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Abstract:

Purpose: This article reports the consequences of the implementation of a law that 
passed the Iranian parliament in 1929 to end the chronic imbalance of the nation’s 
foreign trade by granting the government the exclusive right of doing foreign trade.

Method and Research Design: Data for this study was collected from the records held 
at the National Archives of Iran.

Findings and Conclusion: The success of previous strategies to reduce the imbalance 
was limited. The Great Depression of the 1929 worsened the situation. As the result, the 
government adopted the new strategy of holding full control of foreign trade to prevent 
the decline of foreign revenues. However, this in practice led to the expansion of the 
state bureaucracy’s interference in other aspects of the economy. 
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سیدحسن شجاعی دیوکالئی1

چڪیده:

پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی 
در اقتصاد تجاری ایران )1310 - 1320ش(

1. استادیار گروه تاریخ دانشکدۀ علوم انسانی 

و اجتامعی دانشگاه مازندران، بابل رس، ایران.

H.shojaee@umz.ac.ir

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصلۀ سال 1310 

تا 1320ش.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. 

بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت 

خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران 

اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عمالً به افزایش مداخله و 

تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

ڪلیدواژه ها: 
اقتصاد؛ تجارت؛ قانون انحصار تجارت خارجی؛ پهلوی اول.
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مقدمه
اقتصاد تجاری ایران باوجود ادغام در اقتصاد جهانِی منبعث از نظام سرمایه داری قرن نوزدهم، 
در تمام دوران قاجار سنتی و پیشاسرمایه دارانه باقی ماند و درنتیجۀ این وضعیت، بازدهی اش 
کاهش یافت. این امر ناشی از ضعف و ناکارآمدی حکومت قاجار برای محافظت از اقتصاد 

تجاری ایران بود.
در چنین وضعیتی اقتصاد تجاری ایران به علت برخوردارنبودن از حمایت حکومت، در 
عرصۀ مبادالت بین المللی به حاشیه رانده شد و به علت ایفای نقشی حاشیه ای سهمی کوچک 
از مبادالت تجاری بین المللی را به دست آورد. در تمام دوران قاجار کسری عمدۀ موازنۀ تجاری 
گریبان گیر اقتصاد تجاری ایران بود؛ این کسری نشانۀ آشکار نقش حاشیه ای اقتصاد تجاری ایران 
در عرصۀ مبادالت تجاری بین المللی و کوچک بودن سهم اقتصاد تجاری ایران از این مناسبات 

بود.
اقتصاد تجاری ایران با چنین وضعیتی از حکومت قاجار به حکومت پهلوی به میراث 
رسید. برای حکومت پهلوی و شخص رضاشاه تداوم وضع موجود به دلیل نیاز روزافزون به 
کسب درآمد بیشتر برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای ایجاد تمرکز سیاسی، امکان پذیر نبود؛ 
به همین دلیل رضاشاه از همان نخستین سال ریاست الوزرائی به اصالحات جدی در راستای 
بهبود وضعیت اقتصاد تجاری ایران دست زد. این اصالحات در سال های 1303 تا 1309 به 
سامان دهی اقتصاد تجاری ایران معطوف بود؛ ولی اهداف مدنظر حکومت از این اصالحات 

)کسب درآمد بیشتر از اقتصاد تجاری( محقق نشد.
در چنین وضعیتی حکومت پهلوی برای رهایی از مشکل کسری موازنه، کسب درآمدهای 
ارزی بیشتر، رهایی از پیامدهای بحران اقتصادی 1929 -که موجب کاهش شدید درآمدهای 
حکومت پهلوی از محل اقتصاد تجاری شده بود- و هم چنین تأمین هزینه های الزم برای ایجاد 
تمرکز سیاسی و نوسازی جامعۀ ایرانی، قانون انحصار تجارت خارجی را در 6 اسفند 1309ش 

و متمم آن را در 20اسفند 1309ش به تصویب مجلس رساند.
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در واکنش به پیامدهای بحران اقتصادی را 
می توان از دیدگاه تیلمان اورس در کتاب »ماهیت دولت در جهان سوم« بررسی کرد. اورس 
اتخاذ تصمیم و درپیش گرفتن راه حل آنی برای رهایی از بحران ها را از ویژگی های جوامع 
توسعه نیافته برمی شمارد )اورس، 1362، ص177(. به تعبیر جیمز باربر و مایکل اسمیت در کتاب 
»ماهیت سیاست گذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها«، شناخت ماهیت سیاسی 
غیردموکراتیک و خودکامۀ حکومت ها در جوامع توسعه نیافته به فهم بیشتر چرایی اتخاذ چنین 
سیاست ها و راه حل هایی کمک می کند. اعتقاد باربر و اسمیت بر این است که در حکومت های 

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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خودکامه و غیردموکراتیک فضا و جو مناسب برای اقدام به این کارهای خطیر وجود دارد. علت 
این موضوع محدودبودن تصمیم گیری در این نظام ها به یک یا چند نفر است )باربر و اسمیت، 
1372، ص155(. با تلفیق دو دیدگاه مذکور، اتخاذ راه حل های آنی و بعضاً مخاطره آمیز در 
حوزۀ سیاست اقتصادی نظیر تصویب قانون انحصار تجارت خارجی درنتیجۀ پیامدهای بحران 

اقتصادی 1929 در ایران عصر رضاشاه، قابل فهم است.
تصویب این قانون و متمم آن به دلیِل اهمیت تجارت خارجی پیامدهایی مهم در بخش 

اقتصاد تجاری ایران داشت.
هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 
بخش تجاری اقتصاد ایران از تصویب آن تا پایان حکومت پهلوی اول است. به همین منظور این 
مقاله درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به 
پاسخ این پرسش بپردازد که پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد 

تجاری ایران طی سال های 1310 تا 1320ش چه بوده است؟

پیشینۀ  موضوع
به جز مقالۀ »قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و پیامدها« که داریوش 
رحمانیان و همکارانش در فصل نامۀ تاریخ اسالم و ایران چاپ کرده اند، هیچ تحقیق مستقلی 
دربارۀ این موضوع انجام نشده است. تفاوت مقالۀ حاضر با اثر رحمانیان و همکارانش در موارد 
زیر خالصه می شود: مقالۀ »قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و 
پیامدها« از پایان نامۀ شهرام غالمی دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران با عنوان »اقتصاد 
کشاورزی ایران از سال 1300 تا 1320« به راهنمایی رحمانیان استخراج شده  است. براین اساس 
این مقالۀ کامالً بر قانون انحصار تجارت خارجی و پیامدهای آن متمرکز نیست؛ بلکه موضوعی 
فرعی و استخراج شده از پایان نامه ای در حوزۀ اقتصاد کشاورزی ایران در دوران پهلوی اول 
است. منابع استفاده شده در مقالۀ حاضر عمدتاً اسناد و مدارک آرشیوی است؛ ولی در مقالۀ 
»قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و پیامدها« از اسناد و مدارک 
آرشیوی استفاده نشده است؛ درحالی که اسناد بخش مهمی از منابع موردنیاز برای مطالعۀ تاریخ 
معاصر ایران هستند. هم چنین رحمانیان و همکارانش در مقالۀ خود پیامدهای تصویب قانون 
انحصار تجارت خارجی را در تمام بخش های اقتصاد ایران بررسی کرده اند؛ ولی مقالۀ حاضر با 
تمرکز بر پیامدهای تصویب این قانون بر بخش اقتصاد تجاری ایران به بررسی تخصصی تر این 

موضوع پرداخته است.
پیش از بررسی موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و عملکرد حکومت پهلوی اول 

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
تجارت خارجی در اقتصاد...
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در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران در سال های پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی 
ضروری است.

الف. نقش و عملکرد حکومت در حوزۀ اقتصاد تجاری )1303 تا 1307ش(
اقتصاد تجاری ایران در آستانۀ به قدرت رسیدن رضاخان با کسری موازنه مواجه بود. فقدان 
سازمان دهی و تشکیالت در اقتصاد تجاری که میراثی بازمانده از دوران قاجار بود نقشی مهم 
در به وجودآمدن این کسری موازنۀ تجاری داشت. این موضوع در جدول شمارۀ 1 به نمایش 

درآمده است.

)مجلۀ اطاق تجارت، 15اسفند1310 و اول فروردین 1311، شمارۀ 34 و 35، صص 14-13(

وجود چنین کسری موازنه ای سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران را به الزامی برای حکومت 
پهلوی تبدیل کرد. نخستین گام در این راستا با تصویب قانون عالمات صنعتی و تجاری برداشته 
شد. تالش برای تصویب این قانون )قانون عالمات صنعتی و تجاری( اگرچه با تصویب 
»الیحۀ استقرار و حفظ نام تجارت خانه ها و جلوگیری از تقلید عالمت های کارخانه ها« توسط 
هیئت وزراء در دلو )بهمن( سال 1298 )ساکما، 240005393، ص29( و تصویب طرح قانون 
عالمت های تجاری در سال 1300 آغاز شد )ساکما، 240/49269، صص 1-39(؛ ولی تحقق 
عملی آن تا تحکیم قدرت رضاخان در مقام ریاست الوزرائی و تصویب الیحۀ عالمات صنعتی 
و تجارتی محقق نشد. این الیحه در 18 ماده در تاریخ 2 جوزا )خرداد( 1303 ازطرف وزارت 
فالحت، تجارت و فوائد عامه به مجلس پیشنهاد شد )ساکما، 240003614، ص3( و در 9 
حمل )فروردین( 1304 در مجلس تصویب شد )لوح فشردۀ مشروح مذاکرات مجلس شورای 
ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ صدوچهل وهفتم، یکشنبه نهم حمل 1304(. برخی از مفاد 18گانۀ این 

قانون به حوزۀ تجارت مربوط می شد )نک: ساکما، 240/26327، صص 6-1(.

کرسی موازنهصادراتوارداتسال

1300610٫000٫000180٫000٫000430٫000٫000

1301620٫000٫000305٫000٫000315٫000٫000

1302680٫000٫000385٫000٫000295٫000٫000

1303773٫000٫000485٫000٫000288٫000٫000
   

جدول 1
کرسی موازنۀ تجاری ایران در سال های 1300 
تا 1303 براساس واحد پول قران

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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گام بعدی حکومت برای سازمان دهی اقتصاد تجاری، تصویب قانون تجارت بود. تصویب 
این قانون طی سه مرحله در 25 دلو )بهمن( 1303، 12 فروردین و 12خرداد1304 انجام 
شد. این قانون در 387 ماده ذیل هفت باب تصویب شد )نک: مجموعه قوانین و مقررات 
سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، صص 89-109(. عالوه بر تصویب قانون 
تجارت، تصویب نظام نامۀ تأسیس اتاق های تجارت از دیگر اقدام های مهم برای سازمان دهی 
اقتصاد تجاری ایران بود. تأسیس اتاق های تجارت در شهرهای ایران براساس نظام نامۀ پیشنهادی 
وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه به هیئت وزراء و تصویب آن در 8 دی1304 محقق شد. 

این نظام نامه 35 ماده داشت )نک: ساکما، 29100203، صص 12-2(.
اقدام بعدی حکومت پهلوی برای سازمان دهی اقتصاد تجاری، تسلط بر امور گمرکی 
و پایان دادن به وضعیتی بود که گمرکات کشور از زمان قاجار به آن دچار شده بودند. در 
راستای تحقق این مهم حکومت از سال 1306 درصدد برآمد تا گمرکات کشور را کنترل کند. 
به همین منظور وزارت دربار در 19اسفند1306 به وزارت مالیه اعالم کرد که 20اردیبهشت1307 
زمان الغاِی رژیم کاپیتوالسیون و حقوق دول کاملةالوداد است. براین اساس مقرر شد طرف های 
تجاری ایران تا این تاریخ عهدنامه های گمرکی جدیدی با ایران منعقد کنند؛ در غیر این صورت 
حداکثرِ تعرفۀ گمرکی از کاالهای این کشورها اخذ خواهد شد )ساکما، 240/17017، ص37(. 
درپی این درخواست، وزارت مالیه در 27اسفند1306 ماده واحده ای را برای تصویب به مجلس 
ارائه کرد و با تعیین حداقل و حداکثر تعرفه های گمرکی، از مجلس خواست که به دولت اجازه 
دهد تا با دول خارجی براساس حداقل و حداکثر تعرفه های مقرر، قرارداد گمرکی منعقد کند 
)ساکما، 240/17017، ص41(. مجلس شورای ملی در تاریخ 13اردیبهشت1307 ماده واحدۀ 
مذکور را با عنوان »قانون تعرفۀ گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول 
خارجه« تصویب و ابالغ کرد )ساکما، 240/75020، ص1(. حکومت پهلوی پس از تصویب 
این قانون، قراردادهای گمرکی جدیدی با کشورهای طرف تجاری خود مانند بلژیک، هلند، 
ایتالیا )ساکما، 240/16986، صص 94-109( و آلمان منعقد کرد )ساکما، 240/16987، ص3(.

باوجودِ همۀ اقدام های حکومت برای سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران تا سال 1307، 
تالش های انجام شده در این زمینه ناکام ماند. نشانۀ این ناکامی را در تداوم کسری موازنۀ تجاری 
ایران طی سال های 1304 تا 1307، به استناد آماروارقام موجود در جدول شمارۀ 2 می توان 

مشاهده کرد.

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
تجارت خارجی در اقتصاد...



12
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

)مجلۀ اطاق تجارت، سال سوم، 15اسفند1310 و اول فروردین 1311، شمارۀ 34 و 35، ص14(

از سال 1308 با بروز مشکلی جدید در اقتصاد ایران کسری موازنۀ تجاری تشدید شد؛ 
این مشکل پیامدهای بحران اقتصادی 1929 بود. این بحران نقشی مهم در سیاست گذاری های 
حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران ایفا کرد؛ ازجمله، تصویب قانون انحصار تجارت 

خارجی که در ادامۀ مقاله بررسی می شود.

ب. تصویب قانون انحصار تجارت خارجی
پیامدهای بحران اقتصادی 1929 اقتصاد تمام مناطق جهان را اعم از جوامع سرمایه داری صنعتی 
Lee, 1969, pp 139-( و جوامع توسعه نیافتۀ صادرکنندۀ مواد اولیه )Vernon, 1994, pp 850-851(

143( دربر گرفته بود. اقتصاد ایران هم به عنوان کشوری توسعه نیافته و صادرکنندۀ مواد اولیه از 

پیامدهای این بحران بی تأثیر نبود. پیامدهای این بحران از اواخر سال 1308 به تدریج گریبان گیر 
ایران شد و در سال 1309 بر اقتصاد کشور چیره شد. در همین سال بود که برای نخستین بار، 
در گزارش های رسمی دولتی )نک: ساکما، 240010155، صص 4-13( و برخی از روزنامه ها 
)نک: روزنامۀ اطالعات، سال پنجم، شمارۀ 1144، شنبه 2مهر1309، ص1( از پیامدهای این 

بحران سخن به میان آمد.
همانند سایر جوامع توسعه نیافته، نخستین پیامد بحران در اقتصاد ایران کاهش میزان 
صادرات بود. این کاهش ناشی از سیاست های کشورهای صنعتی در واکنش به بحران بود. 
کاهش تولیدات صنعتی )نک: رونون، 2537، ج2، ص9( و به دنبال آن کاهش تقاضا برای خرید 
مواد اولیۀ موردنیاز این صنایع )Raupach, 1969, p80( و هم چنین افزایش موانع و تعرفه های 
گمرکی )نک: کالف و همکاران، 1368، ص278( ازجمله سیاست های جوامع صنعتی در 
واکنش به بحران بود که موجب کاهش صدور کاال از جوامع توسعه نیافته به جوامع صنعتی 
و درنتیجه کاهش درآمدهای صادراتی این جوامع شد )نک: تایپتون و آلدریچ، 1375، ج1، 
ص297(. ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و براثر این بحران، مشابه سایر جوامع توسعه نیافته 
دچار مشکالتی شد. نمونه ای از این مشکالت را در گزارش های روزنامۀ اطالعات )سال پنجم، 
شمارۀ 1144، شنبه 2مهر1309، ص1؛ سال ششم، شمارۀ 1492، 3شنبه 24آذر1310، ص1( 

کرسی موازنهصادراتوارداتسال

1304880٫000٫000520٫000٫000360٫000٫000

1305785٫000٫000450٫000٫000335٫000٫000

1306810٫000٫000460٫000٫000350٫000٫000

1307820٫000٫000480٫000٫000340٫000٫000
   

جدول 2
کرسی موازنۀ تجاری ایران طی سال های 1304 
تا 1307 براساس واحد پول قران

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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مجلۀ تجارت ) دورۀ سوم، شمارۀ 29، اسفند 1310، ص2( و مجلۀ اطاق تجارت ) سال چهارم، 
شمارۀ 52، 15آذر1311، ص21( می توان مشاهده کرد.

کاهش صادرات ایران براثر این بحران اقتصادی دربرگیرندۀ همۀ محصوالت و اقالم 
صادراتی ایران اعم از صنایع دستی، محصوالت کشاورزی و دامی بود )نک: مجلۀ اطاق تجارت، 
سال چهارم، شمارۀ 52، 15آذر1311، صص 18-26(؛ به نحوی که میزان کل درآمدهای صادراتی 
ایران در سال های 1308 و 1309 در مقایسه با سال 1307 با کاهشی ملموس مواجه شد. این 

کاهش را، در احصائیۀ اداره کل تجارت مندرج در جدول شمارۀ 3 می توان مشاهده کرد.

)مجلۀ اطاق تجارت، سال چهارم، شمارۀ 52، 15آذر1311، ص26(

درنتیجۀ این بحران حکومت ایران با مشکل کاهش درآمدهای صادراتی مواجه شد. این 
کاهش درآمد حکومت را ناچار کرد تا از اواخر سال 1309 به مداخلۀ جدی در اقتصاد تجاری 

بپردازد.
تقریباً از اوایل زمستان سال 1309 روشن شده بود که خواستۀ اساسی حکومت از مجلس 
شورای ملی تصویب قانون انحصار دولت بر تجارت خارجی به عنوان یکی از منابع مهم 
درآمدهای ارزی کشور بود )گل محمدی، 1380، ص نه(. باتوجه به این وضعیت، دولت الیحۀ 
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی را در 24بهمن1309 به مجلس ارائه کرد )روزنامۀ 
اطالعات، سال پنجم، شمارۀ 1267، 4شنبه 16اسفند1309، ص1(. کلیات الیحۀ ارائه شدۀ دولت، 
در 6 اسفند1309 در مجلس تصویب شد و مقرر شد تا از تاریخ تصویب این قانون، تجارت 
خارجی ایران در انحصار دولت قرارگیرد و حق واردکردن تمام محصوالت طبیعی و صنعتی، و 
تعیین موقتی و یا دائمی میزان صادرات و واردات به دولت واگذار شود و دولت بتواند تا زمان 
تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی، از ورود کاالهای خارجی به ایران جلوگیری 
کند )مجموعه قوانین و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، ص476(.

مجلس متمم قانون انحصار تجارت خارجی را در 20اسفند1309 تصویب کرد. این متمم 
18ماده ای به نظارت و کنترل کامل حکومت بر تجارت خارجی منجر می شد. مهم ترین مواد 

این متمم عبارت بودند از:
مادۀ دوم که براساس آن واردکردن هر نوع محصوالت طبیعی یا صنعتی خارجی به ایران 

سال 1309سال 1308سال 1307

482٫552٫727473٫853٫758449٫642٫534
   

جدول  3
میزان صادرات ایران در سال های 1309-1307 

برحسب ریال.
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مشروط به شرِط حتمی صادرکردن محصوالت طبیعی یا صنعتی ایران بود.
مادۀ سوم که براساس آن دولت مجاز شد حق واردکردن محصوالتی را که خودش 
نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود، به وسیلۀ جوازهایی مخصوص و تحت شرایطی معین به 
اشخاص و یا مؤسسات مختلف تجارتی واگذار کند. طرز تقسیم این جواز بین اشخاص و 
مؤسسات و میزانی که برای آن ها مشخص می شد، مطابق نظام نامه ای بود که به تصویب هیئت 

دولت می رسید )ضیائی، 1371، ص42(.
مادۀ پنجم که براساس آن دولت مکلف بود تا همه ساله قبل از اول تیرماه با درنظرگرفتن 
مدت الزم برای سفارش و حمل اجناس، احتیاجات مملکت را برای اجناس ورودی مشخص 

کند.
مادۀ یازدهم که براساس آن دولت مکلف می شد موجبات مرغوبیت هریک از محصوالت 
صادراتی از کشور را تهیه کند و معین کند که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود. هم چنین دولت 
مجاز شد تا از صدور محصوالتی که مطابق نمونه تهیه نشوند و صدور آن ها به ُحسن شهرت 

صادرات مملکت لطمه بزند جلوگیری کند.
مادۀ سیزدهم که براساس آن هر صادرکننده ملزم شده بود تا ظرف مدتی که در موقع 
صدور تعهد می کند و حداکثر آن هم هشت ماه بود، اَسعار1 خارجی خود را به  ریاِل طال به 
دولت بفروشد )مجموعه قوانین و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، ج1، صص 

.)478-476
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن پیامدهایی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد 
تجاری ایران داشت. درست است که این قانون، تجارت خارجی را در انحصار دولت قرار 
می داد، ولی به این نکته باید توجه داشت که پس از ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانِی نظام 
سرمایه داری، تجارت خارجی نه تنها بخش مهمی از اقتصاد تجاری ایران بلکه مهم ترین بخش 

اقتصاد ایران بود.
انحصار تجارت خارجی توسط دولت پیامدهایی مهم در کل بخش اقتصاد تجاری ایران 
تا پایان حکومت پهلوی اول در شهریور 1320 داشت؛ این پیامدها در ادامۀ این مقاله بررسی 

می شوند.

پ. پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد تجاری ایران 
)1320-1310(

درحالی که حکومت پهلوی تا سال 1309 به دنبال سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران بود، سرایت 
پیامدهای بحران اقتصادی 1929 وضعیت بخش اقتصاد تجاری ایران را به گونه ای رقم زد که  1.  اَسعار )جمع ِسعر(: ارزها؛ پول بیگانه.
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حکومت ناچار شد تا سیاست سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران را به نفع سیاست انحصاری کردن 
اقتصاد تجاری کشور کنار بگذارد. دراین میان آنچه زمینۀ چنین تغییری را فراهم کرد تصویب 
قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن در اسفند 1309 بود. تصویب این قوانین اگرچه با 
هدف کاهش پیامدهای بحران اقتصادی به ویژه جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور 
انجام شد؛ ولی عمالً به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه 
در کل بخش اقتصاد تجاری ایران انجامید. اجبار واردکنندگان محصوالت طبیعی و صنعتی به 
صادرات محصوالت طبیعی و صنعتی از ایران براساس مادۀ دوم، الزام واردکنندگان به دریافت 
جوازهای وارداتی از ادارۀ جوازهای وارداتی وزارت اقتصاد ملی براساس مادۀ سوم، نظارت 
دولت بر مرغوبیت کاالهای صادراتی و ممانعت از صدور کاالهای نامرغوب براساس مادۀ 
یازدهم، و الزام صادرکنندگان به فروش اَسعار خارجی حاصل از صادرات به دولت براساس 
مادۀ سیزدهم ازجمله مفاد متمم قانون انحصار تجارت بودند که زمینه را برای افزایش مداخله و 

تصدی گری حکومت در اقتصاد تجاری فراهم می کردند.
افزایش نقش و مداخلۀ دولت َدرپِی تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن 

پیامدهایی در اقتصاد تجاری داشت که عبارت بودند از:

1. افزایش انحصارهای دولتی بر منابع تجاری

تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن زمینه ساز افزایش مداخله و تصدی گری 
حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران شد. نشانۀ بارز این مداخله و تصدی گری، افزایش 
انحصارهای دولتی بر خریدوفروش بسیاری از کاالهای تجاری و مبادالتی بود که پیش از 
تصویب این قانون آزادانه خریدوفروش می شدند. افزایش انحصارهای دولتی بر منابع تجاری 
نخستین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن در بخش اقتصاد تجاری 
بود. صحت چنین ادعایی با مقایسۀ میزان انحصارهای دولتی در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران 
در سال های پیش و پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی براساس اسناد و مدارک 

آرشیوی قابل اثبات است.
به اعتقادِ چارلز عیسوی در دوران حکومت پهلوی اول 27 نوع انحصار دولتی در ایران برقرار 
شد )عیسوی، 1369، ص595(. نکتۀ حائز اهمیت، میزان محدود انحصارها در سال های پیش از 
انحصار تجارت خارجی طی سال های 1303 تا 1309 است. طی این مدت کل انحصارهای 
دولتی به 4 عدد محدود ماند. انحصار دولتی قند و شکر و چای مصوب اردیبهشت 1304 
)ساکما، 240/6026، ص11(، انحصار دولتی تریاک مصوب تیر 1307 )ساکما، 240/9466، 
ص1(، انحصار دولتی دخانیات مصوب اسفند 1308 )ساکما، 290/8365، ص8(، و انحصار 

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
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دولتی تفتیش و نظارت در خریدوفروش اَسعار خارجی مصوب اسفند 1308 )مجموعه قوانین 
و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، صص 410-411( چهار انحصار 
دولتِی پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی اند و سایر انحصارهای دولتی در حوزۀ 
اقتصاد تجاری ایران مربوط به سال های پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی است. 
انحصارهای دولتی در کل دوران حاکمیت رضاشاه برخالف آمار عیسوی و به روایت اسناد 

)برای نمونه نک: ساکما، 240/17473، صص 1-62( بیش از 27 رقم بوده است.
مهم ترین انحصارهای دولتی برقرارشده پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 
بخش تجاری اقتصادی ایران عبارت اند از: انحصار دولتی کبریت مصوب تیر 1310 )ساکما، 
240/5268، ص5(؛ انحصار دولتی صدور مرفین، کوکائین، ساخارین و کنجیده1 مصوب دی 
1310 )ساکما، 240/3621، ص2(؛ انحصار دولتی واردات اوراق بازی مصوب مهر 1313 
)ساکما، 240/17473، ص18(؛ انحصار دولتی واردات ُقماش2 پنبه مصوب آبان 1313 )ساکما، 
240/6483، ص1(؛ انحصار دولتی صدور زعفران مصوب فروردین 1314 )ساکما، 240/18290، 
ص9(؛ انحصار دولتی صدور ابریشم طبیعی مصوب خرداد 1314 )ساکما، 291/2191، ص3(؛ 
انحصار دولتی خرید گندم مصوب تیر 1314 )ساکما، 240/17473، ص18(؛ انحصار دولتی 
صدور پنبه مصوب شهریور 1314 )ساکما، 240/78166، صص 1-3(؛ انحصار دولتی صدور 
برنج مصوب شهریور 1314 )ساکما، 240/1377، ص1(؛ انحصار دولتی صدور کنف مصوب 
شهریور 1314 )ساکما، 240/1377، ص18(؛ انحصار دولتی صدور پوست های نمک زده و 
بی نمک گوسفند مصوب آبان 1314 )ساکما، 240/1361، ص9(؛ انحصار دولتی صدور پشم 
مصوب آبان 1314 )ساکما، 293/73861، ص1(؛ انحصار دولتی صدور آنغوزه مصوب آذر 
1314 )ساکما، 240/1303، ص7(؛ انحصار دولتی صدور قالی و قالیچه مصوب دی 1314 
)ساکما، 240/81806، ص3(؛ انحصار دولتی صدور روناس مصوب اردیبهشت 1315 )ساکما، 
240/32119، ص2(؛ انحصار دولتی واردات اتومبیل، کامیون، لوازم یدکی و الستیک اتومبیل و 
کامیون مصوب شهریور 1315 )ساکما، 240/17473، ص6(؛ انحصار دولتی صدور پوست های 
نرم مصوب آبان 1315 )ساکما، 240/90563، ص2(؛ انحصار دولتی صادرات کتیرا مصوب 
آبان 1315 )ساکما، 240/17473، ص21(؛ انحصار دولتی تهیۀ آرد توسط ادارۀ تثبیت نرخ 
غله مصوب مهر 1315 )ساکما، 291/600، ص1(؛ انحصار دولتی صدور خشکبار مصوب 
آبان 1315 )ساکما، 240/44052، صص 1-2(؛ انحصار دولتی صادرات خاِک سرخ مصوب 
دی 1315 )ساکما، 240/15278، ص5(؛ انحصار دولتی صادرات خرما مصوب خرداد 1316 
)ساکما، 240/18440، ص1(؛ انحصار دولتی تهیه و خریدوفروش تخم نوغان و پیله مصوب 
خرداد 1316 )ساکما، 291/1456، ص3(؛ انحصار دولتی تهیه و فروش سیگار مصوب آذر 

بـا  اسـت  خـارداری  درخـت  صمـغ   .1

سـفیدرنگ و طعـم تلـخ مخلـوط بـا کمی 

شـیرینی کـه بـرگ آن شـبیه بـرگ درخـت 

می رویـد. فـارس  در  و  اسـت  کنـدر 

2. پارچه
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1316 )ساکما، 240/22974، ص2( و انحصار دولتی واردات اسلحه و فشنگ مصوب بهمن 
1316 )ساکما، 240/13576، ص1(.

برقراری حق انحصاری دولت در خریدوفروش و صادرات و واردات کاالهای مذکور نشانۀ 
ارادۀ حکومت برای انحصار کامل بر منابع تجاری ایران بود. ولی به دلیل وجود محدودیت های 
دولت در کنترل همه جانبه بر اقتصاد تجاری ایران چنین انحصاری کامل محقق نشد. وجود این 
محدودیت ها حکومت را ناچار به تأسیس شرکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات 

انحصاری کاال کرد.
تالش حکومت برای تشکیل این شرکت های سهامی دومین پیامد تصویب قانون انحصار 
تجارت خارجی و متمم آن در بخش اقتصاد تجاری ایران بود که در ادامۀ این مقاله بررسی 

می شود.

2. شکل گیری رشکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات کاالهای انحصاری

دولت در اجرای قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن با محدودیت هایی مواجه بود. کمبود 
سرمایه برای خرید و تهیۀ محصوالت انحصاری صادراتی و کمبود ارز برای خرید کاالهای 
انحصاری وارداتی یکی از محدودیت های پیشِ روی حکومت برای تحقق عملی قانون انحصار 
تجارت خارجی بود. این کمبود سرمایه َدرپِی کاهش درآمدهای حکومت براثر پیامدهای بحران 

اقتصادی 1929  ایجاد شده بود.
درپِی این وضعیت، تشکیل شرکت های سهامی به ضرورتی برای کسب سرمایه و به الزامی 
برای تحقق و عملی کردن قانون انحصار تجارت خارجی تبدیل شد. متأثر از این الزام مقاله ای 
در مجلۀ مهر با عنوان »مسائل جاری اقتصادی« چاپ شد که در آن پس از معرفی شرکت های 
هفت گانۀ تجاری موردتأیید قانون تجارت، شرکت های سهامی به دلیل نیاز فعالیت های تجاری 
جدید به سرمایه های زیاد بهترین نوع شرکت های تجاری برای اقتصاد تجاری ایران معرفی 

شدند )مجلۀ مهر، سال اول، شمارۀ 6، آبان 1312، صص 468-465(.
برپایۀ چنین الزامی حکومت پهلوی درصدد برآمد تا ازطریق وزارت مالیه شرکت های 
سهامی تخصصی صادرات و واردات کاال با سرمایه های مشخص تشکیل دهد و سهام این 
شرکت ها را به تّجار و صاحبان سرمایه های مالی بفروشد. برای نمونه وزارت مالیه سهام این 
شرکت ها را فروخت: سهام شرکت سهامی انحصار صدور تریاک به میزان بیست میلیون ریال 
در چهارصد سهم پنجاه هزارریالی )ساکما، 240/86768، ص2(؛ سهام شرکت سهامی برنج 
به میزان ده میلیون ریال در ده هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/20837، ص1(؛ سهام 
شرکت سهامی مرکزی به میزان شصت میلیون ریال در شصت هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 
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240/93498، ص1(؛ سهام شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست به میزان چهل میلیون ریال در 
چهل هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/96543، ص2(؛ سهام شرکت سهامی قند و شکر و 
کبریت به میزان سی میلیون ریال در سی هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/86760، ص1(؛ 
و سهام شرکت سهامی توتون به میزان سی میلیون ریال در سی هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 

240/16538، ص2(.
یکی از اهداف تصویب قانون انحصار تجارت خارجی کسب درآمدهای ارزی بیشتر 
ازطریق صادرات کاالهای ایران به بازارهای جهانی بود؛ ولی کیفیت بد محصوالت صادراتی که 

عمدتاً مواد اولیۀ کشاورزی و دامی بودند مانع از تحقق این هدف شد.
تا پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن صدور کاال و محصوالت 
تجاری بی کیفیت با اکتفا به حداقل سود ازجانب تجار ایرانی یکی از مشکالت بزرگ اقتصاد 
تجاری ایران بود؛ موضوعی که در نشریات آن زمان هم از آن انتقاد می شد. مجلۀ راهنمای 
تجارتی ایران عصر حدید از کیفیت بد صادرات خشکبار و پنبه، ) شمارۀ سوم، فروردین 1307، 
صص 16-18(؛ روزنامۀ شفق سرخ از کیفیت بد صادرات میوه و خشکبار )شمارۀ 1017، 
یکشنبه 7مرداد1307، ص1( و مجلۀ اطاق تجارت از وجود شن، سنگ، خاک و معایب در 
صادرات محصوالت ایرانی که سبب کاهش فوق العادۀ قدروقیمت آن ها شده بود )سال اول، 

شمارۀ اول، 5آبان1308، ص25( انتقاد کردند.
در چنین وضعیتی برای حکومت پهلوی تهیۀ کاالهای مرغوب صادراتی براساس مادۀ 
یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی موضوعی ضروری بود. در راستای احساس چنین 
ضرورتی بود که مجلۀ اطاق تجارت با استناد به مادۀ یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی 
در مقاله ای با عنوان »شرکت صادرات ایران« با گزارش وضعیت بد کیفیت محصوالت صادراتی 
ایران و نقش تجار ایرانی در آن، بر لزوم تأسیس شرکت های سهامی صادراتی با هدف نظارت 
دولت بر عملکرد این شرکت ها برای بهبود کیفیت صادرات محصوالت ایرانی تأکید کرد )مجلۀ 
اطاق تجارت، سال سوم، شمارۀ 36-37، 15 دوم فروردین ماه- اول اردیبهشت 1311، صص 

.)13-10
برپایۀ چنین الزام و ضرورت هایی و باتوجه به محدودیت های حکومت، وظیفۀ صدور 
کاالهای باکیفیت ایرانی به شرکت های سهامی انحصاری صادرات کاالهای ایرانی واگذار شد. 
این شرکت ها موظف بودند که هرکدام به صورت تخصصی کاالیی خاص را صادر کنند. برای 
نمونه در بخشنامۀ واگذاری حق انحصاری صادرات کتیرا به شرکت سهامی صادرات کل کتیرای 
ایران بر لزوم مراقبت این شرکت از حسن صادرات و باربندی کتیرا تأکید شده بود )ساکما، 
240/82495، ص37(. هم چنین شرکت سهامی خشکبار ایران به عنوان صادرکنندۀ انحصاری این 
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کاال )ساکما، 291/2167، ص7( و شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست نیز به عنوان صادرکنندۀ 
انحصاری پنبه )ساکما، 240/21619، ص6( موظف شدند تا برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر 

کاالهای باکیفیت صادر کنند.
برپایۀ چنین الزام ها و محدودیت هایی، پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و 
متمم آن، حکومت ناچار شد شرکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات کاال تأسیس کند 
و حق انحصاری صادرات و واردات کاال را به این شرکت های سهامی واگذار کند. واگذاری حق 
انحصاری صادرات و واردات کاال به این شرکت ها برپایۀ اساس نامه ای انجام می شد که برای هر 
شرکت سهامی تدوین می شد. اساس نامۀ تمام شرکت های سهامی شامل پنج فصل بود: فصل 
اول دربارۀ اسم، موضوع، و مرکز اصلی شرکت؛ فصل دوم دربارۀ سرمایۀ شرکت؛ فصل سوم 
دربارۀ تشکیالت شرکت که مشتمل بود بر الف: مجمع عمومی، ب: هیئت مدیره و ج: هیئت 
تفتیش؛ فصل چهارم دربارۀ محاسبات سالیانه و منافع شرکت؛ و فصل پنجم دربارۀ انحالل و 

تصفیه حساب شرکت.
اساس نامۀ شرکت های سهامی برپایۀ همین فصول کلی پنج گانه تدوین شد و براساس 
آن خریدوفروش و صادرات و واردات کاالهای انحصاری به شرکت های سهامی واگذار 
شد. براین اساس، این حقوق به این شرکت ها واگذار شد: حق خریدوفروش قند، شکر و 
کبریت به شرکت سهامی قند، شکر و کبریت )ساکما، 240/86760، ص1(؛ حق خرید تریاک 
داخلی و صادرات آن به شرکت سهامی انحصاری تریاک )ساکما، 240/86768، ص2(؛ حق 
خرید، فروش و صدور پنبه، پشم و پوست به شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست )ساکما، 
240/96543، ص1(؛ حق انحصار صادرات کنف به شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست 
)ساکما، 240/1377، ص9(؛ حق خریدوفروش و صدور انحصاری برنج به شرکت سهامی برنج 
)ساکما، 240/20837، ص1(؛ حق صدور انحصاری کتیرا به شرکت سهامی صادرات کل کتیرای 
ایران )ساکما، 240/93498، ص86(؛ حق ترویج کشت و حق خریدوفروش توتون در بازارهای 
داخلی و خارجی به شرکت سهامی توتون )ساکما، 240/16538، ص5(؛ حق خریدوفروش و 
صدور فرش به شرکت سهامی فرش )ساکما، 240/16534، ص2(؛ حق خرید و صدور آنغوزه 
به شرکت سهامی آنغوزه )ساکما، 96/298/2448، ص12(؛ حق انحصاری خرید و صادرات 
روناس به شرکت سهامی آنغوزه )ساکما، 240/32119، ص1(؛ حق انحصاری خریدوفروش و 
صدور خشکبار به شرکت سهامی صادرات خشکبار ایران )ساکما، 293/31602، ص3(؛ حق 
انحصاری خریدوفروش نوغان به شرکت سهامی نوغان ایران )ساکما، 240/95831، ص1(؛ 
حق انحصاری واردات اتومبیل، الستیک و لوازم یدکی آن به شرکت سهامی مرکزی )ساکما، 
240/70332، ص4(؛ حق انحصاری واردات و خریدوفروش قماش پنبه ای به شرکت سهامی 
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قماش )ساکما، 240/86761، ص1(؛ حق انحصاری صادرات زعفران به شرکت سهامی کاالی 
ایران )ساکما، 240/1362، ص2(؛ حق انحصاری خرید، تعیین قیمت و فروش گندم به شرکت 
سهامی تثبیت نرخ غله )ساکما، 240/45509، ص1(؛ و حق انحصار صادرات پوست های نرم به 

شرکت سهامی صادرات کل پوست های نرم )ساکما، 240/90563، ص2(.
واگذاری حق انحصاری و تخصصی صادرات و واردات کاال به شرکت های سهامی 
گامی مهم در به حاشیه راندن هرچه بیشتر اتاق های تجارت در عصر پهلوی اول بود. حکومت 
پهلوی اگرچه از دی 1304 به دنبال تأسیس اتاق های تجارت در شهرهای ایران بود، ولی در 
سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقشی محدود برای آن درنظر گرفته بود. تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی ها در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران برعهدۀ اداره کل تجارت بود و به اتاق های تجارت 
نقش مشورتی داده شده بود. انتصاب یک سوم تجار عضو اتاق های تجارت هر شهر توسط 
حکومت، و الزام حضور نمایندۀ اداره کل تجارت در جلسات اتاق تجارت شهرها )ترابی 
فارسانی، 1392، ص297( ازجمله عوامل مؤثر بر ایفای نقش محدود اتاق های تجارت در 
سیاست گذاری های اقتصادی کشور بود. ادامۀ این نقش محدود با تأسیس شرکت های سهامی 
محدودتر هم شد. َدرپِی این وضعیت بود که حکومت در خرداد 1314 اتاق های تجارت 
شهرهای کشور را منحل کرد و تنها به اتاق های تجارت در 16 منطقۀ تجاری کشور اجازه 

فعالیت داد )ترابی فارسانی، 1392، ص279(.
واگذاری حق انحصاری و تخصصی صادرات و واردات کاال به شرکت های سهامی، 
اتاق های تجارت را در اقتصاد تجاری ایران بیشتر به حاشیه راند؛ ولی این واگذاری به منزلۀ 
واگذاری اختیار نامحدود به شرکت های سهامی نبود تا بتوانند کاالهای تخصصی صادراتی و 
وارداتی را براساس میزان تمایالت تجاری خود به کشوری صادر و یا از کشوری وارد کنند. 
محدودیت هایی که براساس مواد دوم و سیزدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی به وجود 
آمده بود، شرکت های سهامی را در انتخاب میزان واردات و صادرات کاالها و مقصد صادرات 
و مبدأ واردات کاالها محدود می کرد. براساس مادۀ دوم، واردکنندگان محصوالت طبیعی و 
صنعتی به صادرات محصوالت طبیعی و صنعتی از ایران ملزم بودند. براساس مادۀ سیزدهم، 
صادرکنندگان به سپردن تعهدی مبنی بر فروش اَسعار خارجی حاصل از صادرات به دولت 
طی مدت هشت ماه ملزم شدند. برپایۀ چنین الزاماتی نقش حکومت در تعیین میزان صادرات 
و واردات و مهم تر از آن مقصد کاالهای صادراتی و مبدأ کاالهای وارداتی پررنگ شد. این 
نقش آفرینی زمینۀ سومین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی یعنی گرایش حکومت 

ایران به مبادالت تجاری پایاپای با طرف های تجاری خارجی را فراهم کرد.
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3. گرایش به مبادالت تجاری پایاپای

گرایش حکومت ایران به مبادالت تجاری پایاپای از نتایج مهم تصویب قانون انحصار تجارت 
خارجی و متمم آن بود. همان گونه که پیش تر نیز به آن اشاره شد حکومت پهلوی با تصویب 
متمم قانون انحصار تجارت خارجی، عالوه بر نقش آفرینی در تعیین میزان صادرات، در تعیین 
مقصد کاالهای صادراتی نیز نقش تعیین کننده ای پیدا کرد. درنتیجۀ این نقش آفرینی زمینه های 
برقراری روابط تجاری پایاپای میان ایران و آلمان نازی از سال 1313 فراهم شد. پس از 
روی کارآمدن رژیم نازی در آلمان تأمین مواد اولیه به مهم ترین اولویت در سیاست اقتصادی این 
رژیم تبدیل شد )Craig, 1981, p606(. حکومت نازی براساس همین اولویت درصدد برقراری 
 pulzer, 1997,( مبادالت تجاری پایاپای برپایۀ پیشنهاد دکتر شاخت وزیر اقتصاد این کشور برآمد
p145(. این موضوع موجب شد تا ایران به عنوان کشور تولیدکنندۀ مواد اولیه موردتوجه سران 

رژیم نازی قرار گیرد. در سوی دیگر، ایران هم درنتیجۀ بحران اقتصادی 1929 با کاهش درآمد 
و مشکالت ارزی مواجه شده بود که نتیجۀ مستقیم آن کاهش قدرت خرید کاالهای ساخته شدۀ 
مصرفی بود. براساس این نیازهای متقابل نخستین گام برای برقراری مناسبات اقتصادی ازسوی 
آلمان توسط آلفرد روزنبرگ،1 رئیس دفتر امور سیاست خارجی حزب نازی برداشته شد و دفتر 
او با هم کاری چند شرکت آلمانی به اقداماتی برای گسترش روابط تجاری با ایران دست زد 

)پیرا، 1379، ص249(.
درپِی این اقدام، حکومت ایران هیئتی را در مرداد 1314 به برلین اعزام کرد. هیئت ایرانی 
پس از چند ماه مذاکره با هیئت مذاکره کنندۀ آلمانی که اعضای اصلی آن را دکتر شاخت وزیر 
اقتصاد و دکتر ولتات مدیرکل وزارت اقتصاد ملی تشکیل می دادند )ساکما، 240019183، 
ص91( قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری ایران و آلمان را در آبان 1314 در بیست ماده امضاء 
کرد. براساس مادۀ دوم این قرارداد مقرر شد تا پرداخت های تجاری میان دو کشور یا ازطریق 
تهاتری بین صندوق تهاتری آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حساب های تهاتری خصوصی 

تسویه شود )ساکما، 240020687، ص114(.
پس از انعقاد این قرارداد حضور هیئت ایرانی در آلمان برای توسعه و تحکیم روابط تجاری 
با این کشور نه ماه دیگر ادامه پیدا کرد )مسعود انصاری، 1351، ص321(. انعقاد پروتکل محرمانۀ 
مبادالت تجاری ایران و آلمان در بهمن 1314 نتیجۀ فعالیت های اعضای این هیئت بود. مادۀ اول 
این پروتکل اجازه می داد تا اجناس آلمانی طبق صورت رسمی سهمیۀ آزاد وارد ایران شود. در 
مقابل و براساس مادۀ دوم پروتکل، دولت آلمان به صورت نامحدود اجازه می داد تا اجناس ایرانی 

به آلمان وارد شود )ساکما، 240012023، صص 6-5(.
.Alfred Rosenberg .1قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری ایران و آلمان که زمینه ساز ایجاد مبادلۀ پایاپای میان دو 
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کشور شده بود، به الگویی در تجارت با کشورها و کمپانی های خارجی تبدیل شد. پروتکل های 
محرمانۀ تجاری میان ایران و آلمان براساس الگوی سال 1314 در سال های 1317 )ساکما، 
240012022، صص 6-9( و 1318 )ساکما، 240022148، صص 5-10( تمدید شد. برپایۀ 
همین الگو با فلسطین در سال 1315، )ساکما، 240/14183، صص 1-18( با سوئیس در سال 
1316 )ساکما، 240/32294، صص 1-6( و با ایتالیا در سال 1319 )ساکما، 240/38096، 
صص 1-26( قراردادهای تجاری پایاپای منعقد شد. هم چنین در فروردین 1319 قرارداد تجاری 
پایاپای میان ایران و شوروی با عنوان »قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی« منعقد شد 
که براساس بندهای اول و سوم مادۀ نهم این قرارداد مقرر شد دو کشور براساس سهمیه ای که 
در اول هر سال مقرر می کنند به مبادلۀ کاال با یکدیگر بپردازند )ساکما، 240/8299، ص6(. در 
بند سوم مادۀ نهم هم مقرر شده بود تا میزان واردات و صادرات دو کشور به یکدیگر براساس 

واحد پولی ریال، در یک سال تجاری به میزان مساوی باشد )ساکما، 240/8299، ص7(.
عالوه بر کشورهای طرف تجاری ایران، مبادلۀ تجاری با کمپانی های خارجی نیز براساس 
مبادلۀ پایاپای انجام می شد. یکی از این قراردادهای تجاری پایاپای در فروردین 1315 میان 
وزارت مالیۀ ایران و کنسرسیوم شرکت های آلمانی به رهبری شرکت فروشتال به ارزش هشتاد 
میلیون مارک امضاء شد )ساکما، 240015580، ص10(. براساس این قرارداد شرکت فروشتال 
که رهبری کنسرسیوم را برعهده داشت به تحویل و نصب چند کارخانه ازقبیل کارخانۀ نساجی، 
بافندگی، سیمان، برنج پاک کنی، کفش سازی و... به ایران متعهد شد. در مقابل دولت ایران هم 
متعهد شد برای پرداخت بهای این کارخانه ها که هشتاد میلیون مارک بود، در هفت قسط طی 
سال های 1937 تا 1943، کاالهای ایرانی مانند پنبه، برنج، توتون سیگار، غالت1 ]روغنی[ و 
میوه جات روغنی به کنسرسیوم شرکت های آلمانی تحویل دهد )ساکما، 240012035، صص 

.)8-2
در کنار معامالتی که ازطریق کنسرسیوم انجام می شد، شرکت های آلمانی نیز هریک 
به صورت جداگانه و خارج از چارچوب مبادالت کنسرسیوم درصدد مبادلۀ تجاری پایاپای 
با ایران برآمدند. برای نمونه در شهریور 1316 شرکت آلمانی اشکودا2 طی قراردادی جداگانه 
با وزارت جنگ ایران پیشنهاد مبادلۀ کارخانۀ برنج با کتیرای ایران را مطرح کرد )ساکما، 
240020887، ص1(. در قراردادی میان دو طرف مقرر شد تا شرکت اشکودا دراِزاِی صدور 
کارخانۀ برنج پاک کنی به ایران 2040 کیلو کتیرا ازطریق گمرک بوشهر و 159 تختۀ قالی از گمرک 

تبریز به آلمان روانه کند )ساکما، 240000759، صص 56-45(.
عالوه بر کمپانی های آلمان، کمپانی های تجاری برخی کشورهای دیگر هم به دلیل تمایل 
ایران به مبادلۀ تجاری پایاپای ناچار شدند چنین شکلی از مبادلۀ تجاری را با ایران پیش گیرند. 

1. منظـور از غـالت در این جـا دانـه اسـت. 

غـالت و میوه جـات روغنی: انـواع دانه های 

روغنـی و میوه هـای روغنی. امروزه بیشـرت 

اصطـالح دانه هـای روغنـی مرسـوم اسـت، 

ولـی از اصطالح غالت روغنی هم اسـتفاده 

می شود.

2. Skoda.
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در سال 1315 یک شرکت تجاری ترکیه با نام شوشتر تقاضای خود را برای مبادلۀ فرش ایران 
با کاالهای سوئیسی به وزارت اقتصاد و دارائی ارائه کرد )ساکما، 240/13790، ص1(. در آذر 
1319 قراردادی میان اداره کل معامالت خارجی وزارت دارایی با کمپانی میتسوئی بوسان1 ژاپن 
منعقد شد که براساس آن مقرر شد تا وزارت دارایی دراِزاِی دریافت 5416 صندوق کبریت 
ژاپنی به ارزش 43325 دالر، کتیرا ازجانب شرکت سهامی صادرات کل کتیرا به این شرکت 
پرداخت کند )ساکما، 240/48546، ص3(. در شهریور 1320 شرکت تاشان2 آمریکا تقاضای 
خود را برای مبادلۀ کاالهای موردنیاز ایران با کاالهای صادراتی ایرانی مانند رودۀ گوسفند، 
پوست های نرم، پسته، مغز گردو و بادام، کتیرا و فرش های دست بافت به اداره کل معامالت 

خارجی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرد )ساکما، 240/52279، ص4(.
انعقاد چنین قراردادهایی نشانۀ تمایل ایران به مبادلۀ تجاری پایاپای بود. چنین تمایلی 
نتیجۀ برقراری روابط تجاری پایاپای با آلمان نازی َدرپِی الزام هایی بود که با تصویب قانون 
انحصار تجارت خارجی و متمم آن ایجاد شده بود. در چنین وضعیتی آلمان و کمپانی های 
تجاری آن -به عنوان تنها کشور متمایل به مبادلۀ همه جانبۀ تجاری پایاپای- به بزرگ ترین شریک 
تجاری ایران تبدیل شدند. مبادلۀ تجاری پایاپای با آلمان اگرچه از سال 1314 اولویت نخست 
سیاست گذاران اقتصادی ایران در عرصۀ تجارت خارجی بود، ولی شروع جنگ جهانی دوم 
چالشی بزرگ در تداوم این سیاست ایجاد کرد. این چالش ناشی از قطع روابط تجاری میان 

آلمان و ایران به علت محاصرۀ دریایی آلمان توسط انگلیس بود.
نگرانی از قطع ارتباط با آلمان باتوجه به نیاز شدید اقتصادی ایران به این کشور، از ابتدای 
وقوع جنگ وجود داشت. وزیر اقتصاد در یکی از جلسات هیئت دولت در مهر 1318 دربارۀ این 
نگرانی گزارشی ارائه داد. او پیشنهاد داد تا برای رفع مشکالت احتمالِی پیش رو، کشورهای ایتالیا، 
آمریکا، و ژاپن به عنوان شریک اقتصادی و طرف اول مبادالت تجاری و صنعتی ایران جایگزین 
آلمان شوند )الهی، 1367، ص71(. چنین پیشنهادی به دلیل نیاز و اجبار ایران به مبادالت تجاری 
پایاپای تا زمان حملۀ آلمان به شوروی به صورت جدی پیگیری نشد. همین موضوع اصلی ترین 
عامل شکست تالش های ایران برای برقراری روابط تجاری با انگلستان )سپهر، 2535، ص36( 

و ایاالت متحدۀ آمریکا )آوری، بی تا، ص178( پس از آغاز جنگ جهانی دوم بود.
الزام به ادامۀ روابط تجاری پایاپای، تا اشغال ایران در شهریور 1320 ادامه پیدا کرد؛ ولی این 
وضعیت پس از اشغال ایران تغییر کرد. اقتصاد تجاری ایران پس از اشغال کشور به دست نیروهای 
متفقین، مرحله ای جدید را آغاز کرد. این مرحلۀ جدید اقتصاد تجاری ایران با وضعیت اقتصاد 
تجاری کشور در سال های 1310 تا 1320 -که مناسبات حاکم بر آن از پیامدهای تصویب قانون 

انحصار تجارت خارجی برآمده بود- تفاوت اساسی داشت.
1.Mitsui Busan

2.Tatian
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نتیجه
بازدهـی کـم اقتصـاد تجـاری ایران و کسـری موازنـۀ تجـاری ناشـی از آن در آستانۀ 
به قدرت رسیدن رضاخان موجب شد تا سامان دهی اقتصاد تجاری به یکی از سیاست های 
اقتصادی حکومت پس از به قدرت رسیدن رضاشاه تبدیل شود. این سیاست به ایجاد برخی 
نهادها مانند اتاق تجارت و فراهم شدن بسترهای قانونی توسعۀ تجارت مانند تصویب قانون 
عالمات تجاری، قانون تجارت و تصویب قانون تعرفه های گمرکی و حذف کاپیتوالسیون 

تا سال 1307 انجامید، ولی سبب رفع کسری موازنۀ تجاری نشد.
در چنین وضعیتی بود که پیامدهای بحران اقتصادی 1929 گریبان گیر اقتصاد تجاری ایران 
شد و کاهش درآمد و کسری موازنه تشدید شد. حکومت پهلوی برای مقابله با پیامدهای این 
بحران، قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن را در اسفند 1309 تصویب کرد. تصویب این 
قانون که با هدف مقابله با پیامدهای بحران 1929 و کسب درآمدهای ارزی بیشتر از تجارت 
خارجی انجام شد، پیامدهایی مهم در بخش اقتصاد تجاری ایران داشت. پیامد اصلی تصویب 
قانون انحصار تجارت خارجی افزایش مداخله و تصدی گری حکومت در اقتصاد تجاری ایران 
بود. این مداخله و تصدی گری بیش از هر چیز متأثر از مواد دوم، سوم، یازدهم و سیزدهم متمم 

قانون انحصار تجارت خارجی بود.
براین اساس از سال 1310 حکومت پهلوِی اول تالش های خود را در راستای تحقق 
اهداف قانون انحصار تجارت خارجی ازجمله نقش تصدی گرانۀ دولت در اقتصاد تجاری 
آغاز کرد. تالش برای تحقق این موضوع، به مدت یک دهه پیامدهای سه گانۀ مهمی در اقتصاد 
تجاری ایران داشت. افزایش تعداد انحصارهای دولتی از 4 انحصار در حوزۀ اقتصاد تجاری طی 
سال های 1304 تا 1309 به 30 انحصار طی سال های 1310 تا 1320، اولین پیامد تصویب قانون 

انحصار تجارت خارجی بود.
تحقق عملی حق انحصاری واردات و صادرات کاال در حوزۀ اقتصاد تجاری با دو 
اشکال جدی مواجه بود. مشکل اول ناشی از کمبود سرمایه برای خرید کاالهای وارداتی و 
صادراتی بود و مشکل دوم نانوانی در صدور محصوالت باکیفیت بود که در مادۀ یازدهم متمم 
قانون انحصار تجارت خارجی هم بر رفع آن تأکید شده بود. در راستای رفع چنین مشکالتی 
حکومت به تأسیس شرکت های سهامی صادرات و واردات کاال و فروش سهام این شرکت ها 
به صاحبان سرمایه های مالی دست زد. در چنین وضعیتی شرکت های سهامی که وزارت مالیه 
طبق اساس نامه های واحد مسئول تأسیس آن ها بود، به عنوان دومین پیامد تصویب قانون انحصار 

تجارت خارجی و متمم آن در اقتصاد تجاری ایران سر برآوردند.
تشکیل شرکت های سهامی به معنی استقالل این شرکت ها در صادرات و واردات کاالهای 
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انحصاری نبود. متمم قانون انحصار تجارت خارجی -به ویژه مادۀ دوم آن- واردات کاال به 
کشور را به شرط حتمی صادرات کاالهای ایرانی مساوی با ارزش کاالهای وارداتی منوط کرده 
بود. این قانون زمینه را برای مداخله و تعیین تکلیف جدی حکومت برای تعیین مقصد کاالهای 
صادراتی و مبدأ کاالهای وارداتی فراهم می کرد. متأثر از همین موضوع بود که ایران پس از انعقاد 
قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری با آلمان نازی در سال 1314، روابط وسیع تجاری خود را با 
این کشور برپایۀ مبادالت تجاری پایاپای برقرار کرد. در این روش، کاالهای ایرانی که بیشتر مواد 
اولیۀ کشاورزی و دامی بودند، به شکل پایاپای با کاالهای ساخته شدۀ آلمانی مبادله می شدند. این 
شیوۀ مبادالتی که سومین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بود تا شهریور 1320 
شیوۀ اصلی مبادلۀ تجاری ایران با کشورها و کمپانی های تجاری خارجی شده بود. این وضعیت 

با اشغال ایران در شهریور 1320 دگرگون شد و وضعیتی جدید شروع شد.
بررسی وضعیت اقتصاد تجاری ایران در دورۀ اشغال کشور در جنگ جهانی دوم و هم چنین 
سرنوشت انحصارهای دولتی، شرکت های سهامی و قراردادهای مبادالت تجاری پایاپای ایران 

در دوران اشغال ایران، پیشنهاد نویسندۀ مقالۀ حاضر برای پژوهش های آتی است.
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Abstract:
Purpose: The strategy adopted by the 3rd Development Plan for providing employ-
ment for rural migrants and its failure are discussed in this article.

Method and Research Design: Data for this paper is gathered from archival records 
and library resources.

Findings and Conclusion: Following the land reform of 1963, massive migration from 
rural areas to the cities became the main mode of internal migration in Iran. Benefiting 
from continuous increase in oil revenues, the 3rd national development plan invested 
heavily in industrial projects in order to provide employment for rural migrants who 
moved to large cities following the land reform. However, the success of the strategy 
was limited because of two reasons: 1( capital-intensive industries were not labor-inten-
sive; 2( rural migrants lacked the skills required by such industries.
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چڪیده:

راهربد برنامۀ عمرانی سوم )1346-1341(
 برای اشتغال مهاجران از روستاها

1. دکرتای تاریخ ایران اسالمی دانشگاه تهران، 

تهران، ایران

mj.abddi@gmail.com  

هدف: راهبرد برنامۀ عمرانی سوم برای اشتغال مهاجران روستایی از طریق سرمایه گذاری های صنعتی 

در شهرهای بزرگ معرفی و سبب ناکامی آن توضیح داده می شود.

روش/ رویکرد پژوهش: روش این مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از مدارک آرشیوی و 

منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: َدرپِی اصالحات ارضی در دهۀ 1340، مهاجرت روستاییان به شهرها به شکل اصلی 

مهاجرت در ایران تبدیل شد. با افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت در این سال ها، برنامه های 

عمرانی به اهرم اصلی دولت برای سامان دادن به اقتصاد کشور تبدیل شدند. برنامۀ عمرانی سوم 

)1341-1346( هم زمان با اجرای اصالحات ارضی اجرا شد. راهبرد برنامه عمرانی سوم دولت )1341-

1346(، ایجاد فرصت های شغلی برای اضافه جمعیت روستایی و جذب آن ها در اقتصاد شهری بود. قرار 

بود این کار با سرمایه گذاری صنعتی بیشتر در شهرها انجام شود؛ ولی در این برنامه پیش بینی نشده بود 

که قسمت اعظم نیروی فعال جویای کار کارگران ساده و فاقد مهارت الزم برای کار در بخش صنعتی اند. 

درنتیجه این صنایع سرمایه بر که اساساً هم به مواد خام خارجی متکی بودند، در ایجاد فرصت های 

شغلی مناسب کارآمد نبودند.

روند تشکیل سرمایۀ ثابت در صنایع ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی نشان می دهد که راهبرد 

برنامۀ عمرانی سوم برای تأمین اشتغال مهاجران روستایی به تأسیس صنایع سرمایه بر در کشور انجامید. 

این صنایع ظرفیتی محدود در ایجاد اشتغال داشتند و نیازمند مهارت های تخصصی بودند که بیشتِر 

مهاجران روستایی آن دوره فاقد آن بودند.

ڪلیدواژه ها: 
مهاجرت داخلی؛ مهاجران روستایی؛ اشتغال؛ برنامۀ عمرانی سوم؛ رسمایه گذاری های صنعتی.
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مقدمه
برنامه های عمرانی دولت هم زمان با اصالحات ارضی موجب پدیدآمدن امکانات شغلی 
جدید در شهرها و درنتیجه موج مهاجرت از روستاها به شهرها شد. پیش از اصالحات ارضی 
میزان مهاجرت در ایران کم بود و این اندک مهاجرت هم از روستا به روستا بود )ساکما، 
32722-320؛ 72834-240(؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مالکان در زمین های مجاور 
روستاها، مانع از مهاجرت جمعیت اضافی روستاها به شهرها می شد و آن ها را در بخش 
کشاورزی -که زندگی در آن مأنوس تر بود- نگه می داشت )طاهری، 1360، صص 78-68(. 
بنابر برخی محاسبات، نیمی از جمعیت روستاها پیش از اصالحات ارضی در مقایسه با سطح 
زیر کشت، اضافی بودند )اعتماد، 1363، ص77(. این جمعیت اضافه در جریان مهاجرت های 
داخلی در دهه های چهل و پنجاه شمسی به امید یافتن کار راه شهرهای بزرگ را درپیش 
گرفتند )ساکما، 22773-293؛ 16858-220(. علت مهاجرت از روستاها به شهرها دورنمای 
اقتصادی متفاوت ایران در این سال ها بود. دورنمای اقتصادی ایران در سال های آغازین دهۀ 
چهل شمسی، با افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشی گرفتن بخش های صنعت و خدمات از 
بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، در قیاس با دهه های قبل متفاوت به نظر می رسید. 
ایران در این سال ها، مطابق با معیارهای بین المللی آن زمان، چنین می نمایاند که دست کم در 
مسیر کشورهای نیمه صنعتی قرار گرفته است )امین زاده، 1349، ص20(. برنامه های عمرانی که 
»اهرم اصلی دولت« در سرمایه گذاری و توسعۀ اقتصادی بودند، با درنظرداشتن چنین دورنمایی 
و با انجام اصالحات ارضی، که تحرک جمعیتی روستاییان را ناگزیر می کرد، قصد داشتند تا 
اضافه جمعیت روستایی را برای احتیاج روزافزون اقتصاد شهری به نیروی کار تازه نفس به 
شهرها منتقل کنند. چنین پیش بینی شده بود که با سرمایه گذاری های مختلف در شهرها، بازار 
کار شهری گسترش داده شود و با ایجاد فرصت های متنوع شغلی، از بروز بیکاری آشکار 
در شهرها جلوگیری شود. بودجۀ برنامه های عمرانی تا آغاز دهۀ چهل عمدتاً صرف بهبود 
زیرساخت های شهری و بین شهری می شد. پس از بهبود نسبی این زیرساخت ها، در مرحلۀ 
بعد، یعنی پس از اصالحات ارضی، عمدتاً بنا بود تا این بودجه صرف سرمایه گذاری های 
صنعتی شود؛ زیرا تا آغاز برنامۀ سوم در »شکاف عمیق بین درآمد شهرنشینان و روستاییان« و 
فقر گستردۀ حاکم بر کشور بهبودی حاصل نشده بود )هیئت مرکزی امور اقتصادی، 1340، 
صص 3-6(. برنامۀ عمرانی سوم هم زمان با سال های نخست اصالحات ارضی اجرا شد. در 
این برنامه ضمن اشاره به زیادی جمعیت »روستانشین و فقیر« آمده بود که »الزمۀ پیشرفت 
کشور« در این است که با انجام سرمایه گذاری های صنعتی الزم و پدیدآمدن »رشد سریع 
]اقتصادی[ و به وجودآمدن رشته های جدید و متنوع اقتصادی« گروه های بزرگی از جمعیت 
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روستایی »تدریجاً از مشاغل روستایی دست بکشند و به سوی سایر مشاغل روی بیاورند«؛ 
هم چنین این برنامه پیش بینی می کرد که »پیشرفت صنعتی کشور« باید آن چنان باشد که 
»به آسانی بتواند برای این دسته از کارگران شغل ایجاد کند« تا برنامه بتواند به هدف اصلی خود 
یعنی »بهبود مداوم سطح زندگی و برانداختن فقر« دست یابد )هیئت مرکزی امور اقتصادی، 
1340، ص20(. این راهبرد در برنامه های عمرانی بعدی تا سال 1357 ادامه یافت )ساکما، 

.)220-11482
جذب  دولت  عمرانی  برنامه های  اصلی  راهبرد  سوم،  عمرانی  برنامۀ  متن  برپایۀ 
اضافه جمعیت روستایی در اقتصاد شهری بود و این، با سرمایه گذاری های صنعتی گسترده در 

شهرها انجام می شد.
تحول در بخش های مختلف اقتصادی کشور به دلیل سرمایه گذاری های عمرانی در 

برنامۀ سوم در برنامه های چهارم )1347-1351( و پنجم )1352-1356( نیز ادامه یافت.

پرسش پژوهش
بازار کار در دوره اجرای برنامۀ سوم چه ویژگی هایی داشت و بخش صنعت در جذب 

اضافه جمعیت روستایی چقدر موفق بود؟
مدعای پژوهش حاضر آن است که راهبرد برنامۀ عمرانی سوم، مانع از تحقق هدف 
اصلی این برنامه )تأمین اشتغال مهاجران روستایی( شده است. میزان »سرمایۀ ثابت« به عنوان 
شاخص توسعۀ صنعت حدود فرصت های شغلی ایجادشده را مشخص می کند. روند تشکیل 
سرمایۀ ثابت در صنایع کشور طی این دو دهه محدود بوده است. محققان همواره به پیامدهای 
مشخصاً سیاسی و البته اجتماعِی این برنامه های عمرانی توجه داشته اند )آبراهامیان، 1384؛ 
لیالز، 1392(، ولی مستقیماً به راهبردِ این برنامه ها در توسعۀ کشور توجه نداشته اند. در نوشتۀ 
حاضر کوشیده می شود تا نقش راهبرد برنامۀ عمرانی سوم در تأمین اشتغال مهاجران روستایی 

بررسی شود.

بسط رسمایه داری دولتی
دولت در سدۀ سیزدهم شمسی نقش چندانی در اقتصاد نداشت؛ ولی از دهه های آغازین 
سدۀ چهاردهم شمسی، پیوسته بر نقشش در اقتصاد افزوده شد تا اینکه به تدریج، از 
سال های دهۀ 1330 به بعد، به اصلی ترین کارگزار اقتصادی ایران بدل شد.1 این نقش 
پررنگ دولت در اقتصاد، از ضعف تاریخی بورژوازی ایران برای گذار اقتصاد کشور به 
سرمایه داری ناشی می شد.2 این ضعف موجب شد تا دولت از آغاز سدۀ چهاردهم، انجام 

راهربد برنامۀ عمرانی سوم
 )1341-1346( برای اشتغال ...

1. طبق برآورد باری یر، بودجۀ دولت در سال 

1279 معادل دو درصد تولید ناخالص ملی 

بوده است )باری یر، 1363، ص7(.
2. احمد ارشف در کتابی یا عنوان »موانع 
دورۀ  ایران:  در  رسمایه داری  رشد  تاریخی 
دراین باره  بحث  به  اختصاصاً  قاجاریه« 

پرداخته است. نک: ارشف، 1359.
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بسیاری از امور الزم برای گذار اقتصاد کشور به سرمایه داری را به عهده گیرد )حسامیان، 
1363، ص24(.1 در ابتدا، انحصارات مالِی دولتی، به ویژه انحصار پنبه، توتون، شکر، چای 
و تریاک، منبع اصلی دولت برای انجام این اقدامات بود. این درآمدها در فاصلۀ سال های 
1308-1328، حدود 30 درصد کل درآمدهای دولتی را تشکیل می داد )سوداگر، 1357، 
42(. با شروع برنامه های عمرانی اول و دوم و به ویژه با افزایش سریع درآمد نفت در 
سال های دهۀ 1330، درآمد دولت از نفت جایگزین درآمدهای مالی از انحصارات شد و 
با این افزایش درآمد، هم نفت به اصلی ترین منبع تأمین نیازهای مالی برنامه های عمرانی 
تبدیل شد و هم نقش دولت در اقتصاد کشور افزایش یافت. درآمد ایران از صادرات نفت 
در سال 1317 شمسی/ 1938 میالدی 17 میلیون دالر بود. این رقم در 1950/1329 به 45 
میلیون دالر رسید. درآمد نفتی ایران بعداز کودتای 28 مرداد، جهشی چشمگیر پیدا کرد. 
این رقم در سال 1960/1339 به 285 میلیون دالر، در 1970/1349 به 1.093 میلیون دالر 
و در سال 1977/1356 به 20.735 میلیون دالر افزایش یافت )هالیدی، 1358، ص152(. 
براین اساس، پس از سال 1332، صادرات نفت توانست بخش عمدۀ هزینه های عمرانی و 
سرمایه گذاری ها و اعتبارات دولتی را تأمین کند )حسامیان، 1363، ص31(؛ بدین ترتیب 
که در برنامۀ عمرانی اول )1327-1333(، نفت تنها 37/1 درصد از منابع مالی برنامه های 
عمرانی را تأمین می کرد، ولی این رقم در برنامۀ دوم )1334-1340( به 64/5 درصد، در 
برنامۀ سوم )1341-1346( به 66 درصد، در برنامۀ چهارم )1347-1351( به 66 درصد 
و -با افزایش ناگهانی قیمت نفت- در برنامۀ تجدیدنظرشدۀ پنجم )1352-1356( به 
79/8 درصد رسید. درواقع نسبت سهم نفت در تأمین منابع مالی برنامه های عمرانی از 
37/1 درصد در برنامۀ اول به 79/8 درصد در برنامۀ پنجم رسید؛ یعنی بیش از دوبرابر شد 

)سوداگر، 1369، ص554(.
سابقۀ تالش برای تنظیم برنامه درجهت توسعۀ فعالیت های عمرانی کشور به سال 1316 
بازمی گردد. در این سال، نهادی به نام »شورای عالی اقتصاد« پدید آمد تا متولی این موضوع 
باشد؛ ولی با حملۀ متفقین به خاک ایران، این طرح نیز هم چون بسیاری از طرح های دیگر 
متوقف شد. بااین حال، بعداز شهریور 20، بانک ملی باتوجه به افزایش اندوختۀ طال و ارز 
خارجی از محل فروش ریال به نیروهای متفقین، ابتکار عمل را دراین باره به دست گرفت و 
پیشنهاد داد که اندوختۀ مزبور صرف توسعۀ اقتصادی کشور شود. ازاین رو دولت در سال 
1325 هیئتی را به نام هیئت تهیۀ نقشۀ اصالحی و عمرانی کشور تشکیل داد. این هیئت اولین 
نقشۀ عمرانی کشور را تهیه کرد. در 1327 هم اولین الیحۀ برنامۀ هفت سالۀ عمرانی کشور و 
تشکیل سازمان برنامه از تصویب مجلس گذشت؛ ولی با ملی شدن صنعت نفت و حوادث 

زوایای  از  ایران،  در  رسمایه داری  بسط   .1
گوناگون بررسی شده است. برای منونه نک: 
سوداگر، 1369؛ کاتوزیان، 1386؛ کارشناس، 

.1382
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متعاقب آن، این طرح متوقف شد. برنامۀ عمرانی دوم درواقع اولین برنامه ای بود که به شکل 
کامل در کشور اجرا شد )هیئت مرکزی امور اقتصادی، 1340، صص 1-3(. خالصه این که با 
تصویب طرح تشکیل سازمان برنامه، تمام کارهای عمرانی اصلی کشور در آن سازمان تمرکز 

یافت و با تفکیک بودجۀ عمرانی به تدریج بر حجم برنامه های عمرانی دولت افزوده شد.
همان طورکه مشاهده می شود، به دلیل افزایش سریع درآمد نفت و اجرای برنامه های 
عمرانی، امکان مداخله و سلطۀ بیشتر دولت در کارهای اقتصادی فراهم شد. این مداخله 
به نحوی بود که در سال 1340 میزان سرمایه گذاری دولتی به 25/6 میلیارد ریال رسید؛ حجمی 
از سرمایه گذاری که حدود دوبرابر سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن زمان بود )سوداگر، 
1357، صص 243-246(. در چنین زمینه ای دولت توانست به تدریج در این سال ها نظارت 
بر بخش های مهم اقتصادی کشور را به دست بگیرد و پس از اصالحات ارضی به اصلی ترین 

کارگزار اقتصادی ایران تبدیل شود.

تحول در بخش های اقتصادی: گسرتش بخش صنعت و خدمات
با سرمایه گذاری های عمرانی دولت در دو دهۀ چهل و پنجاه شمسی، تولید ناخالص 
داخلی کشور افزایشی فراوان یافت و از سهم کشاورزی در اقتصاد کشور کاسته شد و بر 
سهم بخش های صنعت و خدمات افزوده شد. براساس محاسبات حساب های ملی بانک 
مرکزی، رقم تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره، با افزایشی چشمگیر از 665/7 
میلیارد ریال در سال 1338 به 3742/6 میلیارد ریال در سال 1356 رسید )ادارۀ حساب های 
اقتصادی، 1360، صص 112-113(. سهم بخش کشاورزی نیز در تولید ناخالص داخلی 
از 24/3 درصد در سال 1338 به 8/7 درصد در سال 1356 کاهش یافت؛ ولی سهم 
بخش های صنعت )بدون نفت( و خدمات از 8/1 و 28/7 درصد در سال 1338 به 15/8 
و 44 درصد در سال 1356 رسید )ادارۀ حساب های اقتصادی، 1360، صص 115-114(. 
تا سال 1350 ساالنه 12/4  از سال 1338  به قیمت جاری  ارزش افزودۀ بخش صنعت 
درصد رشد داشت که یکی از بیشترین میزان های رشد در میان کشورهای جهان سوم 
بود )هانسن، 1354، ص20(؛ بنابراین طبیعی بود که نتیجۀ مستقیم این سرمایه گذاری ها 
در بازار کار، پدیدآمدن تغییری چشمگیر در توزیع نیروی کار کشور در میان بخش های 

مختلف اقتصادی باشد.
باوجودِ افزایش جمعیت در این دوره، نخستین تغییری که براساس آمارهای رسمی از 
این دوره به چشم می آید، پایین آمدن »میزان فعالیت عمومی«1 در کشور است. تعداد نیروی 
فعال جامعه در این دوره افزایش یافته است؛ ولی درصد جمعیت فعال به نسبت کل جمعیت، 

است  شاخصی  عمومی  فعالیت  میزان   .1

که از تقسیم جمعیت فعال کشور بر کل 

 ،1377 )نظری،  می آید  به دست  جمعیت 

ص159(.
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قدری کاهش یافته است. جمعیت فعال کشور از 32 درصد در سال 1335 به 30/4 درصد 
در سال 1345 و 29/1 درصد در سال 1355 رسید؛ این کاهش نسبی جمعیت فعال کشور 
به دلیل افزایش امکانات تحصیلی برای اقشار بیشتری از جمعیت بود )زاهدی مازندرانی و 
دیگران، 1364، ص26(. این کاهش نسبی جمعیت فعال کشور سبب افزایش »بار تکفُّل« شد. 
آمارها نشان می دهد که میزان تکفُّل از 2/2 در سال 1335 به 2/6 در سال 1345 و 2/8 در 

سال 1355 افزایش یافته است.1
ولی مهم تر از این، دربارۀ توزیع نیروی کار در میان بخش های اقتصادی باید گفت 
که تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی از 3.281.125 نفر )55/5 درصد( در سال 1335 
به 3.168.515 نفر )46/2 درصد( در سال 1345 و 2.991.869 نفر )34 درصد( در سال 
1355 کاهش یافت. در مقابل در بخش صنعت، تعداد افراد شاغل از 1.196.271 نفر )20/3 
درصد( در سال 1335 به 1.856.548 نفر )27/1 درصد( در سال 1345 و 3.012.300 نفر 
)34/2 درصد( در سال 1355 افزایش یافت. در بخش خدمات نیز تعداد شاغالن با افزایش 
همراه بود. در این بخش تعداد شاغالن از 1.215.869 نفر )20/6 درصد( در سال 1335 به 
1.705.794 نفر )24/8 درصد( در سال 1345 و 2.720.562 نفر )31 درصد( در سال 1355 
رسید )ادارۀ کل آمار عمومی، 1340، جدول شمارۀ 22؛ مرکز آمار ایران، 1346، جدول 
شمارۀ 22؛ مرکز آمار ایران، 1359، جدول شمارۀ 28/1(. همان گونه که دیده می شود، در 
این دوره هم تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی کاهش داشته است و هم درصد افراد 
شاغل در بخش کشاورزی به کل افراد شاغل. در سرشماری 1335 )پیش از اصالحات 
ارضی( که کشور در آغاز راه اجرای برنامه های عمرانی قرار داشت، جمعیت بخش کشاورزی 
بسیار بیشتر از سایر بخش ها بود؛ ولی تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی براثر اجرای 
اصالحات ارضی در سال های دهۀ چهل، موجب انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به 
بخش های دیگر )مهاجرت های داخلی( شد. در فاصلۀ سال های 1335 تا 1345، باوجود 
کاهش قدر نسبی جمعیت بخش کشاورزی، در قدر مطلق جمعیت شاغل در این حوزه تغییر 
زیادی رخ نداد؛ ولی از سال 1345 به بعد روند کاهش قدر مطلق شاغالن بخش کشاورزی نیز 
آغاز شد )زاهدی مازندرانی و دیگران، 1364، ص28(. این موضوع به افزایش امکانات تولید 
در بخش کشاورزی بازمی گردد. درپِی اصالحات ارضی، مساحت زمین های زیر کشت در 
بهره برداری های بزرگ بیشتر از کشاورزی های کوچک و متوسط افزایش یافت؛ ولی به دلیل 
مکانیزه بودن این نوع کشاورزی تقاضا برای نیروی کار در این بخش زیاد افزایش نیافت. در 
بهره برداری های کوچک و متوسط میانگین ساعات کاری دهقانان کم بود؛ بنابراین با دریافت 
زمین های بیشتر درپِی اصالحات ارضی هم، معموالً برای کشت این زمین ها بی نیاز از غیر 

ل میانگین تعداد افرادی  1. منظور از بار تکفُّ
است که تأمین معاش آن ها برعهدۀ هر فرد 
شاغل است )نظری، 1377، ص171(. محاسبۀ 

ل سال 1335 از نگارنده است. بار تکفُّ
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]کارگر[ بودند و نیروی کار خانوادگی شان برای این کار کفایت می کرد )عظیمی، 1361، 
صص 92-91(.

کاهش شمار شاغالن بخش کشاورزی، به علت سرمایه گذاری های عمرانی در این دو 
دهه، با افزایش امکان جذب در دو بخش اقتصادی دیگر )خدمات و صنعت( همراه بود. 
مطابق با راهبرد برنامه های عمرانی، بخش صنعت کشور می بایست بیشترین قدرت جذب 
نیروی کار را پیدا می کرد؛ شواهد نیز نشان دهندۀ رشد عمدۀ صنعتی کشور در این دو دهه 

است.
رشد صنعتی ایران را به دو مرحله می توان تقسیم کرد. مرحلۀ اول، دهه های پایانی 
سدۀ سیزدهم شمسی تا سال های نیمۀ دوم دهۀ 1330 شمسی است. طی دهه های پایانی 
سدۀ سیزدهم شمسی، رشد شتابان بازرگانی خارجی، جلب توجه سرمایه داران خارجی به 
کشور و پیدایش گروهی از تجار ثروتمند، موجب تراکم حداقل سرمایۀ الزم برای مشارکت 
تجار ایرانی در سرمایه گذاری محدود صنعتی شد. بااین حال، کوشش تجار ایرانی برای 
سرمایه گذاری صنعتی در این زمان ناموفق و بسیار محدود بود. نگاهی به ویژگی های صنایع 
تأسیس شده در این دوران نشان می دهد که فقط کارخانه هایی موفق بودند که به آماده سازی 
محصوالت کشاورزی می پرداختند؛ کارخانه هایی ازقبیل پنبه پاک کنی و کارخانه هایی که با 
کاالهای خارجی رقابت داشتند ازقبیل کارخانه های ریسندگی و بافندگی و کارخانۀ قند با 
شکست روبه رو شدند )اشرف، 1359، صص 82-86(. درمجموع، در بین سال های 1279-
1304 به تدریج هشت کارخانۀ مدرن )سه کارخانۀ پارچه بافی، دو کارخانۀ کبریت سازی و 
سه کارخانۀ صابون سازی، نجاری و کش بافی( تأسیس شد و کارگران کمی در آنجا به کار 
مشغول شدند که تعداد آن ها از 3500 نفر تجاوز نمی کرد )سوداگر، 1357، ص187(. 
باوجوداین، توسعۀ بخش صنعت در ایران تقریباً در حوالی سال های 1308 و به ویژه بین 
سال های 1311-1317 سرعت بیشتری پیدا کرد. دولت چندین کارخانۀ قند، پنبه پاک کنی، 
پشم بافی و پارچه بافی و چند کارخانۀ تولید کبریت، سیگار، سیمان و شیشه تأسیس کرد. 
بیشتر این کارخانه ها با استفاده از مواد داخلی کاالهایی مشابه کاالهای وارداتی تولید می کردند 
و به عملیات تولیدی در مقیاس وسیع احتیاج نداشتند. تا آغاز جنگ دوم جهانی تعداد این 
صنایع به حدود 30 کارخانۀ دولتی و در حدود 200 کارخانۀ خصوصی رسیده بود. در کنار 
این فعالیت ها تأسیسات زیربنایی مانند راه آهن، جاده و برق نیز ایجاد شده بود و راه را برای 
فعالیت های صنعتی هموارتر کرده بود )هانسن، 1354، صص 21-22(.1 همان طورکه پیش تر 
هم توضیح داده شد، توان دولت برای سرمایه گذاری در صنایع به کنترل انحصاری اش بر 
منابع اصلی درآمد بازمی گشت. وقوع »رکود بزرگ« در کشورهای غربی سبب پایین آمدن 

1. برای رشحی کلی دربارۀ صنعت ایران در 
این دوره، نک: فلور، 1371.
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قیمت کاالهای سرمایه ای شده بود و مسیر صنعتی شدن کشور را در این دوره هموارتر 
کرده بود )آبراهامیان، 1384، ص182(. افزون بر این، در این دوره برای حمایت و تشویق 
صنایع، ادارات و وزارت خانه های گوناگونی مانند وزارت تجارت و فوائد عامه، وزارت 
اقتصاد، و وزارت پیشه و هنر به وجود آمد. هدف از صنعتی کردن کشور نیز عمدتاً تولید 
محصوالتی بود که مصرف داخلی داشت. بدین جهت صنایع کشور به طورکلی به صنایع 
سبک مانند نساجی، مواد غذایی، چرم سازی و مصالح ساختمانی محدود شده بود )سوداگر، 
1357، صص 187-188(؛ البته یک رشته صنایع کوچک دیگر مانند مواد شیمیایی، منسوجات 
غیرنخی، صابون پزی، روغن کشی، شیشه گری، آرد، چرم سازی، برنج کوبی و چای خشک کنی 
نیز تأسیس شده بودند. بااین حال، همۀ این کارخانه ها در کار خود توفیق نیافتند و تا سال 
1326 دست کم 15 کارخانه )پنج تولیدکنندۀ صابون، هفت کارخانۀ پشم بافی و تولید البسه، 
دو کارخانۀ چرم سازی و یک کارخانۀ کبریت سازی( ورشکست شدند )باری یر، 1363، 

ص261(.
مرحلۀ دوم رشد صنایع ایران در سال های نیمۀ دوم دهۀ 1330 شروع شد و تا سال های 
منتهی به انقالب ادامه یافت. درواقع، رشد عمدۀ صنعتی کشور تقریباً به همین دو دهۀ چهل 
و پنجاه مربوط می شد و تا پیش ازاین، تالش برای صنعتی کردن کشور و گسترش آن توفیق 
چندانی به دست نیاورده بود )سوداگر، 1357، ص181(. توضیح آنکه با سرازیرشدن درآمد 
نفت پس از سال 1332 و آغاز برنامۀ عمرانی دوم، اعتبارات فراوانی برای احیای صنایع و ایجاد 
صنایع جدید اختصاص داده شد. البته برخالِف برنامه ریزی سازمان برنامه برای طرح هایی 
مانند احداث کارخانه های ذوب آهن و کود شیمیایی، قسمت اعظم این اعتبارات برای ایجاد 
کارخانه های سیمان و نساجی و تکمیل کارخانه های قند مصرف شد و قسمتی نیز در اختیار 
سرمایه گذاران خصوصی قرار گرفت )سوداگر، 1357، ص189(. صنعت تا این زمان به کندی 
گسترش یافته بود و عمدتاً تالش هایی محدود درزمینۀ ایجاد برخی صنایع بزرگ و مصرفی 
انجام شده بود؛ ولی پس از اصالحات ارضی و الغای نظام ارباب-رعیتی و نیز با افزایش 
بیشتر درآمد نفت، به ویژه در نیمۀ اول دهۀ پنجاه، با آهنگی سریع تر گسترش یافت و ایران 
پس از اصالحات ارضی به تعبیری شاهد نوعی »جهش صنعتی کوچک« بود. در این دوره 
با حمایت نامحدود دولت از سرمایه داران خصوصی، سرمایه گذاری های بزرگ در صنعت، 
اعطای معافیت های گمرکی، افزایش مستمر بهای فروش کاالها و باالخره راه پیداکردن برخی 
از محصوالت کارخانه ای به بازار کشورهای منطقه، امکانات وسیعی برای پیشرفت صنایع 
و تحول در آن ها به وجود آمد )ساکما، 585-230(. هم چنین، تعداد زیادی بانک تخصصی، 
ادارۀ فنی و صنعتی، و آموزشگاه و دانشکدۀ فنی نیز تأسیس شد و مراکز و قطب های صنعتی 
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در کشور شکل گرفت. تولید ناخالص بخش صنعت و معدن، با انجام سه برنامۀ عمرانی 
پس از اصالحات ارضی، به قیمت های ثابت از 49.3 میلیارد ریال در 1341 به 359.4 میلیارد 
ریال در 1356 رسید؛ یعنی حدود 7 برابر شد )سوداگر، 1369، صص 414-415(. هم چنین، 
تعداد کارخانه های کوچک )با 10 تا 49 نفر کارگر( از 1502 به بیش از 7000، کارخانه های 
متوسط )با 50 تا 500 کارگر( از 295 به 830، و کارخانه های بزرگ )با بیش از 500 کارگر( 
از 105 به 159 رسید )آبراهامیان، 1384، ص528(. سیاست صنعتی ایران در تمام این سال ها 
نیز هم چون قبل، شبیه به بیشتر کشورهای درحال توسعه، مبتنی بر سیاست جایگزینی واردات 
بود که با تعرفه های حمایتی دولتی همراه می شد و برپایۀ تقاضا در بازار داخلی کشور شکل 

.)Avramovic, 1970, p27( گرفته بود
چنین سرمایه گذاری های وسیعی، جدا از تغییر در توزیع نیروی کار در میان بخش های 
مختلف اقتصادی، مشخصاً دو ویژگی خاص به بازار کار ایران بخشید. ویژگی نخست، 
شهری بودن فرصت های شغلی جدید بود. آن گونه که آمارها نشان می دهد در فاصلۀ سال های 
1345-1355 تقریباً 1.940.000 شغل جدید ایجاد شد که بیش از 1.500.000 )تقریباً 77 
درصد(1 از آن در مناطق شهری ایجاد شد )گودرزی 1370، صص 82-83(. این موضوع 
برنامه های عمرانی، طبیعی بود که بخش  بود، زیرا طبق راهبرد  قابل پیش بینی  به راحتی 
کشاورزی و روستاییان کمترین سهم را از اعتبارات عمرانی داشته باشند و تمرکز اعتبارات 
بر شهرها و کارگاه های صنعتی قرار گیرد )سوداگر، 1369، ص367(. این موضوع خود 
پیامد دیگری به دنبال داشت و آن ایجاد شکاف بین درآمدهای روستایی و شهری بود. برای 
نمونه، آمارها از وجود تفاوتی شدید میان دستمزد کارکنان صنعتی شاغل در مناطق شهری 
با روستایی حکایت دارد. دستمزد یک کارگر ماهر در مناطق روستایی، حتی از دستمزد یک 
کارگر سادۀ شهری هم کمتر بوده است )654 ریال در مقابل 699 ریال(. به استثنای دستمزد 
کارگران ساده که در مناطق شهری و روستایی اختالفی ناچیز داشته است، دستمزد هفتگی 
کارگران ماهر و استادکاران در مناطق شهری، تقریباً دوبرابر مناطق روستایی بوده است.2 بخش 
عمدۀ این شکاف، از سیاست های مستقیم دولت ناشی می شد. دولت با پایین نگه داشتن قیمت 
محصوالت کشاورزی و واردکردن مواد غذایی و توزیع آن با قیمت های حمایت شده، بهای 
عمده فروشی غالت و دیگر محصوالت را مصنوعی پایین نگه می داشت. این در حالی بود 
که بهای سایر کاالها و خدمات با تورمی شدید پیوسته افزایش می یافت. برای نمونه در سال 
1355، هزینۀ واقعی تولید یک تن گندم یا برنج از هزینۀ خرید آن ها در خرده فروشی های 
شهری بیشتر بود و ازآنجاکه غالت و برنج حدود 75 درصد تولید روستاییان را تشکیل می داد، 
بر فقر آن ها افزوده می شد و امکان امرارمعاش از راه کشاورزی برای آن ها مشکل تر از قبل 

1. محاسبات از نگارنده است.
است   1351 سال  به  مربوط  آمار  این   .2

)خزاعی، 1363، ص22(.
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می شد )همایون پور، 1361، صص 383-384(. گزارش هایی از این زمان به جای مانده است 
که نشان می دهد فشار این سیاست ها تا به آن اندازه بوده است که برخی از کشاورزان اَزسِر 
خشم مزارع خود را آتش می زده اند )Looney, 1982, p133(. ویژگی دیگر بازار کار در این 
دوره، پیشی گرفتن بخش عمومی از بخش خصوصی در ایجاد اشتغال است. آن گونه که 
داده های رسمی نشان می دهد طی دهۀ 1345-1355، تعداد 1.010.000 شغل در بخش 
عمومی ایجاد شد، حال آنکه 938 هزار شغل در بخش خصوصی ایجاد شد )نظری، 1377، 

ص161(.
با درنظرگرفتن این دو ویژگی، و باتوجه به سرمایه گذاری های صنعتی گسترده در این 
دوره و افزایش شمار شاغالن در بخش صنعت مطابق با آمارهای رسمی، به نظر می رسد که 
برنامه های عمرانی در راهبرد خود برای انتقال اضافه جمعیت روستایی به بخش صنعت موفق 

بوده اند.

ساختار اشتغال صنعتی
بااین حال، سنجش دقیق تر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت، خالف مدعای مذکور 
را ثابت می کند. توضیح آنکه، همان گونه که پیش تر شرح داده شد، بخش کشاورزی از 
ایجاد فرصت های جدید شغلی ناتوان بود و نه تنها در این دوره به فرصت های شغلی 
در این بخش افزوده نشد، بلکه طی دهۀ 1345-1355 از قدر مطلق شاغالن این حوزه 
به دیگر  به دنبال کار  ازاین رو، طبیعی بود که اضافه جمعیت روستایی  نیز کاسته شد. 
افزایش شمار  که ِصرف  داشت  درنظر  باید  ولی  اقتصادی سرازیر شوند؛  بخش های 
امکان جذب  بر توسعۀ  دلیلی  منابع رسمی را نمی توان  براساس  کارکنان یک بخش 
نیروی کار در آن بخش دانست. همان طورکه پیش تر هم ذکر شد هدف از ارائۀ آمارهای 
باال که عمدتاً مبتنی بر منابع آماری رسمی بودند، صرفاً به دست دادن تصویری کلی از 
وضعیت بازار کار در دو دهۀ چهل و پنجاه شمسی بود. برای تحلیل پدیده های اشتغال و 
بیکاری نمی توان صرفاً به داده های سرشماری های عمومی اتکا کرد. درواقع، بسیاری از 
افرادی که در این سرشماری ها در شمار شاغالن آورده می شوند، بیکارانی هستند که در 
این منابع به دلیل محدودیت معیارهای انتخابی سرشماری های رسمی، جامۀ اشتغال به 
تن کرده اند )هانسن، 1354، ص22(. ازاین رو برای سنجش راهبرد برنامه های عمرانی، 
یعنی سنجش امکانات بخش صنعت در جذب مهاجران روستایی، یافتن معیاری غیراز 
میزان توزیع نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی، ضروری است. تقاضای نیروی 
کار عمدتاً تابعی از میزان سرمایه گذاری در اقتصاد است؛ بنابراین روند تشکیل »سرمایۀ 
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ثابت«1 در صنایع کشور طی این دو دهه، مالک تحلیل »کاربر«2 بودن یا »سرمایه بر«3 
بودن صنایع درنظر گرفته شده است. این معیار شاخصی است که در نسبت با سرمایۀ 
متغیر میزان و نحوۀ توسعۀ صنعت و تراکم سرمایه و درنتیجه حدود فرصت های شغلی 
ایجادشده را نشان می دهد. در این سنجش، نخست باید این نکته را درنظر داشت که 
ایران ازنظر سرمایه بری صنایع  پیش از اصالحات ارضی و آغاز برنامۀ سوم عمرانی، 
حتی در میان کشورهای صنعتی جهان سوم نیز در سطحی پایین قرار داشت؛ ولی ازنظر 

شاخص کاربری تقریباً در مقام اول قرار داشت )سوداگر، 1369، ص423(.
بررسی روند سرمایه گذاری در صنایع پس از اصالحات ارضی -برخالف مدعاهای برنامۀ 
سوم- نشان می دهد که مبنای الگوی تشکیل سرمایه، تکنولوژی هایی سرمایه بر بوده است که 
دائماً سهم فزاینده ای را به ماشین آالت و زمین اختصاص می داده است. این تکنولوژی های 
پیچیده و سرمایه بر به مهارت ها و تخصص هایی نیاز داشته اند که در آن زمان بیشتر نیروی 
فعال کشور فاقد آن بوده اند. به عبارت دیگر، استفاده از چنین ابزارها و تکنیک هایی، به معنای 
توان اندک صنایع و معادن کشور در جذب کارگران بی سواد و بی مهارت –که ویژگی بیشتر 
نیروی فعال جامعه در آن زمان بود- به نسبت سرمایه گذاری های صنعتی انجام شده است. 
برای نمونه، آن گونه که داده های سال های 1345-1353 نشان می دهد سهم کارگاه های بزرگ 
صنعتی در افزایش سرمایۀ ثابت در سال 1345، 57/4 درصد بوده است که در سال 1353 به 
96/5 درصد افزایش یافته است؛ ولی سهم صنایع کوچک شهری از 13/4 درصد در سال 
1345 به 2/2 درصد در سال 1353 تنزل یافته است. سهم صنایع روستایی نیز از تشکیل 
سرمایۀ ثابت صنعتی سالیانه از 29/2 درصد در سال 1345 با افتی شدید به 1/3 درصد در 
سال 1353 کاهش یافته است. سهم کارگاه های کوچک صنعتی شهری و روستایی که در 
سال 1345 روی هم برابر با 42/6 درصد سرمایۀ ثابت افزوده شده در آن سال بوده، به 2/5 
درصد در سال 1353 تقلیل یافته است. درعوض سهم کارگاه های بزرگ صنعتی، از 57/4 
درصد افزایش سرمایۀ ثابت در سال 1345 به 97/5 درصد در سال 1353 افزایش یافته است. 
این داده ها نشانگر آن است که پس از اصالحات ارضی صنایع بزرگ بخش اعظم سرمایۀ 
ثابت را به خود جذب می کرده اند و در روند تشکیل سرمایۀ ثابت در کارگاه های بزرگ و 
کوچک اختالفی فاحش پدید آمده است؛ عالوه براین، اختالف و جابه جایی فراوانی نیز در 
روند تشکیل سرمایۀ ثابت در مناطق شهری و روستایی پدید آمده است. ازطرف دیگر در 
سال 1345 سهم کارگاه های کوچک صنعتی شهری )با 44/3 درصد( و سهم کارگاه های 
کوچک مناطق روستایی )با 43 درصد( به مراتب بیشتر از سهم کارگاه های بزرگ )با 12/7 
درصد( در اشتغال صنعتی بوده است. باآنکه 97/5 درصد از سرمایه گذاری های ثابت صنعتی 

1. رسمایۀ ثابت عبارت است از مقدار هزینۀ 

خرید کاالهای رسمایه ای جدید بخش های 

مختلف اقتصادی در یک دورۀ حسابداری 

)ادارۀ حساب های اقتصادی، 1360، ص58(.

2. Labour intensive

3. Capital intensive
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به کارگاه های بزرگ صنعتی باالتر از 10 نفر اختصاص یافته است -که تقریباً تمامی آن ها در 
مناطق شهری مستقر بوده اند- در سال 1355 سهم این کارگاه ها از کل نیروی کار صنعتی 
شاغل در سطح کشور ناچیز )24/7 درصد( بوده است. ازاین رو می توان گفت که توزیع 
اشتغال در کارگاه های بزرگ و کوچک، به هیچ وجه با توزیع سرمایه متناسب نبوده است. اکثر 
سرمایه گذاری ها در کارگاه های بزرگ انجام می شده و سهم کارگاه های کوچک از افزایش 
سالیانۀ سرمایۀ ثابت به اندازه ای ناچیز بوده که به زحمت فرسودگی تجهیزات و تأسیسات این 
کارگاه ها را جبران می کرده است. جدای از این، آمار سال های مذکور نشان می دهد که سرمایۀ 
الزم برای تأسیس و بهره برداری از یک کارگاه صنعتی طی دهۀ 1345-1355، بیش از 10 
برابر، ارزش ماشین آالت مستقر در هر کارگاه جدید 15 برابر، و ارزش ساختمان و زمین 
الزم برای تأسیس و بهره برداری از آن حدوداً 18 برابر شده است. درواقع با گذر زمان، پیوسته 
نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ در گردش افزایش یافته و از کاربربودن صنایع و توان آن ها در 

جذب نیروی کار کاسته شده است )خزاعی، 1363، صص 12-11(.
این الگوی سرمایه گذاری و روند تشکیل سرمایۀ ثابت، موجب پدیدآمدن ساختی 
دوگانه با ویژگی هایی خاص و بعضاً متضاد در صنعت کشور شد. نخست، کارگاه های 
کوچک که با سرمایۀ ناچیز بخش اعظم شاغالن را -به ویژه در مناطق روستایی- به خود 
اختصاص داده بودند؛ چون تکنولوژی استفاده شده در آن ها ماهیتاً کاربر بود. این صنایع غالبًا 
تولیداتی مصرفی داشتند، اشتغال زایی آن ها به دلیل استفادۀ کم تر از ماشین آالت و کارافزارهای 
نوین زیاد بود، ولی بهره وری نیروی کار در آن ها کم بود. بیش ترین زمینۀ فعالیت این نوع از 
صنایع مربوط به صنایع نساجی، چرم، پوست و قالی و صنایع غیرفلزی )مصالح ساختمانی( 
بود. شیوۀ کار آن ها بر کارهای دستی استوار بود و حمایت و سرمایه گذاری دولتی در آن ها 
کم تر بود. دوم، کارگاه های بزرگ بودند که سرمایه گذاری در آن ها با افزایش اشتغال متناسب 
نبود و تکنولوژی استفاده شده در آن ها اساساً سرمایه بر بود. تعداد این نوع از کارگاه های بزرگ 
8 هزار عدد بود؛ ولی به علت استفاده از ماشین آالت نوین، اشتغال زایی این کارگاه ها زیاد 
نبود. بیشتر سرمایه گذاری های دولتی در بخش صنایع درجهت ایجاد امکانات زیربنایی برای 
نُضج و تشکیل این گونه صنایع بود و این صنایع همواره تحت حمایت دولت قرار داشتند. 
تقریباً تمامی این صنایع در نقاط شهری یا نزدیک به آن مستقر بودند و تعداد زیادی )بیش از 
40 درصد( از آن ها در تهران و اطراف آن متمرکز بودند. این گونه صنایع هم ازنظر ابزارهای 
کار و هم ازلحاظ مواد خام، شدیداً به خارج از کشور وابسته بودند و بیش تر در حوزۀ 
مواد غذایی و به دلیل افزایش فعالیت های بخش ساختمانی در صنایع مربوط به محصوالت 
معدنی غیرفلزی گسترش یافته بودند )محقق، 1358، صص 43-44(. نتیجۀ این الگوی 
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سرمایه گذاری از یک سو به کمبود نیروی ماهر در بخش های مختلف اقتصادی و ازسوی دیگر 
به بیکاری بسیاری از کارگران ساده انجامیده بود؛ کارگران ساده ای که بیشتر جمعیت فعال در 
جست وجوی کار آن زمان را تشکیل می دادند. در آن سال ها بیشتر کشورهای درحال توسعه، 
چنین راهبردی را درپیش گرفته بودند، ولی تجربۀ این کشورها در همان زمان نیز نشان می داد 
که میزان اشتغال زایی این سرمایه گذاری های صنعتی اندک است )تودارو، 1364، ص349(؛ 
)Avramovic, 1970, p28(. این در حالی بود که عموم مهاجران روستایی افرادی کم مهارت 

بودند که انگیزه های اقتصادی مانند کسب درآمد از عوامل اساسی مهاجرت شان به شهرها بود 
)اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران 1311-1357، 1390، ص426(.

نکتۀ دیگر، بیکاری فصلی در بخش صنعت بود. فعالیت های صنعتی در ایران در 
فصل های مختلف سال ثبات چندانی نداشت و علت آن ناتوانی صنایع در استفادۀ کامل از 
ظرفیت تولیدی شان عمدتاً به دلیل ناتوانی در صادرات و نبود تقاضای کافی در بازار داخلی 
بود. تعطیالت فصلی کارگاه های صنعتی به معنای اشتغال موقت و بیکاری فصلی برای بخشی 
از کارکنان این کارگاه ها بود. الگوی تعطیالت فصلی در کارگاه های بزرگ صنعتی به رشتۀ 
فعالیت کارگاه بستگی داشت. ولی درمجموع، بخش بزرگی از کارگاه ها در فصل زمستان 
فعالیت خود را متوقف می کردند و با آغاز بهار بر تعداد کارگاه های فعال افزوده می شد و در 
تابستان به بیشترین تعداد خود می رسید. با خاتمۀ تابستان و فرارسیدن پاییز، از تعداد کارگاه ها 
کاسته می شد و در زمستان به کمترین تعداد خود می رسید )خزاعی، 1364، صص 51-52(؛ 

بنابراین بسیاری از مشاغل بخش صنعت نیز، مشاغل فصلی بودند.
بااین حال، مدافعان استفاده از صنایع سرمایه بر، در دفاع از اشتغال زایی این نوع صنایع، 
بر نتایج غیرمستقیم این سرمایه گذاری ها در اشتغال تأکید می کردند. درواقع، راهبرد برنامه های 
عمرانی برپایۀ سیاست ها و توصیه های مدل های توسعۀ دهه های 1950 و 1960 بود. تأکید 
این مدل ها بر دستیابی کشورهای فقیر به رشد فراوان ازطریق سرمایه گذاری های گسترده در 
شهرها بود. فرض اکثر این راهبردها این بود که رشد اقتصادی به طور خودکار به طبقات پایین 
نفوذ خواهد کرد )مدنی قهفرخی، 1394، ص79(. بااین حال، آثار اشتغال غیرمستقیم طرح های 
سرمایه بر صنعتی در ایران، به شدت محل تردید بود؛ زیرا اوالً این صنایع جدید اساساً به مواد 
خام خارجی متکی بودند و ثانیاً نبود روابط درون صنعتی و پیمانکاری میان کارگاه های کوچک 
و بزرگ ازیک طرف و نبود قدرت رقابت در صنایع کوچک، چنین موضوعی را منتفی می کرد. 
ازاین رو، تنها اثر اشتغالی غیرمستقیِم گسترش صنایع سرمایه برِ متکی بر واردات، می توانست 
گسترش اشتغال در بخش خدمات باشد )خزاعی، 1364، ص39(؛ بنابراین مهاجران روستایی 

عمدتاً باید در بخش خدمات در جست وجوی کسبی برای امرارمعاش برمی آمدند.
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مشکالت دولت در دهۀ پنجاه شمسی و سال های منتهی به انقالب بود؛ مشکلی که پس از 
انقالب هم همچنان ادامه داشت )ساکما، 27532-293(. این خود می تواند موضوع تحقیقات 

مستقلی باشد.

نتیجه
جوامع روستایی، پیش از اصالحات ارضی به علت نبود چشم انداز شغلی بهتر در مناطق 
شهری، به بهای فقر بیشتر خانواده با در خود نگاه داشتن اضافه جمعیت، بیکاری را در خود 
پنهان می داشتند. با فروپاشی نظام ارباب-رعیتی براثر اصالحات ارضی و با افزایش حجم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در فعالیت های غیرکشاورزی ازطریق برنامه های 
عمرانی و تمرکز شدید این سرمایه گذاری ها در شهرها و به تبع آن پدیدآمدن تفاوتی 
چشمگیر میان درآمد جمعیت شهری و روستایی، دیگر سکون جمعیتی هم چون گذشته 
امکان پذیر نبود. بااین حال، راهبرد برنامۀ عمرانی سوم برای تأمین اشتغال مهاجران روستایی، 
مهاجرت روستایی را مسئله ساز کرده بود و مانع از جذب بیشتر این مهاجران در اقتصاد 
شهری می شد؛ زیرا نوع سرمایه گذاری های صنعتی در شهرها موجب پدیدآمدن ساختی 
نامتوازن در بازار اشتغال شده بود. از یک سو بیشتر این مهاجران روستایی کم سواد و 
کم مهارت بودند، و ازسوی دیگر، راهبرد برنامۀ سوم عمرانی به تأسیس صنایعی سرمایه بر 
در کشور انجامیده بود. این سرمایه بربودن صنایع موجب شده بود تا ظرفیتی محدود در 
ایجاد اشتغال داشته باشند که خود همین ظرفیت محدود هم مستلزم داشتن مهارت های 

تخصصی فراوانی بود که عموم مهاجران روستایی فاقد آن بودند.
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Abstract
Purpose: This article discusses the promotional and recruitment activities carried out in 
the high schools of Khorasan by the Provincial Committee of the Tudeh Party between 
1941-1956.

Method and Research Design: Data was collected from archival records, supplemented 
by library resources.

Findings and Conclusion: Because of the heavily religious atmosphere of the region 
and the lack of a working class, communist propaganda enjoyed little success among 
mainstream society. Therefore, the Committee focused on high school teachers, students 
and the education system. The Committee’s activities are divided into three parts: from 
1942 to 1948; From 1951 to 1953, and from 1953 to 1956, when its efforts terminated 
as the result of public distrust. Furthermore, prosecution by security forces limited the 
success of party activists. Many of them, as a result, withdrew from the party. Those few 
who persisted in their efforts lost their jobs. After the establishment of SAVAK, the party 
sympathizers did not find a chance to renew their activities.
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مقدمه
حزب تودۀ ایران از نماینده های قابل اعتنای مارکسیسم در ایران بود )جمعی از پژوهشگران، 
1387، ص1(. حزب توده را در مهر1320 و با مشاوره ای نزدیک با سفارت شوروی، 27 
نفر از اعضای گروه پنجاه وسه نفر تشکیل دادند. )خامه ای، 1362، ج2، ص21(. ساختار 
محکم حزب توده، مدیون آموزش و بهره گیری اعضای اصلی این حزب، از تجارب 
غنی تشکیالت احزاب مارکسیستی در هستۀ جهان مارکسیسم یعنی شوروی، و اقمار 
ایدئولوژیک آن ازجمله اروپای شرقی بود )کوالئی، 1376، صص 164-168(. عوامل 
زیادی ازجمله تشکیالت منسجم، سلسله مراتب مطیع و تزریق مداوم آگاهی های حزبی به 
اعضا و کادرها، بازوهای مطبوعاتی قدرتمند، سردمداری جنبش های کارگری، نفوذ میان 
تحصیل کرده ها، شعارهای جذاب متناسب با وضعیت موجود، و زندگی زیر چتر حمایتی 
شوروی در سال های اشغال ایران، موفقیت حزب توده را برای تأثیرگذاری بر فضای 

سیاسی و اجتماعی پشتیبانی می کرد.
آموزش دارای مفاهیم گسترده و کاربردهای فراوانی است؛ ولی در این پژوهش، آموزش 
به معنای دستگاه دولتِی متولِی آموزش بانام ویژۀ دورۀ تاریخی خود یعنی وزارت فرهنگ -نام 
سابق وزارت آموزش وپرورش- و زیرمجموعه های عمدۀ آن مدارس، معلمان و دانش آموزان 
است. سردمداران حزب تودۀ خراسان به خوبی می دانستند که خراسان به دلیل بافت منسجم 
مذهبی، اقتصادی و اجتماعی خود به طور طبیعی مقابل حزب توده -که شائبه های ضدمذهبی 
دربارۀ آن مطرح بود- خواهد ایستاد. آن ها ناچار بودند برای تأمین نیاز حزب به نیروهای 
اجرایی و تبلیغاتی، به دانش آموزان فکر کنند که ازلحاظ باورهای سیاسی-اجتماعی قابل نفوذ 

و ازلحاظ تحرک اجماعی شاداب بودند.
این پژوهش درصدد بررسی این پرسش هاست:

1. دالیل سرمایه گذاری حزب توده و به ویژه کمیتۀ ایالتی حزب تودۀ خراسان روی این 
حوزه چه بود و میزان موفقیتش در چه حدی بوده است؟

2. آیا میان این حضور و دوره های حیات حزب در خراسان رابطه ای وجود دارد؟
3. مخالفان حضور حزب توده در مدارس خراسان چه ارگان ها و افرادی بودند و چه 

ابزارهایی داشتند؟
4. مجازات عضویت حزب توده برای معلمان و دانش آموزان چه بود؟

دانش آموزان رکن مهمی برای حزب تودۀ خراسان بودند؛ ولی در فرازوفرود حیات 
سیاسی حزب از این جایگاه ویژه غفلت شد. ازجمله تألیفات مربوط به حزب تودۀ خراسان 
می توان به پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد با نام »حزب تودۀ مشهد« 
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نوشتۀ مجید توکلی و نیز اثر حسین الهی به نام احزاب و سازمان های سیاسی و عملکرد 
آنها در خراسان )32-1320( اشاره کرد؛ ولی اهتمام هر دو اثر مطالعۀ حزب، تشکیالت و 
فعالیت های آن به طورکلی بوده و توجه به حوزۀ آموزش در حد اشارات است. در این تحقیق 
کوشش شده است نگاه ویژۀ حزب توده به حوزۀ آموزش در خراسان با بهره گیری از اسناد 

و مطبوعات به جامانده، به ویژه اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی بررسی شود.

فرازوفرود حزب تودۀ خراسان
زمینۀ پذیرش حزب توده در خراسان وامدار قراردادهای 1907 و 1915 و قرارگرفتن ایران 
در قلمرو نفوذ روسیه بود. پس از انقالب 1917، افکار مارکسیستی در خراسان پراکنده 
شد. رفت وآمد هزاران کارگر خراسانی شاغل در شوروی و آمدوشد آذربایجانی های ایران 
-که سابقۀ طوالنی تری در آشنایی با افکار سوسیالیستی داشتند )آبراهامیان، 1377، ص89( 
و در برخی صنایع خراسان ازجمله قالی بافی فعال بودند- این موضوع را تسهیل و تسریع 
کرد )راستی، شمارۀ 7؛ آذرپاد و حشمتی،1372، ص17(. در نیمۀ جنگ جهانی دوم و 
پس از حملۀ سراسری آلمان هیتلری به خاک شوروی، این کشور نیز به نیروهای متفق 
پیوست. متفقین برای متوقف کردن آلمان و کمک به شوروی بی طرفی ایران را، به بهانۀ 
همراهی های رضاشاه با دول محور، نادیده گرفتند و با اشغال کشور راه کمک رسانی به 
شوروی را بازکردند؛ در این اقدام شوروی از شمال و بقیۀ متفقین از جنوب به ایران وارد 
شدند. خراسان از مناطقی بود که شاهد حضور ارتش سرخ شوروی بود. زیرمجموعه های 
شوروی شامل ارتش، کنسولگری و نیز انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در مشهد، 
بازیگران قابل اعتنایی بودند. از پیامدهای حضور آن ها رسوخ اندیشه های چپ گرایانه بود. 
انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی نقش مهمی در ورود و تعمیق این افکار داشت. 
فعالیت های این انجمن -که در سایۀ حمایت ناشی از حضور مستقیم ارتش سرخ شوروی 

انجام می شد- باب ورود بسیاری از نخبگان به حزب توده شد.
حزب توده در استان نهم)خراسان( اگرچه به وسعت دیگر استان های شمالی )مازندران، 
آذربایجان، تهران(، بانفوذ و تأثیرگذار نبود، ولی در تاریخ فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
این استان جزو منضبط ترین و با برنامه ترین احزاب به حساب می آمد. در همان زمان اعضای 
مرکزی شاخۀ ایالتی حزب توده در خراسان نیز، به دنبال دالیل این عدم توفیق بودند. روزنامۀ 
راستی، ارگان آن ها در سلسله مقاالتی با نام »مقایسۀ خراسان و آذربایجان« به دالیل آن 

پرداخته است )راستی، 1325/3/2، ش331، ص1 و 1325/3/5، ش332، ص1(.
ازآنجاکه بزرگ ترین گروه جذب شده در حزب توده )در سطح کشور( و همچنین 
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بیشترین برنامۀ طبقاتی حزب مربوط به کارگران بود، از نگاه فعاالن حزب در خراسان، 
کم بودن افراد این گروه در استان، از عوامل اصلی ضعیف بودن آهنگ رشد محسوب می شد. 
تعداد کارگران صنایع جدید و سنتی خراسان در سال 1325، تنها پنج هزار نفر بود. عمدۀ 
کارگرانی هم که در صنایع سنتی کار می کردند، وابسته به ساختارهای سنتی صنفی خود بودند 
و به سختی جذب شعارهای حزب توده می شدند. کم بودن تعداد کارگران، معلول شرایط 
خاص استان خراسان بود. اقتصاد خراسان تاحدزیادی اقتصاد کشاورزی بود و حرکت به 
سمت صنایع تبدیلی در دستورکار قرار نداشت؛ نیز سرمایه داران خراسانی چندانی وارد 
عرصۀ صنایع و تولید نمی شدند. ناکافی بودن صنایع دولتی و نبود صنایع خصوصی، سرمایه ها 
را به سمت الگوی تجارت مواد خام استان سوق می داد. وفور کاالهای روسی -که با قیمت 
تمام شدۀ مناسب می توانست دردسترس مصرف کنندگان قرار گیرد و در حاشیه، سود مناسبی 
هم برای تجار و واردکنندگان داشته باشد- در بی میلی سرمایه داران خراسانی برای ورود به 
عرصۀ سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی نقش داشت. خراسان ازلحاظ موقعیت جغرافیایی اش، 
در طول تاریخ محل عبور مسیرهای مهم تجارتی ایران بود؛ ولی در این دوره، اثری از تجارت 
پررونق با شرق وجود نداشت. یکی از همسایگان خراسان افغانستان بود که دوران پرآشوب 
سیاسی را می گذراند و یکی هم شوروی بود که در نزدیکی مرزهایش با خراسان صنایع 
مهمی نداشت و عمدۀ صنایع نزدیکش به مرزهای ایران در همسایگی استان آذربایجان مستقر 
بود و درنتیجه مبادالت بازرگانی هم از آن سو انجام می شد )راستی، 1325، ش331، ص3(. از 
زمینه های پذیرش این حزب در خراسان که بگذریم، باید اذعان کرد که بسیاری از شعارهای 
مطرح شده به وسیلۀ حزب برای طبقات مختلف مردم پرجاذبه بود. طرح این شعارها پس از 
دورۀ خفقان پهلوی اول که خراسان، به ویژه طعم آن را چشیده بود، سبب گرایش بسیاری از 
فعاالن و آگاهان این استان به سمت مشارکت در ساختار و فعالیت حزب توده شد )الهی، 

1382، صص 132و167(.
از  فروردین1321  در  بقراطی  محمود  به وسیلۀ  خراسان  توده  ایالتی حزب  کمیتۀ 
متشکل کردن هسته هایی شکل گرفت که قبل از اعالم رسمی هم فعالیت می کردند. اولین 
ارگان آن روزنامۀ اردیبهشت بود که در دی ماه1321 توقیف شد و به جای آن روزنامۀ 
راستی اجازۀ انتشار گرفت )راستی، 1322/3/4، ش14، ص1(. کمیتۀ ایالتی اولین کنفرانس 
ایالتی را در نوزدهم اردیبهشت1322 تشکیل داد )راستی، 1322، ش8، ص3(. حزب در 
سال اول به جز در مشهد، در شهرستان ها چندان توفیقی نیافت. به نظر می آید اصلی ترین 
دلیل این نفوذناپذیری، ساختارهای سنتِی فکری–فرهنگی و اجتماعی بود که به میدان آوردن 
مردم را برای فعالیت های سیاسی و حزبی دشوار می کرد. امری که فعاالن سیاسی انقالب 
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اسالمی نیز تا شروع روند تند انقالب با آن مواجه بودند.
شاخۀ ایالتی خراسان به آرامی توانست تشکیالت خود را وسعت دهد و کمیسیون های 
مختلف خود را به وجود آورد که شامل کمیسیون مالی، تشکیالت، تفتیش، تبلیغات، ورزشی 
و کنفرانس بودند و الگویی از کمیسیون های مرکز بودند. به جز ساختار کمیتۀ مرکزی و 
کمیسیون ها، حزب تودۀ خراسان چند سازمان و اتحادیۀ دیگر را نیز تحت لوای خود داشت. 
مهم ترین آن ها، اتحادیۀ کارگران خراسان بود که بعدها نام »شورای ایالتی اتحادیه های کارگران 
و زحمتکشان خراسان« یافت. اتحادیه در دی ماه1321 به وجود آمد و در اغلب کارخانه های 
خراسان حضور داشت و کارگران را در راستای برنامه ها و اعتصاب های خود متشکل 
می کرد. حزب توده به مرور دایرۀ فعالیت های خود را به بیشتر مشاغل کشاند و برای هر 
صنف، اتحادیه ای تشکیل داد: اتحادیۀ معلمین و کارمندان فرهنگ، اتحادیۀ رفتگری، اتحادیۀ 
کارمندان، اتحادیۀ پیشه وران، اتحادیۀ درشکه چی ها، اتحادیۀ هنرپیشگان، اتحادیۀ قالی باف ها، 
اتحادیۀ کفاشان، اتحادیۀ رانندگان )راستی، 1324، ش398، ص3(. سازمان جوانان نیز از 
)راستی،  کرد  اعالم موجودیت  در 25اردیبهشت1322  که  بود  توده  اقماری  تشکل های 

1322/2/25، ش11، ص1(.
کمیتۀ ایالتی خراسان کلوپی داشت که اجتماعات در آن برگزار می شد. حزب برای 
پیشبرد اهداف خود به دردست داشتن فضای مطبوعاتی نیز نیاز داشت. به همین جهت 
عالوه بر روزنامۀ راستی، دیگر روزنامه های هم حزبی اش را نیز در سایر نقاط کشور دردسترس 
اعضا قرار می داد )راستی، 1324/5/1، ش236، ص2( و یا در جایگاه هایی در سطح شهر 
نصب می کرد )راستی، 1325/5/24، ش363، ص2(. مطبوعات توده ای از شبکه های منظم 
توزیع بهره می بردند که تابعی از نظم و تشکیالت حزب به شمار می آمد )راستی، 1324/5/31، 
ش246، ص4(. ایجاد کتابخانه و قرائت خانه نیز )راستی، 1324، ش373، ص2 و 1324، 
ش219، ص3 و 1324، ش230، ص2؛ رزم، 1324، شمارۀ 13، ص3( دایرۀ نفوذ روزنامه ها 

و نیز کتاب های مدنظر حزب را افزایش داد.
شاخۀ ایالتی خراسان بعداز تثبیت در مرکز، توجه خود را برای تشکیل شاخه های 
والیتی متمرکز کرد. سبزوار، قوچان و نیشابور جزو اولین شهرهای موردتوجه بودند. به نسبت 
باالرفتن موفقیت های حزب در سطح کشور و پیشروی های آن در عرصه های سیاسی و 
اجتماعی، هسته های طرفداران و حامیان توده در دیگر شهرها هم به وجود می آمد و سپس 
کمیته های والیتی شکل می گرفتند. در شهرها و مناطقی که ساختارهای سنتِی ایلی و مذهبی 
قوی داشتند نفوذ حزب توده به سختی انجام می شد. طبس و کاشمر و گناباد از سنخ شهرهای 
با بافت مذهبی قوی بودند. شهرهای جنوب خراسان نیز به این جهت و هم به دلیل نفوذ 
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فراوان خاندان علم سال ها در مقابل حزب مقاومت کردند.
با قدرت گیری اجتماعی حزب، دو تن از اعضای کمیتۀ ایالتی خراسان محمد پروین 
گنابادی از سبزوار و شهاب فردوس از تون و گناباد توانستند به مجلس چهاردهم راه یابند 
)طبری، 1366، ص27(. با ورود حزب به کابینه، نفوذ حزب در دستگاه های دولتی خراسان 
افزایش یافت؛ ولی با ختم ماجرای آذربایجان، این حرکت نیز خاتمه یافت )ندای خراسان، 
1324/9/11، ش24؛ 1325/10/5، ش29؛ آزادی، 1325، ش2413، ص3(. توده در میان 
قضات و دستگاه قضا نیز عالقه مندانی داشت که در مواقع ممکن به مشکالت حقوقی اعضا 
و هواداران رسیدگی می کرد )الهی، 1382، ص91؛ مجیِد فیاض، 1381، ص85؛ موسسۀ 
مطالعات و پژوهش های سیاسی، 00004(. از دیگر اقشاری که حزب توده توانست به آن 
نفوذ کند، نظامیان بودند. از حوادث مهم مرتبط با آنان، قیام افسران خراسان بود که در سال 
1324 رخ داد. اغلب اعضای شرکت کننده در این حرکت کشته شدند و معدودی نیز به 
شوروی فرار کردند )تفرشیان، 1367، صص 62-84(. پس از ماجرای ترور شاه، حزب در 
خراسان به فعالیت های زیرزمینی پرداخت. در سال های نهضت نفت با هواداران پرشمار خود 
به صحنه بازگشت؛ ولی این حضور نیز پس از کودتای 28مرداد خاتمه یافت و دستگیری 
گستردۀ اعضا و هواداران آغاز شد. موج این برخوردها به ویژه پس از کشف سازمان افسران 
حزب آن چنان سنگین بود که توده در خراسان دیگر نتوانست حضوری کارآمد داشته باشد.

حزب توده و آموزش در خراسان
در طول تاریخ، بر وجود رابطه، میان آموزش و طرز فکر و عمل سیاسی افراد جامعه 
امر توجه خاصی داشته اند. در  این  به  تأکید شده است و دولت و جریان های سیاسی 
دورۀ سلجوقی و صدارت خواجه نظام الملک، مدارس نظامیه با هدف ایجاد و تقویت 
بینش سیاسی-مذهبی خاصی تشکیل شد. نظامیه ها اساساً نهادهای سیاسی بودند و کارکرد 
آموزشی آن ها تحت الشعاع اهداف سیاسی آن ها بود. اسماعیلیه نیز بر تولید متون آموزشی 
مبتنی بر آموزه های سیاسی-مذهبی خود تأکید داشتند. پیوند آموزش و سیاست در دورۀ 
معاصر به دلیل عمومی شدن و گسترش آن، عمیق تر و وسیع تر شده است. همگانی شدن 
آموزش با گسترش میل به مشارکت سیاسی ارتباط مستقیم دارد و ازآنجایی که دیگر 
گروه های سیاسی در مقایسه با حزب توده در آن برهۀ زمانی برنامۀ چندانی برای شکار 
این میل بیدارشده نداشتند، توفیق حزب افزایش می یافت. محتوای آموزشی مهم تر از 
گسترش کمی است. هر نظام سیاسی متناسب با اهداف خود به تولید محتوا می پردازد 
)رنجبر، 1387، صص 160-169( و رژیم پهلوی نیز از این امر مستثنا نبود. محصول چنین 
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نظامی با آنچه حزب توده می خواست متفاوت بود. به همین دلیل هجمه به این نظام تربیتی 
مورداهتمام جدی حزب و مطبوعات آن قرار داشت )راستی، 1325/5/29، ش364، ص3؛ 

رهبر، 1324، شمارۀ339، ص2(.
برش قشری هواداران و اعضای حزب توده در خراسان، با دیگر مناطق تفاوت داشت. 
کمیتۀ ایالتی خراسان، مانند آذربایجان، جنوب و یا تهران، جنبش کارگری قوی ای در اختیار 
نداشت. فضای مذهبی قوی خراسان نیز مانع بزرگ دیگر در مقابل حزب بود؛ بنابراین حزب 
توده برای شروع حرکت خود، نیاز به اقشاری داشت که وجود و مزیت حزب و کار حزبی 
را باور کنند. دانش آموزان از گزینه های اصلی و مناسب حزب توده بودند. دانش آموزان 
هنگامی که در حزب پرورش می یافتند، می توانستند در آینده در دانشگاه و یا محیط کار، 
بسترهای فراهم سازی اهداف حزب را فراهم نمایند. آنچه حزب را در این مسیر یاری می داد، 
فضای ویژه پس از سقوط رضاشاه بود. مردم پس از سال ها سرکوب و تحمل فضای امنیتی، 
آزادی بیان و اجتماعات را تجربه می کردند. سربرآوردن قارچ گونۀ مطبوعات )صرف نظر از 
اهداف آن ها(، آگاهی های سیاسی مردم را افزایش داد و قبول این گونه فعالیت ها را آسان تر 
کرد. به جز این، دانش آموزان ویژگی های دیگری نیز داشتند که حزب را به سرمایه گذاری 
روی آنان امیدوارتر می کرد. از مهم ترین این ویژگی ها آرمان گرایی بود که از ویژگی های بارز 
سنین نوجوانی و جوانی به حساب می آید )لطف آبادی، 1379، ج1، ص165؛ نراقی، 1356، 
ص216(. حزب توده در فضای باز سال های ابتدای دهۀ 30 یعنی 1320تا1325، بر آرمان های 
مدنظر خود تأکید بسیاری داشت که برای بسیاری از دانش آموزان جذاب بود. آرمان هایی 
مانند نابودی فقر و بیکاری، توسعۀ صنایع و کشاورزی، ایجاد ارتش ملی، سهیم کردن کارگران 
در سود کارخانه ها، حقوق بازنشستگی، بیمه، تقسیم زمین میان کشاورزان، ازمیان بردن نظام 
ارباب رعیتی )راستی، 1324/11/22، ش303، ص1(. ازآنجاکه حزب برای دست یافتن به 
شعارهایش وارد عمل نیز شده بود و مبارزه ای مستمر را در ابعاد مطبوعاتی در کنار آن پیش 
می برد، آرمان ها و درنتیجه حزب، به سرعت به وسیلۀ دانش آموزان پذیرفته می شد. موفقیت 
حزب در برپایی چندین تحصن و دست یابی به شروط تعیین شده، وجهۀ حزب را در نگاه 

دانش آموزان ممتاز ساخت.
دیگر ویژگی خاص دانش آموزان، فراغت بال آن ها از مسئولیت های اجتماعی بود. آنان 
به راحتی می توانستند مسئولیت های تشکیالتی را بپذیرند و ساعت ها صرف انجام آن کنند. 
به دلیل همین وقت آزاد، حزب می توانست با برنامه های متنوع، آگاهی های حزبی-تشکیالتی 
ضروری را به آنان بدهد و به دلیل تحلیل سطحی آنان دربارۀ تحوالت جامعه، تحلیل های 
خود را در ذهن آنان جای بدهد. آن ها بهتر از دیگر رده های سنی، آموزش ها را می پذیرفتند 
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و انضباط حزبی را رعایت می کردند. دانش آموزان شبکه ای وسیع بودند که تقریباً میان همۀ 
اقشار پراکندگی داشتند و می توانستند نظرات و خواسته های حزب را به سرعت منتقل کنند. 
این پراکندگی و عملکرد سریع سبب می شد حزب در بسیاری از هزینه ها ازجمله تبلیغات 
صرفه جویی کند و راه تبلیغ برای جذب سایر اقشار به سوی حزب کم هزینه باشد. برای 
همین، حزب بسیاری از کارهای خود را ازجمله شعارنویسی و پخش اعالمیه به آنان می سپرد 

)ساکما، 52883-297؛ نورمحمدی، 1390، ص196(.
هیجان طلبی دانش آموزان عامل دیگری بود )هالبواکس، 1369، ص16؛ رفیع پور، 1380، 
ص510( که حزب حساب ویژه ای روی آن باز کرده بود. به ویژه آنکه، جامعه نیز به طورکلی 
دوره ای از نقش آفرینی مستقیم مردم را تمرین می کرد. فضای پس از اختناق رضاشاهی، این 
روحیۀ خفته را در مردم بیدار کرده بود و عامل مضاعفی بر هیجان طلبی جوانان بود. حزب 
توده به سبب داشتن تشکیالت سلسله مراتبی و واگذاری مسئولیت ها به اعضا و هویتی که 
برای آنان قائل بود، این ویژگی دانش آموزان را ارضا می کرد. آن ها می توانستند در ساختاری 
منظم قرار بگیرند و فعالیت کنند، امری که تا آن زمان کم سابقه بود و شرکت در آن هیجان 
داشت، مراسمی مانند: مبارزات اجتماعی، میتینگ، تحصن و مشابه آن ها. دیگر برنامه هایی هم 
که به طور خاص برای دانش آموزان طراحی شده بود مانند اردوهای ویژه و مسابقات ورزشی 
و فرهنگی )راستی، 1325/7/18، ش381، ص4( در همین راستا قرار داشت. حزب توده در 
جذب دانش آموزان -ازجمله در خراسان- توفیق زیادی یافته بود )ساکما، 52883-297(. این 
ادعا که حزب الیق ترین جوانان را جذب خود کرده بود تاحدزیادی واقعیت داشت. انعکاس 
فعالیت های صورت گرفته در مدارس در روزنامه های آن سال ها در مشهد نشان می دهد که 

سهم مهمی از آن را دانش آموزان عضو سازمان جوانان عهده دار بوده اند.
حوزۀ آموزش، محور اصلی فرهنگ هر جامعه محسوب می شود و سالمت جامعه در 
ابعاد مختلف به سالمت این حوزه بستگی دارد. حزب توده به اهمیت بنیادین این بخش 
آگاه بود و اصالح آن را در صدر خواسته های خود قرار داده بود )راستی، 1324/11/22، 
ش303، ص2(. گفته شد که نفوذ در ساختارهای سنتی ایران برای حزب توده دشوار بود، 
این دشواری با اتهاماتی مانند بی دینی و هم دستی با کفار روس -که همواره برای آنان مطرح 
بود- معادلۀ پیچیده ای را پیش روی آنان قرار داده بود؛ بنابراین حزب توده در کنار تالش برای 
نفوذ آرام در وضعیت موجود با تکیه بر آرمان های عدالت طلبانه و اصالحی باید به اصالح 
نسل بعدی هم می پرداخت و برای ترسیم وضعیت مطلوب به دانش آموزان دل می بست؛ 
بدین جهت باید بدبینی به نظام آموزشی موجود را ایجاد می کرد؛ پس تهاجم مستمر خود را 
به آموزش رضاشاهی آغاز کرد که ازنظر حزب تداوم داشت. القابی مانند فرهنگ استعماری 
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و مستعمراتی، کلیدواژۀ اصلی انتقادات و حمالت حزب و مطبوعات وابسته بود. به اعتقاد 
صاحب نظران توده ای، میراث رضاخانی، دانش آموزان یعنی آینده سازان را زبون و جبون بار 
می آورد و به آنان قدرت تحلیل و درک جامعه و تحوالت آن را نمی داد؛ ضمن آنکه حزب 
مدعی بود مواد درسی نیز از دنیا عقب است )راستی، 1325/5/29، ش364، ص3؛ رهبر، 

1324، شمارۀ339، ص2(.
حزب در کنار هجمه به مدیریت فرهنگ، از دید خود و از راه های مختلف در اصالح 
آن کوشید، چراکه دانش آموزان بودند که با آموزش صحیح می توانستند آرمان های حزب را در 
آینده تحقق ببخشند. با تربیت سیاسی-اجتماعی می شد آنان را مغزهای متفکر دوره های بعدی 
حزب کرد. چنان که برخی از افراد حاضر در تشکیالت حزب در موج دوم )نهضت نفت( و 
موج سوم )انقالب اسالمی(، دانش آموزانی بودند که در دورۀ اول با تشکیالت ارتباط داشتند 
)راستی، 1322/3/4، ش14، ص2(. به طور حتم اگر حزب توده با انقطاع ها و واکنش های 
شدید علیه خود مواجه نبود این حرکت تاحدزیادی می توانست به جریان تضمین شده ای 
برای کادرسازی برایش تبدیل شود؛ ولی حزب در این مسیر با دشواری های بسیاری روبرو 
بود: متولیان آموزش افرادی وابسته به نظام شاهنشاهی بودند و مواد آموزشی هم با آنچه حزب 
می خواست مخالف بود. حزب توده با روش های خاصی وارد میدان شد؛ به هر سه ضلع 
این حوزه یعنی دانش آموزان، معلمان و سیستم مدیریتی توجه کرد و کار روی هر سه ضلع 
را به طور همزمان آغاز کرد. تالش زیادی برای جذب معلمان انجام داد، چون حتی اگر مواد 
نامطلوب آموزشی هم باقی می ماند باوجود معلمی که نگاه انتقادی به آن داشت اثرگذاری 

کمتری برای آن متصور بود.

دورۀ اول 1321 تا 1327
سازمان جوانان توده متولی اصلِی کار روی دانش آموزان بود. این سازمان در خراسان 
در تاریخ 25اردیبهشت1322 تشکیل شد )راستی، 1322/2/25، ش11، ص3(. رهبری 
سازمان با شهیدی بود و رضا رادمنش، رئیس جوانان مرکز نیز عضو افتخاری آن بود. 
سازمان جوانان خراسان نیز مانند مرکز سه کمیسیون داشت: کمیسیون تبلیغات، کمیسیون 
تشکیالت و کمیسیون مالی. اعضای اصلی اولین کنفرانس آن اکبر صالحی، تقی اسدی، 
محمدحسن خبوشانی، میرزمان خبوشانی، محمدعلی معتمدزاده، غالمحسین موالئی و 
مهدی اخوان بودند )رزم، 1325، ش7، ص4(. این سازمان برای دانش آموزان نیز نوعی 
سیستم سایه طراحی کرد که از راه های مختلف آنچه ازنظر حزب برای تربیت صحیح الزم 
بود به آن ها منتقل می کرد. گام اول در این کار جذب آنان به سوی حزب بود تا بتواند آنان 
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را در برنامه های طراحی شده وارد کند )راستی، 1322/2/28، ش12، ص4(. اولین تبلیغات 
در مدارس یا ازسوی معلمان انجام می شد و یا ازطریق دانش آموزانی که قبل ازآن با حزب 
آشنا بودند. این دانش آموزان که عهده دار تبلیغ میان همکالسی های خود می شدند، عمومًا 
ویژگی های ممتازی مانند تیزبینی، بیان جذاب و مستدل و نفوذ کالم داشتند )مجیِد فیاض، 
1381، 85(. آن ها به انضباط حزبی وارد بودند و دستورات رده های باالتر را به اعضای 
مدارس منتقل می کردند و به خوبی در اجرای آن مراقبت می کردند )نورمحمدی، 1390، 

ص38(.
با  مدت ها  دیگر،  دانش آموزان  ازبین  عضوگیری  برای  حزب،  عضو  دانش آموزان 
بحث های خود، ذهن دانش آموزان را درگیر می کردند و با تشریح نابسامانی های کشور و 
عرضۀ راه حل ها و آرمان های حزب آنان را جذب حزب می کردند )راستی، 1325/5/29، 
ش364، ص1(؛ روندی که می توانست طوالنی و یا کوتاه باشد. پس ازآن فرد درخواست 
عضویت خود را با مدارک الزم مثل شناسنامه و تعدادی عکس به وسیلۀ رابط و یا معرف 
خود به سازمان می داد. دانش آموزان پس از ورود به دلیل تدابیر امنیتی، نام مستعار داشتند 
و تحت سرپرستی مسئولی قرار می گرفتند که عضو باسابقه تر بود )ساکما، 297-52883(. 
تا مدت ها به اعضای تازه وارد کاماًل اعتماد نمی شد و همۀ برنامه ها نیز به آن ها اطالع داده 
نمی شد. پس از کسب اطمینان از وفاداری افراد جدید، آنان هم در جریان فعالیت ها قرار 
می گرفتند و به طور مستمر در جلسات هفتگی سازمان در مکان های مختلف شرکت داده 
می شدند تا هم آگاهی های آن ها افزایش یابد و هم آمادگی الزم در آن ها برای ایفای وظایف 

تازه و مأموریت های درنظرگرفته شده به وجود آید.
دانش آموزان پس از جذب، به برنامه های متنوع حزب متصل می شدند که یا اختصاصًا 
برای آنان طراحی شده بود و یا برای حضور آنان جایگاه ویژه ای قائل شده بود. این برنامه ها نیز 
معموالً پوششی برای انتقال مفاهیم مدنظر حزب بود. ازجمله این برنامه ها برپایی کالس های 
هنری مانند موسیقی و تئاتر بود. محتوای بیشتر این کالس ها ملهم از مارکسیسم بود )الهی، 
1382، صص 88و91(. حزب بر بهره گیری از ابزارهای هیجانی و جذاب تأکید داشت. 
نمایش فیلم برای دانش آموزان از آن جمله بود. در سال های مدنظر تماشای فیلم محدود 
به قشرهای خاصی بود و جزء گزینه های لوکس زندگی بود. آوردن این امکان در میان 
فرزندان اقشار متوسط و پایین جاذبۀ زیادی داشت. نگاه منتقدانه نیز به این آثار به ندرت میان 
آن ها دیده می شد؛ بنابراین اثرگذاری بسیاری داشت. فیلم ها به طور ویژه تولید شوروی بود 
و هدف آن برقراری پیوند میان آنان و شوروی -که حزب آن را سردمدار جنبش کارگری 
جهان می دانست- و به نوعی مدیریت ذهن ها و عاطفه ها بود. فیلم »سان پیروزی در مسکو« 
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از آن جمله بود که روایتی حماسی از نیروهای نظامی شوروی بود )اخبار تازه روز، 1324، 
شمارۀ260، ص3(. تئاتر نیز از دیگر مظاهر فرهنگی جدید بود که حزب از آن استفاده می کرد. 
اغلب دانش آموزان مستعد در این زمینه، جذب کالس های هنرپیشگی و بعد تیم تئاتر حزب 
می شدند و به اجرای نمایش هایی می پرداختند که مستقیم یا غیرمستقیم اهداف حزب توده را 
تبلیغ می کرد )راستی، 1323/3/5، ش107، ص2(. برقراری جشن های ویژه و مناسبتی نیز در 
این زمره قرار داشتند. ازجمله جشن جهانی جوانان که مهمان ویژۀ آن دانش آموزان و به ویژه 

دبیرستانی ها بودند.
همچنان که گفته شد میان سطح سواد افراد و گرایش به توده رابطۀ مستقیم برقرار بود 
و ازاین طریق بود که مفاهیم حزب درونی می شد. به همین دلیل حزب تالش بسیاری برای 
گسترش سواد به طور رایگان میان مردم انجام می داد. بدین معنی که جدای از اینکه گسترش 
سوادآموزی جزء اهداف تعیین شدۀ حزب بود، خود سوادداشتن نیز می توانست ابزار گسترش 
مِۀ1 حزب بود. دراین باره حزب  اهداف حزب شود؛ سوادداشتن هم علت موجبه و هم ُمَقوَّ
کمیسیون ویژه ای را با نام »کمیسیون تعلیمات عمومی« تشکیل داد که بعدها به »کمیسیون 
مبارزه با بی سوادی« تغییر نام داد و از معلمان و دانش آموزان برای تدریس بهره گیری کرد. 
حضور این افراد بین مردم و دیدن فاصلۀ طبقاتی و محرومیت اقشار پایین، در عمق بخشی به 
پیوند آن ها با آرمان حزب در مبارزات اجتماعی موثر بود. از نگاه حزب »بهترین راه مبارزه 
با ارتجاع حاکم و زور و... باسوادکردن مردم بود« )راستی، 1322، شمارۀ17 و 1324/7/9، 
ش260، ص3(. برای همین خواستار اجرایی شدن قانون تعلیمات اجباری ازسوی دولت 
شد و خود حرکت را در این مسیر آغاز کرد )رهبر، 1321، ش6، ص2(. مطالعات مرتبط 
برای  معلمان  به جز  و  )راستی، 1325/2/5، ش321، ص3(  فراهم شد  و طرح درس ها 
دانش آموزاِن داوطلب، نیز فنون آموزش تدریس شد. حزب در ارگان های مختلف از داوطلبان 
درون سازمانی برای سوادآموزی به بی سوادها و اطفال آنان استفاده می کرد؛ مدرسین موفق نیز، 

تشویق می شدند )بشر، 1325/7، ش21، ص2(.
این کالس ها در خراسان نیز مانند دیگر مناطق کشور در دو سطح برگزار می شد. برای 
بزرگ ساالن و برای کودکان، نوجوانان و جوانان جامانده از تحصیل. کمیتۀ ایالتی در آغازین 
روزهای تأسیس خود به برگزاری آن اقدام و تشکیل آن را از رئوس برنامه های خود اعالن 
کرد )راستی، 1322/3/15، ش17، ص1(؛ نام نویسی آن را دفاتر و کلوپ های حزب انجام 
می دادند. آموزش سوادِ ابتدایی تا کالس های دبیرستان )راستی، 1324/7/9، ش260، ص2( 
ازسوی کمیسیون تعلیمات عمومی و کمیسیون مبارزه با بی سوادی در دستورکار قرار داشت 
1.  ُمَقوَِّمه: تقویت کنندهکه در سطح شهر مشهد در چند نقطه و در شهرستان ها معموالً در یک مکان برگزار می شد. 
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بسیاری از افراد بی بضاعت که به دلیل اشتغال، از تحصیل باز مانده بودند به دلیل برگزاری آن 
در ساعات پایانی روز امکان استفاده از آن را داشتند )راستی، 1324/9/8، ش280، ص3(. 
البته دولت و مخالفان صاحب نفوذ در دستگاه های دولتی، این کالس ها را بستر رشد افکار 
مارکسیستی می دانستند و از تمام تالششان برای تعطیلی آن ها استفاده می کردند. استدالل 
مخالفان این بود که در مدارس دولتی باوجودِ نظارت، نفوذ حزب در میان دانش آموزان باال 
رفته است؛ پس در کالس هایی که زیرنظر حزب و خارج از نظارت وزارت فرهنگ تشکیل 
شود، مرام حزب آسان تر عرضه و عضوگیری انجام خواهد شد؛ ولی حزب این اقدام مخالفان 

را ارتجاع می نامید )ظفر، سال سوم، شمارۀ393، ص1(.
انجمن های فعال در دبیرستان ها هم از دیگر مجاری نفوذ حزب توده بودند. این انجمن ها 
نیز بیشتر در مشهد فعال بودند. اکثر دانش آموزان فعال و بااستعداد عضو توده به این انجمن ها 
می رفتند )راستی، 1323/12/27، ش188، ص2( و سبب گرایش دانش آموزان دیگر هم 
می شدند. انجمن سخنرانی، از شخصیت های مطرح کشوری و استانی دعوت می کرد. ضمن 
آنکه با انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی هم ازطریق حزب در ارتباط بود و از نفوذ و 
قدرت آن ها برای باالبردن کیفیت سخنرانی های خود استفاده می کرد )راستی، 1325/6/11، 
ش369، ص2(. در انجمن ادبی، دانش آموزانی عضویت داشتند که شاعران خوبی بودند؛ 
مانند ناصر عاملی و رضا پیرزاد که مرام حزب را به خوبی در اشعار قوی خود منعکس 
می کردند. همچنین افرادی با استعداد نویسندگی نیز در این انجمن حضور داشتند و برخی 
مطالبشان در روزنامۀ راستی چاپ می شد. عرضۀ برنامۀ مطالعاتِی مدنظر حزب اغلب به عهدۀ 

این انجمن بود.
را  مدارس  برنامه های  و  و جشن ها  داشت  متنوعی  برنامه های  نیز  نمایش  انجمن 
رونق می بخشید. برخی از این نمایش ها به نسبت آن روزها بسیار باکیفیت بود و رؤسای 
دستگاه های دولتی نیز در آن شرکت می کردند و در برخی مواقع نمایش ها برای عموم مردم 
و در سالن های اصلی مشهد به نمایش درمی آمد. این نمایش ها و تئاترها از منابع درآمد حزب 
به شمار می رفت. حزب مدعی بود در اکثر برنامه های این چنینی حزب، اکثر روشنفکران 
استان، مهندسین، دکترها، لیسانسیه ها و دانش آموزان شرکت می کنند )راستی، 1325/1/31، 
ش320، ص2(. در برخی مواقع گویا این نمایش ها بدون اجازۀ شهربانی در خارج از مدارس 
با  دانش آموزان  ازمیان  پول  )ساکما،1331: 52880-297(. جمع آوری  برگزار می شد  هم 
عرضۀ بلیت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های دانش آموزی بود. از شهرستان قوچان 
گزارش های بسیاری دربارۀ این فعالیت ها باقی مانده است )ساکما، 52883-297(. فعال ترین 

انجمن ها در دبیرستان های مشهد مستقر بودند.
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آنچه حضور گستردۀ حزب توده را در مدارس مشهد تداوم می بخشید، بهره گیری این 
حزب و انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی از سالن های مدارس برای اجرای برنامه های 
خود بود. حزب برای برگزاری سخنرانی های علمی-اجتماعی و نمایش های خود به این 
اماکن نیاز داشت و تا زمانی که قانونی بود، باوجودِ کارشکنی ها از آن ها استفاده می کرد 
)راستی، 1325/2/19، ش326، ص4(. رؤسای ادارات فرهنگ، اگر از مخالفان سرسخت 
حزب نبودند، درصورتی که ضرری از آن فعالیت ها مشاهده نمی کردند، با برگزاری آن ها 
در سالن های مدارس مخالفتی نداشتند )راستی، 1324، ش383، ص2(. دانش آموزان از 
اصلی ترین شرکت کنندگان این برنامه ها بودند. برنامه هایی مانند »یادبود کالینین« رئیس سابق 
اتحاد جماهیر شوروی، »ادبیات روس« و »سازمان اجتماعی شوروی« در دبیرستان شاهرضا 
و سخنرانی های حزب در هنرستان صنعتی، ازاین دست فعالیت ها به شمار می رفت )راستی، 

1325/7/6، ش378، ص2 و 1324/5/15، ش241، ص3 و 1325/3/14، ش336، ص3(.
گام بلند دیگر حزب توده برای فتح حوزۀ آموزش و فرهنگ، رسوخ در سطوح مدیریتی 
و تصمیم گیری آن بود و اگر حضور حزب در ساختار قدرت و دولت ادامه می یافت، به انجام 
تغییرات اساسی در حوزۀ سیاست گذاری کالن آموزشی منجر می شد؛ ولی قبل از اینکه این 
حضور باعث تغییر کیفی در فرهنگ شود عمر قدرت سیاسی آنان پایان یافت. باوجودِاین 
می توان از برخی اقدامات موثر آنان نام برد. در این راستا در سال 1322 طرحی با نام استقالل 
فرهنگ )آموزش وپرورش( از سیاست به وسیلۀ دکتر صدیق عرضه شد. حزب توده با حضور 
افراد مرتجع در فرهنگ -که می توانستند مانعی برای فعالیت های توده باشند- مخالفت و در 
روزنامه های خود سخت به آنان حمله کرد. حزب تالش کرد وارد این هستۀ تصمیم گیری 

شود که البته این طرح موافقت را برای اجرا کسب نکرد )رهبر، 1324، ش471، ص2(.
پس از حضور دکتر کشاورز در کابینه در مقام سکان دار فرهنگ و آموزش و انتصاب 
هدایت اهلل شهاب فردوس به ریاست فرهنگ خراسان، شهاب فردوس نیز برای ورود به این 
عرصه تالش کردند. شهاب فردوس عضو کمیتۀ ایالتی حزب در خراسان بود و اقدام او را 
می توان در کارنامۀ حزب جای داد. اقدام او تشکیل »شورای آموزش« مرکب از ریاست 
فرهنگ، ریاست بازرسی فرهنگ، پنج تن از رؤسای دبیرستان ها و هشت تن از مدیران 
مدارس بود. این شورا دربارۀ مسائل آموزش وپرورش به بحث و گفتگو می پرداخت و 
به اتخاذ تصمیمات مقتضی دست می زد )ندای خراسان، 1325/7/15، ش8، ص2(. از 
خروجی های مهم این جلسات، واگذاری بخشی از سیستم مدیریتی به خود آموزشگاه ها 
بود. طبق این تصمیم معلمان تشویق شدند که نقشۀ کار سالیانه طراحی و طبق آن برنامۀ 
تحصیلی را اجرا کنند. طرح های مناسب انتخاب و برای عرضه به همۀ مدارس ابالغ می شد 
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)راستی، /1325/8، ش386، ص3(. این طرح می خواست مدیریت آموزش را بومی کند و 
از سلطه گری تصمیمات مرکز بکاهد، چون گاهی تصمیمات مرکز با مناطق مختلف کشور 
-به دلیل شرایط ویژه ای که هرکدام داشتند- در تناقض بود؛ ولی افول زودهنگام حزب این 
برنامه را ناکام گذاشت. عرضۀ تجربیات مدرسان کالس های سوادآموزی به تمام معلمان 

خراسان نیز در همین قالب می گنجد )راستی، 1325/5/6، ش356، ص3(.
توجه مطبوعاتی به حوزۀ آموزش از راهبردهای دیگر حزب تودۀ خراسان بود. این 
توجه، دایرۀ وسیع مشکالت و امکانات مادی تا فضای فکری حاکم بر مدارس را شامل 
می شد و میزان اهمیت آن را از تیترهای درج شده در روزنامۀ حزب در خراسان می توان 
ارزیابی کرد. رسیدگی به کمبودهای مدارس ازجمله نبود وسایل گرمایشی، بدون معلم 
ماندن برخی دروس، چاپ بیانیه های دانش آموزان و درخواست های آنان، پیگیری حقوق 
راستی، 1324/1/22، ش217و1325/1/15،  )رهبر، 1324، ش461و465؛  معلمان  معوقۀ 
ش317، ص2 و 1323/12/8، ش181و173، ص2 و 1324/11/24، ش304، ص3( هم 
به طورکلی و هم به طور اختصاصی با ذکر مشخصات فردی )راستی، 1324/11/24، ش304، 
ص2(، عرضۀ پیشنهادهایی به ادارۀ فرهنگ برای حل موضوع معوقات و نیز خبررسانی 
جشن های برگزارشده در دبیرستان ها، ازجمله آن ها بود. اخبار مربوط به دبیرستان های مشهد 
مانند دبیرستان ابن یمین، شاهرضا و هنرستان صنعتی که فعاالن آن عمدتاً توده ای بودند نیز 
دراین بین جایگاه خاصی داشت )راستی، 1324/11/24، ش304، ص2(. حمایت های خبری 
از رویدادهای مربوط به حزب و منکوب کردن مخالفان در روزنامه های حزبی در این حوزه 
قرار می گرفتند. در شماره های مکرر روزنامۀ راستی از فضای حاکم بر ادارات فرهنگ که به 
انحاِی مختلف از ورود دانش آموزان و معلمان به وادی فعالیت های سیاسی نهی می کردند 
انتقاد و با ادبیات تندی به آن حمله شده است )راستی، 1324/6/2، ش247، ص1؛ 1323، 
ش173، ص2 و ش181، ص4(. در سال هایی که حزب توده قانونی بود و در مجلس نماینده 
داشت، همواره اوضاع نابسامان فرهنگ موردتوجه آنان بود و سؤاالت زیادی دراین باره از 
وزیر فرهنگ پرسیده می شد. ازجمله آقای محمد پرویِن گنابادی در سال 1324 وزیر را 
به سبب انتصاب فردی با اغراض سیاسی به ریاست فرهنگ سبزوار به مجلس کشاند. منظور 
پرویِن گنابادی از اغراض سیاسی جلوگیری از فعالیت توده در مدارس بود )رهبر، 1324، 

ش527، ص3(.
روزنامه های حزب به راحتی میان دانش آموزان توزیع می شد و کتاب های مدنظر حزب 
به بحث و بررسی گذاشته می شد. این اقدامات تأثیر خود را روی فکر دانش آموزان گذاشته 
بود و حتی محتوای انشاهای آن ها را به سمت ادبیات حزب توده تغییر می داد؛ دیگر تولیدات 
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فکری دانش آموزان نیز به همین شیوه، از این فضا متأثر شده بود )ساکما، 297-52883(. 
روزنامه های دیواری به بلندگوی حزبی تبدیل شده بود و مطالبی با رویۀ تفکر مارکسیسم و 

سوسیالیسم در آن درج می شد )ساکما، 297-51918(.
اعتصاب معلمان یکی از اقداماتی بود که حزب توده آن را با کمک شاخۀ »اتحادیۀ 
معلمین و کارکنان فرهنگ« طرح ریزی و اجرا می کرد. شرایط حقوقی معلمان به ویژه در 
سال های اشغال کشور دلیل اصلی اعتصاب بود؛ البته واکنش دولت هم چندان مالیم نبود. 
هم زمانی این اعتصاب ها با اعتصاب های کارگری، شرایط دشواری را برای دولت به وجود 
می آورد. بازداشت تعدادی از معلمان و تهدید به انفصال ازخدمت ازجمله اقدامات دولت 
بود )ظفر، سال 3، شمارۀ398(. حزب تالش می کرد از تمام امکانات برای باالبردن قدرت 
چانه زنی -ازجمله اقدام مشابه معلمان سایر مقاطع هم- استفاده کند )آبراهامیان، 1377، 
ص308(؛ مثاًل زمانی که معلمان دبیرستانی در اعتصاب بودند، دانش آموزان و دانشجویان 
دانش سراها را به حرکت تشویق می کرد )ظفر، شماره های 405و415(. دانش آموزان نیز 
در اعتصاب های معلمان و کارکنان ادارۀ فرهنگ از عناصر اصلی به حساب می آمدند و با 
فراخوان تعطیلی درس و تدریس، آنان را در رسیدن به نتایج مدنظر یاری می رساندند )ظفر، 

شمارۀ415؛ رهبر، 1324، شمارۀ396(.
با خروج شوروی و پس ازآن پایان مسئلۀ آذربایجان -که حاصل توافق دولت قوام و 
شوروی بود- حزب توده به سرعت روند نزولی خود را آغاز کرد. ریزش شدید نیروها و 
فشار دستگاه های دولتی و نیز فعاالن ضدتوده ای، به شدت بر حضور کمیتۀ ایالتی خراسان 
در مدارس اثر گذاشت. بخش بزرگی از ریزش نیروها در مدارس، از نتایج سخت گیری به 
حزب توده بود. با برگشت اوضاع و ازدست رفتن پایگاه های حزب، بسیاری از دانش آموزان 
جاذبه های پیوستن به حزب را ازدست رفته می دیدند و به آرامی از آن فاصله می گرفتند؛ 
هرچند بخشی از آن ها همچنان به آرمان های حزب وفادار ماندند. معلمان هم دچار نوعی 
توقف همراه با سکوت شدند، ولی به دلیل ارتباطات محکم تر با حزب به نسبت احساسات 
زودگذر دانش آموزان، نیروی بالقوۀ کمیتۀ ایالتی حزب توده در خراسان برای دورۀ دوم و 

سوم حیات آن باقی ماندند.

دورۀ دوم: از 1330 تا کودتای 28مرداد1332
باوجودِ ادامۀ اجازۀ فعالیت حزب توده تا ترور شاه در 1327، حیات حزب در خراسان 
در سال 1325 به پایان رسید. ریاست کمیتۀ ایالتی خراسان محمد پرویِن گنابادی به دلیل 
کم کاری حزبی، از کادر مرکزی حزب کنار گذاشته شده بود. این بی میلی در بیشتر اعضای 
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اصلی خراسان نیز دیده می شد؛ بنابراین طی سال های 1325 تا 1329 دورۀ فترت کمیتۀ 
ایالتی خراسان بود. پس از روی کارآمدن مصدق، اگرچه قانونی نبودن فعالیت های حزب 
همچنان ادامه داشت، ولی آنان در سایۀ اعتقاد مصدق به فضای باز، کار خود را در خراسان 
نیز آغاز کردند؛ هرچند تشکیالت آنان در این مرحله فاقد قوت و گستردگی دورۀ پیشین 
بود. حزب توده دیگر قدرت مسلط عرصۀ مبارزات سیاسی و اجتماعی نبود. آنان رقبای 
قدرتمندی مانند جمعیت های موئتلف اسالمی داشتند که به شدت عرصه را بر فعاالن 
حزب تنگ می کردند، ولی کمیتۀ ایالتی حزب توده در خراسان تالش برای فتح مجدد 

پایگاه های اجتماعی خود ازجمله حوزۀ آموزش را آغاز کرد.
معلمان توده ای فعالیت های حزبی و تشکیالتی دانش آموزان را از چشم مدیران و بازرسان 
ادارۀ فرهنگ پنهان می کردند؛ اقداماتی ازقبیل عضوگیری برای سازمان، پخش تبلیغات حزب 
در سطح شهر به وسیلۀ دانش آموزان، نوشتن شعارهای حزب بر دیوار مدارس و حضور 
هماهنگ دانش آموزان در تظاهرات ها و میتینگ های حزبی. ازسوی دیگر معلمان و مدیران 
توده اِی مدارس به هنگام نیاز از وجود این تشکل مستقر در میان دانش آموزان بهره می بردند. 
زمانی که معلمان منتسب به حزب توده با اخطار و اقدام ادارۀ فرهنگ مواجه می شدند، به طور 
هماهنگ تجمعات و تظاهرات های حمایت آمیز از آنان برگزار می شد تا تصمیم گرفته شده 
که انتقال یا انفصال بود، تغییر کند. برخی از این اجتماعات به سطح شهر هم کشیده می شد؛ 
یک نمونۀ آن تظاهرات در مخالفت با عزل فامیلی رئیس فرهنگ بجنورد بود که با تظاهراِت 
دانش آموزی -به تحریک خود وی و معلمان توده ای- شروع شده بود و با ورود آنان به 
خیابان ها و ارعاب کسبه و پیوستن کسبه به آن ها ادامه یافت و در انتها در فرمانداری آن شهر 
با تشنجات فراوان و وعده وعیِد ابقای او تمام شد. فعالیت های هماهنگ محصالن و معلمان 
ازسوی رده های باالتر حزب نیز پشتیبانی می شد. تحقیقات شهربانی و ادارۀ سیاسی ادارۀ 
فرهنگ بر هماهنگی این حرکت با شخص فامیلی تأکید دارند. منابع اطالعاتی دربارۀ اقدامات 
پشت پردۀ او، دانش آموزانی بودند که به تازگی به حزب پیوسته بودند. این اقدامات برشدت 

عمل ادارۀ فرهنگ می افزود )ساکما، 290-6342(.
نتیجۀ این تراکم فعالیت ها، ترس والدین از انحراف فرزندان خود بود که به تغییر مدارس 
فرزندانشان از مدارس دولتی به مدارس دینی و یا منع از تحصیل منجر می شد. جسارت 
بعضی از معلمان در تهدید دانش آموزان به دادن نمرۀ کم درصورت نپیوستن به حزب )ساکما، 
52883-297(، والدین را در اخذ تصمیم مصمم تر می کرد. دولت برای مقابله اقدامات زیادی 
کرد. اخراج دانش آموزان دردسرساز و معلمان مبلغ حزب از آن جمله بود )پرچم شرق، 

1330/8/13، ش20، ص2، 1330/8/8، ش19، ص4؛ به آذین، 1371، ص61(.
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بعداز انحالل حزب توده در سال 1327 و برچیده شدن شاخه های آن، معلمان طرفدار و 
هوادار حزب اقدام به تشکیل »جامعۀ فرهنگیان« کردند که در شهرهای مختلف استان مستقر 
بود. اگرچه این جامعه در ظاهر عاری از افراد توده ای بود، ولی عماًل به وسیلۀ همان ها که 
سابقۀ کار تشکیالتی داشتند به وجود آمده بود )ساکما، 6342-290(. اهداف این تشکیالت 
در اساس نامۀ آن به این شرح آمده است: تولید و باالبردن سطح فرهنگ عمومی از راه نظارت 
بر امور فرهنگ و اصالح معایب و رفع نواقص آن، افزایش حیثیت و اعتبار فرهنگیان و 
حفظ احترام معنوی آموزگاران، مراقبت در حفظ یکدستی فرهنگیان، ایجاد حس همدردی و 
تعاون و توسعه و دل بستگی صنفی در بین فرهنگیان، عضویت در اتحادیۀ مرکزی آموزگاران 

)ساکما، 290-6342(.
اجازۀ تشکیل این جامعه با شهربانی بود. هیئت مدیره های انتخابی، اساس نامۀ خود را 
-که با اکثریت آرا تصویب شده بود- به آن اداره ارسال می کردند )ساکما، 290-6342(. 
شهرهای مرکزی استان شانس بیشتری برای پذیرش تشکیل جامعۀ خود داشتند )ساکما، 
21184-297(، ولی امکان فعالیت جامعه به صالحدید مقامات امنیتی و انتظامی در شهرهای 
مرزی وجود نداشت. تعدادی از معلمان شهر بجنورد در سال 31 خواستار اجازۀ فعالیت 
قانونی و تشکیل جامعه در آن شهر شدند، ولی با تقاضای آنان مخالفت شد. در اسناد این 
اداره دلیل این ممنوعیت، مرزی بودن این شهر به عالوه سابقۀ فعالیت حزبی برخی از اعضا 
ذکر شده است )ساکما، 6342-290(. جامعه دارای یک هیئت مدیره بود که انتخابات آن با رأی 
مخفی انجام می شد و کسب اکثریت نسبی آراء، برای عضویت در آن مالک بود. مدت زمان 
عضویت در هیئت مدیره یک سال بود. وظایف هیئت مدیره متناسب با توانایی اعضا میان 
آن ها تقسیم می شد و با تشکیل جلسات دوماهانۀ عمومی فعالیت های انجام گرفته به اطالع 
سایر اعضای جامعه رسانده می شد. فعالیت های اعضای جامعه بایستی در چارچوب حدود 
و مقررات تعیین شده می بود و ازسوی هیئت مدیره نظارت می شد. البته ازسوی دیگر اعضا نیز 
حق داشتند از هیئت مدیره دربارۀ مدیریت آن ها سؤال و انتقادات خود را مطرح کنند. هزینۀ 

فعالیت های جامعه از حق عضویت اعضا تأمین می شد )ساکما، 290-6342(.
دانش آموزان نیز تشکیالت خود را با راهنمایی رابطان حزبی طبق الگوی سال های پیش 
برقرار کردند. حزب توده به جای سازمان جوانان، »سازمان جوانان دموکراتیک« را تشکیل 
داد و دوباره هسته های بدون سرپرست را در میان دانش آموزان سامان دهی کرد و در جریان 

نهضت ملی نفت به صحنه آورد )آبراهامیان، 1377، 301(.
باوجودِ جدی بودن تأثیرگذاری اعضای حزب توده بر فضای فکری اجتماعی شهرهای 
خراسان و صحت انتساب بسیاری از معلمان به این حزب، موارد متعددی نیز در اسناد موجود 
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است که به افراد، اتهام توده ای بودن زده شده و پس از تحقیق دستگاه های مرتبط مشخص 
شده است که این اتهام صرفاً از روی کینۀ شخصی بوده و واقعیت نداشته است )ساکما، 1333، 
18223-297(. اتهامی که در برخی موارد هزینه های سنگینی مانند انفصال ازخدمت برای 
متهمان درپی داشت که گاه چندین سال طول می کشید تا فرد از اتهام توده ای بودن تبرئه شود و 
گاه این اتهام هیچ وقت برطرف نمی شد. در این مسیر حتی تشبث به شخص شاه هم فایده ای 
دربرنداشت )ساکما، 1333، 18223-297(. اتهامی که دربارۀ حزب توده مطرح بود آن قدر 
سنگین بود که منتسبان به آن با این سختی ها مواجه شوند. در مظان اتهام و تحت مراقبت 
بودن و شک مردم به آن ها، کم ترین آسیب این گونه اتهام ها بود. ازآنجاکه بیشتر حرکت های 
اجتماعی-انتقادی و درخواست های اصالحی در مشهد و شهرستان ها، در سال های فعالیت 
آزاد نیروهای سیاسی، به وسیلۀ حزب توده انجام می شد، این زمینه ایجاد شد که هرکس چنین 

مواضعی داشت متهم به توده ای شود.

دورۀ سوم: از کودتای 28مرداد1332 تا 1335
حزب توده پس از دستگیری های گسترده بعداز 28مرداد همچنان در مدارس خراسان 
از  پس  توده ای ها  روحیه  که  دارند  آن  از  دولتی حکایت  گزارش های  داشت.  حضور 
کودتا بسیار باال بوده و فعالیت آن ها به مراتب بیشتر شده است. آن ها هر هفته اعالمیه و 
تراکت هایی را -اکثراً به وسیلۀ دانش آموزان- در شهر پخش می کردند و حتی به منازل 
اشخاص سرشناس و افسران و درجه داران نیز می ریختند و یا به وسیلۀ پست شهری 
می فرستادند )موسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، 00058(. حتی به اذعان فرمانداری 
نظامی مشهد تعداد اعضای شاخۀ مشهد حزب توده ازلحاظ تعداد در سال 1333 به نسبت 
سال 1332 تقریباً سه برابر شده بود. حزب در این مرحله از رشد بود که به دلیل بازرسی 
از منزل علی مظاهری و اسنادی که از خانۀ او به دست آمد، تمام اعضایش شناخته شدند 
و تحت پیگرد قرار گرفتند. اعضایی )و نه هوادارانی( که در این مرحله شناسایی شدند 
188 نفر بودند که تعداد زیادی از آنان دانش آموزان دبیرستانی بودند )موسسۀ مطالعات و 
پژوهش های سیاسی، 00033؛ پویان، 1386، 145(. حسن پویان برادر امیرپرویز پویان )از 
بنیان گذاران چریک های فدایی خلق( یکی از آن ها بود. تمام َهمِّ حزب در این مرحله حفظ 
تشکیالت مستقر در این حوزه یعنی معلمان و دانش آموزان بود. پس از هجمۀ گسترده به 
بدنۀ حزب و دستگیری های گسترده، حفظ روحیۀ آنان در بین زنان به اولویت بدل شد؛ 
ولی به دلیل عمیق نبودن پیوندهای زنان با حزب، بسیاری از آن ها با نوشتن تنفرنامه از حزب 

اعالم برائت کردند و حزب تودۀ خراسان در سال 1358 از صحنه کنار رفت.
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مخالفان و روش های برخورد
دستگاه های متعددی برخورد با فعالیت دانش آموزان و معلمان توده ای را برعهده داشتند. 
این تکثر سختی کار را چندبرابر می کرد. اگرچه کار میان آن ها تقسیم شده بود، ولی 
گاه تداخل کاری هم پیش می آمد و سبب برخورد و اختالف نظر میان آن ها می شد. 
وزارت فرهنگ که متولی اصلی امور آموزشی بود اصلی ترین سازمان بود. این اداره حضور 
توده ای ها را در میان زیرمجموعۀ خود برنمی تابید و دلیل آن هم فضای منفی ای بودکه 
دربارۀ توده ای ها وجود داشت. حفظ سالمت سلسله مراتب و حرکت در مسیر اصلی 
آموزش، نگاه ویژۀ این اداره بود و رؤسای آن، چه در مشهد و چه در شهرستان ها این 
موضوع را وظیفۀ خود می دانستند. تحرکات حزب توده در حوزۀ فعالیت رؤسای ادارات 
به معنی ناکارآمدی شان بود و نظم دیگر حوزه ها را هم مختل می کرد؛ بنابراین طبق بخشنامۀ 
ادارۀ فرهنگ، معلمان و دانش آموزان توده ای باید اخراج می شدند. مقامات امنیتی استان 
برای رصد تحوالت حزب عده ای خبرچین میان اعضای آنان داشتند که گاه برخی از آن ها 

به وسیلۀ حزب شناسایی می شدند )راستی، 1324/6/23، ش253، ص2(.
قدرت نمایی هایی که حزب به خصوص پیش از انحالل، در محیط های آموزشی داشت، 
سبب می شد برخی رؤسای فرهنگ شهرستان ها، مرعوب آن شوند و میدان عمل برای آن 
بدون مانع باشد )ساکما، 1331، 6342-290(. اتهام ناکارآمدی می توانست از دالیل اصلی 
کنارآمدن با توده ای ها به امید مسلط شدن بر آن ها باشد. در فضای تقریباً باز دولت مصدق، 
حزب ابتکار عمل بسیاری داشت و آزادی های مدنظر آن دولت، سبب تحرکات علنی توده 
در بسیاری شهرهای خراسان شده بود. رؤسای فرهنگ هم متأثر از این فضا و مقهور قدرت 
حزب، همراهی هایی با آن داشتند؛ ولی گاهی تالش می کردند با اخراج چند تن از توده ای ها 
فضا را به دست گیرند )رزم، 1325، ش15، ص4(. در مواردی هم تالش می کردند به اجبار 
آنان را وارد احزاب دیگر کنند ولی به گفته حزب توده، احزاب دیگر احزاب ارتجاعی بودند 

)رهبر، 1324، ش456، ص2(.
درعین حال سازمان های مرتبط تالش می کردند تا در این سیل بنیان کن، بی گناهان به 
خطا مجازات نشوند. ازجمله ادارۀ بازرسی ادارۀ فرهنگ چنان که از اسناد برمی آید، دقت 
باالیی در مراقبت از زیرمجموعۀ خود داشت و با استفاده از افراد دقیق و کم وبیش بی غرض 
سعی می کرد از کسانی که به ناحق متهم شده اند، دفاع کند )ساکما، 1331، 297-52883(. 
البته در بررسی اسناد و روند مکاتبات دربارۀ بعضی از پرونده ها ازمنظر ارگان های مختلف و 
نظر اهالی، مواردی از جانبداری بازرسان ادارۀ فرهنگ وجود داشت. مدیران توده ای برخی 
مدارس نیز فعالیت های حزبی معلمان و دانش آموزان را از اداره مخفی نگه می داشتند )ساکما، 
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1331، 52883-297( و خبر این تحوالت قبل ازآنکه خود عیان شود از مجاری دیگر مانند 
گزارش سایر معلمان، دانش آموزان و یا والدین آن ها به سازمان های مرتبط اطالع داده می شد.
رکن 2  ارتش نیز قبل از 28مرداد به شدت بعدازآن، برخورد نمی کرد و ترجیح می داد کار 
ازطریق وزارت کشور و فرهنگ فیصله یابد. اسناد متعددی از ادارۀ بازرسی فرهنگ در دست 
است که شهربانی و لشگر 8 خراسان را از خطاهای صورت گرفته آگاه کرده است )ساکما، 

1334، 5970-290؛ ساکما، 1331، 297-51918(.
وزارت کشور با زیرمجموعه هایش شامل شهربانی، ادارۀ سیاسی و ادارۀ اطالعات و 
آمار )ساکما، 1331، 6342-290(، ارتش )لشکر 8 خراسان(، و استانداری نیز در این مسئله 
نقش داشتند. شهربانی ازآن جهت که تحرکات توده ای ها غالباً با حوزۀ نظم شهری پیوند 
می خورد، مانند بسیاری از تظاهرات های دانش آموزی که به سطح خیابان ها کشیده می شد و 
یا اغتشاش هایی که در مدارس ایجاد می شد وارد ماجرا می شد. بسیاری از معلمان و محصالن 
توده ای در خارج از مدرسه نیز میان مردم تبلیغ می کردند. یکی از بازوهای مهم شهربانی برای 
کنترل فضای اجتماعی و سیاسی، دایرۀ احزاب و اجتماعات بود. به نظر می رسد افرادی که در 
این بخش فعالیت می کردند، آموزش هایی دیده بودند و مهارت هایی داشتند که دیگر مأمورین 

شهربانی نداشتند )ساکما، 1334، 290-5970(.
رکن 2 لشگر 8 خراسان از دیگر بخش هایی بود که با این موضوع پیوند داشت. آنان 
عالوه بر رصد فعالیت اعضای منتسب به حزب توده، پس از احراز انتساب افراد به حزب، 
وظیفۀ بازپرسی و جریان محاکمۀ آن ها را نیز عهده دار بودند. تمام متهمان از شهرستان ها به 
مشهد منتقل و در دادگاه نظامی محاکمه می شدند )ساکما، 1334، 5970-290(. اگر دامنۀ 
فعالیت متهمان، گسترده نبود و موجب اخالل در نظم مدارس و یا شهر نمی شد به ابالغ 
هشدار مبنی بر ترک رویه اکتفا می شد )ساکما، 1331، 52883-297(. درصورتی که متهمان 
هشدارها را جدی تلقی می کردند و به فعالیت هایشان خاتمه می دادند، بعداز مدتی مراقبت و 
اطمینان از تکرارنکردن افعال گذشته، از مظان اتهام خارج می شدند )ساکما، 1333، 29204-
297(. اغلب مواقع متهمان با این اخطارها و تهدید به انفصال ازخدمت که بخش نامه های آن 
به تمام مدارس ارسال شده بود، با دادن تعهد به روال سابق کاری خود بازمی گشتند )ساکما، 
1334، 5970-290(؛ ولی افراد سرسخت تر که اصرار بر رفتارهای حزبی و مأموریت های 
محولۀ خود داشتند این هشدارها را جدی نمی گرفتند. تصمیم بعدی ادارۀ فرهنگ دربارۀ 
آن ها انتقال به محیط متفاوت، به خصوص به شهرها و مدارسی بود که دربارۀ حزب توده 
و مرام اشتراکی نظر منفی داشتند و میدان مناسبی برای فعالیت آن ها به حساب نمی آمدند؛ 
ولی برخالف تصور رؤسای ادارۀ فرهنگ، بازرسان با تحقیقات خود نشان دادند که تدابیر 
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اتخاذشده مفید نبودند و متهمان در محیط جدید نیز به تبلیغ و عضوگیری اقدام می کردند. در 
این صورت حکم انفصال ازخدمت آنان صادر و مراتب به دستگاه های ذی ربط اطالع داده 

می شد )ساکما، 1330، 52882-297؛ ساکما، 1334، 290-5970(.
این اقدام را قانون امنیت اجتماعی تضمین می کرد که اصلی ترین ابزار برخورد با این افراد 
در فضای دولت مصدق همین قانون بود. استفاده از این قانون زمانی میسر بود که عملیات 
آن افراد علنی بود و یا شواهد کافی برای آن یافت می شد؛ ولی معلمان کارکشتۀ توده ای هم، 
به طورکامل با این قانون و زوایای آن آشنا بودند و عمدۀ فعالیت خود را ازطریق دانش آموزان 
15 ساله و کمتر انجام می دادند، تا هم خود از مجازات مصون بمانند و هم طبق قانون، آن 
دانش آموزان تحت تعقیب قرار نگیرند )ساکما، 1331، 52883-297(؛ هرچند اعتراف گیری 
از اعضای جدید و یا نفوذدادن یک خبرچین و یا گزارش آگاهان به مسئله، عاقبت اندیشی 
آن ها را عقیم می گذاشت و آن ها راهی دادگاه نظامی می شدند. حکم اغلب کسانی که فقط 
در مدارس فعالیت می کردند سه یا چهار سال حبس بود و کسانی که به گفته دستگاه ها، 
دایرۀ اخاللگری شان به خارج از آن کشیده می شد سال های بیشتری به زندان می افتادند. 
دانش آموزان هم معموالً به شش ماه حبس و یا کمتر از آن محکوم می شدند )ساکما، 1334، 

.)290-5970
رکن 2 ارتش احکام صادره را به ادارۀ سیاسی وزارت کشور ابالغ می کرد. کسانی که از 
اتهام خود تبرئه می شدند با هماهنگی ادارات مختلف به کار خود بازمی گشتند؛ ولی این روند 
گاه سه سال و یا بیشتر طول می کشید. آنان باید تعهد کتبی در حضور رؤسای ادارات دولتی 
)ازجمله فرماندار، ریاست شهربانی، ریاست دادگستری، ریاست سازمان اسناد، ریاست ادارۀ 
نفت و...( امضا می کردند و در چندین شمارۀ روزنامه های استانی و محلی ندامت نامۀ خود 
را چاپ می کردند )ساکما، 1333، 18223-297( که در آن اهتمام به اصول میهن پرستی و 
وفاداری به شاهنشاه اذعان شده و نسبت به حزب توده هم اعالن انزجار شده بود )ساکما، 
1333، 29204-297(؛ ولی باوجود همۀ این اقدامات که در روند پیش بینی شدۀ خود دولت 
بود، گاه بازگشت نادمان به سر کار خود میسر نمی شد. قدرت اهلل صادقی یکی از آموزگاران 
نیشابور ازجمله آنهاست که حتی نامه نگاری به شخص شاه نیز برای او بی نتیجه بود )ساکما، 

.)297-18223 ،1333
انتقال محل خدمت یکی از راه حل هایی بود که دستگاه های دولتی هم برای اقدامی 
تنبیهی و هم فرصت دهی به این معلمان اجرا می کردند. این اقدام دارای ضوابطی بود که ادارۀ 
فرهنگ به تنهایی در آن دخیل نبود. منشأ تصمیم گیری دربارۀ مقصد انتقال استانداری بود که 
با حضور نمایندگانی از همۀ دستگاه های دخیل دراین باره نظر می داد. مکان و شهر مقصد 
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باید ویژگی هایی می داشت که احتمال فعالیت مجدد این معلمان کاهش یابد و حضور حزب 
توده در آن ناملموس باشد تا معلمان پس از انتقال، دوباره جذب حزب نشوند و هدف انتقال 
محقق شود. شهرهای مقصد نمی توانست شهرهای مرزی باشد )ساکما، 1331، 52880-
297(؛ چون امنیت این شهرها برای حکومت و هر حکومتی حائز اهمیت بود؛ بنابراین جهت 
جغرافیایی این تصمیم، به طرف شهرهای مرکزی استان تغییر می یافت. این مصلحت سنجی 
در گفتگوها و صورت جلسات استانداری از مهم ترین دالیل انتقال ندادن به شهرهای مرزی 
ذکر شده است و افراد مشکوِک بومی آن مناطق نیز به سرعت به دیگر نقاط منتقل می شدند. 
شهرهای جنوب خراسان -که تحت سیطرۀ قدرت خاندان علم بودند- نیز از دیگر مقاصد 
تعیین می شدند. این خاندان و حزب توده دشمنی عمیقی باهم داشتند و از نگاه توده آنان 
فئودال های زالوصفتی بودند که زندگی مردم را به نابودی و بردگی کشیده اند. جنوب خراسان 
آخرین منطقه ای بود که کلوپ حزب در آن افتتاح شد و فعالیت زیادی نیز از آنان گزارش 
نشده است. این شرایط به عالوۀ غیربومی بودن، امکان فعالیت را تاحدزیادی کاهش می داد. 
اساساً شهرهایی که مدیران قوی و بانفوذ در الیه های مختلف شهر و مخالف حزب توده 
داشت، مکان های مطلوبی برای انتقال و تبعید فعاالن توده به حساب می آمد )ساکما، 1331، 

.)297-52883
و  مهم  فعاالن  اکثر  تمرکز  به دلیل  می آمد.  به حساب  ممنوعه  مناطق  از  نیز  مشهد 
سیاست گذاران حزب تودۀ خراسان در مشهد و نفوذ فراوان آن ها در دستگاه های مختلف، 
این شهر می توانست جزیره ای امن برای آنان و فعالیت هایشان باشد؛ چنان که این اتفاق 
بارها رخ داده بود. ردگیری این افراد که صرفاً برای ختم فعالیت هایشان منتقل می شدند در 
شرایط دشوار و پیچیدۀ مشهد که به اندازۀ کافی مدیریت آن برای دست اندرکاران سخت 
بود، کاری دشوار به حساب می آمد؛ بنابراین استانداری و فرمانداری مشهد به طورجدی با 
انتقال متهمان به مشهد مخالفت و گزینه هایی مانند گناباد را جایگزین می کردند )ساکما، 

.)297-82880 ،1332
واکنش بسیاری از معلمان تسلیم دربرابر این تصمیم ها بود. به ندرت پیش می آمد کسی 
به دلیل عضویت توده و در راه آرمان های آن سرسختی نشان بدهد. آشنایی و پایبندی به 
حزب مانند آنچه در دیگر استان ها و مرکز کشور وجود داشت آن چنان قوی نبود و معلمان 
اغلب به تعهد خود مبنی بر احتراز از تبلیغات مرام اشتراکی، به ویژه پس از انحالل حزب در 
سال 1327 و ویژه تر پس از کودتای 28 مرداد پایبند می ماندند. اگر هم تعداد اندکی در مقابل 
تصمیم گرفته شده مقاومت می کردند دلیلش اتکا به پشتیبانی پایگاه اجتماعی و خانوادگی 
خود در محل سکونت و تدریس و تاحدی عملکرد عقبۀ هواداران خود بود تا با ایجاد 
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التهابات خودساخته، مراکز تصمیم گیری را مرعوب کرده و به عقب نشینی از تصمیم خود 
وادارند، نتیجه ای که کمتر به دست می آمد و ادارۀ فرهنگ با ناامیدی از ایجاد تغییر در هدف 
آن ها، خواستار انفصال ازخدمت آنان می شد. نمونۀ آن محمد دانشمندی دبیر دبیرستان دولتی 
کاشمر بود که پس از دو بار انتقال، می خواست -با کمک پدرش که در دادگستری بود و 
دانش آموزانی که برای جلوگیری از انتقال او چندبار در شهر تظاهرات کردند- از انتقال به 
سمت مقصد بعدی که برایش درنظرگرفته شده بود سر باززند که با دستور ادارۀ فرهنگ از 

کار برکنار شد )ساکما، 1332، 297-82880(.
تمام این حساسیت ها و کنترل و مراقبت ها از نگاه دستگاه امنیتی زمانی منطقی می نماید 
که بدانیم، معلمان از تأثیرگذارترین اقشار جامعه بوده اند و هستند. معلمان عالوه بر تأثیری که 
بر ذهن و روان دانش آموزان داشتند به سبب پایگاه اجتماعی ویژۀ خود نزد مردم هم محترم 
بودند و منش فکری و سیاسی آن ها همواره موردتوجه و پیروی بود. داشتن سمت دبیر و 
معلم به ویژه دبیر دبیرستان که در نگاه مردم عادی بسیار باال بود، نوعی سرمایۀ اجتماعی 
به حساب می آمد و برای معلمان توده ای و در مناطقی که بدبینی نسبت به حزب توده و 
تفکر مارکسیستی وجود نداشت و یا اساساً آگاهی از حزب و سیاست و کار ضددولتی 
وجود نداشت، از ابزارهای مهم موفقیت محسوب می شد. این معلمان به دیگر شهرستان ها 
و یا روستاها می رفتند و مردم را اگرنه با مارکسیسم فلسفی، بلکه با آرمان های سوسیالیسم 
اجتماعی با زبان قابل فهم خودشان آشنا می کردند. آرمان هایی که می توانست تعادل سیستم 
ارباب رعیتی و ساختارهای سنتی را به خطر بیندازد. برای همین با مخالفت مدافعان نظام مستقر 
روبرو می شدند؛ ولی تا هنگامی که تبلیغ حزب توده مساوی با ضدمذهب و بی خدایی و مرام 
اشتراکی )که تصورات بدی در آن حوزه جا می گرفت( بین مردم جا نیفتاد، خطر تبلیغ این 

معلمان و دیگر فعاالن توده برقرار بود )راستی، 1323، ش173، ص4(.
در بسیاری از تحرکات اجتماعی و فعالیت های آگاهی بخش، پای توده ای ها در میان 
بود؛ بنابراین طبیعی بود که دولت حساسیت ویژه ای روی آنان داشته باشد و سمت وسوی 
مخالفت آنان با رویۀ دولت -به ویژه داشتن مرام مارکسیستی-کمونیستی که در فضای آن 
روز با اتهامات و ابهامات فراوانی روبرو بود- را با شدت عمل پاسخ دهد. عالوه برآن وجود 
معلمانی با این تفکر، وجهۀ فرهنگ را میان مردم خدشه دار می کرد. یکی از موارد استثنایی 
که ادارۀ فرهنگ با آن مواجه شد، توده ای بودن یکی از معلمان روحانی در کاشمر بود. باقی 
-دبیر دبیرستان دولتی کاشمر- نه تنها در میان دانش آموزان بلکه میان طلبه های علوم دینی هم 
به تبلیغ برنامه های حزب توده می پرداخت و آن ها را تشویق به برگزاری تجمع و تظاهرات 
می کرد. بهره مندی از پایگاه اجتماعی روحانیت عالوه بر معلمی، به او آن چنان قدرتی داده بود 
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که به راحتی مقامات شهر را برای عملکردشان توبیخ می کرد و بااینکه خود از منتقل شدگان 
به دلیل فعالیت توده ای بود، ولی بازهم دست از آن برنمی داشت و به همین دلیل مدام تحت 
کنترل بود. فعالیت او به گونه ای بود که به نقل از بازرسان، صراحتاً به او نمی شد اتهام بست و 
دستگاه های امنیتی-انتظامی مدت ها منتظر بودند تا او ماهیت عملیات خود را اندکی روشن 

کند و خط وربطی میان فعالیت ها و افکارش پیدا شود )ساکما، 1332، 290-7209(.
داشتن مرام اشتراکی و کمونیستی تاحدزیادی شبیه انگ هایی مانند زندیق و بابی، سنگین 
بود. بدبینی مردم در سال های فعالیت توده به اشکال مختلف به مسئوالن ابراز می شد. والدین 
دانش آموزان به حضور این معلمان در مدارس واکنش نشان می دادند و خواستار انتقال و یا 
اخراج آنان از مدرسه می شدند. نامه های دسته جمعی بسیاری از والدین خطاب به رؤسای 
فرهنگ شهرستان ها باقی مانده است که در آن ها، هم به خطر انحراف سیاسی و هم انحراف 
دینی دانش آموزان اشاره شده است. از تبعات جدی حضور این معلمان در مدارس به ویژه در 
مناطقی که تفکر مذهبی قوی تری وجود داشت، منع والدین از رفتن فرزندانشان به مدارس 
بود. برای نمونه در فردوس والدین، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دولتی را به مدارس 
قدیمه و علوم دینی منتقل کردند. البته در این اقدام تأثیر روحانیون هم مشاهده می شود. 
این گونه اقدامات سبب سرعت واکنش ادارات فرهنگ شهرستان ها به حضور این گونه معلم ها 

بود )ساکما، 1331، 297-51918(.

نتیجه
حزب توده در خراسان به دلیل بافت سنتی اقتصاد و فرهنگ برای نفوذ در میان مردم با 
دشواری روبرو بود. تعالیم جنبش دهقانی و روستایی در محیط ایران به ویژه خراسان 
کارایی نداشت. به همین جهت متوجهِ اقشاری شد که امکان پذیرش پدیده های جدید و 
ازجمله حزب و مبارزات اجتماعی را داشتند. از معدود گروه های دارای این ویژگی ها در 

خراسان، تحصیل کرده ها به ویژه معلمان و دانش آموزان بودند.
حوزۀ فرهنگ و آموزش یکی از محورهای مهم برنامۀ حزب توده بود. گروه های 
قرارگرفته در این مجموعه در فضای تاریخی دورۀ مدنظر ویژگی های خاصی داشتند که 
می توانست به حزب در پیشبرد اهدافش کمک شایانی کند. پذیرش حزب با کمترین هزینه 
به وسیلۀ آنان انجام می شد. دانش آموزان با تحرک، هیجان طلبی و آرمان گرایی، شوق زیادی 
برای انجام برنامه های حزبی داشتند و بار اجرایی بسیاری از فعالیت های حزبی را بر دوش 
داشتند. معلمان هم عالوه بر نفوذ مستقیم بر دانش آموزان، به سبب پایگاه ویژه ای که در میان 
مردم داشتند، می توانستند عضوگیری انجام دهند و از مهیاکنندگان و مجریان برنامه های 
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حزب باشند. حزب توده با داشتن این گروه ها می توانست آیندۀ سیاسی اجتماعی کشور را 
به دست گیرد؛ چون حوزۀ آموزش این قابلیت را در اختیارش قرار می داد.

حضور توده در حوزۀ آموزش در سال های 1321-1335 را می توان به سه بخش 
تقسیم کرد:1( از سال 1321تا 1327، 2( سال های نهضت ملی نفت و 3( 1333 تا 1335. 
در دورۀ اول، حزب تشکیالت خود را در مدارس مستقر کرد، عضوگیری انجام داد و 
کمیسیون های مختلف را شکل داد. سازمان جوانان که متولی اصلی فضای مدارس به حساب 
می آمد، برنامه های متنوع حزب را به وسیلۀ دانش آموزان توده ای در مدارس اجرا می کرد. 
سخنرانی های علمی و اجتماعی، اجرای نمایش، برگزاری جشن ها و مراسم های مختلف، 
برگزاری مسابقات روزنامه دیواری، اجرای سیر مطالعاتی هدایت شدۀ حزب، طرح ریزی و 
انجام اعتصاب های محصالن و معلمان و تظاهرات ها ازجملۀ آنهاست. دورۀ اوج توده در 
مدارس خراسان تا اواخر سال 1325 به طول انجامید و اگرچه تا سال 1327 حزب قانونی 
بود، ولی به دلیل افول کلی آن در حیات سیاسی، حضورش در مدارس نیز کاهش داشت. 
شدت فعالیت های توده نگرانی هایی در دستگاه های دولتی، به ویژه ادارۀ فرهنگ خراسان 
ایجاد کرد. اگرچه فعالیت های حزب توده قانونی بود، ولی بدگمانی هایی که دربارۀ آنان 
وجود داشت سبب واکنش هایی شد. تذکرات جدی و گاهی اخراج آن ها از کار و مدرسه در 
دستورکار قرار گرفت. این روند با انحالل حزب وجهۀ قانونی یافت و نفوذ توده در مدارس 

را کاهش داد.
با آغاز مبارزات ملی شدن نفت و شروع دورۀ دوم، حزب مجدداً هسته های خود 
در مدارس را فعال کرد. دانش آموزان از اصلی ترین گروه های نقش آفریِن حامی نهضت 
باعث واکنش همۀ دولت ها  که  بودند. عملکرد حزب ویژگی هایی داشت  در خراسان 
می شد. دولت مصدق نیز با پشتوانۀ قانون امنیت اجتماعی، به مقابله با حزب توده رفت. 
قدرت نمایی هایی که حزب انجام می داد به ویژه اردوکشی های خیابانی، اگرچه در آغاز به نفع 
دولت او تمام شد، ولی حزب ساز خود را می زد و مصدق در شرایط پیش روی کشور و 
دولتش، حضور یک قدرت اجتماعی خارج از کنترل خود را نمی پسندید؛ بنابراین برخورد با 
تحرکات توده در زمان او نیز ادامه یافت. اسناد متعددی از ادارۀ فرهنگ، استانداری، شهربانی 

و لشگر 8 خراسان مؤید این مطلب است.
دورۀ سوم بعداز کودتای 28 مرداد بود که حیات حزب -ازجمله در مدارس- درمعرض 
خطر جدی قرار گرفت. کشف سازمان نظامی، همۀ فعالیت های حزب را -ازجمله در 
مدارس- تحت الشعاع قرار داد. در اکثر شهرستان های خراسان معلمان و دانش آموزان توده ای 
با اخطار سازمان های دولتی مواجه شدند. رصد جدی فعالیت توده به وسیلۀ دستگاه های 
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نامبرده اجرا می شد. اکثر هواداران و اعضایی که تنها با آرمان های اجتماعی حزب پیوستگی 
داشتند، در شرایط جدید خود را کنار کشیدند. معدود افراد سرسخت که به مقاومت پرداختند 
با انفصال ازخدمت و اخراج از مدارس مجازات شدند. فضای برخورد با توده و تعیین 
تکلیف اعضا و تصفیۀ ادارۀ فرهنگ، تقریباً تا سال 1335 طول کشید. بعداز استقرار قوی 
دستگاه های امنیتی و تشکیل ساواک، حضور توده در مدارس خراسان محو شد و حتی بعداز 
تجدید حیات در اسفند1357 هم توفیق چندانی در خراسان به دست نیاورد و فضا را به نفع 

سازمان های چپ گرای دیگر ازدست داد.
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Abstract:

Purpose: Problems of Iranian women in the 1920s, as discussed in two women’s maga-
zines published by prominent Iranian women, are identified. 

Method and Research Design: Apart from the data collected from the contents of the 
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برپایۀ مقاالت دو نرشیۀ زنان
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khedrizadeh@yahoo.com

هدف: شناسایی مسائل زنان در دهۀ 1300-1310 به صورتی که در دو نشریۀ متعلق به زنان منعکس 

شده است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از محتوای دو مجله به نام های زبان زنان و عالم نسوان گردآوری شد. 

از اسناد موجود در آرشیو ملی ایران برای گرداوری داده های پشتیبان استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: زبان زنان را صدیقه دولت آبادی )1261-1340( از پیشروان حقوق زنان در ایران، 

ابتدا در سال 1299 در اصفهان به صورت روزنامه، و پس از توقیف به دلیل پرداختن به موضوع های 

سیاسی در سال بعد، تا سال 1302 در تهران به صورت مجله ای ویژۀ مسائل زنان منتشر کرد. عالم 

نسوان به صاحب امتیازی نوابه صفوی به مدت سیزده سال )1299-1312( به صورت منظم منتشر شد. 

هر دو مجله به دفاع از حقوق زنان، مبارزه با جهل و بی سوادی زنان، رسیدگی به معضالت بهداشتی-

درمانی زنان، موضوع حجاب، قوانین ازدواج وطالق، مبارزه با ازدواج زودهنگام دختران و تعدد همسر 

می پرداختند. هدف این مجالت انتقاد از وضع جامعۀ ایران و ترویج نوسازی ساختار اجتماعی-فرهنگی 

بود؛ ولی به سبب نگرانی از توقیف، غیرسیاسی بودند و برنامه های نوسازی دولت محور را دنبال 

می کردند.
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مقدمه
حدود هفتادوپنج سال پس از انتشار »کاغذ اخبار« نخستین نشریۀ دولتی ایران، اولین نشریۀ 
اختصاصی زنان با عنوان »دانش« به مدیریت خانم دکتر کّحال در دهم رمضان 1328ق در 
مطبعۀ شرقی تهران چاپ و منتشر شد. در سرلوحۀ این نشریه دربارۀ روش و اصول آن 
چنین آمده است: »روزنامه ای اخالقی، علم خانه داری، بچه داری، شوهرداری، مفید به حال 
دختران و نسوان و به کلی از پلتیک و سیاست مملکتی سخن نمی راند« )شکوفه به انضمام 
دانش، 1377، ص9(. »شکوفه« دومین نشریۀ اختصاصی زنان بود که با مسئولیت مریم عمید 
)مزیّن السلطنه( مؤسس و مدیر مدرسۀ مزیّنیه طی سال های 1330 تا 1334ق در تهران انتشار 
یافت )صدر هاشمی، 1363، ج3، ص8؛ کهن، 1362، ج2، ص696(. در اولین شمارۀ این 
نشریه که مصّور نیز هست شکوفه خود را این گونه معرفی می کند: »روزنامه ای است اخالقی، 
ادبی، حفظ الصحۀ اطفال، خانه داری، بچه داری؛ مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیۀ 
اخالق زنان، راجع به مدارس نسوان« )شکوفه به انضمام دانش، 1377، ص10(. درعین حال 
در این نشریه بیش تر از نشریۀ دانش انعکاس دگرگونی های جامعۀ ایرانی و جهان پیرامون 
را می توان دید. عمید »نخستین گام های وطن دوستی و تالش برای حفظ و توسعۀ آن را در 
تربیت اطفال می داند« )شکوفه، سال 1، شمارۀ 3، ص4( و معتقد است که »تا دختران در 
مدارس عرفان تربیت نشوند و اخالق صحیحه نیابند و به صفات حسنه آراسته نگردند و 
تعلیم علوم و معارف ننمایند و تحصیل صنایع الزمه نکنند و آداب خانه داری و بچه پروری 
ندانند، انتظام حال و ترقی و استقالل مملکت معسور1؛ بل ازجملۀ محاالت است« )سعیدی، 
1383، ص15(. ازنظر شکوفه »اّس واساس هر مملکت و ترقی و پیشرفت هر ملت بسته به 
وجود زن های آن جاست« )شکوفه، سال 2، شمارۀ 24، ص3(؛ بنابراین با بیان نمونه هایی از 
رفتار زنان اروپایی نظیر »رسیدگی به فقرا و بی چیزان، همراهی برای گرفتن آرا، حضور در 
می تینگ ها، مشورت در امورات مملکت« توضیح می دهد که زنان ایرانی نیز می توانند چنین 

نقشی را در جامعه ایفا کنند )سعیدی، 1383، صص 16-15(.
با زواِل دوراِن پراکندگی قدرِت پس از مشروطه )1285-1299ش( و آغاز تمرکز قدرت 
سیاسی و تجددگرایی عصر رضاشاه )1299-1320ش(، حوزۀ مطبوعات و ازجمله مطبوعات 
زنان دگرگونی هایی فراوان پذیرفت. تجددگرایِی اقتدارگرا، هم بر اِعمال محدودیت های 
پردامنۀ مدنی و سیاسی و هم بر گشودن راه تبلیغات وسیع و جدید حکومتی تکیه داشت 
و این دو وجه از سیاست نمی توانست مطبوعات زنان را از حوادث برکنار نگاه دارد. پس از 
دانش و شکوفه در طول این بیست سال نشریات زنانۀ گوناگونی منتشر شدند که مهم ترین 
آن ها به ترتیب زمان انتشار عبارت اند از: زبان زنان )1298ش(، نامۀ بانوان )1299ش(؛ عالم  1.  دشوار؛ سخت

علی اکبر خدری زاده
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نسوان )1299ش(؛ جهان زنان )1299ش(؛ نسوان وطن خواه )1302ش(؛ نامۀ نسوان شرق 
ایران  بانوان )1305ش(؛ پیک سعادت نسوان )1306ش(؛ دختران  )1304ش(؛ رهنمای 
)1310ش(؛ و نامۀ بانوان ایران )1317ش(. اصفهان در سال 1298ش با روزنامۀ »زبان زنان« 
به صاحب امتیازی صدیقه دولت آبادی نخستین شهری بود که پس از تهران صاحب روزنامۀ 
زنان شد و بعدازآن مشهد با انتشار مجلۀ »جهان زنان« به مسئولیت فخرآفاق پارسا در همان 
سال و بندر انزلی با »نامۀ نسوان شرق« به مدیریت مرضیه ضرابی در سال 1304ش به عنوان 
سومین و چهارمین شهرهای ایران گام در راه چاپ نشریات اختصاصی زنان نهادند. تأثیر دو 
حوزۀ »قدرت سیاسی« و »جامعۀ مدنی« بر مطبوعات زنان در این دوره اهمیتی فراوان دارد 
)خانیکی، 1386، ص88(. اگر 15 ساِل نخسِت پس از مشروطه با همۀ فرازوفرودهای سیاسی 
با دو ویژگی عام »توزیع قدرت سیاسی« و »حیات جامعۀ مدنی« مشخص می شود )خانیکی، 
1378، صص 65-97(، 20 سال بعدازآن را می توان با دو ویژگی »تمرکز قدرت سیاسی« و 
»ضعف جامعۀ مدنی« متمایز کرد و این تفاوت معنادار سیاسی و مدنی تأثیری قابل مشاهده در 

کمیت و کیفیت مطبوعات در این دو دوره دارد )خانیکی، 1381، صص 379-371(.
در سال های پس از کودتای 1299ش و غلبۀ گفتمان ضرورت نوسازی اجتماعی-
دوره  این  در  کرد.  زیادی  رشد  زنان  اختصاصی  نشریات  انتشار  دولت محور،  اقتصادی 
سازمان های فرهنگِی جایگزیِن احزاب سیاسی عصر مشروطه فعالیت خود را آغاز کرده 
بودند )آبراهامیان، 1382، ص179(؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی سازمان های فرهنگی و 
نشریات زنان انعکاس مسائل و خواسته های زنان تجددخواه ایران درجهت ایجاد تغییرات 
اجتماعی بود. به بیان دیگر، دغدغۀ اصلی نشریات زن محور فراهم آوردن زمینه های الزم برای 
مشارکت اجتماعی-فرهنگی زنان ایران بوده است. تالش برای تغییرات حقوقی و قوانین 
قضایی درجهت دفاع از زنان، مبارزه با خرافات و بی سوادی زنان، حفظ الصحۀ زنان، موضوع 
بارداری و تربیت کودکان، حجاب و نگرشی انتقادی به وضعیت ازدواج وطالق در ایران، از 

موضوعات مهم موردتوجه در نشریات مزبور بوده است.
عالوه بر نشریات زنانه، سایر نشریات آن دوره نیز به مسائل زنان حساسیت و توجهی 
خاص داشتند؛ برای نمونه، نشریۀ »ایران آزاد« -یکی از نشریات مدافع حقوق زنان- از دولت 
به دلیل دست نزدن به اقدامی برای تعلیم وتربیت زنان انتقاد می کند و می نویسد: دولت مردانی 
که به آموزش زنان توجهی نشان نمی دهند، درواقع خواستار نوسازی اجتماعی نیستند؛ زیرا 
زنان امروز مادران فردا هستند )ایران آزاد، سال 1، شمارۀ 26، 5ثور1301، ص2(؛ سپس تأکید 
می کند که »فصل اول دفتر اصالح ایران با مادر شروع می شود« و این جز با »استقامت، اتفاق 
و فداکاری« ممکن نیست )ایران آزاد، سال 1، شمارۀ 59، 29جوزا1301، ص3(. این نشریه 
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هم چنین از کسانی که باسوادشدن زنان را کفر تلقی می کنند و آن را »مخالف شریعت و آداب 
دیانت« می دانند انتقاد می کند و آن را مخالف موازین دین نمی داند. سپس برای اثبات سخنان 
خود کشور مصر را مثال می زند و به »مجمع بین المللی نسوان مصر« اشاره می کند )ایران آزاد، 

سال 1، شمارۀ 36، 25ثور1301، ص2(.
نشریۀ »ستارۀ ایران« نیز در راستای نوسازی اجتماعی، »تربیت نسوان« را برای داشتن 
فرزندانی شایسته بسیار مهم ذکر می کند و فرهنگ نداشتن مردم و حتی بعضی از مردان 
تحصیل کرده را به این دلیل می داند که »پرورش یافتگان دامان مادران جاهل«اند )ستارۀ ایران، 

سال 8، شمارۀ 215، 7سرطان1302، ص2(.
نشریۀ »عصر نهضت« نیز بارها به لزوم سوادآموزی زنان اشاره می کند و امیدوار است 
که تمامی اقشار جامعه حتی ایالت و عشایر نیز به اهمیت تحصیالت در نوسازی کشور پی 
ببرند. نویسنده بر این باور است که تنها در این صورت، معارف کشور اصالح خواهد شد 
و حتی درصورت کمبود بودجه، مردم در این موضوع مهم مشارکت خواهند کرد و هزینۀ 
ساخت مدارس و مؤسسات آموزشی را پرداخت خواهند کرد )عصر نهضت، سال 2، شمارۀ 

4، 22سرطان1303، ص3(.
هفته نامۀ »قرن بیستم« هم در مقاالتش به وضعیت زنان توجه می کرد و به دفاع از 
»حقوق حیاتی نسوان« معتقد بود )قرن بیستم، سال 1، شمارۀ 3، 31ثور1300، ص2(. این 
نشریه در مقاله ای دیگر دربارۀ به فساد کشیده شدن زنان بحث می کند و مردان را سرزنش 
می کند که باوجود دستور مستقیم اسالم بر واجب بودن کسب علم، آن گونه که شایستۀ یک 
ملت متمدن است بر آموزش زنان تأکید نمی کنند و در ادامه خواستار تأسیس مدارس دخترانه 
می شود. سپس تأکید می کند که تنها در این صورت »دختران از روی قواعد اخالقی و مطابق 
احتیاجات ملیه و مقتضیات عصریه« تربیت خواهند شد و مرتکب اعمال شنیع نخواهند شد. 
هم چنین از برخی از مردان به علت فریب دادن دختران انتقاد می کند و خواستار توقف این 
وضعیت می شود؛ چون به این علت »ناموس رو به انحطاط« می گذارد. این نشریه یکی دیگر از 
دالیل این انحطاط را رمان های سخیف و عکس های مستهجن می داند )قرن بیستم، سال 1، 
شمارۀ 5، 23جوزا1300، ص3(. این نشریه از مخالفان حجاب کامل است و آن را از موانع 
نوسازی می داند. ازجمله بر این باور است که نمی توان زنان را به علت دربر داشتن چادر به 

استفاده از البسۀ ساخت کشور مجبور کرد.
زنان  از حجاب  ولی  نیست،  کامل  مخالف حجاب  اگرچه  جوانان«  »نامۀ  نشریۀ 
ایرانی انتقاد می کند و عقیده دارد که زنان باید حجابی داشته باشند که »شناخته شوند«؛ 
بنابراین پیشنهاد می دهد »وضع رو گرفتن اسالمبولی ها یعنی چارشف1 سر کردن خیلی 

چادرشب(.  )مخفف  چارشب  چارشف:   .1

شّف: شفاف؛ نازک؛ توری. پارچۀ نازک که 

روی چیزهای دیگر بپوشند.
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ازنظر  ایرانی و الابالی گری مردان، زنان  باتوجه به قوانین مردساالر  مناسب است« زیرا 
روحی آسیب های فراوانی می بینند؛ درنتیجه خیانت افزایش می یابد. به علت حجاب، زنان 
قابل شناسایی نیستند، درنتیجه خیانت از روی خشم را بسیار بی پروا انجام می دهند. حذف 
چادر فواید زیادی ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد: »امتعۀ وطنی رواج پیدا می کند؛ 
تااندازه ای از خیانت زن به شوهر جلوگیری می شود؛ زن ها محترم می شوند؛ این آزادی 
که حاال زن ها در چادر دارند و از آن سوءاستفاده می کنند از آن ها گرفته شده و درعوض 
یک آزادی باشرافتی به آن ها داده می شود و در زندگی شریک می شوند و غیره؛ و این 
قدم بزرگی است به طرف ترقی اخالقی و اقتصادی« )نامۀ جوانان، سال 1، شمارۀ 1، 

26سنبلۀ1302، ص2(.
این نشریه در همین راستا این رباعی را خطاب به زنان چاپ کرد:

تا چند نقاب تنگ در سر دارید »تا کی کفن سیاه دربر دارید؟  
گر طالب آزادی و علم و هنرید  ترکانه حجاب جهل را بردارید« )نامۀ جوانان، 

سال 1، شمارۀ 1، 26سنبلۀ1302، ص2(.
»نامۀ جوانان« به کسانی که مخالف تحصیل زنان هستند انتقاد می کند و آنان را از موانع 
پیشرفت ایران می داند و بر این باور است که زندگی این عده از »خریّت« ملت تأمین می شود؛ 
به همین علت بر عقاید غلط خود پافشاری می کنند. از مردان نیز می خواهد به سخنانی ازقبیل 
این که »اگر زن سواد پیدا کند تحصیل نماید، بی ناموس می شود بابی می شود« توجه نکنند 

)نامۀ جوانان، سال 1، شمارۀ 1، 26سنبلۀ1302، ص2(.
فارغ التحصیلی در مدرسۀ عالی  پانزدهمین جشن  از  نیز در خبری  »ناهید«  نشریۀ 
آمریکایی، نقش زنان را در راستای نوسازی کشور مهم می داند. یکی از زنان سخنران این 
مراسم، راه رسیدن به توسعه و نوسازی کشور را افزایش تحصیالت زنان می داند و ساخت 
مدرسه برای تعلیم وتربیت آنان را برای رسیدن به این امر مهم ضروری می داند )ناهید، سال 

3، شمارۀ 9، 11جوزا1303، ص3(.
باتوجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است تا چگونگی طرح مسائل و 
موضوعات مهم زنان براساس گزیده ای از مقاالت نشریات »زبان زنان« و »عالم نسوان« پی 

گرفته شود:

1. زبان زنان
صدیقه دولت آبادی خواهر حاجی میرزا علی محمد دولت آبادی در 20شوال1337ق/1298ش 
یعنی سه سال بعداز تعطیلی نشریۀ »شکوفه«، روزنامۀ »زبان زنان« را در اصفهان انتشار 
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داد. »این نشریه هر هفته روزهای شنبه با تیراژ 2500 نسخه فروخته می شد و مردان بیشتر 
از زنان خوانندۀ ثابت آن بودند« )ساناساریان، 1384، ص58(. این روزنامه، عناوینی مانند 
»زنان و علوم«، »زنده باد قلم«، »زن بیچاره نیست«، »حق با آزادی است«، و »سرنگون باد 
استبداد« را بر مقاالت خود قرار می داد )کهن، 1362، ج2، ص698(. روزنامۀ زبان زنان 
به تدریج از مسلک مقرر خود که بحث در امور مربوط به زنان و دوشیزگان بود خارج 
شد و به موضوعات دیگری پرداخت و درنتیجه جنبۀ جنجالی پیدا کرد. این روزنامه به 
مناقشۀ قلمی با مردان می پرداخت و موضوع آزادی و استبداد را بیش از آن که مسئلۀ مردان 
و زنان ایران بداند، مسئله ای مختص به زنان می دانست و ازآنجا که روزنامه ای زنانه بود 
بانوان را چاپ می کرد. مندرجات زبان زنان دربارۀ مسائل  فقط مقاالت و نوشته های 
حقوقی، اجتماعی، علمی و تربیتی زنان بود. دولت آبادی به علت وضعیت نابه سامان زنان 
در سال های پس از جنگ جهانی اول این روزنامه را منتشر کرد. او موقعیت زنان در آن 

دوره را این گونه شرح می دهد:
»در سال 1297ه  ش گذرم به اصفهان افتاد. آن زمان موقعیت زن در آن شهر تاریخی 
باریک و افق آن سامان بی نهایت تاریک بود. هوای اصفهان برای تنفس آزادی خواهان مسموم 
و روزگارشان مغموم می گذشت. ... از زنان سروصدایی نبود و بانوان حق دخالت در تربیت 
دختران را نداشتند. مادران متمول باالترین محبتشان دربارۀ دختر این بود که از بدو تولدش 
درصدد تهیۀ جهیزیه باشند و چون دختر به هفت سال می رسید خوشبختی دختر را بر این 
می دانستند که خواستگارانی داشته باشد و اگر کسی نبود به رّمال، فال گیر و دالل پناه برده و 
پول ها خرج کنند تا دختر را در سن هشت نه سالگی به عوض فرستادن به مدرسه و دارالتربیت 
به خانۀ شوهر روانه و ازآن جا دسته دسته به گور روانه کنند. این همه ناگواری ها و بی اعتدالی ها 
روح معارف پرستی مرا تقویت کرده و برآن واداشت بدون اندیشه و هراس مدرسۀ سیاسی 
به وجود آورم و چون نسخۀ طبیب به بالین بیماران خانه نشین بی کار بفرستم تا در حدود امکان 
به بیداری و هوشیاری زنان مدد شده باشد. در تأثیر این افکار زبان زنان به وجود آمد« )زبان 

زنان، سال 4، شمارۀ 1، فروردین 1301، ص20(.
روزنامۀ زبان زنان در ابتدا جنبۀ سیاسی نداشت و به امور اختصاصی زنان می پرداخت؛ 
ولی نگرش صدیقه دولت آبادی که از فعاالن سیاسی و تندروی تساوی حقوق زنان بود، 
روزنامه را به تدریج به حوزۀ سیاست و مسائل روز کشاند؛ مسائلی که ورود به آن برای زنان 
ممنوع بود. انتخاب نام »زبان زنان« برای روزنامه، آشکارا سنت شکنی و وارونه سازی مفاهیم 
غالب بود. در جامعۀ سنتی طرح غالب این بود که »زبان زن« باید کوتاه باشد و »زبان درازی« 
برای زنان بار منفی دارد؛ ولی صدیقه دولت آبادی با نامیدن عنوان روزنامه به نام »زبان زنان« 
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https://socialhistory.org/( نه تنها این طرح غالب را به بازی گرفت، بلکه به آن باری مثبت داد
.)fa/collections/sedighe-dolatabadi-collection

زبان زنان به دلیل همین قلم صریح و تند هدف انتقاد شدید اقشار سنتی قرار گرفت 
و تالش هایی برای توقیف آن ازسوی وزارت معارف به عمل آمد. برای نمونه در تلگرافی 
از اصفهان به وزارت معارف و اوقاف در نکوهش این روزنامه آمده است: »عدم توقیف 
مجلۀ زبان زنان منافی اسالم و شریعت سید اَنام1 منیر دین ]است[« )ساکما، 297036081(. 
دولت آبادی دربرابر فشارها و تهدیدهای مخالفان خود بسیار ایستادگی می کرد و می نوشت: 
»می دانیم دامن کار و دانش به کمر زدن، راست گویی، آزادی پژوهی و ایران پرستی، دشواری 
بسیار دارد و باید دربرابر دروغگویان، تاریک منشان و آزادی شکنان ایستادگی کرد« )زبان 

زنان، سال 2، شمارۀ 52. به نقل از کهن، 1362، ج2، ص699(.
-بعداز  1339ق/15جدی1299ش  ربیع الثانی  در  اول،  دورۀ  همان  در  روزنامه  این 
انتشار شمارۀ 57- به دستور فتح اهلل خان اکبر سپهدار اعظم رئیس الوزرا توقیف شد )ساکما، 
297036081(. سپهدار که از قلم تند و صریح »زبان زنان« در مخالفت با سیاست انگلستان 
در ایران و قرارداد 1919م به خشم آمده بود به بهانۀ »بعضی مالحظات سیاسی« )ساکما، 
297036081( خود به طور مستقیم در تلگرافی به حکومت اصفهان دستور توقیف این روزنامه 
را صادر کرد. در این تلگراف آمده است: »حکومت جلیله؛ روزنامۀ زبان زنان بدون اجازۀ 
وزارت داخله و معارف جدیداً در اصفهان عرض اندام کرده است و برخالف سیاست دولت 
ُدرافشانی می کند. البته توقیف کرده، اطالع دهید« )ساکما، 297036081(. دولت آبادی که 
روزنامۀ خود را بی هیچ دلیل موجهی مستوجب توقیف نمی دانست، پس از کودتای 1299ش 
درصدد رفع این توقیف برآمد. وی در نامۀ مورخ 29اسد1300ش خود به وزارت معارف 
دربارۀ چگونگی توقیف این روزنامه می نویسد: »چنانچه خاطر محترم اولیای آن وزارت خانه 
آگاه است که زبان زنان به موجب امتیازنامۀ نمرۀ 5180 مورخۀ 17شعبان1337 تحت مدیریت 
من قریب به دو سال از تاریخ 20شوال1337 الی تاریخ 21ربیع الثانی1339 تا شمارۀ 57 با 
بهترین اصلوب ]اسلوب[ و درنهایت پاک دامنی و عفِت قلم چاپ و انتشار می یافت، تا 
تاریخ 15جدی99 آقای سپهدار اعظم که رئیس الوزرا بودند« تلگرافی مبنی بر توقیف مجله 
به حکومت اصفهان نمود و »حکومت و نظمیه برطبق آن تلگراف، زبان زنان را به موجب 
اخطاریۀ رسمی به ادارۀ من و مطبعۀ حبل المتین توقیف نمودند« )ساکما، 297036081؛ بیات 

و کوهستانی نژاد، 1372، ج1، ص584(.
ادارۀ معارف و صنایع  انصاری رئیس  پیگیری های دولت آبادی، صادق  با  سرانجام 
مستظرفۀ اصفهان در نامه ای، از وزارت معارف تقاضا کرد تا توقیف روزنامۀ زبان زنان رفع 

1. سید االَنام: بزرگ آفریدگان؛ لقب پیامرب 

اسالم. اَنام: مخلوقات؛ آفریدگان؛ جن و انس.
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شود. در بخشی از این نامه چنین آمده است: »... جریدۀ زبان زنان در تاریخ 15 جدی به امر 
مرکْز توقیف و راپورت آن را ... نیز تقدیم داشت. اینک که تمام جرائد اصفهان آزاد است 
و اخیراً دو طغرا امتیاز به نام جریدۀ »غرش« و »نجات ایران« هم ضمیمۀ امر مطاِع نمرۀ 191 
صادر و مرحمت شده، درصورتی که اولیاء آن مقام منیع مقتضی بدانند این جریده هم از 

توقیف خارج شود« )ساکما، 297036081(.
وزارت معارف پس از دریافت نامۀ فوق نامه ای برای رفع توقیف نشریۀ زبان زنان 
به قوام السلطنه رئیس الوزرا نوشت و خاطرنشان ساخت که »از زمان تصدی آقای سپهدار 
جریدۀ مزبوره بدون مراجعه به وزارت معارف ازطرف حکومت اصفهان توقیف گردید. در 
تعقیب تظلم مدیرۀ جریدۀ مزبور، وزارت معارف از ریاست وزراءِ وقت کسب تکلیف و 
درخواست رفع توقیف نمود؛ ولی جوابی به امر آقای سپهدار اعظم بدین مضمون واصل 
گردید که جریدۀ مزبور به واسطۀ بعضی مالحظات سیاسی توقیف گردیده است. اینک اگر 
حضرت اشرف صالح می دانند مجدداً اجازۀ انتشار داده شود« )ساکما، 297036081؛ بیات و 

کوهستانی نژاد، 1372، ج1، صص 582-581(.
عالوه برآن، وزارت معارف برای رفع توقیف از روزنامۀ زبان زنان، در نامۀ مورخ 5 
اسد )مرداد( 1300 به وزارت داخله نوشت: »مجلۀ زبان زنان که اجازۀ انتشار آن در اصفهان 
ازطرف وزارت معارف صادر شده است، موافق خبر تلگرافی رئیس معارف اصفهان ازطرف 
حکومت در نشر آن جلوگیری به عمل آمده است. هرگاه علتی نداشته مقتضی است مقرر 
فرمائید به حکومت اصفهان مقرر دارند که ممانعت از طبع و نشر مجلۀ مذکوره ننماید« 

)ساکما، 297036081(.
سرانجام در سنبلۀ 1300ش وزارت معارف با ارسال نامه ای به ادارۀ روزنامۀ زبان زنان 
اعالم داشت که »وزارت معارف اقدامات الزم را در رفع توقیف روزنامه به وسیلۀ جلیلۀ داخله 
نموده و عن قریب نتیجۀ آن ]را[ معلوم و به شما اعالم خواهد نمود« )ساکما، 297036081(. 
هم چنین در همین تاریخ از وزارت معارف به وزارت داخله اعالم شد: »... حاال که حکومت 
توقیف روزنامه را منسوب به حکم ریاست وزراءِ وقت می نماید ]و[ آن هم معلوم نیست از 
چه نقطه نظری بوده، مقتضی است دستور دهند حکومت از انتشار روزنامۀ مزبور جلوگیری 
ننماید« )ساکما، 297036081(. متعاقب آن، وزارت داخله در تاریخ سنبلۀ 1300ش به وزارت 
معارف نوشت: »برطبق رقیمۀ نمرۀ 2974 به حکومت اصفهان تلگراف شد به جریدۀ زبان 

زنان اجازۀ طبع و نشر بدهند« )ساکما، 297036081(.
دولت آبادی خود نیز دربارۀ نحوۀ رفع توقیـف روزنـامۀ زبان زنان چنین می نویسـد: 
»...در تاریخ 12سرطان1300 ادارۀ معارف اصفهان در تحت مراسلۀ رسمی نمرۀ 233 به من 
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نوشته اند که برطبق امر مورخۀ 7سرطان1300 نمرۀ 1870 وزارت جلیلۀ معارف، زبان زنان از 
توقیف درآمده است« )ساکما، 297036081(.

اجازۀ انتشار مجدد روزنامۀ زبان زنان البته مبتنی بر رعایت اصولی بود که در نامۀ وزارت 
معارف به ادارۀ معارف اصفهان برای آن نشریه معین شده بود. در بخشی از این نامه چنین 
آمده است: »... چون طبع و انتشار جریدۀ مزبور را تصدیق می نمائید، وزارت نیز اجازۀ آزادی 
آن را می دهد؛ مشروط بر این که به مدیر آن اخطار شود: اوالً برطبق التزامی که سپرده است 
)آگاهی زنان بر وظایف مشروعۀ خود و نشر آثار ادبی و اخالقی در میان ایشان( رفتار نماید؛ 
]ثانیاً عبارت گوشه وکنایه دار برای طفره از مواد قانون در مجلۀ خود درج ننماید[1؛ ثالثاً چون 
زبان زنان مجله است، البته قطِع ورق آن را طوری قرار دهد که با جریده اشتباه نشود؛ 
به عالوه در سرلوحۀ آن عبارت مجلۀ زبان زنان قید شود نه زبان زنان به طور مطلق« )ساکما، 

.)297036081
با  ادامۀ فعالیت مطبوعاتی خود را در اصفهان  این زمان، دولت آبادی که دیگر  در 
دشواری هایی توأم می دید، به هنگام اخذ اجازۀ انتشار مجدد زبان زنان از اصفهان عازم تهران 
شد و براساس مجوزی که وزارت معارف برای انتشار زبان زنان به او داده بود، تصمیم گرفت 
تا ازآن پس نشریۀ مزبور را به صورت مجله در تهران منتشر کند )ساکما، 297036081(. 
روزنامۀ مزبور پس از رفع توقیف به شکل مجله و به صورت ماه نامه از فروردین ماه 1301ش 
در تهران منتشر شد. این مجله عالوه بر دفترش در تهران، در شیراز، اصفهان، دماوند، اهواز، 
و تبریز هم نمایندگی داشت. انتشار این مجله تا پایان همان سال بیشتر دوام نیاورد؛ علت 
موضوع این بود که ازسوی وزارت معارف، محدودیت هایی ایجاد شد و صدیقه دولت آبادی 
برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. انتشار دورۀ سوم نشریه بعداز بازگشت دولت آبادی از 
اروپا از سال 1321ش/1942م به صورت مجلۀ ماهانه در تهران ادامه یافت )آژند، 1363، 

ص289؛ بیات و کوهستانی نژاد، 1372، ص584؛ محیط طباطبایی، 1366، ص174(.
مجلۀ زبان زنان مانند دیگر نشریات زنانه به دنبال ایجاد آگاهی در بین زنان و سپس 
تالش برای کسب حقوق آن ها بود. این نشریه در یکی از مقاالت خود نوشت: »مقصود ما 
آگاهی و بیداری زنان و تشویق ایشان به علم، و ادب کردن مادران خوب برای اطفال ایران 
است و از این نیت مقدس به یاری خدا منصرف نمی شویم« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 1، 

فروردین 1301، صص 21-20(.
زبان زنان بهترین عنوانی بود که دولت آبادی می توانست برای روزنامه اش انتخاب کند. 
بیان مسائل زنان در این نشریه، زمانی که در انزوا بودن و اعتراض نکردن نوعی فضیلت برای 
زنان محسوب می شد، نوعی هنجارشکنی تلقی می شد. عنوان زبان زنان درواقع سنت شکنی 

1. البته در سند روی این جمله خط کشیده 

شده است.
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و شکستن سکوت حاکم بر بانوان و اعتراض به وضع موجود بود. زبان زنان وسیله ای برای 
بیان محرومیت ها و نقض حقوق بانوان به عنوان یک طبقۀ اجتماعی بود. اولین خواستۀ زبان 
زنان مانند دیگر نشریات، تعمیم معارف باألخص در میان زنان بود. زبان زنان سرنوشت 
کشور را با علم آموزی و سواد زنان پیوند می زند و می نویسد: »علت این که آزادی، مشروطیت 
مملکت، و حکومت عامه در ایران برقرار نشد، این است که صاحبان این حقوق که اکثریت 
ملت می باشند بی سواد می باشند و چون بی سواد می باشند، نمی توانند وظایف خودشان را ادا 
کنند و به حقوقشان آشنا شوند« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 3، خرداد 1301، صص 25-23(.
به علت ممانعت مردان از سوادآموزی زنان، این نشریه سبب ذلت و بدبختی و نداشتن 
تعلیم وتربیت، و نادانی زنان را مردان می داند و آنان را شماتت می کند و می نویسد: »چه کسی 
باعث تمام این بدبختی ها شده؟ کی ها ما را از نعمت علم و کسب دانش محروم داشته اند؟ 
کدام مردم قید اسارت و جهالت را به گردن ما زن ها نهاده اند؟ کی ها ما را از چندین قرن 
پیش ناقص العقل و از هیئت اجتماعی خارجمان نموده؟ و کی ها اختیار ما و اوالد ما را از ما 
گرفته اند؟ اگر دخترهای ما را در جلوی رویمان آتش بزنند یا بفروشند ما حق سؤال وجواب 
نداریم؛ تا چه رسد به این که اطفالمان را به مدرسه بگذاریم که در آتیه آدمکش نشوند... . پس 
به عقیدۀ من این جنایت هم مثل سایر جنایات به گردن مردها است. اول باید مردها را تربیت 
کرد تا اجازه بدهند مادرهای فردا دانشمند شده و مرتکب قتل نشوند« )زبان زنان، سال 4، 

شمارۀ 3، خرداد 1301، ص21(.
آموزش بانوان از دید زبان زنان بسیار بااهمیت بود. رسیدن به سعادت و خوشبختی 
و برطرف شدن جهل عمومی و تمام شدن بدبختی های اجتماعی درنتیجۀ تحصیل تودۀ ملت 
به ویژه طایفۀ نسوان ممکن بود. زبان زنان به تحصیل اجباری معتقد بود. به همین دلیل خواستار 
ایجاد مدارس دولتی مجانی و مجبورکردن اهالی به سپردن فرزندان خود از دختر و پسر به این 
مدارس بود. عالوه برآن، این نشریه خواستار آموزش فراگیر زنان در مناطق مختلف ایران بود. 
از دید زبان زنان اصالح حال تودۀ ملت به دست خود ملت بود؛ بنابراین این نشریه خواستار 
آن بود تا زنان خود به فکر آموزش خود باشند و برای نیل به این منظور تربیت دختران نباید 
فقط به پایتخت منحصر می بود؛ بلکه، باید از پایتخت شروع می شد و به تمام نقاط ایران 
عمومیت می یافت. براین اساس این نشریه به بانوان پیشنهاد می داد که هرکدام از خانم های 
عالمه که می توانند، به شهرهای دیگر ایران بروند و در آنجا مدارس ابتدایی تأسیس کنند و 
تربیت آن ها را به عهده بگیرند. به این وسیله تودۀ ملت »از چاه تاریک جهل« درمی آیند و به 

شاهراه سعادت می رسند )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 3، خرداد 1301، ص21(.
زبان زنان در شمارۀ دیگری بازهم خواهان تخصیص امکانات آموزشی برای دختران 
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بود. دولت آبادی در این زمینه اعتراض خود را این گونه بیان کرد: »چرا باید از مدارس مجانی 
دولتی به اندازۀ حدود و حقوق ارثی دختران در مرکز و والیات ایجاد نشود؟ ... باید از دولت 
بخواهیم که در والیات مدارس دختران را تأسیس کند و در مرکز اقاًل یک دبستان فنی برای 

دختران تشکیل نماید« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 4، تیر 1301، ص22(.
البته در این زماْن تعلیم وتربیت بانوان مشکلی اساسی داشت و آن کمبود معلمان زن 
بود. بیشتر خانواده ها اگر با تعلیم وتربیت دختران شان هم کنار می آمدند، داشتن معلم مرد 
برایشان پذیرفتنی نبود. پیشنهاد دولت آبادی برای حل مشکل این بود: »وزارت معارف یک 
عده معلم مخصوص صاحبان فنون از اروپا بخواهد و ادارۀ مخصوص معارف زنان تشکیل 
دهند« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 4، تیر 1301، ص22( تا زمانی که مشکل کمبود معلمان 

زن برطرف شود.
نشریات زنان در این دوره شیوۀ متداول ازدواج در ایران را عقالنی نمی دانستند. زبان 
زنان نیز همگام با دیگر نشریات و حتی بیشتر از آن ها به این موضوع اهمیت می داد. این 
موضوع از دو جهت مهم بود. یکی اینکه، ازدواِج اغلب دختران در سنین پایین اتفاق می افتاد؛ 
یعنی دختران کم سن وسال، همسر پیرمردان یا مردان زن دار می شدند؛ ازطرف دیگر، هنگام 
ازدواْج طرفین یکدیگر را نمی دیدند و از خوی و طبیعت یکدیگر آگاه نبودند. دولت آبادی در 
نشریۀ زبان زنان به موضوع ازدواج زودرس پرداخت. او ازدواج های زودهنگام را مانع رشد 
طبیعی دختران و سبب ازبین رفتن سرزندگی آن ها و بروز پیری زودرس می دانست. ازنظر او 
شرط توافق سنی دختر و پسر در هنگام ازدواج مهم بود: »اینکه علما و دانشمندان را عقیده 
بر این است که دختران را کمتر از 18 و 20 سال شوهر ندهند و مردان نیز بعداز 25 سال 
ازدواج نکنند، برای این است که معنی زندگانی اشتراکی را بفهمند و بنیۀ هر دو به حدِّ کمال 
برسد تا بتوانند از عهدۀ وظایف طبیعی برآیند. چه بدبختی ها، چه ناسازگاری ها در زناشویی ها 
حاصل شده است ... مسئولیت تمام آن ها به گردن والدین بی علم نادان است که در ازدواج 
دختر و پسر مداخله کرده و به میل طرفین اهمیت نداده اند« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 3، 

خرداد 1301، صص 25-23(.
زبان زنان در شمارۀ دیگر خود در انتقاد از این موضوع با لحنی تند نوشت: »اصول 
زندگانی در ایران غلط است؛ اصول ازدواج غلط است؛ تا اصول زندگانی و ازدواج اصالح 
نشود، ایرانی پا به دایرۀ تمدن حقیقی نخواهد گذاشت« )زبان زنان، سال 4، شمارۀ 4، تیر 

1301، ص21(.
به علت وجود و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و نیز بیماری های واگیردار در سطح 
جامعه، لزوم حفظ بهداشت از دید مطبوعات زنان آن دوره به دور نمانده است. چون که 
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مراقبت، بهداشت و مسئولیت امور خانه در دست زنان بود، گسترش و شیوع دو بیماری 
خطرناک سفلیس و سوزاک موجب نگرانی روزنامه نگاران زن شده بود. تعداد زیادی از زنان 
و مردان جامعه مبتال به این بیماری بودند، زیرا به سرعت منتقل می شد و نتیجۀ آن برای زنان 
و به ویژه اطفال زیان آور بود. به همین دلیل نشریات زنان یکی از رسالت های خود را آشناکردن 
زنان با بیماری های مقاربتی و نیز راه های جلوگیری از آن می دانستند. به دلیل شیوع بیماری های 
مسری مانند وبا و آبله، زبان زنان در مقاالتی روش های جدید مبارزه با این بیماری ها را 

پیِش روی زنان قرار داد تا به این وسیله از تعداد تلفات این بیماری ها کاسته شود.
مجلۀ زبان زنان موضوعات تئوریک مدرن مانند سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم را 
در صفحات خود پیش می کشید که این می تواند نشانگر سعی صدیقه دولت آبادی درجهت 
فراهم آوردن پایه های الزم نظری برای جنبش زنان درزمینۀ دستیابی به حقوق فردی و 

اجتماعی شان باشد.
در سرلوحۀ نشریه نوشته شده بود که »تنها نوشته های زنان و دختران پذیرفته ]می شود[ 
و دفتر ما در چاپ و کم و بیش نمودن آن ها آزاد می باشد…«؛ بدین ترتیب صفحات مجله در 
انحصار زنان بود، زیراکه زبان زنان بود. زبان نگارش نشریه تند بود؛ ولی از به کاربردن کلمات 
مستهجن اجتناب می کرد و عزت کالم و عفت قلم را رعایت می کرد. نثر مجله ساده و همه فهم 
بود و تالش می کرد که از به کاربردن واژه های غیرفارسی اجتناب کند و معادل فارسی آن ها را 

.)https://socialhistory.org/fa/collections/sedighe-dolatabadi-collection( عرضه کند

2. عامل نسوان
نشریۀ منظم دیگری که مدت سیزده سال به طور پیوسته منتشر شد، نشریۀ »عالم نسوان« 
ارگان فارغ التحصیالن عالی مدرسۀ دخترانۀ آمریکایی بود. این مدرسۀ دخترانه را مبلغان 
مسیحی آمریکایی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه تأسیس کرده بودند و تحصیل تمامی 
دختران مسیحی، یهودی، زرتشتی و مسلمان در آن آزاد بود؛ ولی پس از انقالب مشروطه 
حضور دختران مسلمان در این مدرسه بیش ازپیش افزایش یافت. مجلۀ عالم نسوان که 
از آغازِ تحول فکری زنان ایران به وجود آمد گرچه نقشی مؤثر در تحوالت آزادی بانوان 
نداشت، ولی چون مدت سیزده سال و به طور منظم اداره می شد، می توان آن را از نشریات 
مؤثر در پیشرفت بانوان ایرانی دانست. مؤسس و صاحب امتیاز این نشریه خانم نوابه 
صفوی بود و نشریه در چهل صفحه به طور ماهانه انتشار می یافت )کهن، 1362، ج2، 

ص704؛ ببران، 1381، صص 81-80(.
مجلۀ عالم نسوان در نخستین روزهای پس از کودتای سوم اسفند 1299 از دولت 

علی اکبر خدری زاده



99
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

سیدضیاءالدین تقاضای انتشار کرد. در تاریخ 18حوت1299/1339ش با نامۀ سیدضیاءالدین 
طباطبایی به حکومِت نظامی تهران این مجله اجازۀ انتشار یافت. در این نامه آمده است: »مدرسۀ 
اناثیۀ امریکائی به موجب شرحی تقاضای طبع و توزیع مجّلۀ عالم نسوان را نموده اند. چون 
این مجله به هیچ وجه دارای مسائل سیاسی نخواهد بود قدغن ]غدغن[ نمائید1 اجازۀ طبع و 
نشر مجلۀ مزبور داده شود« )ساکما، 293005763(. متعاقب آن ایالت و بلدیۀ تهران در نامۀ 
مورخ 18حوت1299ش خطاب به مدرسۀ اناثیۀ آمریکایی اعالم داشت: »حسب االمر بندگان 
حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزرا دامت عظمه طبع و نشر مجلۀ نسوان آزاد خواهد 
بود. به وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف نیز توصیه شد که از طبع و نشر مجله ممانعت ننماید« 
)ساکما، 293005763(. عالوه برآن در بخشی از نامۀ ایالت و بلدیۀ تهران خطاب به وزارت 
معارف و اوقاف دربارۀ انتشار عالم نسوان چنین آمده است: »سواد دست خط نمرۀ 12166 
ریاست وزراءِ عظام دامت عظمه درخصوص طبع و نشر مجلۀ نسوان لفاً تقدیم می گردد. 
قدغن ]غدغن[ فرمایید در طبع و نشر مجلۀ مزبور ممانعت ننمایند« )ساکما، 293005763(.

عالم نسوان ازجمله نشریات زنان بود که به مسائل زنان می پرداخت. عالم نسوان از سال 
1299 تا 1314ه  ش حدوداً پانزده سال منتشر شد؛ یعنی از نشریات دیگر عمری طوالنی تر 
داشت که برای نشریۀ زنانه امتیاز بزرگی محسوب می شد. این مجله هر دو ماه یک شماره 
در 38 صفحه به قطع کوچک خشتی طبع می شد و بنابراین در هر سال شش شماره از آن 
انتشار می یافت. مجلۀ عالم نسوان از مجالتی است که مخصوص نسوان تأسیس شد و بیشتر 
مقاالت آن به قلم فارغ التحصیالن مدرسۀ آمریکایی نوشته شده است. مقاالت این مجله در 
پیشرفت و ترقی نسوان مملکت و تعلیم اصول خانه داری و زندگانی جدید به آن ها کمک 

فراوان کرده است )ببران، 1381، ص81؛ رستم کالیی، 1387، ص237(.
مجلۀ عالم نسوان در همان آغاْز خود را این چنین معرفی کرد: »غرض از تأسیس عالم 
نسوان تعاون در تعالی و ترقی نسوان و تشویق آنان به خدمت به وطن و خانواده و ُحسن 
ادارۀ امور تربیتی می باشد.« »مجلۀ عالم نسوان هر دو ماه یک نمره طبع و توزیع می شود. ابداً 
قصد انتشار اخبار سیاسی که در روزنامه های یومیه خوانده می شود نداشته؛ فقط مطالبی را که 
برای زنان ایران نهایت لزوم و اهمیت را دارد موردبحث قرار خواهد داد« )عالم نسوان، سال 

1، شمارۀ 1، مهر 1299، ص2(.
اشارۀ صریح ناشران عالم نسوان به غیرسیاسی بودن این نشریه شاید به این دلیل باشد 
که آن ها می خواستند با بیان غیرسیاسی بودن این نشریه از همان ابتدا از حساسیت دولت 
دربارۀ آن بکاهند و نیز از طرفی شاید به نظر ناشران این مجله در مملکتی که هنوز بانوان آن 
از سوادآموزی و تحصیل بهره ای نداشته اند، پرداختن به سیاست کاری بی معنی بوده است؛ 

و دستور  تأکید  از معانی غدغن  یکی   .1

این جا  در  منایید«  »غدغن  ظاهراً  و  است 

به معنی »تأکید منایید و دستور دهید« به کار 

رفته است.
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چنانچه دراین باره می نویسند: »ما را عقیده برآن است که عوض آنکه َهمِّ خود را صرف 
سیاست بی معنی نماییم، بهتر است که سیاه روزگاری خود را اصالح کنیم و به هر نحوی که 
ممکن است درصدد ترویج علوم، ایجاد مؤسسات علمی و تشکیل محافل و مجالس اخالقی 
و ادبی برای رفع نواقص نسوان، تحصیل حقوق و اختیارات آنان، ]و[ تحصیل آزادی برای 
تعلیم وتربیت آنان برآییم تا شاید بشود خوشبختی برای نسوان بدبخت این سرزمین فراهم 

آوریم« )عالم نسوان، سال 5، شمارۀ 1، مهر 1303، ص4(.
فعالیت مطبوعاتی عالم نسوان برای پیشرفت زنان بر روی پنج موضوع اساسی متمرکز 
شده بود: تعلیم وتربیت زنان؛ حفظ الصحۀ زنان )بهداشت(؛ اصالح قانون خانواده؛ اشتغال 
زنان؛ و کشف حجاب. این نشریه دربارۀ نقش زنان در تعلیم وتربیت می نویسد: »باألخره بعداز 
چندین سال کوشش و مباحثات طوالنی اگر نتیجه به حرف نکشد الیحۀ تعلیم اجباری به 
مجلس پیشنهاد گردید... . دولت تصمیم گرفت که در کوچکترین قراء، همان که ]همین که[ 
عدۀ شاگردان به هفتاد برسد یک باب مدرسه باز کند. در شهرهای بزرگ کارخانۀ معلم سازی 
برپا کنند ]و[ بچه های برزگر و روستائیان هوشمند را که سالیان دراز در نادانی و جهالت بار 
آمده و از دنیا دور بوده اند تربیت کنند. این اقدام که آبادی مملکت ترقی ملت را ضمانت 
می کند، هرچه زودتر بشود دیر است، زیرا مردم تربیت نشوند از هیچ طبقه و صنف نخواهند 
دانست که چگونه بایستی کار کنند. دهقان بی سواد پس از مختصر اطالعی دیگر زیر بار 
هزار خروار خرافات نمی رود؛ کارش را موافق عقل و تدبیر انجام می دهد؛ حساب دخلش 
را نگاه می دارد؛ خرجش را برآورده می کند. ... روزی که زنگ این مدرسه ها به صدا درآید 
ملت درخواب مانده که از قافلۀ تمدن عقب مانده از جا برمی خیزد چاره می جوید تا راه نارفته 
را بپیماید؛ ولی نمی دانیم در این نقشه چه حقی برای دختران قائل شده اند. اساساً در ایران 
صحبت از زنان نیست؛ مردها همه چیز را حق خود می دانند...« )عالم نسوان، سال9، شمارۀ 

2، آذر 1307، ص3(.
عالم نسوان در راستای ضرورت تحول اجتماعی زنان و در انتقاد از وضعیت اسفبار 
آنان نوشت: »در موقعی که دختْر قوایْش مستعِد تحصیل است، زمانی که با فضای کودکی 
باید آزاد باشد و بازی کند، به قید شوهرداری مقید می شود و طولی نمی کشد که اطفال هم 
دورش را احاطه می کنند. آن وقت باید شب ها برای توجه اطفال بیدار باشد و روزها به انجام 
امور خانه و فرمان برداری شوهر حاضر شود. نتیجۀ یک چنین ازدواج بی موقعی این می شود 
که دختر دچار زحمت می شود و از عهدۀ کارِ خانه برنمی آید و شوهر به انتظارات خود که 
داشتن یک نفر زن کاردان است نایل نمی گردد. آن هائی که آرزومند ترقی ایران هستند باید 
تربیت و تعلیم نسوان را وجهۀ آمال خود کنند و به توسعه و بسط معارف نسوان بکوشند، 
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زیرا چنانچه می گویند تربیت زن مهم است چون از تربیت کردن یک پسر فقط یک شخص 
عالِم بر وطن افزوده می شود، ولی از تربیت کردن یک دختر یک فامیِل تربیت شده و سعادتمند 

تشکیل می شود« )عالم نسوان، سال 7، شمارۀ 5، تیر 1306، ص2(.
ازنظر عالم نسوان تغییروتحول زن و مشارکت او در زندگانی اجتماعی بر هر امر دیگری 
مقدم است. این نشریه زنان را به دلیل جهل و نادانی نکوهش می کند و بیان می کند که علت 
این که با زنان این قسم رفتار می شود، خود زنان هستند. عالم نسوان علت حقارت و بدبختی 
زنان را اعتقاد به موهومات و خرافات می دانست که از نتایج نادانی و جهل بود و سبب شده 
بود مردان به جای آن که زن را شریک زندگانی خود بدانند »به نظر یک آلت و مبل به ما 
نگریسته، پیوسته پست ترین جایگاه و مقام و حقیرترین موقع را در معیشت فردی و اجتماعی 
خویش نصیب ما می سازند« )عالم نسوان، سال 5، شمارۀ 3، شهریور 1304، صص 27-25(. 
ازنظر این نشریه مادری می توانست فرزندان نیک و الیق و دانا تربیت کند که خود تعلیم یافته 
باشد. پس »… تا اصول موهومات منهدم و زنان این سرزمین عالِم نشوند، هر سعی که در 
ترقی وطن کنند مانند خانه ای ست که بنیان آن را بر ِگل گذارند« )عالم نسوان، سال 5، شمارۀ 

3، شهریور 1304، صص 27-25(.
عالم نسوان در جای دیگر دربارۀ ساخت مدارس و رعایت بهداشت در این مراکز 
آموزشی می نویسد: »بنای تازۀ شبانه روزی دخترانۀ آمریکایی واقع در خیابان یوسف آباد که 
اخیراً ازطرف مدرسۀ آمریکایی تهران ساخته شده و گنجایش 60 نفر را با کمال راحتی و 
مراعات حفظ الصحه دارد فرصت مناسبی به والدین می دهد که دختران خود را به فیض 

تعلیم وتربیت برسانند« )عالم نسوان، سال10، شمارۀ 2، اسفند 1308، ص4(.
عالم نسوان اشاره می کند که در مملکت متمدن بین دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد 
و هر نوع ترقی و پیشرفت و اختراعات آن ها به دلیل وجود زن هاست که تربیت کنندۀ مردان 
هستند؛ پس می نویسد: »خوب است به مملکت خودمان و حال حاضر نسوان توجه کنید 
]که[ این جا چه خبر است. شرح بدبختی زنان ایرانی از شب زفاف یا هنگام اسیری او نیست. 
نه تنها او را با اراده و میل خودشان می فروشند و به حق او اعتنا نمی کنند، بلکه می شود گفت 
از موقع تولد دچار محضورات ]محذورات[ کمرشکنی است که روی هم رفته عمر عزیز را بر 
آن ها ناگوار و تلخ می کند« )عالم نسوان، سال 6، شمارۀ 6، آبان 1305، صص 1-5(. ازنظر 
عالم نسوان خداوند در خلقت زن و مرد هیچ تفاوتی نگذاشته است و هر دو ازنظر استعداد و 
قابلیت فهم و شعور مساوی اند و تفاوتی که امروز بین زن و مرد می بینیم درنتیجۀ تربیت نشدن 
زن هاست؛ پس »این محیط و اخالق عمومی مردم این مملکت است که زن را ضعیفه نام 

می نهد« )عالم نسوان، سال7، شمارۀ 6، آبان 1305، صص 5-1(.
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خانواده یکی از مهم ترین موضوعات موردتوجه نویسندگان عالم نسوان بود. این نشریه 
حیاتی ترین مسائل زندگی خانوادگی را ازدواج دختران خردسال، نکاح موقت )صیغه(، 
چندزنی، امراض مقاربتی )بیماری های آمیزشی(، و سایر تهدیداِت علیه زنان می دانست. 
وجود بیماری های مقاربتی و شیوع آن بین زنان از مسائل موردتوجه نشریۀ عالم نسوان بود. 
این نشریه پس ازآنکه مقاالت زیادی را دربارۀ بیماری های سفلیس و سوزاک چاپ می کند، 
دربارۀ شیوع این بیماری ها و راه حل جلوگیری از ابتالی به آن ها به بانوان هشدار می دهد. 
سوزاک و سفلیس ازجمله بیماری هایی بود که زنان به آن مبتال می شدند. این بیماری ها دراثر 
ازدواج زنان با مردان مبتال به این بیماری حاصل می شد؛ هم چنین وجود فحشا در جامعه 
به رواج و شیوع این بیماری ها کمک می کرد. عالم نسوان یادآور شد که این امراض فقط 
مخصوص گناهکاران نیست؛ بلکه زنان معصوم نیز دراثر ازدواج با مردان مبتال، به آن دچار 

می شوند و روزبه روز بر تعداد مبتالیان افزود می شود.
این مجله راه حل هایی را برای جلوگیری از ابتالی بانوان به این بیماری ها پیشنهاد می کند 

که در نوع خود جالب توجه است:
1.  منع اکید از ازدواج افراد سفلیسی؛

2.  دایرکردن شعبات حفظ الصحه در والیات برای معالجه و جلوگیری از آن؛
3.  والدین چشم از شئونات ظاهری بپوشند و صحت و پاکی داماد را درنظر بگیرند؛

4.  دوشیزگان پاک سیرت درعوض تمام ایرادات معمول، ورقۀ صحت دکتر را در 
سالمت مزاج داماد مطالبه کنند و راضی نشوند وجود پاک خود را با ازدواج با شخص 

ث کنند. سفلیْس ناپاک و ُمَلوَّ
5.  کلیۀ حمام ها در تحت مراقبت مجلس حفظ الصحه درآید )عالم نسوان، سال 12، 

شمارۀ 5، شهریور 1311، صص 194-193(.
ازدواج های اجباری از دالیل ابتالی زنان به امراض سفلیس و سوزاک بود. عالم نسوان 
گزارش هایی تلخ از زنان جوانی چاپ می کرد که به وسیلۀ شوهران خود بیمار شده بودند. در 
یکی از این گزارش ها آمده است: »والدین من باعث بدبختی من شدند و مرا مثل یک برده 
به کسی شوهر دادند که هرگز ندیده بودم و نامش را هم نمی دانستم. آن ها نمی دانستند که 
من مخالف این ازدواجم، ولی مخالفت یا موافقت من برای شان اهمیتی نداشت... . من دختر 
جوان، تیره روز و قربانی شده ای بودم؛ دختر هجده ساله ای با قلبی پر از امید که تنها پشتیبانان 
من یعنی پدر و مادرم مرا قربانی کردند... . اولین شب تحقیرشدنم یعنی شب عروسی ام 
گذشت و ظرف پانزده روز سفلیس گرفتم« )عالم نسوان، سال 4، شمارۀ 2، آبان 1302، 

صص 35-34(.
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عالم نسوان خواستار تغییر در قوانین ازدواج و شرایط نابرابر طالق بود. ازنظر عالم 
نسوان روش نادرست ازدواج نیز خود یکی از دالیل ازدیاد طالق در جامعه به شمار می رفت. 
مستوره افشار در مقاله ای نوشت: »آیا اطالع داریم که مردان هر وقت بخواهند می توانند 
زنانشان را از خانه بیرون بیندازند؟ آیا می دانیم در دهات دور از پایتخت دختر ده ساله را به 
عقد مرد شصت ساله درمی آورند؟« )عالم نسوان، سال 12، شمارۀ 5، شهریور 1311، صص 

.)194-193
در اکثر ازدواج ها عروس و داماد بی خبر بودند و حتی آشنایی خانوادگی نیز نداشتند. 
ل می دیدند، بدون مشورت با دختر و گرفتن  گاهی اوقات والدین وقتی داماد را فردی متموِّ
رضایتش او را به ازدواج وادار می کردند. عالم نسوان این نوع ازدواج را به »خریدوفروش« 
تشبیه می کند. عالوه بر ازدواج اجباری، ازدواج در سنین پایین نیز رواج داشت. این نوع ازدواج 
سبب بروز اختالل در حفظ الصحۀ دختران می شد. عالم نسوان ضمن برشمردن مضرات این 
نوع ازدواج می نویسد: »چرا متفقاً برضدِّ این عمل زشت قیام نمی نمایید؟ برای چه یک قانون 
ازدواج را از دولت تقاضا نمی کنید که از عروسی کردن دختر کوچک تر از شانزده یا هفده ساله 

جلوگیری نماید؟« )عالم نسوان، سال 3، شمارۀ 6، تیر 1302، صص 7-5(.
نشریۀ عالم نسوان در دهۀ 1300ش از بیم برانگیخته شدن خشم سانسور دولتی و 
روحانیون علناً دربارۀ حجاب بحث نمی کرد؛ ولی در سال های 1310 و 1311ش مباحث 
مربوط به کشف حجاب در بخشی با عنوان دربارۀ حجاب که در هر شماره منتشر می شد، 
در این مجله به اوج خود رسید. این نشریه نظرات موافقان و مخالفان کشف حجاب را چاپ 
می کرد. طرفداران کشف حجاب بر این باور بودند که چادر جلوی پیشرفت زنان را می گیرد 
و دسترسی آنان را به تعلیم وتربیت و مجامع عمومی محدود می کند )رستم کالیی، 1387، 
صص 252-253(. بااین حال در واکنش به شور و هیجان نامحدود دربارۀ کشف حجاب، 
برخی نویسندگان ارتباط میان آزادی زنان با کشف حجاب را رد می کردند. فاطمه انصاری 
در شهریور 1311ش نوشت: »عده ای از مردم، ازجمله خود من، عقیده داریم که نه برداشتن 
چادر آزادی می آورد و نه داشتن حجاب و چادر مانع از فساد اخالقی می شود« )عالم نسوان، 

سال 12، شمارۀ 5، شهریور 1311، ص220(.
نشریۀ عالم نسوان نمونه ای از مطبوعات زنانۀ عصر رضاشاه است که نشان می دهد 
چگونه نوسازی اجتماعی-فرهنگی سال های آغازین دورۀ رضاشاه براساس برنامه ای انجام 
شد که پیش ازآن ازسوی روشنفکران مشروطه خواه نیز مطرح شده بود؛ ولی تعطیلی این مجله 
در سال 1313ش به احتمال بسیار بدان معنا بود که فضای سیاسی کشور درحال چرخش از 

نوسازی دولت محور به سوی خودکامگی است.
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نتیجه گیری
در سال های پس از کودتای 1299ش به دلیل سرخوردگی روشنفکران نسل سوم از انقالب 
مشروطه، و ناامنی و بی ثباتی سیاسی پس از جنگ جهانی اول در ایران و ضرورت تشکیل 
دولت مقتدر و نوسازی اجتماعی-فرهنگی، نشریات زنان همانند سایر نشریات کشور بیش از 
هر زمانی غیرسیاسی بودند و صرفاً به نوسازی دولت محور توجه داشتند. با بررسی مقاالت 
دو نشریۀ زبان زنان و عالم نسوان می توان نتیجه گرفت که دغدغۀ اصلی این دو نشریه 
فراهم کردن زمینه های الزم برای مشارکت اجتماعی-فرهنگی زنان ایران بوده است؛ به بیان دیگر، 
فعالیت فرهنگی نشریات مذکور براساس برنامه و اهدافی بود که پیش ازآن ازسوی روشنفکران 
مشروطه خواه مطرح و دنبال شده بود. ازاین رو می توان گفت که خواسته ها و پیشنهادهای 
مطرح شده در نشریات مذکور تالشی درجهت پیگیری و تحقق بخشی آرمان های روشنفکران 
مشروطه خواه ایران بوده است. دفاع از حقوق زنان، مبارزه با جهل و بی سوادی زنان، رسیدگی 
به معضالت بهداشتی-درمانی زنان، موضوع حجاب، قوانین ازدواج وطالق، مبارزه با ازدواج 
زودهنگام دختران، و تعدد زوجات از موضوعات مهمی بوده است که در دو نشریۀ مزبور 
به آن ها توجه شده است. باوجوداین از این نکتۀ مهم و قابل تأمل نباید غافل بود که گفتمان 
تجددگرای »زبان زنان« و »عالم نسوان« اگرچه مبتنی بر نقد واقعیت های جامعۀ سنتی و 
توسعه نیافتۀ ایران، و در مسیر نوسازی ساختار اجتماعی-فرهنگی بوده، ولی وجه غالب آن در 

راستای پذیرش و اقتباس غیرنقادانۀ تجدد بوده است.
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پیامنه صالحی 2 | غالمرضا عزیزی3

چڪیده:

الزام های حقوقی انتشار مصاحبه های تاریخ 
شفاهی در فضای مجازی1

از طــرح  پیــِش رو مســتخرج  1. نوشــتار 

پژوهشــی مصــّوب شــورای پژوهــش ســازمان 

ــوان  ــا عن ــران ب ــی ای ــۀ مل ــناد و کتابخان اس

تاریــخ  مصاحبه هــای  حقوقــِی  »مســائل 

شــفاهی« تهیــه شده اســت. طــرح مذکــور در 

ســال 1396 بــا نظــارت علمــی آقــای غالمرضا 

ــده  ــرا ش ــناد اج ــکدۀ اس ــزی در پژوهش عزی

ــت. اس

ــی،  ــات فارس ــان و ادبی ــد زب 2. کارشناس ارش

ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملی ایــران، تهران، 

ــئول( ایران )نویسندۀمس

pe_salehi@yahoo.com 

3. عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکدۀ اســناد 

ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملی ایــران، تهران، 

ایران

greazizi@gmail.com

هدف: شناسایی جنبه های حقوقی انتشار مصاحبه های حاصل از تاریخ شفاهی درفضای مجازی.

روش/ رویکرد پژوهش: مسائل حقوقِی انتشار مصاحبه ها در فضای مجازی با مطالعۀ منابع موجود 

شناسایی و ترشیح شده است. سپس قوانین مربوط به استفاده از اسناد تاریخ شفاهی در پایگاه های 

اطالعاتِی مراکز آرشیوی، شامل مرکز آرشیوی میلر، آرشیو ملی سنگاپور، دانشگاه هاروارد، تاریخ شفاهی 

ناسا، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران بررسی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در گردآوری مصاحبه ها و انتشارشان در فضای مجازی رعایت این نکات اهمیت 

دارد: آگاهی راوی از اهداف مصاحبه، یادآوری مسائل حقوقی در ابتدای ضبط مصاحبه، کسب اجازه از 

راوی برای انتشار مصاحبه در فضای وب، توجه به رعایت نکات اخالقی در انتشار مصاحبه های برخط، 

آشنایی متصدیان نرش الکرتونیکی با پایگاه های داده و نیز تدوین سیاست گذاری مناسب پیش از نرش 

منابع.

ڪلیدواژه ها: 
تاریخ شفاهی؛ مصاحبه؛ فضای مجازی؛ وب؛ تکالیف حقوقی.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

گنجینـــۀ اسنـــاد
»113«

مطالعات آرشیوی 
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 سال 29، دفرت1، بهار 1398  |  صص: 141-110 )32(
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مقدمه و طرح موضوع
اصطالح تاریخ شفاهی دو معنا دارد. در یک معنا به مصاحبه با مردم و ضبط گفته های آنان 
می پردازد تا با کمک اطالعات انباشته در ذهن آنان )خاطرات شان( از گذشته سردرآورد. 
تاریخ شفاهی هم چنین محصول همان مصاحبه نیز هست که در قالب گزارش روایی از 
رویدادهای گذشته متجلی می شود. پس تاریخ شفاهی، هم شیوه ای پژوهشی است )وسیلۀ 
اجرای تحقیقات( و هم ماحصل فرایند پژوهش است؛ به بیان دیگر، ترکیبی از عمل ضبط و 

سنِد برآمده از این عمل است.
عالوه براین، تاریخ شفاهی، تکنیک پژوهشی نوینی است که به کمک آن، اطالعات 
ارزش  می آید.  به دست  مؤسسه ها  و  نهادها  و شکل گیری  رویدادها  از  فراوانی  تاریخی 
اطالعات فراهم آمده در تاریخ شفاهی به این است که دسترس پذیر و قابل استفاده باشد؛ چه 
برای افراد عادی و چه برای پژوهش گران. پس محتوای مصاحبه های تاریخ شفاهی، پس از 
اتمام مصاحبه، باید در چارچوب و قالبی معقول و مقبول در دسترس مخاطبان قرار گیرد. این 
محتوا پیش از آنکه منتشر شود )چاپی/ الکترونیکی( باید در قالب کاری علمی درآید و اصول 

مترتب بر متون علمی و پژوهشی در آن رعایت شود.
اکنون با ظهور نظام های اطالعات دیجیتالی، داده ها در شکل ها و قالب های گوناگون 
قابل دسترس شده اند و این مهم، نیازمند ابعاد تازه ای از برنامه ریزی و سازمان دهی اطالعات 
است )جمالی مهموئی، 1385، ص183(. »در دنیای امروز که با معرفه ها و ویژگی هایی 
ازجمله حذف فاصله ها و ذخیره و پردازش دیجیتالی شناخته می شود، خدمات دهی به یک 
سیستم خاص تحویل مدرک محدود نمی شود و نقش نرم افزارها در این نظام، روزبه روز 
افزایش می یابد« )مانجوناتا و شیوالینگا، 1385، ص142(؛ بنابراین دسترسی به وب در دنیای 

دیجیتال کنونی ضروری است.
آثاری  نشر  نیز  و  نظری  در حوزۀ  شفاهی  تاریخ  منابع  انتشار  اخیر  سال های  در 
درزمینۀ پژوهش های حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی در فضای مجازی و به صورت 
الکترونیکی رونقی چشمگیر یافته است؛ بنابراین شناسایی پدیدآورندگان در تاریخ شفاهی 
و تفکیک و ایجاد تعادل بین حقوق مادی و معنوی آنان و نیز تعهدات آن ها به اطالعات 
گردآوری شده ازطریق مصاحبه، به یکی از دغدغه های پژوهش گران این حوزه تبدیل 

شده است.
باتوجه به مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر َدرپِی دستیابی به اهداف زیر است:

- بررسی تأثیر گسترش صفحات وب در تعامل با قوانین حاکم بر حق مؤلف و 
مالکیت فکری؛

پیمانه صالحی 
غالمرضا عزیزی 
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- استنتاج و دسته بندی نکات حقوقی موجود در نشر الکترونیکی خروجی های 
مرتبط با فرایند تاریخ شفاهی؛

- بیان نکات اخالقی و حفظ حریم خصوصی در نشر مصاحبه های برخط؛
- عرضۀ تدابیری برای رعایت حق نشر و کپی رایت در انتشار متون تاریخ شفاهی در 

صفحات وب؛
- پژوهش درزمینۀ استانداردهای رعایت شده در مراکز آرشیوی برای انتشار منابع تاریخ 

شفاهی در فضای مجازی.

پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر َدرپِی پاسخ به پرسش های زیر است:

1. تفکیک نکات حقوقی مرتبط با انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی در صفحات وب، 
به چه صورت امکان پذیر است؟

2. مجریان طرح های تاریخ شفاهی چه وظایفی را درزمینۀ آشناکردن مصاحبه شوندگان 
با حقوق قانونی شان برعهده دارند؟

3. آیا آشنایی متصدیان انتشار دیجیتال منابع با کارکردهای اینترنت و نظام های اطالعاتی 
ضروری است؟

4. استفادۀ منصفانه از مصاحبه های تاریخ شفاهی در صفحات وب با رعایت چه نکاتی 
انجام می شود؟

5. آیا حفظ حریم خصوصی مصاحبه شونده ها در تعامل با اخالق فناوری اطالعات در 
صفحات وب امکان پذیر است؟

6. مراکز آرشیوی خارجی و داخلی از کدام استانداردها و دستورالعمل ها برای حفظ حق 
نشر پدیدآورندگان تاریخ شفاهی بهره می گیرند؟

پیشینۀ پژوهش
ازجمله کتاب های منتشرشده درزمینۀ حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی و نکات 

حقوقی مصاحبه های تاریخ شفاهی عبارت اند از:
راهنمای تاریخ شفاهی. مری کی کوینلن و باربارا سامر دبلیو، ترجمۀ رضا مهاجر؛ 
مصاحبه و مالکیت فکری. معصومه مبارکیان؛ حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای. 
محمدمهدی حسنی؛ Doing oral history. دونالد ریچ؛ راهنمای تاریخ شفاهی و قانون. جان 
نوسچ واندر، ترجمۀ فرحناز اسماعیل زاده؛ مهندسی اینترنت با TCP/IP. داگالس کامر، ترجمۀ 

الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...



114
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

حسن طاهری؛ نظریۀ تاریخ شفاهی. لین آبرامز، ترجمۀ علی فتح علی آشتیانی؛ درآمدی بر 
تاریخ پژوهی. مایکل استنفورد، ترجمۀ مسعود صادقی؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری. 
زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی؛ تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری 
معاصر ایران. مرتضی نورائی و مهدی ابوالحسنی ترقی. Semantic web services. ِشی ال، ترن 
کااو سون، هونگ لی زنگ؛ حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنت. محسن 
 A brief guide to AACR2 1998 Revision صادقی؛ حقوق مالکیت فکری. علیرضا نوروزی؛
and implications for automated systems. جین وِای هس و لین هوارس؛ فرهنگ تطبیقی 

نرم افزارهای  پدیدآورندگان  از حقوق  حقوق مؤلف و کپی رایت. ماری کرنو؛ حمایت 
کامپیوتری. امیر صادقی نشاط؛ فناوری های نوین ارتباطی در هویت اجتماعی و فرهنگی. 

مریم روحی؛ و مالکیت فکری. سر رابین جاکوب، ترجمۀ سیدهاشم بیگی.
عالوه براین، حق مؤلف، حقوق معنوی پدیدآور و مالکیت فکری مرتبط با تاریخ شفاهی 

در مقاالتی هم بررسی شده است که از آن جمله موارد زیر را می توان نام برد:
»حق مؤلف در اینترنت«. علی رضا اکبری؛ »وب«. حمیدرضا جمالی مهموئی؛ »بررسی 
نقض مالکیت فکری در فضای اینترنت«. عبدالرشید رسولی؛ »مالکیت معنوی در عصر 
الکترونیک«. سعید رضایی شریف آبادی؛ »بررسی عوامل مؤثر بر نقض حق نشر توسط 
کاربران اینترنت«. سینا سعیدی، حجت اهلل حاجی حسینی؛ »مالحظات قانونی و اخالقی در 
تاریخ شفاهی«. لیندا شاپس، ترجمۀ فرحناز اسماعیل زاده؛ »تاریخ شفاهی«. محسن کاظمی 
و  هوشنگ خسروبیگی؛ »دسترسی به اطالعات در کتابخانه ها«. مانجوناتا، شیوالینگایا؛ »وب 
 Cyber-Teaching in the oral history« پنهان چیست و چه اهمیتی دارد«. یزدان منصوریان؛
classroom«. رینا بن مایور؛ »درآمدی بر نظام حقوقی مصاحبه در تاریخ شفاهی«. یعقوب 

توکلی؛ »فرصت ها در خاطره نگاری و تاریخ نگاری شفاهی انقالب اسالمی«. محسن کاظمی؛ 
»سیر تحوالت حق مؤلف در ایران«. شیما پورمحمدی؛ »قوانین و مقررات تاریخ شفاهی«. 
راضیه فرشید؛ »حق مؤلف در اینترنت«. علیرضا رستمی گومه؛ »حقوق مصاحبه شوندگان در 
رسانه های عمومی«. علی مراد حیدری؛ »حق مؤلف و استفادۀ منصفانه در عصر اطالعات 
الکترونیکی«. سندی نورمن، ترجمۀ علی رضا بهمن آبادی؛ »کپی رایت و مجوزدهی بین المللی«. 
کریستین راس. »اخالق حرفه ای روزنامه نگاری«. کارل نورد نسترنگ؛ »حمایت از حق مؤلف 
در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین المللی«. حسین صادقی؛ و »توصیه ای برای رهیافت 
هوشمندانه به مسائل درحال ظهور سیستم های مالکیت معنوی«. سی نورس داگالس، ترجمۀ 

ابوالفضل نجارزادۀ نوش آبادی.
هم چنین پایان نامه هایی هم درزمینۀ حقوق مالکیت فکری در اینترنت و نکات حقوقی 

پیمانه صالحی 
غالمرضا عزیزی 
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مصاحبه های تاریخ شفاهی تألیف شده است که از آن جمله اند:
»نقض حقوق مالکیت فکری در فضای سایبر با نگاهی به نظام حقوق کیفری ایران 
و ایاالت متحدۀ آمریکا«. آرش قندی؛ »حمایت حقوقی و قراردادی از کپی رایت«. شادیه 
نصیری؛ »مقایسۀ حقوق ایران درمورد مالکیت های ادبی و هنری با قانون نمونۀ سازمان جهانی 
مالکیت فکری«. ابوذر ترخانی؛ »بررسی و نقد مطالعات تاریخ شفاهی در دانشگاه های ایران«. 
محسن کاظمی؛ »بررسی نقض مالکیت فکری در فضای اینترنت«. عبدالرشید رسولی؛ »حقوق 
مالکیت فکری با تأکید بر حق تألیف«. فاطمه فالحتی مروست؛ »حقوق مالکیت معنوی از 
دید سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی«. سیامک عموزیدی؛ و 

»حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیون های بین المللی«. هوشنگ صادقی مقدم.
عالوه براین برای مطالعات موردی وبگاه های اینترنتی منتشرکنندۀ مصاحبه های تاریخ 

شفاهی، پایگاه های زیر بررسی شد:
آرشیو ملی سنگاپور؛ وبگاه دانشگاه هاروارد؛ وبگاه میلر؛ وبگاه ناسا؛ و وبگاه سازمان 

اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
گفتنی است تاکنون پژوهشی مستقل منتشر نشده است که به بررسی نکات حقوقی 
انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی در فضای مجازی و صفحات وب بپردازد و رویکرد 
پژوهش های موجود، براساس سایر منابع کتابی و غیرکتابی بوده است. بنابراین نوشتار پیِش رو 
می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مؤسسات و سازمان های مصمم به انتشار 
الکترونیک مصاحبه ها در فضای مجازی، راهگشا باشد و نکات الزم را دربارۀ این فرایند 

یادآور شود.

فرضیه های پژوهش
• عوامل مرتبط با انتشار برخط مصاحبه های تاریخ شفاهی قابل تبیین است؛

• آگاه کردن مصاحبه شوندگان به حقوق قانونی شان پیش از انجام مصاحبه میسر است؛
• مجریان طرح های تاریخ شفاهی می توانند پیش از انتشار منابع حاصل از طرح، با 
ویژگی های فضای مجازی درزمینۀ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آشنا 

شوند؛
• استفادۀ منصفانه از مصاحبه های تاریخ شفاهی در صفحات وب، با رعایت شرایطی 

امکان پذیر است؛
• پایبندی به مالحظات اخالقی و حفظ حریم خصوصی راویان در فضای مجازی 

میسر است؛

الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...
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• مراکز آرشیوی و مؤسسات خارجی، سازوکارهای انتشار مصاحبه ها را پیش از انتشار 
آن ها به روشنی مشخص می کنند و در دسترس کاربران قرار می دهند.

تاریخ شفاهی
درحقیقت،  مصاحبه  ولی  است،  )اجتماعی(  جمعی  موضوعی  تاریخ نگاری،  و  تاریخ 
استخراج تجارب فردی است. مورخ شفاهی با سازوکارهای موجود این تجربۀ فردی را به 
تجربۀ جمعی تبدیل می کند تا بتواند در قالب تاریخ شفاهی از آن بهره برد. به بیان دیگر، این 
تجربۀ جمعی است که می تواند پیوندی میان گذشته و آینده برقرار کند. محقق می تواند در 
این مسیر، پژوهش خود را به تجربۀ جمعی نزدیک و آن را تفسیر و تدوین کند )نورائی و 

ابوالحسنی ترقی، 1394، ص84(.
و  است  تاریخی  داده های  گردآوری  ابزارهای  از  یکی  شفاهی  تاریخ  در  مصاحبه 
با کمک آن می توان به ارزیابی عمیق تر ادراک ها، نگرش ها، عالیق و آرزوهای آزمودنی 
پرداخت. ازسوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع های پیچیده، پیگیری 
پاسخ ها یا پیداکردن علل آن را فراهم می کند. مصاحبه درواقع یک روش پژوهش تاریخی 
برای جمع آوری اطالعات از حافظۀ افراد سهیم در رخدادهای تاریخی یا شاهدان عینی 
آن رخدادهاست. درواقع »مصاحبه برای شناخت بهتر و دقیق تر گذشته و استفاده از مواد 
به دست آمده از آن در تاریخ نگاری انجام می شود. این یافته های خام گاهی در کنار منابع دیگر 
معنا پیدا می کنند و گاهی نیز مراجعی منحصربه فرد قلمداد می شوند؛ به ویژه درزمینۀ برخی از 
موضوع ها و وقایع تاریخ معاصر ایران که منابع قابل استنادی برای آن ها وجود ندارد« )سرمد 

و همکاران، 1376، ص149(.
در مطالعات تاریخی، منابع حاصل از تاریخ شفاهی منابع دستِ اول محسوب می شوند. 
این روش پژوهشی در جست وجوی اطالعات مستند شفاهی و ثبت هر نوع تجربۀ انسانی 
است که به مرورزمان و َدرپِی تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی درخطر نابودی قرار 
دارد. موّرخان، منابع تاریخ شفاهی را در کنار منابع مکتوب، اسناد دولتی، مدارک چاپی و منابع 

تصویری جزء منابع دستِ اول قرار می دهند.
مصاحبه های تاریخ شفاهی مکمل یافته های تاریخ نگاری اند، زیرا پیشرفت های فنی، 
به ویژه میکروفون و ضبط صوت و دوربین باعث شده اند تا پژوهش گر، هنگام مصاحبه 
راحت تر با منبع خبر ارتباط برقرار کند. این نوع پژوهش تاریخی موّرخان را آگاه کرد که به 
شواهد تاریخی باید رهیافتی انتقادی داشته باشند. پیش ازاین، به تحلیل موّرخ در تاریخ نگاری 
اکتفا می شد؛ ولی با این رهیافت، میکروفون و ضبط صوت هم به قلم و دفتر یادداشت 
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تاریخ نگاران اضافه شدند. به بیان استنفورد1 »منابع تاریخ شفاهی، یافته های تاریخ نگاری را 
تکمیل می کند، زیرا شواهد تاریخی را به شیوه ای معرفی می کند که با اسناد و مکتوبات تفاوت 
دارد و زوایای جدیدی را از تفسیر تاریخی و تحوالت مرتبط با آن مطرح می کند« )استنفورد، 

1386، ص256(.
اکنون جزء رویه های عملی  که  رفته است  پیش  بدان جا  تا  تاریخ شفاهی  موفقیت 
امتحان شده در حوزۀ پژوهش به شمار می آید و نه تنها در تحقیقات تاریخی بلکه در حوزه های 
گسترده ای ازجمله قوم شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، مطالعات بهداشت و درمان، و 
روان شناسی نیز جای خود را باز کرده است. تاریخ شفاهی پشت دیوار محیط های دانشگاهی 
محبوس نمانده است و به عنوان دستاویزی محکمه پسند، در قضاوت و رسیدگی های حقوقی 
استفاده می شود. حتی پزشکان و افراد مشغول به فعالیت در حرفه های پرستاری و مراقبتی 
نیز از تاریخ شفاهی استفاده می کنند. تاریخ شفاهی در قامت ابزاری پژوهشی در پروژه های 

مردمی و آموزشی ظاهر شده است.
تاریخ شفاهی هم چنین توانسته است تا نظریه پردازان و عوامل اجرایی رشته های گوناگون 
را باوجود دیدگاه های متفاوت به هم نزدیک کند. بزرگ ترین توفیق تاریخ شفاهی در عرصۀ 
علوم انسانی و اجتماعی و بیرون از فضای آکادمیک، همین تأثیر فوق العاده سودمند آن است، 
زیرا طبیعتاً متخصصان هر رشته نظریات تخصصی خود را به این عرصه تزریق می کنند. 
پورتلی2 تاریخ شفاهی را این گونه توصیف می کند: »موجودی دورپرواز و بی کرانه و »گونه ای 
مرکب« که به شرط انعطاف اندیشه و توجه به رشته های گوناگون، از چشمۀ گوارا و شیرین 

آن می توان تشنگی را رفع کرد« )آبرامز، 1396، ص289(.
تاریخ شفاهی در مسیر تکامل خود چند دوره را پیموده است. تاریخ شفاهی در دهۀ 
چهل میالدی به دنبال اختراع ضبط صوت، در دانشگاه کلمبیا پدید آمد و اولین مصاحبه را 
آلن نوینز3 در سال 1948م انجام داد. حاصل این مصاحبه ها، آرشیو غنی این دانشگاه است. 
مصاحبه های دانشگاه کلمبیا در سال های اولیه، بیشتر برپایۀ نخبه گرایی در زمینه های مختلف 
بود. دورۀ دوم، از دهۀ شصت تا 1975م را دربر می گیرد که به طبقات کارگر، مهاجران و 
زنان می پردازد. انجمن تاریخ شفاهی نیز در سال 1966م شکل گرفت. دورۀ سوم در دهۀ 
1980 میالدی شکل گرفت که اصطالحاً عصر آرشیوسازی تاریخ شفاهی نام گرفته است و 
دورۀ آرشیوشدن منابع و استفاده از آن ها در انتشارات است. مجلۀ تاریخ شفاهی در این دوره 
تأسیس شد و تاریخ شفاهی به دانشگاه ها راه یافت )کاظمی و خسروبیگی، 1395، ص11(. 
دورۀ چهارم که نیمۀ اول دهۀ 1990 میالدی را دربر می گیرد، عصر رقمی سازی منابع تاریخ 
شفاهی است. در دورۀ پنجم که تقریبا از نیمۀ دوم دهۀ 1990 میالدی آغاز شده است و تا زمان 
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حاضر را دربر می گیرد، تاریخ شفاهی جایگاهی بین رشته ای پیدا کرده است و علوم مختلف 
به تناسب نیاز خود از این رشته بهره برداری می کنند.

ناگفته نماند که طرح های تاریخ شفاهی یکی از مؤثرترین راهکارهای آموزش تاریخ و 
تشویق به بازنمایی گذشته به نسل های گوناگون است؛ به عبارت دیگر »آموزش تاریخ شفاهی 
می تواند از سطح خاطره نگاری صرف و ساده از همان دوران کودکی آغاز شود و به برگزاری 
مصاحبه، گفت وگو و دیالوگ های رودررو بیانجامد. به عبارتی این اقدام نه تنها تاریخ گویی 
را در خود دارد، بلکه به تدریج از خودسانسوری ها و دیگرسانسوری ها در عرصۀ اجتماعی 

می کاهد« )نورائی و ابوالحسنی ترقی، 1394، ص42(.

وب1 )شبکۀ گسرتدۀ جهانی(
شبکۀ گستردۀ جهانی، نوعی نظام رایانه ای است که از تعدادی از خدمت دهنده های اینترنت 
تشکیل شده است و برای انتقال اسناد قالب بندی شده با زبان نشانه گذاری فرامتنی )اچ.تی.ام.ال(2 
از پروتکل انتقال فرامتن )اچ.تی.تی.پی(3 استفاده می کند. »وب به عنوان نظامی رایانه ای از معماری 
کاربر/کارگزار بهره می برد. در این نوع معماری، هر رایانۀ موجود بر روی شبکه، یا خدمت گیرنده 
)کاربر( است یا عرضه کنندۀ خدمت )کارگزار(. رایانۀ کاربر، درخواستی به سوی کارگزار ارسال 
می کند و کارگزار پس از پردازش درخواست، پاسخ مقتضی را -که می تواند یک صفحۀ وب 
باشد- برای کاربر ارسال می کند« )منصوریان، 1382، ص32(. اطالعات موجود بر روی وب 

شامل انواع داده های متنی و غیرمتنی )صدا، تصویر، فیلم، و...( است.
ظهور وب به عنوان منبعی اطالعاتی، چالش ها و فرصت هایی را در حوزۀ اطالع رسانی 
به همراه آورده است. این تحوالت، دانش و مهارت اطالع رسانان را به چالش می کشد؛ چراکه 
نه تنها ماهیت منابع اطالعاتی و نحوۀ دسترس پذیرکردن آن ها دستخوش تحول شده، بلکه 
تعداد و طیف کاربران و نیز رفتار اطالعاتی آن ها نیز از این وضعیت متأثر شده است. بنابراین 
یکی از چالش های اصلی پیِش روی اطالع رسانان، سازمان دهی و دسترس پذیرکردن اطالعات 
وب است. اگرچه »وب عظیم ترین خزانۀ اطالعاتی جهان است، ولی بسیاری از اطالعات آن، 
سازمان دهی مطلوبی ندارد و درنتیجه بازیابی آن ها با مشکالت بسیاری روبه روست« )جمالی 

مهموئی، 1385، ص182(.
گفتنی است وب معنایی را می توان فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی 
دانشگان ها  دانش نامه ها و  دانش ها،  کتاب خانه ها،  کتاب ها،  تمامی  آن  در  تصّور کرد که 
)پایگاه های دانش(4 به صورتی معنی گرا و با توانایی درک یکدیگر در کنار هم قرار خواهند 
گرفت. آیندۀ وب به صورتی پیش بینی شده است که برخالف وب کنونی فقط برای انسان ها 
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قابل فهم نباشد، بلکه برای ماشین ها نیز قابل پردازش باشد.
ِشیال. ای1، ترین کااو2 و هونگلی3 سه تعریف از وب معنایی عرضه کرده اند:

• »پروژه ای با هدف ایجاد رسانه ای جهانی برای ردوبدل کردن اطالعات به صورتی که 
برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد؛

• وب معنایی، شبکه ای از اطالعات در مقیاس جهانی است، به نحوی که پردازش آن 
برای ماشین ها به سادگی امکان پذیر است؛

 Sheila( »وب معنایی داده های هوشمند وب است که برای ماشین ها قابل پردازش است •
.)A; Tran Cao; Honglei, 2007, p26

هرچند نزدیکی به تحّقق چنین فضایی به پیشرفت هایی جدید و کّلی نگرانه در بسیاری 
از زمینه های مهندسی، ریاضی، هوش مصنوعی، و به ویژه در زبان شناسی، فلسفه، و بسیاری 

از معارف دیگر انسانی محتاج خواهد بود، ولی گام های اّولیّه در این راه برداشته شده است.
صفحات وب برای گسترش دانش انسان طراحی شده اند. انسان ها برای استفاده از وب 
در کارهایی مانند پیداکردن معادل ایرلندی کلمۀ »پوشه«، رزروکردن یک کتاب از کتابخانه و 
جست وجو برای پایین ترین قیمت یک DVD توانایی دارند. به هرحال ماشین ها نمی توانند 
تمام این وظایف را بدون دستورالعمل انسان انجام دهند، چراکه صفحات وب طوری طراحی 
شده اند که توسط مردم خوانده شوند، نه ماشین ها. وب معنایی چشم اندازی از اطالعات است 
که ماشین به آسانی می تواند آن را تفسیر کند. بنابراین ماشین ها می توانند بسیاری از کارهای 
خسته کننده مانند پیداکردن، ترکیب کردن، و اقدام کردن را براساس اطالعات روی وب انجام 
دهند. وب معنایی، همان طورکه در ابتدا پیش بینی می شد، سیستمی است که ماشین ها را به کار 

می اندازد که »بفهمند« و به درخواست های پیچیدۀ انسان براساس معنای آن پاسخ دهند.

مالکیت فکری در فضای مجازی
اینترنت از همان ابتدای ظهور، بزرگ ترین خطر و تهدید برای حق مؤلف معرفی شده، 
چون سبب بروز مسائلی جدید در مفهوم حق مؤلف شده است. اگر آزادی بیان موجود در 
اینترنت با وضع قوانین کنترل نشود، حق انحصاری آثار مخدوش می شود. به عبارت دیگر، 
»موضوع کپی رایت در حوزۀ رقمی، با حضور و گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت 

شکلی جدی تر به خود گرفته است« )نصیری، 1385، ص84(.
در دنیای رقمی و الکترونیک نیز همانند دنیای فیزیکی، روابط اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی افراد تابع حقوقی است که نظم دهندۀ این روابط و تضمین کنندۀ حقوق اشخاص 
است. هرچند قواعد سنتی حاکم بر روابط افراد در دنیای ارتباطات غیرالکترونیکی در بسیاری 

1. Sheila.A, McIlraith

2. Tran Cao, So

3. Honglei, Zen

الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...



120
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

از موارد می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای قانونی و اقتضائات حقوقی آن ها در دنیای 
الکترونیکی هم باشد، ولی واقعیت این است که ماهیت ویژۀ این فضا وضع قوانینی خاص و 

شفاف را برای آن اقتضا می کند )رسولی، 1392، ص126(.
بنابراین »از دیدگاه حقوقی، پدیدآورندۀ یک اثر در فضای مجازی از تمامی حقوق 
پدیدآورنده اثر در محیط فیزیکی برخوردار است و صرف الکترونیکی شدن اثر حقی از 
پدیدآورندگان آن ضایع نمی کند. هر آن چه در دنیای واقعی قابل حمایت است، در دنیای 
مجازی نیز از حمایت برخوردار است و الکترونیکی شدن تغییری در حمایت از آن ایجاد 

نمی کند« )قندی، 1393، ص13(.
ویس1 و هاوارت2، به طورکلی پدیدآورندگان پایگاه های اطالعاتی، و نحوۀ استفاده و 

ذخیره سازی اطالعات توسط کاربران را در سه سطح طبقه بندی می کنند:
الف.  تسخیر و ذخیره سازی درازمدت پایگاه ها و انتقال اطالعات موجود در این پایگاه ها 
به نرم افزارهای دیگر، مانند واژه پردازها3 و صفحه گسترده ها4 برای تفسیر و تغییر آن ها و تولید 

اطالعات جدید و متفاوت؛
ب.  نگه داری درازمدت پایگاه های اطالعاتی برای بهره گیری خصوصی یا سازمانی. 
برای نمونه استفاده از اطالعات و داده های موجود در این پایگاه ها برای تولید کاالهای 

تجاری؛
ج.  نسخه برداری های مکرر و فروش مجدد پایگاه ها و محتوای آن ها، بدون ذکر نام منبع 

.)Weihs; Howarth, 1988, p147( اصلی
»درحال حاضر، عرضه کنندگان پایگاه های اطالعاتی پیوسته، توافق نامه های حق مؤلف 
را به طور نیابتی ازطرف تولیدکنندگان این نوع پایگاه ها امضاء می کنند. در این قراردادها 
معموالً مجوز استفاده از پایگاه، باتوجه به معیارهای سطح الف قید شده است، ولی برای 
استفادۀ گسترده تر باید باتوجه به نکات دو سطح دیگر )ب و ج( با پرداخت هزینه های اضافی 
مجوزهای جداگانه ای دریافت کرد« )رضایی شریف آبادی، 1376، ص20(. بنابراین اگرچه 
کنترل خالف کاری ها بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد، ولی از دیدگاه عرضه کنندگان این 
نوع پایگاه های اطالعاتی، استفادۀ نامحدود از پایگاه ها یا فروش اطالعات به دیگران، عملی 

ناممکن و ناقض حق مؤلف محسوب می شود.
عالوه براین، اخالق فناوری اطالعات شاخه ای از اخالق کاربردی است که مؤلفه های 
مهم آن را حریم خصوصی، امنیت، و حقوق مالکیت فکری تشکیل می دهند. درواقع این گونه 
می توان بیان کرد که بهترین روش برای جلوگیری از جنبه های منفی فناورانه، تکیه بر 
اخالقیات است؛ چراکه می تواند به تدریج در فرهنگ و ارزش های مردم رسوخ کند و موجب 

1. Weihs, Jean

2. Howarth, Lynne

3. Word processors
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کاهش اثرات منفی شود.
دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اینترنت و مهارت آن ها در استفاده از آن برای 
جست وجو و بارگیری محصوالت نرم افزاری و هنری، زیاد است و طبق یافته ها دسترسی به 
اینترنت مهم ترین عامل رعایت نکردن حقوق مالکیت معنوی است. هویت ناشناس کاربران 
در فضای مجازی نیز به تشدید این رفتار دامن می زند. ضعف مالی اشخاص برای خرید 
محصوالت فکری و ناآگاهی آن ها از قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری هم از عوامل مهم 

در نقض قانون حق نشر محسوب می شود.
اکبری عوامل زیر را دربارۀ عملکرد اینترنت درزمینۀ حق مؤلف نام می برد:

1. »ارسال و انتقال؛ یک اثر زمانی قادر است با مردم ارتباط برقرار کند که منتقل شده 
باشد؛ نه زمانی که ارسال شده باشد؛ ولی به محض اینکه ارسال شد، معتبر محسوب می شود؛
2. مرور، چالشی بزرگ برای قانون حق مؤلف است. خواندن، تولید دوبارۀ بدون مجوز 
اثر محسوب نمی شود؛ ولی هنگام جست وجو در اینترنت نسخه ای از مدرک با دسترسی 

تصادفی در حافظۀ رایانه قرار می گیرد؛
3. نهان سازی، ایجاد نسخه ای از سند در حافظۀ رایانه برای تسهیل دستیابی به آن است. 
این عمل را فراهم کنندۀ خدمات اینترنت یا سایر واسطه های اینترنت، برای دسترسی سریع 

به منابع انجام می دهند؛
4. اتصال؛ اگر شخصی مستقیم و بدون پیوند از متن سایت دیگر استفاده کند، صاحبان 

متن حق دارند این عمل را پیگیری کنند؛
5. قالب بندی؛ برای طراحی سایت از کدهای HTML استفاده شود« )اکبری، 1385، 

ص102(.
عالوه براین، برای رعایت حق نشر در فضای مجازی نکات زیر را هم باید درنظر گرفت:

1. حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان محصوالت فکری؛
2. به روزکردن قوانین مرتبط با مالکیت فکری؛

3. ترویج و آموزش قوانین مالکیت فکری در میان مردم؛
4. افزایش آگاهی مردم درزمینۀ اخالق فناوری اطالعات )سعیدی و دیگران، 1392، 

ص3(.

الزام های حقوقی انتشار
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انتشار مصاحبه ها در اینرتنت
بن مایور1 دربارۀ ابزارهای انتشار منابع در وب این گونه می گوید: »یکی از ارکان مهم در 
آموزش و پژوهش، ابزارهای مرتبط با آن است. ابزارهای تحِت وب و رقمی امروزی درزمینۀ 
آرشیو و نگه داری اطالعات، توزیع جغرافیایی فراوان، سرعت انتقال، به اشتراک گذاری و 
ایجاد زمینۀ تعادل و تعامل و ساده کردن، کمک های شایانی کرده است. انجمن ها و فضای 

.)Benmayor, 2006, p438( »گفت وگوی تعاملی نیز بر مزیت محیط وب افزوده است
کاربرد رو به افزایش شبکۀ گستردۀ جهانی به عنوان ابزاری برای انتشار مصاحبه های 
تاریخ شفاهی، مسائل دیگری را دربارۀ توافق آگاهانه و دسترسی پیِش روی موّرخان قرار 
داده است. موضوع انتشار مصاحبه ها در وب، در دهۀ 1990م در انجمن تاریخ شفاهی2 
موردبحث قرار گرفت و بخشی از دستورالعمل های ارزیابی به این موضوع اختصاص داده 

شد. درواقع به این شکل آمده است:
»برای استفاده از مصاحبه های ضبط شده و رونوشت، باتوجه به شرایط و روحیات راوی، 
تالش های صادقانه ای الزم است. این عبارت دربارۀ مصاحبه هایی کاربرد دارد که مجوز انتشار 

آن ها مبهم است.«3
انتشار مصاحبه ها در صفحات وب و آزادگذاشتن دسترسی برای کپی و استفاده از 

سخنان مصاحبه شوندگان، از سه دیدگاه زیر قابل بررسی است:
1. رضایت راوی: وظیفۀ مصاحبه کننده این است که کارکردهای شبکۀ جهانی، توانایی ها 
و قابلیت های آن را برای مصاحبه شونده تشریح کند. فرم های توافق و مجوز انتشار، باید 
دربردارندۀ عباراتی برای قراردادن مصاحبه و رونوشت آن یا محدودکردن انتشار آن در شبکۀ 
وب باشد. درواقع باید اجازۀ انتشار یا عدم انتشار را در زمان انجام مصاحبه و پس ازآن، 
مشخص کنند. براساس دستورالعمل انجمن تاریخ شفاهی، اگر راوی از قابلیت های وب 
اطالعی نداشته باشد و در فرم توافِق آگاهانه یا مجوز بهره برداری از مصاحبه، عباراتی مبنی بر 
محدودیت انتشار مصاحبه در آینده در وب درج نشده باشد؛ الزم است تا مجدداً با راوی یا 

ورثۀ او ارتباط برقرار شود و این موضوع پرسیده شود.
2. محدودیت بخشی از مصاحبه: اگر مصاحبه شونده استفاده از قسمتی از مصاحبه 
را ممنوع اعالم کرده باشد، از بقیۀ مصاحبه می توان بهره برداری کرد و آن را در دسترس 
پژوهش گران قرار داد. به هرحال نمی توان کل مصاحبه را به دلیل محدودیت بخش هایی از 
آن، از دسترس خارج کرد؛ به عبارت دیگر، »در مواردی که مصاحبه ها ازطرف سازمان ها یا 
مؤسسات دولتی انجام شده باشد، ممکن است دسترسی ها و جزئیات مربوط به آن، براساس 

.)Ritchie, 1995, p153( »مصالح، قوانین و محدودیت های مجری طرح انجام شود

1.  Benmayor, Rina

2. OHA )Oral History Association(
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3. حق کپی رایت: مسلماً گذاشتن مصاحبه ها در فضای مجازی موجب دسترسی 
گسترده به آن ها می شود. در این صورت زمینۀ نقض کپی رایت و سوءاستفاده از سخنان 
راوی فراهم می شود. شاپس1 رعایت نکات زیر را ازطرف آرشیوها درزمینۀ حق کپی رایت 

مفید دانسته است:
1 .3.  »اخطار به کاربران برای محدودیت هایی که حق کپی رایت ایجاد می کند؛

2 .3. کسب اجازه برای نقل قول ها؛
3 .3. ارائۀ فرم ثبت نام؛

4 .3. درخواست از کاربر برای تشریح هدفی که از کاربرد مصاحبه دارد« )شاپس، 
1395، ص110(.

سرویس دهندۀ اینترنت2 شرکتی است که امکان دستیابی به اینترنت و سایر سرویس های 
وب را فراهم می کند. این مراکز با عرضۀ نرم افزارهای الزم و یک رمز عبور حفاظت شده و 
یک شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اینترنت و مبادلۀ نامه های الکترونیکی را 
در اختیار متقاضیان قرار می دهند. کامر3 معتقد است که عوامل زیر در انتخاب سرویس دهنده 

نقشی اساسی ایفا می کنند:
1. »امنیت: دارای رویکردهای مناسب امنیتی برای حفاظت از اطالعات باشد؛

2. محرمانگی: سیاست تعریف شده درزمینۀ رعایت حریم خصوصی کاربران داشته 
باشد؛

3. سرویس ها: عرضۀ درخواست های مدنظر مشتریان؛
4. قیمت: منطقی بودن هزینه های درخواستی سرویس ها؛

5. اعتمادپذیری: فعال بودن سرویس های مدنظر و قطع درصورت نیاز؛
6. پشتیبانی: پاسخگویی مناسب و عرضۀ خدمات پس از فروش؛

7. سرعت: دارابودن سرعت و سهولت در دسترسی به اطالعات و ارسال فایل ها؛
8. کیفیت: عملکرد مثبت عرضه کنندۀ خدمت« )کامر، 1391، ص40(.

براساس مطالب پیش گفته این طور می توان تحلیل کرد که انتشار مصاحبه ها به صورت 
آنالین در وب نیازی واقعی است، چون احتمال دارد هر نوع نقض حق کپی رایتی که برای 
منابع چاپی رخ می دهد، برای منابع مجازی هم پیش بیاید. برطبق قوانین حقوقی ایاالت متحدۀ 
آمریکا، یکی از راهکارهای کلیدی در قانون کپی رایت هزارۀ رقمی4 این است که براساس 
آن، یک شرکت سرویس دهندۀ اینترنت ملزم می شود که وب سایت هایی را که انتشار آن ها 
از موارد نقض حق کپی رایت است، حذف یا غیرفعال کند. اگر منابع به امانت گذاشته شده 
باشند، براساس قانون به سرعت باید از سایتی که کپی رایت را نقض کرده است، حذف یا 
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الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...



124
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

غیرفعال شود. هم چنین سوءاستفاده از قانون کپی رایت هزارۀ رقمی در آمریکا، به ویژه برای 
صاحبان وب سایت های کوچک، به نقض بیشتر کپی رایت منجر می شود.

استفادۀ منصفانه از منابع تاریخ شفاهی
چون آرشیوهای آینده به سمت جمع آوری، پردازش، و اطالع رسانی ازطریق صفحات وب 
پیش می روند، تاریخ شفاهی نیز الزم است تا همانند سایر ابزارهای پژوهشی برای همراهی 
و همگامی با انقالب رقمی تالش کند. درواقع انتشار مصاحبه ها به صورت گسترده، ازطریق 
به اشتراک گذاشتن فایل های متنی، صوتی و تصویری در اینترنت انجام می شود. البته شرط 
اصلی برای انتشار ازطریق وب، رضایت مصاحبه شونده و درج رضایتمندی او در فرم 

توافق آگاهانه است.
گاه پیش می آید که مصاحبه شونده بخش دسترسی آنالین به مصاحبه اش را امضاء 
می کند، ولی چند سال پس از انتشار مصاحبه و مشاهدۀ بازخوردها یا احساس خطر دربارۀ 
حریم شخصی اش، نظرش تغییر می کند و می خواهد که مصاحبه از دسترس کاربران خارج 
شود. همین طور بعضی از وراث مصاحبه شونده از بیان بعضی مطالب توسط راوی ناراحت 
می شوند و درخواست می کنند تا مصاحبۀ آنالین حذف شود. در این گونه مواقع اگر در فرم 
مجوز مصاحبه آمده باشد که تمام حقوق مصاحبه در زمان دسترسی نداشتن به راوی )مانند 
مرگ مغزی یا آلزایمر( یا بعداز فوت راوی در اختیار مجری یا متولی انجام مصاحبه قرار 
می گیرد؛ اعتراض وراث وجهۀ قانونی ندارد، ولی بعضی از مجریان به خواستۀ وراث احترام 

می گذارند و مصاحبه ها را از سایت حذف می کنند یا از دسترس خارج می کنند.
نوسچ واندر1 در کتاب راهنمای تاریخ شفاهی و قانون،2 نحوۀ »استفادۀ منصفانه«3 از 
مصاحبه های تاریخ شفاهی را این گونه تعریف کرده است: »استفادۀ منصفانه در اروپا و آمریکا 
بدین معنا است که مزایاِی مالکیت فکری مصاحبه ها و بهره برداری از حق نشر آن، برای 
کاربردهای آموزشی و پژوهشی، منهای اهداف تجاری و منفعتی باشد. استفاده برای مواردی 
همچون نقد، نظر، گزارش، اخبار، تدریس و پژوهش، جزء استفادۀ منصفانه تلقی می شود. 
درواقع حتی اگر مصاحبه دانلود شود و به صورت نقل قول برای مقاصد مذکور استفاده شود، 
ازنظر قانونی استفادۀ منصفانه تلقی می شود و مجاز است. برخالف این، اگر مؤسسه یا سازمان 
یا شخص حقیقی دیگری مصاحبه های اختصاصی بارگذاری شده در سایتی را عیناً با همان 
فرم و قالب بازنشر کند و از آن بهره برداری مادی کند، قانون کپی رایت را نقض کرده و ازنظر 

قانونی قابل پیگیری است« )نوسچ واندر، زیر چاپ، ص40(.
عالوه براین، بعضی مواقع مسئوالن سایت ها لینک های کاربرپسندی ایجاد می کنند 
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که به سرعت از سایتی به سایت دیگر منتقل می شود. در این مواقع، درصورتی که هدف 
ایجادکنندۀ لینک، بهره برداری مستقیم از مزایای مادی باشد یا کاربران را ترغیب کند که قوانین 
حقوقی درج شده بر روی سایت اصلی را نقض کنند، جرم تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد. 
لینک مستقیم کاربر را قادر می سازد که به طور مستقیم به صفحۀ داخلی سایتی دیگر برود، 
بدون اینکه صفحۀ اصلی آن سایت را مشاهده کند و از قوانین حقوقی مرتبط با آن مطلع 
شود. به هرحال هدف اشخاص حقیقی یا حقوقی در ایجاد لینک های دسترسی، نقشی مهم در 

تشخیص نقض کپی رایت دارد.
هم چنین وب سایت هایی که برای دسترسی به مصاحبه ها از قراردادهای استفاده از 
نرم افزار یا محتوای رقمی بهره می گیرند، شروط و قوانین وب سایت را برای دسترسی به 
منابع و بهره گیری از آن نشان می دهند و با پرسیدن سؤاالتی از کاربر، مسیر دسترسی به منابع 
را مشخص می کنند. بدین وسیله به طور دقیق و مرحله به مرحله نحوۀ استفاده از مصاحبه ها 

نمایش داده می شود و موارد نقض کپی رایت هشدار داده می شود.
بنابراین عوامل مؤثر در قانون استفادۀ منصفانه، در تاریخ شفاهی هم صدق می کنند. 

ازجملۀ این عوامل عبارت اند از:
هدف و چگونگی استفاده از منابع حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی؛

ماهیت کار کپی رایت و اینکه برای چه اهدافی استفاده شده است؛
میزان و ماهیت بخش های موردِاستفاده درارتباط با اثر مشمول حق نشر به عنوان یک 

کل؛
ارزش و کاربرد اثر حاصل از استفاده از مصاحبۀ تاریخ شفاهی؛ یعنی عیناً نباید از 

مصاحبه کپی برداری شده باشد.

موارد اخالقی مرتبط با انتشار مصاحبه های برخط
موّرخان و پژوهش گران حوزۀ تاریخ شفاهی ازیک طرف با اصول و قواعد اخالقی حاکم 
بر این بخش از تاریخ نگاری مواجه اند و ازسوی دیگر با مسائل فرهنگی و اجتماعی خاص 

محل زندگی خود )کشور( و قوانین جاری آن در تعامل اند.
در ایاالت متحدۀ آمریکا، سند دولتی در این حوزه »رهنمودهای ارزیابی تاریخ شفاهی« 
است که ابتدا »انجمن تاریخ شفاهی«1 آن را در سال 1968م با عنوان »اهداف و رهنمودها« 
منتشر کرد. سپس در سال 1979م به نام »ارزیابی رهنمودها« انتشار یافت و در 1989م اصالح 

شد و در سال 2000م هم برای اینکه موضوعات جدید را دربر بگیرد، مجدداً بررسی شد.
OHA .1این دستورالعمل ها سندی تاریخی است که براساس فرهنگ و قوانین ایاالت متحده 

الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...



126
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

دربارۀ حقوق و دارایی های افراد، براساس استانداردهای حرفه ای تدوین شده است. البته 
رهنمودهای اخالقی تنها هنگامی کارسازند که به طور دقیق به آن ها توجه شود. در آمریکا 
مسائل حقوقی و اخالقی اساس داوری محسوب می شوند و سرپیچی از آن ها عواقبی جدی 

به دنبال خواهد داشت.
شاپس دو موضوع اخالقی مهم در تاریخ شفاهی را به عنوان کاری آرشیوی بدین صورت 
تشریح می کند: »کسب رضایت آگاهانۀ راوی برای مصاحبه و تأمین امنیت برای انتشار قانونی 
مصاحبه )متن/ صوت/ تصویر( به صورت چاپی و الکترونیک، دارای اولویت است. در مورد 
اول، هدف، ایجاد سندی دقیق برای ثبت دائمی است و مورد دوم، مربوط به حق کپی رایت و 

در دسترس قراردادن مصاحبه برای کاربران است« )شاپس، 1395، ص109(.
عالوه براین، چارچوب اخالقی ای که انجمن تاریخ شفاهی آمریکا توصیف می کند، 

برپایۀ موارد زیر استوار است:
• »راوی باید با رضایتمندی و طیب خاطر مصاحبه را بپذیرد و از ویژگی های مصاحبۀ 

تاریخ شفاهی اطالع کامل داشته باشد؛
• مصاحبه شونده باید به طور کامل با اهداف و مقاصد طرح تاریخ شفاهی آشنا شده 

باشد؛
• الزم است مصاحبه شونده از حقوق قانونی اش مطلع شود و از مفاد توافقنامه برای 

بهره برداری از مصاحبه آگاهی یابد؛
به  تاریخ شفاهی  منابع حاصل از مصاحبۀ  کاربردهای  دربارۀ  را  توضیحات الزم   •

مصاحبه شونده باید داد؛
• هر شخص حقیقی یا حقوقی که صاحب محصول نهایی طرح تاریخ شفاهی باشد، 
برای حفاظت و نگهداری از آن و اطالع رسانی آن، از باالترین استانداردها باید 

پیروی کند« )وبگاه انجمن تاریخ شفاهی آمریکا(.
بنابراین در عصر فناوری اطالعات، هر مصاحبۀ تاریخ شفاهی که بر روی وب سایت 
جانمایی می شود به سرعت بازدید می شود و درصورت اجازۀ دانلود یا فیش برداری یا نقل قول 
مستقیم، در پژوهش به آن استناد می شود. در بسیاری از موارد که صاحبان وب سایت ها 
مصاحبه را بدون ویرایش منتشر می کنند، کلمات توهین آمیز و افشای حقایق خصوصی 

راویان مشاهده می شود. درواقع دو مورد اصلی در این زمینه وجود دارد:
الف. هتک حرمت افراد و استفادۀ غیرمجاز؛ که به شکایت علیه فرد خاطی می انجامد. 
قوانینی که در هتک حرمت آثار چاپی وجود دارد، شامل آثار آنالین هم می شود. پس ازاینکه 
شیوع افترا و عمدی بودن آن ثابت شد به صاحب وب سایت و مسئول انتشار هتک حرمت 

پیمانه صالحی 
غالمرضا عزیزی 



127
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

فرصت داده می شود تا موضوع شکایت را از دسترس کاربران خارج کند یا حذف کند. البته 
در بعضی مواقع بازپس گیری و حذف هتک حرمت ها پایان حل اختالفات نیست و افراد 
شاکی ادعای خسارت می کنند؛ ولی حذف مطلب در بسیاری از مواقع عامل کاهش دهندۀ 

اختالفات قلمداد می شود.
ب.  افشای حقایق خصوصی؛ که این مورد هم به شکایت منجر می شود. البته شاکی باید 
بتواند ثابت کند که اطالعات مربوط به زندگی خصوصی اش، قابل انتشار برای عموم نیست. 
اینکه گاه مسائل عادی و پیش پاافتادۀ زندگی موجب ناراحتی راویان یا وراث آن ها می شود، 
ازنظر دادگاه و قوانین بین المللی پذیرفته نیست؛ بنابراین تشخیص دادگاه برای اثبات وقوع 

جرم، اولویت اول شناخته می شود.

مطالعات موردی
حال پس از تحلیل منابع مکتوب )کتاب و مقاله و پایان نامه( درزمینۀ بررسی مسائل حقوقی 
پایگاه های اطالعاتی  به بررسی قوانین و ضوابط  انتشار مصاحبه ها در فضای مجازی 
تعدادی از مراکز آرشیوی خارجی و داخلی ای پرداخته می شود که در فضای مجازی 

مصاحبه منتشر می کنند.

مرکز ریاست جمهوری میلر
وب سایت مجموعۀ مرکز ریاست جمهوری میلر آمریکا به شکلی طراحی شده که به 

مرکزی پژوهشی تبدیل شده است. این وب سایت چهار بخش دارد:
• وب سایت اصلی که اطالعاتی توصیفی از مجموعه های ریاست جمهوری عرضه 

می کند؛
• فهرست سایت های مرتبط با این وب سایت؛

• مواد و منابع آموزشی؛
• پروژۀ میکروفیلم برای استخراج منابع اصلی ازمیان مقاالت مرتبط با این مجموعه.

بخش هایی از مصاحبه های تاریخ شفاهی به صورت صوتی و متنی بر روی سایت 
جانمایی شده است ولی برای مطالعۀ کل مصاحبه ها، پژوهش گران باید به تاالر تاریخ شفاهی 
مؤسسه در دانشگاه ویرجینیا مراجعه کنند و فرم درخواست را تکمیل کنند و در آن متعهد 
شوند که هنگام استفاده از مصاحبه در پژوهش، تکالیف حقوقی آن را رعایت می کنند )وبگاه 

میلر(.

الزام های حقوقی انتشار
 مصاحبه های تاریخ شفاهی...



128
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

آرشیو ملی سنگاپور
وب سایت آرشیو ملی سنگاپور تعدادی از منابع این مرکز را به صورت الکترونیک منتشر 
کرده است و هم چنین بخش هایی از مصاحبه های تاریخ شفاهی را نیز در فضای این سایت 
جانمایی کرده است. البته متن کامل مصاحبه ها براساس کاربرگه های فهرست نویسی شده، در 
اتاق آرشیو مرجع قابل دسترسی است. در این سایت بر رعایت نکات زیر تأکید شده است:
1. منابع جانمایی شده، به کمک قوانین کپی رایت، عالئم تجاری و سایر اشکال حقوق 

مالکیت فکری محافظت می شوند؛
2. محتویات وب سایت نباید بدون اجازۀ کتبی از آرشیو مجدداً بارگذاری شود یا چاپ 

و منتشر شود یا به سایت های دیگر ارسال شود؛
3. برای حفظ حریم خصوصی، اطالعات کاربران در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی گیرد 

)خوش مشرب، 1394، ص124(.

دانشگاه هاروارد
در وب سایت کتابخانۀ دانشگاه هاروارد، دستورالعمل هایی درزمینۀ استفاده از منابع جانمایی 
شده است که مصاحبه های تاریخ شفاهی را نیز شامل می شود. بعضی از آن ها به شرح زیر 

است:
1. جمع آوری اطالعات: نرم افزار وب سرور سایت دانشگاه1 سیاهه ای از آدرس های 
انحصاری شبکه )IP( که به وب سایت کتابخانۀ هاروارد دسترسی دارند، تهیه می کند؛ البته 
این فهرست به طور موقت در حافظۀ سرور حفظ می شود و پس از مدتی حذف می شود. این 

اقدام به دالیل زیر انجام می شود:
1 .1.  مشکالت کاربران و نیز مدیران سایت تشخیص داده شود؛

2 .1. مشخص شود که کاربران از کدام بخش سایت بیشتر استفاده کرده اند؛
3 .1. کدام یک از مخاطبان از درون شبکۀ داخلی هاروارد به سایت متصل شده و از 

اطالعات آن استفاده کرده اند.
عالوه براین اطالعات جست وجوشدۀ کاربران تحلیل می شود و برای خلق محتوای 
جدید بهره برداری می شود؛ البته نشانی کاربران در اختیار دیگران قرار نمی گیرد و ناشناس 

باقی می ماند.
2. حق تکثیر یا نسخه برداری: دانشگاه هاروارد براساس قانون کپی رایت هزارۀ رقمی 
نماینده ای را برای پیگیری موارد نقض کپی رایت تعیین کرده است؛ البته این نماینده فقط 
به گزارش های نقض کپی رایت پاسخگوست و درقبال درخواست های اجازۀ نسخه برداری  1.  http://hcl.harvard.edu.
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مسئولیتی ندارد. درخواست های مربوط به نقض کپی رایت باید به صورت مکتوب ارائه شود 
و شامل یکی از اطالعات زیر باشد:

1 .2. امضای فیزیکی یا الکترونیکِی صاحب حق نسخه برداری یا شخص مجاز به این 
کار؛

2 .2. توضیح دربارۀ اینکه کپی رایت چطور نقض شده است؛
3 .2. شرح چگونگی نقض اطالعات و دادن توضیحاتی منطقی برای اجازه به هاروارد 

برای پیگیری )وبگاه دانشگاه هاروارد(.

تاریخ شفاهی ناسا
در وب سایت ناسا1 فهرست کامل مصاحبه های انجام شده در اختیار همۀ کاربران قرار 
گرفته است. درحال حاضر )2018م( فهرست مصاحبه ها تا تاریخ 30سپتامبر2016م بر روی 
وب سایت جانمایی شده است. مراحل انتشار مصاحبه ها بر روی این سایت و شرایط 

استفاده از آن ها به شرح زیر است:
-  مصاحبه ها پس از گفتارنویسی )تبدیل صوت به متن( آرشیو می شوند؛

-  نسخه های دست نویس مصاحبه ها ابتدا در مجموعۀ تاریخ شفاهی ناسا آرشیو 
می شوند، سپس لینک دسترسی به آن ها در وب سایت ناسا فعال می شود تا قابل دسترس 

شوند؛
- فایل های متنی بعضی از مصاحبه ها، به صورت PDF یا صفحات HTML در وب سایت 

قابل مشاهده است؛
- این صفحات PDF قابلیت تکثیر و کپی برداری ندارند و فقط قابلیت مشاهده و 

فیش برداری دارند )وبگاه ناسا(.

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
ایران، به اواخر سال 1371 و  سابقۀ تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
تأسیس ادارۀ آرشیو شفاهی در مدیریت خدمات آرشیوی در سازمان اسناد ملی ایران 
بازمی گردد. شورای عالی اداری طی مصوبه ای در شهریور 1381 سازمان اسناد ملی ایران 
را با کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ادغام کرد. سال 1385 در تشکیالت جدید 
سازمان، گروه تاریخ شفاهی به گروه اطالع رسانی منابع دیداری-شنیداری تغییر نام داد 
و وظیفۀ اطالع رسانی به این گروه سپرده شد. پس ازآن، عالوه بر جمع آوری اطالعات 
http://www.jsc.nasa.gov .1و انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی تالش شد تا راهی نوین برای توسعۀ فعالیت های 
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تاریخ شفاهی در حوزۀ اطالع رسانی و چاپ و نشر گشوده شود.
در  نکات حقوقی  رعایت  اهمیت  به  در سال 1372  ابتدای شروع مصاحبه ها  از 
مصاحبه های تاریخ شفاهی توجه شد. نخستین گام برای رعایت مسائل حقوقی مرتبط با 
منابع تاریخ شفاهی، اهتمام در تکمیل »پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ تاریخ 
شفاهی« بود. این فرم از سال 1372 تاکنون در اختیار مصاحبه شوندگان قرار می گیرد تا 
آن را مطالعه و تکمیل کنند. البته مفاد پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ تاریخ 
شفاهی بعداز تهیه در سال 1372 1 در سال های 1380 2، 1382 3 و 1395 4 بازنگری و اصالح 

شده است.
پرسش نامۀ مذکور تا پیش از سال 1395، مواردی نظیر استفادۀ دانشجویان در پژوهش های 
دانشگاهی، انتشار صوتی و تصویری مصاحبه از رسانه های گروهی و انتشار متن مصاحبه 
به صورت مقاله یا کتاب به صورت چاپی و استفاده نکردن از مصاحبه در مدت حیات راوی 
را دربر می گرفت و شامل اجازه ای از مصاحبه شونده برای انتشار الکترونیکی مصاحبه ها در 

فضای مجازی )متن/ صوت/ تصویر( نبود.
سال 1393 ازطرف ریاست وقت سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران5 دستوری6 مبنی بر 
انتشار همۀ مصاحبه های تاریخ شفاهِی دارای مجوز انتشار )مواردی که تا پیش ازآن سال 
در پرسش نامه قید شده بود( بر روی درگاه7 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران صادر شد. 
پس ازآن بود که به کسب اجازه و افزودن عنوان انتشار الکترونیکی مصاحبه در اینترنت )درگاه 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( در پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ تاریخ 

شفاهی توجه شد و این پرسش نامه برای این هدف اصالح شد.
درحال حاضر متن کامل تعدادی از مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان ازطریق اینترنت 
قابل مشاهده است. درزمینۀ دسترسی به مصاحبه های منتشرشده بر روی وب ذکر نکات زیر 

ضروری است:
-  مصاحبه ها از زمان تولید، تحت کنترل و نظارت آرشیوی قرار می گیرند؛

-  اطالعات کتاب شناسی همۀ مصاحبه ها ازطریق درگاه سازمان قابل مشاهده است؛
-  مصاحبه ها پس از گفتارنویسی )تبدیل صوت به متن( مختصری ویرایش می شوند؛

- فایل های PDF مصاحبه ها ازطریق کتابخانۀ دیجیتال سازمان قابل دسترسی است؛
- این صفحات PDF قابلیت تکثیر و کپی برداری ندارند و فقط قابلیت مشاهده و 

فیش برداری دارند؛
- نام پدیدآورندگان مصاحبه های تاریخ شفاهی، نظیرِ مصاحبه شونده، مصاحبه کننده، 
مجری/متولی )اشخاص حقیقی یا حقوقی(، گفتارنویس، ویراستار اولیه، تایپیست، 

1.  پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ 

تاریخ شفاهی، مصوب 1372.

2.  پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ 

تاریخ شفاهی، مصوب 1380.

3.  پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ 

تاریخ شفاهی، مصوب 1382.

4.  پرسش نامۀ چگونگی بهره گیری از مصاحبۀ 

تاریخ شفاهی، مصوب 1395.

5.  سیدرضا صالحی امیری.

6.  نامۀ شامرۀ 28404، مورخ 1393/10/14.
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نسخه خوان و... بر روی صفحات اولیۀ مصاحبه های منتشرشده درج شده است 
)وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران(.

یافته های پژوهش
مصاحبه در تاریخ شفاهی -به عنوان مکمل منابع مکتوب در مطالعات تاریخ معاصر- 
در جست وجوی اطالعات مستند شفاهی و ثبت تجربه های انسانی است. آنچه ماهیت 
مصاحبه را در تاریخ شفاهی شکل می دهد، اهداف ویژه از انجام مصاحبه است. ثبت وضبط 
تاریخ شفاهی برای کشف واقعیت است و به درخواست مصاحبه کننده و با مطالعۀ قبلی 
درزمینۀ موضوع مدنظر، انجام می شود. درواقع هدف از مطالعۀ پیش از مصاحبه جمع آوری 
اطالعات برای کمک به مصاحبه شونده برای به یادآوردن وقایع و درنتیجه کشف نقاط مبهم 
کتاب ها و اسناد مکتوب است. از سایر اهداف مصاحبۀ تاریخ شفاهی نکات زیر را می توان 
نام برد: انتقال تجربه؛ ثبت رویدادها؛ انباشت اطالعات معتبر؛ تمرکززدایی و فرصت سازی؛ 
فهم عمیق تر رخدادها؛ به سخن آوردن اهل سکوت؛ گسترش منابع؛ انبوه سازی موثق داده ها؛ 

و زمینه سازی برای رشد و توسعه.
بهره مندی از پژوهش های مبتنی بر مصاحبه های تاریخ شفاهی در سال های اخیر رو 
به افزایش است و با گسترش نشر الکترونیک و انتشار منابع در فضای مجازی رعایت 
نکات حقوقی )مادی و معنوی( مرتبط با انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی نیز مِدنظر قرار 

گرفته است.
یافته های پژوهش حاضر عبارت اند از:

- ظهور صفحات وب، قوانین مرتبط با حق مؤلف و مالکیت فکری را دستخوش 
تغییر کرده است. رسانۀ نوینی چون اینترنت، ویژگی هایی منحصربه فرد دارد که از 
آن جمله همگرایی ارتباط جمعی و فردی است. اینترنت رسانه ای است که هم 
ارتباط جمعی در آن جریان دارد و هم ارتباط فردی، بنابراین با چالش های حقوقی 

نوینی در این عرصه مواجه ایم.
- از دیدگاه حقوقی، پدیدآورنده یک اثر در فضای مجازی، از تمامی حقوق پدیدآورنده 
از  اثر حقی  الکترونیکی شدن  برخوردار است و ِصرف  فیزیکی  اثر در محیط 
پدیدآورندۀ آن ضایع نمی کند. هرآنچه در دنیای واقعی قابل حمایت مادی و معنوی 
است، در دنیای مجازی نیز از حمایت برخوردار است و الکترونیکی شدن خللی در 

این حمایت ایجاد نمی کند.
-  الزم است تا مصاحبه شونده از همان ابتدای انجام مصاحبه از اهداف طرح تاریخ 
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شفاهی آگاه شود و مسائل حقوقی به او یادآور شد. مصاحبه شوندگانی که برای 
مصاحبه دعوت می شوند، باید منصفانه تمامی ابعاد هر رویداد را منعکس کنند. 
راوی باید با رضایت مندی و طیب خاطر مصاحبه را بپذیرد و از ویژگی های 
مصاحبۀ تاریخ شفاهی اطالع کامل داشته باشد. آگاهی دادن به مصاحبه شونده دربارۀ 
پیامدها و قوانین مربوط به بیان سخنان توهین آمیز دربارۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی 
و اطمینان دادن به او دربارۀ اینکه فرصت اصالح، بازبینی یا تغییر صحبت هایش را 
قبل از انتشار خواهد داشت، ازجمله نکاتی است که پیش از انتشار الکترونیکی در 

صفحات مجازی باید به آن توجه شود.
- کسب اجازه از راوی در فرم پرسش نامۀ بهره برداری از مصاحبۀ تاریخ شفاهی یا فرم 
توافق آگاهانه برای انتشار مصاحبه در فضای مجازی )صوت/ تصویر/ متن( الزامی 
است. مصاحبه شونده این حق را دارد که انتشار بخش هایی از مصاحبه اش را محدود 
کند. رعایت محرمانه ماندن مصاحبه ها و افشانشدن اطالعات حساسیت برانگیز و 
آگاهی بخشی دربارۀ مفاد متنی که قرار است روی وب قرار گیرد، ضروری است.

انتشار  در  مصاحبه شوندگان  خصوصی  حریم  حفظ  و  اخالقی  نکات  رعایت   -
مصاحبه های برخط ضروری است. الزامات قانونی به تنهایی چارچوبی مناسب 
برای حمایت از مصاحبه های تاریخ شفاهی ایجاد نمی کنند، بلکه الزم است تا 
موّرخان تاریخ شفاهی داوطلبانه با مجموعه ای از دستورالعمل های اخالقی کنار 
بیایند. الزم است تا مصاحبه گران یا مدیران پروژه های تاریخ شفاهی، مالحظات 
اخالقی الزم را درنظر داشته باشند و به دقت رعایت کنند. درواقع در همۀ مراحل 
مصاحبه به نکات اخالقی باید توجه شود و در طول پروژه هم ادامه یابد؛ یعنی از 
اولین تماس برای انجام مصاحبه تا حفظ و نگهداری، انتشار و به اشتراک گذاشتن 

یافته های حاصل از مصاحبه.
- توجه به حقوق همۀ پدیدآورندگان در انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی در صفحات 
وب، به نحو شایسته باید مِدنظر قرار گیرد. درواقع الزم است تا نام پدیدآورندگانی 
نظیرِ مصاحبه شونده، مصاحبه کننده، مجری/متولی )اشخاص حقیقی یا حقوقی(، 
گفتارنویس، ویراستار اولیه، تایپیست، نسخه خوان و... بر روی صفحات اولیۀ 

مصاحبه های منتشرشده درج شود.
-  مجری طرح تاریخ شفاهی پیش از نشر مصاحبه ها در فضای مجازی سیاست گذاری های 
الزم را باید انجام دهد. درواقع تشکیل کمیتۀ کارشناسی برای تعیین سازوکار مناسب 
برای در دسترس قراردادن مصاحبه ها ضروری به نظر می رسد. همین طور متصدیان 
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انتشار الکترونیک منابع باید با پایگاه های داده، کارکردهای اینترنت و فضای مجازی 
آشنایی داشته باشند.

- نکاتی که کاربران مجازند استفاده کنند باید دقیق درمعرض دید آنان قرار گیرد. در این 
راستا این طور می توان استنباط کرد که برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و 
سوءاستفاده از مصاحبه ها و هم چنین جلوگیری از هتک حرمت و افشای حقایق 
خصوصی، توضیحات الزم به بازدیدکنندگان از صفحات وب باید داده شود. 
درواقع جزئیات میزان استفاده از مصاحبه و چگونگی بهره برداری از آن دقیق باید 
شرح داده شود و به عباراتی کلی در صفحات اصلی سایت مبنی بر استفاده براساس 
استانداردهای استفادۀ منصفانه نباید بسنده شود؛ بلکه باید شرح داده شود که استفاده 
از مصاحبه های این وب سایت برای اهدافی نظیرِ نقد، نظر، گزارش، اخبار، تحقیق 
و پژوهش، جزء استفادۀ منصفانه تلقی می شود و مجاز است. هم چنین الزم است 
تا موارد نقض کپی رایت مصاحبه ها در فضای مجازی، به طور مبسوط برای کاربران 

مشخص شود تا از وقوع جرائم جلوگیری شود.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
در راستای پژوهش حاضر و یافته های آن، انجام پژوهش های زیر پیشنهاد می شود:

• تفاوت های انتشار مصاحبه ها به صورت چاپی با انتشار برخط در صفحات وب ازنظر 
رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در ایران؛

• تبیین سازوکار حقوقی مناسب، برای انتشار خروجی های چندرسانه ای از طرح های 
تاریخ شفاهی؛

• تفاوت قوانین حقوقی مترتب بر انتشار الکترونیک انواع فراورده های تهیه شده از 
مصاحبه های تاریخ شفاهی؛

• ویژگی های پرسش نامۀ بهره برداری از مصاحبه یا فرم توافق آگاهانه برای حفظ حقوق 
مالکیت فکری؛

انتشار  • راه های تشویق مجریان و متولیان طرح های تاریخ شفاهی در ایران برای 
مصاحبه ها در فضای مجازی؛

انتشار مصاحبه ها در  تاریخ شفاهی برای  آثار  اعتماد پدیدآورندگان  • نحوۀ جلب 
صفحات وب.
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چڪیده:

امکان به کارگیری استاندارد ِمتس در سامانه های 
اطالعاتی آرشیوی باز برای اسناد رقمی فارسی

1. اســتادیار علــم اطالعــات و دانش شناســی، 

دانشــگاه بیرجنــد,  بیرجنــد، ایران

 )نویسندۀ مسئول( 

 Leili.seifi@birjand.ac.ir
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بیرجنــد، ایــران 

zm.pars1990@gmail.com

هدف: تشخیص قابلیت به کارگیری استاندارد ِمتس در سامانه های اطالعاتی آرشیوی باز برای اسناد 

رقمی فارسی از دیدگاه صاحب نظران.

روش/ رویکرد پژوهش: 145 مولفۀ استاندارد متس که قابلیت به کارگیری برای اسناد رقمی فارسی 

را داشتند استخراج شد. پرسش نامه ای بر مبنای این مولفه ها طراحی و بین 30 تن از صاحب نظران 

حفاظت رقمی توزیع شد. روایی محتوایی پرسش نامه را متخصصان حفاظت رقمی تأیید کردند. برای 

سنجش پایایی از دو روش تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ )98/.( استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای ذخیره سازی، حفاظت، مدیریت، و بازیابی اسناد 

رقمی فارسی مناسب یافته شد. براساس یافته های پژوهش ازمیان 145 گویۀ توصیف کنندۀ بسته ها و 

بخش های مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز، 63 گویه برای اسناد رقمی فارسی اهمیت بیشرتی دارند. 

همچنین یافته ها نشان می دهد که قابلیت های مدیریتی استاندارد متس برای مدیریت اسناد رقمی 

فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز کاربردی است.

ڪلیدواژه ها: 
حفاظت رقمی؛ نظام اطالعاتی آرشیوی باز؛ استاندارد ِمتس ;)METS( اسناد فارسی؛ ایران.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

گنجینـــۀ اسنـــاد
»113«

مطالعات آرشیوی 
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مقدمه و بیان موضوع
سازمان ها برای انجام وظایف خود اسناد و مدارکی را تولید می کنند و برای ادامۀ فعالیت 
خود به نگهداری از این اسناد نیازمندند. با گذشت زمان، برخی از این اسناد اهمیت 
تاریخی، فرهنگی و… پیدا می کنند؛ بنابراین به نگهداری بلندمدت نیاز دارند تا نسل های 

آینده هم بتوانند از آن ها استفاده کنند.
در سال های اخیر رقمی سازی تأثیر زیادی در حفاظت از منابع چاپی و دسترسی آسان 
به آن ها داشته است. اسناد رقمی قابلیت دسترسی و مقاومت بیشتری از نسخۀ چاپی دارند؛ 
بنابراین مراکز آرشیوی و کتابخانه ها بر تهیۀ اسناد رقمی متمرکز شده اند )تریپاتی1، 2018(. 
با رقمی سازی اسناد، موضوعاتی مانند چگونگی ذخیره سازی، سازمان دهی، مدیریت، و 
حفاظت از اسناد و دسترسی بلندمدت به آن ها مطرح می شود. استفاده از استانداردهای 
مناسب برای مدیریت بلندمدت اسناد رقمی امکان دسترسی به آن ها را برای نسل های 
آینده هم فراهم می کند. ازمیان استانداردهای حوزۀ حفاظت رقمی »نظام اطالعاتی آرشیوی 
باز« چارچوبی مفهومی است که آرشیوهای بسیاری در جهان برای مدیریت و حفاظت 

بلندمدت اسناد از آن استفاده کرده اند )صمیعی، 1391(.
نظام اطالعاتی آرشیوی باز را »کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی«2 در ژوئن 2002 
به عنوان استانداردی بین المللی در راستای آرشیوسازی اشیاء رقمی به رسمیت شناخت 
)کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012؛ لوآ3، 2004(. نظام اطالعاتی آرشیوی باز سه 
نوع بسته دارد: »بستۀ اطالعاتی آرشیوی«4؛ »بستۀ اطالعاتی تحویلی«5؛ و »بستۀ اطالعاتی 
اشاعه«6. افزون بر این در نظام اطالعاتی آرشیوی باز شش موجودیت وجود دارد: »دریافت 
»مدیریت  حفاظت«10؛  »برنامه ریزی  »راهبری«9؛  آرشیوی«8؛  »ذخیره سازی  پذیرش«7؛  و 

داده ها«11؛ و »دسترسی«12.
عالوه بر »کتابخانۀ کنگره«13، کتابخانۀ مّلی هلند با »نظام آرشیوی اطالعات رقمی«14، 
کتابخانۀ مّلی استرالیا با دو پروژۀ »حفاظت و دسترسی به منابع مستند شبکه ای استرالیا«15و 
»حفاظت دسترسی به اطالعات رقمی«16، و انگلستان با پروژۀ حفاظت رقمی خود بانام 
و  مدیریت  دستیابی،  ذخیره سازی،  دریافت،  آرشیوی،  نظام های  ایجاد  برای  سیدارز17 

حفاظت منابع رقمی خود از نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده می کنند.
»استاندارد انتقال و شناسه گذاری فراداده )متس(«18 از دیگر استانداردهایی است که 
عالوه بر بافت کتابخانه ای و موزه ای قابلیت به کارگیری در بافت آرشیوی را نیز دارد. این 
استاندارد از زبان نشانه گذاری گسترش پذیر )ایکس.ام.ال(19 استفاده می کند. این زبان با 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگار است و ویژگی هایی مانند حفاظت و مدیریت اشیا 

1. Tripathi

2. The Consultative Committee for 

Space Data Systems )CCSDS(

3. Lavoie

4. The Archival Information 

Package )AIP(

5. The Submission Information 

Package )SIP(

6. The Dissemination Information 

Package )DIP(

7. Ingest

8. Archival Storage

9. Administration

10. Preservation planning

11. Data Management

12. Access

13. Library of Congress

14. Digital Information Archival 

System )DIAS(

15. Preserving and Accessing 

Networked Documentary Resources 

of Australia )PANDORA(

16. Preserving Access to Digital 

Information )PADI(

17. CEDARS

18. Metadata Encoding and 

Transmission Standard )METS(

19. XML
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1.  METS Header

2. Descriptive Metadata

3. Administrative Metadata

4. File section

5. Structural Map

6. Structural Links

7. Behavior

8. Wilson

9.  Ball

10. Cantara

رقمی را هم داراست. استاندارد متس به ابتکار فدراسیون کتابخانه های رقمی تهیه شده است. 
این استاندارد قالب ایکس.ام.ال را برای کدگذاری فرادادۀ موردنیاز برای مدیریت اشیای 
کتابخانۀ رقمی یک مخزن و همچنین مبادلۀ این اشیا میان مخازن مختلف و کاربران آن ها 
فراهم می کند. استاندارد متس برای کدگذاری انواع اشیاءِ رقمی کاربرد دارد و شامل هفت 
بخش اصلی است: »سرآیند متس«1؛ »فرادادۀ توصیفی«2؛ »فرادادۀ مدیریتی«3؛ »بخش فایل«4؛ 

»نقشۀ ساختاری«5؛ »پیوندهای ساختاری«6؛ و »رفتار«7 )کتابخانۀ کنگره، 2019(.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی، به کارگیری استاندارد متس در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز را برای منابع رقمی بررسی کرده اند. رضوی )1393( در پژوهشی به شناسایی 
دیدگاه  از  باز  آرشیوی  اطالعاتی  نظام  موجودیت  شش  در  موجود  عناصر  مهم ترین 
آرشیویست ها پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که موجودیت دریافت بر 
موجودیت مدیریت داده و ذخیره سازی آرشیوی تأثیری مستقیم، قوی و معنادار دارد؛ ولی 

بر موجودیت برنامه ریزی حفاظت و راهبری تأثیری مستقیم، ضعیف و معنادار دارد.
رسولی جامبری )1390( پژوهشی را با هدف عرضۀ الگویی برای مدیریت عکس های 
رقمی برمبنای نظام اطالعاتی آرشیوی باز با روش پیمایشی با استفاده از سیاهۀ وارسی 
محقق ساخته انجام داده است. جامعۀ آماری این پژوهش 32 نفر متخصص حوزۀ حفاظت 
رقمی بوده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عناصر تولید بسته های اطالعاتی 
آرشیوی، پشتیبان گیری، کنترل دسترسی فیزیکی و نظایر این ها از مهم ترین عناصر تولید 

بسته های اطالعاتی آرشیوی هستند.
ادواری های  مدیریت  هدف  با  پژوهشی   )1397( هاشم زاده  و  احمدزاده،  سیفی، 
قدیمی فارسی رقمی برمبنای استاندارد متس براساس دیدگاه صاحب نظران انجام داده اند. 
یافته های پژوهش حاکی از آن است که استاندارد متس، استانداردی مناسب برای مدیریت 

ادواری های قدیمی فارسی رقمی است.
ویلسون8 )2017( با هدف عرضۀ الگو و سازوکاری برای حفاظت بلندمدت به این 
نتیجه دست یافت که نظام اطالعاتی آرشیوی باز الگویی مرجع و مخزنی قابل اعتماد برای 
دسترسی و حفاظت بلندمدت منابع رقمی آرشیوی است. به بیان بال9 )2006( استاندارد 
متس به علت استفاده از زبان گسترش پذیر ایکس.ام.ال. توانایی بسته بندی اطالعات موجود 
در نظام اطالعاتی آرشیوی باز را دارد. کنتارا10 )2005( معتقد است که استاندارد متس 
منطبق با نظام اطالعاتی آرشیوی باز طراحی شده است؛ نظامی که اشیاءِ رقمی و فراداده های 
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مربوط به آن ها را درون بسته های اطالعاتی قرار می دهد. به بیان استینک1 )2008( بسته های 
به لحاظ  که  دارد  را  علمی  انتشارات  ذخیره سازی  قابلیت  آرشیوی  نظام های  اطالعاتی 
ساختاری براساس استاندارد متس مدیریت می شوند. استینک روش های موجود برای 

استفاده از استاندارد متس در نظام های آرشیوی را مقایسه کرده است.
و   ،)2014( لوآ   ،)2010( کاپالن4   ،)2004( سمپل3   ،)2004( دی2  مطالعات  نتایج 
تریپاتی5 )2018( نیز نشان می دهد که در بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز 

می توان از استاندارد متس استفاده کرد.
رالسن6 )2013( در پژوهشی انعطاف پذیری و قابلیت همکاری استاندارد متس را 
در پروژه ها و مطالعه هاِی موردی بررسی کرده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن 
است که دو ویژگی انعطاف پذیری و قابلیت همکاری از عوامل اصلی استفاده از استاندارد 
متس اند. فارب7 و ریجو8 )2004( به بررسی ساختار و ِشمای چندین استاندارد فراداده ای 
کتابخانه ای پرداخته اند. یافته ها حاکی از آن است که متس برای ذخیره سازی اشیاء رقمی 
استانداردی مناسب است و برای اشتراک گذاری و حفاظت بلندمدت اطالعات با نظام 

اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد.
برای  قابلیت الزم را  استاندارد متس  از پژوهش ها نشان می دهد که  نتایج برخی 
عملکردهایی مانند حفاظت، انتقال و مدیریت منابع رقمی داراست. بیدهام و همکاران9 
)2005( معتقدند که استاندارد متس به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند فایل های محتوا، 
فرادادۀ توصیفی، و فرادادۀ مدیریت با بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز 

سازگار است.
مرور پیشینه ها نشان می دهد که کتابخانه ها و آرشیوها برای مدیریت و حفاظت 
بلندمدت منابع اطالعاتی از استانداردهای حوزۀ حفاظت رقمی استفاده می کنند. در این 
راستا، از استاندارد متس و نظام اطالعاتی آرشیوی باز به دلیل انعطاف پذیری و سازگاری، 
به طور روزافزون در کتابخانه های مختلف جهان ازجمله کتابخانۀ کنگره و کتابخانۀ ملی 
استرالیا استفاده شده است؛ بنابراین انتظار می رود که سازمان های آرشیوی و کتابخانه های 
بزرگ ایران برای به کارگیری این دو استاندارد درجهت مدیریت و حفاظت بلندمدت منابع 

فارسی برنامه ریزی کنند.
پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که تعداد پژوهش های انجام شده در این زمینه اندک 
است. در پژوهش های انجام شده، استاندارد متس قابلیت به کارگیری در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز را برای منابع رقمی دارد، ولی مشخص نیست چه بخش ها یا مؤلفه هایی از 
این استاندارد به طور خاص قابلیت به کارگیری برای اسناد رقمی فارسی را دارا هستند؛ 
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ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت به کارگیری استاندارد متس در بخش های 
مختلف نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران حوزۀ 

حفاظت رقمی انجام شده است.

سؤاالت پژوهش
1. قابلیت به کارگیری بخش های مختلف متس در بسته های اطالعاتِی نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران به چه میزان است؟
2. قابلیت به کارگیری بخش های مختلف متس در موجودیت های نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی از دیدگاه صاحب نظران به چه میزان است؟

روش شناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی است و با روش 
پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامۀ محقق ساخته 

است.

جامعۀ پژوهش 30 نفر از صاحب نظران داخلی و خارجی در حوزۀ حفاظت رقمی 
بودند. مبنای انتخاب صاحب نظران داخلی تجربه و انجام دادن پژوهش در این حوزه بود 
و برای صاحب نظران خارجی عالوه بر ویژگی های مذکور تسلط و تجربۀ کار با اسناد 

منابع استفاده شدهمراحل

استخراج ویژگی های اسناد رقمی فارسی
عزیزی، 1389؛ عزیزی، 1394؛ فدایی عراقی، 1394؛ زرین کلکی، 

1387

استخراج مؤلفه های استاندارد متس براساس ویژگی های اسناد 
رقمی فارسی

سند استاندارد متس؛ احمدزاده، 1393

استخراج مؤلفه های نظام اطالعاتی آرشیوی باز براساس قابلیت 
به کارگیری مؤلفه های استخراج شدۀ استاندارد متس و اسناد 

رقمی فارسی
رسولی جامری، 1390

متناسب سازی مؤلفه های استاندارد متس با مؤلفه های نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز برای مدیریت اسناد رقمی فارسی

تیم پژوهش، تیم روایی محتوا )صاحب نظران داخلی متخصص 
در حیطۀ موضوع(

ترجمۀ پرسش نامه به انگلیسی
تیم پژوهش، تیم روایی محتوا )صاحب نظران خارجی متخصص 

در حیطۀ موضوع(

   
جدول 1

روش طراحی پرسش نامه
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فارسی هم مدنظر بود. پرسش نامۀ طراحی شده به صورت حضوری و الکترونیکی در اختیار 
صاحب نظران قرار گرفت و با پیگیری های مکرر 23 نفر حاضر شدند پرسش نامه را تکمیل 
کنند. برای سنجش روایی پرسش نامۀ محقق ساخته، از روش روایی محتوا استفاده شد. 
برای تعیین میزان پایایی پرسش نامه از دو روش تنصیف )دونیم کردن( و ضریب آلفای 
کرونباخ استفاده شد. در روش تنصیْف پرسش نامه به دو بخش تقسیم شد: بخش اول 73 
سؤال و بخش دوم 72 سؤال؛ سپس ضریب همبستگی اسپیرمن-براون برای هر بخش 
محاسبه شد که برابر با 0/94 بود. مقدار آلفای کرونباخ هم برای بسته ها 0/96 و برای 

موجودیت ها 0/98 بود.

یافته های پژوهش
برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی، درصد فراوانی تجّمعی و 
میانگین استفاده شد؛ بدین صورت که گویه های دارای درصد فراوانی تجمعی موافقت زیاد 
)باالتر از 70 درصد( به عنوان گویه های دارای اهمیت از دیدگاه صاحب نظران تشخیص 

داده شدند.

قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در بسته های اطالعاتِی نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

نظام اطالعاتی آرشیوی باز، سند یا هر نوع شیء اطالعاتی را در قالب بستۀ اطالعاتی 
تحویلی دریافت می کند؛ سپس در قالب بسته های اطالعاتی آرشیوی اقدامات الزم را برای 
ذخیره سازی، مدیریت و حفاظت از اسناد انجام می دهد و درنهایت این اسناد را در قالب 
بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفاده کنندۀ نهایی قرار می دهد. برای انجام فعالیت های 
ذکرشده، در بدو ورود اسناد به نظام اطالعاتی آرشیوی باز اطالعات پایه ای اسناد باید ثبت 
شود تا فرایند دریافت، ذخیره سازی، مدیریت و بازیابی اسناد آسان تر شود )کمیتۀ مشورتی 
نظام داده های فضایی، 2012(. ازمیان 31 گویۀ استخراج شده برای بسته های اطالعاتِی 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز 13 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 
درصد(، از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت تشخیص داده شده اند که در جدول شمارۀ 

2 ذکر شده اند.
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استفاده از رسآیند متس برای ثبت تاریخ و زمان ایجاد سند رقمی 
فارسی

2334/878/395/74/04

استفاده از رسآیند متس برای مشخص کردن نوع و نقش تولیدکنندۀ 
سند رقمی فارسی )مثل فرد/سازمان، فرد/سازمان دارای حقوق 

مالکیت معنوی و…(
2321/773/995/73/86

استفاده از رسآیند متس برای مشخص کردن شخص یا سازمانی که 
فراداده های موردنیاز را برای رمزگذاری سند رقمی فارسی فراهم 

می کند.
2317/473/9873/73

فی
صی

تو
ۀ 

داد
فرا

استفاده از شناساگرهایی مانند DOI, URN, URL در بسته های 
اطالعاتی برای فایل های حاوی اسناد رقمی فارسی

2240/995/51004/36

استفاده از شناساگرهایی مانند DOI, URN, URL برای نشان دادن 
محل فیزیکی محتوای فایل سند رقمی فارسی

2330/478/391/34

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای مشخص کردن نوع فایل های حاوی 
سند رقمی فارسی )مثل منت، تصویر و…(

2339/178/3874/04

تی
ری

دی
 م

دۀ
ادا

فر

2222/777/390/93/90استفاده از فرادادۀ منبع برای اسناد رقمی فارسی

2321/782/6873/91استفاده از فرادادۀ منبع برای مدیریت سند رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای حفظ محرمانگی اسناد رقمی 
فارسی

2334/891/395/74/17

استفاده از فرادادۀ رقمی منشأ برای ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی 
در فرمی مناسب

231373/9873/69

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین اصل امضای 
رقمی

2240/999/11004/40

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای ثبت پدیدآور سند 
رقمی فارسی )به همراه ملیت، تاریخ تولد و وفات او(

2231/872/795/54

یل
ش فا

گروه بندی اسناد رقمی فارسی ازنظر سطح محرمانگی )فایل های بخ
عمومی، فایل های اختصاصی وزارت خانه ها و سازمان ها(

2330/473/991/33/91   
جدول 2

گویه های بااهمیت در بسته های اطالعاتی نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز
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قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت دریافت در نظام اطالعاتی آرشیوی 
باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت دریافت، اسناد رقمی را در قالب بستۀ اطالعاتی تحویلی برای تولید بستۀ 
اطالعاتی آرشیوی و اطالعات توصیفی دریافت و ذخیره می کند. درواقع وظیفۀ موجودیت 
دریافت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز آماده سازی اسناد رقمی برای ذخیره سازی و مدیریت 

در قالب بستۀ اطالعاتی آرشیوی است )کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
اطالعاتی  نظام  در  دریافت  موجودیت  برای  درنظرگرفته شده  گویۀ   23 ازمیان 
آرشیوی باز 6 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 3 ذکر شده اند.
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استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا 

کپی بودن اسناد رقمی فارسی
2326/173/91004

استفاده از فرادادۀ منشأ برای تعیین اصل یا 

کپی بودن امضای الکرتونیکی موجود در اسناد 

رقمی فارسی

2330/478/395/74/04

استفاده از فرادادۀ منشأ برای انتقال اسناد رقمی 

فارسی به نظام اطالعاتی آرشیوی باز
231378/391/33/82

استفاده از استاندارد فراداده ای حفاظتی مانند 

پرمیس )object & preservation( برای ثبت 

اطالعاتی دربارۀ چگونگی ایجاد فایل ها، قالب ها 

و کاربرد آن ها

238/782/691/33/82

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای 

ثبت پدیدآور سند رقمی فارسی )به همراه ملیت، 

تاریخ تولد و وفات او( و تعیین وضعیت انتشار 

سند رقمی فارسی

2334/878/395/74/08

یل
ش فا

دسته بندی سلسله مراتبی اسناد رقمی فارسی با بخ

>fileGrp< استفاده از گویۀ گروه بندی فایل
2317/473/991/33/82    

جدول  3
گویه های بااهمیت در موجودیت دریافت در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت ذخیره سازی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

بعداز فراهم شدن مقدمات ذخیره سازی اسناد رقمی، نظام اطالعاتی آرشیوی باز اسناد رقمی 
را ازطریق موجودیت ذخیره سازی آرشیوی ذخیره سازی می کند. این عملکرد این موجودیت 
باعث می شود که در بلندمدت وقفه ای در چرخۀ فرایند مدیریت، ذخیره سازی، و حفاظت از 

اسناد رقمی ایجاد نشود.
ازمیان 21 گویۀ درنظرگرفته شده برای موجودیت ذخیره سازی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز 9 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 4 ذکر شده اند.
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فرادادۀ 

توصیفی

حفاظت از اسناد رقمی فارسی موجود در بستۀ 

اطالعاتی آرشیوی با استفاده از استانداردهای فراداده ای 

)مانند پرمیس(

238/773/995/73/78

فرادادۀ 

مدیریتی

استفاده از فرادادۀ منشأ رقمی برای حفظ محرمانگی 

اسناد رقمی فارسی
2326/173/991/33/91

استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین چگونگی 

ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی
231378/395/73/86

نقشۀ 

ساختاری

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ذخیره سازی اسناد 

رقمی فارسی
238/778/395/73/82

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد ساختار 

سلسله مراتبی از محتوای اسناد رقمی فارسی ذخیره شده
238/778/31003/91

استفاده از نقشۀ ساختاری برای سازمان دهی اسناد 

رقمی فارسی
238/782/61003/95

پیوندهای 

ساختاری

استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیره سازی 

وب سایت های حاوی اسناد رقمی فارسی
2321/782/61004/04

استفاده از پیوندهای ساختاری برای رشح معنای 

پیوندهای موجود میان گره ها )اسناد رقمی فارسی یا 

وب سایت های حاوی اسناد رقمی فارسی(

2321/7871004/08

استفاده از پیوندهای ساختاری برای ذخیره سازی 

پیوندهای ایجادشده بین گروه بندی های صورت گرفته در 

بخش نقشۀ ساختاری

231378/31003/91   
جدول 4

گویه های بااهمیت در موجودیت ذخیره سازی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...



152
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت مدیریت داده در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

از موجودیت مدیریت داده برای نگهداری اسناد رقمی و مدیریت عملیات داخلی نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز استفاده می شود. ازمیان 15 گویۀ استخراج شده برای موجودیت مدیریت داده نظام 
اطالعاتی آرشیوی باز 11 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از 

دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت شناخته شده اند که در جدول شمارۀ 5 ذکر شده اند.

ش
گویهبخ

ان
وی

خگ
اس

اد پ
عد

ت

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

یاد 
ر ز

سیا
ت ب

فق
موا

 

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

 

یاد
ت ز

فق
موا

 

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

 

کم
ار 

سی
م، ب

، ک
ط

وس
 مت

ت
فق

موا
 

ها
یه 

 گو
ین

نگ
میا

فی
صی

 تو
دۀ

رادا
استفاده از فرادادۀ توصیفی برای توصیف اطالعات ف

توصیفی موجود در بسته های اطالعاتی
231373/9873/73

توصیف فراداده های توصیفی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز از آن ها استفاده می کند.
231373/991/33/87

تی
ری

دی
ۀ م

داد
فرا

توصیف فراداده های مدیریتی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز به کار می گیرد.
224/577/390/93/72

استفاده از فرادادۀ منشأ برای بررسی اصالت اسناد 

رقمی فارسی موجود در فایل های بستۀ اطالعاتی 

آرشیوی

2222/772/795/53/90

توصیف فراداده های منشأ که نظام اطالعاتی آرشیوی 

باز از آن ها استفاده می کند.
229/177/31003/86

توصیف فراداده های فنی ای که نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز از آن ها استفاده می کند.
2227/386/41004/13

یل
ش فا

گروه بندی اسناد رقمی فارسی برای نگهداری آن ها در بخ

پایگاه دادۀ آرشیوی
2213/672/795/53/81

ری
ختا

 سا
شۀ

نق

2218/277/31003/95استفاده از نقشۀ ساختاری در بخش مدیریت داده

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد و نگهداری 

اسناد رقمی فارسی
2213/681/81003/95

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ارزیابی محتوای 

پایگاه دادۀ حاوی اسناد رقمی فارسی
229/172/790/93/72

استفاده از نقشۀ ساختاری برای ایجاد امکان دسرتسی 

به اسناد رقمی فارسی
2213/681/81003/95

   

جدول  5
گویه های بااهمیت در موجودیت مدیریت 
داده در نظام اطالعاتی آرشیوی باز

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در موجودیت راهربی در نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت راهبری بر بهره برداری کلی از نظام اطالعاتی آرشیوی باز نظارت دارد. این 
موجودیت مسئولیت مذاکره با تولیدکنندۀ سند، مدیریت پیکره بندی نظام، به روزرسانی 
اطالعات آرشیوی، کنترل دسترسی فیزیکی، و ایجاد استانداردها و خط مشی ها را برعهده 

دارد )کمیتۀ مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
ازمیان 17 گویۀ استخراج شده برای موجودیت راهبری در نظام اطالعاتی آرشیوی 
دیدگاه  از  از 70 درصد(  )باالتر  زیاد  موافقت  تجمعی  فراوانی  با کسب  گویه  باز 11 

صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 6 ذکر شده اند.
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رسآیند 
متس

کنرتل دسرتسی به سند رقمی فارسی به وسیلۀ شخص یا سازمان 
دارندۀ حقوق مالکیت معنوی )که این شخص یا سازمان در 

رسآیند متس مشخص شده است(
2218/277/395/53/90

فرادادۀ 
توصیفی

استفاده از فرادادۀ توصیفی برای شناسایی، ارزیابی و انتخاب 
اسناد رقمی فارسی در هنگام تبیین خط مشی های الزم برای 

بازیابی اسناد رقمی فارسی
229/177/395/53/81

فرادادۀ 
مدیریتی

استفاده از فرادادۀ مدیریتی در هنگام تبیین خط مشی های 
229/177/31003/86بودجۀ حفاظتی

استفاده از فرادادۀ مدیریتی برای تعیین سودمندی و اهمیت 
2222/777/386/43/86اسناد رقمی فارسی

استفاده از استانداردهای فراداده ای )مانند پرمیس( برای تعیین 
نوع قالب های ذخیره سازی اسناد رقمی فارسی

)jpeg, gif, tiff( 
229/177/31003/95

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای معرفی 
پدیدآورندۀ اسناد رقمی فارسی )در قرارداد میان صاحبان اسناد 

و نظام اطالعاتی آرشیوی باز(
2222/781/81004/04

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین 
2222/777/395/53/95خط مشی های مالکیت معنوی اسناد رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین وضعیت 
2218/286/41004/04انتشار اسناد رقمی فارسی

استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی برای تعیین 
2227/372/71004خط مشی های کنرتل دسرتسی فیزیکی به اسناد رقمی فارسی

   
جدول 6

گویه های بااهمیت در موجودیت راهربی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

امکان به کارگیری استاندارد
 ِمتس در سامانه های...
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قابلیت به کارگیری استاندارد فراداده ای متس در موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز در بخش اسناد رقمی فارسی

موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در راستای تحقق اهداف نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
مسئولیت طراحی خط مشی های حفاظتی را برعهده دارد. ازمیان 6 گویۀ درنظرگرفته شده 
برای موجودیت برنامه ریزی حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز 3 گویه با کسب 
فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت 

بوده اند که در جدول شمارۀ 7 ذکر شده اند.
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بخش فایل

 )jpeg, tiff, gif( استفاده از بخش فایل برای تعیین نوع قالبی
که سند رقمی فارسی ازطریق آن به نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
تحویل داده می شود. )نوع قالب در قرارداد بین صاحبان اسناد 

و نظام اطالعاتی آرشیوی باز تعیین می شود(.

229/181/81003/86

بخش رفتار
کنرتل شاخص های موردنیاز برای دسرتسی کاربران به اسناد 

رقمی فارسی با استفاده از بخش رفتار
2231/877/395/54/04

   

   

 ادامۀ جدول  6

جدول  7

گویه های بااهمیت در موجودیت راهربی در 
نظام اطالعاتی آرشیوی باز

گویه های بااهمیت در موجودیت برنامه ریزی 
حفاظتی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز

گویهبخش

ان
وی

خگ
اس

اد پ
عد

ت

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

یاد 
ر ز

سیا
ت ب

فق
موا

 

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

 

یاد
ت ز

فق
موا

 

عی
جم

ی ت
وان

فرا
د 

رص
د

 

کم
ار 

سی
م، ب

، ک
ط

وس
 مت

ت
فق

موا
 

ها
یه 

 گو
ین

نگ
میا

فرادادۀ مدیریتی

استفاده از فرادادۀ منبع )مانند پرمیس( برای 

حفاظت از اسناد رقمی فارسی
224/581/995/53/86

استفاده از استانداردهای فراداده ای )مانند 

پرمیس( برای توسعۀ راهردهای حفاظتی 

)انتقال، شبیه سازی، و حفاظت فناوری(

2218/272/895/54/04

پیوندهای 

ساختاری

ایجاد امکان دسرتسی بهرت به اسناد رقمی 

فارسی با استفاده از پیوندهای ساختاری ای 

که به صورت دقیق مشخص شده اند.

2222/781/81004/04

لیلی سیفی 
 زهرا میرزاوند
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قابلیت به کارگیری استاندارد متس در موجودیت دسرتسی در نظام اطالعاتی آرشیوی 
باز در بخش اسناد رقمی فارسی

هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز از ذخیره سازی، مدیریت و حفاظت از اسناد رقمی 
قراردادن آن ها در اختیار استفاده کننده است. موجودیت دسترسی نیز با این هدف در 
راستای فراهم کردن امکان دسترسی استفاده کننده به شیء رقمی، نقش ایفا می کند )کمیتۀ 

مشورتی نظام داده های فضایی، 2012(.
نظام  در  حفاظتی  برنامه ریزی  موجودیت  برای  درنظرگرفته شده  گویۀ   23 ازمیان 
اطالعاتی آرشیوی باز 10 گویه با کسب فراوانی تجمعی موافقت زیاد )باالتر از 70 درصد( 

از دیدگاه صاحب نظران دارای اهمیت بوده اند که در جدول شمارۀ 8 ذکر شده اند.
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استفاده از گویۀ یادداشت برای مشاهدۀ رسآی
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بحث و نتیجه گیری
نظام اطالعاتی آرشیوی باز با ذخیره سازی اسناد، محلی ویژه و منحصربه فرد برای هر 
سند درنظر می گیرد. همان طورکه برای مشخص شدن محل یک کتاب در کتابخانه از 
شمارۀ رده بندی استفاده می شود، برای مشخص شدن محل قرارگرفتن سند رقمی هم 
از شناساگرهایی مانند DOI, URL, URN استفاده می شود. به نظر می رسد به دلیل این که 
شناساگرها بازیابی اسناد را در محیط پرازدحام وب تسهیل می کنند، استفاده از شناساگرها 

از دیدگاه صاحب نظران دارای بیش ترین اهمیت بوده است.
مهرها و امضاهای موجود در سند نشانۀ هویت پدیدآورندۀ آن سندند؛ ولی ممکن 
است فردی امضای پدیدآورندۀ سند را جعل کند و یا این که در محتوای سند امضاشده 
دست ببرد، به این ترتیب اعتبار سند به خطر می افتد. یکی از راه هایی که ازطریق آن می توان 
دربارۀ اعتبار و اصالت سند رقمی اطمینان حاصل کرد امضای الکترونیکی است. احتماالً 

تار
ش رف

بخ
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امضای الکترونیکی عالوه بر تعیین هویت پدیدآورندۀ سند، تأمین کنندۀ اعتبار و اصالت سند 
نیز هست. در این راستا از دیدگاه صاحب نظران، استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی 
برای تعیین اصالت امضای الکترونیکی دارای بیش ترین اهمیت بوده است. نتایج پژوهش 
سیفی، احمدزاده، و هاشم زاده )1397( نشان داده است که استفاده از فرادادۀ حقوق مالکیت 
معنوی برای مدیریت ادواری های قدیمی فارسی اهمیت دارد؛ این موضوع می تواند تأییدی 
بر نتیجۀ پژوهش حاضر باشد. در بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز آن چیزی 
که دربارۀ اسناد رقمی بسیار اهمیت دارد، تعیین اصالت اسناد، تعیین محلی برای قرارگیری 
اسناد و درنهایت مدیریت آن هاست تا این منابع ارزشمند در اختیار استفاده کنندۀ نهایی 
قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات دی )2004(؛ سمپل )2004(؛ کاپالن )2010(؛ 
لوآ )2014(، و تریپاتی )2018( که کاربست استاندارد متس را در بسته های اطالعاتی نظام 

اطالعاتی آرشیوی باز، تأیید کرده اند، همسوست.
محتوای اسناد رقمی انتشاریافته در محیط وب ممکن است به یکدیگر مرتبط باشند، 
بنابراین الزم است تا پیوندهایی میان این اسناد ایجاد شود. برای نمونه دو سند با پدیدآورندۀ 
یکسان ممکن است بر روی دو وب سایت جداگانه قرار گرفته باشند. در این صورت الزم 
است تا برای افزایش احتمال بازیابی این اسناد، پیوندهایی میان آن ها ایجاد و ذخیره شود. 

با ذخیره سازی این پیوندها، وب سایت های حاوی این اسناد نیز آرشیو می شوند.
اسناد در قالب فایل هایی که در درون بسته های اطالعاتی قرار می گیرند، ذخیره و 
مدیریت می شوند تا درنهایت در بستۀ اطالعاتی اشاعه در اختیار استفاده کننده قرار گیرند. 
فرادادۀ فنی با عرضۀ اطالعاتی دربارۀ نوع فایل ها و قالب آن ها بازیابی اسناد را راحت تر 
می کند؛ این موضوع می تواند دلیلی بر اهمیت فرادادۀ فنی از دیدگاه صاحب نظران بوده باشد.
با به کارگیری فرادادۀ حقوق مالکیت معنوی می توان از حقوق صاحبان اسناد رقمی 
پشتیبانی کرد. هم چنین با استفاده از این فراداده می توان محدودیت هایی برای دسترسی به 
اسناد رقمی ایجاد کرد، به طوری که تعیین چگونگی وضعیت انتشار سند برعهدۀ صاحبان 

اسناد رقمی باشد.
استفاده از استانداردهای مناسب یکی از راهبردهای حفاظتی ای است که درحال حاضر 
سازمان های مختلف بین المللی برای حفاظت، مدیریت و سازمان دهی منابع اطالعاتی خود 
از آن استفاده می کنند. اسناد رقمی به عنوان نوعی از منابع اطالعاتی، برای سازمان دهی و 
بازیابی به روش هایی نظام مند نیاز دارند. استانداردهای فراداده ای نیز روش هایی نظام مندند 
که سازمان دهی و مدیریت مؤثرتر اسناد را در محیط های رقمی فراهم می کنند. می توان 
گفت که استانداردهای فراداده ای به دلیل داشتن ویژگی هایی ازجمله شناسایی، توصیف 
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و مکان یابی منابع اطالعاتی رقمی به عنوان راهبردی حفاظتی استفاده می شوند. درواقع 
استانداردهای فراداده ای روش هایی نظام مندند که منابع اطالعاتی را برای استفاده کننده 
دسترس پذیرتر می کنند. احتماالً به دلیل این که موجودیت برنامه ریزی حفاظتی مسئولیت 
استانداردهای  از  استفاده  دارد،  برعهده  را  حفاظتی  راهبردهای  و  استانداردها  توسعۀ 
فراداده ای به عنوان یک توسعۀ راهبرد حفاظتی ازنظر صاحب نظران دارای اهمیت بوده است.
کاربر استفاده کننده از نظام اطالعاتی آرشیوی باز به دنبال دستیابی به اسناد رقمی است. 
هدف نظام اطالعاتی آرشیوی باز نیز حفاظت از اسناد رقمی است تا درنهایت در اختیار 
استفاده کننده قرار گیرد. این مسئولیت در نظام اطالعاتی آرشیوی باز برعهدۀ موجودیت 
دسترسی است. براساس یافته های پژوهش حاضر با استفاده از فرادادۀ توصیفی و بخش 

رفتار، می توان اطالعات موردنیاز را برای دسترسی به اسناد رقمی به دست آورد.
نظام اطالعاتی آرشیوی باز با استفاده از قابلیت های موجودیت های خود می تواند 
اسناد رقمی فارسی را ذخیره سازی، حفاظت، مدیریت، و بازیابی کند. براساس یافته های 
پژوهش حاضر ازمیان 145 گویۀ توصیف کنندۀ بسته ها و بخش های مختلف نظام اطالعاتی 
آرشیوی باز، 63 گویه از دیدگاه صاحب نظران بااهمیت تشخیص داده شده اند. باتوجه به 
تعداد گویه های بااهمیت در موجودیت های نظام اطالعاتی آرشیوی باز می توان گفت که 
بخش های مختلف استاندارد متس در موجودیت های مدیریت، مدیریت داده، و دسترسی 
بیش ترین میزان اهمیت را داشته اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که باتوجه به 
قابلیت های مدیریتی استاندارد متس می توان از این استاندارد برای مدیریت اسناد رقمی 
فارسی در نظام اطالعاتی آرشیوی باز استفاده کرد. نتایج مطالعات فارب و ریجو )2004( و 
بیدهام و همکاران )2005( حاکی از آن است که استاندارد متس به دلیل داشتن ویژگی هایی 
مانند بخش فایل، فرادادۀ توصیفی، فرادادۀ مدیریت، قابلیت سازگاری برای ذخیره سازی 
اشیاء رقمی، و حفاظت بلندمدت از اطالعات با نظام اطالعاتی آرشیوی باز سازگاری دارد؛ 

این موضوع تأییدی بر یافته های پژوهش حاضر است.

پیشنهادهای پژوهش
باتوجه به استخراج 63 قابلیت گوناگون برای استاندارد متس در نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
برای بخش اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحب نظران، پیشنهاد می شود که سازمان های 
گوناگونی که با اسناد سروکار دارند درجهت کاربست این عناصر استخراج شده برمبنای 

نتایج پژوهش حاضر اقدام کنند.
باتوجه به قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری متس در بسته های اطالعاتی و موجودیت های 
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نظام اطالعاتی آرشیوی باز، از این دو استاندارد برای مدیریت منابع اطالعاتی مختلف ازقبیل 
نسخ خطی، پایان نامه ها و غیره استفاده شود.

همچنین پیشنهاد می شود که از بسته های اطالعاتی نظام اطالعاتی آرشیوی باز برای 
ذخیره سازی، دریافت و دسترس پذیری اسناد فارسی رقمی استفاده شود.
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هدف: شناسایی وضعیت اجتامعی و اقتصادی زوجین در نیمۀ دوم قرن سیزدهم در ایران براساس 

محتوا و شکل نکاح نامه ها.

روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش پس از استنساخ و بازخوانی اسناد نکاح نامه های موجود در 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، اطالعات مربوط به محتوای تاریخی نکاح نامه ها ازجمله 

پایگاه اجتامعی زوج و زوجه و مشخصات ساختار سندی نکاح نامه ها دسته بندی شد.

یافته ها و نتیجه گیری: منزلت اجتامعی و پایگاه اقتصادی زوجین بر قطع، ظاهر، و محتوای عقدنامه ها 

تأثیر داشته است. میزان مهریه بسته به شأن اقتصادی زوجین متغیر بوده است. در نکاح نامه های 

مناطق روستایی و عشایری مهریه به جای پول بیشرت باغ، آب نهر، زمین زراعی، و گوسفند است. در 

نکاح نامه های مربوط به اهالی شهر عالوه بر پول رایج، طالی خالص غیرمسکوک صیرفی، نقره، کنیز و 

غالم، و خانه در میان اقالم مهریه دیده می شود. بیشرت ازدواج ها بین خانواده هایی با شغل و منصب 

مشابه و یا نزدیک به هم، و در محدودۀ جغرافیایی یکسان و مجاور انجام می شده است.

ڪلیدواژه ها: 
اسناد؛ نکاح نامه؛ مهریه؛ قاجار؛ نارصالدین شاه.
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مقدمه
ازدواج سنگ بنای خانواده و عامل اساسی شکل گیری و پیشرفت جامعه محسوب می شود. 
جوامع گوناگون براساس نظام فرهنگی و عقاید دینی خود روش های خاص خود را برای 
ازدواج به وجود آورده اند. ازدواج در ایران باستان کاری پسندیده و دارای رسم و رسومی 
خاص بود. ازدواج در فرهنگ اسالمی نیز جایگاهی ویژه داشته است. ازدواج و مسائل 
مربوط به آن مانند سن ازدواج، چگونگی انتخاب همسر، نقش پدر و خانواده، اصل و 
نسب، مهریه، جهیزیه، و انواع ازدواج جزء موضوعات مهم فرهنگ ایرانی و اسالمی اند و 

ازاین رو عرصه ای مهم برای پژوهش محسوب می شوند.
پژوهش حاضر نکاح نامه های دورۀ ناصری را ازنظر سندشناسی بررسی کرده است. ازمیان 
انبوهی از نکاح نامه های موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 95 نکاح نامه مربوط به سال 
1265ق تا 1313ق از طبقات اجتماعی و مناطق گوناگون ایران بررسی شدند. اولین نکاح نامۀ 
بررسی شده مربوط به سال 1265ق و آخرین مربوط به سال 1313ق است. نکاح نامه های 
بررسی شده، به قشرهای گوناگون جامعه ازجمله شاهزادگان، روحانیون، دیوانیان، تجار، کسبه 

)خیاط، کفاش، بزاز و…( تعلق دارند.
قباله های ازدواج با گذشت قرن ها اهمیت حقوقی خود را از دست داده اند؛ ولی منبعی 

ارزشمند برای محققان تاریخ و حوزۀ سندشناسی محسوب می شوند.
روش تنظیم نکاح نامه ها و میزان و نوع مهریه آن ها را براساس طبقۀ اجتماعی و سطح 
زندگی افراد می توان بررسی کرد. ایران در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار در آستانۀ انقالب 
مشروطه و آشنایی با تجدد قرار داشت. هم ازاین جهت و هم ازجهت تنوع اسناد برجای مانده 
از این دوره امکان تحقیق و پژوهش روی اسناد گوناگون این دوره به ویژه نکاح نامه ها وجود 

دارد.
پرسش پژوهش: پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی محتوای نکاح نامه های دورۀ 
ناصرالدین شاه موجود در سازمان اسناد به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی میان تعیین 

مهریه با طبقۀ اجتماعی زوجین وجود داشته است؟
فرض پژوهش: به نظر می رسد که منصب و شغل پدران زوجین )سلطنتی، دیوانی، 
روحانیت، تجار، کسبه و…( و در یک کالم طبقۀ اجتماعی زوجین تاحدزیادی تعیین کنندۀ 
میزان مهریه است؛ هم چنین شکل ظاهری نکاح نامه ها مانند داشتن تذهیب و نقوش، و قطع 

آن ها )دفترچه ای، طوماری، برگ( هم، تاحدزیادی نشان دهندۀ میزان مهریه است.
درزمینۀ اسناد آرشیوی1 دورۀ قاجار مطالعات فراوانی انجام شده است و مجال اشاره به 
همۀ آن ها در این جا وجود ندارد. گذشته از تحقیق مقدماتی و راهگشای جهانگیر قائم مقامی 

1.  اسناد آرشیوی چون شکل اولیۀ تدوین 
خود را حفظ کرده اند و پیوندشان با وقایْع 
سایر  بیش از  است،  ناگسستنی  و  نزدیک 
اسناد تاریخی اعتبار دارند )روستایی، 1381، 

ص64(.
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درزمینۀ معرفی انواع اسناد و دسته بندی آن ها )قائم مقامی، 1350، ص42( به تحقیقی باید 
اشاره کرد که دربارۀ ساختار و محتوای »اسناد شرعی« انجام شده و دربارۀ نکاح نامه ها هم 
مصادیقی عرضه کرده است )رضایی، 1387، صص 61-67(؛ از تحقیق رضایی در پژوهش 

حاضر استفاده شده است.
هم چنین می توان به برخی پایان نامه هایی اشاره کرد که به جنبه هایی از نکاح نامه های دورۀ 
قاجار و به ویژه ناصرالدین شاه پرداخته اند. برای نمونه علی زادۀ بیرجندی و دیگران )1385( به 
مهرنامه های دورۀ قاجار در بیرجند پرداخته اند و آزاده عباسیان )1390( به توصیف محتوای 
شماری از »نکاح نامه های عصر قاجار« به طور کلی توجه کرده است. در آثار پژوهش گران اخیر 
نمونه های گوناگونی از نکاح نامه ها بررسی شده، ولی در آن ها به پایگاه اجتماعی و اقتصادی 
زوجین توجه نشده است.1 شماری از تالش های انجام شده در حوزۀ اسناد نکاح نامه، صرف 
معرفی و بررسی نکاح نامه ها ازنظر شکل، قالب و جنبه های هنری شده است )عبدلی آشتیانی 

و نورائی آشتیانی، 1389، صص 852-839(.

تعریف، قالب و ساختار نکاح نامه ها
»نکاح نامه«2 در ایران بانام »عقدنامه« )انوری، 1381، ج8، ص7937( شهرت دارد. این 
اصطالح به نوعی از اسناد3 »رسمی« اشاره دارد که در زمرۀ »اسناد حقوقی و قضایی« 
از »اسناد شرعی«4 محسوب  به تعبیری دقیق تر نوعی  یا  )قائم مقامی، 1350، ص42( و 
می شود. این دسته از اسناد در تاریخ ایران و به ویژه در دورۀ قاجار با عناوین دیگری 
هم چون صداق نامه، قبالۀ نکاحیه، قبالۀ مناکحه، نکاح نامه، عقدنامچه، نکاح نامۀ ازدواج، 
مهرنامه، سند ازدواج، قباله، و قبالۀ زناشویی نیز به کار رفته است )رضایی، 1387، ص62(.

نکاح نامه نوعی سند شرعی است که ماهیت فقهی دارد؛ ولی درعینِ حال نوعی قرارداد 
اجتماعی هم هست. نکاح نامه به نسبت شأن و مرتبۀ اجتماعی و اقتصادی افراد، متفاوت 

بوده است؛ بنابراین این اسناد به این جهت هم زمینه ای برای پژوهش محسوب می شوند.
نکاح نامه ها معموالً به شکل طوماری، کتابچه ای، و برگی فراهم می شده اند. کاغذ در 
نکاح نامه های طوماری، شبیه به فرمان ها کشیده و بلند است؛ ولی در نکاح نامه های کتابچه ای 
تحت تأثیر سنت کتاب آرایی ایرانی فراهم می شده است. بعضی از نکاح نامه ها نیز به صورت 
تک برگی و بدون تذهیب نوشته شده اند. این تفاوت های ظاهری گذشته از جنبه های هنری 
بیان کنندۀ شأن اجتماعی و وضعیت اقتصادی زوجین هم هستند. به این نحو که معموالً 
عقدنامه های تک برگی مربوط به افراد عادی و کسبه )طبقات فرودست جامعه( بوده و 
عقدنامه های طوماری و کتابچه ای مخصوص افراد متمول و دارای جایگاه اجتماعی باال 

آماری  مطالعۀ  به  پژوهشی  اخیراً   .1

پایان نامه های حوزۀ اسناد تاریخی و نسخ 

خطی دورۀ صفوی تا قاجار پرداخته است. 

نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان 

»عقدنامه«ها  بررسی شده  مختلف  اسناد 

قرار  دانشجویان  توجه  میزان  کمرتین  در 

داشته اند )محمدی، 1394، ص212(.

و  رشایط  و  »نکاح«  موضوع  دربارۀ   .2

تحقیقاتی  اسالم  جهان  در  آن  وضعیت 

مفصل انجام شده است؛ ازجمله دانش نامۀ 

جهان اسالم به معرفی پژوهش ها و نظرات 

گوناگون دربارۀ نکاح در بخش های مختلف 

پرداخته است  ایران  ازجمله  و  اسالم  جهان 

 Layish and Shaham, 1995, pp(

.)29-32

و  تعاریف  »سند«  موضوع  دربارۀ   .3

مصادیق آن تحقیقی جامع انجام شده است 

)عزیزی، 1390، صص 151-120(.

از  برخی  را  رشعی«  »اسناد  اصطالح    .4

پژوهش گران در مقابل اسناد »عرفی« قرار 

داده اند و تالش کرده اند تا باتوجه به مبنای 

صدور آن ها به تقسیم بندی آن ها بپردازند. 

در این تعریف اسناد رشعی از مباحث فقهی 

برآمده اند  عبادات(  و  احکام  )معامالت، 

)رضایی، 1387، ص4(.

محتوا و شکل نکاح نامه های 
دورۀ نارصی )1265-1313ق(
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بوده است. نکاح نامه های دورۀ ناصری در کتابخانۀ ملی بیشتر به صورت طوماری اند و ازنظر 
ترکیب بندی، نقش، رنگ، ابعاد، خط و تزیینات باهم فرق دارند. بعضی از نکاح نامه ها 

تذهیب هایی پُرنقش ونگار و مجلل دارند و برخی هم ساده و بدون تذهیب اند.
متن نکاح نامه ها از بخش های گوناگون تشکیل شده است، ازجمله: بسمله، دیباچه، 
مشخصات کامل زوج همراه با توصیفات ادبی، مشخصات زوجه همراه با توصیفات و 
شرایط الزم برای ازدواج، صداق، اظهار صیغۀ نکاح دائم، تاریخ تحریر، شاهدان و امضاء و 

مهر ایشان )رضایی، 1387، صص 65-64(.
نخستین جزء نکاح نامه ها »بسمله« است که در باالی نکاح نامه ها قرار دارد و معموالً ذکر 
نام خداوند است )رضایی، 1387، ص63(. چند نمونه از بسمله های به کاررفته در نکاح نامه های 
بررسی شده در این پژوهش عبارت اند از: »ِبسِم اهللِ الَرحمِن الَرحیم«، »ُهو الَمؤلِف« )ساکما، 
27144-999(؛ »ُهو الُمؤلُِف بَیَن الُقلوب« )ساکما، 23876-296(؛ »ُهو الُمؤلُِف بَیَن الُقلوب 
ِعبادِه« )ساکما، 27284-999(؛ »ُهو اهلل تَعالی ُهو الُمؤلُِف بَین الُقلوب« )16907-296(؛ »و به 
نستعین« )ساکما، 999/28774(؛ »ُهو الُمؤلُِف بَیَن الُقلوب َو االبصار« )ساکما، 27251-999(؛ 

»ُهو الُمؤلُِف بَیَن الُقلوب المؤمنین َو الُمؤمنات« )ساکما، 296-25923(.
پس از بسمله »دیباچه« ذکر می شود که با حمد و صلوات بر پیامبر اکرم )ص( و ائمۀ 
نا، و اَلََّف بیَن  َم الّسفاَح و الزِّ اطهار )ع( شروع می شود؛ مانند: »اَلَحمُد هلِل الَذی أَحلَّ النِکاَح و َحرَّ
ٍد َو آِل  الُقلوب بَعَد الفِراق َو الِشقاق، َو آنَسُهم بِالَرأفه َو الَصالِح، ثَُم  َو الَسالُم َعلی ُمَحمَّ
ِ الَّذی َخَلَق مَِن الماء بََشرا َفَجَعَلُه نََسباً ِصْهراً َو  د َصلَّی اهللُ َعَلیهِ َو آلِهِ َو َسَلّم«؛ »اَلَحمُد هلِلَّ ُمَحمَّ
ُ َو الّسالُم َعَلی َخیَر  کاَن َربَُّک َقدیرا« )ساکما، 25912-296(؛ »الَحمُد هللِ َربِّ الَعالَمیَن َو 
نا  َم الزِّ ی أَحلَّ التَّزویج َو النِکاح َو نََدب اِلَیه َو َحرَّ ٍد َو آلِه أجَمعین«؛ »الَحمُد هلِلِّ الَذَّ َخلِق ُمَحمَّ
ٍد َو آلِه طاِهرین« )ساکما،  َد َعَلیه َو َصلَّی اهلل أشَرَف االَنبیاءِ َو الُمرَسلین ُمَحمَّ فاح َو تََوعَّ َو السَّ
27147-999(. برخی از نکاح نامه ها بدون بسمله و دیباچه تهیه شده است و فقط در آن ها 
از نام های زوج و زوجه و القاب پدرانشان و مبلغ مهریه و تاریخ عقد و شهود سخن به میان 

آمده است )ساکما 296-24691(.
در ادامۀ دیباچه -که بزرگ ترین و طوالنی ترین بخش یک سند محسوب می شود- با 
« )ساکما  ، بعد الَحمُد َو  استفاده از واژگانی مانند »بَعد، َواّمابَعد، اَّمابَعد، بَعَد َحمَد َو 
72-997( بخش دیگری آغاز می شود که بنابر دانش کاتب و نیز شأنیت زوجین مطّول و یا 
مختصر نوشته می شود. آیات و احادیث و جمله ای مشهور مبنی بر یگانگی خداوند در این 
بخش بیان می شود. هم چنین اشعاری دربارۀ حکمت ازدواج و فواید آن، ازجمله بقای نسل، 
انجام فریضۀ دینی، وسعت روزی و نظایر آن غالباً با نثری پیچیده ذکر می شود. نکاح نامه ها در 

رقیه شکری 
یزدان فرخی



171
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

پژوهش انجام شده در موارد تعلق زوج و زوجه به طبقات اجتماعی مرفه ازنظر مقدمه و اشعار 
طوالنی تر و ازنظر ترکیب بندی، ساختار و تذهیب مفصل تر است )ساکما، 999-27145(.

در نکاح نامه ها بعداز مقدمه آیات و احادیثی دربارۀ اهمیت و ضرورت ازدواج و مطالبی 
دررابطه با حمد و ثنا و وحدانیت خداوند آورده می شود؛ ازجمله: »َو أَنکُحوا األْیاَمی مِنکْم َو 
ُ َواِسٌع َعلِیٌم« )سورۀ  ُ مِن َفْضلِهِ َواهللَّ الِِحیَن مِْن ِعبَادِکْم َو إَِمائِکْم إِن یکونُوا ُفَقَراء یْغنِهُِم اهللَّ الصَّ
ِ الَِّذی لَْم یتَِّخْذ َصاِحبًَۀ َو ال َولَدا َو لَْم یکْن لَُه َشرِیک فِی الُْمْلک« و  نور: آیۀ 32( و »الَْحْمُد هلِلَّ
حدیث نبوِی »أَلنِّکاُح ُسنَّتی َفَمن َرِغَب َعن ُسنَّتِی َفَلیَس مِنِّی« آمده است )ساکما، 72-997( و 
َج َفقد اَحَرَز نِصَف دینَُه َفلیَتَِّق اهلل فی النِصُف الباقی«1 )طوسی،  حدیث از پیامبر اکرم: »َمن تَزوَّ

1414، ص518(.
پس از ذکر دیباچه، قسمت اصلی نکاح نامه ها یعنی مشخصات کامل زوج و زوجه با کنیه 
و القاب آن ها می آید. در بعضی از نکاح نامه ها شغل و منصب پدر عروس و داماد به عنوان 
مبیّن موقعیت اجتماعی زوجین ذکر شده است. القاب با مقام اجتماعی زوج یا پدران زوجین 
ارتباط دارد. پسوند جغرافیایی و شغلِی پس از نام افراد، در شناخت روابط خانوادگی و میزان 
ازدواج های درون خاندانی نقشی مهم دارد. در تمام نکاح نامه های بررسی شده نام عروس 
پس از نام داماد ذکر شده و فقط در یکی از نکاح نامه ها نام زوجه قبل از نام زوج آمده است: 
ازدواج »بی بی صبیۀ فخرالتّجاْر کربالیی محمدخان اسکندراهلل با آقامیرزاغالم حسین معروف 

به میرزاآقا« )ساکما، 296-16722(.
در بسیاری از نکاح نامه ها نوع عقد با عباراتی مانند »عقد مناکحۀ صحیحۀ شرعیۀ دائمۀ 
جازمۀ ملیۀ اسالمیه« بیان شده است. با بیان این عبارات تأکید می کردند که عقد به صورت 
صحیح و درست، براساس اصول شرعی، و دائمی و استوار است و ملیه و اسالمیه هم یعنی 
عقد طبق آیین و رسوم و دین کشور انجام شده است. در بعضی از نکاح نامه ها هم، عبارت 
»صیغۀ مناکحت و مزاوجت« یا »عقد مناکحۀ میمونه و مزاوجۀ صحیحۀ شرعیه« قید شده است 

)ساکما، 999-27144(.
براساس شغل و منصب ذکرشده در نکاح نامه ها تاحدودی به طبقۀ اجتماعی افراد نیز 
می توان پی برد. دو نمونه از نکاح نامه های بررسی شده در این پژوهش به این شکل است: »عقد 
صحیح شرعی و دینی دائمی مشتماًل علی االیجاب و القبول بین الناکح عالی قدر مشهدی علی 
ولد محمدعسکر کفاش و المنکوحۀ عصمت پناه عاقلۀ بالغۀ باکرۀ رشیده، فضه ابنۀ عالی قدر 
استاد حسین کفاش« )ساکما، 25917-296(. »الزوج عالی شأن شاب بالغ رشید آقامحمدرضا 
خلف صدق حاجی محمدباقر تاجر کاشانی، الزوجه علیاجناب شابۀ بالغۀ رشیده سلطان بنت 

عالی شأن آقامحمدعلی تاجر کاشانی« )ساکما، 296-26320(.

را  دینش  از  نیمی  کند،  ازدواج  هرکس   .1

حفظ کرده است؛ پس در نیم دیگر از خدا 

پروا کنید.

محتوا و شکل نکاح نامه های 
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بخش »صداق« یا »مهریه«1 هم ازلحاظ ساختار ادبی و هم ازلحاظ محتوی و مندرجات 
با دیگر قسمت های نکاح نامه تفاوتی اساسی دارد. این بخش با متنی دقیق و جدی، با اقالم و 
ارقام مشخص نوشته شده و در بعضی از نکاح نامه ها در باالی مقدار مهریه، عدد آن با سیاق 

هم نوشته شده است )ساکما، 999-27153(.
در نکاح نامه های مناطق روستایی و عشایری برخی از عناصر زندگی روزمره مانند باغ، 
آب نهر، زمین زراعی، و گوسفند2 برجسته تر از پول است؛ چون با زندگی کشاورزی و 
دامداری مستقیم ارتباط دارد )ساکما، 30060-999(. در نکاح نامه های مربوط به اهالی شهر 
افزون بر پول رایج، طالی خالص غیرمسکوک صیرفی، نقره، کنیز و غالم، و خانه در میان 
اقالم مهریه آمده است )ساکما، 16907-296(. قرآن )کالم اهلل مجید( نیز به عنوان هدیۀ الهی 

جزء اقالم مهریه آورده شده است.
بعداز ذکر مهریه در نکاح نامه ها دعای خیر برای عروس و داماد نوشته شده است؛ 
ٍد َو آلِهِ الطاِهرین« )ساکما 25041-296(؛  ازجمله: »الّلُهَم اَلِّف بَینَُهما َو َطیِّب نَسَلُهما بَِحقِّ ُمَحمَّ
ٍد َو آلِهِ الّطاهرین« )ساکما،  و »الّلُهمَّ بارِک لَُهما َواجَمع َشْمَلُهما و َطیّب نَسَلُهما بَِحقِّ ُمَحمَّ

.)296-16879
در پایان نکاح نامه ها تاریخ دقیق عقد نوشته شده که در آن روز و ماه و سال قمری 
آمده است. در بعضی از نکاح نامه های بررسی شده نام سال به ترکی نیز نوشته شده است. 
ازجمله تاریخ عقد نکاح نامۀ »آقامحمدهادی پوس پرداز3 ولد استاد آقاجان پوس پرداز با 
همایون سلطان صبیۀ حاجی محمدهاشم قنّاد« که جمادی االول 1292 مطابق با »تَنگوزئیل«4 

ذکر شده است )ساکما، 998-28776(.
افزون بر این، نقش مهرها هم ازجمله اجزاء قابل توجه اسناد نکاح نامه اند. محل نقش مهر 
در نکاح نامه ها بیشتر در حاشیۀ سمت راست قرار دارد. شاهدان عقد، تاریخ عقد و نام خود 
را در آن نوشته اند و در کنار آن مهر زده اند. در نکاح نامه های دفترچه ای برای مهر و امضای 
شهود جایی را در انتهای صفحات اختصاص داده اند )ساکما، 28776-999(. در نکاح نامه های 
بررسی شده مهرهای بیضی و مربع دیده می شود. شاهزادگان و وابستگان دستگاه شاهی 
به عنوان شهود نقش هایی را با مضامین و متن های »موزون« و با »القاب« در حاشیۀ نکاح نامه ها 
مهر زده اند. روی این مهرها نوشته هایی به صورت هنری، کالم مذهبی و شعر حک شده اند؛ 
نظیر سجع مهر بیضی )عبدی محمدصالح ابن محمدعلی( در حاشیۀ باال، سجع مهر مربع )ال 
اله اال اهلل الملک الحق المبین عبده محمدزمان( در حاشیۀ سمت راست و پایین، و سجع مهر 

بیضی )ابوالفضل و حسین( در حاشیۀ سمت چپ یک نکاح نامه )ساکما، 997-72(.
بعضی از مهرها احتماالً به افراد معمولی با حرفه های معمولی تعلق دارد و به نظر می رسد 

1. صداق )مهریه( ازلحاظ فقهی و قانونی 

علی زادۀ  )نک:  دارد  مختلف  گونه هایی 

بیرجندی و دیگران، 1385، صص 24-23(.

2.  هرچند وجود این اقالم در نکاح نامه ها 

در مناطق شهری هم دیده می شود، ولی در 

مناطق روستایی و عشایری بیشرت موردتوجه 

بوده است.

3. پوست پرداز؛ دّباغ

4.  این ترکیب ترکی به معنای »سال خوک« 

است. واژۀ »ئیل« به معنای سال و »َتنگوز« 

به معنای خوک در ترکی به کار رفته است. این 

از زمان مغول ها در  تقویم حیوانی به ویژه 

ایران رواج یافته و ریشه ای چینی و اویغوری 

دارد. در این زمینه پژوهشی ارزشمند منترش 

.)Melville,1994, pp 83-98( شده است
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بیشتر در بین افراد بی سواد یا کم سواد جامعه مرسوم بوده است، چون به صورت ساده و ابتدایی 
طراحی شده است. در نکاح نامۀ »علی ویردی« با »خدیجه بنت کربالیی مصطفی« در 1291ق 
ُمهر به شکل بیضی و با سجع مهر »محمدحسن« در باالی نکاح نامه آمده است )ساکما، 276-

.)91-280
در روزگار حکمرانی ناصرالدین شاه فرمانی صادر شد که مطابق آن الزم بود تا »اسناد و 
قباله ها« برای رسمیت یافتن با »مهر دیوان خانۀ مبارکۀ دولت ایران« تأیید شوند. مدتی بعدازآن 
نیز قباله ها را »وزارت عدلیۀ اعظم« با درج مهر مخصوص »تسجیل« یا سجل می کرد. این رویه 
را در شهرستان ها نمایندۀ دولت انجام می داد )عباسیان، 1390، ص9(. بعداً که ادارۀ »ثبت و 
قانون دولتی« در سال 1303ق/1264ش برقرار شد، این اداره کار تأیید اسناد و رسمیت دادن 
به آن ها را برعهده گرفت و درصورت گم شدن قباله، نسخه ثبت شدۀ آن در حکم اصل قباله 
بود. با وقوع انقالب مشروطه نیز رویه به آن صورت شد که اشخاص قبالۀ خود را با »الصاق 
تمبر دولتی« ازطریق »وزارت عدلیه« رسمی می کردند. با تصویب قانون ازدواج در مرداد 
1310ش ازدواج وطالق صورتی رسمی تر به خود گرفت و اجرای این قانون و نظارت بر 
آن تماماً به دست وزارت عدلیه افتاد؛ به این شکل که ازدواج باید در یکی از »دفاتر رسمی« 
ثبت می شد؛ به این ترتیب رویه های عرفی و شرعی پیش ازآن کنار نهاده شد )عباسیان، 1390، 

صص 10-9(.
شاهدان عالوه بر زدن مهر، معموالً سند نکاح را هم امضاء می کردند. برای نمونه در 
حاشیۀ سمت راست نکاح نامۀ »سیداحمد« با »خدیجه« از اهالی اشکذر یزد در رجب 1280ق 

امضاء و مهر شهود مشاهده می شود )ساکما، 999-27278(.

جنبه های اجتامعی نکاح نامه ها
اجتماعی  طبقات  و  مناصب  و  مشاغل  از  اطالعاتی  موجود  نکاح نامه های  تحلیل  در 
)شاهزادگان، روحانیون، دیوانیان، تجار و اصناف( به دست می آید. در میان اصناف نام 
مشاغلی ماننِد بزاز، کفاش، چیت ساز، دوره گیر، دالل و حکاک در ادامۀ نام پدران زوجین 

آمده است.
براساس القاب ذکرشده قبل از نام زوجین و مشاغل ذکرشده بعداز نام پدران زوجین 
در نکاح نامه های بررسی شده می توان گفت که بیشتر ازدواج ها بین خانواده هایی با شغل و 
منصب نزدیک به هم و یا مشابه انجام شده است؛ و در برخی از ازدواج ها زوج و زوجه از 
خانواده هایی با پایگاه اجتماعی )شغل و منصب( نزدیک به هم هستند؛ ازجمله: زوج از طبقۀ 
دیوانیان و زوجه از طبقۀ شاهزادگان )ساکما، 72-997(؛ زوج از روحانیون، زوجه از دیوانیان 

محتوا و شکل نکاح نامه های 
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)ساکما، 27145-999(؛ زوج از خوانین و زوجه از شاهزادگان )ساکما، 16926-296(؛ زوج 
از خوانین و زوجه از کسبه )ساکما، 17898-296(؛ زوج از شاهزادگان و زوجه از دیوانیان 

)ساکما، 27964-296(؛ زوج از دیوانیان و زوجه از روحانیون )ساکما، 296-23269(.
از مجموعۀ آمارهای به دست آمده از این تحقیق چنین استنباط می شود که در نکاح نامۀ 
شاهزادگان به طور طبیعی و اقتضای موقعیت، مهریه زیادتر بوده است. نکاح نامه های شاهزادگان 
بیشتر به صورت طوماری و دفترچه ای اند و تسمیه، تحمیدیه و مقدمۀ طوالنی چندین سطری 
دارند که در آن ضرورت و اهمیت ازدواج براساس آیات و احادیث و هم چنین وحدانیت 
خداوند با ادبیاتی زیبا بیان شده است. به دلیل تمکن مالی این افراد نکاح نامه های آن ها زیباتر 
است و تذهیب بیشتری دارد و رنگ، سرلوح، شمسه، جدول کمند و… در آن دیده می شود. 
شهود حاضر، وقوع عقد را با زدن مهر در حاشیۀ نکاح نامه ها، تأیید می کردند. در مهریۀ طبقۀ 
شاهزادگان عالوه بر پول اقالم دیگری مانند ملک و طال، و غالم و کنیز نیز وجود دارد. 
بیشترین مقدار مهریه در نکاح نامه های بررسی شده مربوط است به نکاح نامۀ »حاجی میرزا 
محمدحسین ملک الکتاب با مرضیه ملقب به شاهزاده گلین به صداق دو هزار و یک صد تومان 
وجه قران جدیدالّضرب، ده عددی یک تومان عددی بیست وچهار نخود وزن مسکوک به 
سکۀ مبارکۀ سلطان ایران َخلَّداله ُملکه و سلطانه که یک صد تومان از این وجه بازاء هدیۀ یک 
جلد کالم اهلل مجید ]است[ و تمام وجه مسطور این است بر ذمه و رقبۀ ناکح المعّظم له که 
ان شاءاهلل تعالی عندالقدرة و االستطاعه با مطالبۀ مخدرۀ َمعزیٌّ الیها متی شائت1 و حیث ارادت 

کارسازی دارند« در تاریخ 1308ق در شهر لنگرود )ساکما، 997-16159(.
در نکاح نامه های بررسی شده در طبقۀ شاهزادگان این القاب برای ناکح و پدران زوجین 
آمده است: عالی جناب، عزت المعالی، رفعت دستگاه، رفیع جایگاه، عزت و سعادت همراه، 
جاللت و نجابت انتباه، مجدت و نجدت دستگاه، مقرب الخاقان، اصالت اکتناه زمرةالخوانین 
العظام، عمدةاالشراف، نتیجةالنجباء العظام، جاللت دستگاه و… . هم چنین برای منکوحه این القاب 
آمده است: علیاحضرت، علیامخدره، علیاجناب، خدارت و طهارت دستگاه، اسوةالمخدارت، 
العفیفه، النجیبه، العاقله، الباکره، الرشیده، المختاره، المنصور، الممتاز، نّواب علیه، بلقیس العصر 
و الدوران، بلندمکان، شوکت دستگاه، علیین مکان، فردوس و خلدآشیان، بلقیس مکان، خدیجۀ 

زمان، فاطمۀ دوران، محّررۀ مستوره، عفیفۀ مکرمه، خورشیداصحاب و… .
نکاح نامه های روحانیون طوماری و دفترچه ای است و دارای تسمیه، تحمیدیه، مقدمۀ 
طوالنی و تذهیب است. عالوه بر پول و ملک، جاریه2 نیز در مهریۀ آن ها وجود دارد. القاب 
ناکح و پدران زوجین در این نکاح نامه ها عبارت اند از: »علماءالعظام، شریعت مآب، قدس القاب، 
ستوده آداب، فضایل و فواصل انتساب، عالمۀ فّهام، عالمۀ علماء، جامع العقول و المنقول، 

1. متی شائت: وقتی بخواهد.

بلوغ  سن  به  که  دخرتی  جوان،  زن   .2

نرسیده است؛ کنیز کوچک، کنیز )دهخدا، 

1373، ج5، ص6453(.
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النجباءالعظام« و… و القاب منکوحه عبارت اند از: »علیاجناب، خدارت و طهارت انتساب، 
ناکح  برای  نیز  سادات  القاب   . و…  الرشیده«  الباکرة  العاقلة  النجیبة  العفیفة  اسوةالمخدرات، 

»ساللۀالسادات العظام، دوحة شجرة طیبه، قدسی المآب، الطابع العلوی الفاطمی الکامل الهادی« 
و برای منکوحه »سیده، علویه، فاطمه« آمده است.

نکاح نامه های خوانین، رئیس ایالت، صاحب منصبان حکومتی و به صورت طوماری 
و دفترچه ای اند و بیشتر آن ها دارای تسمیه، تحمیدیه، مقدمه و تذهیب اند و بعضی بدون 
تذهیب اند. مهریه در این طبقه نیز متفاوت است شامل: پول، طال، نقره، خانه، زمین، انگشتر 
الماس، شال کشمیر، آب، کالم اهلل مجید و… . نکاح نامۀ ازدواج مربوط به »محمدحسن خان 
ابن المرحوم نواب میرزا محمدعلی خان هندی با نزهةالزمان دختر جهانگیرخان ایل بیگی که 
مهریۀ آن یک جلد کالم اهلل مجید، دوازده مثقال طال و مبلغ یک هزار تومان وجه نقد اشرفی 
هجده نخود ناصرالدین شاهی و سه دانگ از یک باب خانۀ واقع ]در[ دارالعم شیراز و سه 
دانگ بستان واقع در جلیان فسا می باشد، یک فرد غالم حبشی و یک فرد جاریۀ حبشیه و 
مقدار یک من ابریشم خام نیز جزء اقالم مهریۀ نزهةالزمان است« که بیانگر موقعیت اجتماعی 
زوجین است )ساکما، 16790-296(. در این طبقه القاب ناکح و پدران زوجین به این شرح 
است: »معتمدالسلطان، مقرب الخاقان، عالی جاه، معلی جایگاه، عزت و سعادت همراه، شوکت 
و جاللت دستگاه، شمساالفلک الرفعه، بدرالسماء الشوکه، نتیجةالخوانین العظام، رفیع جایگاه، 
عالی حضرت، ستوده خصلت، بلندمنزلت و… و القاب منکوحه عبارت اند از: علیاحضرت، 
خورشیدمنزلت، مریم فطرت، زهرۀ فلک، عصمت قمر، برج خدارت و طهارت، مستورۀ 
سراپردۀ اجالل و سرادق نشین پردۀ َمکُرَمۀ و اقبال، اسوةالخوانین الُمَکّرمۀ و المخدره« )ساکما، 

.)998/14
از سایر  بین نکاح نامه های بررسی شده تعداد نکاح نامۀ اصناف و کسبه بیش تر  در 
گروه هاست. این نکاح نامه ها به صورت طومار و برگ اند و بعضی از آن ها بدون تذهیب و 
حتی فاقد تسمیه، تحمیدیه و مقدمه اند. در نکاح نامه های این طبقه هم، آیات و احادیثی دربارۀ 
ازدواج، اسم ناکح و منکوحه و پدرانشان، وکیل، شهود حاضر و در پایان تاریخ وقوع عقد 
آمده است. نکاح نامه های متعلق به طبقۀ تجار عبارت اند از: »محمدرضا تاجر کاشانی با سلطان 
بنت آقامحمدعلی تاجر کاشانی« )ساکما، 26320-296(؛ نکاح نامۀ »آقامحمدحسین فرزند 
محمدکاظم کاشانی با خانم جان فرزند حاجی محمود تاجر کاشانی« )ساکما، 23892-296(؛ 
نکاح نامۀ »محمدعلی فرزند محمدتقی تاجر کاشانی با گوهرشادبیگم« )ساکما، 24419-
296(. در هر سه ازدواج، زوج و زوجه از طبقۀ اجتماعی مشابه اند. در نکاح نامۀ »علی ولد 
محمدعسکر کفاش با فضه ابنۀ استاد حسین کفاش« زوج و زوجه هر دو از یک صنف اند 
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)ساکما، 296-25917(.

بررسی انواع و میزان مهریه در نکاح نامه ها
مهریه در بیشتر نکاح نامه های بررسی شده متفاوت است. ازجمله اقالم مهریه پول، خانه، 
باغ، زمین مزروعی، قنات، آب، نقره، فرش، مس، طال، رختخواب، ترمه، گلیم عربی، 
میش جوان بّره دار، آینه، صندوق، لباس و… است. القاب ناکح و پدران زوجین عبارت اند 
از: »العاقل، البالغ، رشید، شاب خصلت، شاب مکرم، عالی حضرت، نیکوفطرت، سیادت 
امین،  اطوار  و نجابت و جاللت مآب، رفیع جایگاه، عزت و سعادت نشان، عزت شعار، 
عالی قدر رفیع مقدارِ ستوده اطوار، هو الشاب الموفق و…« و القاب منکوحه هم عبارت اند از: 
»العاقله، الرشیده، الباکره، الحّرۀ بالغه، الکامله، مختاره، عفت و عصمت پناه، خدارت همراه، 

ستوده طینت، خدارت اکتساب، عفت مآب، علیاجناب« )ساکما، 296-26320(.
نکاح نامۀ »آقاسیدمیرزا ابن مرحوم آقامیرعبدالباقی با آمنه خانم بنت علی اکبر ابن حسین 
تُتماجی1« عقد تمتع2 است و مدت آن چهار ماه متوالی است و مبلغ مهریۀ آن هشت هزار 
دینار از قرار روپیۀ رایج المعاملۀ ناصرالدین شاهی است )ساکما، 24931-296(. نکاح نامۀ 
»احمد ابن آخوند مالحسن با بی بی بیگم ابنۀ سیدمهدی عالوه بر پول و طال و جاریه و وسایل 
زندگی و غیره ناکح اختیار مسکن را به منکوحه واگذار نموده که در هرکجا زوجه مسکن 
نماید، چه در وطن چه در غربت با منکوحه باشد و نیز شرط شده از ناکح به منکوحه که خود 

را مطلقه نماید به هر نوع طالق که خواسته باشد« )ساکما، 296-25914(.
نکاح نامۀ مربوط به سال 1270ق در ماه شعبان مربوط به »سیداحمد فرزند میرزاتقی 
شیرازی با بی بی بیگم خاورسلطان دختر میرزاسیدمحمد« است که به شکل دفترچه ای است. 
این نکاح نامه شامل 9 صفحه و 6 برگ است و بعداز تسمیه، تحمیدیه، مقدمه، معرفی زوجین 
و مهریه و غیره در انتها جای امضاء و مهر شهود مشخص شده است )ساکما، 999-28774(.
75% نکاح نامه های بررسی شده در این پژوهش طوماری، 9% دفترچه ای، و 16% تک برگی 
است. بیشترین تعداد نکاح نامه ها قطع طوماری است که بعضی از آن ها تذهیب و نقوش 
زیبایی دارند و بیشتر به طبقات ممتاز جامعه )شاهزادگان، دیوانیان و روحانیون( تعلق دارند و 
بعضی هم فاقد تذهیب اند. ابعاد نکاح نامه های بررسی شده در این پژوهش عبارت اند از: قطع 
طوماری، با ابعاد 45×90 سانتی متر )ساکما، 27145-999(، 55×115 )ساکما، 72-997(، و 
38×54 )23876-296(؛ نکاح نامه های دفترچه ای با ابعاد 16/5×23 )ساکما، 296-16159(، 
نکاح نامه های  16×23 )ساکما، 23329-296(، و 17/5×26/5 )ساکما، 28776-999(؛ و 
تک برگی با ابعاد 17×21/5 )ساکما، 27394-999(، 11×16/5 )ساکما، 27300-999(، و 

1.  ُتتامج: روستایی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان کاشان در استان اصفهان.

2.  متتع: متعه؛ صیغه؛ ازدواج موقت.
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18×22 )ساکما، 296-25305(.
ازجهت شکل ظاهری هم 48 درصد نکاح نامه ها دارای تذهیب و 52 درصد بدون 
تذهیب اند. نکاح نامه های دارای نقوش تزیینی معموالً به خانواده های تحصیل کرده، شاهزادگان، 
اعیان، خوانین، سالطین، و تجار تعلق دارند. نقوش، طرح ها و رنگ های به کاررفته در این 
نکاح نامه ها ظرافت خاصی دارد. در نکاح نامه های دارای تذهیب از رنگ های متنوع شنگرف، 
الجورد، آب طال، قرمز، سبز و… استفاده شده است؛ نقوش تزیینی بیشتر در حاشیه ها، سرلوح، 
و تحمیدیه دیده می شود. نوع این نقوش بیش تر ترنج با گل و برگ های ختایی و اسلیمی 

است )ساکما 999-27145(.

نتیجه گیری
در این پژوهش محتوای 95 نکاح نامۀ دورۀ ناصری از شهرهای مختلف ایران بررسی شد 
و تالش شد تا تأثیر اقتصاد و منزلت اجتماعی زوجین بر نحوۀ تنظیم این نوع از اسناد 
نشان داده شود. بررسی 95 نکاح نامۀ مذکور نشان داد که منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی 

زوجین تأثیری فراوان بر قطع، ظاهر )تزیین( و محتوای عقدنامه ها داشته است.
به گروه های  متعلق  پژوهش عقدنامۀ زوج های  این  از  به دست آمده  نتایج  براساس 
حکومتگر و مناصب اداری، و کسبۀ متنفذ و ثروتمند )مانند تجار قدرتمند( ازجهت متن، 
مفصل، پرطمطراق، و باشکوه است و ازجهت جنبه های هنری دارای تذهیب، رنگ، سرلوح، 
شمسه، و جدول کمند است و نقوش تزیینی آن اسلیمی، گیاهی، و هندسی است. به طور 
کلی وجود تفصیل در عقدنامه و ذکر عناصری مانند تسمیه، تحمیدیه، مقدمۀ مفصل و استناد 
به آیه های قرآن، احادیث به زبان عربی و اشعار، استفاده از القاب، خطوط پیچیدۀ پرطمطراق، 
نگارش نام ها و القاب با رنگی متفاوت )قرمز( ابزاری برای نشان دادن موقعیت و منزلت واالی 
اجتماعی پدر هریک از زوجین بوده است. این دسته از عقدنامه ها عمدتاً به صورت طوماری 
و دفترچه ای فراهم شده است؛ چنان که از کل نکاح نامه های بررسی شدۀ این تحقیق 75 درصد 

طوماری، و 9 درصد دفترچه ای است.
نکاح نامۀ گروه های فرومرتبه مانند کسبه و پیشه وران فرودست )مانند حکاک، چیت ساز 
و کفاش( با محتوایی مختصر و ظاهری ساده و به شکل »برگی« تنظیم شده است؛ این 
نوع نکاح نامه ها 16 درصد از کل نکاح نامه های بررسی شده هستند. این عقدنامه ها بدون 
تذهیب و تسمیه و تحمیدیه و مقدمه اند؛ بنابراین سطرهای کمتری دارند؛ ازجمله نکاح نامۀ 

»آقامحمدحسین« فرزند »محمدکاظم کاشانی« با »خانم جان« فرزند »حاجی محمود کاشانی«.
نکتۀ ارزشمند دیگر در عقدنامه ها ذکر منطقۀ جغرافیایی است که برای شناخت جغرافیای 
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انسانی مالکی معتبر است. از بررسی نکاح نامه هایی که نام محل در آن ها ذکر شده است )49 
عدد( چنین برمی آید که ازدواج ها در محدودۀ جغرافیایی یکسان و مجاور انجام می شده است؛ 
این اسناد به شهرها و مناطقی مانند اصفهان، یزد، همدان، لنگرود، الهیجان، فارس و کاشان 

تعلق دارند.
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زوجین

   
ادامۀ جدول 1

گروه های اجتامعی در
 نکاح نامه های بررسی شده

محتوا و شکل نکاح نامه های 
دورۀ نارصی )1265-1313ق(
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کسبهفاطمه بنت محمدباقرمحمدعلی51999-27284

52296-24692
آقاباقر فرزند آقااسامعیل 

هیمه شکن کاشانی

فاطمه جان فرزند آقاحسین 

کاشانی
کسبه

53296-17234
مشهدی عبدالله ولد مرحوم 

مشهدی اسدلله اصفهانی
کسبهزهراسلطان

روحانیونمعصومه خانممشهدی میرزازین العابدین54296-11465

شاهزادگانخدیجه خانممیرزاعبدالرحمن55296-18082

کسبهحوابیگمابراهیم56999-27565

57296-24931
آقاسیدمیرزا ابن مرحوم 

آقامیرعبدالباقی

آمنه خانم بنت علی اکر ابن 

حسین تتامجی
کسبه

شاهزادگانزیباخانمآقامیرزاعلی محمد طباطبایی58296-11695

59296-17596
استاد علی عسکر مندمال خلف آقا 

عبدالکریم یزدی
شاهزادگانخدیجه سلطان خانم

شاهزادگانافسانه کردستانیسیدعبدالکریم خان60999-28185

دیوانیزهراخانمآقاهاشم61296-16903

آقانقی بزاز فرزند آقانجف بزاز62296-21225
ملوس خانم فرزند 

کربالیی حسین
کسبه

سیدعلی اکر63999-27394
سلطان بیگم صبیۀ ابراهیم 

دالل
شاهزادگان

کسبهماه سلطانمحمدعباس ساکن قریۀ ُکربَکند64296-23267

آقاعلی اکر فرزند محمدحسین65296-24484
فاطمه نساءخانم صبیۀ 

محمدعلی
کسبه

نرصالله سلطان66293-25923
بنت مرحوم مشهدی اسمعیل 

طهات )جهان ارسجا(
کسبه

67296-16879
آقا میرزا محمود )فرزند میرزا 

محمدعلی(

فاطمه سلطان بیگم 

)میرزامحمدرضا(
شاهزادگان

آقامیرزا خلف آقاابرهیم منشی68296-7511

سیده حلیمه خانم صبیۀ 

آقاسیدعلی )داللشته( 

لنگرودی

دیوانی

مشخصات زوجهمشخصات زوجشناسۀ سندردیف
پایگاه اجتامعی 

زوجین

   

 ادامۀ جدول  1
گروه های اجتامعی در
 نکاح نامه های بررسی شده

رقیه شکری 
یزدان فرخی
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69296-23047
احمدخان فرزند 

حاج محمدرضاخان
دیوانیسلطنت خانم فرزند بهرام خان

70296-16159
حاجی میرزامحمدحسین 

ملک الکتاب

مرضیه ملقب به 

شاهزاده گلین

زوج از طبقۀ دیوانی 

و زوجه از طبقۀ 

شاهزادگان

شاهزادگانسلطان خانمآقامیرزاعلی اکر71296-20888

میرزازین العابدین مشهور به الرز72296-23329
قدسی خانم دخرت میرزاشفیع 

مستوفی
دیوانی

کسبهشاه نبات فرزند میرزاعلی بکاحمدبک ولد محمدبک73296-5305

74999-30060
آقانرصالله فرزند محمدحسن 

فیروزآبادی

هاجرسلطان بگم دخرت 

حاجی سیدمهدی طرزجانی
کسبه

روحانیونبی بی فاطمهعلی خلف شاطرعبدالرحیم75999-27300

کسبهخدیجه خانمالباقر ابن علی76296-23270

دیوانیصاحب خانمآقامیرزاعباس قلی کرگانی77998-90

78296-23269
محمدحسن فرزند محمدهاشم 

کارالدانی1

فاطمه سلطان فرزند آخوند 

مالمحمدحسین

زوج از طبقۀ دیوانی 

و زوجه از طبقۀ 

روحانیون

79296-25916
استاد محمدباقر ولد محمدتقی 

راینی

معصومه بنت استاد 

محمدمهدی حّدلو
کسبه

رضاقلی خان ولد آقامحمدعلیمدیریت یزد80
خورشید صبیۀ مصطفی خان 

امیرپنجه
دیوانی

آقامحمدمهدی خلف حاج طیباسناد همدان81
خدیجه سلطان خانم صبیۀ 

مرحوم حاج محمود
شاهزادگان

آقامحمود خلف کربالیی هادی8291-280-737
معصومه خانم صبیۀ 

مشهدی عباس
کسبه

روحانیونخدیجه بیگمحاج سیدمحسن83296-20934

84296-21223
مشهدی غالم حسین فرزند 

کربالیی فتح علی حکاک

صاحب سلطان خانم فرزند 

کربالیی مهدی بزاز
کسبه

مشخصات زوجهمشخصات زوجشناسۀ سندردیف
پایگاه اجتامعی 

زوجین

   
ادامۀ جدول 1

گروه های اجتامعی در
 نکاح نامه های بررسی شده

محتوا و شکل نکاح نامه های 
دورۀ نارصی )1265-1313ق(
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مشخصات زوجهمشخصات زوجشناسۀ سندردیف
پایگاه اجتامعی 

زوجین

85296-24076

آقامحمدعلی خلف آقا 

محمدحسیِن محمدآقا باقر ساکن 

قریۀ رسشک

فاطمه سلطان خانم فرزند 

مالمحمدعلِی آقامحمدحسن
کسبه

شیخ علی پر فتح الله نویس869998-90

لیلی خانم دخرت 

معتمدالسطان اسدالله خان 

رسهنگ

زوج از طبقۀ 

روحانیون و زوجه از 

طبقۀ خوانین

87998-14
معتمدالسلطان آقامیرزامحمدخاِن 

آقامیرزامصطفی مستوفی گرگانی

آسیه خانم دخرت 

میرزارفیع خان مستوفی 

گرگانی

دیوانی

88296-21224
کربالیی آقا )برا( بزاز فرزند 

کربالیی مهدی بزاز

ملوس خانم فرزند 

کربالیی حسین
کسبه

کسبهفضه بنت نجف بیگعلی بیگ خلف زین العابدین89293-25921

شاهزادگانبی بی بیگم ابنة سیدمهدیاحمدبن آخوند مالحسن90296-25914

آقا رفیع ولد مشهدی علی اکر91296-8913
)نرجس خواتون( خانم بنت 

عزت آقا
کسبه

عباس بیگ خلف عبدالله بیک9291-280-276
شهربانوخانم بنت 

علی محمدبیگ
کسبه

9391-280-737
آقامحمود خلف مرحوم 

کربالیی هادی

معصومه خانم صبیۀ مرحوم 

مشهدی میرزا
کسبه

آقانوروز ولد مرحوم کربالیی9491-280-500
کشورسلطان خانم بنت 

مرحوم آقاعلی اکر
کسبه

95

296-16722
آقامیرزاغالم حسین معروف به 

میرزاآقا

بی بی صبیۀ فخرالتّجاْر 

کربالیی محمدخان 

اسکندرالله

کسبه
   

 ادامۀ جدول  1
گروه های اجتامعی در
 نکاح نامه های بررسی شده

رقیه شکری 
یزدان فرخی
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)قطع و تزیین(
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مشخصات ظاهری نکاح نامه ها )قطع(

برگدفرتچه ایطومارمشخصات ظاهری

71915تعداد

مشخصات ظاهری نکاح نامه ها )تزیین(

تذهیب نداردتذهیب داردمشخصات ظاهری

4649تعداد

منونه ای از نکاح نامه های بررسی شده
منشأ سند: 997-72

تاریخ سند: جمادی الثانی 1266ق
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

الَحمُد اهللِ الذی اََحلَّ النکاَح و اِباح و حَرم الزنا و السفاح و ازاج زواج بین االشباح زواج و 
االرواح کما عقد علی المزیَن للریاح ذوات االرتیاح و الصلوة و السالم علی خیر خاطب1 
بعد الحمد و الثناء عقود جواهر حمد و ثنا توشیح کردن ]گردن؟![ عروس ستایش کبریایی را 
سزاست که مشاطۀ مشّعش]؟![ عروسان چمن در هر بهار زلف گل و چمن آراسته از جمله 
نواری ]انوار[ حلیه که ساحت بیهوده آورد و قابلۀ قدرتش بقای نسل مکنونات را از ارتباط 
آبای سبعه امهات اربعه تولید موالید ثلث الزم دارد شاهد خوب چهر مهر را جامۀ زربار صبا 
از او دربر است و طرۀ لیالی لیل را از عطرآمیزی نسیم عیانیش غالیه عنبر، دوشیزگان اغصان 
از نفحات الطاف او بارور و اثمار ثمار و اتراب کواعب کواکب از اطراب تربیتش در سماع 
ار. الحمد هلل الذی لم یتخد صاحبًۀ وال ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و درودی  و دوَّ
شایان شاباش عروس قبول تبار بارگاه عرش انتباه رسول مختاری رواست که ادارۀ توعیت]؟![ 
سامعۀافروز انجمن حسن و نشر و سجل محضر رسالتش به خاتم خاتمت مشحون و معتبر 
است. سمع شفاعتش در محفل امید است چون چراغ عینش نیک به جنان تا صبح قیامت 
فروز است به جور مجمر رحمتش درمعرض تعمیم فیض عطرافزای مشام عالمیان محمد 
سجع جمیع آفرینش چراغ افروز ختم اهِل بینش صلی اهلل علیه و آله ِسیَما صهره و زوج ]انبیه[ 
علی و ابا و پیغمبر چو ُمَعمر بحق زهیر نظام عقد هفت اختر به فرق اخترانش، امابعد باعث 

   

   

جدول  3 

جدول  4 

آمار مشخصات ظاهری
 نکاح نامه ها )قطع(

 آمار مشخصات ظاهری 
نکاح نامه ها )تزیین(

1.  خواستگار؛ عاقد

محتوا و شکل نکاح نامه های 
دورۀ نارصی )1265-1313ق(
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ازدواج بکلها معانی بدیع با الفاظ شریعت ترصیع آنکه چون به مقتضای نصوص آیات و اخبار 
و واضعات امر مناکحت و مزاوجت نورس مولدۀ شرع مطاع و تابع فعلش مطبوع طباع اتباع 
و اشیاع است؛ کما قال اهلل تبارک وتعالی عّز مِن القرآن: وانکحو االیامی منکم و الصالحین 
من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء ینعنهم اهلل من فضله و قال النبی صلی اهلل علیه وآله و 
سلم: النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فعلی هذا المعانی در اشرف الساعات 
و اترک اوقات به مبارکی و فیروزی عقد مناکحۀ صحیحۀ شرعیۀ دائمۀ االنصار االسالمیه 
واقع شد فی مابین عالی جاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه جاللت و نجابت انتباه مجدت 
و نجدت دستگاه مقرب الخاقان میرزامحمدزمان نوری امین دیوان خانۀ مبارکه و علیاجناب 
قمرنقاب خورشیداصحاب بلقیس مکان خدیجۀالزمان فاطمۀالدوران مخدرۀ مستوره شاهزادۀ 
محترمۀ عفیفۀ مکّرمه المسماۀ حمیده سلطان خانم به صداق مبلغ یک هزار تومان اشرفی ]به 
سیاق 1000 تومان[ هیجده نخود وزِن یک تومان رواج سکۀ مبارکۀ ناصرالدین شاهی به انضمام 
یک جلد کالم اهلل بیست تومان ]به سیاق 20 تومان[ معلوم و در فقرات مسطوره صیغه جاری 

شد تحریراً فی سنۀ 1266.
حاشیه های داخل کادر سند:

باال سمت راست: قد وقع النکاح کما رقم فیه فی 15جمادی الثانی1266، سجع مهر 
بیضی: زین العابدین

باال سمت چپ: بسم اهلل و الحمدهلل وقع النکاح الدائم المقرون بالفوز و الفالح علی ما 
حّرر فیه من الصداق لدی الجانی

سجع مهر بیضی: »عبدی محمدصالح ابن محمدعلی« و »یا سریع الرضا«
حاشیه های سمت راست: اما شاهد بما ُسطر فی المثنی، سجع مهر مربع: ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین عبده محمدزمان)؟( )؟( جمادی الثانی، سجع مهر مربع: ال اله اال اهلل الملک 

الحق المبین عبده محمدزمان
حاشیۀ سمت چپ: کما رقم المبارک المزبور قد وقعت النکاح المیمون المبارک المزبور 
کما رقم فیه فی 15 شهر جمادی الثانی 1266. مجموع مهریه مبلغ یک هزار و بیست تومان 
است که مبلغ بیست تومان آن به جهت هدیۀ یک جلد کالم اهلل مجید است تا واضح باشد 

تحریراً 15 شهر جمادی الثانی 1266
سجع مهر بیضی: ابوالفضل و حسین

سجع مهر مربع در پایین سند: ال اله اال اهلل الملک الحق المبین عبده محمدزمان«

رقیه شکری 
یزدان فرخی
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 ،)aw( آبی  فعالیت  دما،  متغیرهای  تأثیر  ارزیابی 
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کاغذهای تاریخی 111: 202-166

امحاِی اوراق زائد در آیین نامه های ارزشیابی اسناد 

مراکز آرشیـوی ایــرانی و خارجــی: یک مقایســـه

195-166 :112

امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و 

حوادث سازمان هواپیامیی کشوری 112: 165-125

بررسی تأثیر نور بر ثبات رنگی معصفر )فام زرد( 

)براساس  خطی  نسخ  مرمت  در  استفاده شده 

دستورالعمل های رنگرزی کاغذ در متون تاریخی( 

174-146  :110

قدس  آستان  در  مهرداری  منصب  جایگاه  بررسی 

قاجار 111: 30-6 تا  صفوی  دورۀ  از  رضوی 

بررسی موضوع، مضمون و ترکیب بندی مترهای دورۀ 

جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی 

محفوظ در موزۀ ملی ملک 110: 131-106

تأثیر روابط تّجاری با هند بر اقتصاد و تولیدات داخلی 

ایران )1324ق-1195ق( 110: 33-6

تجزیه وتحلیل محتوای نکاح نامه های منطقۀ بیمرِغ 

گناباد در عرص قاجار 110: 57-34

تحلیل دیپلامسی عمومی امریکا در ایران براساس 

ایران 111: 63-32 اسناد سفارت امریکا در 

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسالمی ایران 

131-108  :109  SWOT مدل  براساس 

قاجار  دورۀ  ایران  در  دیپلامتیک  دستورالعمل های 

32-6  :109

سامان دهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دورۀ قاجار 

)با تکیه بر اسناد کاخ گلستان( 109: 55-34

رسمایه گذاری رشکت های غربی در صنعت فرش ایران 

در عرص قاجار 111: 93-64

سیاست های روسیه در تسلط اقتصادی بر مسیرهای 

تجاری شامل و شامل غرب ایران ازطریق ساخت راه 

)با تأکید بر اسناد امتیازنامه های راه تریز به قزوین در 

دورۀ قاجار( 109: 86-56

صحافی  در  به کاررفته  دوخت  انواع  شناخت 

نسخه های خطی متعلق به دورۀ صفویه تا قاجار 

موجود در مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی فارس 109: 

150-132
1.   استادیار تاریخ پژوهشکدۀ امام خمینی 

و انقالب اسالمی
m.sadat@yahoo.com
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