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والرت هینتس
شناسی نوین در آملان گذار ایران بنیان

١انوشه هادزاد

ترین پژوهشگران در زمینــۀ تــاریخ و فرهنــگ  م) یکی از نامی۱۹۹۲ - ۱۹۰۶( ٢پرفسور والتر هینتس

مــیالدی صــاحب کرســی  ۷۰تا دهــۀ  ۱۹۳۷رود. پرفسور هینتس از سال  ایران در آلمان به شمار می

شناسی دردانشگاه گوتینگن آلمــان بــود. او تحصــیالت دانشــگاهی را از ســال  استادی در رشتۀ ایران

ی های تاریخ اروپای شــرق نگاری در شهر الیپزیگ آلمان آغاز کرد و در رشته در رشتۀ روزنامه ۱۹۲۶

هــای  و اسالو و همچنین در رشتۀ فرهنگ و زبان خاورمیانه در دانشگاه الیپزیگ و سپس در دانشگاه

استاد زبان و ادبیات فارسی بود  ٣مونیخ و پاریس ادامه داد. یکی از استادان او در پاریس هانری ماسه

و در آن زمــان هنــوز بــر که پنجره نوی را در آشنایی با فرهنگ و تاریخ ایران به روی او گشود. تمرکــز ا

تاریخ اروپای شرقی بود و به همین دلیل دکتــرای خــود را 

گیری فرهنگ و هنــر روســیه  شکلبا رسالۀ  ۱۹۳۰در سال 

ــر ــر کبی ــرد. هینــتس می در دوران پت توانســت  دریافــت ک

پژوهش های خود را در مــورد روســیه ادامــه دهــد و آثــار 

بــه جــا متعددی در مورد تاریخ و فرهنگ روســیه از خــود 

گذارد، اما چنان نشد. او هنگام پژوهش در مورد پتر کبیــر 

و نقش او در شکل گیــری فرهنگــی و علمــی روســیه، بــا

شناســان روس در  های بسیاری آشنا شد کــه ایران پژوهش

مورد ایران انجام داده بودند. به علت روابط نزدیــک میــان 

نــان دا روسیه و ایران، تاریخ ایران بسیار مورد توجــه تــاریخ

های تاریخی در مورد ایران در روسیه  روسیه بود و پژوهش

anousheh.hadzaad@gmail.comپژوهشگر آزاد، . ١
2. Walther Hinz
3. Henri Massé
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پیشرفت شایانی کرده بود. هینتس از این غنای پژوهشی استقبال کرد و مطالعاتی در مورد فرهنگ در 

 ایران انجام داد.روسیه یعنی  کشور همسایۀ

ه الیپزیــگ یعنــی های استاد خود در دانشــگا هینتس در مطالعات خود در مورد ایران از راهنمایی

نیز برخوردار بود. تخصص شدر در زمینــۀ تــاریخ اســالم و فرهنــگ و تــاریخ  ١هانس هاینریش شدر

ایران بود وعالقه به کشورهای اسالمی و تاریخ آنها در خانوادۀ هــانس شــدر ســابقۀ دیرینــه داشــت. 

کردنــد، متوجــه      هینتس با مطالعۀ تاریخ سلسلۀ صفویه که همزمان با پتر کبیر در ایران حکومت مــی

ر مهم در تاریخ ایران شد که تشکیل دولت صفویه یک واقعۀ مهــم تــاریخی هــم بــرای این نکتۀ بسیا

ایران و هم برای منطقۀ آسیای غربی بوده است؛ زیرا ایران پس از انقــراض دولــت ساســانی ایــران تــا 

ها فاقد یک حکومت ملی فراگیر و وحدت سیاسی بوده و با تشکیل حکومــت صــفویه، ایــران  مدت

پس از چندین قرن شاهد وحدت سیاسی و دارای یک حکومت ملــی فراگیــر شــده برای نخستین بار 

است. چنین بود که هینتس فعالیت های پژوهشی خود را بر روی تاریخ ایران متمرکــز کــرد. هینــتس 

ویلهلــم  در پژوهش تاریخ ایران ادامه دهندۀ راهی بود که پیش کسوتانی مانند والدیمیرمینورســکی و

اجتماعی هموار کرده بودند.- نگاری فرهنگی ریخ نگاری نهادها یا تاریخبارتولد در شیوۀ تا

کــه در » شــاه اســماعیل دوم«نخستین کار پژوهشی او در زمینۀ ایران مطلبی است تحت عنــوان 

یکی از مجالت آن زمان منتشر شد. هینتس پس از عزیمت استاد خود هانس شدر بــه بــرلین، خــود 

های خود را ادامــه داد. در آنجــا هینــتس بــه تــاریخ  اه برلین پژوهشنیز راهی آن شهر شد و در دانشگ

ویژه به تأثیر روابط ایرانیان با ترکان در شکل گــرفتن  ایران در زمان حکومت صفویان و سلجوقیان و به

تشــکیل دولــت «توانست با تدوین رسالۀ خود با عنوان  ۱۹۳۴مند شد و در سال  هویت ایرانی عالقه

اســتوارنامۀ » حکومــت آق قوینلــو و ظهــور دولــت صــفوی – قرن پــانزده [مــیالدی]ملی در ایران در 

شناسی در دانشگاه را دریافت کند. هینتس انگیزۀ خــود از تــدوین  شایستگی تدریس در رشتۀ اسالم

ضــمن خوانــدن  ۱۹۳۱در تابســتان «دهــد:  ای که بر آن نوشته است چنین توضیح می اثر را در مقدمه

هینــتس در ». ، تألیف ادوارد براون، بر آن شدم که به این کار دست بزنمی ایرانتاریخ ادبجلد چهارم 

کند و خود را بســیار  شناس روس مینورسکی یاد می های باارزش ایران این مقدمه همچنین از پژوهش

داند. مدیون او می

 به زبان ]میالدی[ در قرن پانزدهتشکیل دولت ملی در ایران 
ً
ترجمــه شــد. های ترکــی و فارســی  بعدا

وضــعی کــه شــاه اســماعیل اول بــه هنگــام «ای که بر این کتاب نوشــته، آورده اســت:  مؤلف در مقدمه

تأسیس دولت خود وارث آن بود و در عین حال مقدمات ایجاد دولت متحد ملی ایران پــس از نــه قــرن 

1. Hans Heinrich Schaeder
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هــا، ســلجوقیان،  سلطۀ بیگانگان یعنی حکومــت عــرب

» ع این پژوهش استها، موضو ها، تاتارها و ترکمن مغول

).۱۳ ، ص(به نقل از ترجمۀ کیکاووس جهانداری

ثیر اســتاد خــود یــا شاید هینتس در ابتــدا تحــت تــأ

فضای حاکم بر آلمان در آن دوران به پژوهش در مــورد 

مرور و با شناخت بیشتر از  ایران گرایش یافته بود ولی به

تاریخ این مرز و بوم و مردمان آن، هینــتس عاشــق ایــن 

مین شد و تمام عمر خود را وقف پــژوهش در بــارۀ سرز

ایران کرد. هینتس به این اعتقاد رسیده بــود و ایــن را در 

هــا حتــی در دوران  کــرد کــه ایرانــی آثارش منعکس می

سلطۀ اقوام خارجی این توانایی را داشتند که از فرهنــگ 

خود صیانت کنند، با انعطاف برخــورد کننــد، فرهنــگ 

سیاســت و هر بار آن را از نــو بســازند. هینــتس ایــن نظــر را در کتــاب ایــران:  خود را پرورش دهند و

منتشر کرد، به خوبی نشان داد. بایــد توجــه داشــت  ۱۹۳۸که در سال  فرهنگ از کوروش تا رضا شاه

که این کتاب در زمان اوج روابط میان ایران و آلمان نگاشته شده است.

های تاریخی در مورد ایــران بپــردازد. او  در پژوهش هینتس تالش داشت تا به شناسایی نقاط کور

گرانــۀ  های روشــن آمد. او این تالش پس از کشف این نقاط با تمام توان در پی روشن کردن آنها برمی

گیری و تحول ایران در دوران صفویه آغاز کرد و همچنین به پژوهش  خود را با پژوهش در مورد شکل

ــران در آن دوران پرداخــت. ســپس متوجــه اهمیــت نظــام  در مــورد نهادهــای اداری و اقتصــادی ای

پرداخت. هنگامی کــه بــه » علم سیاقت«حسابداری ایران در آن زمان و خط سیاق شد و به فراگیری 

گیری آن دوران برای دانشجویان خود پی برد در یک پژوهش دشــوار  های اندازه دشواری درک مقیاس

هایی در مورد دوران داریــوش  کرد. هنگامی که با پرسش و طوالنی کتاب مرجعی در این مورد منتشر

ای دست یافت. همین  گرانه های روشن کبیر مواجه شد، به کاویدن اسناد تاریخی پرداخت و به پاسخ

نامــۀ آمــوزش زبــان فارســی بــرای  کار را در مورد تاریخ ایالم هم انجــام داد. وقتــی بــا کمبــود درس

هــای  نامه در این زمینه دست زد. تنوع زمینه به تدوین چند درسدانشجویان آلمانی مواجه شد، خود 

انگیز است. ناپذیر او در این راه شگفت فعالیت پروفسور هینتس و پشتکار خستگی

های اداری و اقتصادی پژوهش در زمینه
نگاری نهادها، هینتس به شناخت نهادهای دوران مورد بررسی پرداخت و در  با پیروی از شیوۀ تاریخ
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هــای اداری، اجتمــاعی و اقتصــادی توجــه  هایش در بارۀ تاریخ آن دوره در ایــران، بــه زمینــه ژوهشپ

نشین کارهــای  ای کرد. هینتس برای درک بهتر نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری مناطق مسلمان ویژه

روع را به عنوان نقطۀ شــتذکرة الملوکپژوهشی مینورسکی در این زمینه و همچنین ترجمۀ انگلیسی 

 ،طبقــات ،دربــار ،اداری التیتشــک در تشــریح تذکرةالملوککتاب  .های خود انتخاب کرد پژوهش

حکام و سرحدداران آن ۀ و حاوی اطالعاتی دربار نوشته شده هیدوران صفو دیمناصب و عوا ،مشاغل

راه . مینورسکی این کتاب را به انگلیسی ترجمه و همــلشکری آنان است روییدرآمد و ن زانیزمان و م

منتشر کرد.  ۱۹۴۳در سال هایی با افزوده

هینتس چندین اثر پژوهشی در رابطه با شیوۀ حسابداری و اداری، قیمت مواد غــذایی و بســیاری 

دیگر از مسائل زندگی روزمرۀ مردم ایران از خود به جــای گذاشــت. او در جســتجوهایش بــه دســت 

او از نظــام حســابداری در ایــران دورۀ  های تاریخی دست یافــت و مطالعــۀ آنهــا بــه شــناخت نوشته

هجری به  ۸بود که عبدالله مازندرانی در قرن  رسالۀ فلکیهها  اسالمی افزود. یکی از این دست نوشته

قصد آموزش حسابداری دیوانی یا "فن سیاقت" در دوران حکومت قراقوینلو نوشته بود. هینــتس ایــن 

ویسبادن آلمان منتشر کرد. م در شهر۱۹۵۲اثر را با مقدمه و فهرست در سال 
در  هــا اسیــاوزان و مقانــد. یکــی  ای یافتــه شناسان اهمیت ویژه دو پژوهش در این زمینه بین ایران

] میالدی[ ۱۹تا  ۱۱واحد پول مسلمانان در قرون با تبدیل به واحد متریک و دیگری  یاسالم فرهنگ
نشــین بــا  اقتصــاد کشــورهای مســلمانبا تبدیل به معادل طال. ایــن دو اثــر پژوهشــی بــرای مقایســۀ 
اند، چرا که از  های زیادی ترجمه شده کشورهای اروپایی بسیار اهمیت دارند و به همین دلیل به زبان

گیری را از یک منطقه به منطقــه  توان واحد های پول و اندازه طریق اطالعات موجود در این دو اثر می
دهــد کــه ایــن  نیــتس انتشــار یافــت و ایــن نشــان میدیگر تبدیل کرد. اثر دوم اندکی پیش از فــوت ه

شناس نامی حتی تا آخرین لحظات زندگی به پژوهش در مورد ایران وفادار مانده بود. ایران
نشــین نوشــته اســت،  ای که بر پژوهش مربوط به واحد پول در مناطق مســلمان هینتس در مقدمه

حل را استفاده از طــال بــه عنــوان  ها راهکند و تن دشواری مقایسۀ واحدهای پول مختلف را تشریح می
هــای نقــره و  تنها واحد پایدار برای تعیین ارزش ســکه«گوید :  داند. او در این مورد می واحد پایه می
توان طال دانست؛ زیرا قدرت خرید طال در خاورمیانه در طول بیش از دو هــزار و پانصــد  مسی را می

مــارک طــالی  ۵/۴کبیر بهای یک گوســفند برابــر بــود بــا سال تغییری نکرده است. در زمان داریوش 
 در آناتولی همان قدر بود.۱۳۴۰آلمان. قیمت آن در سال 

ً
به همین دلیل هینتس با استفاده از » م مثال

ارزش طال توانست واحدهای پولی مختلف را به یکدیگر تبدیل کند.
 همچنــین و ل بــه واحــد متریــکی با تبــدیاسالم در فرهنگ اسهایاوزان و مقدو اثر هینتس یعنی 

اهمیت علمی و تــاریخی زیــادی دارنــد و بــه ایــن دلیــل آنهــا را در زیــر  رسالۀ فلکیه در علم سیاقت

کنیم. جداگانه معرفی می
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با تبدیل به واحد متریک یاسالم در فرهنگ ها اسیاوزان و مق
ــوع  ــی تن ــی بررس ــر پژوهش ــن اث ــتس از ای ــدف هین ه

طق مختلــف اســالمی گیــری در منــا واحــدهای انــدازه

خاورمیانه و تبدیل آنها به واحــد متریــک بــود. هینــتس 

دیــد کــه درک مســائل ریاضــی در منــاطق اســالمی  می

گیری پیچیده در  های اندازه خاورمیانه بدون درک مقیاس

آن مناطق بسیار دشوار است. از این رو نیاز به راهکاری 

بــه گیری در مناطق اسالمی  برای تبدیل واحدهای اندازه

شد. هینــتس بــا  واحد متریک بیش از پیش احساس می

ــرای  ــده راه را ب ــژوهش پیچی ــن پ ــواری ای ــذیرش دش پ

های بعد هموار کرد. پژوهشگران نسل

گیری در مناطق اســالمی از لحــاظ  واحدهای اندازه

های تجاری و تکــالیف اســالمی  کاربردشان در فعالیت

 نظیر خمس بسیار اهمیــت داشــتند. هینــتس از تجربــۀ

ای  گیری در بازارهــای منطقــه های اندازه دانست که تعدد و ناهمگونی مقیاس تاریخ گذشتۀ آلمان می

از یک طرف نمایشگر اختالفات فرهنگی و اقتصادی در مناطق مختلف است و از سوی دیگــر داد و 

کند. ستد میان مناطق مختلف را پیچیده و دشوار می

بــه عنــوان  را هــا اوزان و مقیــاسوالتر هینتس کتاب 

کتاب مرجعی بــرای شــناخت بهتــر نظــام اقتصــادی و 

زندگی مردمــان منــاطق اســالمی خاورمیانــه تــدوین و 

گران مناطق اســالمی بــا  منتشر کرد که از سوی پژوهش

رو شــده و در بســیاری از آثــار مــورد  استقبال زیاد روبه

استناد قرار گرفته است. 

وزن  هینتس در آغاز فصل نخست در رابطه بــا واحــد

کــه بــه  - »درهم«مبنای همۀ اوزان اسالمی را «نویسد:  می

که بــر اســاس  - »مثقال«و  - گردد دراخمای یونانی باز می

بیزانســی  - ) رومیSolidusکلمۀ سولیدس (خالص، مزد 

به » مثقال«دهد. بنابر شریعت، نسبت  تشکیل می - است

اســت. تعیــین اوزان  ۲بــه  ۳و در عمــل  ۷به  ۱۰» درهم«
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این دو واحد اساسی بستگی دارد. ایــن مســئله دیگر به 

بخشی حل نشــده اســت. در  تا به حال به طور رضایت

و » درهــم«جهان اسالم، نسبت به مکان و زمــان، وزن 

متغیر بوده اســت. توضــیحات منــابع محلــی » مثقال«

اغلب متضاد اســت و در مــواردی از جانــب محــرران 

شرعی نیز مغشوش شده است. 

کوتاه متوجه وظیفۀ ســنگین و کــار با این مقدمۀ 

شویم که هینتس به آن دست زد و الزمۀ  خطیری می

آن پژوهش دقیــق در صــدها منبــع موثــق از منــاطق 

های اسالمی بود.  مختلف سرزمین

این کتاب در چهــار فصــل تنظــیم شــده اســت. 

ــخیص  ــونگی تش ــورد اوزان و چگ ــل اول در م فص

یگــر واحدهای مهــم وزن یعنــی مثقــال و درهــم و د

واحدهای وزن در کشورهای مختلف اسالمی است. در این فصل مناطق مربوط بــه مصــر، ســوریه، 

شود. هینتس در بخش مربــوط بــه ایــران  آناتولی، عراق، ایران، هند، مغرب و شرق آفریقا بررسی می

های  برای ایران تا حد زیادی مشکل است. تا اواسط سده» درهم«و اوزان » مثقال«ارائۀ «نویسد:  می

 همــان وزن نقــرۀ قــدیمی » مثقال«میانه وزن 
ً
ظــاهرا

ســپس در مــورد » گرم بــود. ۳/۴عصر ساسانی برابر 

شود وزن درهــم متــداول  گفته می«نویسد:  درهم می

هــای  در ایران بیشتر از وزن معمول در دیگر سرزمین

اسالمی بوده است. برای ارزش متوسط درهم ایران، 

». نمک را پیشنهاد می» گرم ۲/۳«من 

گیــری در اثــر  هینتس به تغییر واحــدهای انــدازه

ها، توجه ویژه دارد  تغییرات سیاسی و تغییر حکومت

نویسد:    و در این مورد از جمله می

 یاریو نوسانات بس راتییتغ انیلخانیدر زمان ا«

آمــد.  شیدر مســکوکات پــ ژهیو هدر نظام واحدها، ب

ــا ــتغ نی ــ راتیی ــه ب ــاهش ارزش  هک خصــوص در ک

ارغــون بــود  نقــره در زمــان» درهــم«طال و  »نارید«
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بــر  یمبن یباالخره به فرمان خاتویمسکوکات در زمان گ اریفراوان شد. کاهش وزن و ع یدچار دگرگون

شود؛ امــا  ریدا» چاوخانه«مختلف  یو دستور داده شد که در شهرها دیانجام» چاو«رواج اسکناس 

.دیبا شکست مواجه گرد یطرح به زود نیا

 نــاریتــازه مقــرر شــد. د یوقت، واحــدها یاز بحران مال یریجلوگ یخان برا غازان ییفرمانروابا 

. عالوه بر آن غازان خان دستور داد داشت میگرم وزن  ۲/۱۴ید خوانده شد که با »جیرا نارید« د،یجد

کسان باشــد. در زمــان ی ها اسیمسکوکات و مق هایواحد ،اش ییتحت فرمانروا یها نیکه در سرزم

امــر  نیــگرم صــادر شــد، و ا ۳/۵۶درهم به مقدار  ۀضرب سک یبرا یفرمان ارهبدو دیو ابوسع تویلجاا

(به .» به وجود آمده است ینقره پس از عهد غازان ژهیو هها ب سکه اریدر ع ینشانگر آن است که نوسان

ترجمۀ غالمرضا ورهرام، پژوهشگاه  نتس،یوالتر ه ،یدر فرهنگ اسالم اسهایاوزان و مقکتاب نقل از 

)۱۳۸۸تهران،  ،یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

هــایش از طریــق بررســی اســناد  دهندۀ وسواس و تالش زیاد هینتس در پژوهش این سطور نشان

تاریخی است.

با اینکه هینتس در این کتاب بسیاری از منــاطق آن دوران را پوشــش داده ولــی بیشــترین توجــه او 

ها متوجه ایران بــوده اســت. ایــن بــه دلیــل عالقــه و  به ایران و بیشترین حجم مطالب و مثالمعطوف 

آشنایی زیاد هینتس به تاریخ ایران و همچنین به خاطر تأثیر و نفوذ فرهنگ ایران در مناطق دیگر بوده 

» نمــ«در ایران تا عصر حاضر، «نویسد:  می» من«است. هینتس در بخش ایران در مورد واحد وزن 

 متــروک نشــده  مهم
ً
ترین واحد وزن کاال بوده است، حتی امروز نیز با وجــود رواج کیلــوگرم، کــامال

های مختلف من در مناطق مختلف ایران از قول پژوهشگران  هینتس در ادامه جدولی از وزن» است.

دهد. عرب در سدۀ چهارم هجری به دست می

مختلــف تعیــین حجــم در کشــورهای مختلــف گیری حجم و واحدهای  فصل دوم دربارۀ اندازه

هــای  ویژه در بخش هایی از خاور نزدیک، به در بخش«منطقه است. در ابتدای این فصل آمده است: 

شــوند. منــابع اغلــب فقــط وزن تقریبــی  گیری وزن نمی زبان، غالت و حبوبات به منظور اندازه عرب

هینــتس ســپس بــه » دهنــد. ند، گــزارش مــیا گیری شده غالتی را که به تنهایی با مقیاس حجم اندازه

بــه عنــوان واحــد » قفیــز«در ایران «نویسد:  کند و در بخش مربوط به ایران می ویژگی ایران اشاره می

گیــری حجــم  حجم فقط در ایران دورۀ اسالمی وجود داشت، زیرا که ایرانیان وزن کردن را بــه انــدازه

»دادند. ترجیح می

هــای  شــود. فصــل آخــر بــه معرفــی واحــد ری طول معرفی مــیگی در فصل سوم واحدهای اندازه

گیــری ســطح از جملــه  واحــد انــدازه ۱۰گیری سطح در منطقه مربوط است. در اینجا هینــتس  اندازه

کند. واحد جریب را معرفی می
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در علم سیاقت رسالۀ فلكیه
دولتــی در دوران  ترین آثاری است که نظام حسابداری و مدیریت مــالی دیــوان یکی از مهم رسالۀ فلکیه

هایی تشــریح کــرده اســت. هینــتس در  ایلخانیان در ایران را به تفصیل و با شرح جزئیات و آوردن نمونه

دوران اقامت در شهر استانبول نسخۀ خطی این کتاب را در کتابخانۀ این شهر به دست آورد، به اهمیــت 

رســالۀ فلکیــه در علــم کامــل ایــن کتــاب آن پی برد و آن را همراه با مقدمه و یک جدول منتشر کرد. نام 

است. اصول و شیوۀ حسابداری در این کتاب به شیوۀ خط سیاق که خط رایــج نــزد حســابداران  سیاقت

در » منشــأ، تاریخچــه و اصــول حســاب ســیاق«بود، بیان شده است. به نوشتۀ محمد باقری در مقالــۀ 

).۳پیاپی (ص  ۱۴ ، شمارۀ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۷، سال میراث علمی

سیاق یا سیاقت شیوۀ خاصی برای ثبت اعداد و مقادیر نقدی و جنســی بــود کــه در ایــران، ترکیــه، «

رفت. اسناد تاریخی زیادی به جا مانده که در آنها از ثبت مقــادیر بــه روش  مصر، هند و چین به کار می

»رفت. دیوانی به کار میهای روزمره و نیز امور  سیاق استفاده شده است. سیاق در ثبت حساب

از » هـــ]۹ /[م ۱۵یــک مؤسســۀ تجــاری در خاورمیانــه در قــرن «هینتس در مطلبی تحت عنوان 

کند که بــرای آمــوزش  های راهنمایی اشاره می برد. هینتس در این مطلب به کتاب نام می رسالۀ فلکیه

رفت.  ها به کار می کارکنان بلند پایۀ دیوان

در مورد نظام حسابداری در کشورهای خاورمیانه در دورۀ اســالمی هینتس در مطلب دیگری که 

م)، در مورد نظام حسابداری ایران توضیحات جالبی آورده است:۱۹۵۰نوشته (

در نخستین سالهای اسالم در مناطق شرقی نظام «

پارسی و در مناطق غربی نظام دیوانی - دیوانی ساسانی

ــی ــد. در دو- بیزانس ــا مان ــان پابرج ــی همچن ران روم

حکومت امویان زبان عربی تنها زبان رسمی بود ولــی 

این فقط به معنای ترجمــۀ متــون پارســی یــا بیزانســی 

حسابداری به زبان عربی بــود و در نظــام حســابداری 

تغییری حاصل نشد. 

رسد کــه در دورۀ عباســیان نظــام مــالی  به نظر می

پارسی در سوریه و مصر نیز رایج شد. نفوذ نظام مالی 

ان در دوران حکومـــت طولونیـــان و فاطمیـــان ایرانیـــ

افزایش یافت... در دوران فرمانروایی ایلخانــان مغــول 

هجری) و در دوران  ۸و  ۷میالدی ( ۱۴و  ۱۳در قرون 

 ۹مــیالدی ( ۱۵فرمانروایی تاتارها و ترکمن ها در قرن 
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هجری) تمامی نظام دیــوانی در دســت ایرانیــان بــود... 

 ۱۲مــیالدی ( ۱۸تــا قــرن بدین ترتیب در دورۀ اسالمی 

هجری) نظام واحــد حســابداری مــالی ایرانــی در کــل 

»خاورمیانه حاکم بود.

توضیح این نظام حســابداری مــالی ایرانــی و خــط 

آمده است. رسالۀ فلکیهنگارش آن در کتاب 

عبداللــه بــن محمــد بــن کیــا  رسالۀ فلکیهنویسندۀ 

مازندرانی است که خود یــک حســابدار عــالی رتبــه در 

دورۀ ایلخانیــان بــود. مازنــدرانی در ابتــدای کتــاب 

نویسد که چون این کتاب در زمان فلــک المعــالی،  می

نامید. رسالۀ فلکیهاز بزرگان مازندران، تمام شد، آن را 

یــان در پیش از آن سه کتاب دیگر نیز در دورۀ ایلخان

کانون ، نامه سعادتهای  این مورد نوشته شده بود به نام

هــا را  . مازندرانی ایــن کتــابالحساب جامعو  سعادت

مطالعه کرده و آنها را برای تــدوین اثــر خــود ارزشــمند 

یافته بود. نخستین بار سیاق در دوران عباسیان بــه کــار 

توان نوعی خط تخصصــی  رفته است. خط سیاق را می

فهم آن فقط برای اهل فن میسر است. خط  دانست که

سیاق به علت کوتاه بودن کلمــات بــه ســرعت نوشــته 

شود و به جای کمتری نیاز دارد.  می

هشت فصل دارد و بعضی فصــل هــا  رسالۀ فلکیه

اند. در فصــول یــک تــا  خود به چند بخش تقسیم شده

چهــار، اصــول عملیــات ریاضــی (اعــداد صــحیح و 

ــ ــیوۀ نوشــتن اع ــیاق و کســری) و ش ــه ســبک س داد ب

شــود. در  گیــری تشــریح می همچنین واحدهای اندازه

فصول چهــار و پــنج بــه اصــول حســابداری پرداختــه 

ها  شود. در فصل ششم اصول و چگونگی ثبت داده می

در دفتر حسابداری و در فصل هفتم نظام مــالی دیــوان 

ــن فصــل هــدف  ــده اســت. در ای ــی تشــریح ش دولت

رسالۀ فلکیهصفحه آغاز نسخۀ خطی 
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د که شامل حفظ مالکیت دولتی، جمع آوری مالیــات و رســیدگی بــه شو حسابداری توضیح داده می

کردنــد، نــام  خزانۀ دولت است. در این فصل همچنین از کسانی که در آن زمان در نظام مالی کار می

هــای  قمــری و همچنــین درآمــد و هزینــه ۷۴۰شود. در ابتدای این فصل بودجۀ دولتی سال  برده می

هایی هــم  ها، در این فصل نمونه تر چگونگی ثبت درآمد و هزینهدولت درج شده است. برای درک به

تــرین  قمری هستند. فصل هشتم مهم ۷۶۳ها مربوط به شهر تبریز در سال  ذکر شده است. این نمونه

رود و در آنجا انواع دفاتر حسابداری (دفتر روزانه، دفتر کل و غیره) توضــیح  بخش کتاب به شمار می

شود. داده می

حسابداری سپس به امپراتوری عثمانی منتقل شد و تحت عنوان نظام پلکانی یا نردبانی این نظام 

به کار رفت.

هینتس در ایران
هینتس برای آشنایی بهتر و بیشتر با فرهنگ ایران چند بار به ایران سفر کــرد. نخســتین ســفر در ســال 

ضا شاه در ایران حکومت ش) صورت گرفت، یعنی در دورانی که هیتلر در آلمان و ر۱۳۱۵م (۱۹۳۶

کردند و روابط دو کشور رو به بهبود داشت. تجارب این سفر را هینــتس در کتــابی تحــت عنــوان  می

منتشر کرد. در این ســفر هینــتس ازجملــه از شــهرهای  سفر به ایران: سفری پژوهشی در ایران امروز

کن تــاریخی ایــن شــهرها هــای جــالبی از امــا تبریز، اردبیل، رشت و الهیجان دیدار کــرد و گــزارش

نوشت. عشق و عالقه به مــردم و ســرزمین ایــران را 

هینتس در گزارش این سفر مــنعکس کــرده اســت. 

ش) و ۱۳۱۸م (۱۹۳۹هــای  ایــن ســفرها در ســال

ش) تکرار شــد. هینــتس ۱۳۳۷م (۱۹۵۸سپس در 

ش) بــه دعــوت دانشــگاه ۱۳۵۳م (۱۹۷۴در ســال 

ــرای  ــوان دکت ــران در آنجــا حضــور یافــت و عن ته

خاری دریافت کرد.افت

نظــران متعــددی آثــار والتــر  در ایــران صــاحب

انــد. از  هینتس را ترجمه و تجزیــه و تحلیــل کــرده

میان اینان از جمله بایــد از اســتاد عبــاس زریــاب 

خویی و همچنین از دکتر پرویــز رجبــی نــام بــرد. 

استاد زریاب خویی هنگام تحصــیل در آلمــان بــا 

در پیشگفتاری که بر آثار والتر هینتس آشنا شد. او 

نوشته، در مــورد  تشکیل دولت ملی در ایرانکتاب 
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 یرا از ابتدا رانیاست که ا یاز کسان نتسیپروفسور ه): «۹هینتس چنین اظهار نظر کرده است (ص 

و  زنــد یو خوب حرف مــ داند یرا خوب م ی.هم زبان فارسشناسد یم یخوبه در مجموع آن ب خیتار

و  شناسد یاز اسالم را خوب م شیپ رانیا یها و هم زبان داند یرا خوب م یو ترک یعرب یها هم زبان

متخصصــان  ۀاســت از جملــ رانیا خیدر تار ومتحک نیتر یمیکه زبان قد یالمیا یها در زبان یحت

کتــاب  نیــکــه در ا کــرده اســت و هــم چنــان قیــتحق انیهخامنش خیهم در تار شمار است. تشانگ

  ییاروپــا یهــا او از زبــان یآگاه است. یقدری محقق عال هیصفو خیتار در د،ینیب یم
ً
و مخصوصــا

»کرده است. یانیموضوع به او کمک شا نیمنابع مهم ا یدر بررس ییایتالیو ا یروس

دکتر پرویز رجبی در آلمان زیر نظر والتر هینتس در دانشگاه گــوتینگن تحصــیل کــرد و در ســال 

دریافت کــرد. او پــس از بازگشــت بــه ایــران بســیاری از شناسی  دکترای خود را در رشتۀ ایران ۱۳۵۰

های استاد خود را به فارسی ترجمه و منتشر کرد. کتاب

هینتس و ایران باستان
م و در تــالش بــرای ۱۹۵۷هینتس پس از بازگشت به سمت اســتادی در دانشــگاه گــوتینگن در ســال 

و فرهنگ ایران در دوران پس از اســالم، شناسی، بر آن شد تا عالوه بر تاریخ  ن شکل دادن به رشتۀ ایرا

منــد شــد و در آن زمینــه بــه  به تاریخ ایران باستان نیز بپردازد. در ابتدا به زندگی داریوش کبیــر عالقــه

های تاریخی نیاز بــه فراگیــری زبــان پارســی  پژوهش پرداخت. وی متوجه شد که برای مطالعۀ کتیبه

های خــود را در  ن را بسیار جدی گرفت و حاصل آموختهباستان دارد. پس فراگیری زبان پارسی باستا

منتشر کرد.نامۀ پارسی باستان  واژهکتابی با عنوان 

انتشــار  داریوش و ایرانیانهای هینتس در مورد داریوش کبیر در کتاب دو جلدی  حاصل پژوهش

کوششــی اســت بــرای  داریــوش و ایرانیــانکتاب «یافت. هینتس در پیشگفتار این کتاب آورده است: 

پرداختن به تاریخ تمدن ایران در زمان هخامنشیان. مخاطب این کتاب بیشتر کسانی هســتند کــه بــا 

(نقل از ترجمۀ پرویز رجبــی، ص » اند تا دانشمندان و متخصصان تاریخ فرهنگ مشرق زمین بیگانه

لمــی و تــاریخی بــه شناسان در سبک عرضۀ مطالــب ع ). یکی از نقاط تمایز هینتس با دیگر ایران۱۵

صورت قابل فهم برای افراد غیرمتخصص و غیردانشگاهی است. این را باید به علت آشنایی هینتس 

نگاری دانست. با حرفۀ روزنامه

جلد اول این کتاب پس از معرفی زرتشت و کوروش کبیر، به چگونگی قدرت گرفتن داریوش کبیــر 

تفصیل  ردازد و همچنین شخصیت داریوش کبیر را بهپ ها و فتوحات او و ساختن کانال سوئز می و جنگ

شود و سپس نظــام  کند. در جلد دوم دوران خشایار شاه تا اسکندر مقدونی مرور می تجزیه و تحلیل می

دربار شاهنشاهی، وضعیت اداری و نظام دادگستری و تعلیم و تربیت و باورهــای دینــی، هنــر و آداب و 
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بینیم کــه  مــی شــود. رسوم مــردم آن دوران توصــیف می

تاریخ نگاری هینتس تنها به تاریخ پادشــاهان خالصــه 

شود بلکه او به وضعیت زنــدگی مــردم و نهادهــای  نمی

اقتصادی و اجتماعی هم توجه ویژه دارد. 

هینــتس پــس از پــرداختن بــه دوران هخامنشــیان 

متوجه اهمیت تمــدن ایــالم شــد. او پــس از بررســی 

شناســی تخــت  انهــای باســت هایی که در کاوش کتیبه

جمشید به دست آمده بود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ها در ابتدا از زبان ایالمــی بــرای امــور دیــوانی  پارس

کردند و بنابراین خود را ناگزیر به فراگیری  استفاده می

زبان ایالمی و آشنایی با تمــدن ایالمــی دیــد. تمــدن 

نخورده در  های دست ایالم تا آن زمان یکی از موضوع

هینتس کمتر کسی پا در این عرصه نهــاده بــود. هینــتس در   شناسی بود و تا پیش از  های ایران شپژوه

 ۲۰۰۰رفت به طوری کــه در مجمــوع بــیش از  تر می های پیشین پژوهش تمدن ایالم مرتب به دوران

سال تاریخ ایالم را بررسی کرد. الزمۀ این کار مطالعۀ هزاران کتیبــۀ خــط میخــی بــود. حاصــل ایــن 

های انگلیســی و  م منتشر و به زودی به زبان۱۹۶۴در سال  شهریاری ایالمها در کتابی به نام  ژوهشپ

روسی و همچنین فارسی ترجمه شد. این نخستین کتابی بود که در آلمــان تــا آن زمــان در رابطــه بــا 

تمدن ایالم منتشر شده بود. 

ایالم تهیۀ فرهنگ لغت ایالمی بــود کــه های پژوهشی هینتس در رابطه با تمدن  نقطۀ اوج فعالیت

هایش در زبــان  سال به کمک یکی از دانشجویانش انجام داد. هینتس نتیجۀ پژوهش ۱۰هینتس طی 

هزار واژه منتشر کرد. ۱۶صفحه و شامل  ۱۴۰۰ایالمی را در فرهنگ لغتی در 

١یخ قــدیم کمبــریجتاریکی دیگر از خدمات هینتس تهیۀ دو فصل در مورد تاریخ ایران در چاپ سوم 

شناســی  پیش از میالد بوده است. مقام و اهمیــت هینــتس در زمینــۀ ایــران ۲۴۰۰تا  ۱۵۵۰های  برای سال

شود. در بسیاری از مطالب به آثار و نظرات او استناد می تاریخ ایران کمبریجچنان است که در 

شناسی در آلمان اهمیت هینتس در مطالعات ایران
گذاران مطالعات ایرانی در کشورهای آلمانی زبان یعنی آلمان، اتریش و ســویس بــه  والتر هینتس از پایه

شــد. هینــتس بــا انتشــار  شناســی محــدود می رود. مطالعات ایرانی پیش از این بیشتر به زبان شمار می

1. The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1963, 1964.
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نقطــۀ عطفــی در مطالعــات ایرانــی در آلمــان بــه وجــود آورد. شــیوۀ  تشکیل دولت ملی در ایرانکتاب 

و برتولــد  ١روبــرت رومــر هــای هــانس ترش به نام برخورد هینتس و دو تن از شاگردان و همراهان جوان

های مربوط به ایران، تاریخ ایران دورۀ اسالمی نیز در نظر گرفته شــود.  باعث شد که در پژوهش ٢اشپولر

موجب شد که تــاریخ پیشــامدرن ایــران بــه عنــوان یــک رشــتۀ پژوهشــی مهــم در های هینتس  فعالیت

های آلمان پس از جنگ جهانی دوم تدریس شود. هینتس بر آن بود که پژوهش در مــورد ایــران  دانشگاه

گــذار یــک  توان گفت که هینتس بنیــان باید با درک و مطالعۀ جنبۀ تاریخی آن همراه باشد. از این رو می

شناســی نــوین در  گــذار ایــران در رابطه با مطالعات در مورد ایران و در حقیقت بنیــان» مکتب تاریخی«

یا تاریخ وقایع از آن رو اهمیت دارد که هنوز نقاط کور بســیاری در » مکتب تاریخی«آلمان بوده است. 

ســو کسوتان مکتب تاریخی از یک  های مربوط به وقایع تاریخی ایران وجود دارد. در میان پیش پژوهش

کرد و از سوی دیگر بایــد  شناسان روس نام برد که هینتس آثار آنان را با دقت مطالعه می توان از تاریخ می

در  نــتسیهنگاری است.  پژوهشگر سویسی یاد کرد که صاحب نوآوری در تاریخ ٣تبورکهار اکوباز ی

باســتان  رانیــفرهنگ ا و خیتار فیتوص یمن در تالش برا« آورده است: انیرانیو ا وشیدارکتاب  ۀمقدم

. بورکهــارت »شناســم یمــ بورکهــارت اکوبیــروشن و شفاف، خود را شاگرد سپاسگزار  یدر چارچوب

شناس مشهور سویسی و صاحب کرسی استادی در دانشگاه بــازل ســویس و متخصــص تــاریخ  تاریخ

ها در طول تــاریخ  نگاری تکیه بر فرهنگ و فعالیت انسان فرهنگ و هنر بود. نوآوری بورکهارت در تاریخ

توان پیرو مکتب بورکهارت دانست. است. از این رو هینتس را می

کند، این اســت  شناسان آلمان متمایز می های هینتس که او را از بسیاری از دیگر ایران یکی از ویژگی

 فرهنگ و تاریخ اســال که هینتس بر آن بود که برای شناخت تاریخ ایران در دوره
ً
م را های معین باید حتما

نیز شناخت اما در عین حال تاریخ ایران را باید متمایز از تاریخ دیگــر منــاطق بررســی کــرد. بــه همــین 

شناسی در دانشگاه ایجاد کرد. در آنجا هینتس به تاریخ پــیش  دلیل، هینتس رشتۀ مستقلی با عنوان ایران

دانست. درحقیقت بایــد  الزم میاز اسالم ایران نیز توجه داشت و پژوهش آن دوره را برای شناخت ایران 

های تاریخی در مــورد ایــران در آلمــان دانســت. نــوآوری او در  گذار شیوۀ نوین پژوهش هینتس را بنیان

ای در آلمــان برخــوردار شــود و  شناسی موجب شد تا این رشتۀ دانشگاهی از احترام و جاذبۀ ویــژه ایران

شوند و در این رشته تحصیل کنند. مند  تعداد زیادی از دانشجویان به این رشته عالقه

شناســی بایــد  شناسانی مانند رومر یا اشــپولر بــر ایــن نظــر بودنــد کــه رشــتۀ ایــران در آلمان ایران

شناسی باشد که بسیاری مناطق و کشورهای دیگــر را نیــز در بــر  زیرمجموعه و بخشی از رشتۀ اسالم

شناســی  ای از اســالم ه عنــوان زیــر مجموعــهشناسی بــ گیرد. اما هینتس بر آن بود که مطالعۀ ایران می

1. Hans Robert Roemer
2. Bertold Spuler
3. Jacob Burckhardt
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هــای ایــران خواهــد شــد. البتــه  موجب نادیده گرفته شدن یا حداقل کم رنگ شدن بسیاری از ویژگی

شد و در دیگــر کشــورها ایــن مشــکل  شناسی بیشتر در آلمان مشاهده می شناسی بر ایران غلبۀ اسالم

وجود نداشت.

ها در آلمان هینتس و دوران حكومت نازی
مــیالدی تــا ســرنگونی در پایــان جنــگ  ۱۹۳۳هیتلر و حزب او از هنگام به قدرت رســیدن در ســال 

های زندگی مردم آلمان نفوذ کرده بودند و خواهــان  میالدی در همۀ زمینه ۱۹۴۵جهانی دوم در سال 

های زنــدگی بودنــد.  تبعیت مطلق و بدون چون و چرا از ایدئولوژی حاکم حزب نازی در همۀ عرصه

های آلمان نیز از این قاعده مستثنی نبودند.  مؤسسات و نهادهای آموزشی و دانشگاه

تــا  ۱۹۳۳رنــگ جماعــت شــد. او در ســال  در این چارچوب، هینتس نیز مانند بسیاری دیگــر هــم

عضــویت  ۱۹۳۷نظامی حزب نازی) درآمد و در ســال  به عضویت در سازمان اس آ (گروه شبه ۱۹۳۴

نین اتحادیۀ استادان ناسیونال سوسیالیست را پذیرفت. هینتس در دوران جنــگ ها و همچ در حزب نازی

برای ســازمان ضدجاسوســی  ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۲های  جهانی دوم به خدمت ارتش آلمان درآمد و در سال

هــای خــود ادامــه داد و از ایــن  کرد. هینتس در دوران اقامت در ترکیه به پــژوهش آلمان در ترکیه کار می

های استانبول و مطالعۀ آثار تاریخی مربوط به ایران بسیار استفاده کرد.  ر زدن به کتابخانهامکان برای س

ها مقاالت زیادی در نشریات آلمــان در معرفــی ایــران انتشــار داد. از جملــه  هینتس در این سال

م نظــا«که در چند شماره منتشر شد و همچنــین از معرفــی » های سفر به ایران یادداشت«توان از  می

نام برد.» آموزش عالی در ایران

پس از پایان جنگ، هینتس مدتی به عنوان اسیر جنگی در منطقۀ تحــت کنتــرل ارتــش انگلــیس 

زندانی بود. پس از آزادی، حکومت نظامی ارتش انگلیس اجازۀ تدریس در دانشگاه به هینــتس نــداد 

ن اســتاد در دانشــگاه گــوتینگن بــه بود که به او اجازه داده شــد دوبــاره بــه عنــوا ۱۹۵۷و تنها در سال 

اش در ســال  تدریس و پژوهش بپردازد. او مقام استادی در دانشگاه گوتینگن را تا زمــان بازنشســتگی

حفظ کرد. حتی پس از ترک مقام استادی دانشگاه، هینتس همچنان تا زمان مــرگش در ســال  ۱۹۷۵

  داد. های خود ادامه می م، در دانشگاه گوتینگن به پژوهش۱۹۹۲

آثار منتشر شده از والتر هینتس:
 Schah Esmaʻíl II. Ein Beitrag zur Geschichte der Ṣafaviden. Berlin, 1933.

Rez.: F. Tauer: ArOr 7 (1935), 269-271 
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