دالیل برآمدن و زوال شهرهای مسیر رودخانه کارون
در خوزستان قرون4ـ 3هـ.ق
علی بحرانیپور* ،سجاد کاظمی

**

چکیده
خوزستان بهعنوان یک تمدن رودخانه ـ جلگهای در دوره ی قبل و بعـد از اسـ ،ه ومـواره دارای شـرهوای تتعـدد و
پهرونقی بوده که ع،وه به شرهوای شناخته شده چون شوشه شوشتهه اوواز شرهوایی نیز وجود داشتهانـد کـه اتـهوزه
آثار چندانی از آنرا باقی نمانده است .از جمله تیتـوان بـه شـرهوای ت ـیه رودخانـهی کـارون چـون ع ـُهتمُه ه
سوقاالربعاءه جمبی و دورق اشاره کهد .در این تقاله بهآنیم تا با روش تاریخی و با رویُهدی توصیفی ـ تحلیلـی و بـا
عنایت به رویافت تاکس وبه در زتینهی دستهبندی تاویتی و دگهگونی شرهوا به بهرسـی علـل بهآتـدن و افـون ایـن
شرهوا در خوزستان سده وای سو و چرار وجهی بپهدازیم .فهض تا این است که وجود رودخانهوای تتعدده به ویژه
رودخانه قابل کشتیهانی کارون و ارتباط آن با آبوای آزاد ومواره عاتل و ب تهی بهای شُلگیهی و رونق تجـاری و
فهونگی شرهوا در خوزستان بوده است .یافتهوا حاکی از آن است که بنیان اکثه شرهوای خوزستان جز ع ـُهتُه و
سوقاالربعاء به پیش از اس ،بهتیگهدد و در سدهوای سو و چرار وجهی با تولیـد انـواک کاالوـا و تحتـوال از
رونق تجاری و اقتتادی و به تبع آن رشد فهونگی باالیی بهخوردار بودند؛ اتا به تهور زتان در نتیجه عواتـل ببیعـی
چون بغیان و تغییه ت یه رودخانه و نیز علل تاریخی ومچون تاثیه قیا زنگیانه ورود قبایل تـه ه تغییـه خـس سـیه
تجاری و درگیهی تیان قدر وای تحلی عهبواه این شرهوا حیا و رونق خود را از دست دادهاند.
واژههایکلیدی:خوزستانه کارونه ع ُهتُه ه سوقاالربعاءه جبیه دورق.


* دانشیار گهوه تاریخ دانشگاه شرید چمهان اوواز)Bahranipour@hotmail.com( .
** دانشجوی دکتهی تاریخ ایهان اس،تی دانشگاه شرید چمهان اوواز)Sajad.kazemi1984@yahoo.com( .
تاریخ دریافت 1934/4/1 :تاریخ تایید1931/4/22 :

روند بازنمایی هویت خودی و دیگری
در تاریخ بیهقی


*

حسینعلی بیات  ،جمیله یوسفی

**

چکیده
وویت از تنظه قائلین به گفتمانه دستاورد گفتمان است و در ظهف آن شُل تـیگیـهد .وـه وـویتی تحتـون گفتمـان
خاصی است و تیتوان آن را ومچون فهآینده فرم کهد و به آن جنبه تاریخی و در حان شدن داد .از آن جا که گفتمـانه
اتهی سیان و ن بی است وویت نیز اتهی تتغیه و دگهگون است .گفتمان در حقیقت تحتون نظا علم و ساختار زبانی
است که نظاتی خاص از نمادوا و تعانی را شُل داده است .گفتمانه نظا تعنایى وسیعتهی از زبان است و وه گفتمـان
به ق متوایى از حوزه جاتعه چیهه شده و از بهیق سیطهه به ذون واه به گفتاروا و کهدارواى فهدى و جمعی سوژهوا
شُل تىدود .در این پژووش با برهه گیهی از نظهیه گفتمانی انتقادی فهک،فه تاریخ بیرقـی در سـه تهحلـه؛ نخ ـت؛
تحلیل تفتل تتنه دو ؛ تف یه بافت زتینهای و گفتمانوایی که تتن تتُی بهآن است و سـو ؛ تبیـین بـه تعنـی دیـدن
گفتمان به عنوان جزئی از روند تبارزه اجتماعی در ظهف تناسبا قدر ه تحلیل شده و نشـان داده شـده اسـت کـه
بیرقی با تُیه به کداتین صفا و فتون تشته گهوه «تا»ی تورد نظه خود را شُل تیدود؟ و با بهج ته کهدن کدا
تفاو وا و برههگیهی از کدا الگوواه گهووی را بهد تیکند و در نرایت وویت سیاسی بیرقی چگونه در توصـی او از
«تا» و «غیه» شُل تیگیهد.
واژههایکلیدی:بیرقیه وویت سیاسیه گفتمانه فهک،ف.


* استادیار

گهوه تاریخ دانشگاه آیتاهلل بهوجهدی)bayat_149@yahoo.com( .

** دانشجوی تاریخ دکتهای دانشگاه الزوها.
تاریخ دریافت1934/8/2 :

تاریخ تایید1931/4/22 :

کبوترخانههای گلپایگان و خوانسار:
نگرشی بر اهمیت تاریخی و فرهنگی آنها در دوره قاجار
یداله حیدری باباکمال

*



چکیده
یُی از ترمتهین سازهوای بوتی ایهان در ارتباط با اقتتاد کشاورزیه بناوای توسو به کبوتهخانه است .استان اصفران
از تنابقی است که در زتینه پیشینه و ساخت کبوتهخانه در تاریخ بوتی ایهان نقش ب زایی داشته است .از آنجایی کـه
کبوتهخانه وای گلپایگان و خوان ار تاکنون از نظه تاریخی و باستانشناسی به دقت تطالعه نشدهانده پژووش حاضه در
ت،ش است؛ اومیت بناوای تذکور را در این پرنه ی فهونگی با توجه به تناسبا سیاسیه اقتتادی و جغهافیایی روشن
سازد .روش به کار رفته ع،وه به تطالعه تنابع تاریخیه فعالیت تیدانی باستانشناسی ـ بهرسی پیمایشی فشهده ـ است.
به تنظور دستیابی به اوداف یاد شده  141کبوتهخانه در شرهستانوای گلپایگان و خوان ار شناسـاییه سـپس از نظـه
تاریخیه الگوی پهاکنشه عملُهده تیزان فعالیته قدتت و تعماری تطالعه شدهاند .نتایج پژووش نشان تیدوـد بیشـته
کبوتهخانهوا در اتتداد رودخانه درازرودخانه گلپایگان و رودخانهی خوان ار پهاکنده شده و عموتاً تهبـوط بـه اواخـه
دوره قاجار بودهاند .کبوتهخانه وای خوان ار و گلپایگان بهخ،ف سایه کبوتهخانه وای تنابق اصـفران کـه اسـتوانهای
شُل و تنده با نقشه چرارکنج (ت تطیلی) بنا شدهاند .یافتهوای دیگه پژووش نشان تیدود کـارکهد کبوتهخانـهوـای
خوان ار و گلپایگان ومانند سایه کبوتهخانه وای تنابق دیگه ایهان تولید کود بهای تقویت زتینوای کشـاورزی بـوده
است.
واژههایکلیدی :کبوتهخانهه گلپایگانه خوان اره فهونگ بوتیه بهرسی تاریخی و باستانشناسی.


* دانشجوی دکتهی باستانشناسی دانشگاه بوعلیسینا ومدان)Yadolah.Heydari@gmail.com( .
تاریخ دریافت 1934/1/18 :تاریخ تایید1931/9/4 :

فرش به روایت شاهنامه فردوسی
در دورههای پیشدادیان و کیانیان
شهدخت رحیمپور

*

چکیده
فهش دستباف یُی از شاختهوای وویت ایهانی است که در جران شناخته شده اسـت و در بـازنگهی قـدتت فـهشه
پیوند آن را با اسطوره وای این سهزتین تیتوان دریافت .در این پژووشه به فهش عته پیشدادی و کیـانیه بـا وـدف
شناخت و تحلیل کاربهدوای آنه به روایت شاوناته فهدوسی توجه شده است .به دلیل تاویت تجزیهپذیه الیاف فهش و
در دستهس نبودن نمونه بافتهوایی از گذشتهوای دوره بازخوانی تاریخ فهش ایهانی را در تنابع تُتوب تیتوان ج تجو
کهد .از اینرو پژووش حاضه به بور خاصه به شاوناته فهدوسی به عنوان بهگ ترمی از تمدن ایهانی در واکاوی فهش
عته پیشدادی و کیانی توجه دارد .شیوه گهدآوری دادهوـا در ایـن پـژووش کتابخانـهای و روش تحقیـق توصـیفی ـ
تحلیلی است .نتایج نشان تی دود که ع،وه به کاربهد ادبی فهش در زبان فهدوسی و اشاره به سـیه فـهشبـافیه وفـت
کاربهد فهش که در آن دوران بدان اشاره شده است عبارتند از :تهاسم جشن و اعیاده تهاسم تدفین و سوگواریه ودیه و
پیشُشه جریزیه عهوسه غنائم جنگیه تجار و اتوان خزانه.
واژههایکلیدی:فهشه دورهی پیشدادیانه دورهی کیانیانه شاوناته فهدوسی.


*

کارشناس ارشد فهشه تدرس گهوه فهش تهکز علمی کاربهدی آتوزش بازرگانی شیهاز(shrr107@yahoo.com) .

تاریخ دریافت 1934/9/22 :تاریخ تایید1931/2/2 :

جنگ جهانی اول و چگونگی بازنمایی آن در سینمای ایران
*

سید علی روحانی

چکیده
رویدادوای تهبوط به جنگ جرانی اون در ایهان و نتایج اجتماعی و سیاسی آن ومواره تورد توجـه ونهتنـدان ایهانـی
تعاصه بوده است که در این تیان سینمای داستانی ایهان تنرا چند دوه است که ساخت فیلموـای تـاریخی بـا توضـوک
ایهان در جنگ جرانی اون را تجهبه تیکند .این تحقیق تیکوشد نخ ت با تحلیل رابطه سینما و تاریخ از تنظه رابـه
ای رموزِن تونه ویژگیوای پژووشی این نوک آثار سینمایی و چگونگی دستیابی به نوعی تحلیـل تـاریخی بـه کمـک
سینما را تشهیح کند .سپس به بهرسی تحتوایی فیلم وای تـاریخی ایهانـی تهبـوط بـه جنـگ جرـانی اون پهداختـه و
ویژگیوای تفروتی آنوا را بهرسی کند .این پژووش نشان تی دود که توضوک ایهان در جنگ جرانی اون در سـینمای
قبل از انق،ب توضوعی فهاتوش شده بود که پس از انق،ب اس،تی به ابزار بیانی ترم بهای تبیین تقاوتـت تـاریخی و
بیگانه ستیزی ایهانی تبدیل تیشود .این نوک رویُهد به دالیل ایدئولوژیک با تاکید به بهخی از توضوعا پس از سـه
دوه از ظرور سینمای تاریخی و آسیبشناسی آنه به بهح توضوعا جدیـدی در ایـن نـوک از فـیلموـای تـاریخی
تیپهدازد.
واژههایکلیدی :جنگ جرانی اونه سینمای ایهان و فیلم تاریخی.


* استادیار دانشگاه ونه ترهانه دانشُده سینما و تئاتهه گهوه سینما)alirouhani1@yahoo.com( .
تاریخ دریافت 1934/2/29 :تاریخ تایید1931/2/2 :

کاپادوکیه نگهدارندهی فرهنگ و سنّت هخامنشیان
در آسیای کوچک
طهمورث مهرابی* ،شهرام جلیلیان

**

چکیده
کاپادوکیه در آسیای کوچک یُی از کانون وای درگیهی یونانیان و وخاتنشیان بهختوص در پایان دورهی شاونشاوی
وخاتنشیان بود که تی توان ت با پشتیبانی از وه یک از این دو وماورده در این جنگوـا ب ـیار تیثیهگـذار باشـد .در
دوره ی وخاتنشیانه وموندانی از خاندان وخاتنشیه یُی پس از دیگـهی در کاپادوکیـه فهتـانهوایی یافتنـد و پـس از
نابودی شاونشاوی وخاتنشی نیز این ساتهاپیه پایگاوی بهای فهتاندوانی شد که تی خواستند با اسُندر و جانشینان او
بجنگند .ومچنین گذار جاده ی ترم شاوی از کاپادوکیه و وم ایگی این سـهزتین بـا دریـاه اومیدـت دوچنـدانی بـه آن
بخشیده بود .با وجود اینه تاکنون چندان دربارهی جایگاه کاپادوکیـه در نگرداشـت فهونـگ و سـنت وخاتنشـیان در
آسیای کوچک پژووش نشده استه تنرا در پارهای گزارشوای تاریخی تیتوان آگاویوای پهاکندهای در این زتینه به
دست آورد .از اینروه پژووش حاضه با استفاده از گزارشوای تاریخی و دادهوای باستانشناختیه به تطالعهی جایگاه
جغهافیایی و سیاسی کاپادوکیه در دوره ی وخاتنشیان و نقش آنرا در نگرداشـت فهونـگ و سـنت ایهانـی در آسـیای
کوچک پس از نابودی شاونشاوی وخاتنشیان پهداخته است.
واژههایکلیدی:وخاتنشیانه کاپادوکیهه آسیای کوچکه فهونگ و سنت.


* دانشآتوختهی کارشناسی ارشد تاریخ ایهان باستان از دانشگاه فهدوسی تشرد (نوی ندهی ت ئون))Tahmores.mehrabi@yahoo.com( .
** دانشیار گهوه تاریخ دانشگاه شرید چمهان اوواز)jalilianshahram@yahoo.com( .
تاریخ دریافت 1934/3/14 :تاریخ تایید1931/4/22 :

