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آورده شود و در متن مقاله ،به شماره و عنوان آنها اشاره شود.
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9 .9مشخصات شناسنامه ای ،وابستگی سازمانی نویسندگان ،میزان تحصیالت و رشته
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1010مقاله ارسالی نباید در مجالت دیگر چاپ شده باشد و یا همزمان برای چاپ به سایر
مجالت ارسال شود.
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که با خط مشی فصلنامه تطابق داشته باشد ،به منظور ارزیابی برای حداقل دو نفر از داوران

صاحب نظر ارسال خواهد شد.

مقاله ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر

می شوند.
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محمد بهنام فر
ّ

1

مجید خسروی

2

چکیده

شاهنامه ی فردوسی پرمایه ترین دفتر شعر فارسی و مهم ترین سند عظمت و فصاحت

فرهنگ و زبان پارسی است که داستان های ملی و مآثر تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین

وجه نموده شده است .خاوران نامه ی ابن حسام نیز از بهترین نمونه های حماسه ی دینی
و نشانگر تثبیت مذهب شیعه در بین ایرانیان است .ابن حسام در سرودن خاوراننامه از

جنبه های مختلف به شدت تحت تأثیر فردوسی بوده و شاهکار استاد توس را به عنوان
الگو ،مد نظر داشته است .لذا نگارندگان کوشیده اند در این مقاله به شیوه ی توصیفی و

تطبیقی و به روش تحلیل متن ،تأثیر شاهنامه بر خاوراننامه را در زمینه های مختلف
نشان دهند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که این تأثیرپذیری ها به صورت آشکار و نهان
در جای جای خاوران نامه به چشم می خورد؛ از انتخاب وزن و بحر گرفته تا تأثیرپذیری

واژگانی ،تضمین برخی از مصاریع و ابیات شاهنامه ،شباهت در شخصیت های داستان،
شباهت در توصیف میدان های جنگ و نبردهای تن به تن ،خوارق عادات ،جدال حق و
باطل ،متأثر بودن از آثار باستانی پیشین ،جنگ با دیوان و اژدها و ساحران و . ...

واژگان کلیدی :فردوسی ،شاهنامه ،ابن حسام ،خاوران نامه ،حماسه های ملی ،حماسه های

دینی ،نقد نفوذ.

 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندm_behnamfar@yahoo.com .
 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندm.khosravi1366@yahoo.com .

8

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

مقدمه

پیش از پرداختن به موضوع اصلی ،آوردن توضیحاتی در نوع ادبی حماسه ناگزیر می نماید:

عهد اسالمی ،دوره ی اوج و رواج شاهنامه سرایی از قبیل شاهنامه ی مسعودی مروزی،

گشتاسپ نامه ی دقیقی و شاهنامه ی فردوسی است .منظومه های حماسی به دو قسم
منظومه های حماسی طبیعی و منظومه های حماسی مصنوعی و این دو نیز زیر عنوان
حماسه های اساطیری و پهلوانی و منظومه های حماسی تاریخی ،تقسیم بندی می شوند.
حماسه های اساطیری و پهلوانی ،همان است که به ایام پیش از تاریخ با موضوع های
مهم فلسفی و مذهبی مربوط است ،مانند منظومه ی ایاتکار زریران و قسمت بزرگی

از شاهنامه ی فردوسی و حماسه های کهنی همچون گرشاسپ نامه و . ...از نمونه های

منظومه های حماسی تاریخی می توان از گاهنامه ها 1اثر انیوس 2و کمدی الهی ،3انه اید

4

اثر ویرژیل ،5ظفرنامه ی حمداهلل مستوفی و شهنشاهنامه و ...نام برد .ا ّما آنچه تحت عنوان
حماسه ی دینی از آن یاد می کنند ،درحقیقت زیر مجموعه ای از منظومههای حماسی
تاریخی است که در آن ،حقایق تاریخی با آمیزه ای از نمادهای افسانه ای ،کل منظومه را

تشکیل میدهد؛ مانند خاوراننامهی ابن حسام ،حملهی حیدری باذل ،حملهی راجی،

خداوندنامهي صبا و( ...صفا.)8-5 :1352 ،

خاوراننامه از حماسههای دینی قدیم شیعه است که موضوع اصلی آن ،سفرها و

حمالت علی(ع) است به سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر و ابوالمحجن و جنگ با

قباد ،پادشاه خاور زمین و امرای دیگری مانند تهماسبشاه و جنگ با دیو و اژدها و امثال
این وقایع (همان.)377 :

ابنحسام در ادب فارسی جایگاه واالیی دارد و در تمام قالبهای شعری به طبعآزمایی

پرداخته است .او شاعری بسیار توانا بود و زمانی که هنوز شیعه به عنوان مذهب رسمی
اعالم نشده بود ،ارادت خاصی به اهل بیت نشان داد و همین امر برای وی فضلی جداگانه
1. Annals
2. Ennius
3. Divine Comedy
4. Eneide
5. Virgil

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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به شمار میآید .ابنحسام در خاوراننامه ،به حقیقت ،خود را وامدار فردوسی میداند و
همچون استادش معتقد است که با این مثنوی همواره نامش زنده خواهد بود:
نمیرد دل پــــاک ابــنحسام

که زنده است او را بدین نامه نام

همچنانکه فردوسی در شاهنامه گفته است:

از این پس نمیرم که من زندهام

(ابنحسام.)315 :1382 ،

که تـخم سخن مــن پراکندهام

(فردوسی)1367 :1387 ،

ابنحسام همچنین در قصیدهای که به مطلع زیر سروده است:
هیچ نشد حـاصلت الّـا خیــــال
عمر بشد در طلب جــاه و مال
میگوید:

مــن کیم از دایرة شاعـــران

نقطة موهوم بـــرون از خیــال

کعبة مـن دیر و لیـکن حرام

گفتة مـن سحر و لیکن حــالل

نقطة مــن خال جمال سخن

از چمـن روضة فردوسیــم

بر رخ خوبان چه ظریفست خال

بـرگ گـلی داد سحــرگه شمال

(ابنحسام)268 :1366 ،

در بیت آخر ،ظاهرا ً منظورش از "برگ گل" همان منظومهی خاوراننامه است (همان:

هجده) که بیانگر تأثیر شاهنامه بر خاوراننامه است.

شادروان دكتر ذبيح اهلل صفا ( )7 :1352در كتاب حماسه سرايي در ايران ،خاوراننامه را

جزو منظومههاي حماسي ديني نام ميبرد كه خود زيرمجموعهی منظومههای حماسي
تاريخي است و مینويسد« :ممكن است موضوع حماسهی تاريخي ،زندگي يك يا چند تن

از قهرمانان ديني باشد كه با توجه به حقايق تاريخي يا با آميزش وقايع تاريخي و مطالب

داستاني بهوجود آمده باشد .اين منظومهها كه بر اثر استادي و همچنين اعتقاد ديني
شديد گويندگان آنها ممكن است گاه بسيار دلانگير و زيبا باشد ،نيز اغلب داراي بسياري

از خصايص منظومههاي حماسي است و از اين جهت بايد در شمار آثار حماسي ملل نام
برده شود .من اينگونه منظومههاي حماسي را كه اتفاقاً در زبان فارسي نمونههاي بسياري
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مانند خاوراننامهی ابنحسام و حملهی حيدري باذل و كتاب حملهی راجي و خداوندنامهی
صبا و ارديبهشتنامهی سروش و جز اينها دارد منظومهی حماسي ديني مينامم».

برخي ديگر از محققان ،منظومههايي نظير خاوراننامه را حماسهی ديني شفاهي

ناميدهاند زيرا اينگونه كتابها دربردارندهی افسانههايي دربارهی بزرگان دين هستند كه

رنگ احساس و اعتقاد مردم را با خود دارند و منعكس كنندهی ايمان و انديشهی ساده و

صميمي نقلكنندگان و راويان آنها میباشند (بیهقی.)174 :1378 ،

برخی معتقدند که شاهنامه و خاوراننامه ،دو جلوه از هویت ملی ایرانیان هستند و

این مدعا را اینگونه توجیه میکنند« :با توجه به پیشینهی اجتماعی و فرهنگی ایران،

دوستی و ارادت به اهل بیت و باالخص علی(ع) به تدریج بنا به دالیل تاریخی و اجتماعی
به صورت عنصری فرهنگی و ملی در میآید و گویی وارد ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی

میشود و در قرن نهم ابنحسام زبان مردم ميشود و با سرودن خاوران نامه ،هويت ملي

ايرانيان را با تأكيد بر عنصري مذهبي كه اينك صبغهي ملي گرفته است به گونهاي ديگر
احيا و معرفي ميكند ،لذا نه تنها هيچگونه تعارض و تقابلي بين انديشههاي فردوسي و

ابنحسام وجود ندارد بلكه هر دو در يك راستا و با يك هدف سروده شدهاند و مكمل
يكديگرند و نظر كساني كه خاوران نامه را گواه اسالمي شدن حماسهی ملي و ايراني تصور

كردهاند نادرست است و بايد آن را دلیل بر رواج و مقبولیت تشیع در بين ايرانيان بدانيم،
يعني عنصري مذهبي با پذيرش عامهی مردم ايران به عنصري ملي مبدل گرديده است»
(بهنام فر.)179-178 :1388 ،

دكتر ياحقي ( ،)8 :1378خاوراننامه را در ميان حماسههاي ديني به مثابهي شاهنامهی
فردوسي در ميان حماسههاي ملي ارزيابي كرده است.

دکتر ناصح ( )132 :1378نیز دربارهی تأثیر شاهنامه بر خاوراننامه میگوید« :این

اثر اعجابآور  -شاهنامه  -موجب پیدا شدن یک نهضت مهم ادبی در ایران گردید و آن

خلق آثار مهم حماسی دیگر بود در زمینههای دین و مذهب و اخالق و عرفان و در لباس

تاریخ و حکایت و افسانه و روایت ،و اما در بین حماسه های مذهبی که به تقلید شاهنامه ی

فردوسی بهوجود آمد و خوش درخشید ،یکی همین حماسهی ابنحسام خوسفی است که

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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مشتمل بر  22500بیت است در بحر متقارب و بر وزن شاهنامهی فردوسی و به همان
سبک و سیاق که در قرن نهم هجری سروده شده است».

حمیداهلل مرادی در مقدمهی کتابش تحت عنوان تازیاننامهي پارسی به نقل از یحیی

ذکاء اینگونه مینویسد« :خاوراننامهی او آخرین تقلید مهم و قابل ذکری است که از
شاهنامهی فردوسی به عمل آمده است» (ابن حسام.)12 :1382 ،

و نیز دکتر عباس خائفی ( )53 :1380میگوید« :ابنحسام اولین شاعری است که

مثنوی حماسی خود را به پیروی از شاهنامهی فردوسی در شرح دالوریها ،جنگها و
فضائل حضرت علی(ع) سرود که بعدا ً مورد تقلید دیگران قرار گرفت».
البته صاحبنظراني هم اعتقاد بر اين دارند كه خاوراننامه ،يك منقبت نامهی اعتقادي

تبليغي است نه يك حماسهی مذهبي كه هم منشأ وجود كتابهايي چون حملهی حيدري

و راجي و غير آن بوده و هم ادامهی طبيعي مبارزات فرهنگي شعوبيه و مذهبي فرقههاي
مختلف شيعه با مخالفان و معاندان است (راشد محصل.)67 :1378 ،

در این مقاله سعی بر این است که به شیوهی توصیفی و تطبیقی و به روش تحلیل

متن ،تأثیر شاهنامه بر خاوراننامه ،نشان داده شود .اینک با بررسی مشابهتهای این دو
اثر ،تأثیر شاهنامه بر خاوراننامه را در زمینههای مختلف ،تبیین و تحلیل مینماییم.
 -1اعتقاد و ارادت ابنحسام به فردوسی

قراین فراوان حاکی از آن است که ابنحسام از ابتدا تا انتها ،شاهنامه را الگوی کار

خویش قرار داده و به فردوسی و شاهکارش از سر اعتقاد و ارادت نگریسته است چنانکه

در جایی میگوید:

و ديگـر كـه فردوسـي پـــــاك زاد

كـــه رحمت بر آن تربت پاك بـــاد

ســخن را بلنــدي ز گفتار اوســـــت

ســخن را شــعار اندر اشــعار اوســت

بپرداخ ــت آن نــ ــامة نامــــــ ــدار
بـــر او ختم شــد گفتن مثنــــــوي
ز توحيــد و اوصــاف تمثــال و پنـــد

وز او مانــد تــا جاودان يادگـــــــار

از او بــه نگويد كســي پهلـــــــوي
به يك بند كـامـــد خــــدا را پسند
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چو بگذاشت جان قالب خاك را

بـبـــخشيد فــــردوسي پــــــاك را

جهان را بلندي و پستي تويـــي

همــه نيستـــند آنـــچه هســتي تویی

به فردوس مأواي او سـاز كــــرد

بــه يــك بيــت او را ســرافراز كــــرد
(ابنحسام.)32 :1376 ،

در جایی دیگر ابنحسام در خاوراننامه از خوابي سخن میگويد كه فردوسي را در

باغي چون بهشت مالقات ميكند و پس از اين ديدار است كه طبع او شكوفا و قلبش
مخزن گنج اسرار الهي ميگردد .جريان خواب از اين قرار است كه در شبي بهاري ،ابن

حسام سرايي خرم چون باغ بهشت به خواب میبيند كه فردوسي به پاي گل و نارون در

درون گلشن ميچمد .ابنحسام نزديك فردوسي میرود و او را تنگ در آغوش ميگيرد
و ميگويد:

بدو گفتـــــم اي اوستاد ســـخن

بدادي بــه شهنــــــامه داد سخن

دلت مخـــزن گنج دانشوري است

تـو را در سخــــن پاية برتري است

زبــــــان تو آب زالل است و بس

دمت تازه دارد خـــــــرد را روان

لـبت در سخن گفتن مثنــــــوي

بيان تو سحــــر حالل است و بـس

سخــــــن در زبــــان تو آب روان

پــــديـــــد آورد معـــجز عيسوي

زبانت به گفتن چـو فرمان دهــــد

چو بــاد مسيحا دمت جان دهـــــد

نسيم از تو يابد بهار سخـــــــــن

تـويـــي آب در جويبار سخـــــــن

بـه باغ سخن چون تو بلبل نخاست

به هر نغمه صد گونه دستان تو راست
(ابنحسام.)49 :1378 ،

پس از او ميخواهد كه به سبب اشتياق ديرينه او را در آغوش بگیرد و سينه بر

سينهاش بگذارد:

برم بر بر خويش لختي بمال

كه در سينۀ توست عقـــد آلل

صفايي ده از سينه صافیــم

زلطف تو هست اين قدر کافیم

زماني بنه سينه بر سينــهام

تو داني كه مشتاق ديريـــنهام

(همانجا)

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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ابنحسام دمي چند در آغوش فردوسي آرام ميگيرد و استاد توس با گفتارش خاطر او

را شاد ميكند و سحرگاه كه از خواب بيدار ميشود خيال شبانه همواره در چشم اوست:
سحرگه زخواب اندر آمد سرم

دلم مخزن گنــج اسرار گشت

ز پستي بلندي گرفت اختـــرم

خيـــال شبانه به چشم اندرم

خرد را سر خفتــه بيدار گشت
جوان شد به پيرانه سر خاطرم

(همانجا)

در این ابیات آنچه از زبان ابنحسام برداشت میشود از این قرار است:

 -1فردوسي الهام بخش ابنحسام در انجام رسالت فرهنگي او بوده است .وي معتقد

است كه هر آنچه كرده است و دارد نتيجهی آن خواب شگفت است:

چه گلها كز آن خواب بر من شكفت

همان شب يكي خواب ديدم شگفت

 -2فردوسي با كار بزرگي كه كرد جاودانه و بهشتي شده است:

خـرامــان بــه پـاي گـل نـارون

همي گفت فردوسي اندر چمن ...

 -3اقرار به استادي و بلندپايگي فردوسي در سخنوري:
دلت مخزن گنج دانشوري است

(همان)48 :

(همانجا)

تو را در سخن پاية برتري است

 -4ارادت قلبي ابنحسام به فردوسي و اشتياق ديرينه به ديدن او:

زماني بنه سينه بر سينهام

تو داني كه مشتاق ديرينهام

 -5فردوسي مايه بيداري خرد و روان ابنحسام شده و از آن پس اختر او رو به بلندي

گذاشته و دلش مخزن گنج اسرار گرديده است:
دلم مخزن گنج اسرار گشت

ز پستي بـلندي گرفت اخترم

خـرد را سر خـفته بيـدار گشت
جوان شد به پيرانه سر خاطرم

 -6از همه مهمتر ابنحسام ميخواهد بگويد كه من اين كار را به درخواست فردوسي

انجام دادهام و اگر او هم امروز زنده بود همين كار را ميكرد.

شایان ذکر است که این اعتقاد و ارادت ابنحسام به فردوسی ،در زندگی و خصوصیات
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اخالقی و شخصیتی او نیز تأثیرگذاشته است .فردوسی و ابنحسام در این زمینه شباهتهاي

کد یمین و عرق جبین
زيادي دارند .هر دو انسانهاي آزاده و وارستهاي هستند كه از ّ
کفاف زندگی را فراهم میکردهاند و جز به ضرورت ،بر د ِر ارباب بیمروت دنیا نمیرفتهاند

و هر دو نقد عمر را بر سر رسالت فرهنگي خود گذاشتهاند و در پيرانه سر به تنگدستي و
مستمندي افتادهاند (احمدی بیرجندی.)35 :1378 ،

 -2اخذ کلمات و ترکیبات و تضمین برخی از مصاریع و ابیات شاهنامه

ابنحسام در گزینش کلمات و ترکیبات ،به شدت متأثر از حکیم توس بوده است به
طوری که در جای جای خاوراننامه ،مصاریع و ابیاتی به چشم میخورد که دقیقاً برگرفته از

شاهنامه است .اینک برای اثبات مدعای خویش هر مورد را به طور جداگانه بررسی میکنیم.
 - 1-2اقتباس کلمات و ترکیبات شاهنامه

زبان ابنحسام در خاوراننامه بسیار نزدیک به زبان فردوسی است؛ البته باید اذعان کرد
که فردوسی شاعری است که سبک کام ً
ال شخصی دارد و در یک داوری دقیق ،تمایزات

غیر قابل کتمان و قوت کالم او با همتایان همعصرش آشکارا به چشم میخورد و زبان و
کلمات برآمده از ذهن تیزبین او هیچگاه به تصرف دیگری درنمیآید و به گونهی شگفت

آوری ،زنده و ملموس است .فردوسی به علت ضرورت زمانی و جو اختناق حاکم در زمان

خود ،به اجبار برای بیان مسائل روز ،زبان کنایه و اسطورهای انتخاب کرده است؛ در حالی

که محتوای مورد بحث او مسائل جاری زمان است .بدین اعتبار ،فردوسی از معدود افرادی
است که توان به تصویر کشیدن جنایات قدرت سیاسی زمان خویش را داشته است .با

وجود این ،ابنحسام برای تثبیت مذهب شیعه ،زمانی که بین شیعه و سنی نزاع و درگیری

بود ،اقدام به سرودن مثنوی خاوراننامه کرد و علیرغم تغییراتی که در سطح زبانی آثار

قرن نهم در مقایسه با قرن چهارم ایجاد شده بود ،او در گزینش کلمات و ترکیبات دقیقاً
شاهنامه را مد نظر قرار داده و از حکیم توس متأثر شده است .البته این امری طبیعی است

چون «زبان منظومههای دینی فارسی ،همه تقلید از زبان شاهنامهاند» (خالقی مطلق،

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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 .)21 :1386دکتر سید محمد دامادی ( )74 :1380دربارهی زبان ابنحسام مینویسد:
«زبان شعر او در عین برخورداری از قدرت و مهارت در سخنوری ،از استیال و تسلط بر

فرهنگ شاعری و سنتهای ادبی و بهرهیابی از تجارب شاعران فارسی زبان پیش از وی

حکایت میکند»

هرچند ابنحسام در استواری و انسجام و تنوع واژگان به پای حکیم توس نمیرسد اما

الحق با خواندن ابیاتی از آثار ابنحسام ،باید به بایستگی شعر و شایستگی شاعر در پیروی

از استاد مسلم خود ،فردوسی ،معترف بود .ابنحسام گاه در توصیف میدانهای جنگ و
نبردهای تن به تن ،کلمات و ترکیباتی را برمیگزیند که دقیقاً برگرفته از شاهنامه است
مث ً
ال:

سم ستـوران درآن پهـن دشت
ز ّ

زمین شش شد و آسمان گشت هشت

سم ستــوران درآن مــــرغزار
ز ّ

ز هــامون بــه گردون بــرآمد غبــار

(فردوسی)125 :1387 ،

یا

(ابنحسام)73 :1382 ،

بـــرآمد دم بــوق و آوای کوس

زمـین آهنـین شــد هــوا آبــنــوس

بـــرآمد دم و نـالة بوق و کوس

ز گـرد سیــه شــد هــوا آبــنــوس

سپاهی بــکردار مــــور و مـلخ

نبـد دشت پیـدا نـه کــوه و نـه شـخ

ز بس کشته افکنده بر کوه و شخ

نبد بـر زمیــن جــای پــــای مــلخ

(فردوسی)815 :1387 ،
(ابنحسام)78 :1382 ،
(فردوسی)81 :1387 ،

(ابنحسام)121 :1382 ،
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 - 2-2تضمین مصاریع و ابیات شاهنامه

ابنحسام در بسیاری از موارد گاه یک مصراع و گاه یک بیت کامل از فردوسی را در

البالی اشعارش میآورد که نشاندهندهی این است که او با دیدی مثبت به شاهنامه نگاه

میکرده و پیوسته آن را به عنوان الگو مد نظر داشته است .اگرچه برخی از ابیات باال که به

عنوان نمونه برای اخذ کلمات و ترکیبات شاهنامه ذکر کردیم ،میتواند شاهدی برای این
بخش نیز باشد اما برای آشنایی بیشتر با تأثیرپذیری ابنحسام از فردوسی ،ذکر شواهدی
دیگر از تضمین مصاریع و ابیات شاهنامه خالی از لطف نمینماید:
زمین را ببوسید و بردش نماز

همی بــود پیشش زمـانی دراز

زمین را ببوسید و بردش نماز

ستـودن گرفـتش زمــانی دراز

(فردوسی)1354 :1387 ،

یا

(ابنحسام)123 :1382 ،

جهان را بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

جهان را بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

		
همچنین نمونههای زیر:

(فردوسی)409 :1387 ،
(ابنحسام)65 :1382 ،

کـــرنای
ز بس نـــالة کوس بـا
ّ

همی کس نــدانست ســر را زپــای

کــرنای
ز بس نــالة کوس بــا
ّ

هراسنده را لــرزه بـر دسـت و پــای

ز گـــرد سواران هوا بست میـغ

چــو بــرق درخشنده پــوالد تیـــغ

ز گـــرد سواران هوا بست میـغ

چــو ژالــه ببــارید از آن میــغ تیـغ

(فردوسی)358 :1387 ،

(ابنحسام)139 :1382 ،
(فــردوسی)51 :1387 ،

(ابنحسام)215 :1382 ،

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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یکــی تیرباران بـــکردند سخت

چــو بـاد خـزان بـرجهد بـر درخــت

یکــی تیرباران بـــکردند سخت

که خورشید را تــیره شـد روی بخـت

(فردوسی)408 :1387 ،

(ابنحسام)232 :1382 ،

 -3شباهت در توصیف میدانهای جنگ و نبردهای تن به تن

فضای حماسی و توصیف صحنههای جنگ و نبردهای تن به تن در شاهنامه و خاوران

نامه با هم شباهتهای زیادی دارند؛ فردوسی نبرد منوچهر با تور را اینگونه توصیف میکند:
سپیده چـو از تیره شب بـردمید

منوچــهر بـرخـاست از قلبــگاه

میـان شب تــیره انــدر خـمـیـد
ابـا جـوشن و تیـغ و رومـی کـاله

زمین شد بــکردار کشتی بـرآب

تو گـفتی سوی غـرق دارد شتـاب

ز گــرد سواران هـوا بست میـغ

چــو بـرق درخشنده پـولـاد تیـغ

بـــزد مهره بــر کوهة ژنده پیل

بــرآورد شــاه از کــمینگاه سـر

زمین جنب جنبان چو دریای نیل...

نبــد تـــور را از دو رویــه گــذر

عنان را بپیچید و برگـاشـت روی

برآمد ز لشـکر یکی های و هوی ...

ز زیــن بــر گرفتش بکـردار باد

بــزد بــر زمیـن داد مـردی بـداد

یـکی نیزه انداخت بــر پشـت او

سرش را همانگه ز تــن دور کرد

نــگونسار شـد خنجر از مشـت او

دد و دام را از تنــش ســور کـرد

(فردوسی)51-50 :1387 ،

و ابنحسام در کینخواهی قطار از ابوالمحجن و کشته شدن هالل میگوید:
بیــــاراست قطار جنگی سپـــاه

بــرآمــد خــروش سواران بــه مــاه

همـــاواز گشته بـه هم زیـر و بم

دم نـــای بــربــسته بــر نــــای دم

ز گـــرد سواران فــروزنده تیــغ

نخستین که آمـد بدآن پهن دشت
سـرافراز ابوالمحـــجن گـرد بود

تــو گفتی هـمـی آتش افـروخت میغ
بــه آوردگــه گــــرد میـدان بگشت

کـه نــزدیک او مـهتران خـرد بـود ...
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دلیـــری هـالل هبیــره بـه نـام

بـــرآهیــخت تـیـغ نبــرد از نیــام

چو تنگ اندر آمد به میدان هـالل

بــرآورد شمشیـــر و بگشاد بــال ...

به روی اندر آوردش از پشت زین

سوی آسمـــان بــرد و زد بــر زمین

دل پـهلوان گشت بـر وی درشت

سیــه گشت تــابـیده بـدر هالل

سنان راسـت کرد و خم آورد پشت ...
گــرفــت آفــتـابــش نشـــان زوال

(ابنحسام)78-77 :1382 ،

پیداست که ابنحسام در ایجاد حال و هوای حماسی و توصیف نبردهای تن به تن تا

چه اندازه از فردوسی متأثر بوده است.
 -4تأثیرپذیری بالغی و ادبی

اشتراکات فردوسی و ابنحسام در زمینهی بالغی و ادبی غیرقابل انکار است .شاهنامه،

مثمن محذوف يا مقصور ميباشد .سرايندهی
كتابي ارزشمند در قالب مثنوي و بحر متقارب ّ
اين اثر از تشبيه ،استعاره ،مجاز ،كنايه و ساير صنايع لفظي و معنوي تا جايي استفاده ميكند كه

زبانش را بيارايد ،ولي مانع دريافت مخاطب نشود .شفیعی کدکنی ( )440 :1386معتقد
است« :فردوسی میکوشد که تصویر را وسیلهای قرار دهد برای القای حالتها و نمایش
لحظهها و جوانب گوناگون طبیعت و زندگی ،آنگونه که در متن واقعه جریان دارد ،از این

رو ،مسألهی تزاحم تصویرها -که در شعر این دوره از بیماریهای عمومی شعر است -در
شاهنامه به هیچ روی دیده نمیشود» .آرايههاي ادبي در شاهنامه در خدمت هدف بنيادي

تري هستند و فردوسي آنها را بهعنوان ابزار در خدمت گرفته نه اين كه شعرش در

خدمت صنايع ادبي باشد .از نظر رسايي و شيوايي ،شعر كمتر شاعري به فردوسي ميرسد

و اين مسأله از قدرت او و بيمانندي اثرش حكايت دارد .اما اگر بخواهيم ارزش ادبي شعر
فردوسي را تقسيم كنيم شايد بتوان گفت نيمي از ارزش بالغي و ادبي كار فردوسي به
خاطر توصيفات و تصوير سازيهای بينظير اوست .او در توصيف صحنهها و مناظر هيچ

نكتهاي از دقایق بالغت را فرو نگذاشته است.

مثمن محذوف يا مقصور
حال ،مهمترين ويژگي مثنوي خاوراننامه ـ در بحر متقارب ّ

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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ـ كه آن را از حيث ادبي بيبديل و اعجابانگيز و در ميان آثار شعري ،ماندگار مينمايد؛
توصيف طبيعت و صحنههاي رزمي و بويژه بزمي آن است .آنجا كه شاعر در جايجاي

منظومهاش از فنون ويژهی ادبي همچون مبالغه و اغراق و ديگر صنايع ادبي بهره ميبرد،

به راستي كه شكوه و جالل شاهنامهی حكيم توس را فرا ياد مي آورد .اگر به چند بيت زير
از ابنحسام در توصيف شب دقت شود ،بيگمان مدعا با حجتي روشن پذيرفته خواهد شد:
خـــجسته شبي از شبـــان بـــهار

معنبرتر از زلـف مشكين يــار

سيـــاهي زده بـــــر سپيدي رقـم

بريده سر روز شب چــون قلم

تهي كرده اين خـــرگه مشك رنگ

شبي بــــود بــــرسان درياي قير

ز تـركان چيني سياهان زنــگ

يا

(ابنحسام)199 :1382 ،

نه خورشيد پيدا نه بهرام و تــير

كه بسيار ماننده است به سخن فردوسي در توصيف شب:

(همان)110 :

شبي چون شبه روي شسته به قير

نه بهرام پيدا نــه كيوان نــه تير

نــموده ز هر سو بـچشم اهـرمن

چــو مار سيه بـاز كـرده دهـن...

سپــاه شب تيره بــر دشت و راغ

پـر زاغ
يـكي فـرش گستـرده از ّ

(فردوسي)433 :1387 ،

همانطور که مالحظه میشود ابنحسام در بکارگیری تشبیه ،اسناد مجازی ،اضافهی

تشبیهی و از همه مهمتر ،اغراق و مبالغه در آفرینش این تصویر ،به شدت تحت تأثیر
فردوسی بوده است .تحلیل و بررسی برخی از برجستهترین آرايهها و صورخیال مشترك
اين دو اثر ،تأثيرپذيري ابنحسام از فردوسي را در این زمینه روشنتر خواهد كرد:
 - 1-4تشبیه

در یک اثر حماسی همچون شاهنامه ،اغراق شاعرانه جای دیگر آرایه ها و صنایع ادبی

را میگیرد و شاعر کمتر به دیگر آرایهها میپردازد اما دربارهی تشبیه باید گفت از آنجا
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که فردوسی بهخوبی دریافته که تشبیه ،حادثه را محدود و کوچک مینماید ،کمتر از این

عنصرخیال بهره برده است (شفیعی کدکنی .)447 :1386 ،البته همین تشبیهات کم او
ساده ،طبیعی ،ملموس و حسی و در نوع خود بینظیر است .چند نمونه:
ز گرد سواران هوا بست میغ

چو برق درخشنده پوالد تیغ

یکی دختری دید برسان ماه

فروهشته از چرخ دلوی بچاه

(فردوسی)51 :1387 ،
(همان)880:

ابنحسام نیز به تبع فردوسی همواره این مسأله را مد نظر داشته است اما در مواردی

که او با تشبیه تصویرسازی میکند ،تشبیهاتش چه در رزم و چه در بزم همچون تشبیهات
فردوسی ساده ،طبیعی و ملموس است .مث ً
ال:
ز گــرد سـواران هـوا بــست میغ

چو ژاله ببارید از آن میغ تیغ

بر آن تخت بر ،دختری همچو ماه

به پیش اندرون ایستاده سپاه

(ابنحسام)215 :1382 ،
(همان)185 :

 - 2-4اسناد مجازی

شفیعیکدکنی ( )452-450 :1386بحث اسنادهای مجازی را وسیعترین حوزهی

تصاویر شاهنامه میداند و معتقد است که حرکت و جنبشی که در اسنادهای مجازی

فردوسی وجود دارد به هیچ روی قابل قیاس با تصاویر تشبیهی یا استعاری رایج در شعر

دیگران نیست ...و تصاویری که فردوسی با نیروی اسناد مجازی میسازد چندان وسیع
است که عناصر سازندهی آن ،همه جا ابر است و آفتاب و دریا و سپهر و ستاره و زمین و

او هیچگاه در ساخت این تصاویر خود را متوجه جزئیات و ریزهکاریهای کوچک نمیکند...

و هیچگاه از عناصر انتزاعی و مجرد در اجزای تصویری شعر او نشانی نیست ...و این از
مؤثرترین نکتهها در تشخص کار اوست .دو مثال زیر بهخوبی تبحر فردوسی در ساخت
تصاویر به کمک اسناد مجازی را نشان میدهد:

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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زرین نشست
چو خورشید بر تخت ّ

شب تیره رخسار خود را ببست ...

زمــین گشت جـنبان چو ابر سیاه

تـو گــفتی همــی بـرنتابد سپاه

(فردوسی)642 :1387 ،
(همان)563 :

و ابنحسام نیز هرچند در ساخت تصاویر به کمک اسناد مجازی ،به پای حکیم توس

نمیرسد اما در این زمینه متأثر از فردوسی ،تصاویر زیبایی ساخته است که همچون
تصاویر فردوسی خالی از عناصر انتزاعی و مجرد است .مث ً
ال:
چو خورشید بر رخش گلگون نشست

ز دست شب تیره در خون نشست ...

زمــین گشت جـنبان هوا شد بنفش

ز چندان سواران و چــندان درفـش

(ابنحسام)105 :1382 ،
(همان)106 :

 - 3-4کنایه

ادبیات و بویژه شعر ،هنجارشکنی در گفتگوی عامیانه است؛ بدین معنی که شاعر

مطالب خود را به صورت مستقیم باز نمیگوید بلکه با شیوههای بیانی در آن پیچ و تاب

میاندازد و همین شیوه ،ادبیات را جذاب کرده است؛ کنایه یکی از شیوههای غیرمستقیم
و پیچدار بیان و یکی از ابزارهای مخیل ساختن کالم است .فردوسی از كنايه تا جايي
استفاده ميكند كه زبانش را بيارايد ولي مانع دريافت مخاطب نشود .او کمتر در کاربرد

این عنصر بیانی خود را به تکلف انداخته است .چند نمونه:
عنان را بپیچید سوی فرود

دلش پر ز کین و سرش پر ز دود

دواسبـه فـرستاده آمـد بری

چـــو بــاد خـزانی بـهنگـام دی

(فردوسی)323 :1387 ،
(همان)1029 :

ابنحسام نیز در کاربرد کنایه چندان خود را به تکلف نینداخته و کنایههای او نسبتاً

ساده و قابلفهم است .چند نمونه:
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کمربند جادو گرفت و ربود

عنان را ز میدان بپیچید زود

فـرستاده از مرز خاور سپاه

دواسبه روان شد بـه فرمان شاه

(ابن حسام)166 :1382 ،
(همان)150 :

 - 4-4اغراق

فردوسی صنايعي را بيشتر بهكار برده است كه مناسب اثر حماسياش باشد و با

جرأت میتوان گفت که اغراق برجستهترین و بهترین صنعتی است که فردوسی آن را به
زیباترین شکل ممکن بهکار برده است .شفیعی کدکنی ( ،)450 :1386استفادهی شاعر از

عناصر هستی را رمز برتری اغراقهای فردوسی در مقابل اغراقهای دیگر شاعران میداند،

عناصری از قبیل کوه ،دشت ،ابر ،دریا ،خورشید ،ماه و  ...که در آثار دیگر شاعران کمتر به
چشم میخورد .مث ً
ال:
سپـاهی بـکردار مور و ملخ

نبد دشت پیدا نه کوه و نه شخ

ز گرد سواران هوا بست میغ

چـو بـرق درخشنده پوالد تیغ

(فردوسی)81 :1387 ،
(همان)51 :

و چند نمونه از خاوراننامه که مشابهتهای فردوسی و ابنحسام را در کاربرد اغراق به

خوبی نشان میدهد:

ز بس کشته افکنده بر کوه و شخ

نبـد بر زمین جای پای ملخ

ز گــرد سواران هــوا بـست میغ

چو ژاله ببارید از آن میغ تیغ

(ابن حسام)121 :1382 ،
(همان)215 :

با توجه به این موارد ،به جرأت میتوان ادعا کرد که ابنحسام در زمینهی بالغی و ادبی

نیز پيوسته به شاهنامه نظر داشته است.
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 -5اشتراک در هدف و رسالت فرهنگی

هدف فردوسی و ابنحسام از سرودن شاهنامه و خاوراننامه ،احیای هویت ملی و

فرهنگی ایرانیان بوده است .به عبارت دیگر ،خاوراننامه ادامهی همان راه و رسالتي است
كه قرنها قبل ،فردوسي آغاز كرده بود و ابنحسام در قرن نهم همان كاري را در احياي

هويت فرهنگي ايرانيان كرد كه فردوسي در قرن چهارم؛ زيرا در قرن نهم گرايشهاي
شيعي به اوج خود رسيده بود و نياز باطني مردم ايران و عالقه شديد آنها به امام علي
(ع) سبب شد كه وجود مبارك آن حضرت كه جنبهاي اسطورهاي و افسانهاي پيدا كرده

بود ،صبغهی ملي بگيرد و به عنوان انسان آرماني فرهنگ ايراني در كنار رستم" كه نماد
مليت ما بود" نه در مقابل آن ،قرار گيرد .لذا همانگونه كه فردوسي بنا را بر احياي حماسهی ملي

ايرانيان ميگذارد ولي در عين حال ارادت تام خود را به اهل بيت پيامبر(ص) و علي(ع) در
جايجاي شاهنامه باز ميگويد ،ابن حسام هم در شرايطي متفاوت ،بنايش را بر حماسهاي

ديني ميگذارد كه در آن ،فردوسي و رستم جايگاه وااليي دارند و اين يعني تلفيق عناصر
فرهنگ ايراني و اسالمي ،مخصوصاً مذهب تشيع؛ كه هر كدام به منزلهی دو روي يك
سكهاند و فرهنگ ملي ما را در چهرهی دو قهرمان آرماني و ملي مينمايانند .لذا نبايد
تصور كرد كه هويت ملي چيزي جدا از مذهب و يا در تقابل مذهب تشيع است ،بلكه

هويت ملي اعم از عناصر مذهبي و غيرمذهبي است؛ بدين معنا كه وقتي عناصر مذهبی
مشخصهی فرهنگي يك ملت شدند ،از عناصر ملي به حساب ميآيند ،چنانكه بسياري

از عناصر مذهبي ميترائيسم و زردشتي كه زماني جزو اساطير مذهبي بودهاند امروزه به

عناصر ملي فرهنگ ايراني تبديل شدهاند .از اینرو ،در خاوراننامه نيز امام علي(ع) كه
نماد مذهب تشيع است بعد از مقبوليت عام در بين ايرانيان ،به صورت نماد ملي و انسان
آرماني در ميآيد.

اهميت اين مطلب به حدي است كه حتي فردوسي اينگونه از سر اخالص و ارادت

دربارهی اميرالمؤمنين داد سخن ميدهد:
حكيم اين جهان را چو دريا نهاد

چـو هـفتـاد كـشتي بر او ساخته

بـرانـگـيخـتـه مـوج از او تـنـد بـاد

هــمــه بــادبــانها بـــرافـراخـتـه
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يـكي پهن كشتي به سان عروس

بـيـاراستـه هــمـچو چـشم خـروس

اگر چشم داري بـه ديـگر سراي

بــه نـزد نـبـي و عـلـی گـيـر جـاي

مـحمـد بـدو انـدرون بــا عـلي
ّ

گـرت زين بد آيد گناه من است

بـر اين زادم و هم بر اين بگذرم

هـمـان اهـل بـيـت نـبـي و ولـي ...

چنين است و اين دين و راه من اسـت

چــنان دان كــه خـاك پـي حـيـدرم

(فردوسي)4 :1387 ،

خالصه اينكه خاوراننامه و شاهنامه هر دو با يك هدف و در يك مسير حركت ميكنند

و آن احياي هويت ملي و فرهنگي و هويتبخشي به ايرانيان است.
 -6ورود شخصیتهای شاهنامه به خاوراننامه

در باب شخصیتهای خاوراننامه باید گفت که برخی مانند مالک اشتر ،ابوالمحجن،

عمرو بن معدی کرب و عمر بن امیه ،واقعیت تاریخی دارند که دالوریهایشان در غزوات
صدر اسالم ،ورد زبانها و آشنای گوشهاست و پارهای دیگر از شخصیتهای داستانی
همچون عمالق ،قرطاس و عبدوی صرفاً ساختهی ذهن شاعر است و تنها باید از دید
حماسی بدانها نگریست .اما گروه سوم ،شخصیتهایی هستند که مستقیماً از شاهنامه

به خاوراننامه راه یافتهاند که ابنحسام گاه برای ذکر مثال و تشبیه و تأیید مطلب خود و

گاه به عنوان شخصیتی مستقل در داستانهایش از آنها استفاده میکند از جمله رستم،
اسفندیار ،بیژن ،جمشید ،بهمن ،زال ،سام ،ضحاک ،کاوس ،کیخسرو ،کیقباد ،گستهم،

گودرز ،گیو ،منوچهر و . ...این مطلب نشاندهندهی این است که ابنحسام با شاهنامه
آشنایی زیادی داشته و داستانهای شاهنامه را به خوبی در خدمت پروژهی مذهبی و
معنوی خودش به کار گرفته است .بهعنوان نمونه او در فرجامین سخن داستان کشته

شدن قطار در بیان عبرت و اعتبار چنین میگوید:
بـه دولـت رسد مرد فرمانپذیر

جـهان تا پدر را نکشت ای پسر

چـو شـاه کهنسال شد نـو رسید

اگـر دولـتـت هست فـرمـانپـذیـر...

پـسر چـون نـشیند بـه جـای پـدر؟
ز کـیخسرو افـسر بــه خسرو رسید

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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منوچهر تـا از جـهان رخ نتـافت

قـبـاد انــدر او کـیـقبـادی نـیـافت

بــیا تــا ببینی بــه زیـر مـغاک

کـه کاووس را کاسه پـر شد ز خاک

تـهی جـام جـم تا نگردد ز مـی

زمـانـه چـو دست ستم برگـشاد
و در جایی دیگر:

ضحاک و جم؟
کجا شد فریدون و ّ
سکندر کجا رفت و دارا کجاست؟

کـجا پـر شود کــاس کـاووس کی؟

چـه خسرو چــه کـیخسرو و کیقباد

(ابنحسام)88-87 :1382 ،

کـجا رستـم و بـیژن و گستهم؟

یکـی زان همه آشکارا کجاست؟

(همان)257 :

گاهی شخصیتهای شاهنامه بدون تغییر کارکرد ،در خاوراننامه راه پیدا کردهاند.

بهعبارت دیگر ،ابنحسام چهرههای مثبت و منفیای که از شاهنامه گرفته بدون اینکه
تغییری در ماهیت و کارکرد آنها ایجاد کند ،آنها را در البالی داستانهایش به خدمت

گرفته و مضمون مورد نظرش را بیان کرده است .شاهد بارز این مورد ،شخصیت رستم
است .رستم معروفترین شخصیت شاهنامه است که صحنههای حماسی بسیاری در
شاهنامه آفریده است؛ از آن جمله میتوان به فتح دژ سپندكوه ،نجات دادن كیكاووس و

سایر پهلوانان در بند دیو سپید مازندران با گذشتن از هفتخوان ،نجات كاووس از بند شاه

هاماوران ،بزرگ كردن سیاوش پسر كاووس ،كشتن سودابه همسر كیكاووس به خونخواهی
سیاوش ،حمله به توران به خونخواهی سیاوش ،نجات بیژن پسر گیو از چاه افراسیاب و

پرورش بهمن پسر اسفندیار اشاره كرد .خالصه اینکه رستم بزرگترین قهرمان حماسهی
ملی ایران و نماد پهلوان آرمانی ایران و مظهر همه نیرومندیها و دالوریها و جوانمردیها و

در یک کالم ،همهی فضائل واالی انسانی است .نکته در این جاست که هرجا ابنحسام نام
رستم را میآورد در واقع هدفش بیان دالوری و پهلوانی اوست .گاه این مطلب را مستقیم

و گاهی غیرمستقیم بیان میکند .بهعنوان مثال ،ابنحسام در خاوراننامه از کوهی با این
مشخصات سخن میگوید بینام و نشان ،جایگاه دیوان و غوالن ،صعبالعبور ،به زیر آتش و

به زبر زمهریر و  . ...نام این کوه ،کوه بلور است که فقط علی(ع)  -قهرمان و شخصیت اول
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خاوراننامه  -میتواند به آنجا برود و تاکنون نیز کسی به این کوه گذر نکرده است؛ کوهی
که علی(ع) در ابتدای امر از آن شگفتزده میشود:
بـه کـوه اندرون مـاند حیدر شگفت

که یا رب کسی پیش از این روزگار

برآورد دست و دعا کرد و گفت

گذر کرده باشد بدین کوهسار؟

(همان)190 :

در اینجا ابنحسام با ظرافت خاصی برای نشان دادن عظمت و اهمیت کار حضرت در

نظر مخاطب ،شخصیت رستم را با همان کارکردی که در شاهنامه داشته ،وارد داستانش
میکند و در ادامهی ابیات مذکور چنین میگوید:
یکی پیشتــر زین بســی روزگار

رسیده است رستم بدین کوهسار

(همانجا)

شاعر میگوید این کوهی است که فقط رستم توانسته است به آن گذر کند نه کسی

دیگر .مخاطب در اینجا با شناختی که از رستم دارد ،عظمت و شگفتی واقعه را به خوبی

درک میکند .ابنحسام میتوانست به جای رستم ،شخصیت دیگری را انتخاب کند اما

گزینش شخصیت رستم توسط ابنحسام ،از روی شناخت و آگاهی او نسبت به شاهنامه و
بویژه رستم بوده است نه بهصورت تصادفی و اتفاقی.

این امر در مورد دیگر شخصیتهای شاهنامه  -البته کمی ضعیفتر -نیز صادق است.

بهعنوان مثال ،جمشید ،شخصیتی است که در خاوراننامه بارها نام او به چشم میخورد.

اگرچه شخصیت جمشیدشاه در خاوراننامه با جمشید ،پادشاه اسطورهای شاهنامه در

برخی موارد با یکدیگر تفاوتهایی دارند اما ابنحسام در بیشتر مواردی که نام جمشید را
میآورد به گونهای جمشی ِد شاهنامه را برای مخاطب تداعی میکند؛ زیرا همانطور که در
سطور قبلی گفته شد ابنحسام تحت تأثیر شاهنامه ،این شخصیتها را وارد داستان هایش

کرده؛ پس طبیعی است که این شخصیتها با کمترین تغییر به خاوراننامه راه یافتهاند.
بهعنوان نمونه ،در هر دو اثر جمشید ،پادشاه است:
 ...گرانمایه جمشید فرزند او

فرخ پدر
بـرآمد بـر آن تـخت ّ

کـمر بست یکدل پر از پند او

به رسم کیان بر سرش تاج زر

(فردوسی)12 :1387 ،

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
 ...بـرابـر یـکی تـخت بسته بلور
نشسته بر آن تخت جمشیدشاه
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تو گفتی همی تابد از چرخ ،هور

بـه سر بـر نـهـاده کـیانـی کاله

(ابنحسام)135 :1382 ،

و یا در هر دو اثر ،جمشید دارای دختر (دخترانی) زیبارو میباشد:

جمشید
...دو پـاکیزه از خـانهی ّ

برون آوریدند لرزان چو بید

که جمشید را هر دو دختر بدند

سر بانوان را چو افسر بـدند

...گـلش چـهره و نـام گلچهر بود

پـری را بـر آن ماهرخ مهر بود

سر بـانوان دخـت جـمشیدشاه

(فردوسی)18-17 :1387 ،

خداوند شمشیر و تخت و کاله

(ابنحسام)118 :1382 ،

باید اذعان کرد که وجود چنین مشابهتهای جزئی در شخصیتهای شاهنامه و

خاوراننامه ،نتیجهی تأثیرپذیری بیش از حد ابنحسام از شاهنامه است.

ابنحسام شخصیتهای شاهنامه را در موارد مختلف دیگری نیز به صورت پراکنده به

خدمت میگیرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
اسفندیار (اسپندیار)

شخصیت معروف شاهنامه است که ابنحسام در مقام تشبیه ،نام او را به وام میگیرد:

بـغـرید بهمن چـو ابـر سیاه
ّ
به بهمن درآمد چو اسپندیار

بـه گـرز گران کرد مالک نگاه

بدو گفت باش ای نبرده سوار

(ابنحسام)144 :1382 ،

بهمن

در شاهنامه ،بهمن پسر اسفندیار ،از پادشاهان کیانی است که پس از گشتاسپ ،شاه

ایران شد .در خاوراننامه ،بهمن یکی از شخصیتهای مستقل است که ابنحسام تحت
تأثیر شاهنامه او را وارد داستانهایش کرده است:
یکی خاوری بود بهمن به نام

بـه بازوی مردی و شیرافکنی

دالور سواری بـه مردی تمام

شکستی سپاهی بـه تـنها تنی

(همان)143 .
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زال (زال دستان)

این شخصیت در خاوراننامه چهرهای فریبنده و حیلهگر دارد .ابنحسام در انتخاب

این شخصیت ،گوشهچشمی به زال ،پدر رستم دارد .همانطور که زال در شاهنامه بیشتر
با دستان  -به معنی حیله و نیرنگ  -همراه است و معموالً با ترفند و حیله به استقبال
مشکالت میرود ،زال در خاوراننامه نیز دارای چنین ویژگیهایی میباشد:

بــر آواز او نــعـرهای بــرکـشید

چو آواز حـیدر بـه مالک رسید

به فـریاد گفت ای جهان پهلوان

بـه فـریاد مـالـک بـرس گر توان

بـه مالک چنین پاسخ آورد زال

کـه پذرفت خورشید عمرش زوال

گـرفـتار گـشتم بـه دستان زال

به دستان بر او دست بیرون کنم

بـه افسون جـادوی شوریدهحال...
گر او فیلسوف است افسون کنم...

(همان)254 :

گیو ،سام و گودرز

در شاهنامه گیو ،پهلوان ایرانی پسر گودرز و پدر بیژن است و سام ،پسر نریمان و پدر

زال و در دورهی فریدون و منوچهر ،پهلوان ایرانیان است و گودرز ،پهلوان ایرانی ،پسر

کشواد و شاه اصفهان است .ابنحسام این سه شخصیت را از شاهنامه میگیرد و آنها را
به عنوان سه فرزند از فرزندان صدگانهی صلصال قرار میدهد .فرزندانی که هریک سردار
لشکر و حاکم یکی از نواحی سرزمین قاماند:
جـهانجـوی را صـد پسر بیش بود

نـود زان بـه هر مرز و هر کشوری
چـو سربـال و شهبال خنجرگـذار
چو گودرز و نوزاد و چون قهرمان

از آن ده کمربسته در پیش بود

جداگـانه هـر یـک سرلشکری

چو نـوراین و گیو و سام سوار

تهمتن کـه بـود اژدهای دمان...

(همان)273 :

در مجموع باید گفت از آنجا که شخصیت و شخصیتپردازی در داستان ،مقولهای

بسیار مهم و اساسی است ،ابنحسام هنرمندانه برخی از شخصیتهای جذاب ،عمیق و
ماندگار شاهنامه را به وام گرفته و داستانهای خود را با گزینش این شخصیتها ،قوی و

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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مستحکم گردانیده است .انتخاب شخصیتهای شاهنامه  -نه آثار حماسی دیگر -توسط

ابنحسام نیز مهر تأییدی بر تأثیرپذیری شدید ابنحسام از فردوسی است.
 -7بنمایهی اصلی مشترک (جدال حق و باطل)

مهمترین نکته که در همهی آثار حماسی کم و بیش به یک صورت جریان دارد ،نبرد

و جدال و جنگ و پیکار است ،ستیز با تباهیها و نارواییها به منظور رعایت نام و ننگ.

در سرتاسر شاهنامه جنگ میان حق و باطل ،روشنی و تاریکی و یزدان و اهریمن است .به

عنوان نمونه ،میتوان به داستان ضحاک و فریدون اشاره کرد .فریدون نماد حق و ضحاک
ضحاک غلبه می-کند:
نماد باطل است که در نهایت فریدون بر ّ
ضحـــاک را بسته خـوار
ببردند ّ

بپشت هیـونی برافکـنده زار ...

بکوه اندرون تنــگ جایش گزید

نگه کرد غــاری بنش ناپـدیـد

ببستش بران گـــونه آویـــخته

و زو خون دل بر زمیـن ریـخته

بیــــاورد مسمـــارهای گــران
ضحــاک چون خاک شد
ازو نام ّ

گسسته شد از خویش و پیوند او

بجایی که مغزش نبود اندران ...

جـهان از بد او همه پـــاک شد
بمــانده بدان گـــونه در بند او

(فردوسی)30 :1387 ،

در خاوراننامه نیز مضمون اصلی ،جدال حق و باطل است که حضرت علی(ع) و

مالک نماد حق و پادشاهانی همچون قباد ،تهماسبشاه ،جمشیدشاه ،صلصال و ...نماد

باطل هستند و در نهایت نتیجهی این جدالها پیروزی حق است بر باطل .بهعنوان مثال،
علی(ع) در نبرد با جمشیدشاه بر او پیروز میشود و سرزمین خاور مسخر او میگردد .ابن
حسام صحنهی ورود حضرت به شهر و شکست جمشیدشاه را اینگونه توصیف میکند:
به شهر اندر آمد به کــردار شیــر

ز مــردم تهی گشت باال و زیــر ...

گریزان شد از کشور و بوم خویش

چـو برگشته دید اختر شوم خویش

شهنـــشاه خاور بپرداخت جــای
به شهر انـــدر آمد علی با سپــاه

رهــا کـرد بنــگاه و پـــرده سرای

نشست از بــر تخــت جمشیدشاه
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بر او یک به یک آفرین خوان شدند

همــه شهر خاور مسلمان شــدند

(ابن حسام)171-172 :1382 ،

 -8خوارق عادات

خوارق عادات در میان پهلوانان بسیار است .توانایی رستم تا حدی است که درختی را

مانند علفی از زمین میکند و ّنرهگوری را بر آن کباب میکند ،اما درخت عظیم و ّنرهگور
بزرگ در دست توانای او از پر مرغی هم کمتر است:
چـو آتش پـراکنده شد پیلتن
یکی ّنرهگوری بزد بر درخـت

درختی بجست از در بـــــابزن

پر مرغی نسخت
که در چنگ او ّ

(فردوسی)173 :1387 ،

ابنحسام نیز در داستان نبرد صلصال با حضرت علی(ع) زور بازوی علی(ع) را از زبان

خود حضرت ،توصیف میکند آنجا که صلصال از زور بازوی حضرت در شگفت میماند و
حضرت از تواناییهای خود از جمله کندن در قلعهی خیبر میگوید:
به صلصال حیدر نگه کـرد و گفت

چه دیوان که من کشتهام روز کین

بکندم در حصــن خیبـــر ز جای

که از من چنین ها نباشد شگفت

چه گردان که افکندهام من ز زین
به بازوی خویش و به نام خـدای

(ابن حسام)289 :1382 ،

 -9تأثیرپذیری از آثار باستانی پیشین

در موقعی که فردوسی حدود سی و پنج تا چهل سال داشته است درصدد برآمده

شاهنامهای را که در عهد جوانی او به حمایت و با پشتیبانی مالی همشهریش ،ابومنصور

پسر عبدالرزاق به نثر فارسی تهیه شده بود ،به نظم درآورد؛ در همین زمان شاعری

جوان که همعصر فردوسی و تخلصش دقیقی بوده است ،به نظم آن دست میزند ،اما
عمر این شاعر مجال ادامهی کار را به او نمیدهد و فردوسی آن را به پایان میرساند
(مینوی .)56 :1372 ،حکیم توس در البالی اشعار خود از این کتاب -شاهنامهی منثور

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه
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ابومنصوری -با عنوانهای "گفتهی باستان"" ،نامهی باستان" و ...یاد میکند ،که ظاهرا ً

منبع اصلی او در سرودن شاهنامه بوده است:
ز گفتار دهقان یکــی داستان

بپیوندم از گفتهی باستان

سرآرم من این نامهی باستان

بگیتی بمانم یکی داستان

(فردوسی)172 :1387 ،
(همان)758 :

فردوسی همچنین در ذکر داستانهایش از افرادی با عنوان "دهقان" یاد میکند:

ز گفتار دهـــقان کنــون داستان

تو برخــوان و برگوی با راستان

 ...چو باشی بدین گفته همداستان

که دهقان همی گوید از باستان

(همان)201 :
(همان)390 :

ابنحسام نیز متأثر از آثار باستانی پیشین است .او عالوه بر تأثیرپذیری از شاهنامه -که

موضوع اصلی این مقاله میباشد -در بیان قصص و روایات و اخبار ،از خردمندی تازی نژاد

نقل مطلب میکند بدین ترتیب:

خردمــند دانای تــازی نـژاد

و یا از دفتر باستان روایتی میآورد:

چنین خواندم از دفـتر باستان

گزارش چنین کرد دهقان پیر

ز تـازی زبانان چنین کــــرد یاد

(ابن حسام)36 :1376 ،

روایـــت کنــــد راوی داستــان
یا

سخن دان چنین زد رقم بر حریر

 -10عشق به مثابهی چاشنی حماسه

(همان)241 :

(همان)494 :

درست است كه شاهنامه به موضوع حماسه اختصاص دارد ولي به اين معني نيست كه
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چيزي به غير از حماسه در آن نباشد .داستانهاي عاشقانهی بينظيري مثل زال و رودابه

1

در شاهنامه وجود دارد .در اين داستان ،زال سنتهاي حاكم بر جامعه را ميشكند و بر
خالف همهی قهرمانان حركت ميكند و به نوعي ميتوان گفت حماسه را تبديل به يك
رمان عاشقانه ميکند .اين موضوع در مثنوي خاوراننامه نيز صادق است .آنجا كه مالك،

اسير گلرخ ،دختر جمشيدشاه ميشود و در نهايت ،گلرخ را به نكاح مالك در ميآورند 2.با

خواندن كامل اين دو داستان ،موضوع به خوبي براي خوانندگان روشن ميشود.
 -11جنگ با دیوان و اژدها و ساحران

فردوسی صحنههای زیادی از نبرد پهلوانان-به ویژه رستم -با دیوان و اژدها و ساحران

را بازگو میکند ،بهعنوان مثال ،نبرد رستم و اکوان دیو را اینگونه توصیف میکند:
تهمتـن چـو بشنید گفتار دیـو

برآورد چــون شیـر جنگی غریــو

بپیچیـد بر زین و گــرز گران

برآهیــخت چـون پتــک آهنگران

ز فتراک بگشاد پیچان کمنــد
بزد بر سر دیو چون پیل مست

بـیفکنــد و آمـد میــانش به بنـد

سر و مغزش از گرز او گشت پست

(فردوسی)432 :1387 ،

و ابنحسام نیز نبرد حضرت علی(ع) با اژدها را اینگونه بیان میکند که بسیار ماننده

است به توصیف فردوسی از نبرد رستم و اکوان دیو:
 ...ز کـوه اندر آمد یکی اژدهـا

چـو حیـدر بدان اژدها بنـگرید

که ابـــلیس را ز او نبودی رهــا

ز سر تــا به پایش سراسر بدیــد

کشید از مـیان دشنـهی آبـگون

شد انــــدر سر اژدها آب خــون

یــکی تیغ حیدر بـزد بر سرش

به یـک زخم دو نیمه شد پیکرش

برآویخت آن مــار با او بـه هم

همی خواست کاو را بسوزد به دم

(ابن حسام)192 :1382 ،

موارد ياد شده ،مهمترين مشتركات شاهنامه و خاوراننامه بود؛ البته موارد بيشمار
 .1ر .ک .به :فردوسی.102 - 56 :1387 ،
 .2ر .ک .به :ابن حسام.121 - 116 :1382 ،
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ديگري هم از اين قبيل ميتوان يافت که ذكر همهی آنها از حوصلهی این مقاله خارج
است.

با توجه به آنچه گفته شد نقش بيهمتاي فردوسي در سرودن خاوراننامه و نادرستي

سخنان كساني كه خاوراننامه را در تقابل با شاهنامه قرار ميدهند و شاهنامه را مغنامه

و كفرنامه مينامند 1و فردوسي را به الحاد و بيديني و زنده كردن آيين مجوس متهم
ميگردانند؛ مشخص ميگردد.

در پایان ،پس از بررسی مشترکات شاهنامه و خاوراننامه در زمینههای مختلف ،میتوان با

جرأت نظر کسانی را که به ابنحسام لقب فردوسی ثانی دادهاند (اته )560 :1356 ،تأیید

کرد.

نتیجه

با توجه به بررسي انجام شده بايد گفت ابنحسام در سرودن خاوراننامه به شدت

تحت تأثیر حكيم توس بوده است .از آنجا که فردوسی رسالت بزرگ خود -احیای فرهنگ

ملی -را با سرودن شاهنامه با موفقیت به انجام رسانید؛ ابنحسام متأثر از شاهنامه ،اقدام
به سرودن خاوراننامه کرد که این تأثیرپذیریها در جای جای اثرش پیداست؛ از انتخاب
وزن و بحر گرفته تا تأثیرپذیری واژگانی و ادبی ،تضمین برخی از مصاریع و ابیات شاهنامه،
شباهت در شخصیتهای داستان ،شباهت در توصیف میدانهای جنگ و نبردهای تن به
تن ،خوارق عادات ،جدال حق و باطل ،متأثر بودن از آثار باستانی پیشین ،جنگ با دیوان

و اژدها و ساحران و موارد دیگری که در همین مقاله به آن اشاره گردید .لذا با توجه به
شباهتهای این دو اثر در زمینههای مختلف باید گفت که هر چند نمیتوان فردوسی و

ابنحسام را همسنگ یکدیگر پنداشت اما شاهكار فردوسي در سرودن خاوراننامه بيشترين

نقش را داشته و قراين متعدد حاكي از آن است كه ابنحسام از ابتدا تا انتها شاهنامه را

همچون الگويي همواره مد نظر داشته و توانسته است در قرن نهم متناسب با نياز فرهنگي
زمان ،حماسهاي ديني در ادامهی راه و رسالتي كه قبل از فردوسي آغاز شده بود و با

 .1جهت تفصیل ر .ک .به :آيدنلو.65 :1388 ،
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فردوسي راهي مشخص در نمايش جلوههاي فرهنگي و ملي يافت ،به فرهنگ و ادب ايران
زمين تقديم نمايد.
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چهل و پنجم ،شمارهی چهارم (بهار).78-59 :

2 .2ابنحسام خوسفي ،محمد ( .)1366ديوان ابن حسام خوسفی .به اهتمام احمد احمدي
بيرجندي و محمدتقي سالك .مشهد :ادارهی كل حج و امور خيريهی استان خراسان.

" .)1376( ------3 .3خاوراننامه (نيمهی اول)" .تصحيح حيدرعلي خوشکنار .پايان
نامهی كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
فردوسي مشهد.

" .)1378( ------4 .4خاوراننامه (نيمهی دوم)" .تصحيح حميداهلل مرادي .پايان نامه

ی كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
فردوسي مشهد.

 .)1382( ------5 .5تازياننامهی پارسي (خالصهی خاوراننامه) .تصحيح حميداهلل
مرادي .تهران :مركز نشر دانشگاهي.

6 .6اته ،هرمان ( .)1356تاريخ ادبيات فارسي .ترجمهی صادق رضا زاده شفق .تهران:
بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

7 .7احمدي بيرجندي ،احمد (" .)1378ديدگاههاي اخالقي و اجتماعي محمد بن حسام

خوسفی در منظومهی خاوران نامه" .خراسان پژوهي (فصلنامهی مركز خراسان
شناسي) ،سال دوم ،شمارهی دوم ،پیاپی ( 4پاییز و زمستان).47-33 :

8 .8بهنام فر ،محمد (" .)1388شاهنامه و خاوراننامه دو جلوه از هویت ملی ایران".
فصلنامهی پاژ (ویژه نامهی فردوسی) ،سال دوم ،شمارهی سوم و چهارم ،پیاپی  7و 8
(پاییز و زمستان).191-177 :

تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه

35

9 .9بيهقي ،حسينعلي (" .)1378حماسههاي ديني شفاهي در ادب عامه" .خراسان
پژوهی (فصلنامهی مركز خراسان شناسي) ،سال دوم ،شمارهی دوم ،پیاپی ( 4پاییز
و زمستان).181-171 :

1010خائفي ،عباس (" .)1380واقعيت و اسطوره در شعر ابنحسام خوسفي" .مجلهی
دانشكدهی ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند (ويژهی ابنحسام خوسفي) ،سال
اول ،شمارهی اول (بهار).57-51 :

1111خالقي مطلق ،جالل ( .)1386حماسه ،پديدهشناسي تطبيقي شعر پهلواني .تهران:
مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي.

1212دامادی ،محمد (" .)1380ویژگیهای شاخص در شعر ابنحسام خوسفی و نقش

فرهنگی وی در تشکیل حکومت شیعی" .مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند (ویژهی ابنحسام خوسفی) ،سال اول ،شماره اول (بهار).79-73 :

1313راشدمحصل ،محمدرضا (" .)1378خاوراننامه يك حماسه ديني تاريخي يا يك
منقبت نامه اعتقادي تبليغي" .خراسان پژوهي (فصلنامهی مركز خراسان شناسي)،
سال دوم ،شمارهی دوم ،پیاپی ( 4پاییز و زمستان).69-47 :

1414شفيعي كدكني ،محمدرضا ( .)1386صور خيال در شعر فارسي .تهران :آگاه.
1515صفا ،ذبيح اهلل ( .)1352حماسه سرايي در ايران .تهران :اميركبير.

1616فردوسي ،ابوالقاسم ( .)1387شاهنامه .به كوشش سعيد حميديان .تهران :قطره.
1717مينوي ،مجتبي ( .)1372فردوسي و شعر او .تهران :توس.

1818ناصح ،محمدمهدي (" .)1378خاوراننامه ،نوشداروي جان بخش ابنحسام خوسفی".
خراسان پژوهي (فصلنامهی مركز خراسان شناسي) ،سال دوم ،شمارهی دوم ،پیاپی

( 4پاییز و زمستان).147-129 :

1919ياحقي ،محمدجعفر (" .)1378شناخت مفاخر ،شناخت خراسان" .خراسان پژوهي
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خاوراننامهی ابنحسام خوسفی در گسترهی حماسههای دینی و تاریخی
تاریخ دریافت91/12/15 :
تاریخ پذیرش92/2/6 :

فاطمه بیدختی

1

مرادعلی واعظی

2

چکیده

حماسه یکی از انواع ادبی است؛ تعریف و ویژگیهای خاص دارد و از دیدگاههای مختلف

به انواعی چند تقسیم شده است .بر طبق یکی از تقسیمبندیها ،حماسههای تاریخی و

دینی از انواع حماسهاند .این حماسهها مولود طبیعی شرایط اجتماعی و فکری حاکم بر

دورههای خاص تاریخی هستند .در این مقاله ضمن معرفی اجمالی حماسههای تاریخی
و دینی ،با محوریت خاوراننامهی ابنحسام خوسفی که از موفقترین حماسههای دینی

است ،به تبیین ویژگیهای حماسههای دینی پرداخته شده است و با تطبیق ویژگیهای
ساختاری خاوراننامه با ویژگیهایی که برای حماسه برشمردهاند ،بر اهمیت جایگاه ادبی
این حماسهی بزرگ دینی ،در گسترهی حماسههای دینی و تاریخی تأکید شده است.

واژگان کلیدی :حماسه ،حماسهی تاریخی ،حماسهی دینی ،خاوران نامه ،ابنحسام

خوسفی.

 .1مدرس دانشگاه فرهنگیان امام سجاد (ع) بیرجند .نویسنده مسؤول.
 .2استادیار گروه ادبیات دانشگاه بیرجند

fbidokhti@yahoo.com
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مقدمه

اغلب ،شنیدن واژهی "حماسه" ،کتابهایی از نوع شاهنامهی فردوسی را در اذهان

تداعی میکند و پذیرفتن این که کتابهایی چون "خاوران نامه" هم زیر مجموعهی نوع

ادبی  -حماسی است ،برای بسیاری از افراد دشوار است؛ چراکه شخصیت محوری این

گونه آثار شخصیتی واقعی ،تاریخی و دینی است .لذا در این مقاله ،سعی بر این است که
در وهلهی اول حماسهی دینی تبیین شود ،سپس به شیوه ی تحلیل محتوا و از طریق

تطبیق ویژگیهای حماسه با خاوراننامه ،جایگاه حماسی این اثر ،بهتر روشن شود .ابتدا
به تعریف کوتاهی از حماسه و انواع آن میپردازیم تا زمینهای شود برای پاسخ گفتن به
مسأله اصلی این تحقیق.

حماسه در لغت به معناي دالوري و شجاعت است و از قديميترين و مهيجترين انواع

ادبي است« .در اصطالح ،نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال و مردانگیها

و افتخارات و بزرگیهای قومی یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی
آنان گردد» (صفا.)3 :1369 ،

در حماسه ،تاريخ و اساطير ،خيال و حقيقت به هم آميخته است .اما همانطور که

فردوسی در این ابیات میگوید ،خواننده باید از سطح افسانهای آن بگذرد و به ژرف ساخت

و حقیقت آن برسد:

تو اين را دروغ و فسانه مدان

از او هرچه اندر خورد با خرد

به یک سان روش در زمانه مدان
ديگر بر ره رمــز معنـــي بـرد

(فردوسی)9 :1369 ،

برای حماسه ویژگیهایی برشمردهاند و حماسه را از جنبههای مختلف تقسیمبندی

کردهاند 1؛ از یک دیدگاه حماسهها را به دو دستهی طبیعی و مصنوع تقسیم میکنند و از
چشم اندازی دیگر ،به حماسههای اساطیری و پهلوانی ،حماسههای عرفانی و حماسههای
دینی تقسیم کردهاند (شمیسا )54-52 :1374 ،که حماسه دینی از نوع حماسهی مصنوع
شمرده میشود.

 .1ر.ک .به :کتاب های انواع ادبی؛ مث ً
ال انواع ادبی سیروس شمیسا ،انواع ادبی حسین رزمجو ،انواع ادبی محمد عبادیان
و نیز حماسه سرایی در ایران ذبیح اهلل صفا.
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در اینجا توضیح این نکته ضروری است که حماسه در هر صورت ،چه فلسفی باشد چه

عرفانی و چه اساطیری ،باید همواره در بافتی از شهسواریها و بهادریها و خطر کردنها

ارائه شود .به عبارت دیگر ،دل به دریا زدنها و تن به خطر سپردنها ،مشخصه اصلی
حماسه است.

از دیگر خصوصیات کلی حماسه میتوان به شکلگیری آن بعد از یک دوره نقل

شفاهی ،مبهم بودن زمان و مکان در اثر ،تعلق زمان حماسه به لحظات تکوین یک جامعه

و مبارزه برای آن و وجود یک هسته ی تاریخی که با لعاب پر رنگ افسانه و اسطوره پوشیده

میشود ،اشاره کرد .در ایران حماسههای طبیعی به صورت روایات شفاهی از گذشتههای
دور بین مردم رواج داشت؛ خداینامکها و شاهنامههای منثور؛ بعدها این روایات ،به
ضرورت تاریخ به صورت مکتوب درآمده است.

قرن چهام و پنجم دوران سرودن حماسههای ملی است چون «ملیت ایرانی در معرض
خطر بوده؛ مث ً
ال فردوسی با پدید آوردن شاهنامه قومیت ایرانی را تثبیت کرده است
(غالمرضایی.)64 :1387 ،
حماسهی تاریخی

از هجوم مغول به ایران ( 616ق ).تا ایلغارهای تیمور ،دورانی پرآشوب و ویرانگر در

تاریخ ایران اتفاق افتاد؛ ایرانیان در این دوران بیش از تمام تاریخ گذشته خود ،رنج بردند
و بسیاری از آثار نامطلوب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این دوران ،در ناخودآگاه جمعی

آنان ،اثری عمیق و جانکاه بهجای گذاشت  ...تفکر صوفیانه که از اولین نتایج نومیدیهای
مردم در روزگار مغول بود ،رواج یافت ...و همه این مسائل با از دست رفتن استقالل و

وحدت ملی ایران که با شکست غرور و امید به آینده ،بدبینی و ضعف و از بین رفتن
اعتماد به نفس ملی همراه بود و ، ...سبب شد که شعر حماسی نیز کام ً
ال رنگ باخته و
متروک گردد و با حمله مغول یکباره به دست نیستی سپرده شود و طبعاً از اوایل قرن

هفتم تا روی کار آمدن صفویان در آغاز قرن دهم هجری ،حماسهی ملی بزرگی پدید
نیاید و داستانهای حماسی مصنوعی تاریخی و دینی ،جای حماسههای ملی و طبیعی
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را بگیرد .در هیچ یک از این حماسهها ،سخنی از عظمت ایران و پهلوانان ایرانی نیست .و

برعکس حماسههای کهن ،اغلب بیگانگان و حتی خونریزانی چون چنگیز و تیمور در این
حماسهها وصف و ستوده میشوند .از این قبیل منظومهها که از قرن هفتم تا قرن دهم

ی هاتفی ،شهنشاه نامهی قاسمی،
هجری سروده شدهاند ،میتوان ازاین آثار نام برد :شاهنامه 

جنگنامهی کشم ،جروننامه ،شهنشاهنامه سلجوقنامه ،ظفرنامه ،شهنشاهنامه تبریزی،
غازاننامه ،کرتنامه ،سامنامهی سیفی ،سامنامهی خواجو ،زرتشتنامه ،اسکندرنامه ،ظفر

نامهی یزدی ،بهمننامه ،تمرنامه ،شاهرخنامه؛ همهی این حماسهها در بحر متقارب سروده
شدهاند و تاریخی هستند (رستگار فسایی.)7-8 :1387 ،
حماسهی دینی

ممکن است موضوع حماسهی تاریخی ،زندگی یک یا چند تن از قهرمانان دینی باشد

که با توجه به حقایق تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخی و مطالب داستانی بهوجود آمده
باشد .این منظومهها که بر اثر استادی و همچنین اعتقاد شدید دینی گویندگان آن ،ممکن

است گاه بسیار دلانگیز و زیبا باشد ،نیز اغلب دارای بسیاری از خصایص منظومههای
حماسی است و از این جهت باید در شمار آثار حماسی ملل نام برده شود .این حماسهها

در فارسی نمونههای بسیار دارد که آن را منظومههای "حماسی دینی" مینامیم (صفا،

 )7 :1369این نوع حماسه مربوط به زندگی یک یا چند تن از قهرمانان دینی است»
(رزمجو.)58 :1370 ،

حماسههای دینی ،یادگار مجاهدت گروهی برای حفظ دین و نبرد با معاندان و

برانداختن آداب و رسومی است که خالف عقاید دینی تشخیص داده میشود .نخستین

حماسهی بازمانده از این دست در ایران ،یادگار زریران 1است؛ این حماسه در واقع مربوط

به دوران آغازین دین زرتشت است (ثعالبی مرغنی .)170 :1372 ،در تاریخ شعر فارسی،
اشعار دینی از شاعرانی مانند کسائی مروزی و ناصرخسرو آغاز شد و بعدا ً بهوسیله شاعران

شیعی مذهبی از قبیل قوامی رازی ،شاعر قرن ششم هجری؛ ابنحسام خوسفی ،شاعر
 .1متنی حماسی به زبان پهلوی است و شرح وصف نبرد ایران با خیونان ( ،)Hyainaبرای پاسبانی از دین زردشت
است .این داستان را دقیقی به شعر در آورده و فردوسی هم آن را در شاهنامه گنجانده است.
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قرن نهم؛ و محتشم کاشانی ،شاعر قرن دهم تکمیل شد .پس از آن در تمام دوره صفویه

و قاجاریه ادامه یافت .این اشعار که حماسههای دینی را هم باید در شمار آنها دانست،
معموالً در ذکر مناقب یا مصائب اولیای دین و پیشروان تشیع سروده شده است .رواج این

نوع شعر در دوره صفویه که عهد تقویت مذهب تشیع و رسمی شدن آن در ایران است،

از هر دورهی دیگر بیشتر بوده و در دوره قاجاری نیز از رواج نیفتاد (صفا.)89 :1389 ،

همین نوع حماسه یا مفاخره مذهبی است که در نهایت منجر به پدید آمدن گروهی

به نام "مناقبیان" یا مناقب خوانان شد که به ذکر بزرگی و عل ّو مقام پیشوایان خود ،به
ویژه در شیعه میپرداختند .همراه این مناقب ،حکایاتی هم نقل میشد که در آنها از
شجاعتهای علی بن ابیطالب (ع) سخن میرفت .این کار مقدمه ایجاد داستانهای
قهرمانی و منظومههای حماسی دینی دربارهی جنگهای علی بن ابیطالب (ع) و اوالد او
شده و از این راه چند منظومه بدیع در ادبیات فارسی به وجود آمده که همگی در بحر

متقارب است .مانند "خاوراننامه" ابنحسام و "حمله حیدری" باذل و "حمله حیدری"

راجی کرمانی و "خداوندنامه" فتحعلی خان صبای کاشانی و "اردیبهشتنامه" سروش

اصفهانی و چند منظومه دیگر (همان .)89 :صاحب قران نامه ،مختارنامه ،شاهنامهی

حیرتی ،غزونامهی اسیری ،دلگشانامه ،جنگنامه ،داستان علی اکبر (همان)379-390 :

در باب امام اول شیعیان ،میان شیعه ،به تدریج داستانهایی پدید آمده که بعضی از

آنها مبنی بر حوادث تاریخی ،برخی از این داستانها به کلی دور از حقیقت تاریخی و
افسانه محض است که اندک اندک میان ملت ایران و بر اثر اخالص شدید این قوم نسبت

به حضرت علی (ع) و در آمدن او در صف پهلوانان ملی بهوجود آمده است.
اخیرا ً شفیعی کدکنی ،کتابی تحت عنوان "علینامه" را که عکس یک نسخهی خطی

است ،منتشر کردهاند؛ ایشان عقیده دارد که «این منظومه ،علی التحقیق ،نخستین تجربهی
شعر حماسی شیعی اثناعشری در تاریخ ادب فارسی است» (ربیع :1388 ،سی و چهار)؛

«این منظومه در بحر متقارب سروده شده و تمام آن در مناقب و جنگهای امام علی بن

ابیطالب (ع) با ناکثین و قاسطین است و یکسره در خدمت اعتقادات شیعی .این منظومه
در سال 482ق .به احتمال قریب به یقین در ناحیه ی بیهق منظوم شده است» (همان:
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یازده) .منظومهای با این حجم آن هم در قرن پنجم (بیست سال قبل از سرودن گرشاسب
نامه) از نظر تاریخ شعر شیعی و حماسه های شیعی نیز دارای اهمیت است» (همان :شانزده)

مردم با توجه به عشق و عالقه شدیدی که به مقام شامخ حضرت علی (ع) داشتهاند،

افسانههای زیادی درست کردهاند که با واقعیتهای تاریخی همخوانی ندارد و بیشتر

برگرفته از روحیه شخصی افراد بوده که به صورت روحیه جمعی درآمده است .یعنی
افسانه و واقعیت به هم آمیخته شده است و نشان از روح جمعی یک امت دارد .اصوالً «ما
در حماسه با توصیف واقعگرایانه سر و کار نداریم؛ زیرا واقعیت حماسه ،مصالح بی زمان و

بی مکان است .تنها عنصر واقعگرایانه در حماسه خاستگاه اجتماعی شاعر و بینش اوست
که در رویدادها به گونهی غیر مستقیم یا به تلویح نقش میبندد» (عبادیان.)45 :1379 ،

این گونه حکایتها ،بازگوکننده این است که اسطوره و افسانه میتواند از منطق

زمان و مکان خارج باشد .بهعبارت دیگر ،افسانه و اسطوره بی مکان و بی زمان است؛
مث ً
ال در خاوراننامه مواجهه حضرت علی (ع) با قباد و تهماسب ،حکایت از زمان شکنی

دارد ،زیرا این دو شخصیت در زمان آن حضرت نمیزیستند و حضور حضرت علی (ع) در

سرزمینهای خاور (ایران ،هند و ،)..حکایت از بی مکانی است (خائفی.)54-53 :1380 ،
تأثیرگذاری ابنحسام به عنوان یک شاعر آیینی

ابنحسام خوسفی شاعری آیینی است؛ وی دیوان اشعاری دارد که در بخش دوم آن

قصائد غرایی در نعت پیامبر اکرم (ص) و منقبت موالی متقیان علی (ع) و بیان فضایل

ائمه اطهار سروده و شرح مصائبی است که بر آن بزرگواران رفته است .این بخش ،شامل

 3833بیت است .در میان شاعرانی که به نشر فضایل و ترسیم سیمای درخشان موال علی
(ع) از بعد شجاعت ،عدالت ،سخاوت ،ایثار و گذشت ،علم ،آگاهی ،زهد و تقوا پرداخته اند

و بر خالف شاعران مداح ،انتظار کوچکترین صله مادی نداشتهاند ،چهره ابنحسام ،این
فرزانه زاهد ،که بیشترین بخش آثارش را به مدح علی (ع) و خاندان پاکش اختصاص داده،

تأللو خاصی دارد .دفاع او از حقانیت موال و فرزندان بزرگوارش تا آنجا بود که معاندان و

دشمنانش ،نسبت کفر به او دادند .شاعر ،خود در قصیدهای ،به این موضوع اشاره دارد:
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گر نعت اهل بیت کفر است کافرم

نسبت به کفر میکندم خصم خاکسار

آری حسود طعنه اگر میزند چه سود
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هم آسمان گــواه برین قول هم زمین

حاشا چه کفر؟ کفر کدام و کدام دین؟!
بی نشتر مگس نبـــود نوش انگبیـن

(ابنحسام خوسفی)56 :1366 ،

عالوه بر دیوان اشعار ،وی کتاب خاوراننامه را سروده است که یکی از قدیمترین

حماسههای شیعی است که حدود  22500بیت است و در خصوص جنگهای حضرت

علی (ع) سروده شده است (احمدی بیرجندی« .)20 :1364 ،موضوع اصلی آن ،سفرها و
حمالت علی (ع) به سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر و ابوالمحجن و جنگ با قباد

پادشاه خاورزمین و امرای دیگری مانند تهماسب شاه و جنگ با دیو و اژدها و امثال این
وقایع .ناظم کتاب مدعی است که موضوع منظومه خود را از یک کتاب تازی انتخاب کرده
است و خود مستقیماً دخالتی نداشته است» (صفا. )317 :1389 ،
خاوراننامه ابنحسام از بهترین نمونههای حماسی دینی است و به سبب سرودن این

منظومه ،وی را "فردوسی ثانی" لقب دادهاند .زیرا اندیشه تابناک و اعتقاد راسخ او ،سخن
فردوسی بزرگ را فرا یاد میآورد ،آنجا که به دلیل اظهار تولی به مقام شامخ اهل بیت،
مورد آزار و اذیت فردی همچون سلطان محمود غزنوی واقع میشود:
منـــم بنده اهــل بیت نبــی

گرت زین بد آید گناه من است

بریـن زادم و هم بر این بگذرم

ستاینـــده خاک پای وصــــی

چنین است آیین و راه من است

چنان دان که خاک پی حیــدرم

(فردوسی)44 :1369 ،

در این کتاب ،موضوعاتی همچون مناقب ،مراثی ،ذکر سجایای اخالقی پیامبر (ص) و

معصومین (ع) گرامیداشت علم و عمل ،نکوهش ریا و سالوس ،بی اعتباری دنیا ،عبرت از
مرگ و  ...آمده است.

پس از ابنحسام ،مثنوی خاوراننامه مورد تقلید دیگران قرار گرفت؛ یکی بهدلیل فضل

تقدم او در توصیف جنگهای حضرت علی (ع) است ،دیگر بازهی زمانی قرن نهم است که
گرایشات شیعی در آن رو به فزونی بود .عامل دیگر زیبایی بیان و ویژگیهای بالغی اثر
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اوست . 1از جمله مثنویهای مورد تقلید خاوراننامه میتوان به این آثار اشاره کرد:

حمله حیدری :راجع به زندگانی محمد بن عبداهلل (ص) و علی بن ابی طالب (ع)

است .ناظم اصلی حمله حیدری میرزا محمدرفیع خان باذل پسر میرزا محمد است (صفا،

.)380 :1389

صاحبقران نامه :که درباره سرگذشت سیدالشهدا حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر

در دربار انوشیروان و عشق او با دختر پادشاه ایران و جنگهای وی با شاهان توران و

هند و ممالک فرنگ است که به تقلید از شاهنامه فردوسی است و در سال 1073ق .به
نظم درآمده و ناظم آن معلوم نیست .مختارنامه :از شاعری به نام عبدالرزاق بیگ دنبلی
متخلص به مفتون درباره غزوات مختاربن ابی عبید ثقفی .شاهنامه حیرتی :در ذکر غزوات
رسول و ائمه اطهار (ع).

غزونامه اسیری :منظومهای به بحر متقارب و به تقلید از شاهنامه فردوسی در شرح

غزوات حضرت رسول اکرم (ص) است.

در این منظومههای حماسی دینی بعضی از حاالت و بزرگواریها و شجاعتها و

دلیریهای حضرت علی (ع) آمده است که بیشتر آنها روایتهای شفاهی بوده که با افسانه

و اسطوره و تاریخ آمیخته شده است و حتی زمینههایی از تفکر فرهنگ عامه در آنها دیده
میشود که سرایندگان آن ،با مهارت و استادی این موضوعها را به تصویر کشیدهاند و این

نگاه ،نشان از توانایی ،ابتکار و تیزهوشی شاعران آن بوده است که با اعتقادی راسخ و بیانی
شیوا ،به رشادتهای حضرت علی (ع) و یاران باوفایش ،جدا از صورت شکوهمند واقعیت
تاریخی ،در قالب اسطورهای اشاره میکنند.

حمله :آغاز آن با مکالمه رسول خدا (ص) با فاطمه بنت اسد و تولد حضرت علی (ع) در

بیتالمقدس [کعبه] و بیان بعضی از حاالت پیامبر و ازدواج او با خدیجه و بعثت به رسالت
است (همان .)385 :ناظم کتاب یکی از شعرای قرن سیزدهم هجری به نام "مالبمانعلی"

متخلص به راجی از مردم کرمان است .اثر وی از لحاظ استحکام الفاظ و زیبایی قویتر و
استوارتر از "حمله حیدری" باذل است .در این کتاب نیز اسطوره و واقعیت به هم آمیخته

 .1بیان علل این تأثیرگذاری بحثهای مفصلی را می طلبد که خود می تواند موضوع یک مقاله شود.
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شده و بعضی از تصورات ملی ایرانیان در آن اثر کرده است همانند داستان دیوی که به
خدمت پیامبر (ص) آمده و قبول دین اسالم کرده است.

خداوند نامه :ملک الشعرا فتحعلی خان صبای کاشانی آن را سرود؛ وی پس از نعت

پیامبر (ص) به ستایش امام اول شیعیان پرداخته و نمونههایی از شجاعت ،علم ،حلم،
سخاوت ،ایثار ،فداکاری و دیگر فضایل گوناگون آن امام همام را ستوده است.

جنگنامه :از شاعری متخلص به آتشی که جنگ علی (ع) در بئرالعلم با جنیان و

داستان جنگ حیدرکرار با ذوالخمار و با دیگر دشمنان که همه دارای جنبه حماسی و

دینی است اما از نظر ارزش و اعتبار ادبی نازل و سست است.

با بررسی این منظومههای مذهبی ،چنین دریافت میشود که مدار سخنان سرایندگان

آن اگر چه بیشتر بر دین و ارزشهای اخالقی است ،اما محور دینمداری آنان موال علی
(ع) و وصف آن بزرگوار و نکوهش معاندان ایشان است و تعهد و تقید به مذهب و دورنمایی
از روح تعبد و پایبندی به دین و مذهب و ارزشهای اخالقی است.

هرمان اته ،1حس روزافزون تشیع ایرانی را سبب روی آوردن اخالف فردوسی به سرودن

حماسهی مذهبی بهویژه در مدح حضرت علی (ع) میداند؛ وی معتقد است که «مقدمتاً

در سال  830ق .ابنحسام خاوراننامه را به نظم کشید» (اته« .)59 :1356 ،رواج این نوع
شعر در دورهی صفویه که عهد تقویت مذهب تشیع و رسمی شدن آن در ایران است ،از

هر دورهی دیگر بیشتر بوده و در دورهی قاجاریه هم از رواج نیفتاده» (صفا.)89 :1369 ،
خاوراننامه

کتاب خاوراننامه ،که به "خاورنامه" نیز شهرت دارد ،در یکی از نسخههای خطی ،بعد

ن با عنوان "کتابت خاورنامه" آمده است .در عین حال ،ناظم
از ذکر مقدمه ،در آغاز داستا 
ن چنین یاد میکند:
آن در پایان کتاب از آ 
چو بر سال هشتصد بیفزود سی		
مر این نامه را خاوراننامه نام

شد این نامهی تازیان پارسی

نهادم بدان گه که کردم تمام

(ابنحسام)315 :1382 ،
1. Hermann-ethe
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ش حماسههای
یان ریپکا ، 1محقق نامی ،حماسههای تقلید شده از فردوسی را به دو بخ 

پهلوانی ،مانند گرشاسبنامهی اسدی و حماسههای نیمه تاریخی ،دینی و تاریخی تقسیم
نموده است و اظهار میدارد« :آخرین سالک این طریق ابنحسا م خوسفی سرایندهی

خاوراننامه است که در آن ،چون پیروزی تشیع صفوی در پیش بود ،سنت حماسی
ع میگردیده و امام علی -علیه السالم -جانشین پهلوانان اصلی میشود»
تشی 
دستخوش ّ
(ریپکا.)264 :1356 ،

ت علی-علیه السالم-
ت دارد و در خصوص جنگهای حضر 
خاوراننامه حدود  22500بی 

و یاران آن حضرت ،در خاورزمین سروده شده است (احمدی بیرجندی .)20 :1364 ،چون

امیه با قبادشاه خاوران و با امرای
مالک اشتر ،ابوالمحجن ،عمرو بن معدی کرب ،عمرو بن ّ
ی اسالم و برانداختن کفر در
بتپرست دیگر مانند تهماسبشاه و صلصالشاه برای اشاعه 

خاورزمین (خوش کنار.)18 :1388 ،

ابنحسام مدعی است که موضو ع و مأخذ منظومهی خود را از یک کتاب تازی برگزیده

است .ذکر این نکته الزم است که محتوای بیشتر کتب حماسی (ملی ،تاریخی ،دینی)

ایرانی مبتنی بر یک متن اصلی بوده است و سازندگان آن در نقل مستقیم یا جعل روایات

دخالتی نداشتهاند (صفا .)377 :1389 ،از آنجا که تا کنون از متن تازی خاوراننامه اثری
در دست نیست ،به نظر میآید که دالیلی چند باعث این ادعا بوده است :الف) تقلید از
فردوسی که در جایجای شاهنامه متذکر میشود که شاهنامه از روی یک متن باستانی

سروده شده است .ب) تبرئهی خود از خلق منظومهای که مشتمل بر رویدادهای غیر واقعی
است .پ) عشق شدید او به اهل بیت که انگیزهی اصلی سرودن چنین منظومهای بوده

است و توجیه اینکار برای خوانندگانی که بیخبر از ویژگیهای حماسهی مصنوع ،این
داستان را بیاساس و نوعی دروغ بستن به پیامبر و امام (ع) وکاری خالف شرع خواهند
شمرد.

بهطور کلی خاوراننامه روایتگر داستانهایی است خیالی ،اگرچه تمام این داستانها

مقدس حضرت علی-علیه السالم -است،
به یک امر حقیقی و شخصیت واقعی ،که وجود ّ
1. Janrypka
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برمیگردد لیکن هیچگاه برای قهرمان اصلی این داستان چنین صحنهها و حوادثی ،که
ن حضرت روی نداده
تاریخ گواه آن باشد ،پیش نیامده و اینچنین جنگهایی برای آ 

است؛ اگر خواننده با دید تاریخی محض به این اثر بنگرد آن را مستند نخواهد یافت و
باید توجهش به مفهوم خاص حماسهی مصنوع باشد؛ یعنی آنچه در سایه تاریکیهای

ذهن یک داستانپرداز ،به گونهای که مطلوب و مقصود اوست ،پدید میآید .حماسه از این

جهت ،به نوعی به خواب و رؤیا شباهت دارد که غلبهی شور و شوق بر آن حاکم است و

رنگ اغراق بر آن غلبه دارد .بنابراین ،ارزش کتاب خاوراننامه از جنبهی ادبی و حماسی
مطرح است نه از جنبههای دیگر.

چنانکه گذشت ،سرزمینهای موردنظر در خاوراننام ه نیز ناشناخته بوده و شاهانی
که در آن مکانها حکومت میکردهاند ،اشخاصی هستند کام ً
ال ساختگی و مجعول و حتی
اسامیآنها به گونهای انتخاب شده است که به هیچ زبان و ملیتی شباهت ندارد و تاکنون

معلوم نشده که این "دانای تازیسرای" کیست و کجاست؟
چنین گفت دانای تازی سرای

که چون حیدر آن شاه کشور گشای

(ابنحسام)12 :1382 ،

در خاوراننامه ،تخیل و رویکرد فرازمانی و فرامکانی و فراشخصیتی آن به تاریخ ،به

عنوان نکتهی اساسی در نقل داستان مورد توجه شاعر است (شفیعی کدکنی:1358 ،

 .)181عالوه بر شخصیتهای موجود در داستان ،که نام آنها در تاریخ ثبت شد ه است،

امیه ،افرادی نیز مانند رعد،
مانند مالک اشتر ،ابوالمحجن ،عمرو بن معدیکرب و عمرو بن ّ

عمار ،سهامه بن ربیع ،عمالق ،قرطاس ،عبدوی و نیز مکانهایی خیالی ،چون حصن ضمان
ّ
امیه (عیار معروف تازی) در بسیاری از
و حصن ظفر وجود دارد؛ افرادی چون عمروبن ّ
صحنهها حضور دارد .از جایی که وی وارد صحنهای میشود ،بیشتر سخن از شبرویها و

امیه هر لحظه به شکلی درمیآید ،به زبانهای
عیاریها 
ی شگفتانگیز وی میرود .عمروبن ّ
ّ
گوناگون سخن میگوید ،هر کس را ک ه بخواهد از پهلوانان دشمن یا پادشاهان آنان را بیهوش
میکند و شبانگه سر و رویش را میتراشد و از هر در و دیوار و مکانی که بخواهد داخل
یا خارج میشود ،هیچ بارویی -هر قدر هم بلند باشد -در برابر چابکی و گریزپایی وی
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نمیتواند مانعی باشد ،هرچه را میخواهد با بیپروایی میرباید .از سر جمشیدشاه (یکی
از پادشاهان خاور) تاج را میرباید و کسی را یارای برابری و پایداری در مقابل او نیست.

ج میدهد تا از
همهی لشکریان را تار و مار میکند و سرانجام جمشیدشاه ناگزیر به وی با 
جانب سرش در امان باشد.

ن اوج میگیرد .در بعضی صحنهها دیو و جادو
همچنان خیالپردازیها در داستا 

افزوده میشود و قلعههای طلسم شد ه و دستهای جادویی دیده میشود .چاههایی که
بن آنها ناپیداست و در برخی از آنها هنگامیکه به چاه میرسند ،شهری ،که کرانهی

آن ناپیداست ،ظاهر میشود و ...همهی اینها از رهگذر ویژگیهای نوع ادبی حماسه قابل
توجیه است.

ابنحسام ،اگرچه در گزینش کلمات و ترکیبات و وصف صحنههای رزمی به پای

ت و استواری سخنان فردوسی را ندارد ،ولی در توصیف
فردوسی نمیرسد و سخنش فخام 
مناظر طبیعی و مجالس بزمی ،استادی و مهارت خاصی از خود نشان میدهد .به همین

ی دارد .او خود در چند جا از
سبب ،بزمی بودن او نسبت به حماسی بودن او نمود بیشتر 
خاورنامه ،از پیشوای خود ابوالقاسم فردوسی توسی ،یاد میکند و به استادی و فضل تقدم

و تقدم فضل او اعتراف دارد:

بدو گفتم ای اوستـــاد سخــن	

بدادی به شهــنامه داد سخـــن

دلت مخزن گنج دانشوری است

تو را در سخن پایهی برتری است...

زبان تو آب زالل اسـت و بــس	

بیان تو سحر حالل است و بــس

(ابنحسام)200 :1382 ،

او ،چون فردوسی در پایان هر داستان ،چند بیتی در ناهمواری دنیا بیان میدارد:
بیا ای گزارندهی سرگذشت

تو پیری و چندین جوان میرود

کجایی که عمر از چهل در گذشت

تو آهســته و کاروان مــیرود

(همان)153 :

ابنحسام ،به سبب اعتقاد راستین خود به اسالم و قرآن و انس زیادی که هم از جهت

تالوت و هم کتابت ،به کتاب خدا داشته ،از آیات زیادی در خاوراننامه استفاده نموده و
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ی سود جسته است .ابنحسام این اثر
همچنین تا حدی از قصص روایات و تلمیحات اسالم 
را در سال  830ق .به پایان برده است:
چو بر سال هشتصد بیفزود سی		
مــر این نامه را خاوراننامه نام		

ویژگیهای حماسه در خاوراننامه

شد این نامهی تازیان پارسی

نهادم بدان گه که کردم تمام

(همان)315 :

سیروس شمیسا در کتاب "انواع ادبی" بیست و سه ویژگی برای هر اثر حماسی بر

میشمارد؛ این ویژگیها بیشتر حماسههای طبیعی را در بر میگیرد؛ اما از آنجا که
حماسههای دینی هم زیر مجموعهی ادبیات حماسی است ،در اینجا نگاهی میاندازیم به

خاوراننامهی ابنحسام خوسفی بهعنوان یک نمونهی اعالء از حماسههای دینی تا آن را
از این نظر محک بزنیم.

 -آثار حماسی متضمن جنگاوری و شهسواری است :این حماسه روایتگر جنگهای

خیالی حضرت علی (ع) و دیگران است که دالورانه بر سپاه دشمن میتازند و پیروزمندانه

جنگ را به پایان میبرند.

 -در حماسه ،حیوانات نقشهای بزرگی دارند و نمیتوان آنها را جانوران معمولی به

حساب آورد .وقتی حضرت علی (ع) بعد از غلبه بر شاه قهرمان ،با کشتی به قصد خاوران

به پیش میروند،

		
دهــم روز دریــا چــو آمد بــه جوش

بــر آورد دلــدل ز کشــتی خــروش

همیکوفت کشتی به دست و به پای

خروشنده چون اسب جنگ آزمای

بمالی ــد گ ــوش و ب ــر افراش ــت دم
فــرو مانــد مالــک ز دلــدل شــگفت

ک ــه دل ــدل چ ــرا مینگی ــرد ق ــرار
علی گفت کاری فتاده اسـت سخت
مــرا ایــن نشــان نیــک ناید بــه فال

چپ و راست کشتی همیزد به سم
به ســوی ســپهبد نگه کــرد و گفت

چــه میبینــد آیــا در ایــن رودبــار
ندانــم که بر چیســت فرجــام بخت
زمانــه نگردد مگر بد ســگال()201
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 -قهرمان حماسه ،جانور مهیب یا هیوالیی را میکشد در مسیر راه ،حضرت با لشکر

دیو و پری و اژدها مواجه میشوند و اژدها را که «سه میل از سر کوه بگرفته بود» میکشند
(.)191

 -نیروهای ماوراءالطبیعه در حماسه نقش دارند .قهرمان با خدایان مربوط است و با او

سخن میگوید .در حماسههای دینی چون قهرمان صبغهی مذهبی دارد ،در مواقع زیادی
به مناجات میپردازد؛ مث ً
ال مناجات حضرت علی (ع) در ساحل زمین (.)209
در مواجهه با دیوان و جادوان ،سرانجام حضرت به اشارهی هاتف غیبی "آیت ستر"

بر خود میخواند و آن سیاهی و آشوب به خاموشی میگراید و تاریکی به روشنایی بدل

میشود (190و.)191

وقتی حضرت میخواهند بند یک موجود پنهان در صندوق را بگشایند ،هاتف غیبی

ایشان را از این کار باز میدارد.

دل پهلوان شد بر او دردمـند

یکیهاتـف آواز داد از هـــوا
یکی دیو جادو بدو اندر است

همیخواست کاو را گشــاید ز بند

که او را گشـــادن نبـاشـــــد روا

مر او را نه اندر خور است (193و)194

خود شاعر نیز در جایجای کتاب به مناجات و موعظه میپردازد (.)126

وقتی لشکر حضرت علی (ع) در برابر لشکر خاوران صفآرایی میکند و دو سپاه رو در

رو میشوند ،حضرت محمد (ص) در حالی که نگران حضرت علی (ع) هستند ،به مسجد
میآیند که در این هنگام جبرئیل نازل میشود و به پیغمبر میگوید ناراحت نباش؛ اگر

میخواهی حضرت علی را در خاورزمین در حال رزم ببینی ،به ایوان مسجد بیا و
حجابی که بد در زمین برگرفت
نبی تا به خاور زمیــن بنـگرید

نهاد گمان از یقین برگرفت

همه دیدنیها سراسر بدید (146و)147

سپس پیامبر از شادی فریاد میکشند و میگویند از این سپاه گران نترسید و همه را

از دم تیغ بگذرانید ،یاران در خاوران صدای پیامبر را شنیدند و گمان کردند که ایشان در

جنگ حضور دارد؛ با جدیت کوشیدند و به پیروزی رسیدند.

 -قهرمان حماسه ،جانور مهیب یا هیوالیی را میکشد :در مسیر راه ،حضرت با لشکر

خاوراننامهی ابنحسام خوسفی در گسترهی حماسه های ...
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دیو و پری و اژدها مواجه میشوند و اژدها را که «سهمی ال ز سرکوه بگرفته بود»

میکشند)191( .

 -در حماسه با گیاهان عجیبی که خواص دارویی دارند ،مواجهیم :در خاوران نامه از

گیاهان مقدس صحبتی نمی شود.

 -هرمان حماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است و به هر

حال مایه ها ی الهی و فوق انسانی دارد :قهرمان خاوران نامه هم حضرت علی(ع) هستند

که جنبه ی الهی دارند و امام اول شیعیان و ولی اهلل هستند.

 -نیروهای متافیزیکی در حماسه نقش دارند .قهرمان با خدایان مربوط است و با او

سخن میگوید:

 -در حماسههای دینی چون قهرمان صبغهی مذهبی دارد ،در مواقع زیادی به مناجات

میپردازد؛ مثال مناجات حضرت علی در ساحل زمین (.)209

 -گاهی گروهی از خدایان طرفدار یک قهرمان و گروهی طرفدار قهرمان دیگرند .در

این حماسه جنگها در حقیقت تقابل ایمان و کفر است پس خداوند یکتا از ایمان؛ یعنی
جانب حضرت علی (ع) طرفداری میکند و کافران نیز به خدایان خود مینازند .پهلوان

ساحلی در جواب علی (ع) که او را به اسالم میخواند ،میگوید:
که من سیصد و شصت دارم خدای

بسند این خدایان مرا رهنمای ()229

 -ایزد بانویی یا زنی عاشق قهرمان حماسه میشود اما قهرمان به عشق او وقعی

نمینهد .قهرمان حماسهی دینی ،به خاطر تقدسی که دارد از چنین عشقهایی مبراست
چرا که الزمهی این عشقها در حماسههای غیر دینی تعقیب و گریزهای عاشقانه و روابط
عاشقانهای است که از منظر دین گناهآلود است و با متانت قهرمان دینی در تعارض است و
این ویژگی از موارد تفاوت و افتراق حماسه دینی از دیگر حماسههاست .در خاوراننامه نیز

ابنحسام چنین عشقی برای حضرت علی (ع) که قهرمان اصلی داستان هستند ،رقم نزده
است .اگر چه او نیز با اقتدا به حماسههای دیگر ،برای مالک در جایگاه یکی از پهلوانان این

حماسه ،پای عشق را به معرکه میکشد؛ گلرخ ،دختر جمشید ،به همراه دختران دیگر در
مسیر مالک قرار میگیرد و
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بدان خوبـی و مهـر و باالی او

نگه کــــرد مالـک به آوای او

به گیسوی او مبتــال شد دلش

گرفتـــار دام بال شــــد دلش

...چو زور آورد دست غوغای عشق

بگردد سر عقل در پای عشق ()118

ببردت به چشم آهویی دلفریب

...ز بازوی شیران ندیدی نهیب

اما در اینجا هم باز این دختر است که عاشق میشود و با تعریف از او در حضور

پدرش ،مالک را به دربار میکشاند و در پی آن جنگ مالک با رقیبان و باالخره ازدواج بر
طبق آیین شاهان و

بدین کشور آید به روشن دلی

به دل گفت چون شاه مردان علی

ببندد نکاح ز ناشوهری ()120

به آییــن اســـالم پیغمبــــری

 -قهرمان حماسه قهرمانی قومی ،ملی و نژادی است .این مورد نیز از موارد افتراق

حماسهی دینی است؛ قهرمان این حماسه جنبهی ملی و قومیو نژادی ندارد اما حضرت

علی (ع) ،پس از شبیخون بر دشمن ناشناخته ،در نقش فرستادهی حیدر ،به دربار تهماسب
میآید و از خاورزمین بهعنوان کشور خود یاد میکند با این استدالل که او کشور را از
جمشید گرفته و تلویحاً تهماسب را متجاوز میداند:
که تهماسب را تیره شد روزگار

همـیگویـدت حیــدر نامدار

همــانا نداند درنگ از شتــاب

چرا کرد خاورزمیـن را خراب

شتاب از تو آمد به جای درنگ

مرا با تو از بن نبد رأی جنگ

گرفتم سر تخت جمشیــدشاه

به خاورزمیـن آمـدم با سپـاه

به تاراج دادی همه شهـر من ( )212

چرا آمدی سـوی آن انجمـن

در جای دیگر پیر مرد خاورانی تهماسب را از کفار میداند و آمدن علی (ع) را غنیمت

میشمارد:

بگفت ای سپهبد به فریاد رس

و از سعد وقاص چنین دفاع میکند:

بسی کرد سعد دالور نبرد

که در مرز خاور نماند هیچکس ()23

هم آخر گرفتار گشت او به درد ()203

 -قلمرو قهرمان همهی آفاق است؛ در این حماسه هم عالوه بر اینکه فاصلهی حجاز
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تا خاوران زیاد است ،چون حضرت علی (ع) شخصیت مذهبی هستند طبعاً به فرقه و جا و

مکان و محدودهای خاص تعلق ندارند و همهی جهان قلمرو امر و نهی ایشان است.

 -اعمال قهرمان حماسه ،خارقالعاده و غیر طبیعی است و به هر حال با منطق متعارف

قابل سنجش نیست .علی (ع) وقتی به ساحل زمین میرسد؛ دردمندانه از کشته شدن
یارانش به مناجات میپردازد و ناگهان
		
یکی نعرهای از جگر بر کشید
سیه شد نیوشنده را مغز و هوش

		
ده انــــدر ده از هر طرف جانور

		
تبه گشت از آن کافران سی هزار

شب تیــره صور قیامــت دمیــد

فلک را تو گفتی که کر گشت گوش

بمـــردند پاک انــدر آن بـوم و بر

ز آواز آن گرد خنجــر گذار ()209

قلعهی "آهن ربای" از قلعههای قدیمیو ساختهی حضرت سلیمان (ع) بود و در این

دژ ،چهارصد بت زرین وجود داشت و دیو عجیبی که از دیوان بندی حضرت سلیمان بود بر
آن دژ تسلط داشت .حضرت علی (ع) پس از چند بار حمله نتوانسته بود بر آن دست یابد؛

و سرانجام مأیوس شدند و گریستند تا اینکه پیامبر اسالم با الهامات غیبی از حال حضرت

با خبر شدند و نوشتهای با قلم عنبرآگین خود مزین به "انا فتحنا" ،به امیرالمؤمنین ارسال
فرمودند و حضرت آن را بر تیر بست و به قلعه پرتاب کردند که طلسم آن دژ با این تیر
گشوده شد (ابنحسام.)172 :1382 ،

 -قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان مواجه است .در این

حماسه هم حضرت با ضد قهرمانان چندی روبروست از جمله قطار ،خاوران ،تهماسب،
صلصال.

 -قهرمان حماسه به سفرهای دور و دراز و مخاطره آمیز میرود .قهرمانان این حماسه

هم مسیر دور و مخاطرهآمیز عربستان تا خاوران را میپیمایند و در مسیر با حوادث

خطرناک روبرو میشوند.

 -قهرمان حماسه اعمال بزرگی انجام میدهد که اهمیت ملی یا معنوی یا حکمیدارد.

اعمال بزرگ قهرمانان این حماسه ،همه جنبهی معنوی دارد و این جنگها برای مسلمان

کردن مردم است ،حضرت (علی) خطاب به پهلوان ساحلی میگویند:
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اگر زان که خواهی رهایی ز من
		
بگو آفریننــدهی من یکی است
و او چنین پاسخ میدهد:

نپیچم ز تهمـــاسب و آییـــن او

که من سیصد و شصت دارم خدای

همچنین در پایان جنگ با تهماسب:

		
علی گفت هر کو مسلمان شود
سر و مالش این جا بماند به جای

همه شهر ساحل مسلمان شدند

بمان این همه خود نمایی به من

که او را زن و بار و فرزند نیست
مرا تا منم بس بود دین او

بسند این خدایان مرا رهنمای ()239
همه کارش از من به سامان شود
سر افراز باشد به دیگر سرای

ز کار گذشته پشیمان شدند ()242

 -یکی از صحنههای مهیج حماسه ،نبرد تن به تن قهرمان با خصم اصلی (ضد قهرمان)

و عوامل اوست؛ نبرد رو در روی حضرت علی (ع) با تهماسب که تنها خود را هماورد ایشان
میداند ،نمونهای از نبرد تن به تن قهرمان با ضد قهرمان است.
 -در جنگهای حماسی مخصوصاً در نبردهای تن به تن ،از انواع و اقسام سالح استفاده

میشود .جنگاوران در خاوراننامه همچون پهلوانان شاهنامه ،از انواع سالح و لباسهای

جنگ استفاده میکنند؛ ترک پوالد ،مغفر ،افسر ،چرم پلنگان ،جامهی کرگدن و .....
		
ز تیر و کمان و کمند و عمود

سلیحی که شایستهی جنگ بود ()289

 -یکی از ابزارهای جنگ فریب است .فریبکاری در ساحت قهرمان اصلی شخصیت

علی (ع) راه ندارد؛ اما مالک اشتر در رقابت عشفی خود ،به فریب هم متوسل میشود
و خودش را بازرگانی به نام "هامان" معرفی میکند و با تکیه به عشق دختر و عالقهی

خود جمشیدشاه به عنوان خواستار دختر پادشاه و در مقام فرماندهی لشکر خاوران در آن
سرزمین اقامت میکند (.)119

 -از آنجا که قهرمان حماسه ،بعد از انسان خدا ، 1مرگ او نباید در انظار عموم باشد.

این حماسه با بازگشت پیروزمندانهی حضرت علی (ع) به یثرب به پایان میرسد و در آن
سخنی از مرگ قهرمان نیست.

 .1انسانی خارق العاده با ویژگی های فرا انسانی و خداگونه
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 -در حماسه سخن از آیندهنگری و پیشگویی است .بعد از شکست صلصالیان ،صلصال

قصد کرد حضرت علی (ع) را ببیند؛ آنگاه کوشیار ،وزیر صلصال ،خطاب به او میگوید:
		
چنین یاد دارم ز گفتـــار دال

		
که مردی بدین مرز راند سپاه

		
ز خاک عرب باشد او را سرشت

		
ز تیغش جهــان گرد آتش زده

ز تاریخ شاهان دیرینه سال

سرافراز و بیدار و لشکر پناه

به هم بر زند ملت زردهشت

نه آتش بماند نه آتشکده ()281

در جایی دیگر حضرت علی (ع) ،رسول اکرم (ص) را خواب میبینند و با سخنان ایشان

از حال سپاه با خبر میشوند (.)186

 -در حماسه سخن از دیوان ،غوالن؛ جادوان و جادویی است؛ بر قلعهی "آهن ربای"

دیوی تسلط داشت (.)172

در جای دیگر حضرت با دیوان و جادوان مواجه میشوند (190و.)191
در غاری مالک با دیوان گالویز میشود:

		
بزد مالک آن گرز را بر سرش

		
بر و پیکر دیو با پیل مست

به زخمیفرو شد همه پیکرش

بدان گرز پوالد بر هم شکست ()112

 -در برخی از حماسهها ،شاعر با یکی از الهگان شعر ارتباط مییابد و از او سؤال

میکند .در این جا سخن از الههی شعر نیست اما ابنحسام ،فردوسی را خواب میبیند که
خدای شعر است:

		
بدو گفتم ای اوستـــاد سخـن

		
زبان تو آب زالل اســت و بس

بدادی به شهنــامه داد سخــن
بیان تو سحر حالل است و بس

		
 ...برم بر بر خویش لختی بمال

که در سینهی توست عقد هالل

		
به گفتارها خاطـرم شــاد کرد

ز یادم برفت آنچــه او یاد کرد

		
 ...دمیچند بودم در آغوش او

بــرم بر بر و دوش بر دوش او

		
...دلم مخـزن گنج اسرار گشت

خرد را سر خفته بیدار گشت ()200

		
مرا خضر تا راهنمــــایی نکرد

دلم در سخن پادشاهی نکرد

شاعر در جای دیگر هم راهنمای حضرت خضر (ع) را باعث روانی طبع خود میداند:
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گر از جام خضرم نبودی شراب

سخن بر زبانم نرفتی چو آب ()317

 -در حماسه با عینیت و سادگی و عظمت مواجهایم .در این حماسه نیز با عظمت و

متانت و اقتدار علی (ع) و پیروزمندی قهرمانان دیگر آن مواجه هستیم و صحنههای نبرد
و حوادث و رویدادها بسیار خوب توصیف شدهاند ،عینیت دارند و ساده و روشنند.

 -حماسه دارای سبکی عالی ،معنایی جدی و الفاظی سنگین و فاخر است و اسمها

ی و مطنطن و رعب انگیزند .خاوراننامه را یکی از موفقترین نمونههای حماسهی
قدیم 

منظوم میدانند که شباهتهای زبانی بسیاری با شاهنامه دارد چه از حیث واژگان و
ترکیبات ،و چه از نظر نحو و معانی و بیان و حتی اسلوب پند و اندرز دادن بعد از وقایع

بزرگ و جنگها .بهعنوان مثال بنگرید به ابیاتی چند از آغاز کتاب:
		
نخستین بدین نامهی دلگشـای

سخن نقش بستم به نام خـــدای

یگانه خداونـــد باال و پســـت

گواه بوده بر هستیش هر چه هست

		
خداوند هوش و خداونــد جان

		
سپهر و زمین و زمـــان آفرین

خداونــد بخشنــــدهی مهـــربان

دل و دانش و عقل و جان آفرین ()43

نتیجه

حماسه یا طبیعی و ملی است و یا مصنوع؛ مث ً
ال حماسهی تاریخی یا دینی .میگویند

حماسهی ملی ،زمانی بهوجود میآید که ملتی پای در راه ملت شدن میگذارد و در راه

حصول تمدن گام می نهد .در مورد دلیل ایجاد حماسههای دینی هم همین امر به گونهای
دیگر پیش میآید؛ یعنی زمانی که شرایط اجتماعی به نحوی رقم میخورد که یک دین و
یا یک مذهب قدم در راه انسجام و کسب قدرت و گسترش بیشتر میگذارد ،حماسههای

دینی رواج مییابند؛ به هر حال حماسه از هر نوعی که باشد ،بازتاب شرایط اجتماعی
و توصیفگر تاریخ ،فرهنگ و آیین سرزمین ایران است و صحنههای دالوری و رزمها و
شادیهای مردانی را نشان میدهد که هر یک نماد و سنبلی از ویژگیهای برترند.

این که در برهههایی از تاریخ ایران ،شاعران به سرودن حماسههای تاریخی پرداختهاند

و حتی بیگانگان را ستودهاند و ایشان را قهرمان حماسهی خود قرار دادهاند ،شاید ریشه در
این واقعیت تاریخی داشته باشد که ایرانیان با تکیه بر تمدن بزرگ دیرین خود ،با شگردهای

خاوراننامهی ابنحسام خوسفی در گسترهی حماسه های ...
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مبارزاتی خاص خود ،همواره ملل مغلوب را به رنگ خود درآوردهاند و آنان را آنچنان در

تمدن و فرهنگ خود استحاله کردهاند که کمکم به یک هم میهن و هم مذهب بدل شدهاند

تا آنجا که بیگانگان قبلی چنان خودی شدهاند که خود مدافع فرهنگ ایران و پاسدار زبان
ما و مشوق شاعران و هنرمندان ما شدهاند و حتی گاه در صدد بر آمدهاند که نسب خود را

به گونهای به سلسلههای ایرانی پیشین برسانند؛ به همین سبب ،در ذهن شاعران به حدی
خودی میشدهاند که آنها را قهرمان حماسهی ملی خود قرار میدادهاند .عالقه به اهل بیت

که در برابر تهاجم عربی و تبعیضهای نژادی خلفای بنیامیه و بنیعباس ،پناهگاه روحی
ملت ایران بودند ،مردم ایران را بر آن داشت تا در کنار قهرمان اسطورهای و ملی خود ،برترین
مردان عالم؛ یعنی پیامبر اسالم (ص) و امام علی (ع) و دالوران سپاه اسالم را هرگز فراموش

نکنند و در حماسههای دینی آنان را بستایند و در عالم خیال به ایران بیاورند تا اینان نیز

همچون پهلوانان کهن به پاک کردن این سرزمین از پلیدی و بدی و ویژگیهای اهریمنی

دست گشایند .و این چیزی است که در خاوراننامه به خوبی دیده میشود؛ زیرا با توجه

به ویژگیهایی که در متن ذکر شد ،خاوران نامه یکی از بهترین نمونههای حماسهی دینی
است که بر بقیهی حماسههای دینی -به جز علینامه -فضل تقدم دارد و نیز سرمشق خوبی
برای آنها بوده است .او حتی علت سرودن این کتاب را برخوردار شدن از عطای رسول (ص)

میداند:

		
سخن ختم شد بر سخای رسول

		
چو هر بی نوایی از او با نواست

نیم نا امید از عطای رسول

مرا گر ثوابی رسد هم رواست ()213
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ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون و رابطهی آن با جو توسعه
منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند
تاریخ دریافت92/1/20 :
تاریخ پذیرش92/3/5 :

هادی پورشافعی

1

علی عسگری

2

فاطمه نیازی

3

چکیده

امروزه توسعه منابع انسانی مهمترین هدف سازمانها است و استقرار زمینهی مناسب

برای چنین توسعه ای در اولویت قرار دارد .در بسترسازی این توسعه عوامل گوناگون

نقش دارند که از آن جمله فرهنگ سازمانی است .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف
شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه

بیرجند انجام شده که به هشت فرضیه پاسخدهی میشود .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع

همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه
بیرجند بوده که در مجموع  130نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند .دادهها با استفاده از
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون گردآوری شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از

آمار استنباطی از جمله آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید .یافتههای
توصیفی پژوهش نشان داد که در مجموع میانگین ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری

از حد متوسط باالتر است .نتایج همبستگی نیز داللت بر آن دارد که بین فرهنگ سازمانی

و جو توسعه منابع انسانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج تحلیل
رگرسیون پژوهش نیز نشان داد که در بین ابعاد مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و
مأموریت ،بعد مأموریت بهترین شاخص پیشبینی کننده جو توسعه منابع انسانی دانشگاه

 .1استادیار دانشگاه بیرجند .نویسنده مسؤولhpourshafei@birjand.ac. ir .
 .2استادیار دانشگاه بیرجند.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند.

60

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

است .این امر داللت بر این دارد که اگر سازمان مسیر آیندهاش روشن باشد ،جو سازمان

در زمینه توسعه منابع انسانی مطلوبتر میشود .بر این اساس ،به مدیران دانشگاه پیشنهاد
می شود که اقدامات را بر اساس برنامهریزی راهبردی انجام دهند و همچنین کارکنان را

نیز از برنامهها و اهداف دانشگاه و راههای تحقق آن مطلع کنند.

واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،جو توسعه منابع انسانی ،مدل دنیسون.
مقدمه

امروزه نظر به اهميت منابع انساني در حفظ و توسعه سازمانها ،راهبردهاي نوين و

اثربخشی براي ايجاد انگيزه ،رفتارهاي مطلوب ،دستيابي به اهداف سازماني و افزايش بهرهوري

نیروی انساني ،مورد استفاده مديران بخصوص مدیران ارشد سازماني قرار گرفته است.
يكي از اين راهبردها ،ايجاد فرهنگ مطلوب سازماني و نیز ايجاد جوي مناسب در جهت
رشد انگیزه و ارتقای منابع انساني در سازمان است" .جو "1به معني اطراف و آنچه كه بر

چيزي ديگر احاطه دارد ،اطالق میشود .در حوزه سازمانی ،جو سازمانی ،2ادراک کارکنان
از فضای حاکم بر سازمان است .مفهوم جو ،اولين بار در سال  1950براي توصيف محيط
كاري افراد بهكار برده شده است (موسوي و دیگران .)470 :1390 ،جو ،مجموعهای از

ویژگیها و عواملی است که بهوسیله کارکنان درباره سازمانشان ادراک میشود و عاملی
جهت تکوین و تکامل اعمال و رفتارشان تلقی میگردد (گودرزی و گمینیان)41 :1381 ،

در واقع فضا و جو سازمانی یک ویژگی ذهنی است که دارای اثر بسیار جدی و واقعی بر
افرادی است که در سازمان زندگی و کار میکنند (طوسی .)182 :1380،جو سازماني،

يكي از عوامل مهمي است كه با تأثير بر روابط كاركنان مجموعه حاالت ،خصوصيات ،يا

ويژگيهاي حاكم محيط سازمان را در بر ميگيرد .جو مطلوب در هر سازمان ميتواند
موجبات رشد و شكوفايي سازمان ،بروز خصايصي چون خالقيت ،خودباوري ،آيندهنگري و

بويژه توسعه منابع انساني 3را فراهم سازد.

1. Climate
2. Organizational climat
3. Human resource develoment
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اما واژه گسترده تر از جو ،فرهنگ سازمانی 1است .هر دو این اصطالح ،بر كيفيات

داخلي سازمان و روابط درون سازمانی داللت دارند .البته امروزه در پرتو پيشرفت علم
سازمان و مديريت و نظريهپردازيها ،مفاهیم فرهنگ ،محيط و جو از يكديگر متمايز

شدهاند و مفهوم جو به عنوان انعكاسي از فرهنگ سازماني تعريف شده است (نورايي و
اميرتاش.)25 :1387 ،

منابع انسانی سازمان در پرتو جو و فرهنگ سازمانی ،فعالیت میکنند که نیازمند

مدیریت صحیح است .توسعه منابع انسانی به معنی ارتقای توانمندی و ظرفیت نیروی

انسانی است که موجب رشد مداوم و پیوسته توسعه و بهبود ابعاد مختلف و همه جانبه
فرد را در بر دارد (شریعتزاده و چیذری .)38 :1383 ،نادلر 2به عنوان پیشگام نظریات
توسعه منابع انسانی ،توسعه منابع انسانی را «تجارب یادگیری سازمان یافتهای که بوسیله
کارفرمایان در یک دوره زمانی خاص به منظور بهبود عملکرد و رشد فردی ارائه میشود،

تعریف کرده است» (تونكه نژاد و داوري .)44 :1388 ،با توسعه منابع انسانی ،کارکنان به

یکی از سرمایههای فکری ،عاطفی ،اجتماعی یا جهانی تبدیل شده و سازمان نیز بدنبال
توسعه منابع انسانی خود ،به توسعه پایدار ،مزیت رقابتی و موفقیت نائل میگردد (ابیلی

و موفقی .)211 :1389 ،عالوه برآن ،در عصر نوین سازمانی ،مشتریمداری و توجه به
نیازهای مشتری مهم تلقی میشود .مشتریمداری یا تمرکز بر مشتری ،روشی است که
در آن نخست به نیازهای مشتری توجه میشود و سپس در صدد تأمین این نیازها برمیآیند

به گونهای که نتیجه نهایی ،رضایت مشتری و برآوردن انتظارات او باشد (دادخواه:1388 ،

.)24

در نتیجه پاسخگویی به مشتری و فعالت در عصر رقابت در گروه توسعه منابع انسانی

است .توسعه میتواند به عنوان قابلیتهای در حال رشد تصور شود که از الزامات مورد نیاز

برای شغل فعلی فراتر است و تالشهایی را برای بهبود توانایی کارمند جهت اداره و انجام
انواع تکالیف و وظیفهها ارائه میکند .توسعه برای سازمانها و کارکنان ،منفعتهایی را در پی

دارد .کارکنان و مدیرانی که تجربیات و تواناییهای مناسب دارند ،توانایی سازمان را برای
1. Organizational culture
2. Nadler
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رقابت و سازگاری با محیط رقابتی در حال تغییر افزایش میدهند (متیس و جکسون،1

 .)431 :1388توسعه منابع انساني با تغییر در مهارتها ،دانشها ،نگرش و رفتار کارکنان
به عنوان مهمترین عنصر سازمانی تشخیص داده شده است ،بهطوریکه در سطح جهان
توجه خاصی به این مقوله مبذول گشته و سازمانهای موفق متوجه شدهاند که چنانچه

در زمینه توسعه منابع انسانی سازمان پیشرفت کنند و نظامهای نیروی انسانی و آموزشی

خود را بهبود بخشند ،کارایی ،اثربخشی و بهرهوری سازمانی ،تأمین خواهد شد (ابيلي و
عالیخاني .)54 :1382 ،آموزش به معنای سرمایهگذاری بر کارکنان به منظور قادر ساختن

آنها برای عملکرد بهتر و قدرت استفاده بهتر از تواناییهای طبیعی آنان میباشد (دیسنزو

و رابینز .)67 :1388 ، 2تحقق اين امر نيازمند وجود جوي مناسب و مساعد در محيط
سازمان است كه ايجاد آن نيز با عناصر متعددي رابطه دارد که از آن جمله جو توسعه

منابع انسانی است .جوتوسعه منابع انسانی ،عناصری که خارج و داخل از سازمان قرار دارند

و به طور بالقوه بر توسعه منابع انسانی سازمان تأثیر میگذارند ،تعریف شده است (رنگریز

و عظیمی.)21 :1385 ،

از جمله اين عناصركه ممكن است با آن رابطه داشته باشد ،فرهنگ سازماني است.

پیشینه فرهنگ سازمانی به پیدایش اولیه سازمانها برمیگردد ،هر سازمانی به محض
بوجود آمدن در درون خود فرهنگی را بارور میکند که محصول و نتیجه روابط متقابل یا
تعامالتی است که بین تعصبات و اصول مورد قبول بنیانگذاران و آنچه اعضای سازمان در
بدو ورود به سازمان میآموزند و نیز آنچه بعدا ً خواهند آموخت برقرار میگردد (واعظی
و دیگران.)56 :1387 ،

فرهنگ سازمانی ،مفهومی است که بهتازگی در علم مديريت و در قلمرو رشد سازماني

راه يافته است و از منظر دیدگاههای گوناگون تعاریف متعددی از این واژه شده است از
جمله شاين 3كه عمده مطالعات وی در مورد فرهنگ بوده ،آن را چنين تعريف ميكند:

«فرهنگ ،4مجموعهاي است از اصول اساسي و راهحلهاي مشترك براي مشكالت جهاني
1. Metis and Jakson
2. Disns and Rabbins
3. Edgard H.Schein
4. Culture
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تطابق بيروني و انسجام دروني كه اين مفروضات و اصول اساسي در طول زمان تكامل
مي يابند و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود» (شنایدر و بارسو.)31 :1382 ، 1لوییس

2

نیز که دانشمندی بنام در قلمرو فرهنگ سازمانی است ،آن را چنین تعریف میکند« :فرهنگ
سازمانی مجموعهای از دریافتهها و تفاهمهای مشترک برای سازمان دادن کنشها است،که

زبان و دیگر محملهای نمادی را برای بیان این تفاهمهای مشترک بهکار میگیرد»
(طوسی .)213 :1380 ،فرهنگ سازمانی یک دسته از ارزشهاست که مورد پذیرش و
تأیید اعضای یک سازمان قرارگرفته و به آنان کمک میکند تا نسبت به اقداماتی که قابل

قبول تلقی میشوند و اقداماتی که غیر قابل قبول به حساب میآیند ،شناخت پیدا کنند،

اغلب این ارزشها از طریق داستانها و سایر ابزارهای نمادین منتقل میشوند (مورهد،3

 .)535 :1374آثار و پیامدهای فرهنگ سازمانی متعدد است ،فرهنگ سازمانی هویت
دهنده ،موجب تعهد گروهی ،ثبات نظام اجتماعی سازمان و باعث شکلدهی رفتار کارکنان

می شود (علی احمدی و دیگران.)62 :1383 ،

در بررسی پیشینه تحقیق ،عالوه بر ارائه تعاريف متعدد درباره فرهنگ ،طرحها و

نگرشهاي گوناگوني هم درباره آن تدوين شده است .با استفاده از این طرحها ،تحقيقات
زيادي در رابطه با سنجش ،بررسي و تحليل فرهنگ انجام دادهاند .در عین حال از جديدترين

و در عين حال كاملترين اين طرحها ،طرحی است كه توسط دنيسون 4ارائه شده است.

دنيسون در طرح خود درباره ابعاد فرهنگ سازمانها ،چهار محور اصلي ،شامل ابعاد

درگير شدن در كار 5یا مشارکت ،یکپارچگی ،6سازگاري 7و مأموريت 8را در نظر ميگيرد.

این چهار ویژگی در قالب عبارتهایی از مجموعه فعالیتهای مدیریت بیان میشود

(منوریان و قربانی و شریفی .)95 :1387 ،درگیر شدن در کار ،موجب ایجاد حس مالکیت،
1. Schneeider & barsoux
2. Lewis
3. Morhed
4. Denison
5. Invoivement
6. Consistency
7. Adaptability
8. Mission
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مسؤولیت و تعهد در کارکنان میشود .یکپارچگی ،مبین ارزشها و سیستمهایی است که
یک فرهنگ قوی را تشکیل میدهد .در نتیجه یک فرهنگ با ثبات ،هماهنگ و منسجم

گرایش باالیی به اثربخشی دارد .سازگاری ،عبارت است از توجه به شرایط محیط کاری
در فعالیتها که دربردارنده نظامی از هنجارها و اعتقاداتی است که بقا و رشد و توسعه

سازمان را در پی دارد و مأموریت ناظر بر تعریف و تعیین جهتگیریهای طوالنی مدت
برای سازمان است .در فرهنگ سازگار ،اعضای سازمان بهطور گستردهای عقاید و ارزشهای

یکسانی دارند که به آنها کمک میکند تا با رسیدن به یک احساس مشترک ،در انجام
فعالیتهای سازمانی ،با هم هماهنگ شوند ،از این رو سازگاری در سازمان نقش عمده

ای در عملکرد سازمان دارد ( .)Zhang and pan, 2009: 46مأموریت یک سازمان

اهداف سازمان را تعریف کرده و جهتهای روشن و اهداف مشترکی برای اعضای سازمان
بوجود میآورد ،بهطوری که بر استحکام و جهتگیری سازمان تأکید میکند و به سازمان
کمک میکند تا بخوبی با اطراف و محیط پیرامونش رابطه برقرار کند (Fazli and, 2012 : 125

.)Alishahi

محققان حوزه فرهنگ با استفاده از طرحهايي كه در باال بدانها اشاره شد عنوان نمودهاند

كه فرهنگ سازماني مباني فرهنگي ،راهبردی ،هدفها و روشكار سازمان را معين ميسازد،

به سازمانها قدرت ميبخشد و بر نگرش رفتار فردي ،انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد
نيروي انساني ،طراحي ساختار سازماني ،هدفگذاري ،تدوين و اجراي خط مشي ،راهبردها
و غيره تأثير مي گذارد و با تغيير الگوي تعامل مي تواند زمينه مناسب براي پيشرفت همه

جانبه سازمان ،از جمله ايجاد شرايطي براي استقرار توسعه منابع انساني در سازمان فراهم
سازد (دانش فرد و شهابي نيا.)4 :1389 ،

به دلیل این مهم ،توجه اكثر پژوهشگران به مطالعه و تحقیق درباره آن جلب شده است،

به طوری که برخی محققین به بررسی و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان های
مختلف پرداخته اند .از جمله برخی محققین به بررسی و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی

بر اساس مدل دنیسون در سازمان های مختلف پرداخته اند .از جمله رحيم نيا و عليزاده
( )1388تحقيقي در دانشگاه با عنوان «بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل
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دنيسون از نظر اعضاي هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد» انجام داده و به این نتیجه

رسیدند كه بعد "انطباق پذیری" بيشترين و بعد "مشارکت" و "سازگاری" كمترين امتياز
را به دست آورده اند .همچنين در بين شاخص هاي دوازده گانه ،شاخص هاي "تغييرپذيري"

و "چشم انداز" در حد بااليي قرار گرفته ا ند و برخي شاخص ها مانند "هماهنگي" و "تيم-

سازي" كمترين امتياز را به دست آوردهاند .ايران زاده و محمودياشان ( )1389نیز براي

بررسي فرهنگ سازماني يك سازمان صنعتي مدل دنيسون را به كار بردند .نتايج حاصل از
اين پژوهش نشان داد اين سازمان در هر چهار بعد مشارکت ،انطباق پذيري ،يكپارچگي و

مأموریت در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار دارد .اين سازمان بهترين وضعيت را در
متغيرهاي "مشارکت" و "سازگاری" به دست آورده است .با وجود اين ،در برخي شاخص ها

از جمله "هماهنگي"" ،اهداف و مقاصد"" ،مشتري محوری" و "توسعه قابليت ها" نيازمند

بهبود است و در طیف منعطف ثابت این سازمان بیشتر به سمت ثابت و در بعد تمرکز

خارجی و داخلی بیشتر به تمرکز داخلی تمایل دارد.

برخی دیگر از محققان عالوه بر بررسی وضعیت فرهنگ سازمان ،رابطه آن را نیز با

سایر متغیرهای مرتبط مورد سنجش قرار دادند .از جمله دنیسون و همکاران در پژوهشی،

یافته های خود را در زمینه رابطه بین مدل فرهنگ سازمانی خود و مقیاس های عملکرد

سازمانی آوردند .این مطالعه در بین  155سازمان از صنایع مختلفی چون ،داروسازی،
مخابرات ،مراقبت های بهداشتی ،حمل و نقل و  ...در کشورهای مختلفی مانند آمریکا،

استرالیا ،هند ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان و  ...انجام شده است و نتایج آن نشان داد که بعد
مأموریت بیشترین رابطه و بعد سازگاری کمترین رابطه را با مقیاسهای عملکرد سازمانها

دارد (.)Denison and etal, 2006

كوفي در پژوهش خود رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد سازمانهاي ساختمان سازي

بخش دولتي در هنككنگ را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد از بين ابعاد
فرهنگ سازماني مدل دنيسون ،بعد "انطباقپذيري" بيشترين رابطه" ،مأموریت" رابطه
متوسط و "سازگاري" كمترين رابطه را با عملكرد سازمان دارد (.)Coffy, 2003

ييلماز و ارگان در تحقيقي تأثير ابعاد مدل فرهنگ سازماني دنيسون را بر عملكرد

66

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

سازمانها مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند كه بعد "انطباقپذيري" بيشترين امتياز و

بعد "سازگاری" كمترين امتياز را بهدست آورده است .در اين تحقيق مشخص شد كه بعد
"مأموریت" بيشترين تأثير را بر افزايش عملكرد سازمانهاي مورد مطالعه دارد (2008
.)Yilmaz and Ergan,

ابیلی و عالیخانی ( )1382در تحقیقی با عنوان بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع

انسانی در دانشکدههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران ،به بررسی جنبههایی از
توسعه منابع انسانی که با استفاده از شاخصهای آموزش ،چرخش شغلی ،کارراههشغلی

و ارزشیابی عملکرد سنجیده شده است ،یافتههای پژوهش نشان داد که وضعیت توسعه

کارکنان بخش خدمات آموزشی این دانشکدهها وضعیت نامطلوبی است و با اهداف و
رویکردهای توسعه منابع انسانی بسیار فاصله دارد.

با توجه به نتايج پيشينيه تحقيق ،اغلب اعتقاد بر اين است رفتار سازماني فرد از

فرهنگ حاكم بر سازمان تأثير ميپذيرد و از آنجايي كه مديران بايد در حفظ و توسعه

نيروي انساني به عنوان منابع ارزشمند سازمان عنايت ويژهاي نمایند ،بايد فرهنگ را به

عنوان پايهاي براي تشخيص و حل مسائل و پرورش و بهبود رويهها يا سياستهاي جديد
درك نمايند .لذا شناخت و بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و جو توسعه منابع انساني
سازمان بهمنظور ايجاد محيطي مساعد براي توسعه منابع انساني ،ميبايست بهعنوان يك

ضرورت مهم در اولويتهاي فعاليتهاي مديران سازمانها قرار گيرد .به همين دليل،
فرهنگ سازماني طيف وسيعي از تحقيقات مديريتي را به خود اختصاص داده است؛ ولي با

اين وجود تا آنجا كه محقق بررسي نموده ،تحقيقي در رابطه فرهنگ سازماني با جو توسعه

منابع انساني 1صورت نگرفته است .بنابراين پرسش اصلي كه در اين تحقيق مطرح ميشود
اين است كه ابعاد فرهنگ سازماني در دانشگاه بر اساس مدل دنيسون چگونه است و چه

رابطهاي بين ابعاد فرهنگ سازماني و جو توسعه منابع انساني دانشگاه بیرجند وجود دارد؟
بر این اساس ،هشت فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

1. Human Resource Develoment climate
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روششناسی پژوهش

روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .جامعه

آماري شامل كليه كاركنان رسمی ،پیمانی و قراردادی مشخص دانشگاه بيرجند به
استثنای اعضای هیأت علمی که در سال  1391در دانشکدهها و سازمان مرکزی این
دانشگاه مشغول به فعالیت بودهاند را در بر میگیرد که تعداد آنها جمعاً  208نفر بودند.
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده و حجم نمونه الزم برای طرح تحقیق
با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( 136 )Krejcie and Morgan, 1970نفر

برآورد شد .به منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی فی و دنیسون

( .)Fey and Denison, 2000و جو توسعه منابع انسانی متعلق به سلطانی ()1387

استفاده شد .از بین پرسشنامههای توزیع شده  130نسخه برگشت داده شد که تجزیه و
تحلیل داده ها برمبنای این تعداد انجام گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار

توصیفی در قالب جداول فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی شامل میانگن و انحراف
معیار استفاده گردیده است .در این پژوهش ،حد متوسط ،یعنی میانگین نظری مقدار3

در نظر گرفته شده که با میانگین به دست آمده (میانگین تجربی) مقایسه شده است .هم
چنین به منظور تحلیل استنباطی دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی

پیرسون و رگرسیون از نوع گام به گام استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

در این قسمت یافتهها و نتایج تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده

شده است .ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شامل بررسی توصیفی مربوط به گروه نمونه

بر مبنای واحد خدمت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت ارائه شده ،سپس نتایج تحلیل

استنباطی دادهها برای آزمون فرضیههای پژوهش ارائه شده است .اطالعات جمعیت

شناختی نمونهی پژوهش در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول ( .)1اطالعات جمعیت شناختی نمونهی پژوهش
واحد /سابقه /سطح تحصیل

واحد محل خدمت

سابقهی خدمت

میزان تحصیالت

آموزشی
پژوهشی
فرهنگی
اداری و مالی
سایر
نامشخص
کل
کمتر از  10سال
 11تا  20سال
بیشتر از 21
نامشخص
کل
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
نامشخص
کل

فراوانی
45
15
31
24
14
1
130
57
41
27
5
130
47
62
19
2
130

درصد
٪34/6
٪11/5
٪23/8
٪18/5
٪10/8
٪8
٪100
٪43/8
٪31/5
٪20/8
٪3/8
٪100
٪36/2
٪47/7
٪14/6
٪1/5
٪100

جدول فوق نشان میدهد در بین افراد کل نمونهی پژوهش به ترتیب براساس واحد

محل خدمت ،بیشترین افراد از واحد آموزشی ( )٪34/6و کمترین آنان در سایر واحدها

( )٪10/8مشغول بهکار بودند .در مورد سابقهی خدمت نیز نتایج پژوهش نشان داد

بیشترین افراد اعضای نمونه ( )٪43/8دارای سنوات خدمت کمتر از  10سال دارند و
کمترین افراد گروه نمونه ( )٪20/8دارای سنوات خدمت بیشتر از  21سال دارند.

فرضیه اول پژوهش :ابعاد فرهنگ سازمانی مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری

و مأموریت کارکنان دانشگاه ،به طور معنیداری از حد متوسط باالتر است.

برای پاسخدهی به این فرضیه در جدول ( )2نتایج مقایسهی میانگینهای ابعاد جو

توسعه منابع انسانی دانشگاه ارائه شده است.

ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و رابطهی آن ...

69

جدول ( )2نتایج مقایسهی میانگینهای ابعاد فرهنگ سازمانی دانشگاه
مؤلفهها

میانگین

مقدارt

درجه آزادی

سطح معناداری

مشارکت
سازگاری
انطباقپذیری
مأموریت
فرهنگ سازمان

3/52
3/53
3/49
3/38
3/49

10/162
11/095
9/558
7/132
10/019

129
129
129
129
129

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

نتایج جدول فوق نشان میدهد با توجه به نتایج آزمون  tو سطح معناداری (،)p=0/001

میانگین ابعاد فرهنگ سازمانی در هر یک از ابعاد مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و

مأموریت به طور معناداری از حد متوسط باالتر است ،بنابراین فرضیه اول تحقیق تأئید میشود.
فرضیه دوم پژوهش :جو توسعه منابع انسانی کارکنان دانشگاه به طور معنی

داری از حد متوسط باالتر است.

برای پاسخدهی به این فرضیه در جدول ( )3نتایج مقایسهی میانگینهای ابعاد جو

توسعه منابع انسانی دانشگاه ارائه شده است.

جدول ( )3نتایج مقایسهی میانگینهای ابعاد جو توسعه منابع انسانی دانشگاه
میانگین

مقدارt

درجه آزادی

سطح معناداری

مؤلفه ها
روابط انسانی

3/42

7/08

129

0/001

آموزشدهی
پاداشدهی

3/53

10/72

129

0/001

3/31

5/02

129

0/001

ارزیابی عملکرد

3/40

6/84

129

0/001

جو توسعه منابع انسانی

3/50

9/85

129

0/001

نتایج جدول فوق نشان میدهد با توجه به نتایج آزمون  tو سطح معناداری (،)p=0/001

میانگین جو توسعه منابع انسانی دانشگاه به طور معناداری از حد متوسط باالتر است.

بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.
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فرضیه سوم پژوهش :بین ابعاد فرهنگ سازمانی با جوتوسعه منابع انسانی

دانشگاه رابطهی معنادار وجود دارد.

به منظور بررسی فرضیههای سوم تا هفتم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده

گردیده است که نتایج آن در جدول ( )4ارائه شده است.

جدول ( )4نتایج ضریب همبستگی متغیرهای ابعاد فرهنگ سازمانی دانشگاه و جو
متغیر

فرهنگ
سازمانی
جو توسعه
منابعانسانی

فرهنگ
سازمانی

توسعه منابع انسانی

جو توسعه
منابعانسانی

مشارکت

سازگاری

انطباق پذیری

مأموریت

1
**0.57

1

مشارکت
سازگاری
انطباق پذیری

**0.62

**0.41

**0.50

**0.53

مأموریت

**0.75

**0.55

**0.51

**0.58

**0.74
**0.73

**0.48
**0.55

1

0.55

**

1

1
**0.50

1

** معناداری در سطح  * 0/01معناداری در سطح 0/05

براساس نتایج جدول ( ،)4همبستگی بین ابعاد فرهنگ سازمانی با جو توسعه منابع

انسانی به لحاظ آماری در سطح  0/001معنادار است ( ،)p=0/001بنابراین ،این فرضیه
تأیید میشود .ضریب همبستگی بین بعد مشارکت و جو توسعه منابع انسانی برابر
( )r=0/57میباشد و همبستگی از نوع مثبت است .در نتیجه با افزایش فرهنگ سازمانی

دانشگاه ،جو توسعه منابع انسانی بهبود خواهد یافت.

فرضیه چهارم پژوهش :بین بعد مشارکت و جو توسعه منابع انسانی دانشگاه

رابطهی معنادار وجود دارد.

با توجه به نتایج جدول ( ،)4همبستگی بین بعد درگیر شدن در کار با جو توسعه

منابع انسانی به لحاظ آماری در سطح  0/001معنادار است ( ،)p=0/001بنابراین فرضیه
چهارم تحقیق تأیید میشود .ضریب همبستگی بین بعد مشارکت و جو توسعه منابع
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انسانی برابر ( )r=0/48میباشد و همبستگی از نوع مثبت است .در نتیجه با افزایش میزان

درگیری در کار ،جو سازمان در زمینه پرورش کارکنان مطلوبتر میشود.

فرضیه پنجم پژوهش :بین بعد سازگاری و جو توسعه منابع انسانی دانشگاه

رابطهی معنادار وجود دارد.

براساس نتایج جدول ( ،)4همبستگی بین بعد سازگاری با جو توسعه منابع انسانی

به لحاظ آماری در سطح  0/001معنادار است ( ،)p=0/001بنابراین فرضیه پنجم تحقیق
تأئید میشود .ضریب همبستگی بین بعد سازگاری و جو توسعه منابع انسانی برابر (0/55

= )rمیباشد و همبستگی از نوع مثبت است .در نتیجه با افزایش میزان سازگاری جو
سازمان در زمینه پرورش کارکنان مطلوبتر میشود.

فرضیه ششم پژوهش :بین بعد انطباقپذیری و جو توسعه منابع انسانی

دانشگاه رابطهی معنادار وجود دارد.

براساس نتایج جدول ( ،)4همبستگی بین بعد انطباقپذیری با جو توسعه منابع انسانی

به لحاظ آماری در سطح  0/001معنادار است ( ،)p=0/001بنابراین فرضیه ششم تحقیق
تأیید میشود .ضریب همبستگی بین بعد انطباقپذیری و جو توسعه منابع انسانی برابر
( )r=0/41میباشد و همبستگی از نوع مثبت است .در نتیجه با افزایش میزان انطباق
پذیری ،جو سازمان در زمینه پرورش کارکنان مطلوبتر میشود.

فرضیه هفتم پژوهش :بین بعد مأموریت و جو توسعه منابع انسانی دانشگاه

رابطهی معنادار وجود دارد.

براساس نتایج جدول ( ،)4همبستگی بین بعد مأموریت با جو توسعه منابع انسانی

به لحاظ آماری در سطح  0/001معنادار است ( ،)p=0/001بنابراین فرضیه هفتم تحقیق
تأیید میشود .ضریب همبستگی بین بعد مأموریت و جو توسعه منابع انسانی برابر (0/55

= )rمیباشد .همبستگی از نوع مثبت است .در نتیجه با افزایش میزان درک از مأموریت و
رسالت دانشگاه ،جو سازمان در زمینه پرورش کارکنان مطلوبتر میشود.

فرضیه هشتم پژوهش :ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکت ،سازگاری ،انطباق

پذیری و مأموریت) میتواند جو توسعه منابع انسانی دانشگاه را پیشبینی کند.
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به منظور آزمون روابط بین متغیرها ،از ضریب همبستگی و برای مشخص شدن

اینکه هر یک از ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی تا چه اندازه توان و قدرت پیش بینی
جو توسعه منابع انسانی را دارد ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است که در

جداول ( )6( ،)5و ( )7نتایج خالصهی مدل ،واریانس و ضرایب رگرسیون بین ابعاد فرهنگ
سازمانی با جو توسعه منابع انسانی ارائه شده است.

جدول( )5خالصهی مدل رگرسیون بین ابعاد فرهنگ سازمانی با جو توسعه منابع انسانی
مدل

ب همبستگی
ضری 
چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

برآورد خطای
انحراف معیار

1

0/637

0/406

0/387

0/54

براساس جدول فوق %40 ،تغییرات جو توسعه منابع انسانی با ابعاد فرهنگ سازمانی

تبیین شده است.

جدول ( )6نتایج تحلیل واریانس بین ابعاد فرهنگ سازمانی با جو توسعه منابع انسانی
درجات
آزادی

میانگین
مربعات

مدل
رگرسیون

18/044

4

4/511

کل

44/492

129

باقیمانده

ع مجذورات
مجمو 

125

26/448

0/212

مقدارF

سطح
معناداری

21/320

0/001

براساس جدول فوق ،به طور کلی مدل ابعاد فرهنگ سازمان با توجه به F=21/320و

 P=0/001مدل قابل قبولی میباشد.

جدول ( )7نتایج ضرایب رگرسیون بین ابعاد فرهنگ سازمانی با جو توسعه منابع انسانی
مدل
مشارکت
سازگاری
انطباقپذیری
مأموریت

بتا

خطایانحرافمعیار

ضریباستاندارد
شده
بتا

مقدارt

سطح
معناداری

0/163
0/297
0/045
0/269

0/089
0/102
0/087
0/087

0/163
0/276
0/045
0/281

1/835
2/916
0/516
3/101

0/069
0/004
0/607
0/002

ب غیراستاندارد
ضری 
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براساس جدول فوق ،در بین ابعاد فرهنگ سازمانی فقط ابعاد مأموریت با توجه به

مقادیر  t=3/101و  P=0/002و مقدار  B=0/28و همچنین بعد سازگاری با توجه به مقادیر

 t=2/916و  p=0/004و  B=0/27قادر به پیشبینی جو توسعه منابع انسانی میباشد .دو
بعد انطباقپذیری با توجه به مقادیر  t=0/516و  P=0/607و همچنین بعد مشارکت با
توجه به مقادیر  t=1/835و  P=0/060قادر به پیشبینی جو توسعه منابع انسانی دانشگاه

نیستند.

بحث و نتیجه

براساس فرضیه اول پژوهش ،نتایج نشان داد میانگین فرهنگ سازمانی دانشگاه در هر

یک از ابعاد مشارکت ،سازگاری ،یکپارچگی و مأموریت به طور معنیداری از حد متوسط
باالتر است .مبانی نظری پژوهش مؤید این مطلب است که اولین گام برای رشد سازمان،

شناخت فرهنگ سازمانی است که این امر برای شناسایی و تجزیه و تحلیل پدیدههای
سازمانی امری ضروری است و به مدیران در تدوین برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت

و بلندمدت کمک کرده و موجب بهبود عملکرد سازمان میشود .نتایج این پژوهش را

میتوان با نتایج تحقیقات ایرانزاده و محمودیاشان ( ،)1389براتیمارنانی و دیگران
( ،)1388رحیمنیا و علیزاده ( ،)1388اردالن و دیگران ( )1387و رجببیگی و دیگران
( )1387همخوانی دارد .میانگین های بهدست آمده از نتایج نشان داد که ابعاد فرهنگ
سازمانی مورد مطالعه ،به طور معنیداری باالتر از حد متوسط قرار دارد .اما باید تالش

بیشتری برای ارتقای ابعاد فرهنگ سازمانی انجام شود .بهدلیل پیچیدگی و چند بعدی

بودن فرهنگ ،تالشهای مداوم برای ارتقا و توسعه فرهنگ سازمانی اجتنابناپذیر است.
در این راستا ،مدیران سازمان بایستی با راهکارهایی برای توسعه ابعاد فرهنگ سازمانی
کوشش و جدیت نمایند .از طرفی با توجه به پویایی و انعطافپذیری فرهنگ سازمانی و

نیز جو منابع انسانی ،نیاز به مدیریت فرهنگ و نیز شناخت کیفیت جو ،مبنی بر ادراکی
که کارکنان دارند ،در عرصه سازمان و مدیریت سازمان ،احساس میشود.

براساس فرضیه دوم پژوهش ،نتایج نشان داد میانگین جو توسعه منابع انسانی دانشگاه،
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بهطور معنیداری از حد متوسط باالتر است .البته به جهت نسبی بودن این مفاهیم ،تالش
برای ارتقای آن مهم است .مبانی نظری پژوهش مؤید این مطلب است که حضور سازمانها

در عرصه رقابتی امروز ،ضرورت توسعه منابع انسانی سازمانها را اجتنابناپذیر کرده است.
توسعه منابع انسانی با تغییر در مهارتها ،دانشها و رفتار کارکنان ،کارایی ،اثربخشی و

در نتیجه بهرهوری سازمانی را افزایش میدهد و از آنجایی که فعالیتهای منابع انسانی
سازمان ماهیتاً پویا ،پیچیده و متنوع میباشند ،بررسی جو توسعه منابع انسانی برای
شناسایی و تجزیه و تحلیل پدیدههای توسعه منابع انسانی امری ضروری است و به مدیران

در تعیین موقعیتهایی که تحقق هر چه بیشتر اهداف منابع انسانی را ممکن میسازد،
کمک کرده و موجبات توفیق بیشتر سازمان را فراهم میآورد.

بهعالوه جو توسعه منابع انسانی دربردارنده روابط انسانی نیز میباشد .بهطور کلی

روابط انسانی مطلوب آن است که اختالفات نژادی ،اخالقی ،طبقاتی ،اقتصادی ،فرهنگی و
آموزشی مطرح نیست بلکه احترام گذاشتن به شخصیت فرد و محترم شمردن ارزشهای

انسانی افراد اهمیت دارد (نصر ،عابدی و شریفیان .)1386 ،روابط انسانی رضایت بخش،
به درک متقابل احساسات ،عواطف و ادراکات کارکنان ،مثبتاندیشی و توجه به نیازهای

یکدیگر اشاره میکند که نتیجه آن احساس خشنودی ،صمیمت و سودمندی هر یک از
طرفین است (فرح بخش .)9 :1388 ،روابط انسانی ،زمینههای انگیزش و رشد فرد را در
سازمان فراهم ساخته و همین احساس رشد ،سبب رضایت و خشنودی افراد میشود .تمام

این حاالت ،زمینهساز بهبود و ارتقای روحیه میگردد و میل به زیستن و کار و تالش در
سازمان را افزایش میدهد و در نهایت ،ارتقای روحیه به مسؤولیت پذیری ،مشارکت و
فعالیت ثمربخش فرد در راه انجام دادن وظایف و دست یافتن به اهداف سازمان ،منجر

میشود (امینی ،رضاپور و ناصح.)1387 ،

براساس فرضیه سوم پژوهش ،نتایج تحقیق داللت بر آن دارد که بین ابعاد فرهنگ

سازمانی و جو توسعه منابع انسانی کارکنان دانشگاه بیرجند رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .این بدان معناست که از آنجایی که فرهنگ به عنوان نظام اعتقادات ،باورها ،ارزشها و
الگوهای اساسی رفتاری است که عموماً افراد در سازمان پایبند آن هستند تعریف میشود،
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با ارتقای ویژگیهای فرهنگ سازمانی میتوان بر بهبود جو توسعه منابع انسانی دانشگاه،
افزود .میتوان این نتیجه به دست آمده را با نتایج بدست آمده از تحقیقات کوفی (2003

 )Coffy,در هنککنگ ،فی و دنیسون ( )Fey and Denison, 2000در روسیه،
اردالن و همکاران ( )1387در ایران ،مشابهت داد .نتایج این تحقیقات همگی بر وجود
ارتباط آماری مثبت بین این مدل از فرهنگ سازمانی و شاخصهای مختلف عملکرد و

اثربخشی ،تأکید دارند و بیانگر این موضوع هستند که علیرغم تفاوت فرهنگی میان ملل
مختلف ،فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اثربخش میتواند در بین سازمانها و در

نقاط مختلف جهان ،عمل کند.

یافتههای بهدست آمده از تأیید فرض چهارم ،نشانگر رابطه مثبت و معناداری بین

مشارکت و جو توسعه منابع انسانی است .این امر بدان معناست که هر چقدر میزان

مشارکت در سازمان باالتر باشد بستر توسعه منابع انسانی مطلوبتر میشود .مشارکت
فرایندی است که از طریق آن به کارکنان اجازه داده میشود که درباره کارشان تأثیر و

نفوذ داشته باشند .بهعبارت دیگر مشارکت حالت و وضعیتی است که تحت آن ،افراد با
اختیارات بیشتر ،کار و وظیفه خود را بهتر انجام میدهند (واالییشریف.)71 :1384 ،

یعنی هرچه در دانشگاه تفویض اختیار و ارائه فرصتهای تصمیمگیری به کارکنان بیشتر
باشد و آنها را برای انجام کار گروهی و تیمی مورد تشویق قرار دهد و همواره بر روی افزایش

مهارت ها و تواناییهای کارکنانشان سرمایهگذاری کنند ،تعهد سازمان به توسعه مناسب

بوده و جو در زمینه پرورش منابع انسانی مطلوبتر میشود .به اعتقاد مک لگان و نل

1

( )17 :1380گذر از شیوهای تحکمی و ورود به شیوه مشارکتی اداره امور در محیط کار
ضروری و اجتنابناپذیر است ،از این جهت که مسائل محیط کار بسیار پیچیدهتر و به هم

وابستهتر از آن هستند که توسط افراد معدودی از مدیران قابل حل باشد.

یافتههای بهدست آمده از فرضیه پنجم نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری بین

سازگاری و جو توسعه منابع انسانی وجود دارد .این امر بیانگر این است که هر چه سازمان

سازگارتر باشد ،سبب میشود رفتار اعضای سازمان ریشه در ارزشهای بنیادینی داشته
1. Mclagan & Nel
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باشد که این خود سبب میشود که کمتر اختالف ،تعارض و تضاد متوجه روابط اعضا با

یکدیگر و با بخشهای گوناگون سازمان شود .در این صورت ،افراد بهتر میتوانند در

بخشهای گوناگون سازمان با هم همکاری داشته باشند و کارکنان در مسیر تحقق اهداف،
قاطعانه و با نگاهی مثبت به آینده و به کنترل امور پرداخته و سعی در یافتن راهحلهایی

برای ایجاد توافق و پیوستگی در حل تضادها میکنند .در چنین سازمانی شرایط توسعه

کارکنان بیشتر فراهم است و سازمان بهتر در مسیر توسعه منابع انسانی قرار میگیرد و

طرفین اعم از سازمان و کارکنان ،نفعی دوجانبه خواهند نمود.

نتایج فرض هفتم داللت بر این دارد که اگر مسیر آینده سازمان روشن باشد ،جو سازمان

در زمینه توسعه منابع انسانی مطلوبتر میشود .به این معناست که اگر سازمان بداند

به کجا میرود ،این فعالیتها برای چیست ،اهداف و مسیر تحقق این فعالیتها کدامند،

وظیفه هر کس در هر سمت و جایگاهی که قرار دارد و در سطح فردی ،گروهی و در نگاه
کل سازمان در ارتباط با فعالیتهای دیگران چیست؟ با کاهش ابهام در مسیرهای کاری،
جو توسعه منابع انسانی در سازمان بهبود مییابد.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه هشتم نشان داد که بعد "مأموریت" با مقادیر  t=3/101و

 P=0/002و مقدار  B=0/28و "سازگاری" با مقدار  2t= 0/916و  B=29در مقایسه با دیگر
ابعاد فرهنگ سازمانی ،پیشبین بهتری برای جوتوسعه منابع انسانی دانشگاه است .همان
طور که قب ً
ال اشاره شد سازگاری ،عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری در فعالیتها
که دربردارنده نظامی از هنجارها و اعتقاداتی است که بقا و رشد و توسعه سازمان را در پی

دارد و مأموریت ناظر بر تعریف و تعیین جهتگیریهای طوالنی مدت برای سازمان است.
در دانشگاه مورد مطالعه ،با توجه به نتایج بهدست آمده ،بعد سازگاری در حد باالیی است.

یعنی نظام ،توانسته است هنجارها و اعتقادات مشترکی را بوجود آورد.

در بعد مأموریت ،با توجه به مأموریتگرا شدن دانشگاه در قالب برنامهای پنج ساله

توسعه دانشگاه ،نشان میدهد که چشمانداز سازمان و تدوین مأموریتهای آن ،با مشخص

کردن اهداف سازمان و راههای رسیدن به آنها را معین کرده که یکی از پیامدهای
آن کاهش ابهامات در برنامههای آتی است .در صورتی که این ابهامات باقی بماند و
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مأموریتها مشخص نشود ،سبب پیچیده شدن امور و نوعی بالتکلیفی در سازمان خواهد
شد .نبود برنامه مشخص که نتیجه عدم تعیین مأموریتها است می تواند پیامدهای منفی

برای کارکنان داشته باشد .این ابهامات سبب میشود انجام وظایف به دلیل نبود رویکرد
مشخص به خوبی انجام نشود .از طرفی باعث میشود برخی کارکنان در سازمان ،زیر بار

فشار سنگین کارها باشند که این فشارهای کاری میتواند ،آنان را دچار فرسودگی شغلی

کند .عالوه بر آن ،ابهام در فعالیتها ،مدیران را در ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان دچار
مشکل می نماید و از آنجایی که یکی از کاربردهای نتایج ارزیابی عملکرد در سازمان،

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است ،توجه به این نیازها ،موجب تقویت سطح کاری

کارکنان از طریق دریافت پاداشها ،خواهد شد و این به نوبه خود ،سطح انگیزشی آنان را
ارتقاء و از فرسودگی شغلی خواهد کاست.

دریافت پاداش از سازمان به خاطر کار و فعالیت یکی از منطقیترین اصولی است که

در هر سازمانی رعایت میشود و در هر جامعهای نیز مورد قبول میباشد .شاید مهمترین

نقشی که نظام پاداش میتواند در سازمان ایفا کند؛ تأثیر بالقوهای است که انتظار دریافت
پاداش در عملکرد کارکنان میگذارد .چنانچه کارکنان سازمان عقیده داشته باشند که

عملکرد بهتر منجر به دریافت پاداش میشود ،امید به دریافت پاداش ،نقش مثبتی در

عملکرد بهتر و مؤثرتر آنها خواهد داشت (قاسمی .)495 :1382 ،بهعبارت دیگر چنانچه
مدیریت ،سیستم پاداشی طراحی کند که از دید کارکنان به عنوان پرداخت به ازای

عملکرد خوب در نظر گرفته شود ،در این صورت پاداشها در صورت تناسب ،عملکرد
خوب را تقویت و تشویق خواهد کرد (رابینز .)231 :1384 ،ارزشیابی میتواند با آگاه

نمودن کارکنان از عملکردشان این فرصت را برای آنها فراهم کرده که با تالش در
جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش کارایی
افراد را افزایش داده و در این صورت میتوان گفت ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار
توسعهای مفید و سودمند عمل کرده و به توسعه منابع انسانی در سازمان منجر میشود

(سیدجوادین .)328 :1383 ،البته از این جهت مشکالتی وجود دارد .از یک طرف ،آموزش

اثربخش ،در سازمان صورت نمیگیرد و از طرف دیگر ،از کارکنان وظیفه شناس و دارای
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عملکرد مناسب هم تقدیر نمیشود و به مرور زمان بروز چنین رفتارهایی در سازمان

کاهش مییابد .چنین مسائلی سبب میشود که جو پرورش منابع انسانی تضعیف شده

و تعهدی نسبت به توسعه در سازمان کمتر وجود داشته باشد .کاتر )123 :1382( 1در

کتاب رهبری تحول در بیان اشتباهات هشتگانه ،موضوع عدم انتقال کافی چشمانداز و
دست کم گرفتن قدرت آن به طور مفصل بحث نموده است .وی بر این باور است که چشم

انداز و برنامههای ناشی از آن ضمن آنکه باید خلق و ایجاد شود ،مهمتر آن است که به

کارکنان انتقال یابد .این انتقال ،ضمن کاهش برخی ابهامات موجب تسریع فعالیتها و
انگیزه در کارکنان خواهد شد و احساس تعهد آنان را رشد خواهد داد.

با توجه به نتیجه این تحقیق میتوان اظهار نمود که چنانچه مدیران و مسؤوالن

دانشگاه تعهدی نسبت به توسعه کارکنان را دارند ،الزم است چشمانداز سازمان ،اهداف و

راههای رسیدن به اهداف را مشخص کرده و وظیفه هر واحد ،بخش و حتی هر فرد به طور

واضح و در ارتباط با هم تعیین شود تا با کاهش ابهام در مسیرهای کاری ،جو سازمان در
زمینه توسعه منابع انسانی و کارکنان بهبود یابد .میتوان نتیجه بدست آمده را با نتایج
تحقیقات اردالن و دیگران ( ،)1387ییلماز و ارگان ( ،)Yilmaz and Ergan, 2008فی

و دنیسون ( ،)Fey and Denison, 2000یول موجیب و شکیلاحمد (Ul, 20011

 )mujeeb and Shakil Ahmadمشابهت داد .نتایج این تحقیقات ،نشان داده است

که با مشخص کردن برنامه کاری و حد وظایف افراد و واحدهای کاری در سازمان ،انگیزه
کار بیشتر شده و آنان در جهت اهداف سازمان ،بیشتر تالش خواهند نمود .هم چنین

در اين تحقيقات مشخص شد كه بعد "مأموریت" بيشترين تأثير را بر افزايش عملكرد
سازمانهاي مورد مطالعه داشته است که با نتایج این تحقیق ،هم سو است.

با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش از آنجا که فرهنگ سازمانی و نیز جو توسعه

منابع انسانی خصلت پویا و انعطاف پذیری دارد ،مدیران باید بهطور مستمرکارکنان
سازمان را از چشمانداز ،اهداف ،برنامههای دانشگاه و راههای تحقق آن ،مطلع کنند.

هم چنین پیشنهاد میشود برای رسیدن به وضعیت بهتر و در جهت مأموریتگرایی
1. Kotter

ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و رابطهی آن ...

79

دانشگاه ،مدیران برنامهها را قالب برنامههای پنجساله توسعه دانشگاه که حاصل برنامه

ریزی راهبردی است را عملیاتی نمایند .توجه به برنامه محوری در راستای مأموریتهای
دانشگاه ،میتواند تحوالت زیادی در پی داشته باشد .برای پژوهشگران نیز پیشنهاد می

شود ،در خصوص زیرمقیاسها یا زیرمؤلفههای هر یک از ابعاد چهارگانه مدل دنیسون نیز
تحقیقاتی در سازمانهای مختلف به عمل آورند.
منابع و مآخذ

1 .1ابيلي ،خدايار؛ عاليخاني ،فرح (" .)1382بررسي عملكرد سيستم توسعه منابع انساني

در دانشكدههاي علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران" .مجله روانشناسي و علوم
تربيتي ،سال سي و دوم ،شماره( 2پائيز و زمستان).76-57 :
2 .2ابیلی ،خدایار؛ موفقی ،حسن ( .)1389مدیریت منابع انسانی .تهران :سازمان مدیریت
صنعتی.

3 .3اردالن ،محمدرضا؛ سليمي ،قربانعلي؛ رجائيپور ،سعيد؛ مولوي ،حسين (.)1387
"بررسي رابطه يگانگي فرد -سازمان با فرهنگ سازماني در دانشگاههاي دولتي غرب

كشور (دانشگاه همدان ،كرمانشاه و كردستان)" .فصلنامه پژوهش و برنامهريزي در
آموزش عالي ،سال چهارده ،شماره ( 47بهار).131-93 :

4 .4امینی ،محمد؛ رضاپور ،غالمرضا؛ ناصح ،جواد (" .)1387بررسی تجربی شیوههای مؤثر

بر بهبود و توسعه روابط انسانی در میان کارکنان مدارس شهرستان کاشان" .فصلنامه
تعلیم و تربیت ،دوره جدید ،شماره ( 95پاییز).186-163 :

5 .5ايرانزاده ،سليمان؛ محمودي اشان ،محسن (" .)1389شناخت فرهنگ سازماني
براساس مدل دنيسون (مورد مطالعه :شرکت صنعتی پلی ناز)" .فراسوي مديريت،
دوره چهارم ،شماره ( 15زمستان).76-53 :

6 .6براتیمارنانی ،احمد؛ قادری ،اعظم؛ گودرزی ،محمودرضا؛ صادقی ،احمد (.)1388
"بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بر اساس مدل

دنیسون" .مدیریت سالمت .جلد ،13شماره ( 40تابستان).72-63 :
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7 .7تونكه نژاد ،ماندني؛ داوري ،علي (" .)1388توسعه منابع انساني رويكرد جامعه
شناختي سازمان" .فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال اول ،شماره 3
(تابستان).80-51 :

8 .8دادخواه ،محمدرضا ( .)1388مشتریمداری .تهران :شهرآشوب.

9 .9دانشفرد ،كرما....؛ شهابينيا ،سعيد (" .)1389بررسي رابطه فرهنگ سازماني و
استقرار مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت توزيع برق معاونت اجرايي شمال
شرق تهران)" .فصلنامه مديريت ،دوره هفتم ،شماره ( 17بهار).10-1 :

1010دیسنزو ،دیوید؛ رابینز ،استیفن پی .)1388( .مبانی مدیریت منابع انسانی .ترجمه
میرعلی سید نقوی و سیامک یعقوبی .تهران :مهکامه.

1111رابینز ،استیفن پی .)1384( .مدیریت رفتار سازمانی .ترجمه فرزاد امیدواران .تهران:
مؤسسه کتاب مهربان نشر.

1212رحيمنيا ،فريبرز؛ عليزاده ،مسعود (" .)1388بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس

مدل دنيسون از نظر اعضاي هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد" .مطالعات تربيتي
و روانشناسي ،دوره دهم ،شماره ( 35تابستان).169-147 :
1313رنگریز ،حسن؛ عظیمی ،نازگل ( .)1385منابع انسانی در هزاره سوم .تهران :شرکت
چاپ و نشر بازرگانی.

1414رجببیگی ،مجتبی؛ درویش ،حسن؛ سعیدعصر ،میترا؛ فتحی ،فرهاد (" .)1387بررسی

فرهنگ سازمانی در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور" .پژوهش و سازندگی
در منابع طبیعی ،سال چهارم ،شماره ( 44زمستان).161-152 :
1515سلطاني ،ايرج ( .)1387ابزارهاي خود ارزيابي و بهبود در مديريت منابع انساني.
تهران :اركان دانش.

1616سیدجوادین ،سیدرضا ( .)1383مبانی مدیریت منابع انسانی .تهران :دانشگاه تهران،
دانشکده مدیریت.

1717شريعتزاده ،مهدی؛ چیذری ،محمد (" .)1383ويژگيهاي نيروي انساني توسعه
يافته" .فصلنامه رهيافت ،شماره ( 32بهار و تابستان).76-65 :
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1818شنايدر ،سوزان سي.؛ بارسو ،ژان لويي ( .)1382مديريت در پهنه فرهنگها .ترجمه
محمد اعرابي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

1919طوسي ،محمدعلي ( .)1380بالندگي سازماني .تهران :مركز آموزش مديريت دولتي.

2020علی احمدی ،علیرضا و دیگران ( .)1383شناخت فرهنگ ،فرهنگ سازمانی و مدیریت
آن .تهران :ارکان دانش.
2121قاسمی ،بهروز ( .)1382تئوریهای رفتار سازمانی .تهران :هیأت.
2222فرح بخش ،سعید ( .)1388مدیریت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی .تهران:
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مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیأت علمی
دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد

تاریخ دریافت91/12/10 :
تاریخ پذیرش92/2/20 :

صدیقه خوشدامن

1

محسن آیتی

2

چکیده

نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظرهایی است که اخیرا ً مورد توجه

پژوهشگران این حوزه قرار گرفته ،و موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور
فرهنگ دانشگاهی گردیده است .فرهنگ آموزش و یادگیری ،وجهی از این مطالعات است

که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از منظر باورها و اعتقادات اعضای هیأت علمی به
فرایند یاددهی  -یادگیری مورد شناسایی قرار میدهد .ارتباط متقابل فرهنگ و آموزش

موجب میشود فرهنگ بتواند در بستر زمان حرکت کند و از نسلی به نسل بعد منتقل
شود .در جریان این انتقال و در بستر حرکتهای فرهنگی ممکن است ارزشها و هنجارها

دستخوش تغییر و تحول شوند و موجب تفاوت بین نسلها گردند به گونهای که سخن از
تحوالت بین نسلی به میان بیاید .بدین ترتیب ،مطالعهی فرهنگ آموزش و یادگیری در

بین دو نسل اعضاء هیأت علمی توجیه پذیر و بلکه ضرورت مییابد .در راستای شناسایی

فرهنگ مذکور و از منظر "نقش استاد" به عنوان یکی از مؤلفههای آموزش و یادگیری،
این دو پرسش مطرح گردید که ،رسالت خود را به عنوان استاد دانشگاه در چه میبینید؟

روابط خود با دانشجویان را چگونه توصیف میکنید؟ در این راستا ،با استفاده از رویکرد

کیفی (روش مردمنگاری) و بر اساس نمونهگیری هدفمند ،ادراکات  26نفر از اعضای
هیأت علمی دانشگاه بیرجند شناسایی شد .دادهها از طریق ابزار مصاحبه عمیق نیمه
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند .نویسند مسؤول
sedighekhoshdaman@yahoo.com
mayati@birjand.ac.ir
 .2دانشیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند.
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ساختار یافته جمعآوری و با استفاده از روش کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای

پژوهش حاکی از آن بودند که اعضای هیأت علمی دو نسل دارای ادراکات متفاوتی نسبت
به"وظایف استاد" و "روابط استاد – دانشجو" میباشند.

واژگان کلیدی :فرهنگ ،فرهنگ دانشگاهی ،فرهنگ آموزش و یادگیری ،مردمنگاری.

مقدمه

مفهوم "فرهنگ" از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر قدم به حوزه تعلیم و

تربیت به صورتی عام و آموزش و یادگیری به گونهای خاص نهاده است .مبنای مطالعه
ارتباط فرهنگ آموزش و یادگیری ،برگرفته از رشته انسانشناسی (با شیوه مردمنگاری)

1

و رشته مطالعات اجتماعی -فرهنگی برخاسته از نظریه ویگوتسکی 2است .ویگوتسکی در
اوایل دهه  ،1920در پاسخ به مطالعه برنامهای پیاژه در ارائه قالبها و مراحل استدالل و
تفکر ،اظهار داشت موضع مطالعات یادگیری باید در زمینه تاریخی و فرهنگی یادگیرنده
باشد نه در حوزه جهان طبیعی او (،)Kumpulainen & Renshaw, 2007 :111

زیرا فرهنگ و شناخت ،فعالیتهای پویایی هستند که نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا

نمود .به عقیده وی حیات ذهنی افراد به وسیله فعالیتهای اجتماعی شکل میگیرد که

در آن مشارکت میجویند .بنابراین بافت اجتماعی نقش مهمی در یادگیری دارد (سیف،

.)217 :1379

پژوهشهای مردمنگاران در حوزه یادگیری نیز در دهه 1970و ،1980و از زمانی

آغاز شد که این پژوهشگران رویکرد خود از فردگرایی و تبیین نشانه شناختی موفقیت و

شکست یادگیری به شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگی میان خانه و محیط آموزشی
تغییر دادند و فرهنگ را به عنوان متغیر مستقل مؤثر بر یادگیری مورد شناسایی قرار دادند.

فرهنگ در این دیدگاه یک منبع واقع شدنی از دانش و تجربه بود که یادگیرندگان برای
درک جهان اجتماعی و مادی خود و مشارکت در این جهان آن را بکار میبردند .در همین
1. Ethnographic
2. Vygotsky
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زمینه مطالعات اوگبو ،)1983( 1هیث )1983( 2و فیلیپس )1983( 3نیز نشان دادند که،
فرهنگ و یادگیری از یکدیگر جدا نیستند .مطالعه یادگیری ،تأکید بر تجارب و ادراکات

اعضای جامعه و فرایندهای تعاملی ایجاد کننده و نگهدارنده این تجارب و ادراکات است

به گونهای که یادگیری فرایند فرهنگآموزی در تجارب متنوع اجتماعی دانسته میشود
(.)Kumpulainen & Renshaw, 2007: 110- 111
همزمان با حوزه انسانشناسی در دهه  ،1980در حوزه روانشناسی فرهنگی نیز نظریه

"شناخت موقعیتی "4به عنوان واکنشی به نظریه پردازش اطالعات پا به عرصه ظهور نهاد.
طرفداران این نظریه ،که نخستین بار توسط ِژین لیو 5بدین نام خوانده شد نیز بر این

عقیدهاند که یادگیری در خأل و به دور از تعامالت اجتماعی شکل نمیگیرد ،بلکه تابعی
است از فعالیت ،بافت (محیط و جهان) و فرهنگ (صفایی موحد .)91 :1391 ،این گروه از

روانشناسان معتقدند دانش همچون مادهای نیست که بتوان آن را در نقطهای تولید کرد،
سپس بستهبندی نمود و آن را برای ارائه به نقطهای دیگر انتقال داد ،بلکه از تعامل بین
فرد و فرهنگ است که دانش شکل گرفته و معنا مییابد (.)Seely Brown, 1989: 35

عالوه بر حوزههای انسانشناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی و گسترش شواهد تأثیر

فرهنگ بر یادگیری در دهه  ،1980-1990این مبحث به حوزه تعلیم و تربیت هم کشانده
شد و موجب گردید متخصصان تعلیم و تربیت نظیر کول ،)1974( 6ورچ )1985( 7و برونر

8

( ،)1984فرایند یادگیری را به عنوان کارآموزی فرهنگی در تجارب اجتماعی؛ تفکر را به

عنوان فرایند محاورهای تسهیل شده از طریق ابزارهای فرهنگی و فرایندهای اجتماعی و
فرهنگ را به عنوان شیوه مشترک زندگی در اجتماعاتی که از طریق بکارگیری ابزارهای

فرهنگی ،فناوریها ،مصنوعات و مفاهیم به طور مستمر بازسازی میشود ،تلقی کنند
1. Ogbu
2. Heath
3. Philips
4. Situated cognition
5. Jean lave
6. Cole
7. Wertsch
8. Bruner
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()Kumpulainen & Renshaw, 2007: 110-112
برونر ( ،1996نقل در فاضلی )39 :1390 ،بیشتر از هر صاحبنظر دیگری در حوزه

تعلیم و تربیت به تأثیر فرهنگ بر آموزش و یادگیری پرداخت .برونر بر این نکته تأکید میکند

که یادگیری و اندیشیدن همواره در موقعیتهای فرهنگی قرار گرفته است و همواره بر
استفاده از منابع فرهنگی متکی است .از اینرو ،یادگیری تابع فرصتها و امکانهایی است

که موقعیتهای فرهنگی برای ما فراهم میسازند .موقعیتهای فرهنگی انباشته از معانی

هستند و معانی در یک فرایند مستمر تأویل و تفسیر واقعیتها در ذهن آدمی بوجود
میآیند .بر همین اساس است که او معتقد است برای تجزیه و تحلیل آموزش در بستر

فرهنگ و تبیین فرهنگ آموزش و یادگیری باید دو رویکرد درباره ذهن انسان و طرز عمل

آن را از یکدیگر جدا بدانیم؛
الف) رویکرد محاسباتی

ب) رویکرد فرهنگی.

طبق رویکرد محاسباتی به آموزش و یادگیری ،یادگیری همان پردازش اطالعات در

ذهن است در حالی که در رویکرد فرهنگی مناسبات فرهنگی هر جامعه و به قول برونر
داستانهای فرهنگی زمینه تفسیر و فهم پیچیدگیهای جامعه را فراهم میکنند و موجب
یادگیری میشوند (سرکارآرانی .)12 :1389 ،دیدگاهی که برونر انتخاب و به نحو دقیق

به تشریح آن میپردازد فرهنگگرایی است ،زیرا رویکردها و روشهای آموزشی و تربیتی،

بدون توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی در عمل ناکارآمدیهایی را برای نظام آموزشی
به بار میآورد .در واقع ،باید بر این نکته اذعان نمود که نظریههای آموزش و یادگیری،
مفاهیم اساسی خود را از فرهنگ و اندیشههای غالب در هر جامعه میگیرند و در بستر

فرهنگی و اجتماعی آنها به بار مینشینند .بنابراین میزان اثربخشی نظریههای آموزش
و یادگیری ،تنها با بررسی آنها در بستر فرهنگی  -اجتماعی جامعهای که در آن مورد
استفاده قرار میگیرند امکانپذیر میباشد (فاضلی.)38 :1390 ،
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بیان مسأله

جوامع و گروههای مختلف اجتماعی آداب و رسوم ،عقاید ،افکار ،ارزشها و شیوههای
خاصی از زندگی دارند که اصطالحاً فرهنگ نامیده میشود .طبق اولین تعریف تقریباً
جامع از فرهنگ که توسط تیلور ،1871( 1نقل در تقوی )25 :1385 ،ارائه گردید ،فرهنگ،
مجموعه پیچیدهای از علوم ،دانشها ،هنرها ،افکار و اعتقادات ،آداب و رسوم و سنتها و به

طور خالصه کلیه آموختهها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه اخذ میکند

و از نسلی به نسل بعد انتقال میدهد.

هر سازمانی فرهنگ خاص خود را دارد ،و دانشگاه به عنوان یکی از اصلیترین و کلیدی

ترین مراکز تربیت انسانی نیز ،همچون دیگر سازمانها دارای فرهنگ خاص خود است

(احمدی ،سعادتمند و لیث صفار .)10 :1389 ،فرهنگ حاکم بر دانشگاه موجب میشود
رابطه بین اهالی جامعه علمی صرفاً یک رابطه ذهنی و فنی نباشد بلکه نوعی رابطه نمادین،

هنجاری ،وجودی و ارتباطی باشد که موجب شکلگیری سنتهای معناداری میشود

سنتهایی که ریشه در حسهای مشترک و الگوهای زیست شده تعاملی دارند و فرهنگ

دانشگاهی 2را بوجود میآورند (فراستخواه.)125 :1388 ،

فرهنگ دانشگاهی دارای مؤلفهها و زیرفرهنگهایی است که فرهنگ آموزش و

یادگیری از آن جمله است .فرهنگ آموزش و یادگیری شامل باورها ،نگرشها ،هنجارها و

رفتارهایی است که در مورد آموزش و یادگیری وجود دارد و دارای ابعاد متعددی است که

برخی از آنها مربوط به اهدف آموزش (یادگیری مادام العمر /تقویت نگرش نمره گرایی)،
موقعیت آموزش (پژوهش محور /آموزش محور) ،محور آموزش (استاد محور /دانشجو
محور) تلقی از علم و آموزش (ستایشگرایانه /توسعه طلبانه ،مدرک ساالری /مدرکگرایی،

فرایند و امری تعاملی /مقولهای شناختی و نوعی محصول) ،روش آموزش (مشارکتی/

غیر مشارکتی یادگیری منفعل ،ایستا و اقتدار گرایانه /یادگیری فعال ،باز اندیشانه ،تفکر
انتقادی و آموزش خالقیت /یادگیری طوطی وار و حفظ کردن) ،نقش استاد (روابط اقتدار

گرایانه بین استاد و دانشجو /استاد به عنوان تسهیل کننده دانش) شیوهها و اسلوب فکری
1. Taylor
2. Academic culture
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دانشجویان (عدم اعتماد به نفس در بیان عقاید ،ضعف روحیه همکاری ،ضعف روحیه
پرسشگری ،فقدان انگیزه دانشجویان برای تالش و سخت کوشی در راه علم) میباشد

(بقائی سرابی و اسماعیلی.)182 :1388 ،

آموزش و یادگیری در فرایندی از مناسبات اجتماعی پیچیده که تجلی باورها ،ارزشها،

نگرشها و کیفیت رفتار انسانهاست ،شکل میگیرد .بنابراین کیفیت فرایند آموزش و
یادگیری به قابلیت فرهنگهای یادگیری و کیفیت تقاضای اجتماعی برای آموزش وابسته

است (سرکارآرانی .)11 :1389 ،از اینرو ،ارتباط فرهنگ و آموزش یک ارتباط دو سویه،
است زیرا اوالً ماهیت فرهنگ ایجاب میکند که قابل یاددهی – یادگیری باشد و ثانیاً

ماهیت آموزش ایجاب میکند که فعالیتی فرهنگی محسوب شود (خاکباز.)29 :1389 ،
در واقع ،فرهنگ امری است که از راه جامعهپذیری و فرهنگیابی ،از نسلی به نسل بعد
آموزش داده میشود .اکتسابی بودن فرهنگ ،آن را به امری آموزشی تبدیل میکند و از

این راه پیوندی ناگسستنی بین آموزش و فرهنگ ایجاد میشود (فاضلی.)33 :1390 ،

ماهیت آموزشی فرهنگ موجب میشود فرهنگ بتواند در بستر زمان حرکت کند و از

نسلی به نسل بعد منتقل شود .در جریان این انتقال و در بستر حرکتهای فرهنگی ،ممکن
است ارزشها و هنجارها دستخوش تغییر و تحول شوند و موجب تفاوت بین نسلها گردند

به گونهای که سخن از تحوالت بین نسلی به میان بیاید .بدین ترتیب مطالعهی فرهنگ
آموزش و یادگیری در بین دو نسل اعضاء هیأت علمی دانشگاه توجیهپذیر و بلکه ضرورت

مییابد .از سوی دیگر ،با در نظر داشتن این اصل که اساسیترین عامل برای ایجاد شرایط
مطلوب به منظور تحقق هدفهای آموزشی و موفقیت در فرایند یاددهی – یادگیری،
ایمان به "رسالت استاد" و تأثیرگذاری بر فراگیران است ( .Gillespie, 2005نقل در

هرندیزاده ،نعیمی و پزشکی راد )42 :1389 ،لذا در پژوهش حاضر باورها ،ارزشها و
هنجارهای مربوط به دو نسل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد ،به

عنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ آموزش و یادگیری ،مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت.
در راستای شناسایی فرهنگ مذکور ،این پرسش مطرح گردید که ،آیا تفاوتی بین اعضای

هیأت علمی باسابقه و تازه استخدام در فرهنگ آموزش و یادگیری با تأکید بر نقش استاد
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وجود دارد یا خیر؟ در واقع در این پژوهش تالش گردید ،با در نظر داشتن بافت اجتماعی
و فرهنگی دانشگاه بیرجند که در آن فرایند یاددهی  -یادگیری روی میدهد بدین پرسش

پاسخ داده شود که ،آیا دیدگاه و نوع نگاه اعضای هیأت علمی باسابقه و تازه استخدام
نسبت به نقش استاد و نوع روابط ایشان با دانشجویان تفاوت وجود دارد یا خیر؟
پیشینه پژوهش

مقولهی فرهنگ آموزش و یادگیری در تحلیل فرهنگ دانشگاهی از جمله مقولههایی

است که کمتر مورد توجه این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است .متأسفانه در مطالعات

داخلی ،تاکنون مطالعه جامعی در این زمینه صورت نگرفته و در مطالعات صورت گرفته

نیز ،از این مقوله به صورت کلی در عناوین پژوهشها و یا به عنوان یک ویژگی عام در
ش عالی بهره جستهاند .با این وجود ،اینگونه مطالعات را نیز می-توان به عنوان قدم
آموز 

نخست در بیان و تشریح فرهنگ آموزش و یادگیری بسیار راهگشا قلمداد نمود .در همین

زمینه ،میتوان به پژوهشی تطبیقی که به نقش فرهنگ در تفاوت میان دانشگاههای ایران
و بریتانیا از منظر آموزش و یادگیری پرداخته شده است اشاره نمود (فاضلی:1382 ،

 .)115در این پژوهش ،محقق براساس تجربه زیسته خود و شیوه خود مردمنگاری ،به
بیان تفاوت فرهنگ آموزش و یادگیری ایران و بریتانیا اشاره میکند و به ذکر هشت تفاوت
آشکار میان فرهنگ آموزش و یادگیری این دو کشور میپردازد .براساس نتایج پژوهش،

فرهنگ آموزش و یادگیری در ایران واجد ویژگیهایی به شرح زیر است:
 -فرایند آموزش "استاد  -محور" است.

 -آموزش و پژوهش "دولت /نخبه محور" است و رشتهها و دورهها بر مبنای برنامهریزی

متمرکز دولت و نخبگان و به شیوه مکانیکی و "باال به پایین" تعیین میشوند.

 -آموزش در ایران اقتدارگرایانه ،غیرمشارکتی ،تکصدایی و یادگیری منفعل ،ایستا و

غیربازتابی است.

 -در نظام دانشگاهی ایران ،دانشجو و عاليق و فردیت او نقش ثانویه در آموزش دارند.

 -در نظام معرفت شناختی دانشگاه ایرانی ،علم نوعی "محصول" و مقولهای "شناختی"
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تلقی میشود که میتوان آن را مانند کاال وارد کرد و مانند کاال مبادله و مصرف نمود.
 -تفکر علمی در ایران عمدتاً "توضیحی" و "ستایشگرایانه" است و آموزش عالی ایران

کمتر اجازه رشد اندیشه انتقادی و تحلیلی را به عضو اجتماع علمی و دانشگاهی میدهد.

 -در ایران "تفکیک نهادی" بین نهادهای سیاست ،دولت ،فرهنگ ،آموزش و دانشگاه

مشخص نیست.

یافتههای پژوهش مهرام و دیگران ( )1386نیز نشان میدهند که مواردی چون ارزش

هویت دینی ،ملی ،علمی ،امید به آینده ،خویشتنداری و مسؤولیتپذیری در دانشجویان

کاهش یافته و مواردی چون هویت اعتيادپذیر ،به کارگیری قواعد بازی ،تقلب ،بیپروایی
در مواجهه با جنس مخالف در آنان رشد داشته است .این پژوهشگران معتقدند بر خالف
آنچه که از تحصیل در نظام دانشگاهی به عنوان مرکزی در جهت تعلیم و تربیت انتظار

میرود ،دانشجویان به عنوان محصوالت نظام از ارزشهای واالی مورد انتظار فاصله گرفته
و تغییرات قابل توجهی مییابند .این وضعیت میتواند ریشه در مؤلفههای مختلف نظام

دانشگاهی اعم از استاد ،روش تدریس ،شیوهی ارزشیابی ،زمانبندی ،محتوای ارائه شده،
مکان تدریس ،گروه دانشجویان ،و وسایل و منابع آموزشی داشته باشد .تأکی ِد استادان و

تمرک ِز بیشت ِر سؤاالتِ آزمونها بر قوه حافظه ،استیالی سخنرانی و منفعل بودن دانشجویان

به عنوان کسانی که نقش اصلی یادگیری را بر عهده دارند ،کاهش شدید انگیزه تحصیل

به علت مأیوس شدن دانشجویان از کسب شغل و درآم ِد مناسب پس از تحصیل ،انتظار

غیرواقعی برخی استادان از دانشجویان و افراط و تفریط در آن ،انعطاف استادان و عدول
از مالکهای بایسته ارزشیابی در نمرهدهی و قضاوت ،و عدم وجود روحیه نقد و سطحی

نگری به تکالیف ،از جمله عوامل مؤثری قلمداد میشوند که قابلیت کاوش بیشتر به عنوان
موارد اثرگذار بر کاهش جنبههای بایسته هویت علمی را دارا هستند.

در واقع ،بررسی پیشینههایی از این دست نشان میدهند که نوعی خودآگاهی انتقادی

نسبت به آموزش عالی و ابعاد مختلف فرهنگ دانشگاهی در ایران در حال شکل گرفتن
است ،زیرا نگاه گذشته در ایران به مسائل آموزش عالی و دانشگاهها عمدتاً نگاهی کمی
گرا و کلی بود که در آن تأکید بسیاری بر وجوه مادی و سختافزاری دانشگاه مانند فضای
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کالبدی ،امکانات و بودجه میگردید و بالعکس ،وجوه نمادی و غیرمادی ارزشها ،هنجارها،

نمادها و به طور کلی نظام معنایی مغفول میماند و طی آن سازوکارهای درونی و طرز

عمل کنشگران دانشگاهی (دانشجو ،استاد و کارمندان اداری دانشگاه) کمتر دیده میشد.

در چنین وضعیتی بحث رویکردها و روشهای آموزش و یادگیری  -یاددهی نیز اساساً

جایگاهی در گفتمان دانشگاه نداشتند و در صورت مطرح شدن نیز به مقوالت و امور
مادی ،کمی ،سختافزارانه و اداری محدود میشدند .اما اکنون در پرتو رویکرد فرهنگی به

دانشگاه و آموزش ،میتوان شاهد توجه هر چه بیشتر به این جنبه از نهاد دانشگاه گردید
(فاضلی.)164 :1391 ،
روش پژوهش

پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه ،در چارچوب رویکرد کیفی و

با استفاده از روش مردمنگاری صورت پذیرفته است ،زیرا رویکرد کیفی مستلزم نوعی نگاه

امیک( 1نگاه درون) به پدیدههای مورد نظر است و موجب میگردد پژوهشگر با استفاده

از مقوالت فکری گروه مورد تحقیق ،به توصیف نگرش و رفتارهای آن گروه بپردازد
(محمدی .)16 :1390 ،از سوی دیگر ،اگر چه این رویکرد دارای ابعاد و گرایشهای

(پدیدارشناسی ،نظریه مبنایی ،مردمنگاری ،مطالعه موردی و شرح حال نویسی) متعدد و

متنوعی است که نشانهای از انعطافپذیری این رویکرد پژوهشی است ،اما جهت شناسایی
پدیده پیچیدهای مانند فرهنگ ،هیچ سنت پژوهشی به قوت مردمنگاری نیست ،زیرا جهت

گیری کلنگر آن ،پژوهشگران را قادر میسازد عناصر مختلف فرهنگ را مورد شناسایی
قرار دهند و با واردکردن آن عناصر در الگوهای منسجم فرهنگی ،به توصیف و تفسیر آن

فرهنگ بپردازند (گال ،بورگ و کال.)115 :1383 ،

مردمنگاری بدنبال کشف الگوهای فرهنگی موجود در رفتار آدمی است .بر این اساس،

مردمنگاران به بررسی اعضای یک فرهنگ میپردازند تا معین کنند چگونه رفتار اعضای
یک فرهنگ نشان دهنده ارزشها ،عقاید ،آداب ،امور ممنوع (محرمات) و سایر جنبههایی
است که معموالً در فرهنگ آنها دیده میشود (.)Aldiabat & Navenec, 2011: 3
1. Emic
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از اینرو باید گفت که ،فرهنگ مفهوم محوری پژوهشهای مردمنگارانه است و در بسیاری
از تحقیقات مربوط به فرهنگ ،استفاده از این شیوه مشاهده میگردد.

بدین ترتیب ،این پژوهش با الهام از رویکرد کیفی و شیوه مردمنگاری صورت گرفته و

دادههای مورد نیاز با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختار یافته جمعآوری ،و با استفاده
از روش کدگذاری در دو مرحله (کد گذاری باز و محوری) مورد تحلیل واقع گردیده است
(کدگذاری ،روش مقولهبندی سه سطحی است که توسط گلیرز و استراوس 1به منظور
تحلیل داده روایی ابداع شده است) .در این پژوهش ،کدگذاری تا سطح دوم این روش و
به صورت زیر انجام شده است:

 -انجام مصاحبه و پیاده نمودن مصاحبهها روی کاغذ.

 -کدگذاری باز (شامل خواندن خط به خط دادهها ،استخراج مفاهیم و جمالت اصلی،

تشکیل مقوالت و طبقات اولیه).

 -کدگذاری محوری (شامل طبقهبندی دادهها ،مشخص نمودن زیرطبقات و تشکیل

طبقات نهایی).

پس از انجام مراحل باال و در نهایت امر ،سعی بر آن گردید که توصیف فرهنگی از

مقوله مورد نظر (نقش استاد) ارائه گردد.
گروه هدف

جامعه این پژوهش ،شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه سراسری بیرجند ( 104نفر)

میباشند .با توجه به این که هدف پژوهش حاضر مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری میان
دو نسل اعضای هیأت علمی (هیأت علمی باسابقه و تازه استخدام شده) از منظر نقش

استاد بود و نیاز به آن داشت که سابقه این افراد بدست آید و با مراجعه به دفتر نظارت

و ارزیابی دانشگاه ،اسامی این افراد استخراج گردید .باید گفت در این پژوهش اعضای

هیأت علمی که دارای سابقه تدریس  20سال به باال بودند به عنوان اعضای هیأت علمی
باسابقه در نظر گرفته شدند و اعضای هیأت علمی که دارای سابقه تدریس  5سال به پایین
1. Glazer & Straus
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بودند به عنوان اعضای هیأت علمی تازه کار انتخاب گردیدند (باسابقهترین عضو هیأت
علمی دانشگاه بیرجند دارای سابقه تدریس  30سال و کم سابقهترین عضو هیأت علمی
این دانشگاه دارای سابقه تدریس یک ترم یا یک سال بود) .سپس به روش نمونه گیری

هدفمند تعداد  26نفر ( 14نفر هیأت علمی باسابقه و  12نفر هیأت علمی تازه استخدام
شده) از اعضای هیأت علمی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
اعتبار دادهها

برای حصول اطمینان از اعتبار دادهها و نتایج ،اقدامات ذیل صورت گرفت:

 -جهت کسب اطمینان از اعتبار کدگذاریها ،مقوالت تشکیل شده و نامگذاری شده

از اجتماع کدگذاران استفاده گردید و با اعمال برخی از نظرات و کسب اجماع ،مقوالت

نهایی شکل گرفت.

 مقوالت نهایی با برخی اطالع رسانهای پژوهش در میان گذاشته شد .نظرات اینافراد نشان داد که مقوالت شکل گرفته و نتایج استخراج شده انعکاسی نسبتاً صحیح از

دیدگاههای آنها میباشد.

 -تطابق یافتههای پژوهش حاضر ،نشان از آن دارد که بسیاری یافتهها با نتایج

پژوهشهای انجام شده توسط فاضلی ( ،)1382مهرام و دیگران ( )1386و سرکارآرانی
( )1390مطابقت دارد.
یافتهها

در امر آموزش نه تنها نحوه تدریس ،بلکه شیوه رفتار اساتید نیز ،در جلب نظر

دانشجویان مؤثر است .بر این اساس ،ایمان به رسالت استاد و برقراری ارتباط مؤثر با

فراگیران از جمله گامهای موفقیت در تدریس است (سعیدی ،واحدیان و پیروی:1390 ،

 .)139در این راستا ،میتوان به مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی مطرح شده از سوی
هرسی و بالنچارد( 1نقل در عالقهبند )15 :1377 ،اشاره داشت .آنان معتقدند اگر استاد
1. Hersey &Blanchard
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به عنوان مدیر در نظر گرفته شود ،روابط انسانی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز اوست.

حتی شاید بتوان اینگونه بیان کرد که در مؤسسات آموزشی مهارتهای انسانی در مقایسه
با مهارتهای فنی و ادراکی در بُعد وسیعتری مطرح میشود .علت این امر آن است که

وجود تعامالت انسانی زیاد ،قدرت فرد در برقراری روابط انسانی به سایر زمینههای مدیریتی
را گسترش میدهد .از اینرو ،مدرس باید به اهمیت روابط متقابل خود با دانشجویان
توجه داشته باشد و فعالیتهایی را که در بهبود و ارتقاء سطح تعامالت او با دانشجویان

مؤثر است مورد نظر قرار دهد .اهمیت روابط انسانی بدین خاطر است که افراد کالس ،در
طی روز ،ساعتهای زیادی را در کنار مدرس به سر میبرند .به این دلیل اساتید در قبال
آنچه برای فراگیران اتفاق میافتد مسئوولاند و باید توانایی مهارتهای ارتباطی مؤثر با
فراگیران را در خود پرورش دهند .در این راستا ،سعی بر آن گردید که طی مصاحبه به

بررسی رسالت استاد و روابط با دانشجویان در قالب دو سؤال به صورت زیر پرداخته شود:
 -1رسالت خود را به عنوان معلم یا استاد دانشگاه در چه میبینید؟

 -2روابط خود با دانشجویان را چگونه توصیف میکنید؟ در چه چارچوبی انجام میشود

یا از چه کیفیتی برخوردار است؟ چه قوانینی (بیان شده یا نشده) بر آن حاکم است؟

پاسخهای بدست آمده از این دو سؤال را میتوان در قالب کد محوری نقش استاد

همراه با زیر مقولههای آن به شرح زیر طبقهبندی نمود:
 -1وظایف استاد

 -2روابط استاد – دانشجو
وظایف استاد

بررسی پاسخهای بدست آمده نشان میدهند که وظایف آموزشی ،تربیتی و پژوهشی

از مواردی است که اعضای هیأت علمی دو نسل بدان اشاره داشتند .نکته قابل تأمل این
است که اکثر مصاحبه شوندگان با مبنا قرار دادن نقطه نهایی آموزش (اهداف آموزش)

به بیان رسالتشان در مقام یک استاد پرداختند .در این زمینه میتوان به پاسخ مصاحبه
شونده شماره ( )22با  23سال سابقه تدریس اشاره داشت ،ایشان با اعتقاد به هم جهت
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بودن رسالت استاد با اهداف آموزش معتقد بودند:
«رسالت یک استاد متناسب با اهداف مد نظر است .اگر گفته میشود نقطه نهایی آموزش
فرهیختگی است ،استاد هم باید در جهت فرهیختگی حرکت کند .ضمن اینکه انتقال مفهوم می
دهد ،جزوه طراحی میکند ،آزمون اجرا میکند و وظایف مربوط به آموزش و یادگیری را انجام
میدهد .این آموزش و یادگیری باید سمت و سوی فرهیختگی داشته باشد ،زیرا آموزش یک ابزار
است نه هدف».

بیان پاسخ مذکور ،بازنمودی از شیوه صحیح آموزش و یادگیری است که در آن هدفها

تعیین کنندهی تمام جزئیات برنامههای آموزشی هستند .اگر هدفهای تدریس به روشنی
مشخص شده باشند ،رسالت استاد و دانشجو مشخص میشود و میتوانند تصمیمگیری

کنند که برای رسیدن به آن هدفها چه فعالیت یا فعالیتهایی را انجام دهند .بدین جهت
اساتید باید انواع فعالیتها و تجارب یادگیری را بر پایه هدفهای مشخص ،تهیه ،تدوین

و سازماندهی کنند (ملکی و دیگران .)33 :1390 ،بر این اساس ،اعضای هیأت علمی با

سابقه نیز ،با مبنا قرار دادن اهداف مورد نظر (تأکید بر اهداف پرورشی) رسالت خویش در
مقام استاد را ،بدین صورت بیان نمودند:

«رسالت من بیشتر توجه به اهداف تربیتی و باال بردن شعور اجتماعی دانشجوهاست .هر
چند توجه به جنبههای آموزشی مهم است ،اما عیبش این است که ابعاد آموزشی بعد از مدتی
به فراموشی سپرده میشود .بر این اساس توجه به جنبههای پرورشی و تربیتی در رأس اهداف
مورد نظر قرار دارد».

استاد دیگری ،با  21سال سابقه تدریس در ضرورت پرداختن به "مسائل تربیتی"

فراگیران معتقد بودند که:

«رسالت اساتید طبق آموزههای دینی و کتابهای تعلیم و تربیت تعریف شده است و همه
اساتید نسبت به این آموزهها آگاه هستند .در کشورهای غربی توجه به بعد تربیتی و اخالقی
دانشجوها از اهمیت چندانی برخوردار نیست ،اما در کشوری اسالمی مثل ایران ،اساتید نباید
نسبت به مسائل اخالقی و پرورش شخصیت دانشجو بیتفاوت باشند .چون بیتوجهی به این
مسائل ،نظام آموزش و تعلیم و تربیت را دچار خدشه میکند».
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شواهد مذکور نشان میدهند که اعضای هیأت علمی باسابقه رسالت خویش را ،توجه

به جنبههای "تربیتی" و "پرورش شخصیت" فراگیران میدانند ،و تأثیرگذاری اساتید در
این زمینه را فراتر از تأثیر پدر و مادر میدانند .یکی از اساتید ( 22سال سابقه تدریس)،

در این زمینه اظهار داشتند:

«وظیفه استاد این است که ابعاد اخالقی  -اجتماعی را به دانشجو تذکر دهد .در بسیاری از
موارد صحبتهای اساتید حتی تأثیرش از صحبتهای پدر و مادر برای دانشجویان بیشتر است.
به طور مثال ،در چند مورد صحبتهای من آنچنان تأثیری در دانشجوها داشته است که باعث
شده دانشجو تغییر جهت دهد و به موفقیت برسد».

با این وجود بررسی پاسخهای بدست آمده حاکی از آنند که اعضای هیأت علمی
باسابقه بعضاً ،اشاراتی به دیگر رسالتها (از جمله رسالت آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی)

داشتهاند.

«فکر میکنم مطابق با رویکرد علمی و تخصصی که جزء اولین و اصلیترین رسالت اساتید
هست و باید دانشجو را مطابق با تخصص خاص تربیت کنند ،در کنارش رسالت فرهنگی هم مهم
است .اگر این رسالتها بر هم منطبق و همسو باشند طبیعتاً تعلیم و تربیت موفقیتآمیز است،
ولی اگر در دو جهت مخالف مسائل فرهنگی و مسائل تخصصی را دنبال کنند منجر به تردید
فکری خواهد شد که طبیعتاً این تردیدها ،آموزش را دچار اختالل میکند».

آنچه تاکنون بیان گردید نشان از آن داشت که اعضای هیأت علمی باسابقه در بیان

رسالت خویش همسو و هم جهت با اهداف مورد نظر بیشتر بر بُعد "تربیتی" و "پرورش

شخصیت" فراگیران تأکید دارند و دیگر رسالتها با تأکید کمتری همراه گردیده ،و
بالعکس "وظایف آموزشی" از جمله رسالتهایی است که تازه استخدامها بدان تأکید

دارند .در همین زمینه یکی از اساتید با  1سال سابقه تدریس معتقد بودند:

«نقش و وظیفه اساتید در نهاد آموزشی دانشگاه تعریف شده است .به عنوان نمونه ،در
سطح لیسانس اساتید موظف هستند که حداقل چند هزار آیتم تاریخی و در واقع محفوظات را
به دانشجو آموزش بدهند و فراتر از این برای اساتید در دوره لیسانس تعریف نشده است .بیشتر
سعی بر این است که سیستم آموزشی به درستی اعمال شود».
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استادی دیگری ،با  5سال سابقه تدریس عالوه بر در نظر داشتن رسالت آموزشی ،عمل

نمودن در چارچوب این وظایف را نیز مهم دانستند و معتقد بودند:

«مهمترین رسالت یک استاد دانشگاه این است که در چارچوب وظایف تعریف شده عمل
نماید ،زیرا عدول از وظایف موجب هرج و مرج و بیسر و سامانی میشود .بنابراین رسالت اصلی
من آموزش است .اگر آموزش بصورت صحیح و دقیق انجام پذیرد بالطبع بسیاری ایدههایی که
قرار بوده در قالب حرف بیان کنیم در قالب عمل خود به خود با تأثیر و عمق بیشتر انجام شده
است».

هر چند شواهد مذکور نشان از تأکید اعضای هیأت علمی تازه استخدام بر "رسالت

آموزشی" دارد ،اما بررسی پاسخها نشان میدهند که تازه استخدامها در پارهای موارد
اشاراتی به سایر رسالتها از جمله "رسالتهای پرورشی" داشتند .در این زمینه ،یکی از
اساتید تازه استخدام ،علیرغم تأکید بر وظایف آموزشی معتقد بودند:

«تقریباً  80درصد رسالت استاد ،وظایف آموزشی است .بخش دیگر از رسالت استاد توجه

به بعد تربیتی دانشجوهاست و بخشی دیگر که اتفاقاً مهم و اساسی است مشاوره و راهنمایی
فرهنگی است .در این زمینه روابط دانشجو با استاد باید به گونهای باشد که دانشجو به راحتی درد
و دل کند و بتواند مسائل و مشکالتش را برای استاد بازگو کند و این احساس راحتی بویژه برای
دانشجویانی که از شهرستان هستند بسیار مهم است».

تأکید بیشتر بر "وظایف تربیتی" از سوی یکی دیگر از اساتید تازه استخدام ،بدین گونه

مطرح گردید:

«استاد در هر رشتهای تنها وظیفهاش تدریس نیست بلکه تربیت هم در راستای وظایف یک
استاد است .دانشجو باید در تمام زمینهها رشد کند و این وظیفه استاد است که به تمام جنبههای
علمی و تربیتی دانشجو توجه کند .توجه به بعد تربیتی دانشجوها در برخی رشتهها مثل الهیات
و معارف به خاطر ماهیت رشته زیاد است ولی توجه به این بعد در رشتههایی مثل ریاضی و فنی
هم که ماهیت رشته ایجاب نمیکند مهم است».

در مجموع تجزیه و تحلیل دادهها حاکی از آنند که اعضای هیأت علمی براساس

تصورشان از نقطه نهایی آموزش و یادگیری ،یا به عبارت بهتر "اهداف آموزش" به بیان

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

100

رسالت خویش پرداختند .بر این اساس ،اعضای هیأت علمی باسابقه بیش از هر رسالتی

به انجام "وظایف پرورشی" اشاره داشتند و بالعکس تازه استخدامها ،بیشتر بر "وظایف
آموزشی" تأکید داشتند .بهترین شاهد اثبات این ادعا ،پاسخ مطرح شده توسط مصاحبه
شونده شماره ( )21با  3سال سابقه تدریس از دانشکده علوم تربیتی است که اظهار

داشتند:

«رسالت اصلی یک استاد ،آموزش است .سعی بر این است که در چارچوب وظایف آموزشی
عمل شود .این که چه سرفصلها و واحدهایی باید تدریس شود ،نحوه برگزاری آزمونها ،استاندارد
بودن سؤاالت آزمون ... ،و ک ً
ال مباحث مربوط به آموزش را سعی بر این هست که وفادار باشم و .»...

روابط استاد ـ دانشجو

آموزش مؤثر به استفاده صحیح از مهارتهای ارتباطی بستگی دارد .اساتید با استفاده

از دانستههای خود و بکارگیری مهارتهای تدریس ،موجب یادگیری فراگیران میشوند.

خصوصیات یک استاد است که میتواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص

کتب درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا بر عکس ،بهترین موقعیت و موضوع
تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباطی مطلوب به محیطی غیرفعال و غیرجذاب تبدیل

نماید .از اینرو ،یکی از شاخصهای مهم تدریس اثربخش توانایی برقراری ارتباط مؤثر
است و طبعاً میتواند تابعی از ویژگیهای شخصیتی و علمی استاد باشد (حائریزاده و

نوغابی و میرانوری .)32 :1388 ،بر این اساس ،بررسی پاسخهای بدست آمده نشان از آن
دارند که اعضای هیأت علمی باسابقه و تازه استخدام در بیان روابط استاد  -دانشجو به
موارد زیر اشاره داشتند:

تبیین حد و مرز روابط استاد  -دانشجو

استاد بهعنوان یک الگوی رفتار برای دانشجو

تبیین حد و مرز روابط استاد ـ دانشجو

پاسخهای بدست آمده نشان میدهند که اعضای هیأت علمی دو نسل ضمن توجه به
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روابط انسانی با فراگیران معتقدند که این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقرراتی صورت

گیرد که منجر به خدشهدار شدن مقام استاد و موقعیت دانشجو نشود .در این زمینه ،یکی

از اعضای هیأت علمی باسابقه معتقد بودند:

«معتقدم باید حریم بین استاد و دانشجو حفظ شود به گونهای که حد اعتدال رعایت

شود .روابط نه خیلی سختگیرانه باشد و نه رها شدن که دانشجو هر گونه که خواست

عمل کند».

استاد باسابقه دیگری ،با اعتقاد به روابط توأم با اقتدار فراتر از محدوده کالس معتقد

بودند:

«فاصله بین استاد و دانشجو باید حفظ شود .در عین این که ارتباط نزدیکی بین استاد و
دانشجو برقرار است ولی دانشجو باید از جایگاه خودش مطلع باشد و حدود را رعایت کند .رابطه
استاد و شاگردی خارج از کالس هم باید کام ً
ال حفظ شود».

در همین راستا ،اعضای هیأت علمی تازه استخدام نیز ،در تشریح نوع رابطه خود با

فراگیران ،اظهاراتی بدین صورت مطرح نمودهاند .یکی از اساتید تازه استخدام ،ضمن تأکید

بر روابط توأم با اقتدار و عدم تفکیک روابط داخل و خارج کالس معتقد بودند:

«روابطم با دانشجوها خارج از کالس و داخل کالس زیاد تفاوتی نمیکند .ولی همیشه سعی
بر این هست که حد اعتدال رعایت شود .یعنی خط قرمزی هست که ارتباط استاد و شاگردی باید
حفظ شود .البته دانشجوها هم این خط قرمزها را رعایت میکنند و اطالع دارند که تا چه حد با
استاد راحت و صمیمی باشند».

روابط توأم با اقتدار و عدم تفکیک روابط ،توسط یکی دیگر از اساتید تازه استخدام ،به

صراحت مورد بررسی قرار گرفت.

«محدودیت خاصی در رابطههای داخل و خارج از کالس برای دانشجو قائل نیستم .سر کالس
با دانشجو راحت هستم و دانشجوها اجازه اظهار نظر دارند .ولی در رشته ما (تاریخ) به خاطر
ماهیت رشته و ارتباطش با مسائل سیاسی سعی بر این هست که نه زیاد به دانشجوها نزدیک
شویم و نه زیاد از دانشجو فاصله بگیریم».

استاد دیگری با  1سال سابقه تدریس ،با اعتقاد به قرار دادن "روابط غیررسمی" در
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چارچوبی مشخص معتقد بودند:

«موقع تدریس و حین آموزش ،رفتارم کام ً
ال جدی و رسمی است البته نه خشک .اما خارج از

کالس رابطهام با دانشجوها غیررسمی است .من خارج از کالس بعضی مسائل شخصی را پیگیری
میکنم و دانشجوها هم استقبال میکنند و مسائل و مشکالت شان را مطرح میکنند ضمن اینکه
چنین رابطهای دارم کام ً
ال خودم را از ورود به حریم خصوصی و اینکه اجازه بدهم دانشجو با من
رابطه شخصی داشته بر حذر میدارم معتقدم حتی روابط غیر رسمی ما با دانشجوها هم باید در
چارچوب باشد».

در یک نگاه کلی ،هر چند بررسی پاسخها نشان دهنده اعتقاد اعضای هیأت علمی

دو نسل به برقراری روابط توأم با اقتدارند ،اما در تحلیل دقیقتر پاسخها بهنظر میرسد
اعضای هیأت علمی باسابقه تأکید بیشتری بر این نوع روابط دارند .بهترین شاهد اثبات

این ادعا پاسخ مطرح شده توسط مصاحبه شونده شماره ( )6با  21سال سابقه تدریس

است که معتقد بودند:

«سعی میکنم روابط داخل و خارج از کالس با دانشجوها یکسان باشد .ضمن این که برای
دانشجو شخصیت قائل هستم سعی بر آن است که حدود تا حد امکان رعایت شود .باالخره
لباس ما لباس استادی است و لباس دانشجو لباس شاگردی است .سعی میکنم جایگاه استاد –
شاگردی خدشهدار نشود .چون اگر جایگاه فراموش شود من فکر میکنم تعلیم و تربیت صورت
نمیگیرد .استاد جدی گرفته نمیشود و اهداف آموزشی در حقیقت نمیتواند تحقق پیدا کند».

استاد بهعنوان الگوی رفتار دانشجو

دانشجو همواره به استاد به دیده یک واقعیت مینگرد و بر آن است که دریابد که او

چگونه میاندیشد ،چگونه احساس میکند و چگونه رفتار میکند .در واقع ،آرمانهای
اخالقی و اجتماعی استاد ،شیوه استدالل و اندیشه او و باالخره روابط اجتماعی استاد میتواند

الگو و سرمشقی برای فراگیران باشد (محسنی .)49 :1386 ،بر این اساس ،بررسی پاسخ

های بدست آمده نشان میدهند که اعضای هیأت علمی باسابقه تمایل بیشتری به الگو

قرارداده شدن توسط دانشجویان از خود نشان میدهند و این در حالی است که هیچ یک
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از اعضای تازه استخدام نسبت به این مقوله تمایلی نشان ندادهاند .در همین زمینه ،یکی
از اساتید باسابقه معتقد بودند:

«نقش استاد بسیار تعیین کننده و مهم است .استاد در تمام مسایل علمی  -اخالقی نقشی
تعیین کننده دارد و می تواند به عنوان الگو مطرح شود .استاد به عنوان یک الگو ،میتواند هم
بصورت جاذب عمل نماید و هم دافع».

استاد باسابقه ( 30سال) دیگری ،الگو بودن خویش به لحاظ معنوی را مهم دانستند

و معتقد بودند:

«استاد باید دارای ارزشها و رسالت معنوی باشد و بتواند به عنوان الگوی دانشجویان قرار
بگیرد (یعنی حرف و عملش یکی باشد) .دانشجو اگر احساس کند که استاد حرف و عملش یکی
نیست به حرفهای استاد چندان اهمیت نمیدهد .استاد باید به لحاظ وجدان کاری ،رعایت ارزش
های معنوی و  ...برای دانشجوها الگو باشد.

همعقیده با ایشان ،یکی دیگر از اساتید باسابقه ،با اعتقاد به کم رنگ شدن معنویت در

جامعه امروز اشاره داشتند:

«سعی میکنم رفتارهای درست داشته باشم تا دانشجو از من الگوبرداری کند .الگوسازی
نسبت به سابق بسیار کمتر شده است .در گذشته بیشتر معنویت و منش انسانی الگو بود در
صورتی که االن مادیگری حاکم شده است .بدین جهت تالش بر این است که در جنبههای
معنوی الگو باشم».

بررسی دادههای حاصل از مصاحبه نشان از آن دارد که اعضای هیأت علمی باسابقه،

سعی بر آن دارند که نه تنها به عنوان متخصص مسائل علمی و آموزشی ،بلکه الگو و
راهنمای فراگیران و مشاور و مشکلگشای دانشپژوهان در عرصه علم و دانش و در
مجموع زندگی به شمار آیند .ریشه این امر را میتوان در اعتقاد به رسالت پرورشی و توجه

بر بعد تربیتی فراگیران از سوی اعضای هیأت علمی این نسل (باسابقه) دانست.

در یک جمعبندی کلی از نقش استاد باید گفت :اگر اعضای هیأت علمی باسابقه بیشتر

بر انجام رسالتهای "تربیتی و پرورشی" تأکید داشتند ،بالعکس تازه استخدامها کسانی

بودند که بیشتر بر "وظایف آموزشی" اشاره داشتند .اگر وجود روابط توأم با اقتدار از سوی
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اعضای هیأت علمی دو نسل مورد توجه واقع گردید ،اما این باسابقهها بودند که بر اینگونه

روابط تأکید داشتند و در نهایت این باسابقهها بودند که سعی بر آن داشتند که به عنوان
الگو و سرمشق مورد نظر فراگیرانشان قرار بگیرند.
بحث و نتیجه

آموزشهای دانشگاهی باالترین سطح آموزشی در هر کشوری محسوب میشوند که

به موازات توسعه کمی ،باید در جهت ارتقای توسعه کیفی نیز گامهای اساسی بردارند .اگر

چه شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت جریان یادگیریاند ،اما نیروی

انسانی و بهویژه اساتید در این میان ،نقش و جایگاه ویژهای را ایفا میکنند ،زیرا ویژگی
و خصوصیات اساتید میتواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص کتابهای

درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کنند یا بر عکس ،بهترین موقعیت و موضوع
تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیرفعال و غیرجذاب

تبدیل نمایند .از اینرو ،میتوان بر نقش و جایگاه ممتازی که این قشر از جامعه دانشگاهی

در فرایند یاددهی – یادگیری دارند اذعان نمود (عابدینی ،کمال زاده و عابدینی:1389 ،

.)241

بر این اساس ،پژوهش حاضر نیز با استفاده از رویکرد کیفی و شیوه مردمنگاری ،به

منظور واکاوی نقش استاد به عنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ آموزش و یادگیری شکل
گرفت .دادهها و بررسیهای تجربی ارائه شده نشاندهنده آن بودند که اگر اعضای هیأت

علمی باسابقه ،بیشتر بر انجام رسالتهای معنوی و توجه به جنبههای شخصیتی فراگیران
تأکید داشتند ،بالعکس تازه استخدامها کسانی بودند که بیشتر بر وظایف آموزشی اشاره
داشتند .اگر وجود روابط مقتدرانه از سوی اعضای هیأت علمی دو نسل مورد توجه واقع
گردید اما این باسابقهها بودند که بیشترین تأکید را بر اینگونه روابط داشتند و در نهایت
این باسابقهها بودند که سعی بر آن داشتند که به عنوان الگو و سرمشق مورد نظر
فراگیرانشان قرار بگیرند.

با توجه به یافتههای مذکور و از منظر اعتقادات و باور اعضای هیأت علمی باسابقه،
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سوابق مربوط به بررسی نقش استاد و رابطه استاد  -دانشجو نیز حاکی از آن است که
در کنار رسالت علمی و آموزشی ،توجه به جنبههای تربیتی و تکوین شخصیت و ویژگیهای

انسانی فراگیران از سوی اساتید نیز ،از اهمیت واالیی برخوردار است (نصر ،عابدی و
شرفیان .)185 :1386 ،تالش جهت برقراری روابط انسانی و پرورش شخصیت فراگیران

از سوی اساتید ،تأثیر مستقیمی بر رشد فکری و تواناییهای دانشجویان دارد و میتواند
احساس خودمختاری و هدفمندی را در آنها تقویت کند و در نهایت منجر به بهبود

موفقیت تحصیلی دانشجویان و نیز تقویت انگیزههای تحصیلی و شغلی در آنان شود .عالوه
بر این ،نوع روابط استاد  -دانشجو قضاوت آنان را در رابطه با تدریس او تحت تأثیر

قرار میدهد .دانشجویان خود را بیشتر متعهد به اساتیدی میدانند که آنان را میشناسند

و با آنان احساس همدلی بیشتری میکنند .همین امر ،موجب میگردد که دانشجویان
قضاوتهای مثبتتری درباره عملکرد این قبیل اساتید و شیوه تدریس آنان داشته باشند
(حائریزاده ،نوغابی و میرانوری .)33 :1388 ،البته نکته اساسی در این میان آن است

که همزمان با شکلگیری روابط انسانی میان استاد و دانشجو ،هنجارها و الزامهایی برای

دو سوی رابطه به وجود میآید که کمک میکنند دو سوی رابطه خواستههای خود را
تعدیل ،و در عین برقراری روابط توأم با صمیمیت و احترام ،حد و مرز روابط را نیز رعایت

نمایند و همین امر خود ،موجب افزایش رضایت از تحصیل استاد و دانشجو میگردد (1997
 .Schugurensky,نقل در حائریزاده ،نوغابی و میرانوری.)33 :1388 :

بر اساس یافتهها و با توجه به تفاوت دو نسل ،پیشنهاد میگردد که اعضای هیأت علمی

باسابقه و تازه استخدام نسبت به برقراری روابط اجتماعی با فراگیران در سطحی فراتر از
محدوده کالس اقدام نمایند ،زیرا بررسیها نشان میدهند که اغلب بهترین تجربههای یادگیری

از طریق مباحثه با استاد و در خارج از محدوده کالس شکل گرفته است (همانجا) .از سوی

دیگر پیشنهاد میگردد که در قالب کارگاههای آموزشی ،فن بیان و رعایت مهارتهای تدریس،
استفاده از فنون ارتباطی مناسب و چگونگی برقراری روابط اجتماعی با فراگیران به اعضای
هیأت علمی دو نسل آموزش داده شود و توجه اعضای هیأت علمی تازه استخدام به جنبههای

تربیتی و پرورش شخصیت فراگیران در کنار رسالت آموزشی ،بیشتر جلب شود.
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اثرات اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی
(مورد :تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان بیرجند)

تاریخ دریافت91/12/9 :
تاریخ پذیرش92/2/1 :

مفید شاطری

1

محمد حجی پور

2

بهناز نجاتی

3

عالیه دزگی

4

چکیده

اقتصاد روستاهای ایران در پیوند عمیق با بخش کشاورزی قرار دارد .در راستای ارتقاء

بهرهوری و بازده تولید ،اصالح نظامهای بهرهبرداری سنتی و ترویج تعاونیهای تولید ،یکی
از عمده راهبردهایی بوده که تاکنون در کشور و از جمله استان خراسان جنوبی به کار
بسته شده است .در تحقیق حاضر تالش شده تا به بررسی و واکاوی اثرات اقتصادی

تعاونیهای تولید کشاورزی بر مناطق روستایی شهرستان بیرجند پرداخته شود .این

تحقیق به لحاظ روششناسی از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد .جامعه مورد مطالعه
مشتمل بر اعضاء پنج تعاونی تولید کشاورزی در شهرستان بیرجند بوده که از میان آنها تعداد

 296نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای جهت
پرسشگری تعیین و انتخاب گردید .نتایج نشان داد که در بخش تولید به همراه گسترش
سطح زیرکشت محصوالتی نظیر گندم ،جو ،ذرت و یونجه ،هزینهها نیز کاهش داشته

است .به عالوه شاخصهایی همچون درآمد ،پسانداز ،اشتغال و رفاه خانوارهای عضو
تعاونی تولید کشاورزی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

واژگان کلیدی :توسعه کشاورزی ،نظام بهرهبرداری ،تعاونی تولید روستایی ،بیرجند.

 .1استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند .نویسنده مسؤولmshateri@birjand.ac.ir .
 .2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی.
 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
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مقدمه

در ایران جمعیت قابل توجهی از مردم در مناطق روستایی زندگی می کنند که معشیت

و زندگی شان وابسته به کشاورزی است .این بخش اقتصادی نه تنها در ایران بلکه تقریباً

در همه کشورهای در حال توسعه بخش اعظم اقتصاد را تشکیل می دهد به گونه ای که
سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به کمک آن انجام می شود و عالوه بر این که

اشتغال بخشی از جمعیت کشورها را تأمین می سازد ،مواد غذایی تمامی ساکنین را

نیز فراهم می آورد (کوهن .)4 :1379 ،در کشور ما بخش کشاورزی یکی از مهم ترین و
تواناترین بخش های سه گانه اقتصادی کشور است که با حدود  4/5میلیون نفر بهره بردار،

حدود  20درصد تولید ناخالص داخلی 25 ،درصد اشتغال و  25درصد ارزش صادرات غیر
نفتی کشور را به خود اختصاص داده و نقش محوری و تعیین کننده ای در اقتصاد ملی ایفا

می نماید (پاک نژاد.)11 :1386 ،

علی رغم نقش ویژه کشاورزی در ساختار اقتصاد کشور و هم چنین پیوند بنیادی آن
با حیات بخشی از جمعیت سرزمینی که عمدتاً در روستاها ساکن هستند ،این بخش با

نارسایی ها و چالش های عدیده ای مواجه است که در دهه های اخیر سبب ناکارآمد سازی
تولید و فضای اقتصاد کشاورزی در کشور گردیده است .از مسائل بنیادی مربوط به حوزه

کشاورزی می توان به تقطیع اراضی و پراکنده بودن آن ،استفاده از ابزار سنتی در فرآیند
تولید ،بهره وری پایین عوامل تولید و سیر قهقرایی رکود در آن اشاره کرد .به لحاظ تاریخی

آغاز مشکالت و یا به عبارت بهتر شدت گیری رکود در بخش کشاورزی را می توان مقارن با
انجام اصالحات ارضی دهه  40شمسی قرن حاضر دانست و از حیث فنی تغییر نظام ارباب

رعیتی سرآغاز روند عکس توسعه در بخش کشاورزی است .در واقع ،اصالحات ارضی از
یک سو با برهم پاشیدن نظام خاص حاکم بر جریان تولید در بخش کشاورزی که برگرفته

از تجربه ای چند صد ساله و عجین با ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
جامعه بوده و از سوی دیگر ،عدم جایگزینی نظام مناسب زمینه های رکود روزافزون این
بخش را فراهم ساخت.

با در نظر گرفتن تجربیات موفق تعاونی های سنتی در ایران نظیر صحرا ،بنه و حراثه ،و
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کارکرد نظام تعاونی که سبب اشتغال زودبازده و رونق سطح اشتغال ،ترویج و تشویق سرمایه

گذاری ها ،تجمیع مقدورات مالی اندک قشرهای متوسط و ضعیف جامعه ،افزایش تولید
ناخالص داخلی ،ارتقاء بهره وری ،جلوگیری از اضمحالل پیوندهای اجتماعی ،تعدیل فقر،

محرومیت زدایی ،جلوگیری از افزایش شکاف عمیق و اختالف شدید بین اقشار مختلف جامعه
یا به عبارت بهتر ،منجر به ایجاد عدالت اجتماعی نسبی و توزیع بهتر و مناسب تر ثروت در
جامعه می شود (رسولی20:1386 ،؛ مؤمنی64 :1386 ،؛ هودر ،)5 :1385 ،براي کاهش آثار
نامطلوب اصالحات ارضی در سال  1349با تصویب قانون تعاونی کردن تولید ،شرکت

هاي تعاونی روستایی تشکیل شد (بذرافشان و حاتم )4 :1389 ،و تالش تمام این تعاونی

های مدرن بهبود اوضاع کشاورزان و بخش کشاورزی بوده است .در طی دهه های گذشته
تعاونی های تولید کشاورزی متعددی در کشور پاگرفته است و در سال های اخیر ،کشاورزان

بسیاری به منظور بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود به عضویت این تعاونی ها درآمده اند.
استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناطق مهم شرقی کشور که بر اساس آمار

 1385در حدود بيش از  60درصد جمعيت كل استان را مناطق روستایی در خود جاي
داده اند (مرکز آمار ایران )1385 ،دارای  30تعاونی فعال تولید در بخش کشاورزی بوده که
از  11هزار و  650نفر عضو برخوردار است .تعداد روستاهای تحت پوشش این تعاونی ها،

 276آبادی است و سطحی حدود  108هزار هکتار از اراضی کشاورزان را به خود اختصاص

داده است .اهداف و کارکردهای عمده این تعاونی ها ،تهیه و توزیع نهادههای کشاورزی،
ارائه خدمات ماشینی کردن ،ارائه خدمات فنی کشاورزی و انجام بیمه اجتماعی روستاییان
ذکر شده است (سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.)1390 ،

مجموع تعاونی های تولید کشاورزی استان خراسان جنوبی ،تعداد پنج تعاونی در

شهرستان بیرجند فعال می باشد .در تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا به بررسی اثرات

اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر مناطق روستایی این شهرستان پرداخته شود .از

آن جا که روستائیان بخش اعظمی از جمعیت منطقه را در بر می گیرند و از طرفی نیز در
قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر گسترش تعاونی های تولید برای توسعه بخش کشاورزی

تأکید گردیده است ،انجام این قبیل پژوهش ها اهمیتی مضاعف پیدا می نماید.
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مبانی نظری

شرایط اقتصادی -اجتماعی پیدایش نهضت جهانی تعاون

برای آشنایی با زمینه های اقتصادی و اجتماعی پیدایش اولین شرکت تعاونی کشورهای

اروپایی در قرن نوزدهم به طور مختصر اشاره می شود:

وقوع انقالب صنعتی و گسترش بهره برداری از ماشین و سایر اختراعات علمی و فنی

موجب تحوالت و دگرگونی های وسیع و شگرف در اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی

کشورهای غرب اروپا گردید .توسعه واحدهای صنعتی ،جایگزینی نیروی ماشین به جای
انسان ،تعطیلی کارگاه های خانگی ،بیکاری و آوارگی صاحبان حرف و صنایع دستی،

مهاجرت وسیع نیروی کار از روستاها و مزارع به شهرها و واحدهای صنعتی ،موجبات

گسترش نابرابری اقتصادی و اجتماعی ،گرانی قیمت مواد مصرفی و افزایش فقر ،بیکاری
و فالکت طبقات کم درآمد را فراهم نمود .شرایط بحرانی ،اندیشمندان و صاحب نظران
اقتصادی و اجتماعی را بر آن داشت تا نظرات و راه حل های اصالحی برای بهبود وضعیت

اقشار کم درآمد و سعادت آحاد جامعه ارائه نمایند .یکی از این اندیشمندان رابرت اوئن

1

( )1858-1771انگلیسی بود که با مطالعه وضع زندگی کارگران کارخانهاش نظریه شرکتهای

تعاونی را ارائه داد و برای تحقق آرمان های نوآوارانه خود به آمریکا رفت و دهکده تعاونی
را ایجاد نمود .اما این اقدام وی که بر اساس اندیشه های آرمان گرایانه و حتی خیالی وی
تأسیس گردیده بود با موفقیت همراه نگردید و علی رغم تالش های مستمر دهکده تعاونی
به تعطیلی انجامید .اما افکار و آرمان او از چنان جاذبه قوی برخوردار بود که منشأ

شکل گیری نهضت تعاون در اغلب کشورهای غرب اروپا گردید .تعاونی راچدیل 2که از
موفقیت آمیزترین این تالش ها بود حاصل تالش  28کارگر ساده اما روشنفکر بافندگی

بود که با سرمایه اندک اما همت بلند خود پایه گذار مبانی اساسی یک نهضت اقتصادی و
اجتماعی در سطح جهان گردید (جعفرزاده.)9 :1387 ،

1. Robert Owen
2. Rachdyl
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نظریات تعاونی

بحث علمی تعاون به صورت امروزی را چند تن از دانشمندان قرون  18و  19اروپا

بنیان نهاده اند .در زیر خالصه ای از نظریات آنان بیان شده است:

 .1کلود هانری سن سیمون :)1760-1825( 1او خوشبختی جامعه بشری را در

همکاری و تعاون جستجو نموده و عقیده داشت هرگاه پایه تعاون و همکاری سست شود
بشریت به انحطاط کشیده خواهد شد .وی با نظام سرمایه داری مخالف بود چرا که عقیده
داشت موجبات مفاسد اجتماعی را فراهم می آورد .موافق حمایت دولت از تعاونی ها بود و
او به کارگران و کشاورزان اهمیت زیادی می داد و عقیده داشت چون ثروت را تولید می کنند

الیق در دست گرفتن امور مملکت نیز می باشند (طالب بیگی.)26 :1350 ،

 .2رابرتاون :)1771-1858( 2زمان حیاتش هم زمان با انقالب صنعتی در انگلستان

بوده است و چون رنج طبقه کارگر را می دید بعدها به خاطر رفاه حال افراد محروم ،با
طبقات مرفه و ثروتمند در مبارزه و به شدت در عقاید خویش معتقد به دگر یاری افراد

بود .طرفدار سازمان دهی اعضا در گروه هایی بود که کلیه وسایل تولید برای رفاه اعضا گروه
در اختیار داشته باشند و به طور مشترک از آن ها استفاده نمایند (لطیفیان.)64 :1385 ،
وی کوشید مقدمات تشکیل جامعه های تعاونی را تحت عنوان دهکده های تعاونی فراهم

آورد .در آن دهکده ها کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولید صنعتی و کشاورزی و مصرف
براساس مبادله انجام می گرفت .هم چنین موافق با کمک و حمایت دولت از شرکت های

تعاونی بود ولی با نظام سرمایه داری به این علت که به فقر بیش تر فقیران می انجامید به

مخالفت برخاست او طرفدار تولید محدود و توزیع صحیح بود .وی از بانیان تشکیل سازمانهای

تعاونی عصر جدید می باشد.

 .3شارل فوریه : 3فوریه نیز از بانیان فکر ایجاد تعاونی های تولید می باشد .او اعتقاد

داشت برای ساختن جامعه ای که فاقد واسطه و مبری از عملیات نامشروع اقتصادی باشد
باید طبقات گوناگون اجتماعی مانند کارگران ،کشاورزان و پیشه وران زندگی اقتصادی
1. Claude Henry Saint-Simon
2. Rabrtavn
3. Charles Fourier
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خود را به وسیله سازمان های تعاونی و همکاری در یک واحد اشتراکی متمرکز کنند .برای
حذف واسطه ،همکاری شرکت های تعاونی تولید و مصرف را توصیه نموده ،معتقد است

که باید میزان تولید را با توجه به نیاز مصرف کنندگان معین کرد .طرح فوریه با اینکه در
امریکا ،فرانسه و هلند مورد آزمایش قرار گرفت ولی به دالیلی از قبیل عدم مدیریت و عدم

دقت در انتخاب افراد با شکست مواجه شد .عده ای طرح فوریه را تخیلی می دانند (نظام
شهیدی.)7 :1380 ،

 .4ژرژ فوکه)1873 – 1953( 1

فوکه تعاونی را یک واحد اقتصادی دانسته و عقیده داشت که برای تشکیل آن ،عامل

اصلی وجود یک انگیزه اقتصادی است .او آن دسته از شرکت های تعاونی را اصیل می دانست

که براساس عضویت اختیاری به وجود آمده باشند و دولت یا شهرداری ها آن ها را تشکیل

نداده باشند .او با دخالت دولت در تعاونی ها مخالف بوده و به استقالل داخلی تعاونی ها

اعتقاد دارد .او می نویسد :دولت و شرکت های تعاونی نمی وانند با هم سازش داشته باشند.
زیرا هر یک تابع اصول و مقررات ویژه ای هستند که در جهت مخالف یکدیگر سیر می کنند.

در نظام دولتی اقتضا می نماید که همه چیز تابع رأس باشد ،یعنی حکومت رأس بر قاعده

وجود دارد و در این میان ،افراد به حساب نمی آیند .در حالی که در تعاونی عکس نظام

دولتی عمل می شود .به عبارت دیگر ،اگر جامعه را به صورت هرمی در نظر بگیریم دولت
در رأس آن به مردم که در قاعده قرار گرفته اند ،حکومت می کند .در حالی که اصول

حکومت شرکت های تعاونی درست عکس این بوده و رأس باید از قاعده تبعیت نماید
(وزارت تعاون و امور روستاها.)40 :1352 ،
تعاونی تولید روستایی در ایران

کالنتری و شعبانعلی قمی ( )97 :1384در کتاب جامعه شناسی روستایی ،نظام بهره

برداری را این چنین تعریف نموده است :نظام بهره برداری عبارت است از رویه های حقوقی
و عرفی در فراهم آوردن و تلفیق عوامل تولید (فناوری و سازمان کار) و مناسبات اجتماعی
1. George Fouqet
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معین برای تولید یک یا چند فرآورده و عرضه آن .این عوامل با درجات متفاوتی با یکدیگر

تلفیق شده و در نتیجه نوع خاصی از نظام بهره برداری را تشکیل می دهند که مقیاس
خاص خود را دارد.

نظام های بهره برداری در ایران انواع مختلف دارند که تعاونی ها یکی از آنها هستند.

نظام های بهره برداری تعاونی از تنوع و سابقه طوالنی در کشور ما برخوردار است .این
نظام در حال حاضر شامل تعاونی تولید روستایی ،تعاونی های مشاع ،تعاونی های تولید

کشاورزی و ...می باشند که با توجه به موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن نوع نظام های
بهره برداری موجود در محدوده مورد مطالعه ،به بررسی تعاونی تولید روستایی پرداخته
شده است.

به طور کلی تعاونی ها مبتنی بر ارزش های اجتماع ،خودیاری ،مسؤولیت پذیری متقابل،

کیفیت ،عدالت ،خدمت و پایمردی می باشند .این شرکت ها در تمامی فعالیت هایشان
صداقت ،درست کاری و مسؤولیت پذیری را مدنظر قرار می دهند (دیویس .)35 :1381 ،در
باب تعاون و تعاونی ها از سوی صاحب نظران در دیدگاه ها و مکاتب مختلف علوم اجتماعی،
تعاریف متعددی عنوان شده است که در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

تعاونی به معنی همکاری به منظور تأمین سعادت یا منافع متقابل است (آبوتز.)65 :1348 ،

تعاون در حقیقت بیش از کار و زندگی مشترک می باشد .می توان آن را "واکنش

متقابل" نامید که به خاطر یک هدف و یک علت – علتی که همه انسان ها را در برمی گیرد–
انجام می شود (بوگاردوس.)25 :1352 ،

سابقه نظام بهره برداري تعاوني در ایران از قدمت بسيار طوالني برخوردار است زيرا

اشكال سنتي آن نظير بنه ،صحرا ،حراثه ،پاگاو و غيره در مناطق مختلف كشور وجود

داشته است .پس از اصالحات ارضي ،در دهه  1340و تقسيم ارضي نظام سنتي ارباب و

رعيتي متكي بر يك نظام مديريت يكپارچه و متوازن بوده باعث نابودي اين شيوه نظام
بهره برداري تعاوني در كشور گرديد (طالشی .)672 :1383 ،در سال  1350توسط حكومت
وقت به منظور جلوگيري از قطعه قطعه شدن اراضي و يكپارچه ماندن زمين هاي زراعي،

تعاوني هاي توليدي روستايي به اجرا درآمدند .دولت به منظور باال بردن ميزان عملكرد
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در واحد سطح و كشت يكپارچه با حفظ مالكيت فردي دهقانان بر روي قطعات متعلق به
خود و پيشبرد برنامه هاي زراعي و استفاده هرچه صحيح تر از منابع آب و خاك موجود
و باالخره افزايش درآمد زارعان ،تعاوني هاي توليد روستايي را ايجاد كرد (حسینی ابری،

.)298 :1383

از سال  1351تا  1357جمعاً  39تعاوني توليد روستايي با عضويت  11200خانوار زارع

كه ميزان اراضي حوزه عمل آن شركت ها حدود  57402هكتار و مقدار اراضي زيركشت
شركت ها حدود  32000هكتار بود تشكيل شد (آسایش )105 :1384 ،با پيروزي انقالب
اسالمي ،قريب نيمي از شركت هاي تعاوني توليد روستائي ( 19شركت) با ايجاد تغييرات

اساسي در شيوه فعاليت ،حيات شركت را استمرار بخشيدند (کالنتری و شعبانعلی فمی،

.)410 :1384

هدف از تشكيل تعاوني هاي توليد روستایي طبق ماده يك قانون مربوطه ،يكپارچه

كردن قطعات اراضي مزروعي داوطلب عضو شركت هاي تعاوني روستائي در هر يك از دهات
حوزه عمل آن شركت ها ،جهت امكان حداكثر بهره برداري از منابع آب و خاك،از طريق
تأسيس شبكه هاي نوين آبياري ،تسطيح اراضي مزروعي ،احداث راه هاي ارتباطي و ....
استفاده صحيح از وسايل و ماشين آالت كشاورزي مي باشد .شايان ذكر است بسط و توسعه

اشتغال مولد يكي از وظايف و اهداف عمده تعاوني ها است (حیدری ساربان.)263 :1385 ،
پیشینه تحقیق

نجفی ( )1357مقاله ای با عنوان "بررسی تأسیس شرکت های تعاونی تولید در

شهرستان ممسنی استان فارس" انجام داده است .نتایج حاصله نشان می دهد که تشکیل
شرکت تعاونی باعث افزایش درآمد اعضاء ،افزایش میانگین سطح زیرکشت و افزایش
عملکرد محصوالت اصلی شده است.

روحانی (  )1378در پژوهشی با عنوان "بررسی عملکرد شرکت های تعاونی تولید

روستایی استان همدان" به این نتیجه رسیده است که تعاونی های تولید روستایی در امر

یکپارچه سازی اراضی و تغییر نظام بهره برداری و انجام فعالیت های گروهی ناموفق بوده
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اند ،ولی در توسعه ماشینی کردن ،بهبود روش های آبیاری ،افزایش بهره وری ،رواج بذر
اصالح شده و بهبود روش های بهره برداری به موفقیت نسبی دست یافته اند .همچنین وی

مشکل عمده شرکت های تعاونی تولید روستایی را عدم سودآوری فعالیت های اقتصادی

آنان دانسته است.

طاهرخانی و حیدری ساربان ( )1383مقاله ای تحت عنوان "نقش تعاونی های تولیدی

در توسعه مناطق روستایی ،مطالعه موردی :مشکین شهر" انجام داده اند .نتایج حاصله نشان

می دهد که عضویت در تعاونی های تولیدی به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و
در نهایت به بهبود وضعیت توسعه مناطق روستایی این شهرستان انجامیده است.
از دیگر پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر می توان به:

انوشیروانی و طه (" )1372شرکت های تعاونی تولید روستایی :مروری در پیشینه و

نگاهی به مسایل و مشکالت" ،عربی (" )1377شرکتهای تعاونی تولید به عنوان راهبرد
توسعه روستایی در ایران" ،پزشکی راد و کیانی مهر (" )1380نقش شرکت های تعاونی

تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی اقتصادی کشاورزان گندم کار شهرستان سبزوار"،

صدیقی و درویشی نیا (" )1381بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی
استان مازندران از دیدگاه اعضا" اشاره نمود.
مواد و روش ها

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی

می باشد .در تنظیم چارچوب نظری تحقیق از مطالعات اسنادی استفاده گردید و به منظور
جمع آوری داده های میدانی از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و مشاهدات میدانی استفاده
شد .روایی ابزار گردآوری داده به کمک دانش و تجارب اساتید و متخصصین این حوزه

ارزیابی گردید و ضریب پایایی آن نیز با روش تصنیف  0/874به دست آمده است که در
سطح قابل قبولی می باشد .تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار

 SPSSصورت گرفته است.

جامعه تحقیق مشتمل بر اعضای شرکت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند
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به نام های مالک اشتر ،بهین کشت قهستان ،طالیه داران کویر ،سبزآفرینان و فارم صنعت
شرق بوده است که از میان اعضای آن ،حجم نمونه ای برابر  296نفر به کمک فرمول

کوکران تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با جمعیت هر تعاونی ،تعداد افراد
مورد پرسشگری مشخص و در مرحله بعد با انجام نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه های

مورد نیاز تکمیل گردید.
یافته های تحقیق

 -1خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

به لحاظ جنسیتی  72درصد از پاسخ گویان مرد و  28درصد آنان زن بوده اند (جدول

 .)1متوسط سن افراد  48سال بوده است .بررسی وضعیت سواد پاسخ گویان نشان داد
(جدول  35 )2درصد آنان بیسواد 33 ،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 16 ،درصد سیکل،

 9درصد دیپلم 5 ،درصد فوق دیپلم و  2درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر از آن بوده

اند .بدین سان می توان گفت میزان سواد اعضای شرکت های تعاونی های تولید کشاورزی

در سطح پایینی قرار دارد که بر اساس مطالعات گذشته (طاهرخانی و حیدری ساربان،

 )1383این گونه برداشت می شود که مانعی جدی بر سر راه برنامه ها و اقدامات توسعه ای
شرکت به منظور همسوسازی اعضا باشد.

جدول  -1ساختار جنسیتی پاسخ گویان
جنسیت
مرد
زن
جمع

فراوانی

درصد

84
296

28
100

212
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جدول  -2سطح تحصیالت پاسخ گویان
مقطع
تحصیلی

بیسواد

ابتدایی

سیکل

دیپلم

فوق
دیپلم

لیسانس و
باالتر

جمع

فراوانی

104

98

47

26

15

6

296

درصد

35

33

16

9

5

2

100
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 -2اثرات اقتصادی شرکت تعاونی تولید کشاورزی در سطح تولید

بررسی ها نشان داد با برپایی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در محدوده مورد

مطالعه (جدول  )3سطح زیر کشت تمامی محصوالت افزایش داشته است به گونه ای که

سطح زیرکشت محصول گندم نسبت به گذشته  1/85هکتار ،جو  1/69هکتار ،پنبه 0/37

هکتار ،ذرت  1/15هکتار ،یونجه  1/14هکتار و پسته  0/03هکتار افزایش یافته است .در
واقع ،از آن جا که برخی از بهره برداران زراعی در گذشته از کهولت سن برخوردار بوده اند و

برخی دیگر نیز میزان زمین زراعی آن ها به جهت کم صرفه بودن ،کاشت نداشته است ،با
اضافه شدن آن بر اراضی تحت استفاده تعاونی ها ،سطح زیر کشت محصوالت نیز افزایش

یافته است.

جدول  -3سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی پس از برپایی شرکت های تعاونی تولید
گویه
افزایش سطح زیر کشت محصول گندم

میانگین (هکتار)
1/85

انحراف استاندارد

افزایش سطح زیر کشت محصول جو

1/69

0/47

افزایش سطح زیر کشت محصول پنبه
افزایش سطح زیر کشت محصول ذرت
افزایش سطح زیر کشت محصول یونجه
افزایش سطح زیر کشت محصول پسته

0/37
1/15
1/14
0/03
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بهره وری پایین عوامل تولید می باشد که یکی از عمده اهداف تعاونی های تولید کشاورزی،

حل این معضل میباشد .ارزیابی انجام گرفته نشان داد (جدول  )4میزان اثرگذاری شرکتهای
تعاونی در کاهش هزینه در مرحله کاشت محصوالت متوسط  ،2/85مرحله داشت کم

 2/42و در مرحله برداشت نیز متوسط  2/89بوده است .از این رو بیشترین تأثیر برپایی
تعاونی های تولید کشاورزی در بخش هزینه ها بر مرحله برداشت بوده است .در واقع ،از

آن جا که در نظام سنتی تولید تمامی مراحل اعم از مرحله برداشت توسط نیروی های

انسانی صورت می گرفته است ،هم اکنون با نظام جدید تولید و استفاده از ابزارهای جدید

(نظیر کمباین) ،سهم هزینه ای مرحله برداشت به واسطه کم تر شدن حضور نیروی انسانی
کاهش یافته است.

جدول  -4میزان اثرگذاری شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در کاهش هزینههای تولید
گویه

میانگین
رتبهای

انحراف
استاندارد

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله کاشت

2/85

0/994

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله برداشت

2/89

1/080

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله داشت

2/42

0/998
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 -3اثرات اقتصادی شرکت تعاونی تولید کشاورزی در سطح خانوارهای روستایی

مطالعه میزان اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی تولید در بخش کشاورزی شهرستان

بیرجند نشان داد (جدول  )5بیشترین تأثیر راه اندازی و اقدام به فعالیت این شرکت ها
در فضاهای روستایی با میانگین  3/25بر سطح درآمدی خانوار کشاورز بوده است .در
مراتب بعدی سطح اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر پس انداز خانوارهای

عضو  ،2/96بر افزایش توان خانوارها برای سرمایه گذاری در سایر امور تولیدی  ،2/84بر
افزایش کار در مرحله برداشت  ،2/81بر افزایش کار در مرحله داشت  ،2/75بر افزایش
اشتغال کلی خانوار  ،2/60بر افزایش خرید وسایل نقلیه  ،2/29بر افزایش کار در مرحله

کاشت  ،2/25بر افزایش رفاه خانوار  ،2/24بر افزایش خرید وسایل منزل  2/15و در نهایت
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میزان اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی و
ضروری خانوار  1/66بوده است .در مجموع روند اثرگذاری شرکت های مورد مطالعه بر

خانوارهای کشاورز در شهرستان بیرجند می توان این گونه نتیجه گرفت که این شرکت های
تعاونی تولید کشاورزی ،درآمد بیشتری را عاید خانوارها می سازد که در پی آن هم میزان

پس انداز افزایش یافته و هم زمینه و فرصت سرمایه گذاری در سایر فعالیت های اقتصادی
خارج از بخش کشاورزی برای خانوار فراهم می گردد .به عبارتی ،بستر جهت تنوع اشتغال

در فضاهای روستایی که یکی از اصول مهم توسعه آن به شمار می آید ،فراهم می گردد
و ضمن این که در خود بخش کشاورزی نیز تعدد فرصت های شغلی (البته با رویکرد

تخصصی گرایی) پدید می آید.

جدول  -5میزان اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی شهرستان بیرجند بر
شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی
میانگین
رتبهای

انحراف از معیار

3/25

1/29

اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله برداشت
اثر شرکت تعاونی بر افزایش اشتغال خانوار
اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی
اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل منزل
اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل نقلیه
اثر شرکت تعاونی بر افزایش قدرت سرمایهگذاری
در سایر امور تولیدی

2/81
2/60
1/66
2/15
2/29
2/84

1/04
0/75
0/98
0/88
0/98
1/001

اثر شرکت تعاونی بر افزایش رفاه خانوار

2/24

گویه
اثر شرکت تعاونی بر افزایش درآمد

اثر شرکت تعاونی بر افزایش پسانداز
اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله کاشت
اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله داشت

2/96
2/25
2/75
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 -4آزمون فرضیات

فرض اول :فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی اثر معناداری بر سطح

زیرکشت محصوالت زراعی و باغی داشته است.

در بررسی تأثیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر افزایش تولیدات کشاورزی از

آزمون  tوابسته استفاده شد که نتایج خروجی آزمون به قرار جدول  6بوده است.

از آن جا که مقدار  p-valueبه دست آمده برای محصوالت گندم ،جو ،ذرت و یونجه

کمتر از  0/05می باشد می توان نتیجه گرفته سطح زیرکشت این محصوالت به طور
معناداری افزایش یافته است اما در دو محصول پنبه و پسته این اختالف معنادار به دست

نیامده است.

جدول  -6نتایج خروجی آزمون  tوابسته برای فرض اول تحقیق
متغیر

سطح زیر کشت محصول گندم قبل از عضویت
سطح زیر کشت محصول گندم بعد از عضویت
سطح زیر کشت محصول جو قبل از عضویت
سطح زیر کشت محصول جو بعد از عضویت
سطح زیر کشت محصول پنبه قبل از عضویت

سطح زیر کشت محصول پنبه بعد از عضویت
سطح زیر کشت محصول ذرت قبل از عضویت
سطح زیر کشت محصول ذرت بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول یونجه قبل از عضویت
سطح زیر کشت محصول یونجه بعد از عضویت
سطح زیر کشت محصول پسته قبل از عضویت
سطح زیر کشت محصول پسته بعد از عضویت

درجه
آزادی

مقدار آماره
آزمون

273

-27/93

0/000

249

-18/63

0/000

23

-1/69

0/103

32

-2/10

0/044

250

-2/25

0/025

89
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-1/42

P-value

0/158
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فرض دوم :فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی اثر معناداری بر کاهش

هزینه های تولید داشته است.

برای بررسی تأثیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش هزینه های تولید از

آزمون  tتک نمونه ای استفاده گردید و نتایج به دست آمده در جدول  7بیان شده است.

با توجه به این که مقدار  p-valueبه دست آمده برای کاهش هزینه ها در هر سه

مرحله کاشت ،داشت و برداشت کمتر از  0/05می باشد ،می توان نتیجه گرفت که فعالیت

شرکت های تعاونی تولید کشاورزی ارتباط مستقیم و معناداری با کاهش هزینه های تولید
در این بخش دارد.

جدول  -7نتایج خروجی آزمون  tتک نمونه ای برای فرض دوم تحقیق
درجه
آزادی

مقدار آماره
آزمون

P-value

متغیر
اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های
تولید در مرحله کاشت

295

-2/45

0/015

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های
تولید در مرحله داشت

295

-9/89

0/000

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های
تولید در مرحله برداشت

295

-1/72

0/046
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فرض سوم :در نتیجه فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی ،شاخص های

اقتصادی در سطح خانوارها افزایش یافته است.

در بررسی این فرضیه از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد و نتایج خروجی آزمون به

شرح جدول  8بوده است .از آن جا که مقدار  p-valueمحاسبه شده برای تمامی عوامل

افزایش درآمد ،افزایش پس انداز ،افزایش کار در مرحله کاشت ،داشت و برداشت ،افزایش

اشتغال خانوار ،افزایش خرید کاالهای مصرفی ،افزایش خرید وسایل منزل ،افزایش خرید
وسایل نقلیه ،افزایش قدرت سرمایه گذاری در سایر امور تولیدی و افزایش رفاه خانوار کمتر

از  0/05بوده است ،می توان نتیجه گرفت با فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی،
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شاخص های اقتصادی در سطح خانوارها افزایش یافته است.

جدول  -8نتایج خروجی آزمون  tتک نمونه ای برای فرض سوم تحقیق
متغیر

اثر شرکت تعاونی بر افزایش درآمد

اثر شرکت تعاونی بر افزایش پسانداز

اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله کاشت
اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله داشت
اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله برداشت

اثر شرکت تعاونی بر افزایش اشتغال خانوار
اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی
اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل منزل

درجه
آزادی

مقدار آماره
آزمون

P-value

295

3/071

0/004

295
295
295
295
295
295
295

4/037
-11/97
-4/79
-3/04
-8/95
-23/24
-16/33

0/000
0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000

اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل نقلیه
اثر شرکت تعاونی بر افزایش قدرت سرمایه گذاری در
سایر امور تولیدی

-12/23

0/000

295

-2/61

0/010

اثر شرکت تعاونی بر افزایش رفاه خانوار

295

-18/50

0/000

295

منبع :یافتههای تحقیق
نتیجه

کشاورزی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی که در ارتباط با حیات جامعه ملی

و در بعد فضایی – مکانی در پیوند با سکونتگاه های روستایی قرار دارد ،از اهمیت ویژه

ای برخوردار است .در کشور ما پس از اصالحات ارضی دهه  40شمسی قرن حاضر این

بخش اقتصادی -زیستی با چرخه رکود شدید مواجه گردید .در راستای تعدیل آثار و
پیامدهای منفی ناشی از این برنامه که از جمله آن می توان به خرد شدن اراضی ،نبود

بنیه اقتصادی الزم در خانوارهای بهره بردار برای تجهیز و نوسازی ابزار تولید و بهره وری
پایین عوامل تولید اشاره داشت ،راهکار ایجاد و توسعه نظامهای تعاونی مدرن در قالب شرکت

تعاونی های تولید کشاورزی پیگیری شد .در رؤوس اهداف این شرکت ها بهبود وضعیت

اثرات اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی بر خانوارهای...
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اقتصادی – اجتماعی خانوارهای بهره بردار در کنار افزایش بازده تولید را می توان دید .در

تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا به بررسی و پویش اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی

تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی شهرستان بیرجند پرداخته شود.

مطالعات صورت گرفته در سطح تولید حاکی از آن است که نسبت به گذشته سطح

زیر کشت محصوالت تولیدی نظیر گندم ،جو ،ذرت و یونجه افزایش داشته است .زیرا از

یک سو ،برخی از بهره برداران زراعی در گذشته از کهولت سن برخوردار بوده اند و از سوی

دیگر برخی نیز میزان زمین زراعی آن ها به جهت کم صرفه بودن کاشت نداشته است که
با برپایی شرکت تعاونی های تولید کشاورزی و اضافه شدن آن بر اراضی تحت استفاده

تعاونی ها ،سطح زیر کشت محصوالت نیز افزایش یافته است.

هم چنین با ایجاد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی هزینه های تولید در سه بخش

کاشت ،داشت و برداشت کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش هزینه را در مرحله

برداشت می توان دید چرا که در نظام سنتی تولید  ،تمامی مراحل اعم از مرحله برداشت
توسط نیروی های انسانی صورت می گرفته است ،هم اکنون با نظام جدید تولید و استفاده

از ابزارهای جدید (نظیر کمباین) ،سهم هزینه ای مرحله برداشت به واسطه کم تر شدن

حضور نیروی انسانی کاهش یافته است.

بررسی اثرات شرکت تعاونی های تولید کشاورزی در سطح خانوار نیز نشان داد این

شرکت های تعاونی درآمد بیشتری را عاید خانوارها می سازد که در پی آن هم میزان

پس انداز افزایش یافته و هم زمینه و فرصت سرمایه گذاری در سایر فعالیت های اقتصادی
خارج از بخش کشاورزی برای خانوار فراهم می گردد .به عبارتی ،بستر جهت تنوع اشتغال

در فضاهای روستایی که یکی از اصول مهم توسعه آن به شمار می آید ،فراهم می گردد و
ضمن این که در خود بخش کشاورزی نیز تعدد فرصت های شغلی (البته با رویکرد تخصصی

گرایی) پدید می آید .نتایج به دست آمده همسو با یافته های نجفی ( )1357و طاهرخانی
و حیدری ساربان ( )1383می باشد .بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد:

 -به منظور رونق اقتصادی بیشتر این تعاونی ها ،تنوع کارکردی و گرایش به فعالیت هایی

نظیر باغ داری و دامداری با رویکردی تکمیل کننده فعالیت های زراعی در دستور کار
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شرکت های تعاونی تولید کشاورزی قرار گیرد؛

 -توسط سیاست گذاران و برنامه سازان کالن ملی ،بودجه ای ویژه جهت حمایت تقویت

و به روز رسانی فناوری مورد استفاده در تعاونی ها تخصیص یابد؛

 -آموزش و ترویج دانش روز کشاورزی در میان اعضای تعاونی ها با روش های نوین

مشارکتی – ترویجی صورت پذیرد.
منابع و مآخذ

1 .1آبوتز ،فرد ( .)1348اصول تعاون در دنیای معاصر .ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور.
تهران :سازمان مرکزی تعاون کشور.

2 .2آسایش ،حسین ( .)1384برنامه ریزی روستایی در ایران .تهران :دانشگاه پیام نور.

3 .3احمدی فیروزجانی ،علی؛ صدیقی ،حسن؛ علی محمدی ،محمد ( " .)1385مقایسه

مؤلفه های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید روستایی" .رفاه
اجتماعی ،سال ششم ،شماره ( 23زمستان).111 -93 :

4 .4انوشیروانی ،احمد؛ طه ،مهدیه (" .)1372شرکتهای تعاونی روستایی ،مروری در پیشینه
و نگاهی به مسائل و مشکالت" .فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال اول ،شماره 3
(پاییز).126 -118 :

5 .5استانداری خراسان جنوبی .دفتر آمار و اطالعات ( .)1389سالنامه آماری استان خراسان
جنوبی .بیرجند :استانداری خراسان جنوبی ،معاونت برنامهریزی.

6 .6بذرافشان ،جواد؛ حاتم ،شاهین (" .)1389آسیب شناسی تعاونی هاي تولید روستایی در
ایران" .چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ،زاهدان ،دانشگاه سیستان

و بلوچستان.291 -270 ،

7 .7بوگاردوس ،اموری ( .)1352تصورات بنیادی از تعاون واقعی .ترجمه سازمان مرکزی
تعاون کشور .تهران :سازمان مرکزی تعاون کشور.

8 .8پاک نژاد ،عباسعلی (" .)1386ظرفیت صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی"[ .پیوسته].
قابل دسترس در.http: // Xn-- mgb7owe. worldfood. ir/ T 3735 :
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9 .9پزشکیراد ،غالمرضا؛ کیانیمهر ،حمید (" .)1380نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی

در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندم کار شهرستان سبزوار" .مجله اقتصاد
کشاورزی و توسعه ،سال نهم ،شماره ( 34تابستان).363 -343 :

1010سرشماری عمومی نفوس و مسکن ( .)1385مرکز آمار ایران.

1111جعفرزاده ،مسعود ( .)1387تعاون را بهتر بشناسیم .تهران :پایگان.

1212حسینی ابری ،حسن ( .)1383مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران .اصفهان :دانشگاه
اصفهان.

1313حیدری ساربان ،وکیل (" .)1385تشکیل تعاونی های روستایی گامی اساسی در جهت

نیل به توسعه پایدار محیطی" .فصلنامه جهاد ،سال پانزدهم ،شماره ( 275بهمن و
اسفند).276 -258 :

1414دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات ( " .)1391استان خراسان جنوبي"[ .پیوسته] .قابل
دسترس در:

]http://fa.tpo.ir/UserFiles/File/south20%khorasan.pdf [1391/7/19
1515دیویس ،پیتر (" .)1381ارزش ها و مدیریت تعاونی ها در قرن  ."21مجله تعاون ،سال
بیست و سوم ،شماره (137بهمن).35 -32 :

1616رسولی ،فاطمه؛ محمدزاده نصرآبادی ،مهناز؛ شعبانعلی فمی ،حسین (" .)1386بررسی
وضعیت آموزشی شرکتهای تعاونی زنان در ایران" .ماهنامه تعاون ،سال بیست و سوم،
شماره  189و ( 190خرداد و تیر).34 -19 :

1717روحانی ،سیاوش (" .)1378بررسی عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان
همدان" .اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال سی و ششم ،شماره ( 25بهار).210 -187 :

1818صدیقی ،حسن؛ درویشینیا ،علیاصغر (" .)1381بررسی میزان موفقیت شرکت های
تعاونی تولید روستایی استان مازندران" .مجله علوم کشاورزی ایران ،سال چهارم ،شماره2
(خرداد و تیر).323 -313 :

1919طالببیگی ،فیروز ( .)1350اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه
و ایران .تهران :دانشگاه تهران.

128

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

2020طالشی ،مصطفی (" .)1383ناپایداری سکونتگاه های کوهستانی" .مورد :ناحیه آالداغ،
پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی.

2121طاهرخانی ،مهدی؛ حیدری ساربان ،وکیل (" .)1383نقش تعاونیهای تولیدی در توسعه
مناطق روستایی (مطالعه موردی :مشکین شهر)" .پژوهش های جغرافیایی ،سال سی و
ششم ،شماره ( 49پاییز).124 -113 :

2222طرح و برنامه ( .)1390سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.

2323عربی ،قادر (" .)1377تعاونیهای تولید ،راهبردهای توسعه تعاونی های تولید در ایران".

مجله جهاد ،سال هجدهم ،شماره  210و ( 211بهمن).47 -44 :

2424کالنتری ،خلیل؛ شعبانعلی فمی ،حسین ( .)1384جامعهشناسی روستایی (رشته اقتصاد
کشاورزی) .تهران :دانشگاه پیام نور.
2525کوهن ،یوهانس ( .)1379سازمانهای تعاونی برای توسعهی روستایی جنبههای سازمانی
و مدیریتی شهرگوی کهن مهرداد .تهران :وزارت جهاد سازندگی ،مرکز تحقیقات و
بررسی مسائل روستایی.

2626لطیفیان ،احمد (" .)1385بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان
بزرگ" .دانشور رفتار علوم تربیتی و روانشناسی ،دو ماهنامه ،سال هفتم ،شماره ( 20دی):

.84 - 61

2727مؤمنی ،جواد (" .)1386نقش بخش تعاون در بسترسازی اهداف جمهوری اسالمی ایران
در افق  1404هجری شمسی" .ماهنامه تعاون ،شماره  189و ( 190خرداد و تیر).70-63 :

2828نجفی ،بهاالدین (" .)1357بررسی تأسیس شرکت های تعاونی تولید در شهرستان ممسنی
در استان فارس" ،مجله علوم کشاورزی ایران ،سال دوم ،شماره (13پائیز).50-41 :

2929نظام شهیدی ،مهراندخت ( .)1380اصول مدیریت تعاونی ها در ایران .تهران :روشنگران
نصر.

3030وزارت تعاون و امور روستاها ( .)1352گفتارهای تعاونی .تهران :وزارت تعاون.

3131هودر ،رابرت ( .)1385جغرافیای توسعه در جهان و ایران .ترجمه فضیل ه خانی و حسین
جوادی .تهران :قومس.

بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی با استفاده از مدل ،SWOT
مورد مطالعه :روستای خور شهرستان خوسف
تاریخ دریافت92/2/10 :
تاریخ پذیرش92/4/17 :

محمود مرادی

1

سمیه خاتمی

2

چکیده

شرایط اقلیمی نامساعد و خشکسالیهای دورهای یکی از علل آسیب پذیری نواحی

روستایی محسوب می شود .روستای خور نیز که در ناحیه بیابانی ایران واقع شده ،از
این شرایط متأثر گردیده و از آن جهت که دارای بافت تاریخی با ارزش میباشد ،لزوم

توجه به آن بیشتر احساس میشود چرا که گردشگری روستایی میتواند عالوه بر حفظ
آثار تاریخی ،باعث بدست آوردن درآمدهای ثانویه برای خانوار روستایی شده و زمینه را

برای رشد اقتصادی فراهم آورد .نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعه

روستایی و با تکیه بر مدل  ،3 SWOTبه تحلیل قابلیتهای گردشگری در روستای خور

پرداخته است .اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفی -تحليلي

ميباشد .جهت بررسیهای میدانی 30درصد از خانوار ساکن روستای خور به تعداد 50

خانوار و نیز تعدادی از کارشناسان حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که وجود جاذبههای تاریخی و بافت سنتی در روستای خور با

هدایت مدیریت محلی و نیز مشارکت روستائیان بویژه زنان در توسعه فعالیتهای تولیدی
 صنایع دستی و ...و ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران ،میتواند زمینه توسعه روستاییرا فراهمسازد.

واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،توسعه روستایی ،مدل  ،SWOTخور ،خوسف.

 .1استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه پیام نور بیرجند ،نویسنده مسؤولmoradi_m@pnu.ac.ir.
 .2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند.
Khatami. somayeh@gmail.com
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مقدمه

با وجود بروز مسائلی از قبیل خشکسالی ،مهاجرت و خالی از سکنه شدن شمار زیادی

از نواحی روستایی ،وجود چشم اندازهای طبیعی و آثار تاریخی در برخی از روستاها زمینه

را برای احیاء و رشد نواحی روستایی و ایجاد سطحی از رفاه و معیشت برای خانوار روستایی
را فراهم می سازد .هدف توسعه روستایی تنها بهبود فرصتهای اقتصادی نیست و ارتقاء

سازماندهی اجتماعی ،حفاظت میراث بومی ،آداب و رسوم فرهنگی و بهبود خدمات و
تسهیالت رفاهی همراه با نگه داشت و حفاظت محیط زیست روستایی نیز مدنظر قرار

میگیرد (شهیدی ،اردستانی و گودرزی سروش .)104 :1388 ،امروزه گردشگری روستایی

به عنوان راهکاری مطلوب در جهت توسعه روستایی عالوه بر حفاظت از چشم اندازهای
طبیعی ،فرهنگی و تاریخی باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای روستائیان نیز شده است.
جدول ( )1برخی مطالعات صورت گرفته پیرامون جایگاه گردشگری در توسعه روستایی

سالتحقیق

محقق

نتایج تحقیق

1994

پاتریک و جانل

مدیریت ،برنامه ریزی و کمک های فنی نقش مهمی در توسعه گردشگری روستایی دارد.

1995

کوکایر و همکارانش

بورک و لوالف

گردشگری باعث ایجاد مشاغل غیر رسمی برای نوجوانان  13تا  19ساله شده است.

1388

غفاری و ترکی
هرچگانی

میان افزایش شمار گردشگران ،رونق گردشگری و شاخص های اجتماعی -اقتصادی رابطه
معنیدار وجود دارد.

1388

میرزایی

گردشگری زمینه اشتغال فصلی را در منظقه فراهم کرد ه است.

2002

مشارکت روستائیان و مدیریت محلی در موفقیت گردشگری روستایی بسیار مؤثر است.

بر اساس جدول شماره ( ،)1مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است

که گردشگری روستایی با مشارکت روستائیان و مدیریت محلی توانسته است فرصتهای
درآمدی و شغلی فراوان و متنوعی با توجه به ویژگیهای مناطق روستایی فراهم آورد.
این مقاله نیز با هدف پاسخگویی به این سؤال که" ،چگونه گردشگری روستایی میتواند

زمینه را برای توسعه روستایی فراهم سازد؟" آثار گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه
روستایی خور و نیز فرصت ها و قوت ها ،ضعف ها و چالش های موجود در این رابطه را در
محدوده مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل نموده است.
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مبانی نظری

از دیدگاه بانک جهانی ،توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی

اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستائیان فقیر طراحی شده است .این
فرایند شامل گسترش منافع در بین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب
معاش هستند (رضوانی ،)267 :1382 ،تا به واسطه آن بتوانند وضعیت موجود را به

وضعیت مطلوب تغییر دهند.

در واقع ،هدف توسعه روستایی صرفاً تحول وضعیت روستاها از نظر اقتصادی نیست،

بلکه توسعه متعادل اجتماعی و اقتصادی همراه با حداکثر بهره برداری از منابع محلی و
توزیع عادالنه منافع حاصل از توسعه میباشد .مطالعات در زمینه توسعه روستایی از اوایل

دهه  1970بر افزایش درآمد ،اشتغال بیشتر ،برآورده نمودن نیازهای اساسی و فقرزدایی

تأکید داشته است .بر این مبنا برنامههای توسعه کشاورزی ،صنعتیکردن سکونتگاه
روستایی ،ارائه امکانات و خدمات رفاهی و اجرای طرحهای فیزیکی و کالبدی در چند

دهه گذشته اجرا شدهاست .اما از آن جایی که این برنامهها فقط بخشی از توسعه جامع
را شامل میشوند ،توجه به سطوح دیگر توسعه از پیششرطهای توسعه ملی است .در
این میان گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی میباشد که در توسعه

روستایی کمتر به آن پرداخته شدهاست (رکنالدین افتخاری و قادری.)26-25 :1381 ،

در زمینه ارتباط بین گردشگری و توسعه روستایی سه دیدگاه مطرح است .دیدگاه

اول ،گردشگری را به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی به کار می گیرد .این دیدگاه
با توجه به روند روزافزون تخریب روستاها و افول کشاورزی ،سعی در ارائه راهبردهای
جدیدی برای احیاء نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و یا متحول نمودن

این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارد و تنها راه احیاء مجدد این روستاها

را ارائه برنامه هایی می داند که بتواند هم از منابع طبیعی و انسانی آنها بهره ببرد و هم باعث
ایجاد درآمد و افزایش رفاه ساکنان نواحی روستایی گردد .در دیدگاه دوم ،گردشگری به

عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه های روستایی مورد توجه قرار می گیرد .طرفداران
این دیدگاه معتقدند که می توان از اتکاء بیش از حد تولید کنندگان روستایی به کشاورزی
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کاست و آنها را در فرصت های اقتصادی جدیدی مشارکت داد .در کشورهای اروپای شرقی
بر این دیدگاه یعنی توسعه گردشگری به عنوان ابزاری برای بازسازی مجدد روستاها پس از
فروپاشی کشاورزی تأکید شده است .در دیدگاه سوم ،گردشگری روستایی به عنوان ابزاری
برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی مطرح است .این دیدگاه خواهان رشد بلندمدت

گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است .در واقع گردشگری با ایجاد
اشتغال ،افزایش سطوح درآمد ،متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی ،افزایش سطح آگاهیهای

اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان ،به حفاظت از میراث

فرهنگی و محیطزیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بیرویه و بهینهسازی

بهرهبرداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک میکند (همان.)35-32 :

گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که تاریخچه آن به سال  1811یا پیش از آن

باز می گردد و تعریف آن همچنان دستخوش تغییر و دگرگونی است .اصطالح گردشگری
شامل مسافرت های افراد در خارج از خانه و تجارت ها و افرادی می شود که در خدمت این

بنگاهها هستند که برای آنها انجام مسافرتها را آسانتر و لذت بخشتر ساخته و یا انجام آنها
را تسریع می کنند (الند برگ .)4 :1383 ،گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیربخش های

گردشگری عالوه بر حفظ ارزش ها و باورها با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد برای

ساکنین محلی و توسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم
میسازد (محمدی یگانه و رستمی .)20 :1388 ،اصوالً گردشگری روستایی بر انطباق با شرایط

روستایی پایهگذاری شده است ( )Hampton and Chrstensen, 2007 : 1005و شامل
فعالیتهای متنوعی است که گردشگران در نواحی روستایی انجام میدهند .انواع مختلف آن
تحت عنوان گردشگری طبیعی ،گردشگری فرهنگی ،گردشگری بومی ،گردشگری دهکدهای و

گردشگری کشاورزی تفکیک و طبقه بندی شدهاند (.)Mitchell, 2006: 1302

گردشگری در نواحی روستایی یک پدیده جدید نیست ،بلکه موضوعی است که از انقالب

صنعتی با مفاهیم بازگشت به زادگاه وجود داشته است ( )Perales, 2002: 1101و به
سبب عواملی چون خستگی از محیط پرتالطم شهری و شهرنشینی همراه با عالقهمندی
به میراث فرهنگی ،نگرانیهای محیط زیست و شیوه زندگی سالم و امتناع از فرهنگ
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مصرف گرایی توسعه یافته است (شارپلی .)4 :1380 ،لذا نمیتوان آن را نادیده گرفت ،بلکه
باید بدان به مثابه پدیدهای نگریست که خوب یا بد وجود دارد (.)Kuban, 1983: 84

در دهه  1970حمایت از این صنعت بواسطه جنبه های منفی آن کاهش پیدا کرد ،اما در

حال حاضر بر هر دو جنبه آن تأکید می شود (.)Neidig, 2006 : 27

صنعت گردشگری امروزه بزرگترین صنعت در جهان است و توانسته فرصتهای شغلی

متنوع و مهیجی را فراهم سازد .به گونهای که در دهه گذشته میالدی در ایاالت متحده
آمریکا نرخ رشد اشتغال این صنعت در مقایسه با سایر صنایع دو برابر بوده است و انتظار

میرود این روند در سراسر جهان ادامه یابد ( .)oeldner and Brent, 2006 : 86در

برخی کشورها درآمدهای ناشی از آن ،یکی از منابع عمده در جهت تقویت اقتصاد ملی
میباشد (سنایی .)2 :1386 ،لذا باال رفتن سطح درآمد ،افزایش ایام فراغت ،تغییرات و
نگرشهای جدید به مفاهیم زندگی ،ایجاب میکند که گردشگری به شدت گسترش و
توسعه یابد (.)Sharpley and Vassh, 2006 : 27
تأثیرات گردشگری در توسعه روستایی

توسعه گردشگري در نواحي روستايي از يك طرف مي تواند نقش مهمي در متنوع سازي

اقتصاد جوامع روستايي داشته باشد و از طرف ديگر ،وسيله اي براي تحريك رشد اقتصاد

ملي از طريق غلبه بر انگاره هاي توسعه نيافتگي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم محلي

به حساب آيد (شريف زاده و مرادي نژاد )53 :1381 ،و از محل زندگی روستائیان نیز در
حکم یک نقطه تبادل اشتغال و سرمایه گذاری حمایتکند (.)Sonnina, 2003 : 67
 -اثرات اقتصادی

توسعه گردشگری روستایی به متنوع سازی اقتصاد محلی ،افزایش تقاضا برای خدمات

و کاالهای ویژه ،جذب تعداد زیادی نیروی کار ،تقویت کشاورزی (خانی ،قاسمی و قنبری
نسب ،)55-54 :1388 ،افزایش درآمد خانوار روستایی ،فروش محصوالت کشاورزی و
تولید و فروش صنایع دستی میانجامد ( .)Gunn, 1998 :8و در عین حال پیامدهای

منفی از قبیل افزایش قیمت کاال و خدمات در مقاصد گردشگری ،افزایش قیمت امالک
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محلی (خانی ،قاسمی و قنبری نسب ،)55-54 :1388 ،ایجاد شکاف بین جوامع روستایی

بر اثر توزیع درآمد و گسترش گردشگری و نیز ناپایداری درآمدهای حاصل از آن را به دنبال

دارد )Dot, 1995 : 27(.در واقع ،میتوان گفت گردشگری روستایی با این که بعد مهمی
از درآمد خانوار را تشکیل نمیدهد اما در رونق فعالیتهای کشاورزی و نگهداشت نیروی

انسانی روستا نقش بسیار مهمی را ایفا میکند (.)Fleischer and Pizam, 1997 : 371
اجتماعی -فرهنگی

 -اثرات

اثرات اجتماعي   -فرهنگي مثبت گردشگري در جوامع بومي عبارت است از خود

كفايي و تقويت اقتصاد محلي ،احترام بيشتر به جوامع محلي و فرهنگ آنها ،سرمايه گذاري
مجدد درآمد گردشگري در منابع فرهنگي ،تقويت و تداوم سنت هاي فرهنگي ،عرضه صنايع

محلي (رضواني و صفايي ،)111 :1384 ،افزایش توانایی جوانان در اداره سکونتگاه روستایی،
افزایش فرصت شغلی و احساس استقالل در زنان روستایی (.)Oppermann, 1996 : 6

در واقع ،گردشگری روستایی دادوستدهای کوچک و خانواده محور و نیز مشارکت زنان
به صورت نیروی کار را تشویق میکند (.)Fleischer and Tchetchik, 2005 : 495

با این وجود ،افزایش میزان کار برای زنان ،تغییر در الگوی سنتی تربیت کودکان،

احساس نگرانی از وضعیت ظاهری و رفتارهای نادرست گردشگران و تقلید جوانان روستایی
از گردشگران ( .)Mansperger, 1995 : 88تشدید تضاد اجتماعی بین طبقات مختلف
مردم و گسترش مصرف گرایی از پیامدهای منفی اجتماعی  -فرهنگی گردشگری روستایی
میباشد (خانی ،قاسمی و قنبری نسب.)55-54 :1388 ،
 -اثرات زیست محیطی

ایجاد انگیزه و اقدام برای برنامهریزی و مدیریت محیط طبیعی ،نوسازی ساختمانها و

مکانهای تاریخی (همانجا) ،بهبود زیرساختهای روستایی و افزایش ادراک روستائیان در

حفاظت محیط زیست روستایی ( ،)Dot, 1995 : 29از جمله پیامدهای مثبت گردشگری
روستایی میباشد .با این وجود ،ایجاد تأسیسات فیزیکی ،تمرکز ناکارآمد خدمات رفاهی باعث بروز

صدمه به مکانهای تاریخی و چشماندازهای طبیعی ،وارد آمدن فشار بیشازحد به توان محیط
زیست ،فرسایشخاک ،افزایش زباله ،آلودگی هوا و منابع آب میشود (.)Woods, 2000 :20
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روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با رویکرد پیمایشی بوده

و جهت گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از دو شیوه اسنادی -کتابخانهای و
مطالعات میدانی بهره گرفته شده است .محدوده مورد مطالعه روستای خور است که

جهت بررسیهای میدانی  30درصد از خانوار ساکن آن به تعداد  50خانوار و نیز تعدادی
از کارشناسان حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .جهت بررسی قابلیت های
گردشگری در راستای دستیابی به توسعه روستایی از مدل تحلیلی  SWOTاستفاده

شدهاست .بدین منظور شاخصهای ذکر شده در جدول شماره ( )2در سه بعد اقتصادی،

اجتماعی و محیطی ،با توجه به ویژگیهای روستای خور انتخاب شدهاست.

جدول ( )2شاخصهای مورد بررسی جهت تبیین قابلیتهای گردشگری روستای خور
زمینه

عوامل درونی

عوامل بیرونی

اقتصادی

کیفیت کشاورزی
کیفیت مراتع
سطح درآمد
میزان پایداری درآمد

اجتماعی

آداب و رسوم محلی
مراسم مذهبی
سطح سواد
کیفیت خدمات بهداشتی و ارتباطات
میزان آگاهی افراد محلی

زمینههای سرمایهگذاری
کیفیت همکاری مسؤوالن
میزان ارتباط با شهرها و بازارهای
اطراف
زمینه سوداگری
میزان مشارکت روستائیان
وجود محدودههای گردشگرپذیر
میزان ناهنجاریهای فرهنگی

محیطی

کیفیت بافت سنتی
کیفیت جاذبههای طبیعی
کیفیت زیرساختهای روستا
وجود تجهیزات اقامتی
وجود مخاطرات طبیعی

کیفیت دسترسی به روستا
وجود جاذبههای طبیعی اطراف روستا
میزان خسارت به منابع طبیعی

مأخذ :یافتههای تحقیق1391 ،

بر مبنای مدل  SWOTو با توجه به نظر مردم و مسؤوالن به هر کدام از عوامل

درونی و بیرونی وزن داده شده و سپس به هر کدام رتبهای از  1تا  4اختصاص یافته که در

عوامل داخلی رتبه  1بیانگر ضعف اساسی 2 ،ضعف کم 3 ،نقطه قوت و  4نقطه قوت بسیار
باال میباشد .جهت بررسی عوامل خارجی نیز رتبه  1نشانگر واکنش ضعیف 2 ،واکنش
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متوسط 3 ،تأثیر متوسط به باال و  4با اثرگذاری باالتر عنوان شدهاست .در نهایت عوامل

مؤثر بر گردشگری در راستای توسعه روستایی تعیین و راهکار مناسب جهت دستیابی به
وضعیت مطلوب ارائه شدهاست.

معرفی مدل مورد استفاده

تكنيك يا ماتريس  ،SWOTابزاري براي شناخت تهديدها و فرصت هاي موجود در

محيط خارجي يك سيستم و بازشناسي ضعف ها و قوت هاي داخلي آن به منظور سنجش

وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم است .اين مدل يك نوع تجزيه
و تحليل سازماني است كه به سازمان ها كمك مي كند تا بتوانند منابع داخلي خود را در

دوره هاي قدرت و ضعف تجزيه و تحليل كرده و آنها را در برابر محيط خارجي در

دورههاي فرصت و تهديد با هم هماهنگ كنند .اين روش بهترين استراتژي براي سازماندهي
فضاست (مرادي مسيحي .)40 :1381 ،در واقع بر حسب وضعيت سيستم چهار دسته

راهبرد مي توان تدوين كرد:

 -1راهبردهاي تدافعي ( :)WTهدف كلي راهبرد دفاعي يا حداقل -حداقل كه ميتوان آن

را راهبرد "بقا" نيز ناميد ،كاهش ضعفهاي سيستم براي كاستن و خنثي سازي تهديدهاست.
در اين راهبرد تأكيد بر رفع آسيب پذيري منطقه مورد مطالعه است.

 -2راهبرد رقابتی ( :)WOراهبرد انطباقي يا حداقل -حداكثر تالش دارد تا با كاستن

از ضعفها بتواند حداكثر استفاده را از فرصت هاي موجود ببرد.

 -3راهبرد محافظه کارانه ( :)STاين راهبرد مبتني بر حداكثر -حداقل در تنوع بخشي

بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و بر پايه بهره گرفتن از قوت هاي
سيستم براي مقابله با تهديدات تدوين مي شود و هدف آن به حداكثر رساندن نقاط قوت
و به حداقل رساندن تهديدات است.

 -4راهبردهاي تهاجمی ( :)SOدر اين راهبردها تمركز بر حداكثر -حداكثر نقاط قوت

دروني و فرصت هاي بيروني استوار است .در چنين وضعيتي سازمان با استفاده از نقاط قوت
خويش براي گسترش بازار توليدات و خدمات خود گام بر مي دارد (ابراهيم زاده.)83 :1389 ،
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کلیاتی در مورد محدوده مورد مطالعه

روستاي خور از توابع شهرستان خوسف ،با مختصات جغرافيايي  32درجه و  56دقيقه

طول شرقي و  58درجه و  25دقيقه عرض شمالي در  50كيلومتري شمال غربي خوسف

و  88كيلومتري غرب بيرجند واقع شده است .اين روستا با وسعت  13144کیلومتر
مربع در مسیر ارتباطی طبس -بیرجند قرار دارد .بر اساس نتايج سرشماري سال ،1375
روستاي خور  149خانوار و  611نفر جمعيت داشته كه در سال  ،1385به  228خانوار

و  888نفر جمعیت افزايش یافته است .نسبت باسوادي در اين روستا برابر با %81/28

مي باشد ،از جمعیت باسواد %56/7 ،را مردان و  %43/29را زنان تشكيل ميدهند .در
اين روستا نرخ فعاليت  %40/29و نرخ بيكاري  %30/56ميباشد .از تعداد  301نفر شاغل

اين روستا  %88/03را مردان و  %11/96را زنان تشكيل مي دهند (استانداری خراسان

جنوبی.)1390 ،

بيشتر درآمد مردم اين روستا از فعاليت هاي دامداري ،زراعي ،باغداري ،کارگری و

کامیون داری تأمين مي شود .محصوالت عمده زراعي اين روستا مشتمل بر گندم ،جو،

پنبه ،كنجد و زعفران است .باغداري رونق نسبي دارد و زردآلو ،توت و گردو از مهمترين
محصوالت سردرختي آن است .قالی بافی به دلیل تحصیل زنان و نیز کم بودن درآمد

حاصل از آن ،مثل گذشته در روستا رایج نیست .نخ ریسی و بافت خورجین و وسایل

تزئینی هم به شکل محدود در روستا وجود دارد %95 .روستائیان تحت پوشش کمیته
امداد هستند .بررسی وضعیت مهاجرت نشان می دهد که بیشترین میزان مهاجرت از

روستا مربوط به سال  1382بوده است که  13نفر از روستا مهاجرت کرده اند .اما از سال

 1382به بعد ،از میزان مهاجرت از روستا کاسته شده است به طوری که در سال ،1385
این میزان به  5نفر رسیده است .بیشتر مهاجرت هایی که صورت گرفته به شهر بیرجند و

مشهد بوده است (بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی.)1390،
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جاذبههای گردشگری روستای خور

روستاي خور در ميان دشت استقرار يافته و بافت مسكوني متمركزي دارد .بافت

قديمي روستا از شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه تأثير پذيرفته است .خانه هاي گلي با

سقف گنبدي ،حياط مركزي ،بادگيرها ،هشتي و دهليز ،حوض و باغچه هاي ميانسرا به

گونه اي هماهنگ و سازگار با شرايط آب و هوايي و اقليم روستا طراحي و اجرا شده اند.
چندين بناي تاريخي مانند قلعه ،آب انبار ،مسجد ،حسينيه و حمام در بافت قديمي روستا

به جا مانده اند كه اكثر آنها از آثار دوره صفوي است .قلعه خور بر روي صخره اي به ارتفاع
 10-5متر در مجاورت روستا بنا گرديده است .این قلعه به سبك و سياق قلعه هاي بياباني
احداث گردیده است .مصالح عمده به كار رفته در ساخت اغلب خانه هاي روستا خشت ،گل،
چوب و سنگ مي باشد .بافت روستا كام ً
ال سنتي و تحت تأثير معماري نواحي كويري است.
آب انبار نیز همزمان با حمام ،مسجد و بافت تاريخي خور احداث شده است .براي دسترسي

به ورودي آب انبار بايد از يك مسير طبيعي و رسوبي عبور كرد .بر خالف ساير آب انبارها،
راه پله ندارد و براي رسيدن به آب آن ،عبور از داالني در زير كوه ضروري است .مصالح به

كار رفته در ساخت اين آب انبار شامل آجر ،سنگ و مالت آهك و ساروج است (زنده دل

و همکاران .)10 :1386 ،خانههای تاریخی و باارزش ،قلعه و آبانبار بیشترین گردشگران
خارج استانی و داخل استانی را جذب کرده ،آمار گردشگران بر حسب تعداد و طیف
بازدیدکنندگان با توجه به جاذبههای گردشگری در نمودار شماره ( )1آورده شده است.
نمودار ( )1تعداد بازدیدکنندگان جاذبههای گردشگری روستای خور (نفر در ماه)

ع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.1390،
مأخذ :سازمان میراث فرهنگی ،صنای 
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توسعه مقاصد گردشگري بدون وجود جاذبه هاي باارزش و مهيا امكان پذير نمي باشد.
جاذبه ها و فعاليت هاي گردشگري بسيار متنوع اند و عمدتاً ويژگي هاي ذاتي ،فرهنگي و

طبيعي منحصر به فرد يك ناحيه را منعكس مي نمايند .اصالت و منحصر به فرد بودن

منطقه يكي از مهمترين امتيازات رقابتي آن نسبت به مقاصد ديگر به شمار مي آيد .اين امر
هم براي منطقه گردشگرفرست و هم منطقه گردشگرپذير واجد اهميت است .با اين وجود
صرف وجود ،منابع گردشگري (جاذبه ها) ،لزوماً رشد را تضمين نمي كند ،بلكه از عوامل

بالقوه رشد به شمار مي رود (آسايش و استعالجي .)71 :1382 ،روستای خور با داشتن

جاذبههای متنوع بویژه بافت تاریخی زمینه را برای افزایش سهم گردشگری در ایجاد

فرصتهای اشتغال و درآمدزایی فراهم میسازد .در شروع بهرهبرداری از طرح گردشگری
ت مسافرتی ،تورگردانی،
میزان اشتغالزایی بهصورت مستقیم (هتلداری ،آژانس خدما 
رستورانداریو ) ...و غیرمستقیم (شبکهحملو نقل ،صنایعدستی ،هتلسازی ،مبلمان،

تبلیغات و )...در حدود  4درصد پیشبینی میشود که با توسعه مرحلهای و بلوغ گردشگری
این نسبت میتواند تا  10درصد یا بیشتر ارتقاء یابد و این امر بستگی به ترتیبات سازمانی

جهت بهرهبرداری از منطقه و استفاده از نیروهای محلی دارد (سازمان میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.)1390 ،
یافتههای تحقیق

در پژوهش حاضر ،عوامل درونی  -قوتها و ضعفها  -و عوامل خارجی  -فرصتها

و تهدیدات  -که صنعت گردشگری روستای خور با آن مواجه است ،با استفاده از مدل
تحلیلی  SWOTارزیابی شده است .بررسیها نشان داد که در عوامل داخلی  11نقطه
قوت در برابر  8نقطه ضعف در گردشگری قرار دارد .مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی

برابر با  2/632میباشد ،که این بدان معناست که گردشگری روستای خور از نظر عوامل
داخلی دارای قوت میباشد .در میان عوامل داخلی ،عوامل محیطی ( )0/919بیشترین
تأثیر را دارا میباشد و عوامل وجود بافت سنتی ( )0/44و قلعه و خندق ( )0/2قوت باالتری

دارند .از سوی دیگر ،عوامل نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و پذیرایی ( )0/122و نامناسب
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بودن زیرساختهای محیطی-کالبدی ( )0/126ضعف اساسی در توسعه گردشگری میباشد
(جدول شماره .)3
S
افتصادی

جدول ( )3عوامل درونی گردشگری روستایی
وزن

رتبه

امتیاز

قوت
رونق نسبی باغداری

0.030

3

0.09

وجود مراتع غنی و سرسبز و رونق دامداری

0.038

3

0.114

0.048

4

0.192

امکانات بالقوه معادن و پتانسیلهای پرورش دام و شتر

0.043

داشتن مراسم مذهبی و آیینی متنوع

0.042

احداث خانه بهداشت ،مرکز اورژانس  115و مرکز مخابرات

0.040

وجود بافت سنتی

آداب و رسوم و فرهنگ محلی

اجتماعی

محیطی

W
اقتصادی
اجتماعی

محیطی
SW

اکثریت جمعیت روستا باسوادند

0.030

4
4
4
4

0.172
0.168
0.12
0.16

0.11

4

0.44

قلعه و خندق

0.050

4

0.2

خانههای تاریخی

0.043

3

0.129

وجود جاذبههای ظبیعی متنوع

0.050

3

0.15

رتبه

امتیاز

0.054

2

0.108

0.030

1

ضعف

وزن

اکثریت روستائیان تحت پوشش کمیته امداد هستند

0.060

فقدان نهادهای آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی افراد محلی

0.050

عدم آگاهی روستائیان از چگونگی کسب درآمد در این زمینه

0.055

ناپایداری درآمد مردم روستا از فعالیت گردشگری

تشدید تضاد اجتماعی بین طبقات مختلف مردم

1
2
1

0.060
0.1

0.030
0.055

نامناسب بودن زیرساختهای محیطی کالبدی

0.063

2

0.126

نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و پذیرایی

0.061

2

0.122

رخداد خشکسالی،کاهش منابع اب و خسارت زدن به کشاورزی

0.048

2

0.096

1

-

امتیاز عوامل درونی

2/632

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

در جدول شماره ( )4نیز  12فرصت در مقابل  8تهدید قرار دارد که در میان فرصتها،

عوامل اجتماعی ( )0/916بیشترین نقش را دارا میباشد .پارامترهای تقاضا برای صنایع

دستی و فراهمسازی مشارکت زنان با  0/234امتیاز و سرمایهگذاری بخش خصوصی با
 ،0/208بیشترین امتیاز را دارا میباشد .در میان عوامل تهدیدزا نیز ،عوامل محیطی با
 0/195امتیاز بیشترین اثرگذاری را دارا میباشد .با این حال عدم آشنایی روستائیان در
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نحوه برخورد با گردشگر ( )0/116و وارد آوردن خسارت به باغات و مزارع توسط

گردشگران ( )0/104که جزء عوامل اجتماعی و اقتصادی میباشد ،باالترین عوامل اثرگذار
در میان عوامل تهدید میباشد.

جدول ( )4عوامل بیرونی گردشگری روستایی

O

اقتصادی

اجتماعی

وزن

امتیاز

رتبه

فرصت
مستعد بودن روستا برای سرمایهگذاری و برنامهریزی

0.057

3

0.171

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایهگذاری

0.052

4

0.208

اعتقاد مسؤوالن به جنبه اشتغال زایی گردشگری

0.075

4

0.3

ایجاد میدان در ورودی روستا و ارتباط با شهرک بنیاد مسکن

0.031

3

0.093

وجود بازار مناسب برای محصوالت باغی روستا
وجود حس همکاری و مشارکت بین روستائیان

0.038
0.050

3
3

0.114
0.15

وجود شهر خوسف با جاذبه های تاریخی

0.041

4

0.164

احداث مجتمع رفاهی خدماتی بین راهی گردشگری

0.044

4

0.176

0.048

4

0.192

0.041

3

0.123

با رشد تقاضای صنایع دستی امکان افزایش مشارکت زنان روستایی فراهم
شده

احیاء هنرهای سنتی و دستی
محیطی
T
اقتصادی

اجتماعی
محیطی
OT

دسترسی آسان و مناسب به روستا

وجود روستاهای نوغاب ،آرک و بیناباد با چشماندازهای زیبای طبیعی
تهدید

عدم وجود سرمایهگذاری دولتی در روستا

0.078

0.052
وزن

3

3
امتیاز
1

0.032

افزایش سوداگری و خرید و فروش زمین
وارد آوردن خسارت به باغات و مزارع توسط گردشگران

0.038
0.052

2

عدم آشنایی روستائیان با نحوه برخورد با گردشگر

ازدیاد تخلفات و ناهنجاریها با ورود گردشگران

آلودگی هوا ،آب و خاک

بی توجهی به مرمت و بازسازی آثار باستانی
خشکسالی و تهدید منابع آب

امتیاز عوامل بیرونی

0.036

0.156
رتبه

1

0.032

0.234

1

0.038
0.104
0.036

0.058

2

0.116

0.050

2

0.1

1

-

2/602

0.045
0.050

1
1

0.045
0.050

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

با توجه به یافتههای تحقیق ،آن گونه که در نمودار شماره ( )2نشان داده شده است،

قوتها در میان عوامل درونی و فرصتها در میان عوامل بیرونی بیشترین امتیاز را به

خود اختصاص دادهاند .لذا جهت رونق گردشگری خور در راستای توسعه روستایی باید با
استفاده حداکثری از قوتها و فرصتها ،به سمت راهبردهای تهاجمی گام برداشت.

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

142

نمودار ( )2ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام راهبردی

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

جهت حداکثرسازی قوتهای درونی و حداقل رسانی تهدیدات بیرونی ،میتوان

پیشنهادات زیر را با تأکید بر راهبردهای تهاجمی در جهت رونق گردشگری و توسعه

روستایی ارائه داد.

راهبرد تهاجمی ()SO

 -1با توجه به این که در برنامه های دولتی به نقش مؤثر گردشگری در اشتغالزایی

اشاره شده است ،لذا سرمایهگذاری دولت در این زمینه و ارائه تسهیالت در جهت تشویق
بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این روستا به رونق گردشگری میانجامد؛

 -2سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان میتواند با معرفی بافت تاریخی روستای

خور و مرمت و احیاء آن ،توجه نهادهای دولتی و خصوصی را به سمت این روستا جلب
کند تا زمینه توسعه آن فراهم گردد؛
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 -3توجه به صنایع دستی ،اشتغال و مشارکت زنان از طریق سرمایهگذاری آموزشی و

طراحی سازوکارهای جلب مشارکت ،تبلیغات در سطح محلی و ملی و برگزاری نشستهایی
پیرامون زمینههای مشارکت زنان میتواند به رونق گردشگری و توسعه روستایی کمک

کند.

راهبرد رقابتی ()WO

تقویت زیرساختهای محیطی -کالبدی و فراهم سازی امکانات و تجهیزات اقامتی در

روستا.

راهبرد محافظه کارانه ()ST

 -1برگزاری همایشها و نشستهایی در جهت احیاء بافت باارزش روستا و توسعه

گردشگری روستایی،

 -2با توجه به این که اکثریت روستائیان ( )%81/28باسوادند ،میتوان با برگزاری

کارگاههای آموزشی ،نحوه برخورد با گردشگران ،روشهای معرفی جاذبهها به گردشگران

و راههای مشارکت روستائیان در جهت توسعه گردشگری را به روستائیان آموزش داد.
راهبرد تدافعی ()WT

 -1استفاده از برنامههای تبلیغاتی متنوع برای معرفی جاذبهها و جذب گردشگران،

 -2تنوع بخشی به امکانات و خدمات گردشگری به منظور جلب رضایت گردشگران،
 -3توسعه گردشگری کشاورزی جهت بهرهبرداری مطلوب از باغات و مزارع روستا.
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بحث و نتیجه

در این پژوهش با استفاده از دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه در روستای

خور ،مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری و تحلیل یافتهها مبتنی بر مدل SWOT

به بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که وجود جاذبههای تاریخی و بافت سنتی در روستای خور نقش مهمی در توسعه

گردشگری روستایی دارد .به طوری که با تکیه بر مدیریت محلی و فراهم سازی مشارکت

روستائیان بویژه زنان روستایی ،میتوان زمینه جذب گردشگران بیشتری را به روستای
خور فراهم کرد.

گردشگری روستایی از جمله در روستای خور بر خالف سایر صنایع که وابسته به

فناوری و صنعت ماشینی میباشد ،قابلیت جذب نیروی انسانی (کاربر بودن) را داراست و
میتواند در کنار کشاورزی و نیز توسعه فعالیتهای تولیدی از قبیل صنایع دستی و ارائه
خدمات مورد نیاز گردشگران ،باعث بدست آوردن درآمدهای ثانویه برای خانوار روستایی
شده و با ایجاد فرصتهای شغلی متنوع ،زمینه را برای رشد و توسعه روستا فراهمآورد.

پاتریک و دیگران و لوالف و دیگران نیز گردشگری را عاملی اثرگذار در توسعه

روستایی عنوان کردهاند و در این راستا بر مدیریت محلی و مشارکت تأکید بسیار دارند

( Patrick and et al, 1994: 19؛ .)Luloff and et al, 1995: 46بنابراین میتوان
اذعان داشت که بر اساس دیدگاههای نظری مطرح شده پیرامون گردشگری و توسعه
روستایی ،اگر گردشگری با شناخت قوتها و ضعفها صورت گیرد ،میتواند اثرات

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مثبتی در توسعه روستایی داشتهباشد.
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بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد  -بیرجند  -سیستان و
مشکالت آن در سالهای  1323-1319هجری قمری

تاریخ دریافت92/1/20 :
تاریخ پذیرش92/3/10 :

علی نجف زاده

1

محمد حسن الهی زاده

2

چکیده

خطوط تلگراف یکی از مهم ترین و سریع ترین وسایل ارتباط همگانی در دوره قاجار بود.

با تأسیس تلگراف خانه در نقاط مختلف دور و نزدیک ،اخبار و گزارش ها سریع تر مبادله شد

و تصمیم گیری ها و واکنش ها سریع انجام گرفت .خط تلگراف در شرق ایران ابتدا در سال

1293ق .به مشهد رسید و سپس شاخه های فرعی آن به سرخس ،سیستان و درگز کشیده

شد و نقاط مرزی و دورافتاده را به مراکز قدرت متصل کرد .یکی از مهم ترین خطوط تلگراف

شرق ایران خط مشهد -سیستان بود که در سال 1320ق .تأسیس شد .ایجاد خط تلگراف

از مشهد به سیستان به خاطر دوری مسافت و شرایط اقلیمی ،مشکالت زیادی داشت .تفاوت
نگرش روس و انگلیس نسبت به ایجاد این خط ارتباطی ،شکل همکاری حکام قاینات و

سیستان از دیگر مسائل پیش رو در این طرح بزرگ بود .نحوه تأمین و آماده کردن تیر تلگراف
در مسیر خط ،تدارک وسایل حمل و نقل ،تأمین کرایه حمل و نقل ،تعیین محل تلگراف خانه

و محل اقامت اعضای هیأت سیم کشی ،عبور از مناطق کویری خراسان و قائنات ،باتالق اطراف

دریاچه هامون و شیوه محافظت از سیم های تلگراف ،از جمله مسائل و مشکالتی بود که در

هنگام سیم کشی پیش آمد که در این مقاله ،مسائل فوق با تکیه بر اسناد مورد بررسی قرار
میگیرد.

واژگان کلیدی :خط تلگراف ،بیرجند ،مشهد ،سیستان ،قاجار.
 .1عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه بیرجند .نویسنده مسؤولanajaf@birjand.ac.ir .
mhelahizadeh@birjand.ac.ir
 .2استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند.

150

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

مقدمه

تلگراف یکی از مهم ترین وسایل ارتباطی در دوره ی قاجار بود .از زمان ورود تلگراف به

ایران در  1274ق .که به اهتمام عليقلى ميرزاى اعتضاد السلطنه و توسط موسيو كريشش
معلم توپخانه از عمارت سلطنتی تهران تا باغ الله زار ایجاد شد (اعتماد السلطنه ،1367 ،ج

 )1803 :3به تدریج در مناطق مختلف ایران سیم تلگراف کشیده شد و در رجب  1293ق.
سیم تلگراف زیر نظر هوتوم شیندلر 1توسط حیدرعلی خان سرهنگ وارد مشهد شد (صفایی،

 .)22 :1346افتتاح خطوط تلگرافی فواید سیاسی زیادی برای دربار داشت .فاصله بین تهران و
ایالت های دور دست را از میان برمی داشت و در ایجاد امنیت نیز تأثیر بسزائی داشت .رؤسای

تلگراف خانه از طرف شاه موظف بودند وقایع حوزه مأموریت خود را روزانه به تهران گزارش

دهند و خط تلگراف برای تظلم دادخواهان نیز وسیله خوبی بود ،از این رو رؤسای تلگراف خانه

در هر محل خبرنگار شاه بودند و نفوذ اجتماعی زیادی داشتند (همانجا).

زمانی که هنوز تلگراف به قاینات کشیده نشده بود ،تلگراف های بیرجند برای سبزوار

مخابره و از آنجا به بیرجند آورده می شد .گزارش قرائت یکی از تلگراف هایی که از سبزوار برای
میر علم خان ،امیر قاینات آورده شده برای مردمانی که هنوز از وجود خط تلگراف

بی بهره بودند در نوع خود جالب توجه است .در روز يكشنبه اول محرم  1295ق .بعد از ظهر
بنا بر رسمى كه از قديم وجود داشت ،همه مردم در مسجد عاشورا جمع شدند ،خطبه و روضه

خواندند و تعزيهدارى كردند .در آن مجلس ،امير قائنات دو سه تلگراف بيرون آورد که تاریخ
صدور آن  23ذیقعده  1294ق .و از سبزوار رسيده بود ،يكى از معتمدالملك كه در جواب

امیر قائنات صادرشده بود .يكى هم از حاجى كاظم خان كه نوشته بود «دو روز دیگر جوابها
را خودم با خلعت می آورم» (اعتصام الملک .)285 :1351 ،دو دهه پس از این تلگراف ،هنوز
خط تلگراف به بیرجند نرسیده بود و در سال 1891م 1308/.ق .که کرزن 2از خراسان عبور

 .1هوتوم شيندلر از صاحبمنصبان آلمانى بود كه به تابعيت انگلستان درآمد و بعد در ايران بوسيله مخبرالدوله
استخدام گرديد و با عنوان «ناظم تلگراف خانه مبارکه دولت علیه ایران» به دستور مخبرالدوله در نهم صفر  1293ق.
از تهران به سمت مشهد حرکت کرد تا مسیر شاهرود تا مشهد را برای ایجاد خط تلگراف مطالعه کند .سفر شیندلر
از نهم صفر تا دوم رمضان  1293ش .به طول انجامید و در  200روز تقریباً  550فرسخ طی کرد و خط تلگراف
شاهرود تا مشهد را به طول  290میل در مدت  68روز کشید (ييت380 :1365 ،؛ سه سفرنامه 147 :1356 ،و
Houtum Schindler .)211
2. G.n. curzon
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کرد خبر داد در سال جارى بين مشهد و جنوب ارتباط تلگرافى نيست ،ولى مىگويند شايد
سيمى بين بيرجند و پايتخت كشيده شود (کرزن ،1373 ،ج )243 :1و باالخره یک دهه بعد

از این سخنان کرزن ،خط تلگراف مشهد -سیستان کشیده شد .سیم کشی خط تلگراف در
هر منطقه از ایران شرایط و مشکالت خاص خود را داشت و منطقه شرق ایران شامل قاینات

و سیستان موقعیت و ویژگی های جغرافیایی متفاوتی داشت و به همین جهت ،هنگام
سیم کشی خط مشهد -سیستان مسائل و مشکالت زیادی پیش آمد .عالوه بر مسائل طبیعی،

عوامل انسانی نظیر قدرت های بیگانه و حکام محلی نیز مؤثر بودند و از این رو ،سیم کشی خط
مشهد  -بیرجند  -سیستان با مجموعه ای از مشکالت طبیعی و انسانی همراه بود که تاکنون
مورد توجه قرار نگرفته است .در این مقاله ،با تکیه بر اسناد منتشر نشده مرکز اسناد آستان

قدس رضوی که با شیوه پژوهش تاریخی و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای فراهم گردید.

به صورت توصیفی  -تحلیلی مجموعه مسائل و مشکالت فراروی سیم کشی تلگراف در مسیر
طوالنی مشهد  -بیرجند -سیستان را مورد بررسی قرار داده است.
سؤاالت تحقیق

 -1رقابت روس و انگلیس چه تأثیری بر ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان داشت؟

 -2موقعیت جغرافیایی و طبیعی ،چه مشکالتی برای ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان

ایجاد کرد؟

 -3حکام قاینات و سیستان ،چه نقشی در ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان داشتند؟

ساخت خط تلگراف مشهد  -سیستان

نفوذ روس و انگلیس در ایران دوره ی ناصرالدین شاه به اوج خود رسید و هر یک امتیازات

مهمی به دست آوردند و درصدد توسعه قلمرو نفوذ در نقاط مختلف ایران بودند .یکی از راههای
نفوذ روس و انگلیس در ایران تسلط بر خطوط تلگراف بود ،زیرا از این طریق عالوه بر درآمد

هنگفت ،تبادل اطالعات را نیز به کنترل خود در می آوردند.

خط تلگراف مشهد  -سیستان از جمله خطوط مهم شرق ایران محسوب می شد و ایجاد

آن به عوامل داخلی و خارجی بستگی داشت .مهم ترین عامل خارجی ،سیاست روس برای
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نفوذ در سیستان بود .روس ها از سال 1891م 1308/.ش .نخسین عامل خود به نام رحیم خان
را به سیستان فرستادند .ولی وی به دستور حاکم محلی ،میرزا علی اکبر خان حشمت الملک،1

به جرم ارتکاب اعمال نامشروع گرفته و شالق زده شد و اموالش ضبط گردید .سفارت روس
در تهران علناً در مورد رحیم خان مداخله کرد و دارایی او پس داده شد و به رغم میل

حشمت الملک همچنان در سیستان زندگی کرد (کاظم زاده.)388 :1354 ،

روس ها  8سال پس از ورود رحیم خان به سیستان در سال 1898م 1316/.ق .کنسولی

برای آنجا تعیین کردند و این اقدام به دلیل عدم وجود اتباع روس در آنجا و نداشتن تجارت

یا منافع دیگری (همان ،)391 :باعث احساس خطر برای انگلیسی ها شد .به همین جهت،

سایکس 2از کرمان رهسپار سیستان گردید که پس از استقرار در آنجا ،در اکتبر 1899م1317/.

ق .سفری به بیرجند ،مرکز سیاسی مهم شرق ایران کرد .وی پس از بازگشت از بیرجند،

کنسولگری انگلیس در سیستان را تأسیس نمود (وین .)120 :1383 ،دو سال بعد آرنولد

هانری ساویچ لندور )408 : 1388( 3در 1901م 1319/.ق .به بیرجند سفر کرد از رقابت
تجاری روس و انگلیس سخن گفت و تأکید کرد روس ها به شدت در حال پیشروی به سوی

سیستان هستند و نفوذ آنها به خوبی احساس می شود .وی درباره بیرجند نیز نوشت باید در

اینجاها کنسول های انگلیس مقیم باشند .با اوج گرفتن رقابت روس و انگلیس در سیستان،
تصمیم احداث خط تلگراف مشهد  -سیستان گرفته شد و روس ها نقش اصلی را در اتخاذ این

تصمیم ایفاء کردند و به عنوان مجری این طرح بزرگ انتخاب شدند .روس ها در قسمت شمال
و شمال شرق ایران نفوذ سیاسی زیادی پیدا کرده بودند و قصد داشتند این نفوذ را از طریق

خط تلگراف در شرق ایران تکمیل کنند .ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان به وسیله ایران

به عنوان بخشی از توافق ایران و روسیه بر سر دریافت وام سال 1902م 1320/.ق .بود و مقرر

گردید بخشی از وام برای این هدف صرف و خط به وسیله وزارت تلگراف ایران ساخته شود،

اما گزارشگران روس برای ارسال پیام ،مجاز به استفاده از این خط بودند و این امتیاز متعاقباً

 .1امیر علی اکبر خان حسام الدوله دوم ،پسر بزرگ میر علم خان حشمت الملک که بعد از مرگ پدر لقب وی،
حشمت الملک به همراه حکومت سیستان و طبس به وی داده شد و تالش زیادی کرد تا حکومت قاینات را به دست
آورد .وی در سال  1333ق .فوت کرد و جنازه اش به مشهد حمل شد (آیتی.)118-117 :1371 ،
2- sir perce sykes
3- A. Henry. savage. landor
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به گزارشگران انگلیسی هم داده شد (.)Stebbins, 1997 : 185

انگلیسی ها که پیشتر امتیاز خط تلگراف عراق تا هندوستان را به دست آورده و آن را از

طریق بوشهر به هندوستان متصل کرده بودند ،چندان بی میل به کشیده شدن تلگراف به

سیستان نبودند .در سال 1901م 1319/.ق .که آرنولد هنری ساویچ لندور از سیستان عبور

کرد ،هنوز سیم کشی خط تلگراف مشهد  -سیستان شروع نشده بود ،ولی لندور برای حفظ

منافع انگلستان در سیستان پیشنهاد کرد سیم تلگراف و راه آهن به سیستان کشیده شود
(لندور.)412 :1388 ،

همچنان که انگلیسی ها پیش بینی می کردند تصمیم ایجاد خط تلگراف شرق ایران گرفته

شد و ایران در سال  1316ق .به دنبال عملی کردن طرح افتاد .طبق گزارش انگلیسی ها در

سال 1899م 1316/.ق ،.رئیس تلگراف ایرانی در مشهد در ماه مارس ،دستوری برای راه اندازی
یک خط تلگراف جدید از مشهد به بیرجند ،دریافت کرد .یک روس به طور مخصوص برای این

سمت منصوب شد تا بین مشهد و سیستان خط تلگراف ایجاد کند و به وسیله ژنرال کنسول
روسیه در مشهد فردی برای سازماندهی آن فرستاده شد .این خط با پست روسی سرخس تا

کاریز ،مرتبط بود (.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997, V. 1: 618

دولت ایران نیز دالیلی برای ایجاد این خط تلگراف داشت .برقراری ارتباط با مناطق

مختلف و کسب اطالع از گوشه و کنار قلمرو ،یکی از مهم ترین سیاست های دولت قاجار بود.
به همین جهت ،برنامه ارتباط تلگرافی با نقاط مختلف دور افتاده و مرزی در اولویت بود و ایجاد

خط تلگراف سیستان نیز در همین راستا انجام گرفت.

پس از تصویب ایجاد خط تلگراف مشهد -سیستان ،فراهم کردن مقدمات اجرای طرح

حدود سه سال طول کشید .هاردینگ 1در  3مه 1901م .گزارش داد مدیر تلگراف خانه
مشهد گفته حکومت مرکزی نسبت به بهترین راه برای ایجاد یک سیم تلگراف تا تربت حیدریه

پرس و جو کرد و مدیر پست ایالتی که ترتیب پستی را از بیرجند به سیستان توسعه

داد ،مصمم به رسیدگی این مسأله بود (همان ،ج .)13 :1هاردینگ هم چنین در گزارش

 4مارس تا  1آوریل 1902م .ساخت یک خط تلگراف بین مشهد و سیستان به وسیله
1- Arthur H. Harding
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دولت ایران را گزارش داد (همان ،ج )53 :2شروع سیم کشی خط تلگراف از مشهد به
سیستان در  24ذی حجه  1319ق .طی مراسمی رسمی در تلگراف خانه مشهد آغاز شد.

برای این مجلس شاهزادگان ،رجال دولتی ،ژنرال کنسول های روس و انگلیس به صرف
شربت دعوت شده بودند (ریاضی هروی .)148 :1372 ،اخبار این مراسم روز  24ذی حجه

 1319ق .در مطبوعات با عنوان "تلگراف سیستان" درج شد و اعالم گردید «در این ایام
حسب االمر اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خط تلگراف از مشهد تا سیستان دایر می
شود .لذا در روز  24ذی حجه خبیرالدوله 1رئیس کل تلگراف خانه های خراسان در تلگراف

خانه مبارکه مجلسی منعقد کرد و نایب االیاله ،منتخب الملک 2کارگزار امور خارجه ،جنرال
قونسول های دولت های روس و انگلیس و سایر صاحب منصبان و رؤسای ادارات دولتی از

داخله و خارجه در آن انجمن حاضر شدند و پس از صرف چای ،شربت و شیرینی جنرال

قونسول روس نطقی مفصل بیان کرد.

روزنامه ادب درباره جزئیات مراسم آورده است :امروز که بیست و چهارم ذی حجه و

چهاردهم عید نوروز است چهار ساعت مانده به غروب مجلسی در تلگراف خانه مبارکه منعقد
شد و نایب االیاله ،متولی باشی ،کنسول روس ،کنسول انگلیس ،رؤسای گمرک ،بانک و سایر

اعیان ،اشراف ،تجار ،جمعی از صاحب منصبان دعوت شدند و شروع به سیمکشی خط سیستان
شد .ستون اول که نصب شد یک پرده شیر و خورشید به اسم شاه در آن نصب گردید و تمام

اعیان خارجی و داخلی با صدای بلند به پادشاه ایران سالمت باد گفتند و کنسول روس شرحی

مفصل به شرح زیر بیان کرد:

«حضرات حاضرین در این حوزه محترم که مجتمع برای مهم بزرگ شده ایم و آن

این است که بر حسب امر اقدس اعلی حضرت همیونی شاه خلد اهلل ملکه که بوسیله

خیریه ممتد سیم تلگراف بالد بعیده را بمشهد مقدس اتصال می دهند این شاهد
 .1میرزا احمدخان خبیرالدوله ،رئیس تلگراف خراسان پسر مستوفی فارس ،و متولد شیراز بود .خبیرالدوله در ماه مه
1905م .به درخواست سفارت روس به تهران احضار شد (چرچیل.)74 :1369 ،
 .2میرزا محمد قلی خان منتخب الملک متولد حدود 1848م .مدتی نماینده وزارت خارجه در بجنورد بود و برای
سال های زیادی به عنوان نماینده وزارت خارجه در سیستان منصوب شد .سپس به عنوان کارگزار مشهد منصوب
گردید و این پست را تا ماه 1904م .هنگامی که به تهران فراخوانده شد ،در دست داشت
.) IRAN POLITICAL DIARIES 1881 -1965, )1997(. 2 :608(.
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دلیلی است که نتیجه توجه خاطر مآثر اعلیحضرت همایونی شاه سهولت و خیریت و
منفعت عامه رعیت و آبادی تمام صفحاتست و خود این مجلس محترم جشن گواه بر
این نطق است .پس الزم است که این محضر را مغتم دانسته از صمیم قلب سالمت

وجود مبارک اعلی حضرت پادشاه کل ممالک ایران و تمام سلسله عظمی سلطنتی و
امتداد دولت و ترقی ایران را از خداوند مسئلت و ادای تبریک نمائیم.

و نیز در این موقع غنیمت بدانیم سالمتی حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد اکرم

اتابک اعظم و جنابان مستطابان اجل اکرم وزیر کل ادارات جلیله تلگرافی مخبرالدوله

1

و وزیر امور خارجه مشیرالدوله و حضرت اشرف ارفع امجد واال شاهزاده نیرالدوله

فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستان و جناب جاللتمآب منتخب الملک کارگزار
اول محترم خراسان و سیستان و جناب فخامت نصاب خبیرالدوله رئیس کل تلگرافات

مملکت خراسان و سیستان و نواب واال کنیاز واچنادزه 2که خدمات سابقه ایشان در

امتداد تلگرافات در ایران مقبول دولت و امیدواریم که این خدمت پسند دولت علیه
افتد و از خداوند می خواهیم» (ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 ،

میرزا محمد قلی خان منتخب الملک کارگزار خارجه خراسان با خبیرالدوله رئیس

تلگراف خانه خراسان مهمان داران این مجلس بودند که به خوبی مجلس را اداره کردند

و جواب نطق پونافدین 3ژنرال کنسول روس و كلنل تُ ِرنج 4ژنرال کنسول انگلیس را که

تبریک گفتند ،ادا نمودند (ریاضی هروی.)148 :1372 ،

موزیک چیان هم به زدن موزیک مشغول بودند و مهمانان شیرینی ،شربت و عصرانه صرف

نمودند و تمام اهالی از کشیدن سیم خط سیستان خوشحال بودند .شاهزاده نیرالدوله ،والی

خراسان ،به واسطه پادرد نتوانست خودشان به تلگراف خانه بیاید و در این مجلس حاضر نبود

ولی مراسم شروع سیم کشی خیلی باشکوه آغاز شد (ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 :

 .1حسین قلی خان مخبرالدوله پسر علی قلی خان مخبر الدوله بود که بعد از پدرش در 1897م1314/.هـ.ق .به نیابت
از وی سرپرست وزارت تلگراف شد(چرچیل.)161 -160 :1369 ،
 .2روزنامه ادب به صورت قنیازواجی نادذی نوشته ولی عموماً کنیاز یا کنیاس نوشته می شد.
(m.knyaz (Iran political Diaries 1881-1997,V. 2: 608
 m.ponafidien .3م .پونافيدين جانشين والسف اولین سرکنسول روسیه در مشهد ،در نهم ژوئيه 1897م 1314/.ق.
همراه خانوادهاش وارد مشهد شد و تا سال  1322ق .سرکنسول روسیه در مشهد بود (ييت.)283 :1365 ،
4. colonel trench
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به مناسبت این اتفاق مهم شعرای خراسان نیز اشعاری سرودند و با تبریک و تهنیت ماده

تاریخ آن را ذکر کردند .حاجی میرزا صبوری ،ملکالشعرای آستان قدس ،قصیده مفصلی
سرود که از شاه و اتابک اعظم یاد کرد و سیم تلگراف را به زنجیر عدل و داد و مخبرالدوله را

به جبرئیل تشبیه نمود که پیام وحی را می رساند و از خبیرالدوله نیز یاد کرد که این خط را
از مرکز خراسان به سیستان کشید .وی درباره سال این واقعه گفت:
ناگاه از آن میانه یکی شد برون و گفت

پیوست سیم عدل الهی بسیستان ( 1320قمری)
(صبوری.)576 :1342 ،

سالک سبزواری نیز شعری سرود و از شاه و اتابک اعظم یاد کرد و مخبرالدوله را نخستین

آصف روشن ضمیر قلمداد نمود و اشاره کرد که در زمان حکومت نیرالدوله بر خراسان،
خبیرالدوله سعی وافر در محکم ساختن این بنیاد نمود و به حکم شاه به سوی زابل تلگراف

کشید .آقا میرزا متخلص به مشکوة نیز در شعر خود مخبرالدوله را وزیر ابن الوزیران خواند که
سیم به سوی سیستان کشید و درباره تاریخ آن سرود:
گفت مشکوه از پی تاریخ ز اقبال ملک

نیمروز امروز شد آباد زین زنجیر عدل

(ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 :

مرحله اول :مشهد  -خواف

اجرای خط تلگراف مشهد  -سیستان در چهار مرحله اصلی انجام شد .مرحله اول از مشهد

تا خواف ،مرحله دوم از خواف تا قاین و بیرجند که در حوزه حکومت شوکت الملک 1بود.

مرحله سوم از بیرجند تا سربیشه که باز هم در حوزه قلمرو شوکت الملک بود و مرحله چهارم
از سربیشه تا سیستان که در حوزه حکومت حشمت الملک قرار داشت.

مرحله اول که حدود  5ماه به طول انجامید در اواخر جمادی االولی و اوایل رجب

 1320ق .به پایان رسید .روزنامه ادب درباره شهرهای مسیر تلگراف و فواید آن در  22جمادی
االولی 1320ق .به طور مفصل چنین نوشت:

 .1امیر اسماعیل خان شوکت الملک اول فرزند میرعلم خان سوم حشمت الملک و نوابه خفی دختر میرزا محمدخان
نهی که بعد از فوت پدر حکومت قاین را به دست گرفت و منصب و مرتبه او امیر تومانی بود و شوکت الملک لقب
جدیدی بود که بعد از مرگ پدر به وی داده شد .وی تا سال 1320ق .که به تهران فراخوانده شد بر قاینات حکومت
کرد و باالخره در سال .1322ق .فوت کرد (آیتی.)119 :1371 ،
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«از قرار معلوم به زودی به واسطه مساعی و مجاهدت خبیرالدوله سیم تلگراف دولت ایران

که پنج ماه قبل کشیدن آن شروع شده تا سرحد سیستان ممتد خواهد شد و از این خط در

مراکز حکومتی جزئی از قبیل تربت ،خواف ،قاین ،بیرجند و سیستان و بعضی قصبات مهم

متعلق به آنها که در عرض راه واقع شده اند ،تلگراف خانه دایر خواهد گشت و بدین وسیله
اسباب و وسائل راحتی و امنیت عموم رعایا حاصل و لوازم تسهیل مخابرات فراهم می شود»

(ادب ،شماره  ،34سال دوم .)270-269 :خبیرالدوله مجری و مسئول ایرانی این خط بود
و روزنامه ادب درباره نقش او نوشت« :انصافاً جناب خبیرالدوله در فراهم آوردن این اسباب

خیلی متحمل زحمت و مشقت شده اند و با وجود آنکه در وقت حرکت از مشهد آگاه بودیم

که حاال مریض و کسل بودند چشمشان هم بواسطه بعضی نزوالت بی نهایت خسته بود مع
ذالک روشنی چشم خود را در خدمت بدولت دیده و توتیای چشم بصر و کحل الجواهر بینائی

را از گرد این راه و خاشاک این طریق به دست آورده و در طی این وادی سر از پا نشناخته
است» (همانجا) .روزنامه ادب سپس شرح تلگراف خبیرالدوله به یکی از محترمین ،میرزا

فتحعلی خان منشی مخصوص ،شده بود ،محض آنکه هموطنان بدانند تا کدام نقطه می توان
تلگراف مخابره کرد و در روزنامه درج نمود:
تلگراف جناب خبیرالدوله از خواف

خدمت جناب آقای میرزا فتحعلی خان منشی مخصوص دام اقباله عرض سالم

دارم و ظهور الطاف عالی را متشکرم استعالم از سیمکشی خط سیستان فرموده بودید
که تا کجا رسیده و چه شده است بحمداهلل تعالی بیاری خداوند و از توجهات و همراهی

حضرت مستطاب اشرف امجد اسعد واال ایالت کبری مدظله العالی سیم از مشهد تا
روی که پایتخت خواف است تمام است چهار دستگاه تلگراف خانه از مشهد تا خواف

معین و برقرار شده باین تفصیل .یک تلگراف خانه و دو دستگاه در بازه (حوض) هور
که میانه مشهد و تربت است نصب و برقرار شده و یک تلگراف خانه هم در تربت برقرار

شده و یک تلگراف خانه و دستگاه هم در قصبه رشتخوار که فیمابین تربت و خواف
است نصب شده و یک تلگراف خانه هم در قصبه روی که پای تخت خواف است ،برقرار

شده است» (همانجا).
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خط مشهد  -سیستان بعد از خروج از مشهد همان مسیر خط مشهد  -تهران را پیمود

تا به برج لنگر ،برجی در سمت چپ جاده بین تربت حیدریه و مشهد در فاصله  62مایلی

( 100کیلومتری) تربت رسید .در این جا جاده و خط تلگراف تهران از طرف غرب و خط

سیستان در امتداد جاده مشهد  -سیستان کشیده شد (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر
در هندوستان .)151 :1380 ،خط تلگراف سپس به جلگه رخ می رسید و از کنار اسدآباد،
روستایی در کنار جاده تربت حیدریه  -مشهد در فاصله  28مایلی ( 45کیلومتری) تربت و 55

مایلی ( 88/5کیلومتری) مشهد عبور می کرد (همان .)76 :تربت یکی از مهم ترین شهرهای

مسیر خط تلگراف مشهد  -سیستان بود .تلگراف خانه های بین راه از همان زمان عبور خط،
فعالیت خود را شروع کردند .تربت یکی از اولین شهرهای این مسیر بود که خدمات تلگرافی

آن آغاز شد .شاهزاده ابراهیم خلیل میرزا رئیس تلگراف خانه تربت طی اطالعیه ای درباره
شروع این فعالیت اعالن کرد هر کس در آن حدود طالب اشتراک است به ایشان رجوع کند

(ادب ،شماره  ،34سال دوم.)272 :

انگلیسی ها نیز یک سال پس از عبور خط تلگراف از تربت در سال 1903م 1321/.ق .در

آن جا کنسولگری تأسیس کردند که دارای یک کنسول ،یک تلگرافچی انگلیسی ،یک کارمند
پزشک ،یک کارمند جزء و گروه اسکورت متشکل از  25سوار هندی بود (كاركنان وزارت

جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)216 :1380 ،

خط تلگراف پس از تربت به جای مسیر مستقیم ارتباطی تربت  -گناباد  -قاین به سوی

شرق رفت .یکی از علل این تغییر مسیر وضعیت طبیعی منطقه مرکز خراسان بود .بیابان های

بین گناباد -تربت در اواخر دوره قاجار یکی از ناامن ترین مسیرهای خراسان بود و شرایط آب
و هوایی گرم و بیابانی این مسیر نیز عبور خط تلگراف را از آنجا سخت تر می کرد .عالوه بر
این ،امتداد خط تلگراف به رشتخوار و خواف روس ها را به مرز افغانستان نزدیک تر می کرد،

زیرا عالوه بر مسائل سیاسی ،تجارت روس ها با افغانستان نیز اهمیت خاصی داشت .در

رجب 1320ق .سيم تلگراف تا [روى] كه پايتخت خواف بود ،امتداد يافت (سپهر :1386 ،ج:1

 .)627گزارش  16سپتامبر 1902م 1320/ق .حکایت از آن دارد که خط تلگراف از مشهد
 -سیستان به خواف رسید (.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997, V. 2 : 78

بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد -بیرجند ...

159

مرحله دوم :خط خواف  -بیرجند

خط تلگراف از خواف به سوی جنوب پیش رفت و به خاطر وضعیت اقلیمی و آب و هوایی

سختی های خاص خود را داشت .خبیرالدوله در  22جمادی االولی 1320ق .برخی از مشکالت
این قسمت از خط را در تلگراف خود آورد و نوشت« :از خواف به سمت قاین و بیرجند شروع

شده ،تاکنون سیم به این زحمت و سختی در ایران کشیده نشده چون در هر جای هر سه

فرسخ ،چهار فرسخ تیر پیدا می شود و از خواف تا سیستان تیر پیدا نمی شود و اغلب راه

بی آبادی و آب و باید از خواف تا سیستان که صد و بیست فرسخ است ،حمل شود با این حالت
تیرها را حاضر کرده مشغول حمل هستند و تیرها هم سرو کوهی است که بادوام زیاد و خیلی
محکم و وزین است و با این سختی راه و گرانی اجناس و جمعیت زیاد نگذاشته ام یک روز کار
معطل و دیناری به احدی تعدی و بی حسابی شود» (ادب ،شماره  ،34سال دوم.)270 -269 :

خبیرالدوله پس از آن با آماده کردن شرایط امتداد سیم کشی از خواف به سوی قاین به

مشهد بازگشت و در اواخر جمادی االولی 1320ق .از جانب خود محمدحسین خان سرتیپ

را به عنوان رئیس تلگراف قاینات روانه بیرجند نمود و برنامه های فعالیت او را طی نامه ای به
شوکت الملک حاکم قاینات نوشت و وعده داد زمانی که سیم به بیرجند رسید از مشهد به

بیرجند خواهد آمد.

خبیرالدوله درباره انتخاب محمدحسین خان سرتیپ به عنوان رئیس تلگراف خانه بیرجند

نوشت« :جناب سرتیپ را برای بیرجند انتخاب نمود که محل توقف خود را آنجا قرار دهد.

چون این بنده دوست صمیمی هستند و با جنابعالی هم سابقه دارند باید خیلی ممنون مخلص
باشد که ایشان را معین کرده ام .از هر جهت قدر ایشان را بدانید ایشان هم در هر قسم دوستی
و فرمان جنابعالی حاضرند و با ایشان مذاکره شده است .قدر این مسأله را خیلی بدانید»
(آستان قدس ضوی :سند شماره  .)2501/3-1خبیرالدوله اهمیت و مشکالت کار در قسمت

قاینات را نیز برای شوکت الملک تشریح کرد .در قاین و بیرجند باید پنج شش هزار تیر جهت

ستون تلگراف تهیه می شد و از شوکت الملک خواست دستور دهد زودتر آنها را حاضر کرده

و به قیمت مناسب واگذار نمایند تا معطلی برای احداث خط تلگراف پیش نیاید .خبیرالدوله
هم چنین تأکید کرده در این باب با جناب سرتیپ باید کمال همراهی شود .وی هم چنین
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وعده ها و تشویق هایی نیز برای همکاری داد و نوشت« :خوب می دانید که در این کار بزرگ
مهم دولتی هر کس همراهی و خدمت نماید از طرف اولیای دولت همه قسم مرحمت خواهید

دید چنانچه تمام حکام تا خواف همه قسم خدمت و همراهی کردند بهزودی سیم ممتد شد.

البته جنابعالی هم در خاک قلمرو حکم فرمایی خودتان همه قسم همراهی و التفات خواهید
فرمود» .انتخاب سرتیپ محمدحسین خان برای نظارت مستقیم بر این قسمت از خط تلگراف

بود و خبیرالدوله علت دیگر انتخاب سرتیپ محمدحسین خان را چنین نوشت« :سرتیپ را
به بیرجند روانه نمودم که جنابعالی از هر جهت راحت باشد و امورات آن خط بر عهده ایشان
است و البته الزمه دوستی را از هر جهت معمول خواهید فرمود .مخلص هم تا در ارض اقدس

هستم هرگونه فرمایش و خدمتی باید مرجوع فرمایند که در خدمت حضرت ایالت کبری و

سایر انجام داده اطاعت نمایم» (همانجا).

احمد تلگرافچی از دیگر مسؤوالن این طرح و مسؤول تدارک امکانات و پرداخت هزینه ها

بود .وی در نامه به شوکت الملک نوشته با خبیرالدوله رئیس کل مالقات کرده و سوگند یاد

کرد شهداهلل تاکنون همه نوع همراهی در عمل سیم کشی فرموده اند .الزم است که تا آخر
هم همراهی فرمایند .یکی از مسائل و مشکالت مهم در این مسیر انتقال چوب از بنی آباد به

دیگر مسیرهای جنوبی تر بود .دو موضوع تهیه شتر و کرایه حمل ،از نکات قابل توجهی بود
که در مذاکرات به آنها اشاره شده است .احمد تلگرافچی در این زمینه می خواست از حاکم

قاینات بهره بگیرد و نوشت از قرار معلوم در اطراف بنی آباد و مژن آباد که در قلمرو حکمرانی
جنابعالی است ،شتر بسیاری هست و تقاضا کرد تلگرافاً حکمی به آنجا بفرمایند در صورتی که
شتر هست  100یا  200نفر شتر تیر از بنی باد بیاورند .درباره کرایه حمل چوب نیز نوشت از

قرار فرسخی سی شاهی میپردازیم .احمد تلگرافچی جهت همراهی بیشتر حکام قاینات تأکید
کرد این التفات را برای پیشرفت خدمت به دولت باید بفرمایند .با این که محاسبات کلیه این

خط با این بنده است و تلگراف خانه را هم به بنده سپرده اند هر نوع خدمات و امری باشد در

کمال اطاعت برای انجام حاضرم (همان :سند شماره .)2502/2

یکی از نتایج احداث خط تلگراف ایجاد یک جاده ارتباطی از مسیر خط برای عبور و مرور و

سرکشی از آن بود .به همین جهت ،یک راه ارتباطی در شرق ایران ایجاد شد که تا آن زمان بی
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سابقه بود و قاین را به خواف متصل می کرد .این راه در مسیر خود از روستاهای متعددی عبور

می کرد و تلگراف خانه هایی در آنها ایجاد شده بود .سلطان آباد زوزن در جلگه زوزن خواف،

روستایی متروک در اواخر دوره قاجار بود که در امتداد جاده ای موازی با خط تلگراف مشهد -

سیستان و در فاصله  44مایلی ( 70/8کیلومتری) قاین و  24مایلی ( 38/57کیلومتری) خواف

قرار داشت و به خاطر عبور خط تلگراف حائز اهمیت بود (كاركنان وزارت جنگ انگلستان
مستقر در هندوستان .)563 :1380 ،پس از آن بوهن آباد 1روستایی در حد فاصل بین قاین

و خواف و در کنار جاده در امتداد خط تلگراف واقع شده بود و اگرچه در ابتدا اداره تلگراف

داشت ،ولی در سال 1905م 1323/.ق .تلگراف خانه آن منحل شده بود و تماس های

تلگرافی فقط به منظور تعمیرات خط انجام می گرفت (همان .)174 :بنی آباد نیز یکی از

مهمترین تلگراف خانه های مسیر خواف به قاین بود .محمد تلگرافچی در ربیع االول  1322ق.

مسؤول تلگراف خانه بنی آباد بود و درباره اثرات مثبت خط تلگراف بر اهالی نوشت از زمانی که

وارد بنی آباد شده همه قسم در حق رعیت قاینات حمایت نموده ،دنبال دردشان رفته و اگر
سایر تعدی نمودند رفع کرده است (آستان قدس رضوی :سند شماره  .)75943/4-1فرخی

نیز دیگر روستایی بود که در حد فاصل بین خواف و قاین در کنار جاده کنار خط تلگراف

مشهد  -سیستان قرار داشت و فاصله این آبادی از قاین  41کیلومتر بود (كاركنان وزارت جنگ

انگلستان مستقر در هندوستان.)674 :1380 ،

عدم استقبال از مأموران تلگراف در قاین

سیم تلگراف با تالش هیأت ایرانی و روسی به شهر قاین رسید و مخبرالدوله طی تلگرافی

به شوکت الملک از شنیدن خبر رسیدن سیم به قاین و همکاری وی اظهار خوشحالی کرد
(آستان قدس رضوی :سند شماره  ،)3707ولی با وجود وقوع چنین اتفاق مهمی ،در شهر

قاین تدارک و استقبالی از مجریان و مسؤوالن سیم کشی نشد .حتی نایب الحکومه قاین نیز
در شهر نبود تا مقدمات چنین استقبالی را فراهم نماید .احمد ،خادم پست خانه قاینات درباره

 .1بوهن آباد یا بهمن آباد کنونی در فاصله  87کیلومتری قاین و  64کیلومتری خواف ،آبادی در دشتی بین کوه
خواجه شاز و کوه کیبر است .آب فراوان داشت و از قناتی تأمین می شد و در اواخر دوره قاجار  20واحد مسکونی و
 40نفر جمعیت داشت (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)174 :1380 ،
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رسیدن سیم تلگراف به قاین در نامه ای بدون تاریخ نوشت« :یوم یکشنبه نهم شهر حال سیم

دولتی وارد بلده قاین شد» (همان :سند شماره  .)2506/2این عدم تدارک استقبال که شاید
تا آن زمان بی سابقه بود ،واکنش بسیاری از مسؤوالن این طرح بزرگ را برانگیخت .به طوری
که خبر آن به تهران نیز رسید و حتی صدراعظم را دچار شگفتی کرد و به طور تلگرافی از
اینکه در قاین به مأموران تلگراف جا نداده اند اظهار تعجب کرد (همان :سند شماره .)3706/1

محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه بیرجند که عالی ترین مقام ایرانی در این مأموریت در

قسمت قاینات بود ،طی نامه ای به شوکت الملک حکمران قاینات ،ضمن انتقاد به خاطر عدم
استقبال اهالی از هیأت وارده به قاین ،اعضای این هیأت را چنین معرفی کرد« :روز سه شنبه

جناب کنیاز واچنادزه جهت امتداد خط تلگرافی و یک نفر شاهزاده سرتیپ و یک نفر سرهنگ
و مأمورین دیگر وارد بلده قاین شدیم که مأموریت خود را از جهت دیدن خط راه و حاضر

نمودن تیر و آذوقه مأمورین و گاریچیان و غیره انجام داده پس از آن عازم بیرجند شوم»

(همان :سند شماره  .)2507/1وی درباره عدم استقبال از این هیأت عالی رتبه ،چنین انتقاد
کرد که «چون ترتیب کار در نقطه قاین ،به واسطه نبود نایب الحکومه و مأمور جنابعالی نقص
کلی داشت و انجام این مقاصد ،در قدرت رعایای بلده نبود و گفتگوی آنها را بی اطالع جنابعالی

صحیح ندانستم .بنابراین روز جمعه هفدهم از بلده قاین به سوی بیرجند حرکت می کنیم»
(همانجا) .این تجربه تلخ در قاین باعث شد تا محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه درباره

تدارک ورود به بیرجند تأکید خاصی بنماید و بنویسد و الساعه فردا که یکشنبه نوزدهم است

خدمت جنابعالی خواهیم رسید و تهیه منزلی که مناسب ورود این بنده و محل تلگراف خانه
مبارکه باشد متوجه جنابعالی است (همانجا).

سرتیپ تلگراف خانه برنامه سفر کنیاز به بیرجند را نیز برای شوکت الملک نوشت که روز

پنجشنبه قصد بلده بیرجند داشت تا شوکت الملک را مالقات و نقشه سیم را هم مالحظه
نمایند که از کدام مسیر باید کشیده شود (همان :سند شماره  )2506/2با عزیمت سرتیپ

محمدحسین خان به بیرجند مأمورین تلگراف خانه و اجزاء در قاین ماندند تا بعد از ورود وی

به بیرجند تکلیف آنها معلوم شود (همان :سند شماره .)2507/1
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تأسیس تلگرافخانه بیرجند

بیرجند مهم ترین مرکز خط تلگراف در قطعه دوم بود ،زیرا مرکز قلمرو خاندان علم و

قاینات محسوب می شد .به همین جهت تأکید خاصی درباره محل تلگراف خانه بیرجند شد.

با وجود این اهمیت ،در عمل ایجاد تلگراف خانه بیرجند مشکالت محلی داشت .احمد ،خادم

پست خانه که مسؤول دایر کردن تلگراف خانه بیرجند بود ،در نامه به مدیر کل خراسان و
سیستان بخشی از این مشکالت را توضیح داد .بر حسب امر دولت ،به وی حکم دادند دو سه

اطاق جهت تلگرافچی روس ساخته شود و این تلگراف خانه باید در پشت تلگراف خانه ایرانی

درست می شد .وقتی وی حسب الحکم ،معماری برد و جایی برای تلگراف خانه روس پیدا کرد،

کربالئی علی اصغر نامی مانع شد و مدعی بود که این زمین را خریده است و تقاضا می کرد

پول مرا بدهند و بعد تلگراف خانه بسازید .احمد ،خادم پست مدعی بود در این دستور حکم به
خریدن زمین نشده و از مدیر کل خراسان و سیسان تکلیف خواست تا به ریاست کل اطالع

دهد (همان :سند شماره .)2503/1

از آنجا که ساخت تلگراف خانه وقت زیادی می گرفت و اعضای هیأت سیم کشی در حال

ورود به بیرجند بودند ،شوکت الملک خانه میرزا قوشیدخان را به زور تخلیه و در اختیار آنان
قرار داد .این اقدام زورگویانه حاکم قاینات ،خیلی زود به صورت شکایت به گوش نیرالدوله

حاکم خراسان رسید .نیرالدوله نیز در  2شعبان  1320ق .طی نامه ای به شوکت الملک او را

توبیخ کرد و چنین نوشت:

از قراری که از قاینات شکایت کرده اند خانه میرزا قوشیدخان را به عنف گرفته به

اجزای تلگراف خانه داده اید .برای تلگراف خانه می بایست خانه ای باشد که صاحبش به
رضایت خاطر اجاره بدهد .حکمی به شما نشده است که خانه مردم را با غرض بگیرید

به اجاره بدهید .وانگهی میرزا قوشیدخان خودش تازه عیال اختیار کرده ،به آنجا آورده

است جهت ندارد که خانه او را از راه غرض بگیرید به تلگراف خانه بدهید .البته خانه

دیگر برای اجزای تلگراف خانه معین کرده و خانه میرزا قوشیدخان را بخودش واگذاری

و مشارالیه را آسوده نمائید (همان :سند شماره .)3708/1

احمد ،خادم پست به تالش خود برای ایجاد یک تلگراف خانه ادامه داده بود و برای تهیه
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منزل جهت تلگراف خانه «زمانی که سیم وارد بلده بیرجند شود منزلی جهت سر سیم تخلیه
نمود و هر کجا خرابی داشت تعمیر کرد و سرهنگ تلگراف خانه در همان منزل اقامت نمود»

(همانجا).

مرحله سوم :خط بیرجند  -سربیشه

پس از رسیدن خط تلگراف به بیرجند نوبت به ادامه آن به سیستان رسید .طبق

گزارش 20آوریل 1903م 1321/.ق .کنسول روسیه با عجله یک خط جدید تلگراف
از بیرجند تا سیستان را ترسیم و آن را با حکام محلی عملی کرد و با  200شتر برای
فرستادن به ن ِه جهت حمل تیرهای تلگراف از آنجا تا سیستان کمک کرد (V. 1: 104

.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997,

تهیه وسایل و تدارک تلگراف مشهد -سیستان به دو شکل انجام گرفت .در بخش اول

قبل از ورود به قاینات حمل تیر ،سیم و مقره به صورت کنترات به گاریچی ها داده شد و

محمد گاریچی یکی از کنترات چی ها بود که مدتی نیز در مسیر قاینات فعالیت کرد .در این

قسمت ،اداره تلگراف هزینه را پرداخت می کردند ،اما از زمانی که خط تلگراف وارد منطقه

قاینات شد مشکل تازه ای به خاطر شرایط اقلیمی و آب و هوایی به وجود آمد .به خاطر فقدان

تیر در مسیر خط باید تیرهای تلگراف از نشتیفان 1و بنی آباد در خواف به قاینات حمل می شد

و مسافت بسیار طوالنی تا سیستان این مشکل را بیشتر می کرد .تعداد زیادی درخت کاج در
نشتیفان و روستاهای اطراف وجود داشت و به منظور استفاده به عنوان تیر تلگراف خط مشهد

 -سیستان به کار رفت که قیمت متوسط هر یک از آنها  2و نیم قران بود (كاركنان وزارت

جنگ انگلستان مستقر در هندوستان .)1029 :1380 ،مشکل دوم عدم کارایی گاریچی ها
در این مسیر کویری بود .در این منطقه کویری مهم ترین ابزار حمل و نقل شتر بود .از آنجا

که حکام محلی خود بزرگترین شتردارها بودند ،مسؤولیت این کار برعهده آنها گذاشته شد .به

همین جهت ،چون از بیرجند تا سیستان ممکن نبود گاریچی بتواند تیر حمل نماید ،این کار
بر عهده شوکت الملک و حشمت الملک حکام قاینات و سیستان گذاشته شد (آستان قدس

 .1نشتیفان یا نشتفون روستایی در منطقه خواف ،در دره ای در فاصله ده مایلی جنوب شهر خواف که در اواخر دوره
قاجار دارای  300واحد مسکونی بود و آب آن از  5کاریز تأمین می شد .تعداد  23دستگاه بادی و  3دستگاه آسیاب
آبی داشت .اکثریت جمعیت آن سنی بودند (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)1029 :1380 ،
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رضوی :سند شماره .)2501/3-1

قبل از عبور سیم تلگراف از بیرجند ،مهم ترین وسایل حمل و نقل در سیم کشی اسب

بود و بخش مهمی از فعالیت مسؤوالن ،تهیه علوفه برای این حیوانات بود .طبق گزارس احمد،

خادم پست برای هر اسب در شبانه روزی سه من جو می دادند .جو را از جنگل 1می آوردند

ولی این مقدار کافی نبود .وی میزان مصرفی جو را تا  200خروار برآورد کرد و دستور داد
مقداری از آن را از ُک ُره 2بیاورند (همان :سند شماره  .)2508/1وی انتقاد کرده که با سواره و
عمله قدری بی قاعده رفتار می نمایند (همانجا).

مشکل اصلی این خط تلگراف تأمین چوب و تیرها بود .خبیرالدوله رئیس تلگراف خراسان

از مشهد برای مهندس کنیاز تلگراف کرد و وی این پیام را برای حاکم بیرجند فرستاد.

خبیرالدوله گفته بود باید آنچه گاو و االغ در بلده قاین ممکن است ،آماده کنید که از نشتیفان

خواف چوب بار کرده سر راه تلگراف بیاورند و تمام مال های رعیت خواف را پس فرستند

(همان :سند شماره  .)2508/2با همکاری حکام محلی ،پیشرفت سیم کشی تلگراف تا

بیرجند خوب بود .ابوالفتح قاجار در نامه سه شنبه  11رجب 1320ق .به بلدیه بیرجند نوشت:
«مأموری که برای آوردن تیر به دهات فرستاده بودند به قریه مسک رسید» (همان :سند

شماره  .)2511/1وی ضمن تشکر از شوکت الملک درباره پیشرفت کار نوشت« :از مرحمت

عالی تا امروز  3900تیر تهیه شده است .انشاءاهلل قدری هم در قریه مسک و چند کالته دیگر

این دو روزه تهیه کرده بعد در بلده بیرجند خدمت سرکار شرفیاب خواهد شد» (همانجا).

یکی دیگر از مشکالت سیم کشی در مسیر قاینات تأخیر و دیر رسیدن پول بود .ابوالفتح قاجار
در این باره نوشته بخشی برای نرسیدن پول معطل شده و ا ِّل کارها همه در تحت انتظام است.
آن هم انشاء اهلل با ورود به بیرجند پول خواهد رسید و برای رعایا و غیره فرستاده خواهد شد.
تهیه تدارکات توسط مأموران تلگراف به تنهایی انجام نمی گرفت بلکه باید مأموران و سربازانی
از سوی حکومت در اختیار هیأت و تهیه کنندگان تیر قرار می گرفت .ابوالفتح خان قاجار از

شوکت الملک تقاضا کرد چند نفر مأمور معین نمایند و حاضر باشد تا رسیدن وی ترتیب کارها
را داده ،فورا ً برای روانه کردن تیر و حمل به سر راه رفته ،مشغول باشند و درباره نقش سربازان
 50( -1کیلومتری جنوب غربی رشتخوار).
 20( -2کیلومتری غرب قاین).
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در این تدارکات نیز نوشت« :چون تاکنون تیر تهیه شده دیگر محتاج به احضار سرباز نیست»
(همانجا) .تهیه تیر تلگراف برای خط بیرجند  -سیستان آن قدر حائز اهمیت بود که از سوی

باالترین مقام اجرایی کشور ،اتابک اعظم یا صدر اعظم نیز به شوکت الملک دستوری صادر

شد .اتابک اعظم دستور داده بود  500نفر شتر برای حمل تیر تلگراف تهیه نمایند و برای هر
شتری دو تومان کرایه داده شود .شوکت الملک گوشه ایی از فعالیت هایش را در جواب اتابک

اعظم چنین نوشت:

«مکرر شرح خدمات اهالی در این سیم کشی دولت بعرض رسانیده و خاطر مبارک
کام ً
ال مسبوق است که دیگر محتاج به عرض و جسارت نیست .با این تفصیل ،هر
شتری که حامل دو حلقه ستون تلگرافی است هشت تومان زیادتر کرایه بندی و

معمول شده است 500 .نفر شتر در این قرار  4000تومان کرایه می شود 1000 .تومان

از طرف دولت مرحمت می شود .چون اهالی این والیت بواسطه قحطی دیگر جانی
برای اینها نمانده که چاکر بتواند مجددا ً تحمیلی بر آنها نماید ،خود چاکر متحمل این
تفاوت خواهد شد و بطوری که امر و مقرر فرموده اند تهیه دیده ،به زودی شتر را روانه

خواهد نمود که مشغول حمل تیر تلگراف شود و بقدری که مقدور این چاکر جان نثار

است در خدمتگذاری و جان فشانی در همراهی دولت ابدمدت ابدا قصور نخواهد شد»

(همان :سند شماره .)2509/1

با این تدارکات ،تأخیرهای جزئی نیز در اجرای سیم کشی وجود داشت .به طور مثال در
نامه ای به شوکت الملک آمده« :دور بلده فع ً
ال کار جهت چوب که باید از بیابان بیاورند قدری
معطل است .باید از بیابان بیایند و چوب بیاورند» (همان :سند شماره  .)2506/2مجریان بر

این عقیده بودند که حکام قاینات و سیستان باید این مسیر را بین خود تقسیم کنند .یکی از
مسؤوالن سیم کشی در این باره نوشته« :سعی سرکار و سرتیپ و کمترین غالمان هم اینست

که انشاء اهلل راه را از بنی آباد تا سیستان دو قسمت نموده یک نصف با کارگزاران شوکت الملک
و نصف دیگر با حشمت الملک باشد» (همانجا).

در تلگرافی دیگر قبل از این که سیم به بیرجند برسد به نقل از تلگراف خبیرالدوله نوشته

شده« :از اینجا تا سیستان هم که با دو سرکار بندگان اجل اعظم است» (همان ،سند شماره
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 .)2508/2مهندسین سیم کشی نیز این راه را پس از بررسی تقسیم کردند .در نامه حشمت

السلطان به شوکت الملک ،در  13محرم الحرام  1322ق .نیز به این مسأله اشاره شده که

سرتیپ جهت تقسیم راه سیم از قریه بنیآباد تا سربیشه راه را سنجیدهاند که باید مخارج سیم

تلگراف خانه با کارگزاران شوکت الملک و از سربیشه تا سیستان با کارگزاران حشمت الملک
باشد .سرتیپ هم در این کار خیلی ساعی بود که بلکه یک نوع خدمت را جهت شوکت الملک

کرده باشد (همان :سند شماره .)2506/1

یکی از علل واگذاری این قسمت از کار به حکام قاینات و سیستان مشکالت تأمین وسایل

حمل و نقل بود .در نامه خبیرالدوله به شوکت الملک تأکید شده تیر باید از بیرجند تا سیستان

حمل شود بر ذمه جنابعالی و جناب حشمت الملک است که باید با شترهای خودتان حمل
نمائید .این نامه نشان می دهد این اقدام گریز ناپذیر بود ولی برای هزینه آن دو پیشنهاد و

راهکار وجود داشت :یا شوکت الملک و حشمت الملک تیرها را از بیرجند تا سیستان حمل

نمایند و کرایه آن را به دولت پیشکش کنند یا در مقابل این خدمت ،دستمزد بخواهند .در
این صورت ،بر عهده خبیرالدوله بود که وجه را گرفته و برساند .در این صورت ،هزینه حمل

تیرها باید محاسبه می شد .به هر قسم که به گاریچی ها کرایه داده بودند برای آنها هم به

دهند و با شتر حمل نمایند .ولی خبیرالدوله توصیه کرد حکام قاینات و سیستان تیرها را با
شترهای خودشان حمل کنند و کرایه را پیشکش دولت نمایند که این کار «همه قسم نیک

نامی و افتخار در دولت حاصل نماید» (همان :سند شماره  .)2501/3-1به نظر وی این کار

نتایج خوبی داشت و تفصیل آن را به محمدحسین سرتیپ گفته بود که محرمانه به
شوکتالملک بگوید و قرار بود تفصیل را سرتیپ بگوید .وی به شوکت الملک پیشنهاد کرد
زودتر اقدام نماید ،زیرا اعتقاد داشت برای وی کار مشکلی نیست و خیلی بهتر است با داشتن

شتر زیاد زودتر اقدام نماید .علت پیشنهاد خبیرالدوله به شوکت الملک این بود که در آن زمان

در تهران مذاکراتی درباره وی می شد و باید وی به قسمی رفتار می کرد که نیک نامی حاصل
گردد و از این بهتر کاری نمی شد تا خیلی دسائس رفع شود (همانجا).

درباره حمل سیم حکمی نیز به نایب سربیشه نوشته و تقاضا شد «سی چهل شتر جهت

حمل سیم های بیرجند از هر جا هست تهیه شود» (همان :سند شماره  .)2510/1باالخره
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تلگراف به سربیشه در  12فرسنگی بیرجند رسید .طبق گزارشی در  20آوریل 1903م.

خط تلگراف جدید به سربیشه رسید (Iran political 1881-1965 ,1997, V. 2: 107

 )diariesاین خبر را روزنامه ایران در پنجشنبه هفتم ماه ذی القعدة الحرام  1320ق .اعالم
کرد که دستگاه تلگرافی در آنجا نصب شده و عامه اهالی از این نعمت و موهبت کمال

شکرگزاری و مسرت را دارند (ایران ،شماره .)4 ،1029

برای مسیر جنوب سربیشه نیز از شوکت الملک خواسته شد همکاری نماید .خبیرالدوله

در  19محرم  1321ق .طی تلگرافی از شوکت الملک خواست با عجله شتر بفرستد ،تیر را از

بنی آباد حمل نمایند تا کار سیم کشی بیش از این معوق نماند و درباره کرایه هم نوشت هر
قسم قرار کرایه را بفرمائید انجام می شود .وی درباره فواید سیاسی آن نیز قید کرد «هر چقدر
زودتر این خدمت انجام شود مایه روسفیدی جنابعالی در خاکپای مبارک همایونی روحنافداه

و امتنان جمعی خواهد شد و نتیجه های خوب دارد .منتظرم زودتر شتر حاضر و این کار انجام
شود» (آستان قدس رضوی :سند شماره 1و )9185/3پس از این که مقرر شد برای شترهای

کرایه به دهند خبیرالدوله درباره کرایه شتر هم یادآور شد «در صورتی که مخبر الدوله امر

فرمودهاند هر قسم خود جنابعالی کرایه را معین فرمائید التفات خواهند نمود دیگر جای حرفی

باقی نمیماند» (همانجا).

تصمیم گیری درباره کرایه شترهای حامل تیر تلگراف برای این طرح عظیم فراتر از مسأله

ایالتی بود و به همین جهت ،مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف در  21محرم  1321ق .تلگرافی

به بیرجند مخابره کرد و برای رفع نگرانی شوکت الملک بابت همکاری و کرایه شترها توضیح

داد که «مقصود از احکام دولتی که بر عهده جنابعالی در خصوص عمل شتر و حمل تیر صادر
شده این نیست که کرایه و مخارج آن را از خودتان بدهید بلکه هر چه وجه کرایه معمول آن

است و خود جنابعالی بفرمائید که چه مبلغ است تا دینار آخر داده می شود و در این زمینه از

وی تشکر کرد» (همان :سند شماره .)2568/1

هم چنان که از محتوای بیشتر تلگراف ها و نامه های باقی مانده در این زمینه برمی آید،

هزینه های حمل و نقل یکی از مهم ترین مشکالت این سیم کشی طوالنی بود .نمونه ای از

این مشکالت پرداخت  700تومان توسط محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه بیرجند به
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محمد گاریچی بود .شوکت الملک  1000تومان به محمد گاریچی داده بود و وقتی این رقم

را از خبیرالدوله ،رئیس تلگراف خراسان خواست طی تلگرافی در  19محرم  1321ق .سخت
مورد انتقاد قرار گرفت .خبیرالدوله تلگراف وی را خیلی مایه حیرت و تعجب دانست ،زیرا وی

را آدم درست ،درستکار و قاعده دان می دانست و انتظار چنین اظهار نظری نداشت و در این
باره اشاره کرد اوالً در باب  700تومان که توسط محمدحسین خان سرتیپ به محمد گاریچی

داده اید ،جنابعالی نباید دیناری بدهید و اگر هم می دادید باید به حواله کرد بنده یا حواله

ایالتی باشد .خبیرالدوله از وی انتقاد کرد که بدون اطالع همه  1000تومان به محمد حسین
خان دادید 300 .تومان آن که خرج اداره کرده بود ،فورا ً نقد داده شد و به جنابعالی رسانیدند.

 700تومان که به محمد گاریچی داده شده چون بدون اطالع و حواله بنده بوده ،بنا شد از
سرتیپ تلگراف خانه دریافت دارید و از او مطالبه نمائید .سبحانقلی خان سرتیپ ضمانت این

پرداخت را نمود که محمد گاریچی یا  700تومان را بدهد یا گاری ها را تسلیم نماید .وی

پیشنهاد کرد به موجب ضمانتی که نموده گاری ها را باید تسلیم گماشتگان شوکت الملک
نمایند و گاری ها حاضر بود که تسلیم نمایند و ضمانت نامه او را مسترد دارند .شوکت الملک

به خبیرالدوله نوشته بود محمد گاریچی  1000تومان از رعایا جنس گرفته و قیمت آن را
نداده است .خبیرالدوله نیز در جواب ،اظهار بی اطالعی کرده و نوشت« :بنده ابدا ً مطلع نیستم
و محمد گاریچی اجزای اداره نبوده است .آدمی است گاریچی و کرایه بگیر .سیم ،مقره و تیر
به مبلغ معین کنترات نموده و تمام و کمال کرایه خود را گرفته است .عالوه بر کرایه محض

رعایت حال او  200تومان هم انعام به او داده شد ،جز کرایه حق دیگری به اداره ندارد چون
تا دینار آخر گرفته شده است» (همان :سند شماره 1و  .)9185/3خبیرالدوله درباره پیامدهای

این گونه رفتارها به تمهیدات خود اشاره کرد که مکرر به شوکت الملک و کنیازه تأکید نمود

که ممنوع نمایند کسی به او قرض ندهد و اگر کسی قرض بدهد مربوط به اداره تلگراف خانه

نیست .خبیرالدوله در این زمینه دستور داد در این صورت اگر بدهی به رعایا دارد امر و مقرر
فرماید او را نگاهدارند و از او حتماً دریافت کنند .وی برای پرداخت بدهی های محمد گاریچی

نیز نوشت حدود  2000تومان گاری دارد بفروشد بدهی مردم را بدهد آنچه مخارج اداره شده

از بابت قیمت تیر و غیره بر عهده بنده است که تا دینار آخر می رسانم ولی اعمال محمد
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گاریچی به ما مربوط نیست آنچه تیر و غیره داده شده حساب نمایند .هر مبلغ که مسیو کنیاز

می نویسد صحیح است .خبیرالدوله اظهار امیدواری کرد که اجزای تلگراف خانه دیناری

بی حسابی به احدی ندهند و خطاب به شوکت الملک نیز نوشت «خود جنابعالی را در این
عرایض منصف قرار می دهم .محمد گاریچی شاید  10000تومان از رعیت می گرفت به اداره

چه ربطی دارد» (همانجا) و دستور داد امر فرماید تا دنیار آخر از او بگیرند.

همکاری شوکت الملک در سیم کشی تلگراف به قاینات علی رغم مشکالت مالی خوب بود

و باعث شد از وی تقدیر شود .تلگرافی توسط کنیازه واچنادزه برای شوکت الملک نوشته شد
و از بذل همراهی و ...همدستی و مساعدتی که در خصوص عمل سیم کشی این خطه ،که از
خدمات بزرگ دولت بود ،ابراز امتنان و خوشنودی شد و از اثرات آن گفت که در حضور شاه

و دولت خیلی به طور شایسته جلوه خواهد کرد که مورد تمجید و تحسین واقع گردید و

پیش بینی کرد که کارها قریب به اتمام است همین قسم مالطفت و همراهی نماید که جلوه
آن بهتر و کامل دیده شود (همان :سند شماره .)2568/1

اتابک اعظم نیز در  24جمادی الثانی  1321ق .تلگرافی درباره فراهم کردن وسایل تلگراف

برای شوکت الملک ارسال کرد (همان :سند شماره  .)73309/1با وجود تأکیدهای زیاد درباره

هزینه سیم کشی تلگراف ،سوء استفاده هایی کلی نیز در هزینه ها وجود داشت .خبیرالدوله
در  22شوال 1321ق .به شوکت الملک نامه ای نوشت و از نامه ای یاد کرد که در اواخر سال
قبل از طریق پست خراسان ،جهت عین الدوله صدراعظم توسط وی ارسال شد و محتوای آن

درباره وجه تیر و سیم تلگراف بود .خبیرالدوله این بار از شوکت الملک پرسید« :در باب وجه

تیر و سیم تلگراف ندانستم با جناب مخبرالدوله چه کردید بکلی صرف نظر کردید یا نه؟ هرگاه
میل خاطر مبارک باشد روغن ریخته وقف امامزاده کنید» (همان :سند شماره  .)3746/2اما در

صورت درخواست آن وجه ،پیشنهاد داد تفصیل را به عین الدوله بنویسد و خبیرالدوله را وکالت
دهد و اسناد آن را بفرستد تا از مخبرالدوله مطالبه نماید .خبیرالدوله درخواست کرد آنچه

اسناد دولتی حواله جات جناب اتابک قبض رسید تلگراف خانه است ،بفرستد ،زیرا از نظر وی
دولت از این معامله اطالع ندارد .وی در پایان علیه مخبرالدوله نوشت« :چرا باید مخبرالدوله

بخورد؟» (همانجا).
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هر چه خط تلگراف به سوی جنوب پیش می رفت مشکالت آن بیشتر مشخص می شد.

ابراهیم تلگرافچی در گزارشی به شوکت الملک نوشته این فدوی چند روز است وارد شده به

واسطه مشغله زیاد و مخابرات تلگرافی ،محروم از عرض حال و شرفیابی شده به موجب این
عریضه برای همه قسم خدمتگزاری حاضرم و امیدوارم خادم باشم نه خائن .هر وقت هم

رأی مبارک اقتضا فرماید شرفیابی حاصل کند .در قسمتی از این نامه عدم همراهی حکام و

نیروهای محلی بازگو و انتقادهایی شده است .یکی از این موارد ،عدم همکاری نایب الحکومه

ن ِه با مهندس کنیاز بود .کنیاز وارد ن ِه شد و پانزده نفر شتر زیر بار داشت که از سیستان همراه

خود آورده بودند و در ن ِه مرخص کرد و به جای آنها ،از نائب ن ِه درخواست شتر نمود .با وجود
اینکه مسیو کنیاز کرایه هم میداد حاکم تمکین نکرده و شتر برایش راه نینداخت .نمونه دیگر،
عدم همراهی ده سلمی ها بود .ده سلمی هم تیرهائی که برده بودند در ده سلم ریختند و به

سیستان نبردند .کنیاز از طریق ابراهیم تلگرافچی از شوکت الملک تقاضا کرد دو تلگراف یکی

به نائب ن ِه مخابره کند که پانزده نفر شتر بدهد و تلگراف دیگری برای ده سلمی ها مخابره کند
که تیرها را حمل کنند تا وی زودتر حرکت نماید (همان :سند شماره .)70619

کنیاز نیز از ن ِه به شوکت الملک تلگراف کرد و درباره کرایه شتر برای حمل تیر سؤال نمود

و نوشت« :از تهران به اینجانب حکم شده که برای فراهم نمودن شتر و حمل چوب از بنی

آباد با جنابعالی گفتگو نمایم» (همان :سند شماره  .)2568/1وی در تلگراف نوشت «1000

نفر شتر از خاک قاینات برود از بنی آباد چوب برای خط سیستان حمل نماید» (همانجا) و از
وی خواست هر چه قدر کرایه  1000نفر شتر می شود ،معین نموده اطالع بدهد تا به تهران
اطالع داده شود و اال طوری رفتار خواهند فرمود که نیک نامی و صرفه دولت هم منظور گردد.

تأمین این تعداد شتر برای بخش های اقتصادی نیز زیان بار بود ،زیرا برخی از شتردارها

در انتقال کاال نقش اساسی داشتند و برای فرار از بیگاری حکومت محلی ،تدابیری تازه

ای اندیشیدند .طبق گزارش 20آوریل 1903م 1321/.ق .زمانی که به وسیله کنسول روس

 1000شتر نشانگذاری و با دستور نماینده حکومت به ن ِه فرستاده شد .این امر سبب
گردید تعدادی از تاجر از ترس توقیف شترانشان به کویته فرار کنند (1997, V. 2: 107
.)Iran political diaries 1881-1965,
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خط تلگراف در  24مارس 1903م 1321/.ق .به ن ِه رسید و یک تلگراف خانه آنجا باز شد.

انگلیسی ها احتمال دادند خط قبل از رسیدن به نصرت آباد تأخیر داشته باشد .گفته می شد
مهندسین روسی راهی تا سیستان طرح کردند که خط را دوبرابر طوالنی می کرد .آنها برای
این کار دو جاده داشتند :یکی از هامون که بیشتر باتالق بود دیگری از مسیر دورتر از واحه

علی آباد و ماده (از روستای پلنگ کوه) تا سهوک و از آنجا تا مرکز سیستان .برآورد کردند این
خط تا نیمه ماه مه به نصرت آباد نرسد (همان ،ج.)115 :2

در مقابل شوکتالملک که بر سر هزینه چانهزنیهایی داشت ،حشمتالملک حاکم سیستان

همکاری جدی با مهندسین تلگراف نمود .طبق گزارش  13اکتبر 1903م 1321/.ق .امیر
سیستان دستور داد از جیب خودش هزینه تأسیس خط تلگراف از قاین تا سیستان را پرداخت

کنند و او به عنوان اولین قسط 2000 ،تومان برای میلیر ، 1کنسول روسیه در سیستان فرستاد
(همان ،ج .)135 :2همگام با امتداد خط تلگراف تلگرافچی های ایرانی ،روسی و انگلیسی هم

در مسیر مستقر شدند که تلگراف های آنها در سال های اولیه گزارش های مستندی از یک
طرح عظیم است .کوپر تلگرافچی انگلیسی مستقر در شوسف در 1903م 1321/.ق .گزارش
داد که مهندسین روسی سازنده تلگراف خط بیرجند  -سیستان در  31اکتبر 1903م1321/.

ق .وارد شدند و گفتند انتظار دارند خط تلگراف در  20نوامبر به بندان و در  10دسامبر لب
برینگ برسد ،اما هامون همچنان یک مانع بود و نمی شد اظهار نظر کرد چه زمانی تا نصرت

آباد تمام می شود (همان ،ج .)189 :2خط تلگراف هر چه به سیستان نزدیک تر می شد با مانع

طبیعی جدی تری برمی خورد .در دسامبر 1903م .به لب برینگ رسید ،اما قبل از اینکه بتواند
از وسط هامون عبور و به نصرت آباد برسد ،مقداری با تأخیر مواجه شد (همان ،ج.)198 :2

براساس گزارش ماه دسامبر 1903م .تلگراف مشهد -سیستان به کناره غربی هامون رسید و
مهندسین روسی امیدوار نبودند که آن را به سادگی به اتمام برسانند ،چون هامون اکنون یک

مانع جدی بود (همان ،ج.)204 :2

سپس در ماه مه 1904م 1322/.ق .یک پیام تلگراف روسی از بیرجند رسید و رئیس

1. M.Miller
لندور سیاح انگلیسی از میلر قونسول روس در سیستان بسیار تعریف کرده او را مردی الیق و با هوش معرفی نموده
که چند زبان را به خوبی صحبت می کرد و مأمور قابلی برای دولت متبوع خود بود (لندور.)399 :1388 ،
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تلگراف آنجا گفت دستورات برای ساخت دریافت کرده است (همان ،ج .)232 :2باالخره طبق

گزارش ژانویه 1904م 1322/.ق .خط تلگراف در  21دسامبر 1904م 1322/.ق .کامل شد
و در آن تاریخ یک تلگراف خانه در شهر نصرت آباد افتتاح گردید (همان ،ج .)299 :2بدین

ترتیب یکی از مهمترین خطوط تلگرافی ایران به طول  608مایل (987کیلومتر) کشیده شد

(كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)943 :1380 ،
کنترل روس ها بر خط تلگراف مشهد  -سیستان

خط تلگراف مشهد  -سیستان طبق برنامه روس ها آغاز و توسط مهندسین روسی احداث

شد .مسیو کنیاز واچنادزه مسؤول اصلی ساخت و بهرهبرداری از آن بود .طبق گزارش20
آوریل 1903م 1321/.ق .کارگزار خارجه خراسان ،خط مشهد – سیستان کام ً
ال تحت

سرپرستی روس ها بود (.)Iran political diaries 1881-1965, 1997, V. 2: 104

تلگرافچی روس تمام این خط تلگراف را کنترل می کردند .روی مرکز خواف از سال

 1320ق .که خط تلگراف مشهد -سیستان از آن عبور کرد ،اهمیت خاصی در شرق ایران
یافت و یک تلگرافچی روس در آنجا مستقر شد (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر

در هندوستان .)409 :1380 ،کنیاز واچنادزه مسؤول اصلی خط ،بیشتر اوقات در خواف
اقامت داشت تا باالخره در سال 1338هـ.ق .در همان جا درگذشت.1

هر چه خط تلگراف مشهد  -سیستان تکمیل تر می شد استخدام و به کارگیری تلگرافچی-

ها بیشتر می شد و روس ها جایگاه مهمی در بین این نیروها داشتند .طبق گزارش 8

اگوست 1904م 1322/.ق .دو تلگرافچی تازه روس به مشهد رسیدند .یکی برای بیرجند و
دیگری برای اقامت در مشهد انتخاب شدند (Iran 1881-1965 , 1997, V. 2: 237

 .)political diariesمکفرسون از یک افسر تلگراف ایرانی شنید یک بازرس روس

برای کنترل فعالیت های خط خواف  -سیستان منصوب شده است (همان ،ج.)362 :2

در گزارش  3اکتبر  1904م 1322/.ق .نیز آمده برای کنترل ایستگاه های خط تلگراف
 .1روزنامه رعد در  27شوال  1338ق 23/.سرطان . 1299ش .خبر داد کنیاز واچنادزه مهندس سیم سیستان که
در خواف مقیم بود و قریب چهار ماه مبتال به سینه درد و امراض دیگر شده بود ،دیشب فوت نمود .صاحب منصب
دولت فخیمه در منزل مشارالیه قراول گذارده است (رعد ،شماره  ،77سال یازدهم.)1 :
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مشهد – سیستان برای خط جنوب خواف یک بازرس جدید روسی منصوب شد و بازرس

اول متصدی ایستگاه های مشهد  -خواف باقی ماند (همان ،ج .)245 :2کنترل روس ها بر این

خط با سوء استفاده های مالی نیز همراه بود .مکفرسون 1در نوامبر 1905م .گزارش داد که یک
مسؤول تلگراف ایران در مشهد ،بودجه ای برای بازرس روس فراهم کرد تا خط را تعمیر کند.

همچنین اطالعاتی از بیرجند دریافت می شد که کارکنان تلگراف ایران ،موظف به کمک به
این پروژه بودند .یک ماه بعد مکفرسون کشف کرد بودجه تعمیرات ،توسط مقامات ایرانی خرج
نشده بلکه توسط ژنرال کنسول روسیه در مشهد خرج شده است .مقامات روسی بعد از آن

برای نگهداری خط و دستورات صادر شده برای مسؤوالن تلگراف ایرانی در دفاتر تلگراف خانه

پاسخگو بودند ( .)Stebbins, 1997: 185نگهداری این خط تا زمان انقالب اکتبر روسیه

در سال 1917م .در اختیار روس ها بود .این کنترل از همان ابتدا مشهود و از نظر

انگلیسی های حاضر در خراسان ،مهم بود .این خط تلگراف ،قرار بود عالوه بر روس ها مورد

استفاده ایرانی ها و انگلیسی ها قرار گیرد .در گزارش سال 1904م 1322/.ق .انگلیسی ها ،آمده
خط مشهد  -سیستان صرفاً مقاطعه ایرانی است و تلگرافچی های روسی و انگلیسی نیز ممکن
است استخدام شوند و یک کارمند روسی نیز استخدام شد .این خط جزو سیستم دولتی ایران

بود و در اواخر دوره قاجار در حدود  15نفر کارمند روسی در طول خط مشغول به کار بودند

که مسؤولیت تعمیرات و راه اندازی آن را به عهده داشتند ،اما پس از جنگ جهانی اول ،در
مسیر خط تربت حیدریه ،بیرجند و نصرت آباد عمدتاً تلگرافچی های انگلیسی مستقر شدند

(كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)943 :1380 ،

نفوذ روس ها نه تنها در خط مشهد -سیستان بلکه در کل شبکه تلگرافی خراسان بود

و بهطور پنهان با انگلیسی ها در زمینه نفوذ بر مدیران تلگراف خراسان رقابت می کردند.

کنیاز واچنادزه نیز در این رقابت نقش مهمی داشت .به طوری که نفوذ وی منجر به خلع
خبیرالدوله رئیس تلگراف خراسان در سال 1905م 1323/.ق .گردید .خبیرالدوله را در ماه

مه 1905م 1323/.ق .به درخواست سفارت روس به تهران احضار کردند (چرچیل:1369 ،

 .)74طبق گزارش  14ژوئن 1905م 1323/.ق .مدیر تلگراف مشهد مخفیانه با خبر تلگرافچی
1. macpherson
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روسی در خواف ،کنیاز که ابزاری در تصرف داشت ،از ریاست منفصل شد ،اما سرآرتور
هاردینگ مسؤولیت مدیر تلگرف مشهد را تعهد کرد (-1965, 1997, V. 2: 411

 .)Iran political diaries 1881این اقدام روس ها چندان بی پایه و اساس نیز نبود،
زیرا انگلیسیها همواره تالش می کردند مأموران ایرانی را تطمیع و به نفع خود خریداری

نمایند .سرپرسی سایکس که مدتی سرکنسول انگلیس در مشهد بود ،از تطمیع خبیرالدوله
مسؤول تلگراف خراسان یاد کرده که با اعتراض روس ها تغییر کرد و خبیرالسلطنه جای
وی را گرفت (وین.)186 :1383 ،

روس ها در رقابت با انگلیسی ها کنترل بر خط تلگراف مشهد  -سیستان را در سال

1906م 1324/.ق .تکمیل کردند .روس ها در سپتامبر 1906م 1324/.ق .خط تلگراف را

از طریق دفتر تلگرافی جدیدشان در سیستان قطع و منحرف کردند .در نتیجه ،روس ها به

همه پیام های فرستاده یا دریافت شده در دفتر تلگراف ایران در نصرت آباد از جمله تردد
انگلیسی ها ،دست می یافتند .تلگراف های کنسول بریتانیا رمزگذاری شده بودند ،اما وضعیت

آنها ایده آل نبود (.)Stebbins, 1997: 186

در همین راستا ،انگلیسی ها در تالش برای کاستن از اهمیت این خط تلگراف تحت

کنترل روس ها بودند و طبق گزارش انگلیسی ها ،هنگامی که خط کاشان–کرمان بخشی
از سیستم تلگراف هند و اروپایی که مقاطعه انگلیسی ها و در حال ساخت بود ،تکمیل

می شد .پیام های آنها از سیستان کاهش می یافت (1881-1965, 1997, V. 2: 264

.)Iran political diaries
نتیجه

تلگراف یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در دوره قاجار بود و از دوره ناصرالدین شاه،

خطوط مختلفی در ایران با حمایت روسیه و انگلیس کشیده شد .پس از ایجاد خط تلگراف

تهران -مشهد ،مهم ترین خط تلگراف خراسان در مسیر مشهد  -بیرجند  -سیستان کشیده

شد .از آنجا که روس ها از اواخر دوره ناصرالدین شاه رقابت خود را با انگلیسی ها برای نفوذ بر

سیستان گسترش دادند و موفق به تأسیس کنسولگری نیز شدند ،برای تسهیل ارتباطات و
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تحکیم دامنه این نفوذ ،برنامه خط تلگراف مشهد  -سیستان را از طریق پرداخت وام به ایران

اجرا کردند که  987کیلومتر طول داشت و قلمرو خاندان علم را در قاینات و سیستان به مرکز
قدرت در مشهد و تهران متصل میکرد .اگر چه روس ها در رقابت با انگلیسی ها در این زمینه

پیشگام شدند ولی از آنجا که انگلیسی ها نیز می توانستند از فواید ارتباط سریع بین سیستان

و هندوستان با مشهد بهره ببرند ،مخالفتی با این طرح نداشتند .این خط تلگراف ،کنترل مرکز

بر حکام منطقه را سریع تر و راحت تر کرد و تحرکات دول خارجی در منطقه را بهتر کنترل
مینمود .در عین حال ،مشکالت مردم را نیز زودتر انعکاس می داد.

ساخت خط تلگراف در محدوده قاینات ،مشکالت بسیاری داشت و برخی از مشکالت،

مخصوص این منطقه جغرافیایی بود .مشکالت این خط به طور کلی به دو دسته طبیعی و

انسانی تقسیم می شود .تأمین تیرهای تلگراف مهم ترین مشکل این مسیر بود ،زیرا وضعیت
طبیعی منطقه قاینات و سیستان مناسب برای رویش چوب هایی که برای تیر تلگراف استفاده
شود ،نبود و باید تیرها از بنی آباد و نشتیفان خواف به قاینات حمل می شد .در سیستان نیز
عبور خط تلگراف از دریاچه هامون که در فصل پرآبی به صورت باتالق وسیعی درمی آمد،

مشکل طبیعی دیگری بود .ولی این مشکالت طبیعی اجتناب ناپذیر بود .مشکل دیگر تهیه
وسیله حمل و نقل بود .در مسیر مشهد  -خواف ،گاریچی ها به صورت قرارداد امور حمل و نقل

را انجام میدادند ولی در حوزه قاینات و سیستان اسب و گاری کارایی نداشت و نمی توانست

چند صد کیلومتر تیر را حمل کند به همین جهت ،استفاده از شتر ضروری بود.

برخی از مشکالت خط تلگراف مشهد  -سیستان به رفتارهای مأموران و حکام مربوط

می شد .در قاین و بیرجند که در قلمرو شوکت الملک واقع بود ،ابتدا همکاری و پذیرایی خوبی

با مأموران تلگراف نشد .شوکت الملک و حشمت الملک حکام قاینات و سیستان ،باید در زمینه

حمل تیر تلگراف کمک می کردند و مقرر شد مسیر از بنی آباد تا سیستان بین این دو تقسیم
شود .شوکت الملک از بنی آباد تا سربیشه و حشمت الملک از سربیشه تا سیستان را برعهده
گرفت .ولی هزینه و کرایه حمل و نقل مسأله دیگری بود که بین شوکت الملک و مأموران

حکومتی ایجاد مشکل کرد .با وجود این که مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف وعده ی تأمین
کرایه حمل و نقل را داده بود ،ولی پرداخت آن در عمل با تأخیرهایی همراه بود و سیم کشی را
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با مشکل مواجه کرد .از سوی دیگر ،در حالیکه حکومت شوکتالملک بخاطر رقابت با برادرش

حشمت الملک با چالش هایی مواجه شده بود تأمین هزینه سیم کشی تلگراف و هدیه آن به

دولت می توانست موفقیتی برای وی بهدنبال آورد .ولی این مسأله مورد سوء استفاده برخی
از مدیران و مسؤوالن در تهران نظیر مخبرالدوله قرار گرفت و خبیرالدوله خواستار پیگیری

آن بود .سوء استفاده های مالی مدیران جزء ،نظیر یک گاریچی تا مخبرالدوله وزیر پست و

تلگراف نیز قابل توجه بود .از آنجا که حکومت قاینات شترهای مردم را به بیگاری می گرفت،
شتردارهای فعال در زمینه حمل و نقل کاال ،در مسیر سیستان  -قاینات نیز متضرر می شدند

و برخی از شتردارها به سوی مناطق جنوبی تر متواری شدند که اثرات منفی آن بر تجارت
منطقه قاینات وارد شد.

کنیاز واچنادزه مهندس روسی طراحی مسیر خط و اجرای آن را برعهده داشت و پس از

تکمیل خط نیز با استقرار در خواف ،نزدیک به دو دهه کنترل آن را در دست داشت .کنترل

روس ها از همان ابتدای شروع فعالیت خط تا وقوع انقالب اکتبر 1917م .روسیه ادامه یافت و

با تلگرافچی های انگلیسی بهطور مستقل از این خط استفاده می کردند ،ولی کنترل روس ها
بر این خط ،بیش از این که برای ایرانی ها ایجاد نگرانی کند ،برای انگلیسی ها نگران کننده بود.
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The comparison of education and learning in two generation of
faculty members of Birjand University
From the sight of master role
Khoshdaman, sedigheh1
Ayati, Mohsen2
Abstract
The cultural view to the studies of higher education is among the
points that recently has been taken into consideration from the
researchers of this field and has been caused new chapter of studies
in pivot of university cultures. The culture of educating and learning
is an aspect of these studies that has been explored the prevalent
cultures of higher education from the aspect of the credence and
belief of the faculty members to the process of teaching-learning.
The reciprocal relationship between culture and education causes
the culture movements through the headstock of time and transmit
from generation to generation. Through this transmission and from
the headstock cultural movements it is possible that the values and
customs to be the subjects of changes and transitions and produces
the difference between generations in the way that to being to speech
of intergeneration changes. In this way, the study of the culture of
education and learning among two generations of faculty members is
not only justifiable but also is essential. In the direction of recognizing
1. MA Student in curriculum planning of Birjand University.
sedighekhoshdaman@yahoo.com
2. Associate professor in education science of Birjand University
mayati@birjand.ac.ir
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the current culture and from the “the role of university master”
prospective as one of the components of educating and learning,
these two questions has been set forth to discussion which are: in
what things he sees his apostleship as a university master? And how
he explains his relationship with students? In this direction, by the
use of qualified approach (demography method) and on the base of
aimed sampling, the perception of 26 persons of the faculty members
of Birjand University has been explored. The data collected from the
tools of deep interview of semi-structural constructed method and
has been analyzed from coding method. The findings of research
show that the faculty members of two generations have different
perspectives towards “the master’s duties” and “the master-student
relations”.
Key Words: Culture, University Culture, Education and learning
Culture, demography.
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Khavarn Nameh Ibn Hisam Khosfi in domain of religious and
historic Epic
Bidokhti, Fatemeh1
Vaezi, Moradali2
Abstract
Epic is one of the literary types. It has special definition and
characteristic and divided in some kinds and types from different
views. From one of these divisions, religious and historic Epics are
of epic kinds. In this article beside the abstract representation of
religious and historic Epics, with Khavarn Nameh Ibn Hisam Khosfi
as pivotal domain which is one of the successful kinds of religious
epics, the explanation of the characteristics of religious epics has
been probed and with comparison of the structural characteristics of
Khavaran Nameh with the features which has been specified to epics,
the importance of the literary stance of this great religious epic in the
domain of religious and historical epics has been emphasized.
Key Words: Epic, Historical Epic, Religious Epic,Khavaran Nameh,
Ibn Hisam Khoosfi
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The economic effects of agricultural production cooperatives
on rural family (Case study: of agricultural production
cooperatives of Birjand province)
Shateri, Mofid1
Hjipoor, Mohammad2
Nejati, Behnaz3
Dezgi, Aliyeh4
Abstract
The economy of villages of Iran is in profound connection with
agricultural section. In direction of the promotion of exploitation and
production output, so far, the improving of traditional exploitation
systems and dissemination of production cooperatives is one of
the common strategies which have been used in our country such
as South Khorasan. The present study tried to probe the inspection
and examination of the economic effects of agricultural production
cooperatives on rural districts of Birjand province. This research
from the methodological point of view is descriptive-analytical. The
community under study contains the members of five agricultural
production cooperatives in Birjand province from which the
number of 296 individuals selected and ordered with the use of
1. Faculty Member of Geography of Birjand University, The responsible writer, Email;
mshateri@birjand.ac.ir
2. Undergraduate PhD student in Geography and rural planning of Kharazmi
University
3. MA in Geography and rural planning
4. MA student in Geography and rural planning
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Kokaran Formula and the method of two stages cluster sampling
for questioning. The results showed that in production section in
company with expansion of the level of under cultivation of the
products like wheat, barley, corn and alfalfa, the expenditures also
has been reduced. In addition, the indexes like income, saving,
employment and welfare of the family members the agricultural
production cooperative has been increased in comparison to the
past.
Key Words: Agricultural development, Exploitation system, the
rural production cooperatives, Birjand
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The Aspects of Organizational Culture based on Denison
Model and Its Relation with the air of Human Recourses
Development (From the view point Birjand University Personals)
Poorshafei, Hadi1
Askari, Ali2
Niyazi, Fatemeh3
Abstract
Today the development of human recourses is the important aim
of the organizations and the establishment of suitable fields for such
development is placed in priority. In building the infrastructure for this
development different factors has roles among them is organizational
culture. On this base, the present research accomplished with the aim
of exploration of the relation of organizational culture and the air of
human recourses development from the view point Birjand university
personals which answer to eight hypotheses. The methodology of the
research is descriptive and unitary and from the aim point of view
is applied. The statistical community of the research includes the
personals of Birjand University which are selected totally 130 persons
in randomly method. The data are collected from questionnaires
of organizational culture Denison. For analyzing the data, the
inferential statistic such as Multiple Pearson and Regresion Test are
1. Faculty Member of the Educational Training Group of Birjand University.The
responsible writer, pourshafei@yahoo.com
2. Faculty Member of the Educational Training Group of Birjand University
3. MA Student in Management Training Of Birjand University
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used. The descriptive findings of the study showed that in sum the
average of aspects of organizational culture meaningfully is high
from the medium rank. The unitary results also indicate that there is
a meaningful positive relation between organizational culture and the
air of human recourses development. Beside, the results of the analysis
of Regresion in this study also showed that among the partnership
aspects, compatibility, adaptability and mission, after the mission is
the best forecasting index in air of human recourses development
of university. This matter indicates that if the organization’s future
direction becomes clear, the air of the organization in the field of
developing human recourses becomes desirable. On this base, it
is suggested that the managers of the university accomplish their
actions and affairs on the bases of strategic planning and also inform
the personals from the planning and goals of the university and the
means of its fulfillment.
Key Words: Organizational Culture, The air of Human Recourses
Development, Denison Model
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The Effect of Shahnameh in Khavaran Nameh
Behnamfar, Mohammad1
Khosravi, Majid 2
Abstract
Shahnameh Ferdowsi is the richest complete Persian poetical work
and the important documentary of majesty and rhetoric of the Persian
language and culture in which the national stories and historical
works of Iranian ethnic has been drown in its best manner. Khavaran
Nameh Ibn Hisam is one of the best exemplar of religious epic and
is the sign of the establishment of Shia religion between Iranian. Ibn
Hisam in composing of Khavaran Nameh severely has been affected
by Ferdowsi and considered in his view the masterpiece of the Toos
poetry master as his pattern. So the writers of this article with the
descriptive-comparative methods and text analyzing procedure
tried to show the effect of Shnameh in Khavaran Nameh in different
aspects. The results of the study indicate that this impressionability
can be seen overtly and covertly in all of the Khavaran Nameh. From
selection of rhythm and poetical meter to lexical impressionability,
and guaranty of some literary hemistiches and Shahname verses,
similarity in story characters, similarity in describing the battle fields
and duel contests, rarities of customs, quarrel between truth and
1. Associate professor in Persian literature of Birjand University, Email: m_
behnamfar@yahoo.co
2. MA In Persian literature of Birjand University, Email: m.khosravi1366@yahoo.co
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fault, affectability from the former archeological works, combat with
demons, devils and magicians and so on.
Key Words: Ferdowsi, Shahnameh, Ibn Hisam, Khavaran Nameh,
National Epics, Religious Epics, Influence Criticism.
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The study of the role of tourism in rural developing by the use
of SWOT Model (Case Study: the village Khoor of Khosf County)
Moradi, Mahmud1
Khatami, Somayyeh2
Abstract
The unfavorable ecological conditions and periodical drought is
one of the main reasons of vulnerability of these rural districts. The
Khoor village also located in desert region of Iran and influenced
from these conditions and it feels to be noticed much for its valuable
historical texture because the rural tourism beside the maintenance
of the historic buildings, can provide the external secondary incomes
to rural family members and path the way for economic grows. This
paper with the aim of the inspection of the role of tourism role in
village development has accomplished the capacities of tourism in
Khoor village with the emphasis of SWOT model. This research
from the aim aspect is applicable and is descriptive-analytic from the
methodological domain. From field inspections, about 30 percentages
of the family residents of the Khoor village of 50 family members
and also some experts in tourism field has been selected. The results
of the study shows that the existence of the historic attractions and
traditional texture in Khoor village with local management control
1. Assistant Professor in Geographic Rural Planning of Payam Noor University of
Birjand, The responsible Writer. Email, moradi_m@pnu.ac.ir
2. MA in Geographic Rural Planning of Payam Noor University of Birjand . Email
.Khatami. somayeh@gmail.com
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and the cooperation of the villagers specifically the women in
developing the manufacturing activities-handcrafts and so on and
providing the demanded services for tourists can bring about the
background for rural developments.
Key Words: Rural tourism, Rural Developments, SWOT Model,
Khoor, Khoosf.
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The inspection of the construction process of MashhadBirjand-Sistan telegraphs line and its difficulties in the years of
1323-1319 Hegira
Najafzadeh, Ali1
Elahizadeh, Mohammad Hasan2
Abstract
The telegraph lines were one of the important and fastest public
communications means in Qajar era. With the establishment
of telegraph office in near or far different places, the news and
reports exchanged in a fast manner and decisions and reactions
accomplished quickly. First the telegraph line in the east of Iran
reached to Mashhad in 1293 Hegira and then its minor subsidiary
branches has reached to Sarakhs, Sistan and Dargaz and combined
the remote and frontier locations to the centers of power. One of
the important east telegraph lines in Iran was the line of MashhadSistan which was built in the year of 1320 lunar. The establishing
of telegraph line from Mashhad to Sistan for the reason of distance
aloofness and geographical conditions has lots of difficulties. The
difference of Russian and Iranian outlook in respect to establishment
of this communicational line, the form of collaboration of Ghayenat
and Sistan rulers were of the other difficulties fronting them in this
1. Faculty Member of t History of Birjand University, the Responsible Writer,
anajaf@birjand.ac.ir
2. Assistant Professor in History of Birjand University

195

khorasan Quarterly of Cultural - Social Studies

great plan. The way of providing and preparing of telegraph draft
in line direction, preparing transportation means, determining the
place of telegraph office and residing place to the members of wire
board, passing from dissert regions of Khorasan and Ghayenat, mire
around Hamoon lake, the method of protection from telegraph
wires were among the difficulties and problems which come forward
in the time of wiring that in this article these mentioned problems
has been inspected with the emphasis of document.
Key Words: telegraph line, Birjand, Mashhad, Sistan, Qajar
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