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«ن والقلم ومايسطرون»...
                   «قرآن كريم»

آموزشي،  فصلنامه  از  است  شماره ديگري  حاضر  سالم: نشريه 
پژوهشي«گلپنگ» كه حاصل تحقيق و نگارش اصحاب انديشه و 
ارباب قلم در استان ماست. تأكيد هميشگي و مستمر جناب آقاي 
اميرزاده – مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان – بر 
تداوم انتشار «گلپنگ» دست اندركاران اين فصلنامه را بر آن داشت 
فارس  خليج  كرانه ى  فرهيخته  پژوهشگرهاى  از  استعانت  با  تا 
«گلپنگي» درخور خوانند گان و دانش پژو هان ارجمند، تقديم آنان 

بنمايد.
در اين شماره آثارمتنوعي ازكارهاي تحقيقي اين بزرگان در معرض 
ديد شما قرار دارد با اين اميد كه مقبول طبع واالي صاحب نظران 

قرار گيرد.
و  فرهنگ  كل  دراداره  واقع  فصلنامه  دفتر  كه  پيداست  ناگفته 
ارشاداسالمي هرمزگان پيشنهادها، انتقادها و ديدگاه هاي خوانندگان 

سخن شناس خود را با جان و دل پذيرا ست.
باشد كه اين فرآيند، انگيزه اي باشد براي پربارشدن گلپنگ ها در 

آينده. بمنه و كرمه.
سردبير

سرمقاله4

بدون مقدمه
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درآمدي بر آيين تدفين در ميناب
رحمت اهللا عباسي دمشهري*

چكيده 
    آيين هاي موجود در خصوص تدفين با مرگ، تشييع و خاكسپاري گره خورده است. اين عقايد نه تنها 
با باور ها درباره مرگ و زندگي پيوند خورده است، بلكه براي زنده هانيز كاركردي جامعه  شناختي دارد. از 
اين روي، آگاهي در اين زمينه به شناخت بهتر باورهاي گوناگون درباره مرگ منجر مي شود. در اين مقاله 
آداب و رسوم تدفين در منطقه ميناب مورد بررسي قرار گرفته است. عالوه  بر اين، هرجا نمودي اساطيري از 
باورهاي كهن و مناسك گذر مرگ وجود داشته، پاره اي از آنها ذكر شده است. اين بررسي درآمدي است به 
آيين  تدفين در منطقه ميناب و گريزي است اساطيري به مشابهت ها در مناسك گذر مرگ در منطقه ميناب.

واژه هاي كليدي: آيين هاي تدفين، مناسك گذر، اساطير، مرگ، ميناب.

مقدمه 
    راه و رسم تدفين و آيين هايي كه در اين  باره وجود دارد، با مرگ، تشييع و خاكسپاري پيوند 
خورده است. چنين آداب و رسومي مشخصه جامعه انسانى است. اين آداب و رسوم نه تنها با عقايد 
مذهبي درباره ماهيت مرگ و پيدايي يك زندگي پس از مرگ گره خورده است، بلكه براي كساني 
كه زنده هستند نقش هاي جامعه شناختي، روان شناختي و نمادين دارد. لذا، مداقه آداب و رسوم و 
آيين هاي كفن و دفن در فرهنگ هاي مختلف ما را به شناخت بهتر عقايد گونا گون در خصوص 
مرگ و سرشت آدمي رهنمون مي كند. آداب و رسوم تدفين نه تنها براي آماده سازي و دفن جسد 

متوفي مي باشد، بلكه براي بازمانده هاو تدام روح و ياد فرد فوت شده در خاطره ها نيز مفيد است.
 Email: abbasi.rahmati@gmail.com   محقق فرهنگ و زبان باستان *

5



 تدفين در جهان
در تمام جوامع پيش از آنكه جسد 
آن  شيوه اي  به  بسپارند،  خاك  به  را 
مي كنند.  تدفين  مهياي  و  آماده  را 
شده،  شناخته  خاكسپاري هاي  اولين 
متعلق به گروه هاي نخستين انسان يا 
شواهد  است.    Homo sapiens
اين  كه  مي دهد  نشان  باستان شناسي 
گروه هاي نخستين(نئاندرتال)، مرده را با 
به  اعتقاد  احتمالي  نماد  كه  اخرا  گل 

زندگي پس از مرگ است، ملون مي كردند. 
شست و شو، ملبس كردن به لباس هاي مختلف، و تزيين جسد با زيورآالت، اشيا مذهبي و تعويزات 

 (Encarta Enc.2003) .از جمله شيوه هاي رايج و متعارف تدفين در دنيا هستند
يكي از شيوه هاي دقيق تدفين، موميايي كردن است كه در مصر باستان به  وجود آمده است. 
مصريان عقيده داشتند، براي اين كه روح بتواند به حيات آخروي وارد شود بايد بدن دست نخورده 

و سالم باقي بماند. چنين نگرشي موجب شد كه آنان شيوه هاي موميايي را بسط دهند.(همان منبع) 
شيوه هاي مختلفي كه براي دفن و رهايي از جسد مرده به كار مي رود، با عقايد، اقليم، جغرافيا و 
موقعيت اجتماعي مرتبط است. از طرف ديگر، خاكسپاري با نوع عقايد و پرستش اجداد نيز ارتباط 
تنگاتنگي دارد. به عنوان مثال،  سوزاندن مرده، شيوه اي است براي رهايي روح از قفس تن. در پاره اي 
ددان و الشخورها گذاشته مي شود تا خورده  مذاهب جسد در معرض عوامل طبيعي، مخصوصاً 
شود كه از آن جمله مي توان به  عقيده خاص پارسيان باستان اشاره كرد. يكي ديگر از مراسم تدفين 
به آب سپاري بوده كه رواج كمتري داشته است. حتي در اندك شماري از جوامع جسد مرده توسط 

اعضاي قبيله خورده مي شده است.(همان منبع)  
حمل مرده با آداب و رسوم خاصي صورت مي گيرد. به عنوان مثال، در مذهب هندو مراسم رفتن 
به مكان مرده  سوزان توسط مردي كه تركه آتشي به  دست دارد، رهبري مي شود و سوگوارها از 

نقطه اي گرداگرد ميز تابوت حركت مي كنند. (همان منبع)  
در يونان، مصر و چين باستان حتي خدم و  حشم را نيز به  همراه خان و ارباب در قبر دفن 
مي كردند. چنين قرباني اي بر اين نگرش استوار بود كه متوفي در زندگي پس ا زمرگ نيز به اين 

ملزومات نياز دارد ! (همان منبع)  
ميل براي نگهداري ياد و خاطر متوفي به روش و شيوه هاي گوناگوني نمود پيدا كرده است. به 
 عنوان مثال، گاه قسمتي از وسايل مرده مثًال لباس، زيورآالت و غيره به عنوان يادمان نگه مى داشتند؛ 

يا براي او بناي يادبود مى ساختند؛ يا مرثيه هايي در يادش مى خوانند.
پاره اي از باستان شناسان مي گويند كه به رغم شيوه هاي متنوع و گسترده خاكسپاري، به طورمعمول 

درآمدى بر آيين تدفين در ميناب6
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چهار اصل عمده و محسوس در همه آنها وجود دارد. نخست، نماد رنگ است. اگر چه رنگ سياه 
در همه مناطق نماد مرگ نيست، با اين حال استفاده از لباس هاي سياه و تيره به عنوان نشانه مرگ، 
به طور گسترده اي در اكثر مراسم تدفين وجود دارد. دوم، شيوه آرايش موهاي سوگوارن است كه 
اغلب به عنوان نشانه غم، تراشيده؛ يا مي گذارند بزرگ شود تا اين آشفتگي نشانه تأكيد بر حزن و 
اندوه آن ها باشد. سوم، گنجاندن مراسم پر سر و صدا يا زدن كوس و طبل در مراسم تدفين است. 
باالخره، اين كه در بسياري از فرهنگ ها از شيوه هاي پيش و پا افتاده براي آماده كردن جسد استفاده 

مي شود. (همان منبع)

تدفين در ايران
 از آنجايي كه پرداختن به آداب و رسوم كفن و دفن ايراني هاو ذكر نقول هاي تاريخي در اين 
خصوص در حوصله اين مقاله نيست، تنها به ذكر روايت تاورنيه درباره آداب كفن و دفن در دوران 
صفويه بسنده مي شود. بديهي است كه اين مقدار را تنها براي مقايسه بيشتر در مورد شيوه هاي كفن 
و دفن آن روزگار با حال و دگرگوني هاي احتمالي در اين خصوص آورده مي شود. تاورنيه مراسم 

تشييع جنازه و تدفين در دوران صفويه را چنين توصيف مي كند:
«در ايران رسم است، وقتي كه وضع بيماري خطرناك شد، روي بام خانه او آتش مي افروزند. براي 
اينكه همسايه ها مطلع شده براي بيمار از خداوند طلب شفا كنند. همين كه بيمار وفات كرد، تمام 
خانه پر از شيون و فرياد مي شود، زن هاگيسوهاى خود را مي كنند و حركاتي مي دهند كه شخص 
تصور مي كند آنها مسحور و جني شده اند و آواي حزين به صورت نوحه گري صفات حسنه مرده 

را مي شمارند و در هر لحظه فريادهاي موحش مي كشند.
پس از آن به قاضي اطالع مي دهند كه فالن كس مرحوم شده است. قاضي به آنها مي گويد: سر 
شما سالمت باشد، آنگاه حكمي به  غسال نوشته مهر مي كند كه مرده را به غسالخانه ببرند و بشويند. 
غسالخانه مكان مخصوصي است براي شستن مرده هاكه در كنار آب هاي جاري بنا مي كنند. بعد 
از آن مالها با علم و بيرق هاي مخصوصي مي آيند كه علم هابه اين شكل هستند داراى چوب هاي 
بلندي منتهي به سرنيزه  و در دو طرف سرنيزه تيغ هاي بلندي است كه با اندك حركتى خم و لرزان 
مي شود و اين اشخاص با فرياد، «اهللا... اهللا... اهللا...» مي  گويند، بدون اينكه چيز ديگر بيان كنند و پي 
در پي روي يك پا چرخ خورده؛ جستن مي كنند و هر كس بلندتر فرياد كند بيشتر اجرت مي گيرد، و 
براي اين كه بتوانند فرياد كنند، انگشت ابهام دو دست را به سوراخ دو گوش كرده و ساير انگشت ها 
را بر روي صورت مي نهند. بعد از آن كه مرده را غسل دادند، لباس هاي او را غسال متصرف مي شود، 
زيرا از روي حق به او تعلق دارد. وقتي تابوت را به طرف گورستان مي برند، معمول است هر عابري 
كه با جنازه مصادف شود شانه خود را به زير تابوت داده در حمل آن كمك مي كند و به قدري تابوت 

روي شانه او خواهد بود تا ديگري بيايد.
اما قبر ايراني هاگودالي است به  عمق و طول شش پا و عرض دو پا حفر كرده و مرده را به پهلو 
رو به مكه در آن مي خوابانند، و دو خشت در پهلوي سرش مي گذارند كه خاك بر روي صورتش 
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نريزد. اگر مرده متمول و جنگ آور رشيدي باشد، دستار، شمشير و تير و كمانش را همراه با ماكوالت 
در قبرستان گذارده با او دفن مي كنند. روي گودال را با آجر پوشانده و باالي آجر را خاك مي ريزند 
و متفرق مي شوند. فقط مالها به خانه مرده مراجعت مي كنند كه غذا صرف كرده مزد تالش خود 
را دريافت كنند. پس از آن دوست هانزد وراث فرد فوت شده مى آيند و تسليت مي گويند و اظهار 
تأسف مي كنند و دنيا را در بي ثباتي به كاروانسرا  و مخلوق را به قافله پيش و پس تشبيه مي نمايند. 

هشت روز بعد صاحب مرده سوار اسب شده به  بازديد دوستان مي رود». (تاورنيه، بي تا، 645-7)

تدفين در ميناب
از آنجايي كه در بخش ها و مناطق مختلف استان هرمزگان آداب و رسوم كفن و دفن به شيوه هاي 
متفاوتي برگزار مي شود و گاه در پاره اي از آنها به  خاطر تفاوت مذهبي، مثًال بين شيعه و سني، 
اختالف هايى وجود دارد، تمركز پژوهشي تنها روي يك منطقه قرار گرفت است با اين حال، اگر 
شباهت و اختالفي بين شيوه هاي مرسوم كفن و دفن در استان بود، اندك اشاره اى به آن ها شده 
است. لذا آنچه در اين مقاله گفته مي شود، مربوط به شيوه كفن و دفن در ميناب و نواحي اطراف 

آن است. 
از قديمي ترين اشاره هايى كه درباره مراسم تدفين در منطقه شده است؛ مي توان به قسمتي از نقل 

قول ماركوپولو  هنگام سفرش به هرمز ياد كرد. او مي گويد:
«در اينجا اگر كسي چه زن و چه مرد فوت كند براي وي يك عزاداري مفصل و بزرگ انجام 
مي دهند. بيوه  ها تا چهار سال و حداقل روزي يكبار در مرگ شوهرهاى خود نوحه سرايي مي كنند. 
براي اين كار تمام فاميل و همسايه ها جمع مي شوند و با صداي بلند و فرياد گونه گريه مي كنند و 
فرياد مى كشند و به اين ترتيب مرده را ياد مي كنند و از آن جايي كه در اين نواحي مرگ و مير زياد 
اتفاق مي افتد، صداي گريه و زاري هيچ وقت قطع نمي شود. در اين سرزمين زن هايي هستند كه با 

پول و حقوقي كه دريافت مي دارند در روي قبور مردگان گريه و زاري مي كنند».(ماركوپولو، 1363، 50)
با خاموش شدن چراغ زندگي يك فرد، مال يا شخص ديگري كه به تلقين گفتن آشناست، سعي 
مي كند كه حداقل يك تلقين، حال چه به زبان فرد محتضر يا خودش، براي ميت بخواند. پس از 
ذكر تلقين و درگذشتن شخص، پاهاي فرد متوفي را به طرف قبله قرار مي دهند، عالوه  بر اين دهان 
و چشم ميت نيز مى بندند. با اعالم همگاني فوت متوفي از طريق آشناها يا از بلندگوي مسجد، به 

خصوص در روستاها، از اهالي تقاضا مي شود كه در مراسم تشييع جنازه متوفي شركت كنند. 
نخستين مرحله تدفين، شست وشو يا غسل ميت است. با توجه به جنسيت (مرد يا زن) متوفي 
افرادي در معيت مال، غسل را انجام مي دهند. پيشتر كه امكاناتي چون غسالخانه و يا مكاني براي 
شستشو نبود، ميت را در خانه غسل مي دادند. اما در حال حاضر، اغلب قبرستان ها براي شست و شوي 

ميت محل مخصوصي دارند. 
ميت را روي روني ravoni (=تابوت) مي گذارند و به طرف غسالخانه مي برند. در غسالخانه كليه 
پوشش و لباس هاي ميت، جز لباسي كه ستر عورت كرده، از بدنش درآورده مي شود. پس از آن، 
ازاله نجاست از بدن ميت مي شود. به سخن ديگر، بدن ميت را با آب و سدر مي شويند و چنانچه 
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ماده نجسي از جمله ادرار، مدفوع، خون و غيره، روي بدنش باشد كامًال از بدن پاك مي  شود. پس 
از اين كار نوبت به غسل ميت مي رسد، غسل با سه آب داده مي شود، آب سدر، كافور و آب مطلق. 
آب سدر نبايد زياد غليظ و نه فاقد سدر كم باشد. بلكه بايد مخلوطي از هر دو مواد باشد؛ چنانچه 

به آب معمولي نماند. 
 ابتدا سر ميت را غسل مي دهند و سپس به ترتيب سمت راست و چپ بدن شستشو داده مي شود. 
به طور معمول براي غسل دادن هر يك از اين قسمت ها از سه كاسه آب استفاده مي شود. پس از 
غسل ميت اعضا سجده گاه را با كافور حنوطhonut مي كنند. به سخن ديگر، به اعضايي كه هنگام 
نماز خواندن با زمين تماس دارد (مثًال پيشاني، دو كف دست، زانو و دو انگشت بزرگ پا) مقداري 
كافور مي مالند. البته مستحب است كه بعضي از اعضا ديگر، مثًال روي سينه، سربيني و زيربغل، نيز 

حنوط  شود. 
بعد ميت را كفن پوش مي كنند، كفن شامل سه تكه است : يك تكه كه تمام بدن را مي پوشاند، دوم 
جامه كه به اصطالح دلكdalk گويند و سوم لنكlonk (=لنگ).  اين سه تكه براي مرد و زن هر 
دو واجب است. كفن زن سينه بنsina ban (=سينه بند) نيز دارد. در نهايت براي پوشش سر ميت، 
براي مرد عمامه  و زن تكه پارچه  چهارگوش به نام مكنعهmakna'a (=مقنعه) دور سر بسته مي شود.  
براى درست كردن هر يك از تكه هاي كفن از سوزن، نخ، قيچي و امثال آن استفاده نمي شود و 
كليه تكه ها با گره دادن پارچه ها درست مي كنند.  پس از كفن پوش كردن، دوباره ميت روي روني 
گذاشته مي شود و براي نماز خواندن آماده مي شود.  هنگام نماز خواندن بايد صورت ميت به طرف 
قبله باشد. همگي نمازگزارها به طرف قبله مي ايستند و نماز ميت اقامه مي شود. بعد از اقامه نماز، 
تشييع كننده هاكنار تابوت مي آيند و در كنار جسد متوفي فاتحه اي مي خوانند.  پس از آن، ميت را به 
سوي قبر مي برند. حد فاصل بين محل اقامه نماز و محل دفن، ميت سه بار به زمين گذاشته مي شود 
و سپس بلند مي كنند و بار چهارم او را به درون قبر مي نهند. ميت با كمك چند نفر به درون قبر 

حمل مي شود. اگر ميت مرد باشد از طرف سر وارد قبر مي  شود و اگر زن باشد از پهلو. 
معموالً قبر به اندازه يك انسانى كه داراى  قامت متوسط است حفر مي شود، به نحوي كه بوي 
فساد مرده از آن متصاعد نشود. درازا و پهناي آن هم با توجه به قامت فرد سنجيده و كنده مي شود. 
به طور كلى، قبر از دو قسمت عمده تشكيل شده : راست گود و الحد. معموالً شكل قبر با توجه به 
نوع زمين كمي فرق مي كند. به عنوان مثال، زمين هاي سفت و سخت براي دفن مرده مناسب هستند؛ 
 tâbokچرا كه قبر نشست نمي كند. اما در جاهايي كه زمين نرم و شني است پشت ميت را با تابك

(=بلوك) مي چينند و بعد روي آن با خشت گرفته مي شود. 
در قبر صورت و پاهاي ميت باز شده، به طرف قبله قرار داده مي شود. در بعضي مناطق به هنگام 
خواندن تلقين، همه تشييع كننده هادست هايشان را باز مي كنند و توصيه مي شود كه كسي دست هايش 
را نبندد. پس از قرار دادن ميت در الحدalhad (=لحد) در آن با خشت پوشانده مي شود و تنها 
قسمت كوچكي را براي خواندن تلقين باز مي گذارند. سه تلقين خوانده مي شود، تلقين هنگام 
احتضار، تلقين درون قبر و تلقين پس از خاكسپاري كه به تلقين حجتhojjat معروف است. تلقين 
با سه بار گفتن اين عبارت شروع مي شود : «اسمع افهم يا فالن بن/بنت فالن». تلقين شامل شهادت 
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 دادن به پيامبر (ص) و ائمه  (ع) مي باشد. 
پس از اتمام تلقين، روي ميت با خاك پوشانده مي شود. در پاره اي مناطق فرزند روي پيكر پدر يا 
مادرش خاك نمي ريزد. چرا كه معتقدند قساوت قلب مي آورد، يا بين ورثه اختالف پيش مي آيد. به 
هر حال، اغلب شركت كننده هادر مراسم تشييع مقداري خاك روي قبر مي  ريزند. در بعضي مناطق 
پس از پوشاندن كامل قبر با خاك، ابزاري كه در حفر گور استفاده شده (مثًال بيل، كلنگ و غيره) 

روي قبر گذاشته مي شود و در نهايت پارچه سبزي روي آن مى كشند. 
در بعضي مناطق رسم است كه اگر كسي شب شنبه دار فانى را وداع كند بهتر است، در قبرش يك 
تكه آهن انداخته  شود. در نظر عوام روز شنبه، روز سنگيني است و كسي كه در اين شب بميرد، بل

bel (=جفت) مي طلبد و ممكن است فرد ديگري نيز به دنبال او بميرد.  
: سه روز (=ختم)، هف روز پس از اتمام مراسم تدفين به ترتيب اين مراسم گرفته مي شود 
hafruz (=هفت روز)، چل روز/ čel ruz (=چهلم) و سال/سالي(=سالگرد). سنگ قبر ميت را روز 
چهلم نصب مي كنند. گاه بعضي از افراد خيّر به  جاي برگزاري مراسم هفت، چهلم و سال، كليه 

هزينه ها را صرف امور خيريه، مثًال تعمير مسجد، زيارتگاه و امثال آن مي كنند. 

نتيجه گيرى
چرخه زندگي انسان، چون  از ديد انسان شناسي مرگ نيز چون بسياري از رخدادهاي مختومِ 
تولد و ازدواج، يك مرحله گذر است. اين گذر ممكن است براي انسان با بحران همراه باشد. از 
اين روي، در گذر از اين مرحله مناسك گذر  شكل مي گيرد. بسياري از آداب و آيين ها در جهت 
تسهيل چنين گذري شكل گرفته و در گذر زمان با تحول اعتقادها، انسان دگرگون مي شود. مناسك 
گذر مرگ در هر آيين و فرهنگي ممكن است با باورهاي اسطوره اي پيوند خورده باشد. لذا، در 
آداب مربوط به مرده هاو سازگاري بازمانده هاى مرده مي توان مراسمي را مشاهده كرد كه با اساطير 

و باورهاي كهن مردم سرو كار دارد.(هينلز، 1385)
همان طور كه مشاهده شد، در مناسك گذر مرگ در ميناب چهار اصل عمده متعارف مراسم 
تدفين به روشني آشكار است. در اين آيين، مناسك مذهبي و باورهاي كهن بومي به گونه اي در هم 
 آميخته شده است، كه تفكيك  پذيري آن هارا مشكل مي كند. به نحوي كه ممكن است تمام مناسك و 
آداب در اين خصوص درون مايه ديني- مذهبي داشته باشد و پيوند آنها با باور هاي كهن غيرممكن 
و بعيد انگاشته شود. اما آنچه در مراسم تدفين در ميناب ديده مي شود تلفيق اساطير كهن و باور هاي 

بعدي در تسهيل گذر مرگ است كه در سه مرحله متوالي صورت مي گيرد كه عبارتند از:
الف- هنگام نزع: خواباندن ميت رو به قبله، تلقين اوليه، تالوت قرآن و ساكت گذاشتن فضاي 
احتضار و دادن آرامش و اطمينان به شخص محتضر، همگي گوياي اين است تا گذر مرگ را براي 
شخص محتضر تسهيل و آرام تر كنند. در اين مرحله حتي ممكن است از شيون و زاري اطرافيان 
خوداري شود تا شخص محتضر با آرامش و جرات بيشتر به نخستين مرحله گذر مرگ پاي بگذارد.

ب-تدفين: غسل ميت، ملبس كردن به كفن، شيوه خاكسپاري، اندازه و شكل قبر و ساير روش ها 
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كه در اين خصوص به كار گرفته مي شود، همگي بخش هايي از مناسك گذر است كه در قالب 
آييني ويژه آشكار است. آييني كه در آن گاه نشانه هايي از باورها و عقايد كهن پيدايي دارد. براي 
نمونه، شستن مرده كه در قالب «غسل» نمود مي يابد- و ممكن است در نگرش برخي يك عمل 
مذهبي قلمداد شود- مي تواند نمودي از اين باور كهن باشد كه مرگ «كار اهريمني» و به مفهوم 
پيروزي او بر «آفرينش نيك» است. لذا، جسد ميت «جاي ديوان» و منشا آلودگي است. از اين روي، 
در اولين گام از مراسم تدفين اين جسم اهريمني و «نسو»  بايد به ترتيبي خاص تطهير گردد تا 
موجب آلودگي چيزهاي ديگرنشود. باور به اين اعتقاد كهن- مذهبي است كه موجب مي شود، 
كسي كه با جسد ميت ارتباط برقرار مي كند بايد غسل گيرد و بدن را از آلودگي جسم نسوش رهايي 

دهد.
ج-سوگواري: از نمودهاي ديگر مناسك گذر، سوگواري است كه به شيوه هاي مختلف و در 
چند مرحله صورت مي گيرد. در برگزاري مراسم سوگواري رنگ سياه، به عنوان نشانه مرگ، نمود 
چشمگيري دارد. آوازهايي كه در مراسم سوگواري خوانده مي شود، نمودي از اليه هاي رسوب 
شده آيين هاي سوگواري كهن، مثًال سوگواري سياووش، است. در اين آيين هاست كه مي توان نشانه 
 هايي از شيوه هاي كهن سوگواري را جست  و  جو كرد. از اين روي، بررسي مراسم سوگواري مناطق 
مختلف و مقايسه آنها با يكديگر مي تواند زمينه پيدايي   باورداشت هاي كهن در مناسك گذر شود.

گفتگو درباره ساير ويژگي هاي مناسك گذر مرگ در ميناب بسيار است كه نيازمند تحقيق و 
پژوهش بيشتر است. اما در البه الي همين گفتارها، مباحث جالب بسياري وجود دارد كه ذهن را به 
مداقه وا  مي دارد. براي مثال، كاربرد رنگ هاي مختلف از جمله سبز و نهادن يك شاخه سبز درخت 
درون قبر نمودي از تقدس و اعجازگري گياه و نبات نزد انسان نخستين و باور كهن او به ادامه 

حيات پس از مرگ به هيأت باشنده  اي (=موجود) نباتي است. 
تكرار اعدادي چون سه، هفت و چهل در مناسك گذر مرگ، يادآور تقدس و كاركردهاي ويژه 
 šom mordaاعداد مذكور در فرهنگ و باور هاي كهن است. نثارهاي آييني از جمله شم مرده
صورت دگرگون شده از باور به اين موضوع است كه انسان پس از مرگ به همان وجهي كه در 
روي زمين بوده است زندگي خواهد كرد و نيازمندي  هايي دارد كه بايد توسط بازمانده هايشان 

مرتفع شود.
و سرانجام اينكه «مرگ و باور هايش و اسطوره هاي مربوط به آن خاستگاه بسياري از اسطوره هاي 
فرجام، باورها، آيين ها و آدابي است كه در گريز از وحشت نبودن و ميل به بودن بر مي خيزد و در 

پاسداري آداب مرده هاپديدار مي شود».

11



پي نويس ها
1 - نام علمي انسان است كه متعلق به تيره جنس انسان (homo) و شامل انسان هاي نابوده شده ديگر از جمله 

Homo habilis  و Homo erectus بوده است.
2 -  در پاره اي فرهنگ ها پاهاي جسد را مي بندد، شايد به اين دليل كه روح متوفي در عالم پس از مرگ سرگردان 

نشود.
3 - در گذشته حتي زن متوفي مجبور بود خود را به وسط هيمه آتش بيندازد. اين مراسم كه تا صد و اندي سال 

پيش هم رواج داشت و توسط انگليسي ها قدغن شد، به suttee معروف بود.
4 - در ايران نيز چنين رسمي وجود داشته است. به  عنوان مثال، پارتيان، برعكس آيين زرتشت، اموات را با لوازم 
خانه به خاك مي سپردند.(دياكونف ،1351، 12) يهوديان يك دوره هفت روزه انزوا به نام Shivah در ادامه 

 (Encarta Enc.2003) .خاكسپاري خويش نزديك توصيه مي كنند
5 - سراي سپنج

6 - پيشدادفر(1382) در خصوص غسل مرده در منطقه درتوجان مي گويد : «در گوشه اي از خانه متوفي محلي را 
انتخاب كرده و چاله اي كوچك حفر مي كنند و با ساقه هاي تر درخت خرما، يا نخل محمدي، مي پوشانند و مرده 

را روي آن مي گذارند و شستشو مي دهند.» پيشدادفر(1382)
7 - در پاره اي مناطق تكه ديگري به نام رن پيچron pič (=ران پيچ) نيز درست مي شود.

8 - در بعضي مناطق دو تكه چوب نخل، انار يا هر درختان ديگر، به  عنوان جريدتينjaridatayn همراه ميت دفن 
مي شود. عالوه  بر اين، دعاهايي كه معموالً نام پيامبر و ائمه در آن آورده شده، نيز زير بغل يا سينه مرده مي گذارند.
9 - پيشدادفر(1382) در اين خصوص مي گويد : «بعد از نماز زنان و مردان خود را به تابوت مي رسانند و با متوفي 
خداحافظي مي كنند و نيز يك نفر بعد از نماز آفتابه اي پر از آب، از همان آبي را كه مرده را شستشو و غسل داده اند 

به دست مي گيرد و روي كف دست چپ افراد مي ريزد و آن هانيز آن آب را به صورتشان مي زنند.»
10 - در پاره اي مناطق، مثًال درتوجان، به جاي آهن يك جوجه مرغ يا خروس زنده، به همراه مقداري خرما درون 
قبر گذاشته مي شود.(پيشدادفر، 1382) از جمله رسوم جالبي كه در پاره اي مناطق، مثًال سرخون، در خاتمه مراسم 
تدفين برگزار مي شود، ريختن برگ هاي سبز درختان روي همديگر است. به اين ترتيب كه افراد در بازگشت از 

قبرستان مقداري برگ سبز مي چينند و روي همديگر مي ريزند تا هميشه سبز و خرم باشند.
11 - در پاره اي مناطق، مثًال درتوجان، اگر بالفاصله پس از مرگ ميت، فرد ديگري از بستگان بميرد، عقيده دارند 
كه كفن در دهان مرده رفته؛ يا پاي ميت روي هم افتاده است. لذا، براي اين كه ميت قرباني ديگري نگيرد، نبش قبر 

مي كنند و پاي مرده را از هم جدا كرده و كفن را از كنار دهان او دور مي كنند.
Rites of passage - 12: مناسكي كه گذار يك فرد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت ديگر را نشان مي دهد، 

مناسك گذر ناميده مي شود.(بيتش، د. و پالگ، ف.(1382)
13 - يك- نمود يك رنگ برجسته، دو- آرايش و پيرايش ظاهري مرده و سوگوران، سه- پيدايي سوگ آوازها و گاه 

نواختن يك آلت موسيقي و چهار- پيدايي شيوه هاي ابتدايي براي آماده كردن جسد.
14 - نسو/ نسوش: نام ديوي كه تن انسان را مي گنداند و موجب فساد آن مي شود.

درآمدى بر آيين تدفين در ميناب12
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منابع و مآخذ
1 - بيتس، دانيال و پال، فرد(1382)، انسان شناسي فرهنگي، ترجمه نحسن ثالثي، تهران، علمي.

2 - پيشدادفر، فرخنده(1382)، فرهنگ مردم درتوجان، بندرعباس، سپاهان.
3 - تاورنيه(بي تا) سفرنامه تاورنيه، ترجمه، دكتر حميد شيراني، بي جا، بي نا.

4 - دياكونف، م.م(1351)، اشكانيان، تهران، پيام.
5 - گريشمن، ر.(1383)، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معين، تهران، علمي و فرهنگي.

6 - ماركوپولو(1363)، سفرنامه ماكوپولو، ترجمه منصور سجادي و آنجال جواني، تهران، گويش.
7 - هينلز، جان(1385)، اساطير ايران، ترجمه محمد حسين باجاالن فرخي، تهران، اساطير.

13
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روابط ايران و عمان در دوره قاجار
(بخش اول)

احمد بازماندگان خميري*

چكيده
    روابط ايران - عمان از آن دستة مسايلي است كه كمتر بدان پرداخته شده است. عمان كه از ديرباز 
بخشى از قلمرو شاهنشاهي ايران بود از دوره صفويان به بعد به سوي جدايي از ايران روي نهاد.پس از دوره 
زنديه اين دوري تبديل به رقابت تجاري- سياسي در خليج فارس شد. در دورة قاجار مهم ترين مسأله مورد 
اختالف، اجارة گمرك بندر عباسي بود كه بيشتر نويسندگان ايراني و خارجي به اشتباه آن را به اجارة سياسي 
مناطق جنوبي تعميم داده اند. در اين مقاله به بررسي روابط عمان در دوره زنديه و قاجار پرداخته مى شود.

كليد واژه ها: ايران- قاجار- عمان- خليج فارس- بندر عباسي- مسقط  
 

مقدمه
    امروزه روابط خارجي كشورها، يكي از مهم ترين دغدغه هايى است كه بيشتر سياستگذاران را به 
خود مشغول كرده است.نوع و تبيين سياست خارجي در حال حاضر به صورتي علمي درآمده است 
و كساني كه فاقد آن هستند قادر به حفظ منافع ملي خود نمي باشند. هر گونه عدول از اين سياست 
موجب نفرين و نكوهش آيندگان خواهد شد. روابط خارجي ايران با توجه به  موقعيت استراتژيك 
خاص آن- در طول تاريخ دستخوش تحوالت گوناگوني شده است كه در كتاب هاي مختلف به 
بررسي جنبه هاي متفاوت آن پرداخته اند.اما روابط ايران و عمان(مسقط)در دورة زند و قاجار 

روابط ايران و عمان در دوره قاجار

 Email: poia21@gmail.com   دستيار علمي و مدرس دانشگاه پيام نور-واحد بندر خمير *
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كمتر مورد توجه و عنايت قرار گرفته است؛ با توجه به روابط ديرينه ايران و عمان و همسايگي و 
مهاجرت هاي دوسويه بين دوكشور، بررسي اين روابط  داراى بعدى تازه و متفاوتي مى شود.

    سرزمين هايي كه امروزه دولت هاي عمان و امارات عربي متحد را تشكيل مي دهند و در گذشته 
آن را عمانات  مي ناميدند؛ از دير باز جزء قلمرو سياسي- فرهنگي  ايران بوده است. كه ازدورة 
قاجار اين مسأله بنابر داليلى پايان مى پذيرد كه اين داليل را بايست در تحوالت جهاني،دلمشغولي 
هاي دولت قاجار در مرزهاي شمالي،گسترش حوزه نفوذ دولت استعمارگر بريتانيا و نيز ظهور 
مدعيان قدرت در حوزة جنوبي خليج فارس جستجو كرد.اين مقاله، روابط ايران و عمان را از اواخر 
دورة زنديه تا سال 1285هـ، سال تصرف بندر عباسي به وسيله نيروهاي ناصرالدين شاه، مورد 
بررسي قرار مي دهد. عصري كه در آمدهاي گمركي بندر عباسي و حواشي آن را  به امامان مسقط 
اجاره دادند . در اين بررسي سعي شده است به سه سوال كليدي پاسخ داده شود:1- چرا دولت 
ايران حاضر شد مناطق جنوبي ايران را به امامان مسقط اجاره دهد.2- تأثير اين كار بر روابط دو 
كشور چه بود؟3- اين مسأله چه نتايجي براي دولت ايران در پي داشت؟بايد توجه داشت كه تأثير 
و نتايج اجارة بندر عباسي به مرور زمان در روابط دو كشور نمود پيدا كرد و اندك اندك موجب 

توجه بيشتر دولتمردان قاجار به مسأله حاكميت ايران در خليج فارس شد. 

نگاهي به وضعيت جغرافيايي- اجتماعي عمان
از  و  دريا  سو  سه  از  كه  است  يي  جزيره  شبه  واقع   در  عمان،  كشور  جغرافيايي   نظر  از      
سمت ديگر بيابان لم يزرع ربع الخالي آن را احاطه كرده است. تا اوايل قرن نوزدهم ميالدي به 
تمامي سرزمين هاي شرقي شبه جزيرة عربستان  «عمان» گفته مي شد.اما از ابتداي اين قرن اين 
سرزمين به دو بخش تقسيم شد:عمان متصالحه(TRUCICAL OMAN) و سرزمين اصلي عمان.
(يگانه،1:1374)عمان متصالحه امروزه شيخ نشين هاي امارات عربي متحده را تشكيل مي دهد 
كه عبارتند از: ابوظبي،دبي،شارجه(شارقه)،ام القيوين،فجيره،عجمان و رأس الخيمه كه همگي بجز 
فجيره در كنار خليج فارس قرار دارند. شيخ نشين فجيره تنها حاكم نشيني است كه در كنار درياي 
عمان واقع شده است.عمان اصلي خود به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شود:قسمت شمالي 
آن در كنار تنگة هرمز قرار دارد و نام ديگر آن رأس مسندام است كه به وسيلة شيخ نشين فجيره 
از عمان اصلي جدا مي شود.بلندترين كوه عمان كه َهَجر باشد از آن جا شروع مي شود و به عمان 
جنوبي ختم مي شود.اين منطقه امروزه به دليل مشرف بودن بر تنگه هرمز از نظر سياسي داراى 
اهميت فراوان است.عمان جنوبي كه پهنة بيشترى از سرزمين عمان را در بر مي گيرد از سمت شمال 
و شمال غرب به امارات عربي متحده،غرب به عربستان سعودي(ربع الخالي)جنوب به يمن و مشرق 
به درياي عمان محدود مي شود.مهم ترين شهرهاي آن سحار و مسقط بودند كه در تحوالت بخش 
هاي جنوبي شبه جزيره عربستان در قرون هفده و هجده ميالدي نقش به سزايي ايفا كردند. و به 

دليل اهميت مسقط بيشتر منابع اين ناحيه را مسقط مي ناميدند.
    تا اوايل قرن نوزدهم، عمان و مسقط دو واحد سياسي مجزا بودند.اما به تدريج مسقط به دليل 
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اين كه از موقعيت برتري برخوردار بود؛ توانست سلطة خود را گسترش دهد تا جايي كه عالوه 
بر عمان داخلي، مناطقي در افريقاي شرقي را نيز ضميمه قلمرو خود سازد و مقام امامت كه از آن 
فرمانروايان عمان بود به حاكمان مسقط انتقال يافت.برتري مسقط در قرن نوزدهم موجب شده است 

(KELLY,1968:3) .كه بيشتر محققان تمام عمان را در اين دوره مسقط بنامند

اوضاع اجتماعي عمان
    عمان همچون ديگر كشورهاي عرب منطقه، سرزميني است داراى قبايل مختلف، كه در آن شيوة 
تفكر سنتي هنوز هم تا اندازه يي حاكم است.در اين كشور در حدود دويست قبيله بزرگ و تعداد 
بي شماري قبايل كوچك زندگي مي كنند.همين قبايل به دو گروه عمده تقسيم مي شوند كه عبارتند 
از : قبايل حينوي  و غفاري كه اولي خود را يمني و دومي عدناني مي دانند.اين قبايل نسبت به 
يكديگر به شدت كينه جو و ستيزه گر بودند.گويا ريشه اين اختالف به دوران مهاجرت اين قبايل 
به عمان بر مي گردد كه باعث درگيري و جدال ميان قبايل شده بود.(همان ص4) از سوي ديگر اين 
دو دسته از نظر مذهبي با يكديگر اختالف داشتند. بيشتر قبايل غفوري –اگرچه نه همة آن ها- سني 
مذهبند.در حالي كه اكثر حينوي ها به مذهب اباضي كه از شاخه هاي خوارج است گرايش دارند.

(همان جا) تا ميانة قرن بيستم در عمان هر فردي كه به قدرت مي رسيد ناگزير مي بايست از سوي 
يكي از اين قبايل حمايت مي شد و اين خود موجب جنگ هاي داخلي فراوانى شد.

اوضاع مذهبي عمان
    همان گونه كه گفته شد اكثر مردم عمان داراي مذهب اباضي هستند. در مورد چگونگي گرايش 
مردم اين سرزمين به اباضي نقل قول مشهور آن است كه خوارج پس از شكست در نهروان و قلع 
و قمع آنها در زمان حكومت بني اميه، در اطراف سرزمين هاي اسالمي پراكنده شدند. عمان به دليل 
دوري از مركز خالفت اسالمي دمشق، جايگاه مناسبي براي پناهنده شدن آنها بود و بني اميه توان 
سركوبي آنها را نيافت.رهبر اين گروه شخصي به نام عبداهللا بن اباض تميمي بود كه توانست در 
آنجا حكومتي تشكيل دهد. (KELLY,1968:5) پس از او جابر بن زيد پايه هاي فقهي و اصول فقهي 
مذاهب اباضي را بنيان نهاد و از آن جايي كه نامبرده خود عماني بود حضورش در ميان مردم اين 
سرزمين تأثير به سزايي در سهولت دعوت و جذب ساكنان آن به اين مذهب داشت.(يگانه،15:137)
    پس از شكل گيري حكومت اباضي، پيروان آن ها براي خود حاكم انتخاب كردند. انتخابي 
بودن حاكم يكي از ويژگي هاي مذهب خوارج است.اين حاكم را امام مي ناميدند عنوان امامت در 
مقابل عنوان خالفتي بود كه امويان و عباسيان براي خود برگزيده بودند. از آن پس حكومت عمان 
در دست تعدادي از امامان خوارج بود كه داراي اقتدار سياسي و نظامي كامل بودند و اغلب از بين  
طوايف عضد، حينوي، كندي و يأربي انتخاب مي شدند.(كامران مقدم،358:2563) اين وضعيت تا 
دورة سيد احمد بن سعيد ادامه داشت.او كه عنوان حكمران مسقط را داشت شيوة انتخابي بودن امام 
را ناديده گرفت و پسر خود سيد سلطان را به جانشيني خود منصوب كرد. پس از آن عنوان امامت 

روابط ايران و عمان در دوره قاجار
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به سلطنت تبديل شد و درخاندان بو سعيد موروثي شد.تا اين كه در سال 1864م با قيام فردي به 
نام عزان بن قيس مقام امامت بار ديگر به سرزمن عمان بازگشت. از آن به بعد بين سلطان مسقط 
كه از خاندان بوسعيد بود و امامان عمان كه انتخابي بودند درگيري و كشمكش پيش آمد. تا اين كه  
در سال 1920م از يكديگر جدا شدند. اما از نظر روابط خارجي، سلطان مسقط بر امام عمان برتري 
داشت. اين وضعيت تا دورة سيد تيمور ادامه يافت. او در سال 1955م با غلبه بر امام عمان توانست 
حكومت يكپارچه يي را بوجود آورد.(مجتهد زاده،153:1372)پس از آن منصب امامت در عمان از 

ميان رفت و سلطان ،حاكم مطلق اين سرزمن شد.

روابط ايران و عمان در  دورة كريم خان زند
    پس از ناكامي نادر در لشكركشي به مسقط و سقوط دولت يعاربه كه از  دوران صفويان بر مسقط  
حكم مى راندند حكومت آن ناحيه به احمد بن سعيد از خاندان بوسعيد كه يكى از دست نشاندگان 
يعاربه در سحار بودند رسيد.پس از مرگ نادر حكومت در دست بوسعيديان باقى ماند واحمد بن 
سعيد توانست از جنگ هاى داخلى ايران كه بين رقباى سلطنت درگرفت؛ استفاده و حكومت خود 
را تثبيت كند.كشمكش بر سر به دست گرفتن قدرت در ايران كه بيشتر در مناطق مركزى و شمالى 
آن در جريان بود موجب عدم توجه به مناطق جنوبى و بنادر و جزاير خليج فارس شد.احمد بن 
سعيد از اين مسأله سود برد  و درصدد اعمال نفوذ بر حاكمان نواحى  بر آمد  و حتى برخى از نقاط 

همچون چابهار را به تصرف خود در آورد.
    درزمان پادشاهان زند، آنان چندان توجهى به بنادر جنوبى نداشتند  و بنادر آن نقاط همچون 
عباسى و چاه بهار و غيره در تصرف امارت مسقط بوده است و اين امارت به دليل اطاعت و انقياد 
از دولت ايران دارد هر سال به دربار [ايران]تحف و هدايا فرستاده است و در خطبه اسم پادشاه ايران 
را برده است و از شيوخ جزيره قشم گروگان در شيراز بود و دولت ايران هم به همين قناعت داشت 
و روابط ايران و مسقط در امارت احمد بن سعيد به همين ترتيب گذشت.(سديد السلطنه،89:1370)

   مهم ترين مسأله در روابط ايران و عمان در عصر كريم خان، دست اندازي امام مسقط به مناطق 
جنوبي قلمرو او بود.كريم خان پس از اين كه توانست حاكميت خود را بر سراسر ايران اعمال 
كند  تصميم گرفت كه مناطق جنوبى ايران و نيز مسقط را به قلمرو خود ضميمه سازد. بايد توجه 
داشت كه درگيري هاي كريم خان با امامان مسقط، منازعة ايران با يك كشور خارجي نبود. بلكه 
فرمانروايان عمان از دوره نادر به بعد خود را تابع و فرمانبردار شاهان ايران مي دانستند. در اسناد 
دوره قاجار نيز آنها خود به كرات به اين مسأله اقرار كرده اند.(حبيبي و وثوقي،139:1387) از اين 
رو بر خالف بسياري از منابع خارجي و به تبع آنها منابع داخلي كه سعي كرده اند درگيري هاي 
ايران و عمان را در اين دوران جنگ هاي خارجي نشان دهند بايد گفت اين  اختالف ها بين شاهان 
ايران و يكي از كارگزارانشان بوده است. از آنجايى كه حكام مسقط از دوران صفويان خود را تابع 
دولت ايران مى دانستند؛ براى كريم خان اين بهانه مناسبي جهت زير فرمان درآوردن آنها  بود. 
هرچند خاندان بوسعيدى خود را تابع ايران مى شمرد ولى اين تابعيت ظاهرى بود و خان زند مى 
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خواست عمًال بر اين مناطق اعمال نفوذ كند. از سوى ديگر وجود دزدان دريايى در سواحل خليج 
فارس كه مركز آنها سواحل متصالحه بود موجب ايجاد اختالل در حركت كشتى هاى تجارى مى 
شد.كريم خان كه به تجارت دريايى با كشورهاى ديگر اهميت مى داد نمى توانست اين بى نظمى 
ها را كه باعث كاهش تجارت ايران در خليج فارس شده بود تحمل كند. هرچند كريم خان در اوايل 
سلطنت خود براى تنبيه راهزنان دريايى؛ جواسم كه در راس الخيمه-جلفار- و شارجه ساكن بودند 
به وسيله شيوخ آل بومهير و آل مذكور اقداماتى به عمل آورد، اما اين اقدامات به نتيجه يى نرسيد و 
حتى كار به جايى رسيد كه دزدان دريايى سواحل جنوبى ايران را نيز مورد دستبرد قرار مى دادند. 
(فرامرزى،1:1346)مؤلف گيتى گشا، دليل درگيرى كريم خان زند با امامان مسقط را تفاوت و تبايين 
در مذهب دو گروه مى داند و از آنجايى كه خوارج با شيعيان دشمنى ديرينه  دارند از اين روى 
كريم خان تصميم گرفت آنجا را تصرف و مردم آن را تنبيه كند.(موسوى نامى اصفهانى،175:1317)
جان پرى، داليل ديگرى را در  اين خصوص بر مى شمرد. او مى نويسد: «در اوايل سال 1752م/

هـ بر اثر اغتشاشاتى كه در جلفار روى داد امام احمد (احمد بن سعيد) هدايايى از جمله هشت 
غالم سياه براى نصيرخان الرى فرستاد و از او تقاضاى كمك كرد. در سال 8-1767م/هـ امام ترتيبى 
اتخاذ كرد كه كشتى رحمانى را از شيخ عبيداهللا بنى معين خريدارى كند.بعد از اين كه كريم خان 
توانست بر قسمت علياى خليج فارس آرامش برقرار كند، با درخواست ماليات معموره دورة نادرى 
و برگرداندن كشتى رحمانى كه بدون رضايت دولت ايران از سوى امام مسقط خريدارى شده بود  
بر ضد او اقدام كرد. اما امام مسقط اين درخواست ها را نپذيرفت و اعالم كرد اگر خان زند در 

اجراى خواسته هايش مصر است پاسخش گلوله و توپ است».(پري،230:1365)
   در ابتداى كار مبارزه، به كشمكش هاى بى فايده و دزدى هاى دريايى محدود بود.به دليل آسيب 
پذيرى بصره در برابر ايرانيان، براى دولت عثمانى مصلحت چنان اقتضا مى كرد تا از مسقط كه از 
نظر تجارى، صادرات و واردات هندوستان به منزلة بندرگاه، پايگاه و انبارش محسوب مى شد، 
حمايت كند. از سوى ديگر مصالح كريم خان ايجاب مى كرد كه كشتى رانى را از مسقط به بندر 
عباسى و بوشهر انتقال دهد؛ زيرا كاركنان ايرانى در اينجا مى توانستد حق الزحمه و عوارض لنگر 
اندازى و باربرى و حمل كاال به كشتى ها را جمع آورى كنند. وقايع نگاران ايرانى مى گويند 
كه كشتى هاى بازرگانى ايران در بندر مسقط به دام افتاده بودند و خوارج عمان قصد غارتشان 
را داشتند. اما ابراهام پارسونز گزارش مى دهد كه كشتى هاى ايرانى به صورتى معمولى با عمان 
داد و ستد داشتند و مجاز بودند كه بدون آزار يا برخورد با مشكلى حداقل براى معامالت نقدى 
وارد عمل شوند.(پرى،231:1365) عبدالحسين نوايى نيز معتقد است كه كريم خان قصد داشت با 
تصرف سواحل عمان و ناحيه مسقط نظارت بر امر تجارت خليج فارس را در دست گيرد.(نوايى: 

بي تا:131)
    در هر صورت، هدف كريم خان از حمله به سواحل عمان و مسقط عالوه بر سركوب كردن 
دزدان دريايى اعمال نفوذ مستقيم بر اين مناطق بوده است؛زيرا كه مسقط از نظر تجارى بسيار مهم 
بود و اگر كريم خان مى توانست بر آن تسلط يابد عوايد سرشارى نصيب ايران مى شد.همان گونه 

روابط ايران و عمان در دوره قاجار
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كه بعدها نيز براى به دست آوردن اين عوايد به بصره لشكر كشيد.از سويى ديگر مسقط براى 
كشور عثمانى نيز اهميت بسزايى داشت و گلوگاه عثمانى در خليج فارس بود و بين بصره و مسقط 
روابط تنگاتنگى برقرار بود و آن دولت به هر طريق ممكن سعى مى كرد كه از مسقط در برابر ايران 

حمايت كند.
در تاريخى كه كريم خان تصميم گرفت به عمان حمله كند بين منابع اختالف نظر وجود دارد. برخى 
منابع همچون روضه الصفا و منتظم ناصرى، اين حمله را درسال1190هـ مى دانند.اما عباس اقبال آن 
را مربوط به سال 1180هـ ذكر مى كند.(اقبال،130:1328)به نظر مى رسد كه 1180هـ درست باشد 
زيرا در سال 1190هـ نيروهاى ايران درگير نبرد در بصره بودند و كريم خان نمى توانست در يك 

زمان براى دو حملة بزرگ نيروهايى را تدارك ببيند.
    مقارن اين وقايع احمد بن سعيد درگذشت و با مرگ او بين فرزندانش براى جانشينى اختالفاتى 
بروز كرد.خان زند مى خواست از اين اختالفات سود برد و آن سرزمين را به طور رسمى ضميمه 
قلمرو خود كند. بدين منظور او تالش كرد كه مسقط را از دريا و خشكى مورد تهاجم قرار دهد. 
حمله از طريق خشكي نياز مساعدت حاكم بصره بود كه او از اين كار خودداري كرد و به عساكر 
ايرانى اجازه عبور نداد. والى بصره نه تنها به ايرانيان كمكي نكرد بلكه خوارج را نيز با ارسال آذوقه 
يارى داد.(نوايى،بي تا:131) براى مسير دريايى هم زكى خان مامور شد كه به بندر عباسي برود و در 
آنجا نيروهايى جمع آورى كند و به وسيلةكشتى هاى ديوانى و تجارى آن نيروها را به عمان ببرد و 
به ضابطان بنادر و رؤساى ايالت مقيم خليج فارس فرمان داد كه با ارسال آذوقه و كشتى و سرباز، 
سردار زند را يارى كنند.(همان جا)بندر عباسي در اين دوره شكوه و عظمت ديرين خود را از دست 
داده بود و به يك بندر معمولي تبديل شده بود.با اين وجود اين جا بهترين نقطه براي تدراك حمله 
به سوي عمان بود.يكى از اين روساي كرانه هاي خليج فارس، شيخ عبداهللا بن معين حاكم هرموز و 
قشم بود كه مدتى پيش از اين به حضور كريم خان رسيده بود و پسر خود را به رسم گروگان نزد    
كريم خان گذاشته بود اما او از اين كار خود پشيمان بود و مى خواست به هر طريق ممكن فرزندش 
را بازگرداند. وى نيز براى يارى رساندن به زكى خان به بندر عباسى رفت.در همين زمان شايعه 
شد كه شيخ دخترى در كمال وجاهت و زيبايى دارد كه در دنيا بى نظير است. زكى خان نديده دل 
در گرو اين پريوش بنهاد  و از طريق سرداران خود دختر را از عبداهللا خواستگارى كرد. شيخ به 
ظاهر بسيار شادمان گشت و از او خواست براى برگزارى جشن عروسى همراه او به جزيره بيايد. 
اما از آنجايى كه هرموز جزيره يى فقير و بى آب بود توانايى پذيرايى از همه سرداران ونيروهاى 
زكى خان را نداشت. از او خواست كه خود با تعداد معدودى از يارانش به جزيره بيايد. زكى خان 
نيز پذيرفت و همراه با تعداد معدودى از همراهانش به جزيره رفت. به محض ورود به جزيره او و 
همراهانش توسط افراد عبداهللا بازداشت شدند. شيخ در قبال آزادى زكى خان بازگردانيدن پسرش 
را از خان زند خواستار شد. بعد از مدتى پسر شيخ عبداهللا آزاد شد و شيخ نيز زكى خان را رها 
كرد و چون ديگر فصل دريانوردى تمام شده بود، نيروهاى خان زند پراكنده شدند.گويند در هنگام 
ورود زكى خان به شيراز، به كريم خان دستور داد عده يى از فواحش  همراه با اوباش شهر به 
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پيشواز  او بروند. (موسوي اصفهاني،176:1317، فسايي703:1367) اما سديد السلطنه در مورد دليل 
دستگيرى زكى خان از سوى شيخ عبداهللا ديدگاهى متفاوت دارد. او مى نويسد كه چون عبداهللا بن 
معين از دست پروردگان احمد بن سعيد- امام مسقط – بود، هنگامى كه دريافت كريم خان قصد 
استفاده از اختالف بين فرزندان احمد بن سعيد را دارد، براى اين كه خدمتى به ولى نعمت زادگان 
خود كرده باشد شايعة زيبايى دخترش را منتشر كرد و بدين ترتيب حملة خان زند را ناكام نهاد.

(سديدالسلطنه،94:1370)
    برخورد ديگر در هنگام حمله كريم خان به بصره رخ داد.پيش از اين به روابط نزديك حاكم بصره 
با امام مسقط اشاره شد. سرزمين عمان به دليل نامناسب بودن براى كشاورزى نيازمندى هاى غذايى 
خود را از ايالت فارس و بصره تهيه مى كرد. پس از شكست خان زند در حمله به عمان،صدور 
هرگونه مواد غذايى به آنجا ممنوع شد. از اين روى وابستگى عمان به بصره بيشتر شد.(موسوى 
بصره،  حكمران  داشتند  محاصره  در  را  بصره  ايرانى  نيروهاى  كه  هنگامى  اصفهانى،196:1317) 
سليمان آقا، براى دفع نيروهاى ايرانى از عمر پاشا، حاكم بغداد، و امام عمان درخواست كمك كرد. 
عمر پاشا به اين درخواست وقعى ننهاد اما امام مسقط در جواب دوازده هزار نفر همراه با كشتى 
هاى جنگى به يارى بصره فرستاد. نيروهاى ايرانى براى اين كه، كشتى هاى مهاجم به بصره نرسند 
با زنجيرى اروند رود را بستند. اما اين زنجير در اثر طوفان از هم گسست و نيروهاى عمانى وارد 
بصره شدند. پس از آن بين ايرانيان و عمانى ها برخوردهايى روى داد كه به شكست قواى عمانى 
انجاميد. اندكى پس از آن نيروهاى عمانى چون ديدند قادر به انجام كارى نيستند و سلطان عثمانى با 
خان زند باب مذاكره را باز كرده است؛ تصميم گرفتند به سرزمين خود بازگردند.(همان198،اقبال، 
111:1328 ) اما سديد السلطنه نظرى كامًال مغاير با ديگر منابع دارد.او مى نويسد كه چون از سوى 
حاكم بصره نسبت به تجار و كشتى هاى بازرگانى تعدى مى رفت،   سيد سلطان، حاكم مسقط، 
در سال 1191هـ نيروهايى را جمع كرده و با كشتى هاى خود به سوى بصره حركت كرد. او بر 
قواى حاكم بصره شكست وارد ساخت و چون در همين هنگام قواى ايران نيز به سوى بصره در 
حركت بودند حاكم بصره ناگزير شد با سيد سلطان از در صلح درآيد و حاضر به پرداخت خراج 
ساليانه به امام عمان شد. سديد السلطنه مى نويسد كه خود او اصل قرارداد را در مسقط ديده است.

(سديدالسلطنه، 95:1370)

روابط ايران با عمان در دوره قاجار
الف:اجارة مناطق جنوبى ايران به امامان مسقط

    همان گونه كه پيشتر اشاره شد، خان زند در تسلط بر عمان و به زير فرمان در آوردن امامان 
ناكام ماند.پس از آن نيز كريم خان درگير جنگ با عثمانى ها شد و نتوانست توجه چندانى به آن 
نقطه كند. با مرگ كريم خان و شعله ور شدن جنگ هاى داخلى در ايران، رقباى سلطنت بيشتر در 
مركز و شمال ايران درگير نبرد بودند. جانشينان خان زند هريك براى مدتى كوتاه توانستند بر اريكه 
قدرت تكيه بزنند. اين دوران كوتاه هم بيشتر به سركوبى رقبا و از بين بردن دشمنان سپرى مى شد 
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و مجالى براى توجه به بنادر و جزاير خليج فارس نداشتند. از سوى ديگر سيد سلطان،پسر سيد 
احمد كه پس از مرگ پدر به قدرت رسيده بود، در ابتدا درگير شورش هاى برادرانش بود. او پس 
از اين كه توانست اين شورش ها را سركوب كند توجه خود را به مناطق جنوبى ايران معطوف كرد. 
مهم ترين عامل تنش زا در روابط ايران و عمان از اين دوره به بعد اجارة بندر عباسي و توابع آن 
به امامان عمان است.در مورد چگونگي و زمان آن و حوزه اختيارهاى امامان عمان در مناطق تحت 
اجارة بين محققان و پژوهشگران اختالف هاي زيادي وجود دارد. در حالي كه كلي و قايم مقامي 
معتقدند: كه سيد سلطان با قواي نظامي خود بندر عباسي و جزاير قشم و هرموز را به تصرف در 
آورد و دولت ايران را در يك عمل انجام شده قرار داد و آن دولت را مجبور به اجارة آن ها كرد 
(Kelly,1969:12) ، (قائم مقامي،135:1341)بني عباسيان بستكي و وثوقي مدعي اند كه حمله سال 
1205هـ عمان به شكست انجاميد و پس از آن سيد سلطان از هادي خان بستكي درخواست كرد«از 
گمرك بنادر عباس و جزاير تابعه مبلغ هفت هزار تومان با پرداخت نصف قسط اول اجاره نمايد و 
نصف ديگر يكماه قبل از سال بپردازد » (بني عباسيان بستكي،189:1339،حبيبي و وثوقي،65:1387)

من فكر مي كنم در هر دو روايت حقايقي نهفته باشد. اگر چه نيروهاي امام عمان در حمله به 
بندرعباسي ناموفق بود، اما آن چنان هم شكسته نشده بود كه ديگر براي آن خطري نباشد. از اين رو 
هادي خان براي دلجويي از سيد سلطان و نيز ايجاد موازنه قدرت در بندر عباسي و جزاير قشم و 
هرموز در برابر شيوخ جواسم و بني معين تصميم گرفت تنها درآمدهاي گمركي آن مناطق را به او 
واگذار كند.اين تصميم هادي خان را بايد در راستاي سياست هاي كلي او براي مقابله و رويارويي 

با دشمنان و مخالفانش در نظر گرفت.
     هم زمان با اين رويدادها در ايران، آغا محمد خان توانست رقباى خود را در راه سلطنت از 
ميان بردارد. روابط عمان با فرمانروايان ايران از دورة سيد احمد بن سيد سعيد تيره شد. سيد سلطان 
تصميم گرفت اين تيرگى روابط را از بين ببرد و آن را اصالح كند.بدين منظور نمايندگانى را نزد 
والى فارس فرستاد و از طريق او از آغا محمد خان قاجار فرمانى گرفت كه به موجب آن با پرداخت 
ساليانه شش هزار تومان، بندرعباسى و جزاير قشم و هرموز به مدت 75 سال در اجاره سيد سلطان 
و اوالدش باشد. در قرارداد او با والي فارس نيز تنها اجارة درآمدهاي گمركي بندرعباسي نوشته 
شد. اين موضوع از آنجا مشخص مي شود كه در سال 1237هـ بريتانيا درصدد برآمد تا در قشم 
يك پايگاه نظامي ايجاد كند.اين مسأله موجب اعتراض ايران شد. تالش شركت هند شرقي براي 
يافتن سندي كه خدشه يي بر حاكميت ايران بر اين نواحي وارد كند با شكست مواجه شد(حبيبي و 
وثوقي،65:1387). تحصيل اين فرمان براى سيد سلطان در حكم پيشرفت بزرگى محسوب مى شد. 
او بدين ترتيب توانست در بيشتر جزاير و سواحل جنوبى ايران براي خود نفوذي به دست آورد. 
در سال 1211هـ آغا محمد خان كه از سيد سلطان رنجشى پيدا كرده بود شيخ نصر خان، دريابيگى 
بوشهر، را مأمور جمع آورى سپاه براى حمله به مسقط كرد. ليكن اين لشكركشى به دليل قتل آغا 
محمد خان و پيش آمدهاى ديگر صورت نگرفت و سيد سلطان همچنان بر قشم، هرموز، بندر 

عباسى، چابهار، گواتر و مسقط حاكم باقى ماند.(اقبال،118:1328)
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   قايم مقامى اجارة درآمدهاي گمركي بنادر و جزاير ايران به امام عمان از سوى آغا محمد خان را 
بدان خاطر مي داند كه  او مشغول اردوكشى به گرجستان و اعادة امنيت داخلى كشور بود و مجال 
و فرصتى براى توجه به مسأله كرانه ها و جزاير  خليج فارس را نداشت و براى اين كه خاطرش 
هم از بابت منطقه جنوب ايران آسوده باشد بندر عباسى و توابع آن را به امام مسقط به اجاره واگذار 
كرد و همين كه توانست بر اوضاع كشور تسلط پيدا كند تصميم به بازگرداندن حاكميت ايران بر 
اين مناطق گرفت.اما مرگ نابهنگام او مجالى براى اين كار باقى نگذاشت. (قايم مقامى،136:1341)
    پس از مرگ آغا محمد خان دولت ايران به دليل شورش هاي داخلي و جنگ هاي خارجي در 
مرزهاي شمالي، شمال غربي و غرب نتوانست توجه كافي و وافي به مناطق جنوبي داشته باشد. از 
اين رو اندك اندك شاهد تسلط سياسي امامان مسقط بر كرانه هاي جنوبي ايران هستيم. اما سؤال 
اساسي كه برجاي مي ماند اين است كه چرا فتحعلي شاه پس از تثبيت قدرت خود تالشي براي 
بازگرداندن نفوذ سياسي خود بر كرانه هاي جنوبي ايران نكرد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در نوع 
رابطه بين شاه ايران و امام عمان جستجو كرد. بررسي اسناد دورة فتحعلي شاه در خصوص امامان 
عمان نشان مي دهد كه شاهان قاجار آنها را با عناويني همچون «يكي از بندگان ارادت كيش»،«سالك 
طريق خدمتكاري»،«امير االمراء العظام»،«ارادت آگاه»،«امير  االمراء متمسك به خدمتكاري»،«ثابت قدم 
در طريق خدمتگذاري» مورد خطاب قرار مي دادند. امامان عمان نيز با القابي همچون «خراج گذار 

حاكم فارس» و «چاكر قديمي دولت ايران» خود را معرفي مي كردند.(حبيبي و وثوقي،68:1368)

ب)كمك ايران به سيد سعيد در برابر حمالت وهابى ها
    مذهب وهابى در سرزمين نجد به وجود آمد و به وسيلة خاندان سعود مورد حمايت قرار گرفت.

آنها در باب مسايل دينى داراى اعتقادات خاصى بودند كه با ديگر مذاهب اسالمى همخوانى نداشت. 
آنها موفق شدند قواسم را كه در كرانه هاى جنوبى خليج فارس زندگى مى كردند و مردمانى راهزن 
و غارتگر بودن به پيروى از مذهب خود درآورند. به دنبال آن با تصرف بندر قطيف موفق شدند 
وارد عرصة رقابت در خليج فارس شوند.(همان:67)ورود آنها به خليج فارس و دشمني آن ها با 
شاهان ايران و امامان مسقط، زمينه را براي نزديكي اين دو گروه فراهم ساخت. به ويژه كه وهابى ها 
تالش كردند تا حكومت مسقط را نيز به پيروى از مذهب خود مجبور كنند و حتى حكومت مسقط 
را براى مدتى وادار به پرداخت خراج كردند. هم زمان با آن وهابى ها توانستند در بحرين قبيلة 
عتوبى را كه داراى مذهب وهابى بودند در رسيدن به قدرت ياري دهند. بدين ترتيب مى رفت كه 
تمامى كرانه هاى جنوبى خليج فارس تحت قدرت وهابى و به ويژه خاندان سعود قرار گيرد. اين 
براى امام عمان كه ادعاى سرورى در ميان اعراب منطقه را داشت، شكستى جدى محسوب مى شد. 
از آن جايي كه امام مسقط به تنهايي توان رويارويي با وهابي را نداشت از دولت ايران در خواست 
كمك كرد. براى اين منظور فردى به نام شيخ على را از راه كنگان نزد شيخ نصرخان آل مذكور، 
دريابيگى فارس و حاكم جزاير و بنادر غربى خليج فارس، روانه كرد و از او خواست كه نزد حسين 
على ميرزا فرمانفرما، والى فارس، تمامى تالش خود را براى رساندن كمك به عمان  به كار گيرد و 

روابط ايران و عمان در دوره قاجار
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همراه با سفير خود هدايايى گرانبها براى والى فارس فرستاد. از جمله برگه يى كاغذ سفيد كه مهر 
و امضاى سيد سلطان بر آن بود تا آن را به حسين على ميرزا نشان دهند تا در ازاى آن كمكى كه 
به سيد سلطان خواهد داد هر شرطى كه خود مايل است در آن بنويسد و سيد سلطان نيز در قبال 
آن متعهد خواهد بود.(فسايي،703:1367،سديدالسلطنه،99:1370، بني عباسيان بستكي،207:1339، 
سپهر،203:1337) در هر حال فرمانفرما به كمك رساندن به سيد سلطان موافقت كرد. اما تاكنون 
شرايط آن معلوم نيست كه چه بود.عباس اقبال مى نويسد كه وصول كمكى كه حسين على ميرزا 
به امام عمان وعده داده بود به طول انجاميد و سيد سلطان ناگزير شد كه پيش از رسيدن آنها در ماه 
صفر 1217هـ ابتدا با سپاهى آماده به سركوبى اعراب عتوبى كه با وهابى ها همدست بودند بپردازد. 
اما در اين اقدام خود به نتيجه يى نرسيد. تا آن كه دو ماه بعد از جانب حسين على ميرزا دو هزار 
پياده و دويست سوار از طريق بوشهر به بحرين به يارى او رسيدند. سيد سلطان به مدد فرستادگان 
ايرانى، عتوبى ها را مغلوب كرد و بحرين مسخر سپاهيان سيد سلطان شد و به تصرف لشكر ايران 
درامد.اما چون فتنه وهابيه و رسيدن آن ها به سواحل الحسا و عمان و عراق عرب عموم مسلمانان 
را متزلزل كرده بود، سيد سلطان و سپاه ايرانى همراه او، براى آن كه بحرين را كامًال از وجود آل 

عتبه مصفا سازند مجالى نيافتند. (اقبال،121:1328)
   هفت سال بعد امام مسقط باز هم مجبور به درخواست كمك از دولت ايران شد.در اين مدت 
در عمان حوادثى روى داده كه چهره سياسى منطقه را دگرگون كرد. سيد سلطان درگذشت و 
پسرش سيد سعيد جانشين او شد. او با بريتانيا پيمان تدافعى  بسته و براساس اين پيمان بريتانيا 
متعهد شد كه در برابر حمله هاى وهابى، عمان را يارى دهد. در سال 1224هـ سيد سعيد از سوى 
فردى به نام مطلق كه رييس يكى از قبايل عمان بود مورد حمله قرار گرفت. سيد سعيد از بريتانيا 
درخواست كمك كرد اما آن ها با اين بهانه كه تنها در برابر وهابى ها حاضر به كمك هستند اين 
درخواست را نپذيرفتند.(Kelly,1968:125)اما منابع ايرانى  مى نويسند : كسانى كه به سيد سعيد 
حمله بردند وهابى بودند. مى توان احتمال داد كه مطلق رييس قبيله يى بود كه با وهابى ها هم پيمان 
بود و از سوى آنها حمايت مى شد و چون به طور كامل تحت فرمان خاندان سعود، امير وهابى 
ها، نبود به همين دليل انگليسى ها از يارى رساندن به عمان خوددارى كردند.( سپهر،203:1337، 

فسايي،703:1367)
    به هر حال هنگامى كه سيد سعيد از سوى انگليسى ها نااميد شد متوجة دربار ايران شد و 
برادرش، سيد سالم ،را همراه با هدايايى به نزد فرمانفرما فرستاد و از او خواست كه در برابر اين 
حمله ها او را يارى دهد. فرمانفرما درخواست سيد سعيد را به دربار فتحعلى شاه گزارش داد. نكته 
مهم در اينجا تفاوت در دو اقدام فرمانفرما است در مرحلة اول او بدون اجازه دربار اقدام كرد اما 
در مرحلة بعد او بدون اجازة دربار دست به هيچ اقدامى نزد. شاه ايران در فرمانى كه صادر كرد به 
فرمانفرما دستور داد در ارسال كمك به مسقط لحظه يى غفلت نورزد. فرمانفرما سربازانى حدود 
هزار و پانصد نفر از نيروهاى دشتى و الرستانى را از راه فسا و داراب و سبعه به بندر عباسى فرستاد 
و از آنجا با كشتى به سوى مسقط رفتند. فرماندهى اين سپاه با صادق خان قاجار دولو بود.( اقبال، 
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1328:127، بني عباسيان بستكي،1339:208)كلى مى نويسد: در بين اين نيروها چهل يا پنجاه نفر 
  (Kelly,1968:125) .اسير روسى بودند

    سديدالسلطنه از اعزام نيروهاى ديگرى از سوى فرمانفرما به مسقط در سال 1243هـ نيز ياد         
مى كند. به نظر مى رسد اين بار نيز براى مقابله با وهابى ها سيد سعيد از ايران درخواست كمك 
مى كند و اين دفعه هزار سرباز ممسنى براى كمك به او به مسقط اعزام شدند. اين نيروها توانستند 
وهابى ها را دوبار شكست دهند. سيد سعيد به آنها انعام داد. اما سرداران آن را بين خود تقسيم 
كردند و به سربازان چيزى ندادند. در بار سوم افراد لشكر خود را به عمد شكست داده و فرار 
كردند. سيد سعيد اين بار به دست خود به سربازان انعام داد و آنها را به سوى ايران روانه كرد.

(سديدالسلطنه،108:1370)

ج: توطئه زكى خان و سيد سعيد برضد برخى از دست نشاندگان ايران
    در سال 1240هـ چهار نفر از خوانين ميناب طى درخواستى از فتحعلى شاه خواستار حكومت 
بندر عباسى شدند. فتحعلى شاه نيز با درخواست آن ها موافقت كرد و فردى به نام ميرزا باقر خان 
را از تهران به شيراز فرستاد و از سوى فرمانفرما هم زكى خان نورى مأمور تخليه بندرعباسى شد. 
سيد سعيد مخفيانه ميرزا باقر خان و آن چهار خان را از زكى خان به پانصد تومان خريد و قرار شد 
كه زكى خان به ظاهر ميان آنها ميانجى باشد تا به توافقى دست يابند. بدين منظور ميناب و شميل 
را به خوانين و بندر عباسى را به سيد سعيد واگذار كنند. زكى خان در اين ميان مبلغى هنگفت به 
عنوان تعارف دريافت كرد و به سيد سعيد هم قول داد كه دختر فرمانفرما را براى او خواستگارى 
كند. چون به اين توافق رسيدند، باقرخان و خوانين را گرفتند و قايق آنها را غرق كردند و چنان 
شايعه كردند كه قايق آن ها غرق شده و همه مرده اند. زكى خان هم بندرعباسى و توابع آن را به 
سيد سعيد واگذار كرد و خود به شيراز رفت. سيد سعيد هم با زندانيان خود به مسقط بازگشت. 
در سال 1242هـ شيخ عبدالرحمن آل مذكور، شيخ بوشهر، براى اداى مناسك حج به مسقط رفت 
و چون از احوال زندانيان آگاه شد به سيد سعيد پيشنهاد داد كه آن ها را به قتل برساند. چون زنده 
بودن آن ها خطرناك است. سيد سعيد هم پند او را پذيرفت و همه آن ها را به طرز فجيعى به قتل 
رساند. شيخ مذكور هم نيز پس از آن عازم حج شد. پس از حركت او زكى خان طى  نامه يى به سيد 
سعيد بازداشت شيخ مذكور را از شرايط ازدواج با دختر فرمانفرما خبر داد.گويا اين بدان دليل بود كه 
شيخ مذكور مدتى پيش از آن توهينى نسبت به فرمانفرما و خانواده اش روا داشته بود.اما كلى معتقد 
است: شيخ مذكور در حقيقت در درگاه شيراز به سيد سعيد افترا زده بود. چون نمى خواست سيد 
سعيد با خواهر فرمانفرما[در واقع دختر فرمانفرما]ازدواج كند. سيد سعيد نيز قصد داشت با كمك 
حاكم بصره به شيخ مذكور حمله كند. اما بصره كمك به او را نپذيرفت. (Kelly,1968.p:219) البته 
به دليل رقابتى كه بين اين دو وجود داشت بعيد به نظر نمى رسد كه تالش داشتند همديگر را از 
ميدان به دركنند. به ويژه كه سيد سعيد در نظر داشت بدين طريق - ازدواج با دختر فرمانفرما – بر 
بحرين دست يابد و اين براى شيخ مذكور كه با شيخ بحرين روابط دوستانه داشت ناخوشايند بود. اما 
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اگر روايت كلى را بپذيريم ديدار شيخ مذكور با سيد سعيد و پيشنهاد قتل زندانيان نمى تواند درست 
باشد. چگونه ممكن است سيد سعيد اجازه دهد دشمنش در خاك او پياده شود، از او پذيرايى كند 
سالم از آنجا برود و در مسير برگشت در دريا  با او به نبرد بپردازد و او را بازداشت كند. به نظر 
مى رسد كه روايت نويسندگان ايرانى كه مى گويند خاندان فرمانفرما با شيخ مذكور مخالف بودند 
درست تر باشد. در هر حال سيد سعيد، شيخ مذكور را در هنگامى كه از حج باز مى گشت در دريا 
بازداشت كرد. پس از آن چهار نفر از اعيان شيعه از عمان به شيراز رفتند و شهادت دادند كه سيد 
سعيد شيعه است و از دختر فرمانفرما خواستگارى كرده و با درخواست او موافقت شده است. اما 
به نظر مى رسد اين ازدواج پايانى ميمون نداشته است. سديد السلطنه مى نويسد كه پس از مدتى 
دختر   والى از عمان به نزد پدر برگشت و با پسر عموى خود ازدواج كرد، بدون اين كه از سيد 
سعيد طالق گرفته باشد.(سديدالسلطنه، 103:1370) اين وقايع به خوبى نشان مى دهند كه امامان 
مسقط با چه ترفندهايى بر بندرعباسى دست يافتند و حاضر نبودند از آن چشم بپوشند. از سوى 
ديگر كارگزاران دولت ايران هم كه بيشتر افرادى فاسد بودند به راحتى قابل خريد بودند و از آن ها 

براى رسيدن به مقصود خود استفاده مى كردند.

نتيجه گيري
   با بررسي منابع و مآخذ مي توان دريافت كه عامل اصلي در روابط ايران و عمان در دورة مورد 
بحث تالش دو طرف براي تسلط بر شاهراه تجاري خليج فارس بود. پس از ناكامي كريم خان در 
جهت دست يابي به اهداف خود و آغاز رقابت براي جانشيني او و جنگ هاي داخلي ايران، زمينه 
براي توسعة نفوذ امامان مسقط در مناطق جنوبي ايران فراهم شد.گسترش نفوذ آن ها مقارن با جنگ 
هاي داخلي در ايران و نبردهاي ايران و روس بود. اين دو عامل مهم موجب شد كه شاهان قاجار 
نتوانند چندان به امور جنوب بپردازند. آن ها براي آن كه خود را از دل مشغولي هاي آن رهايي 
بخشند با اجارة درآمدهاي  گمركي و كسب مال االجاره ثابت به امامان رضايت دادند. بررسي اسناد 
و مدارك نشان مي دهد كه در تمامي قراردادهاي موجود هيچ اشاره اي به حاكميت سياسي امام 
مسقط بر مناطق  مورد اجاره نشده است. دليل نفوذ سياسي آن ها را بايد در عدم توجه سياستمداران 
ايران به آن مناطق جستجو كرد. همچنين بايد توجه كرد كه چون دولتمردان ايران، امامان مسقط را 
چاكر و خراجگزار خود مي دانستند، اعمال نفوذ آن ها را به عنوان حكومت كارگزاران خود تلقي 

مي كردند.  
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بررسى و مقايسة فعل در گويش فين و گويش فارسي معيار
بهجت نجيبي فيني * 

چكيده
     بزرگترين افتخار براي هر ايراني در اين زمان اين است كه پس از گذشت قرن ها و پشت سرگذاشتن 
مصايب تلخ تاريخي توانسته است زبان خود را حفظ كند و اين مرهون غيرت، عشق و انگيزة ايرانيان و وجود 

بزرگ  مرداني چون  فردوسي، حافظ، موالنا، سعدي و ديگر مفاخر ادبي اين مرز و بوم است.
   در اين مقاله با توجه به اين كه با كمال تأسف، گويشوران محلي براي رسيدن به مقاصد اجتماعي و اقتصادي 
به طور ناخواسته، گويش محلي خود را به فراموشي سپرده اند؛ سعي شده است گامي در جهت حفظ و احياي 
گويش ايراني برداشته و بتوانم راه گشاي ديگر گويشوران عالقمند شوم، در ابتدا تعزيفى از فعل ارائه داده، آنگاه 
با توجه به اين كه فعل در گويش فين از نظر و اژگاني و صرفي با گويش معيار تفاوت دارد و اين تفاوت را در 

بسياري از گويش هاي ايراني مشاهده مي كنيم، به اين تفاوت ها پرداخته است.
كليد واژه ها : ايران – فين، معيار، جنوب غربي، گويش – فعل- تفاوت

مقدمه
    در تعريف فعل دستورنويسان گفته اند: فعل كلمه اي است كه در آخر جمله مي آيد و بدون آن 
معني جمله كامل نيست.همة فعل ها داراي دو بخش اند كه عبارتند از: بن و شناسه. بن فعل بخش 
ثابت فعل است كه در صرف تغييري نمي كند و شناسه بخش متغير فعل است كه شخص و عدد (مفرد 
در جمع) را مشخص مي كند. در گويش فين فعل از نظر واژگاني و صرفي با گويش معيار تفاوت 

behjateenajebe@yahoo.com  مدرس دانشگاه آزاد واحد رودهن *
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دارد كه اين تفاوت در بسياري از گويش هاي ايراني مشاهده مي كنيم. در اين مقاله به اين تفاوت ها 
پرداخته مي شود.

    بنابر معيارهاي زبان شناسي، مردم فين به يكي از گونه هاي زبان فارسي سخن مي گويند؛ كه مي 
توان شباهت هاي آن را در ديگر گويش هاي جنوب غربي ايران به خوبي مشاهده كرد. اين گويش 
شاخه اي از گويش هاي جنوب غربي ايران محسوب مي شود. اين تقسيم بندي از لحاظ تاريخي است 
نه جغرافيايي و شامل گويش هاي لري، بختياري، كزارى، فارس، (گويش هاي استان فارس به غير از 
سيوندي است). اين گويش داراي واژه ها و اصطالحات خاصي است كه مختص مردم اين ناحيه از 

سرزمين پهناور ايران است.

افعال ماضي
     فعل در گويش فين مانند گويش معيار يا الزم است و يا متعدي. در صرف افعال الزم و متعدي 
تفاوت هاي اندكي وجود دارد. در اين گويش 7 نوع فعل ماضي مورد استفاده دارد كه به طور جداگانه 
در صرف افعال الزم و متعدي به آن مي پردازيم، ضمن اين كه معادل فارسي معيار را هم آورده تا 

مقايسه اي بين اين دو گونه انجام گيرد:
فعل متعدي گتن = گفتن

1- ماضي ساده:
ام گ
اد گ
اي گ
م گ
ت گ
ش گ

گفتم
گفتي
گفت
گفتيم
گفتيد
گفتند

Om go
Ed go
Ey go
Mo go
To go

Šo go تلفظ ش درآوانويسى 

طريقه ساخت:
ضميرهاى فعل سازجانشين شناسه + بن ماضي

اين ضميرها عبارتند از:

- م
- د
- ي

Om
Ed
Ey

م
ت
ش

Mo
To
Šo

جمله در فارسي معيار:
« من گفتم »

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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Me om go          جمله در گويش فين
شباهت: در گويش معيار و گويش فين هر دو، در ساخت اين گونه ماضي از بن فعل استفاده مي شود.
تفاوت: در گويش معيار از شناسه ها استفاده مي شود. در گويش فين از ضميرهاى پيوسته جانشين 

شناسه استفاده مي شود.

2- ماضي نقلي
   در ساخت اين گونه ماضي، در گويش فين ضمير پيوسته فعل ساز جانشين شناسه + مصدر استفاده 

مي آيد.
فارسي معيار 

ام گتن
اد گتن
اي گتن
مگتن
تگتن
شگتن

گفته ام
گفته اي

گفته  است
گفته ايم
گفته ايد
گفته  اند

Om goten
Ed goten
Ey goten
Mo goten
To goten
Šo goten

ضميرهاي فعل ساز جانشين شناسه در اين گونه ماضي عبارتند از:

- ام
- اد
- اي

Om
Ed
Ey

م
ت
ش

Mo
To

 Šo go

جمله :
فارسي معيار: 

«من به دوستم گفته ام كه فردا به دانشگاه نمي روم».
گويش فين:

« Me bay rafikom om goten ke niām daneŠgā »

3- ماضي استمراري
فارسي معيار
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ام گتن
اد گتن
اي گتن
مگتن
تگتن
شگتن

گفته ام
گفته اي

گفته  است
گفته ايم
گفته ايد
گفته  اند

Om goten
Ed goten
Ey goten
Mo goten
To goten
Šo goten

اين گونه ماضي از بن ماضي + ضميرهاي فعل ساز ساخته مي شود. اين ضميرها عبارتند از:

- م
- ت
- ش

Ma
Ta
Sa

ما
تا
شا

Mā
Tā
Šā

جمله:
« اگر حقيقت را مي دانستم به او مي گفتم».
Aga rasteŠ mafami bay o magot

4- ماضي بعيد
فارسي معيار

ام گت
اد گت
اي گت
م گت
ت گت
ش گت

Om gota
Ed gota
Ey gota
Mo gota
To gota
Šo gota

گفته بودم
گفته بودي
گفته بود
گفته بوديم
گفته بوديد
گفته بودند

    طريقه ساخت اين گونه فعل بدين ترتيب است كه بن ماضي را مفتوح مي كنيم، آنگاه با ضميرهاي 
فعل ساز صرف مي كنيم.

اين ضميرها عبارتند از:

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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- م
- ت
- ي

Om
Ed
Ey

م
ت
ش

Mo
To
Šo

جمله:
« گفته بودم كه از تو بدم مي آيد».

Om gota ke az to bad mata

5- ماضي نقلي مستمر

م گت
ت گت
ش گت
ما گت
تا گت
شاگت

Ma gota
Ta gota
Ša gota
Mā gota
Tā gota
Šā gota

مي گفته ام
مي گفته اي
مي گفته است
مي گفته ايم
مي گفته ايد
مي گفته اند

    ساخت اين گونه ماضي مانند ساخت ماضي استمراري است با اندك تفاوتي كه در بن ماضي رخ 
مي دهد. در ماضى استمراري، بن ماضي ساكن است و در ماضي نقلي مستمر، بن ماضي مفتوح است.

6- ماضي التزامي

ام گتست ببو
اد گتست ببو
اي كتست ببو
م گتست ببو
ت گتست ببو
ش گتست ببو

گفته باشم
گفته باشي
گفته باشد
گفته باشيم
گفته باشيد
گفته باشند

Om goteste bobū
Ed goteste bobū
Ey goteste bobū
Mo goteste bobū
To goteste bobū
Šo goteste bobū

    ساخت اين گونه فعل در گويش فيني بي شباهت به ساخت فعل ماضي التزامي در گويش معيار  
نيست. بن ماضي در اين فعل با بن ماضي در ساخت هاي ديگر ماضي متفاوت است و از مصدر 

گتستن گرفته مي شود با ضميرهاي فعل ساز و فعل كمكي Bobu به معني داشتن صرف مي شود.
«شايد اين حرف را گفته باشم.»

Šāyadam ey gap om goteste bobū
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7- ماضي ملموس

م گ
ت گ
ش گ
ما گ
تا گ
شا گ

Ma go
Ta go
Sa go
Ma go
Ta go
Sa go

داشتم مي گفتم
داشتي مي گفتي
داشت مي گفت
داشتيم مي گفتيم
داشتيد مي گفتيد
داشتند مي گفتند

   ساخت اين گونه فعل در گويش فين مانند ساخت ماضي استمراري است با اين تفاوت كه ت ساكن 
را از آخر ريشه ماضي حذف مي كنند.

«داشتم مي گفتم كه استاد نمي آيد.»
Ma go ke ostad niā

Raten   فعل الزم رفتن = رتن

1- ماضي ساده
فارسي معيار

Ratom
Rati
Rat

Rateng
Rati

Raten

رتم
رتى
رت

رتستنگ
رتى
رتن

داشتم مي گفتم
داشتي مي گفتي
داشت مي گفت
داشتيم مي گفتيم
داشتيد مي گفتيد
داشتند مي گفتند

    در ساخت ماضي ساده افعال الزم مانند فازسى معيار از بن ماضي + شناسه شش گانه به كار مي رود.
شناسه ها در اين گونه افعال عبارتند از:

ام
اي
.

Om
Ey
.

انگ
اي
ان

Eng
Ey
En

تفاوت:
   در سه شخص جمع، بين ساخت فعل معيار و فعل درگويش فين تفاوت وجود دارد همچنين كه در 

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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تلفظ واژه نيز در اين دو گويش تفاوت هست.
ماضي نقلي
فارسي معيار

رتستم
رتستي
رتن

رتستنگ
رتستري
رتسترن

Ratestom
Ratesti
Raten

Ratesteng
Ratestari
Ratestarn

رفته ام
رفته اي
رفته است
رفته ايم
رفته ايد
رفته اند

   بجز سوم شخص مفرد در بقيه صيغه هاي اين فعل از مصدر رتستن + ضميرهاي شش گانه فعل 
ساز، استفاده   مي شود. در سوم شخص مفرد از مصدر فعل در ماضي ساده استفاده شده است.

«آنها سال هاست از اين جا رفته اند»
Ošo čan sālen ke az iha ratesten

   صرف اين گونه فعل در گويش فين، در همه پنج صيغة فعل رفتن (به جز سوم شخص مفرد) ساختار 
كهن ماضي نقلي است.

ماضي استمراري
فارسي معيار

ارتم
ارتي
ارت
ارتنگ
ارتي
ارتن

Aratom
Aratey
Arat

Arateng
Aratey
Araten

مي رفتم
مي رفتي
مي رفت
مي رفتيم
مي رفتيد
مي رفتند

   در ساخت ماضي استمراري در افعال الزم نيز از ضميرهاى فعل ساز جانشين شناسه و بن ماضي 
استفاده مي شود. اين ضميرها با ضميرهاي افعال متعددي متفاوتند به اين شرح:

در تمام صيغه ها پيشوند   ا   a  استفاده مي شود
                              ا    +  بن ماضي   + شناسه

شناسه ها عبارتند از:
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- م
- ي
صفر

Om
Ey
0

- نگ
- ي
- ن

Eng
Ey
En

جمله:
«ما به دانشگاه مي رفتيم».

Mā arateneng danešgā

ماضي بعيد
فارسي معيار

Ratarom
Ratarey

Rata
Ratareng
Ratarey
Rataren

رترم
رتري
رت

رترنگ
رتري
رترن

رفته بودم
رفته بودي
رفته بود
رفته بوديم
رفته بوديد
رفته بودند

   براي ساخت و صرف صيغه هاي اين گونه ماضي، ابتدا بن ماضي را مفتوح و سپس با ضمير هاي 
ششگانه فعل را صرف مي كنيم.اين ضمير ها مانند ضمير هاي ماضي استمراري است با اين تفاوت 

كه بن ماضي مفتوح شده است.
جمله:

« من سال گذشته به بندرعباس رفته بودم.»
Me parsāl raterom bander

ماضي التزامي
فارسي معيار

رتست ببم
رتست ببي
رتست ببود
رتست ببنگ
رتست ببي
رتست ببن

 Rateste
bobom

 Rateste
bobog

 Rateste
bobūd

رفته باشم
رفته باشي
رفته باشد
رفته باشيم
رفته باشيد
رفته باشند

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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   ساخت اين گونه فعل بي شباهت به ساخت ماضي التزامي در فارسي معيار نيست؛ در همة صيغه ها 
به جاي فعل معين (باشيدن)، فعل معين بودن با اندك تغيير لفظ آمده است: بن ماضي از مصدر رتستن 

+ واك ب + فعل كمكي بودن به معناي باشيدن + ضميرهاي شش گانه
جمله:

                     « شايد رفته باشم».
Šāyadam rateste bobom

افعال كمكي عبارتند از:

Bobom
Bobey
Bobūd
Bobeng
Bobey
Boben

باشم
باشي
باشد
باشيم
باشيد
باشند

ببم
ببي
بو بود
ببنگ
ببي
ب بن

ماضي ملموس

ارتم
ارتي
ارت
ارتينگ
ارتي
ارتن

Aratom
Aratey
Arat

Arateng
Aratey
Araten

داشتم مي رفتم
داشت مي رفتي
داشت مي رفت
داشتيم مي رفتيم
داشتيد مي رفتيد
داشتند مي رفتند

Aratey
Araten ارتن  داشتند مي رفتند 

   اين گونه فعل در قسم الزم و متعددي مانند ماضى استمراري ساخته و صرف مي شود.
«داشتم مي رفتم كه او را ديدم».
.Aratom ke bay o omdi
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فعل مضارع
   در اين گويش سه نوع مضارع، كاربرد دارد كه عبارتند از: مضارع اخباري، مضارع التزامي و مضارع 

ملموس در اين مقاله به اين سه نوع مضارع در افعال الزم و متعددي پرداخته مي شود.

مضارع اخباري
( از فعل متعدى گفتن = گتن)

اگم
اگي
اگو
اگنگ
اگي
اگن

Agam
Agay
Agu

Ageng
Agay
Agen

مي گويم
مي گويي
مي گويد
مي گوييم
مي گوييد
مي گويند

ريشه و بن مضارع مانند بن مضارع در گويش معيار است ولي در ساخت تفاوت دارند:
پيشوند ا + بن مضارع + شناسه

شناسه ها عبارتند از:

ام
اي
او

Am
Ay
U

نگ
اي
ان

Eng
Ay
En

« فردا مي گويم كه كجا برويم»
Sob agam kā bereng

مضارع التزامي
فارسي معيار

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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بگم
بگي
بگود
بگنگ
بگي
بگن

Begam
Begay
Begud
Begeng
Begay
Begen

بگويم
بگويي
بگويد
بگوييم
بگوييد
بگويند

   در ساخت اين گونه فعل شباهتي با فارسي معيار وجود دارد: پيشوند ب BE  + بن مضارع + شناسه
شناسه ها در مضارع اخباري و التزامي مشتركند.

«شايد فردا بگويند كجا برويم».
Šāyadam sob begen kā bereng

مضارع ملموس
فارسي معيار

اگتنم
اگتني
اگتنن
اگتننگ
اگتني
اگتنن

Agotenom
Agoteney
Agotenen

Agoteneng
Agoteney
Agotenen

دارم مي گويم
داري مي گويي
دارد مي گويد
داريم مي گوييم
داريد مي گوييد
دارند مي گويند

  در ساخت اين گونه فعل از پيشوند فعل ساز   ا   a + مصدر فعل + ضماير شش گانه استفاده مي شود.
اين شناسه ها در اولين و چهارمين صيغه با ديگر صيغه ها متفاوت است.

«دارم مي گويم كه از تو خوشم نمي آيد».
Agotenom az to xwašom neyad

فعل مضارع الزم
   فعل مضارع التزامي و اخباري و ملموس در گروه الزم نيز ساختاري همانند فعل هاي متعددي دارد 

و تفاوتي آن چنان كه در صرف افعال ماضي بين اين دو گروه فعل ديده مي شود، نمي توان ديد.
مضارع اخباري = رفتن (رتن)
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ارم
اري
ار

ارنگ
اري
ارن

Aram
Aray
Are

Areng
Aray
Aren

مي روم
مي روي
مي رود
مي رويم
مي رويد
مي روند

چنانچه ديده شد، ساخت و صرف اين فعل مانند فعل الزم است.

جمله:
«من فردا به دانشگاه مي روم».
.Me sob aram danešgā
فعل مضارع التزامي = رفتن

فارسي معيار
Beram
Beray
Beren
Bere

Beray
Beren

برم
بري
بر

برنگ
بري
برن

بروم
بروي
برود
برويم
برويد
بروند

جمله
«بايد فردا به ديدن دوستم بروم»

Sabā bāyad diden rafikom beram

مضارع ملموس
فارسي معيار

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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ارتنم
ارتني
ارتنن
ارينگ
ارتني
ارتنن

Aratenem
Arateney
Aratenen
Araeneg
Arateney
Aratenen

دارم مي روم
داري مي روي
دارد مي رود
داريم مي رويم
داريد مي رويد
دارند مي روند

جمله
« دارم مي روم دانشگاه».

Aretenom daneŠgā

فعل مستقبل
   فعل مستقبل در فارسي معيار به آينده اي دورترداللت دارد ولي در گويش فيني اين فعل به فعل 

مضارع در گويش معيار نزديك است
معيار فارسي

موا برم
توا بري
شوا بر

ماوا برنگ
تاوا بري
شاوا برن

Mavā beram
Tavāberay
Šavā bere

Māvā bereng
Tāvā beray
Šāvā beren

خواهم رفت
خواهي رفت
خواهد رفت
خواهيم رفت
خواهيد رفت
خواهند رفت

فعل امر
   براي فعل امر در گويش فيني مانند گويش معيار معموالً دو ساخت به كار مي رود كه عبارتند از: 
دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع، ساخت اين فعل؛ گونه هاي الزم و متعدى يكسان است و از 

پيشوند ب + بن مضارع ساخته مي شوند.
مانند:

بگ
بگي

Bega
Begay

بگو
بگوييد

بر
بري

Bera
Beray

برو
برويد
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فعل نهي
در فعل امر منفي يا فعل نهي از پيشوند م + بن مضارع هر دو صيغه ساخته مي شود. مانند:

Maga
Magay

نگو
نگوييد

Mara
Marai

نرو
نرويد

فعل مركب
    افعال مركب در اين گويش با همكردهايي چون رهتن«Rehten» كه معادل مصدر ريختن در 

فارسي معيار است، دادن «Dāden» و كردن «Kerden» ساخته مي شود.
فارسي معيار

Kacūl rehten
Gūl dāden

Gūl xwarden
Doā kerdan
Tal dāden

(كچول رفتن)
(گول دادن)

(گول خوردن)
(دعا كردن)
(تل دادن)

رقصيدن
فريفتن

فريب خوردن
دعا كردن
پاره كردن

فعل هاي پيشوندي
فعل هاي پيشوندي در گويش فين، تركيبي از پيشوند و مصدر فعل هستند مانند:

فارسي معيار

واگتن
واكشيدن

Vāgeten
Vākesiden

برداشتن
نوشيدن

استثناء
   در اين گويش براي ساخت گونه هاي مختلف فعل استثناء نيز وجود دارد؛ و در بعضي مواقع بن 

مضارع دستخوش تغييرات آوايي مي شود و بي شباهت به فارسي معيار نيست.
فارسي معيار

بررسى و مقايسه  فعل در گويش فين و گويش فارسى معيار
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Sohten
Soht
Suz

(سهتن)
(سهت)

سوختن
سوخت
سوز

   در برخي افعال، بن مضارع از ريشة ديگر آمده است.
فارسي معيار

Nešten
Nest

Bening

(نشتن)
(نشت)
(بنينگ)

نشستن
نشست
نشين

 «hasten» در بعضي افعال نيز قاعده خاصي براي ساختن بن ماضي ومضارع وجود ندارد مانند فعل    
به معني داشتن كه ماضي آن شست Šast مي شود و قاعده خاصي براي ساختن اين گونه بن ماضي 
وجود ندارد؛ يا فعل شنتن = شنيدن كه بن مضارع آن فعل مركبي است كه شباهتي به مصدرو يا ريشه 

ماضي ندارد:
فارسي معيار

Beram
Beray

گوش آد كه همان گوش بده در فارسي معيار است.
گوش آدين

بشنو
بشنويد

بن مضارع اين فعل به طريق ديگري نيز ساخته مي شود:

Guš bekaš
 Guš

گوش بكش
گوش بكشين

بشنو
بشنويد
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عظمت حقوقى و اجتماعى زنان
مظفر اكبرى مفاخر* 

چكيده
نياز زن و مرد يك نياز متقابل است كه خداوند در اجتماع آن دو، نوعي آرامش عقلي و رواني، روحي و 
جسمي را برقراركرده است. بشريت، هيچ دين و تمدنى به اين اندازه كه قرآن نسبت به زن به طور كامل  
و مطابق با فطرت و روحية او توجه دارد؛ سراغ ندارد. در قرآن مالك  برتري، تقوي و معنويت است. 
جنسيت نمي تواند معيار برتري باشد و هرگز محدويتى براي كسب كمال نيست. از نگاه قرآن، زن و مرد 
هر دو انسانند؛ هر دو مخلوق خدايند و هر دو برابر. بهشت و نعمت هاي آن خاص مردان نيست بلكه 
آن براي همة انسان هاي متقي چه مرد و چه زن آماده شده است. زن مربّى است و اّولين كالس جامعه، 
دامان اوست. قرآن به زن همانند مردها حق مالكيت، ارث و منزلت اجتماعي عطاء مي كند، قرآن، ازدواج 
با محارم و نكاح زِن محصنه را ممنوع ساخت و به زن ارزش حقوقى بخشيد تا به همه اعالم كند كه زن 

كاال نيست به گونه اي كه حتي پيامبر از زنان بيعت مي گيرد.  
كليد واژه ها: قرآن، زن، عظمت حقوقي، عظمت اجتماعي، فطرت. 

مقدمه
از دامان زن است كه سازندگان جامعه پا به اجتماع مى گذارند قرآن كريم هدايت جامعه را 
كه  سازد  مي  گروه،  و  عشيره  قبيله،  قوم،  از  متشكل  جامعه  زيرا  مي كند،  آغاز  خانواده  افراد  از 
و  عظيم  هدايت  اين  ج1،ص251)  قرآن،  در  است.(قرآن  خانواده  سرچشمه شان  گروه ها  اين  از  هركدام 
رشد و بالندگي فرد و جامعه در مرحلة اول به عهدة زن و دركانون خانواده صورت مى گيرد. به 

mafakher@yahoo.com   هيأت علمى دانشگاه پيام نور بندرخمير *
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قول شاعر معاصر عرب، حافظ ابراهيم «االُم مدرسه، اذا أعددتَها / اعددَت مدرسه طيب األعراق» 
مادر(زن) در تربيت كودكان هم چون مدرسه اي است كه اگر آن را مستعد و آماده كني در حقيقت 
ملتي با اصل و نسبي پاك آماده ساخته اي.( نصوص حيه من االدب العربي المعاصر،ص 154) همچنين روش 
هدايت قرآن از فرد و خانواده و عشيره آغاز مي شود و سرانجام به جامعة ايماني سرايت مي كند. 
(قرآن در قرآن ،ج1،ص253) يكى از وظايف زن مديريت خانه و تربيت فرزندها است و هنگامي كه از آن 
اهمال ورزد و متمايل به بدي شود قرآن او را از بدى  اين گونه نهى مى كند «اى كسانى كه ايمان 
داريد، خود و خانواده خود را از آتش دوزخى كه سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ كنيد». 
(قرآن، التحريم ،6).وظيفه ي مرد آن است كه به سالمت دين، خلق، صحت و گرايش هاي آن اهتمام 
ورزد «بايد به خانواده خود سفارش كنى تا نماز را بجا آورند و صبورانه در انجام آن ثابت قدم 
باشند». (قرآن، طه ،132) قرآن به صراحت اعالم مى كند كه زن و مرد، هر دو، از يك جوهر انسانى و 

يك نفس واحد، خلقت يافته اند و زن مايه آرامش و آسودگى مرد است. (قرآن، األعراف،189)

 زن در قبل از اسالم و اديان و تمدن هاى ديگر
كه  گونه  آن   بهايم  و  اموال  همانند  كه  مي نگريست  كااليى  عنوان  به  زن  به  جاهليت  عرب   
مي خواستند در او دخل و تصرف مي كردند و با اين حال زنان به اين كار افتخار مي كردند و هر 
كسي را كه دوست داشتند به سوي خود دعوت مي كردند و در نتيجه عمل زنا و ازدواج هاي 
نامشروع بين آن ها شايع شد.(تفسيرالميزان، ج4،ص241) زن توانايى ارث بردن نداشت و بر شوهرش 
هيچ حقي نداشت. رسم چنين بود كه تنها مردها را وارث مي شناختند و معتقد بودند آن كس كه 
قدرت حمل سالح، جنگ و دفاع از حريم زندگي و احيانًا غارتگري ندارد ارث به او نمي رسد، 
به همين دليل زنان و كودكان را از ارث محروم مي ساختند (تفسير نمونه، ج3، ص309) بيداد ديگر در 
مورد زنان اين بود كه پس از اين كه زن طراوت و شادابي خويش را در خانه شوهر از دست 
مي داد، براي راندن او و آوردن همسر جديد، وي را زير فشار قرار مى دادند تا نه تنها از حقوق 
خويش بگذرد، بلكه چيزي هم بدهد و جان خويش را نجات بخشد.(ترجمة تفسير مجمع البيان، ج3و4، 
ص791) زنان از تمام مزاياى حقوق بشري محروم بودند، نه مالك ارادة خود و نه مالك عملي از 
اعمال خود، نه مالك ارثي از پدر، مادر و برادر بودند. (تفسيرالميزان ج4، ص241) عرب ها  وجود دختر 
را ننگ مى شمردند و آن ها را زنده به گور مي كردند. قرآن آن ها را مورد سرزنش قرار داده و مي 
فرمايد «ازدخترى كه زنده به گور شد سؤال مى شود، براى چه جرمى كشته شده ايد. (قرآن، التكوير، 8 
و9) بدترين خبر و وحشت آورترين بشارت اين بود كه بگويند همسرت دختر به دنيا آورده  است 
(تفسيرالميزان، ج4، ص242) و«هنگامى كه يكى از آنها نوزادش دختر شود، صورتش از غم و اندوه تيره 
مى شود» (قرآن،النحل، 58 و الزخرف،17) وخجالت زده، او خود را از مردم پنهان مى كند، به خاطر خبر 
بدى كه به او داده شده است! او حتى به اين فكر مىافتدآيا نوزاد را با اكراه نگاه دارد، يا او را زنده 
به گور كند. حقيقتًا قضاوتشان نكبت بار است». (قرآن،النحل،59) هنگامي كه مردي از دنيا مي رفت، 
پسر او كه از همسر ديگرش بود صاحب اختيار او مى شد. لباسي بر روي بيوة او مي افكند و او 

عظمت حقوقى و اجتماعى زنان
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را همانند ديگر دارايي هاي برجا مانده به ارث مي برد. آنگاه اگر تمايل داشت، با او ازدواج مي كرد، 
اما مهري برايش مقدور نمي ساخت. (ترجمه ي تفسير مجمع البيان، ج3و4، ص 772) 

و اما يهود آن گاه كه زن حائض مي شد نه با او غذا مي خوردند نه با او هم نشيني مي كردند. 
به  آن  از  ديو  كه  «درى  را  او  و  مى ساخت  مخاطب  را  زن  عبارت  ترين  خشن  با  ترتوليانوس 
درون مى آيد» مى ناميد. (تاريخ تمدن، ج3، ص 717) ژان كريسوستوم قديس معتقد بود كه «در ميان تمام 
جانوران وحشى زيان بار تر از زن وجود ندارد». (جنس دوم ،ج1،ص 159)آگوستين قديس كه شايد 
بتوان وى را برجسته ترين عالم مسيحى در تمام اعصار ناميد؛ معتقد بود كه «زن حيوانى است كه 
نه استحكام دارد و نه استوارى». (جنس دوم،ج 1، ص 2) عقيده كشيشان مسيحي دربارة زن اين بود كه 
«مرد از زن نيست بلكه زن از مرد است. و نيز مرد به جهت زن آفريده نشده بلكه زن براي مرد 
آفريده شده است». (جايگاه زن در اسالم و يهوديت، ص35) زن از بدى تغذيه مى كند و سر آغاز همة دعاوى 
و مخالفت هااست و راه و طريق هر گونه فساد اخالق است. (جنس دوم،ج 1،ص168) زني كه حيض 
مي بيند تا هفت روز ناپاك است و اگر كسي هم به او دست بزند تا هفت روز ناپاك است و هر 
كه او را لمس كند تا شب نجس باشد و در هر چيزي كه بر حيض خود بخوابد نجس مي شود. 
همان  به  تلمودى  دورة  در  يهودى  زنان  مالكيت  حقوق  آخر)  تا  شماره 19  باب 15  الويان  سفر  مقدس  (كتاب 
اندازه محدود بود كه حقوق زنان انگليسى در قرن هجدهم. عوايد، درآمد و هر گونه داراييشان 

به شوهرانشان تعلق داشت. (تاريخ تمدن ويل دورانت، ج4، ص 426)
در تاريخ گذشتة ايران، زن هاداراي شخصيت حقوقي نبوده و در شمار اشياء و تحت قيوميت 
مردان قرار داشتند. از جمله ازدواج هاي شرم آور عصر ساسانيان، زناشويي خواهران با برادران، 
پسرها با زن پدرها و تعدد زوجات بود كه هر مرد مي توانست حتي صد زن بگيرد. (زن از ديگاه اسالم، 
ص31) در امپراطورى ساسانى، زن شخصيّت حقوقى نداشت؛ و به عنوان يك شى ء فرض مى شد. 
به بيان واضح تر، در آن دوره زن فقط آن چيزى به شمار مى رفت كه مى توانست از آِن كسى يا 
حّق كسى باشد، نه به عنوان شخصى كه خود، صاحب حّق باشد و حقوقى داشته باشد. (زن در 

حقوق ساسانى،ص40)

 عظمت حقوقي زن
 قرآن زن را با مرد در پذيرش تكاليف شرعي و آنچه كه از پاداش و جزاء كه آن را مبدأ تكليف 
وحدت مي نامند، متساوي مي داند. بر اساس مبدا تكليف، مذكر و مونث در همة امور دين و دنيا 
تكليفي متساوي دارند. زيرا امر مهم، نتايج سعي هر كدام از آن ها، بر اساس فعلي است كه از 
آن ها صادر مي شود«و اما كسانى كه زندگى پرهيزگارانه اى را در پيش مى گيرند، چه مذكر چه 
مؤنث، در حالى كه ايمان داشته باشند، به بهشت وارد مى شوند؛ بدون كوچك ترين بى عدالتى» 
(قرآن، النــساء ،124) و «هركس اعمال پرهيزكارانه انجام دهد، مذكر يا مؤنث، در حالي كه ايمان داشته 
باشد، ما مطمئنًا زندگى سعادتمندانه اى در اين دنيا به او خواهيم داد و(در روز قضاوت) به خاطر 
اعمال پرهيزگارانه شان به طور يقين پاداش آن ها را كامل خواهيم  پرداخت».  (قرآن،النحل،97) و«مردان 
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تسليم شده، زنان تسليم شده، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان فرمانبردار، زنان فرمانبردار، مردان 
راستگو، زنان راستگو، مردان صبور، زنان صبور، مردان محترم، زنان محترم، مردان صدقه دهنده، 
زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار،  زنان روزه دار، مردان پاكدامن، زنان پاكدامن و مردان كه به 
ذكر خدا مشغولند و زن هاى ذكركننده، خدا براى آنها آمرزش و پاداشى عظيم مهيا كرده است». 

(قرآن،احزاب، 35) 
زن آيت و نشانة خداوند است «از نشانه هاي اوست كه براى شما از بين خودتان همسرانى 
به  نسبت  شما  هاى  قلب  در  او  و  باشيد  داشته  رضايت  و  آرامش  يكديگر  با  كه  اين  تا  آفريد، 
همسرانتان عشق و محبت جاى داد». (قرآن،الروم ،21) خداوند سوره اي كامل از قرآن (سوره النساء) 
را به زنان اختصاص داده  است و در مورد امور مهم زن، خانواده و جامعه سخن گفته  است و 
از زن به عنوان يكي از نعمت هاي بهشتي (قرآن، الرحمن72، الطور20، الواقعه22، الدخان54) و هبه اي كريمانه 
ُكوَر» او هر چه بخواهد مى آفريند، به هركس  ياد مي كند«يََهُب لَِمْن يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب لَِمْن يََشاُء الذُّ
بخواهد دختر عطا مى كند و به هركس بخواهد پسر عطا مى كند». (قرآن، الشوري،49) و مردان را ملزم 
به رعايت حقوق و معاشرت نيكو با آن ها امر فرموده است. (قرآن، البقره ،231، 232، 228،229و241) خداوند 
در قرآن، حتي حقوق زنان را نيز در ذكر قصص قرآني و ذكر شخصيت ها رعايت كرده است و به 
ذكر قصة بلقيس، ملكة سبأ (قرآن، النمل ،23و 24) و مريم(س) پرداخته و از او به نام رسول و صديقه 
( قرآن، المائدة،75) و زني پاك كه خداوند آن را برهمة زنان عالم برگزيده، ياد مي كند. (قرآن، آل عمران،42) 
قرآن اعالم مى كند زنان مانند مردان مالك بهره كار و زحمت شان مى باشد و حقوق او را در 
خريد و فروش، تملك و غيره ثابت مي كند «مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند، و 
زنان نيز نصيبى» (قرآن، النساء ،32) و به زن در قرآن آزادي اقتصادي داده شده كه مساوي با مرد است 
و تفسير اين آزادي آن است كه زن به طور قانونى قدرت مالكيت دارد و مانع از آن شود كه در 
مالكيت او دخل و تصرف كنند «مردان از آنچه والدين و خويشاوندان باقى مى گذارند سهمى 
مى برند، زنان هم از آنچه والدين و خويشاوندان باقى مى گذارند سهمى مى گيرند. ارثيه چه كم 
حق  شدن،  مالك  توانايي  زن   (7 النساء،  (قرآن،  بگيرند.  معين  سهمى  بايد)  (زنان  زياد،  چه  و  باشد 
تجارت، داد و ستد و ساير تصرفات مباح در امور مالي دارد و كسي حق تجاوز، دخل وتصرف 

به اين حقوق را ندارد.   
قرآن، ازدواج با محارم (قرآن، النساء ،22و23) و نكاح زِن محصنة ـ  شوهردار  (قرآن، النساء، 24) را ممنوع 
ساخت و به زن ارزش حقوقى بخشيد تا به همه اعالم كند، زن كاال نيست كه مورد مبادله و تبادل 

قرار گيرد يا به ارث برسد. (قرآن، النساء، 19)
از جمله نشانه هاي ديگر تقدير اجتماعي و حقوقي زن اين  است كه به آساني و رايگان قابل 
دسترس نبوده  است و دست يافتن به او ميسر نيست، قرار دادن حق مهريه به زن يك اعتبار مالي 
به نشانة تقدير از او مي بخشيد. و براين اساس مرد، وظيفه دارد درآغاز پيمان زناشويى و زندگى 
مشترك، «مهريّه اى» به عنوان پيش كش و هديه براى همسر خويش در نظر بگيرد و تقديمش 
كند، البتّه اين پيش كش منحصر و مختص به زن است و هيچ كس ديگرى در آن سهمى ندارد، 

عظمت حقوقى و اجتماعى زنان
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«براى شوهر حالل نيست تا چيزى را كه به او داده است، پس بگيرد..... اين هاقوانين خداست؛ 
از حدود آنان تجاوز نكنيد. كسانى كه از حدود قوانين خدا تجاوز كنند، بى عدالتى مى كنند». 
(قرآن، البقره، 229) از همين رو قرآن مى فرمايد: «مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آن ها 
بپردازيد». (قرآن، النساء،4) رسول اكرم(ص) در مورد مهريه مى فرمايد:«هر كه زنى گيرد و در خاطر 
داشته باشد كه مهر او را نپردازد هنگام مرگ، چون زناكاران بميرد». (نهج الفصاحه، ص207) عالوه بر 
مهريّه، پرداخت نفقه نيز بر عهده مرد و امرى واجب است «پدر بايد خوراك و پوشاك مادر را 
منصفانه فراهم كند». (قرآن، البقره، 233) كه در صورت تخّلف مرد از پرداخت آن، زن مى تواند اقامه 
دعوى كند. «به (ايشان) در نفقه و سكني آزار و زيان نرسانيد تا آن ان را در مضيقه و رنج افكنيد». 

(قرآن، الطالق ،6) 
كرامت حقوقي زن تا آنجا مهم است كه قرآن دستور به معاشرت نيكو با آنان را حتي در حالت 
ناخوشايندي و كراهت اعالم كرده است و مردان را ملزم به رعايت حقوق رواني آ ن ها فرموده 
است».اگر آنها را دوست نداريد، ممكن است چيزى را دوست نداشته  باشيد كه خدا خير بسيارى 
امر  در  او  با  عدالت  و  زناشويي  حق  رعايت  موارد،  ديگر  از  النساء، 19)  (قرآن،  است».  نهاده  آن  در 
ازدواج بر اساس آية زيراست  «اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس فقط با يكى، يا 
آنچه از قبل داريد قانع باشيد». (قرآن، النساء،3) رسول خدا (ص) در مورد مردي كه دو همسر دارد 
و بين آن ها عدالت را رعايت نمي كند؛ مي فرمايد: در روز قيامت در حالي پا به عرصة محشر مي 
گذارد كه بدن او به دو نيم تقسيم شده است كه نيمي از آن مايل است.(وسائل الشيعه، ج21، ص342)  قرآن 
كساني كه زنان را مورد اذيت وآزار قرار مي دهند گناهكار مي داند كه دچار بهتان شده اند«كسانى 
كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را كه هيچ گناهى نكردند اذيت و آزاركنند، نه تنها دروغ گفته اند، 

بلكه گناهى بزرگ مرتكب  شده اند». (قرآن، األحزاب، 58) 
ايمان،  با  زنان  و  مردان  به  مي فرمايد «خداوند  ايمان  پاداش  و  اخروي  حقوق  زمينة  در  قرآن 
باغ هايى از بهشت وعده داده كه نهرها از زير درختانش جارى است، جاودانه در آن خواهند 
(قرآن، التوبه، 72) عالوه  ماند و مسكن هاى پاكيزه اى در بهشت هاى جاودان (نصيب آنها ساخته». 
بر تساوي در جزاء و پاداش اخروي، قرآن زن و مرد را در حقوق دنيوي مساوي هم قرار داده 
است. و«دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده اند، به عنوان يك مجازات الهى، 
قطع كنيد». (قرآن، المائده، 38) و در جاري كردن حد زنا مي فرمايد:  «زن زناكار و مرد زناكار را هر 
كدام صد ضربه شالق بزنيد». (قرآن، النور،2)  خداوند در قرآن بين زن و مرد در شايستگي پذيرش 
امور اجتماعي، حقوقي و مالي و امثال آن بر اساس آية «و براى آنان، همانند وظايفى كه بر دوش 

آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده». (قرآن، البقره، 228) تساوي ايجاد نموده است.
خدا،  نزد  در  شما  بهترين  أَتَْقاُكْم»   ِ اهللاَّ ِعنَْد  أَْكَرَمُكْم  «إِنَّ  است  تقوي  برتري،  مالك  قرآن  در 
پرهيزكارترين شماست (قرآن، الحجرات، 13) جنسيت نمي تواند معيار برتري باشد و هرگز محدويت 
براي كسب كمال نيست. صيغة مذكر در زبان عربي وضع نشده است فقط براى مرد. صيغة مذكر 
وقتي در مقابل مونث قرار بگيرد، تخصيص مي يابد، و در غير اين صورت اعم است. (تعليم و تربيت 
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در اسالم، ص ،11) به عبارت ديگرهمة آنچه در قرآن و سنت از خطابه ها به صيغة مفرد مذكر و جمع 
مذكر در زمينه هاي مختلف آمده، اعم از تكاليف شرعي، حق، حقوق و امور عام، شامل زن هم 
مي شود، بدون هيچ تمايز و تفريقي مگر آنكه در آن يك قرينة خاص باشد كه از آن جمله مي  
توان به تكاليف تعبدي، مالي و بدني اشاره كرد كه آن هم ناشي از سرشت و طبيعت زن ها است. 
بهشت و نعمت هاي آن خاص مردها نيست بلكه آن ها براي همة انسان هاي متقي چه مرد و چه 

ْت لِْلُمتَّقِيَن» (قرآن، آل عمران، 133)    زن آماده شده است. «أُِعدَّ
      با تامل در متون قرآني مشاهده مي شود كه توجه شاياني به زن و رعايت حقوق او شده  و 
مردان را از ظلم و تعدي به حقوق او منع كرده است و به تعامل با زن و احسان به او دستور 
داده است: «و هنگامى كه زنان را طالق داديد، و به آخرين روزهاى «عده » رسيدند، يا به طرز 
صحيحى آنها را نگاه داريد (و آشتى كنيد)، و يا به طرز پسنديده اى آنها را رها سازيد! و هيچ گاه 
به خاطر زيان رساندن و تعدى كردن، آنها را نگاه نداريد! و كسى كه چنين كند، به خويشتن ستم 
كرده است». (قرآن، البقره ،231) و «زمانى كه عده به پايان برسد، شما مى توانيد منصفانه با آنها آشتى 
كنيد، يا منصفانه از هم جدا شويد». (قرآن، الطالق، 2) و از ظلم و تعدي و تجاوز از حدود و قوانين 
الهي منع فرموده است: «اينها حدود و مرزهاى الهى است، از آن، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن 

تجاوز كند، ستمگر است». (قرآن، البقره، 229)
     

 عظمت اجتماعي زن 
      كساني كه معتقدند اسالم به زن ظلم و اهانت كرده است و دچار كفر و الحاد شده اند، زيرا 
خداوند بر هيچ كس ظلم نمي كند «پروردگارت هرگز به كسى ظلم  نمى كند». (قرآن، الكهف، 49 و ر.ك، 
النساء،40 ويونس44) اسالم اهميت اساسي را به روح مي دهد نه جسم. روح موجودي مجرد است نه 
مذكر و نه مونث پس در قرآن سخن از تزكية روح است نه سخن از زن و مرد. (زن در آينة جالل و 
جمال، ص 73) قرآن حقيقت هر انساني را روح او دانسته و بدن را ابزار وي مي داند. (زن در آينة جالل 

و جمال، ص 77) 
      اين كه زن در قرآن از چه جايگاه عظيمي برخوردار است، مبتني بر اين است كه انسان 
در قرآن چه جايگاهي دارد، چون قرآن كريم هرگز براي هدايت مرد نيامده است، بلكه براي 
هدايت انسان آمده است. (زن در آينة جمال و جالل، ص 71) زن در اجتماع، وظيفه اى دارد كه 
از مرد ساخته نيست؛ نقشش بى همتاست و بدون شّك، بقاى زندگى و نسل بشر محتاج وجود 
وى است. به بيان ديگر، او نيمى از پيكر جامعه است و نمى توان از او و نقش سازنده اش چشم 
پوشيد؛ قرآن زن هارا در سعادت و شقاوت جامعه مؤثر دانسته و از آن هابه عنوان نيمي از پيكرة 
جامعه ياد مي كند.«اى مردم، ما شما را از همان مذكر و مؤنث خلق كرديم». (قرآن، الحجرات، 13) نقش 
تعيين كنندة زن در بقا و گسترش نسل انسانى و پرورش و تربيت فرزند هاو مانند آن، هميشه مورد 

توجه انديشمندان بوده است.

عظمت حقوقى و اجتماعى زنان
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 به گونه اي كه در مناسبت هاو روابط اجتماعي نقش سازنده اي به عهده دارد «مردها و زن هاى 
مؤمن ياران يكديگر هستند. آنها از پرهيزكارى طرفدارى و كارهاى پليد را منع مى كنند، آن هانماز 
را بجا مى آورند و انفاق واجب (زكات) را مى دهند و از خدا و رسولش اطاعت مى كنند. خدا 
باران رحمت خويش را بر آن هامى باراند. خداست قادر متعال، حكيم ترين». (قرآن، التوبه، 71) اين 
توجه تا آن جاست كه زن از نظر معنوي به اوج تكامل رسيده تا در كتاب آسماني نامش تجلي 
كند. چنانكه در قرآن از مريم مادر عيسي و همسر فرعون، براي مؤمنين اسوه و الگو معرفي شده 

اند، (قرآن، التحريم، 11 و 12) 
      خداوند زن را با مرد در پذيرش شايستگي هاو انجام فرائض يكسان قرار داده  است و به 
صراحت بارها اين امر را در قرآن تكرار كرده است. « من هرگز در پاداش دادن به كاركنان در 
ميان شما براى هر كارى كه مى كنيد كوتاهى نمى كنم، چه مذكر باشيد چه مؤنث». (قرآن، آل عمران،  
195، النساء 124و النحل97) او همة ما را از يك مذكر و مونث آفريده «يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم مِْن َذَكٍر 
َوأُنْثَى» (قرآن، الحجرات ،13) و زن را با مرد در يك رديف ذكركرده است. «مردان تسليم شده، زنان 
تسليم شده، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و...خدا براى آنها آمرزش و پاداشى عظيم 

مهيا كرده است». (قرآن، االحزاب، 35) 
       

قرآن بعد از عبادت خداوند و عدم شرك نسبت به او در مورد احترام به والدين كه مشتمل بر 
َ َوَال تُْشِرُكوا بِِه َشيْئًا َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا....» (قرآن، النساء، 36)  پدر و مادر است سخن گفته «َواْعبُُدوا اهللاَّ
قرآن به رعايت حق مادر و اكرام خاص آن  و توصيه به احسان و سعي در جهت خدمت به او 
را و عدم آزار و اذيت او سفارش كرده است.«پروردگارت مقرر كرده است كه غير از او، كسى را 
پرستش نكن و به والدين خود احترام بگذار. تا زمانى كه يكى يا هر دوى آنها زنده هستند، هرگز 
به آنها اف نگو (كوچكترين حركت ناراحت كننده) و بر سر آنها داد نزن؛ با آن هابا محبت رفتار 
يْنَا اْإلِنَْساَن بَِوالَِديِْه َحَمَلتُْه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوفَِصالُُه فِي َعاَميِْن أَِن  كن». (قرآن، اإلسراء،23) و «َوَوصَّ
اْشُكْر لِي َولَِوالَِديَْك إِلَيَّ الَْمِصيُر، ما به انسان سفارش كرديم تا به والدينش احترام بگذارد. مادرش 
او را باردار شد و بار سنگين و سنگين تر شد. تا دوسال (مراقبت فراوان) طول مى كشد كه از 
شير گرفته شود. بايد از من سپاسگزار باشى و همچنين از پدر و مادر خود. سرنوشت نهايى به 
سوى من است» . (قرآن، لقمان، 14) قرآن به نيكي با پدر و مادر سفارش كرده است ولي در آية مذكور 
با آوردن جملة معترضه «َحَمَلتُْه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوفَِصالُُه فِي َعاَميِْن» به شيوة اطناب، تأكيد 
بيشتري بر روي مادر است كه او را با رنج و مشقت بسيار در دوران حاملگي، حمل و به مدت 

دو سال كودك را شير مي دهد. (جواهر البالغه، ص200)

        قرآن به زن صبغه ي مسئوليت اجتماعي عطاء فرموده و براي تحكيم جايگاه اجتماعي زن، 
پيامبر از زنان بيعت مي گيرد كه دال بر مسؤليت هاي مستقل آن ها در جامعه همانند مردان است 
«اى پيامبر، هنگامى كه زنان مؤمن، كافران را ترك كردند و از تو تقاضاى پناهندگى كنند اگر با 
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تو عهد كنند.... عهد آنها را بپذير». (قرآن، الممتحنه، 12) پيامبر اكرم (ص) در بيان عظمت حقوقي و 
اجتماعي حضرت خديجه (س) مي فرمايد : «به خدا  بهتر  از او را خدا به من عوض نداد. در آن 
وقت كه همة مردم كافر بودند، به من ايمان آورد، ودر آن هنگام كه همه مرا تكذيب كردند، او مرا 
تصديق كرد، و آنگاه كه مردم مرا از مال خود محروم ساختند، او در دارايي خود با من مواسات 

كرد و خداوند فقط از او نه از ساير زنان، به من فرزند عنايت كرد. (نساء النبي، ص29)
      زن فردي است از افراد جامعه كه بر اساس فطرت و آفرينش ذاتي خود عالوه بر اين كه 
نيازمند خانواده و فرزند است، محتاج و نيازمند لذت هاي طبيعي، دنيوي و محتاج قيم، حامي 
و كفيل و حق ازدواج است كه در قرآن به اين نياز زن نيز پاسخ داده شده است «كسانى را كه 
درميان شما مجرد هستند به ازدواج تشويق كنيد». (قرآن، النور ،32)  قرآن به حفظ جايگاه و آبروي 
زن بسيار اشاره كرده است و در برابر اتهام به او، مجازات هاي سنگيني را مد نظر قرار داده  است 
«كسانى كه به زنان شوهردار تهمت زناكارى مى زنند، سپس نمى توانند چهار شاهد بياورند، آن ها 
را هشتاد ضربه شالق بزنيد و هيچ شهادتى را از آنان نپذيريد؛ آنان پليد هستند». (قرآن، النور،4) و «به 
طور يقين كسانى كه به دروغ، به زنان شوهردار مؤمن و صالح تهمت مىزنند در اين دنيا و در 

آخرت به لعنت گرفتار شده اند؛ آنها به عذابى هولناك دچار شده اند». (قرآن، النور،23) 
      قرآن به زن به عنوان يكي از اركان خوشبختي جامعه مي نگرد و از او به عنوان منبعي از 
منابع ثبات و قرار و امنيت و آرامش خاطر ياد مي كند «از جمله نشانه هاي اوست كه براى شما 
از بين خودتان همسرانى آفريد، تا اين كه با يكديگر آرامش و رضايت داشته باشيد و او در قلب 
هاى شما نسبت به همسرانتان عشق و محبت جاى داد. در اين، اثباتى است كافى براى مردمى 
كه فكر مى كنند». (قرآن، الروم، 21) مودت و دوستي و رحمت پيوندي است كه فقط در عالقة جنسي 
خالصه نمي شود بلكه بعد عاطفي و اخالقي هم شامل  مي شود. در آية «َولَُهنَّ مِثُْل الَِّذي َعَليْهِنَّ 
بِالَْمْعُروِف» (قرآن، البقره ،228) قرآن مرد و زن را در همة شئون و احوال و معاملة به معروف يكسان 
و داراي حقوقي متقابل نسبت به يكديگر مي داندكه هيچ عمل و كاري نيست كه مرد از عهده آن 

برآيد ولي زن توانايي  انجام آن را نداشته باشد. 

تفاوت ها ي زن و مرد و علل آن از ديدگاه قرآن 
      در احكام و وظايف، تفاوت هايى براى زن و مرد لحاظ شده است، كه بر اساس نوع آفرينش 
و جايگاه زن در نظام خلقت و طبيعت است. اسالم برخي از تكاليف را از زن ها ساقط كرده 
است نه به اين خاطر كه او مساوي مرد نيست، بلكه به جهت رفع رنج، زحمت و مشقات از 
او كه ناشي از  جنسيت و فطرت و طبيعت اوست نه اين كه وسيله اي باشد براي طعنه زن به 
عقل ،كرامت و شخصيت انساني زن، به عنوان مثال قرآن شهادت زن در حقوق مالي را در مقابل 
شهادت  مرد قرار مي دهد  (قرآن، البقره ،82) كه به سبب  كم اطالعي زن در امور مالي است، زيرا زن 
بيشترزمان خود را در منزل و امور مربوط به تربيت فرزندان سپري مي كند و در نتيجه نسبت به 
معامالت مالي و خريد و فروش داراي اطالعات كم و حافظة ضعيفتري است، برعكس مردها 
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كه بيشتر وقتشان صرف امور مالي مي شود، و يا ادارة  خانه و بقاء نسل كه به عهده زن است 
سبب اسقاط نماز جمعه، جماعت، جهاد و تخفيف هاى مالي از قبيل مهريه و نفقه مي شود. در 
زمينةحق ميراث نيز اسالم ميراث مرد را دو برابر زن قرار داده است. (قرآن، النساء، 11) زيرا اسالم 
مسئوليت مالي، مهريه، نفقه و هزينه هاي زندگي را به عهده مرد قرار داده است. مسايل ديگري 
كه قرآن زن را غير مساوي با مرد قرار داده است در حقيقت، خدمت به زن و ارزش بخشيدن 
به اوست، نه تبعيض و بى عدالتى. اسالم مى خواهد زن به مقام واالى انسانيّت دست يابد؛ در 
سرنوشت خويش دخيل باشد و آن  چنان كه شايسته يك انسان است زندگى كند؛ از همين رو، 
مسير كمالش را تعيين و راه را نشانش داده  است تا وى به اختيار و ارادة خويش، مسير سعادت 

برگزيند و به كمال انسانى خويش نايل شود.

نتيجه گيري
      زن جلوه اى است از جمال خداوند بر روى زمين  و هيچ گاه جنسيت محدويتى براي كسب 
كمال  نيست. قرآن به زن و مرد به طور مساوي توجه مي كند و آن هارا مكمل و مايه آرامش و 
عفت يكديگر معرفي مي كند. تفاوت هايى كه براى زن و مرد لحاظ شده است،  بر اساس نوع 
آفرينش و جايگاه زن در نظام خلقت و طبيعت است. به عنوان مثال اسالم برخي از تكاليف را از 
زنان ساقط كرده است، نه به اين خاطر كه او مساوي مرد نيست، بلكه به جهت رفع رنج، زحمت 
و مشقت هايى، كه ناشي از  جنسيت، فطرت و طبيعت اوست نه اين كه اين امر وسيله اي باشد 
براي طعنه زدن به زن، عقل، كرامت و شخصيت انساني او. همچنين در مسائل ديگري كه قرآن 
زن را غير مساوي با مرد قرار داده است در حقيقت، خدمت به زن و ارزش بخشيدن به اوست، 

نه تبعيض و بى عدالتى.
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بررسي جايگاه دانشگاه آزاد اسالمي
بر تحوالت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي  استان هرمزگان

منصوراخالقى پور1 *  
محمدمحبى2 *

چكيده
     پژوهش حاضربا هدف بررسي تأثيرات اجتماعي و اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي بر تحوالت استان 
هرمزگان به انجام رسيده است. يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد كه دانشجوان و اساتيد در تأثير دانشگاه 
آزاد بر تحوالت و توسعه استان داراى نگرش هاى مشابه اى هستند، همچنين 77درصد اساتيد و مديران اجرايي 
معتقدند كه دانشگاه آزاد باعث افزايش شانس مردم منطقه دردستيابي به سواد عالي شده است. گسترش سرمايه 
اجتماعي و فرهنگي استان و افزايش شانس تحرك اجتماعي براي زنان و دختران هرمزگاني نيز از ديگر آثار 
دانشگاه آزاد اسالمي است. همچنين از بعد اجتماعى، اكثر اساتيد ا صاحب  نظران، معتقدند كه دانشگاه آزاد 
اسالمي باعث كاهش آسيب هاى اجتماعى، نابهنجاري هاو جرم شده است. از منظر اقتصادى نيز، تربيت منابع 

انساني مورد نياز توسعه استان از مهمترين اثرات دانشگاه آزاد اسالمى است.
كليد واژه :  دانشگاه آزاد، تحوالت اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى

مقدمه
    هدف پژوهش حاضر تمركز بر نقش وجايگاهى است كه دانشگاه آزاد اسالمى به عنوان يك نهاد

 آموزشى عالى غيردولتى از نظر اجتماعى و اقتصادى بر روند تحوالت استان هرمزگان با استفاده 
از نظريه هايى چون نظريه سرمايه اجتماعى جميز كلمن، سرمايه انسانى شولتز وگرى بكو، سرمايه 

فرهنگى بورديو و نظريه فرصت هاى زندگى هانس گرث و رايت ميلز بر جاى گذاشته است.
makhlaghipoor@yahoo.com        1- عضوهيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس

mohebimh@yahoo.com              2- عضوهيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم
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 بررسى تأثيراتى كه دانشگاه آزاد اسالمى بر تحوالت استان هرمزگان برجاى گذاشته است از دو 
منظر قابل بررسى مى باشد :

1- آثار و پيامدهاى مثبت و مؤثر      2- آثار و پيامدهاى منفى و بازدارنده.
زير  تحول  و  توسعه  روند  بر  اسالمى  آزاد  دانشگاه  جايگاه  و  نقش  بررسى  و  تعيين  واقع  در 
ساخت هاي استان از نظر سخت افزارى و نرم افزارى امرى است كه بايستى بدان توجه خاص 
مبذول داشت، تأثيرات فرهنگى ناشى از توسعه دانشگاه آزاد، پيامدهاى چند وجهى وسيعى را به 

دنبال داشته است. 
    در بعد اجتماى نيز درسه سطح فرد، خانواده و اجتماع آثار اين دانشگاه قابل بررسى و تحليل 
است. هرچندجنبه هاى اقتصادى پيامدهاى گسترش دانشگاه آزاد در اين پژوهش در دو بخش 
مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسى و تحليل قرارگرفته است. در اين پژوهش از روش پيمايشى و 
تحليل ثانويه و نمونه گيرى تعمدى استفاده شده است جامعه آمارى مورد نظر شامل دانشجويان 
شهر  در  اجرايى  هاى  دستگاه  مديران  و  نظران  صاحب  اساتيد،  بندرعباس،  واحد  آزاد  دانشگاه 
بندرعباس بوده است. و همچنين گردآورى داده هابه وسيله پرسشنامه و تجزيه و تحليل داده هابه 

كمك نرم افزارنامه و تجزيه و تحليل داده هابه كمك نرم افزار  spss صورت گرفته است.
    آنچه دراين پژوهش مد نظر محقق بوده است كنكاش  در خصوص بررسى پيامدهاى مثبت اين 
 دانشگاه به لحاظ اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بر روند توسعه استان و تحوالت منطقه بوده است 
لذا اميدواريم پژوهش حاضر توانسته باشد اهداف مد نظر را به نحو احسن مورد توجه قرار داده و 

زمينه اى را براى شكل گيرى تحقيقات بعدى  دراستان هرمزگان فراهم آورد.

مبانى نظرى پژوهش
- سرمايه اجتماعى

جيمز كلمن دركتاب «بنيادهاى اجتماعى»  مى گويد : «سرمايه اجتماعى زمانى ايجاد مى شود كه 
روابط ميان اشخاص به شيوه اى تغيير يابد كه كنش را آسان سازد. و يكى از ابزارهايى كه قادر است 
نقش تسهيل كننده را دركنش هاى انسانى و شبكه روابط اجتماعى فراهم آورد، اشاعه و نهادينه 

سازى مهارت هاى زندگى از طريق آموزش و حضور شهروندها در فضاى آموزشى  مى باشد».
آنچه از تئورى يا ديدگاه هاى مربوط به سرمايه اجتماعى در اين پژوهش استنباط مى شود جايگاه 
آموزش در معناى عام آن و آموزش دانشگاهى درمعناى خاص آن برشكل گيرى سرمايه اجتماعى 

درجامعه و به ويژه استان هرمزگان به عنوان ميدان تحقيق حاضر مى باشد.

- سرمايه انسانى
    شولتز معتقد است سرمايه گذارى درسرمايه هاى انسانى در بعد آموزش بايستى متمركز بر 
سرمايه گذارى درتحقيقات، آموزش وپرورش براى افزايش قابليت تطبيق نيروى كار ، جهت كشف 

استعداد ها، تربيت كادر آموزشى، آموزش و آينده نگرى باشد.

بررسى جايگاه دانشگاه آزاد اسالمى بر تحوالت اجتماعى ، فرهنگى و ...
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بدين ترتيب سرمايه گذارى درآموزش (به ويژه سطوح دانشگاهى) بايستى با توجه به نيازمندى هاى 
نيروى انسانى در سال هاى آينده صورت گيرد. بنابراين دريك جمع بندى مطابق با ديدگاه هاى 
شولتز درگسترش سرمايه اجتماعى هيچ عامل يا متغييرى به اندازه آموزش تأثيرگذار نمى باشد 
وحتى فراتر از اين نقش آموزش بر رشد اقتصادى و درآمد ملى بس تأثيرگذارتر از ساير عوامل 

است.

- نظريه فرصت هاى زندگى
«هانس گرث و رايت ميلز» فرصت هاى زندگى را شامل موارد زيادى همچون، احتمال يا شانس 
زندگى پس از تولد، سالم زيستن، امكان برخوردارى از خدمات پزشكى و درمانى، امكان دستيابى 

به تحصيل و آموزش تا امكان كشيده نشدن به بزهكارى تعريف مى كنند. (تامين، 63 :1373)
طبق تئورى فرصت هاى زندگى هريك از امكانات بر بقيه نيز تأثير گذار است.داشتن تحصيل عالى 
به سهم خود به نحو چشمگيرى دسترسى به مشاغل پردرآمدتر را تسهيل مى بخشد و اين امر منجر 
به افزايش شانس فرد در انباشت سرمايه مى شود و اين سرمايه و سطح تحصيل نيز برسالمت 
شخص بى تأثير نبوده و ضمن ارتقاء طول عمر، كيفيت زندگى را نيز افزايش مى دهد. باتوجه به 
رويكرد پژوهش حاضركه متمركز بر بررسى جايگاه دانشگاه آزاد اسالمى مى باشد، جايگاه تحصيل 
عالى به عنوان يكي از شاخص هاي فرصت زندگى بهتر بر ايجاد يا تسهيل ساير فرصت هاى زندگى 
همچون توزيع درآمدها، ميزان زاد و ولد، مرگ و مير و ناهنجارى هاى اجتماعى در اين تئورى حائز 
اهميت است؛ بررسى هاى مكرر دركشور به نوعى غيرمستقيم و به گونه اى استنباطى اين امر را تأييد 
مى كنند كه آموزش عالى بر جايگاه طبقاتى افراد جامعه آن هم در منطقه استان هرمزگان تأثيرگذار 

است. (مصطفوى،1384: 11)

- نظريه بازتوليد اجتماعى
    طبق نظريه باولز وجين تيس نظام جامعه پذيرى طبقاتى كه در مدارس و ديگر نهادهاى جامعه 
سرمايه داراى منعكس است خواهان دوام و استمرار تقسيم كار طبقاتى جوامع است. چون ميزان 
سطح سواد مهمترين تعيين كننده تحرك اجتماعى و كسب دستاوردهاى شغلى است، تحصيل 
كمترخانواده هاى طبقات پائين آنان را وادار به محدود شدن در مشاغل سطح پائين مى كند. بنابراين 
براساس اصل همخوانى توزيع نابرابر، امكانات و فرصت هاى اقتصادى و در نتيجه دسترسى نابرابر 
گروه ها و طبقات اجتماعى به اين امكانات وفرصت ها هماهنگ و متقارن با توزيع نابرابر فرصت هاى 
آموزش و به دنبال آن موفقيت هاى شغلى و اجتماعى دارد و اين تقارن و همخوانى درگذر زمان 
تداوم يافته و باز توليد مى شود. در واقع انتقاد اساسى نظريه پردازان باز توليد اجتماعى متوجه پا 
برجايى و تداوم نابرابرى اجتماعى از يك نسل ديگر و نقش نظام آموزشى در انتقال اين نابرابرى 

است.
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- بازتوليد فرهنگى
    برخالف نظريه پردازهاى بازتوليد اجتماعى كه سرمايه اقتصادى را اساس و پاية نابرابرى اجتماعى 
درنظر مى گيرند، نظريه پردازهاى بازتوليد فرهنگى به پيروى از ماكس وبر در تحليل نابرابرى هاى 
هاى  زمينه  و  است  كرده  توجه  اجتماعى  طبقات  گروه هاو  رفتارى  و  زندگى  شيوه  به  اجتماعى 
فرهنگى و منزلتى را در بحث طبقه اجتماعى مورد نظر قرار مى دهند. مفهوم بازتوليد فرهنگى اشاره 
به وسايلى دارد كه به كمك آن ها، مدارس بريادگيرى ارزش ها، نگرش هاو عادت هاتأثير مى گذارد.

بورديو از مفهوم طبقه برداشتى فراتر از مفهوم اقتصادى متداول در ادبيات ماركسيم دارد، وى انواع 
سرمايه را به سرمايه اجتماعى، سرمايه فرهنگى و سرمايه اقتصادى تقسيم مى كند و در اين رابطه 
سرمايه اقتصادى در برگيرنده درآمد اقتصادى و ساير منابع مالى و دارايى هاو نيز تجلى نهادى آن 
يعنى حقوق مالى مى باشد. سرمايه فرهنگى شامل گرايش هاو نگرش ها، عادت هاو صالحيت هاى 
تحصيلى فرهيختگى است. سرمايه اجتماعى مجموعه منافع بالفعل و با لقوه اى است كه كنشگرها 
از طريق عضويت در شبكه هاى اجتماعى و سازمان هاكسب مى كنند. در نظر بورديو سرمايه فرهنگى 
به وسيله صالحيت هاى اجتماعى به دست آمده از طريق آموزش و تحصيل مشخص مى شود و 
بر اساس اين صالحيت هاافراد رتبه بندى مى شوند و جايگاه اجتماعى، غرور و ا فتخار از نمادهاى 

سرمايه فرهنگى هستند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير نظام آموزشى قرار مى گيرند.

- نظريه همنشينى و تقويت افتراقى
     دراين پژوهش از نظريه «همنشيني وتقويت افتراقي» كه توسط رابرت پارك و رونالد اكرز بيان 
شده نيز بهره خواهيم برد اين نظريه شرح و بسطي بر نظريه ساترلند بوده است و بيشتر بر مؤلفه هاي 
تشويقي يا تنبيهي مؤثر برگرايش فرد به يادگيري رفتارتاكيد دارد. فرآيند هاي موثر و مورد تأكيد اين 

نظريه درآموزش عبارتند از :
- همنشيني افتراقي:كه درآن يادگيري ازطريق كنش هاي متقابل مستقيم و غيرمستقيم با ديگران 

صورت مي پذيرد.
- تقليد: كه مبتني برتجربه هاي يادگيري مشاهده اي است.

- فراگيري تعاريف شناختي: يا مواجه شدن با نگرش هاي موافق يا مخالف با يك رفتار خاص كه 
مي تواند نوعي نقش بازدارنده يا محرك دروني را ايجاد نمايد.

دراين نظريه بر نقش خانواده ،گروه هاي همسال، مدارس و به ويژه دانشگاه و نهادهاي مذهبي تأكيد 
خاصي شده است كه مي تواند به عنوان يك الگو دراين پژوهش مد نظر قرارمى گيرد.

يافته هاى پژوهش
بررسى نگرش دانشجويان،مديران، اساتيد و صاحب نظران به نقش دانشگاه آزاد اسالمى

    يافته هاي حاصل از پژوهش درسنجش نگرش دانشجويان به نقش وتأثيردانشگاه آزاداسالمي 
برتوسعه وتحول استان هرمزگان نشان مي دهد كه دانشجويان نگرشي«مثبت» به تأثيرات وپيامدهاي 

بررسى جايگاه دانشگاه آزاد اسالمى بر تحوالت اجتماعى ، فرهنگى و ...
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دانشگاه آزاد برروند توسعه استان دارند. دررابطه با سنجش نگرش مديران، اساتيد و صاحب نظران 
نسبت به دانشگاه آزاد اسالمي نشان مي دهد كه در مجموع نگرشي مثبت در بين نمونه مورد بررسي 

وجود دارد.
    نتايج مقايسه اي نمرة طيف سنجش نگرش براي دانشجويان وصاحب نظران استان هرمزگان نشان 
از نزديكي ارزيابي هاي اين دو گروه از نقش و جايگاهي است كه دانشگاه آزاد اسالمي برتحوالت 

استان هرمزگان داشته است.
   نتايج تفصيلي و آزمون هاي آماري نشان مي دهد كه بين متغيرهايي همچون سن، جنس و سطح 
سواد با نوع نگرش به دانشگاه رابطه معناداري وجود ندارد بدين معنا كه گروه هاي مختلف سني، 
جنسي و تحصيلي نوع نگرش نسبتاً يكساني به دانشگاه آزاد دارند. همچنين در بين فارغ التحصيالن 
خارج از كشور75 درصد و پاسخگوهايى كه دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي بوده اند 88  درصد 

نگرشي مثبت به نقش و جايگاه دانشگاه آزاد اسالمي در استان هرمزگان داشته اند.

افزايش تحرك اجتماعي وكاهش بي عدالتي اجتماعي
    تحرك اجتماعي به عنوان يكي از نشانه هاى پويايي و حركت جامعه به سمت توزيع عادالنه 
امكانات، نسبت بسيار نزديكي با نوع و حجم توزيع امكانات آموزشي دريك جامعه دارد كه مورد 

تاييد نظريه فرصت هاي زندگي نيز مي باشد.
    نقش و جايگاه موسسات و مراكز آموزش عالي به عنوان «نهادهاي باز توليد توانمندي ومهارت» 
حايز اهميت خاص و ويژه اي مي باشد، امروزه نظريه پردازان اقتصادي معتقدند كه اگر چه مسأله 
«عدالت توزيعي» از طريق توزيع مجدد درآمدها در قالب يارانه و يا پرداخت هاي انتقالي امكان پذير 
است اما امري است موقت و مسكني بيش نيست و بهترين راهكار از نظرصاحب نظران سرمايه 
گذاري درآموزش است. طبق نتايج سرشمارى درسال  1355 جمعيت استان برابر 500 هزار نفر و 
تعداد دانشجويان برابر 100 نفرگزارش شده است يعنى بازاء هر 5 هزار نفر يك دانشجو. اين در 
حالى است كه آمارها نشان مي دهد از سال 65 تا 85 در طي دو دهه تعداد دانشجويان دانشگاه 
آزاد اسالمي از 150نفر به 7437 نفربالغ شده است، يا به عبارتي در مدت 20 سال تعداد ورودي به 

دانشگاه آزاد اسالمي 50 برابر شده است. 
    مقايسه تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمى در اين سال ها مويد نقش اين دانشگاه در 
فراهم كردن فرصت تحرك اجتماعي براي شهروندان و باالخص جوانان استان مي باشد. ايفاي چنين 
نقشي توسط دانشگاه آزاد اسالمي در استان مؤيد تئوري فرصت هاى زندگى است، طبق تئورى 
فرصت هاى زندگى هر يك از امكانات بر بقيه نيز تأثيرگذار است. داشتن تحصيل عالى به سهم خود 
به نحو چشمگيرى دسترسى به مشاغل پر درآمدتر را تسهيل مى بخشد و اين امر منجر به افزايش 
شانس افراد در انباشت سرمايه و جابه جايي فرد در طبقات اجتماعي و تحرك عمودي مى شود 
و اين سرمايه و سطح سواد حتي بر سالمت شخص تأثير قابل توجهي دارد و ضمن ارتقاء طول 
عمركيفيت زندگى را نيز افزايش مى دهد و برخورداري از مدرك تحصيلي يكي از شاخص هاي 
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تعيين قضاوت نسبت به جايگاه فرد در جامعه و طبقه اجتماعي او مي باشد.

كاهش احساس ناامني اجتماعي
    امروزه اين واقعيت عيني را بايستي پذيرفت كه «كنكور» به عنوان يك پديدة اجتماعي پيامدها و 
آثارمنفي بسياري را بر شبكه تعامل هاو نظام اجتماعي و فرهنگي ما برجاي گذاشته است، به طورى 
كه نتايج حاصل از پژوهش هاي اجتماعي نشان مي دهد نگرانى هاي ناشي از كنكور تا حدي است 
كه عالوه بر فرد، روابط بين والدين را نيز تحت تاثير قرار داده و تنش را در محيط خانواده باال مي 
برد و مسلماً چنين تنش ها و نگرانى ها تاثيرهاى نامطلوبي را بر فضا و مناسبت هاى حاكم بر اين 
نهاد مهم اجتماعي به همراه خواهد داشت ،كه همگي اين آثار و پيامدها، حلقه پيچيده و درهمي را 
تشكيل مي دهند كه در نهايت منجر به تشديد احساس ناامني اجتماعي و تعميق استرس هاي رواني 

در روابط بين فردي و اجتماعي آحاد جامعه خواهد شد.
    بررسي نظرهاى دانشجويان درحال تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس به نوعي منعكس 
كننده اين واقعيت مي باشد به طوري كه از مجموع دانشجويان مورد بررسي 44 درصد عنوان كرده 
اند كه دليل اصلي آنان براي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي «عدم قبولي» در دانشگاه هاي 

دولتي بوده است.
    يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه83 درصد از صاحب نظران، اساتيد دانشگاه هاو مراكز آموزش 
عالي و مديران استان موافقند كه عدم راهيابي عالقه مندهاى به تحصيل دردانشگاه هاي دولتي باعث 
ايجاد نگرانى و مشكالتي براي خانواده هاو جوانان هرمزگاني مي شود و دانشگاه آزاد اسالمي در 
اين رابطه فرصتي است تا جوانان استان به بروز استعدادهاي خود بپردازند. همچنين حضور جوانان 
در دانشگاه آزاد اسالمي و ادامة تحصيل آن هامنجر به تشويق و برانگيختن اطرافيان به ادامه تحصيل 
شده است كه اين امر نيز به نوعي مؤيد نقش و كاركرد امنيت بخش اين دانشگاه در تشويق جوانان 
به ادامه تحصيل در استان هرمزگان مي باشد، در واقع دانشگاه در اين رابطه ضمن فراهم كردن شانس 
و فرصت ادامة تحصيل (طبق تئوري فرصت) احساس ناامني در زندگي خانواده  ها را تا حد زيادي 

كاهش داده است.

شكل گيري سرمايه اجتماعي
   دانشگاه درمعناي عام و دانشگاه آزاد اسالمي به ويژه ازچند منظر بسترالزم را براي شكل گيري 
سرمايه اجتماعي فراهم مي آورد و زمينه را براي گسترش اين شكل از سرمايه درجامعه فراهم 

مي آورند، كه مهمترين آنها عبارتند از:
تغييرنگرش ها

    نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه اكثر دانشجويان معتقدند كه تحصيل در دانشگاه باعث 
ارتقاء آگاهي و شناخت بيشتر آن هااز جامعه شده است. به طوري كه 62/3 درصد از آن ها اين تاثير 
را درحد زياد و خيلي زياد، 25/7 درصد در حد كم و تنها 6 درصد دانشجوها درحد خيلي كم 
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معتقدند كه دانشگاه باعث افزايش شناخت و آگاهي آنان نسبت به جامعه و مسايل آن شده است، 
دراين رابطه تفاوت معناداري بين دختران و پسران دانشجو وجود ندارد يعني دانشجويان فارغ از 
جنسيت ارزيابي تقريباً يكساني از نقش دانشگاه آزاد اسالمي درتغيير نگرش هاو افزايش شناخت 

شان نسبت به جامعه داشته اند.

افزايش حس اعتماداجتماعي
   يافته هاي پيمايش نشان مي دهد كه مديران اجرايي، اساتيد و صاحب نظران معتقدند كه حضور 
جوانان در محيط دانشگاه فرصتي دوباره براي آگاهي يافتن و اجتماعي شدن آنها مي باشد به طوري 
كه 93/2 درصد از نمونة مورد بررسي با اين امر موافق بوده اندكه اين امر مؤيد تاثير زيادي است 
يك  الزمه  كه  هنجارهايي  و  ارزش ها  وانتقال  رفتارها  ها،  نگرش  درتغيير  تواند  مي  دانشگاه  كه 
زندگي سالم و متعادل با سايرين است ايفا كند. جهت بررسي نقش محيط دانشگاه در توسعه 
ارتباط دانشجويان با ديگران اين موضوع از دانشجويان مورد پرسش قرارگرفت و نظرها نشان داد 
كه84/7 درصد از دانشجويان با ارزيابي مثبت از تاثيرهاى محيط دانشگاه برگسترش شبكة تعامل 
هايشان با ديگران برتاثير دانشگاه درتوسعه تعامل هاى دانشجويان با ديگران و محيط اجتماعي صحه 

گذاشته اند و تنها 15/3 درصد اين نقش را درحد ضعيف ارزيابي كرده اند.

آموزش مشاركت جويى
  دانشگاه آزاد اسالمي هر چند دراستان هرمزگان شيوه هاي آموزش و فرهنگ سازي مشاركت جويي 
را دير آغاز كرد با اين حال رشد آن در سال هاي اخير نويد بخش و اميدواركننده است. مهمترين 
ساز و كارهاي فعلي در خصوص درگير كردن دانشجويان با فعاليت هاي جمعي  عبارتند از برگزاري 
دوره هاي گردش علمي و تفريحي، راه اندازي نشريه هاى دانشجويي، راه اندازي انجمن هاي علمي 
 دانشجويي، پايه گذاري باشگاه پژوهشگران جوان، و... همگي در زمرة فعاليت هايي هستند كه در 
محيط دانشگاهي منجر به تقويت حس مشاركت جويي و ايجاد همدلي و آموزش دانشجويان جهت 
پذيرش مسئوليت هاي بعدي در اجتماع خواهد شد. در حال حاضر 15 انجمن علمي دانشجويي در 
سطح دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس مشغول به فعاليت هستند و صدها دانشجو عضو اين انجمن ها 
هستند. و انجمن هاي اجتماعي- سياسي متعدد نيز از ديگر اشكال مشاركت جويى دانشجويان  

مي باشند. 
   يكي ديگر از مولفه هاي مشاركت، آمادگي افراد جهت حضور در اقتصاد جامعه در قالب اشتغال 
تاثير  و  نقش  درخصوص  را  وكارشناسان  اجرايي  مديران  اساتيد،  نظر  رابطه  اين  در  كه  مي باشد 

دانشگاه آزاد اسالمي در فراهم سازي زمينه مشاركت نيروي انساني منطقه در اقتصاد جويا شديم.
    طبق يافته هاي تحقيق 86/4 درصد از پاسخگويان اين امر را مورد تاييد قرار داده و موافقت 
خود را با اين موضوع كه دانشگاه آزاد اسالمي در استان هرمزگان فرصت مشاركت بيشتري را در 
فعاليت هاي اقتصادي براي نيروهاي انساني منطقه فراهم آورده اعالم كرده اند. عالوه بر اين55/2 
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درصد از دانشجويان تا حد زيادي معتقدند كه تحصيل در دانشگاه شانس آن هارا در يافتن شغل 
مورد عالقه شان افزايش داده است.

توسعه سرماية فرهنگي
    همان طور كه پيش از اين اشاره كرديم، بر اساس نظريه بورديو براى بررسى نقش و تأثير دانشگاه 
آزاد اسالمى بايد سه مقوله جدا از هم  را مد نظر قرار داد. در اينجا براى هر كدام  مصاديقى را بيان 

مى كنيم:
- سرماية فرهنگى تجسم يافته

    كشف استعداد افراد و امكان ادامة تحصيل براى جوانان استان در رشته هاى مختلف كه پيش 
از اين به دليل سطح پايين آموزش در استان و عدم امكان رقابت در كنكور سراسرى محكوم به 
ترك تحصيل بوده اند همه از مصاديق تأسيس دانشگاه آزاد هستند به طورى كه تصويري از استان 
هرمزگان بدون دانشگاه آزاد نمايى از محروميت و سلب ادامه تحصيل براى جوانان به ويژه در 
مناطق روستايى و محروم را به ما نشان مى دهد كه پيامد آن بروز فقر سرمايه فرهنگى خواهد بود.

- سرماية فرهنگى عينى 
   رشد فعاليت هاي فرهنگي و خدماتي همچون كتابخانه ها،كتاب فروشي ها،خدمات دانشجويي و 
اتصال مركز اطالع رسانى دانشگاه به بزرگترين و مهمترين پايگاه هاي مهم اطالع رساني جهاني  
همگي كمك به غناي سرمايه فرهنگي مي كنند. با اين حال على رغم آن كه در سال 1384 تعداد  
مقاله هاى چاپ شده در دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس 20 مقاله بوده كه سه مقاله به كنفرانس هاي 
بين المللي راه يافته است اما ميزان رشد مقاله هاى علمي اساتيد دانشگاه آزاد از وضع مطلوبي 

برخوردار نبوده كه اميد است درسال هاي نزديك اين عقب افتادگي جبران شود.
   مروري گذرا بر آخرين وضعيت كتابخانه هاي عمومي استان، عمق نيازها و كمبودهاي فرهنگي 
اين بخش را بيشتر مشخص مي كند و نقش دانشگاه آزاد را تحقق سرمايه فرهنگي عيني مشخص  تر 

مي سازد.
    استان هرمزگان داراي 38 باب كتابخانه عمومي است كه 26 باب آن در مناطق شهري و12باب 
آن درمناطق روستايي   مي باشد. ازتعداد كل كتابخانه هاي موجود 7باب قبل از انقالب و31 باب بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي احداث شده است. مجموع كتاب هاى موجود دركتابخانه هاي عمومي 
استان 265/000 نسخه است. نسبت كتاب به ازاي هرصد نفر جمعيت باسواد در استان26 نسخه و 

نسبت كتاب به ازاي هرصد نفر جمعيت استان 19 نسخه مي باشد.
    مطابق با معيارجهاني ايفال كه به ازاي هر نفر مي بايست 1/5 جلد كتاب در كتابخانه هاي عمومي 
استان موجود باشد در حال حاضر بايستي 2/105/511 جلد كتاب دركتابخانه هاي استان باشد، 
درحالي كه درحال حاضر تنها 265/000 جلد كتاب موجودي كتابخانه هاي استان است كه كمبود 
موجود 511 و1/840 جلد است كه بيانگر فاصله زياد تا وضع مطلوب است، اين وضعيت در 
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شاخص سرانه افراد باسواد نيز نامطلوب است به طوري كه، برابر با معيارهاي ايفال براي جمعيت 
باسواد استان مي بايست 1/527/789 جلد كتاب دركتابخانه هاي عمومي استان موجود باشد كه 

درحال حاضر 1/262/789 جلد كتاب كمبود داريم.(سند توسعه فرهنگي استان،23:1387).
   اين در حالي است كه دانشگاه ها به عنوان مجموعه هاي علمي آموزشي با ايجاد و توسعه منابع 
جانبي همچون كتابخانه ها، نمايشگاه ها و سمينارها برتوسعه و انباشت سرمايه فرهنگي تاثيرهاى 
چشم گيري برجاي مي گذارند. به عنوان مثال دانشگاه آزاد اسالمي در زمينه توسعه كتابخانه توانسته 
با 79  اسالمي  آزاد  دانشگاه  مركزي  كتابخانه  طوري كه  به  باشد.  داشته  را  خوبي  پيشرفت  است 
هزارجلد كتاب فارسي و التين و 18 هزارعنوان كتاب درتمامي زمينه هاي مختلف علمي يكي از 
غني ترين كتابخانه هاي استان هرمزگان مي باشد. كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس با بيش 
از300 عنوان  نشريه هاى داخلي و خارجي به همراه بيش از10 عنوان روزنامه محلي كشوري در 
دو طبقه با مساحت 2507 مترمربع در محوطه دانشگاه آزاد بندرعباس با بهره گيري از معماري بديع 

واقع شده است.
منطقه اي  كتابخانة  رساني  اطالع  مهم  پايگاه هاي  با  اشتراك  و  همكاري  با  همچنين  مركز  اين     
علوم و تكنولوژي دانشگاه شيراز و شركت نمايه (زيرنظرهيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور) 
دراستفاده از معتبرترين پايگاه هاي اطالع رساني جهاني از اين امكانات، مركز را به يكي از غني ترين 
و معتبرترين مراكز  اطالع رساني در جنوب  كشوركه قادر به اراية مطالب و مقاله درتمامي زمينه هاي 

مختلف علمي-  پژوهشي به فارسي و التين به تمامي پژوهشگران و محققان مبدل كرده است.

سرماية فرهنگى نهادينه شده
     اين نوع سرمايه فرهنگي در برگيرنده اساتيد، مدرك هاى صادر شده، رتبه هاى دانشگاهي، 
تعداد دانشجويان، فارغ التحصيالن، اساتيد و صاحب نظران دانشگاهي مي باشد كه داراي نقش ها و 
موقعيت هاي تثبيت شده اجتماعي هستند. در واقع دانشگاه آزاد اسالمي دربخش هايي از اين نوع 
سرمايه فرهنگي همچون تعداد دانشجويان، فارغ التحصيالن  نقش ارزنده اي را درانباشت سرمايه 
نهادينه شده در استان هرمزگان ايفا كرده است و هرچند در ساير زمينه هاهمچون جذب اساتيد با 
مدارج دكترا، اعطاي بورسيه به مدرسان جهت ارتقاء علمي در وضع مطلوبي قرار ندارد با اين حال 

نسبت به گذشته حركت هاي خوبي را داشته است.

افزايش شانس تحرك اجتماعي براي دختران و زنان
     استان هرمزگان به لحاظ عقب ماندگي ساختاري و ضعف نهادهاي فرهنگي درسال هاى گذشته 
از جمله استان هايي بوده است كه نگرش هاي جنسيتي منفي درقبال نقش و جايگاه زنان به عنوان 
ايستارهاي تثبيت شده اي رواج داشت، به نحوي كه اين ايستارها دربين افراد تحصيل كرده و نسل 
متجدد نيز كم و بيش نمايان مى شود. يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد كه دانشگاه آزاد اسالمى 
به صورت مستقيم با آموزش و توانمندسازي زنان باعث شده است تا شانس آنان را در دستيابي به 



62

امكانات شغلي، درآمدي افزايش داده و ميزان مشاركت آنان را در جامعه ارتقاء دهد، و به صورت 
غيرمستقيم تأثيرها و پيامد هايى همچون تغيير و تعديل نگرش هاي جنسيتي، كاهش مواليد و تعديل 

بعد خانوار و افزايش مهارت هاي اجتماعي را در قبال زنان هاو دختران استان صورت دهد.

كاهش آسيب هاي اجتماعي
    بررسي داده هاي ثانويه نشان مي دهدكه بيش از90 درصد از افرادي كه به روش مختلف به جرم 
شكستن نظام هنجاري و ارزشي و زير پا نهادن قوانين و مقررات دستگير شده اند فاقد تحصيالت 
دانشگاهي بوده اند، امري كه نوعي رابطه را بين ميزان گرايش به جرم با ميزان تحصيالت بيان 
مي كند. در واقع دانشگاه آزاد به عنوان يكى از عوامل تأثيرگذار در بعد پيشگيرى ضمن آگاهي 
بخشي و ارتقاء سطح شعور و منش دانشجويان و دانش آموختگان احتمال گرايش جوانان را به 
نابهنجاري هاو جرائم كاهش مي دهد، طبق يافته هاى اين پژوهش 76 درصد از دانشجويان و78 
درصد از مديران اجرايي، اساتيد و صاحب نظران معتقدند كه دانشگاه آزاد اسالمي باعث كاهش 
نابهنجاري هاو جرم  شده و تنها24 درصد از دانشجويان و22 درصد از مديران و اساتيد اعتقادشان 
بر اين است كه دانشگاه آزاد اسالمي خود موجب گسترش نابهنجاري و جرم در شهرهاي استان 

شده است.

مهاجرت وتبادل فرهنگي
      در استان هرمزگان به لحاظ تاريخي حضور اقوام و مهاجرها باعث شكل گيري نگرش هاي 
قومي و در بعضى مواقع منفي در بين ساكنين منطقه نسبت به كساني شده است كه از ساير مناطق 
به اين منطقه روي آورده اند و چنين تعارض هايي را   مي توان در قالب اصطالحات و واژگاني 
همچون بومي و غير بومي شاهد باشيم. دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان مجموعة آموزشي و فرهنگي 
هر چند بر رشد مهاجرت از ساير مناطق به شهرها تاثيرگذار است و چه بسا منجر به ايجاد تغييرها 
در محيط هاي اجتماعي، فرهنگي درمناطق شهري و روستايي منجرشده است با اين حال پيامدهاي 
غيرمستقيم و مثبت حضور جوانان و دانشجويان درچنين مناطقي به مراتب بيشتر از ضررها و آثار 
منفي آن مي باشد چرا كه دانشجويان غيرساكن و مهاجر از سايرمناطق استان و يا كشور در شهرهاي 
استان تسهيل كنندة فرايند نوعي تبادل فرهنگي مي باشندكه به لحاظ اجتماعي درگذر زمان منجر به 

شكل گيري نوعي زندگي مسالمت آميز توأم با مشاركت خواهد شد.

توسعه منابع انساني استان 
   با نگاهى به وضعيت منابع انسانى استان درگذشته به سادگى مى توان دريافت كه تا سال 1370 
تقريبا عمده منابع انسانى مورد نياز مؤسسات و نهادهاى دولتى و شركت ها و بنگاه هاى خصوصى 
خارج از استان تامين شده است. به طورى كه سهم منابع استانى و بومى درمديريت اقتصادى و 
ادارى استان بسيار ناچيز بوده است. باگسترش آموزش عالى دراستان هرمزگان كه به صورت قاطع 
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مى توان گفت ابتدا با تاسيس دانشگاه آزاد اسالمى شهرستان بندرعباس آغاز شده است، تحولي 
اساسى صورت گرفته است، به طورى كه هم اكنون در هر اداره و شركتى چه دولتى و چه خصوصى 
فارغ التحصيل هاى دانشگاهى بومى نقش عمده اى درتامين منابع انسانى مورد نياز به عهده دارند. 
اطالعات دريافتى از اداره ها، شركت ها و موسسات دولتى و خصوصى كه در اين تحقيق جمع 
آورى شده است مؤيد اين نكته مى باشد. يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه از نگاه مديران، اساتيد 
و صاحب نظران، دانشگاه آزاد اسالمي درتأمين منابع انساني مورد نياز استان نقش نسبتاً مثبتي را در 

اين راستا ايفا مي كنند.

تاثيردانشگاه آزاد اسالمي برتحقيقات
    بر اساس  آمار ارائه  شده دانشگاه هاى موجود در ايران در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان شناخته 
نشده اند. ضمن اينكه بايد توجه داشت دانشگاه هاى كشور رتبة 51 را در توليد علم كسب كرده اند. 
از مهمترين علل عقب ماندگى كشورها از نظر علمى، صنعتى و اقتصادى مى توان به خود باختگى، 
عدم برنامه ريزى مناسب و كمبود امكانات مالى، در انحصار نگه داشتن دانش و فن آورى جديد 
توسط كشورهاى توسعه يافته، عدم توجه به ارتباط بين مراكز علمى و صنعتى در توسعه اقتصادى 
اشاره كرد. با اين حال نبايستي به دليل عقب ماندگي هاي گذشته سطح انتظار از نقش آفريني دانشگاه 

آزاد اسالمي در توليد علم و كمك به توسعه استان در ابعاد صنعتي در سطح حداقل باقي بماند.
بررسي طرح هاي پژوهشي انجام گرفته در دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس نشان مي دهد كه قريب 
به اتفاق طرح هاي به انجام رسيده ماهيتي كاربردي داشته و به سفارش دستگاه هاي اجرايي همچون 
جهاد  سازمان  طبيعي،  منابع  كل  اداره  زيست،  محيط  سازمان  ريزي،  برنامه  و  مديريت  سازمان 
كشاورزي، اداره كل شيالت و... به انجام رسيده است كه داراى دو ويژگي عمده مي باشد: اول آن 
كه  موضوع هاى پژوهشي متناسب با رشته هاي تحصيلي در دانشگاه آزاد شكل گرفته اند و دوم 
آن كه بررسي موضوع ها گوياي اين مهم است كه همگي آنها ضرورت انجام  داشته و مورد نياز 
دستگاه ها و شركت هاي فعال در حوزه مورد مطالعه بوده است. هر چند كه محقق بر اين موضوع 
معترف و واقف است كه دانشگاه آزاد اسالمي دراستان تا دستيابي به جايگاه مطلوب خود در پيوند 
بين آموزش و پژوهش از يك سو و برقراري ارتباط موثر بين بخش توليدي - اجرايي و به ويژه 
صنعت با پژوهش هاي دانشگاهي راهي بس طوالني را بايستي بپيمايد؛ با اين حال اين نكته را نيز 
نبايستي از نظر دور داشت كه تحقق اين شروط مستلزم فراهم شدن بستري فرا ساختاري مي باشد 

كه دانشگاه تنها يكي از عناصر آن است.

دانشگاه آزاد و افزايش بهره ورى منابع انسانى موجود 
    آموزش و توسعة منابع انسانى در نظام مديريت منابع انسانى، نه تنها در ايجاد دانش و مهارت 
ويژه در كاركنان نقش بسزايى دارد بلكه باعث مى شود كه افراد در ارتقاء سطح كارايى و اثر بخشى 
سازمان سهيم باشند و خود را با فشارهاى متغير محيطى وفق دهند. تقريباً در هر سازمانى 70 درصد 
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از منابع و سرمايه را منابع انسانى تشكيل مى دهد به همين دليل تأمين اين سرمايه انسانى مستلزم 
انجام فعاليت هاى آموزشى مستمر و منظم در تمامى سطوح سازمانى است. در استان هرمزگان هيچ 
سازمان و مؤسسه اى نيست كه هم اكنون بخش عمده اى از نيروهاى ماهر خود را از دانشگاه آزاد 

تأمين نكرده باشد.
    طبق آمارهاى موجود 18 درصد از كل نيروهاى انسانى شاغل در سازمان آموزش و پرورش 
استان فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد مى باشند و82 درصد از اين افراد در دانشگاه آزاد بندرعباس يا 
ساير دانشگاه هاى استان تحصيل كرده اند. بر اساس يافته هاى اين تحقيق تقريباً در تمامى اداره هاو 
سازمان هاى مهم در استان فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد به طور اعم و دانشگاه آزاد واحد بندرعباس 

به طور اخص نقش تعيين كننده اى در ساختار مديريت اين سازمان هابه عهده دارند.

نقش دانشگاه آزاد در توسعه صنعتى استان هرمزگان 
    با توجه به محورهاي مذكور استان هرمزگان با وجود منابع غنى گاز، نفت و ساير منابع دريايى 
و زيرزمينى در رتبه بندى توسعه اقتصادى و صنعتى كشور جايگاه مناسبى ندارد. به يقين يكى از 
مهمترين داليل اين وضعيت درگذشته عدم وجود نيروى انسانى ماهر و خالق بوده است. ازآنجا كه 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس در دو دهة اخير نقش برتر و غير قابل انكارى درتربيت نيروى 
ماهر استان داشته است مى توان گفت كه ايجاد و تاسيس و گسترش رشته هاى متنوع دانشگاهى در 

فرآيند توسعه صنعتى استان يكى از مهمترين عوامل به شمار مى آيد.

تأثير دانشگاه آزاد درتوسعه بخش كشاورزى
    استان هرمزگان از مناطق نيمه خشك كشور محسوب مى شود و به دليل وضعيت خاص 
جغرافيايى، كمبود خاك مناسب و محدود بودن آب كشاورزى آن از تنوع چندانى برخوردار نيست. 
اما با اين وجود كشاورزى در استان هرمزگان داراى شرايط منحصر به فردى مى باشد كه ناشى از 
شرايط خاص مناطق جنوب است. تقريباً در تمامى فصول در استان هرمزگان امكان كاشت، داشت 
و برداشت كلية محصول هاى جاليزى و صيفى جات و انواع ميوه هاى گرمسيرى و نيمه گرمسيرى  
وجود دارد. براى درك نقش دانشگاه آزاد در تحول كشاورزى كافى است به نقش دانشگاه آزاد در 
تربيت جوانان روستايى و كشاورز توجه كرد كه بدون شك تأسيس اين دانشگاه در استان هرمزگان 

در فرايند فرهنگ سازى در جامعه سنتى نقش اساسى داشته است. 

نقش دانشگاه آزاد درتوسعه صنعت شيالت
    بخش شيالت استان هرمزگان به عنوان يكى از زير بخش هاى كشاورزى استان، نقش و جايگاه 
مهمى در توسعه منطقه و اقتصاد استان دارد. وجود استعداد بالقوه و پتانسيل عظيم پرورش ميگو 
و فراهم بودن شرايط براى صيد آبزيان، نمايانگر افق روشنى براى سرمايه گذارى در اين بخش 
مى باشد. هم اكنون نياز بخش شيالت از نظر تأمين نيروى انسانى مرتفع شده است عالقه و انگيزه 
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دانشجوهاى فارغ التحصيل در امر پژوهش و نيز مشاركت در امر توليد رو به گسترش است. 
    همچنين طرح هاى برون دانشگاهى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس در زمينة صنعت 
شيالت رو به افزايش بوده است كه تعدادى از مهمترين اين طرح ها عبارتند از: طرح مطالعه سايت 
پرورش ميگو در كولغان، گاوبندى، سيريك و نقشه بردارى سايت پرورش ميگو سيريك. طرح هاى 
فوق تنها بخشى از طرح هاى انجام شده توسط دانشگاه آزاد اسالمى بندرعباس هستند كه در حال 

حاضر در حال اجرا  مى باشند. 

گسترش زبان انگليسى و امكان تعامل بهتردرفعاليت هاى بازرگانى
    يكى ازمشكالت اساسى در گسترش بازرگانى در كشور ما عدم آشنايى بازرگانان داخلى 
كشور با شيوه هاو روش تجارت خارجى است. عدم امكان استفاده از منابع و اطالعات موجود 
در دنياى تجارت به دليل عدم تسلط به زبان خارجى توسط بازرگانان داخلى همواره يكى از 
عمده ترين موانع و محدوديت ها دراين راستا به شمار آمده است. دانشگاه آزاد اسالمى بندرعباس 
با ايجاد رشته هاى زبان انگليسى ابتدا در مقطع كارشناسى و سپس در مقطع كارشناسى ارشد گام 
مهم و اساسى در اين مسير برداشته است. بايد توجه داشت كه بسيارى از فارغ التحصيل ها در 
رشته هاى علوم انسانى دراستان مرزى هرمزگان كه يكى از قطب هاى تجارت خارجى محسوب 
مى شود بعد از پايان تحصيالت دانشگاهى به تجارت روى مى آورند و از آنجا كه تعداد زيادى 
از آن ها در رشته زبان انگليسى فارغ التحصيل شده اند؛ هم اكنون داراى اين توانايى و قابليت 
هستند كه بتوانند اصول تجارت و بازرگانى خارجى را بهتر و سريعتر ازبازرگان هاى سنتى فرا 

گرفته و به كار ببندند.

نتيجه گيرى
   يافته هاي حاصل از پژوهش در سنجش نگرش دانشجويان به نقش و تأثير دانشگاه آزاد اسالمي بر 
توسعه و تحول استان هرمزگان نشان مي دهد كه دانشجويان نگرشي «مثبت»  به تأثيرها و پيامدهاي 
دانشگاه آزاد بر روند توسعه استان دارند به طوري كه ميانگين(31/2) مي باشد گوياي نگرش مثبت 
مي باشد. بين زنان و مردان دانشجو در نوع ارزيابي نسبت به دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت معناداري 
وجود ندارد. نتايج حاصل از طيف ليكرت در رابطه با سنجش نگرش مديران، اساتيد و صاحب 
نظران نسبت به دانشگاه آزاد اسالمي نيز نشان مي دهد كه در مجموع نگرشي مثبت در بين نمونه 
مورد بررسي وجود دارد. ميانگين نمرة به دست آمده براي نمونة مورد بررسي(31/3) مي باشد، به 
طور كلى با توجه به يافته هاى اين پژوهش و تحقيق هاى گذشته، دانشگاه آزاد اسالمى به طور اعم 
و واحد بندرعباس به طور اخص تأثيرهاى انكار ناپذيرى چه از منظر اجتماعى- فرهنگى و چه 
اقتصادى بر استان هرمزگان بر جاي گذاشته است، مهمترين آثار اجتماعى- فرهنگى و اقتصادى 

عبارتند از:
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آثار اجتماعي و فرهنگي
- افزايش تحرك اجتماعي وكاهش بي عدالتي اجتماعي  

- كاهش احساس ناامني اجتماعي
- نقش دانشگاه درشكل گيري وتوسعة «سرماية اجتماعي و فرهنگي» در استان

- كاهش آسيب هاي اجتماعي
- مهاجرت وتبادل فرهنگي

تاثيرات اقتصادى
- توسعة منابع انساني استان. 

- افزايش بهره وري منابع انساني موجود
- مشاركت درتوسعه صنعتي استان  

 - توسعة بخش كشاورزى
- گسترش زبان انگليسى و امكان تعامل بهتر در فعاليت هاى بازرگانى

    همچنين در بخش تحقيقات، طرح هاي پژوهشي انجام گرفته در دانشگاه آزاد نشان مي دهد 
كه قريب به اتفاق طرح هاماهيتي كاربردي داشته و به سفارش دستگاه هاي اجرايي همچون سازمان 
مديريت و برنامه ريزي، سازمان محيط زيست، اداره كل منابع طبيعي، سازمان جهادكشاورزي، اداره 
كل شيالت و... به انجام رسيده است كه داراى دو ويژگي عمده مي باشد، اول آن كه موضوع هاى 
پژوهشي متناسب با رشته هاي تحصيلي دردانشگاه آزاد هستند و دوم آن كه بررسي موضوع  هاى 
گوياي اين مهم است كه همگي آن هاضرورت انجام داشته است و مورد نياز دستگاه هاو شركت هاي 

فعال در حوزه مورد مطالعه بوده است.
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نيازسنجي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري
مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران و اعضاء كانون ها

هاشم محمدي چمرداني•

چكيده
تحقيق حاضر به بررسى نياز هاى آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از 
ديدگاه مديران و اعضاء كانون هامى پردازد، كه در پي يافتن پاسخ به دو سؤال پژوهشي است : 1 ـ نيازهاي 
آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديرها و اعضاء كانون هاكدامند. 2 
ـ آيا بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون ها نسبت به نيازهاي آموزشي مديرها تفاوتى وجود دارد. جامعه آماري 
پژوهش فوق 20120 نفر (20000نفر عضو و 120 نفر مدير) مي باشد كه  بر اساس جدول مورگان تعداد 469 
نفر (377نفر عضو و92 نفر مدير) به عنوان نمونه انتخاب شده است و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده 
و خوشه اي انجام شده است و ابزار جمع آوري داده هاپرسشنامه مى باشد. همچنين تحقيق فوق به صورت 
توصيفى وداراى پايايى 90درصد است و البته نتيجه كلى كه از اين تحقيق به دست آمده شامل نيازهاى آموزشى 
مديران در زمينه مديريت فرهنگي، روابط عمومي، اصول مديريت، معارف ديني و اسالمي، برنامه ريزي 

اردوهاي زيارتي و تفريحي است. 
كليد واژه: نيازسنجي آموزشي، كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد  

مقدمه
      هر سازماني براي رسيدن به اهداف خود نياز به كاركنان آموزش ديده دارد. با توجه به پيشرفت 

mohamadi_che@yahoo.com   كارشناس ارشد علوم تربيتى گرايش آموزش بزرگساالن*
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فن آوري و يافته هاي علمي جديد، علوم در تمامي زمينه ها پيشرفت كرده است و سازمان ها نيز جهت 
پيشبرد اهداف و توسعه فعاليت هايشان، دستاورد هاي علمي و فن آوري را به خدمت گرفته اند؛ در 
نتيجه سبك انجام دادن وظايف شغلي نيز تغيير يافته است و كاركنان ملزم به فراگيري آخرين 
يافته هاي علمي در زمينه وظايف شغليشان مي باشند. با اين وجود نقش محوري آموزش كاركنان 
در سازمان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است و سازمان هايي موفق ترند كه آموزش را به عنوان 
سرمايه گذاري مي نگرند نه هزينه. چنانچه دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي كاركنان طراحي 
جلوگيري  سازمان  سرمايه  رفتن  هدر  و  هدف  بدون  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  از  باشد،  شده 
خواهد شد و اجراي دوره هاي آموزشي زماني اثر بخش تر است كه بر مبناي نيازسنجي علمي و 
دقيق برنامه ريزي شده باشد. در كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد نيز برگزاري دوره هاي آموزشي 
برگرفته از نيازهاي آموزشي مديران ضروري است. و نتايج به دست آمده از اين تحقيق اطالعات 
مفيد و ارزنده اي در اختيار برنامه ريزان كانون هاى فرهنگى و هنرى قرار مي دهد و باعث اثر بخشي 

دوره هاي آموزشي به وسيله تطابق برنامه ها با نيازهاي مديران مي شود. 
هدف اساسي آموزش، كمك به سازمان جهت نيل به مقاصدش مي باشد. به عبارتي آموزش به 
دنبال توسعه صالحيت ها و شايستگي كاركنان و بهبود عملكرد آنها مي باشد. (حاجي كريمي ،1379: 270) 

آموزش كاركنان با تأكيد بر نيازهاي سازماني، شغلي و فردي درصدد است اهداف و مقاصد زير 
را براي بهينه سازي عملكرد سازماني و شغلي و همچنين رشد و اعتالي فردي محقق نمايد كه 

عبارتند از : (صدري، 1383 :30) 
كاركنان  كردن  آماده  كاركنان،  بالقوه  توانايي هاي  پرورش  و  بالفعل  اي  حرفه  توانايي  افزايش 
براي تصدي وظايف و مسئوليت هاي جديد، ارتقاي سطح دانش و آگاهي كاركنان، ارتقاي سطح 
مهارت هاي شغلي كاركنان، ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه در كاركنان، 
افزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان،  افزايش قابليت انعطاف در كاركنان نسبت به اعمال 
روش هاي جديد و نو و استفاده از وسايل و تجهيزات مدرن و نيز سازگاري با تغييرات جديد 
سازماني، ايجاد و گسترش روحيه همكاري بين كاركنان به منظور تحقق اهداف سازمان، ايجاد 
زمينه هاي استفاده بهينه از منابع موجود انساني به منظور دستيابي به اهداف و سياستهاي سازمان، 
به هنگام سازي آموزش نيروي انساني به منظور ارتقاي سطح اطالعات و نيز ايجاد زمينه هاي رشد 
خالقيت و نوآوري در آن ها مى باشد. آموزش كاركنان فرايندي است كه داراي پنج مرحله زير 

مي باشد :
اولويت بندي  شناسائي،  از  پس  آموزشي،  نيازهاي  مرحله  اين  در   : آموزشي  نيازسنجي  ـ  الف 

مي شوند. 
دوره هاي  برگزاري  جهت  سازمان  توانايى  به  توجه  با   : آموزشي  برنامه ريزي  و  طراحي  ـ  ب 
آموزشي و مد نظر قرار دادن اولويت دوره ها، مقدمات اجراي دوره ها از قبيل بودجه، محل برگزاري، 

اساتيد، محتوي دوره ها، شرايط شركت كنندگان و غيره پيش بيني هاي الزم به عمل مى آيد. 
ج ـ اجراي دوره هاي آموزشي : دوره هاي آموزشي مطابق با موارد برنامه ريزى شده، برگزار مي 
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شود. 
دـ  نظارت بر اجراي دوره ها: كارشناس مسؤالن آموزش بر اجراي دوره هانظارت مي كنند تا بدين 

وسيله دوره هامطابق با اهداف از قبل تعيين شده برگزار شود. 
هـ ـ ارزشيابي : نتايج دوره هامورد ارزشيابي و ميزان حصول به اهداف نيز مورد سنجش قرار              
مي گيرد. از نتايج ارزشيابي جهت بهبود دوره هاي آموزشي آتي استفاده مي شود. با توجه به فرايند 
فوق به اين نتيجه مي رسيم كه نيازسنجي آموزشي بنيادي ترين و اولين ركن آموزش اثربخش 
مي باشد چنانچه به صورت علمي انجام نگيرد و دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي آموزشي 
كاركنان نباشد تاثير چنداني در وظايف و روند كاري كاركنان نخواهد داشت و بدين وسيله منابعي 

كه سازمان صرف برگزاري دوره هاي آموزشي مى كند به هدر خواهد رفت. 
خصوص  در  گيري  تصميم  جهت  را  ريزان  برنامه  و  مديران  آموزشي،  نيازهاي  بندي  اولويت 
برگزاري دوره هاي آموزشي ضروري سازمان ياري مي كند. همچنين مي توان محتواي آموزشي را 
متناسب با نيازهاي آموزشي طراحي كرد.  در پژوهش حاضر نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان شناسايي و اولويت بندي شده اند تا بدين وسيله مبنايي 

جهت برگزاري دوره هاي آموزشي اثر بخش براي آنان باشد. 
اهداف اين تحقيق به شرح زير مي باشند:        

اهداف كلي
ـ نياز سنجي آموزشي  مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران 

و اعضاء.
ـ ارايه پيشنهادهاى  الزم براي تدوين دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي احصاء شده 

اهداف ويژه
ـ مشخص كردن نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان. 

ـ مشخص كردن اولويت نيازهاي مذكور. 
مشخص كردن تفاوت هاي موجود بين ديدگاه هاي مديران و اعضاء كانون هادر زمينه نيازهاي 

آموزشي مديران كانون ها.
سوال هاى پژوهشي به شرح زير مي باشند:

1-ـ نيازهاي آموزشى مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران 
و اعضاء كانون هاكدامند ؟

2ـ آيا بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هانسبت به نيازهاي آموزشى مديران كانون هاتفاوت 
وجود دارد ؟

نيازسنجى آموزشى مديران كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد هرمزگان ...
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مباني نظري
پيشينه تحقيق: برخي از تحقيقات انجام شده در زمينه نيازسنجي آموزشي به شرح زير مي باشد :

انجام  ايالم،  استان  دبستان هاي  مديران  آموزشي  نيازسنجي  عنوان،  با  تحقيقي   (1381) بازدار، 
داده است كه نتايج تحقيق وي بدين شرح است : 1 ـ در تمام زمينه هاي هفتگانه (ارايه خدمات 
حمايتي به دانش آموزان، برقراري ارتباط مؤثر بين مدرسه و جامعه، فراهم سازي تسهيالت و 
تجهيزات مدارس، انجام امور اداري و مالي، برنامه ريزي درسي، نظارت بر تدريس و ارايه خدمات 
پشتيباني به معلمان با 99 درصد اطمينان نياز وجود دارد. 2 ـ بين نيازهاي آموزشي زنان و مردان، 
دارندگان مدرك تحصيلي مختلف، گروه هاي داراي پست هاى مديريتى مختلف بودند در هيچ كدام 
از زمينه هاي مذكور در سطح 95 درصد اطمينان تفاوت معني داري وجود ندارد. 3 ـ بين نيازهاي 
آموزشي گروه هاي داراي رشته هاي تحصيلي مختلف تنها در زمينه ارايه خدمات پشتيباني به كاركنان 
در سطح 95 درصد اطمينان تفاوت معني دار وجود ندارد. 4- بين نيازهاي آموزشي گروه هاي سني 
مختلف تنها در دو زمينه نظارت بر تدريس معلمان و ارايه خدمات پشتيباني در سطح 99 درصد 

اطمينان تفاوت معني دار وجود دارد. 
باشي، (1382)، تحقيقي با عنوان نيازسنجي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي شهر تهران انجام داد و در تحقيقش نيازهاي آموزشي كاركنان خدمات آموزشي را در 
زمينه دانش و اطالعات حرفه اي، نگرش هاو طرز تلقي هاي حرفه اي بررسي كرد كه نتايج تحقيق 
وي بدين شرح مي باشد: هيچ رابطه معني داري بين سه خرده مقياس دانش، مهارت و نگرش با 
تأكيد بر سن و جنس يافت نشده است و سطح سواد كاركنان از جمله عوامل اثرگذار بر نيازهاي 

آموزشي آنان بود. 
سيد حسيني، (1379) تحقيقي با عنوان بررسي نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد كل كشور از ديدگاه خود آنان، انجام داده است و نتايج تحقيق وي نشان مى دهد كه نيازهاي 
آموزشي  نياز  از:  عبارتند  اولويت  ترتيب  به  مساجد  هنري  فرهنگي  كانون هاي  مديران  آموزشي 
عقيدتي، نيازهاي آموزشي مرتبط با چگونگي برگزاري جشن ها و فعاليت هاي فرهنگي (شب شعر 
و مولود خواني)، برنامه ريزي كانون ها، روانشناسي مخاطبان كانون ها، نحوه جذب و مشاركت افراد، 

برگزاري مسابقه هاى علمي مذهبي و كتابداري مى باشد.
ذوالقدر، (1383)، تحقيقي را با عنوان بررسي نيازهاي آموزشي معلمان شيمي مقطع متوسطه شهر 
قزوين در زمينه روش هاو فنون تدريس، انجام داده است و در اين تحقيق نيازهاي آموزشي دبيران 
شيمي مقطع متوسطه را در موارد طراحي برنامه تدريس، الگوها و روش هاي تدريس، رسانه هاي 
آموزشي مناسب تدريس درس شيمي مقطع متوسطه، روشهاي ارزشيابي مناسب و ارتباط با دانش 
آموز مقطع متوسطه مورد بررسي قرار داده است كه نتايج تحقيق وي بدين شرح است: 1ـ  نيازهاي 
آموزشي معلمان در تمام خرده مقياس هاي طراحي، الگو و روش هاي تدريس، روش هاي  ارزشيابي، 
ارتباط با دانش آموز به غير از رسانه ها آموزشي در سطح 95 درصد اطمينان مورد پذيرش بوده 
است. 2 ـ بين نيازهاي آموزشي با  مدرك تحصيلي به غير از خرده مقياس طراحي تدريس، الگو و 
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روش هاي تدريس معلمان شيمي در سطح 95 درصد اطمينان مورد تاييد قرار گرفت. 3ـ اولويت هاي 
نيازها به ترتيب عبارتنداز : 1ـ رسانه هاي آموزشي 2ـ الگو و روش هاي تدريس 3ـ ارزشيابي 4ـ 
طراحي تدريس  5ـ ارتباط با دانش آموز هر پنج خرده مقياس در سطح 95 درصد مورد تائيد قرار 
گرفتند. 4- نيازهاى آموزشى معلمان شيمى با تاكيد بر جنسيت، رشته تحصيلى، سن و سابقه تدريس 
در سطح 05/ 0  داراى تفاوت معنى دار نبوده است، ولى نيازهاى آموزشى با تأكيد بر مدرك تحصيلى 

فقط در خرده مقياس هاى طراحى، الگوها و روش هاى تدريس تفاوت معنى دارى داشته است.

 چهارچوب نظري تحقيق
نيازهاي آموزشي عبارت است از تغييرهاى مطلوبي كه در فرد يا افراد از نظر دانش، مهارت و يا 
رفتار، بايد به وجود آيد تا فرد يا افراد مزبور بتوانند وظايف و مسئوليت هاي مربوط به شغل خود را 
در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهاي كاري انجام داده و در صورت امكان زمينه هاي 

رشد و تعالي افراد را در ابعاد مختلف به وجود آورد. (محمدي ،1382: 31)
     اغلب صاحب نظران نياز آموزشي كاركنان را به عنوان فاصله يا شكاف بين وضع مطلوب و 
موجود در زمينه عملكرد و ساير الزام هاى شغلي كاركنان بيان داشته اند. پاره اي نيز آن را به مفهوم 
نقصان تعريف كرده اند. بر اساس اين تعاريف، شناسايي نيازهاي آموزشي معادل شناخت فقدان، 
كاستي يا زمينه هاي گسترش دانش، مهارت و نگرش هاي مرتبط با عملكرد رضايت بخش شغلي 

است. (عباس زادگان و ترك زاده ،1379: 59)
يكى از متداول ترين تعاريف ارايه شده از مفهوم نياز تعريف آن به عنوان خواست يا ترجيح 
هاى افراد است.به عبارت روشن خواسته هاى افراد در زمينه هاى گوناگون، نيازهاى آنان را تشكيل 

مى دهد. (سوريانو،1955:74 به نقل از فتحى واجارگاه 1383  : 100-99)
برتن و مريل بر اين باورند كه نيازسنجي به طور كلي عبارت است از فرايندي نظامدار براي 
اولويت هابراي  تعيين  نهايت  در  هدف هاو  و  موجود  وضع  بين  فاصله  شناسايي  اهداف،  تعيين 
عمل(Burrton&Merrill. P22:1977). همچنين سوآرز(1996) در تعريف نيازسنجي مي گويد: 
نيازسنجي در زمينه تعليم و تربيت فرآيند جمع آوري و تحليل داده هااست كه منجر به شناسايي 
نيازهاي افراد، گروه ها، موسسه ها، جامعه محلي و جامعه به طور كلي مي شود، از اين رو كاربرد 
ضمن  آموزشي  نيازهاي  آموزان،  دانش  نيازهاي  شناسايي  بر  متمركز  تواند  مي  نيازسنجي  اصلي 
خدمت معلمان و تعيين نيازهاي آتي نظام آموزش محلي، محلي منطقه اي و ملي باشد.(فتحي و اجارگاه 

(1382 :25،
با  بايست  مي  كه  كيفي  و  كمي  تغييرهاى  دادن  تشخيص  از  است  عبارت  آموزشي  نيازسنجي 
استفاده از برنامه آموزشي و كار آموزي در نحوه انجام دادن فعاليت هاي كارمند به وجود آيد تا 

بهترين نتيجه از كار او حاصل شود (خلود، 1369 : 59 ) 
فرآيند جمع آوري داده هاو تحليل وضع موجود سازمان، شغل و فرد، همچنين مقايسه و تعيين 
فاصله دانش، نگرش و مهارت فرد نسبت به وضع مطلوب به ترتيب اولويت را نيازسنجي آموزشي 

نيازسنجى آموزشى مديران كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد هرمزگان ...
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گويند. (رضوي، 1382 :38)
در اين تحقيق از فنون نيازسنجي آموزشي تحت عنوان فن دلفي استفاده شده است. دالكي و هلمر 
در 1963 در مقاله اي با عنوان «كاربرد تجربي روش دلفي براي استفاده كارشناسان»، روش دلفي 
را پيشنهاد كردند. البته فن دلفي را از اوايل دهه 1950 گروهي از محققان شركت راند براي تركيب 
نظرهاي فردي و يافتن بهترين نظرهاي مورد قبول همه به كار بردند. (يمني،1382 :119). از تكنيك دلفي 
براي دستيابي به توافق جمعي هنگامي استفاده مي شود كه حضور جمع در جلسات ميسر نباشد. 
(كافمن و هرمن، 1374: 9). اين فن يك روش نگرش سنج است و كاربرد آن در مطالعه هاى نيازسنجي 
آموزشي مي تواند بدين صورت باشد كه ابتدا پرسشنامه اوليه اي ساخته مي شود و از افراد مورد 
مطالعه خواسته مي شود تا فهرستي از نيازها را در خصوص موضوع مشخصي از ديدگاه خودشان 
ارايه نمايند، سپس فرد يا گروه نيازسنج، مجموعه نيازهاي ارايه شده را تلفيق نموده و پرسشنامه 
ديگري كه در برگيرنده فهرست جامعي از نيازها است؛ مي سازد و دوباره جهت نظر خواهي براي 
گروه مورد مطالعه ارسال مي كند و در نهايت پس از جمع آوري پرسشنامه ها، ترتيب و اولويت 

بندي نيازها با توجه به پاسخ هاي ارايه شده مشخص مي شود. 

روش شناسى
جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: جامعه آماري شامل كليه مديران و اعضاء كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد استان هرمزگان (تعداد 20000 نفر عضو و 120 نفر مديركانون) مي باشد. روش نمونه 
گيري مورد استفاده در اين تحقيق، تصادفي ساده و خوشه اي است و جهت تعيين حجم نمونه  از 
جدول مورگان استفاده شده است كه مطابق اين جدول تعداد 377 نفر عضو و 92 نفر مدير (در 

مجموع 469 نفر) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

روش تحقيق، روش و ابزارهاي جمع آوري داده ها
روش تحقيق توصيفي مى باشد. در اين تحقيق از فن دلفى كه يك فن نگرش سنج است استفاده 
شده است و مراحل كار بدين صورت است كه بر اساس فن دلفى پرسشنامه باز پاسخ تهيه شده 
است و جهت شناسايى نيازهاى آموزشى بين اعضاء نمونه تحقيق توزيع و پس ازمدت دو هفته 
پرسشنامه ها جمع آورى شد. و در نهايت پرسشنامه نهايي كه شامل ليستى از نيازهاى آموزشى 
مديران كانون هااست تنظيم شد كه داراى دو بخش  است، بخش اول شامل مشخصه هاى فردي 
پاسخگويان و بخش دوم شامل تعداد 29 گويه با مقياس پنج گانه ليكرت به ترتيب ازباال به پايين، 
«خيلي زياد» با اميتـاز 5، «زياد» امتياز 4، «متوسط» امتياز 3، «كم» امتياز 2، «خيلي كم» امتياز 1 
مي باشد، و جهت اولويت بندى نيازهاى آموزشى  پرسشنامه در طي سه هفته بين اعضاء نمونه 
تحقيق توزيع و جمع آوري شد. واين تحقيق در اواخر سال 1387به اتمام رسيده است. در اين 
تحقيق جهت روا سازي پرسشنامه نهايي، پرسشنامه مورد نظر به تعدادي  از اساتيد دانشگاه و 
اساتيد حوزه ارايه شد تا گويه هايي  كه درك آنها يكسان  نبوده و داراي ابهام  مي باشند؛ مشخص 



74

كنند و همچنين در خصوص جامع و كامل بودن محتواي  پرسشنامه و ارتباط دقيق آن با هدف  
آزمون اظهار نظر كنند، سپس از نقطه نظرهاى آنها جهت اصالح پرسشنامه استفاده الزم به عمل 
آمد، همچنين جهت تعيين پايايي پرسشنامه نهايي از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است و در 

نهايت پايايي آزمون برابر با 90 درصد بدست آمد. 
روش تجزيه و تحليل داده ها: در اين تحقيق روش هاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آمار 
توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، درصد، فراواني و آمار استنباطى شامل روش هاي آماري 
فريد من و يومان ويتني و سطح معنى دارى آلفاى 0/05 مى باشد و همچنين جهت تجزيه و تحليل 

داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

نتايج و يافته ها
درصد)و  و  فراواني(فراواني  توزيع  از  تحقيق  اول  سؤال  به  پاسخگويي  جهت  بخش  اين  در 
شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) براي كليه گويه هااستفاده شده است كه ميانگين هاي 
به دست آمده نشان مى دهد نمونه هاي تحقيق در تمامي گويه ها، اهميت نيازهاي آموزشي مديران           
كانون هاي فرهنگي هنري  مساجد را در حد زياد رو به باال تشحيص دادند و جهت بررسي ديدگاه 
اعضاءو مديران با استفاده ازآزمون فريد من در ابتدا ديدگاه مديران و پس از آن ديدگاه اعضا به 
تفكيك مورد بررسي قرار گرفت و سپس ديدگاه مديران و اعضاء بررسي شد و با توجه به معني 
داري اختالف ميانگين رتبه هاي گويه هاي نيازهاي آموزشي عمومي در سطح0/05 (مقدارp محاسبه 
شده p)0/05) (0/000<،نيازهاي آموزشي به ترتيب ميانگين رتبه هاي به دست آمده اولويت بندي 

شد0(جدول شماره1) 
اصول  عمومي2-  روابط  از:1-  گويه هاعبارتند  ترتيب  كانون هابه  مديران  آموزشي  نيازهاي 
جامعه  فرهنگي6-  مديريت  زمان5-  مديريت  ها4-  گردهمايي  همايش هاو  مديريت  مديريت3- 
شناسي فرهنگي7- آگاهي هاي سياسي8- آسيب شناسي اجتماعي9- آشنايي با اديان و مذاهب10- 
تاريخ ايران و جهان11- معارف ديني و اسالمي12- روانشناسي كودك و نوجوان 13- روانشناسي 
 -17 تربيتي  روانشناسي   -16 ارتباطات  روانشناسي   -15 اجتماعي  روانشناسي  شخصيت14- 
روش هاي مشاوره و راهنمايي 18- برنامه ريزي اردوهاي زيارتي و تفريحي 19- برنامه ريزي و 
اجراي مراسم هاي مذهبي 20- كتابداري 21- آشنايي با وسايل سمعي و بصري 22- فن بيان و 
آيين سخنوري 23- روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي و امور فرهنگي 24- روش هاي تدوين 
مقاله تحقيقي 25- آشنايي با قانون اساسي 26- آشنايي با مفاهيم پايه كامپيوتر27- آشنايي با ويندوز 

28- آشنايي با word(تايپ بوسيله كامپيوتر) 29- آشنايي با اينترنت

جدول شماره1: نتاج آزمون فريد من در خصوص نيازهاي آموزشي
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مديران كانون هاى فرهنگى- هنرى از ديدكاه مديران،اعضاء، مديران و اعضاء
جهت پاسخگويي به سوال دوم تحقيق از آزمون يو مان ويتني استفاده شد كه با توجه به مقدار 
يو به دست آمده و اين كه مقدارp بدست آمده بيشتر از 0/05 مى باشد (p) 0/05> مي توان مطرح 
نمود كه در زمينه نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد تفاوت معني داري 

وجود ندارد. (جدول شماره2)   

جدول شماره2: نتيجه آزمون يومان و يتني در مورد بررسي تفاوت بين ديدگاه مديران و اعضاء 
كانون هادر خصوص نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان

نتيجه گيري
نمونه هاي تحقيق در تمامي گويه ها، اهميت نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري 

مساجد استان هرمزگان را در حد زياد رو به باال تشخيص دادند. 
نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان هرمزگان از ديدگاه مديران و 

اعضاء كانون هاشناسايي و اولويت بندي شده است. 
در بررسي ديدگاه مديران كانون ها، اعضاء به تفكيك و همچنين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هابه 
طور توأم به اين نكته پي مي بريم كه هر سه گروه (مديران، اعضاء و مديران و اعضاء) نيازهاي 
آموزشي گويه هاي 1- روابط عمومي2- اصول مديريت 5 - مديريت فرهنگي 11- معارف ديني و 
اسالمي  19- برنامه ريزي و اجراي مراسم هاي مذهبي در بين اولويت هاي يكم تا دهم قرار دادند. 
    در پاسخ به سؤال دوم تحقيق مبني بر اين كه آيا بين ديدگاه مديران و اعضاءكانون هادر خصوص 
نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان هرمزگان تفاوت وجود دارد؛ 

نتيجه به دست آمده اين است كه بين ديدگاه مديران و اعضاء كانون هاتفاوت وجود ندارد.
   يافته هاي جانبي تحقيق نشان داد كه بين ديدگاه نمونه تحقيق برحسب جنسيت، بين ديدگاه مردان 
و زنان در خصوص نيازهاي آموزشي مديران كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان هرمزگان 

تفاوت وجود ندارد.

پيشنهادهاى اجرايي
1ـ از نتايج اين تحقيق در برنامه ريزي دوره هاي آموزش مديران كانون ها استفاده شود. 

نيازسنجى آموزشى مديران كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد هرمزگان ...
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2 ـ در برنامه ريزى دوره هاي آموزشي به اولويت بندي نيازهاي آموزشي توجه شود. 
3ـ پس از برگزارى دوره هاى آموزشى جهت تعيين اثر بخشى دوره هااز مديران نظر سنجى شود. 

4- با توجه به اين كه در بررسي ديدگاه مديران كانون ها، اعضاء كانون هابه تفكيك و همچنين ديدگاه 
مديران و اعضاء كانون هابه طور توأم به اين نكته پي برديم كه هر سه گروه(مديران، اعضاء و مديران 
و اعضاء) نيازهاي آموزشي گويه هاي 1- روابط عمومي2- اصول مديريت 5- مديريت فرهنگي 
11- معارف ديني و اسالمي 19-برنامه ريزي و اجراي مراسم هاي مذهبي در بين اولويت هاي يكم 
تا دهم قرار دادند، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي برگرفته از اين نيازها از اولويت و 

اهميت ويژه اي برخوردارهستند.
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بازرگان، تهران، مدرسه.
12ـ محمدي، داود(1382)، برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان ها، مؤسسات و صنايع، تهران، 

پيام، پيوند.
13- يمني دوزي سرخابي، محمد(1382)، برنامه ريزي توسعه دانشگاهي نظريه هاو تجربه ها، تهران ـ مركز چاپ 

و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

 1-Burrton&Meriille(1977).Needs assessment.Educational Technology Publicathon
2-Soriano,F.A(1995).Counducting Needs Assessment:A Mulit Disiplinary Approach.        
.Ontario,SAGE Publication
        3-Suarez,T.M(1996).Needs Assessment studies.in;international Encyclopedia of
 .Teachning;Edited by;Anderson.Pergamon Press

نيازسنجى آموزشى مديران كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد هرمزگان ...
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يادى از استاد حسين نوربخش، محقق وخليج فارس شناس
احمدحبيبى *

استاد حسين نوربخش به سال 1317 در شهر كاشان متولد شد. دوران تحصيل ابتدايى و متوسطه 
را در اين شهر به پايان رسانيد و بعد از آن به استخدام بانك در آمد و در سال 1340 موفق به 
اخذ ليسانس علوم بانكى گرديد. سپس با طى دورة مديريت شهردارى، به مدت 4 سال شهردار 
دماوند و ساوه شد و آن گاه با شركت و موفقيت در دورة بخشدارى از سال 1351 به استخدام 
وزارت كشور در آمد. در سال 1351 به عنوان بخشدار مركزى شهرستان بندرلنگه  منصوب شد. و 
ديگر مسئوليت هاى ايشان عبارتند از : شهردار بندرلنگه ، شهردار بندركنگ ، سرپرست فرماندارى 

شهرستان بندرلنگه  و ايشان اولين فرماندار شهرستان قشم محسوب مى شوند. 
با كمال تأّسف، شادروان استاد حسين نور بخش در روز سه شنبه 15 بهمن ماه 1387 در سّن 
70سالگى در تهران اين جهان بى وفاى خاكى را وداع گفت و به رحمت واسعة الهى پيوست و 

ما اهالى خليج فارس را در غمى جانكاه فرو برد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
متعّدد،  تأليفات  و  ارزنده  آثار  بر  عالوه  خليج فارس شناس  بزرگ  پژوهشگر  و  محّقق  اين  از 

2فرزند پسر و 2 فرزند دختر به يادگار مانده است. 
وز شمار خرد، هزاران بيش         از شمار دو چشم، يك تن كم   

از استاد نوربخش تاكنون 24 جلد كتاب به زيور طبع آرايش يافته اند كه 15 جلد از آثار ايشان 
منحصر به خليج فارس مى باشند. در ذيل آثار ايشان فهرست وار قيد مى شود:

1- چگونگى صيد مرواريد در آب هاى خليج فارس، ناشر: انجمن كتابخانه هاى عمومى بندرعباس  ، 
* پژوهشگر تاريخ و فرهنگ هرمزگان



80

 سال 1357.
2- بندرلنگه در ساحل خليج فارس، ناشر: اداره كل فرهنگ و هنر استان هرمزگان ،  بندرعباس    1357.
3- بندركنگ شهر دريانوردان و كشتى رانان، ناشر: مؤلف،  بندرعباس    1359 ، چاپ دوم ، تهران 1374.

4- جزيره ى قشم و خليج فارس، ناشر: اميركبير، تهران 1369.
5- خليج فارس و جزاير ايرانى ، ناشر: سنايى ، تهران 1363.

6- پژوهشى پيرامون صيد دريا و آبزيان خليج فارس ، ناشر: اميركبير ، تهران 1370.
7- ايرانيان دريانورد پيش گام و نو آور در دريا ها ، ناشر: كشتى رانى جمهورى اسالمى ايران ، تهران 1376.

8- گنج  دريا (آشپزى با آبزيان) ، ناشر: كانون تبليغاتى فام فن ، تهران 1380.
9- فرهنگ دريايى خليج فارس ، ناشر: اميركبير ، تهران 1381.

10- پيشنهاد اصالح نام روستا هاى جزيره ى قشم ، ناشر: منطقه ى آزاد قشم ، سال 1381.
11- دريانوردى در ايران، ناشر: دفتر پژوهش هاى فرهنگى ، تهران 1382.

12- دختر دريا و جوان غواص ، ناشر: سروش ، تهران 1382.
13- بنادر ايران در خليج فارس ، ناشر: دفتر پژوهش هاى فرهنگى ، تهران 1382.

14- جزاير ايرانى تنب و ابو موسى ، زير چاپ.
15-  دريانوردى ايرانيان ، زير چاپ.                                        

16- هم سفر برف ها ، ناشر: مؤلف ، سال 1343.
17- كريم  شيره اى دلقك دربار ناصرالدين شاه قاجار ،  ناشر: سنايى ، چاپ اول ، تهران1346. (اين كتاب 

8 بار چاپ شده است.)
18- بانك و اصطالحات بازرگانى بين المللى ، ناشر: آذر ، تهران 1347.

19- دلقك هاى مشهور دربارى و مسخره هاى دوره گرد ، ناشر: سنايى ، چاپ اول تهران 1355، چاپ 
دوم 1370.

20- فرهنگ نام (نام هاى ايرانى و اسالمى) ، ناشر: غزالى ،  چاپ اول تهران 1360 ، چاپ نهم1381. (اين 
كتاب9 بار چاپ شده است.)

21- بگوييم و بخنديم ، ناشر: سنايى ، چاپ اول تهران 1365 ، چاپ دوم 1370.
22- اصفهانى هاى شوخ و حاضر جواب ، ناشر: سنايى ، تهران 1379.

23- بهلول در آثار مكتوب و حكايت هاى مردمى ،ناشر: نشر ثالث ، تهران 1382.
24- لقمان حكيم در فرهنگ و ادب ايران ، در دست چاپ.

عالوه بر تأليفات و آثار ارزندة فوق ، بيست عنوان از تحقيقات گران قدر شادروان نوربخش نيز به 
شرح ذيل ، آمادة چاپ است كه عبارتند از: 

1- بركه  هاى آب هرمزگان.
2- وجه تسمية بنادر و سواحل ايرانى خليج فارس.

3- وجه تسمية جزاير ايرانى خليج فارس.

يادى از استاد حسين نوربخش
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4- جزاير و بنادر در تنگة هرمز.
5- لنج ايرانى ، پركارترين شناور خليج فارس.

6- انواع شناور هاى چوبى خليج فارس.
7- آثار قلعه هاى پرتغالى در سواحل خليج فارس.

8- انسان هاى دريايى خليج فارس.
9- جزاير تنب و ابوموسى در خليج فارس.

10-  ناوگان هاى دريايى ايرانيان.
11- دريا و دريانوردى در مقاالت درياشناسى.

12- آبزيان خليج فارس در مقاالت پژوهشى.
13- گزينه اى از آداب و رسوم سواحل و بنادر خليج فارس.

14- ظهور و نقش بيگانگان در سواحل ،  بنادر و جزاير خليج فارس.
15- ارزش غذايى و خواص دارويى آبزيان خليج فارس.

16- مقاالت هرمزگان شناسى.
17- خليج فارس درياى طاليى و پر آوازه ى ايران.

18- دريانوردان باستانى ايران.
19- دريا و دريانوردى در ايران باستان.

20- افسانه هاى دريايى ايران.

آرى، گستردگى تحقيقات و پژوهش هاى گران قدر در زمينه شناسايى  خليج فارس و استان 
هرمزگان  استاد نوربخش ، كه براى روزگاران به ياد و يادگار گذاشته است ما را بر آن مى دارد كه  

ضمن سپاس و مباهات، به تكريم و تحسين آن مرحوم زبان مى گشاييم كه: 
سال ها بايد كه تا يك كودكى از روى طبع              

عالمى گردد نكو يا شاعرى شيرين سخن 
سال ها بايد كه تا يك سنگ اصلى ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

سال ها بايد كه  تا صاحب دلى پـيـدا شود
بوسعيد اندر خراسان يا اويس انـدر قرن
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شكل بادبان هاي قديمى در خليج فارس
حسين نوربخش*

از  بادبان  مي كردند.  حركت  باد  نيروي  به  و  شراع  و  بادبان  با  جهازها،  كشتي ها،  گذشته،  در 
چند تكه پارچه ضخيم تشكيل مي شد كه آنها را به دكل هاي كشتي مي بستند. حوراني در باره 

بادبان هاي خليج فارس مي نويسد(1):
«بادبان ها را (مزد: شراع، قالع) از برگهاي درخت نارگيل يا درخت خرما مي بافتند، يا از پارچة 
بودند،  ديده  بادباني  يك  كشتي هاي  فقط  كورينو،  مونته  و  ماركوپولو  مي كردند،  درست  پنبه اي 
بزرگ(2) گاهي از بادبانها در جمع سخن مي گويد، مسعودي از «القالع العظيم» (بادبان بزرگ) 

كه شراع است، ياد مي كند».

انواع بادبان
بادبان يا شراع يا قالع كه به زبان محلي بندركنگ (KounG)، اوزال ناميده مي شود، از پارچة 
ضخيمي به نام شگه (SheGe) كه طول پرطاقه آن 20 متر و عرض آن 6 سانتي متر بود؛ درست 

مي كردند، از پارچه شگه 50 قطعه انتخاب و بادبان كشتي را تهيه مي كردند.
سواحل  در  بود،  مثلث  صورت  به  بادبان  شكل  آمدند،  برنمي  كار  اين  عهده  از  ناخداها  همة 
خليج فارس و حدود سواحل و بنادر تنگة هرمز پارچة بادبان و شگه را در اوايل از دژگان و 

بندرلنگه تهيه مي كردند و در اين اواخر از كراچي (پاكستان) مي آوردند.
براي دوختن بادبان به سه يا چهار روز وقت نياز داشتند، پس از دوخته شدن شراع دور تا دور 

شكل بادبان هاى قديمى در خليج فارس

* پژوهشگر تاريخ و فرهنگ هرمزگان
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آن را بندي قرار مي دادند كه به نام داسه معروف بود. براي دكل بزرگ سه بادبان مي دوختند كه  
اوزال بزرگ، اوزال ميان و اوزال تركيت ناميده مي شدند. اوزال بزرگ براي باد كم، اوزال ميان 
براي باد متوسط و اوزال تركيت يا كوچك براي بادهاي شديد و مواقع طوفاني استفاده مي شد. 
روي اگل قلمي هم (پروند) (Parwand) مي گذاردند كه از دو تكه تشكيل مي شد، ولي از پروند 

و گل بزرگ، كوچكتر بوده است.
امروزه كه لنج هابا نيروي موتور حركت مي كنند احتياجي به بادبان ندارند ولي هر «بوم»كه يك 
نوع كشتي و يا لنج دست ساخت جنوب كشور است، تعدادى الزم بادبان با خود مي برد تا اگر 

احيانًا در وسط دريا موتور كشتي از كار افتاد، از بادبان هااستفاده كند.
در برهان  قاطع دربارة اين واژه چنين آمده است: فارسي «لت» {لتك} و «لشك» به معناي پاره 
پاره و «لچك» پارچة چهارگوشي ست كه دو گوشة آنرا بر باالي هم اندازند كه سه گوش شود 
و اين درست به شكلى است كه بادبان لچكي درست مى شده است.هنوز هم در سواحل، بنادر 

و جزاير خليج فارس به پارچه يا تكه اي از پارچه (Lak) يا لت (Lat) مي گويند.

كارگاه هاي شگه بافي
در بندرلنگه به بادبان و يا پارچه اي كه بادبان را از آن درست مي كردند «شگه» مي گفتند، 
«شگه» در گذشته يكي از اقالم صادراتي بنادر و سواحل خليج فارس بود. در يك قرن گذشته 
براي يافتن بادبان كشتي يا شراع و شگه، كارگاه هاي بسياري درشهرلنگه و در روستاهاي دژگان 

(تابع بخش مركزي لنگه) داير بود.
شگه بافان عمومًا از اهالي دژگان بودند ولي عده اي از آنها در بندرلنگه سكونت داشتند و 
كارگاههاي شگه بافي را در خانه هاي خود در لنگه داير كرده بودند و بقيه در روستاهاي دژگان 
سكونت داشتند و در همانجا نيز كار مي كردند و براي خريد ريسمان از بازرگانان، به لنگه مي 
آمدند و پس از دريافت ريسمان، آنها را به رشته كرده و به دژگان مي بردند و پس از بافتن 
«شگه» مجدداً آنها را به رشته كرده و به لنگه مي آوردند و تحويل بازرگانان مي دادند، ريسمان 
مخصوص بافتن «شگه» را در موقع تحويل به بافندگان «شكه» وزن مي كردند و درمقابل، بافندگان 
شگه هم بادبان هاي بافته شده را وزن كرده و به بازرگانان تحويل مي دادند، از اين راه معلوم 
مي شد كه چقدر ريسمان تحويل و چقدر از آن در بافتن  «شگه» به كار گرفته شده و چه مقدار 
از ريسمان نزد بافندگان باقي مانده است، دستمزد بافندگان نيز از روي وزن (شگه ها) مشخص 

و پرداخت مي شد.
بين  و  مي كردند  وارد  هندوستان  از  اي  لنگه  بازرگانان  را  بادبان  بافتن  مخصوص  ريسمان 
در  آن  از  مقداري  بود،  بادي  كشتي هاي  بادبان  مخصوص  شگرها  كردند.   مي  توزيع  كارگاهها 
خود محل به فروش مي رسيد و دركشتي هاي بادي محلي به كار مي رفت و بقيه آن به عدن، 
يمن، آفريقا و هندوستان صادر مي شد و در آنجاها نيز به همين مصرف مي رسيد. شگه يا بادبان 
كشتي يكي از اقالم مهم صادراتي بندرلنگه محسوب مي شده است در آن روزها بيشتر حمل ونقل 
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دريايي به وسيله كشتي هاي بادي انجام مي گرفت و هنوز كشتي بخار و موتور لنج رواج كامل 
نيافته بود و به همين جهت معامالت شگه نيز رواج و رونق خوبي داشت و تعداد زيادي كارگاه 
شگه بافي در لنگه و دژگان داير بود و شگه بافان شبانه روز مشغول بافتن شگه بودند و در نتيجه 

خانواده هاي بسياري از اين راه امرار معاش مي كردند.
و  سو  يك  از  بخاري  كشتي هاي  و  لنجها  موتور  ازدياد  و  بادي  كشتي هاي  افتادن  رونق  از  با 
و  افتاد  رونق  از  نيز  بافي  شگه  كار  ديگر،  سوي  از  بندرلنگه  خارجي  معامالت  شدن  متوقف 
كارگاهها تعطيل شدند، عده اي از بافندگان، چند سال بعد قسمتي از كارگاهها را به آن سوى 
خليج فارس منتقل كردند و در آنجا مشغول به كار شدند، اما در آن مناطق هم به همان داليلى كه 
در باال ذكرشده بخصوص پيدا شدن شگه مصنوعي، اين صنعت قديمي و پردرآمد متروك شد 

و باالخره از بين رفت.

بادبان لچكي
 بادبان لچكي (B. Lachaky) يك نوع بادبان بود كه به شكل روسري و لچك و يا سه گوش 
ديده مي شد. جرج حوراني، بادبان لچكي  را از ابداعات و افتخارات دريانوردان عرب مي داند و 
در اين باره مي نويسد: نوع معمولي بادبان عربها لچكي است، در واقع اين تنها نوع بادبان است 
كه به كار مي برند، چه امروزه و چه در هر زماني كه از آن آگاهي به ما رسيده از مراكش تا هند، 
خليج فارس تا موزامبيك بادبان لچكي را به درازاي كشتي مي افراختند و نوك آن بسيار بلند بود.

پس بسيار احتمال دارد كه بادبان لچكي را عربها به مد يترانه آورده باشند.

پى نويس ها
1- جرج حوراني، كتاب دريانوردي عرب، ص 134

2- منظور از بزرگ، ناخدا بزرگ، پسر شهريار رامهرمزي است، كه خاطرات خود را برشته تحرير در آورده است.

شكل بادبان هاى قديمى در خليج فارس
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معرفى «دكتر محمد باقر وثوقي»
دكتر محمد باقر وثوقى در شهرستان الر به سال 1337 به دنيا آمد و موفق به اخذ مدرك ديپلم 
درسال 1355، كارشناسي تاريخ از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1368، كارشناسي ارشد 
تاريخ از دانشگاه تهران در سال 1372 و دكتري تخصصي از دانشگاه تهران در سال 1380 شد. 
و هم اكنون به عنوان دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران و معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات و 

علوم انساني دانشگاه تهران مشغول به فعاليت است.
ايشان داراى مقاالت متعدد علمى چاپ شده درمجالت داخلى و خارجى وتاليفات ارزنده اى 

در زمينه تاريخ ايران، مسايل اجتماعى و فرهنگى مى باشد كه در زير به آن اشاره مى كنيم. 

آثار علمي
الف) مقاالت چاپ شده در مجالت داخلى

- آتشكده آذر فرنبغ.
- جابه جايي قدرت هاي سياسي خليج فارس از سقوط هرموز تا سقوط اصفهان.

- تحوالت سياسي و اقتصادي خليج فارس در دوره ساسانيان.
- مروري بر نقش قدرت هاي اجتماعي فارس در مشروطيت.

- اختالف ايران و انگلستان در خليج فارس.
- محدوده جغرافياي خليج فارس در منابع تاريخي.

- روابط ايران و اسپانيا در دوره شاه عباس صفوي (عصر فليپ اول).
- پس از يك هزاره باز هم سيراف.
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- بستك.
- بندر لنگه.

- مروري بر تحوالت سياسي خليج فارس از قرن شانزدهم تا قرن بيستم ميالدي.
- يافته هايي نو از شهر اشكاني – ساساني در پس كرانه هاي خليج فارس.

- حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس.
- فارس و جنبش مشروطه خواهي.

- جغرافياي تاريخي بيرونات.
- بحرين (دوره اسالمي).

- نقشه هاي تاريخي خليج فارس (18 – 16 م).
- خواجه عطا و آلبوكرك.

- ميرزا مهدي عليخان بهادر جنگ و خليج فارس.
- قطب الدين محيي كوشكناري.

- شاهنامة توران شاهي.
- ايرانيان و تجارت دريايي.

- دستور زبان الرستان.
- شاه اسماعيل و آلبوركرك.

- رياض االنشاء.
- مروري بر آثار سياسي آيت اهللا الري.

- مكاتيب قطب ابن محيي كوشكناري الري و تأثير آن در تأسيس شهر قطب آباد.
- معرفي نسخه خطي داستان جرون.

- نقش آيت اهللا الري در نهضت مشروطيت.
- معرفي برخي از ايرانشناسان ژاپني.

- عالم آراي اميني.
- پروندة يك ترور، تاريخ معاصر ايران.

- اسناد قيام آيت اهللا الري.

ب) مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي
Vosoghi Mohammad Bagher , ayatollah seyyed Abdolhossein Lari  et son mani-

 .feste  Pour la defence, Bibliotheque Iranienne  , 52 , 2002 , 227-293
                             

د) مقاالت چاپ شده در همايش ها
- پس از يك هزاره ة كنگرة بين المللي سيراف، ايران.

- دربند شهر هفتادو دو ملت. 

دكتر محمدباقر وثوقى
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- سياست بريتانيا در خليج فارس در فاصلة دو جنگ جهاني.
- فارس و جنبش هاي مشروطه خواهي.

- قدرت هاي اجتماعي فارس در آستانه انقالب مشروطيت.

ه)تأليفات
- الرستان، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران، 1380.

- نگاهي به تحوالت فارس در آستانة انقالب مشروطيت، بنياد فارس شناسي، شيراز، 1377 
- تاريخ مهاجرت اقوام خليج فارس، دانشنامة فارس، شيراز، 1380.

- تحوالت سياسي صفحات جنوبي ايران، وزارت امور خارجه، تهران، 1383.
- آيت اهللا الري و جنبش مشروطيت، مركز اسناد انقالب اسالمي، تهران، 1383.

- بررسي و نقد منابع تاريخ ايران پيش از اسالم، پيام نور، تهران، 1383.
- جنگ نامه ي كشم وجرون نامه، ميراث مكتوب، تهران، 1384.

- تاريخ مفصل الرستان، انتشارات همسايه، تهران، 1385.
- اسناد و مكاتبات آيت اهللا الري، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران، 1385.

-  الر شهري به رنگ خاك، نشر كلمه، تهران، 1386.
- الرستان و جنبش مشروطيت، نشر همسايه، تهران، 1375.

- تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، انتشارات سمت، تهران، 1384.
- خنج گذرگاه باستاني، نشر همسايه، قم، 1374.

- دزدان دريايي در خليج فارس، (ترجمه)، انتشارات همسايه، قم، 1383.
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 معرفي كتاب : بررسي تاريخي، سياسي و اجتماعي بندر عباس
 

مصطفي كريمي *

شناسنامه كتاب:
نام كتاب: بررسي تاريخي سياسي و اجتماعي بندر عباس (تاريخ بندر عباسي)

تحقيق و تدوين : دكتر حسن حبيبي؛ دكتر محمدباقر وثوقي 
ناشر : بنياد ايرانشناسي

سال چاپ : 1387
قطع كتاب : خشتى 

تعداد صفحات : 489 صفحه

    اين كتاب به بررسي تاريخي- سياسي اسناد بندرعباس در يك دوره حدوداً صد ساله يعني از سال 
1227 ه.ق تا 1321 ه.ق مي پردازد. الزمه شناختن موقعيت بندرعباسي(بندرعباس)، آن است كه تاريخ 
بندرعباسي از آغاز شكل گيري اين بندر در دوره صفويه مورد توجه قرار گيرد. شاه عباس در تبديل 
يك نقطه كوچك به يك منطقه سياسي، تجاري و اجتماعي مهم به نام بندرعباسي و ايجاد شهري به 
همين نام سهم و اثر مهمي داشته است. رونق و انحطاط اين منطقه در اين دوره مقدمه اي است براي 
شناختن تحوالت بعدي آن در دوره قاجار. البته فاصله سقوط اصفهان و برآمدن حكومت قاجار نيز به 

عنوان دوره واسط بايد مدنظر قرار گيرد و اين كتاب اين مهم را به خوبي رعايت كرده است.

معرفى كتاب : بررسى تاريخى ، سياسى و اجتماعى بندرعباس

 karimi_282@yahoo.com  دانشجوى كارشناسى ارشد مطالعات خليج فارس *
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شيوه تدوين كتاب
    روش پژوهشى مورد استفاده در اين كتاب؛ مبتني بر بررسي اسنادى و كتابخانه اي است. در 
تدوين كتاب سعي شده است از اسناد و مدارك بومي بندرعباس به جاي مدارك غير بومي استفاده 
شده است وبررسي اسناد همراه با آوردن متن اسناد است كه تاكنون مورد توجه نبوده است و در 
اين كتاب سعي شده است كه تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي بندر عباس را در دوره زماني 
(1321-1227 ه.ق) براساس گردآوري آمار و ارقام مربوط به صادرات و واردات بندرعباس و چند 
بندر جنوبى ايران و همچنين با تكيه بر شرح حال كساني كه در اين صد سال با مسأله بندرعباس 
درگير بوده اند و به روشن ساختن علل و عوامل تحوالت جنوب ايران كمك كرده اند؛ موردبررسى 

قرارگيرد. 
   و همچنين اين كتاب با پرداختن به اسناد و مدارك چند وجهي از منظرهاي زباني؛ ادبي؛ مديريتي؛ 
حاكميتي و روابط خارجي سعي  مي كند در زمينه بررسي تاريخ سازمانهاي اداري مفيد باشد، نظام 
اداري ايران را از لحاظ جامعه شناختي و مردم شناختي به ما بشناساند، در تحليل رفتار مديران كشور 
در دوره هاي گوناگون و نوع برخورد آنها با مسائل داخلي و خارجي؛ به محققان كمك كند، در اين 
كتاب نكات عمده تاريخي دوره صفوي و پس از آن؛ به عنوان دوره ايجاد و انحطاط بندرعباسي 
پيش از دوره قاجار مورد بررسي قرار گرفته است، گزارشهاي ناب اين كتاب از وضعيت بندرعباسي 
در دوره قاجار و دوره هاي پيش از ناصري؛ ناصري و مظفري و مسائل مربوط به حضور قدرت هاي 
به  مى توان  كتاب  اين  ديگر  ويژگى هاى  از  و  است  منطقه  بومي  اسناد  اساس  بر  منطقه  از  خارج 
گردآورى حدود 400 سند بندرعباس در طول يك مدت قابل مالحظه و با جست وجو در مدارك 

و مآخذ گوناگون آن، اشاره كرد.

مطالب كتاب
كتاب صرف نظر از مقدمه اش به چند بخش اصلي و اساسي به شرح زير تقسيم شده و براساس 
آن تدوين نهايي كتاب شكل گرفته است. بخش اول : در دو فصل اول به شكل گيري بندر عباس 

(بندرعباسي) از زمان شاه عباس اول تا پايان دوره صفوي مي پردازد.
فصل اول : بندر عباسي در دوره صفويه از زمان شاه عباس اول تا سقوط اصفهان 

فصل دوم : بندرعباسي از سقوط اصفهان تا روي كار آمدن قاجاريه 
بخش دوم: كه بخش اصلي كتاب از جهت توصيف و تحليل است، داراي يك مقدمه و دو فصل 
است و در آن به موقعيت بندرعباسي و تحوالت آن در دوره قاجار به ويژه حدود صد سال ما بين 
1227 ق تا 1321 ق خواهد پرداخت. در مقدمه اين بخش چگونگي حضور بيگانگان و رقابت آنان 
با يكديگر در خليج فارس و نقش بنيادي انگليس و اعمال نظرهاي سودجويانه سياسي و اقتصادي 
مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. در فصل اول تحوالت بندرعباسي در دوره آقا محمدخان، 
فتحعلي شاه و محمدشاه مد نظر بوده است و فصل دوم به دوره هاي ناصري و مظفري مى پردازد. 
دوره ناصري كل بخش را در بر خواهد داشت و توصيف وتحليل بسياري از اسناد را هم دربر 
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خواهد گرفت.
بخش سوم: شامل بحث يا مالحظات منشوري يا چند وجهي درباره اسناد كتاب است كه در چهار 
فصل مسائل زباني و ادبي و بررسي اسناد از منظرهاي مديريتي؛ حاكميتي و روابط خارجي ايران 

صورت گرفته است.
بخش چهارم : به اصل اسناد اختصاص دارد. در اين بخش 397 سند از منابع مختلف گردآوري شده 
است كه اساس توصيف هاو تحليل هاي بخش دوم كتاب هستند. در ابتداي هر سند؛ اول شناسنامه 

سند و سپس متن سند آورده شده است. 
 بخش پنجم: در بردارنده پيوست هايي است كه بايد خواننده از آنها مطلع باشد تا بتواند با بهره گيري 

آنها از كتاب استفاده بيشتر كند كه شامل 10 فصل است:
فصل اول : شرح حال افراد

فصل دوم : اصالحات و مفاهيم مربوط به مسائل خليج فارس
فصل سوم : دريافتي عوايد گمركي بندرعباسي و كمپاني هند شرقي 

فصل جهارم : پالن هاي كاروانسراهاي مسير بندرعباسي- شيراز
فصل پنجم : فهرست سال شمار اسامي حكام و شه بندرهاي بندرعباسي در دوره صفويه

فصل ششم : فهرست صادرات ابريشم از ايران توسط كمپاني هند شرقي انگليس و هلند 
فصل هفتم : فهرست واليان فارس در دوران قاجار 

فصل هشتم : سلسله نسب خاندان آل سعيد
فصل نهم : احصائيه عباسي و مضافات 

فصل دهم : منازل كارواني بندرعباسي- شيراز بر اساس مندرجات سفرنامه ها

معرفى كتاب : بررسى تاريخى ، سياسى و اجتماعى بندرعباس
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An Introduction to Funeral Rites in Minab
R.Abbasi Domshahri

Abstract
 Funeral rites and customs are observances connected with death and burial. Such
 observances are a distinctive human characteristic. Not only are they deeply
 associated with religious beliefs about the nature of death and the existence of an
 afterlife, but they also have important psychological, sociological, and symbolic
 functions for the survivors. Thus, the study of the ways in which the dead are
 treated in different cultures leads to a better understanding of the many diverse
views about death and dying, as well as of human nature. 
 Funeral rites and customs in Minab have been briefly studied in this article. From
 mythological point of view, the rites of passage in death have been compared with
 those in ancient culture. And if there were some similarities between them, they
have been mentioned. 

Key words: funeral rites, myths, rites of passage, death, Minab. 
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 A Study of Islamic Azad University’s Status on
Social, Cultural and Economic Changes
in Hormozgan Province
M.Akhlaghipoor - M.Mohebbi  

Abstract
 This Research has been Carried out in Terms of studying Social and Economic Effects of
 Azad University on Hormozgan′s Changes. Findings in the research show that the students
 and professors have the some views in regard to azad universitie′s effect on province′s
changes and development. 
Percent of professors and executive managers believe that azad university caused Na- 77
 tives to have a chance in achieving higher education. Developing social and cultural Capital
 as well as Increasing a chance in social mobility for Hormozgan′s girls and women are also
 another effect of islamic azad university. From social point of View, most professors and
cognoscenti believe that azad university brought about a decrease in social Harms, 
abnormalities and crime. 
 From economic point of view training manpower for developing province is one of the
most important effects of azad university. 

Key Words: Azad university , Social , Cultural and Economic Changes. 

خالصه ى انگليسى مقاالت
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 A Study and Comparison of Verb in Fini
Dialect and Farsi
Dr.Behjat Najibi Fini

Abstract
This research is a study of verb in fini dialect and farsi. 
 Verb structucture in fini differs from farsi. This difference can be Seen in most Iranian
dialects. 
There are some differences in fini  dialect in comparison with Farsi. 

KeyWords: Fini, Standard, Dialect, Verb. 
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Women′s Legal and Sociel Greatness
M.A.Mafakher

Abstract
 Men and women′s need is a mutual need in which God has instituted a kind of intellectual,
 mental and bodily calmness in their society. No religion and civilization can be found that
 have paid total attention to women according to their nature and morale,but the Quran.
 Guideline of superiority is piety and sprituality in the Quran. Gender can not be a guideline
 of superiority. It is not a limit for reaching perfection. From the Quran′s point of view man
 and woman are both human beings. Both are a creature of God and both are equal. Heaven
 and its blessings do not only belong to men. They are for all pious human beings- men and
 women. women are trainers and their lap is the first class of society. The Quran bestowed
 the same ownership right of inheritance and social status on women like men. The Quran
prohibited marrriage with «MAHAREM»(father, mother, sister, etc.) and married woman. 
 It also gave her legal value in order to tell all that women are not goods. Moreover, the
Holy Prophet asked for allegiance from women. 

Key words: Quran, woman, legal and social greatness, nature.  

خالصه ى انگليسى مقاالت
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Iran-Oman Relationship during QAJAR Era [Part1]  

A. Bazmandegan Khamiri

 Abstract
 Iran-Oman relationship is of those issues to which less attention has been paid. Oman was a
 part of Iranian Kingdom long ago. Oman managed to separate from the kingdom during the
Saffavid Dynasty. After Zand Dynasty the separation changed into a political-trade
competition in the Persian Gulf. 
Renting Bandar Abbas Customs House was the most important issue
during Qajar Dynasty. Most Iranian and foreign writers have wrongly
generalized it as a political rent of southern regions. This article tries to study the
Relationship between Iran and oman during Zand and Qajar Dynasties. 

Keywords: Iran, Oman, Persian Gulf, QAJAR, Bandar Abbas, Masqat. 
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لطفاً در تنظيم مقاالت به نكات زير توجه كنيد: 
   اصل مقاله تايپ شده روي كاغذ A4 همراه cd آن حداكثر 20 صفحه و درسه نسخه 

به دفتر فصلنامه گلپنگ ارسال شود.
   ساختار مقاله شامل : صفحه ي عنوان ، چكيده، كليد واژگان ،متن ، يادداشت ها ، 

منابع باشد. 
   عنوان مقاله : درصفحه ي عنوان نام مقاله به صورت كامل و زير عنوان ، نام مؤلف 

يا مؤلفين آورده شود.
   چكيده فارسي و انگليسي مقاله بين 100 تا150 كلمه (10 تا 15 سطر) باشد.

   درمقاالت تحقيقي ذكرمقدمه مباني نظري، روش شناسي و نتايج و يافته هاي 
پژوهش ضروري است .

   درنقل قول ها (خواه مستقيم وخواه غير مستقيم ، استناد به آراء و اقتباس از آثار 
ديگران حتماً نام مؤلف ( يامؤلفان) و سال انتشار و درصورت لزوم شماره ي صفحه ي اثر 
در متن داخل پرانتز آورده شود.هرگاه نقل قول مستقيم باشد، شماره صفحه ي مطلب 

در اثراصلي نيز همان جا در متن آورده شود.
   اگر به نام مؤلف مورداستناد در داخل متن اشاره شده باشد ، تنهاذكرسال انتشار در 

داخل پرانتزآورده شود، مثًال (دانكن، 1993)
   در مورد نقل قول هاي مستقيم نيز بايد به اين صورت عمل شود: ( گلدنر، 1978 : 
336-338) .درموردتأليف هاي مشترك دونفر نام هردوي آن ها آورده شود (پارسنزو 
شيلر،1965) ودرمورد بيش ازدو مؤلف تنهابه نام يكي از آن ها اشاره شودو عبارت«و 

ديگران» به آن افزوده شود؛(توسلي و ديگران،61:1378 ) 
   در موردترجمه به ذكر نام مؤلف اثر وتاريخ انتشارترجمه آن اكتفا شود(گيدنز، 
54:1378  ) در موردآثار دردست انتشار عبارت «در دست چاپ » بعد از نام مؤلف 

آورده شود . 
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   در پايان مقاله (پس از منابع يا ضمائم ) شرح مختصري از سوابق 
تحصيلي ، آثار علمي و پژوهشي ، محل كار و در صورت تمايل نشاني 

محل كار وپست الكترونيكي آورده شود .
   مقاالت توسط داوران علمي فصلنامه بررسي و ارزيابي شده و پس 

از اعالم نظر نهايي در نوبت چاپ قرار مي گيرد.

آدرس : بندرعباس، بلوارپاسداران،
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استان هرمزگان
 دفترفصلنامه ، دبيرخانه شوراي پژوهشي
تلفن: 3  0761-5550432 
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بررسي راه هاي ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني
بررسي مشاركت مردم در طرح هاي زباله از ديدگاه فرهنگي

استعداديابي هنري جوانان استان
بررسي و شناخت مزيت هاي فرهنگي استان

بررسي ميزان بهره وري از اماكن فرهنگي و ارايه راهكارهاي مناسب در استان 
آسيب شناسي رسوم مذهبي دراستان 

بررسي اهميت شادي و نشاط در سالمت فردي و اجتماعي مردم ازديدگاه اسالم 
بررسي عوامل موثر در كم توجهي مردم در حفظ اماكن و امكانات عمومي در استان 
بررسي و سنجش ميزان مقبوليت شاخص هاي شهروندي ، در بين شهروندان استان

شناسايي عناصر فرهنگ غالب در رفتارهاي اجتماعي بومي در استان 
بررسي عوامل موثر درگرايش جوانان به موسيقي غير سنتي در استان 

بررسي الگوهاي فرهنگي جوانان(پوشش ، پايبندي به آداب و رسوم و شركت در مراسم)
بررسي امكانات موجود فرهنگي نسبت به نيازهاي منطقه

بررسي اوقات فراغت و امكانات فرهنگي مربوط به آن 
تاريخچه هنر در استان (سينما، خط،شعر،نقاشي، تأتر و...)

بررسي روابط فرهنگي بين گروه هاي مختلف ساكن در بندر عباس
بررسي نحوه مقابله فرهنگي با خرافات

تاريخچه مشاهير در استان 
بررسى تأثير آپارتمان نشينى  بر فرهنگ بومى وسنتى 

تأثير عوامل فرهنگى برالگوى مصرف دراستان 
تأثير مرزنشينى بر ادبيات بكار گرفته درتبليغات محيطى
بررسى عوامل مؤثر بر انحطاط فرهنگ بومى بندرعباس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 اداره كل فرهنگ و ارشاداسالمي استان هرمزگان به منظور شناسايي و تحقق قابليت هاي بالقوه 
پژوهشي و فعال ساختن زمينه هاي تحقق و پژوهش و شناخت نيازهاي تحقيقاتي در استان، شوراي 
پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان از كليه اساتيد ، متفكران ، انديشمندان، 
دانشجويان دانشگاه ها و دانش پژوهان حوزي ، محققين و كارشناسان ، فرهنگيان، هنرمندان و.... در 

اجراي طرح هاي تحقيقاتي استان در محورهاي ذيل دعوت به همكاري مي  نمايد:

اولويت هاى پژوهشى
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نشانى
بندرعباس ، بلوار امام خميني ، ميدان شهداء ، بلوار پاسداران  ،   اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

هرمزگان ، دبيرخانه شوراي پژوهشي   تلفن: 3-5550432    فاكس: 555488

ضمناً اين شورا از عناوين پژوهشي كه 
متناسب با وضعيت  فرهنگي – ادبي/

فرهنگي – اجتماعي / فرهنگي – 
تاريخي و هنري جامعه استان و نيازهاي 
كاربردي اين اداره كل باشد استقبال 
مي نمايد و آمادگي خود را جهت 
حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي 
ارشد و دكتري در زمينه هاي فوق و 
نيز موضوعات مرتبط به فعاليت هاي 
اداره كل اعالم مي دارد.



مشتركان محترم مي توانند بهاي 
اشتراك خود را به حساب شمارة 
1551889833 بانك ملت بندرعباس 
شعبه امامزاده سيد مظفر ، كد بانك 
43224  به نام فصلنامه گلپنگ واريز و 
فتوكپي قبض پرداخت را با نام و نشاني 
دقيق به نشاني فصلنامه ارسال نمايند. 
ضمناً دانشجوها ، فرهنگي ها و اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه ها ، فتوكپي 
معرفي نامه يا كارت شناسايي خود را 
همراه برگ درخواست ارسال دارند.

اشخاص حقيقي (افراد)
اشخاص حقوقي (مؤسسه ها)

دانشجويان، فرهنگيان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها
بهاي تك شماره نشريه

داخل كشور
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