
از عصر ساسانى به عصر اسالمى است.
ــان دكتر مصــدق و دكتر   بجــز آقاي
ــاتيد بيشــتر درس  عالم زاده، با كدام  اس
داشتيد؟ نكات برجستة علمى، آموزشى 
و اخالقى اين اساتيد را اگر ممكن است 

براى خوانندگان مجله بيان بفرماييد.
ــاتيدى كه نسل قبل از   تقريباً با همة اس
ــته ام و از محضر آنان  من بودند، درس داش
بهره مند شده ام و مديون همة آنان هستم. از 
ــاتيد به صورت حضورى  عده اى از اين اس
ــى ديگر به صورت غيرحضورى  و از برخ
ــان بهره برده ام و بر  و از طريق نوشته هايش
ــاتيدم  ــودم فرض مى دانم كه از همة اس خ
ــردن از برخى از  ــگزارى كنم. نام ب سپاس
اين اساتيد به معنى بي توجهي به زحمات 
ــاتيد مثل  ــى از اين اس ــت. بعض بقيه نيس
مرحوم دكتر رضوانى، دكتر مشكور، دكتر 
ــايي و  خواجويان، دكتر حائرى، دكتر كس
ــت خدا رفته اند. براى  دكتر نوايي به رحم

بقيه عمر با عزت و بركت طلب مى كنم.
ــة دكترا، فعاليت هاى   بعد از پايان نام
پژوهشى شما بيشتر در مورد همان دو ـ 
ســه قرن اوليه و ورود اســالم به ايران و 
بحث خوارج بوده، يا در مورد موضوعات 
و دوره هاى ديگر هم پژوهش داشته ايد؟

ــاى مفتخرى شــمه اى از ســوابق   آق
تحصيلى و آموزشى تان را بيان كنيد.

ــال 1341 در  ــده در س ــه نام خدا. بن  ب
ــدم. اما  بنابراين از بدو تولد  اراك متولد ش
ــرده ام و تمامى مراحل  در تهران زندگى ك
ــده ام. دورة  ــى ام را در تهران گذران تحصيل
متوسطه را در دبيرستان ابوريحان گذراندم 
ــتة رياضى ديپلم  ــال 1359 در رش و در س
گرفتم و با آغاز انقالب فرهنگى و تعطيلى 
ــدم. در سال  ــگاه ها مواجه ش موقت دانش
ــجويان  1362 همراه با اولين گروه از دانش
ــگاه  كه بعد از انقالب فرهنگى وارد دانش
شدند، در رشتة تاريخ دانشگاه تربيت معلم 
پذيرفته شدم و تحصيالت دانشگاهى را در 
دانشگاه تربيت معلم تهران آغاز كردم. رشتة 
تحصيلى ام در دورة دبيرستان، رشتة رياضي 
بود، اما به خاطر عالقه اى كه به علوم انسانى 
داشتم در گروه علوم انسانى شركت كردم. 
ــته اى هم كه انتخاب كردم رشتة  اولين رش
ــتة تاريخ  ــى رش تاريخ بود. دورة كارشناس
ــال 66 به پايان رساندم و در همان  را در س
ــانس در دانشگاه  ــال در مقطع فوق ليس س
ــدم. در سال 69 از مقطع  تهران پذيرفته ش
فوق ليسانس فارغ التحصيل و عضو هيئت 
علمى دانشگاه تربيت معلم شدم و همزمان 

كليدواژه ها: حسين مفتخرى، 
تاريخ نگارى.

ــگاه  ــل در دورة دكترى را در دانش تحصي
ــاز كردم. دورة دكترى را  تربيت مدرس آغ
در سال 75 به پايان رساندم، اما از سال 69 
ــگاه تربيت معلم را شروع  تدريس در دانش

كردم.
 عنوان پايان نامه هاى شما در دوره هاي 
كارشناسى ارشد و دكترى چه بود؟ كدام 
اساتيد استاد راهنماى شما بودند و بر چه 
اساســى موضوع پايان نامه هاى خود را 

انتخاب كرديد؟
 من عالقة خاصى به تاريخ ايران و اسالم 
ــالم به ايران  ــژه به مقطع ورود اس و به وي
داشتم و هنوز هم اين عالقه را دارم و بيشتر 
ــن دورة خاص متمركز  ــم را در اي مطالعات
كرده ام. موضوع پايان نامة دورة كارشناسى 
ــدم خوارج در ايران تا پايان قرن سوم  ارش
ــاى دكتر  ــا راهنمايى آق ــرى بود كه ب هج
ــا دارد كه در اين جا  ــد. ج مصدق انجام ش
ــن پايان نامه  ــان بكنيم. اي يادى هم از ايش
ــر شد. موضوع  به صورت كتاب هم منتش
پايان نامة دورة دكترى، بحثى تحت عنوان 
عوامل سياسى ـ اجتماعى مؤثر در ِگَروِش به 
اسالم در ايران تا پايان عهد اموى بود كه به 
راهنمايى آقاى دكتر هادى عالم زاده به انجام 
رسيد. هر دو پايان نامه مربوط به دورة انتقال 

اشاره
دكتر حسين مفتخرى، دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران، از جملة 
اساتيدى اســت كه با عالقه قدم در عرصة تحصيل و آموزش تاريخ گذاشته است. 
ــوزش و پژوهش هاى  ــه منظــور بهره گيرى از تجارب ارزندة ايشــان در عرصة آم ب
تاريخى، مصاحبه اى با ايشان انجام شده كه حاوى نظرات ارزشمندى است. با توجه 
ــماره از نظر خوانندگان مجله  ــه مفصل بودن اين مصاحبه، بخش اول آن در اين ش ب

مى گذرد و بخش ديگر در شماره آيندة مجله چاپ خواهد شد.

هرچه در تاريخ جلو مى رويم
 نگاه ما به گذشته متفاوت مى شود
تاريخ بعد از اسالم در گفت وگو با دكتر حسين مفتخرى

گفت وگو: حشمت اهللا سليمى

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

6



ــام داده ام،  ــه انج ــى ك ــتر كارهاي  بيش
ــى پايان نامه هاى  ــورت راهنماي ــه به ص چ
دانشجويى اعم از كارشناسى ارشد و دكترا 
و نيز مقاالتي كه نوشته ام، در همين حوزة 
ايران در قرون نخستين اسالمى با تأكيد بر 
قيام ها و فَِرق و مذاهب است. درواقع عالقة 
ــاص بنده تاريِخ فَِرق و مذاهب يا همان  خ
ــَرق و مذاهب را  ِ ــل و نَِحل بوده. البته ف مل
ــرده ام، نه از ديد  ــى ك از ديد تاريخى بررس
كالمى. بنابراين، آنچه را كه در قالب مقاالت 
هست و نيز پايان نامه ها، عمدتاً در اين باره 

است.
 آيا در پژوهش هاى اين حوزة خاص و 
موضوعات مربوط به آن، خالئى احساس 
مى شود؟ به نظر شما موضوعاتى هست 
كه هنوز كار اساســى در مورد آن انجام 

نشده باشد؟
ــتم خدمت شما   من بحثى را مى خواس
ــجويان وقتى  ــم. بعضى دانش ــرح بكن مط
ــروع كنند به  مى خواهند پايان نامه اى را ش
آن ها مى گويند كه موضوع تكرارى است. 
ــون معتقدم هر  ــن با اين نظر مخالفم چ م
نسلى تاريخ خودش را مى نويسد. بنابراين 
هيچ تاريخى نمى تواند تكرارى باشد. اگر 
ــاى گوناگون به يك موضوع  ما از مننظره
بنگريم مى توانيم تحقيقات متفاوتى راجع به 
همان موضوع ارائه دهيم. بنابراين هميشه 
جا براى كار كردن حتى براى موضوعاتى 
ــده وجود دارد، مشروط به  كه قبًال كار ش
اين كه ما زاوية ديدمان را عوض كنيم و از 
منظر جديدى به موضوع بنگريم و مسئله و 

سؤاالت متعددى را عرضه كنيم.
ــه در تاريخ جلو  ــه همين دليل هرچ ب
ــته متفاوت  ــان به گذش ــم نگاهم مى روي
مى شود. يك مثالى من خدمتتان عرض كنم. 
نزديك به 1400 سال است كه در مورد قيام 
امام حسين(ع) كتاب نوشته مى شود، ولى 
هيچ كس نمى تواند ادعا كند آخرين كتاب را 
در اين زمينه نوشته و ديگر نيازى به تحقيق 
نيست. اين به دليل اين است كه تفسيرهاى 

هرچه در تاريخ جلو مى رويم نگاهمان 
به گذشته متفاوت مى شود
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مى كند در آن زمينه تخصصى به دست آورد 
اما به نظر من همة مورخين مى بايد موضوع 
ديگرى را هم مورد بررسى قرار دهند و در 

كنار كار تاريخيشان از آن غافل نباشند.
ــترك، در مورد مبانى  ــن مبحث مش اي
علم تاريخ است. همة مورخين بايستى در 
مسائل مربوط به اصول و مبانى علم تاريخ 
و به تعبيرى فلسفة تاريخ و مباحث نظرى 
ــم تالش كنند، مطالعه كنند، براى  تاريخ ه
اين كه مطالعات تاريخى را بتوانند تئوريزه 
ــتاورد جديدى در  كنند. ما براى اين كه دس
ــته باشيم  بايد نگاه و منظر  مورد تاريخ داش
جديدى داشته باشيم و اين مستلزم تسلط 

بر مبانى نظرى تاريخ است.
ــة اصليم بوده و  ــن زمينه جزء عالق اي
ــعى كرده ام در اين زمينه هم كار كنم. به  س
ــى كه دربارة  موازات مطالعات و تحقيقات
ــتين انجام داده ام، به  ايران دورة قرون نخس
ــمت هم توجه داشته ام. بخشى از  اين قس
مقاالتى كه تأليف كرده ام در مورد مباحث 
تاريخى است، ولى بعضى از آن ها مربوط 
ــت كه عمدتًا  ــه مباحث نظرى تاريخ اس ب
ــده  در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا چاپ ش

ــى از واقعه وجود دارد و ما به همان  متفاوت
ميزان كه در تاريخ به جلو حركت مى كنيم، 
ــود.  ــته متفاوت مى ش ــان به گذش نگاهم
ــه با وجود تحقيقات  بنابراين در اين زمين
فراوانى كه صورت گرفته هميشه جا براى 
ــألة  كار كردن وجود دارد. اما مهمترين مس
قرون نخستين اسالمى و بحث ورود اسالم 

به ايران چگونگى و چرايى آن است.
با وجود همة ديدگاه هاى متفاوتى كه 
در اين زمينه تاكنون ارائه شده و كتاب هاى 
فراوانى كه در اين زمينه نوشته شده باز هم 
ــه اين موضوع  ــوان از منظر ديگرى ب مى ت
نگريست و مسأله را با شكل ديگرى بيان 
كرد. بنابراين راه تحقيق هميشه باز است و 
آخرين كتاب تاريخ را آخرين مورخ خواهد 

نوشت.
 چه موضوعاتي مورد عالقه تان و در 
راستاى پايان نامه تان بوده؟ تأليفاتى كه در 
ــته ايد را براى خوانندگان  اين زمينه داش

معرفى كنيد.
 بايد اين را هم تكميل بكنم كه طبيعتاً هر 
مورخى به يك بخش از تاريخ بيشتر عالقه 
دارد و در آن زمينه مطالعه مى كند و تالش 

ــرات و اصالحاتى در  ــا تغيي و به زودى ب
ــم تاريخ»  ــوان «مبانى عل كتابى تحت عن
ــمت منتشر خواهد  از سوي انتشارات س
ــد. كتاب ديگري كه منتشر كرده ام يكى  ش
همان پايان نامة كارشناسى ارشد است كه با 
اصالحات و تغييراتى تحت عنوان «خوارج 
در ايران» منتشر شد. ديگرى كتاب «تاريخ 
ــلمانان تا پايان طاهريان»  ايران از ورود مس

است.
ــه تاريخ معاصر هم  بايد اضافه كنم ب
عالقه مندم. در اين زمينه كتابى از انگليسى 
ــران از  ــت عنوان «اي ــرده ام تح ترجمه ك
ــاالرى»  ــلطنتى تا دين س ــورى س ديكتات
ــوى  ــد امجد كه از س ــف آقاى محم تألي
انتشارات «باز» منتشر شده. كتاب ديگرى 
ــترك با يكى از دوستان  هم به صورت مش
ــر  ــرده ام ولى بنابه داليلى منتش ترجمه ك
نشده است، تحت عنوان «ُغالت شيعه» كه 
كتاب بسيار مهمى است در مورد شناخت 

فرقه هاى غالى شيعه.
 ممنون و متشكرم آقاى دكتر، با توجه 
ــما ورود  به اين كه موضوع تخصصى ش
اسالم به ايران اســت، براى خوانندگان 

همة مورخين بايستى در مسائل مربوط به اصول و 
مبانى علم تاريخ و به تعبيرى فلسفة تاريخ و مباحث 

نظرى تاريخ هم تالش كنند، مطالعه كنند، براى 
اين كه مطالعات تاريخى را بتوانند تئوريزه كنند
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مجله توضيح دهيد كه چه عواملى باعث 
شــد كه با وجود فتوحات مسلمانان در 
ــت ايرانى باقى  ايران شــاخصه هاى هوي
بماند و استمرار پيدا كند؟ خودتان روى 

چه مسائلى در اين مورد تأكيد داريد؟
 البته همان طور كه مى دانيد ايران به لحاظ 
موقعيت جغرافيايى در جايى قرار گرفته كه 
در طول تاريخ در معرض حمالت مختلف 
اقوام از شرق و غرب بوده. چه قبل از اسالم 
ــالم ما با هجوم هاى زيادى  و چه بعد از اس
ــديم اما ورود اعراب مسلمان به  مواجه ش
ايران از اين جهت با ساير حمالت تفاوت 
ــرات ماندگارى بر تاريخ ايران  دارد كه تأثي
ــم تاريخ ايران  گذارده، به گونه اى كه مقس
ــت و از تاريخ  ــالم قرار گرفته اس ورود اس
ايران تحت عنوان ايران قبل از اسالم و ايران 
بعد از اسالم نام برده مى شود. درحالى كه و 
ــده  حوادث و حمالت ديگرى به ايران ش
ــت كه در  ولى تأثيراتش آن چنان نبوده اس

سرنوشت و زندگى امروز ما تأثير بگذارد.
ــؤال شما همان طور كه  اما در مورد س
ــق مختلفى نفوذ  ــالم در مناط مى دانيد اس
يافت، هم تحت تأثير فرهنگ هاى مختلف 

ــاى زبانى و  ــت و هم از جنبه ه ــرار گرف ق
ــف تأثير  ــر فرهنگ هاى مختل فرهنگى ب
گذاشت. در بعضى از مناطق افريقا و آسيا 
ــت  ــان عربى اس كه امروز  مى بينيم زبانش
ــلمانان آن ها عرب شدند  بعد از ورود مس
اما ايران اين گونه نشد. اين مى تواند داليل 
ــته باشد كه يك بخشى از آن  مختلفى داش
شايد مربوط به ميزان مهاجرت قبايل عرب 
باشد كه در بعضى از مناطق بيشتر از ايران 
بود. مثًال در مقايسه با ايران، در بين النهرين 
ــه زمينة قبلى  ــوريه و مصر ك ــراق) س (ع
حضور اعراب را داشته ايم. اما نكتة مهمتر 
هم به توان فرهنگى جامعة ايران برمى گردد 
كه هميشه آمادگى براى جذب فرهنگ هاى 
ــوى  ــته و دروازه ها را به س مختلف را داش
فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف نبسته، و هم 
از سوى ديگر به  تساهل و تسامح مسلمانان 
ــه در برخورد با اقوام ديگر از  برمى گردد ك

خود نشان دادند.
اعراب مسلمان خيلى اصرارى بر عرب 
ــتند. حتى در مورد بحث  شدن ايران نداش
ــالم هم ما اين مسأله  ِگَروِش ايرانيان به اس
ــك روند تدريجى را طى  را مى بينيم كه ي
ــد چندقرنه اين  ــد و طى يك فرآين مى كن
واقعه رخ مى دهد. بنابراين ايرانيان مسلمان 
ــوند ولى عرب نمى شوند. يك نوع  مى ش
ــوى  ــالم و عرب را از س تفكيك ميان اس
ــاهد هستيم. اما به هرحال اسالم  ايرانيان ش
ــه اى كه رفته تا حدودى تحت  به هر منطق
تأثير فرهنگ هاى آن مناطق قرار گرفته و در 
بعضى از جنبه ها تأثير گذاشته است در ايران 

هم تقريباً همان وضعيت رخ داده است.
ــه پايان نامة  ــتاد، با توجه به اين ك  اس
فوق ليسانس شما در مورد خوارج بوده، 
ــن فرقه در  ــزان تأثيرگذارى اي ــما مي ش
سيســتان و تحوالتى كه در شرق ايجاد 

شده را چگونه مى بينيد؟
 بايد توجه كنيم كه در بحث چگونگى 
ِگَروش ايرانيان به اسالم فرقه هاى اسالمى 
مخالف با خالفت اموى نقش تأثيرگذارى 

داشتند از قبيل شيعيان، خوارج و پاره اى از 
مرجئه. خوارج گرچه خاستگاهشان عراق 
ــار قرار گرفتند  بود ولى به زودى تحت فش
ــى از آن ها به  و از آن جا بيرون رفتند. بخش
شمال آفريقا رفتند و در ميان بربرها منتشر 
ــمت  ــدند. اما بعضى از فَِرق آن ها به س ش
ــد و رفته رفته از فارس  ــوب ايران آمدن جن
ــتان رفتند.  ــان و از كرمان به سيس به كرم
ــى از كانون هاى  ــتان چندين قرن يك سيس
اصلى خوارج بود. حدود سه قرن خوارج 
در سيستان و اطراف آن تا جنوب خراسان 
ــيطرة نظامى و  ــى از كرمان س و بخش هاي
ــتند. اما از قرن سوم به بعد با  سياسى داش
ظهور يعقوب ليث ما شاهد اين هستيم كه 
خوارج به تدريج به يك فرقة مذهبى تبديل 
ــوند و از فعاليت نظامى آن ها كاسته  مى ش
ــتم به بعد هم  ــود. از قرن هفتم ـ هش مى ش
تقريباً اثرى از حضور خوارج در اين منطقه 
ــتر در  نمى بينيم و كانون خوارج فقط بيش
عمان باقى مى ماند آن هم معتدل ترين فرقة 

خوارج كه اباضيه هستند.
اصوالً تندروترين فرقه هاى خوارج به 
ــمت ايران آمدند مانند ازارقه. على رغم  س
ــاوى طلبانه و  ــعار تس ــوارج ش ــه خ اين ك
ــد (كه  ــرح مى كردن ــه مط عدالت خواهان
ــى و ايرانيان  ــت ماية جذب َموال مى توانس
ــد) به لحاظ سختگيرى كه در برخورد  باش
ــاير مسلمانان داشتند نتوانستند بخش  با س
ــمت  ــران را به س ــردم اي ــي از م معتنابه
ــان جذب كنند و به صورت منزوى  خودش
ــى ماندند و  ــران باق ــه هايى از اي در گوش
ــان در مناطق جنوبى و شرقى ايران  تأثيرش
بود. اما آشوب هاى نظامى كه در آن مناطق 
ايجاد مى شود و درگيرى هايى كه خالفت 
ــوارج دارد، منجر به پيدايش جريانى  با خ
ــود كه از دل  به نام مطّوعه و عياران مى ش
ــد. درواقع  ــان بيرون مى آين اين ها صفاري
ــا ناخودآگاه  ــتقيم ي خوارج به طور غيرمس
ــتقل يا  ــله هاى مس در پيدايش اولين سلس
نيمه مستقل ايرانى نقش داشتند. طاهريان، 
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ــفة  ــوارج بودند. فلس ــركوب خ مأمور س
ــتر در نقشى  پيدايش طاهريان را بايد بيش
ــركوب خوارج،  كه برعهده دارند، يعنى س
ــد. صفاريان هم كه از دل عياران بيرون  دي
ــراى آرام كردن اوضاع از  آمدند درواقع ب
هرج و مرجى كه خوارج ايجاد كرده بودند 
ــتند اولين سلسلة  ــر برآوردند و توانس س

مستقل ايرانى را تشكيل بدهند.
 آقاى دكتر من در مورد انتقال خالفت 
ــاس مى خواهم  ــه بنى عب ــه ب از بنى امي
ســؤالى مطرح كنم. هميشــه روى اين 
بحث كه نقش اصلى در انتقال خالفت 
را ايرانيان ايفا كرده اند، تأكيد شــده. با 
توجه به اين كه در خراسان عصر اموى 
تعداد زيادى از قبايل  عرب در خراسان 
ــان را به آن  ــد و اختالفات خودش بودن
ــما  منطقة منتقل كرده بودند، ارزيابى ش
از ميزان تأثير اين قبايل در قيام ابومسلم 

چيست؟
ــد در اين  ــاره كردي ــور كه اش  همان ط
ــل دو ديدگاه مقابل هم وجود  زمينه حداق
ــاً ايرانى و پاره اى از  دارد. مورخين عمدت
مستشرقين قيام عباسى را قيامى با ماهيت 
ايرانى و عليه عرب مى دانند. مى گويند كه 
ايرانيان در جنگ زاب تالفى جنگ قادسيه 
ــن مورخان بر اين  ــد. تالش اي را درآوردن
است كه نقش ايرانيان را برجسته تر نشان 
بدهند و قيام را اصوالً داراى ماهيتى ايرانى 
بدانند، البته با پر رنگ كردن نقش ابومسلم. 
متقابًال برخى از مورخين عرب  مانند محمد 
عبدالحي شعبان در كتاب انقالب عباسيان 
نظرشان اين است كه اين قيام ماهيتى عربى 
داشته و ايرانيان نقش چندانى در اين قيام 
نداشته اند و داعيان ايراني عباسى هم عامل 
و كارگزار عباسيان بوده اند. اما اگر بخواهيم 
ــوع نگاه كنيم  ــواهد تاريخى به موض با ش
بدنة اصلى قيام را ايرانيان تشكيل مى دهند. 
ــان حضور  هرچند قبايل عرب در خراس
دارند، اما نقش اصلى را در خراسان ايرانيان 

ايفا مى كنند.

نقش ابومسلم هم نقش كمى نيست. 
ــلم  برخالف عبارت منصور كه به ابومس
ــه جاى تو  ــة كورى هم ب ــت اگر گرب گف
ــت انجام دهد،  ــن كار را مى توانس بود اي
ــلم گذشت. اما از  نمى توان از نقش ابومس
يك نكته غافل نباشيم. اين عبارت منصور 
حاوى پاره اى از حقيقت هم است. و اين 
ــت كه قيام عباسيان قيامى  حقيقت اين اس
سازماندهى شده بود و يك تشكيالت دقيق 
ــتة مركزى قيام  آن را رهبرى مى كرد. هس
عباسى از خاندان عباسى بودند و اگر آن ها 
را عرب بدانيم بنابراين رهبرى اين قيام در 
دست آن ها بود و هدايتش با آن ها بود كه 

در ُحَميْمه قرار داشتند و بعداً در كوفه.
اما خود عباسيان هم از ابتدا تكيه اصلى 
قيامشان را  بر موالى ايرانى قرار دادند و نه 
بر قبايل عرب. عباسيان برخالف بنى اميه 
ــات عربى را دامن نمى زدند و بعد  احساس
ــد از ايرانيان در  ــه روى كار آمدن از اين ك
ــتفاده كردند. بنابراين  بخش هاى ادارى اس
نمى توان به طور قطع در اين زمينه صحبت 
كرد كه اين قيام، قيام عربى است يا ايرانى 
ــانى كه آن موقع در اين قيام  ــايد كس و ش
شركت كردند با اين نگاه كه ما با امروز به 
آن مي نگريم نگاه نمي كردند و بحث نژادى 

در اين قيام كمتر بوده.
شعار عباسيان به گونه اى بود كه همة 
طيف هاى سياسى، مذهبى را دربرمى گرفت 
و همة اين طيف ها تصور مى كردند كه اين 
قيام در راستاى اهداف آن هاست. برخالف 
ــه هركه با ما  ــه معتقد بودند ك ــوارج ك خ
نيست عليه ماست، عباسيان شعارشان اين 
ــت.  ــت با ماس بود كه هر كه عليه ما نيس
بنابراين با شعار الرضا من آل محمد همه 
را هم به سمت خود جذب كردند. به قول 
ــيان اين بود كه  يكي از محققين هنر عباس
ــه هم بندگان و هم  قيامى ترتيب دادند ك
ــركت كردند،  ــان آن ها در اين قيام ش ارباب
ــتيان و ساير اقليت هاى  قومي  حتى زرتش

مذهبي ديگر.

پيش گفتار
ــكيل همايش ها و جلسه هاى  تش
متعدد نقد و بررسى در سطح كشورى 
ــتانى در سال هاى اخير، به ويژه در  و اس
رابطه با تدوين كتاب هاى درس تاريخ 
از يك سو، و توجه به نظرات دبيران كه 
در خط اول اجراى فرايند آموزشى قرار 
دارند، در مورد مشكالت موجود در امر 
تدريس تاريخ، افت انگيزة دانش آموزان 
ــبت به اين درس و نيز تحقق نيافتن  نس
اهداف آموزشى مورد انتظار به گونه اى 
ــب از سوى ديگر، عالقه و توجه  مناس
ــت  اندركاران آموزش تاريخ  تمامى دس
ــى، بازنگرى و اتخاذ  را به آسيب شناس

رويكردهاى جديد نشان مى دهد.

ــخ، رويكرد  ــدواژه  ها: تدريس تاري كلي
سيستمى،  تدوين كتاب.
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