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ســر سـخــن
من از لبخند او آموختم درسی که نسپارم
ِ
دل ا ّمـیدوارم را
به
دسـت نا امــیدیها ِ
(فریدون مشیری)
با گلباران بهار دورۀ جدید کاری را آغاز کردیم و با برگریزان
پاییزی به نقد عملکرد جمعیمان نشستیم تا نفسی تازه کنیم و
به تالش و کوشش بی وقفۀ خود امیدوارانه ادامه دهیم! دومین
ش��مارۀ خبرنامۀ گروه تاریخ که حاوی اخبار و عملکرد شش
ماهۀ نخس��ت سال جاری اس��ت ،پیش روی شماست .تالش
جمعیِ مدیر ،اس��تادان ،و دانش��جویان گروه بر این بوده است
که به حرکتی که هدف آن ارتقاء س��طح آموزش و پژوهش و
فضای یکرنگی و دوستی در گروه است ،تداوم بخشند.
تغییر به مطلوب ،هدف اساس��ی آموزش اس��ت .اس��تادان
ب��رای نیل به توانمندی الزم ،برای بر آم��دن از ِ
پس چنین ام ِر
خطیری ،مطالعه و تحقیق مس��تمر میکنند و حاصل یافتههای
خود را در قالب تدریس ،س��خنرانی ،ش��رکت در جلسههای
نقد و بررس��ی کتاب ،حضور در نشستهای تخصصی داخل
و خارج از کش��ور ،تحریر مقاله ،و تدوین کتاب به طالبان علم
و آگاه��ی عرضه میدارند .الزم��ۀ مطالعه و تحقیق ،تخصیص
زمان و بودجۀ مناس��ب و امکان دسترس��ی آنی به منابع اصلی
و آخرین تحقیقات به عمل آمده در موضوع تحقیق اس��ت؛ و
الزم��ۀ آموزش و انتقال مفاهیم ،بهرهگیری از ش��یوههای نوین
تدریس و اس��تفاده از آخرین ابزار کمکآموزشی .طبع ًا عطف
عنایت برنامه ریزا ِن علمی و فرهنگی کشور و مسئوالن وزارت
متبوع به رفع نقائص ،بخصوص از سامانههای رایانهای ،در این
زمینه یاری رسان خواهد بود.
دانش��جویان که کارآمد شدنشان هدف تعلیم و تربیت است ،در

س��الهای حضور در دانش��گاه و در فرایند یادگیری و تغییرات
ش��خصیتی ،با موانع و مس��ائلی مواجه میشوند .تعارضاتی که
بین عناصر ش��کل دهندۀ حیات پیش��ین و زندگ��ی کنونی آنا ن
رخ مینمایاند ،باعث س��ردرگمی موقت و بعض ًا طوالنی مدت
ایش��ان در انتخاب راه میش��ود .تفاوت اساس��ی انتظاراتی که
از آنه��ا در دوران تحصیالت ابتدایی و دبیرس��تانی میرفت با
انتظاراتی که در دانشگاه از ایشان میرود ،شرایط جامعه پذیری
و انطباق با فضای جدید را برایشان دشوار میسازد و به راحتی
نمیتوانند آزادی و مس��ئولیت پذیری را هضم کنند .این امر در
کنار دشواریهای ارتباطی و حساسیتها و رنجشهای عاطفی،
در افت آموزشی و س��رخوردگی آنان تأثیر میگذارد .توجه به
«بهداش��ت روانی» دانشجویان از اهم وظایف استادان و مدیران
گروههای آموزشی و سایر دانشگاهیان است .هرنوع بیتوجهی
و رفتار خودپس��ندانه و تحقیرآمیز و بخصوص تبعیضآمیز ،نا
امیدی و فروپاشی شخصیتی ایشان و در نتیجه افت آموزشی و
شکست تحصیلی آنان را در پی خواهد داشت .نمیتوان انتظار
داش��ت که برگزیدهها و بهترینها در یکجا جمع آمده باشند.
اس��تادان باید به تفاوتهای فردی دانشجویان دقت نظر داشته
باش��ند و در انتق��ال مفاهیم و مطالب ش��کیبایی به خرج دهند.
فردای ما در گرو تربیت امروز نسل جوان است! مدیران دانشگاه
باید برای ایجاد فضایی پرنشاط ،نه «خوابگاه» بل زیستگاهی در
خور ش��أن دانش��جویان ،و عرضۀ خدمات مطلوبی که سالمت
جسم و روح ایشان را تأمین نماید ،به جدّ تالش کنند.
عطاءاهلل حسنی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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امور آموزشئ و پژوهشئ
گزارش برخی از تصمیامت و اقدامات گروه
تصمیمات جلسه مورخ1392/12/12
1 .1مدی��ر محترم گروه گزارش��ی از وضعیت آم��اری کیفیت
آموزشی دانش��جویان گروه و نشست با شورای مشورتی
دانش��جویی گروه را ارئه کردند .در ادامه ایش��ان گزارش
مبسوطی از جلسات نقد عملکرد آموزشی گروه با حضور
دانش��جویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
را به اطالع همکاران گروه رس��اندند .ش��ورای گروه پس
از بررس��ی گزارشهای موج��ود و عنایت به پ��ارهای از
نارس��اییهای آموزشی گروه مقرر داشت ،موضوع ارتقای
کیفیت آموزش��ی در جلس��ه دیگری مورد بررسی مفصل
قرار گیرد.
2 .2ش��ورای گروه موافقت خ��ود را با انتش��ار"الکترونیکی"
فصلنامه علمی ـ پژوهش��ی تاریخ اس�لام ،که در جلسات
قبل اصل تقاضای انتشار آن به سردبیری دکتر اکبری مورد
تصویب قرار داده یود ،اعالم داشت.
3 .3دکتر باس��تانی راد گزارشی از ش��رکت خود به همراه تنی
چند از استادان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گروه
در جلس��ه معاونت پژوهش��ی با مس��ئوالن دانشنامه علوم
پزشکی بیان داشتند .برابر این گزارش ،نمایندگان دانشنامه
در این جلس��ه تقاضای��ی را مبنی بر ترغیب دانش��جویان
دورهه��ای تحصیالت تکمیلی برای تدوین پایان نامههایی
ذیل نیازهای آن دانشنامه و پرداخت مبالغی به عنوان کمک
مالی به این دسته از دانشجویان اعالم داشتند .شورای گروه
پس از بررسی این درخواست مقرر داشت موضوع توسط
استادان محترم به دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و
دکتری اعالم شود.

مصوبه جلسه1392/12/19
شورای گروه موضوع تعیین دانشجوی استعداد درخشان گروه
را در س��ال تحصیلی 93ـ  94مورد بررس��ی قرار داد و با توجه
به مس��تندات موجود ،س��رکار خانم زیبا سیفی زاده را به عنوان
دانش��جوی استعداد درخش��ان گروه تعیین نمود .بر این اساس
مقرر ش��د موض��وع برای در نظر گرفتن یک نفر س��همیه دوره
کارشناسی ارشد (دوره ایران اسالمی) در سال تحصیلی 93ـ 94
به اطالع مقامات مسئول رسانده شود.
تصمیمات جلسه مورخ1393/3/12
1 .1ش��ورای گروه مقرر داشت از سال تحصیلی 1393ـ 1394
از دانشجویان کارشناس��ی ارشد گروه آزمون تعیین سطح
زبان انگلیسی (برای دانشجویان گرایشهای تاریخ عمومی
جهان و تاریخ ایران اس�لامی) و عربی برای دانش��جویان
گرایش تاریخ اس�لام به عمل آید .آن دسته از دانشجویانی
که نمره الزم را کس��ب نکنند ،میبایستی دروس پیش نیاز
و تخصصی مقطع کارشناس��ی را به عنوان دروس جبرانی
بگذرانند و نمره الزم را کسب کنند.
2 .2ش��ورای گروه مقرر داش��ت همکاران محترم در ترم آینده
سرفصل دروس و جزوه درسی را پیش از شروع کالسها
آماده نمایند و در اولین جلسه رسمی کالس به دانشجویان
ارائه نمایند.
3 .3شورای گروه پس از بررسی نقاط ضعف و قوت برگزاری
امتحان میان ترم دانش��جویان مقرر داشت امتحان میان ترم
از دروس اصل��ی مقطع کارشناس��ی ب��ه روال ترم پیش به
صورت متمرکز برگزار شود.
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ارائه طرح درس
پس از توافق استادان محترم گروه تاریخ و به منظور انسجام
بیش��تر در دروس��ی که در طول ترم در مقطع کارشناسی
ارائه میگردد ،استادان محترم هر یک بنابر تشخیص خود،
طرحی را به عنوان چارچوب درس��ی ،به دانشجویان ارائه
میدهند ،که این طرح درسی شامل سرفصل جلسات ترم
و معرفی منابع و کلیاتی از درس ارائه شده میباشد .ارائه
این طرح درس��ی از نیمسال اول س��ال تحصیلی 92آغاز
گش��ته و با اعمال تغییراتی ادامه خواهد داش��ت .دروسی
که در نیمس��ال دوم سال تحصیلی92ـ  93توسط استادان
محترم در قالب ط��رح درس ارائه گردیدهاند از این قبیل
میباشند:
1ـ تاری��خ آمری��کا .م��درس :دکتر حس��نی2 .ـ مبان��ی تاریخ
اجتماعی ایران .مدرس :دکت��ر منصوربخت3 .ـ روش تحقیق

دانشجویان
برتر کارشناسی
گروه تاریخ در
نیمسال دوم
1393ـ 1392
مریم شیرمحمدی
دانشجوی
کارشناسی
ورودی مهر1389
با معدل 18/21

سمیرا موالپور
دانشجوی کارشناسی
ورودی مهر 1390
با معدل 18/63

در تاریخ .مدرس :دکتر منصوربخت4 .ـ فلسفة تاریخ .مدرس:
دکتر منصوربخ��ت5 .ـ تاریخ تحوالت ای��ران در دوره حمله
مغول و ایلخانان .مدرس :دکتر حاجی تقی6 .ـ تاریخ تحوالت
جهان اسالم از قرن هفتم تا دهم هجری .مدرس :دکتر حاجی
تقی7 .ـ تاری��خ تحوالت ایران در دوره س��لجوقیان .مدرس:
دکتر باس��تانی راد8 .ـ تاریخ تحوالت ای��ران در دوره غوریان
و خوارزمش��اهیان .مدرس :دکتر باس��تانی راد9 .ـ قوم شناسی
و مردم شناس��ی تاریخی .مدرس :دکتر باستانی راد10 .ـ تاریخ
تح��والت ای��ران از زوال ایلخانان تا آغ��از حکومت صفویان.
م��درس :دکتر صیامیان11 .ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اس�لامی.
مدرس :دکت��ر صیامی��ان12 .ـ تاریخ ن��گاری و تحوالت آن.
مدرس :دکت��ر صیامیان13 .ـ تاریخ تحوالت جهان اس�لام از
سال227ه.ق تا سقوط بغداد .مدرس :دکتر صیامیان.

صالحهسمیعی
دانشجویکارشناسی
ورودی مهر1391
با معدل 17/82

زیبا سیفی زاده
دانشجوی کارشناسی
ورودی89
با معدل کل 18/15
دانشجوی برتر گروه تاریخ در
طول دوران تحصیلی

مریم متقیزاده
دانشجویکارشناسی
ورودی مهر1392
با معدل 17/50
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بـرگــزاری کارگاههــــا
کارگاه "روشهای جدید تاریخ پژوهی" دکرت اکربی

کارگاه “شیوه مقاله نویسی” تاریخی دکرت حسنی

کارگاه روشهای جدید تاریخ پژوهی با حضور دانش��جویان
دوره تحصیالت تکمیلی در چهار جلس��ه ،از تاریخ1393/2/2
الی  1393/3/22و به مدت 8س��اعت برگزار ش��د .هدف این
کارگاه ،آشناس��ازی دانش��جویان با روشهای نوین در تاریخ
پژوهی بود .این کارگاه در ادامهی کارگاه قبلی ،که در نیمسال
اول 93برگزار ش��د ،تشکیل گردید .در طی این جلسات دکتر
اکب��ری به معرف��ی س��ه روش تاریخ پژوهی (پوزیتیویس��ت،
هرمنوتیک ،رئالیس��م انتقادی) پرداختن��د .مهمترین محورهای
این چهارجلسه از این قرار بودند
در جلس��ه اول ب��ه مباحث پای��های در روش شناس��ی اعم از
ماهیت ،تعاریف ،اهداف ،ویژگیها و فایدههای روش و روش
شناسی پرداخته شد.
در جلس��ه دوم ،پس از بیان انواع تحقی��ق (تحقیق ژرفانگر یا
انضمامیـ تحقیق انتزاعی یا نظری ـ تحقیق پهناگرا یا تعمیمی) ،
در مورد روش در معنای تحلیل صحبت شد و نیز انواع روش
تحلیل که مختصرا به شرح زیر می باشد:
اصول روش ش��ناختی رئالیستی= دوگانگی زبان مشاهدهای و
تئوریک :مسئله پوزیتویستی ـ روش پوزیتویستی
انواع روش تحلیل علی(تعلیل)= فلسفی ـ تاریخی
عناصر سه گانه مدعیات روش علی= مکانیسم علی ـ تالزم دو
یا چند متغیر (نظم قانون دار)ـ شرط الزم و کافی بودن
مدلهای روش تحلیل علی= روش قیاسی ـ روش استقرایی
در جلسه سوم ،به طور خاص به انواع تحلیلهای و تعلیلهای تاریخی
اشاره گردید و روش تفسیری/تفهمی مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه چهارم ،سومین روش تحلیل امر تاریخی یعنی هرمنوتیک
معرفی شد .هرمنوتیک تفسیرگراست .در اردوگاه تفسیر قرار می
گیرد .کوش��ش علمی است که نشان دهد که چه نظامی از معانی
در کنشها وجود دارد که باعث این حرکتها می شود .چه شد
که این کنش رخ داد .اردوگاه حاکم بر تفسیر می گوید باید نظام
معنایی حاکم بر این آدم را بشکافی و چیزهایی را در آن بیابی که
باعث این کنش شده اند .یعنی باید ذهن کنش گر را بشکافیم .از
این جهت هرمنوتیستها تفسیرگر هستند.

کارگاه آموزش��ی “ش��یوه مقال��ه نویس��ی” از تاری��خ 93/2/3
ت��ا  93/2/10در چهار جلس��ه و م��دت  8س��اعت ،زیر نظر
دکتر حس��نی برگذار گردید .ش��رکت کنن��دگان این کارگاه از
دانش��جویان دورهه��ای تحصیالت تکمیلی بودن��د .هدف از
برگزاری این کارگاه ،آش��نایی دانش��جویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی با شیوههای نگارش مقاالت علمی بود.
در این کارگاه ،عالوه بر توضیحات دکتر حسنی در خصوص
تعاریف علم ،روش ،مقاله و ،...به چگونگی نگارش و تدوین
یک مقاله علمی اشاره شد که شامل مباحث محتوایی و شکلی
بود .از جمله موارد آموزشی این کارگاه ،عناوین زیر بود:
1ـ آم��وزش نظ��ری و عملی در خصوص انتح��ال و پرهیز از
آن2 .ـ معرفی و توضیح در خصوص ارکان اصلی مقاله علمیـ
پژوهش��ی3 .ـ چگونگی انتخاب موضوع4 .ـ تعریف مس��ئله
و ان��واع روشه��ای در تحقیق تاریخ��ی5 .ـ ارائه توضیح در
خص��وص ادبی��ات تحقیق6 .ـ تدوین س��واالت و فرضیه7 .ـ
چگونگی تحلیل دادهها8 .ـ ش��یوهی ارجاعات9 .ـ چگونگی
نگارش چکیده و نتیجه گیری.
به اطالع دانش��جویان محترم تحصیالت تکمیلی میرس��اند؛
کارگاههای آموزش��ی گروه تاریخ در هر سال تحصیلی برگزار
میگردد و ارائه گواهی این کارگاهها برای تأیید طرح پیشنهادی
پایان نامه (پروپوزال) الزامی میباشد.

6

گروہ تاریخ دانشگاہ شهید بهشتی | سال دوم ،شامرہ دوم ،مهر 1393

بــرگــزاری همــایـش

هامیش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

انجمن علمی تاریخ با همکاری کانون ایران شناس��ی در مورخه  15اردیبهش��ت س��ال
 1393در تاالر مولوی اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج فارس نمود.
در این جلسه که با حضور معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛ خانم دکتر
داوری اردکانی؛ و استادان گروه تاریخ و دانشجویان برگزار شد  ،دکتر سلیمانی و دکتر
حسن نیا به ایراد سخنرانی درباره تاریخ خلیج فارس پرداختند.
در ادامه این برنامه استاد امیر صادقی اشعاری ملی در زمینه خلیج فارس سرود و کانون
ایران شناسی مسابقهای درباره تاریخ خلیج فارس برگزار کرد و از سوی انجمن تاریخ
فیلم کوتاهی درباره خلیج فارس پخش گردید .
همچنین همزمان با برگزاری مراس��م ،نمایش��گاهی از اسناد  ،نقشهها و کتابهای تاریخ
خلیج فارس در دانش��کده ادبیات و علوم انس��انی برپا ش��د .در پایان مراس��م معاونت
پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و استادان گروه تاریخ از سخنرانان و حماسه
سرای محترم تقدیر به عمل آوردند.

حضـور در همـایشهـا

سخرنانی دکرت اکربی در "هامیش تاریخ و علوم سیاسی"

گزارش از میثم امانی
س��خنرانی دکتر اکبری در همایش تاریخ و علوم سیاس��ی ،در
عص��ر روز چهارش��نبه 93/3/28 ،در قال��ب میزگرد صورت
گرفت .این نشس��ت با مدیریت ش��قایق حیدری عضو انجمن
علوم سیاس��ی ایران و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز ،و س��خنرانی دکتر محمدعلی اکبری ،دکتر رضا نصیری
حام��د عضو هیأت علمی بنیاد دایرةالمعارف اس�لامی و دکتر
محمدجواد غالمرضا کاش��ی استادیار دانشکده حقوق و علوم
سیاس��ی دانش��گاه عالمه طباطبایی و دکتر حس��ین مصباحیان
استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران انجام شد.
آخرین مقالهای که در این نشس��ت ارائه شد« ،رویکرد تحلیلی
افقی نو در همکاریهای میان رش��تهای :مورد تاریخ سیاسی»
بود که توس��ط دکت��ر محمدعلی اکبری دانش��یار گروه تاریخ

دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.
دکت��ر اکبری در ابتدا به تقس��یمبندی دوگانه در صورت بندی
کالس��یک امر تاریخی به مواجه��ه تفریدی و مواجهه تعمیمی
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اش��اره نمودند و س��پس با مطرح ک��ردن رویکردهای انتقادی
و به طور خاص رویکردهای پس��ت مدرن و رئالیسم انتقادی
اشکاالت خود بر رویکردهای کالسیک را وارد ساختند .ایشان
این نکته را بیان نمودند که سعی دارند با گشودن افق رویکرد
تحلیلی اوالً امکانی بر حصول معرفت تاریخی مطرح ش��ود و
ثانی ًا صورتی از همکاری تاریخ و دیگر علوم انس��انی ،به طور
خاص ،دانش سیاسی بیان گردد.
ایش��ان درباره همکاری میان تاریخ و علوم سیاس��ی به س��ه
رویکرد اشاره کردند و گفتند:
نخس��تین رویک��رد «رویک��رد تحلیل��ی» با ای��ن پیش فرض
تفریدگرایان هم رأی است که امر تاریخی در مقام هستیشناختی
پاره پاره اس��ت و این چند پارچگی است که خاص بودگی به
پدیدههای تاریخی بخش��یده است .در رویکرد تحلیلی خاص
بودگ��ی امر تاریخ��ی به دو معنا در نظر گرفته میش��ود؛ یکی
نفی همانندی تام میان پدیدههای تاریخی و دیگر خاص بودن
ادوار تاریخ��ی حیات تاریخی انس��انها .در رویکرد تحلیلی،
تاریخ بشر در ادوار جهانی دورهبندی نمیشود.
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رویکرد دوم ،رویکرد تحلیلی با قرار دادن «الگو» به جای «نظریه»
جهانشمول و قائل شدن به استقالل نسبی «مفاهیم» از دستگاههای
نظری ،امکان حصول معرفت تاریخی را امکان پذیر میسازد .در
ای��ن رویکرد امکان گفتگوی میان دانش سیاس��ی و دانش تاریخ
نیز ممکن خواهد ش��د ،بدون این که به انحالل یکی در دیگری
بیانجام��د .در رویکرد تحلیلی معرفت تاریخی حاصل میش��ود
ک��ه ماهیت تفریدی پدیدههای تاریخی را به نحو رادیکال ،انکار
نمیکند و در عین حال با کاربس��ت الگوهای شناختی و تکیه بر
مفاهیم راه را برای حصول معرفت تاریخی باز میکند.
رویکرد س��وم ،مورد تاریخ سیاس��ی تحلیلی اس��ت؛ در منظر
رویکرد تحلیلی ،تاریخ سیاسی از مطالعه الگومند و استفاده از
مفاهیم مشروط برای شناخت تحوالت و پدیدههای سیاسی در
تاریخ استفاده میشود .پژوهشگر در این نوع تحقیق ،میتواند
از الگوها و مفاهیم علوم سیاسی به طور مشروط استفاده کند.
این نشس��ت ،با پرس��ش و پاس��خ چالش برانگیز حاضران و
مناقش��ه بر سر اینکه میان تاریخ و علوم سیاسی جنگ است یا
صلح ،به پایان رسید.

سخرنانی دکرت صیامیان در "هامیش تاریخ و علوم سیاسی"
گزارش از میثم امانی
اولین نشست تخصصی همایش تاریخ و علوم سیاسی روز چهارشنبه
 28خرداد ماه  1393پس از گزارش دبیران علمی همایش ،داریوش
رحمانیان و حسینعلی نوذری و همچنین سخنرانی استاد عزت اهلل
فوالدوند به مدیریت حسینعلی نوذری برگزار شد.
سخنرانی در پژوهشکده تاریخ اسالم
اولین سخنران این نشس��ت زهیر صیامیان استادیار گروه تاریخ
دانشگاه ش��هید بهش��تی بود با مقالهای با عنوان «تاریخ به مثابه
فلس��فه سیاس��ی» :بازخوانی کاربرد علم تاریخ در میراث تاریخ
نگاری اسالمی در پیوند با علم سیاست .دکتر صیامیان در سخنان
خ��ود گفت :برخ�لاف نگرش رایج در مطالعات علوم انس��انی
درب��اره جایگاه دانش تاریخ در تمدن اس�لامی که کارکرد آن را
گردآوری اطالعات راجع به گذش��ته میشناسد ،میتوان مدعی
بود مورخان مسلمان متقدم بنا بر قرار داشتن در شرایط بافتاری

«تعریف و تثبیت مؤلفههای سیاست ورزی بهینه و شاخصههای
قدرت مشروع در عقالنیت اسالمی» در قرون نخستین اسالمی،
بازخوانی «معضلهشناختی» از گذشته داشتند تا بتوانند وضعیت
حکومت و مل��کداری در جامعه معاصر خود را توضیح دهند.
«روایت تاریخی» آنان از «گذشته» که عمدت ًا تمرکز بر کنشهای
سیاس��ی افراد در س��طوح مختلف سیاس��ت و قدرت است ،بر
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مبنای بافت فکری و موقعیتی و افق معاصرشان« ،طرح وارههای
تفسیری» متفاوتی است از وضعیت اکنون جامعه خودشان که در
قالب «آموزش فلسفه با مثال» در اثر تاریخنگاری برای مخاطبان
و آیندگان در ذیل مفهوم «عبرت» ارائه شده است« .عبرت» همان
مفهوم تبیینکننده بین این طرحواره تفسیری و آن شرایط بافتاری
است .داللت نگرش عبرت آموز به رفتار سیاستورزان در قالب
«روای��ت تاریخی» ،نمونهای مثالی حاوی تأملی نظری در حوزه
حکمت عملی است در ذیل مفهوم «تدبیر ُمدُ ن» که به توضیح و

تبیین فلسفه قدرت و الگوی سیاست ورزی میپردازد .این معنا
در گزینش و چیدمان گزارشهای تاریخی درباره گذشته و حال
در متن اثر تاریخنگاری آنان مستتر است .این بازنمایی سوگیرانه
«سیره ُر ُس��ل و ال ُملوک» در آثار تاریخ نگاری مسلمین ،توضیح
مورخان مس��لمان از دالئل و علل تحول و تداوم قدرت سیاسی
را در قالب یک «داللت ضمنی» نش��ان میدهد .بازخوانی میراث
تاریخنگاری اسالمی بدین شیوه پیوند ناگسستنی علم سیاست و
تاریخ را نشان داده و تشویق می کند.

سـخنـرانیهای خارج از دانشـگاه

سخرنانی دکرت قباد منصوربخت در جلسه"نقد و بررسی آراء دکرت سیدجواد طباطبایی"

گزارش از میثم امانی
نشس��ت نقد و بررسی آثار دکتر سیر جواد طباطبایی ،متفکر و
اندیشه پژوه برجستهی ایران ،به همت پژوهشکده تاریخ اسالم،
در روز پنج شنبه  1392/2/4در تاالر همایشهای کتابخانه ملی
برگزار شد .شیوهی اجرای برنامه اگرچه مورد انتقاد تعدادی از
سخنرانان و بسیاری از مخاطبان بود؛ اما نشست در دو قسمت
موافقان و مخالفان برگزار گردید.
در قس��مت سخنرانی موافقان ،که دکتر رحمانیان به عنوان مدیر
جلس��ه در بین استادان حضور داش��ت و دکتر طباطبایی نیز در
جایگاه سخنرانی حضور داشتند؛ در ابتدا دکتر حسین آبادیان به
مدت 20دقیقه گزارشی از آثار و نوع نگاه دکتر طباطبایی را ارائه
نمودند .دکتر احمد بستانی نیز با دسته بندی آثار طباطبایی به دو
دوره ،به دو مفهوم زوال و انحطاط در آثار ایشان اشاره کردند.
دکتر قباد منصور بخت که به عنوان نمایندهای از گروه تاریخ دانشگاه
شهید بهشتی در این نشست حضور داشتند؛ به عنوان آخرین سخنران
گروه موافقین دکتر طباطبایی ،به ایراد سخنرانی پرداختند .ایشان در
ابتدا پس از انتقادهایی از نحوهی برگزاری سخنرانیها ،به این نکته
اشاره نمودند که ،از موضع همفکری با آثار طباطبایی روبرو میشوند،
بنابراین استفاده از لفظ موافق شاید چندان مناسب به نظر نیاید.
دکت��ر منصوربخ��ت در س��خنرانی خ��ود ب��ر طب��ق عالقهی
همیشگیشان بیشتر بر روی مسائل بنیادین تأکید و خاطرنشان
کردند که یک تحقیق تاریخی دارای 4مرحله است1 :ـ مسئله 2ـ
سؤال 3ـ روش حل مسئله 4ـ پاسخ به سؤال و نتیجهی پژوهش.

آن چیزی که از نظر ایش��ان بیش��ترین اهمیت را در یک تحقیق
تاریخی دارد ،مس��ئله و سؤال است که اگر درست طرح نشود،
محق��ق و مخاطب به بیراهه میروند .و از همین جاس��ت که
ایشان موضع همسویه بودن خود با طباطبایی را مطرح میکنند و
معتقدند که دکتر طباطبایی ،مسئله و سؤال خود را درست طرح
کردهاند و دس��ت بر روی نکات کلیدی و مهمی گذاش��تهاند .با
توجه به اتمام وقت  20دقیقهای دکتر منصوربخت ،ایشان مجال
پرداختن به سایر نکات مثبت آثار طباطبایی را پیدا نکردند.
در پایان بخش اول جلسه ،دکتر طباطبایی توضیحات کوتاهی
را بیان نمودند و با چند پرس��ش و پاس��خ ،جلس��ه در قسمت
دوم با سخنرانی منتقدان و یا به تعبیری بهتر مخالفان طباطبایی
ادامه یافت و دکتر حاتم قادری ،هاش��م آقاجری ،داود فیرحی
و داریوش رحمانیان به سخنرانی پرداختند.
در ادامه دکتر طباطبایی به ایرادهای منتقدان خود پاسخ گفتند و
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با بیان اینکه کارایشان در قالب یک نظریه است ،هرگونه انتقاد
از وی بای��د در قالب طرح یک نظریه مطرح ش��ود .همچنین
ایش��ان بازنویس��یهایی را که در آثار خود نمودهاند را نش��ان
از انتق��اد پذیر بودن و گوش��زدهای منتق��دان بی غرض خود
دانستهاند و از این جهت خود را منتقد خود دانستند.
س��خنان دکترطباطبایی که با ادبیات خاص ایش��ان همراه بود،
موجب واکنشهای منتقدان ش��د و سبب گردید تا هر یک از
منتقدان دقایقی را به س��خنرانی بپردازند .در پایان جلس��ه نیز
دکتر طباطبایی به تکمیل س��خنان خود پرداختند و از برگزاری
این نوع جلسات ابراز خرسندی نمودند.
با طوالنی شدن زمان جلسه ،فرصتی برای صحبتهای تکمیلی
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موافقان باقی نماند و همچنین مخاطبان نتوانستند سؤاالت خود
را مطرح کنند و این جلسهی شش ساعته به اتمام رسید.

سخرنانی دکرت محمدعلی اکربی در جلسه”بررسی کارنامه تاریخنگاری دکرت غالمحسین زرگری نژاد"
گزارش از حدیث اورک
پژوهش��کده تاریخ اس�لام در روز ش��نبه ،م��ورخ1393/2/20
جلس��های با عنوان «نقد و بررس��ی کارنام��ه تاریخنگاری دکتر
غالمحسین زرگری نژاد» برگزار نمود .سخنرانان این برنامه دکتر
غالمحسین زرگری نژاد ،دکتر محمد علی اکبری ،دکتر غالمرضا
ظریفیان و دکتر جمش��ید کیانفر بودند که هر یک به توضیحاتی
پیرامون کارنامه و تألیفات تاریخی دکتر زرگری نژاد پرداختند.
در ابتدای جلس��ه ،دکتر زرگری نژاد س��خنانی را در خصوص
تألیفاتشان ارائه دادند و سپس جناب دکتر کیانفر و جناب دکتر
ظریفیان به ایراد سخنرانی پرداختند.
دکتر محمد علی اکبری به عنوان آخرین س��خنران ،در س��خنان
خود به دو وجه از تاریخنگاری دکتر زرگری نژاد اش��اره کردند
و از این نظر آثار ایش��ان را در خور و مهم دانستند1 .ـ تجربهی
زیستهی دکتر زرگری نژاد2 .ـ بررسی شالودهها در آثار ایشان.
دکت��ر اکبری در خصوص تجربهی منحصر به فرد دکتر زرگری
نژاد ،اش��اره نمودند که؛ نمیتوان دکتر زرگری نژاد را در قالب
دسته بندیهای مورخان جای داد و ایشان را پیرو سبک خاصی
از تاریخنگاری دانس��ت ،بلکه ایشان خود ،تجربهای منحصر به
فرد هستند که تنها این نگاه به تاریخ را باید در خود دکتر زرگری
نژاد دید و نمیتوان آن را در دنبالهی آثار تاریخی پیش از ایشان
دید و از همین رو است که کار ایشان ارزشمند میشود.
دکتر اکبری در مورد شالوده شناسی دکتر زرگری نژاد افزودند؛
ایشان پدیدههای تاریخی را در سطوح مختلف دنبال میکند و بر
این عقیده است که تاریخ باید ریشهشناسی مسائل امروزه باشد.

بنابراین ایشان س��عی در نزدیک شدن به زمانهی تاریخی مورد
نظر و کاویدن آن در تمامی سطوح دارند و به همین خاطر است
که بر بسیاری از مش��هورات تاریخی شک میکنند و بر اساس
شواهد کافی سعی درزدودن هالههای تاریخی دارند.
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امـور فـوق بـرنامه
سخرنانیهای داخل دانشگاه

سخرنانی دکرت زهیر صیامیان با عنوان
«تأملی در مفهوم جاهلیت در دوره بعثت رسول اکرم (ص)»
گزارش از زکیه رزازی بروجنی
در روز دوش��نبه مورخ  93/2/29در ساعت 12:30ـ  11:30جلسه
سخنرانی دکتر زهیر صیامیان گرجی با موضوع« :تأملی در مفهوم
جاهلیت در دوره بعثت رس��ول اکرم (ص)» ،با همکاری انجمن
علم��ی تاریخ و ش��ورای فرهنگی دانش��کده ادبی��ات ،در مکان
سالن ،215دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
دکتر صیامیان در این س��خنرانی به این مس��ئله اشاره کردند که؛
“جاهلیت” در تاریخ تفکر اس�لامی به عن��وان یک مفهوم دچار
تحول معنایی شده است .از دوران نبوی این مفهوم برای تفکیک
از جامعه مش��رکین ب��ه عنوان یک مفهوم دین��ی پدید آمد و در
مقابل اس�لام تعریف ش��د .در حالی که تا پیش از آن جهل در
فرهنگ عرب در مقاب��ل حلم قرار میگرفت در قرون بعدی در
مقابل علم تعریف ش��د .ای��ن چرخش معنای��ی را باید متأثر از
آش��نایی اعراب مس��لمان با دیگر فرهنگ و ادیان دانست که به
عنوان یک تعریف جا افتاده تا امروز پذیرفته شدهاست .در ادامه
به تحوالت معنایی دیگر مفهوم جاهلیت تا دوران معاصر اش��اره
گردید و پیش فرضه��ا و زمینههای تاریخی این تحول معنایی
بررسی گردید.

سخرنانی دکرت شجاعی دیوکالیی با عنوان
«چگونگی به قدرت رسیدن ناپلئون»
این سخنرانی با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در
تاریخ  1392/2/30در اتاق  215دانش��کده ادبیات و علوم
انس��انی برگزار گردید ،که طی آن دکتر شجاعی دیوکالیی

ب��ه نکاتی در خصوص زمینهها و دالیل به قدرت رس��یدن
ناپلئون اش��اره نمودند و در پایان به سواالت حضار پاسخ
دادند.
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جلسات معرفی و نقد کتاب

نقدوبررسیکتابممیزاتتاریخنگاری

جلسه نقد و بررسی کتاب تازه منتشرشده دکتر رضا شعبانی با
نام «ممیزات تاریخنگاری در ایران» در تاریخ 93/2/9با حضور
دکتر رضا ش��عبانی (مولف کتاب) و دکتر عطاءاهلل حس��نی و
دکتر قباد منصوربخت (به عنوان ناقدین اثر) و دیگر اس��تادان
گروه تاریخ برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه دکتر صیامی��ان در مقدمهای به معرفی کتاب
و عل��ل و اهمیت نگارش آن پرداخ��ت .از نظر معرف اثر این
کتاب اولین تألیفی است که به طور مشخص به مسأله ممیزات
تاریخ نگاری ایران دوره اس�لامی م��ی پردازد و تاریخ نگاری
این دوره را به معنای تاریخنگاری روایی مورد بررسی قرار می
دهد و ریشههای هویت ایران دوره اسالمی را با توجه به زبان
و فرهنگ فارس��ی ایرانیان در مولفههای فرهنگی ایران باستان
جستجو می کند.
پس از معرفی کتاب توسط دکتر صیامیان دکتر شعبانی سخنان
خ��ود را آغاز ک��رد واین اثر را حاصل س��الها تدریس تاریخ
نگاری ایران در مقاطع مختلف تحصیلی رش��ته تاریخ دانست
که حال در دس��ترس پژوهش��گران و دانش��جویان تاریخ قرار
گرفته است.
وی سپس دریافت خود از سالها تدریس تاریخ نگاری ایران
را در این نکته خالصه نمود که ایرانیان در رفتار خود نحوهی
بیان خاصی را نمایانگر میس��ازند  .از نظر نویس��نده ایرانیان
دارای س��هم بزرگی در فرهنگ وتمدن بش��ری بوده اند .ایران
در دورهی قبل از ورود اسالم حدود 200تا 300سال به کانون
ق��درت عالم مبدل ش��ده بود و در حدود 900س��ال حکومت
اشکانیان و ساس��انیان یکی از قدرتهای بزرگ جهان بودند.
پس از ورود اسالم شمشیر شکست و ایرانیان به قدرت قلم و
علم پناه آوردند و در پی بازگش��ت به موقعیت گذشتهی خود
در دنی��ا برآمدند و این بار فکر کارس��از ایرانیان به میدان آمد
و در عرص��ه تاریخ نگاری نیز بازتاب یافت .ایرانیان چون دنیا
دیده بودند و س��بک وسیاق خاصی در زندگی داشتند به طور
طبیعی آن را در سبک نگارشی خود نیز نمایان گر ساخته اند از
نطر نویسنده ایرانیان برای زندگی به دنبال راه می گشتند واین
راه را عقل س��لیم می دانستند و علی رغم آن که در طول عمر

چندین هزار س��اله ی ایران تمام نسلهای ایران تجربه ی یک
بحران سیاس��ی ،اجتماعی  ،عقیدتی و نظامی را از سر گذرانده
اند ایران و ایرانی با پی گیری این راه توانس��ته به حیات خود
ادامه دهد در پایان نویس��نده از تمام کسانی که در راه نگارش
این اثر او را یاری نموده اند تشکر کرد.
در ادامه جلس��ه دکتر حس��نی س��خنان خود را راجع به این اثر
آغاز نمود  .ایش��ان نویسنده را دارای ش��خصیتی ویژه دانست
ک��ه صاحب آثار و قلم پیچیدهای میباش��د و یک مثنوی خوان
و مثنوی نویس واقعی اس��ت  .از نظر سخنران  ،نویسنده تاریخ
نگاری ایرانیان را ب��ه صورت موجز پردازی در پنجاه خصیصه
مهم طبقه بندی کرده است  .وی نقش نویسنده را در این اثر تنها
در روایتگری خالصه نمی کند بلکه نویس��نده به تاریخ نگاری
ایرانی هم نگاهی درونی و هم نگاهی بیرونی داش��ته است  .به
شکلی که از درون به تاریخ نگاری ایران مینگرد خود را جزئی
از نوشته و موضوعی می داند که درباره آن بحث میکند و وقتی
از بی��رون به تاریخ نگاری ای��ران مینگرد در قالب یک ایرانی ،
تمام مظاهر یک ایرانی رادر برابر چش��م خواننده قرار میدهد و
علی رغم آنکه این کتاب مختص دانش��جویان تاریخ است ولی
به مخاطب عام نیز نظری داشته است و از زبان یک مورخ سخن
نمیگوید بلکه به زبان تاریخ حرف میزند.
س��پس دکتر منصور بخت نظرات خود رانسبت به این اثر بیان
نمودند  .از نگاه ایش��ان این اثر در امت��داد کتاب مبانی تاریخ
اجتماعی ایران میباش��د اما دیدی که در آن اثر وجود داش��ت
در کت��اب ممی��زات تاریخ نگاری در ایران به آن ش��کل ادامه
نیافته اس��ت و به تاریخ نگاری معاصر و ایران پس از مشروطه
پرداخته اس��ت  .از نظر سخنران آن مطالبی که در نگارش این
اثر جالب توجه است غلبه نگاه عقالنی نویسنده و تبیین روابط
اجتماعی با توجه به الیههای زیرین جامعه می باشد .
در پای��ان س��خنرانی دکتر ش��عبانی به س��ئواالت اس��تادان و
دانشجویان پاسخ گفت .با پایان جلسه سخنرانی دکتر خلعتبری
به نمایندگی از اس��تادان و دانشجویان گروه تاریخ تقدیر نامه
و هدیهای به پاس زحمات دکتر شعبانی در نگارش این اثر به
ایشان تقدیم نمودند.
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معرفی و بررسی کتاب” موج دوم تجدد آمرانه در ایران
(تاریخ برنامههای عمرانی سوم تا پنجم)”
تهیه و نگارش گزارش :زکیه رزازی بروجنی
انجمن علمی تاریخ در تاریخ دوشنبه  1393/2/1ساعت 11الی 13
در محل دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی نشستی ترتیب داد
که در آن با حضور دکتر محمد علی اکبری و دکتر سعید لیالز و
جمعی دیگر از استادان و دانشجویان رشته تاریخ به معرفی کتاب
موج دوم تجدد آمرانه در ایران (تاریخ برنامههای عمرانی سوم تا
پنجم) پرداخته شد .دکتر اکبری در ابتدای جلسه عنوان کردند که
این نشس��ت با هدف رونمایی و معرفی کتاب تاریخ برنامههای
عمرانی سوم تا پنجم به قلم دکتر سعید لیالز (که به عنوان رساله
دکتری دکتر سعید لیالز در گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی دفاع
شده و اکنون به کتاب تبدیل شده است) برپا شده است.
در ابت��دا یکی از اعضای انجمن علمی گروه تاریخ (س��لیمی)
توضیحات��ی در خصوص مش��خصات ظاهری و س��اختاری
کتاب ارائه نمودند و به طرح مس��ئله کتاب و چکیده آن اشاره
کردند.
کت��اب در یک بخش مقدماتی و چهار فصل س��امان یافته؛ که در
بخش مقدماتی به گزیدهای از مقدمات پژوهش اش��اره ش��ده ،و
فصلهای اول تا سوم به ترتیب به برنامههای عمرانی سوم تا پنجم
اختصاص دارند .که مجموع ًا در فاصله ی سالهای  1341تا 1356
و هر یک به مدت  5س��ال در راستای نوسازی مبانی اقتصادی و
عرصههای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به اجرا درآمدند.
ساختار فصل بندی کتاب در فصلهای اول ،دوم و سوم تقریب ًا از یک
نوع چینش مشخصی پیروی می کند به گونهای که ابتدا تصویری
از اوضاع سیاس��ی و اجتماعی مقدم بر هر یک از دورههای زمانی
متعلق به برنامههای عمرانی و الزامات تاریخی و س��اختاری طرح
و تدوین آنها بیان می شود .عنوان اصلی دیگر هر یک از فصلها
ایدئولوژی برنامهها و مبانی و اصولی است که به آن اختصاص دارد
و در پایان هر کدام از فصلها عملکرد هر یک از برنامهها براساس
ش��اخصهای کمی و کیفی در هر ک��دام از حوزههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی سنجیده و ارزیابی می شود .در فصل سوم و
چهارم به تحوالت سیاسی هر کدام از دورهها و پیوستگی متقابل و
دوسویه برنامههای عمرانی و شرایط سیاسی و اجتماعی اشاره شده
در انتهای فصل نیز در یک ارزیابی کلی سه برنامه با هم سنجیده می
شود و جمع بندی و نتیجه گیری از کار ارائه می شود.
پ��س از بیان کلیاتی از کتاب ،مؤلف س��خنرانی خود را با بیان

سؤالی شروع نمود و سپس به توضیح پرداخت.
چه چیز باعث شد که انقالب  1357در تاریخ ایران اتفاق بیافتد؟
نظ��ری ترین و جامع ترین برنامهای که در تاریخ ایران نوش��ته
شده برنامه سوم است که در آن به صراحت پیش بینی شده که
هرگونه شروع دخالت در ساختار اقتصادی ،اجتماعی یک کشور
یک سلس��له تبعاتی را در پی دارد .اگر در این زمینه به درس��تی
عمل نش��ود در ایران انقالب خواهد ش��د .در این برنامه تأکید
میشود که ما اگر میخواهیم کشاورزی ایران را از حالت قرون
وس��طایی خارج کنیم اصالحات ارضی امری گریزناپذیر است.
و در سال 9ـ  1338اشارهمی شود که ما وقتی شروع میکنیم به
اصالحات ارضی در روس��تا یک غول خفتهای را بیدار میکنیم
که این غول خفته اولین تآثیرش این اس��ت که بیکاری پنهان و
پراکنده در روستا را به بیکاری آشکار و متمرکز در شهر تبدیل
میکند (.دهقان وقتی از روستا به شهر میآید و با عنصر پیشتاز
انقالبی در تماس قرار میگیرد میتواند انقالب کند).
تا س��ال 50ـ  1349همه چیز درس��ت پیش میرود از سال 1350
از آن جایی که ما هرگز نخواهیم توانس��ت همهی تبعات دخالت
در اجتماع را به درستی بفهمیم تحوالت بین المللی شروع به تأثیر
گذاش��تن بر روی ایران میکند چیزهایی که  100درصد خارج از
کنترل ما هس��تند (جنگ اعراب و اس��رائیل ،کودتای حزب بعث
عراق ،جنگ  1967اعراب و اس��رائیل  ،شکس��ت ایاالت متحده
در ویتن��ام  ،و در نهایت بحران واترگید که منجر به افزایش لجام
گسیختهی قیمت نفت میشود و تورم جهانی و ...را در پی دارد).
در مجموع سه تناقض در جریان اجرای این برنامهها شکل میگیرد:
1.1تناقض میان توس��عه سیاسی و توس��عه اقتصادی (در حالی
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که جامعه ایران با س��رعت در حال پشرفت در زمینه توسعه
اقتصادی بوده از نظر سیاسی نه تنها به همراه توسعه اقتصادی
جل��و نمی رود و نه تنها توقف پیدا می کند بلکه دچار یک
عقبگرد می شود).
2.2تناقض و تضاد میان ش��هر و روس��تا (در حالی که برنامه سوم
اس��اس کار خود را روی پیشرفت روستا قرار می دهد و قصد
دارد فاصله بین ش��هر و روس��تا را کم کند درس��ت عکس آن
اتفاق می افتد ).دکتر شریعتی می گوید «:این تبعیض نیست که
انقالب درست می کند بلکه ،احساس تبعیض است که انقالب
درس��ت می کند ».در این زمان فاصله بین شهر و روستا چهار
برابر می ش��ود؛ و ای��ن آرام آرام ادبیات مقاومت و مخالفت را
ایجاد می کند و روستا را علیه شهر بر می انگیزد .به همین دلیل
اس��ت که ایدئولوژی انقالب ایران“ ،اسالمی” می شود و اتفاق ًا
اسالم سنتی می شود و اتفاق ًا به خشونت گرایش پیدا می کند.
موج مهاجرت روستاییان از روستا به شهر شدت می گیرد و به
دنبال حرکت نارضایتی و تبعیض به ش��هر در عین حال تعادل
اقتص��ادی جامعه به هم می خورد به گونهای که دیگر از اوایل
دهه  1350از کنترل خارج می شود.
3.3تناقض و تضاد طبقاتی
در اثر ترکیب این سه تناقض تفاوتهای میان فقیرترین قشر روستا
و ثروتمندترین قشر ش��هر نجومی می شود.و هنگامی که طوفان
نفت ش��روع به وزی��دن به اقتصاد ایران می کن��د اقتصاد ایران به
شدت دچار مشکل می شود؛ و وقتی که تورم در دهه  1350شروع
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می ش��ود دولت تالش می کند با اتکا به درآمدهای نفتی تورم را
سرکوب کند در حالی که این بیشتر به ناهنجاریها دامن می زند و
در سال  1357بروز انقالب اسالمی تقریب ًا گریزناپذیر می شود.
اگر مقدمه س��ازمان برنامه و بودجه در برنامه عمرانی ششم که
هرگز به مرحله اجرا نرس��ید را بخوانید در آن جا به روش��نی
پیش بینی می ش��ود که ما دو گزینه بیش��تر پیش رو نداریم یا
:همی��ن روند ناکارآمد برنامه پنج��م را ادامه دهیم که در عمل
باید  130میلیارد دالر بدهی خارجی داش��ته باش��یم .یا باید به
دنب��ای ریاضت اقتصادی برویم که در پایان برنامه شش��م 30
میلیارد دالر بدهی خارجی داش��ته باش��یم و این مس��تلزم این
است که ایران به هم بریزد و انقالب را گریز ناپذیر می کند.
در پایان جلسه دکتر اکبری ویژگیهای این اثر را چنین برشمردند:
 .1کاری اس��ت به نام تاریخ اقتصادی که حوزه مطالعاتی میان
رش��تهای است .و در بردارنده ی حوزههای مغفول ماندهای
که به دلیل غلبه ی تاریخ نگاری س��نتی ما و تاریخ سیاس��ی
نویسی ،دوباره این حوزهها باید احیا شوند.
 .2کاری اس��ت با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی ،کلی گویی
در این کتاب نیس��ت و در آن برداشتهای ایدئولوژیک به
تحوالت تحمیل نشده.
 .3این کار به عنوان کاری که در رش��ته تاریخ گام نخست است
و در ح��وزه مطالعات تاریخ تحوالت اقتصادی ایران و همین
طور در ریش��ه شناس��ی انقالب ایران به خص��وص در ابعاد
اقتصادی حرفها گفتنی بسیاری دارد باید مطالعه شود.

نقد و بررسی کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان
با حضور دکرت کریم سلیامنی
گردآورده گزارش :زکیه رزازی بروجنی
به کوش��ش انجمن علمی گروه تاریخ جلس��ه نقد و بررس��ی
کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان روز سه شنبه مورخ 93/2/30
در ساعت 12ـ  11در مکان اتاق  215دانشکده ادبیات و علوم
انسانی با حضور دکتر کریم سلیمانی برگزار گردید.
دکتر س��لیمانی در ابت��دا توضیحاتی را در خصوص نویس��نده و
خصوصیات ایشان متذکر شدند و سپس به ویژگیها و نکات مثبت
کتاب پرداختند و وجه تمایز آن با کتابهای دیگر در این حوزه را
خاطر نشان کردند .دکتر سلیمانی سپس ایرادات و انتقادهای خود را
به این کتاب وارد کردند .در پایان نیز حاضران در جلسه سؤالهایی
را مطرح نمودند که دکتر سلیمانی به آنها پاسخ گفت..
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بـازدیـدهـا

بازدید دانشجویان رشته تاریخ از کتابخانه و مرکز اسناد و تاریخ
وزارت امور خارجه به رسپرستی دکرت شجاعی دیوکالیی
دانشجويان ترم ششم رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی روز سی و یکم فروردین  1393ب ه منظور
آش��نايی با کتابخان��ه ،موزه و مرکز اس��ناد وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ايران با سرپرستی دکتر شجاعی دیوکالیی و
نیز همراهی دکتر صیامیان گرجی  ،از اين مرکز ديدار کردند.
در ابتدا خانم محمدی از کارکنان محترم این مرکز ،توضيحاتی
در رابطه با طبقه بندی اداری مرکز اس��ناد وزارت امور خارجه
ارائه دادند ،س��پس دانش��جويان از موزه ،آرش��يو ،بخش منابع
دیداری و شنیداری ،مخازن ،بخش نسخههای خطی و سنگی و
کتابخانه مرکز اس��ناد وزارت امور خارجه ديدن نمودند و خانم
محمدی و استادان توضیحات الزم را خاطرنشان کردند.

بازدید از مرکز دایرة املعارف اسالمی به رسپرستی دکرت صیامیان
گزارش از سید حنیف علوی ماهشهری
روز دوش��نبه  8اردیبهش��ت  1393دانش��جویان ورودی سال
تحصیلی  ۹۱به سرپرس��تی دکتر صیامیان گرجی برای آشنایی
ب��ا مرکز دای��رة المعارف اس�لامی راه��ی این مرکز ش��دند.
در ابتدا دکتر س��جادی معاون پژوهش��ی و مدی��ر گروه تاریخ
مرکز دائره المعارف اسالمی توضیحاتی را در مورد این مرکز و
کتابی که تحت عنوان دایرة المعارف اسالمی زیر نظر آن چاپ
میشود ارائه نمودند و سپس ،جهت آشنایی کامل دانشجویان
از تعدادی گروههای پژوهشی از جمله گروه تاریخ و سپس از
کتابخانه این مرکز بازدید به عمل آمد.

بازدید دانشجویان ورودی 89از انستیتو روانشناسی به رسپرستی دکرت گودرزی
دانش��جویان حاض��ر در درس روانشناس��ی اجتماع��ی دکتر
گ��ودرزی ،در تاریخ 15اردیبهش��ت  1393به عن��وان بازدید
علم��ی و کار عملی روانه این مرکز روانشناس��ی ش��دند .در
ابتدا مس��ئولین این مرکز توضیحاتی را در خصوص ماهیت و
کارکرد انس��تیتو بیان نموده و سپس دانشجویان از قسمتهای
مختلف این مرکز بازدید کردند.
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گردش علمی کاشـان
سفر كاشان اولین سفري بود كه توسط انجمن علمي تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ،مورخ پنج شنبه
 93/2/11ويژه خواهران صورت پذيرفت .اساتيد همراه در اين سفر دكتر حاجي تقي ،دكترشجاعي
ديوكالي��ي و دكتر منتظري بودند  .محمد هاش��می دبیر انجمن علمی تاری��خ نیز به عنوان نماینده
انجمن در این سفر حضور داشتند.
در این سفر ،اماکن تاریخی نظیر تپه سيلك ،باغ فین ،خانه بروجردیها و ...مورد بازدید قرار گرفت
و هر یک از استادان محترم ،به توضیحاتی دربارهی مسائل تاریخی بناها ارائه نمودند.

منـایش و نقـد فیلـم
انجمن علمی تاریخ در روز یک شنبه مورخ  1393/2/28از ساعت
 13الی  16فیلم “عصر جدید” ساختهی چارلی چاپلین در دانشکده
ادبیات تاالر مولوی با اجرای میثم امانی و منتقد دکترامیر علی نجومیان
از گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهیدبهشتی را اکران کرد.
در ابتدا ،میثم امانی ،به توضیحاتی مقدماتی در باب فیلم پرداخت.
«فیلم عصر جدید در سال  1936ساخته شده و چهار سال فیلم
برداری آن به طول انجامید.این فیلم در ابتدا به نام جمعیت بوده
و برای اولین بار هس��ت که صدای چارلی چاپلین را با خواندن
اوازی در این فیلم میشنویم زیرا چاپلین فیلمهای صامت بازی
میکرد اما فیلم کامال ناطق چاپلین دیکتا تور بزرگ اس��ت.عصر
جدید درمورد کار زیاد کارگران در کارخانهها و زندگی ماشینی
است .در این فیلم چاپلین به نقد نگاه صنعتی و ماشینی به انسان
مدرن ودر آخر به نقد کاپیتالیس��م و س��رمایهداری میپردازد و
اعتقاد دارد که این نوع زندگی آزادی انسان را میگیرد .شاید به
همین دلیل باشه که چاپلین را پیرو کمونیسم دانستند .این فیلم
بیش��تر تحت بحران  1923آمریکا س��اخته شده بود بحران وال
استریت که فقر و بیکاری را چاپلین به نماش گذاشته بود».
پس از نمایش فیلم ،دکتر امیرعلی نجومیان به تحلیل خود از فیلم
پرداختند« :فیلم با یک پیامی آغاز میش��ود تحت عنوان :داستان
صنعت ,داستان تالشهای انسانی ست و انسانی که برای به دست
آوردن خوشبختی تالش میکند .در همین عنوان اولیه ,ما متوجه
یک تنش بین صنعت و انس��ان میش��ویم .در واقع از یک طرف
داستان انسان ,و از طرف دیگر داستان صنعت است.
به تعبیر بزرگتری میتوانیم بگوییم انس��ان در برابر تاریخ است
این به این معنی ست که مسئلهی زمان در این اثر مهم است که
در شروع فیلم با نشان دادن یک ساعت بزرگ نشان داده میشود
و در طول فیلم ما با مسئلهی تنش زمان روبرو هستیم.

ساعت و زمان انسان را به اسارت در آورده و بدین سان معنی
اولیه اش را از دس��ت داده و این اس��تعاره به طور مختلف در
فیلم تکرار میشود.
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در این فیلم انس��انها با زم��ان حرکت میکنند و زمان آنها را
میس��ازد .اما در کنار این ,بدل انسان هم خصوصیت انقیادی
دارد.
ب��دل در فیلمی که ما دیدیم چندین اتفاق برایش میفتد )1:بدل
ب��ه طور عادت یک کنش تکراری انجام میدهد  )2مجموعهای
از ژس��تها برای بدل تعریف میشود که آن ژستها برای بدل
تعریف میش��ود که در موقعیتی ویژه باید با بدل همراه باش��د
و اگر نباش��د با قواعد اجتماع��ی جور در نمیآید  )3یک نظم
خودکار و اجتماعی به بدل تحمیل میشود )4بدل همیشه زیر
یک نگاه خیره اس��ت .از ویژگیهای مهم بدل این است که از
کارکردهای معمول و طبیعی اش خالی میش��ود و بدل تبدیل
به یک ماشین میگردد.
نکتهی جالب دیگر اینس��ت که بدن در مقایسه با ماشین هایی
که در کارخانه میبینیم بدلهای کوچک و حقیری هس��تند که
این ماش��ینها از همان اول به طور اغ��راق آمیزی بزرگنمایی
شده اند برای اینکه کوچکی انسان را نمایش بدهد و به جایی
میرسیم که این ماشینها انسانها را درون خودشان میبلعند.
در تمام طول فیلم ما به عدم تجانس انسان و ماشین بر میگردیم
که یک بخش��ی از آن ,برمیگردد به کارکرد ماشین و بدن  ,که
کارکرد ماشین با بدن به گونهای رفتار میکند که آن را خالی از
هرگونه احس��اس میکند .فیلم در عین حال یک فضای بسیار
مخوفی از شهر را به ما نشان میدهد .فیلم تحت تاثیر فضاهای
سوسیالیستی است که در چند جای فیلم میبینیم قهرمانها در
حال تقسیم کردن غذا یا هر چیز دیگری هستند.
برنامه عصر جدید در چهارفضای مشخص انجام میگیرد )1 :
کارخانه  )2بیمارستان  )3زندان  )4فروشگاه
این چهار فضا همه نمادین هس��تند که انسان تحت مراقبت در
آن حرک��ت میکنند در اینجا چارلین میخواهد بگوید که اصوال
از نظر سرش��تی کارخانه ,بیمارس��تان ,زندان و فروشگاه فرق
زیادی با هم ندارند در همه ی این جاها انسان درون یک نظام
یا یک ماشین بزرگ حرکت میکند.
در ای��ن فیلم تفاوت طبقاتی نیز دیده میش��ود .پایان فیلم نیز
تح��ت تاثیر روی��ای امریکایی اس��ت  ,روی��ای امریکایی در
واقع اسطورهی امریکاس��ت به عنوان یک سرزمین موفقی که
انسانها به انجا میروند و در انجا موفق میشوند و به آنچه که
میخواهند میرسند .پایان فیلم پایان خوشبینانهای است.
در پایان حاضران در جلس��ه سواالت و نظرات خود را مطرح
نمودند و دکتر نجومیان به آنها پاسخ داد.

رسالههای دکرتی که در قالب
کتاب چاپ شدهاند:
کتابهای زیر ،در ابتدا به عنوان رسالهی دکتری در گروه تاریخ
دانش��گاه شهید بهش��تی و به راهنمایی جناب دکتر محمدعلی
اکبری انجام شدهاند ،که سپس در قالب کتاب منتشر شدهاند.
نام کتاب :باستانگرایی در
تاریخ معاصر ایران
مؤلف :رضا بیگدلو
انتشارات :مرکز
چاپ اول1380 .
ای��ن کت��اب مش��تمل اس��ت بر
:بررس��ی عل��ل پیدای��ش جریان
باستانگرایی در ایران و ریشههای
فک��ری سیاس��ی و اجتماعی این
جریان و رابطه آن با ناسیونالیسم،
دموکراسی ،شرقشناسی و همچنین بررسی گرایش به سرهنویسی
و س��یر تاریخی آن از دوره ناصری تا پایان حکومت رضا ش��اه و
معرفی برجس��تهترین نمایندگان و نظریهپردازان این جریان فکری
و کتب و نش��ریات مبین این دیدگاه ،ه��م چنین بهرهبرداریهای
سیاسی گوناگونی که از این گرایش شده است.کتاب در سه بخش
تنظیم شده است :بخش اول :در علل باستانگرایی در ایران 'از چهار
فصل تش��کیل شده است.فصل نخس��ت به جریان ریشهیابی علل
عقبماندگی ایران از علم و تمدن جهانی ,از دیدگاه روش��نفکران
اختصاص داده شده ,افزون بر آن علت اجتماعی و ذهنی این پدیده,
همراه با اندیشه سه تن از پایهگذاران و نظریهپردازان باستانگرایی
ارزیابی میگردد ک��ه عبارتاند از' :آخوندزاده'' ,جاللالدین میرزا
قاج��ار 'و 'میرزا آقا خان کرمانی'.در فص��ل دوم ,به تاثیرات غرب
و تحوالت آن به ویژه رنس��انس ,بر این گرایش ایرانیان به تاریخ
باستانی خویش ,اشاره شده و فصل سوم نیز به ناسیونالیسم و رابطه
آن با باس��تانگرایی اختصاص یافته است.فصل چهارم به بررسی
شرقشناس��ی و مبانی آن و تاثیراتی مربوط میشود که به گرایش
ایرانیان به تاریخ قبل از اس�لام انجامید.در بخش دوم سیر جریان
باستانگرایی و مراحل آن بررسی گردیده ,همچنین شخصیتهای
مهم و نیز مجالت و روزنامههایی که در این جریان نقش داشتهاند
معرفی شدهاند.بخش سوم و آخر کتاب به سیر جریان باستانگرایی
در زمان پهلوی اول و چگونگی زمینهس��ازی و کمک این جریان
برای صعود پهلویها به تخت سلطنت و چگونگی برخورد رضاشاه
با این جریان اختصاص یافته است .فهرست منابع و فهرست راهنما
پایان بخش کتاب است.
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نام کتاب :سیاس��ت عشایری
دولت پهلوی اول
مؤلف :نفیسه واعظ
انتشارات :نشر تاریخ ایران
چاپ اول1385 .
در كتاب حاض��ر ،جهت گيري
عمل��ي دولت پهل��وي اول در
مقاب��ل جامعة عش��ايري ايران
با اس��تناد به اس��ناد و مدارك،
مطبوع��ات و منابع دس��ت اول داخلي و خارجي بررس��ي و
نگارنده روش سياس��تگذاري و بازخورده��اي اين حركت را
بر جامعة ايلي و عش��يره اي و چرايي مبارزة آنان با رضاش��اه
تحليل كرده است .كتاب در هفت فصل و با عناوين زير تنظيم
ش��ده است :مولفه هاي عمومي جامعة ايلي و عشيره اي ايران
در آستانة س��لطنت پهلوي؛ بنيادهاي فكري سياست عشايري
دول��ت؛ برنامه ه��اي دولت در قبال ايالت و عش��اير؛ منابع و
روي��ه هاي سياس��تگذاري دولت در حوزة ايالت و عش��اير؛
س��ازماندهي اجراي��ي برنامه هاي دولت در قب��ال آنها؛ مقابله
جويي هاي ايالت با برنامه هاي دولت؛ و پيامدهاي سياس��ت
عشايري دولت .در پايان كتاب تصاوير اسناد و فهرست اعالم
آمده است.
نام کتاب :تحول نظام قضایی
ایران در دوره پهلوی اول (عصر
وزارت عدلیه علی اکبر داور)
مؤلف :حسن زندیه
ویراستار سعیدرضا علی عسگری
انتشارات :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه
چاپ اول1392 .
این کتاب کتاب در هش��ت فصل تحول در نظام قضایی ایران
را در دوره پهلوی اول مورد بررس��ی قرار داده است .اصالح
عدلیه در ایران آرزویی دیرین بود که مش��روطه هم نتوانست
به آن سروس��امانی بدهد اما وقتی رضا ش��اه آمد و با قدرت
و اس��تبداد تالش کرد آرزوهای وامانده از نهضت مش��روطه
را محق��ق کند ،عدلی��ه را نیز هدف گرف��ت .وی آدمی مانند
خودش یعنی داور را که مستبدانه عمل می کرد ،انتخاب کرد
تا عدلیه را تبدیل به دادگس��تری کرده و نظام قضایی ایران را
متمرک��ز کند .این تمرکز در ادام��ه و امتداد ایجاد یک دولت
مقتدر و توانا بود که بتواند تمامی کش��ور را زیر س��لطه خود
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داش��ته باش��د .دولت مدرن اما مستبد رضاش��اه این کار را با
کمک داور که طی چندین س��ال ( )1312 _ 1305مسوولیت
این وزارت خانه را داشت ،به انجام رساند ،اما به مانند دیگر
تالشهای رضاشاه در مدرن سازی ایران ناکام ماند .فصلهای
کتاب عبارتند از :اول :نخستین چالشهای نظام کهن قضایی
تجربههای عصر مدرن (عصر پیشامشروطگی) دوم :رویکرد
نظری نسبت به دولت اقتداگرای پهلوی سوم :علی اکبر داور
خان داور معمار اصالحات قضایی چهارم :رهیافت دولت به
نوس��ازی نظام قضایی پنجم :نخستین تکاپوها در ایجاد نظام
قضایی شش��م :تحول در نیروی انسانی هفتم :صورت بندی
حقوقی و امور قضایی دس��تگاه عدلیه هشتم :تحول اداری و
س��ازمانی در این کتاب نه تنها تحول در امور قضایی بلکه به
طور کلی تحول در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تدوین
قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نام کتاب :موج دوم تجدد
آمرانه در ایران (تاریخ
برنامههای عمرانی سوم تا
پنجم)
مؤلف :سعید لیالز
انتشارات:
چاپ اول1392 .
این کتاب به این مس��ئله اش��اره
دارد ک��ه؛ نوس��ازی اقتص��ادی
تکنولوژیک��ی ک��ه ماحص��ل
برنامههای عمرانی س��وم تا پنجم بود منجر ب��ه گذار ایران از
وضعیتی س��نتی به ش��به مدرن ش��د که پیامدهای آن را در دو
حوزه اقتصاد و جامعه به تر تیب ظهور اقتصاد صنعتی و نفتی،
وابس��تگی اقتصادی و سیاس��ی به بلوک غرب و اقتصاد متورم
جهان��ی ،افزایش نابرابریها در توزیع ثروت ،تحول س��اخت
جامعه ایران از روستایی به شهری همراه با مهاجرتهای عظیم
می داند و معتقد است که این عوامل در کنار ناکارآمدی ساخت
اجرایی و تداوم نظام سیاس��ی استبدادی سرانجام به تحوالت
سیاس��ی اجتماعی عظیم منجر به انقالب بهمن  1357ش��د و
بدی��ن ترتیب عوامل مذکور شکس��ت این برنامه نوس��ازی را
گریزناپذیر کردند .این کتاب بر آن اس��ت تا از رهگذر بررسی
تفکیکی و ترکیبی این برنامهها هم تأثیرات اجرا و عملی شدن
و هم عامل انح��راف برنامهها را در وضعیت تاریخی منجر به
انقالب بهمن 57ارزیابی کند.کتاب دارای یک بخش مقدماتی
و چهار فصل اصلی میباشد.
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انتشـار کتاب شهـر در ایـرانزمین
در کنار صفته��ای گوناگون و البته
تهدیدهای جهانی که برای س��دۀ 21
میالدی برشمردهاند ،یکی هم بحران
شهرنشینی ()Urbanization Crisis
است؛ بحرانی که مانند دیگر بحرانها
ریشه در تجربیات گذشتۀ انسان دارد.
به راستی چرا باید این بحران پیش آید
و ریش��ۀ آن در کدام تجربۀ ناخجستۀ
انسان است؟ و اگر چنین بحرانی در
شرف وقوع اس��ت ،چرا شهرسازان،
جامعهشناسا ِن ش��هری ،شهرپژوها ِن
تاریخی ،شهرداریها ،نهادهای متولی
ساخت و ساز شهرسازی ،و همۀ آنان
که به بَر و روی شهرهای صنعتزده
مینازند ،بدین بحران بیتفاوتند؟

بش��ر راه دراز صنعتیش��دن را ط��ی
کرد و س��رانجام در یک چشم بر هم
زدن��ی ،مجذوب و مقهور و اس��یر آن
شد .انسان به صنعت پیشرفتۀ فراتر از
انتظار گذشته و نه آن صنعت جاودانیِ
همراه خود ،دس��ت یافت و صنعت را
در پیک��رۀ همان ش��هرهای ُکهنِ چند
هزار س��اله جای داد .در موازنۀ سنت
و مدرنیت��ه ،به جای به خدمت گرفتنِ
مدرنیته ،بش��ر تیش��ه بر بنیاد خود زد.
صنع��ت را به ج��ا ِن ش��هر انداخت؛
خود را از سایهس��ار باغشهرها بینیاز
کرد و به جای ش��اخ و برگ درختا ِن
کوچهباغها ،اسیر جنگلهای دودگرفتۀ
آه��ن و بتن ش��د .انس��ان گام در راه
خداحافظی بزرگی گذاش��ت :گذشتن
از خاستگاه دیرینۀ خویش...

شهر در ایرانزمین
دکتر حسن باستانی راد
تهران :نشر علم1393 ،

ای��ن مطالب بخش آغازین مقدمۀ کتاب
ش��هر در ایرانزمین اس��ت .این کتاب
در  340صفحه تاریخ ش��هر در گسترۀ
فرهنگی ایرانزمین را بررسی میکند و
چنانکه از عنوان آن ب��ر میآید دغدغۀ
تبیین شهر را از منظر تاریخپژوهی دنبال
میکند.
این کتاب در چهار فصل س��امان یافته

و در هر فصل رویکرد آن بررس��ی سیر
تاری��خ ش��هر از دورۀ باس��تان تا دورۀ
اس�لامی بودهاس��ت :فصل یکم .اُستان
در جها ِن ایرانی؛ فصل دوم .واژهشناسی
و گونهشناس��ی تاریخی شهر و روستا؛
فصل س��وم .پویای��ی ش��هر ایرانی در
فراگرد زمان؛ فصل چهارم .پیکرشناسی
شهر ایرانی

