مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 12ـ2

کاربرد تاریخی فرامین شاهان صفوی در باب ارامنه
*

نصراله پورمحمدی املشی
چکیده
اسناد و مکاتبات زیادی در دورهی صفوی تحریر و تدوین شده است؛ در این راستا فرامین حکومتی ،که در بـا

ارامنه صادر شده و به «فرامین فارسی ماتناداران» مشهور است ،از جنبههای مختلف مـیتوانـد بـرای پژوهشـگر
تاریخ صفویه گرهگشا باشد .گرچه این فرامین در با چگونگی ادارهی اقلیت ارامنه در ایران صادر شدهانـد ،امـا
ابعاد مختلف زندگی ایشان را شامل میشود و جهتگیری حکومت صفویه در ابعاد مختلف را نشان میدهد .بـدون
تردید ،مطالعه این فرامین و اسناد برای ارائه تصویر کاملتر و دقیقتر روح سیاسی ـ اجتمـا ی حـاکم بـر جامعـه
صر صفوی الزم و ضروری میباشد .مضاف بر اینکه رصد کردن سیاست مذهبی حکومت صفویه در با اتبـا
غیر مسلمان ،شفافتر خواهد شد.
واژههای کلیدی :فرامین ،ارامنه ،شاهان صفوی ،ماتناداران.

* استادیار گروه تاریخ دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین (ره))poor_amlashi@yahoo.com( .
تاریخ دریافت 31/20/11 :ـ تاریخ تائید.31/20/20 :

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 21ـ12

پوشش زنان در دورهی اشکانیان
**

شهرام جلیلیان *،سیدعلی فاطمی
چکیده

این مقاله با رویکرد تاریخی ـ توصیفی ،به مطالعه نو پوشش و جامههای زنان ایرانی در دورهی اشکانیان خواهد
پرداخت .از اینرو ،کوشش میشود پس از اشارهای کوتـاه بـه موقعیـت سیاسـی و اجتمـا ی زنـان در جامعـهی
اشکانی ،با نگاهی تحلیلی به گزارشهایی که آگاهیهایی را دربارهی تاریخ اشکانیان ،و نو جامه زنـان اشـکانی
بهدست میدهند ،همهی بازنماییهای زنان در دادههای باستانشناختی و یادگارهای هُنری اشکانیان مورد مطالعـه
قرار گیرد ،و توصیفی نزدیک به واقعیت از چگونگی پوشش و نو جامهی زنان این دوره ارائه شود.
مطالعه ی منابع تاریخی و بازنماییهای گوناگون زنان در دادههای هُنری و باستانشناختی اشـکانیان هموـون
مجسمهها ،نگارههای زنان روی سکهها ،و نقاشی های دیواری ،آشکارا نشان می دهند که زنان اشکانی ،تا اندازهی
زیادی هموون زنان ایرانی دوره هخامنشیان در فعالیّتهای گوناگون اقتصادی و اجتما ی جامعهی خود ،حضـور
چشمگیر داشتهاند ،امّا همواره جامههای بلند ،چیندار و گشادی میپوشیدند که کامالً اندام آنها را مـیپوشـانید ،و
حتی گهگاه پارچهی نازک و بلندی همانند چادر را روی سر خود میافکندند.
واژههای کلیدی :ایران باستان ،اشکانیان ،یونانیان ،زنان ،سنگنگارهها ،نقشمُهرها ،پوشش ،جامههای زنان.

* استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز)jalilianshahram@yahoo.com( .
** ضو هیأت لمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتما ی وزارت لوم ،تحقیقات و فناوری)safatemi1222@gmail.com( .
تاریخ دریافت 31/22/12 :ـ تاریخ تایید31/23/20 :

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 22ـ29

فرهنگ و آئین حکمرانی
در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبداهلل
*

سید محمدرحیم ربانیزاده

چکیده
پژوهش حاضر ،درصدد است با بررسی نامهی طاهر به فرزندش بداهلل ،دیدگاه وی را دربارهی حکومت ،ر یـت،
و رابطه ی متقابل آنها تبیین ،و آئین حکمرانی در دوره طاهریان را مشخص کند .نتایج تحقیق ،مشخص میکند نظام
مطرح شده در این نامه ،از فرهنگِ حکمرانی داللت مـیکنـد کـه در مقایسـه بـا دولـتهـای نـوین ،بسـیاری از
کارکردهای امروزین آن را در برمیگیرد .در بررسی ملکرد امرای طاهری ،میتوان آن را دستورالعمل مکتـو و
آئیننامه حکومتی آنان ،و در سطوح باالتر ،بهخصوص در دورهی مامون ،به نوان دستورالعمل اجرایـی مـاموران
دولتی دانست .برخی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،حاکی از تاثیر اندیشهها و شیوههای مطرح شده در نامهی
طاهر ،در خصوص ادارهی حکومت و نظرات مالیاتی ایشان بر اندیشههای ابن خلدون در مقدمه میباشد.
واژههای کلیدی :فرهنگ حکمرانی ،نامه طاهر بن حسین ،بداهلل بن طاهر ،طبری ،ابن خلدون.

* استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه لوم انسانی و مطالعات فرهنگی)rabbanizadeh@yahoo.com( .

تاریخ دریافت 31/22/10 :ـ تاریخ تایید31/22/23 :

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 02ـ20

پژوهشی در جلوههای آیات الهی بر آثار هنری ایرانی ـ اسالمی
*

مجید ساریخانی

چکیده
جلوههای آیات الهی با زبان و خط ربی ،پس از اسالم بر آثار هنری ایران تاثیرگذار بوده است و سکههای مزین
به آیههای قرآنی قرن اول هـ. .ق .صحه بر آن میگذارد .این پژوهش ،به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که
جلوههای آیات الهی در ارتباط با آثار هنری ایرانی ـ اسالمی چگونه قابل تبیین است؟ و فرضیه تحقیق مبتنی بـر
آن است که محتوا و مضامین کتیبهنگاری آثار هنری ایرانی ـ اسالمی ،بیانگر جلوههـای آیـات الهـی متناسـ بـا
کاربری آثار هنری است.
دادههای پژوهش ،بررسی  212اثر هنری موزه ملی ایران است که از این میـان ،حـدود  91اثـر بـه صـورت
مستقیم (معرفی در متن) 01 ،اثر غیرمستقیم (بهرهگیری از محتوای کتیبهها در مـتن) و  90اثـر دارای کتیبـههـای
مشابه و تکراری بودند و تحلیل و نتیجهگیری پژوهش مستند به کل جامعه آماری است .نتیجهی بررسـی ،بیـانگر
آن است که مضامین و مفاهیم کتیبه نگاری جلوههای آیات الهی با کاربرد هـر اثـر هنـری ارتبـاط مسـتقیم دارد و
محتوای کتیبهها ،یافتههای پژوهش را در دو گروه آثار وابسته به معماری (با مضمون ارشادی) و آثار هنری صنایع
ظریفه (با محتوای حفاظت بخشی ،و والیتپذیری و )...قرار میدهد.
واژههای کلیدی :آیات الهی ،کتیبهنگاری ،آثار هنری ،موزه ملی ایران ،قرآن.

* استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه شهرکرد.)sarikhanimajid@yahoo.com( .

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 222ـ00

دالیل اطاعت محض درونی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
(مطالعه موردی :حسن صباح)
***

علیاصغر سعدآبادی *،عالیه کاظمی **،علیاصغر پورعزت
چکیده

با نگاهی اجمالی به تاریخ بشر ،مشاهده می شود پیروان برخی رهبران بدون هیچ زور و اجباری ،با رضایت کامـل
و داوطلبانه به فرمانبرداری مطلق از آنها روی میآورند .در این پژوهش ،ضمن بررسی دالیل این نو از اطا ت،
تالش شده است اسما یلیان در دوران رهبری حسن صباح ،مورد بررسـی تفسـیری و گزارشـی قـرار گیرنـد .از
اینرو ،در ابتدا با استفاده از روش اقدامپژوهی تاریخی ،دالیل اطا ت محض اسما یلیان از حسـن صـباح مـورد
شناسایی قرار گرفتند؛ سپس کدهای اولیه با استفاده از نرمافزار  MAXQDAچندین مرتبه مورد تحلیل و بـازبینی
قرار گرفته و در نهایت  2شاخص اصلی و  22زیرشاخص از مجمو ه دادهها شناسایی گردید .در پایان ،با مراجعه
به خبرگان و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،دالیل اطا ت محض اسما یلیان ،اولویتبندی شده اسـت.
نتایج نشان می دهد واملی چون رهبری دیکتاتورانه و وامل مادی ،تاثیر ناچیزی بر اطا ت محـض ایـن گـروه
داشته و شاخصهای منسو به مذه  ،مهمترین امل تاثیرگذار بر اطا ت محض داوطلبانه این گروه بوده است.
واژههای کلیدی :اطا ت محض ،اسما یلیان ،سبک رهبری ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی.

* دانشجوی دکترای سیاستگذاری لم و فناوری دانشکده لوم و فنون نوین دانشگاه تهران)alisadabadi@ut.ac.ir( .

** استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران)aliyeh.kazemi@gmail.com( .
*** استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران)pourezzat@ymail.com( .
تاریخ دریافت 2932/21/22 :ـ تاریخ تائید31/22/23 :

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال چهارم ،شمارهی شانزدهم ،تابستان  ،2931صص 291ـ229

خاراسن و جایگاه سیاسی و تجاری آن در شاهنشاهی اشکانی
**

یعقوب محمدیفر *،علیرضا خونانی
1

چکیده
پژوهش حاضر درصدد است مناسـبات حکومـت خاراسـن در جنـو میـان رودان را بـا پادشـاهی اشـکانی و
امپراتوری روم بسنجد .خاراسن با اهمیت منحصر بفرد خود تاثیر زیادی در روابط این دو قدرت بـزر

و رقیـ

داشته است .شناخت بیشتر این روابط از البالی کاوشهای باستانشناسی این منطقهی باستانی که اطال ات بسـیار
محدود و اندکی راجع به آن وجود دارد امکانپـذیر خواهـد بـود .یافتـههـای پـژوهش کـه مبتنـی بـر مطالعـات
سکهشناسی ،باستانشناسی و منابع است مشخص میکند حاکمان این منطقه با ریشهی بومی ،و فرهنگ سامی قصد
تسلط بر خلیجفارس و تجارت آن با سایر مناطق ،استقالل مل بیشـتر در روابـط بـا اشـکانیان و ایجـاد روابـط
گستردهتر با امپراتوری روم و هند داشتهاند.
واژههای کلیدی :اشکانیان ،جنو میانرودان ،خاراسن و خاراکس ،تجارت.

* دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه بو لی سینا ـ همدان.
** دانشجوی کارشناسی باستانشناسی دانشگاه بو

)( mohamadifar@Basu.ac.ir

لی سیناـ همدان)Alireza.khounani@yahoo.com(.

تاریخ دریافت 31/20/22 :ـ تاریخ تأئید31/23/20 :
 .2نگارندگان از تمامی کسانی که در راستای نگارش مقاله حاضر ایشان را یاری دادند ،صمیمانه قدردانی میکنند .دسترسی به بسیاری از منابع
اصلی در رابطه با تاریخ و باستانشناسی خاراسن با دشواریهای بسیاری روبهرو بود .از این جهت در اینجا جای دارد تـا قـدردانی خـود را
نسبت به آقایان دنیل تی .پاتس از دانشگاه نیویورک ،لئوناردو گرگوراتی از دانشگاه اودین ایتالیا ،وادیم نیکیتین ،مارک پاسل و جـان هیـل از
کوک تاون استرالیا ،بابت ارسال آثار و مقاالت مرتبط با پژوهش حاضر ابراز کنیم.

