گسترده  روابط  دلیل  به  همچنین 
مناسبات  دربارٔه  با ارزش  آگاهی های  دربردارندٔه 

خارجی ایران است.
ایران،  در  قاجار  دولت  روی کارآمدن  با 
زمینه برای یک رشته دگرگونی ها نیز فراهم آمد. 
تا  ابتدا  )از  قاجاریان  حکومت  نخست  نیمٔه  در 
سلطنت ناصر الدین شاه( روند تاریخ نویسی، همان 
تقلید از شیؤه مورخان پیشین بود؛ به این معنی که 
در آثار مورخان چندان نشانی از حضور مردم در 
تاریخ نبود و نیز نشانی از زندگِی اجتماعی در آن 

به چشم نمی خورد.
در دوران سلطنت ناصر الدین شاه قاجار، 
گونه ای نهضت ترجمه در ایران رواج یافت. در 
این دوران ایران روابط نزدیکی با اروپا داشت و 
به همین دلیل شماری از آثار اروپاییان به فارسی 
ترجمه شد که بخشی از آن ها کتاب های تاریخی 
نفوذ روش های  برای  را  زمینه  رویداد  این  بود. 
تاریخ نگاری جدید غربی در ایران آماده ساخت. 
ایرانی را  اما آنچه هم روش و هم بینش مورخان 
در این دوران دگرگون ساخت انقالب مشروطیت 
تاریخ  کتاب  تألیف  با  زمان  این  در  بود.  ایران 
بیداری ایرانیان به دست ناظم االسالم کرمانی، 
دورٔه تازه ای در تاریخ نویسی ایران آغاز شد زیرا 
ایرانی  مورخی  کتاب  این  در  نخستین    بار  برای 
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گرفتند.
یک  به صورت  تاریخ  کنونی،  دوران  در 
رشتٔه مستقل علمی در کشور مطرح گشته است 
تاریخ  بنابر تقسیم بندی و تخصصی شدن علوم،  و 
نیز روش ها و بینش های ویژٔه علمی خویش را یافته 
است. اکنون توجه به جنبه های تازه در تاریخ نگاری 
سبب دلبستگی پاره ای از موّرخان به تاریخ نویسی 
علمی شده است. این شیوه مستلزم دگرگونی در 

روش و بینش مورخ است.
در تاریخ نویسی جدید ایران، سعی در 
این  است.  پژوهش  در  علمی  روش  به کاربستن 
عرضٔه  و  سازمان دهی  گزینش،  دربرگیرنده  کار 
پژوهش های تاریخی با تکیه بر منابع اصلی و اسناد 
و مدارک مستند برای هر موضوع تحقیق است، 
به عالوه در این روش بر ارزیابی و نقادی عالمانٔه 
منابع و به کارگیری همٔه مواد الزم برای تاریخ نویسی 

تأکید می شود.
نیز کم کم  ایران  تاریخ نگاری معاصر  بینش 
موضوع  و  می رود  پیش  بنیادی  تحولی  به سوی 
کار مورخان، تنها سرگذشت فرمانروایان و شرح 
جدید،  تاریخ نویسی  در  نیست.  آنان  جنگ های 
همٔه جنبه های گوناگون زندگی گذشتٔه مردم ایران 
دلیل  همین  به  گیرد.  قرار  تأکید  مورد  می بایست 
زمینه های  در  آثاری  به      نگارش  امروزه  مورخان 
تاریخ  نظامی،  تاریخ  یعنی  تاریخ  دانش  گوناگون 
و …  هنر  تاریخ  دینی،  اندیشٔه  تاریخ  اقتصادی، 
ادبی  منابع  حتی  منابع  همٔه  از  و  شده اند  دلبسته 

بنابراین  می برند.  پژوهش های خویش سود  برای 
مهم ترین اصل،  تاریخ نویسی  در شیوه های جدید 
همه جانبه نگریستن مورخ به گذشته به یاری تمامی 
موادی است که او را در کار بازسازی خردمندانه 

گذشته، یاری دهند.

عباس اقبال آشتیانی ) 1334 ــ 1275 ش. ( یکی از نخستین 
مرز  در  او  آثار  بود.  ایران  در  نو  تاریخ نویسی  پیشگامان 
تاریخ نویسی سنتی و نو قرار دارند و گرچه از آن هنگام تاکنون، 
اما  است،  گشته  دگرگونی هایی  دچار  ایران  در  تاریخ نویسی 
نوشته  های اقبال آشتیانی همواره به عنوان نمونه هایی جدی از 

تأثیر روش های جدید در تاریخ نگاری باقی خواهد ماند.
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یک توضیح

وقایع نگاران و مجلس نویسان قدیم با روش سنتی
مورخان ایرانی

مورخانی که برای حرفٔه تاریخ نگاری و تحقیقات تاریخی، 
در دانشگاه ها آموزش دیده اند.

بعضی از مورخان مسلمان و غیرمسلمان که در گذشته 
دربارٔه تاریخ ایران آثاری نوشته اند.

شرق شناسان و ایران شناسان که پژوهش های آنان هم 
از دیدگاه روش و هم به لحاظ بینش تأثیر عمده ای در 
زوایای  روشن ساختن  و  گذشته  ایراِن  تاریخ نویسی 
گوناگون  دالیل  به  هرچند  است؛  داشته  آن  تاریک 
سیاسی و فرهنگی می توان کاستی ها و غرض ورزی هایی 

نیز در کار برخی از آنان دید.

مورخان غیرایرانی

یا  شهرت طلبی  سودجویی،  تفنن،  سر  از  که  دارند  وجود  هم  افرادی  امروزه 

با  تنها  گروه  این  می زنند.  دست  تاریخ نگاری،  به  ظاهر  به  گروهی،  دلبستگی های 

سرهم بندی اطالعات دیگران، به شیوه ای سطحی، وانمود می کنند اثری تاریخی عرضه 

کرده اند، اما در واقع حاصل کار آنان چیزی نیست جز یک رشته آگاهی های پراکندۀ 

نامنظم که از اینجا و آنجا گرد آورده اند.
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بیشتر بدانید

نقش دین و زبان در هویت ملی ایرانیان

دو عامل مهمی که در استمرار حیات جامعۀ ایرانی نقش داشته اند، عامل دین و 

زبان فارسی است. اقوام ساکن در ایران همواره ضمن نگاهداشت خرده فرهنگ های 

خویش، پیکره یگانه فرهنگ ایرانی را ساخته اند. این کار بر بنیاد باورهای مشترک 

دینی و زبانی انجام یافته است.

دین از هزاران سال پیش تاکنون تأثیر عمده ای در زندگی ایرانیان داشته است. 
زیرا باورهای دینی، همه گسترۀ زندگی سیاسی و اجتماعی را دربر گرفته است. در ایران 

عهد ساسانی، همبستگی استواری میان دین و دولت برقرار بود و تاریخ ملی ایران رنگی 

دینی داشت. این شیوه در ایران پس از اسالم نیز همچنان پابرجا مانده و به ویژه پس 

از رسمی شدن مذهب تشیع در دورۀ حکومت صفویان جلوه ای ویژه یافت و به عنوان 

عامل مهم همبستگی مردم ایران درآمد.

پابه پای دین، عامل زبان نیز به وحدت بخشی جامعه ایرانی یاری رسانده است. 

زبان فارسی با ریشه های کهن و با داشتن آثاری باشکوه در زمینۀ شعر و نثر که حاوی 

بلندترین مفاهیم فکری است، از مهم ترین عناصر جلوۀ ایران در عرصۀ فرهنگ و تمدن 

جهانی و نیز استمرار هویت ایرانی به شمار می رود. ایران گرچه از دیرباز به دلیل وضع 

ویژۀ طبیعی، گذرگاه فرهنگ ها، مهاجرت ها و یورش های گوناگون بود و از همۀ این 

رویدادها به مثابه زمینه ای برای مبادلۀ فرهنگی با همسایگان سود جست، دین و زبان 

فارسی را به عنوان مهم ترین ابزارهای نگاهداشت هویت خویش، به کار برد و با تعالی 

بخشیدن بدان ها گروه های قومی فراوانی را در فرهنگ خویش ُمستحیل کرد.
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1ــ با مطالعٔه یک کتاب تاریخی )یا بخشی از آن( نظر خود را دربارٔه روش و 
بینش آن بنویسید.

2ــ به یک کتابخانه مراجعه کنید و مشخصات دست کم پنج کتاب را دربارٔه یک 
دورهٔ معین تاریخ ایران فهرست کنید.

3ــ مهم ترین سلسله های تاریخی ایران از دوران باستان تا عصر حاضر را براساس 
ترتیب زمانی بنویسید.

1ــ دو مورد از انواع دوره بندی های تاریخ ایران را شرح دهید.
2ــ وضع تاریخ نویسی در ایران عصر مغول چگونه بود؟

3ــ تاریخ نویسی ایران در عصر ناصر الدین شاه چه تحولی یافت؟
4ــ منظور از »روش« و »بینش« در تاریخ نویسی جدید ایران چیست؟

پرسش های نمونه 

اندیشه و جست و جو
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تقسیمات تاریخ جهان
در این درس به این مطالب می پردازیم که 

»مورخان به تاریخ جهان چگونه می نگرند«؟
تاریخ  بررسی  برای  مورخان  گام  نخستین 
زندگی  از  طوالنی  دوران  این  دوره بندی  جهان، 
انسان است، زیرا مطالعه و بررسی این دورهٔ طوالنی، 
بدون چنین کاری مشکل و حتی غیرممکن است. به 
همین جهت موّرخان و دیگر دانشمندانی که دربارٔه 
تاریخ جهان مطالعه می کنند، برای سهولت مطالعٔه 
عصرهایی  و  دوره ها  به  را  جهان  تاریخ  خویش، 

تقسیم کرده اند.
مورخان به دلیل اهمیتی که خط )کتابت( در 
تاریخ نویسی دارد، بر این عقیده هستند که تاریخ به 
دو دوره تقسیم می شود، یکی »دورٔه ماقبل تاریخ« 
یعنی پیش از اختراع خط و دوم »دورٔه تاریخی« 

یعنی پس از اختراع خط.
در کتاب  تاریخ ایران و جهان )1( با برخی 
دیگر از این تقسیم بندی ها آشنا شدید. آیا می توانید 

یک نمونه از آنها را بیان کنید؟

تاریخ جهان، تاریخ سراسر کرۀ زمین
کرهٔ زمین، جهان مشترک همٔه انسان هاست. 
همٔه  تاریخ  هم،  جهان  تاریخ  جهت  همین  به 
انسان هاست، اما چنانکه می دانیم از حدود 500 
سال پیش انسان ها موفق به کشف تمامی کرٔه زمین 
و اثبات تجربی کرویّت زمین شده اند. تا پیش از آن، 
بشر متمدن اطالعی از قاره های امریکا، اقیانوسیه، 
قسمت هایی از افریقا و بسیاری از جزایر و سواحل 
و دریاها و اقیانوس ها نداشت. با این حال باز هم 
دانشی به نام »تاریخ جهان« وجود داشته است؛ 

اما نه در مفهوم کنونی آن.
تاریخی  اطالعات  بشر،  دانش  گسترش  با 
مورخان  آثار  در  به خصوص  شد،  بیشتر  نیز  او 
مسلمان، وسعت دید قابل مالحظه ای ارائه گردید. 
از پنج قرن پیش با کشف راه های دریایی و شناختن 
وسعت  بشر  تاریخ  نگرش  ناشناخته،  قاره های 
بیشتری یافت و تاریخ جهان نسبت به قبل جهانی تر 
شد. با وجود این، تعصباِت فرقه ای، منافع سیاسی 
و اغراض و اهداف قومی، مانع از تحقق کامل این 

مورخان و تاریخ جهان هم
رد

چها
س 

در
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امر شده است. به ویژه بسیاری از مورخان اروپایی 
و  اساس  را  اروپا  تاریخ  که  کوشیده اند  همواره 
محور تاریخ تمامی جهان قلمداد کنند؛ بدین دالیل 
تاکنون تاریخ جهانی منصفانه ای که سهم و جایگاه 
واقعی همٔه مردم جهان در آن منظور شده باشد، 
نوشته نشده است. بیشتر کتاب هایی که غربیان در 
دوران اخیر دربارٔه تاریخ جهان نوشته اند دارای 

این نقیصه اند.

و  انسانی  وحدت  عرصۀ  جهان،  تاریخ 
حاصل تمدن بشری

تعلیمات ادیان الهی و تحقیقات علمی نشان 
داده است که انسان ها در فطرت و سرشت برابرند 
به عبارت دیگر نوع انسان در »انسان بودن« دارای 
وحدت است. این وحدت ذاتی انسان ها مسلماً در 
اوایل تاریخ، با وحدت در ظواهر زندگی و تمدن نیز 
همراه بوده است. تفاوتی که بعدها در میان جوامع 
بشری به وجود آمد، در نتیجٔه عواملی نظیر تنوع 
محیط جغرافیایی، میزان اندیشه و تالش و مانند 
آنها بوده است. تفاوت انسان ها از لحاظ اندیشه، 
اراده و روحیات و توانایی های جسمی، هنگامی 
که با عوامل دیگری چون میزان وحدت جامعه و 
آشکارشدن  سبب  شود،  همراه  مدیریت«  »قدرت 

اختالف در پیشرفت جوامع می گردد.
به هیچ وجه  تمدن ملت ها  تفاوت در سطح 
که  آنجا  تا  تفاوت  نیست  انسانی  برابری  ناقض 
باعث تحرک و تالش گردد، مفید است؛ اما وقتی 

که موجب تبعیض و سلطه جویی شود، همکاری 
انسانی و صلح و سازندگی را به جنگ و جدال 
تبدیل می کند. به این جهت در دنیای کنونی تالش 
برای  کوشش  و  عدالت  و  برابری  استقرار  برای 
کمک به پیشرفت های تمدن بشری در زمان هایی 
بوده که صلح و تفاهم میان ملت ها حاکم بوده است. 
تمدن کنونی که جلوه گاه ترقیات عظیم 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 کنیم ابتدا به وسیلٔه 
چینی ها اختراع شد، )بیشتر به صورت پارچه ای( 
سپس مسلمانان آن را از چینی ها گرفتند و تکمیل 
کردند )با استفاده از الیاف گیاهی( و بعدها اروپاییان 
فن کاغذ سازی را از مسلمانان آموختند و با کمک 
مواد شیمیایی و ماشین آالت آن را توسعه دادند. 
قدیم  ملل  که  ریاضیات  زمینه  در  است  همچنین 
ایرانی و …(  یونانی،  هندی،  )سومری، مصری، 

همه سهمی در پیشرفت آن داشته اند.

نقش پیامبران و مصلحان در تمدن بشری
اگر به تمدن های جهان باستان و پس از آن 
بنگرید، در کنار هریک از آنها نام پیامبران بزرگ 
الهی یا برخی از مصلحان بلندآوازه را می بینید. در 
نزد اقوام سامی، حضرت ابراهیم )ع( و سپس انبیای 
بنی اسرائیل، در آسیای غربی حضرت نوح )ع( و 
و  یوسف )ع(  مصر حضرت  در  یونس،  حضرت 
غیره. دین همواره الهام بخش ترقی هنری، فکری، 
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اجتماعی و سیاسی بوده و به همین جهت بیشتر 
تمدن های بزرگ، دین بزرگ یا پیامبر برگزیده 
را در کنار خود دارند. مثالً تمدن اروپایی با پذیرش 
ناگسستنی  پیوندی  آن،  به  پای بندی  و  مسیحیت 
دارد. تمدن اسالمی نیز بر بنیاد ایمان و اعتقادات 
اسالمی از هند تا ایران و عربستان و شمال آفریقا و 
شامات شکل گرفت. تمدن ایران باستان نیز همراه 
با آیین زردشت و بر مبنای آن پدید آمد و گسترش 
یافت. مصلحان بزرگ و شخصیت های معنوی نیز 
در شکل گیری و تداوم تمدن ها مؤثر بوده اند. در 
چین کنفوسیوس والئوتزو، در هند بودا و در یونان 
سولون و سقراط از این دست مصلحان معنوی و 

اجتماعی بوده اند.

عبرت آموزی  و  تمدن ها  مرگ  و  پیدایش 
از آن

از حدود پنج هزار سال پیش تا کنون که تاریخ 
جهان شاهد پیدایش مدنّیت و تشکیل دولت ها بوده، 
به وجود  تمدن های متعددی یکی پس از دیگری 
آمده و از میان رفته اند. مشاهدٔه زوال بسیاری از 
تمدن ها، بشر امروز را با این پرسش مهم روبه رو 
ساخته که آیا تمدن کنونی نیز الجرم نابود خواهد 
آیا می توان تدبیری اندیشید که این  شد؟ و اساساً 
تمدن به مرحلٔه زوال قدم نگذارد؟ در پاسخ به این 
پرسش ها نظرات گوناگونی ابراز شده است. در قرن 
نوزدهم به دلیل پیشرفت های مادی در اروپا، چنین 
می نمود که تمدنی به وجود آمده که در تاریخ مانند 
نداشته و لذا برخالف همٔه تمدن های گذشته زوال 
ساختن  در  تمدن  این  ناتوانی  اما  یافت.  نخواهد 
دنیایی آرمانی و متعادل که مدعی آن بود و فقدان 
وحدتی درونی که برای بقای آن ضرورت داشت، 
موجب گردید تا در اواخر قرن نوزده، اندیشٔه بقای 
تمدن جدید غرب با تردیدهای اساسی روبه رو شود. 
دو جنگ جهانی هولناک در نیمٔه اول قرن بیستم از 
نشانه های این وضع بود که در پیدایش آن هیچکس 
جز صاحبان همین تمدن مقّصر نبودند. بدین ترتیب 
کم کم هراس از زوال تمدن کنونی صاحبان آن را 
سالح  نگران ساخت. به خصوص آن که ساخت 
در صورت  که  آورد  پیش  را  فکر  این  هسته ای 
نابود  تمدن  بی تردید  هسته ای،  یک جنگ  وقوع 
خواهد شد انیشتین که از جمله دانشمندانی بود 

یکی از مورخان مشهور زمانۀ ما که به بررسی و تفسیر چگونگی 
تمدن های سراسر جهان پرداخت، توین بی بود.
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که اندیشه هایش در اختراع بمب اتمی مؤثر واقع 
شد، گفته بود که جنگ جهانی چهارم با چوب و 
چماق خواهد بود، یعنی آن که، در جنگ جهانی 
سوم، بمب اتمی تمدن را نابود خواهد کرد و لذا 
باز  بدویت  و  توحش  دوران  به  آن  از  پس  بشر 

خواهد گشت. 

مسائل عصر   ما
بدون شک همان گونه که صفحات آغازین 

انفجار اتمی

کتاب تاریخ جهان، سر در فضای مه آلود اساطیر 
دارد، صفحات آیندٔه آن نیز آن چنان واضح نیست 
آن  بتوانند دربارٔه  تاریخ  فیلسوفان  که مورخان و 
آخر  صفحات  بنابراین  بگویند.  سخن  به روشنی 
کتاب تاریخ برای آنان، همین روزگار کنونی است؛ 
روزگاری که برای آن نام های گوناگونی پیشنهاد 
شده است: عصر فضا، عصر اتم، عصر کامپیوتر، 
عصر  لکترونیک،  ا   عصر پتروشیمی،    عصر
ارتباطات و …، اگرچه در آینده نیز برای آن نام هایی 
خواهند ساخت. مسلماً هر یک از کسانی که این 
اسامی را برگزیده اند مقایسه ای با گذشته ها را هم 
در نظر داشته اند. مثالً نام گذاری دوران ما به عصر 
پتروشیمی یعنی صنعتی که از نفت، موادی بسیار 
بیش جانشین  فراوان می سازد که کم و  متنوع و 
در  می شود  غیره  و  شیشه  چرم،  چوب،  پنبه، 
مقایسه با دوره های سنگ، برنز و آهن بوده است. 
استفاده  فضاپیمایی  زمینٔه  در  بشر  پیشرفت های 

سازمان ملل متحد 
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اعصار  در  سابقه ای  هیچ  الکترونیک  و  اتم  از 
گذشته ندارد. چنان که هنگامی که این پیشرفت ها 
از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم صورت 
را  انقالب صنعتی  نوزدهم  بشر قرن  می گرفت، 
سرآغاز دوران کامالً جدیدی احساس می کرد و بر 
این باور بود که قدم به دورانی گذاشته که هیچ یک 
از پیشینیان بدان وارد نشده بودند. پیشرفت های 
فنی خوش بینی هایی را موجب شد که حتی اعالن 
تذکر  و  جهان  جمعیت  افزایش  مورد  در  خطر 
انسان،  اخالقی  انحطاط  مورد  در  آگاه  متفکران 
موجب  که  فنی  پیشرفت  زیرا  نشد،  تلقی  جّدی 
را  جمعیت  افزایش  خطر  می شد،  تولید  افزایش 
بشر  به  و قدرت صنعت، ظاهرًا  مرتفع می ساخت 
اما  می بخشید،  اقتدار  انحطاط،  جای  به  امروز 
بعدها روشن شد که جّدی نگرفتن این هشدارها و 
هشدارهای مشابه آنها کاری صحیح نبوده است. 
نشان  انحطاط اخالقی  و  افزایش جمعیت  مسألٔه 
اندازه این هشدارها جدی است و  تا چه  داد که 
تکنولوژی نیز مسائل خاص خود را دارد و راه 
خود را می رود و به جای آن که در خدمت انسان 
باشد، انسان را در خدمت خود می خواهد. بنابراین 
مسألٔه ماشینیسم یعنی »سلطٔه مقدرات ماشین بر 
مقتضیات انسان« مطرح شد. ماشین همان گونه که 
انسانی را درمی نوردید، مرزهای  ارادٔه  مرزهای 
سیاسی دولت ها و ملت ها را نیز تحت تأثیر خود 
قرار داد. بهره برداری از وسایل جدید حمل و نقل 
زمینی، دریایی و هوایی مستلزم هماهنگی هایی در 

تلگراف  و  پستی  ارتباطات  بود.  بین الملل  سطح 
نیز چنین وضعیتی داشت. طولی نکشید  تلفن  و 
حقوق  امداد رسانی،  هواشناسی،  زمینٔه  در  که 
کارگران و مبارزه با تبه کاران نیز دولت ها مجبور 
بین الملل  مسألٔه حقوق  هم شدند.  با  به همکاری 
و حفظ صلح نیز مطرح شد و گرچه مانند مسائل 
فنی پیشرفتی نداشت، اما همگان پذیرفتند که باید 
آن را در مقیاس جهانی مورد ارزیابی قرار دهند. 
هواشناسی  جهانی،  پست  سازمان های  تأسیس 
بین المللی  کنفرانس  جهانی،  هوا نوردی  جهانی، 
کار، دادگاه الهه و سرانجام سازمان ملل و ده ها 
مؤسسٔه بین المللی، تا حدود زیادی به دلیل توسعه و 
پیشرفت تکنولوژی بود که ارتباطات را فوق العاده 
گسترش داد و پیوستگی میان ساکنان کرٔه خاک 
و  اهداف  نقش  اگرچه  ساخت.  عمیق  بسیار  را 
اغراض سیاسی در تشکیل چنین مؤسساتی قابل 
چشم پوشی نیست لیکن سخن برسر آن است که 
زمینٔه تحقق چنین اهداف و اغراضی نیز ساخته و 

پرداختٔه مقتضیات تکنولوژی است.
اصوالً بهره برداری کامل و کافی از تکنولوژی 
جدید بدون بین المللی ساختن مدیریت آن میّسر نبوده 
است. به عالوه تکنولوژی، آلودگی محیط زیست و 
تخریب طبیعت را به همراه خود آورده است. یکی از 
ابعاد بحران محیط زیست مسألٔه »آلودگی هوا« است، 
هوای کرهٔ زمین در صورت آلوده شدن، همگان را کم 
و بیش تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین نه تنها کسانی 
که هوا را آلوده می کنند بلکه حتی کسانی که نقشی 
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در این آلودگی ندارند نیز از آن زیان می بینند و باید 
همگی در حفظ سالمت آن بکوشند. آلودگی دریاها، 
آلودگی ناشی از مواد رادیو اکتیویته، خطراتی که از 
تخریب فضای سبز به وجود می آید، شکاف برداشتن 
الیٔه ُاُزن، گرم شدن کرهٔ زمین و مسائلی از این قبیل، 
مربوط به همٔه انسان ها است و چنان که گفته شد حّل 
آن نیز با کمک همگان میّسر است، نه بهره برداری 
سیاسی از آنها و گرفتن نقش قّیم مآبانه در برخورد 
با آنها. حال اگر خطرات انتشار بیماری های مسری 
و  مسافرت ها  ارتباطات،  فراوان  توسعه  واسطٔه  به 
تجارت و نیز مشکالت حمل و نقل هوایی و دریایی 
کنیم، می بینیم که حفظ محیط  بدان اضافه  هم  را 
اطراف انسان تا چه اندازه نیازمند به توجه و مراقبت 

زیست  محیط  بحران  لحاظ  بدین  است.  همگانی 
یکی از مشکالت بزرگ عصر ما است که هم ناشی 
از توسعٔه صنعت و هم ناشی از سوء مدیریت و سوء 

استفاده از صنعت است.
 

یکی از بزرگترین مشکالت زندگی بشر در عصر کنونی مسألۀ آلودگی محیط زیست می باشد این آلودگی ها حتی 
آثار تاریخی را در معرض نابودی قرار داده اند.
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بیشتر بدانید
تکنولوژی های جدید و علم تاریخ

و  تاریخ  پژوهش های  و  مطالعات  به حوزۀ  عامل جدید  اخیر، یک  در روزگار 

تاریخ نگاری اضافه شده است؛ این عامل و وسیلۀ مهم، رایانه و اینترنت است. پیدایش 

این دو و گسترش آن در حوزۀ مطالعات تاریخی، از آن جهت بسیار اهمیت دارد که 

بخش عمده ای از وقت مورخ صرف گردآوری اطالعات تاریخی می گردد. با استفاده از 

اینترنت و رایانه، می توان این زمان را به حداقل رساند و به بسیاری از موزه ها، کتابخانه ها 

و مراکز پژوهشی و محققان راحت تر و سریع تر دسترسی یافت. حتی به کمک اینترنت 

می توان، به جست و جوی سریع محتویات شمار زیادی از کتاب های تاریخی پرداخت. 

اینترنت، می توان از حاصل آخرین مطالعات مورخان و محققان در سراسر  به کمک 

جهان استفاده کرد. در پرتو این فن آوری جدید، می توان یافته های پژوهشی خود را 

به سرعت و سهولت در اختیار مخاطبان بسیاری قرار داد. هر چند این ابزاِر با ارزش 

به صورت بایسته و شایسته در مطالعات تاریخی ایران به کار گرفته نشده است، با این حال 

تردیدی نیست که با گذر زمان، شاهد گرایش روزافزون مؤسسات و مراکز پژوهشی 

به اینترنت خواهیم بود. نشانۀ آشکار این رویکرد آن است که در شناسنامۀ بسیاری از 

مجالت و دایرة المعارف های منتشره در ایران، نشانی اینترنتی آنها هم ثبت می شود. 

با توجه به اهمیت روزافزون اینترنت در جهان امروز، عده ای مالک باسواد بودن افراد 

را توانایی در استفاده از اینترنت می دانند. اگر با اینترنت آشنایی کافی داشته باشید و 

از توانایی کافِی خواندِن متون انگلیسی هم برخوردار باشید، به واقع از طریق اینترنت 

به دنیایی از اطالعات مختلف و جدید در زمینه های مختلف دسترسی خواهید یافت. در 

سایت های انگلیسی متعدد موجود، شما می توانید عالوه بر دست یابی به اطالعات تاریخی 

تمام ادوار تاریخ جهان، به انواع بازی ها و سرگرمی های تاریخی دسترسی یابید. در این 

سایت ها، می توانید متناسب با گروه های سنی مختلف، هم مطالب تاریخی پیدا کنید و 

هم با شیوه های آموزش تاریخ به گروه های سنی ذی ربط آشنا شوید. حتی در برخی از 

این سایت ها، می توانید با جواب دادن به پرسش های متعدد و جذاب موجود، به ارزیابی 
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فارسی ذکر شده  اینترنتی  بپردازید. در ذیل آدرس چند سایت  تاریخی خود  دانش 

است؛ چنان چه امکان استفاده از اینترنت برایتان وجود دارد، سعی کنید با جست و جو 

در سایت های زیر به برخی از اطالعات تاریخی موجود در سایت های اصلی و فرعی زیر 

مراجعه نموده و حاصل تالش خود را در قالب یک گزارش به معلم خود ارائه نمایید.

www. iranopedia. com سایت دایرة المعارف بزرگ اسالمی
www. ketab. ir سایت کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

www. roshdmag. org سایت مجالت رشد
http://www. chn. ir سایت خبرگزاری میراث فرهنگی

1ــ با ذکر شواهد تاریخی نقش ارتباطات را در توسعٔه تمدن بشری شرح دهید.
2ــ چرا مسائل عصر ما توجه همگان را به خود معطوف ساخته است؟

شما راه حل مسایل عصر کنونی را در چه می دانید؟ با ارائٔه شواهد و دالیل کافی 
در کالس به بحث و تبادل نظر بپردازید. 

پرسش های نمونه 

اندیشه و جست و جو
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