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چکـیده
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ،در میان میراث گرانبهای ادبیات فارسی جایگاهی ویژه و مختص به خود دارد که در
طول سالهای متمادی همواره مورد توجه سالطین و حکام بوده است و داستانهای آن ،بیش از هر اثر ادبی دیگر در ایران
به تصویر درآمده است .محتوای این داستانها ،روح جوانمردی و غیرت ملّی و دینی ایرانیان را مورد ستایش قرار میدهد
در میان داستانها و روایات بسیارِ شاهنامه ،داستان سیاوش ،به دلیل دارا بودن ارزشهای حماسی ،پهلوانی و اخالقی ،مورد
توجه ویژه قرار گرفته است .نگارگران و نقاشان ایرانی همواره درصدد به تصویرکشیدن محتوا و تاویل عارفانه از این
داستان بوده و آنرا با تکنیک های متفاوت در مکاتب مختلف مصور کرده اند .برای همین جهت آشکار شدن معانی مستتر
در این تصاویر باید به کمک نشانهها دست به تاویل و تفسیر زد تا به زوایای پنهان این نگارهها پی برد .این داستان
همواره مورد توجه هنرمندان نقاش بوده و در آثار مختلف هنری به تصویر درآمده است .حاکمان سغد نیز این داستان را
مورد توجه قرار داده و آنرا به تصویر کشیده اند .نقاشی دیواری زیبایی که روایت اتش و سیاوش را به بینندگان خود عرضه
میکند بر روی کاخ های سغد نقش بسته است .این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی رابطه بین فرم و محتوای این نقاشی
زیبا می باشد .روش گردآوری دادهها در این مقاله ،مطالعات کتابخانهای بوده و روش پژوهش بصورت توصیفی و تحلیلی
است .سؤاالت این پژوهش این است  -1 :در ساختار و ترکیببندی تزئینات نقاشی های دیواری سغدیا از کدام عناصر و
کیفیات بصری(دانش فنی) استفاده شده است و فنون ارتباط بصری مرتبط با نگاره سیاوش چگونه است؟  -3رابطه معنایی
بین فرم و محتوای اسطوره آتش در نگاره سیاوش کدام است؟ اهداف پژوهش -1 :بررسی ساختار بصری و تجسمی
نقاشی دیواری نگاره سیاوش  -3تحلیل رابطه بین فرم و محتوای اسطوره آتش در نگاره سیاوش
واژگـان کلـیدی :پنجکنت ،نقاشی دیواری سیاوش ،آتش ،فرم و محتوا

 -1کارشناسی ارشد هنر اسالمی دانشگاه هنر اصفهان؛ Mozdeh.melli2018@gmail.com

1

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :دی 1931

واژه آتش ،در اوستا آتر( ،)tarāدر پهلوی آتور و آتش ،در پارسی آذر و آدر و در لهجههای مخالف آدیش ،آبتیش و تش آمده
است .ریشهی این کلمه در سنسکریت «آدری» ( )driāبه معنای شعله است که به عنوان صفت خدای آتش که «آگنی» ()īagn
نامیده میشود به کار رفته است .آتش یکی از عناصر چهارگانهی مقدس در ایران باستان و در آیین مزدیسنی محسوب میشود که
با آیین و مراسم خاصی در آتشکدهها از آن نگهداری میشدهاست .بنا بر روایاتی از شاهنامه ،هوشنگ از پادشاهان پیشدادی روزی
در کوهستان ناگهان چشمش به ماری سیاه افتاد و پاره سنگی به سمت او پرتاب کرد .از برخورد آن با سنگی دیگر جرقه برجهید و
آتش برافروخته شد .هوشنگ به همراهانش گفت که این جرقه فروغی ایزدی است و باید از آن پرستاری کرد( .یاحقی12۳8 ،؛ )21
در فرهنگ ایران باستان آتش مردمان پاک را نمیسوزاند و داوری با آتش (ور) برای سنجش راست از دروغ از همین باور سرچشمه
میگیرد .چنانکه در داستان سیاوش برای آزمون پاکی ،او میبایست از آتش میگذشت.
آتش یکی از عناصری است که نزد ایرانیان باستان بسیار مقدس و مورد ستایش بودهاست .فرشته نگهبان آتش در پهلوی
آتوریَزت و در فارسی آذرایزد نامیده میشود .به سبب اهمیت مقامی که این فرشته داشته ،پسر اهورامزدا خوانده شدهاست .در آئین
ایران باستان برای خشنودی فرشته آتش پیوسته در آتشکدهها و آتش دانهای خانهها چوبهای خوشبو به کار میبردند .در دین
مزدیسنا آتش نشانهای از پاکی و راستی و اردیبهشت نگاهبان اوست.در آیین ایرانی ،آتش مظهری از روشنی ،سازندگی ،طراوت،
زندگی و در نهایت بارزترین تجلی خداوند بر روی زمین است .ایرانیان از ایامی دور در زمان ستایش خدا به سوی خورشید و به
هنگام شب رو به آتش میایستادند .هرودوت در این باره مینویسد « :ایرانیان به آتش به چشم یک ایزد مینگرند و هرگز آن را
آلوده نمیکنند ».حضور آتشدان در سنگ نگارههای آرامگاه داریوش ،نگارههای تخت جمشید و نیز سکهها نشانهی نقش پر اهمیت
این عنصر در ایران باستان است( .وحیدی1201 ،؛ )3۲
از دستاوردهای مهم هنری سغد میتوان به دیوارنگاریها و نقاشیها اشاره کرد که همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب
کرده است .در نقاشیهای حماسی پنجکنت تصاویری از قهرمانهای شاهنامه مانند رستم ،سیاوش ،گردآفرید و غیره را میتوان
مشاهده کرد .این نقاشیهای دیواری در ساختمانهای عمومی (پرستشگاهها) و در منازل شخصی ساکنان شهر پیدا
شدهاست.نقاشیهای سغدی عالوه بر اینکه از نظر هنری اهمیت فوقالعادهای دارند ،حرفهای زیادی درباره فرهنگ مردمان سغد
برای گفتن دارند .این نقاشیها دارای محتوای بسیار مهمی هستند که ما را به قلب زندگانی مردم آن دوران میبرند.از صحنههای
مشهور این دیوارنگاریها که یادآور ادبیات حماسی و داستانهای اسطورهای ایران می¬باشد ،صحنه سوگواری است که بیانگر
سوگ سیاوش میباشد.نگاره مورد نظر صحنه های سوگواری سالگرد مرگ ناحق سیاوش را نشان می دهد و مردمانی را در حال
سوگواری و مراسم عزا به بیننده خود عرضه میکند.این مراسم به یاد قهرمان بزرگ شاهنامه فردوسی ،سیاوش بوده و یاد و خاطره
او را در ذهن مردم زنده نگداشته است.

 -2پیشینه پژوهش
در میان آثار و نوشته های تحلیلی در باب اسطوره آتش و سیاوش در ایران باستان مطالب زیادی نگاشته وچاپ شده است .ولی
در باب تفسیر و بازنمود اساطیر در نگاره های دیواری اغلب مباحثی کوتاه که به توصیف وقایع تاریخی و کلیت این هنرهای
پرداخته برمی خوریم و پژوهش بنیادی و زیادی به طور اخص در رابطه با تزئینات ،نقوش و تفسیر متن روی دیوارهای سغد صورت
نگرفته است .این پژوهش در نوع خود می تواند تالشی باشد که به گردآوری  ،تحلیل ساختار بصری و تفسیر متن روی دیوارهای
سغد پرداخته است .منابع تصویری انتخاب شده در این پژوهش از منابع چاپ شده و موزه ها و اینترنت جمع آوری و مورد تحلیل
قرا گرفته است .در این راستا پژوهش های زیر شناسایی و مود مطالعه واقع گشت:
 -1امیراصالنی ،الهه ( ،)1282مطالعه و بررسی تصویرگری های داستان گذر سیاوش از آتش به روایت شاهنامه فردوسی،
پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ،دانشگاه الزهرا(س)تهران،دانشکده هنر
 -3شجاعی مهر،حسن  ،)1282 ( ،مقایسه بنیادها و درون مایه های هنر فرارودی با ایران ساسانی،مجله تاریخ ایران،شماره 8
،تهران
-2مافی تبار،آمنه ،)1200(،تعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی با نظری به نگاره های گذر
سیاوش بر آتش،فصلنامه مطالعات هنر اسالمی ،شماره،18تهران
-2زرشناس،زهره،)1208(،کتیبه ای سغدی،فصلنامه زبان شناخت،شماره اول،تهران
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-4مینویی،فرشید ،)128۲(،ﻇرفیت های تصویری به کار رفته در شخصیت سیاوش اسطورة ایزد گیاهی ایران براساس روایت
فردوسی در شاهنامه،فصلنامه جلوه هنر،شماره ،18تهران
-۳قائمی،فرزاد ،)1282(،نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسﺔ سیاوش -سیاوشان با تراژدی -دیونیسیا برمبنای
نظریﺔاسطوره و آیین)،فصلنامه نقد ادبی،شماره،34تهران
-۲دادور،نغمه ،)1282(،اسطوره داوری ایزد به وسیلﺔ آتش در شاهنامه،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،شماره
،22تهران
-0رمضان ماهی،سمیه،)1208(،تجلی آئین ور در نگارهگذر سیاوش از آتش ،فصلنامه هنرهای زیبا هنرهای تجسمی،شماره
،21تهران

 -1-2خالصه داستان سیاوش

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :دی 1931

سیاوُش ،سیاووش ،سیاوخش (پهلوی) یا سیاورشَن (اوستایی) نام یکی از شخصیتهای اسطورهای شاهنامهی فردوسی است.
سیاوش فرزند کیکاووس شاه افسانهای ایران و حاصل ازدواج او با دختری تورانی از نژاد گرسیوَز (برادر افراسیاب شاه توران) است.
داستان ازدواج کیکاووس با مادر سیاوش که در شاهنامه نامی از وی نیامده ،به این شرح است که روزی توس ،گیو ،گودرز و چندتن
دیگر از پهلوانان برای شکار به نخچیرگاهی در نزدیکی مرز توران رفتهبودند که در حین شکار با دختری زیبارو مواجه شدند که
بخاطر خشم پدرش به ایران گریختهبود .طوس و گیو ،هردو از او خوششان آمد و با هم درگیر شدند سپس برای داوری نزد
کیکاووسشاه رفتند .کیکاووس وقتی دخترک را دید عاشقش شد و :پس از  8ماه پسری زیبارو به دنیا آورد که کاووسشاه او را
«سیاوش» نامید .در منابع معنای این نام را «دارندهی اسب سیاه نر» آوردهاند .در شاهنامه نیز سیاوش اسبی سیاه به نام «بهزاد» و
با صفت «شبرنگ» دارد.ستارهشناسان طالع کودک را آشفته دیدند .کیکاووس که این موضوع را دانست بسیار غمگین شد و تصمیم
گرفت کودکش را به رستم ،پهلوان سیستان ،بسپارد .رستم با کمالمیل پذیرفت و سیاوش را با خود به سیستان برد :وقتی سیاوش
بزرگتر شد از رستم خواست اجازه دهد به نزد پدرش بازگردد .رستم پذیرفت و باهم به نزد کیکاووسشاه رفتند و شاه از آنها
استقبال گرمی کرد .مدتی پس از بازگشت سیاوش مادرش میمیرد و غم و اندوه او را فرا میگیرد.پس از مدتی« ،سودابه» همسر
کیکاووس و دختر شاه هاماوران که به زیبارویی مشهور بود ،سیاوش را دید و عاشقش شد .سپس فردی را نزد سیاوش فرستاد و او
را به شبستان دعوت نمود اما سیاوش درخواستش را نپذیرفت .شب بعد سودابه حیلهای دیگر برچید .نزد کیکاووس رفت از او
خواست سیاوش را به شبستان بفرستد تا از میان خواهرانش یکی را به همسری برگزیند .کاووس نیز سیاوش را خواند و به او فرمان
داد به شبستان برود .سیاوش ابتدا نپذیرفت اما در نهایت موافقت کرد که فردای آنشب به شبستان شاه برود .سیاوش به شبستان
رفت از خیال سودابه آگاه شده و سریع نزد شاه بازگشت .سودابه مجدداً او را به شبستان فراخواند .اینبار سودابه عشق و عالقهاش
را به سیاوش آشکار کرد اما سیاوش که نمیخواست به پدرش بیوفایی کند به سودابه گفت دخترش را به همسری برمیگزیند.
سودابه نیز خبر را به شاه رساند و وی بسیار خوشحال شد .پس از مدتی سودابه دوباره سیاوش را به شبستان فراخواند و بازهم از
عشقش به سیاوش گفت و او را تهدید کرد که اگر به خواستهاش نرسد سیاوش را نزد کاووسشاه رسوا میکند اما بازهم به هدفش
نرسید .ناگهان خبر به شاه رسید و سودابه نزد شاه به بدگویی از سیاوش پرداخت و به او تهمت زد .شاه بدن سیاوش را بویید و عطر
سودابه را حس نکرد .از طرفی نیز سودابه ادعا کرد باردار بوده و بخاطر این اتفاق فرزندش سقط شده اما ستارهشناسان به شاه گفتند
جنینی که سودابه ادعا کرده فرزند وی نیست .با این حال شاه نمیتوانست سودابه را مجازات کند زیرا از شاه هاماوران میترسید .در
نهایت شاه که نمیتوانست قضاوت درستی از حادثه داشته باشد در نهایت تصمیم گرفت برای آشکار شدن حقیقت ،به پیشنهاد
موبدان ،از آتش کمک بخواهد .به این صورت که فردی که ادعای راستی و درستی دارد باید وارد کوهی از آتش شود؛ اگر به
سالمت از آتش عبور کند ثابت میشود حق با او بوده و اگر بسوزد یعنی دروغ گفته .سیاوش پیشنهاد گذر از آتش را پذیرفت .کوهی
از هیزم جمعآوری شد و آتش افروخته شد .سیاوش سوار بر اسب وارد آتش شد و پس از لحظهای در سالمت از آن خارج شد .شاه
بسیار شاد شد .پس از مدتی قصد مجازات سودابه را داشت اما سیاوش که دلش بر او سوخته بود از پدر تقاضای بخشش سودابه را
کرد و شاه نیز پذیرفت.
در ادامه داستان این بار گرسیوز به سیاوش رشک و حسادت برده و درصدد نابودی وی میگردد و با نقشه شوم موفق به انجام
این امر میگردد.تا جایی که پادشاه را متقاعد می کند که سیاوش درفکر پادشاهی و تاج و تخت می باشد و شاه دستور میدهد تا
سپاه شاهی را آماده کنند و مسیر سیاوش گرد را در پی گیرند .زمانی که به آنجا میرسند ،گرسیوز به صورت پنهانی نامه ای برای
سیاوش مینویسد و میگوید که جانت را بردار و فرار کن که شاه بسیار از دست تو عصبانی است .اما سیاوش که میپندارد که با
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فرار کردن گناهکار بودن خودش را ثابت کرده ،به همراه سیصد تن از سربازان ایرانی به استقبال افراسیاب میرود و در برابر او از
اسب پیاده میشود و خود را تسلیم میکند اما فایده ای ندارد .شاه دستور میدهد تمام سیصد همراهش را بکشند و خودش را نیز
سر ببرند و فرنگیس را نیز آنقدر بزنند تا بچه اش کشته شود و سیاوش گرد را نیز به آتش بکشانند.
در نهایت گرسیوز و گروی زره سیاوش را به زیر درختی در نزدیکی دیوارهای سیاوش گرد میبرند و گروی زره سر از تنش
جدا میکند.بدین صورت خون سیاوش به ناحق و از سر رشک و حسادت اطرافیان بر زمین ریخته میشود.این مضمون اساطیری
حق وناحق در طول تاریخ دست مایه هنرمندان ایرانی بوده و در ضمینه های مختلف جلوه پیدا کرده است همچنین در فرهنگ
عامه بصورت سوگواری سالیانه ﻇهور پیدا کرد)www. wikipedia.org (.

نقاشی دیوارپنجکنت
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یک تمدن باستانی ایرانی در فرارود بود که مرزهای آن امروزه در کشورهای تاجیکستان ،شمال افغانستان،
شرق ازبکستان و قزاقستان واقع است .سغد پس از ایرانویج دومین سرزمین باشکوهی بود که توسط اهورامزدا خلق شد .این
منطقه که توسط کوروش بزرگ به شاهنشاهی هخامنشی ضمیمه شده بود ،در فهرست شهربانیهای هخامنشیان در سنگنبشته
بیستون به عنوان هشتمین سرزمین ذکر شدهاست .پس از تجزیه شاهنشاهی کوشانی به دست ساسانیان ،دولت ساسانی برای مدت
یک قرن این منطقه را زیر فرمان خود داشت و در نهایت با حمالت هپتالیان آن را از دست دادند .با سقوط هپتالیان ،دولتهای
سغدی به دستنشانده خانات گوکترکان تبدیل شدند(.تصویرشماره )1

تصویر  :1سرزمین سغد در شمال شرقی شاهنشاهی هخامنشی،منبعwikipedia.org:

سغد گرچه در بیشتر تاریخ خود معموالً بخشی از امپراتوریهای بزرگتر بود ،اما در تمام این مدت توسط دولتشهرهای کوچک
اداره میشد که بزرگترینشان سمرقند بود.سغد در شمال بلخ و شرق خوارزم بود و به دلیل وجود رود زرافشان ،منطقه بسیار حاصل
خیزی بود.امروزه سغد برابر با استانهای سمرقند و بخارا در ازبکستان ،استان سغد در تاجیکستان است() wikipedia.org
پَنجَکَنت یا پنجکند یا پنجیکت یا بومجکثبه فارسی تاجیکی) : (Панҷакентهر و ناحیهای است در استان سغد تاجیکستان که
در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد .پنجکنت در منطقهای کوهستانی و در کرانه چپ (جنوبی) بخش میانی گستره رود
زرافشان در استان سغد تاجیکستان نهادهاست .ناحیه پنجکنت با استان سمرقند ازبکستان هممرز است .ویرانههای شهر کهن پنجکنت
در حدود  ۳4کیلومتری جنوب شرقی سمرقند ،در دره زرافشان ،و بر سر راهی است که زرافشان را به سمرقند میپیوندد .پنجکنت،
که در سدههای چهارم و پنجم میالدی ،به عنوان پایتخت هپتالیان بنیان نهاده شد ،در سده هفتم به کمال ترقی خود رسید.
مهمترین نقاشیهای سغدی که بیش از همه بهتر حفظ شده ،در پنجکنت به دست آمدهاست(wikipedia.org(. .
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آثار باستانی پنجکنت قدیم دقیقا از چهار قسمت مجزا تشکیل شده اند :ارگ شاهی ،خود شهر که شهرستان نامیده میشود،
زیستگاه حومه شهر و گورستان .در میان حفاریهای به عمل آمده ،زیستگاه شهرستان از همه مهمتر است .تاکنون بیش از بیست
مجموعه ساختمانی که هریک از انها مرکب از دهها و گاهی هم صد اتاق است از زیر خاک بیرون اورده شده
است(.بلینتسکی)1288،۲،
گرچه آثار به دست آمده از پنجکنت تنها به نقاشی دیواری خالصه نمیشود و چوبهای کنده کاری و مجسمه های گلی هم در
میان کشفیات قرار دارند امانقاشیها در جایگاه نخست قرار داشته و از اهمیت بیشتری برخوردارند.در این شهر بیش از پنجاه مکان
از زیر خاک بیرون آمده که دیوارهایشان قبالً انباشته از نقاشیهایی با موضوعات متعدد بودهاست .نقاشان پنجکنت روی موضوعات
گوناگونی کار کردهاند .این موضوعات را میتوان در چهار گروه «مذهبی»« ،حماسی»« ،عامیانه» ،و «زندگی روزمره» دستهبندی
کرد .در نقاشیهای حماسی پنجکنت تصاویری از قهرمانهای شاهنامه مانند رستم ،سیاوش ،گردآفرید و غیره را میتوان مشاهده
کرد.نقاشیهای دیواری پنجکنت در ساختمانهای عمومی (پرستشگاهها) و در منازل شخصی ساکنان شهر پیدا شدهاست .این
نقاشیها با رنگهای سریشمی گیاهی اجرا شدهاست .رنگهای قرمز با غلظتهای مختلف از زمینهای دارای مواد آهنی ،و
رنگ های زرد از اُخرا تهیه شده .رنگ آبی الجوردی از الجورد به دست آمده و برای رنگ سفید از گچ و خاک رس استفاده
شدهاست .رنگ سیاه از استخوان سوخته و زغال تهیه شده ،گاهی هم از دوده استفاده شدهاست .رنگهای فسفری ،زرنیخ
و شنگرف هم به کار رفتهاست .از رنگهای گیاهی نیل و روناس به مقدار محدود استفاده شدهاست .الیه رنگ روی گچکاری
دوالیه کشیده شده و الیه زیرین مخلوطی از گچ و خاک به ضخامتی تا دو سانتیمتر است( .تصویرشماره )3این الیه با الیه نازکی
از گچ نرم خالص پوشانده شده که تقریباً به شفافیت آینه صیقل خوردهاست .فقط نقاشی یکی از ساختمانها (پرستشگاه دوم) فاقد
زیرالیه است(. .رسولی راد)28،128۳،

تصویر  :3سوگ سیاوش  ،پنجکنت ،سده  7و  8میالدی ،موزه ارمیتاژ .ماخذ) بهزادی )133،،338 ،
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این نگاره کادری نسبتن افقی دارد ،اصلی ترین و محوریترین عنصری که در این نگاره وجود دارد اتاقکی است که در مرکز رو
به باالی کادر قرار داده شده .این اتاقک دارای گنبدی در باال و سه دریچهی بزرگ در بخش میانی و پنج دریچهی کوچکتر در
بخش  ،پائینی است .درون اتاقک تصویر مردهای با صورت جوان و بیریش و موهای بلند که بر شانه هایش ریخته است دیده می
شود که سرش به راست خوابانیده شده و از پشت دریچه های بزرگتر ،نمایان است .پشت سر او در هریک از دریچهها ،فردی بر سر
خود می زند .در قسمت جلوی این اتاقک کمی پائینتر گروه بزرگی از سوگواران نقاشی شدهاند( .تصویرشماره)2دو نفر از آن ها میله
هایی در درست دارند ﻇرف بی دسته بلندی را با دو دست نگه داشته است .به نظر میآید سه فرم انسانی  ،گویی اتاقک را بر دوش
دارند .سومین نفر در وسط در حال سوگواری هستند ، .داخل اتاقک در باال و یازده تن دیگر در پائین بسیار بزرگتر از سوگواران
ترسیم شده اند ،گویی مشغول انجام اعمال  ،در سمت چپ اتاقک سه نفر با لباس سفید دیده می شوند .این سه در حال اجرای آئین
خاص سوگواری هستند.در سمت راست تصویر آسمان سرخرنگ  ،دو یا سه پیکر دیگر و سر و گردن اسبی در پائینتر دیده میشود.
همه اینها با هم  ،فضایی متفاوت را در سمت راست ایجاد کردهاند .دیاکونوف این نگاره را با سیاوش مرتبط میداند و بنظر میآید
که این نظریه از سوی بسیاری از پژوهشگران پذیرفته شده باشد(.رسولی راد)28،128۳،
نگاره مورد نظر صحنه های سوگواری سالگرد مرگ ناحق سیاوش را نشان می دهد و مردمانی را در حال سوگواری و مراسم
عزا به بیننده خود عرضه میکند.این مراسم به یاد قهرمان بزرگ شاهنامه فردوسی ،سیاوش بوده و یاد و خاطره او را در ذهن مردم
زنده نگاه داشته است.نگاره مد نظر کامل برجای نماده است و قسمتهای زیادی از ان در طول گذر زمان از بین رفته و پاک شده
است .به نظر نگارنده با توجه به اسطوره و داستان سیاوش که نقاط اصلی آن گذر از آتش و مرگ ناحق سیاوش میباشد ،به احتمال
بسیار قوی می بایست در قسمتهای پاک شده این نگاره ،داستان گذر از آتش سیاوش به همراه شبرنگ تصویر شده و چه بسا
قسمتی نیز صحنه های مرگ او را برای بیننده تصویر کرده باشد و در نهایت صحنه های سالگرد و سوگواری و عزای دوستداران
این قهرمان را مصور کرده است که خوشبختانه این بخش تا حدود زیادی از گذر زمان جان سالم بدر برده و میتوان آنرا به صورت
واضح مشاهده کرد.

آتش
در اساطیر باستان یونان ،پرومتئوس آتش را از خدایان ربود و به انسانها داد و به همین دلیل عقوبت سنگینی را به جان خرید تا
آن جا که هر روز عقابی جگر او را میخورد .آتش نزد ملتهای متمدن جهان باستان دارای ارج و احترام بسیار بودهاست .در
نزد هندوان پروردگار آتش آگنی نام داشت ،یونانیان خدایگان آتش را« هستیا )» (Hestiaالهه خانه و کاشانه میدانستند و رومیان ،از
آتش مقدس« وستا )» (Vestaبه کمک باکرههای وستایی در آرامگاهش در فوروم نگهبانی میکردند و چینیان ،خدای آتش را
«تسئووانگ )» (Tsao Wangمیخواندند .ایزد آذر نیز در میان ایرانیان ستوده بود) www. wikipedia.org(. .
یهودیان به آتش توجهی ویژه دارند ،زیرا که در باور ایشان ده فرمان با آتش فروفرستاده شد و یهوه خدای ایشان در کوه طور به
مانند آتش به چشم موسی دیده شد .در تعبیر ایشان زبانه آتش زبان یهوه است .در بسیاری از ادیان و فرهنگهایی که در آنها
قربانی کردن از جمله آیینهای اصلی بوده ،آتش نماد پاکی ،پاالیندگی یا ربوبیت است .البته در آیین مسیحیت آتش دوزخ از دیرباز
در مقابل نور خدا و آسمانها قرار داشتهاست .در قرآن از آتش جهنم و عذاب آتش یاد شدهاست و شیطان و جن از آتش بدون دود
آفریده شدهاست.

تصویر  -4سکه ساسانی با نقش آتش مقدس .منبع  :موزه آرشیوملک

از ایزدان ایران باستان در آیین مهر و مهرپرستی ،میترا که در آیین زروانی داور میان اهورا مزدا و اهریمن است ،و خدای
خورشید ،عدالت ،پیمان و جنگ بوده و قدمت آن به پیش از زرتشت باز میگردد ،بعدها این آیین دگرگون شده و به سرزمینهای
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امپراطوری روم برده شد و در طول سدههای دوم و سوم پس از میالد ،در تمام نواحی تحت فرمانروایی روم ،در سرزمین اصلی اروپا،
شمال آفریقا و بریتانیا برپا بود .بنا بر روایات رومی ،میترا از داخل یک صخره سنگ زاده میشود ،در حالی که در یک دستش مشعل
و در دست دیگرش خنجری را حمل میکند .به هنگام زاده شدن میترا ،دو چوپان برای پرستش وی میآیند که دو مشعل دارند؛
یکی مشعلش را به آسمان میگیرد که نشانهی فرستادن ارواح انسانهای پاک به بهشت است و دیگری مشعلش به سوی زمین
است که نماد فرستادن ارواح پلید به دوزخ است .مارتین ورمازرن ،نماد آتش در آیین میترا را اینگونه تفسیر میکند« :غرض از آتش
در آیین میترا ،کنایه زدن به آتش سوزی جهان در روز آخرت است که در آن چشمهای آتشین جهان را به سوختن خواهد کشانید و
نادرستان در آن آتش از میان خواهند رفت» (.)www. wikipedia.org
آتش یکی از عناصر چهارگانهی مقدس در ایران باستان و در آیین مزدیسنی محسوب میشود که با آیین و مراسم خاصی در
آتشکدهها از آن نگهداری میشدهاست( .تصویرشماره )2در فرهنگ ایران باستان آتش مردمان پاک را نمیسوزاند و داوری با آتش
(ور) برای سنجش راست از دروغ از همین باور سرچشمه میگیرد .چنانکه در داستان سیاوش برای آزمون پاکی ،او میبایست از
آتش میگذشت .هرودوت مینویسد که :ایرانیان به آتش به چشم یک ایزد مینگرند و هرگز آن را آلوده نمیکنند .در این باب
میتوان به گذر سیاوش از آتش اشاره نمود که رسمی کهن موسوم به وَر یا وَرنگه( )varanghبه معنای آزمایش ایزدی است و
سیاوش به منظور دفاع از پاکدامنی و اثبات بیگناهی از خرمن آتش میگذرد( .رضی1204 ،؛84ـ )88از سوی دیگر ،نقش
سمبلهای جانوری چون شیر که در آثار هنری ساسانیان به خورشید پیوند داده میشود ،در آیین میترائیسم نماد آتش و آتش نیز
نماد خورشید است که پاک کنندهی همه چیز بوده و این آتش است که همه را در پایان جهان پاک میدارد و ناپاکان را در آتش
میسوزاند.
در دین زرتشت نیز ،مرکزیت قرار گرفتن آتش ،شناخته شدهترین جنبهی این دین است .آتش ،پسر اهوره مزدا ،نشانهی مرئی
حضور او و نمادی از نظم راستین است .به عبارتی روشنی و آتش و آفتاب تجلی اهورامزدا است که با مظهر پلیدی ،بیماری ،زشتی
و ترس در ستیز بوده و آن را نابود نموده و میگریزاند.مطابق اسطوره سیاوش ،هنگامی که نامادری سیاوش به او نزد شاه تهمت
خیانت می زند و شاه که نمیتوانست قضاوت درستی از حادثه داشته باشد در نهایت تصمیم گرفت برای آشکار شدن حقیقت ،به
پیشنهاد موبدان ،از آتش کمک بخواهد .به این صورت که فردی که ادعای راستی و درستی دارد باید وارد کوهی از آتش شود؛ اگر
به سالمت از آتش عبور کند ثابت میشود حق با او بوده و اگر بسوزد یعنی دروغ گفته .سیاوش پیشنهاد گذر از آتش را پذیرفت.
کوهی از هیزم جمعآوری شد و آتش افروخته شد .سیاوش سوار بر اسب وارد آتش میشود و با سالم بیرون آمدن از آتش گداخته بی
گناهی خویش را نزد همگان اثبات میکند.این چنین است که آتش چون داوری بی طرف از طرف اهورامزدا به کمک بی گناهان و
پاکان آمده و آبروی آنان را حفظ میکند.

نتیجه گیری
نگاره مورد نظر به وضوح مراسم سوگواری مردم سغدیا را به تصویر کشیده است و با توجه به نشانه های موجود به طور یقین
می توان گفت که به داستان اسطوره سیاوش از قهرمانان اصلی شاهنامه اشاره دارد .با توجه به ازبین رفتن قسمتهایی از این نگاره
دیواری می توان حدس زد که در قسمتهای از بین رفته به طور یقین دیگر مراحل اسطوره سیاوش ،همانا گذر او از آتش برای اثبات
بی گناهی و برحق بودنش در مقابل نامادریش به تصویر کشیده شده باشد که اکنون متاسفانه از گذر زمان جان سالم به در نبرده
است.
آتش یکی از عناصر چهارگانهی مقدس در ایران باستان و در آیین مزدیسنی محسوب میشود که با آیین و مراسم خاصی در
آتشکدهها از آن نگهداری میشدهاست .در فرهنگ ایران باستان آتش مردمان پاک را نمیسوزاند و داوری با آتش (ور) برای
سنجش راست از دروغ از همین باور سرچشمه میگیرد .در این باب میتوان به گذر سیاوش از آتش اشاره نمود که رسمی کهن
موسوم به وَر یا وَرنگه( )varanghبه معنای آزمایش ایزدی است و سیاوش به منظور دفاع از پاکدامنی و اثبات بیگناهی از خرمن
آتش میگذرد .در ایران باستان ،آتش چون دادگری جهت سنجش راستی از کژی و ناراستی به کار رفته و همواره یاور راست
پیشهگان و پاک طینتان بوده است .آتش چون قبلهگاهی جهت ستایش روشنایی و خیر ،به انواع و اقسام لهجهها و گویشها ستوده
شده .چه بسیار جشنها و آیینهای باستانی که به شکرانهی حضور این برجستهترین جلوهگاه خداوندی بر روی زمین بر پا گردیده.
آتشی که در وجود آدمی نیز به عنوان نشانهی حضور خداوندی نهاده شده و نشانی از آن خیر مطلق دارد؛ چنانکه در دل پاکطینتان
هر آن ،این حضور الهی احساس میشود.نقش سمبلهای جانوری چون شیر که در آثار هنری ساسانیان به خورشید پیوند داده
میشود ،در آیین میترائیسم نماد آتش و آتش نیز نماد خورشید است که پاک کنندهی همه چیز بوده و این آتش است که همه را در
۲

پایان جهان پاک میدارد و ناپاکان را در آتش میسوزاند.در دین زرتشت نیز ،مرکزیت قرار گرفتن آتش ،شناخته شدهترین جنبهی
این دین است .آتش ،پسر اهوره مزدا ،نشانهی مرئی حضور او و نمادی از نظم راستین است .به عبارتی روشنی و آتش و آفتاب
تجلی اهورامزدا است که با مظهر پلیدی ،بیماری ،زشتی و ترس در ستیز بوده و آن را نابود نموده و میگریزانددر آیین ایرانی ،آتش
مظهری از روشنی ،سازندگی ،طراوت ،زندگی و در نهایت بارزترین تجلی خداوند بر روی زمین است .ایرانیان از ایامی دور در زمان
ستایش خدا به سوی خورشید و به هنگام شب رو به آتش میایستادند.
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه
ششم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان بوده است .پژوهش حاضر با استفاده از روش نیمه تجربی از نوع طرح پیش
آزمون– پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت .جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان
مسجد سلیمان به تعداد  9069نفر بود .روش نمونه گیری ،تصادفی خوشه ای بود .جهت اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دو
گروه از پرسشنامه محققساخته استفاده گردید .پرسشنامه مذکور بر اساس طیف لیکرت چهار درجهای بر اساس
دستورالعمل ارزشیابی دوره ابتدایی طراحی گردید .جهت تعیین روایی از نظرات کارشناسان آموزش و پرورش و برای تعیین
ضریب پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS20استفاده گردید.
یافتههای این پژوهش نشان داد که میزان تاثیر روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم
تجربی در بعد اهداف مهارتی بیشتر از روش آموزش سنتی است ،در صورتی که روش تدریس همیاری در بعد اهداف
شناختی تفاوت قابل مالحظه ای با روش سنتی نداشته است.

واژگـان کلـیدی :روش تدریس همیاری ،پیشرفت تحصیلی ،علوم تجربی

 -9فرهنگی و مدرس دانشگاه-کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی( ،مسئول مکاتبات) Ghasemi9265@gmail.com

.-2فرهنگی مدرس دانشگاه -دانشجوی دکتری رشته ی مدیریت آموزشی
 -8استادیار گروه علوم تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
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آرزوی دیرینه هر جامعه ای پیشرفت و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته و اندیشمند است .بدیهی است که
هر پیشرفتی در زمینه های مختلف ازجمله فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی مستلزم داشتن افرادی متفکر ،خالق و نقاد است
که بتواند تصمیمات درست را اتخاذ نماید و برنامه ریزی صحیحی داشته باشند که این منوط به وجود نظام های آموزش و پرورش
فعال و پویاست .پس به جرأت می توان گفت که هر پیشرفتی از نظام کارآمد و صحیح آموزش و پرورش جوامع نشأت می گیرد و
این مهم به عوامل متعددی ازجمله تغییر شیوه ها و الگوهای تدریس در جهت استفاده از روش های نوین و فعال بستگی دارد
(یزدان پور ،یوسفی و حقانی.)9800 ،
نتایج تحقیقات و همچنین نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری تأکید زیادی بر مشارکت دانش آموزان در حین تدریس و
فعال بودن آنها دارد .در این صورت است که یادگیری در همه ابعاد ذهنی ،عاطفی و روانی-حرکتی فرد اتفاق می افتد و دانش
آموزان مسأله را در گروه کشف میکنند و از کشف آن لذت می برند و اصوالً یادگیری در اثر تعامل و در گروه حاصل میشود .در
این روش ،انگیزه دانش آموزان زیاد است ،زیرا خود شریك و بنیانگذار فعالیت ها میشوند .پس از تحلیل دقیق موضوع به یادگیری
عمیق تری دست می یابند و این روش می تواند قوه تفکر ،قدرت حل مسئله و خالقیت آنها را توسعه دهد .آنها در عین اینکه
هویت علمی خود را باز می یابند ،در زمینه های اجتماعی و ارتباطی مهارت پیدا میکنند و با مشارکت آنها ،انرژی ذهنی -روانی
شان بکار گرفته شده و احساس موثرتری خواهند داشت (کیوانفر.)9802 ،
مشاهدات و اندازه گیری هایی که در طی سال ها در کالس های درس انجام گرفته نشان می دهد که در شیوه های آموزش
سنتی یك معلم به تنهایی حدود یك دوم از وقت کالس را صحبت میکند و بطور سنتی معلم  06درصد وقت کالس را به حرف
زدن اختصاص می دهد(گال؛ به نقل از فالح .)9800 ،روشهای سنتی بطور کلی روش های کهنه و منسوخ نیستند و از طرفی
روش های جدید نیز کامالً مطلوب و معمول نمی باشند و اصوالً رو ش های قدیمی را در آموزش های امروز ،از لحاظ روش اجرا
نمی توان به کلی مطرود دانست (مجیدیانی .)9800 ،اگر قرار است دانش آموزان خوب تریبت شوند و شهروندان مفیدی در آینده
باشند می بایست برای بر عهده گرفتن نقش های بزرگسالی آماده شوند و راز و رمز این آماده شدن در فعالیت همیاری و پرهیز از
رقابت ستیزه جویانه و فرد گرایانه است ،آنان باید افرادی خالق ،نقاد ،برخوردار از سعه صدر و دارای بینش علمی و آزادی اندیشه و
عامل به رعایت حقوق دیگران باشند ،برای دست یافتن به این مهم ،در برنامه های مدارس ،به ویژه در روش های یاددهی –
یادگیری ،باید روش هایی گنجانده شود که از طریق آن ها ،دانش آموزان قابلیت های چگونه آموختن را از طریق همکاری و نظم
فکری بیاموزند .یادگیری با روش تدریس همیاری به یك اعتبار ،ایده ای قدیمی است " .تالمود" به وضوح بیان میکند  :فرد برای
این که یاد بگیرد  ،بایستی یك شریك یادگیری داشته باشد " .کوئین تی لیان" اظهار می کند  :دانش آموزان می توانند از آموزش
دادن به یکدیگر حداکثر استفاده را ببرند( .جانسون و جانسون .)9807 ،می توان گفت مبانی نظری "آموزش یادگیری به شیوه
همیاری" متاثر از دو دیدگاه عمده و اساسی است .یکی " دیدگاه رشدی" که برگرفته از نظریه های "پیاژه" " ،ویگوتسکی و
همکاران" آنهاست و دیگری "دیدگاه انگیزشی" که بیشتر به اقدامات "لوین"" ،اتکینسون" و "اسکینر" مربوط میشود (اسالوین،
.)9807
با توجه به موارد فوق ،لزوم تجدید نظر در روش های تدریس سنتی و توجه بیشتر به روش های همیاری از سوی مدارس و
مراکز آموزشی ضرورت پیدا میکند .این روش به عنوان استراتژی مفیدی می تواند در یادگیری متون درسی کمك فزونتری به
فراگیران بکند .نظریه های تدریس یادگیری در جهت دادن به فعالیت های آموزشی تأثیر بسیاری دارند(مجیدیانی.)9800 ،
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران در پی آن هستند که تأثیر یکی از روش های فعال تدریس ـ همیاری ـ را بر پیشرفت تحصیلی
فراگیران پایه ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی در دو بعد شناختی و مهارتی ،بررسی نمایند .بدین منظور ،دو فرضیه زیر را
جهت دستیابی به هدف مدنظر قرار می دهند:
فرضیه اول :روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی در پایه ی ششم ابتدایی در بعد
اهداف شناختی موثر است.
فرضیه دوم :روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی در پایه ی ششم ابتدایی در بعد
اهداف مهارتی موثر است.

 -2تدریس ،یادگیری ،پیشرفت تحصیلی
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هدف اصلی امرآموزش ایجاد یادگیری در دانش آموزان است و این امر با عمل تدریس اتفاق می افتد .عمل تدریس سلسله
فعالیت های مرتب ،منظم ،هدف دار و از پیش طراحی شده است؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است .فعالیتی
که به صورت تعامل و رفتار متقابل بین معلم و فراگیر جریان دارد یعنی ویژگی ها و رفتار معلم در فعالیت ها و اعمال شاگردان تأثیر
می گذارد و بالعکس .از ویژگی ها و رفتارهای آنان متأثر میشود ،این تأثیر ممکن است به صورت مستقل یا غیرمستقل به وقوع
بپیوندد .به عبارت دیگر ،تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد ،براساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای
ایجاد تغییر در رفتار شاگرد(سیف.)9800 ،
هدف از تدریس افزایش توانایی یادگیری است و تدریس خوب نتیجه اش خوب یادگرفتن است .دانش آموزانی خوب یاد
میگیرند که راهبردهای خوب یادگرفتن و کسب آموزش و پرورش را در خود توسعه می دهند .الگوی تدریس به دانش آموزان
کمك می کند که ذخایر این راهبردها در آنان توسعه یابد ،این الگوها به رشد دانش آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر و
رفتار عاقالنه و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعی یاری می رساند ،متأسفانه در مدارس موجود چندان توجهی به این اصل
نمیشود .نظام های آموزشی و معلمان بیش از آنکه عمل کنند حرف می زنند .آنان با روش های خشك قالبی ،دیکته کردن کتاب
های درسی و برنامه های فشرده خود ،قدرت اندیشیدن را از شاگردان گرفته اند .مدارس به جای انتقال و انباشتن حقایق علمی به
ذهن شاگردان ،بایستی به روش های فعال که باعث افزایش قدرت تفکر انتقادی و اندیشیدن در دانش آموزان می شود تاکید
کنند(بهرنگی و آقایاری .)9808 ،
در روند انتخاب روش های تدریس مناسب معلمان نقش بسزایی دارند و الزم است آنها برای تدریس ،روش هایی را به کار
ببرند تا دانش آموزان به صورت فعال و متفکرانه در فرآیند یادگیری دخالت کنند .معلمان اگر با اصول و مبانی تعلیم و تربیت ،با
ویژگی های فراگیران و نیازهای آنان و روش ها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند هرگز قادر نخواهند بود به عنوان سازندگان
جامعه ایفای نقش کنند و دانش آموزان را برای برخورد با شرایط مختلف زندگی و موقعیت های جدید که روبه رو می شوند ،آماده
کنند (شعبانی .)9806 ،روش های فعلی ما بیشتر برای انباشتن ذهن دانش آموزان به مطالب تکراری و همچنین تقویت "حافظه"
می باشد دور افتاده است .در آموزش و پرورش متکی به "تفکر" تالش میکنند و از هدف اصلی خود که حافظه که بحث کمتری
درکالس به منظور باالرفتن شناخت و قدرت درك دانش آموزان صورت می گیرد ،ممکن است فراگیران به آزمون ها پاسخ صحیح
بدهند ولی استعدادهای ذاتی آنها شکوفا نشود .راجرز9می گوید " :آن نوع یادگیری تسهیل میشود که خودانگیخته باشد و شاگرد
در فرایند یادگیری مشارکت مسئوالنه داشته باشد ،زیرا در این راستا خودانگیختگی کل شخصیت شاگرد ،یعنی عقل و احساس او را
شامل میشود و فراگیرترین و پایدار ترین نوع یادگیری را به وجود می آورد" (پارسا.)9807 ،
پیشرفت تحصیلی و عواملی که به احتمال زیاد آن را تحت تأثیر قرار می دهند ،از دیر باز مورد توجه روانشناسان و مربیان
تعلیم و تربیت بوده است و به عنوان یکی از شاخص های موفقیت فعالیت های علمی در نظر گرفته می شود و ارزشیابی از آن یکی
از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی است .توجه به این امر چیزی است که در تمام دنیا در رأس برنامه
های توسعه آموزشی مدنظر قرار می گیرد .پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که در یادگیری اثر داشته و یادگیری
آموزشگاهی ،پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد(.)Kauffman, 2004
پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش و پرورش است که به معنی موفقیت دانش آموزان در
گذراندن دروس یك پایه ی تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی است(حیدری .)9886 ،پیشرفت تحصیلی
را می توان چنین تعریف کرد :مقدار دستیابی دانش آموز به هدف های تربیتی که معموالً در حیطه ی شناختی و در یك موضوع
درسی خاص است ،می باشد(خوی نژاد.)9876 ،

 -3روش تدریس همیاری
یادگیری از طریق همیاری که در شروع قرن بیستم از طرف جان دیوئی مطرح شد در چند سال اخیر از بحث های دائمی
آموزش شده است .معلمان مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان گروه های یادگیری از طریق همیاری را مورد آزمایش قرار
میدهند تا ببینند آیا یادگیری دانش آموزان بیشتر و بهتر می شود یا فقط از یادگیری لذت می برند(خدادادنژاد.)9800 ،
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روش تدریس همیاری عبارت است از روشی برای ساخت دادن به یادگیری کالسی دانش آموزان به گونه ای جهت رسیدن به
اهداف مشترك با یکدیگر کار می کنند ،در حالی که برای سنجش دانش و مهارت آموزش دیده ،پاسخگویی فردی تك تك
اعضای گروه مورد نظر است(کلی ،9806 ،به نقل از خدادادنژاد.)9800 ،
یادگیری همیاری یکی از انواع گوناگون مهارت ها و راهبردهای یادگیری مطالعه است که منجر به رشد اجتماعی دانش آموزان
می شود .این نوع از یادگیری برگرفته از حس باهم بودن و همکاری بشر می باشد(حسنی و جهاندیده.)9886 ،
روش تدریس همیاری به سبب مشارکت و درگیری فعال دانش آموزان در جریان آموزش از انواع روش تدریس فعال به حساب
می آید .ولی چیزی که آن را از روش های فعال جدا می کند مسئله همکاری و همفکری چند دانش آموز برای رسیدن به یك
هدف است .ممکن است روش فعال بین معلم و دانش آموز به کار رود ولی روش همیاری مشارکت در یك گروه است و منافع
گروه در آن اهمیت زیاد دارد(نقدعلی و پناهی.)9886 ،
یادگیری از طریق همیاری اصوال یك قالب آموزشی است که در آن دانش آموزان در گروه های ناهمگن ،دو تا شش نفری ،در
مورد وظایف یادگیری معینی که معلم تعیین می کند به کار مشغولند .در این گروه ها دانش آموزان به انواع فعالیت های یادگیری
می پردازند که مستلزم همیاری و حمایت متقابل است .یادگیری از طریق همیاری زمانی محقق می گردد که دستیابی یکی از
دانش آموزان به هدفی با رسیدن به اهدافی از سوی دیگر دانش آموزان ،همبستگی مثبتی داشته باشد( .مریم عالی به نقل از دوچ، 9
.)9802

-4پیشینه پژوهش
در ارتباط با روش تدریس همیاری و تأثیرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،پژوهش های متعددی در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته است که در ادامه به اهم این پژوهش ها و نتایج آن ها اشاره می گردد.
اسالوین ،)9807( 2ویلر 8و رایان )9878( 6در یك تحقیق آموزشی به مقایسه عملکرد دانش آموزان در کالس های آموزشی
همیاری و انفرادی در درس ری اضی پرداختند و به این نتیجه رسیدند ،دانش آموزان در شرایط و موقعیت همیاری تکالیف را با دقت
بیشتر و بهتر و در زمان کمتری نسبت به دانش آموزان شیوه انفرادی انجام دادند.
0
آرونسون 0و همکاران ( )9870در یك بررسی به مقایسه شیوه آموزش همیاری از نوع تکنیك " جیگساو " با آموزش سنتی در
پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم اجتماعی پرداختند  .نتیجه ی تحقیق نشان داد که در میزان
عالقمندی و دوست داشتن موضوع درسی و نگرش مثبت نسبت به مدرسه تاثیر مثبت داشت.
کارل اسمیت 7و همکاران ( )9802در پژوهشی به بررسی اثرات روش تدریس همیاری و انفرادی بر دانش آموزان کالس پنجم
و ششم در درس ریاضی پرداختند .نتایج حاصل در خصوص این دو روش در زمینه تفاوت های جنسیتی نشان داد ،عملکرد پسرها
در روش همیاری بهتر از دخترها بود.
شاران 0و همکاران ( )9806در یك بررسی و تحقیق تطبیقی و مقایسه ای  ،اثرات آموزش به روش سنتی را با دو تکنیك از
روش همیاری  ،یعنی آموزش مشارکتی و آموزش تحقیق گروهی به شیوه استد ( )STADاسالوین  ،مورد آزمون قرار دادند  ،نتایج
حاکی از آن بود که به طور کلی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هر دو تکنیك آموزش همیاری برتر از آموزش سنتی است .
اسالوین ( ) 9807شصت تحقیق را که در خصوص یادگیری از طریق همیاری انجام شده بود و در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و
با حداقل دوره آموزشی چهارهفته ای اجرا گردیده بود  ،مورد بررسی و بازنگری و ارزشیابی قرار داد .یافته تحقیقات نشان می داد
که  %08 ،از تحقیقات عملکرد برتر را در روش آموزش همیاری نشان می دهند  %88 ،از تحقیقات تفاوت چندان معناداری را
گزارش نمی کنند و فقط  %6از تحقیقات عملکرد بهتر را به آموزش سنتی نسبت می دهند .
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راس و رافوئل )9886( 9رابطه بسیار با ثباتی بین روش همیاری با پیشرفت تحصیلی به دست آورده اند ،آنها در توضیح این
نتیجه اظهار داشتند ،دانش آموزان از طریق گفتگو با یکدیگر مواد آموزشی را مرور می کنند ،مالك و بازخوردی برای چگونگی و
میزان درك و فهم شان بدست می آوردند و اطالعاتی را که ممکن است فاقد باشند و یا ناقص یاد گرفته باشند ،به دست آورده و
تکمیل می نمایند ،از این رهگذر دانش آموزان قادرند مطالب یاد گرفته را به طور بازسازی شده ،به دیگران منتقل نمایند.
الزارویتز ) 9886( 2اثرات محیط یادگیری آموزش همیاری بر پیشرفت تحصیلی و پیامدهای عاطفی آن در درس زمین شناسی
دانش آموزان دوره دبیرستان را بررسی کرد .نتایج حاکی است محیط یادگیری همیاری منجر به افزایش پیامدهای آکادمیکی در
دانش آموزان می شود و در حیطه عاطفی موجب باال رفتن عزت نفس ،اشتغال و درگیری در فعالیت های کالسی و افزایش تعداد
دوستان می شود.
مومنی مهموئی و همکاران ( )9886در پژوهشی که به بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر روی انگیزه پیشرفت ،خودپنداره
و پیشرفت تحصیلی در درس علوم انجام دادند  ،به این نتیجه رسیدند که روش تدریس همیاری به طور معنادار بر افزایش انگیزه
پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان موثر بوده است.
خفته دل و همکاران ( )9886تاثیر روش تدریس همیاری را با روش تدریس 0ای بر پیرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی
دانش آموزان پسر در درس علوم تجربی پایه پنجم را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی
و مهارت های اجتماعی دانش آموزانی که با روش تدریس 0ای آموزش دیده اند و دانش آموزانی که با روش تدریس همیاری
آموزش دیده اند ،تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتی تدریس با روش  0ای بر پیشرفت تحصیلی و تدریس با روش همیاری بر
مهارت های اجتماعی دانش آموزان موثرتر بوده است.
خلیلی نژاد و همکاران ( )9886در پژوهشی که به بررسی افزایش خالقیت دانش آموزان با استفاده از روش همیاری و تاثیر آن
بر یادگیری درس ریاضی ،پرداخته اند ،به این نتیجه دست یافته اند که شیوه تدریس همیاری ،تاثیر مثبتی بر افزایش خالقیت و در
پی آن رشد یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی داشته است.
جاللی بارزاری و همکاران ( )9888در مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که ،روش تدریس همیاری بر جنبه درونی
انگیزه تحصیلی تاثیر داشته است .ولی بر جنبه بیرونی انگیزه تحصیلی تاثیر ندارد .همچنین روش تدریس همیاری بر پیشرفت
تحصیلی تاثیر مثبت دارد و بین انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
عبیری و همکاران ( )9888در پژوهشی با هدف مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی) ،اکتشافی و سخنرانی در
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به درس فیزیك ،دریافتند ین دو روش تدریس همیاری و اکتشافی در پیشرفت
تحصیلی در درس فیزیك تفاوت معنادار وجود داشت که میانگین نمرات تفاوت گروه همیاری باالتر از گروه اکتشافی بود ولی بین
گروه های دیگر دو به دو تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین بین دو روش تدریس اکتشافی و سخنرانی و اکتشافی و همیاری
و همیاری از نظر نگرش نسبت به درس فیزیك تفاوت معناداری وجود داشت .همچنین بین نمره پیش آزمون و پس آزمون
آزمودنی های گروه همیاری تفاوت معنادار وجود داشت اما بین نمره پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی های گروه اکتشافی و
سخنرانی تفاوت معناداری وجود نداشت.
اسمعیل نیا ( ) 9882در پژوهشی با عنوان روش های یادگیری از طریق همیاری ،به این نتیجه رسید که دانش آموزان از طریق
همکاری و مشارکت در قالب گروه به یادگیری می رسند و یادگیری معنی دار تر وعمیق تر و بصورت یادگیری چگونگی یادگیری
اتفاق می افتد.
لیاولی و همکاران ( )9889در مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس
ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان چالوس ،به این نتیجه دست یافتند که ،اگر چه روش تدریس همیاری در مقایسه
با روش آموزش سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معناداری مؤثر است و موجب افزایش نگرش مثبت دانش آموزان به
درس ریاضی می شود ،اما در ارتباط با متغیر جنسیت معنادار نبوده است.
همدانی و همکاران ( )9886در پژوهشی با هدف مقایسه تاثیر یادگیری از طریق همیاری با روش تلفیق سخنرانی کوتاه و
پرسش و پاسخ در پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی به این نتیجه دست یافتند که  ،در سطح  P≤0.05میانگین تفاوت پیش
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آزمون ها و پس آزمون ها در گروه شاهد که تدریس با روش تلفیقی انجام شده بیشتر از گروه تجربی بود .به عبارتی ،تدریس با
روش تلفیقی در مقایسه با روش همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرتر بوده است.
فرخی ( )9800در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه  7شهر مشهد انجام داد .نتایج پژوهش نشان داد که روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ،مؤثر بوده است.

-5روش تحقیق
این تحقیق با استفاده از روش نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است .به منظور
اطمینان از تسلط معلم به روش تدریس همیاری ،آموزش های الزم توسط پژوهشگر از طریق آموزش مستقیم و نیز ارائه ی منابع و
سی دی های آموزشی در زمینه روش تدریس همیاری به معلم کالس داده شد .سپس پرسشنامه در بین دانش آموزان دو کالس
اجرا شده و داده ها به عنوان پیش آزمون جمع آوری گردید .سپس به دانش آموزان دو کالس ،فصل ششم درس علوم تجربی
آموزش داده شد .یکی از کالس ها به روش آموزش مستقیم و کالس دیگر به روش تدریس همیاری مورد آزمون قرار گرفتند .در
نهایت پس از  6جلسه آموزش ،از هر دو گروه توسط پژوهشگر آزمون گرفته شده و داده ها جمع آوری گردید.
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-6جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دانش آموزان ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان در پایه ششم ابتدایی به تعداد
 9069نفر بود .روش نمونه گیری در این تحقیق ،روش نمونه گیری تصادفی خوشهای بود.به منظور انتخاب نمونه های آماری از
میان مدارس ابتدایی شهرستان دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده و از کالس های ششم آن دو مدرسه به صورت تصادفی،
از هر کدام یك کالس که از نظر هوش تحصیلی و میانگین پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ،وضعیت مشابه داشته را
انتخاب کردند .یکی از کالس ها با تعداد  80دانش آموز به صورت تصادفی برای تدریس به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و
کالس دیگر به عنوان گروه آزمون با تعداد  80دانش آموز انتخاب گردید.

-7ابزار تحقیق
جهت اندازه گیری میزان یادگیری دو گروه ،از پرسشنامه محقق ساخته جهت مهارت های درس علوم تجربی استفاده گردید.
پرسشنامه مذکور بر اساس طیف لیکرت  6درجهای (خیلی خوب ،خوب ،قابل قبول ،نیاز به آموزش بیشتر) بر اساس دستورالعمل
ارزشیابی دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی گردید .تعداد سواالت تحقیق شامل  0سوال در حیطه شناختی و  0سوال در حیطه
مهارتی دانش آموزان طراحی گردید .جهت تایید روایی از نظرات کارشناسان و اساتید آموزش و پرورش استفاده گردید .همچنین
ضریب پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  26محاسبه گردید و مقدار آن  6770بدست
آمد.

-8یافته های تحقیق
جداول  9و 2مقادیر میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمون و کنترل را نشان می دهد.
جدول شماره  – 1آماره های توصیفی پیشرفت تحصیلی در بعد شناختی پیش از آموزش
تعداد میانگین انحراف استاندارد
گروه
6/80
9/79
پیش آزمون 80
آزمون
6/82
2/86
پس آزمون 80
6/00
9/00
پیش آزمون 80
کنترل
6/08
8/78
پس آزمون 80
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جدول شماره  – 2آماره های توصیفی پیشرفت تحصیلی در بعد شناختی پس از آموزش
تعداد میانگین انحراف استاندارد
گروه
6/80
9/08
پیش آزمون 80
آزمون
6/80
8/92
پس آزمون 80
6/80
9/07
پیش آزمون 80
کنترل
6/80
8/06
پس آزمون 80

 )1بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول شماره  8نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف را نشان می دهد .با توجه به فرض مقدار معناداری باالتر از  0درصد
میتوان اینطور نتیجه گرفت که فرض نرمال بودن توزیع برقرار است.
جدول شماره  - 3ننتايج آزمون کولموگراف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزيع
آماره  Zدرجه آزادی معنی داری
متغیر
6/68
06
پیشرفت تحصیلی 6/86

جدول شماره  -4بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیون
مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین مقدار آماره F
منبع تغییرات
96/00
99/26
0
9/60
گروه پیش آزمون

معنی داری
6/98

بررسی فرضیه شماره  )9روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در دانش آموزان پایه های چهارم و
پنجم و ششم ابتدایی در بعد اهداف شناختی موثر است.
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
مقدار خطا

مجموع مجذورات
6/68
6/220
97/68

درجه آزادی
6
7
82

میانگین مجذورات
6/876
6/070
6/970

مقدار F
9/96
6/80

سطح معنی داری
6/820
6/986
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 )2بررسی فرض همگنی شیبهای رگرسیون
جدول شماره  6نشان می دهد که سطح معنی داری در گروه پیش آزمون برابر با و بیشتر از مقدار  0درصد ( )6/60می باشد.
بنابراین شیب های رگرسیون مربوطه همگن می باشد.

مجدور آتا
6/6260
6/6296

با توجه به نتایج تحلیل که در جدول شماره  0نشان داده شده است  ،مقدار آماره ی  Fبرابر با  9/96شده و مقدار  sigبرابر با
 6/820بدست آمده است  .لذا با توجه به سطح معنی داری پنج درصد می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر قبول شده و در نتیجه
فرض محقق رد می شود .لذا با سطح اطمینان  80درصد فرض تحقیق رد می گردد .به عبارت دیگر روش تدریس همیاری در
دستیابی دانش آموزان به اهداف شناختی در مقایسه با روش تدریس سنتی تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.
بررسی فرضیه شماره  )2روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در دانش آموزان پایه های
چهارم و پنجم و ششم ابتدایی در بعد اهداف مهارتی موثر است.
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
مقدار خطا

مجموع مجذورات
6/69
6/220
97/68

درجه آزادی
6
7
82

میانگین مجذورات
2/269
2/900
6/628

مقدار F
0/92
0/89

سطح معنی داری
6/669
6/689

مجدور آتا
6/980
6/282
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با توجه به نتایج تحلیل که در جدول شماره  0نشان داده شده است  ،مقدار آماره  Fبرابر با  0/92شده و مقدار  sigبرابر با
 6/669بدست آمده است  .لذا با توجه به سطح معنیداری پنج درصد میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد شده و در نتیجه
فرض محقق تایید می شود .لذا با سطح اطمینان  88درصد فرض محقق تایید می گردد .به عبارت دیگر روش تدریس همیاری در
دستیابی به اهداف مهارتی دانش آموزان ،تاثیر مثبت و معناداری نسبت به روش آموزش سنتی دارد.

نتیجه گیری
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مهمترین فعالیت های آموزشی و تربیتی توسط معلم و در کالس درس صورت می گیرد ،شکل دادن به هر فرایند آموزشی
مستلزم بهره گیری از روش های مخصوص آن می باشد تا راه رسیدن به اهداف هموارتر شود .روش تدریس از مهمترین عناصری
است که در تحقق هدف های آموزشی به طور فزایندهای مؤثر می باشد(ملکی آوارسین و مصطفی پور.)9886 ،
روش تدریس همیاری به سبب مشارکت و درگیری فعال دانش آموزان در جریان آموزش از انواع روش تدریس فعال به حساب
می آید .ولی چیزی که آن را از روش های فعال جدا میکند مسئله همکاری و همفکری دانش آموزان برای رسیدن به یك هدف
است(نقدعلی و پناهی.)9886 ،
پژوهش های متعددی توسط پژوهشگران به منظور تأثیر روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ابعاد و
دروس مختلف انجام گرفته است و نتایج آنها عمدتاً بر تأثیر مثبت این روش تدریس بر پیشرفت تحصیلی داشته است .در پژوهش
حاضر نیز به منظور بررسی تأثیر این روش تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی در دو
بعد شناختی و مهارتی صورت گرفته است.
با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در اهداف شناختی تفاوت معنی دار وجود ندارد
به عبارت دیگر بین افرادی که با روش سنتی آموزش دیده اند با افرادی که با روش همیاری آموزش دیده اند در دستیابی به اهداف
شناختی تفاوت معنی دار وجود نداشت .در خصوص نتیجه بدست آمده می توان چنین استنباط نمود که در مورد مباحث ارایه شده
در ابعاد شناختی درس علوم در مدارس ابتدائی منابع ،تجهیزات ،آزمایشگاه و کتب و مجالت مناسبی در ارتباط با فصل های کتاب
علوم دانش آموزان مقاطع تحصیلی چهارم و پنجم و ششم ابتدایی جهت تحقیق و مطالعه دانش آموزان وجود نداشته است .در
حالیکه در روش همیاری ،یادگیرنده باید با مسئله درگیر شود .همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد ،بین نمرات دو
گروه کنترل و آزمایش در اهداف مهارتی تفاوت معنی دار وجود دارد ،به عبارت دیگر بین پیشرفت تحصیلی افرادی که با روش
سنتی آموزش دیده اند با پیشرفت تحصیلی افرادی که با روش همیاری آموزش دیده اند ،به لحاظ دستیابی به اهداف مهارتی تفاوت
معنی دار وجود داشته و روش همیاری بر روی پیشرفت تحصیلی در بعد اهداف مهارتی تأثیر داشته است.
تدریس یك فصل از کتاب علوم در اجرای پژوهش و عدم توجه به اهداف نگرشی ،بنا به زمان بر بودن بروز اهداف نگرشی ،از
محدودیت های اصلی این پژوهش بود .با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری بیشتر روش تدریس همیاری بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان در ابعاد مهارتی ،پیشنهاد می گردد در آموزش درس علوم به ویژه در مباحث مربوط به آموزش های مهارتی
از قبیل مهارت طراحی ،حل مسأله و جمع آوری و آزمایش اطالعات از روش همیاری استفاده گردد .همچنین این روش در جهت
ارتقای یادگیری و حصول موفقیت دانش آموزان در نیل به سطوح باالی اهداف در مقاطع ابتدایی و متوسطه ،به ویژه در دروسی که
ماهیتاً عملی بوده و مبتنی بر پژوهش و تحقیق هستند ،مورد استفاده قرار گیرد .در ضمن پیشنهاد میشود که در زمینه آشنایی
معلمان با مراحل روش تدریس همیاری تمهیدات الزم اتخاذ شده و برنامه ریزان درسی با در نظرگرفتن چنین روش هایی ،محتوای
آموزشی دروس را سازماندهی نمایند.
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خفته دل 7مسعود؛ اسد ادیب نیا و یحیی مهاجر ،9886 ،مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری با روش تدریس 0ای بر پیشرفت
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روش همیاری و تاثیر آن بریادگیری درس ریاضی ،کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی ،دبی ،موسسه مدیران
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مسجد :آغاز معماری در تمدن اسالمی

افتخار قاسم زاده ،1ذاکر حاتم پور ،2رقیه یوسف دخت

3

تاریخ دریافت09/50/50 :
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چکـیده
مسجد یکی از شاخصترین بناهای معماری اسالمی است ،مطالعه و پژوهش درباره آن به سبب اینکه آغاز معماری در
تمدن اسالمی با این بنا است ،ضروری میباشد .مسجد جلوهای از زیباییهای بصری و نمونه بارزی از تلفیق و ارتباط
فرمهای نمادین با باورهای عمیق اعتقادی در عرصه حیات مادی است که عالوه بر تأمین کالبد مکان عبادت با زبان
کنایه و اشاره هنر از معرفت دینی و راز و رمز شریعت سخن میگوید ،و از این رو اهمیت و قداست ویژهای برخوردار است.
مسجد در اصل منتسب به ذات اقدس خداوند است و در بیان معماری هنرمندانه آن از ماوراییترین دریافتهای بشری
بهره گرفته میشود .در این نوشتار ضمن بیان معانی لغوی و اصطالحی مسجد و تاریخچه آن ،اهمیت و ضرورت ،آداب و
احکام مسجد و در نهایت به معماری و کارکردهای آن در تمدن اسالمی با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش
توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است.

واژگـان کلـیدی :مسجد ،معماری ،کارکردها ،آداب و احکام ،تمدن اسالمی

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)( .مسئول مکاتبات)

eftekhargasemzadeh@gmail.com

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی  -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز.
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هنر معماری با پیشینه چندین هزارساله خود ،پیوسته نقش بسیار مهم و حساسی در جوامع انسانی داشته است که تاکنون هنر
معماری در رابطه با عوامل متعدد خصوصاً علل مذهبی تغییرات و تحوالت بسیاری را به خود دیده که طبعاً تمامی این دگرگونیها
سبب پیشرفت و شکوفایی معماری شده است .در بین اندامهای معماری هر جامعهای اعم از یکجانشینیهای ابتدایی و یا شهری
پیشرفته امروزی ،نیایشگاه همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و از لحاظ معماری نیز بهترین و پیشرفتهترین تکنیکها در آن به
کار گرفته شده است .به طوری که با مطالعه دقیق نیایشگاهها در هر دوره و هر جامعهای میتوان عالوه بر مسائل اعتقادی به
نوآوریهای فنی که در زمینه معماری نصیب آنان گردیده نیز پی برد .با آمدن اسالم ،احداث و برپایی مسجد بیش از هر بنای
دیگری مورد توجه قرار گرفت ،تا جایی که در هر شهر و روستایی مساجد آدینه و جامع ساخته شدند ،و معماران اسالمی با به
کارگیری عوامل متعددی نظیر محاسبات دقیق ،طراحی متناسب ،انتخاب فرم درست پوشش بنا و رعایت مسائل فنی تمام سعی و
تالش خود را جهت هر چه با شکوهتر ساختن خانههای خدا به کار گرفتند .در قرون اولیه اسالمی ،طرح ،مصالح و شیوه ساخت
نخستین مساجد بسیار ساده و بی پیرایه بوده است؛ زیرا معماران اسالمی سعی براین داشتند تا اوالً از تجمالت و تزئینات
زایدالوصف اعصار پیشین (درابنیه) اجتناب ورزند .ثانیاً با توصیفاتی که از مسجد پیامبر شنیده بودند ،سادگی آن را سرمشق و الگوی
خویش قرار دادند و با ساخت مساجد اولیه ،بنیان محکمی برای بناهای آینده پی ریزی نهادند .مسلمانان تنها به آرایش معنوی
قناعت کرده ،با ذکر نام خدا آنجا را مزین و زیبا میساختند زیرا در آن عصر عنایت و دقت کامل داشتند که کوچکترین اثری هم از
آثار بتپرستی باقی نگذارند .گذشته از این اسالم اساساً در عصری آمد که تکلفها ،ترف و تجمل به حد افراط رسیده و زندگانی را
مشکل ساخته بود .از این جهت اسالم سادگی و اعتدال را پیشه و شعار خود ساخت و مانند یک نهضت عمومی علیه تجملهای
کمرشکن زندگی آن عصر قیام کرد.
سالها بلکه قرنها گذشت و دامنه فتوحات اسالمی تا شام ،عراق ،فارس و حتی سراسر آسیا و آفریقای شمالی گسترده شد و
از آنجا به اسپانیا و جنوب فرانسه انتشار یافت و در همه این مراحل مسجد اسالم نیز دوش به دوش فتوحات اسالمی در پیشرفت
بود .بدیهی است در اثر این تحوالت ،اختالط و امتزاجها مسجد نیز پذیرای این عوامل شد و از این جهت در اکناف و اطراف
کشورهای اسالمی مساجدی گوناگون با معماریهای زیبا و دل پسند پدید آمد بلکه میتوان گفت مسجد خود بهترین آئینۀ تحول
فن معماری و از بزرگترین عواملی است که در ادوار مختلف تاریخ اسالم قریحه و هوش سرشار مسلمانان را به کار آورد و در
پیشرفت فن معماری خدمتی بزرگ و شایان تمجید انجام داده است.
محور اصلی این تحقیق بر موضوعات ذیل پایهگذاری شده است:
 .3اهمیت و ضرورت مسجد؛
 .4تاریخچه مسجد؛
 .0معنای لغوی و اصطالحی مسجد؛
 .6کارکردهای مسجد.
 .0معماری؛
 .2آداب و احکام مسجد؛

 -2معنای لغوی و اصطالحی
«مسجد» (جمع :مساجد) در زبان عربی ،از ماده «س-ج-د» به معنای جایی است که در آنجا انسان در مقابل خداوند پیشانی
بر زمین میگذارد (گرابار )20 :0332 ،و مسجد ،اسم مکان و به معنای جایی است که در آنجا سجده میکنند (مصطفوی،0369 ،ج
 .)00 :0مسجد در سیر تاریخی خود از عهد باستان تا زمان اسالم معناهایی گوناگون به خود دیده است .معنای نخست آن کاربردی
حسی داشته و به خم کردن و فرود آمدن سر بر روی زمین گفته میشده است .همچنین «سجود» به معنای «سر به زیر افکندن و
فروتنی» در انسان ،حیوان و جماد مشترک است .راغب اصفهانی در این مورد میگوید« :سجود به معنای سر به زیر انداختن و
فروتنی است و آن بر دو قسم است؛ یکی سجود اختیاری که ویژه انسان و با انجام آن سزاوار ثواب میشود ،و دیگری سجود
تسخیری که انسان ،حیوان و نبات را در بر میگیرد» (0206ق .)330 :برخی معتقدند کلمه مسجد از واژهای غیر عربی «»msgď
به معنای محل عبادت گرفته شده است که در متون زبان آرامی مربوط به قرن پنجم پیش از میالد مسیح وجود دارد (پدرسن و
جمعی از نویسندگان ،4504 ،ج  .)622 :6در دوره پیش از اسالم این کلمه برای اشاره به هر مکان و معبدی بوده که در آن خدا را
عبادت میکردهاند (همان .)620 :برخی معتقدند کلمه «مساجد» در آیه چهلم سوره حج در همین معنا به کار رفته است (همانجا).
دهخدا با استناد به منابع کهن و ذکر نمونههای بسیار از آنها نوشته است که کلمه عربی مسجد ،در اصل ،به صورت کلمه
«مَزگِت» از زبان آرامی وارد عربی و فارسی شده است (نک :دهخدا :ذیل واژه «مزگت) .او به نقل از این منابع آورده است که
حروف «ز»« ،گ» و «ت» در عربی به «س»« ،ج» و «د» تغییر کرده و مسجد در عربی یعنی جای سجده کردن .به نقل این
12

 -3پیشینه تاریخی مسجد
حضرت رسول اکرم (ص)  03سال پس از بعثت گرامیشان ،در مکه به هدایت و تبلیغ پرداختند ،ولی مدام مورد بیحرمتی و
حتی ضرب و شتم و شکنجه کفار قریش قرار میگرفتند .تا اینکه با بیعتهای پی در پی که از طرف قبایل مسلمان شدة مردم
یثرب با آن حضرت به عمل آمد ،زمینه حکومت اسالمی در آن دیار آماده شد و حضرت رسول اکرم (ص) در روز پنجشنبه اول ماه
ربیع االول از مکه همراه با یکی از یاران خود بیرون آمدند و به قصد مدینه هجرت فرمودند .آن حضرت در روز دوشنبه  04ماه ربیع
االول وارد محله قبا در جنوب مدینه شدند و در خانه مردی به نام کلثوم بن هدم و بعد از آن به خانه خثیمه اوسی نزول فرمودند.
«قبا» در حومه جنوبی مدینه اولین توقفگاه مهاجران در بیرون شهر بود ،و انصار در این محل به استقبال یاران خود می-
شتافتند .پس از اقامت چند روزه حضرت که به انتظار امیر المؤمنین (ع) بودند .حضرت در «قبا» میان قبیله بنی عرو بن عوف اقامت
داشتند.
ابن اسحاق میگوید :رسول خدا در مدتی که در «قبا» حضور داشتند مسجد قبا را تأسیس فرمودند؛ سپس روز جمعه بیرون
رفتند و نماز جمعه را در میان قبیله بنی سالم بن عوف ،در مسجدی در میان وادی رانوناء ،به جای آوردند که این نخستین نماز
جمعهای بوده است که در مدینه توسط شخص پیامبر اقامه شد و صد نفر مسلمان نیز در آن نماز شرکت داشتهاند (قاضی ابرقوه،
 ،0333ج .)233 :0
بعد از اینکه پیغمبر (ص) مسجد قبا را بنا فرمودند ،به طرف مرکز مدینه حرکت کردند و به محلی بنی سالم بن عوف که
رسیدند ،ظهر جمعه شده بود .حضرت پیغمبر اکرم (ص) در یک مسجدی که هم اکنون هم آثارش وجود دارد و اسمش مسجد
جمعه است ،شخصاً اقامه جمعه فرمودند و مطابق کتب تواریخ صد نفر به پیغمبر اکرم (ص) اقتدا کردند و اسم آن مسجد را مسجد
المأة گذاشتند.
بعد از آن که پیامبر در مسجد بنی سالم بن عوف نماز جمعه را اقامه کردند ،تشریف آوردند در مرکز مدینه و مسجد النبی پایه
گذاری شد .مسجد پیامبر ،به زودی جایگاه ویژهای نزد مسلمانان یافت و به مکانی برای عبادت ،آموزش مذهبی ،فعالیتهای جمعی
و تصمیمگیریهای مهم سیاسی تبدیل شد .پیش از این ،پیامبر در برخی مکانهای مکه به همراه مؤمنان نماز جماعت خوانده بود
ولی جایی را به عنوان مسجد تعیین نکرده بود.
مسجدْ پس از هجرت ،افزون بر عبادت ،مرکزی برای اداره حکومت بود و سپس به عنوان مکانی آموزشی و تبلیغی نیز به کار
رفت .بعدها وقتی دارالحکومه و مدرسه ساختند ،مسجد به عبادت اختصاص داده شد؛ گرچه گهگاه از آن به عنوان مدرسه نیز
استفاده میشد (جعفریان.)450 :0330 ،
در جریان فتوحات عراق و شمال آفریقا در قرن اول هجری ،مسلمانان با الگوبرداری از پیامبر اکرم(ص) در مدینه ،معموال
فضایی را که در مرکز اردوگاههایشان قرار داشت به مسجد اصلی اختصاص میدادند .با تبدیل شدن پادگانها به شهرهایی چون

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)19 :دی 9911

منابع ،مزگت به معنای نمازخانه ،خانۀ خدا« ،خانهای که برای پرستش پروردگار بسازند و هرکس خواست در آن عبادت کند» و
نظائر آن میآمده است (همانجا).
مسجد در اصطالح رایج فعلی به معنای عبادتگاه خاص مسلمانان و محل نماز خواندن آنهاست .گفتهاند از آن رو که مسلمانان
در نماز ،سجده میکنند و سجده نهایت خضوع در عبادت است ،این مکان را مسجد به معنای جای سجده نامیدهاند .مسجد ،به
لحاظ فقهی احکامی ویژه دارد و به لحاظ مادی ممکن است عبارت از یک ساختمان محصور میان دیوارها یا یک زمین بدون سقف
و دیوار باشد« .مسجد جامع» نیز به معنای مسجد به کار میرود ولی غالبا مراد از این کلمه مسجدهای بزرگ یا مساجدی در
شهرها است که نماز جمعه در آن اقامه میشود (نک :اسپیزیتو :0300،ج .)030 :2
واژه مسجد بیست و هشت بار به شکل جمع و مفرد در قرآن کریم به کار رفته است که در برخی از آنها از اهمیت مسجد و
حفظ آن سخن رفته است (مقصودی)056 :0393 ،؛ از جمله« :إِنَّما یعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ أقامَ الصََّالة وَ آتی
الزَّکاة وَ لمْ یخْشَ إِلَّا اللَّهَ فعَسی أُولئِکَ أنْ یکُونُوا مِن الْمُهْتدِین (ترجمه :مساجد را فقط کسی آباد میکند که به خدا و روز قیامت
ایمان آورد و نماز را برپا دارد و زکات بدهد و از کسی جز خدا نترسد -امید است آنها هدایت یابند [).توبه–.]09
مالکیت مسجد در قرآن به خدا نسبت داده شده است (جن .)09/از امام صادق(ع) از علت احترام مساجد پرسیدند ،آن حضرت
در پاسخ گفتند« :زیرا مساجد خانههای خدا در زمیناند» ]9[.بنابر سخن قرآن ،مسجد مکه که همان مسجدالحرام است ،مکانی
برای فعالیتهای آیینی و نیز محل گرد هم آمدن (بقره )040/است و این مسجد نخستین خانهای است که برای عبادت مردم برپا
شده است(.آل عمران( )06 :اسپیزیتو ،ج .)060 :2
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بصره ،کوفه ،فسطاط و قیروان این محلهای عبادت نیز به بناهایی دائمی تبدیل شدند .از همین الگو در بنیانگذاری بغداد در قرن
دوم هجری و قاهره در قرن چهارم هجری استفاده شد .مسلمانان در شهرهایی که فتح میکردند مانند دمشق ،بیت المقدس و
مدائن مساجد خود را در محل معابد کلیساها و قصرها بنا مینهادند (اسپیزیتو ،ج .)063 :2
احداث مساجد پس از مسجد قبا و مسجد النبی در دیگر مناطقی که اسالم بدانها راه مییافت ،انجام میگرفت .در قرن اول
قمری مسجد کوفه(03ق ،).مسجد فسطاط(40ق ).و جامع بصره(42ق ).به اهتمام مسلمانان ساخته شد (غنیمه.)60 :0334 ،
به گفته ابن خلدون(م959 .ق) دو نوع مسجد شهری وجود داشته است :مساجد بزرگ تحت اختیار دولت برای نمازهای جمعه و
اجتماعات مهم مسلمانان و مساجد کوچک که به وسیله بخشهای گوناگون جمعیت شهری ساخته و اداره میشدند .در دوره اولیه
معمول این بود که به پیروی از آداب و رسوم پیش از اسالم و نیز روش و سیره پیامبر در مدینه ،خلفا یا فرمانداران منصوب آنها
اقامتگاه خود را در کنار مسجد جامع برپا کنند در حالی که مردم عادی مساجد خود را در محالت قبیلهای خود میساختند .با افزایش
شدید قدرت و ثروت امپراتوریهای اسالمی و جدا شدن اقامتگاه حاکمان ،بر تعداد مساجد دولتی و غیردولتی به شدت افزوده شد.
هر دو نوع معموال به کمک مردم و درآمدهای اوقاف تأسیس و نگهداری میشدند (اسپیزیتو ،ج .)069-063 :2
کارآیی مسجد غالبا برای برپایی عبادات روزانه و نماز جمعه بوده که مردان بیشتر در آن شرکت میکردند .زنان در عقب صف
مردان در حالی که پردهای میان آنها و مردان بود یا در اتاقی جداگانه و یا در طبقه باال در مراسم حضور داشتند (همان.)060 :
به سبب وجود احکام خاص مسجد ،غالبا مکانی خارج از محل عبادت برای وضو اختصاص داده میشد .در تاریخ شیعه همانند
اهل تسنن ،اهمیت مساجد و قدرت آنها فراز و نشیب فراوان داشته است .مسجد مرقدهای شیعیان در کربال و نجف از حمایت آل
بویه(قرنهای چهارم و تا پنجم قمری) و صفویه(قرنهای دهم تا یازدهم قمری) برخوردار بوده است .سلسله فاطمی
اسماعیلیه(قرنهای چهارم تا ششم قمری) مساجد بسیاری را در شمال آفریقا تا مصر و حجاز بنا کرد و در تحت حمایت قرار داد.
صفویه همین کار را در ایران و کشورهای ساحل خلیج فارس انجام داد .با این حال ،زمانی که جمعیت شیعه مقهور نیروهای سنی
شدند ،نه تنها روند مسجدسازی به میزان بسیاری کاهش یافت؛ بلکه برگزاری مراسمی مانند نماز جمعه نیز رو به کاستی نهاد
(همانجا).

 -4اهمیت و ضرورت مسجد
مسجد جایگاهی برای دفاع از ارزشهای فرهنگی ،علمی و سنتهای ارزشمند اسالمی است که جلوهای ویژه در جامعه
اسالمی و جهان کنونی پیدا کرده است .مسجد میعادگاه و محل تجمع و نقطه شروع حرکتهای انقالبی و از همه مهمتر ،مکانی
مقدس برای شکرگزاری و سجدهگاه مومنین است (زمرشیدی .)0 :0332 ،مسجد کانون گرم زندگیساز و سعادت آفرینی است که
وسیله و جائی برای اصالح باطن اجتماع ،مسجد ،مجلس شورای هر محل است ،محل عبادت است ،مدرسه و اندرزگاه و کانون
خیریه و مرکز تربیت و تعاون اجتماعی است .پایگاه بسیج مردم و آگاه کردن آنان است .محل آشنا شدن به اسالم و کسب اعتماد
مردم نسبت به یکدیگر است .مسجد ،مقدسترین ،پاکترین ،سرنوشتسازترین مکان و موقعیت حضور مسلمین است و به تعبیر
امام خمینی (ره) مساجد سنگر است و باید این سنگرها را حفظ نمود (فراهتی30-04 :0394 ،؛ پورجعفر ،امیرخانی و لیلیان:0305 ،
 .) 40در طول تاریخ ،مسجد مأمن جهادکنندگان در راه شرف اسالمی و آزادی مسلمین است که این خود تأکیدی بر اهمیت ویژه
مسجد در عصر احیاء تفکر اسالم راستین محمدی است؛ باتوجه به این اهمیت است که «معماری اسالمی» به طور عام و «معماری
مسجد» به شکل خاص ،چشم جهانیان را به خود متوجه کرده است .در معماری اسالمی ،مسجد به عنوان سمبل و معرف این
معماری مطرح میشود .با توجه به همین ویژگیها ،همچنین به سبب توجه و عالقهای که عموم طبقات مردم ،بدان داشته و دارند،
سالطین و حکمرانان هم در حکومت خویش ،با ساخت مساجدی با شیوههای جدید (از نظر فرم ظاهری نما و گاهی با اضافه کردن
فضای بدیع و همراه با نوآوری) ،سیر و تحولی در معماری اسالمی شدند (زمرشیدی.)0 :

 -5آداب و احکام مسجد
از همان زمان که مسجد در اسالم بنیان گذاشته شد ،احکام و آدابی برای حضور در آن و رفت و آمد به آن در قرآن و حدیث
ذکر گشت .به ظاهر ،نخستین احکام و آدابی که برای مسجد برشمرده شد ،مربوط به اموری مانند طهارت و نظافت بود .برای
نمونه ،توصیههایی اکید از پیامبر اکرم(ص) درباره ثواب پاکیزه کردن مسجد و نکوهش آلوده کردن آن ،در دست است که در
موضوع «آداب» میگنجند (نک :مجلسی،بی تا  430-433 :و  .)033-032درباره شخص نمازگزار و اشیا و حاالت مربوط به او نیز
11

احکام فقهی خاصی وضع شده است؛ مثال ورود به مسجد در حالت جنابت حرام شمرده شده یا پوشیدن لباس سفید و پاکیزه برای
حضور در مسجد مستحب و لباس سیاه و چرک مکروه است (نک :امام خمینی : 0362،مسائل شماره  .)960-309سرویسهای
بهداشتی در خارج و در فاصلهی مناسبی از مسجد ،واقع در مصال ساخته شود .البته در این خصوص بایستی به اقلیم نیز توجه شود.
استفاده از پوشش و مصالح مناسب در کف و تا ارتفاعی خاص از دیوار تا امکان نظافت و  ...فراهم باشد (مقصودی.)040 :

 -6معماری

 -1-6شبستان
شبستان یا بخش سرپوشیده مسجد که در آن نماز گزارده میشود ،اندام اصلی همۀ مسجدهاست که معموالً دارای دو بخش
زنانه و مردانه است .این دو بخش در مسجدها به گونههای مختلفی از یکدیگر تفکیک میشوند؛ گاه به صورت شبستان ویژه زنانه
در طبقه باال (به صورت نیم طبقه یا کمرپوش) پیشبینی میشود و گاه با پرده یا هر گونه جدا کننده در تراز شبستان از فضای
مردانه تفکیک میشود .این شبستان غالباً با میانسرا (حیاط) همراه میشود ولی در عین حال مسجدهایی نیز وجود دارند که میانسرا
ندارند؛ مانند :مسجد ایاسوفی ،مسجد کبود و مسجد شیخ لطف اهلل.
مسجد پیا مبر از ابتدا دارای دو بخش سر پوشیده (شبستان) وسرگشاده (میانسرا) بوده است .و این همان الگوئی است که
مستشرقین به عنوان مسجد عربی از آن نام میبرند .مسجدها در سدههای اول و دوم هجری از ابتدا به صورت دو بخشی ساخته
میشدند یعنی دارای بخش دارای بخش سرپوشیده و سرگشاده به تفکیک بودهاند نظیر مسجد اموی ،مسجد فهرج یزد و ( ...زرگر،
.)23 :0396
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معماری اسالمی به عنوان یکی از موفقترین شیوههای معماری در تاریخ معماری جهان مطرح است .از لحاظ تاریخی معماری
اولین هنری به شمار می آید که خود را با هویت و مفاهیم اسالمی سازگار نمود و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گرفته است
(مهدوی نژاد ،دهقانی و برومند .)460 :0302 ،مساجد به عنوان مهمترین مؤلفهی معماری اسالمی در مناطق مختلف جهان به
لحاظ معماری شباهتهایی بسیار به یکدیگر دارند؛ با این حال ،در هر منطقهای پذیرای خصوصیات معماری و هنری آن منطقه نیز
شده و تفاوتهایی با دیگر مساجد یافتهاند .بدین ترتیب ،معماری مساجد هر کشور گویای ویژگیهای معماری بومی آن سرزمین
شده است (پاپادوپلو.)0 :0339 ،
به طور کلی ،مساجد دارای عناصر مشترکی هستند که آنها را از سایر بناها متمایز میسازد .این عناصر مشترک عبارتاند از:
شبستان ،مقصوره ،محراب ،منبر ،صحن یا حیاط و مناره .کلیه عناصر ذکر شده ،به نوعی ،کم و زیاد در ساختمان مساجد اسالمی به
کار گرفته شدهاند.

 -2-6مقصوره
مقصوره محوطهای در نزدیک محراب بوده است که برای خلیفه ساخته میشد .در لغت به معنای اتاق کوچک است و در
اصطالح اتاق کوچک محصوری در جلوی مسجد و محراب بوده که امام یا خلیفه در آن میایستاده است .صرف نظر از اینکه
پیرایی مقصوره یا به دلیل ترس بعضی از خلفای صدر اسالم از سوء قصد و یا نوع دیگری از تکریم خلیفه یا امام بوده است.
مقصوره فقط در مساجد بسیار بزرگ ،در پایتخت دیده میشود .به طور کلی مقصوره برای درک شکلهای تزیینی بیشتر اهمیت
دارد تا برای فهم مسجد (زرگر .)29 :برخی مورخان عثمان بن عفان را نخستین کسی دانستهاند که مقصوره را برای امنیت خود به
مسجد افزوده است (سهمودی ،بیتا ،ج  )005 :4و برخی دیگر ،مروان بن حکم و یا دیگران را مبدع مقصوره معرفی کردهاند
(قاسمی دمشقی حنبلی0305 ،ق.)052 :
مقصوره به گونهای واضحتر از محراب یا منبر ،نشان از حضور حاکم یا فرمانروا دارد .بر عکس ،هر مسجد جامع مستلزم وجود
امام و خطیب است .مقصوره حصاری جداگانه و معموالً مربع شکل است که درون مسجد و نزدیک محراب قرار دارد .دیوارهایش
میتواند که بنایی شده باشد ،ولی شبکۀ کاری با چوب یا فلز متداولتر است .این دیوار برای مجزا کردن شخصی که در مقصوره
است از دیگر نمازگزاران کفایت میکند .ولی در عین حال این امکان را به او میدهد که نماز را مشاهده کند و در آن شرکت جوید
(زرگر.)29 :

 -3-6محراب
محراب یعنی تورفتگی عمیق در دیوار رو به قبله که بیشتر با تزیینات فراوان همراه است .پیش از آن ،جهت قبله را در مساجد
باز بدون دیوار از طریق فرو کردن عمودی در ماسه یا چنان که در خانه پیامبر در مدینه عمل شد ،به کمک یک قطعه سنگ نشان
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میدادند (اسپیزیتو ،ج  .)030 :2متداولترین دلیلی که برای وجود محراب اقامه شده این است که جهت برگزاری صفوف نماز را
مشخص میکند .ولی گرابار بر این باور است که به سه دلیل این توجیه نادرست است:
 .0یکی اینکه در هیچ یک از مساجد اولیه محراب وجود نداشت.
 .4همواره بخشهای کالبدی مسجد در راستای قبله ساخته میشد و نیازی به یک نشانۀ دیگر نبود.
 .3از بیشتر نقاط مسجد نمیتوان محراب را دید ،و ابعاد آن تناسبی با کارکردی که برای آن شمرده شده تناسبی ندارد (:0330
.)034
به گفتۀ گرابار برخی نویسندگان توجیه دیگری را ارائه کردند که محراب ،ویژگی شاهانهای بود که به ساختمان مساجد وارد
شد ،تا جایگاه خلیفه یا نمایندة او را در مسجد متمایز کند .ولی این توجیه هم چندان مورد پذیرش او نیست .چرا که محراب به
صورت ویژگی خود به خودی کلیه مساجد ،و نه مساجد اصلی و رسمی درآمد .ولی دیدگاهی که خود گرابار دربارة پیدایی محراب
ارائه میکند ،این است که محراب معنایی نمادین دارد و پیدایی آن با هدف یادآوری حضور پیامبر به عنوان اولین امام مسلمین
است .چون نخستین محراب در مسجد اموی مدینه ساخته شد .در همان جایی که پیامبر در خانۀ اصلی خود هنگام امامت یا وعظ،
بر حسب عادت در آنجا میایستادند (همان033 :؛ زرگر.)05 :

 -4-6منبر
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مکان بلندی که واعظ و خطیب از آن باال میرود و به وعظ و خطابه میپردازد ،منبر نام دارد .منبر از ریشه عربی «نبَر» به
معنای عالی و بلند میباشد .ابن منظور میگوید« :محل ایراد خطبه توسط خطیب را به دلیل بلندی آن ،منبر میگویند» ( 0202ق،
ج  .)090 :0در زبان فارسی واژههای گوناگونی چون کرسی ،اورنگ ،سریر و تختگاه هست که تا اندازهای از شکل ظاهری همسان
منبر است .ولی کاربرد آنها نه برای وعظ و خطابه ،بلکه برای نشست و بار عام دادن پادشاهان است .هر چند در پیش از اسالم،
پادشاهان ایران و روم و حتی برخی از فرمانروایان محلی از وسیلهای به نام کرسی یا تختگاه به هنگام جلوس یا برای دیدار با بلند
پایگان کشورهای دیگر استفاده میکردند ،اما بیگمان پیامبر (ص) در ساختن و استفاده از منبر نه از آنها الهام گرفته بود و نه هدف
آنها را دنبال میکرد (زرگر .)05 :پیش از ظهور اسالم منبر در حجاز وجود نداشت و سخنرانان برای سخنرانی بر نیزه تکیه میدادند
و سخن میراندند .پیامبر اکرم(ص) نیز در آغاز رسالت به صورت ایستاده و با تکیه بر درختی (استوانه حنانه) خطبه میخواند تا این
که برای ایشان منبری با سه یا چهار پله ساختند .در برخی منابع روایی از کلمه «منبر» برای سخنرانی پیامبر(ص) یاد شده که شاید
بتوان از آن برداشت کرد که در آن زمان منبر به کار میرفته است.
به گفتۀ بوکهارت این مسئله را که پیامبر ساخت منبر از تمدنهای چون ایران و روم وام گرفته ،باید کامالً تصادفی تلقی کرد
( .)052 :0360نباید این موضوع را انکار کرد که حکومتهای اموی و عباسی در تغییر شکل ظاهری منابر و تزیین و آرایش آنها ،از
تمدنهای پیش از اسالم تأثیر پذیرفته بود.
نخستین منبرها بسیار ساده و دارای چند پله بود و از لحاظ ساختاری دارای دو مثلث مسطح در دو بدنه که در میان این دو،
یک ردیف پله قرار میگرفت که خطیب را به باالترین قسمت که عرشه یا نشستگاه است میرساند .رفته رفته از دورة خلفای اموی
و اموی دچار تحوالتی شد و از نظر شکل و ظاهر تغییرات گوناگونی شد.

 -5-6صحن یا حیاط
یکی از عناصر مهم معماری مساجد اسالمی ،صحن و حیاط است که به دلیل پیروی از طرح و نقشه اولین مسجد جهان
(مسجد النبی) طرح مربع و یا مربع مستعطیل دارد و فضای آزاد و ورحانی را برای واردین به مسجد ایجاد میکند .در واقع شکل و
فرم و عناصر تزیینی ابتدا در همین صحنها به نمایش در میآیند و شما هنگام ورود به مسجد بسیاری از عناصر معماری و تزیینات
وابسته به معماری را یکجا مشاهده میکنید .در وسط صحن حیاط ،آب ،مظهر پاکیزگی و نظافت ،در حوض بزرگی که با فضاسازی
بنا به صورت دایره و یا مربع و مستعطیل و یا هشت گوش متناسب است ،متجلی میشود .معموالً معماران چیرهدست تمام دانشها
و رموز معماری خود را در یک بنای مقدس به کار میبرند .از اینرو ،محل حوض را در جایی انتخاب میکردند که الاقل تصویر
بخش اعظمی از بنا به ویژه ایوانها و طاق نماهای زیبا که دارای تزیینات و رنگهای الوان بودند کامالً در حوض منعکس شود.
هنگامی که این آیینه کاذب ،با موج کوچکی شکسته میشود ،انسان متفکر و عارف به چشم دل میبیند که هیچ چیز جز ذات
اقدس پروردگاری پایدار نیست (کل من علیها فان) .بنابراین ،حوض عالوه بر کارکردی که برای وضو ساختن دارد ،نمادی تزیینی
نیز به شمار میرود (احمدی شلمانی.)003 :0305 ،
در بعضی از مساجد ،بر روی حوض ،سکو یا تختگاهی ساختهاند که پله پای آن در آب حوض است ،در باالی این سکو که به
آن «خدای خانه» میگویند مؤمنین دور از دسترس مردم عادی ،به تالوت قرآن مجید میپردازند .کاربری دیگر این تختگاه ،زمانی
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است که شمار جمعیت نمازگزاران به حدی میرسد که شبستانها گنجایش آن را ندارند .در این صورت ،تعداد زیادی از نمازگزاران
در حیاط مسجد و در ایوانهای مجاور حیاط اقامه نماز میکنند .در این وضعیت ،یک نفر «مکبر» در بلندای سکو ،صدای «مکبر»
داخل مسجد را برای مؤمنین خارج از مسجد تکرار میکند .در مقابل بعضی از ایوانهای مساجد ،صفه یا سکویی مجزا قرار داشت
که طول و عرض آن متناسب دهانه ایوان به ارتفاع  35تا  05سانتیمتر از سطح مسجد باالتر بود .این صفه ،مخصوص نمازگزاران
فضای آزاد ،و از فضاهای دیگر ممتاز بود و مردم با کفش بر روی این صفه رفت و آمد نمیکردند (همانجا).

 -6-6مناره

 -7کارکردهای مسجد
مساجد در زمینههای مختلف دارای فعالیتهای گسترده میباشد و هر قدر این فعالیتها و کارکردها از تنوع بیشتری برخوردار
باشد مسلماً از جذابیت و اقبال بیشتری برخوردار شده و مورد استقبال گستردهتری از سوی تمامی اقشار جامعه ،به ویژه قشر جوان
قرار خواهد گرفت که نتیجۀ آن افزایش اعتقادات مذهبی و دینباوری در سطح جامعه میباشد .در این بخش از تحقیق به
کارکردهای مسجد از صدر اسالم تا کنون که در بسیاری از مساجد قابل اجرا است؛ پرداخته میشود:

-1-7کارکرد عبادی
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مناره [ .م رَ  /رِ ] (از ع ،اِ) منار و جوتره؛ و فنار( .ناظم االطباء) .نشان که در راه از سنگ و خشت برپا کنند و در اصل لغت به
معنی چراغ پایه باشد ظاهراً وجه تسمیه آن باشد که سابق برای راه یافتن مسافران چراغی بر مناره میافروختند ،زیرا که در بالد
عرب به شبها میروند (نک :لغتنامه دهخدا).
کارکرد مناره دعوت مسلمین به نماز است .برجی بلند که یا بیفاصله به مسجد چسبیده و یا در نزدیک آن ساخته میشود.
شکل آنها گاه از برجهای چهار گوش کلیساهای مسیحی برداشت شده که خود آنها از ساختمانهای رومی و یونانی الگوبرداری
شده است .الگوی دوم برجها ،برجهای ساسانیان در ایران است .برجهایی با پلکان مارپیچ که در مسجد سامره و ابن طولون قاهره
دیده میشود (زرگر .)02 :از دیدگاه محققان فرهنگ اسالمی این طور به نظر میرسد که فکر برپایی مناره ،نخستین بار در سوریه و
در عصر خالفت امویان پدیدار شده است (هوشیار.)630 :0395 ،
منارهها را میتوان جایگاه ذوق و سلیقه ،تجلیگاه رنگها و اشکال گوناگون هنری و نمایشگاهی از هنر آفرینی معماران و
هنرمندان مسلمان در راستای تحقق باورها و بیان اعتقادات دینی آنها دانست.

مسجد به طور قطع بنای مذهبی اصلی اسالم است که از بین کارکردهای متعدد آن ،واالتر از همه کارکرد عبادی آن است.
برای بعد عبادی مسجد نمونههای گوناگونی میتوان ذکر کرد استفاده از مساجد در راستای همه آنها از صدر اسالم مرسوم بوده
است و تقریباً صحت استفاده از مسجد در موارد یاد شده از متواترات بین مسلمین است.
در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0نماز جماعت؛  .4تالوت قرآن؛  .3اعتکاف؛  .2خواندن نوافل .0 ،دعا و مناجات؛  .6تبلیغ و سخنرانی (نقی زاده.)06 :0396 ،

 -2-7کارکردهای اجتماعی
مسجد ،محل گردهمایی مسلمانان و تجلیگاه پرشکوه انسجام و یک پارچگی ملت مسلمان است .اصوالً یکی از علل تأکیدات
پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) بر حضور در نماز جماعت به صورت صفوف فشرده و منسجم ،ایجاد روحیۀ تعاون در میان
نمازگزاران و افزایش بُعد اجتماعی مسلمانان در کنار انجام اعمال عبادی آنان میباشد .و این حضور میتواند از هرج و مرج و عنان
گسیختگی که جامعه به مرور زمان دچار آن میشود ،جلوگیری کند و تشکیل این اجتماعات در مکان مقدس مسجد ،باعث میشود
تا مؤمنین تحت توجه و ارشاد عالمان و مبلغان دینی قرار گیرند (موظف رستمی ،0394،ج  .)63 :4کارکرد اجتماعی آن به دو بخش
تقسیم میشود.:
الف) رأی گیری :از زمان پیامبر (ص) مساجد محل شور و تصمیم گیریهای مهم در سطح اجتماعی بودهاند .به گونهای که
بعد از وفات ایشان نیز ،به خاطر مرسوم بودن این گونه امور برای مسجد ،در جریان خالفت هم ،اصحاب در مسجد پیامبر (ص) دور
هم جمع شدند.
ب) اعالم و اطالع رسانی :اعالم و اطالع رسانی در مساجد دو جنبه میتواند داشته باشد :جنبه اول ،آنکه در راستای امور
عبادی قرار دارد که یکی از آداب و سنتهای اسالمی به شمار میرود .جنبه دیگر ،برای امور دنیوی مورد استفاده قرار میگیرد،
مانند اعالم و اطالع رسانیای که برای یافتن اشیای گمشده صورت میگیرد.
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-3-7کارکرد نظامی (پایگاه بسیج)
کارکرد نظامی بیشتر در زمان جنگ است و تنها مصداق آن در مساجد امروز ما پایگاههای مقاومت بسیج میباشد .بررسی کتب
تاریخی به خوبی روشنگر آن است که از ابتدای اسالم تمامی فعالیتها از جمله :گردآوری ،تجهیز ،سامان دهی و تجمع نیرو به
هنگام احساس خطر و بیم از تعرض دشمن ،در مسجد صورت میپذیرفته است .مسجد نه تنها محل اعزام نیروها و طرح نقشههای
جنگی بوده ،بلکه رسول خدا (ص) دستور میدادند در صورت وجود مسجد ،چادر فرماندهی ایشان را در کنار آن نصب کنند؛ به
طوری که در جنگ با «بنی نضیر» به بالل دستور داد تا خیمۀ ایشان را در کنار مسجد کوچکی نزدیک آن محل نصب کنند؛ اما
زمانی که آن خیمه مورد شناسایی و هدف تیر دشمن قرار گرفت ،حضرت فرمودند تا خیمه را به کنار «مسجد فضیح» منتقل نمایند
تا از تیررس دشمن به دور باشد (فجری36 :0399 ،؛ موظف رستمی ،ج .)90-30 :4

 -4-7کارکرد قضایی (شورای حل اختالف)
از زمان پیامبر (ص) به امور قضایی نیز در مسجد پرداخته میشده است .در هنگام خصومات و محکوم ساختن بزهکاران،
همگی در مسجد انجام می شده است .به طور کلی مسجد در آن زمان یک دادگستری به تمام معنا بوده است .پس از وفات پیامبر
(ص) جانشینان حضرت هم راه ایشان را ادامه دادند و این سنت را به عنوان یک کارکرد مورد اتفاق برای مساجد تا مدتها ماندگار
کردند.
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-5-7کارکرد آموزشی
مسجد از همان آغاز محل آموزش دین و کاربرد آن در زندگی روزمره بوده است .قرآن دین را چیزی میداند که به کمک عقل
شناخته میشود و این شناخت را به دیگران نیز منتقل میکند .نقل است که پیامبر در مسجد مدینه به آموزش مسلمانان میپرداخت
و به پرسشهای آنان پاسخ میداد.
امروزه با وجود پیشرفتهای پدید آمده در عرصه آموزش و وسایل کمک آموزشی که بیشتر از قبل لزوم انتقال محیطهای
آموزشی به بیرون از مساجد را نمایان میکند ،هنوز هم کارکرد آموزشی مساجد تعطیل نشده است .حتی در برخی از مساجد سعی
شده تا محیط مسجد را پیشرفتهای پدید آمده در عرصه آموزش همسو کنند .این کار که معموالً در قالب کانونهای فرهنگی در
مساجد شکل گرفته ،یک نوع بنیاد گرایی در عرصه مساجد به حساب میآید (نقی زاده.)00 :
در راستای تأیید این برنامه برای مساجد میتوان به حدیث زیر اشاره کرد:
« هر کس بامدادان به مسجد برود و هدفی جز این نداشته باشد که کار خوبی را یاد بگیرد یا به دیگری یاد بدهد ،اجر به جای
آورنده عمره کامل را دارد و کسی که در شب به مسجد برود و هدفی جز این نداشته باشد که کار خوبی را فراگیرد یا به دیگری
آموزد ،پاداش یک حج کامل برای اوست» (مجلسی0202 ،ق ،ج .)090 :0

 -6-7کارکردهای خاص
مساجد کارکردهای خاص دیگر نیز دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) برگزاری مجلس ترحیم؛
ب) کمک به مستمندان؛
ج) محلی برای استراحت و خواب؛
د) استفاده عمومی از سرویس بهداشتی؛
ه) پناهگاه در موارد ضروری؛
و) سفره خانه برای مراسم ویژه؛
ح) خرید و فروش در مسجد (نمایشگاه محصوالت فرهنگی).

نتیجه گیری
در مجموع باید گفت که مسجد اساسیترین نوع بنای مذهبی در اسالم است .مسجدسازی برای اولین بار با ساخت مسجد قبا
شروع شد و رفته رفته بر شمار مساجد اضافه شد .مسجدسازی از امور مهم است زیرا که مسجد جایگاهی برای دفاع ارزشهای
فرهنگی ،علمی و سنتهای ارزشمند اسالمی است که جلوهای ویژه در جامعه اسالمی و جهان کنونی پیدا کرده است .حضور در
مسجد از آداب و احکامی برخوردار است که نخستین آداب و احکام مربوط به اموری مانند طهارت و نظافت است .بخش قابل
توجهی از شکوه و عظمت معماری تمدن اسالمی در معماری مسجد ظهور و بروز یافته است .معماری مسجد از اساس مساوات-
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طلبانه ،شمایل شکن ،دروننگر و از همه مهمتر سرشار از انگیزههای عمیق مذهبی است .مسجد عالوه بر بعد عبادی نقشی
محوری در کلیه فعالیتها و تعامالت اجتماعی جامعه ایفا مینموده است.
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Mosque: The Beginning of Architecture in Islamic Civilization

Abstract:
The mosque is one of the most prominent Islamic architectural monuments, and study and
research on it is essential because architecture begins with Islamic civilization. The mosque is a
manifestation of visual beauty and a prime example of the incorporation of symbolic forms with
deeply held beliefs in the realm of material life that, in addition to providing a place of worship
with a language of irony and art, speaks of religious knowledge and the mystery and mystery of
the law. , And therefore of special importance and sanctity. The mosque is originally attributed
to the divine essence of God and expresses its artistic architecture in the most transcendent
human way. In this article, while explaining the literal and idiomatic meanings of the mosque
and its history, the importance and necessity of the mosque's ordinances and finally its
architecture and functions in Islamic civilization have been studied using library resources and
by a descriptive-analytical method.
Keywords: Mosque, Architecture, Functions, Rules, Islamic Civilization.
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چکـیده
خوشههاي اقتصادي را مي توان مراکزِ بخصوصِ جهاني در صنایع خاص یا فناوريهاي مربوطه نام گذار نمود که شامل
شرکتهاي مرتبط با یكدیگر ،تامينکنندگان ویژه ،خدمات پشتيبانيکننده و بخشهاي سازمانيِ دیگر در یك حوزه خاص
ميباشند .استراتژي تحقيق و توسعه در شرکتهاي چند مليتي بر اساس خوشه اقتصادي تحت تاثير دو عامل مجزا قرار
دارد .این شرکتها سعي دارند تمام فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود را در خوشههاي اقتصادي وارد ساخته تا از این طریق
و با ارائه منابع خاص و دستيابي به دانش فنيِ خاص مربوط به آن منطقه ،بيشترین سود را به چنگ آورند .با این حال
ریسك ناشي از کمبودِ دانش ميتواند باعث مشكالتي در انتخاب محل گردیده .لذا خوشههایي که شرکتهاي دچار بحران
را به خود جلب ميکنند از سود بيشتر و ضرر کمتري برخوردار خواهند بود .عالوه بر این ،عدم سازگاري در اندازهگيريِ
عملكرد شرکتها در خوشههاي اقتصادي نيز وجود دارد .بنابراین با مروري بر ادبيات ميتوان شواهد مربوطه را ارزیابي
نموده و مطالعات سودمندتري را در آینده ارائه داد.

واژگـان کلـیدی :خوشهبندي ،استراتژي تحقيق و توسعه ،شرکتهاي چندمليتي
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شرکتها همواره بدنبال دستيابي مكرر به دانش ارزشمند جهت توسعهِ فناوریهاي تجاري خود هستند .دانش در حقيقت از
ماهيت فني برخوردار است .امروزه دانشِ توليد شده همگي از نوع فني و تاکتيكي بوده و این دانش تنها توسط اندکي از افراد قابل
درك است و فهماندن آن به اقشار عمومي جامعه کار بسيار دشواري بوده و نميتوان به سادگي آنرا ميان دیگران به اشتراك
گذاشت .دانش فني را نميتوان به سادگي انتقال داد و زمانيكه بخواهيم آن را انتقال دهيم باید در محيط هاي رودررو این کار انجام
شود .مطالعات زیادي به بررسيِ ماهيتِ اصلي جریان دانشِ علمي و اهميتِ خوشه ها در صنایعِ فناوري محور پرداخته
اند( .)aharonson et al, 2008:1109لذا شرکتهایي که از سطح باالي دانش فني در فعاليتهاي خالقانه خود استفاده ميكنند
معموال با کمك دانش محليِ که در اختيار دارند به بررسي موقعيت جغرافيایيِ مورد توجه خود اقدام ميكنند .این قبيل شرکتها،
تصویري از مناطقِ دانش محور را براي خود تجسم نموده و با کمك فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود ،آنرا مورد بررسي قرار ميدهند.
این مناطق معموال از منابع زیادي برخوردار بوده و شرکت با کمك تحقيق و توسعه ،به بررسي تعداد کارگرانِ داراي دانش
مخصوص ميپردازند .این حوزه تحقيقاتي به اهميت مناطق جغرافيایي بعنوان خوشه هاي فني(تكنولوژیكي) توجه داشته و شرکتها با
کمك تحقيق و توسعه سعي در بهره برداري از دانش فني موجود ميباشند .خوشه ها اغلب مراکز جهانيِ فوق العاده اي مربوط به
صنایع یا فناوریهاي مخصوص ناميده ميشوند( .)birkinshaw et al, 2008:387دره سيليكون در سان فرانسيسكو را ميتوان
یكي از برجسته ترین خوشه هاي فني ِتوسعه نرم افزار ها ناميد .شرکت کامپيوتري واقع در آمریكا نيز یك خوشهِ بيوتكنولوژیكي
بوده و آلمان جنوبي داراي یك خوشه فنيِ تجدیدپذیر در توليد تجهيزات بسيار پيشرفته محسوب ميشود .مطالعات مختلف به
بررسي دالئل ساخت چني ن خوشه هایي از جمله وسعت منطقه ،تعداد کثير شرکتها در منطقه و مشارکت شرکتها در حوزه هاي
مختلف فناوري ،پرداخته اند .مهمترین شرکتهاي رقابتي همواره بدنبال توجه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه خود در خوشه هاي
فني ،هستند .شرکتها از منابع تحقيق و توسعه خود در مناطق جغرافيایيِ جدید براي دستيابي به تخصص ،استفاده ميكنند( breschi
 .)et al, 2009:441آنها معموال با تعامل با کارکنانِ حوزه تحقيق و توسعه که از خالقيت و نوآوري مخصوص به خود برخوردار
اند ،سعي ميكنند به مزیت رقابتي دست یافته که این کار با کمك استفاده از دانش فني امكانپذیر است .خوشه ها ،را ميتوان منبعِ
تامين فناوري و دانشي که شرکت را بسوي رقابت پذیري باال سوق ميدهد ،در نظر گرفت و هر یك بر اساس نقاط قوت و ضعف ،با
دیگري تفاوت چشم گيري دارند .لذاشرکتها ميتوانند با انجام فعاليتهاي خالقانه و انتشارِ دانشِ مساعدتي در ميان مناطق مختلف
جغرافيایي به افزایشِ مزیت رقابتي دست یابند .براي مثال ،یك شرکت آمریكایي به توسعهِ خوشهِ علوم زندگي در امتداد کرانه
شرقيِ آمریكا یعني هزاران مایل دورتر از مرکزِ اصلي تحقيق و توسعه در ژاپن ،پرداخت .خوشه ها معموال در شرکتهاي چند مليتي
از اهميت باالیي برخوردارند لذا ماهيت اصليِ آنها ،شرکتهاي شبكه اي هستند( .)cantwell, 2009:39آنها قادرند شبكه هاي
مخلتفي را بطور موثر وارد خوشه هاي محلي نموده تا از این طریق با دانشِ موجود خود را تلفيق نمایند .با این حال ترافيك دانش
هميشه دو طرفه بوده لذا خوشه ها ميتوانند هم از دانشِ هدفمند و هم غير هدفمند در شرکتهاي چند مليتي بيشترین سود را
ببرند .بنابراین شرکتهاي چند مليتي را ميتوان رابطي بين خوشه ها در نظر گرفت و دانشِ شبكه اي آنها با وضعيت سالمتيِ تمام
خوشه ها در ارتباط است .عالوه بر این ،ارزش نسبيِ جریانِ ورودي و خروجي دانش نيز بين شرکتهاي چند مليتي با دیگري،
متفاوت است .طي سالهاي اخير ،پيشرفتهاي زیادي در مطالعاتِ انجام شده بر روي خوشه ها صورت گرفته است در عين حال ،هنوز
هم مطالعاتِ جامع در این حوزه از تعداد کمي برخوردار است( .)gittelman, 2007:738ميتوان تعاریفِ مربوط به خوشه را بهبود
بخشيد و با توسعه تعاریف رایج تري از متغير هاي اصلي ،روشهاي مطالعاتي را نيز تقویت ساخت .محققان هنوز نتوانسته اند بر سر
برخي مسائل حياتي مربوط به ارزش و عملكرد خوشه ها به اتفاق نظر دست یابند .گرچه برخي مطالعات نشان دادند شرکتهایي
که از فعاليتهاي تحقيق و توسعه در خوشه ها استفاده ميكنند به بهبود و تقویت نوآوري دست یافته اند .اما سایرین بيان دارند
فعاليت درون خوشه ها ميتواند بر نوآوري شرکتها آسيب وارد ساخته و کمترین سود را در اختيار آنها قرار دهد.
ما نيز به بررسي تغييرات رخ داده در نوآوري شرکتهاي حاضر درون خوشه ها بعلت انسجام شبكه و وجود شرایط اقتصاديِ
متمرکز ،ميپردازیم( .)klepper, 2007:72هدف از این مقاله ،توجه به سه موضوع اصلي در مطالعاتِ انجام شده بر روي خوشه
هاي فناورانه است .لذا باید توجه داشته باشيم که چيزي که فكر ميكنيم راجع به آن بخوبي ميدانيم .لذا به بازبيني مختصري از
تحقيقات صورت گرفته بر روي خوشه ها ميپردازیم .البته با توجه به عبارت فوق (چيزي که فكر ميكنيم راجع به آن بخوبي
ميدانيم) ميتوان درك خود از خوشه هاي فني و اهميت آنها در حوزه کسب و کار بين المللي را افزایش داد .در نهایت ،محققان را
تشویق ميكنيم تا در آینده به ارزیابي کشور ها و نيز بازار هايِ بين المللي و توجه به خوشه هاي جغرافيایي بعنوان واحدِ منسجمِ
آناليز شده ،اقدام نمایند .در اکثر شرکتها ،این عمل در حال انجام شدن است(.)lee, 2009:1168
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اقتصاااد دانااان پااي بردنااد کااه خوشااه هاااي صاانعتي در مناااطق مختلااف جغرافيااایي در حااال فعالياات بااوده و چنااين فعاليتهاااي
ن شارکتها در یاك خوشاه،
ي کشاور هاا تااثير گاذارد .باا انجاام فعاليتهااي یكساا ِ
خوشه بندي شده ميتواند بار عملكارد اقتصااد ِ
ميتوان دانش را از یك شارکت باه شارکت دیگاري بطاور همساان انتقاال داد .در ساطح خار ِد شارکتها ،ایان امار هام ساودمند
ش ورودي از طریاق یااادگيري در شارکتها بسايار حااائز اهميات باوده گرچااه خروجاي دانااش
ب دانا ِ
اسات هام هزینااه بار .کسا ِ
ميتواند مورد استفاده رقبا قارار گيارد .باا ایان حاال ،دیادگاه هااي مختلفاي وجاود دارد .باا گذشات زماان ،شارکتها پاي ميبرناد
ت بهباود ورودي داناش در آیناده باه آنهاا کماك
که خروجي دانش ميتواناد باراي رقباا بسايار مفياد باشاد و ایان امار بار قابليا ِ
ي داناش از پياماد هااي مثبتاي برخاوردار خواهاد باود.
خواهاد کارد( .) mudambi, 2008:699لاذا هام ورودي و هام خروجا ِ
ي یك خوشه زماني افزایش ماي یاباد کاه ایان بخشاها از تمرکاز بسايار بااالیي برخاوردار باشاند .باه ایان
در واقع ،رشد بخشها ِ
اثراتِ بالقوه ،اثرات خارجي مارشاال ،آرو و رومار نياز گفتاه ميشاود .ایان ناوع تجزیاه و تحليال بسايار گساترده باوده و ساازمان
برنامااه ریاازي و بودجااه آمریكااا اصااطالشِ محاادوده شااهريِ آماااري و اداره آمااار آمریكااا ،اصااطالشِ محاادوده اقتصااادي را بااراي
ي آمااري بایاد حاداقل از یاك منطقا ِه شاهري باا  09هازار سااکن یاا
خوشه ها ،نامگذاري کرد .هر یك از محدوده هااي شاهر ِ
بيشاتر برخاوردار باوده و اطاراف منطقاه نياز بایاد فعاليتهااي اجتمااعي  -اقتصاادي زیاادي برقارار باشاد( mudambi et al,
 .)2007:455اداره آناليز اقتصاديِ آمریكاا اصاطالش محادوده اقتصاادي را عناوان کارد کاه بایاد باازار هااي محلاي در اطاراف
ایاان منطقااه وجااود داشااته باشااد .دولاات فاادرال آمریكااا در سااال  3040ماايالدي ،نخسااتين بااار تعاااریف اسااتانداردي از خوشااه
هاي اقتصادي و فعاليتهاي انجام شده در آنجاا ،بياان نماود .لاذا ایان تعااریف باعاث شاد تحليلگاران توجاه بيشاتري باه خوشاه
هاااي جغرافيااایي و فعاليتهاااي صاانعتي آنهااا داشااته باشااند .کااروگمن( )3003بااه بررسااي خوشااه هاااي اقتصااادي و مطالعااات
انجام شده بر روي آنها پرداخت .وي نشاان داد کاه خوشا ِه اقتصاادي زمااني شاكل خواهاد گرفات کاه تولياد منطباق باا تقاضاا
بوده و جمعيات یاك خوشاه نياز بساتگي باه هزینا ِه دسترساي باه کااال و خادمات ،دارد .لاذا مشاتریان و صانایع بایاد در ایان
ي فعاليات هااي
حوزه ها ،گرد هم آیند .ما نياز پاي باردیم کاه تناوع خوشاه هااي اقتصاادي باه هزیناه حمال و نقال ،گساتردگ ِ
اقتصااادي و اناادازه نساابيِ توليااد در یااك اقتصاااد رایااج ،بسااتگي دارد( .)robinson et al, 2007:879نظریااهِ پااورتر و
مطالعااات ميااداني نشااان دادنااد تجماعِ فرهنگااي ،جغرافيااایي و نهااادینِ مااردم ميتوانااد کيفياات جریااان دانااش را در یااك خوشااه
ل اطالعاات کاد دار از اهميات خوشاه هاا باا گاذر زماان
افزایش دهد .وي مشاهده کارد کاه گرچاه دالئلاي نظيار هزیناه انتقاا ِ
مي کاهد اما دالئلي نظيار پيييادگي در انتقاال داناش فناي باا افازایش فاصاله جغرافياایي ،را بایاد مادنظر قارار داد .پاورتر پاي
برد که عملكرد اقتصاادي و خالقانا ِه خوشاه هاا در آمریكاا بسايار متناوع باوده لاذا تعاامالت باين خوشاه هااي مختلاف تحات
تاثير عملكرد اقتصاديِ محلي قرار دارد(.)u.s. department of commerce, 2009

 -3گام هاي بعدي پیشروي محققانِ حوزه مدیریت و کسب و کار بین المللی
در چه شرایطي ،خوشه هاي فناوري ميتوانند براي شرکت ها سود رسان باشند؟ آیا برخي خوشه ها نسبت به برخي دیگر برتري
دارند؟ چگونه ميتوان ميزان جذاب يتِ نسبي هر خوشه را سنجيد؟ در کدام مناطق ،خوشه ها عملكرد بهتري داشته و چگونه بر
عملكرد شرکتها اثر ميگذارند؟ چگونه ميتوان با استقرار شرکتهاي چند مليتي درون خوشه ها ،مزیتهایي را در اختيار آنها قرار داد؟
این پرسشها باید هر چه سریعتر بررسي شده تا بتوان به شرکت کنندگان در حوزه کسب و کار بين المللي ،کمك نمود :اوال)
محققان نياز به در اختيار داشتن تعاریف بنيادین دارند .پيشرفتهاي ارزشمند در حوزه مطالعات مدیریتِ استراتژیك توسط استراتژيِ
رقابتي پورتر حاصل شده است .پورتر با ارائهِ ِ مدلي در حوزه اقتصاد سازماني  -صنعتي ،توانسته رویكرد منسجمي را جهت توسعه
فرضيات خود با کمك روشهاي تجربيِ پایدار در اختيار محققان حوزه مدیریت استراتژیك قرار دهد .بر این اساس ،چهارچوب هاي
نظريِ غني نيز در گذشته در اختيار محققان قرار داشته اند و با توسعه تعاریف رایج مربوط به خوشه ها و عملكرد آنها ،محققان
توانسته اند وضعيت خوشه هاي فناورانه را ارزیابي کنند .لذا این نظریه ها بهتر ميتوانند موقعيت خوشه ها و نقش آنها در افزایش
دانش ارزشمند را تشریح سازند ،ثانيا) محققان از معيار هاي متعددِ عملكرد جهت ارزیابي اثرات ناشي از خوشه ها استفاده
ميكنند( .) uchida, 2008این شاخصهاي عملكرد جهت بررسيِ ميزان خالقيت خوشه ها بكار برده شده گرچه تصویر درستي از
شاخصهاي اقتصادي جغرافيایياثرگذار بر عملكرد شرکتها در دست نيست .مطالعات جدید ميتوانند از روابط چند متغيره بين متغير
هاي موقعيت ،بازدهي شرکت ،ارزش شرکت ،خلق دانش ،رشد شرکت و نوآوري بهره برند ،ثالثا) مطالعات طولي و مقطعي هر یك
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به بررسي تغيير عملكردِ شرکتها بعد از استقرار آنها در یك خوشه فناورانه ،پرداخته اند .گرچه بسياري از پژوهشگران بر این باورند
که انتخاب نادرست ميتواند بر عملكرد خوشه اثر گذارد .مطالعات جدید باید عملكرد شرکتها قبل و بعد از ورود آنها به خوشه را
بررسي نموده و ميزان انتقال دانش بين هر یك را بدقت سنجيده تا بتوانند تاثير خوشه بر عملكردِ خالقانه شرکتها را اندازه گيري
کنند .در نهایت اینكه ،باید توجه بيشتري به شناختِ استراتژيِ کسب و کار بين المللي ،شود(.)aharonson et al, 2008:1110
مطالعات متعدد به بررسي شرکتهاي چند مليتي بعنوان شبكهِ گسترده اي از واحد هاي تجاريِ استراتژیك پرداخته و هر یك،
نقش اصليِ نوآوران ،اجرا کنندگان و متخصصين در شرکت را بررسي کرده اند .شرکتهاي تابعهِ شایسته محور و واحد هاي تجاريِ
استراتژیك خالق ،روشهایي جهت کشف و تلفيق دانش جدید بدست آورده اند و از این طریق قادر خواهند بود به توانمندیهاي
جدیدي دست یابند .در واقع ،برخي واحد هاي تجاريِ استراتژیك بدنبال سود بردن از استقرار در یك خوشه فناورانهِ مناسب بوده با
این حال در ادبيات حوزه کسب و کار بين المللي ،خوشه صنعتي چيزي به جز یك منبع دانش ناميده شده .بنابراین هنوز هم
پرسشهاي زیادي بي پاسخ باقي مانده اند که عبارتند از )3 :چگونه شرکتهاي تابعه چند مليتي با کمك ساختار شرکتي قادر خواهند
بود بيشترین بهره را از حضور موفقيت آميز در یك خوشه ،بدست آورند؟ )2 ،آیا شرکتهاي چند مليتي باید در مجاورت رقباي
بزرگ خود قرار گرفته تا ریسك ناشي از انتقال دانشِ رقابتي در آنها به حداقل برسد؟ )1 ،چگونه شرکتهاي چند مليتي ميتوانند
خوشه هاي جدیدي را با ایجاد دانشِ نوظهور در آینده و جلوگيري از قرار گرفتن در خوشه هاي قدیمي که فاقد دانش فني است،
ایجاد کنند؟( )breschi et al, 2009:442

نتیجه گیري
سيستم نوآوريِ جهاني متشمل از فرآیند هاي دانشي بوده که ميتوان آنها را از طریق روشهایي هميون انتقال دانش در فواصل
دور ،ارزیابي نمود .شرکتهاي چند مليتي را ميتوان بخش مهمي از این سيستم و نظام جهاني در نظر گرفت زیرا آنها به ادغام
فرآیند هاي دانش در یكدیگر ميپردازند .شرکتهاي تابعهِ چند مليتي بعنوان بخش ترکيبي از خوشه هاي فناورانه عمل نموده و
قادرند دانش را فيلتر کنند .شبكه هاي داخليِ شرکتهاي چند مليتي هميون پلي بين واحد هاي شرکتهاي چند مليتي عمل
نموده که دانش زیادي را انتقال ميدهند.
روشِ پيشنهادي ميتواند ماهيتِ همزیستيِ نوآوري در یك خوشه و در شرکتهاي چند مليتي را تعيين سازد .لذا نظام نوآوري
داخلي در خوشه ها و شرکتهاي چند مليتي خالق ميتوانند بر عملكرد یكدیگر اثر گذارند .شبكه دانش شرکتهاي چند مليتي نيز
از دو مزیت اصلي برخوردار است )3 :انتقال -استفاده از دانشِ ایجاد شده در شبكه ِ منسجم و  )2تلفيق -ایجاد جریان دانش از
شرکتهاي مادر و شرکتهاي تابعه در کشور ميزبان .واضح است که استراتژيِ کسب دانش در شرکتهاي چند مليتي بر اساس
بهينه سازي نحوه انتقال دانش و تلفيق مسئوليتها ،انجام ميشود .این فعاليتها بگونه اي انتخاب ميشوند که شرکتهاي چند مليتي
بتواند منبع دانش را بدقت انتخاب نموده و آنرا به شرکتهاي زیر مجموعه خود انتقال دهد .واضح است که فعاليت شرکتهاي چند
مليتي در هر صنعت تحت تاثير رهبران و افراد ذیربط قرار دارد .شواهد نشان ميدهند که خوشه هاي فني در صنایع مخصوص از
ویژگي سلسله مراتبي برخوردارند .لذا الگوي بهينهِ خوشه ها که توسط یك شرکتهاي چند مليتي انتخاب ميشود بسته به
ویژگيهاي خود شرکت دارد .تجزیه و تحليلها نشان ميدهند که این حوزه ميتواند از مهمترین حوزه هاي مطالعاتي در آینده تلقي
شود .خوشه هاي فناورانه خود با گذشت زمان دچار تغيير و تحوالتي ميشوند .برخي از آنها طي دوره هاي بلند مدت ،بصورت پایدار
باقي مانده و سعي ميكنند بقاي خود در صنایع مختلف را تضمين کنند .مثال خوشه هاي توليد کننده رادیو در آمریكا جاي خود را به
توليد تلویزیون داده اند و به مرور زمان دست به توليد تجهيزات الكترونيكي دیگري نيز در همان صنعت ،زده اند .سایر خوشهها
نظير شرکت توليد کامپيوتر خوشه نيمه هادي نيز حتي با وجود رشد مستمري که داشته اند ،به تدریج از فعاليتهاي خود کاسته اند.
این بدان معني است که استراتژيِ شرکتهاي چند مليتي با توجه به موقتي مكانيِ خوشه با گذشت زمان تغيير مي یابد .در حقيقت،
پرتفويِ شرکتهاي چند مليتي ميتواند بر موقعيت خوشه ها اثر گذاشته .لذا شرکتها و خوشه ها را دچار تغيير و تحوالتي نماید گرچه
در ادبيات پيشين راجع به این موضوع ،توجه چنداني بعمل نيامده است .مطالعات انجام گرفته در زمينه خوشه هاي فناورانه بسيار
ارزشمند بوده و ميتوانند راهي براي آشنایي هر چه بهترِ محققان با استراتژي و تئوري و افزایش بهره وري اقتصادي و توانایي
مقابله مدیران با حوادث موجود و تبدیل دانش به فعاليتهاي خالقانهِ ارزشمندِ تجاري ،را ارائه دهند .تمام این عوامل ،باعث شده
شرکتهاي چند مليتي بتوانند با مهمترین استراتژیهاي موجود جهت بهره برداري از خوشه هاي فناورانه،آشنا شوند.
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چکـیده
مدت زمان زیادی است که مناقشه بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه قره باغ ،منطقه را تحت تاثیر خود
قرارداده است .موضوعی که در ادبیات رسانه ای رایج از آن به بحران قره باغ تعبیر می گردد .یکی از ویژگیهای مسائل
سیاسی ،عمومی بودن آن ها است یعنی مسائلی که بر زندگی تعداد زیادی از افراد جامعه اثر نامطلوب دارد و مصالح
عمومی را به خطر میاندازند و این مسائل وارد تقویم سیاستگزاری میگردند .در این نوشتار سعی بر این شده است با
استفاده از تحقیقات متعددی که درخصوص مناقشه قره باغ صورت گرفته است.راه حلی در جهت حل مساله قره باغ با
تکیه بر اشتراکات سیاسی پیدا کرده و این پرسش اصلی مطرح است که آیا برجسته نمودن اشتراکات سیاسی ایران و دو
جمهوری دیگر درگیر مناقشه می توان به راه حلی جامع در جهت حل مخاصمه رسید و آیا توجه به شاخصه همگرایی
سیاسی بعنوان متغییری مستقل و قابل تغییر و احصاء آن می توان تاثیر گذاری بر روابط سیساسی و منازعات عرضی و
منطقه ای را بعنوان متغییری وابسته اندازه گیری و پایش کرد .البته در این ارتباط می توان به نقش بازیگران فرامنطقه ای
و کشورهایی که بر سیاست های دو طرف درگیر تاثیر داشته باشند بعنوان متغییر های ناخواسته و مداخله گر توجه داشت.

واژگـان کلـیدی :قره باغ ،بحران ،قدرت ،منازعه ،منافع ملی
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منطقه قره باغ محلی مورد مناقشه و بعضاً درگیری های نظامی بین دو طرف ارمنی وآذری که هریک این منطقه را جزئی از
سرزمین خود میدانند بوده و تاکنون راه حلی جامع درجهت حل مساله موصوف که آرامش را برقرار نماید ارائه نگردیده است .اهمیت
سیاسی واقتصادی منطقه همچنین نزدیک بودن به دریای خزر و منابع غنی نفتی و قرارگرفتن در مسیر ارتباطی بین اروپا و آسیای
میانه و منابع یادشده باعث گردیده تا عالوه برکشورهای منطقه بعنوان بازیگران اصلی ،قدرت های بزرگ جهان و سایر کشورها نیز
سعی بر دخالت و بهره برداری به نفع خود از این موضوع نمایند.عدم حل مساله و پایان نیافتن مناقشه دارای شاخص های متعددی
از قبیل عوامل؛ فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و قومی می باشد .که در این میان کشورهای همسایه به دلیل برخی اشتراکات
در شاخص های یاد شده ناخواسته و یا خواسته درگیرمی باشند .طبعاً جمهوری اسالمی ایران نیز از اخگر این آتش بی بهره نمانده
است .چراکه دارابودن مرز مشترک جغرافیایی با هر دو کشور و داشتن بیشترین اشتراکات با هردوملیت آذری وارمنی (قومی ،مذهبی
و فرهنگی و سیاسی) باعث شد ه تا ایران نتواند حتی به میل خود رویه بی طرفی را در پیش گرفته و الزاماً جزئی از طرف های
درگیر در این بحران می باشد.
بدیهی است؛ جمهوری اسالمی ایران می تواند بعنوان بازیگری قدرتمند در این عرصه ظاهر شده و بعنوان میانجی وبا تکیه بر
اشتراکات به راه حلی قطعی در جهت استقرار آرامش در منطقه اقدام نماید .چراکه دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک خاص و هم مرزی
با دو کشور و بهره بردن از اشتراکات سیاسی دوجانبه و بعضاً سه جانبه در مسیرایجاد آرامش و برقراری صلحی پایدار در منطقه که
کمترین هزینه را در برداشته اقدام نماید ،و به گونه ای در مسیر این میانجی گری حرکت نمایدکه بیشترین منافع ملی را حفظ و
تامین نماید .لذا یافتن مسیری معقول و مبتنی بر اصول علمی ژئوپلیتیک که بتواند به این خواسته جامعه عمل بپوشاند .انگیزه و
ضرورت انجام تحقیق مذکور را توجیه می نماید.

-2نوع و روش تحقیق و گردآوری اطالعات
نزدیکی محل وقوع بحران به مرزهای ایران و مداخله اجتناب ناپذیرجمهوری اسالمی ایران در مساله فوق الذکر تحقیقات و
پژوهش های زیادی در درجه بندی های گوناگون علمی و تحقیقاتی معمول گردیده است مقاله حاضر ،یک تحقیق نظری بوده و
روش مورد نظر برای انجام پژوهش توصیفی  -تحلیلی با شیوه اسنادی است .ابزار گردآوری اطالعات شامل بررسی ها و مطالعات
کتابخانه ای ،مطالعات اسنادی ،منابع اینترنتی ،پیشینه تاریخی منطقه و بررسی گزارش ها و اسناد منتشر شده در رابطه با موضوع
پژوهش است .تحلیل اطالعات نیز به صورت کیفی می باشد .در این پژوهش نخست در یک تحلیل جامع نظری ماهیت
بحرانهای ژئوپلیتیکی مورد تبیین قرار گرفته و بعد تئوری ارائه شده روی بحران قره باغ مطالعه شده است.

-1-2تعریف منازعه
منازعه وضعیتی است که درآن گروه انسانی معینی ( قومی ،مذهبی ،سیاسی و )...با گروه انسانی دیگری به دلیل ناسازگاری
اهدافشان (واقعی یا ظاهری) تعارضی آگاهانه داشته باشند .منازعه با رقابت متفاوت است.هنگامی رقابت به منازعه تبدیل می
شودکه طرفین بکوشند موقعیت خود را با تنزل موقیعت دیگران تقویت نمایند و رقبای خویش را در دستیابی به اهداف از دور خارج
نمایند.یکی ازکوشش های منظم در طبقه بندی ریشه های کشمکش را کنت والتز 1انجام داد و در اثرخود به نام(انسان ،دولت و
جنگ) ریشه های کشمکش را در سه متغییر؛ انسان،واحدهای سیاسی و نظام بین الملل تشریح کرد.که باپیشرفت تحقیقات ودقت
در مشاهدات،سه متغییر مورد نظر والتز به پنج متغییر ( انسان،اجتماعی،واحد سیاسی،بین المللی ونظام بین الملل) افزایش یافته
است (.سریع القلم ،محمود )1982،

-2-2تعریف بحران
0

شاید کمتر واژه ای همچون بحران  ،ادبیات معاصر و بویژه ادبیات علوم اجتماعی را به خود مشغول داشته و رشته های
دیگر علمی را به خود مشغول داشته است .مهمترین خصوصیتی که برای بحران ها ذکر می شود محدودیت زمانی است.
1- Count Waltz
2- Crisis
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(مستقیمی ،بهرام )1909 ،به عبارتی دیگر؛ بحران به موقعیتی گفته میشود که به لحاظ کارکردی منجر به خروج سیستم از حجالت
تعادل و بروز اختالل در وضعیت عادی و فرایند های فضای جغرافیایی و زیستگاه انسان ها می گردند(حافظ نیا)1995 ،

-3-2ویژگی های بحران
تهدید نسبت به ارزش های اساسی و اولویت دار
محدودیت زمانی
غافلگیری

-4-2بحران ژئوپلیتیکی
بحران های ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحران هستندکه از منشاء جغرافیایی– سیاسی برخوردارند .بر خالف بحران ژئوپلیتیکی
که دیرپایی معموالً از ویژگی های آنهاست ،بحران های سیاسی زودگذر بوده و به سادگی قابل حل وفصل شدن می باشند (.حافظ
نیا ،محمد رضا )1995 ،درمقابل،حل بحران های ژئوپلیتیکی مستلزم وجودفضای حسن نیت و روابط دوستانه بین طرفین موضوع

بحران می باشد (.مجتهد زاده ،پیروز)1908 ،

جغرافیای سیاسی علمی است که نقش سیاست در جغرافیا را بررسی می کند ،در حالی که علم ژئوپلیتیک به بررسی نقش
عوامل جغرافیایی در سیاست می پردازد .وزن ژئوپلیتیک برثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار در توان ملی کشورها اطالق
می شود .وزن ژئوپلیتیک ،موقعیت کشور و یا منزلت آن را در بین مجموعه ای از کشور ها و یا در سیستم ،وزن ژئوپلیتیک جهانی و
منطقه ای نشان می دهد (.حافظ نیا ،محمد رضا)1995 ،

-6-2بازیگران بحران ژئوپلیتیکی
بازیگران بحران ژئوپلیتیکی آنهایی هستند که به نوعی یا در روند بحران تاثیر گذار هستند و یا از روند بحران تاثیر پذیرند.
هدف از تاثیر گذار بودن آن است که بازیگر در ایجاد ،مدیریت و حل یا طوالنی شدن روند بحران نقش دارد .عالوه بر طرفین
درگیر در بحران ،دومین گروه از بازیگران اصلی بحران های ژئوپلیتیکی قدرت های رقیب منطقه ای و یا فرامنطقه ای می
باشند.سومین گروه از بازیگران بحرانهای بین المللی بویژه بحران های ژئوپلیتیکی یا سیاسی ،نهادها یا سازمان های بین المللی
هستند .دراین زمینه می توان به نهاد سازمان ملل،شورای امنیت ،نهادهای داوری بین المللی ،سازمان های منطقه ای و غیره اشاره
کرد( .صبحدل ،علی )1990،
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-5-2ژئوپلیتیک ،وزن ژئوپلیتیکی

-7-2منافع ملی
ازجمله مهمترین مولفه های تاثیرگذار درسیاست خارجی دولتها در هر موقعیت بین المللی خصوصاً در بستر بحرانهای
ژئوپلیتیکی ،بحث منافع ملی بازیگران است .چرا دراصل وجود منافع ملی است که بعنوان تاروپودهای ژئوپلیتیکی ،بین بازیگر و
فضای بحرانی ارتباط راهبردی برقرار می کند .منافع ملی عبارت است از؛ ارزش های مادی و معنوی که افراد یک ملت نسبت به
آن ها احساس تعلق ،وابستگی و مالکیت نموده و برای حفاظت از آنها و جلوگیری از تصرف آنها بدست سایرین از خود حساسیت
نشان داده و حاضر به پرداخت هزینه هستند (.حافظ نیا ،محمد رضا . )1995 ،دوام یافتن و نیرومندتر شدن آن ملت و هویت ملی

آن و نقش آفرینی های داخلی،منطقه ای و جهانی اش ،همه و همه در مفهوم منافع ملی یک ملت جای دارد (.مجتهد زاده ،پیروز،
)1908
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-8-2جمهوری آذربایجان
1

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای تازه استقالل یافته از شوروی سابق و بزرگترین کشور ناحیه قفقاز ،که در گذشته آلبانیا
و آران 0مینامیدند.کشوری در منطقه جغرافیایی قفقاز و درگذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر است .پایتخت آن
باکو است.این جمهوری سکوالر 9بوده و از سال  0221به عضویت شورای اروپا درآمدهاست.ساختار سیاسی دولت آذربایجان یک
جمهوری دمکراتیک ،قانونمحور ،الئیک و یکپارچه است .نوع حکومت جمهوری فدرال چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است.
بیشتر جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند و زبان رسمی کشور ترکی آذربایجانی میباشد.

-9-2جمهوری ارمنستان
حکومت ارمنستان جمهوری ،پایتخت این جمهوری ایروان و جمعیت آن بیش از سه میلیون نفر است .طبق قانون اساسی
ارمنستان 191 ،عضو مجمع ملی و رئیسجمهور با رأی تمامی افراد بالغ برای چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب نخستوزیر بر
عهده مجلس است.ارمنستان کشوری کوهستانی و پرباران است و نیز یک کشور محاط در خشکی است و پیرو آیین مسیحیت
هستند.
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-11-2قره باغ
قرهباغ (به ترکی آذربایجانی) یا آرتساخ( 4به زبان ارمنی) نام منطقهای کوهستانی است که در همسایگی ایران در ناحیه شمالی
و در شمال رود ارس قرار دارد .منطقه قره باغ علیا در زمان اتحاد جماهیر شوری سابق ضمیمه خاک جمهوری سوسیالیستی
شوروی آذربایجان بوده و بیشترساکنان آن را ارامنه تشکیل می دهند.
این منطقه درسال 1881میالدی اعالم استقالل کرد .بیشتر ساکنان این منطقه راکه از لوکزامبورگ 5هم کوچکتر است ،ارامنه
تشکیل می دهند وجمهوری ارمنستان هم ازآنها پشتیبانی می کند.قره باغ بیش ازبیست سال است که تبدیل به مرکزمنازعات
جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است .جامعه بین الملل،استقالل قره باغ علیا و دولت آن راکه در شهر استپاناکرت 6مستقر
است،به رسمیت نمی شناسد.

1- Albania
2- Aran
3- Secular
4 - Արտաքսաչ, Artaxach
5 -Luxembourg
6-Stepanakert
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-3یافته های تحقیق
-1-3رقابت در انرژی و شکل انتقال آن به بازار مصرف
باتوجه به جایگاه انرژی دریای خزر ،موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه افزایش چشمگیری یافته و رقابت را برای کسب آن افزایش
داده است .و اصطالح(بازی بزرگ) در قفقاز جنوبی نشان دهنده اهمیت منابع انرژی در منطقه است .در این راستا منابع نفت و گاز
د ریاچه خزر موجب گردیده که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای منابع راهبردی مهمی در منطقه خزر برای خود در نظر بگیرند
وکشور های واقع شده در این محدوده دارای نقش محوری مهمی در روابط خارجی این بازیگران برعهده می گیرند.به همین دلیل
تمامی این کشورها سعی می کنند باتوجه به موقعیت مهم منطقه موقعیت خود را در منطقه قفقاز جنوبی تثبیت و تحکیم نمایند.

-2-3بنیان های جغرافیایی بحران ژئوپلیتیکی قره باغ

-3-3ساختار روابط ژئو پلیتیکی در بین بازیگران بحران قره باغ
ساختار روابط ژئوپلیتیکی بین بازیگران بحران قره باغ نمایشگر الگوهای روابط بین آنها در سطوح مختلف سیاسی – جغرافیایی
بر اساس اشتراکات 1و افتراقات2است که در ابعاد متفاوت تعامل ،رقابت ،تقابل ،نفوذ و سلطه قابل مشاهده است.
جمهوری آذربایجان با ارمنستان بیش از دودهه است که شدیدترین منازعات مرزی – سرزمینی و قومیتی را دارند.آذربایجان با
ایران به رغم مناسبات سطح باال با ایران روابط پر تنشی هم دارد.و بلوغ شناخت ژئوپلیتیکی در روابط خارجی طرفین قابل مشاهده
نیست.آذربایجان به خاطر مالحظات ژئوپلیتیکی تالش دارد تا در روابط خود تعادل را در مناسبات با روسیه حفظ نماید.با این حال
روابط طرفین همیشه پرتنش بود ه و باکو تحت نقاب ظاهری دوستی با مسکو رابطه برقرار کرده است.اما درسوی دیگر روابط
آذربایجان با ترکیه و آمریکا (به رغم تنش های موردی) از ماهیت کامالً راهبردی برخوردار است .درعین حال آذربایجان به خاطر
منابع انرژی خود روابط خوبی با طرف اروپایی توانسته است برقرار نماید.
ارمنستان به دلیل بحران قره باغ و اختالفات تاریخی – حیثیتی – سرزمینی باآذربایجان و ترکیه هیچ روابط دیپلماتیکی
ندارد.ارمنستان به خاطر مالحظات ژئوپلیتیکی سعی دارد هم زمان با حفظ روابط راهبردی با روسیه و ایران همکاری خود با
واشنگتن را نیز در سطح عالی تقویت نماید .اگرچه ارمنستان در مقابل اروپا جذابیت منابع انرژی آذربایجان را دارا نیست ،با این حال
با طرف اروپایی نیز روابط خوبی دارد.به عبارتی ارمنستان توانسته است با استفاده از مسیحیت روابط مستحکمی با روسای مشترک
گروه مینسک (فرانسه ،روسیه و آمریکا) برقرار نماید.
روابط ترکیه باآذربایجان و ارمنستان دو طبیعت کامال متضاد را به نمایش می گذارد.هرچه روابط آنکارا با باکو دوستانه و
راهبردی است به همان میزان روابط با ایروان کامالً خصمانه است.در این حوزه جغرافیایی روابط ترکیه با ایران و روسیه
کامالًرقابتی است وترکها به خوبی توانسته اند باراهبرد ناسیونالیستی ونیز اقتصادی(خطوط مواصالتی و انتقال انرژی) نفوذ نمایند.
همچنین روابط ترکیه و واشنگتن و اروپا تعامالتی است ومعموالً رویکرد های طرفین مکمل است.
اگرچه ایران سعی برتعادل در مناسبات خود با آذربایجان وارمنستان دارد.اما طرف آذری همواره از ماهیت مناسبات تهران با
آذربایجان و ارمنستان راضی نبوده و این موضوع باعث شده مناسبات ایران با ارمنستان بر مناسبات با آذربایجان برتری داشته باشد.
همچنین اگرچه برخی ناظران راهبرد ایران در قفقاز را تا حدی در راستای راهبرد روسیه تعریف می کنند.اما همچنان مهمترین
رقیب ایران در حوزه فرهنگی و اقتصادی در منطقه ترکیه می باشد.ایران همچنین به لحاظ امنیتی و منافع اقتصادی حضور
واشنگتن و اروپا را در منطقه درتقابل با منافع خود می بیند .روسیه که بعنوان جانشین شوروی بیشترین حق را در منطقه برای خود
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پتانسیل های استراتژیکی و اهمیت اقتصادی قره باغ برای طرفین  :قره باغ به لحاظ استراتژیکی واقتصادی اهمیت فراوانی
برای طرفین دارد.مراتع وسیع ،همراه آب و هوای مساعد و زمین های حاصل خیز برای کشاورزی ،وجود منابع و معادن زیر زمینی
سنگ های گران قیمت بر اهمیت اقتصادی منطقه افزوده است .همچنین سرچشمه بسیاری از رودهایی که به سرزمین های
مجاورجاری میشوند دراین منطقه قراردارند (.کاظمی ،احمد )1990، ،این اهمیت زمانی پررنگ می شودکه بحث انزوای ژئوپلیتیکی
ارمنستان درشطرنج ژئوپلیتیکی منطقه موردتوجه قرارمی گیرد.

- 1همکاری
- 0نزاع
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متصور است سعی دارد تا از راه تعمیق مناسبات و نه صرفاً از طریق روابط تعامالتی آذربایجان و ارمنستان را کامالً زیر سلطه خود
نگه دارد .همزمان نیز با رقابت تنگاتنگ برای نفوذ در منطقه با ترکیه ،ایران ،آمریکا و اروپا ،منافع راهبردی خودرا صرفاً در تقابل با
حضور قدرت های ذکر شده در منطقه می جوید .درنگاه راهبردی ،آمریکا پاشنه آشیل روسیه در منطقه محسوب می شود و سعی
دارد با تعمیق مناسبات خود با تمام دولت های این حوزه مدخل راهبردی در روسیه ایجاد نماید.در عین حال این حوزه در نگاه
راهبردی دروازه امنیتی ایران نیز محسوب می شود .اگرچه اروپا متحد راهبردی آمریکا محسوب می شود اما در سیاست تقابل در
راهبرد اروپا وجود ندارد و به خاطر نیاز ژئوپلیتیکی خود به منطقه معموالً مایل است مناسبات خودرا در چهاچوب تعامالت دوجانبه
با همه بازیگران ادامه دهد.اگرچه به لحاظ توان اقتصادی بزرگترین رقیب ایران و روسیه در منطقه است.

-4-3اختالف منافع بازیگران
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منافع بازیگران هدایتگر رفتارسیاسی آنهاست ودلیل پیچیده بودن رفتارسیاسی آنها چندگانه بودن منافع آنهاست .این موضوع
در ارتباط با بحران قره باغ نیز قابل بحث است و اصوالً یکی از علل حل نشدن بحران قره باغ اختالف منافع بازیگران منطقه ای و
فرامنطقه ای ذینغع دربحران است.بیشک بحران درمنطقه ای که بازیگران منافع یکسانی دارند زودتر حل میشوند درحالیکه در
منطقه قفقاز موضوع چنین نیست (.کاظمی ،احمد)1990، ،
واقعیت این است که در سالهای اخیر این حوزه در چهارراه تعامالتی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است.
به گونه ای که در معادالت امنیتی قفقاز جنوبی از یک سو بازیگران منطقه ای همچون ایران و ترکیه سعی دارند به دلیل هزینه
های امنیتی سنگین این وضعیت برای منطقه در هموارسازی مسیر صلح حرکت کنند ،حال از سوی دیگر قدرتهای بزرگ نظیر
آمریکا و روسیه تالش دارند تا با افزایش ابعاد پیچیده امنیتی بحران به حداکثر سازی منافع خود در منطقه اقدام نمایند.از این رو
میتوان بحران قره باغ را به سیاه چاله ای ژئوپلیتیکی تشبیه کرد که منافع ملی و راهبردی متفاوت و حتی کامالً متناقض بازیگران
بحران را در هم فرو برده است.

-5-3تعلقات ژئوپلیتیکی بازیگران
قفقاز جنوبی حوزه ای است که به لحاظ منابع انرژی غنی و به دلیل عبور خطوط مهم انتقال انرژی از فضای جغرافیایی آن در
عرصه ترانزیت انرژی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .وجود این پتانسیل ها باعث شده است که این حوزه به گره گاه
تعلقات ژئوپلیتیکی بازیگران مختلفی تبدیل شود .مهمترین تعلق ژئوپلیتیکی آذربایجان و ارمنستان قره باغ است.قره باغ شاه کلید
موجودیت سیاسی و پویایی سیاست خارجی آذربایجان و ارمنستان است .موضوع قره باغ چنان با منافع ژئوپلیتیکی طرفین گره
خورده است که نمی توان نقش آن را در بن بست سیاسی بین آذربایجان – ترکیه و ارمنستان انکار کرد.به گونه ای که مناسبات
هر دو دولت آذربایجان و ترکیه با ارمنستان قادر است بر مناسبات آذربایجان – ترکیه نقش آفرین باشد .به عبارت آشکار تر هرگونه
تغییر مثبت یا منفی در روابط آذربایجان و ارمنستان می تواند مجب تسهیل در حل دیگر مشکالت بین ترکیه و ارمنستان نیز خواهد
بود و یا بالعکس.همچنین هرنوع سازش در روابط ترکیه – ارمنستان بدون در نظر گرفتن منافع آذربایجان موجب تنش درروابط
آذربایجان و ترکیه خواهد شد (.ولیقلی زاده ،علی)1981 ،
مهمترین تعلق ژئو پلیتیکی آذربایجان و ارمنستان ایجاد نوعی سیستم اقتصاد مکمل منطقه ای در حوزه قفقاز جنوبی خواهد
بود.به اعتقاد برخی کارشناسان راه حل نهایی بحران قره باغ ایجاد چنین سازه جغرافیایی – اقتصادی است .چون تحریم اقتصادی
و انزوای سرزمینی ارمنستان توسط ترکیه و آذربایجان ،باعث ایجاد گسل بزرگی در حوزه همکاری های سیاسی – اقتصادی
ارمنستان با منطقه بوده است .از این رو همکاری و بهبود روابط ارمنستان با ترکیه وآذربایجان مانع بزرگی را در زمینه همگرایی
ساختارهای اقتصادی قفقاز جنوبی از میان برخواهد داشت و اقتصاد منزوی ارمنستان رابه اقتصاد پویای ترکیه و درحال رشد
آذربایجان پیوند خواهد داد( .ولیقلی زاده ،علی )1990 ،نتیجه چنین تحولی حاکم شدن منطق اقتصادی بر رفتارها و روابط دولت
های قفقاز جنوبی و کاهش هزینه های نظامی -دفاعی و سوق یافتن آن به سمت توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورهای
منطقه می باشد.شاید مهمترین پیامد زودهنگام این روند آغاز تحولی اساسی درعرصه خطوط انتقال انرژی و مسیر های ارتباطی
باشد.هرچند ورود ارمنستان به عرصه ترانزیت انرژی و پروژه های بزرگی مانند نابوکو و ترانس خزر و و همچنین مشارکت در پروژه
های زیرساختی ارتباطی قفقاز جنوبی مانند خط ریلی باکو– فلیس – قارص و آزاد راه باکو – آنکارا و آزاد راه ساحلی دریای سیاه،
مشروط به حل بحران قره باغ است( )8ترکها معتقدند ،تحول ژئوپلیتیکی حوزه شوروی سابق باگشودن درهای بسته جهان ترک به

روی ترکیه فرصت راهبردی ارزشمندی را نصیب ترک ها ساخته است .به اعتقاد ژئو پلیتیسین های ترک ،قفقاز جنوبی بازو و
مکمل راهبردی جغرافیای آناتولی است .افق ژئو استراتژیک و حوزه عالیق راهبردی ترکیه را بایستی در دل قفقاز جستجو
کرد.ارزش و اهمیت جهانی هویت یا فرهنگ ترکی در آینده با تحوالت حوزه قفقاز ارتباط مستقیمی دارد .در این حوزه همسانی
قومیتی ،زبانی و دینی ،تاریخ ،فرهنگ و آداب و رسوم و سنت های مشابهی را برای ترکیه و آذربایجان به وجود آورده است.
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(ولیقلی زاده ،علی )1990 ،برمبنای همین اصل به لحاظ راهبردی ترکها برای دسترسی مستقیم به آسیای مرکزی و تحقق کمال
ژئوپلیتیکی در طرح اتحادیه کشور های ترک زبان به حوزه قفقاز جنوبی نیاز دارند .اهمیت این موضوع آنجاست که ارتباط ترکیه با
آذربایجان از طریق کوتاه ترین مسیر یعنی ارمنستان به خاطر بحران قره باغ به حالت تعلیق در آمده است .در صورت حل بحران
قره باغ ،همزمان با عادی سازی مناسبات ترکیه با ارمنستان ،زمینه سازی برای عبور طرح های ارتباطی – مواصالتی از طریق
ارمنستان مهیا و به تبع آن نوعی پیوستگی راهبردی-سرزمینی بین ترکیه و آۀذربایجان و آسیای مرکزی شکل خواهد گرفت.بنابر
این می توان گفت شاه کلید دروازه نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی ارمنستان است .همچنین قفقاز جنوبی بعنوان محور حمل و نقل و
کانون اصلی انتقال انرژی در منطقه مورد توجه دولتمردان ترک بوده است.
در واقع همسایگی ترکیه با این منطقه این پتانسیل را در اختیار ترکیه قرار داده است تا به قطب اصلی ترانزیت منابع انرژی به
بازرهای جهانی تبدیل شود.دراین زمینه ترکیه روابط خودرا در بستر همکاری های مشترک با قفقاز جنوبی گسترش داده و پروژه
های مشترکی را در حوزه ترانزیت انرژی و حمل ونقل با این حوزه در دست اجرادارد که تداوم بحران قره باغ امنیت آنها را تهدید
می کند .قبل از فروپاشی اتحاد شوروی بخش عمده مناسبات تجاری-اقتصادی ایران با اتحاد شوروی ،اروپای شرقی و حتی
اسکاندیناوی از طریق مسیر قفقاز جنوبی انجام می گرفت .اما بعد از فروپاشی شوروی ،با توجه به بحران ناشی از بحران قره باغ
این مسیر ارتباطی که برای ایران از اهمیت ژئواکونومی باالیی برخوردار است مسدود شده است .از مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی
توجیه اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی بویژه آذربایجان برای ایران می توان به اشتراکات فرهنگی بین دو حوزه اشاره کرد .آذربایجان
با دارابودن ویژگی هایی از قبیل تجانس جمعیتی (هویت تشیع) ،قومیتی و فرهنگی با شمال غرب ایران مهمترین همسایه شمالی
ایران محسوب می شود .روی همین اصل از دید روان شناسی ژئوپلیتیکی ،میتوان به نوعی آذربایجان را به نوعی بازوی راهبردی
ایران در در دل قفقاز جنوبی در نظر گرفت که بدون شک ،برآیند تعمیق همکاری های اقتصادی حاصل از آن می تواند اقتصاد
ایران را به بازارهای سی.آی .اس متصل نماید.همچنین از مهمترین دالیل توجیهی اهمیت راهبردی آذربایجان در مسیر ارتباطی
ایران با بازارهای اقتصادی سی آی اس ،پتانسیل اقتصادی نسبتاً باالی اقتصاد نوظهور و پویای این جمهوری و وسعت بازار مصرف
آن در حوزه قفقاز جنوبی است .درعین حال هرچند در بخش روابط تجاری ایران با آذربایجان ،حجم کل مبادالت طرفین در مقایسه
با کل مبادالت رقبای ایران در منطقه رضایت بخش نیست ،اما در بین کشور های سی.آی .اس همواره آذربایجان بزرگترین وارد
کننده اقالم تجاری از ایران بوده است.در حقیقت این امر به طور ذاتی از اهمیت ویژه بازار اذربایجان در مسیر ارتباطی ایران با
بازرارهای اقتصادی سی.آی.اس حکایت دارد .بعبارتی آذربایجان برحسب پتانسیل اقتصادی خود و حجم مناسبات تجاری با ایران به
عنوان لوالی ارتباطی ایران با بازارهای اقتصادی سی.آی.اس ،از قابلیت هدایت بخش عمده مبادالت تجاری ایران به سوی
بازارهای اقتصادی سی.آی.اس را از مجرای قفقاز برخورداراست(.ولیقلی زاده ،علی)1981،
همچنین قفقاز جنوبی از نگاهخ ایران عالوه بر حوزه تمدنی ،یک محیط امنیتی نیز هست.کنش ها و واکنش های دولت ها،
نیرو های سیاسی و اجتماعی درون قفقاز ،سطحی از تاثیر را برمحیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران می گذارد .به عبارت دیگر
ایران عالقه مند به بین المللی شدن ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی نیست .چون در این صورت نیرو های فرامنطقه ای به بهانه های
مختلف در سطوح مختلف این منطقه نقش آفرینی خواهند نمود و در صورت نیاز هم سطحی از منازعه و بحران های منطقه ای را
خلق خواهند کرد .حوزه قفقاز جنوبی برای روسیه از اهمیت ژئو استراتژیکی و تاریخی ویژه ای برخوردار است .در اوایل قرن
هجدهم ،روسیه سعی کرد حوزه نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد روسیه به این حوزه بعنوان دروازه خاور میانه و خط مقدم
مرزهای استراتژیکی خود نگاه می کند .روسیه بزرگترین منبع حفظ صلح و ثبات ،تامین فن آوری نظامی و سرمایه اقتصادی منطقه
است .روسیه بر این اعتقاد است قفقاز جنوبی بخش کلیدی مفهوم جغرافیایی – سیاسی خارج نزدیک را در بر می گیرد .در این
حوزه موقعیت ارمنستان به دلیل ایجاد شکاف بین ترکیه با سایر دولت های ترک زبان و ارتباط زمینی با ایران از متحد راهبردی
روس ها ،برای روسیه از اهمیت حیاتی برخوردار است.موقعیت آذربایجان از لحاظ کنترل عمیق روسیه بر جریان انتقال منابع انرژی
خزر به بازارهای بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بعالوه آذربایجان برای امنیت ملی روسیه از اهمیت حیاتی برخوردار
است .آذربایجان از دید روسیه مقر اصلی استقرار تروریست ها و جریان اسالمی رادیکال تجزیه طلب در قفقاز شمالی شناخته می
شود .بزرگترین تعلق ژئوپلیتیکی واشنگتن در قفقاز جنوبی نفت است و در سیاست خارجی آمریکا نسبت به منطقه جایگاه ویژه ای
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را اشغال کرده است.به لحاظ اقتصادی و سیاسی بهره برداری امن از منابع غنی انرژی منطقه و انتقال مطمئن آن به بازارهای
مصرف از اهمیت زیادی برا آمریکا برخوردار است .با این حال صرف نظر از نقشی که قفقاز جنوبی برای غرب در بهره برداری و
انتقال منابع انرژی بازی می کند ،جهت تضعیف روسیه منطقه کامالً مناسبی برای اجرای راهبرد های آمریکا است( .ولیقلی زاده،
علی )1990 ،روی این اصل ،مهمترین علت تداوم بحران قره باغ در قفقاز جنوبی را بایستی در راهبرد تقویت حضور روسیه در
منطقه و متقابالً راهبرد مهار روسیه توسط غرب جستجو کرد .مهار روسیه مستلزم جلوگیری از تسلط روسیه بر قفقاز جنوبی و
آسیای مرکزی است .در واقع الزمه مهار روسیه ،حضور در حیاط خلوت روسیه است بنا بر این از این دیدگاه می توان بحران قره
باغ را بزرگترین حوزه ژئوپلیتیکی-امنیتی موجود در حیات خلوت روسها دانست که بیش از هر عامل دیگری زمینه حضور آمریکایی
ها را در این حوزه فراهم آورده است .به عبارتی هم می توان حوزه قفقاز جنوبی را فراخ ترین دهلیز راهبردی آمریکا برای رسوخ در
حیاط خلوت روسها دانست .آنچه که مسلم است برخالف بازیگران منطقه ای که در پی آرامش ،صلح و ثبات در منطقه در جهت
تامین منافع خود می باشند .منافع آمریکا و سایر شرکاء و هم پیمانان فرامنطقه ای آن همچون عربستان از عدم ثبات و شلعه ور
بودن آتش بحران در منطقه قفقاز جنوبی تامین می گردد.

-6-3عوامل تفوق بازیگران داخلی در بحران ژئوپلیتیکی قره باغ
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عوامل یاد شده فوق به اختصار شامل موارد ذیل می باشد:
الف  :گریز از انزوای ژئوپلیتیکیب  :حداقل وابستگی ژئوپلیتیکی ج  :وزن ژئو پلیتیکی باال د :گرایش ایدئولوژیک در بستر
گرایش ژئوپلیتیکی ه  :ثبات داخلی و سیاست ملی نظام مند و  :سیاست خارجی و دیپلماسی کامالً پویا ز :حمایت و پشتیبانی
خارجی ح  :مشروعیت ملی دولت درگیر در بحران ت :توان اقتصادی و دورنمای پیشرفت اقتصادی – اجتماعی ی :برخورداری از
توان نظامی برتر

-7-3عوامل و زمینه های همگرایی بین دو جمهوری
 -1انسجام اقتصادی :بطور کلی کشورهای حاصل از فروپاشی شوروی ،اقتصادی مکمل یکدیگر داشتند و امروزه ساختار
اقتصادی هر دو کشور به دلیل قرار داشتن در دورۀ گذار از نظام سوسیالیستی با مدیریت متمرکز به اقتصاد بازار آزاد ،به یکدیگر
شباهت دارد که این امر در فراهم ساختن بستری مشترک برای همکاری اقتصادی موثر و مفید است .جمهوری ارمنستان نیاز
مبرمی به انرژی دارد و این مسئله می تواند باعث توسعه همکاری آن با جمهوری آذربایجان که دارای منابع انرژی نقت و گاز
است ،شود .جمهوری آذربایجان نیز می تواند از ظرفیتهای صنعتی جمهوری ارمنستان استفاده نماید .البته به رغم مکمل بودن
اقتصاد کشورهای منطقه ،نیاز این کشورها به فن آوری ،سرمایه و اتکاء آنها به منابع خام ،امکان همکاریهای فرا منطقه ای را بیش
از همکاری منطقه ای فراهم ساخته است .چنین امری دست کم در کوتاه مدت تا زمانی که اقتصاد نوین این کشورها شکل نگرفته
است ،امکان پیوستگی اقتصادی این کشورها را به حداقل می رساند
 -0انسجام و همبستگی سیاسی :هردو جمهوری سابقه مشترک  02سال نظامهای سیاسی بدون انتخابات در اتحاد جماهیر
شوروی را داشته اند .در قانون اساسی هر دوکشور که در سال  1885م به تصویب رسیده است ،نظام حکومتی بر اساس تفکیک سه
قوه مجریه ،مقننه و قضائیه بنا نهاده شده است .هر دو کشور عنوان جمهوری را یدک می کشند و دارای یک رئیس جمهور هستند.
هر دو کشور به غیر از نواحی خود مختار ،دارای یک مجلس بعنوان قوۀ مقننه هستند .هر دو نظام به جدایی دین از سیاست اعتقاد
دارند .و در هر دو نظام رئیس جمهور از قدرت بسیار باالئی برخوردار است .در هر دو کشور احزاب سیاسی متفاوتی فعالیت دارند.
دولتهای قفقاز جنوبی ،همگی دولتهای تازه استقالل یافته با تجربه کم هست .به هر حال از نظر ساختار سیاسی ،این کشورها،
شباهتهای زیادی بهم دارند .گرچه ،عملکرد آنها در سیاست خارجی متفاوت بوده است .مثالً ارمنستان گرایش به روسیه و ایران
دارد .ولی آذربایجان تمایل به حضور آمریکا ،ترکیه و ناتو در منطقه دارد.
 -9سرویس تجاری و حمل و نقل متقابل :در منطقه قفقاز شبکه ای از راههای ارتباطی وجود دارد .ولی شرایط نامساعد
جغرافیایی ،مسیرهای محدود ایجاد شدۀ مرکز گرا در زمان شوروی سابق ،وجود مناطق بحران زدۀ قومی و تنش های بین کشوری
در قفقاز باعث ایجاد محدودیتهای خاصی در ارتباط درون منطقه ای و برون منطقه ای شده است ،به نحوی که قفقاز با دارا بودن
توان بالقوه برای ایفای نقش مناسب ارتباطی ،عمالً جایگاه مناسبی ندارد .راههای زمینی قفقاز دارای ویژگیهای ژئوپلیتیکی
مخصوص به خود است به نحوی که هریک از واحدهای سیاسی قفقاز بدون وجود واحد دیگر به سختی می تواند مسایل و

مشکالت خود را حل کند .در آخر باید گفت که به دلیل هم مرزی و نیاز مشترک ،حمل و نقل و راههای ارتباطی می تواند به
همگرایی در منطقه کمک کند.

-8-3اهمیت منطقه قفقاز جنوبی برای جمهوری اسالمی ایران

-4آزمون فرضیات
-1-4فرضیه اول
توجه به ارتباط بازیگران منطقه ای(ایران،روسیه و)...موقعیت ژئوپلیتیک آنهامی تواند برآینده بحران اثرگذار باشد .با توجه به
بررسی عوامل و زمینه های همگرایی بین دو جمهوری از قبیل؛ مرزهای مشترک با ارمنستان و آذربایجان ،ساحل دریای
مازندران ،قوم بزرگ آذری ایران ،شهروندان ارامنه ایرانی ،قرابت جغرافیایی ،وجود انسجام اجتماعی در قفقاز جنوبی ،نیاز به انسجام
اقتصادی ،سرویس تجاری وحمل و نقل متقابل از لحاظ سیاسی ،انسجام و همبستگی سیاسی و  ...همچنین سایر عواملی که باعث
می شود تا مالحظات امنیتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها-به استثنای روسیه بیشتر با کشورهای قفقاز جنوبی گره خورد.
تضعیف و یا از بین رفتن مرزها ،گسترش تسلیحات شوروی سابق درمیان گروههای شبه نظامی ،دخالت قدرتهای خارجی در
ترتیبات جدید امنیتی یا آموزش نظامی وفروش تسلیحات ،همگی از عوامل نگران کنندۀ جمهوری اسالمی ایران در منطقه می
باشند .از دیگر نگرانیهای ایران ،فعالیت های ترکیه و پان ترکیسم است که مشکالت قومی و تجزیه طلبی را برای ایران به همراه
دارد .لذا با توجه به مراتب فوق الذکر؛ ایران می تواند با ایفای نقشی تعیین کننده ای در این کشورها (ارمنستان و آذربایجان) امکان
مناسبی بدست آورد تاجایگاه بین المللی خود را ارتقاء بخشیده وتالشهایی را که برای منزوی ساختن ایران صورت می پذیرد را
خنثی سازد.

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)12 :دی 2531

منطقه قفقاز جنوبی از ابعاد گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و امنیتی ،برای ایران اهمیت دارد .از لحاظ اقتصادی ،جمهوری
آذربایجان دارای منافع قابل مالحظه نفت و گاز می باشد و طی سالهای گذشته سرمایه گذاریهای فراوانی از سوی کشورهای
خارجی در این زمینه صورت پذیرفته است .گرچه ایران خود دارای منافع نفت و گاز فراوانی است ولی در عین حال می تواند در
جمهوری آذربایجان نیز فعال باشد .از سوی دیگر قفقاز می تواند از نظر مسیرهای حمل و نقل نیز مورد توجه ایران قرار گیرد .قفقاز
می تواند راه ارتباطی و ترانزیتی برای دسترسی به کشورهای حاشیه دریای سیاه و اروپا ،باشد.قفقاز ،راه سنتی ایران به اروپا است.
این مسیر ،توان ارتباطی ایران را افزایش می دهد و اتکاء صرف به ترکیه به عنوان پنجره ای به اروپا را از انحصار خارج می سازد.
(رضائی ،محسن )1990
همچنین اگر خاک ایران برای مسیر خط لوله انرژی منطقه مورد استفاده قرار می گرفت ،می توانست درآمد مناسبی را برای
کشور ایجاد نماید .در عین حال هر دوکشور منطقه به ویژه جمهوری آذربایجان که دارای درآمدهای نفت و گاز می باشد ،می توانند
بازار خوبی برای صادرات ایران باشند .از لحاظ سیاسی،اگر ایران بتواند نقش تعیین کننده ای دراین کشورها داشته باشد،امکان
مناسبی بدست می آورد تا جایگاه بین المللی خودرا ارتقاء بخشیده وتالشهایی را که برای منزوی ساختن ایران صورت می
پذیرد،خنثی سازد.عواملی از قبیل مرزهای مشترک با ارمنستان و آذربایجان ،ساحل دریای مازندران ،اقلیت آذری ،قرابت جغرافیایی،
باعث می شود تا مالحظات امنیتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها – به استثنای روسیه بیشتر با کشورهای قفقاز جنوبی گره
خورد )9( .از نظر فرهنگی هم وجود عالیق فرهنگی دیرینه و قومی میان ملتهای قفقاز و ایران ،بسیار اهمیت دارد .به لحاظ
تاریخی ،تمدنی و فرهنگی این جمهوری ها قرابت خاصی با تاریخ و تمدن ایران دارند.

-2-4فرضیه دوم
رابطه معنا داری بین تغییر نقش بازیگران فرامنطقه ای (عربستان ،آمریکا و  )...و مداخله گر با میزان تنش در روابط دو کشور
برقرار است .از مهمترین موانع حل بحران قره باغ نبود رویکرد منسجم در تالش های میانجی گری از سوی بازیگران مختلف برای
حل بحران است که این موضوع تابع منافع راهبردی و درک ژئوپلیتیکی متفاوت بازیگران ،نگاه متفاوت آنها به بحران ،رفتار
جانبدارانه میانجی گران و شرایط نابرابر روند مذاکرات بین طرفین درگیر است.
در این بین بررسی عمیق تر از تجارب میانجی گری در قره باغ نشان می دهد که عموماً در این روند اهداف دیگری در ورای
اهداف بشر دوستانه دنبال می شود .در این خصوص بازیگران خارجی سعی دارند با استفاده سیاسی – ابزاری از اختالفات بین
09

دوملت ،عالوه بر تقویت حوزه نفوذ خود در قفقاز جنوبی ،از افزایش نفوذ رقبای خود در آنجا جلوگیری نمایند.از این رو منافع
راهبردی این دولت ها در راستای طوالنی شدن بحران تعریف می شود .همچنین بلحاظ حقوقی انتظار می رود میانجی گری بین
المللی حداقل بتواند ارمنی ها را به ترک سرزمین های اطراف قره باغ راضی نماید .درواقع این نوع میانجی گری که هنوز بعد از دو
دهه نتوانسته است حافظ منافع ملی آذربایجان باشد ،از ریشه مشکل دارد و این نوع روند مدیریتی در بحران قره باغ نه تنها در حل
بحران قره باغ کارساز نبوده ،بلکه همواره بر طبیعت پیچیده بحران افزوده است .رفتار مبهم و متناقض بازیگران خارجی معلول
مولفه های مختلفی از جمله رویکرد راهبردی و ،کدهای ژئوپلیتیکی و منافع ملی بازیگران است .به گونه ای که تعارض در هرکدام
از متغییر های ذکر شده باعث شده است تا بازیگران درباره حل بحران رفتارهای متفاوت ،مبهم و متناقضی از خود نشان بدهند.
قطعا این رفتار بازیگران بحران با شرایط زمانی و مکانی قفقاز جنوبی هم در ارتباط است.

نتیجه گیری
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با توجه به آنچه ذکر گردید همگرایی جمهوری آذربایجان با ارمنستان حداقل در آینده نزدیک بسیار دشوار بنظر می رسد ولی
زمینه های همگرایی جمهوری آذربایجان با ایران مناسب بوده و امکان همگرایی این دو کشور وجود دارد .بحران قره باغ ،یکی از
موثرترین عوامل در روابط کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بوده و بدون حل مسالمت آمیز آن انتظار همگرایی در منطقه قفقاز
جنوبی ،بیهوده خواهد بود .این بحران تمام متغیرهای ذکر شده در پژوهش را متاثر ساخته و باعث واگرایی در این منطقه گردیده
است .با حل مسالمت آمیز بحران قره باغ ،امکان همگرایی جمهوری آذربایجان با ارمنستان ،بسیار بیشتر خواهد بود .همگرایی در
قفقاز جنوبی باعث صلح و امنیت و ثبات در منطقه خواهد شد که این امر می تواند فرصتهای زیادی را در اختیار جمهوری اسالمی
ایران قرار دهد .در حالیکه واگرایی در این منطقه باعث بی ثباتی و نا امنی در مرزهای شمالی ایران شده و به ضرر ایران خواهد بود.
همگرایی در قفقاز جنوبی ،زمینه را برای توسعه روابط ایران با این منطقه در امور اقتصادی ،امنیتی ،سیاسی و فرهنگی افزایش
خواهد داد .لذا همگرایی در این منطقه برای جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک فرصت بسیار حائز اهمیت است .دیدگاه جمهوری
اسالمی ایران نیز با توجه به مطالب ذکر شده ،قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،نسبت به همگرایی در قفقاز
جنوبی ،مثبت بوده و برعکس جمهوری اسالمی ایران مخالف واگرایی در این منطقه می باشد.

پیشنهادات
 -1میانجیگری موثروفعال ایران در حل مناقشات قفقاز جنوبی که می تواند باعث ایجادهمگرایی درمنطقه گردد.
 -0با توجه به اعتماد سازی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای قفقاز جنوبی به عنوان مقدمه ای ضروری برای
گسترش و تقویت همکاری های فیمابین.
 -9همکاری سیاسی و امنیتی با روسیه در جهت محدود نمودن نفوذ آمریکا در منطقه ،بدون ایجاد حساسیت و جهت گیری
منفی جمهوری آذربایجان.
 -0ایران باید تالش کند تا به همراه ترکیه و روسیه بحرانهای منطقه بویژه بحران قره باغ را از میان بردارد .ترکیه یکی از
کشورهای مهم منطقه می باشد و بویژه جمهوری آذربایجان روابط نزدیکی دارد.
 -5مشارکت فعال در طرحها و ترتیبات امنیتی منطقه با تاکید بر کشورهای قفقاز.
 -6توافق برای تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران با دولتهای ساحلی این دریا بویژه جمهوری آذربایجان.
 -0تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ،از طریق ایجاد ساختارهای اقتصادی و ارتباطی
به نحوی که کشورهای منطقه را از لحاظ اقتصادی به خود مرتبط نماید.
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بررسی دالیل ایجاد قدمگاه در دهستان ایسین شهر بندرعباس
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کد مقاله98518 :

چکـیده
جوامع دینی و آیینی به طور معمول ،اماکن مقدسی دارند که دارای مجموعه ای از نمادها ،شعائر و اعمال مذهبی است.
این نشانگاههای زیارتی ،کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارند .علل و عوامل بسیاری ،افراد را به سمت این اماکن
مقدس سوق میدهند که شاید انبساط خاطر از فضای معنوی ،ایجاد آرامش و پاالیش روحی با انجام آداب زیارت ،از مهم
ترین عوامل شمرده شود ،اینجاست که مکان مقدس با دین و آیین ،ارتباط تنگاتنگی پیدا میکند .نظر به این موضوع در
این مقاله به بررسی دالیل ایجاد قدمگاه در دهستان ایسین شهر بندرعباس میپردازیم.

واژگـان کلـیدی :قدمگاه ،ایسین ،اماکن مقدس ،آیین

 -2اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ،اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس ،دبستان پسرانه سما.
 -1اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ،اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس ،دانش آموز دبیرستان دخترانه سما.
 -9اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ،اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس ،مدیر دبیرستان دخترانه سما.
 -7اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ،اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس ،معاون اجرایی و رابط پژوهشی
دبیرستان دخترانه سما.
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 -1مقدمه
جوامع دینی و آیینی به طور معمول ،اماکن مقدسی دارند که دارای مجموعه ای از نمادها ،شعائر و اعمال مذهبی است .این
نشانگاه های زیارتی ،کارکرد های اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارند .علل و عوامل بسیاری ،افراد را به سمت این اماکن مقدس
سوق میدهند که شاید انبساط خاطر از فضای معنوی ،ایجاد آرامش و پاالیش روحی با انجام آداب زیارت ،از مهم ترین عوامل
شمرده شود ،اینجاست که مکان مقدس با دین و آیین ،ارتباط تنگاتنگی پیدا میکند.

 -2بیان مسئله
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عشق و عالقه بسیار به ائمه اطهار در میان شیعیان و ایجاد قرابت و نزدیکی در راز و نیاز الهی خصوصا در میان ایرانیان باعث
شده است که بر اساس اعتقادات شخصی خود دست به ایجاد قدمگاه و زیارتگاه بزنند .به نظر می آید که این قدمگاه ها بعضا بر
اساس شواهد و قراین موجود در خواب و خیال اشخاص متعهد و مورد اطمینان شهرها و روستاها آمده و بعد از تعریف نمودن برای
مسئولین دولتی دست به احداث آنها زده شده است.
در دهستان ایسین که در حومه شهر بندر عباس قرار دارد و منطقه نسبتا کوچکی است ،چندین قدمگاه وجود دارد؛ که همین
موضوع به دلیل اهمیت باال و توجه مردم منطقه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده است ،که دالیل ایجاد قدمگاهها در دهستان
ایسین چیست؟

-3سئواالت تحقیق
-1-3سوال اصلی
با توجه به اینکه قدمگاه عنوان برخی مکانهای زیارتی در جهان اسالم است که در آن ،جای پای منسوب به یکی از معصومان یا دیگر
بزرگان دینی یا جایی که گمان رود قدیسی در آنجا قدم گذاشته است ،زیارت میشود لذا این سئوال اصلی مطرح می شود که چه دالیلی باعث
ایجاد قدمگاه ها در دهستان ایسین شده اند؟

-3-2سواالت فرعی
چرا درب تمام قدمگاهها کوتاه و به سمت طلوع آفتاب است؟
قدمگاه ها در دوره اسالمی و جنوب ایران از چه معماری بهره می برند؟
عمده فعالیتها و اعمالی که مراجعه کنندگانِ به قدمگاه ها جهت تقرب الهی انجام می دهند چه می باشد؟

-4فرضیات
به نظر می آید که درب تمام قدمگاه ها کوتاه و به سمت طلوع آفتاب است.
به نظر می آید که قدمگاه ها دارای معماری خاصی نمیباشند.
به نظر می آید که مردم در قدمگاهها جهت قرب الهی اعمال و فعالیت های خاصی انجام می دهند.

-5اهداف
-1-5هدف اصلی
احترام به جای پای قدیسان در ادیان دیگر نیز مورد توجه بوده است .در جهان اسالم قدمگاههایی منسوب به پیامبران بنی
اسرائیل ،پیامبر اکرم و امامان شیعه وجود دارد و اهمیت این موضوع در ایران و در شهرهای جنوبی و به طبع این تحقیق بندرعباس
این مهم بیشتر به چشم خورده و گاها در دهستان های اطراف این تعداد به بالغ از  38قدمگاه می رسد .لذا هدف از این تحقیق
بررسی دالیل ایجاد قدمگاه در دهستان ایسین از توابع شهر بندرعباس می باشد.
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-2-5اهداف فرعی
بررسی درب ورودی قدمگاهها به دلیل کوتاه و سمت طلوع خورشید بودنشان.
بررسی معماری قدمگاه ها به دلیل گنبدی شکل بودن محل زیارت کردن.
بررسی اعمالی که مردم در قدمگاه ها انجام می دهند.

-6یافته های تحقیق
 -1-6قدمگاه
قدمگاه معانی متعددی دارد؛ دهخدا ،قدمگاه را به جای نهادن قدم؛جای قدم؛ طهارت خانه؛ بیت الخالئ؛ جایی که پای
پیامبری یا امامی یا ولیی به آنجا رسیده باشد؛ جاهایی که اثر پایی در سنگ و جز آن پدیدار است و گمان برند که جای پای
پیامبری یا امامی است.

-2-6اعمال قدمگاه

-3-6معماری قدمگاه ها
طبق مشاهدات به عمل آمده از قدمگاه های موجود در دهستان ایسین از توابع شهر بندرعباس درب ورودی تمامی قدمگاه
ها،کوتاه میباشد  ،که به نظر می آید این کوتاه بودن درب تعمدی بوده تا زائرین در هنگام دید و بازدید و طلب حاجب سر به زیر
بوده و در پی خواسته خود به همراه احترام و تعظیم در پیشگاه اقدس الهی قرار گیرند و افراد از لحظه ورود تا خروج احترام بگذارند.
بنای زیارتگاه ها به شکل گنبد ساخته شده اند و به طور معمول زیر بنای گنبد ها دایره می باشد و دایره نیز نماد تقدس،
کمال ،بی نهایت و جاودانگی است.
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برای حضور در قدمگاه آیینهای زیارتی و آداب و رسوم خاصی گزارش نشده است .باورمندان جای پای موجود در قدمگاه را
میبوسند و به آن تبرک میجویند و گاه مردگان خود را در محوطه آن دفن میکنند .همچنین برای آن موقوفاتی مانند زائرسرا قرار
میدهند و میان زائران نذری توزیع میکنند (ناصرخسرو.)53 :31 ،
در پی این تحقیق ،نگارنده متوجه شد که مردم در قدمگاه ها به اعمالی می پردازند که در زندگی روزمره شاید اصال به آن
توجه نداشته باشند .به عنوان مثال آنها در قدمگاه ها ،به نیت حل شدن مشکالتشان ،پارچه قرار گرفته بر روی زیارتگاه را گره زده؛
و یا گره ای از پارچه را به نیت حل شدن مشکل فردی دیگر باز میکنند و همچنین روشن کردن شمع بخصوص در شب جمعه از
دیگر اعمالی است که در قدمگاه ها انجام می دهند.

 -4-6خادمین قدمگاه
به طور معمول تمام قدمگاه ها ،دارای یک یا چند خادم می باشند که این خادمین ،مسئولیت نگهداری ،نظافت و راهنمایی
زائرین را عهده دار هستند؛
در بیشتر مواقع خادمین از اقوام بنیان گذاران قدمگاه ها بوده و سعی دارند لوازم مورد نیاز قدمگاه را برای آسودگی بیشتر زیارت
کنندگان فراهم آورند .در واقع خادمین همان کسانی هستند که هر شب جمعه در قدمگاه ها  ،شمع روشن می کنند.

-5-6تاریخچه قدمگاه
به گزارش اسکندربیک ترکمان (ج ،2ص ،)3328قدمگاه معروف نیشابور که به دستور شاه عباس اول صفوی بازسازی
شد(.همان ،ج ،2ص )059تا پیش از آن تاریخ ،قدمگاه شاپور کسری خوانده میشد و از انتساب آن مکان به امام رضا علیهالسالم تا
قبل از دوره صفوی گزارشی در دست نیست[ .مولوی ،ج ،3ص128ـ]123
انبوهی از قدمگاهها نیز به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله منسوب اند و معموالً با عنوان هایی چون اثرالنبی ،اثرالرسول یا قدم
شریف شناخته میشوند .معروفترین جای پاهای منسوب به پیامبر در صخره مقدس در زیر قبه الصخره در بیتالمقدس است که
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به باور مسلمانان ،آن حضرت در لیلةاالسراء پا بر آن نهاد و بر براق سوار شد و به معراج رفت[ .قزوینی ،ص380؛ شمسالدین محمد
سیوطی ،3809 ،ج ،3ص ،319ج ،2ص283ـ281؛ تیمورباشا ،ص]58
در مکه ،مدینه و طائف نیز چنین قدمگاههایی به پیامبر منسوب و حتی جای سُم استر پیامبر مورد توجه بوده است[ زهری،
ص :19فاسی ،ج ،2ص103ـ102؛ اولیا چلبی ،ص295ـ293؛ تیمورباشا ،ص53ـ[.52
درباره یکی از این سنگهای منقوش به قدم پیامبر – که در قبهای در کنار زمزم نصب بوده (مقری ،ص – )190گفته شده است
(تیمور باشا ،ص )52که شریف عونالرفیق ،امیر مکه در  3228پس از ویران کردن قبه قدمگاه سنگ را به یک هندو فروخت .در
شهر کوچکی به نام اثرالنبی در حوالی قاهره سنگ اثرالنبی در مسجدی به همین نام زیارت میشده است و کتیبه آن نشان میدهد
که ابراهیم پاشا دفتردار ،متولی مصر در  3893بقعه آن را بازسازی کرده و بر آن قاریان و نگهبانانی گماشته است [.نابلسی،
ص218؛ امین ،همانجا؛ تیمورباشا ،ص98ـ].93
در ایران و عراق بیشتر قدمگاهها به امامان و اولیای شیعه منسوب اند .به نوشته ناصرخسرو (ص 353ـ ،)359در بصره سیزده
قدمگاه منسوب به حضرت علی وجود داشته است .از میان انبوه قدمگاههای منسوب به علی علیهالسالم در ایران[ بابن وهوسه،
ص35؛ نجمالملک ،ص390؛ ماسه ،ج ،2ص188ـ183؛ طوفان ،ص399؛ آقامحمدی ،ص389؛ نوبان ،ص ].98در برخی قدمگاهها
جای سم دلدل (اسب آن حضرت) یا جای نیزه یا شمشیر (ذوالفقار) ایشان مورد توجه است ].براون ،ص282؛ حاجی پیرزاده،
ص58ـ53؛ رضایی ،ص33؛ داتسون ،ص288ـ ].283و گاهی هیچ نشانهای هم وجود ندارد ].نوبان ،همانجا].
تاریخ بنای برخی از این قدمگاههای منسوب به علی علیهالسالم در ایران به پیش از دوره صفوی میرسد ،از جمله
قدمگاههای در صالحآباد کاشان با کتیبهای مورخ [ 933داتسون ،ص288ـ ].281سفر امام رضا علیه السالم از مدینه به مرو و عبور
از خاک ایران نیز باعث شده است که ساختن هزاران قدمگاه منسوب به ایشان در سراسر ایران ــ و نه صرفاً در مسیر سفر آن
حضرت ــ محمل تاریخی بیابد .معروف ترین آنها ،قدمگاه نیشابور در  29کیلومتری مشرق نیشابور کنونی است که هر چند به
دستور شاه عباس اول در  3828بر بقایای بنایی دیگر ساخته شده [.اسکندربیک ،همانجا]

 -6-6قدمگاه یا خواب نما
فرض اینکه تمامی امامان و ائمه اطهار در جای جای کشورهای شیعه نشین و به طبع این تحقیق دهستان ایسین از توابع شهر
بندرعباس قدم نهاده باشند اشتباه محض است و در پی تحقیقات به عمل آمده چنین استنتاج می شود که نه امامان و نه پیامبران
به این مناطق گام ننهاده اند و قدمگاه های موجود در منطقه بر اساس خواب و تصورات افراد مومن و موبدی سربه راه که مورد
تائید اهل منطقه است احداث گردیده اند .برای مثال خانمی معروف به "خاله زهرا" در حوالی سال  3158خواب دیده است که یک
شخص با چهره ای نورانی در مکانی که در حال حاضر متعلق به قدمگاه است در حال نماز خواندن می باشند و پس آن ،به دلیل
ارادتی که به حضرت علی داشتند قدمگاه را به نام ایشان ساختند یا خانم دیگری به نام "خیری خراش" که ایشان هم به همان
صورت تقریبا  88سال پیش خواب دیده اند که یک آقا با چهره ای نورانی به مکان قدمگاه کنونی آمده است.
درست است که نمی توان به دلیل اینکه یک فرد خواب هر یک از ائمه را دیده است ،در آن مکان قدمگاه ساخت ،اما چون
اشخاصی که این خواب ها را میدیدند ،افراد با تقوا و با ایمانی بوده اند که مردم آن منطقه به صحبتشان گوش می دادند و بر آنها
اعتماد کامل داشتند.

-7پیشنهادات
منطقه ایسین با تعداد جمعیت( 22218طبق آمار سال )3105از پتانسیل باالیی جهت ترمیم و تامین قدمگاه ها در منطقه
برخوردار است .لذا پیشنهاد می شود اداره اوقاف و امور خیریه ،شهرداری بندرعباس و اداره میراث فرهنگی جهت شناسایی منطقه و
بازدید از قدمگاه ها و بهبود وضع موجود ،اقدامات الزم را به عمل آورده و از نظر اقتصادی جهت ارتقاع موقعیت های فرهنگی،
دینی و مذهبی ،ورزشی  ،تفریحی و ...حمایت بنمایند و همچنین با توجه به رودخانه واقع در منطقه ایسین و نزدیک بودن به شهر
بندر عباس (فاصله  38کیلومتر) و همچنین کوه گنو و دارا بودن زمین های حاصلخیز ،این منطقه از پتانسیل خوبی جهت تبدیل
قدمگاه ها به مرکز تفریحی مذهبی برخوردار است.
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قزوینی ،ص380؛ شمس الدین محمد سیوطی ،3809 ،ج ،3ص ،319ج ،2ص281-283؛ تیمور باشا ،ص.58
مولوی ،ج ،3ص.128-123
نابلسی ،ص218؛ امین ،همانجا؛ تیمورباشا ،ص.93-98

نوبان ،همانجا.

مقاالت فارسی
بزرگ بیگدلی ،سعید ،اکبری گندمانی ،حبیب اهلل ،محمدی کله سر ،علیرضا ( )3103نماد های جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد
دایره در متون دینی و اساطیری).
خانمحمدی ،کریم  ،موذن ،معصومه ()3189
صادقی توران پشتی،میثم  ،ملک ثابت ،محمدرضا ()3180
فاریابی ،یوسف ،برسم ،معصومه ،امیرانیپور ،محبوبه ()3180
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ناصرخسرو ،سفرنامه (3131ش) ،ص53؛ ابن بطوطه ،رحله (3989ق) ،ص333؛ میرزا ابراهیم ،سفرنامه استرآباد و مازندران و گیالن
(3155ش) ،ص22؛ کالنترضرابی ،تاریخ کاشان (3153ش) ،ص991 ،913 ،928 ،90؛ نراقی ،آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز
(3199ش) ،ص320؛ عرفانمنش ،جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا (ع) از مدینه تا مرو (3199ش) ،ص338 ،385؛ صابرمقدم و حسینی ،تجلی
امام رضا در میراث فرهنگی (3101ش) ،ص13؛ پازوکی طرودی ،آثار تاریخی فیروزکوه (3103ش)283-285 ،؛ بهبهانی ،مرآت االحوال
(3191ش) ،ج ،3ص.108-100

مصاحبه
آخشجان ،سکینه
پایکار ،ابراهیم
پورحسن  ،زهرا
خراش ،حکیمه
دهقانی،بابک
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