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Abstract:
Purpose: To investigate the process of establishment and early development of the
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Methodology and Research Design: Data was collected from archival documents and
library resources.
Findings and Conclusions: Expansion of relations with the West in the later Qajarid
period inspired Iranians to adopt European nations’ culturarl initiatives.Introduction
of printing technoloty, establishminet of European style schools and higher education institutions, the increase of the educated population facilitated the foundation of
a national library. An act passed the Parliament 1937 established the National Library
as a depertment under the Ministry of Education. The core collections of the newly
established National Library were the collection of the Darolfonoon polytechnic and
the collection of the Maaref public library. Two prominent figures instrumental in the
formation of the Library were the Education Minister, Ali Asghar Hekmat (1896-1980)
and Mehdi Bayani (1906-1967) who headed the Library for the next 25 years. Also a
modest building was designed by the French architect André Godard (1881-1965).
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :بررسی روند تأسیس و توسعۀ کتابخانۀ ملی ایران از اواخر عهد قاجار تا پایان پهلوی اول.

روش/رویکرد پژوهش :در این پژوهش برپایۀ اسناد و منابع تاریخی و بهشیوۀ توصیفی-تحلیلی به
موارد زیر پرداخته میشود .1 :عوامل سیاسی-اجتماعی مؤثر در پیدایش کتابخانۀ ملی؛  .2تأثیر غرب در
پیدایش کتابخانۀ ملی در ایران؛  .3روند قانونمندشدن و دولتیشدن کتابخانۀ ملی.
یافتهها و نتیجهگیری :افزایش روابط ایران و غرب در دورۀ قاجار و الگوبرداری از پیشرفتهای فرهنگی
و تمدنی نظیر پیدایش صنعت چاپ ،توسعۀ مدارس ،ایجاد مؤسسات آموزش عالی ،افزایش شمار
تحصیلکردگان و تکاپوی چهرههای روشنفکر و فرهنگدوست ،زمینۀ پیدایش کتابخانۀ ملی را در
ایران فراهم کرد .هستۀ اولیۀ این کتابخانه از ادغام دو کتابخانۀ مهم آن دوره یعنی کتابخانۀ دارالفنون
و معارف تشکیل شد .در سال1316ش برای نخستینبار سازمان و تشکیالت این کتابخانه بانام دایرۀ
کتابخانۀ ملی دولتی شکل گرفت و ساختمان آن با تالش مهدی بیانی و علیاصغر حکمت و نقشۀ
طراحیشدۀ آندره گدار ،در میدان مشق تهران احداث شد.
ڪلیدواژهها:

کتابخانۀ معارف؛ مدرسۀ دارالفنون؛ کتابخانۀ ملی؛ مهدی بیانی.
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کتابخان ههایملی

کتابخانهها صرفنظر از اهداف اصلی تأسیسشان اغلب دربردارندۀ بخش زیادی از
دستاوردهای فرهنگی و علمی جامعه هستند و بهدلیل حفظ میراث مکتوب فرهنگها
و انتقال آن به نسلهای بعدی همواره موردتوجه بودهاند .با توسعه و پیشرفت جوامع،
کتابخانهها نیز در عرضۀ خدمات ،اهداف و وظایف خود روند تکامل را طی کردند و
انواع گوناگونی از آنها ازجمله کتابخانههای دانشگاهی ،عمومی ،آموزشگاهی و… برای
گروههای مختلف مردم پدید آمد .دراینبین ،کتابخانههای ملی پدیدهای جدیدتر از سایر
انواع کتابخانهها هستند .کتابخانههای ملی فرانسه ،اتریش ،بریتانیا ،اسپانیا و پرتغال جزو
اولین کتابخانههای ملی در دنیا بهشمار میآیند (شاکری مطلق ،1390 ،ص.)10
َدرپیِ جنبشهای استقاللطلبانه از حکومتهای استعمارگر و اهمیتیافتن هویت
ملی ،از نیمۀ نخست قرن  20میالدی ،کتابخانههای ملی در آسیا و آفریقا هم ایجاد شدند.
این دو عامل نشان میدهد که پیدایش تعدادی از کتابخانههای ملی با پیدایش مفهوم ملیت
و تأسیس دولتهای ملی همراه بودهاست .درواقع تأسیس کتابخانههای ملی در برخی از
کشورها ،بیتأثیر از تالش ملتها برای استقالل و حفظ هویت ملی نبودهاست؛ بنابراین
تنوع اهداف و وظایف این کتابخانهها به تنوع عالیق ملتهای ایجادکنندۀ آنها بستگی
دارد .ازاینرو عرضۀ تعریفی واحد از کتابخانۀ ملی اندکی دشوار است (محمدزاده و
بزرگی ،1391 ،ص.)23
نوراهلل مرادی در مقالۀ خود با عنوان «کتابخانۀ ملی چیست و چه میکند؟» تعریف
یونسکو از کتابخانههای ملی در سال  1970را اینچنین بیان میکند:
کتابخانههای ملی -فارغ از اینکه به چه نامی خوانده شوند -مسئول فراهمآوری،
حفظ و نگهداری نسخههایی از منابعی هستند که در کشور متبوعشان منتشر میشود
و در حکم کتابخانۀ «واسپاری» عمل میکنند؛ این وظیفه معموالً بهاستناد قانون انجام
میشود .کتابخانههای ملی عمدت ًا چند وظیفه را برعهده دارند :تولید کتابشناسی ملی؛
تهیه و روزآمدکردن مجموعههای بزرگ و چشمگیر از متون خارجی ،ازجمله کتابهایی
که دربارۀ کشور متبوع خودشان منتشر شدهاست؛ انجاموظیفه بهعنوان مرکز اطالعات
کتابشناختی ملی؛ تهیۀ فهرستگان ملی؛ و انتشار کتابشناسی ملی گذشتهنگر .اگر
کتابخانهای «ملی» خوانده شود ،ولی آنچه انجام میدهد با وظایف مذکور مطابقت نداشته
باشد ،در زمرۀ کتابخانههای ملی محسوب نمیشود (مرادی ،1387 ،ص.)26
طبق تعریفی که در باال آمد گردآوری ،سازماندهی ،حفاظت و نگهداری از منابع
منتشرشده در محدودۀ جغرافیایی کشور متبوع خود ،از وظایف مشابه کتابخانههای ملی
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بررسیروندتأسیسکتابخانۀ
ملی و توسعۀ آن تا ...

ِ
دستکم در دهههای نخست توسعهشان ،در عرضۀ خدمات به
است .کتابخانههای ملی
عموم ،سیاستهایی نسبت ًا محافظهکارانه درپیش میگرفتند؛ یعنی بیشتر جنبۀ آرشیوی و
موزهای داشتند و هدفشان بیشتر حفظ و نگهداری منابع منتشرشده در کشورشان بود؛ اعم
از منابع خطی و چاپی .از دیگر سو ،کتابخانههای ملی بهعلت سیاست آرشیوی در حفظ
و نگهداری منابع از موقعیتی مستقل برخوردار بودند و این موضوع باعث شده بود تا در
امانت بینکتابخانهای که یکی از فعالیتهای کتابخانهای بهشمار میرود ،شرکت نکنند؛ ولی
با گذر زمان ،در آخرین دهههای سدۀ  20بهعلت تغییر در وضعیت اجتماعی-فرهنگی و
افزایش تعداد افراد و سازمانهای درگیر با علم و تکنولوژی وضعیت تغییر کرد و باعث
افزایش تعداد منابع اطالعاتی چاپی و بهویژه منابع مرجع داخلی و خارجی شد .امروزه
میتوان گفت که کتابخانههای ملی در کنار حفظ و صیانت از محملهای مختلف نوشتاری
و دیداری و شنیداری وظیفۀ اطالعرسانی و آگاهیبخشیدن به اقشار مختلف جامعه را هم
برعهده دارند (مرادی ،1387 ،صص .)28-27

زمینهها و بنیادهای تأسیس کتابخانۀ ملی ایران

باتوجهبه تالشهای فرهنگی در دوران قاجار و پهلوی اول که تاحدزیادی متأثر از
دستاوردهای فرهنگی و تمدنی مغربزمین بود ،بهنظر میرسد که اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ
ملی در ایران هم بیتأثیر از روند طیشدۀ این موضوع در اروپا نبوده باشد.
تاریخ پیدایش نخستین کتابخانههای ملی در جهان با درنظرگرفتن زمان تشکیل هستۀ
اولیۀ مجموعه ،تا قرن  ۱۴میالدی به عقب میرود .برای نمونه هستۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی
فرانسه از مجموعۀ کتابهای متعلق به شارل پنجم تشکیل شد .ظهور تحوالت علمی در
قرن  15میالدی و پیدایش اندیشۀ نوزایی خرد و دانش در اروپا -که رنسانس نام گرفت-
تأثیری مستقیم بر روند تکاملی کتابخانهها داشت .چنین بود که کتابخانههای مرکزی بزرگی
پدید آمدند که بعدها هرکدام بنیاد کتابخانههای ملی اروپا شدند .از مهمترین کتابخانههای
ملی تشکیلشده در این عصر میتوان به کتابخانۀ ملی فرانسه ،کتابخانۀ موزۀ انگلیس،
کتابخانۀ ملی اتریش ،کتابخانۀ دولتی برلین 1و کتابخانۀ ملی مادرید اشاره کرد.
تاریخ شکلگیری کتابخانههای ملی مطرح در اروپا سدهها از تأسیس رسمی آنها
فاصله دارد و این کتابخانهها در آغاز هرگز بانام کتابخانۀ ملی شناخته نمیشدند .بیشتر آنها
از آغاز کتابخانههای درباری و سلطنتی بودند؛ به همین لحاظ سیر تکاملشان با سیر تکامل
کتابخانۀ ملی ایران مشابهتهای زیادی دارد .درواقع شکلگیری نطفۀ اولیۀ کتابخانههای
ملی اروپا به سدههای  14تا  18میالدی برمیگردد؛ ولی تأسیس رسمی آنها در فاصلۀ

1. Staatsbibliothek zu Berlin
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بین قرن هجده تا بیست اتفاق افتادهاست .در نیمۀ قرن  15میالدی ،علم جدید آغاز شد و
درپیِ رشد علم نوین و انقالب صنعتی و بهویژه اندیشۀ نوزایی خرد و دانش در اروپا که
رنسانس نام گرفت ،دانش و صنعت نوین در اروپا پا گرفت؛ همچنین در عرصۀ فرهنگی
هم تحوالتی تازه پدید آمد و چنین شد که برپایۀ این تحوالت ،پایگاهها و مراکز فرهنگی
ازجمله کتابخانهها رویکرد و تحولی تازه به خود گرفتند و کتابخانههای مرکزی بزرگی
پدید آمدند که بعدها هریک بنیاد کتابخانههای ملی اروپا شدند (مزینانی ،1385 ،ص118؛
مرادی ،1387 ،ص.)27
در سدۀ  19میالدی بیشتر کشورهای اروپایی و در سدۀ  20میالدی تقریب ًا همۀ
کشورهای اروپایی کتابخانۀ ملی داشتند .در اواخر قرن  ۱۹و همچنین در نیمۀ نخست قرن
 ۲۰ایاالتمتحدۀ آمریکا و برخی از کشورهای آمریکای التین هم کتابخانۀ ملی تأسیس
کردند .این کتابخانهها در آغاز از ادغام چند کتابخانۀ دیگر ایجاد شدند .به عبارت بهتر،
هستۀ اولیۀ منابع این کتابخانهها را مجموعۀ کتابخانههای دیگر تشکیل میداد .برای نمونه
میتوان به کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا اشاره کرد که در آغاز (1800م1214/ق1178/ش) با
کتابخانۀ کوچک توماس جفرسون (سومین رئیسجمهور آمریکا) تأسیس شد (ابراهیمزاده،
 ،1388ص114؛ خسروی ،1385 ،ص.)1525

انگیزههای ایجادکتابخانۀ ملی ایران

برای یافتن انگیزههای ایجاد کتابخانۀ ملی ایران ،اوضاع فرهنگی و علمی آن روزگار ایران
و دیگر کشورهای دور و نزدیک بهویژه اروپا را باید بررسی کرد.
ارتباط و آشنایی ایرانیان با اروپا به روزگار فتحعلیشاه قاجار برمیگردد .این روزگار
دوران اوج تحول و پیشرفت علمی و فرهنگی و صنعتی در اروپا بوده است .سفیران و
نمایندگان دربار ایران در سفر به اروپا با اختراعات و تحوالت نوین اروپا آشنا شدند و
پساز فراگیری صنایع نوینِ اروپا در بازگشت به ایران دستگاههایی را هم بههمراه خود
به ایران آوردند .ادامۀ این ارتباط و اوج آن مربوط به عصر ناصرالدینشاه و بهویژه متأثر
از سفرهای او به فرنگ است .نخستین دستگاههای چاپ کتاب را سفرا و نمایندگان و
گماشتگان دربار قاجار و همچنین بازرگانانی که به اروپا میرفتند ،به ایران وارد کردند .با
تشکیل انجمنهایی همچون انجمن معارف گامهای بزرگ و تازهای در برآوردهشدن چنین
اهدافی برداشته شد .درواقع شیوۀ نوین آموزشوپرورش با تالش چنین انجمنهایی و با
هدف سوادآموزی هرچهبیشتر و بهتر ایرانیان ،از اروپا به ایران وارد شد.
در نیمۀ دوم سلطنت قاجار رویدادهایی همچون تأسیس دارالفنون (1268ق1230/ش)،
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آشنایی و ارتباط تدریجی ایرانیان با تمدن غرب و ورود مظاهر آن به ایران و آگاهی آنان
از مفاهیمی چون استقالل و ملیت ،موجب تغییر در سرنوشت ایران شد .در این زمان با
گسترش دانش مکتوب بشری تحوالت عظیم فرهنگی در ایران بهوجود آمد و فکر تجدد
با قوتی بیشتر در ایران نمایندگی شد .تأسیس دارالفنون بهعنوان اولین نهاد آموزش عالی
در ایران ،احتماالً بنیانیترین ابتکار برای پیشراندن ایران بهسوی دوران تجدد بودهاست
(قاسمی ،1391 ،صص .)57-56
بدیهی است که نیاز به کتابخانه با گسترش روزافزون علوم و فنون در مکانها و
زمانهای گوناگون احساس میشد .باوجود قدمت زیاد کتابخانهها در ایران ،پیدایش مفهوم
«کتابخانۀ ملی» -بهعنوان یکی از مظاهر تجدد -حاصل ارتباطات بینالمللی و آشنایی
ایرانیان با تمدن غرب بودهاست .ارتباط ایرانیان با اروپا و آشناشدن افراد تحصیلکردۀ
ایرانی با مظاهر تمدن علمی اروپا و تأثیرپذیری از پیشرفتهای فرهنگی و تمدنی غرب،
سبب ایجاد مفاهیمی جدید و رشد و توسعۀ پارهای از نهادهای فرهنگی شد که تأسیس
کتابخانۀ ملی را هم در همین راستا میتوان برشمرد.
کتابخانۀ دارالفنون در سال 1280ق1243/ش برپایۀ درخواست وزارت معارف و
اوقاف و صنایع مستظرفه از خزانهداری کل ،مبنیبر واگذاری عمارت فوقانی مدرسۀ
دارالفنون به وزارت مزبور (براساس مصوبۀ هیئت وزیران) برای تأسیس کتابخانه ،برای
استفادۀ شاگردان و معلمان تشکیل شد و کار گردآوری کتاب برای آن شروع شد (ساکما،
( .)297-36631تصویر شمارة )1
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه همچنین از وزارت دارایی درخواست
کرد که مبلغی بابت مرمت و تعمیرات وزارت معارف و مدرسۀ دارالفنون پرداخت شود
که تأیید شد (ساکما.)240-35996 ،
با تأسیس مدرسۀ دارالفنون ،انتشار جراید و مجالت ،پیدایش اندیشههای نو دربارۀ
حکومت ،افزایش ارتباطات فرهنگی ایرانیان با جهان خارج و ...فرهنگ سنتی ایران
تکانی خورد .در این راستا قشری جدید بهعنوان آزادیخواه ،مشروطهطلب و روشنفکر،
فارغ از عقاید و باورهای متفاوت ،برای رهانیدن ایران از افول صنعتی و فرهنگی ،به
جوشوخروش برخاستند و همصدا با یکدیگر برای ازمیانبردن استبداد و برقراری عدالت
کوشیدند که نتیجۀ آن را باید آشنایی مردم با علوم جدید ،مطالبۀ عدالتخانه و درنهایت
انقالب مشروطه دانست که در 14مرداد1285ش1324/ق به امضای مظفرالدینشاه رسید
(ناطق ،1375 ،ص.)15
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تصویر 1

تقاضای وزارت معارف از خزانهداری کل
در خصوص واگذاری عامرت فوقانی دارالفنون
برایتاسیسکتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-36631 ،

با وقوع انقالب مشروطیت که در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ریشه داشت،
تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت .توسعۀ ارتباطات و
آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر بر نظام آموزش تأثیر زیادی گذاشت .این انقالب موجب
بیداری و آگاهی ایرانیان و رویآوردن آنها به نوآوری و نوگرایی شد .تاجاییکه میتوان
شکلگیری پایههای کتابخانۀ ملی را به دوران مشروطه نسبت داد .درواقع کتابخانۀ ملی نیز
یکی از دهها نهاد ملی بود که با اهمیتیافتن ملیت و مشارکت مردم در سرنوشت خود
شروع به شکلگیری کرد (امین ،1381 ،ص.)19
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چند سال بعداز جنبش مشروطه ،رضاخان با کودتای اسفند1299ش1338/ق بهقدرت
رسید و در سال 1304ش1344/ق مراسم تاجگذاری و تأسیس حکومت پهلوی را بهطور
رسمی انجام داد .او بهعنوان اولین پادشاه سلسلۀ پهلوی ،درجهت تثبیت خود و ایجاد
حکومتی الهامگرفته از غرب ،به یکسری اصالحات دست زد .رضاشاه در زمان پادشاهی
خود که تا شهریور1320ش1360/ق ادامه داشت ،تالش کرد تا کشور را به سبک غرب
درآورد .ایران در دوران شانزدهسالۀ سلطنت رضاشاه شاهد شتابگرفتن فرایند تجدد بود
(تخشید ،1377 ،ص.)93
رضاشاه تالش کرد تا با ایجاد دولتی مرکزی و مقتدر و الگوبرداری از تحوالت
کشورهای اروپایی بخشهای سیاسی و اجتماعی جامعه را اصالح کند .در این دورۀ
نسبت ًا کوتاه با مشارکت روشنفکران برآمده از انقالب مشروطیت ،دولتی با ساختار مدرن
شکل گرفت که با سرعت به تأسیس نهادهای جامعۀ مدرن پرداخت .بهموازات اقداماتی
تأثیرگذار نظیر اصالح امور مالیاتی و بودجۀ عمومی و نظامهای اداری ،قضایی ،آموزشی،
و تشکیل ارتش نوین به تأسیس نهادهای فرهنگی نیز توجه شد.

تأسیسکتابخانۀملیایران

کتابخانۀ ملی ایران در سال 1316ش تأسیس شد .هستۀ اولیۀ این کتابخانه مجموعهکتابهای
کتابخانۀ دارالفنون بود بههمراه کتابهای کتابخانۀ انجمن معارف که پیشتر به دارالفنون
منتقل شده بود (پوراحمد جکتاجی ،1357 ،ص.)3
کتابخانۀ معارف در دوران آشنایی نسبی مردم با فرهنگ غرب (پیشاز مشروطه) تشکیل
شد .در سال 1315ق1276/ش انجمنی برای اشاعۀ فرهنگ جدید و حمایت از مدارس جدید
در ایران تشکیل شده بود .در ابتدا نام این انجمن را «انجمن مکاتب ملیۀ ایران» و بعدها انجمن
معارف گذاشتند .ریاست این انجمن در آن دوره برعهدۀ حاجمیرزامحمودخان احتشامالسلطنه
بود .تأسیس مدارس به سبک جدید ،تدوین کتابهای درسی ،ایجاد کتابخانه ،دارالترجمه،
دارالتألیف ،برگزاری کالسهای شبانه برای بزرگساالن و انتشار روزنامۀ معارف ،ازجمله
اقدامات انجمن معارف بهشمار میآید .هدف از تأسیس انجمن معارف در وهلۀ اول ،ایجاد
مدارس جدید براساس الگوهای اروپایی برای تربیت قشری تحصیلکرده و همچنین ایجاد
کتابخانههایی بهشیوۀ غربی بود (درانی ،1380 ،صص 126-125؛ آدمیت ،1355 ،ص.)159
اعضای انجمن معارف فعالیتهای فرهنگی متعددی را انجام دادند .یکی از اقدامات
فرهنگی آنها تأسیس کتابخانۀ ملی معارف بود .اختصاص نام ملی به این کتابخانه
بهاینعلت بود که به دولت هیچگونهای وابستگی نداشت و مردمی بود .کار انجمن معارف
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 .1همزمان در جوار آرامگاه فردوسی و در
مدرسۀدارالفنون.
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از آغاز با شور و موفقیت همراه بود؛ ولی مخالفان زیادی هم داشت (قاسمی پویا،1377 ،
ص)267؛ چنانکه در سال 1316ق1277/ش (یک سال بعداز تأسیس انجمن معارف)
ت اختالفات داخلی و ناهمگونی بین اعضای
کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) بهعل 
انجمن ،و اوضاع نامناسب سیاسی کشور و همچنین وجود افراد سودجو و جاهطلب در
بین اعضا تعطیل شد .بعداز تالشهای بسیار اعضای انجمن برای راهاندازی مجدد ازجمله
پیگیریهای نصراهلل تقوی و میرزامحمدعلیخان نصرةالسلطان و ملکالمتکلمین کتابخانۀ
ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) در سال 1324ق1284/ش برای بار دوم شروع بهکار کرد و
برای آنْ تشکیالت و نحوۀ اداره نیز تدوین شد (ملکزاده ،1371 ،ص71؛ مرسلوند،
 ،1369ص.)270
در زمان وزارت معارف عالءالملک در سال 1324ق1284/ش کتابهای کتابخانۀ
ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) به کتابخانۀ دارالفنون منتقل شد و این کتابخانه با همان
نام کتابخانۀ ملی معارف انجام وظیفه میکرد تا زمان وزارت حکیمی (میرزاابراهیمخان
حکیمالملک) در سال 1338ق1298/ش که نام کتابخانۀ معارف را بر کتابخانۀ ملی معارف
نهادند (صمیعی ،1387 ،ص.)34
رئیس سابق کتابخانۀ معارف همزمان با پیروزی کوتاهمدت مشروطهخواهان و تشکیل
مجلس اول ،پیشنهاد تأسیس کتابخانۀ ملی را مطرح و موافقت وزارت معارف را جلب کرد؛
ولی بهعلت شرایط ناامن ناشی از بهتوپ بستهشدن مجلس در سال 1326ق1287/ش،
ساخت کتابخانۀ ملی از ترس غارت بهدست مردم کام ً
ال متوقف شد (ساکما297-32141 ،؛
صمیعی ،1387 ،ص.)34
باالخره کتابخانۀ معارف در دورۀ وزارت معارف علیاصغر حکمت ،با تصویب
نظامنامه در 9دی1313ش به «کتابخانۀ عمومی معارف» تغییر نام داد و بهعنوان یکی از
دوایر انطباعات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شروع بهکار کرد (اخگر،1374 ،
ص.)104
در سال 1313ش عالوهبر تنظیم نظامنامه ،رویداد دیگری هم رخ داد که میتوان گفت
نقشی مهم در پیدایش کتابخانۀ ملی داشت .در این سال کنگرۀ فردوسی در ایران 1برگزار
شد و برای نخستینبار خاورشناسان و ایرانشناسان بسیاری از سراسر جهان گرد آمدند.
در خاتمه ،نوشتهها و پژوهشهای خاورشناسان و ایرانشناسان میهمان در این کنگره
گردآوری شد (فانی ،1383 ،ص.)64
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تصویر 2

دعوت از شیخ محمدعلی طهرانی و نرصاله
تقویبرایتعیینتکلیفکتابهایکتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-32141 ،

لزوم ایجاد مکانی برای نگهداری این آثار موجب شد تا بعداز اتمام کنگره ،تاالری
برای مطالعه در مدرسۀ دارالفنون اختصاص دهند .نبود فضای مناسب در این مدرسه باعث
شد تا علیاصغر حکمت (وزیر معارف وقت) ،در سال1315ش به فکر اقدامی اساسی
برای مقابله با مشکل کمبود جا بیفتد .او عالوهبر درخواست ساختمانی مجزا برای کتابخانۀ
عمومی معارف ،درخواست تأسیس کتابخانۀ ملی ایران را نیز مطرح کرد (شاکری مطلق،
 ،1390ص80؛ صمیعی ،1387 ،ص .)35با درخواست حکمت موافقت شد و در کنار
ساختمان موزۀ ایران باستان -که در غرب میدان مشق تهران (تقاطع خیابان امامخمینی و
سی تیر امروزی) درحال ساخت بود -زمینی به مساحت  2500مترمربع برای تأسیس
کتابخانه درنظر گرفته شود .آندره گدار (باستانشناس و معمار مشهور فرانسوی) ،برای
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تهیۀ نقشهای متناسب با معماری کتابخانه مأمور شد .او طی اقامت سیسالهاش در ایران
از آثار تاریخی و باستانی بسیاری بازدید کرده بود و این ذهنیت در طراحی او مؤثر افتاد
(افشار و نوذری ،1387 ،ص .)263کار ساختمان در سال1316ش بهاتمام رسید و بهدستور
وزیر معارف ،علیاصغر حکمت ،ساختمان به مهدی بیانی تحویل داده شود (صمیعی،
 ،1387ص.)36
بعداز اتمام کنگرۀ فردوسی علیاصغر حکمت و دیگران تصمیم گرفتند تا کتابخانۀ
عمومی معارف به کتابخانۀ ملی تغییر نام دهد و همۀ کتابهای کتابخانۀ عمومی معارف
از ساختمان دارالفنون به کتابخانۀ جدید منتقل شود .سرانجام کتابخانۀ ملی ایران رسم ًا در
3شهریور1316ش در مکان مذکور (خیابان سی تیر امروزی) به بهرهبرداری رسید .اسناد
فراوانی دراینباره در دست است که نشاندهندۀ لزوم بهکارگیری نام کتابخانۀ ملی در
مکاتبات است که در ادامه به  2نمونه از آنها اشاره میشود:

 .1ادارۀ انطباعات

پیشنهاد شمارۀ  6548آن اداره مورخ  1316/06/21راجع به انتخاب نام برای کتابخانۀ
عمومی معارف در سیصدوپنجاهوپنجمین جلسۀ شورایعالی معارف مورخ سهشنبه
23شهریور1316ش مطرح و تصویب شد که منبعد کتابخانۀ مزبور بهنام «کتابخانۀ ملی»
نامیده شود و مراتب به ادارۀ پست ابالغ گردد تا ازاینپس هرچه بهعنوان کتابخانۀ عمومی
یا کتابخانۀ معارف فرستاده میشود به کتابخانۀ ملی برسانند(.ساکما.)297-19511 ،
(تصویر شمارة )3
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تصویر 3

نامگذاری کتابخانۀ ملی ایران
ماخذ :ساکام297-19511 ،

 .2ادارۀ کارگزینی

برحسب تصویب شورایعالی معارف در سیصدوپنجاهوپنجمین جلسۀ مورخ سهشنبه
23شهریور1316ش نام کتابخانۀ عمومی معارف به «کتابخانۀ ملی» تبدیل گردیده و
ازاینبهبعد باید به همین نام خوانده شود .الزم است مراتب را درنظر داشته در محاورات
مکاتبات نام جدید کتابخانه را بهکار برند( .ساکما(.)297-12539 ،تصویر شمارة )4
و
ْ
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تصویر 4

نام گذاری کتابخانۀ عمومی معارف
به نام کتابخانۀ ملی
ماخذ :ساکام297-12539 ،؛

میزان تأثیرپذیری تأسیس کتابخانۀ ملی ایران از اروپاییان

پرسش مهمی که در موضوع ایجاد کتابخانۀ ملی ایران پیشِروی پژوهشگران و اندیشمندان
قرار دارد ،این است که آیا اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ بزرگی در ایران بانام کتابخانۀ ملی ایران که
کتابخانۀ مادر و اصلی کشور باشد ،گونهای پیروی و تقلید از اروپا بودهاست یا نه؟
تردیدی نیست که روزگار قاجار ،اوج پیوند و ارتباط و آمدوشدهای فراوان اروپاییان
به ایران و ایرانیان به اروپا بودهاست و چنانکه گفته شد رگههای آغازین ارتباط نوین ایران
و اروپا را از زمان فتحعلیشاه قاجار میتوان مشاهده کرد .تحوالت نوینی که بهویژه در
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اختراعات و اکتشافات و صنعت در اروپا رخ داد ،باعث شد تا اشخاصی که بهعنوان سفیر
و نمایندۀ دربار به اروپا رفتوآمد داشتند ،با اختراعات و تحوالت نوین اروپا آشنا شوند
و پساز فراگیری صنایع نوین در اروپا در بازگشت به ایران دستگاههایی از دستاوردهای
صنایع نوین اروپا همچون ماشینهای چاپ را بههمراه خود به ایران بیاورند .این ارتباط و
رفتوآمد از زمان ناصرالدینشاه قاجار افزایش یافت .دورۀ حکومت ناصرالدینشاه دورۀ
اوج اندیشههای اصالحطلبی و پیشرفتخواهی در جامعۀ ایران و خیزشی بهسوی ایجاد
تحولی اجتماعی بود .با تشکیل انجمن معارف در عهد مظفرالدینشاه ،گامهایی بزرگ و
تازه در راستای اصالحات و تغییر در ساختار فرهنگی ،سیاسی ،و اجتماعی کشور برداشته
شد .درست است که شیوۀ نوین آموزشوپرورش با تالش چنین انجمنهایی و با هدف
سوادآموزی هرچهبیشتر و بهتر ایرانیان ،از اروپا به ایران وارد شد و نخستین دستگاههای
چاپ کتاب را هم سفرا و نمایندگان و گماشتگان دربار قاجار و همچنین بازرگانان از اروپا
وارد ایران کردند ،ولی بااینهمه نمیتوان هر دگرگونی و تحول فرهنگی پدیدآمده در ایران
آن روزگار را هم به جهان خارج و بهویژه به اروپا نسبت داد.
فکر ایجاد کتابخانۀ ملی ایران از اندیشههای پیشرفتخواهی و مترقی و تجددطلبی
ایرانیان در روزگاران نوین برخاستهاست .این اندیشه ابتدا از جنبشهای مردمی اصالحی
و روشناندیشانی مانند رشدیه و برخی از اندیشمندان اصالحطلب و روشناندیش و
آزادیخواهی سرچشمه گرفت که خواهان پیشرفت و تجددطلبی هرچهبیشتر ایرانیان
در دانشهای گوناگون بودند (مرادی ،1385 ،ج ،2ص)1392؛ به دیگر سخن در کنار
تأثیرپذیری اندیشۀ ایجاد کتابخانۀ ملی ایران از اروپا ،نقش فرهنگدوستان ایرانی را هم در
بنیانگذاری این کتابخانه باید مدنظر قرار داد.

قانومنندشدن و دولتیشدن کتابخانۀ ملی ایران

کتابخانۀ معارف از آغاز کتابخانهای عمومی ،غیرانتفاعی و غیردولتی بود که بودجۀ آن از
بنگاههای خصوصی فراهم میشد و بنیادگذاران آن از اعضای انجمن معارف بودند .بعداز
انحالل انجمن معارف ،شورایعالی معارف مرکب از تعدادی از وزرا و مقامات دولتی و
تعدادی از رجال اجتماعی و فرهنگی در سال 1280ش تأسیس شد که اعضای آن عبارت
بودند از :غالمحسین رهنما؛ محمد مؤتمن؛ دکتر امیراعلم؛ سیدمهدی الهیجی؛ حسین
سمیعی؛ علیمحمد شیبانی؛ محمدتقی فخر داعی؛ حسینقلیمیرزا سالور؛ اسمعیل مرآت؛
حسینقلی قزل ایاغ؛ نقیبزادۀ طباطبایی؛ و محمود وحید سعد .این شورا درعمل بهعنوان
بازوی مشاورۀ وزارت معارف عمل میکرد (ساکما.)297010127 ،
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تصویر 5

تعیین اعضا جهت صدور فرمان برای
عضویت در شورای عالی معارف
ماخذ :ساکام297-10127 ،؛

ادغام کتابخانههای ملی معارف و دارالفنون در سال 1284ش در زمان وزارت معارف
عالءالملک انجام شد و چنین اقدامی ازآنرو انجام شد که امینالسلطان (میرزاعلیاصغرخان
اتابک) انجمن معارف را بهدلیل آزاداندیشی آزادیخواهانی که پیدرپی از شیوۀ کشورداری
قاجاریان انتقاد میکردند ،تعطیل کرد و برخی از اعضای آن را تبعید و یا زندانی کرد .به
همین سبب ،کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) هم تعطیل شد و چنین بود که کتابهای
کتابخانۀ ملی معارف (کتابخانۀ ملتی) به کتابخانۀ دارالفنون منتقل شد .در آن روزگار این
کتابخانه همچنان بانام کتابخانۀ مبارکۀ دارالفنون خوانده میشد و بهشیوۀ کتابخانۀ تخصصی
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یک مدرسه اداره میشد و دارای ضوابط و قوانین رسمی یک کتابخانۀ کشوری نبود .هرچند
بهدلیلِ دولتیبودن مدرسۀ دارالفنون کتابخانۀ این مدرسه هم دولتی بود ،ولی این کتابخانه
ضوابط و آییننامۀ یک کتابخانۀ رسمی کشوری را نداشت (اخگر ،1374 ،ص.)104
هیئت وزرا در جلسۀ مورخ1301ش قرارداد تشکیل کتابخانۀ معارف را شامل دو
فصل ،فصل اول تعهدات مؤسس کتابخانه با ده ماده و فصل دوم ،مساعدت وزارت معارف
با نه ماده تصویب کرد (ساکما.)297-36630 ،

تصویر 6

تصویبنامۀ هیئت وزرا در خصوص
تشکیلکتابخانۀمعارف
ماخذ :ساکام297-36630 ،؛
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ادامۀ تصویر 6

تصویبنامۀ هیئت وزرا در خصوص
تشکیلکتابخانۀمعارف
ماخذ :ساکام297-36630 ،؛

در سال 1302ش برای سروساماندادن و مشخصکردن وظایف کتابخانۀ معارف،
نظامنامهای بهنام نظامنامۀ داخلی کتابخانۀ معارف که دربرگیرندۀ تشکیالت و وظایف و
کارکردهای کتابخانۀ معارف بود ،در  27ماده و یک تبصره بهتصویب مجلس شورای ملی
وقت رسید .این نخستین قانون و نظامنامهای بود که رسم ًا ازسوی قانونگذارا ِن مجلس
شورای ملی آن زمان ،کارکردها و وظایف کتابخانۀ معارف را مشخص میکرد .این نظامنامه
فقط کارکردها و وظایف کتابخانة معارف را تعیین کرده بود و به چگونگی خدماتدهی و
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اطالعرسانی و نگهداری کتابها هیچ اشارهای نکرده بود ،یعنی به ویژگیهایی که نظامنامۀ
تشکیالت یک کتابخانۀ رسمی کشوری را تشکیل میدهد ،اشارهای نشده بود .چنین بود
که تا این تاریخ ،این کتابخانه بهعنوان کتابخانهای عمومی اداره میشد (محمدنیا سماکوش،
 ،1390ص.)234
از تاریخ 18بهمن1313ش برای نخستینبار سازمان و تشکیالت این کتابخانه بانام
دایرۀ کتابخانۀ ملی ،در قالب دولتی درآمد .علت این موضوع آن بود که در آن تاریخ،
آییننامۀ اساسی ادارۀ انطباعات که زیرمجموعۀ تشکیالت وزارت معارف و ناظر بر مجوز
چاپ و انتشار کتابها و مجالت و روزنامهها و نشریات کشوری بود ،در هیئت وزیران
بهتصویب رسید .بند دوم این آییننامه به وظایف کتابخانۀ معارف بانام دایرۀ کتابخانۀ ملی
بدین شرح پرداخته است« :الف .تنظیم و مواظبت کتب موجود در کتابخانه و تدوین و
طبع فهرستهای الزم برای کتب؛ ب .جمعآوری کتب منطبعه و جراید و مجالت داخله
و خارجه که به کتابخانه میرسد؛ ج .انتخاب و تعیین کتب خطی و چاپی که همهساله
برای تکمیل کتابخانه خریداری شود ».چنانکه دیده میشود ،در آن تاریخ برای نخستینبار
کتابخانهای که سالها پسازآن رسم ًا بانام کتابخانۀ ملی ایران شناخته شد ،از ادارات ادارۀ
مرکزی انطباعات بوده که آنهم از تشکیالت وزارت معارف بودهاست (نوری،1387 ،
ص.)19
کتابخانۀ ملی تا گشایش رسمی آن در سال 1316ش به همینگونه اداره میشد و
از آن تاریخ ،مستقیم ًا زیرنظر وزارت فرهنگ (وزارت معارف سابق) و در قالب سازمانی
بهعنوان یکی از ادارات کل این وزارتخانه کار میکرد (صمیعی ،1387 ،ص.)34

ساختامنکتابخانۀملی

طرح ساختمان کتابخانۀ ملی ایران پیشاز سال 1313ش در جریان و دستورکار دولت
وقت بود .برایناساس در 28مهر1305ش1344/ق وزارت معارف و اوقاف و صنایع
مستظرفه نوشتهای با مضمون تقسیمات مبلغ اعتبار تأسیس موزه و کتابخانۀ ملی به وزیر
معارف وقت ارسال کرد که درصورت موافقت و تأیید او به وزارت مالیه ارسال شود تا
طرح ساختمان کتابخانۀ ملی اجرا شود .طبق این نوشته ،مبلغ اعتبار بابت خرید کتاب 800
قران سالیانه ،خرید اثاثیۀ موزه و کتابخانه و خرج سفر  4704قران سالیانه ،خرید عتیقات
 6000قران سالیانه ،مستخدم (دو نفر)  480قران سالیانه و ...بود (ساکما.)297-27242 ،
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تصویر 7

صورت ریز اعتبار تاسیس موزه و
کتابخانۀملی
ماخذ :ساکام297-27242 ،؛

با اینکه تاریخ رسمی افتتاح و بهرهبرداری از کتابخانۀ ملی ایران سال 1316ش ثبت
شدهاست ،ولی برخی از کارهای ساختمانی کتابخانه دستکم تا سال 1318ش بهپایان
نرسید و برای استفادۀ همگان آماده نشد .علت این ادعا خبری است که در روزنامۀ اطالعات
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بهتاریخ 1318/3/18ش ذیل خبر افتتاح کتابخانۀ ملی ایران درج شدهاست« :عمارت جدید
کتابخانۀ ملی که در شمال عمارات موزۀ ایران باستان در خیابان رفائیل ساختمان شدهاست،
از هر حیث آماده شد و از روز دوم تیرماه افتتاح و تاالر مطالعۀ کتابخانه همهروزه بهاستثنای
ایام تعطیل از ساعت هفت صبح تا یک ساعت بعدازظهر برای استفادۀ مراجعهکنندگان دایر
خواهد بود» (روزنامۀ اطالعات ،1318 ،شمارۀ .)3858
ازآنجاکه نقشۀ اولیۀ آندره گدار برای ساختمان کتابخانه ،بسیار بزرگتر بودهاست،
بهطور دقیق نمیتوان مشخص کرد که آیا متصدیان اولیه ،از ابتدا درصدد ایجاد کتابخانۀ
ملی با وظایفی چون واسپاری انتشارات کشوری بودهاند یا خیر .ذکر این نکته الزم است
که از همان آغاز هم مشخص بود که ساختمان احداثشده برای نگهداری مجموعهای
کوچک طراحی شده و زمین کافی برای توسعۀ آن درنظر گرفته نشدهاست .بهبیاندیگر
به تغییراتی که در آینده ممکن بود اتفاق بیفتد ،توجهی نشده بود (افشار و نوذری،1387 ،
ص.)263
بههمینعلت از سال 1316ش ،یعنی سال تأسیس کتابخانۀ ملی و احداث ساختمان
جدید آن ،کمبود فضا احساس شد .یعنی هنوز مدتی از افتتاح کتابخانه نگذشته بود که
بهعلت توجه و استقبال مردم و افزایش روزافزون کتابها و مطبوعات ،مشکل جا و فضا
دوباره مطرح شد و نیاز به گسترش فضای کتابخانه کام ً
ال احساس شد تا آنکه اولیای
کتابخانه درصدد برآمدند تا ساختمان کتابخانه را توسعه دهند .مکاتبات متعددی ازجانب
مهدی بیانی ،با وزارت معارف و شخص آندره گدار انجام شد و نیاز به افزایش فضای
کتابخانه مطرح شد.
نخستین فضای الحاقی به کتابخانۀ ملی ایران در نیمۀ دوم دهۀ 1330ش بنایی یوشکل
با زیربنای حدود  570مترمربع بود که در قسمت پشتی بنای اصلی کتابخانه مماس با دیوار
وزارت امورِ خارجه ساخته شد و در سال 1340ش آماده و تحویل شد (امیرخانی،1381 ،
ص.)99

نحوۀشکلگیریمجموعۀمنابعکتابخانۀملی

مجموعۀ نخستین کتابخانۀ ملی ایران ،مانند اغلب کتابخانههای ملی جهان ،از ترکیب
مجموعۀ منابع کتابخانههای مختلف شکل گرفتهاست .درواقع ،انتقال مجموعۀ منابع
کتابخانههای مختلف نظیر دارالفنون ،عمومی معارف و ...به کتابخانۀ ملی ،سنگ بنای
مجموعۀ اولیه بودهاست .شیوههای دیگر تهیۀ منابع نظیر اهدا و خرید هم قابلذکرند.
اهدای منابع معموالً ازطرف پدیدآورندگان آثار و یا ازجانب مؤسسات و سازمانها انجام
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میشد .خرید مجموعهها هم معموالً برحسب ضرورت و نیاز کتابخانۀ ملی انجام میشد؛
مث ً
ال گاهی کتابخانههای شخصی که منابع فرهنگی منحصربهفردی داشتند ،اعالن فروش
میکردند و کتابخانۀ ملی منابع آنها را میخرید.
در زمان تصویب قانون مطبوعات ،قانونی هم برای تحویل نسخههای مجانی به
کتابخانۀ ملی تصویب شد؛ بهاینترتیب بخش مهمی از مجموعۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی (اعم از
چاپی ،خطی ،نشریات و غیره) ازاینطریق فراهم شد.
مجموعۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی از انتقال مجموعۀ کتابخانههای زیر تشکیل شدهاست:
 .1کتابخانۀ دارالفنون؛
 .2بخشی از کتابهای کتابخانۀ سلطنتی؛
 .3کتابخانۀ دانشسرای عالی؛
 .4کتابخانۀ عمومی معارف؛
 .5کتابخانۀ بانک استقراضی روس؛
 .6کتابخانۀ ملی طهران؛
 .7کتابخانۀ دولت علیۀ ایران (خاتمی و امیرخانی ،۱۳۹۶ ،ص.)۳۶

برخی از فعالیتهای مهم کتابخانۀ ملی تا سال 1320ش

در ساخت و آغاز به کار ساختمان جدید کتابخانۀ ملی افراد زیر دخیل بودند :آندره
گدار (معمار و بنا)؛ علیاصغر حکمت (وزیر فرهنگ وقت) ،و بهویژه مهدی بیانی .بیانی
اولین رئیس کتابخانۀ ملی بود که با تالشهای خود در انجام مراحل ابتدایی تأسیس و
سازماندهی این مرکز بزرگ علمی سهم اصلی را ایفا کرد و ازآنپس نیز طی سالها
ریاست خود ،در گردآوری کتاب و تعیین مکان مناسب برای نگهداری کتابها و توسعۀ
کتابخانه بسیار کوشید .در زیر به فعالیتهای انجامشده از زمان آغاز به کار کتابخانۀ ملی
تا 1320ش پرداخته میشود :کتابخانۀ ملی از همان ابتدای تأسیس و حتی پیشازآن یعنی
زمانی که کتابخانۀ ملی بهنام کتابخانۀ معارف و کتابخانۀ دارالفنون فعالیت داشت ،مشغول
گردآوری یا بهعبارتی مجموعهسازی کتب خطی و چاپی ،جراید و نشریات ایرانی و
غیرایرانی بود (شفا ،1352 ،ص31؛ افشار و نوذری ،1387 ،ص.)264
بعداز مجموعهسازی منابع ،ضرورت داشت به بهترین شکل از این منابع محافظت
شود تا سالیان دراز در خدمت جامعۀ استفادهکننده باشد .بههمینعلت ،چند مخزن برای
نگهداری کتب چاپی ایجاد شد .یکی ،مخصوص کتابها و مجالت و رسالهها به زبان
فارسی و عربی و دیگری ،برای زبانهای خارجی همچون فرانسه و انگلیسی و روسی
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و آلمانی و دیگر زبانها .برای نگهداری کتب خطی و عکسی کتابخانه نیز از محفظههای
مخصوص استفاده میشد (مسعودی ،1371 ،ص .)112در سند شمارۀ 297-22126
نمونهای از قبض ِ
های رسید کتاب برای ضبط و نگهداری در کتابخانۀ ملی ایران ،آمدهاست.
بعداز مجموعهسازی و حفظ و نگهداری فیزیکی منابع الزم بود تا این مجموعه
بهصورتی منظم و مرتب شود که با سرعت و دقت کافی بتوان به هریک از منابع موجود
در آن دسترسی یافت .بیانی برای سهولت مراجعهکنندگان در یافتن کتاب ،برنامهای دقیق
و منظم تنظیم کرد؛ به این شکل که برای هریک از کتابها سه فیش شامل نام کتاب ،نام
مؤلف ،و موضوع تهیه کرد (حبیبی آزاد و امیرخانی ،۱۳۹۶ ،ص .)۱۶این ابتکار بیانی تا
اقدام بعدی ساماندهی ازسوی ایرج افشار در سال  ،۱۳۴۱کماکان کاربرد داشت .افشار
با کمک کمیسیونی متشکل از مجتبی مینوی ،عباس زریاب خوئی ،محمدتقی دانشپژوه
و عبداله انوار ،نمونۀ فیشی شامل دقائق 1کتابشناسی و نسخهشناسی تنظیم کرد که برای
نوشتن فهرست نسخههای خطی کتابخانه استفاده شد (پوراحمد جکتاجی ،1357 ،ص.)49
ازجمله اهداف اولیه و اصلی کتابخانۀ ملی آموزش نیروهای کارشناس در رشتۀ
کتابداری بود .این نیاز با برگزاری کالسهای ویژۀ آموزش تخصصی کتابداری برآورده
میشد .البته نخستین نمودهای کتابداری را در کتابخانۀ مادر کتابخانۀ ملی ایران (دارالفنون)
باید جستوجو کرد .اولین آموزش کتابداری نوین در ایران با تالش پیشگامان کتابداری
در ایران ازجمله مهدی بیانی و محسن صبا با برگزاری دورههایی کوتاه در دانشسرای
عالی تهران انجام شد .این رویه باتوجهبه نیازهای کتابداری آن زمان ،در دیگر مراکز
آموزش عالی دنبال شد (اباذری ،1381 ،ج ،1صص  .)64-55آییننامهها و برنامۀ کاری
امتحانات کالس آموزش کتابداری پیشنهادی ازسوی کتابخانۀ ملی ایران در سند شمارۀ
 2974321و  29710880آمدهاست.

نتیجه

تأسیس کتابخانۀ ملی ایران به سال 1316ش و در ساختمانی در جنب موزۀ ایران باستان
بازمیگردد .هستۀ اولیۀ کتابخانۀ ملی ،خیلی قبلتر از تاریخ افتتاح آن یعنی در دهۀ 1240ش
شکل گرفته بود .حدود  12سال از بازگشایی مدرسۀ دارالفنون گذشته بود که در سال
1243ش کتابخانهای کوچک در این مدرسه تأسیس شد .تأسیس کتابخانۀ مدرسۀ دارالفنون
و بعدها تشکیل انجمن معارف و تأسیس کتابخانۀ عمومی معارف ،زمینۀ تأسیس کتابخانۀ
ملی را فراهم کرد.
بخش اعظمی از منابع اولیۀ کتابخانۀ ملی ازطریق مجموعۀ کتابخانۀ معارف و

 .1جمع دقیقه :نکته؛ نکتۀ باریک.
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کتابخانۀ مدرسۀ دارالفنون ،کتابهای اهدایی مستشرقین بهمناسبت کنگرۀ فردوسی ،بخشی
از کتابهای کتابخانۀ سلطنتی ،و اهدای مجموعههای شخصی و کمکهای خارجی
فراهمآوری شد.
کتابخانۀ ملی در سالهای نخستین حیات خود با مشکالت زیادی مواجه بود؛ ولی
باتوجهبه نیاز کشور به وجود چنین نهادی این مجموعه به راه خود ادامه داد و امروز
بهعنوان نهادی تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی شناخته میشود.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)240-35996 :؛ 297-10127؛ 297-10880؛
297-12539؛ 297-19511؛ 297-32141؛ 297-22126؛ 297-27242؛ 297-36630؛
297-36631؛ .297-4321

کتاب

آدمیت ،فریدون .)1355( .ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران( .ج .)1تهران :پیام.

امین ،سیدحسن .)1381( .کارنامهی غنی :نقدی بر تحوالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی.
تهران :دایرةالمعارف ایرانشناسی.

پوراحمد جکتاجی ،محمدتقی .)1357( .تاریخچۀ کتابخانۀ ملی .تهران :کتابخانۀ ملی ایران.

حبیبی آزاد ،ناهید؛ امیرخانی ،غالمرضا .)۱۳۹۶( .رؤسا و نامآوران کتابخانۀ ملی ایران( .ویرایش  .)2تهران:
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

خاتمی ،سید عمادالدین؛ امیرخانی ،غالمرضا .)۱۳۹۶( .کتابخانۀ ملی ایران .تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ
ملی ایران.

خسروی ،فریبرز .)1385( .دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی( .ج .)2تهران :کتابخانۀ ملی جمهوری
اسالمی ایران.
درانی ،کمال .)1380( .تاریخ آموزشوپرورش ایران :قبل و بعداز اسالم .تهران :سمت.

شفا ،شجاعالدین .)1352( .اطالعاتی دربارۀ کتابخانۀ بزرگ پهلوی (کتابخانۀ ملی آیندۀ ایران) و برنامههای
ساختمانی ،فنی ،علمی و اداری آن .تهران :کتابخانۀ پهلوی.

قاسمی پویا ،اقبال .)1377( .مدارس جدید در دورۀ قاجاریه :بانیان و پیشروان .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

محمدنیا سماکوش ،مرتضی .)1390( .سرگذشت کتابخانهها در ایران .تهران :کتابدار.
مرسلوند ،حسن .)1369( .زندگینامۀ رجال و مشاهیر .تهران :الهام.
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مزینانی ،علی .)1385( .کتابخانه و کتابداری .تهران :سمت.

ملکزاده ،مهدی .)1371( .تاریخ انقالب مشروطیت ایران .تهران :علمی.
ناطق ،هما .)1375( .کارنامۀ فرهنگی در ایران .تهران :خاوران.

مقاله

کتابخانۀ ملی ایران( .اسفند  .)1363پیام یونسکو ،شمارۀ  ،178صص .2-1

اباذری ،زهرا« .)1381( .آموزش کتابداری و اطالعرسانی» .چاپشده در :دایرةالمعارف کتابداری و
اطالعرسانی( .ج .)1تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

ابراهیمزاده ،فرزانه« .)1388( .گنجینه در زیگورات :دیروز و امروز کتابخانۀ ملی ایران» .همشهری ماه :ویژهنامۀ
ایرانشناسی ،صص .121-112

اخگر ،آذر« .)1374( .آشنایی با کتابخانۀ ملی ایران» .رهیافت ،شمارۀ  ،11صص .109-104

افشار زنجانی ،ابراهیم؛ نوذری ،سودابه« .)1387( .کتابخانۀ ملی ایران :ساختمان نو و آیندۀ نو» .مطالعات ملی
کتابداری و سازماندهی اطالعات ،شمارۀ  ،75صص .272-261

امیرخانی ،غالمرضا« .)1381( .آندره گدار :معمار نخستین ساختمان کتابخانۀ ملی ایران» .فصلنامۀ کتاب،
شمارۀ  ،۵۱صص .103-96

تخشید ،محمدرضا« .)1377( .اصالحات و سیاستهای نوگرایی رضاشاه و تأثیر آن بر قدرت و نفوذ
روحانیون در ایران» .مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،شمارۀ  ،40صص .118-91

صمیعی ،میترا« .)1387( .کتابخانۀ ملی ایران :از آغاز تا امروز» .کتاب ماه کلیات .شمارۀ  ،133صص .45-32
فانی ،کامران« .)1383( .کتابخانۀ ملی :گذشته» .چاپشده در کتاب :کتابخانۀ ملی ایران .تهران :تماشاگران،
عصر توسعۀ دانش.

قاسمی ،بهزاد« .)1391( .گذری بر زمینههای نوسازی و اندیشۀ اصالحگرانه در ایران عصر قاجار با تأکید بر
مسئلۀ اعزام دانشجو به خارج از ایران» .تاریخپژوهی ،شمارۀ  ،51صص .66-45

محمدزاده .هاجر؛ بزرگی ،اشرفالسادات« .)1391( .استفادهکنندگان از کتابخانۀ ملی ایران و شیوههای

بهرهگیری آنان از منابع و خدمات کتابخانۀ ملی :همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه» .فصلنامۀ مطالعات
ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،شمارۀ  ،92صص .39-23

مرادی ،نوراله« .)1385( .کتابخانۀ ملی ایران» .چاپشده در :دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی( .ج.)2

مرادی ،نوراله« .)1387( .کتابخانۀ ملی چیست و چه میکند» .کتاب ماه کلیات ،شمارۀ  ،133صص .31-26

مسعودی ،فرامرز« .)1371( .مروری بر فعالیتهای کتابخانۀ ملی» .فصلنامۀ تحقیقات اطالعرسانی و
کتابخانههای عمومی (پیام کتابخانۀ سابق) ،شمارۀ  ،7صص .117-111
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Government economic policies against the interests
of Bazaaries (1941-1979)
Adel Rostami1 | Morteza Dehqannejad2 | AliAsghar Mahmoudabadi3

Abstract:
Purpose: Bazaaries (Persian: ) بازاری, the traditional wealthy merchants of bazaars were
not favorured by the economic policies of the government, especially in the later years
of Shah reign. This paper discusses such policies and their impact on turning away from
supporting the regime.
Methodology and Research Design: Data has been collected from archival records.
Findings and Conclusion: Discrimination against Bazaaries, intervention of the government agencies in the bazaar, involvement of the government in economic activities,
economic crisis, modernization of the national economy, industrial development plans
were the reasons resulted in the dissatisfaction among Bazaaries.
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در تقابل بازاریان با حکومت (1357-1320ش)
عادل رستمی | 1مرتضی دهقاننژاد  | 2سیداصغر محمودآبادی

3

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :توضیح سیاستهای اقتصادی دولت در تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم است؛ در پاسخ به
این پرسش که سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت چه تأثیری بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت
پهلوی دوم داشتهاست؟

روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش با روش توصیفی-تبیینی و با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام
شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :سیاستهای تبعیضآمیز دولت علیه بازاریان ،مداخلۀ نهادهای دولتی در امور
بازار ،افزایش روزافزون نقش دولت در اقتصاد ،بحرانهای اقتصادی و تحتفشار قرارگرفتن بازاریان
ازسوی دولت ،و همچنین تالش دولت درجهت مدرنیزهکردن اقتصاد و اجرای برنامۀ توسعۀ صنعتی
شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن ،بهطور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید
کسبوکار بازاریان ،نارضایتی و واکنش آنها را علیه حکومت پهلوی دوم برانگیخت.
ڪلیدواژهها:
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مقدمه

بازاریان به طیف گستردهای از بازرگانان ،مغازهداران ،تولیدکنندگان ،صرافان ،دالالن،
حسابداران ،دستفروشان ،شاگردان ،پادوها و کارگرانی اطالق میشود که در محدودۀ
معینی بهنام بازار اشتغال دارند و ازاینطریق معیشت خود را تأمین میکنند .همواره نوعی
سلسلهمراتب اجتماعی در بازار برقرار بودهاست که در رأس آن ،تجار بزرگ و سپس
کدخدایان و ریشسفیدان و رؤسای هر صنف قرار داشتهاند و در ردههای پایینتر،
استادان پیشهور ،مغازهداران ،شاگردان ،کارگران و دستفروشان قرار داشتهاند (اشرف،
ت برخورداری از قدرت اقتصادی ،تمرکز مکانی ،سازمان
 ،1359ص .)23بازاریان ،بهعل 
اجتماعی نسبت ًا منسجم و خودسامانْ همواره و بهویژه در دوران معاصر با روشهایی
چون اعتصاب و بستن بازار ،حمایت مالی و سیاسی از دیگر نیروهای اجتماعی نظیر
روحانیون و روشنفکران و بسیج منابع بازار علیه دولت ،نقشی مهم در تحوالت سیاسی-
اجتماعی ایران ایفا کردهاند .بازاریان در طول حکومت پهلوی دوم نیز همواره یکی از
مهمترین گروههای مؤثر در اعتراضها و ائتالفهای ضدحکومتی بودند .بدون تردید
عالوهبر زمینهها و عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،عوامل اقتصادی نیز نقشی مهم در
جهتگیریهای سیاسی و مشارکت بازاریان در جنبشهای اعتراضی این دوره داشتهاست؛
چراکه آنها بهعنوان بازیگران سنتی عرصۀ اقتصادی کشور همواره به تحوالت اقتصادی و
برنامهها و عملکرد اقتصادی دولت بسیار حساس بودهاند و بهسرعت به آن واکنش نشان
میدادهاند؛ بنابراین ،پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عوامل اقتصادی ،بهویژه
سیاستها و عملکردهای اقتصادی دولت ،چه نقشی در نارضایتی و تقابل بازاریان با
حکومت در دورۀ پهلوی دوم داشتهاست؟
در وضعیت عادی ،گروههای اقتصادیای نظیر بازاریان اغلب تمایلی چندان به
حرکتهای سیاسی آشکار و پرهزینه ندارند؛ ولی در مواقعی که خودگردانی ،استقالل و
منافع اقتصادیشان ازسوی حکومتهای اقتدارگرا تهدید شود ،بهناچار برای دفاع از منافع
جمعی خود واکنش نشان میدهند و به اقدام جمعی دست میزنند .چنین وضعیتی در
عصر پهلوی دوم پدیدار شد و عالوهبر اقتدارگرایی و تمرکزگرایی حکومت ،مداخلهجویی
دولت در اقتصاد و تالش شاه برای مدرنیزهکردن اقتصاد و ایجاد اقتصادی برنامهریزیشده
با محوریت دولت هم ،زمینه را برای بهحاشیهرفتن بازار و تضعیف تدریجی جایگاه
بازاریان در اقتصاد کشور فراهم کرد و عرصۀ اقتصادی کشور را به صحنۀ کشمکش
و رقابت نابرابر بازاریان با دولت تبدیل کرد (دیگار و همکاران ،1377 ،صص -119
 .)120این عوامل ،بههمراه سوءمدیریت ،فساد گسترده ،بحرانهای اقتصادی و انواع
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تبعیضها ،فشارها و حمالت گاهوبیگاه دولت علیه بازاریانْ کسبوکار و معیشت بازاریان
را درمعرض تهدیدی کمسابقه قرار داد و آنها را به این نتیجه رساند که برای آنها هزینۀ
سکوت دربرابر دولت بسیار سنگینتر از هزینۀ اقدام علیه دولت خواهد بود .درنتیجه ،آنها
دربرابر دولت و اقداماتش واکنش نشان دادند و منابع مالی و قدرت اجتماعی خود را علیه
دولت بسیج کردند.

پیشینۀپژوهش

اگرچه تاکنون پژوهشهایی متعدد دربارۀ سیاستهای اقتصادی حکومت پهلوی دوم و
همچنین نقش بازاریان در جنبشهای اعتراضی این دوره انجام شدهاست ،ولی دربارۀ
تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر نارضایتی بازاریان و درنتیجه تقابلشان با حکومت
مذکور پژوهشی مستقل انجام نشدهاست .پژوهشهای کاتوزیان ( ،)1372رزاقی (،)1367
باریر ( )1363برای آگاهی از وضعیت اقتصادی ایران در دورۀ پهلوی دوم بسیار ارزنده و
سودمندند؛ ولی دربارۀ تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر کنشهای سیاسی بازاریان در
این دوره ،آگاهی چندانی بهدست نمیدهند .همچنین اشرف ( ،)1387کشاورزیان (،)2007
اسمیت ( )1389و پارسا ( )1989در تحقیقات خود به نقش بازاریان در جنبشهای
اعتراضی دورۀ پهلوی دوم توجه کردهاند :اشرف بهدرستی بر نقش اتحاد بازار-روحانیت
در جنبشهای اعتراضی معاصر ایران تأکید کردهاست؛ کشاورزیان ،به مقایسۀ رابطۀ بازار
و دولت در دو دورۀ قبل و بعداز انقالب اسالمی پرداخته و بر نقش برنامۀ مدرنیزاسیون
شاه در نارضایتی و تقابل بازاران با حکومت پهلوی دوم تأکید کردهاست؛ اسمیت و پارسا
نیز تقابل بازاریان با پهلوی دوم را ناشی از اقتدارگرایی و مداخلهجویی دولت در امور
بازاریان و قدرت بازاریان در بسیج منابع علیه دولت دانستهاند .بدینترتیب هرکدام از این
پژوهشگران بر بخشی از عوامل نارضایتی و کنش جمعی بازاریان علیه حکومت پهلوی
دوم تأکید کردهاند و هیچکدام بهطور مستقل و بهاندازۀ کافی به نقش سیاستهای اقتصادی
دولت در این موضوع نپرداختهاند؛ بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا نقش سیاستهای
اقتصادی دولت بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم را بهعنوان یکی از
عوامل مؤثر در این زمینه بررسی و تبیین کند.

 -چارچوب نظری تحقیق

ازآنجاکه درآمدهای نفتی نقشی مهم در افزایش نقش دولت در اقتصاد کشور و جهتگیری
سیاستهای اقتصادی آن در دورۀ موردبحث داشتهاست ،در پژوهش حاضر تالش خواهد
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1. Rentiar state

40

شد تا نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم ،در چارچوب نظریۀ «دولت
رانتیر» 1بررسی و تبیین شود.
رانت در لغت بهمعنی اجاره ،کرایه یا بهرۀ مالکانه است .در علم اقتصاد نیز رانت بهمعنی
«پرداختی است َدرا ِ ِ
زای یک عامل تولید که از میزان الزم برای حفظ کاربرد فعلی آن بیشتر
باشد» ( .)pearce, 1989, p120درواقع رانت به هرگونه درآمدی اطالق میشود که ازطریق
برخورداری از مواهب طبیعی و یا موقعیت و امتیازی ویژه ،بدون کار و فعالیت تولیدی
چندانی ،در اختیار فرد ،گروه یا حکومتی خاص قرار گیرد .دولت رانتیر نیز به دولتی گفته
میشود که از فروش کاالها و خدماتی خاص با قیمتهایی باالتر از هزینۀ تولید آنها،
ِ
«دولت رانتیر دولتی است که مقدار زیادی از
درآمدی سرشار کسب کند .بهعبارتیدیگر،
رانتهای خارجی را بهشکل منظم دریافت کند» (.)Beblawi and luciani, 1987, pp 11-12
بهعقیدۀ طرفداران این نظریه ،دولت رانتیر داری ویژگیهای زیر است:
 .1حدود  40درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت تأمین میشود؛
 .2رانت غالب ًا از خارج از کشور تأمین میشود؛ یعنی ارتباط چندانی با فعالیتهای
تولیدی داخلی ندارد؛
 .3تنها درصد بسیار کوچکی از نیروی کار جامعه دریافتکنندۀ رانتاند و اکثر افراد
جامعه دریافتکنندۀ رانت نیستند.
 .4دولت نقشی اصلی و یگانه در دریافت و توزیع رانت دارد (Beblawi and luciani,
.)1987, pp 11-12
رانتی که به خزانۀ دولتهای رانتیر سرازیر میشود ،هم آثار و عواقبی سوء بر دولت
و روابطش با جامعه دارد و هم بر سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت تأثیر دارد که
مهمترین آنها را بهشرح زیر میتوان برشمرد:
 دولت بهعنوان دریافتکننده و توزیعکنندۀ اصلی رانت ،همواره میتواند از رانتبهعنوان ابزاری برای جلب حمایت و یا سرکوب ،تضعیف و تحتفشار قراردادن افراد و
گروههایی خاص بهره بگیرد (حاجییوسفی ،1376 ،ص.)153
 انحصار دولت بر دریافت و توزیع رانت ،زمینه را برای استقالل سیاسی-اقتصادیدولت از جامعه و افزایش خودکامگی آن فراهم میکند و در مقابل ،وابستگی دولت به
خارج را تشدید میکند (شریعتی ،1386 ،ص.)107
 استقالل دولت از جامعه باعث میشود تا دولت در اتخاذ استراتژیهای سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی چندان خود را به درنظرگرفتن رضایت و منافع جامعه
ملزم نداند.
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 سوءاستفادههای دولتمردان از رانت و ناتوانی دولت و یا پایبندنبودنش به توزیععادالنۀ خدمات و مزایای حاصلاز رانت ،زمینه را برای نارضایتی ،احساس محرومیت،
شکافهای اجتماعی و تنشهای سیاسی در جامعه فراهم میکند.
 درآمدهای حاصلاز رانت ،به دولت امکان میدهد تا خودسرانه ،به دخالت درمکانیسم بازار و قیمتها بپردازد و سیاستهای تجاری ،مالی ،پولی و توسعهای دلخواه
خود را بهاجرا درآورد .درنتیجه ،بازارها ،مشاغل و تولیدات بومی ،در رقابتی سخت و
نابرابر با دولت ،کاالهای خارجی و گروهها و بنگاههای مالی ،تولیدی و تجاری مدرن
وابسته به دولت قرار میگیرند و بهتدریج تضعیف میشوند یا ک ً
ال ازمیان میروند.
 اتکای دولت به رانت باعث میشود تا دولت چندان به دریافت مالیات از مردماحساس نیاز نکند؛ درنتیجه ،کارویژۀ استخراجی و بازتوزیعی دولت تضعیف میشود
و دولت در مواجهه با نوسانهای شدید اقتصادی بهشدت آسیبپذیر میشود؛ زیرا
هنگامیکه دولت بهعلت کاهش درآمدهای ناشی از رانت ،به افزایش مالیات و یا وضع
مالیاتهای جدید اقدام میکند ،مردمی که به مالیاتهای پایین و یا مالیاتگریزی عادت
کردهاند ،چنین اقدامی را ظلمی آشکار علیه خود تلقی میکنند و دربرابر آن واکنش نشان
میدهند (حاجییوسفی ،1376 ،ص.)154
– دولت رانتیر همواره سعی میکند تا با ایجاد رفاه و گسترش مشاغل دولتی ،سلطۀ
انحصاری و مشروعیت خویش را تقویت و تثبیت کند .اگرچه اتخاذ چنین سیاستهایی،
در کوتاهمدت رضایت بخشهایی از جامعه را برای دولت بههمراه میآورد ،ولی در
بلندمدت باعث افزایش انتظارات مردم و پایینآمدن آستانۀ تحمل آنها دربرابر بحرانهای
اقتصادی ،وابستهشدن هرچهبیشتر افراد به دولت ،رشد بیشازحد دیوانساالری ،حجیمشدن
و ناکارآمدی دولت و نیز گسترش فساد اداری و اقتصادی در بدنۀ دولت خواهد شد.
 دولت رانتیر با بهرهگیری از روشهای مختلفی چون اعطای مشاغل عالیرتبه،بستن قراردادهای پرسود ،اعطای وامهای بدون بهره ،اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی
و امتیازات دیگری ازاینقبیل به افراد و گروههای خاص ،پایگاههای اجتماعی جدیدی
برای خود ایجاد میکند و از وابستگی خود به طبقات ماقبلسرمایهداری و بالقوه چالشگر
میکاهد .اتخاذ چنین سیاستی ضمن آنکه باعث گسترش فساد ،تبعیض و سوءاستفادههای
گوناگون میشود ،احساس ظلم ،بیعدالتی و محرومیت نسبی را در میان اقشار محروم از
رانتها و امتیازات دولتی تقویت میکند و آنها را دربرابر دولت و گروههای موردحمایت
دولت قرار میدهد (شریعتی ،1386 ،ص.)116
 -دولت رانتیر برای پاسخگویی به تقاضاهای نامحدود جامعۀ نوکیسه و مصرفزده،
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به واردات بیرویۀ کاالهای مصرفی ارزانقیمت خارجی روی میآورد و همین موضوع
ضربهای مهلک بر فعالیتهای تولیدی داخلی بهویژه تولیدات بومی جامعه وارد میکند.
 بیشتر دولتهای رانتیر به نوسازی و توسعۀ اقتصادی و صنعتی با محوریت دولتو با استفاده از تکنولوژیهای وارداتی تمایل دارند؛ ولی چنین تالشهایی غالب ًا بهدلیل نبود
زیرساختهای اقتصادی الزم ،کمبود نیروی کار ماهر ،سلطۀ کامل دولت بر اقتصاد کشور
و بهرهنبردنش از ظرفیت بنگاهها و نهادهای اقتصادی غیردولتی ناکام میماند و به صنایعی
منجر میشود که همواره نوپا و متکی به دولت باقی میمانند.
چنین ویژگیهایی دربارۀ حکومت پهلوی دوم بهخوبی صادق است؛ چون بهویژه
در دوران بعداز کودتای 28مرداد 1332از کمکهای مالی آمریکا و رانت حاصلاز نفت
برخوردار شد و این رانت در اقتدارگراییاش ،سیاستهای اجتماعی-اقتصادیاش و نیز
رابطهاش با گروههای اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر تالش
خواهد شد تا با بهرهگیری از نظریۀ مذکور موضوع موردبحث ،بررسی و تبیین شود.

 .1زمینهها و عوامل اقتصادی مؤثر بر نارضایتی بازاریان در دهۀ 1320

بهطور کلی نارضایتیهای اقتصادی بازاریان در طول دهۀ  ،1320از یکسو در نگرانی و
مخالفت آنها با تداوم برخی از سیاستهای اقتصادی پهلوی اول در دهۀ مذکور ریشه
داشت و ازسوی دیگر معلول وضعیت خاص اقتصادی کشور و عملکرد دستگاههای دولتی
در این دهۀ پرآشوب بود .اگرچه برخی از اقدامات پهلوی اول ،بهویژه درزمینۀ برقراری نظم
و امنیت داخلی با استقبال اولیۀ بازاریان مواجه شد ،ولی چنانکه از محتوای برخی از اسناد
این دوره برمیآید ،عالوهبر اقتدارگرایی و تجددگرایی دولت ،گسترش حوزۀ اختیارات
نهادهای دولتی و مداخلۀ آنها در امور بازار ،بههمراه برخی سیاستهای اقتصادی دولت
نظیر واردات بیرویۀ کاالهای خارجی و حمایتنکردن از تولیدات داخلی ،افزایش مالیات
بر تجارت ،برقراری انحصارات دولتی بر تجارت داخلی و خارجی ،واگذاری امتیازات
گوناگون به برخی نهادها و افراد مرتبط با دربار و دولت ،همواره با نارضایتی و واکنش
بازاریان مواجه میشد (ساکما240/84299 ،293/28224 ،291/2480 :؛ کمام،402429 :
1458 ،18299؛ روزنامۀ عصر جدید ،ش ،1307 ،48صص  .)23-19این مشکالت که
نقشی مهم در نارضایتی بازاریان از حکومت پهلوی اول داشت ،در طول دهۀ  1320نیز
همچنان حلنشده باقی ماند و به عاملی مؤثر در نارضایتی بازاریان در دورۀ مذکور تبدیل
شد.
عالوهبراین ،اشغال کشور ازسوی متفقین در اوایل دهۀ مذکور ،و رقابتها ،مداخالت
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و استفادۀ نامحدود آنها از منابع مالی و اقتصادی ایران ،عالوهبر بیثباتی و آشفتگیهای
سیاسی و اجتماعی ،مصائب ،مشکالت و پیامدهایی ناگوار و ویرانکننده بر اقتصاد کشور
بر جای گذاشت .تقاضای فزایندۀ متفقین برای کاالهای اساسی و مواد خام ،افزایش
چهاربرابری تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور برای تأمین اعتبارات درخواستی
قدرتهای اشغالگر و پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی ایران ازسوی متفقین،
بههمراه هزینههای زیاد دولت ،ناکارآمدی و فساد اداری ،احتکار ،سفتهبازی و بسیاری
از عوامل دیگر زمینه را برای کاهش ارزش صادرات و بههمخوردن تراز پرداختها،
نایابی کاالهای اساسی ،ورشکستگی و تعطیلی صنایع داخلی ،بیکاری ،تورم صددرصدی
و افزایش شاخص هزینۀ زندگی فراهم کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص 188-187؛ جدول
شمارۀ .)1
سال

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

شاخص

16

31/4

66/1

67/9

58/1

51/4

54/8

60/9

62/3

62/6

جدول 1

شاخص کل هزینۀ زندگی ()1329-1320

(باریر ،1363 ،ص.)69

در این دوره ،برخی دالالن ،سفتهبازان و تجار بزرگ برخوردار از مجوزها
و انحصارات دولتی ،با ایفای نقش واسطه میان بازارهای محلی و نیازهای متفقین به
سودهایی کالن دست یافتند؛ ولی گسترش و تداوم رکود ،بیکاری و فقر در جامعه و نیز
تالش دولت برای تثبیت قیمتها ،صدماتی شدید بر کسبوکار تجار متوسط ،پیشهوران
و کسبۀ خردهپای بازار وارد کرد و نارضایتی آنان را برانگیخت (ساکما،340/6071 :
293/72870 ،310/2126 ،240/94987؛ فوران ،1378 ،ص .)396عالوهبراین ،گرایش به
تقویت و گسترش تصدیگری دولت در حوزههای اقتصادی و حفظ انحصارات دولتی،
همچنان در میان دولتمردان پابرجا بود؛ بهگونهای که فروش کاالهای انحصاری ،ایجاد
محدودیتهای تجاری و اخذ تعرفههای وارداتی ،مهمترین منابع درآمدی دولت بود
(بارل ،1389 ،ج ،12بخش  ،2ص .)1636همچنین ،برخی از دولتمردان بههمراه تجار
و زمینداران بزرگ با حضوری پررنگ در مجلس و کابینههای گوناگون نقشی مهم در
تصمیمگیریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت و حفظ منافع شرکتها و مؤسسات
تجاری برخوردار از امتیازات و اعتبارات دولتی ایفا میکردند (کدی ،1369 ،صص -177
 .)180این وضعیت ،خشم و تنفر بازاریان را از دولتمردان فاسد و سرمایهداران برخوردار
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از امتیازات و انحصارات دولتی ،بهویژه اعضای اتاق بازرگانی ،برانگیخت و باعث شد
تا آنها بارها اعتصاب کنند و کنارهگیری اعضای اتاق مذکور و دخالتنکردن دولت
در انتخابات را خواستار شوند ( .)Ashraf, 1992, pp 354-358تداوم نارضایتی بازاریان از
عملکرد رؤسای اتاق بازرگانی بهدلیل حمایت این رؤسا از تجار بزرگ و نیز وابستگیشان
به دولت باعث شد تا بسیاری از بازاریان در اواخر دهۀ  ،1320برخالف رؤسای اتاق
بازرگانی که از مواضع شاه و دربار حمایت میکردند ،به حمایت از دکتر مصدق و جبهۀ
ملی بپردازند؛ چراکه دکتر مصدق همواره از عملکرد اقتصادی و فساد مالی مقامات دولتی
و تجار بزرگ مرتبط با آنها انتقاد میکرد (آبراهامیان ،1382 ،ص297؛ مجلۀ اتاق بازرگانی،
 ،1334صص .)4-1
با پایانیافتن جنگ و خروج نیروهای اشغالگر ،اوضاع اقتصادی کشور همچنان آشفته
باقی ماند .کاهش تقاضا و واردات بیرویۀ اجناس خارجی که عمدت ًا ازسوی برخی تجار و
دولتمردان برخوردار از امتیازات دولتی انجام میشد ،به کاهش تولید و صادرات کاالهای
داخلی ،و ضرر و زیا ِن بخش پیشهوری بازار منجر شد (جدول شمارۀ 2؛ کدی،1369 ،
ص.)194

جدول 2
تراز بازرگانی غیرنفتی سالهای1330-1327
(به میلیون ریال)

ترازبازرگانی

صادرات

واردات

سال

-3613

1867

5480

1327

-7535

1785

9320

1328

-3546

3563

7109

1329

-3014

4391

7405

1330

(کاتوزیان ،1372 ،ص.)229

عالوهبراین ،تداوم روند رکود ،افزایش نرخ تورم و تالش دولت برای افزایش مالیات
اصناف و تثبیت قیمتها با استفاده از شیوههای غیراقتصادی در سالهای پایانی دهۀ ،1320
فشارها و زیانهایی سنگین بر بازاریان تحمیل و بیکاری و ورشکستگی تجار و کسبۀ
بازار را به موضوعی روزمره تبدیل کرد و نارضایتی آنها را برانگیخت (فوران،1378 ،
ص430؛ کمام1045218 :؛ ساکما .)290/4187 ،97/293/11589 :برای نمونه در نامهای
که در اواسط اسفند 1328ش ازطرف «اتحادیۀ اصناف بازار [تهران]» خطاب به رئیس
مجلس شورای ملی نوشته شدهاست ،از ناتوانی و تبعیض بانکها در اعطای اعتبارات
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موردنیاز تجار و کسبۀ بازار ،وجود «مقررات پرپیچوخم و پردردسر» در مسیر دریافت
اعتبارات بانکی و درنتیجه ،افزایش رِبح پول به  30تا  36درصد در بازار ،و مهمتر از همه
از هشدارها و اخطاریههای مداوم بانک ملی به تجار و کسبۀ بدهکار بازار و «فشارهای
بیسابقۀ وزارت دارایی برای وصول مالیاتها و عوارض گمرکی» که باعث حراج اموال و
تعطیلی کسبوکار تجار و کسبۀ بازار شده بود ،شدیدا ً ابراز نارضایتی شده و از نمایندگان
خواسته شدهاست تا با اتخاذ تدابیر الزم مردم را از «دهان رِبحخورهای درندهتر از گرگ
بیرون بکشند» (کمام .)653882 ،همچنین در نامۀ مشابه دیگری که در اواسط اسفند 1329
ازطرف اصناف بازار تهران خطاب به مجلس نوشته شدهاست ،از «فشار فوقالطاقۀ مأمورین
دولت بهویژه شهرداری تهران» بر اصناف و کسبۀ بازار ،که بهجرم اطاعتنکردن کسبه از
«کارهای سیاسی شهرداری» و تحت عناوینی گوناگون مانند تعیین و تثبیت نرخها ،اخذ
عوارض از تابلوهای دکاکین و مغازهها ،تعیین درجات صنفی ،تأمین هزینههای بهداشتی
بازار و وصول مالیات دولتی انجام میشد ،بهشدت انتقاد شدهاست (کمام،705491 :
.)719134
چنین فشارها و نارضایتیهایی مطالبات بازاریان را سیاسی کرد و آنها را بهسمت
ائتالف با دیگر نیروهای اجتماعی ناراضی سوق داد؛ بهطوریکه پساز شکلگیری جبهۀ
ملی در سال  ،1328برخی از سران بانفوذ بازار ،هم ازطریق عضویت در جبهۀ مذکور
و هم با تأسیس «جامعۀ بازرگانان و اصناف و پیشهوران تهران» به حمایت از این جبهه
برخاستند .رهبران این تشکل ،که از نفوذ زیادی در بازار برخوردار بودند ،نقشی اساسی
در بسیج بازاریان و منابع مالی بازار در جنبش ملی نفت داشتند (.)parsa, 1989, pp 95-97
بهطور متقابل ،جبهۀ ملی نیز همواره از مواضع بازاریان حمایت میکرد و در برنامههای
خود بر مطالبات اقتصادی بازاریان نظیر مداخلهنکردن دولت در امور بازار ،وضع قوانین
ضدفساد ،افزایشندادن مالیات اصناف و نیز تشویق و تقویت تولیدات و بازارهای داخلی
تأکید میکرد .در مجلس نیز نمایندگان این جبهه ،از دولت بهدلیل دخالت زیانبار در امور
بازار ،مداخله در انتخابات اصناف ،اِعمال خشونت علیه بازاریان به بهانۀ گرانفروشی و نیز
تبعیض میان تجار و کسبۀ خرد و تجار مرتبط با دربار و دولت ،بهشدت انتقاد میکردند
(آبراهامیان ،1382 ،صص  323-320و 313-312؛ امجد ،1380 ،صص .)106-105
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.2عملکرداقتصادیدولتدکرتمصدقوتأثیرآنبرروابطبازاریانبادولت()1330-1332

با تصویب قانون ملیشدن صنعت نفت در 29اسفند 1329و آغاز نخستوزیری دکتر
مصدق در اردیبهشتماه 1330مناقشات نفتی ایران و انگلیس بهاوج رسید و تحریمهایی
شدید ازسوی دولت انگلیس و متحدانش علیه ایران اعمال شد .دکتر مصدق برای مقابله
با این وضعیت تالش کرد تا با کاهش 25درصدی واردات و افزایش تولید و صادرات
غیرنفتی ،ارز الزم برای نیازهای وارداتی را تأمین کند و تجارت خارجی را متعادل و
کسری بودجۀ دولت را جبران کند .این استراتژی در کوتاهمدت سبب رونق بخشهای
تولیدی و پیشهوری بازار ،افزایش تولید صنایع دستی و برخی محصوالت کارخانهای شد
(فوران ،1378 ،صص  .)430-429درنتیجه« ،ارزش صادرات غیرنفتی دو برابر شد و از
 4/4میلیارد ریال در سال  1951/1330به  8/4میلیارد [ریال] در سال  1953/1332رسید.
عالوهبراین ... ،دسترسی آسان تجار به ارز حاصلاز صادرات ،بهطور مستقیم به کسان
بسیاری در بازار سود میرساند» (اشرف ،1387 ،ص.)135
بازاریان در این دوره ،هم به پیروی از آیتاهلل کاشانی و دیگر علمای حامی نهضت
ملی نفت ،هم تحتتأثیر احزاب و تشکلهای وابسته به جبهۀ ملی ،و هم با اهداف و
انگیزههای ملی و سیاسی ،همچون دوران انقالب مشروطه ،فعاالنه وارد عرصۀ تحوالت
سیاسی کشور شدند و بازار را به یکی از پایگاههای اصلی جبهۀ ملی و دولت مصدق
تبدیل کردند .بازاریان ازلحاظ اقتصادی نفت را ابزاری در دست قدرتهای بیگانه و
حکومت موردحمایت آنها میدانستند که در هرزمان میتوانست علیه اقتصاد ملی و
بازارهای داخلی بهکار گرفته شود؛ درحالیکه ملیشدن نفت و قرارگرفتن آن در دست
دولتی ملی میتوانست منابع مالی موردنیاز برای انجام اصالحات سیاسی ،اجتماعی و
ساماندهی به اقتصاد کشور را فراهم کند (آوری و همکاران ،1388 ،ص131؛ توکل،
 ،1381ص .)38در طول زمامداری مصدق (اردیبهشت28-1330مرداد )1332بازاریان
ازطریق برخی چهرههای سرشناس بازار نظیر محمدحسین راسخ افشار ،حاجحسن
شمشیری و حاجمحمود مانیان ،همواره با دولت در ارتباط بودند و ازاینطریق مشکالت
خود را با دولت در میان میگذاشتند .دولت نیز همواره سعی داشت تا ازطریق حل
مشکالت بازاریانْ رضایت و حمایت آنها را جلب کند (چهلتنی ،مصاحبه،1387 ،
ص167؛ لباسچی ،مصاحبه ،1983 ،صص  .)7-5چنین تعاملی زمینه را برای شکلگیری
نوعی همکاری و اعتماد متقابل میان بازاریان و دولت فراهم کرد و باعث شد تا بازاریان
باوجود مشکالت اقتصادی متعددی که در دورۀ مذکور گریبانگیر کشور بود ،فعاالنه از
جنبش ملیکردن نفت و دولت دکتر مصدق حمایت کنند .بازاریان به شکلهای گوناگون
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همچون ارسال نامه و طومار ،تحصن در تلگرافخانهها ،صدور قطعنامهها و بیانیههای
متعدد ،مشارکت گسترده در میتینگها و تجمعات حامیان دولت و همچنین با حمایتهای
مالی نظیر خرید اوراق قرضه و حتی پرداخت وام به دولت ،مشتاقانه از دولت مصدق
و سیاستهای آن حمایت میکردند (ساکما290/8448 ،290/6610 :؛ کمام،622981 :
.)624419 ،704150
بااینحال ،دولت درنتیجۀ عواملی چون کاهش درآمدهای نفتی و گمرکی،
وصولنشدن بهموقع مالیاتها و مسدودشدن داراییهای کشور ازسوی دولتهای انگلیس
و شوروی ،همواره با کسری بودجه و مشکالت عدیدۀ مالی دستبهگریبان بود (فوران،
 ،1378صص  .)431-430افزون بر این ،تجار بزرگ فعال در بخش واردات ،بهویژه
اعضای اتاق بازرگانی بهعللی چون کاهش واردات و رکود نسبی تجارت خارجی ،توجه
ویژۀ دولت به کسبه و تجار متوسط و نیز ازدستدادن امتیازات گذشتۀ خویش ،همواره
با دولت و سیاستهای اقتصادی آن مخالف بودند (روزنامۀ کیهان ،1332 ،ص5؛ نجاتی،
 ،1371ج ،2ص .)328سرانجام نیز کارشکنیها و تبلیغات منفی این گروه و عواملی دیگر
مانند تداوم تحریمها و فشارهای اقتصادی ،وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و
همچنین توطئههای پنهان و آشکار دربار و حامیان داخلی و خارجی آن علیه دولت باعث
شد تا اکثریت بازاریان از موفقیت دولت و بهبود وضع اقتصادی کشور ناامید شوند و
بهتدریج حمایت خود را از دولت پس بگیرند (بارل ،1389 ،ج ،14صص  45و 49؛ معدل،
 ،1382ص .)62این موضوع باعث شد تا بازاریان دربرابر کودتاچیان واکنشی نشان ندهند
و همچون دیگر نیروهای اجتماعی مخالف دربار ،با ناامیدی و حسرت ،نظارهگر بربادرفتن
دستاوردهای جنبش ملی نفت باشند (چهلتنی ،مصاحبه ،1387 ،ص.)179

 .3برنامهها و عملکرد اقتصادی دولت در فاصلۀ سالهای  1332تا  1342و تأثیر آن
بر نارضایتی بازاریان

شاه در سالهای پساز کودتای 28مرداد 1332با تکیه بر درآمدهای نفتی ،کمکهای
خارجی و قدرت ارتش پایههای دیکتاتوری خود را تثبیت کرد و با فاصلهگرفتن از جامعه،
بهشکلی فزاینده در مسیر وابستگی سیاسی-اقتصادی به غرب گام برداشت .در این دوره،
دولت که بیشاز گذشته ویژگیهای ِیک دولت رانتیر را پیدا کرده بود ،بهشکلی روزافزون با
اقتصاد سرمایهداری ،سخت پیوند خورد و برنامهها و اقداماتی گسترده را درجهت گذار از
اقتصاد سنتی مبتنیبر کشاورزی و تولیدات سنتی بهسمت اقتصاد مدرن و مبتنیبر تولیدات
صنعتی و مناسبات اقتصادی سرمایهداری آغاز کرد .درنتیجه زمینه برای تقویت هرچهبیشتر
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نقش دولت در اقتصاد و شکلگیری نوعی اقتصاد برنامهریزیشده و شدیدا ً دولتی فراهم
شد؛ اقتصادی که بازار سنتی در حاشیۀ آن قرار میگرفت (معدل  ،1382 ،ص)166؛ (�par
 .)sa, 1989, pp 123-125ازآنپس استراتژی گسترش سرمایهگذاری دولتی برای توسعۀ
اقتصادی و صنعتی کشور ،مبنای مداخلۀ دولت در عرصههای مختلف اقتصادی کشور شد
و بهطور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص 247-246؛
معدل ،1382 ،ص .)669همچنین افزایش مداخلۀ دولت در اقتصاد دولت را بهعنوان منبع
اصلی سرمایه ،تنها مرجع برنامهریزی و تصمیمگیری عرصۀ اقتصادی کشور و نیز یگانه
مسئول و مقصر اصلی مشکالت و بحرانهای اقتصادی ،آماج نارضایتیها و مخالفتهای
بازاریان و دیگر گروههای ناراضی قرار داد (فوران ،1378 ،ص.)577
پساز حل مناقشات نفتی و جریانیافتن صادرات نفت در سال  1333دولت با هدف
خارجکردن اقتصاد از رکود ،نوعی سیاست اقتصادی شبهلیبرالی را در دستور کار قرار
داد و با افزایش بیرویۀ واردات ،بازارهای داخلی را در اختیار کاالهای خارجی قرار داد
(کاتوزیان ،1372 ،صص  .)247-246این سیاست که از آن با عنوان «سیاست درهای باز»
یاد میشد ،اگرچه در کوتاهمدت باعث رونق دادوستد در بازار شد ،ولی درنهایت سبب
کاهش شدید صادرات غیرنفتی ،افزایش واردات و تسخیر بازارهای داخلی توسط اجناس
و کاالهای خارجی و درنهایت ورشکستگی و ضرر و زیان بخشهای تولیدی و پیشهوری
بازار شد (کارشناس ،1382 ،ص189؛ آبراهامیان ،1382 ،ص .)518جدول شمارۀ ()3
روند روبهرشد واردات و کسری فزایندۀ تراز بازرگانی کشور را باوجود رشد سریع عواید
نفتی در فاصلۀ سالهای  1333تا  1339بهخوبی نشان میدهد.

جدول 3
عواید نفتی و تراز بازرگانی کشور از  1333تا
( 1339به میلیون دالر)

ترازبازرگانی

عوایدنفت

صادرات

واردات

سال

35

10

141

106

1333

11

88

154

143

1334

-95

146

250

345

1335

-153

167

276

429

1336

-215

291

395

610

1337

-232

323

424

656

1338

-219

364

474

693

1339

(کاتوزیان ،1372 ،ص.)252
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افزون بر این ،افزایش نقدینگی و اعتبارات بدون برنامۀ دولت و بهتبع آن ،گسترش
سفتهبازی ،داللی ،زمینخواری و رشد قارچگونۀ بانکها و مؤسسات اعتباری ،بههمراه
سیاستهای تبعیضآمیز دولت در اعطای اعتبارات ،مجوزهای وارداتی و معافیتهای
گمرکی به صاحبان صنایع و برخی تجار بزرگ باعث شد تا رونق ایجادشده نهتنها به
رضایت بازاریان منجر نشود ،بلکه زمینه را برای توزیع نابرابر درآمدها ،پیدایش یک طبقۀ
جدید سرمایهدار وابسته به دولت و درنتیجه افزایش نارضایتی بازاریان از سیاستهای
دولت فراهم کند (مؤمنی ،1359 ،صص 187-186؛ امجد ،1380 ،ص.)154
همچنین درآمدهای سرشار نفت ،و کمکها و وامهای دریافتی از خارج ،عالوهبرآنکه
سبب رویکرد اسرافکارانۀ دولت در هزینهکردن درآمدهای مذکور شد ،باعث شد تا
دولت نهتنها ضرورت کاهش هزینههای مصرفی فراتر از درآمد خود را احساس نکند،
بلکه با اعتمادبهنفسی بیشتر برنامۀ توسعۀ صنعتی شتابان کشور را دنبال کند (Ramazani,
 .)1974, pp 130-132مهمتر از آن ،میزان زیاد نقدینگی بود که در سال  1338نسبت به
سال  350 ،1330درصد رشد کرده بود و باعث سقوط سریع ارزش پول ملی شده
بود (مجلۀ اتاق بازرگانی ،1339 ،ش ،96صص 9-8؛ مؤمنی ،1359 ،صص .)171-170
این موضوع بههمراه فساد گسترده ،بیانضباطی مالی ،و افزایش افسارگسیختۀ هزینههای
جاری دولت زمینه را برای کسری تراز بازرگانی ،کسری بودجه و بحران اقتصادی اواخر
دهۀ  1330فراهم کرد (کاتوزیان ،1372 ،صص  247و  .)255-252در چنین وضعیتی
افزایش 20درصدی واردات ،افزایش هزینههای توسعهای دولت ،و روند فزایندۀ تقاضا
برای اعتبارات شخصی نیز مزید بر علت شد و سبب افزایش  15تا 20درصدی قیمتها
شد (بارل ،1389 ،ج ،14ص .)797درنتیجه از اوایل سال  1338تورم بهشکلی مهارنشدنی
تشدید شد و شاخص کل هزینۀ زندگی را نسبت به دو سال قبلازآن ،بیشاز  15درصد
افزایش داد .این روند افزایشی طی دو سال بعدی نیز تداوم یافت و باعث شد تا شاخص
مذکور ،در سال  1340حدود  22درصد نسبت به سال  1336رشد کند.
سال

1336

1337

1338

1339

1340

شاخص هزینهها

87/6

88/5

100

107/9

109/6

جدول 4

شاخص هزینۀ زندگی ()1340-1336

(باریر ،1363 ،ص.)69
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بدینترتیب اقتصاد از کنترل دولت خارج شد و اعتراضات و درگیریهای خشونتآمیز
رو به افزایش گذاشت و از چهار فقره در سال  1336به بیشاز صد فقره در سالهای
 1340-1339رسید (امجد ،1380 ،صص 121-115؛ آبراهامیان ،1382 ،صص -518
 .)519دولت در چنین وضعیتی تحتفشار صندوق بینالمللی پول و بهامید مهار تورم و
جبران کسری بودجه ناچار شد به درپیشگرفتن سیاستهای مالی انقباضی ،اجرای برنامۀ
تثبیت اقتصادی ،پایینآوردن دستمزدها ،کاهش واردات و اعتبارات پرداختی و تعدیل
طرحهای توسعه و سرمایهگذاری خود .اتخاذ چنین سیاستهایی رشد منفی 4/3درصدی
را برای تجارت داخلی رقم زد و تأثیراتی نامطلوب بر تولیدات و تجارت داخلی و خارجی
و خدمات مرتبط با آن در بازار ،بر جای گذاشت و منافع و کسبوکار بازاریان را با
تهدیدی جدی مواجه کرد (میالنی ،1388 ،ص106؛ کارشناس ،1382 ،صص 197-196؛
ساکما .)293/19646 ،240/61133 :این وضعیت در کنار کاهش شدید اعتبارات مؤسسات
دولتی و غیردولتی و افزایش کمسابقۀ نرخ بهره ،ایفای تعهدات بازاریان را درقبال بانکها،
تجار بزرگ و مؤسسات اعتباری دشوار و حتی غیرممکن کرد و زمینه را برای رکود بیشتر،
ازبینرفتن اعتماد عمومی در بازار ،بیکاری یا کاهش شدید دستمزد کارگران شاغل در
بازار ،ورشکستگی بسیاری از تجار ،کسبه و پیشهوران ،و افزایش نارضایتی در میان بازاریان
فراهم کرد (بارل ،1389 ،ج ،14ص837؛ مؤمنی ،1359 ،صص .)179-177
اگرچه برنامۀ تثبیت اقتصادی دولت علی امینی در سال  1340موقت ًا وضعیت ارزی
کشور را بهبود بخشید ،ولی شکست برنامۀ مبارزه با فساد و سیاست محدودسازی اعتبارات
دولت سبب تداوم رکود در فعالیتهای اقتصادی ،ناتوانی بازرگانان در عمل به تعهدات
خود و تداوم رکود و ورشکستگی در میان کسبه و تجار بازار شد (بارل ،1389 ،ج،14
صص  .)838-837درنتیجه ،نارضایتی شدید بازاریان از عملکرد اقتصادی دولت و بحران
اقتصادی ناشی از آن و گرفتارشدن رژیم در بحران توأمان سیاسی–اقتصادی در آستانۀ دهۀ
 1340باعث شد تا بازاریان و دیگر نیروهای اجتماعی ،بار دیگر همچون اوایل دهۀ 1330
به رویارویی با حکومت پهلوی بپردازند (آوری و همکاران ،1388 ،ص.)85
همچنین اصالحاتی که شاه با عنوان «انقالب سفید» در دستور کار قرار داده بود و
یکی از اهداف آن ،تضعیف موقعیت و محدودساختن قدرت گروههای اجتماعی سنتی
نسبت ًا مستقل و بالقوه خطرناک مانند مالکین ،بازاریان و علما بود ،بر سیاستهای محتاطانۀ
شاه دربرابر این گروهها نقطۀ پایان گذاشت و واکنش گروههای مذکور بهویژه علما و
بازاریان را علیه دولت برانگیخت (کاتوزیان ،1372 ،صص  .)271-270از این زمان بهبعد
نقش اقلیت وابسته به جبهۀ ملی در بازار کمرنگ شد و گروهی از تجار و کسبۀ متوسط
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و خردهپای مرتبط با روحانیت فضای سیاسی بازار را در اختیار گرفت (عسگراوالدی،
 ،1392صص  25-24و .)29
درحالیکه بازاریان شدیدا ً از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی بودند ،تقابل علما با
رژیم شاه از اواسط سال  1341بهبعد زمینه را برای رویارویی جدی بازاریان با رژیم شاه
تحت رهبری علما فراهم کرد .در این رویارویی که اوج آن در قیام 15خرداد 1342بهظهور
رسید ،حمایت مالی و حضور بازاریان در اعتراضات خیابانی ،بسیار گسترده و چشمگیر
بود (سیر مبارزات امامخمینی در آینۀ اسناد بهروایت ساواک ،1386 ،ج ،1صص 58-57
و 396؛ ج ،2صص  .)32-29کانون اصلی این قیام ،بازار تهران و خیابانهای منتهی به آن
بود و در جریان آن خسارتهای مالی و جانی هنگفتی بر بازاریان تحمیل شد (میالنی،
 ،1388ص .)110این حادثه شکاف موجود میان دولت و بازاریان را عمیقتر کرد و بازار را
بیشازپیش به پایگاه اصلی مخالفان شاه تبدیل کرد (چهلتنی ،مصاحبه ،1387 ،ص179؛
ثانی ،مصاحبه ،1387 ،صص .)151-150

 .4سیاستهای اقتصادی دولت در فاصلۀ سالهای  1343تا  1353و افزایش فشار بر
بازاریان

از اوایل سال  1343بهبعد شاه که بحران سیاسی-اقتصادی اوایل دهۀ  1340را پشت سر
گذاشته بود ،با غرور و خودکامگی هرچهبیشتر و با تکیه بر عواید روزافزون نفت طرحهایی
را برای توسعۀ صنعتی در مقیاسی گسترده در دستور کار قرار داد (بارل ،1389 ،ج،14
ص .)897او تالش کرد تا با مجموعهای از مکانیسمهای گوناگون مانند سرمایهگذاریهای
کالن اقتصادی در زیرساختها و واحدهای بزرگ صنعتی ،تخصیص سرمایههای هنگفت
به بانکهای تخصصی توسعه ،ایجاد سطوح مصرف دولتی بسیار زیاد ،ایجاد شرکتها و
تعاونیهای تجاری و خدماتی دولتی و اعمال سیاستهای مالی و پولی ،سلطۀ دولت بر
اقتصاد کشور را بیشازپیش تقویت کند و استراتژی نوسازی اقتصادی و توسعۀ صنعتی
مدنظرش را اجرا کند (گازیوروسکی ،1371 ،صص  .)289-288همچنین دولت ازطریق
تصویب قوانین الزم ،حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و تأمین امکانات،
تأسیسات زیربنایی و اعتبارات الزم ،تالشهای وسیعی را درجهت جذب سرمایههای
خارجی و داخلی در بخش صنعت آغاز کرد (هالیدی1358 ،؛ 35-34؛ معدل،1382 ،
ص .)95این استراتژی که تا سالهای پایانی حکومت شاه ،محور برنامههای اقتصادی و
محملی برای مداخلۀ دولت در اقتصاد کشور بود ،بهدالیلی متعدد چون سیاستهای مالی
و اعتباری تبعیضآمیز دولت علیه بازاریان ،تالش دولت برای دراختیارگرفتن کارکردهای
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سنتی بازار و تضعیف جایگاه سنتی آن در اقتصاد کشور ،پیدایش نوعی تضاد و رقابت
نابرابر میان سرمایۀ تجاری و صنعتی و سرمایههای کوچک و بزرگ ،تالش دولت برای
سوقدادن سرمایهها به بخش صنایع مدرن و درنتیجه ،شکلگیری یک طبقۀ سرمایهدار
مالی و صنعتی جدید وابسته به حمایتهای دولت ،زمینه را برای نگرانی بازاریان از
آیندۀ کسبوکار خویش ،احساس محرومیت نسبی و نارضایتی شدید آنها از استراتژی
اقتصادی دولت فراهم کرد (مجلۀ دنیا ،1354 ،صص 30-28؛ بشیریه ،1374 ،صص 129
و 157؛ کارشناس ،1382 ،ص.)277
شیوههای تولید و توزیع و نهادهای اقتصادی سنتی نظیر بازار ،در برنامۀ توسعه و
مدرنیزاسیون اقتصادی شاه جایگاهی نداشت و مانعی بر سر راه مدرنیزهشدن اقتصاد و
صنعتیشدن سریع کشور تلقی میشد و شاه برای تحقق چنین هدفی خود را در رویارویی
با بازاریان ناگزیر میدید ( .)Pahlavi, 1980, p156چنین دیدگاهی باعث شد تا سیاستهای
اقتصادی دولت ،بهشکلی نظاممند بهسمت رونقبخشی به بخش صنعت و دادوستد مدرن
جهتگیری شود و بازار سنتی و شیوههای سنتی تولید و توزیع در حاشیه قرار بگیرد.
درنتیجه بازاریان به دولت و برنامههای اقتصادی آن بیاعتماد شدند و چنین برنامههایی
را اقدامی حسابشده ازسوی دولت برای ازبینبردن مرکزیت اقتصادی بازار تلقی کردند
(فوران ،1378 ،ص.)497
افزون بر این ،حمایت همهجانبۀ دولت از صنایع بزرگ و طبقۀ سرمایهدار مالی و
صنعتی جدید بهطور روزافزون عرصه را بر واحدهای تولیدی کوچک و سنتی و کسبه
و تجار خردهپای بازار که حتی اعتبارات بدون سوبسید نیز از آنها دریغ میشد ،تنگتر
کرد و زمینه را برای نارضایتی آنها از سیاستهای تبعیضآمیز دولت فراهم کرد (Bharier,
)1971, pp 76-77؛ (میرمحمدصادقی ،1392 ،ص236؛ عسگراوالدی ،1392 ،صص  21و
 .)34همچنین گسترش مجتمعهای تجاری ،فروشگاههای مدرن و مغازههای لوکس که
نتیجۀ افزایش مستمر درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای مصرف بود ،باعث شد تا
بازار سنتی ،بخشی عمده از کارکردهای مالی ،تولیدی و خدماتی خود در اقتصاد کشور را
ازدست بدهد و بازاریان از آیندۀ کسبوکار خویش نگران شوند (معدل ،1382 ،ص)141؛
بهویژه که برخی روزنامههای دولتی ،از ضرورت تخریب حجرههای پوسیدۀ بازار و
جایگزینکردن آن با سوپرمارکتهای کارآمد و فروشگاههای بزرگ سخن بهمیان میآوردند
(روزنامۀ اطالعات 12 ،1356 ،اسفند ،ص .)7عالوهبراین ،دولت با ایجاد تعاونیهای
دولتی در شهرها و روستاها تالش کرد تا شبکۀ توزیع کاال را که بهطور سنتی در اختیار
بازاریان بود در کنترل بگیرد .بازاریان چنین اقداماتی را برنامهای حسابشده ازطرف
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دولت برای نابودی کسبوکار خود تلقی میکردند (معدل ،1382 ،ص .)142همچنین
افزایش حضور شرکتها و سرمایهگذاران خارجی در نظام بانکی و دیگر بخشهای
اقتصادی کشور و تسلط روزافزون آنها بر بازارهای داخلی نگرانی و خشم بازاریان را علیه
دولت و شرکتهای مذکور برانگیخت؛ شرکتهایی که تجسم عینی امپریالیسم غرب تلقی
میشدند (معدل ،1382 ،صص 100-96؛ رهبری ،1379 ،صص .)128-125
بازاریان همچنین اقدام دولت در تخریب بافت سنتی بازارها در تهران و دیگر شهرها
را اقدامی علیه موجودیت و انسجام بازار و منافع خویش تلقی میکردند و دربرابر آن
واکنش نشان میدادند .برای نمونه تخریب بازارچههای اطراف حرم امام رضا (ع) و
طرح شهرداری تهران برای احداث خیابانی عریض در وسط بازار تهران ازجمله عوامل
نارضایتی بازاریان در دهۀ  1350بود (کمام768154 :؛ ساکما293/136611 :؛ هالیدی،
 ،1358ص230؛ مجلۀ مهرنامه ،1389 ،صص .)141-140

 .5اوجگیری رانت حاصلاز نفت و پیامدهای آن در دهۀ 1350

انفجار قیمت نفت در اواخر سال  1352درآمدهای نفتی کشور را از  1/2میلیارد دالر در
سال  1350به  5میلیارد دالر در سال  1353و حدود  20میلیارد در اوایل سال  1355رساند
(سازمان برنامهوبودجه ،1356 ،ص)37؛ درنتیجه سهم نفت در بودجۀ دولت از  44درصد
در سال  1350به  87درصد در سال  1353رسید (جدول شمارۀ .)5
سال

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درصد سهم نفت در بودجۀ
دولت

44

44

53

87

73

69/1

60/1

45/9

جدول 5

سهم نفت در بودجۀ دولت

(رزاقی ،1367 ،ص.)511

افزایش بیسابقۀ درآمد نفتی باعث افزایش 60درصدی حجم پول در گردش شد
و نرخ رشد نقدینگی را از  14/5درصد در سال  1349به  57/3درصد در سال 1353
رساند (جدول شمارۀ )6؛ همچنین هزینههای جاری و سیاستهای حامیپرورانۀ دولت
را بهشکلی چشمگیر افزایش داد و رشد بودجۀ دولت را به رقم  250درصد رساند.
این افزایش درآمد همچنین سبب افزایش سهبرابری سرمایهگذاریهای دولت ،افزایش
دستمزدها در بخشهای دولتی ،افزایش تقاضا و مصرف در میان اقشار مرفه ،اعطای
تخفیفهای مالیاتی به کارمندان دولت و فعاالن بخش صنعت ،اتخاذ سیاستهای اقتصادی
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لیبرالی نظیر حذف تعرفهها و محدودیتهای مالی و ارزی موجود بر سر راه واردات و
افزایش اعتبارات و امتیازات بانکی ازسوی دولت شد (طیبنیا ،1374 ،صص 142-140؛
آبراهامیان ،1382 ،ص.)613

جدول 6
درصدرشدنقدینگی

سال

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

رشد نقدینگی

14/5

25/7

34/9

29/5

57/3

41/9

40/6

31/5

20/5

(طیبنیا ،1374 ،ص.)211

عالوهبراین ،تزریق بیشازحد سرمایه به اقتصاد کشور ،گسترش فساد و بیانضباطی
مالی ،افزایش تقاضا و رشد بیسابقۀ واردات و انتقال بخشی از تورم کشورهای صنعتی به
درون اقتصاد کشور ،زمینه را برای افزایش تورم ،رکود و بحران اقتصادی در کشور فراهم کرد.
تورم که در نیمۀ دوم دهۀ  1340تقریب ًا به صفر رسیده بود ،از اواخر سال  1352آغاز شد و
درنتیجۀ آن ،میانگین ساالنۀ رشد قیمت کاالها و خدمات ،در فاصلۀ سالهای  1352تا 1357
به حدود  18درصد رسید (جدول شمارۀ  .)7درنتیجه کشور در بحرانی اقتصادی فرورفت و
رکود ،تورم ،بیکاری و افت سطح رفاه عمومی ،عالوهبرآنکه خشم و نارضایتی مردم را علیه
وضعیت
دولت و سیاستهای اقتصادیاش برانگیخت ،باعث شد تا دولت برای مقابله با این
ْ
آمیزهای از شیوههای اقتصادی و غیراقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

جدول 7
میانگین ساالنۀ رشد شاخص بهای کاالها و
خدمات ()1357-1352

سال

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درصد رشد
شاخصقیمتها

86/6

100

109/9

128/1

160/2

176/2

(رزاقی ،1367 ،ص.)243

درواقع ،عالوهبر مسئلۀ تورم و فشارهایی که ازاینطریق بر بازاریان تحمیل میشد،
عملکرد دولت و نحوۀ برخوردش با این بحران نیز فشارها و مشکالت موجود را دوچندان
کرد .دولت که نمیتوانست یا نمیخواست ریشههای واقعی بحران را دریابد ،بدون توجه
به عوامل متعدد و پیچیدۀ تورم ،با اهداف سیاسی و تبلیغاتی همۀ تقصیرها را متوجه بازاریان
کرد و با شعار جنگ با سودجویان ،گرانفروشان و محتکران ،عم ً
ال به بازاریان اعالم جنگ
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داد (گراهام ،1358 ،صص 116 ،112؛ آبراهامیان ،1382 ،ص .)614دولت در راستای این
سیاست ،از تیرماه  1354با جنجال فراوان ،طرح مبارزه با گرانفروشی و احتکار را اجرا کرد
و متعاقب آن ،نهادهای متعددی با محوریت حزب رستاخیز ،برای مبارزه با گرانفروشی
در سراسر کشور مأمور شدند .نقش حزب رستاخیز در مبارزه با گرانفروشی در سراسر
کشور در بسیاری از اسناد این دوره انعکاس یافتهاست (ساکما،220/11496 ،340/6149 :
.)91/293/2885 ،293/113331 ،293/57263 ،293/62181 ،96/293/1246
پسازآنکه دولت قیمت  16هزار قلم کاال را بدون توجه به قیمت خرید کسبه تعیین
کرد ،هزاران نفر از مأموران دولتی و دانشجویان و دانشآموزان جوان و بیتجربه ،در قالب
گروههای بازرسی برای مبارزه با سودجویان و محتکران ،روانۀ بازار شدند تا بازاریان متهم
به سودجویی ،احتکار و گرانفروشی را به دادگاه بکشانند (Afkhami, 1985, p84؛ اشرف،
 ،1387ص147؛ مجلۀ دنیا ،1354 ،صص  6و  .)10همچنین شوراهای صنفی وابسته به
ساواک ،حدود  250٫000نفر را جریمه 23٫000 ،بازرگان را تبعید ،و حدود  8000مغازهدار
را به حبسهای دو تا سه سال محکوم کردند و بسیاری دیگر از کسبه و تجار خردهپای
بازار را به شکلهای گوناگون توبیخ کردند (روزنامۀ اطالعات14 ،مهر ،1358ص.)9
عالوهبر اهانتها ،مجازاتها و اخاذیهای حزب رستاخیز ،عملکرد اتاق اصناف
نیز که در بازار بهعنوان ناظر و نمایندۀ حزب مذکور عمل میکرد ،بیشازپیش بر خشم
بازاریان میافزود (خاموشی ،مصاحبه ،1376 ،ص7؛ قدیریان ،مصاحبه ،1373 ،ص.)4
«این اتاق دارای اختیارات نظارتی کامل بر تمام اصناف بود و مقررات اصناف و قیمتهای
ثابت را وضع میکرد» (بشیریه ،1393 ،ص .)154همچنین ،سوءاستفاده ،رشوهگیری،
اخاذی و رفتارهای تحقیرآمیز مأموران دولتی با بازاریان نیز مزید بر علت بود (دیگار و
همکاران ،1377 ،صص  194-193و )198؛ چنانکه خود شاه نیز تصریح کردهاست که
«این خردهفروشان خود را میان عمدهفروشانی که مرتب ًا قیمت زیادتری برای کاالهایشان
مطالبه میکردند و جوانان تندخو و سختگیری که دکانداران خردهپا را با تحمل زیان،
به فروش کاالهایشان مجبور میکردند ،درگیر یافتند» (پهلوی ،1371 ،ص .)241درنتیجه
بحران همچنان ادامه یافت و بنابر اعتراف شاه «نتیجۀ نهایی منفی بود» و فقط باعث شد
تا بازاریان چنین اقداماتی را ظلمی آشکار در حق خود تلقی کنند (پهلوی ،1371 ،صص
.)242-241
عالوهبراین ،دولت که تا آن زمان بهعلت برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی،
نداشتن سیستم مالیاتی مؤثر و تاحدی نیز با انگیزههای سیاسی ،از وضع مالیاتهای بیشتر
خودداری میکرد ،در سال  1356به انتقاد از فرار مالیاتی بازاریان پرداخت و اعالم کرد که
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ْ
مشکل اقتصادی نیست و حزب رستاخیز باید آن را بهشکل سیاسی حل کند و متعاقب
این
آن ،قوانینی جدید برای اخذ مالیات از اصناف وضع کرد (Zabih, 1979, pp 30-31; Parsa,
1989, p103؛ هالیدی ،1358 ،ص .)156درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت از  99/4میلیارد
ریال در سال  1351به  465/9میلیارد ریال در سال  1357افزایش یافت (جدول شمارۀ .)8

جدول 8
درآمدهای مالیاتی دولت (به میلیارد ریال)

سال

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

درآمدمالیاتی

99/4

131/2

157/8

270/8

342/9

443/6

465/9

(رزاقی ،1367 ،ص.)146

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ،نهتنها به حل بحران اقتصادی کشور کمک نکرد،
بلکه نارضایتی و اعتراض بازاریان را هم بههمراه داشت؛ بدیننحو که بازاریان مخالفت
شدید خود را با نحوۀ تعیین مالیات کسبه بدون توجه به مقدار درآمد آنها ،اعالم کردند
(روزنامۀ اطالعات 1 ،1356 ،شهریور ،ص .)3در واقع اعتراضهای بازاریان بیشاز آن که
معلول باالبودن نرخ مالیاتهای وضعشده باشد ،ناشی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی دولت،
عادتکردن بازاریان به مالیاتهای پایین و مالیاتگریزی و منتفعشدن آنها از بازاری
غیرتنظیمی بود.

 .6حفظ توان اقتصادی بازار و رویارویی بازاریان با دولت

سیاستهای اقتصادی و تبعیضها ،و فشارها و محدودیتهایی که دولت به شکلهای
گوناگون و بهطور مستقیم و غیرمستقیم علیه بازاریان اعمال میکرد ،زمینه را برای تضعیف
تدریجی جایگاه سنتی بازار در اقتصاد کشور فراهم کرد و نارضایتی و نگرانی بازاریان
را برانگیخت (بشیریه ،1374 ،صص 170-169؛ ثانی ،مصاحبه ،1387 ،ص .)180ولی
برخی پیامدهای ناشی از تغییروتحوالت جدید اجتماعی و اقتصادی ،ناخواسته ،فرصتها
و منافعی را هم برای بازاریان بهارمغان آورد .برای نمونه ،رشد جمعیت شهرها و افزایش
درآمدهای نفتی در اوایل دهۀ  1350و بهتبع آن ،افزایش واردات کاالها و اجناس
خارجی و باالرفتن دستمزدها در بخشهای دولتی و متعاقب آنْ افزایش تقاضا و رشد
مصرفگرایی ،بهویژه در میان اقشار مرفه جامعه ،عالوهبرآنکه مصرفکنندگان جدیدی
را در اختیار بازاریان گذاشت و در کوتاهمدت سودهای سرشاری را نصیب آنها کرد،
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با گسترش بازارهای شهری زمینه را برای مشغولشدن بخش بزرگی از جمعیت شهری
در خردهفروشی کاالهای وارداتی و تولیدات جدید داخلی ،و درنتیجه افزایش قدرت
سیاسی-اجتماعی بازاریان فراهم کرد (ادیب ،1380 ،صص 54-53؛ اشرف،1387 ،
ص .)139افزون بر این ،تجارب و آگاهی بازاریان درزمینۀ تولید و تجارت داخلی و
خارجی ،باقیماندن عمدهفروشی بسیاری از کاالها در دست بازاریان ،تبدیلشدن بازار
سنتی به انباری برای تأمین کاالهای موردنیاز سوپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ و
مدرن و همچنین ورود بازاریان به بازار فروش بخشی از تولیدات صنعتی جدید داخلی
به آنها امکان داد تا موجودیت و منافع خود را تضمین کنند و دربرابر اقدامات خصمانه
و فشارهای دولت مقاومت کنند (Graham, 1979, p224؛ آبراهامیان ،1382 ،ص.)532
بااینحال ،برخورداری بیسابقۀ دولت از رانت حاصلاز نفت و افزایش انتظارات
جامعه از دولت ،بههمراه عواملی دیگر همچون گسترش فساد مالی و اداری در بدنۀ
دولت ،توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و گسترش احساس محرومیت نسبی در میان بازاریان
و نگرانی آنها از آیندۀ کسبوکار خود و همچنین جنگ آشکاری که دولت ،تحت عنوان
مبارزه با سودجویی و گرانفروشی علیه بازاریان بهراه انداخته بود ،اثرات مثبت این رونق
نفتی را برای بازاریان ازمیان برد و باعث شد تا بازاریان ،هم ازطریق حمایت مالی از
مخالفان دولت و تأمین هزینههای مالی اعتصابها و اعتراضهای سالهای 1357-1356
و هم با مشارکت گسترده در اعتراضهای ضدحکومت ،نقشی مهم در پیروزی انقالب
اسالمی سال  1357ایفا کنند (نیری ،مصاحبه ،1377 ،صص  9و 12؛ تجریشی ،مصاحبه،
 ،1373صص .)5-4

نتیجه

در این پژوهش تالش شد تا با بررسی و تحلیل سیاستها و عملکرد اقتصادی حکومت
پهلوی دوم ،تأثیر این موضوع بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت مذکور تبیین شود.
برایناساس مشخص شد که در طول دهۀ  ،1320نارضایتی بازاریان از وخامت اوضاع
اقتصادی کشور ،تداوم انحصارات دولتی ،برخورداری برخی دستگاههای دولتی و افراد
متصل به دولت و دربار از امتیازات خاص ،مداخلۀ دولت در امور بازاریان و تالش
دولت برای تثبیت قیمتها و افزایش درآمدهای مالیاتی ،زمینه را برای پیوستن بازاریان
به ائتالف ضداستعماری و ضداستبدادی اوایل دهۀ  1330فراهم کرد و نخستین تقابل
بازاریان با سلطنت پهلوی دوم را رقم زد .از کودتای 28مرداد 1332بهبعد نیز اقتدارگرایی
حکومت ،افزایش مستمر عواید نفتی و تبدیلشدن دولت به دولتی رانتیر ،زمینه را برای
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تسلط بیسابقۀ دولت بر اقتصاد کشور ازطریق برنامهریزی و سرمایهگذاری گسترده در
طرحهای توسعۀ اقتصادی و صنعتی و دراختیارگرفتن تجارت داخلی و خارجی فراهم
کرد .افزون بر این ،رشد درآمدهای نفتی دولت ضمن آنکه سبب افزایش واردات ،گسترش
فساد ،تبعیض ،و بیانضباطی مالی در بدنۀ دولت شد ،بخشهای تولیدی و پیشهوری بازار
را هم دچار بحران کرد و کشور را در بحرانی اقتصادی فروبرد که نتیجۀ آن ،تورم ،رکود،
ورشکستگی و نارضایتی شدید بازاریان و تبدیلشدن بازار به یکی از پایگاههای اصلی
اعتراضات در سالهای بحرانی  1339تا  1342بود.
شاه پساز پشتسرگذاشتن بحران مذکور ،با تکیه بر درآمدهای روزافزون نفت،
استراتژی مدرنیزهکردن اقتصاد کشور را با پیگیری یک برنامۀ توسعۀ صنعتی پرشتاب
در دستور کار قرار داد که هم ازجهت توجه بیشازحد دولت به بخش صنعت و
حمایت همهجانبهاش از طبقۀ مالی ،تجاری و صنعتی جدید و هم بهدلیل سیاستهای
تبعیضآمیزش علیه بازاریان و تالشش برای دراختیارگرفتن کارکردهای سنتی بازار ،زمینه
را برای در حاشیه قرارگرفتن بازار و تضعیف جایگاه سنتی آن در اقتصاد کشور فراهم
کرد و نگرانی و نارضایتی بازاریان را برانگیخت .عالوهبراین ،بازاریان که درنتیجۀ افزایش
جمعیت شهرها و رونق نفتی اوایل دهۀ  1350توانسته بودند موجودیت و جایگاه خود را
در اقتصاد کشور حفظ کنند ،با آغاز بحران اقتصادی اواسط دهۀ مذکور ،بهعلت فشارهای
ناشی از رکود و بحران اقتصادی و مهمتر از آن ،درنتیجۀ اقدامات غیراقتصادی دولت و
اعالن جنگ آشکارش علیه بازاریان ،شدیدا ً ناراضی شدند و شروع کردند به مخالفت و
اعتراض علیه دولت و درنهایت نیز دست یاری و اتحاد بهسوی نیروهای مخالف حکومت
دراز کردند.
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Analysis of The end of the Iran-Iraq war
SeyyedMahmood sadat- Bidgoli1 | Hadi Ghaysarian- Fard2

Abstract:
Purpose: This paper is an assessment of the political consequences of Iran-Iraq war
within the framework of "target-result" theory. The paper also tests the theory of "war
without a win".
Methodology and Research Design: Data for this study has come from archival records, library resources, and interview with war commanders. Theoretical framework
of the study is based on the "win-loss" theory of HP-Callahan which upholds two concepts, namely victory and failure. The theory states that as long as a nation maintains is
military, political and psychological power, it can continue the war.
Findings and Conclusions: The adoption of the UN Security Council Resolution no.
598 in July 27, 1988, provided the basis for ending the war. It led to the refutation of
the claim that Iran seeks war while Iraq demands peace. Later developments in the
region proved that Iran has attained its political goals in war against Iraq. With the full
support of its people, the government managed to defend the integrity of the country,
and consolidate its military with revolutionary-religious orientation. Whereas the Iraqi
government had no achievement. But to increase its attachment to economic issues and
the purchase of military weaponry from world powers.
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چڪیده:

هدف :ارزیابی پایان جنگ ایران و عراق در چارچوب معیار «هدف-نتیجه» و به آزمون گذاشتن نظریۀ
«برد-باخت».
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و برپایۀ منابع اسنادی ،کتابخانهای و
مصاحبه با فرماندهان جنگ تحمیلی انجام شدهاست .چارچوب نظری بر نظریۀ «برد-باخت» اچ .اف
کاالهان مبتنی است .این نظریه برپایۀ دو مفهوم اصلی پیروزی و شکست بنا شدهاست و بیان میکند
که کشورها تا زمانی میتوانند برای تحقق اهدافشان به جنگ ادامه دهند که توان نظامی ،سیاسی و
روانی داشته باشند.
یافتهها و نتیجهگیری :پذیرش قطعنامۀ  598در 27تیر ،1367سبب رفع ادعای جنگطلبی ایران و
صلحطلبی عراق شد .همچنین روند تحوالت منطقهای در پایان جنگ ،نشاندهندۀ تأمین اهداف
سیاسی ایران در جنگ با عراق بودهاست؛ زیرا ایران توانسته بود با حمایت و پشتیبانی مردم ،ضمن
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ولی دولت عراق در دستیابی به هیچکدام از اهدافش موفق نبود و فقط وابستگیاش را درزمینۀ
اقتصادی و خرید تسلیحات نظامی به قدرتهای بزرگ بیشتر کرد.
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بیانموضوع

در تاریخ 31شهریور 1359عراق با تهاجم نظامی به مرزهای ایران بخشهایی از سرزمین
ایران را اشغال کرد و از این اقدام بهعنوان آزادسازی مناطق اشغالی یاد کرد .شش روز
بعد ( )1359/7/6شورای امنیت سازمان ملل نخستین قطعنامۀ خود را بهشمارۀ  479بانام
«بررسی وضعیت میان ایران و عراق» 1صادر کرد؛ ولی در آن به وقوع تجاوز و نقض
تمامیت ارضی ایران و نیز صلح اشارهای نکرد و تنها از دو طرف خواست که از توسل
بیشتر به زور خودداری کنند.
بعداز صدور قطعنامۀ  ،479شورای امنیت بهمدت دو سال سکوت کرد تا آن زمان که
درپی انجام عملیاتهای ثامناالئمه ،طریقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس که به شکست
حصر آبادان ،آزادسازی بستان و درنهایت آزادسازی خرمشهر انجامید ،قطعنامۀ  514را در
تاریخ  1361/4/21برای پایاندهی به جنگ صادر کرد .ابتدا انتظار میرفت که با آزادسازی
خرمشهر و عقبنشینی نیروهای عراقی و صدور این قطعنامه جنگ خاتمه پیدا کند؛ ولی
اینگونه نشد و دولت ایران بهدلیل بیتوجهی به خواستههایش ،هیچکدام از قطعنامهها و
اقدامات میانجیگرایانه برای آتشبس را قبول نکرد و با تغییر در سطح استراتژی ملی
از حالت تدافعی به تهاجمی ،انجام عملیاتهای متعدد را در دستور کار خود قرار داد
که شروع آن عملیات رمضان در تیر  1361با هدف تصرف بصره بود؛ که البته بهعلت
وجود استحکامات قوی ازجمله موانع مثلثیشکل ایجادشده توسط عراق ،به نتیجه نرسید.
2
مهمترین پیروزی ایران پساز فتح خرمشهر ،عملیات والفجر  8و تصرف شبهجزیرۀ فاو
در بهمن  1364بود که بهعنوان یک نقطۀ عطف بزرگ در راستای استراتژی سیاسی ایران
تلقی میشد؛ ولی حامیان عراق و نظام بینالملل با حمایتهای سیاسی و نظامی از کشور
عراق ،وضعیت را بهگونهای پیش بردند که ایران نتواند از فرصت پیشآمده استفاده کند و
درنهایت ایران بهعلت مشکالت اقتصادی و نظامی موجود در داخل ،و نیز حمایت آمریکا
و نظام بینالملل از توان نظامی عراق مجبور شد قطعنامۀ  598را بپذیرد.

پرسشپژوهش
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پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اگر قرار بود جنگ با پذیرش قطعنامه بهپایان
برسد ،پس چرا در زمان فتح خرمشهر یا تصرف جزیرۀ فاو که ایران پیروز نبرد بود ،برای
پایان جنگ اقدام نشد؟
همچنین نتیجۀ جنگ ایران و عراق را براساس کدامیک از مدلهای نظری مطرحشده
دربارۀ پایان جنگ میتوان ارزیابی کرد؟
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چارچوب نظری پژوهش

امروزه نظریههای گوناگونی درزمینۀ پایان جنگها و پذیرش صلح ازسوی دولتها مطرح
است که بهاختصار به سه عدد از آنها اشاره میشود .نخستین نظریه ،نظریۀ بازندگان و
برندگان است که به نظریۀ «برد-باخت» 1مشهور است و براساس آن ،جنگ زمانی پایان
مییابد که برنده و بازندۀ جنگ مشخص شود .برطبق این نظریه ،جنگ برای رسیدن به
هدفی شروع میشود و تا زمانی که یکی از طرفهای جنگ با شکستدادن طرف مقابل،
اراده و خواست خود را بر آن تحمیل نکند ،جنگ عم ً
ال بهپایان نمیرسد (.)Reiter, 2003, P24
گفتنی است که در این نظریه ،پایان جنگ ازنظر نظامی بررسی میشود؛ بنابراین توان نظامی
و شرایط حلوفصل اختالفها چگونگی پایان جنگ را رقم میزند (.)Massoud, 1996, P491
برای رسیدن به طرح پایان جنگ در این نظریه ،سه پرسش اساسی مطرح میشود که باید به
آنها پاسخ داده شود .این پرسشها عبارتاند از:
ْ
جنگ توانایی ادامۀ نبرد را دارند؟
 .1آیا دو طرف درگیر در
ْ
جنگ ارادۀ الزم برای تداوم جنگ وجود دارد؟
 .2آیا در هر دو طرف درگیر در
 .3اهداف سیاسی مهم دو طرف که در جنگ نهفته است ،چیست؟ (حاجییوسفی،
 ،1392ص.)46
نظریۀ دوم به ویژگیها و شخصیت زمامداران معطوف است .فرضیۀ این نظریه این
است که افراد و گروههای صاحبنفوذ در یک دولت ،بهطور یکسان به جنگ گرایش
ندارند و تنها برخی از آنها تمایل دارند از جنگ بهعنوان گزینهای برای رسیدن به هدف
استفاده کنند؛ بنابراین زمانی که این گروه و افراد بر مصدر امور هستند ،جنگ را شروع
میکنند؛ ولی ناتوانی آنها در پیروزی سریع و اعتراض عمومی به جنگ میتواند موجب
بهقدرترسیدن گروهها و افراد دیگری در آن کشور شود که از آنها با عنوان کبوترها یا
افراد صلحطلب یاد میشود؛ بهبیاندیگر ،پایان جنگ ممکن است بهدلیل بروز تغییروتحول
در سطوح ملی در یکی از کشورهای درگیر باشد و تغییر رهبران و تصمیمگیرندگان اصلی
جنگ در یکی از دولتها میتواند به تغییرات جدی در موضوع و ماهیت جنگ منجر شود
( .)Hansen et al, 2004, P137سومین نظریه بر این فرض استوار است که تداوم جنگ ممکن
است پیامدهایی بهمراتب بدتر از پایان آن داشته باشد .این نظریه معتقد است هنگامیکه
رهبران تصدیق کنند که پیامدهای تداوم جنگ بیشتر از هزینه و دستاوردهای احتمالی آن
است و ممکن است ارزشهای مهم دیگری را تهدید کند ،به تأمل میپردازند و تصمیم
میگیرند به جنگ پایان دهند .در این برآیند ،رهبران متوجه میشوند که نظم ثانوی دراثر
تداوم جنگ ازبین رفتهاست و هزینههای بسیار سنگینتری بر آنها تحمیل خواهد شد

1. Win-lost.
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()Engel bregcht, 1993, P71؛ بنابراین نه بهعلت هزینههای جنگ ،بلکه بهعلت پیامدهای
احتمالی تداوم جنگ به پایان آن تن میدهند .براساس سه نظریۀ ذکرشده ،جنگها به سه
شکل زیر پایان میگیرند:
 .1پایان جنگ با شکست و تسلیم کامل یک طرف؛
 .2پایان جنگ با تغییر در کارگزاران جنگ؛
 .3تهدید نظم ثانوی و پرهزینهشدن تداوم جنگ.
عالوهبر سه نظریۀ ذکرشدۀ قبلی دو نظریۀ مهم و تأثیرگذار دیگر هم برای خاتمهدادن
به جنگها وجود دارند که عبارتاند از:
 .1نظریۀ بنبست در جنگ و ناتوانی در تأمین اهداف؛
 .2نظریۀ پایان جنگ با رسیدن به بخشی از اهداف.
البته طبق این دو نظریۀ اخیر ،رهبران کشورها باتوجهبه دستاوردها و هزینههای جنگ
در دورهای ،تصمیم میگیرند به جنگ پایان دهند.
در تحقیق پیشِرو از نظریههای مطرحشده دربارۀ پایان جنگ ،بهشکل تلفیقی استفاده
خواهیم کرد .بنابراین درزمینۀ پایان جنگ ایران و عراق ،نقش تغییرات در سطح ملی و
منطقهای ،تصمیمگیرندگان و بازیگران مهم جنگ ،و شرایط نظامی ،سیاسی و اقتصادی دو
طرف قابلبررسی است.

پیشینۀ تحقیق

 .1عالیی ،حسین .)1395( .تاریخ تحلیلی
جنگ ایران و عراق .تهران :مرزوبوم.
 .2پرزدکوئیار ،خاویر .)1379( .بهسوی صلح.
(حمیدرضا زاهدی ،مرتجم) .تهران :انتشارات
اطالعات.
3. javier prazdekuyar
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آثار و تحقیقات زیادی دربارۀ پیشینۀ موضوع حاضر وجود دارد که اغلب پایان جنگ را با
نگاه نظامی و سیاسی تجزیهوتحلیل کردهاند .ازجملۀ این تحقیقات عبارتاند از -1 :کتاب
دوجلدی «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» 1تألیف حسین عالیی که به ابعاد مختلف
جنگ ،از ابتدای پیروزی انقالب و شروع تهاجم عراق تا رویدادهای پایان جنگ میپردازد.
در این کتاب به چرایی آغاز جنگ توسط صدام حسین ،فرازونشیبها و تحوالت
دوران جنگ ،عملیاتهای مهم ایران برای بیرونراندن ارتش متجاوز عراق ،چگونگی
تصمیمگیری برای عبور از مرز پساز فتح خرمشهر ،جنگ شهرها ،جنگ نفتکشها،
بهکارگیری سالحهای شیمیایی توسط عراق ،ماجرای مک فارلین ،قطعنامههای مختلف
سازمان ملل بهویژه قطعنامۀ  598و نیز چگونگی روند خاتمۀ جنگ پرداخته شدهاست.
کتاب «بهسوی صلح» 2نوشتۀ خاویر پرزدکوئیار 3دبیرکل سازمان ملل متحد در دوران جنگ.
دکوئیار در این کتاب ،مأموریتهایی را که مجمع عمومی یا شورای امنیت به او واگذار
کرده بودند با نظمی خاص بازگو میکند و جنگ را نه براساس توالی روزانۀ رویدادها ،بلکه
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بهصورت موضوعی دنبال میکند؛ بنابراین هر فصل این کتاب پروندهای است که او در
سازمان ملل پی گرفته بودهاست -3 .کتاب «جنگ ایران و عراق از نگاه نظریههای روابط
بینالملل» 1به قلم امیرمحمد حاجییوسفی .این کتاب سعی دارد تا ابعادی نوین از جنگ
تحمیلشده بر ملت ایران را از رهگذر نظریههای شناختهشدۀ روابط بینالملل تجزیهوتحلیل
کند .در این کتاب ضمن اشاره به شیوههای مختلف طبقهبندی نظریههای جنگ در سه
مبحث آغاز ،تداوم ،و پایان جنگ ،مهمترین نظریههای سیاست خارجی در قالب چهار
پارادایم واقعگرایی ،لیبرالیسم ،برساختگرایی ،و مارکسیسم تبیین و تحلیل شدهاست .ازجمله
نظریههای بررسیشده در این کتاب ،نظریۀ موازنۀ قوا ،نظریۀ مطلوبیت موردانتظار ،نظریۀ
انتقال قدرت و جنگهای هژمونیک ،نظریۀ فشار جانبی و نظریۀ حمله-دفاع است -4 .کتاب
2
«آغاز تا پایان :بررسی وقایع سیاسی-نظامی جنگ از زمینهساری تهاجم عراق تا آتشبس»
تألیف محمد درودیان .این کتاب وقایع سیاسی-نظامی جنگ از زمینهسازی تهاجم عراق تا
آتشبس را در نه فصل بررسی میکند .درودیان در فصل آخر کتاب با عنوان «پایان جنگ»،
حوادث منتهی به پذیرش قطعنامه ازسوی ایران و تجاوز دوبارۀ عراق به ایران و ناموفقبودنش
در این کار را بررسی میکند -5 .کتاب «مجموعهاسناد روزشمار جنگ» .این کتاب را مرکز
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و در قالب بیشاز  50جلد ،بهکوشش حسین اردستانی ،هادی
نخعی ،یداهلل ایزدی ،علیرضا لطفاهللزادگان و ...چاپ کردهاست .این کتاب ابعاد سیاسی،
اقتصادی و نظامی  8سال جنگ تحمیلی را بررسی میکند -6 .کتاب «تاریخ سیاسی و نظامی
جنگ عراق با ایران» 3تألیف آقایان علیاکبر والیتی ،اصغر صادقی یکتا و محمود یزدانفام.
این کتاب در دو بخش به ریشهها و زمینههای شروع جنگ ،بازپسگیری خرمشهر ،صدور
قطعنامۀ  598و عملکرد ایران قبل و بعداز پذیرش قطعنامه پرداختهاست -7 .کتاب «جنگ
بهروایت فرمانده» 4تألیف محسن رضایی .این کتاب شامل مجموعهدرسگفتارهای ایشان در
دورههای آموزشی در سالهای  1383و  1386است که در قالب ده فصل تنظیم شدهاست و
در تحقیق حاضر از آخرین فصل آنْ مقالۀ «توسعۀ تجربی در جنگ» بیشتر استفاده شدهاست.
در پیشگفتار این کتاب آمدهاست که تاریخ دفاع مقدس را به روشهایی گوناگون همچون
روش «فرماندهمحور» ،روش «رویکردمحور» ،و روش «موضوعمحور» میتوان بررسی کرد و
کتاب حاضر ترکیبی از این روشها است .مقدمۀ این کتاب به قلم غالمعلی رشید است که
بخشی از آن در توصیف قدرت فرماندهی محسن رضایی در دورۀ جنگ است -8 .کتاب
«تجزیهوتحلیل جنگ ایران و عراق» 5تألیف حسین اردستانی .این کتاب به بررسی تحوالت
سیاسی-نظامی ایران از تابستان  1361تا فروردین  1367پرداختهاست .اردستانی بهعنوان
فردی نظامی ،در این کتاب بیشتر بر بعد نظامی جنگ و پیامدهای آن تأکید کردهاست.

 .1حاجییوسفی ،امیرمحمد .)1392( .جنگ
ایران و عراق از نگاه نظریههای روابط
بینامللل.تهران:انتشاراتصفحۀجدید.
 .2درودیان ،محمد .)1391( .آغاز تا پایان:
بررسی وقایع سیاسی-نظامی جنگ از
زمینهساری تهاجم عراق تا آتشبس( .چاپ
 .)17تهران :مرکز اسناد و تحقیقات دفاع
مقدس.
 .3والیتی ،علیاکرب و .)1380( . ...تاریخ
سیاسی و نظامی جنگ عراق با ایران .تهران:
دفرت نرش معارف اسالم.
 .4رضایی میرقائد ،محسن .)1390( .جنگ
بهروایت فرمانده .تهران :بنیاد حفظ آثار و
نرش ارزشهای دفاع مقدس.
 .5اردستانی ،حسین .)1379( .تجزیهوتحلیل
جنگ ایران و عراق .تهران :مرکز اسناد
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 -9کتاب «جنگ ایران-عراق :اولین جنگ خلیج ( 1»)1988-1980اثر «پیر رزو» .مؤلف این
کتاب را برپایۀ آرشیوهای نظامی ،و مصاحبههای شفاهی با فرماندهان صدام نگاشتهاست .او
به این معمای تاریخی پاسخ میدهد که چرا صدام این جنگ پرهزینه و درنهایت بینتیجه را
آغاز کرد -10 .کتاب «ریشههای تهاجم» 2تألیف فرهاد درویشی .ویژگی این کتاب آن است
که خود مؤلف در طول هشت سال دفاع مقدس نقشی مؤثر و مستمر در جنگ داشته است،
ازجمله حضور مستقیم در عملیاتهای فتحالمبین و بیتالمقدس؛ بنابراین درکی درست و
همهجانبه از جنگ دارد -11 .کتاب «جنگ تحمیلی و قطعنامۀ  598با تأکید بر رفتارشناسی
امامخمینی» 3تألیف افشین تَرکارانی .این کتاب دیدگاهها ،نظرات ،برخوردها و واکنشهای امام
از زمان تصویب تا مرحلۀ پذیرش قطعنامه را بررسی کردهاست -12 .کتاب «دیپلماسی ایران
و قطعنامۀ  4»598تألیف ایرج همتی .نویسندۀ این کتاب تالش کردهاست تا سیر دیپلماسی
ایران در جنگ با عراق را تحلیل و تبیین کند .اسناد اطالعات دفاع مقدس ،اسناد وزارت امور
خارجۀ ایران ،و مصاحبه با فرماندهان جنگ ازجمله منابع مهم کتاب مذکور بهشمار میآیند.

تعریف مفاهیم

جنگ

 .1رزو ،پیرThe Iran-Iraq War .)2015( .
(جنگ ایران-عراق)( .ترجمه از فرانسوی به
انگلیسی:نیکوالسالیوت)انتشاراتدانشگاه
هاروارد.
 .2درویشی ،فرهاد .)1394( .ریشههای
تهاجم .تهران :انتشارات پژمان.
َ .3ترکارانی ،افشین .)1393( .جنگ تحمیلی
و قطعنامۀ  598با تأکید بر رفتارشناسی
امامخمینی .تهران :انتشارات اردیبهشت
جانان.
 .4همتی ،ایرج .)1393( .دیپلامسی ایران و
قطعنامۀ.598تهران:انتشاراتصفحۀجدید.
5. Gaston Butule
6. Carl von Clauswitz.
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جنگ پدیدۀ اجتماعی شگفتانگیزی است که دربارۀ آن همانند سایر مفاهیم ،تعریفهایی
گوناگون بیان شدهاست که هرکدام بیانگر نگرشی خاص به جنگ است .برای نمونه
گاستون بوتول 5جنگ را خشونتی سازمانیافته میداند که دو یا چند کشور علیه همدیگر
انجام میدهند؛ این تعریف ،جنگهای داخلی را دربر نمیگیرد .کالوزوتیس 6معتقد است
جنگ ،بهکارگیری حد اعالی خشونت در راه خدمت به دولت یا کشور است (بوتول،
 ،1374ص .)21از جنگ ایران و عراق با عناوینی مختلف مانند دفاع مقدس ،جنگ
تحمیلی ،و جنگ اسالم و کفر یاد شدهاست .امامخمینی رهبر انقالب با تعریفی جدید از
جنگ و جهاد و دفاع ،ماهیت تجاوز عراق به ایران و هدف اصلی از این اقدامات را در
چارچوب اسالم و کفر (حق و باطل) توضیح میدادند .مبنای تفکر امام دربارۀ جنگ برپایۀ
ماهیت حکومت ایران و عراق بود .ایشان اقدامات عراق علیه ایران را عملی الحادی و
کفرآمیز میدانستند (صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،11ص.)105

صلح

لغت صلح در فارسی بهمعنای سازش ،آشتی ،سازشکردن ،آشتیکردن ،کنارگذاشتن جنگ
و توافق و پیمانی است که برحسب آن دعوایی را حلوفصل میکنند (معین،1386 ،
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ص .)646ولی از مفهوم اصطالح صلح دو تعریف عرضه میشود؛ در تعریف اول برخی
صلح را دربرابر جنگ عنوان میکنند و در تعریف دوم مفهوم صلح بهطور مستقل بررسی
میشود.

مرز

مرز در مفهوم سیاسی بهعنوان معیار جداسازی واحدهای حکومتی و تعیین قلمروی
قدرت اجرایی هر نوع حاکمیتی مطرح شدهاست .این معیارهای جداسازی میتواند طبیعی
یا مصنوعی باشد؛ ولی توافق دو طرف و قراردادیبودن از مشخصههای اصلی مرزها
محسوب میشود .منافع سیاسی ،اقتصادی ،استراتژیکی و اجتماعی و دخالت کشورهای
استعماری باعث ایجاد اختالفاتی در مرزهای بین کشورها شدهاست که گاهی به نزاع،
کشمکش و جنگهای خونین هم انجامیدهاست .مرزهای بین دو واحد سیاسی مستقل به
چند شکلِ مرز خشکی ،مرز آبی ،و مرز هوایی وجود دارند و در شکلدهی به مناسبات
سیاسی و اقتصادی میان حکومتها نقشی برجسته بهعهده دارند (مهاجرانی،1385 ،
ص.)161

قطعنامه

قطعنامه حاصل تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بعداز تبادلنظر دربارۀ
موضوعات موردبحث به رأی گذاشته میشود .برای پذیرش یک قطعنامه ،باید دستکم
 ۹عضو از پانزده عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دهند و هیچیک از اعضای دائم هم
به آن رأی مخالف ندهند (شایگانفرد ،1383 ،ص.)14

علل تداوم جنگ ایران و عراق پساز فتح خرمشهر

یکی از پرسشهای مهم در حوزۀ تاریخنگاری جنگ ،چرایی تداوم جنگ بعداز فتح
خرمشهر است .برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا الزم است تا پیشنهادهای مطرحشده
برای پایاندادن به جنگ بررسی شود .از آغاز تهاجم رسمی عراق در 31شهریور 1359تا
پایان سال  ،1369شورای امنیت سازمان ملل مجموع ًا  14قطعنامه و  15بیانیه صادر کرد
(پارسادوست ،1369 ،ص)269؛ ولی بهجز قطعنامۀ  598هیچکدام از قطعنامههای قبلی
اهداف مشروع و خواستههای ایران را تأمین نکرد و دولت ایران بهعلت آنکه در هیچکدام
از این قطعنامهها ،تمهیداتی برای معرفی کشور متجاوز و تنبیه آن اندیشیده نشده بود،
حاضر به پذیرش آنها نشد .در هیچیک از قطعنامههای ،582 ،552 ،540 ،522 ،514 ،479
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و  588شورای امنیت ،به عقبنشینی بدون قید و شرط عراق به مرزهای بینالمللی ،و
تعیین کشور متجاوز و پرداخت خسارت توجه نشده بود (درودیان ،1382 ،ص .)198نکتۀ
دیگر آن است که تمام قطعنامههای صادرشده ،بهصورت توصیه تنظیم شده بودند و واضح
است که کارایی این نوع قطعنامهها از قطعنامههایی که براساس تصمیم صادر میشوند،
پایینتر است؛ چراکه در قطعنامههای توصیهای کشور متجاوز میتواند از تعهداتش شانه
خالی کند .بهطور عمده نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین دربارۀ شرایط جنگ در بعداز
فتح خرمشهر نشان میدهد که خارجنشدن کامل نیروهای عراقی از خاک کشور ،گرفتن
خسارت ،و معرفی کشور متجاوز از علل اساسی و تأثیرگذار در نپذیرفتن پیشنهادهای
آتشبس ازسوی ایران و درنتیجه تداوم جنگ بودهاست .در ادامه با استفاده از اسناد
اطالعاتی و منتشرنشدۀ جنگ و نیز جمعآوری نظرات برخی از فرماندهان و مسئوالن آن
مقطع از جنگ ،یافتههای دیگری را درزمینۀ تداوم جنگ عرضه میکنیم.

 .1نبود پیشنهاد صلح واقعی ازسوی دولت عراق

 .1ارتشبد عدنان خیرالله طلفاح (-1939
 )1989وزیر دفاع ارتش عراق و یکی از
اعضای بلندپایه و اصلی حزب بعث در
زمان جنگ ایران و عراق بودهاست (رمضان،
 ،1394ص.)234
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دولت عراق اگرچه در هفتمین روز از جنگ خواستار آتشبس شد و بهظاهر از قطعنامهها
و بیانیههای شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس حمایت کرد ،ولی با بررسی اسناد
یافتهشده مشخص میشود که عراق در اصل خواستار پایان جنگ نبوده و همچنان بر
مواضع تجاوزکارانۀ خود پافشاری میکردهاست؛ چنانکه عدنان خیراهلل 1وزیر اسبق دفاع
عراق دراینباره گفته بود« :عراق خواستار بازپسگیری اراضی مرزی و کنترل بر اروندرود
است و تا زمان تحقق کامل اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد» (ماد ،شمارة سند ،3865
کد  .)1986-sاز طرفی تاکتیکیبودن پیشنهاد مطرحشده دربارۀ آتشبس برای خاتمۀ
جنگ حتی بهنوعی در حرفهای مقامات سیاسی منطقه هم مشهود است؛ بهطوریکه
دبیراول سفارت عربستان بیان میکند که صدام حسین بهدلیل شرایط بد داخلی و نابسامانی
نیروهای نظامی ،بهدنبال صلح با ایران بود .این مقام در ادامه میافزاید که دو کشور لیبی
و سوریه نیز خواهان پیمان نظامی با ایران برای ادامۀ جنگ علیه حکومت صدام بودند
و تالش میکردند تا پساز سرنگونی صدام حسین نیروهای وابسته به خود را در عراق
روی کار بیاورند (ماد ،شمارةسند  ،5446کد  .)1975-sبنابراین تالش عراق برای تحقق
اهداف تجاوزکارانهاش یکی دیگر از علل نپذیرفتن قطعنامهها ازسوی ایران و درنتیجه
تداوم جنگ بودهاست.
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 .2اوضاع داخلی ایران

عراق با تصرف بخشهایی از سرزمین ایران ،خسارتهای مادی و معنوی بسیاری را
وارد ساخته بود؛ بنابراین اوضاع داخلی ایران ثبات کافی نداشت BBC .دراینباره چنین
تحلیل میکند که ایران خواهان پایان جنگ نیست؛ زیرا از رویارویی با مسائل داخلی
در هراس است .مردم در پساز پایان جنگ ،رفاه و بهبودی اوضاع را از مقامات ایرانی
انتظار خواهند داشت؛ درحالیکه جوابی قانعکننده برای این انتظارات وجود ندارد .فرد
هالیدی دربارۀ علل تداوم جنگ ازسوی ایران در آن دوره چنین گزارش میدهد :امنیت
ایران بایستی تأمین شود و این امر با وجود نیروهای عراقی در خاک ایران امکانپذیر
نیست .از طرفی مردم ایران با خسارات بزرگی که متقبل شدهاند ،از رهبر خود پیروزیای
چشمگیر در جنگ را انتظار دارند (ماد ،شمارة سند  ،16208712کد  .)1985-sهمچنین
در سند منتشرنشدۀ دیگری از مجموعهاسناد وزارت خارجه ،علت ادامۀ جنگ ازسوی
ایران ،بحران اقتصادی داخلی و ناتوانی نهادهای انقالبی در حل آن ذکر شدهاست .در این
سند به ترس از ارتش برای تصاحب قدرت نیز اشاره شدهاست؛ چراکه ارتش تنها نهادی
بوده که میتوانستهاست فارغ از بحرانهای کشور انسجام داخلی خود را حفظ کند (ماد،
شمارةسند  ،16208711کد  .)1985-sدربارۀ این ادعا که بیثباتی داخلی بهویژه در بخش
اقتصادی و سیاسی موجب تداوم جنگ شدهاست ،الزم است توضیح داده شود که اگرچه
وقوع جنگ و کاهش درآمد ارزی مشکالتی عمده را بهوجود آورده بود و بسیاری از
صنایع کشور را بهعلت وابستگی به خارج تعطیل کرده بود 1،ولی بهتدریج و با توجهکردن
به این مشکالت ،در هدفها و سیاستهای ارزی و بازرگانی خارجی کشور تجدیدنظر
شد و مراکز تهیه و توزیع کاالهای وارداتی تشکیل شد و دولت مجبور شد برای واردات به
سهمیهبندی کاالهای اساسی و ایجاد سهمیهبندی ارزی دست بزند و درزمینۀ ف ّعالیتهای
اقتصادی ،بیشتر دخالت کند .دولت از اواخر سال  1361و اوایل سال  1362بهعلت افزایش
مجدد قیمت نفت سیاست ذخیرهسازی نیازهای اساسی کشور ازطریق واردات را در پیش
گرفته بود و انبارها را از انواع کاالها انباشته بود؛ بنابراین ایران در سال  1361و 1362
چندان مشکل اقتصادیای نداشت .بهلحاظ سیاسی نیز نوعی اتحاد بین سپاه و ارتش ایجاد
شده بود و مجاهدین خلق هم به خارج از کشور فراری داده شده بودند.

 .3نظام بینامللل

عملکرد نظام بینالملل از عوامل اصلی تداوم جنگ ایران و عراق بود؛ ازجمله فروش
تجهیزات نظامی به عراق ازسوی شوروی و آمریکا در دورۀ رقابت جنگ سرد .در آن مقطع

 .1بررسـی نارسـاییها و وابسـتگیهای
کارگاههـای بـزرگ صنعتـی کشـور در سـال
(1358منتـج از آمارگیـری کارگاههـای بـزرگ
صنعتـی ،۱۳۵۹ ،مرکـز آمـار ایـران).
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 .1هرنی آلفرد کیسینجر (Henry Alfred
 )Kissingerدر 27می1923م در کشور
آملان متولد شد .او دیپلامتی آمریکایی است
که برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیز شدهاست.
او بهعنوان مشاور امنیت ملی و سپس
بهطور همزمان بهعنوان وزیر امور خارجه
در دولتهای ریچارد نیکسون و جرالد
فورد فعالیت کردهاست .امروزه در محافل
آکادمیک او را بهعنوان احیاگر اندیشههای
ژئوپلیتیکی پساز جنگ جهانی دوم،
میشناسند.
2. War without a win
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مقامات آمریکایی نگرانی عمیق خود را از جنگ ایران و عراق ابراز داشتند و آن را موجب
ازهمگسیختن ایران و کاری بهسود شوروی دانستند (نیویورکتایمز ،1980/9/23 ،ص.)7
برتری نظامی ایران پساز فتح خرمشهر هم سبب ایجاد نگرانی برای حامیان منطقهای
و جهانی عراق شد؛ زیرا تصور آنان از جنگ این بود که با فشار نظامی بر ایران انقالب
ناآرام ایران را میتوان مدیریت کرد؛ ولی پیروزی ایران در عملیات بیتالمقدس برای
منطقه مخاطرهآمیز تلقی شد (درودیان ،1389 ،ص)250؛ چنانکه هنری کیسینجر 1صاحب
نظریۀ «جنگ بدون برد» 2اظهار داشته بود« :جنگ ایران و عراق نه یک برنده ،بلکه دو
بازنده باید داشته باشد» (کیسینجر ،1396 ،ص .)256بنابراین بهعلت نفوذ آمریکا ،سازمان
ملل متحد که تنها سازمان حافظ صلح بینالمللی محسوب میشود ،تالشی مناسب برای
پایاندادن به جنگ انجام نداد و حتی قطعنامهها و بیانیههایی را هم که صادر میکرد ،مشوق
و تداومبخش جنگ بود .بدینترتیب با آزادسازی مناطق اشغالی و عقبرفتن نیروهای
عراق طی عملیات بیتالمقدس ،تحولی استراتژیک در روند جنگ بهوجود آمد و از این
دوره جنگ به داخل خاک عراق کشانده شد .تا پیشاز آزادسازی خرمشهر ،نگاه دیگر
کشورها به ایران بهگونهای بود که گویا ایران قدرتی چندان دربرابر عراق ندارد و راهی جز
پذیرش شرایط دشمن ندارد؛ ولی ایران توانست طی چهار عملیات موفقیتآمیز عراق را
بهعقب براند و خود را در موقعیت برتر نظامی قرار دهد (رضایی میرقائد ،1374 ،ص.)83
باتوجهبه تغییر در شرایط و ماهیت جنگ و نیز دخالتهای نظام بینالملل در جنگ ،ایران
تنها سه راهحل برای پایاندادن به جنگ داشت:
 .1بدون درنظرگرفتن خواستههای خود ،پیشنهادهای آتشبس را بهعنوان پیششرط
هرگونه اقدام دیگری بپذیرد؛
 .2مخاصمه را بدون اتمام جنگ ترک کند؛ بدین معنا که آتشبس را با همان شرایط
بپذیرد و از ورود به خاک عراق خودداری کند و در مرزهای خود مستقر شود؛
 .3برای تأمین صلح شرافتمندانه تالش نظامی کند (درودیان ،1391 ،ص.)250
مالحظات راهحل دیگری بهجز گزینۀ سوم فراروی خود
ایران با درنظرگرفتن تمام
ْ
نداشت و مجبور بود جنگ را برای رسیدن به دو هدف اصلیاش یعنی حفظ تمامیت
ارضی کشور و تحقق مبانی ایدئولوژی و آرمانهای انقالب ادامه دهد.

علل ناکامی تالش هیئتهای صلح

پساز پیروزی ایران در خرمشهر ،حامیان منطقهای و بینالمللی عراق ،مثل عربستان
و آمریکا سعی داشتند تا ایران را در مسیر مصالحه قرار دهند و از پیروزیهای بعدی

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

تحلیل و ارزیابی پایانِ
جنگ ایران و عراق

جلوگیری کنند؛ بنابراین کشورهای عرب منطقه بههمراه آمریکا و غرب در راستای حفظ
حکومت عراق و فشار بر ایران ،تالشهای خود را برای صلح آغاز کردند .الزم به ذکر
است که تالش برای میانجیگری و صلح بین طرفین ،از همان آغاز جنگ شروع شده بود و
هریک از میانجیگران سعی داشتند تا با تشویق دو کشور به مذاکره و عرضۀ پیشنهادهایی
برای پایان جنگ ،به منازعه خاتمه دهند؛ ولی هیچیک از این تالشها موفقیتآمیز نبود .در
آن دوره احمد سکوتوره رئیسجمهور گینه و رئیس هیئت حسن نیت کشورهای اسالمی
ازجمله نخستین کسانی بود که اقدام برای میانجیگری بین ایران و عراق را مطرح کرد و از
سران عرب و کشورهای حوزۀ خلیج فارس درخواست کرد تا برای پایاندادن به بحران
موجود بین ایران و عراق تالش کنند (ماد ،شمارةسند  ،156/8کد  .)1994-sنکتۀ مهم
دراینباره تقاضای صدام حسین از احمد سکوتوره برای میانجیگری و تشکیل کمیتهای
برای روشنکردن حقایق جنگ بود (رضایی میرقائد ،1390 ،ص .)116بهنظر میرسد که
این درخواست صدام برای پایان جنگ ،نوعی تاکتیک عملیاتی برای جلوگیری از ورود
نیروهای ایرانی به داخل خاک عراق بودهاست .یاسر عرفات رئیس سازمان آزادیبخش
فلسطین هم برای میانجیگری دربارۀ وضعیت مرزهای ایران و عراق نامهای به صدام حسین
نوشت و توقف جنگ را خواستار شد .این در حالی بود که اردن و قطر حمایت خود را از
عراق در درگیری با ایران اعالم کردند (الشرقاالوسط ،1981/9/22 ،ص .)7محسن رضایی
دربارۀ چرایی تداوم جنگ پساز فتح خرمشهر و نپذیرفتن پیشنهاد هیئتهای مذاکرهکننده
برای پایان جنگ چنین میگوید« :اینکه پساز فتح خرمشهر جنگ شش سال ادامه پیدا
کرد ،بهاینعلت بود که هیچ پیشنهاد صلحی وجود نداشت و درحقیقت ایران در آن شش
سال آخر فقط برای پایاندادن به جنگ میجنگید .علت این مطلب هم این است که با
اولین پیشنهاد صلحی که به ایران داده شد ،ایران استقبال کرد و آن را پذیرفت که همان
قطعنامۀ  598است ».همچنین ایران باتوجهبه سابقۀ تاریخی و شناختی که از شخصیت
صدام حسین داشت ،صلح بدون تضمین الزم را نمیپذیرفت؛ زیرا هیچ اعتمادی به
دولت عراق نداشت .بنابراین تالش عراق و مجامع بینالمللی و کشورهای منطقه برای
حل مسئله ،نه از روی اعتقاد بلکه بهعلت شرایط حادی بود که آنها را در موضع ضعف
قرار داده بود و منافعشان را تهدید کرده بود .در آن شرایط خواست ایران برای پایاندادن
به جنگ شامل خروج بیقیدوشرط نیرهای عراقی از سرزمینهای اشغالی ،تعیین و تنبیه
متجاوز ،و پرداخت غرامت جنگی بود (خبرگزاری جمهوری اسالمی ،گزارشهای ویژه،
شمارۀ  .)1361/2/20 ،311البته بنابه گفتۀ هاشمی رفسنجانی ،شورایعالی دفاع تصمیم
گرفته بود که شرط دیگری را هم به شروط آتشبس و صلح اضافه کند و آن شرط این بود
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که برای انتقال نیروهای رزمنده به قدس برای کمک به مردم لبنان در مقابل اسرائیل ،راهی
از خاک عراق در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار داده شود (هاشمی رفسنجانی،1393 ،
ص .)24خبرگزاری رویتر بهنقل از منابع دیپلماتیک گزارش میدهد که ایرانیان بهعلت
اینکه پیروزند ،به مذاکره حاضر نیستند؛ زیرا خونهای ریختهشده در این جنگ و تنفر
ایجادشده بیشاز آن است که دیگر جایی برای مذاکرات صلح باقی بگذارد (خبرگزاری
جمهوری اسالمی ،گزارشهای ویژه ،شمارۀ  .)1361/2/20 ،311درمجموع اگر بخواهیم
علل ناکامی تالش هیئتهای اعزامی برای پایاندادن به جنگ را باتوجهبه وضعیت داخلی
ایران تجزیهوتحلیل کنیم ،باید گفت که شرایط ایران در بعداز فتح خرمشهر بهگونهای
بودهاست که اگر اقدامی انجام نمیداد و در مرزهای خود توقف میکرد ،جنگ راکد
میماند و این توقف بهنفع عراق و بهضرر ایران بود؛ زیرا عراق اگرچه از خرمشهر بیرون
رانده شده بود ،ولی هنوز قسمتهایی از خاک ایران را در تصرف داشت و رکود جنگ
ِ
دوفاکتوی مناطق تصرفشده محسوب میشد .ثانی ًا عراق با استفاده از
بهمعنای شناسایی
فرصت زمانی ایجادشده به اوضاع داخلی خود رسیدگی و آثار شکست را جبران میکرد
و بر آمادگی خود میافزود .ثالث ًا رکود جنگ باعث تضعیف روحیۀ رزمندگان ایران میشد
ِ
ازجهت تبلیغاتی نیز برای ایران سودی نداشت .در چنین شرایطی ایران برای اعمال فشار
و
بر عراق و تحقق شرایط خود ،تدارکی وسیع دید و بهقصد ورود به خاک عراق و تسخیر
بصره -بهعنوان اهرم فشار -تهاجم خود را آغاز کرد.

علل صدور قطعنامۀ598

1. Iran Gate
2. Jamez bill.
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در سال  1364دو اتفاق مهم برای ایران روی داد؛ یکی انجام عملیات والفجر  8در تاریخ
 1364/11/21و تصرف جزیرۀ فاو ،و اتفاق مهم دیگر ماجرای مک فارلین که از آن بانام
ماجرای «ایرانگیت» 1یاد میشودِ .جیمز بیل 2نویسندۀ کتاب «عقاب و شیر» به چند دسته
از عوامل تاکتیکی و استراتژیکی دربارۀ تمایل آمریکا برای نزدیکترشدن به ایران در آن
دوره از جنگ اشاره میکند که مهمترین آنها آزادی اتباع گروگان گرفتهشده در لبنان ،القاء
خطر نفوذ شوروی به داخل ایران ،جلوگیری از صدور انقالب و تأثیر تصمیمات ایران بر
قیمت نفت بودهاست (بیل ،1371 ،ص .)494البته هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود،
قصد واقعی آمریکا را از این اقدام بیآیندهبودن دولت صدام ،جلوگیری از نزدیکشدن
ایران به اردوگاه شرق ،و نیاز غرب به فروش اسلحه به ایران بیان میکند (رحمانی،1383 ،
صص  .)15-14بههرحال با نپذیرفتن مک فارلین (فرستادۀ ویژۀ آمریکاییها) برای کمک
تجهیزاتی به ایران و رسوایی این ماجرا در محافل سیاسی خارجی ،آمریکا به حمایت قاطع
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از عراق روی آورد و در دو فاز نظامی و سیاسی بهشکل زیر وارد عمل شد:
الف .نظامی .1 :تقویت ناوگان دریایی خود و اعزام ناوهایش به منطقۀ خلیج فارس؛
 .2قراردادن اطالعات نظامی آواکسها و ماهوارههایش در اختیار دولت عراق
(رحمانی ،1383 ،ص.)37
ب .سیاسی .1 :فشار به دولتها برای اعمـال تحریم اقتصـادی و تسلیحاتی علیـه ایـران؛
 .2تالش در شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بیشتر به ایران (پارسادوست،1371 ،
ص .)274اعمال فشارها بر ایران بعداز ماجرای مک فارلین باعث شد تا ایران برای
رویارویی با وضعیت جدید ایجادشده در نظام بینالملل ،تالشهایی وسیع را برای انجام
عملیاتی «سرنوشتساز» در جنگ آغاز کند .بدینمنظور عملیات کربالی  4در تاریخ
 ،1365 /10/3با هدف تصرف شهر ابوالخصیب واقع در جنوب اروندرود و حومۀ بصره
انجام شد؛ ولی نتیجۀ عملیات کربالی  4بهشکلی نامطلوب موقعیت برتر ایران را -که با
فتح فاو حاصل شده بود -تحتتأثیر قرار داد و وضعیت روحی بدی را در فرماندهان
ایران بهوجود آورد (غالمپور ،1388 ،ص .)286البته با پیروزی ایران در عملیات کربالی
 5ضمن جبران بحران روحی ناشی از شکست در کربالی  ،4مواضع دشمن در شرق
بصره درهم شکسته شد .همچنین دستاورد دیگر عملیات کربالی  5فراهمکردن زمینۀ
صدور قطعنامۀ  598بود (هیوم ،1376 ،ص .)44البته جدا از نتیجۀ عملیات کربالی 5
چند عامل مهم دیگر هم در صدور قطعنامۀ  598تأثیرگذار بودند که مهمترین آنها انجام
عملیاتهای متعدد 1نیروهای ایران در داخل خاک عراق و تصرف فاو ،و نیز بازگذاشتن
دست عراق برای هرگونه اقدام غیرانسانی در جنگ مانند گسترش حمله به شهرها و
استفاده از سالحهای شیمیایی بود (اهللکرم( ،مصاحبه) .)1393/9/26 ،باتوجهبه مطالب
گفتهشده چنین بهنظر میرسد که ترس و نگرانی نظام بینالملل و حامیان عراق از ادامۀ
جنگ و درنتیجه سقوط صدام ،و نیز اعادۀ حیثیت سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد حافظ
ْ
حاصل
صلح بینالمللی قابلتوجه باشد؛ زیرا شورای امنیت با صدور قطعنامههایی بی
ناتوانی خود را در اذهان جهانی تقویت میکرد .بنابراین الزم بود تا برای نمایش قدرت و
نشاندادن توانایی و صالحیت خود در حل مناقشات بینالمللی ،قطعنامهای جدید صادر
ِ
دستکم امتیاز شناسایی متجاوز را به ایران بدهد.
کند که

مؤلفههای ملی تأثیرگذار در پذیرش قطعنامۀ598

فضای سیاسی و نظامی داخل کشور در سالهای منتهی به پایان جنگ بهگونهای بود
که نوعی تردید و اختالفنظر در بین مسئوالن و تصمیمگیرندگان اصلی جنگ ،برای

 .1این عملیاتها عبارت بودند از :عملیات
کربالی  ۴در غرب اروندرود؛ کربالی  ۵در
شلمچه و غرب اروندرود و کانال پرورش
ماهی؛ کربالی  ۶در شامل سومار؛ کربالی
 ۷در شامل غرب ایران؛ کربالی  ۸در رشق
برصه و غرب کانال پرورش ماهی؛ کربالی ۹
در قرص شیرین؛ کربالی  ۱۰در شامل شهر
ماووت عراق و مقابل رسدشت؛ همچنین
عملیات فتح  ۱در منطقۀ کرکوک؛ فتح ۲
در شامل رشقی و داخل مرز عراق؛ فتح ۳
در عمق ۳۰۰کیلومرتی داخل خاک عراق
در محدودۀ دهوک و زاخو؛ عملیات فتح
 ۴مجدداً در منطقۀ کرکوک؛ فتح  ۵در
سلیامنیه و جوارته و ماووت عراق؛ فتح  ۶در
شامل اربیل عراق؛ فتح  ۷در سیدصادق و
حلبچۀ عراق؛ فتح  ۸در شامل استان موصل؛
عملیات نرص  ۲و  ۳در شامل اربیل عراق؛
نرص  ۴در شامل عراق؛ نرص  ۵در غرب ایران؛
و عملیات والفجر ۹در اطراف شهر سلیامنیۀ
عراق (اطلس نربدهای ماندگار.)1392 ،
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ادامه یا پایان جنگ دیده میشد .در آن مقطع چند نامۀ مهم دربارۀ مشکالت اقتصادی
کشور و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات نظامی خدمت امام ارسال شد که در تصمیم
ایشان برای پذیرش قطعنامۀ  598مؤثر بود (غالمپور( ،مصاحبه) .)1393/9/26 ،باتوجهبه
محتوای نامههای ارسالی چنین بهنظر میرسد که طبق نظریۀ تهدید نظم ثانوی ،هزینۀ
ادامۀ جنگ برای ایران بهمراتب بیشتر از پذیرش قطعنامۀ پایان جنگ بودهاست؛ زیرا ایران
ازیکطرف برای ادامۀ جنگ به تجهیزاتی نیاز داشت که در اختیارش نبود و ازسوی دیگر
اراده و خواست نظام بینالملل برای پایاندادن به جنگ ،ایران را با شدیدترین تحریمهای
تسلیحاتی و اقتصادی مواجه میکرد .نکتۀ مهم دیگر دربارۀ جنگ ایران و عراق گزارش
دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت بود که در آن ایران بهعنوان مسئول تداوم جنگ در
بعداز فتح خرمشهر شناخته شده بود (ماد ،شمارة سند  ،23246کد )1985-s؛ این در حالی
بود که دولت عراق با پاسخ مثبت به طرحها و اقدامات کنشگران بینالمللی و منطقهای
سعی میکرد تا چهرهای مثبت از خود در افکار عمومی جهان نشان دهد .درمجموع
باتوجهبه مطالب گفتهشده و همچنین نظریههای مطرحشده دربارۀ پایاندادن به جنگها،
علل پذیرش قطعنامۀ  598و پایان جنگ ایران و عراق براساس مؤلفههای قدرت ملی
بررسی میشود:
 .1قدرت نظامی :قدرت نظامی بهدلیل نقشش در بازدارندگی از تهدید و در مقابله با کشورها
یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت و قدرت ملی بهشمار میرود .اوضاع نظامی ایران
در سالهای پایانی جنگ تحتالشعاع فعالیتهای دیپلماتیک قرار گرفته بود و این
موضوع باعث غفلت نسبی از جبههها و ایجاد تردید در میزان موفقیتهای نظامی شده
بود .تغییر فاز نظامی به فاز سیاسی در استراتژی جمهوری اسالمی ایران در حالی انجام
شد که در عراق عکس این قضیه درحال انجام بود؛ بدینترتیب که در عراق سیاست
در خدمت نظامیگری درآمده بود (درودیان ،1387 ،ص .)9از طرفی دولتهای غربی
مثل آلمان ،فرانسه و انگلیس ،تجهیزات نظامی فراوانی را درزمینۀ تولید سالحهای
شیمیایی و موشکی در اختیار عراق قرار دادند .همچنین حجم مبادالت عراق از 374/8
میلیون دالر در سال  1987به  826/8میلیون دالر در سال ( 1988سال آخر جنگ)
افزایش پیدا کرد (درودیان ،1387 ،ص.)34
 .2اقتصاد :مشکالت اقتصادی ایران در سالهای پایانی جنگ تشدید شد و این موضوع
امکان ادامۀ جنگ را به ایران نمیداد .مسئوالن اقتصادی کشور نیز اعالم کردند که
امکانات اقتصادی ،بودجه ،درآمد و هزینههای کشور به خط قرمز رسیدهاست و این
وضعیت دیگر برای کشور قابلتحمل نیست (جعفری ولدانی ،1382 ،ص .)102در
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این راستا قدرتهای بینالمللی بهویژه آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران برنامۀ کاهش
قیمت نفت و جلوگیری از صادرات نفت ایران با استفاده از تهاجمات عراق را طراحی
کردند که این اقدام در تصمیم ایران برای پذیرش قطعنامه تأثیرگذار بود.
 .3نیروی انسانی :در آغاز جنگ ،تمام اقشار جامعه وظیفۀ اصلی خود را درگیرشدن در جنگ
میدانستند؛ ولی پساز فتح خرمشهر و بهویژه پساز فتح فاو ،یعنی در مراحل پایانی
جنگ ،بهعلت تبلیغاتی ناهماهنگ که کار عراق را تمامشده تلقی میکردند و همچنین
تعیین سال سرنوشتساز ،ایران از برنامهریزی و تدوین استراتژیای دقیق و بلندمدت
برای مدیریت نیروی انسانی در جبههها غافل شد و درنتیجه در سال آخر جنگ با
مشکل نیروی انسانی مواجه شد .دراینباره بنابه گفتۀ محسن رضایی هنگامیکه آقای
هاشمی رفسنجانی در گزارشی به امام از مشکالت ادامۀ جنگ و کمبود نیروی انسانی
سخن گفتند ،امام فرمودند که درصورتنیاز حاضر است تا برای حضور نیروهای
مردمی در جبهه فراخوان صادر کند (رضایی میرقائد ،1390 ،ص .)267در طرف مقابل
ولی تعداد نیروی انسانی عراق در دورۀ جنگ همواره بیشتر میشد و علت این برتری
کمک کشورهای عربی منطقه در اعزام سرباز به عراق بود .برایناساس عراق ازطریق
حمایتهای مالی ،نظامی و سیاسی کشورهای حامی خود ،نهتنها توانست ارتش خود
را حفظ کند ،بلکه بهتدریج بر تعداد نیرو و قدرت آن نیز افزود؛ بنابراین مؤلفۀ نیروی
انسانی هم در تصمیم ایران برای خاتمه به جنگ مؤثر بودهاست.
 .4جغرافیا :عراق ازلحاظ ژئوپلیتیکی بهعلت محدودیت دسترسی به آبهای آزاد خلیج
فارس از جایگاهی چندان مهم برخوردار نبود و در انزوای ژئوپلیتیکی قرار داشت؛
بنابراین با درک اهمیت استراتژیکی و اکونومیکی اروندرود و شهر بندری خرمشهر
برای تصرف این بخش از قلمرو سرزمین ایران ،سیاست تهاجمی در پیش گرفت و
تمرکز اصلیاش را در دورۀ جنگ بر منطقۀ جنوبی ایران گذاشت (درویشی،1388 ،
ص .)98ولی برای ایران آنچه که براساس استراتژی ملیاش تعریف شده بود ،انجام
عملیاتی موفقیتآمیز برای خاتمه به جنگ بود که این موضوع با تصرف شبهجزیرۀ
فاو میتوانست محقق شود .هاشمی رفسنجانی دراینباره چنین میگوید« :فاو یکی
از عملیاتهایی بود که برای ختم جنگ طراحی کرده بودیم .هدف هم این بود که
از جادۀ ساحلی به امالقصر برویم» (رحمانی ،1383 ،ص .)88اهمیت سیاسی منطقۀ
فاو برای مسئوالن جمهوری اسالمی بهقدری مهم بود که میپنداشتند تصرف فاو
مشکالتی شکننده برای دشمن بهبار خواهد آورد و نتایج مثبت سیاسی آن پذیرش
قطعنامه و پایاندادن به جنگ خواهد بود؛ چنانکه اینگونه نیز شد و شورای امنیت
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سازمان ملل با تصرف فاو توسط ایران قطعنامۀ  598را صادر کرد.
 .5تغییر در مدیریت و سبک جنگ :تصمیمگیری راهبردی در دورۀ جنگ یکی از خطیرترین
نوع تصمیمات نظامی-سیاسی است و ازاینجهت میتواند بر مسیر و نتیجۀ جنگ
تأثیر بگذارد؛ این تصمیم را فرماندهان جنگ اتخاذ میکنند .ازجمله سیاستمداران و
فرماندهان دوران جنگ تحمیلی که نقشی مؤثر در تصمیمات راهبردی جنگ داشته،
اکبر هاشمی رفسنجانی است که پساز فتح خرمشهر در 3خرداد ،1361به پایان جنگ
ازطریق «مذاکرۀ سیاسی» معتقد بود .باتوجهبه تغییر رفتار نظامی عراق در سال 1361
و عقبنشینیاش از مناطق مرزی ،جنگ در آن مقطع بیشتر جنبۀ سیاسی بهخود
گرفته بود .هاشمی رفسنجانی بهعنوان هماهنگکنندۀ نیروهای مسلح طی حکمی در
30بهمن 1362به سمت فرماندهی دنبالۀ عملیاتهای موسوم به والفجرها منصوب
شد .ایشان باتوجهبه واقعیات صحنۀ عملیات و شناختی که از قابلیتها و توان
نیروهای خودی و نیز توان و ظرفیتهای ارتش عراق بهدست آورده بود ،با پیشنهاد
تئوری «جنگ جنگ تا یک پیروزی» به فکر تصرف منطقهای استراتژیک از خاک عراق
افتاد تا بعدها ازطریق «مذاکرۀ سیاسی» و از موضع برتر به جنگ پایان دهد (رضایی
میرقائد ،1374 ،ص .)49در مقطع دوم از دوران فرماندهی هاشمی رفسنجانی که با
گسترش جنگ شهرها ،جنگ شیمیایی و جنگ نفتکشها در خلیج فارس همزمان
بود ،امام در 12خرداد 1367عنوان «جانشین فرمانده ِ کل قوا» را به ایشان داد .چنین
بهنظر میرسد که انتخاب هاشمی رفسنجانی بهعنوان جانشین فرمانده ِ کل قوا در
سال  ،1367اقدامی حسابشده و زمینهساز پایان جنگ بودهاست؛ چراکه اقدامات و
مذاکرات سیاسی ایشان در این راستا بودهاست .مهمترین اقدامات ایشان در سال آخر
جنگ عبارت بود از:
 .1تشکیل ستاد جنگ؛
 .2گرم نگهداشتن جبههها توسط سپاه و آجا؛
 .3اجرای عملیاتهای آفندی در جنوب؛
 .4تهیۀ مقدمات پذیرش قطعنامه؛
 .5پیگیریهای سیاسی و نظامی؛
 .6توسعۀ جنگ از زمینی به دریا (جنگ نفتکشها)؛
 .7افزایش سفرهای سیاسی به کشورها؛
 .8پیشنهاد جانشینی فرمانده جنگ به محسن رضایی ،و توسعهندادن رزم نزاجا
(بختیاری( ،مصاحبه).)1394/2/16 ،
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مهمترین تفاوت دورۀ فرماندهی هاشمی رفسنجانی با فرماندهان قبلی توجه بیشتر
ایشان به رویکرد سیاسی بود و شاید تالش برای پذیرش قطعنامۀ  598مهمترین رخداد
دورۀ فرماندهی هاشمی رفسنجانی باشد .البته عوامل دیگری هم در پذیرش قطعنامه مؤثر
بودهاند که عبارتاند از:

 .1مامنعت از عراق برای گرفنت ظاهری چهرۀ صلحطلب.
 .2استفادۀ وسیع عراق از سالحهای شیمیایی و میکروبی :اسناد جنگ نشان میدهد که
عراق در اوایل دهۀ  1980بیشاز هزار تن عامل خردل از کشورهای اروپای غربی و
ایاالتمتحده وارد کرده بودهاست (ماد ،شمارةسند  ،3865کد .)1986-s
 .3تهدیدهای بیناملللی :از ابتدای اردیبهشت  1366حضور ناوگانهای نظامی کشورهای
خارجی بهویژه آمریکا در خلیج فارس ،بهبهانۀ ایجاد امنیت در کشتیرانی منطقه نوعی
تهدید برای ایران بهحساب میآمد (محمدی ،1386 ،ص.)174
 .4سلب دفاع مرشوع از ایران :برابر مادۀ  51منشور سازمان ملل ،کشوری که به آن تجاوز
میشود تا زمانی که شورای امنیت تدابیری اجرایی برای دفع تجاوز اتخاذ نکند ،حق
دارد از خود دفاع کند؛ ولی بهمحض اینکه شورای امنیت در این راستا اقدام کرد
آن کشور موردتهاجم ،باید از ادامۀ حمالت خودداری کند تا شورای امنیت بتواند
با اطمینان خاطر بیشتر درزمینۀ شناسایی و تنبیه متجاوز به فعالیت ادامه دهد .قید
تعیین مسئول مخاصمه در بند  6قطعنامۀ  598این حق مشروع را از ایران سلب کرد
(منصوری الریجانی ،1390 ،ص.)24
 .5تحریم تسلیحاتی علیه ایران :اگرچه ایران در طول جنگ هم برای تهیۀ اسلحه و ادوات
جنگی با مشکل مواجه بود ،ولی در این مرحله ،تحریم مفهومی دیگر داشت؛ چراکه
تحریم متوجه کشوری بود که از پذیرفتن قطعنامۀ  598امتناع کند (صدیقیان،1389 ،
ص .)31در 22ژوئیۀ1987م بهدستور صدام حسین رئیسجمهور عراق اجالس
مشترک فرماندهی در عراق تشکیل شد و طی آن عراق قطعنامۀ  598را پذیرفت
و آمادگیاش را برای همکاری با دبیرکل و شورای امنیت درزمینۀ حل جامع منازعه
اعالم کرد 1.سخنگوی دولت عراق نیز دراینباره اظهار کرد« :عراق آماده است قطعنامۀ
شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد ،مشروط به اینکه ایران نیز اقدامی مشابه انجام
دهد؛ لذا تعهد عراق به پذیرش صریح و بدون قید و شرط قطعنامه ،منوط به اقدام
متقابل ایران است» (اطالعات ،1366/5/1 ،ص .)3باتوجهبه مواضع دو کشور ،دبیرکل
سازمان ملل ،پساز مراجعت از تهران و بغداد ،طی نامهای 9صفحهای از دو کشور
خواست تا در اجرای قطعنامۀ  598آتشبس را برقرار کنند .ایشان در این نامه بر

1. INA (Iraq news Agency). 22 july
1987. (From Baghdad). No 2.
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زمان اجرای آتشبس ،عقبنشینی نیروها به مرزها ،مبادلۀ اسیران جنگی و تشکیل
کمیسیونی برای تعیین متجاوز و مسئول شروع جنگ تأکید کرد که این موضوع باعث
شد تا ایران به خواستههایش نزدیکتر شود (ماد ،شمارۀ سند  ،108535کد .)1985-s

ارزیابی پایان جنگ

1. Harold Brown.
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تجاوز عراق به ایران علل ،اهداف و انگیزههای ایدئولوژیک ،سیاسی و ارضی داشت که
برخی از آنها پیشینهای تاریخی داشت و برخی به وقوع انقالب اسالمی ایران مربوط بود.
ازجمله مهمترین علل و اهداف عراق در جنگ ،ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و پرکردن
خأل قدرت در منطقه بود .با بههمخوردن موازنۀ قوا در منطقۀ خلیج فارس صدام حسین
سعی داشت تا با همسوکردن آمریکا به ژاندارمی منطقه برسد (رضایی میرقائد،1390 ،
ص .)71صدام خود دربارۀ اهداف نظامی و سیاسی عراق در آغاز جنگ با ایران چنین
میگوید« :جنگ درواقع ارادۀ نیل به اهداف معین با استفاده از وسایل مبارزه است .در
فاز نظامی هدف اصلی ما خارجکردن ارتش ایران از مواضع مهم استراتژیک در نقاط
مرزی بود تا ایرانیان نتوانند به داخل عراق حملۀ نظامی کنند و در فاز سیاسی ،هدف ما
بهرسمیتشناختن حق حاکمیت عراق بر مناطق شطالعرب و سرزمینهای مجاور آن است
که ایران طی قرارداد الجزایر بهزور نظامی غصب کرده بود .همچنین ایران باید به حقوق
حقۀ عراق درزمینۀ سه جزیرۀ تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی اعتراف کند و هیچگونه
دخالتی در امور داخلی عراق نکند» (ماد ،شمارة سند  ،3865کد  .)1986-sیکی دیگر از
اهداف مهم عراق جلوگیری از صدور انقالب اسالمی بود؛ چراکه انقالب ایران برخالف
انقالبهای قبل و بعداز انقالب کمونیستی روسیه ،بهنام «اسالم» و با شعار «جداییناپذیری
دین از سیاست» بهوقوع پیوسته بود و دولت عراق به این لحاظ از انقالب ایران که مبتنیبر
آموزههای شیعی بود ،احساس خطر میکرد (دهقانی فیروزآبادی ،1389 ،ص .)334از
طرفی دولت آمریکا نیز از وقوع انقالب ایران در منطقه نگران بود .هنری کیسینجر وزیر
امور خارجۀ آمریکا در اوایل انقالب گفت« :اگر انقالب در چارچوب جغرافیایی ایران
خالصه شود ،برای ما قابلتوجیه است؛ ولی متوجهبودن صدور پیام انقالب اسالمی که
حداقل خطاب به مسلمانان است ،منافع و امنیت مقامات واشنگتن را تهدید میکند».
همچنین هارلد براون 1وزیر دفاع وقت آمریکا در 28ژانویۀ8/1980بهمن 1359تصریح کرد
که بزرگترین خطر برای امنیت آمریکا خطر توسعهطلبی شوروی نیست؛ بلکه خطری
است که از گسترش انقالبهای غیرقابلکنترل مانند انقالب اسالمی ایران در جهان سوم
ناشی میشود (میلر ،1980/9/23 ،ص .)4برایناساس عراق با حمایت چندین کشور و نیز
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باتوجهبه شرایط ناآرام سیاسی ایران در هنگام انقالب ،حمله به ایران را برای تأمین اهدافش
آغاز کرد؛ ولی پایان جنگ بهشکلی رقم خورد که برای دولت عراق و صدام حسین
قابلانتظار نبود .اگرچه صدام احساس میکرد در تضعیف انقالب در امتدادش به خارج از
مرزهای ایران موفق عمل کردهاست و بهاینعلت قهرمان امت عرب و حامی دروازههای
شرقی است ،ولی به هزینههای سنگینی هم که بر عراق تحمیل شده بود فکر میکرد؛
بنابراین الزم میدانست که کشورهای عربی ،غربی و نیز جبهۀ کمونیست احساسی عمیق
دربارۀ این موضوع داشته باشند و انتظار داشت که کمکهایی سنگین به عراق بپردازند.
باید توجه داشت که عراق در حالی وارد جنگ شد که درآمدهایش به  43میلیارد دالر
میرسید؛ ولی وقتی از آن خارج شد 70 ،میلیارد دالر بدهکار بود که نیمی از آنْ بدهی به
کشورهای عربی بود (شربل ،1395 ،صص  .)195-193عراقیها در دورۀ ْ
جنگ تجهیزات
و مواد خام مصرفی خود را از  ۲۰۰شرکت در  ۲۱کشور جهان تهیه میکردند و با استفاده
از این کمکها و نیز حمایتهای مالی کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس -بهویژه
عربستان و کویت -توانستند توان نیروی زمینی و هوایی خود را افزایش دهند .بررسی
وامها و کمکهای اقتصادی خارجی به دولت عراق در طی سالهای آخر جنگ نشان
میدهد که عراق بدون این کمکها ،قطع ًا بهتنهایی قادر نبودهاست هزینۀ جنگ را بپردازد
(رودباری ،1998 ،ص .)162عالوهبر بدهکاری مالی و اقتصادی عراق در پایان جنگ ،باید
توجه داشت که عراق بهعنوان آغازگر جنگ و با هدفهای مشخص ،ازجمله سرنگونی
نظام انقالبی حاکم بر ایران ،تصرف و تجزیۀ خوزستان و لغو قرارداد  1975الجزایر به
ایران حمله کرد؛ ولی هیچگاه نتوانست اهداف خود را تأمین کند و تنها بهعلت پشتیبانی
همهجانبۀ بینالمللی و منطقهای توانست به حیات سیاسی ،اقتصادی و نظامی خود ادامه
دهد؛ موضوعی که وابستگی عراق به قدرتهای بزرگ را عمیقتر کرد.
دربارۀ واکنش و اهداف ایران در دورۀ جنگ تحمیلی میتوان گفت که بههنگام تهاجم
نظامی عراق ،اصل دفاع بهعنوان هدف اصلی در دستور جمهوری اسالمی قرار گرفت؛
همچنین دراینارتباط  3هدف عمدۀ دیگر هم دنبال شد:
 .1تثبیت موقعیت عراق و جلوگیری از پیشروی بیشتر آن کشور؛
 .2آزادسازی مناطق اشغالی ج.ا .ایران از لوث وجود رژیم بعثی عراق؛
 .3تعقیب و تنبیه متجاوز و سرنگونی رژیم صدام (خبرگزاری جمهوری اسالمی،
گزارشهای ویژه ،ش ،1361/2/20 ،311ص.)10
ایران عالوهبر این اهداف ،هدف دیگری را نیز دنبال میکرد و آن اجازۀ انتقال نیروهای
رزمندۀ ایران از داخل خاک عراق بهسمت قدس ،برای کمک به مردم لبنان در مقابل
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اسرائیل بود (هاشمی رفسنجانی ،1393 ،ص .)24آنتونی کردزمن 1از کارشناسان و محققان
جنگ ایران و عراق در کنفرانسی ویژه در «انستیتو تحقیقاتی بینالمللی بروگینز» 2چنین
میگوید« :ایران در پایان جنگ اگرچه نتوانست کشور متجاوز عراق را بهعلت حمایتهای
گستردۀ قدرتهای جهانی ،تنبیه و مجازات کند ،ولی توانست با حمایت و پشتیبانی مردم
نظام سیاسی خود را با شاخصهای انقالبی-دینی تثبیت کند» (کردزمن و واگنر.)1389 ،
تحول در حوزۀ پزشکی و نظامی ،همچنین شکست سیاستها و برنامههای آمریکا
و متحدانش در منطقه با تشکیل محور مقاومت ،ازجمله دستاوردهای مهم جنگ تحمیلی
بود .در بُعد سیاست خارجی نیز مهمترین رهاورد جنگ تحمیلی را تثبیت نظام جمهوری
اسالمی ایران میتوان دانست که البته این برداشت از جنگ ،موجب بهحاشیهراندن روایت
ملیگراها از نتیجۀ پایان جنگ شد؛ زیرا در گفتمان ملیگرایی تأکید بر حفظ تمامیت ارضی
و مرزهای میهن موردتوجه بود و پایان جنگ با این معیار سنجیده میشد؛ درحالیکه
دستاورد جنگ را براساس آنچه که امامخمینی بیان داشته بودند ،باید فراتر از مرزهای
زمینی جستوجو کرد .ایشان فرموده بودند:
«نباید که بگوئیم درعوض شهادت فرزندان اسالم ،تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر
آزاد شد .تمامی اینها خیاالت باطل ملیگراهاست .ما هدفمان باالتر از آن است که ملیگراها
تصور کردند .ما هدفمان پیادهکردن اهداف بینالمللی اسالمی در جهان است» (صحیفۀ امام،
 ،1378جلد  ،21ص .)89بدینترتیب از این سخنان امام چنین میتوان استنباط کرد که
جنگ تحمیلی باید به محملی برای تثبیت و تداوم حیات گفتمان اسالم مکتبی و نه گفتمان
ملیگرایی صرف تبدیل میشد .امام در پایان جنگ با اشاره به برکات جنگ فرمودند:
«هرروز ما در جنگ برکتی داشتهایم که در همۀ صحنهها از آن بهره جستهایم .ما
انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نمودهایم ...ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و
غرب را شکستیم .ما در جنگ ریشههای انقالب پربار اسالمیمان را محکم کردیم ...ما
در جنگ حس برادری و وطندوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم .ما در جنگ
به مردم جهان و خصوص ًا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها
تا سالیان سال میتوان مبارزه کرد ...و از همۀ اینها مهمتر ،استمرار روح انقالبی در پرتو
جنگ تحقق یافت» (صحیفۀ امام ،1378 ،جلد  ،21ص .)289درمجموع ارزیابی پایان جنگ
نشان میدهد که دولت عراق باوجود حمایت گستردۀ کشورهای منطقه و نظام بینالملل،
بدون تأمین اهدافش جنگ را بهپایان رساند و ازاینجهت بازندۀ جنگ محسوب میشود.
در مقابل میتوان گفت که اگرچه دولت ایران بدون داشتن متحد ،موردتهاجم نظامی و نیز
تحریم شدید تسلیحاتی و اقتصادی قرار گرفته بود ،ولی باتوجهبه دستاوردهایی همچون،
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حفظ و تثبیت نظام سیاسی انقالب و نیز حفظ تمامیت ارضی بهعنوان اصل حاکمیت ملی
و همچنین بروز خالقیتها و نوآوریها در عرصههای مختلف ،شایستۀ عنوان کشور برنده
در پایان جنگ است.

جمعبندی

نخست علل و زمینههای صدور و
پایان جنگ ایران و عراق از دو نظر اهمیت دارد؛
ْ
پذیرش قطعنامۀ  ،598و دوم ارزیابی و مشخصشدن طرف پیروز و طرف بازندۀ جنگ.
آن چیزی که دربارۀ علل صدور قطعنامۀ  598مهم و تأثیرگذار بود ،ترس از عملیاتهای
ادامهدار ایران و ارادۀ نظام بینالملل برای پایان جنگ بود؛ همچنانکه علل شروع جنگ
نیز خارج از خواست دو کشور ایران و عراق بود .دربارۀ علل پذیرش قطعنامۀ  ،598به
مؤلفههای قدرت ملی یک کشور مانند قدرت نظامی ،اقتصاد ،جغرافیا ،نیروی انسانی مجهز
در جنگ ،مدیریت بازیگران جنگ ،دیپلماسی فعال و نقش نظام بینالملل میتوان اشاره
کرد؛ زیرا اکثر این مؤلفهها در روند تصمیمگیری برای پذیرش قطعنامۀ  598تأثیرگذار
بودند .در چارچوب معیار «هدف-نتیجه» شاید تصور ما از پایان جنگ ،بهعلت تحلیلرفتن
ِ
جنگ بدون برنده باشد؛ ولی الزم
بنیۀ دو کشور و نیز تحققنیافتن کامل اهداف طرفین،
است توجه شود که عراق در دستیابی به هیچکدام از اهدافش موفق نبود و تنها وابستگی
خود را درزمینۀ خرید تسلیحات نظامی ،و مسائل اقتصادی به قدرتهای بزرگ بیشتر کرد.
درحالیکه ایران توانست با حمایت و پشتیبانی مردم ،ضمن حفظ تمامیت ارضی ،جنگ
را اداره کند و نظام سیاسی خود را با شاخصهای انقالبی-دینی تثبیت کند .ایران همچنین
درزمینۀ علوم و فناوری ،پزشکی ،تولیدات صنایع دفاعی دستاوردهایی مهم کسب کرد و
مهمتر اینکه ایران توانست با جلوگیری از اجرای برنامهها و سیاستهای آمریکا و غرب
در منطقه ،بهعنوان نماد و الگوی مقاومت در منطقه و جهان شناخته شود.

منابع

اسناد

موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس( ،ماد) :شمارة سند 1986-s ،3865؛  ،5446کد 1975-s؛ ،23246
کد 1985-s؛  ،108535کد 1985-s؛  ،16208کد 1985-s؛  ،156/8کد 1994-s؛  ،16208711کد
1985-s؛  ،16208712کد .1985-s
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،گزارشهای ویژه ،ش ،1361/2/20 ،311مرکز مطالعات و تحقیقات
جنگ.
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آمار کارگاههای بزرگ صنعتی سال  .۱۳۵۹منتج از آمارگیری از کارگاههای بزرگ صنعتی سال  .1360تهران:
مرکز آمار ایران.

بوتول ،گاستون .)1374( .جامعهشناسی جنگ( .هوشنگ فرخجسته ،مترجم) .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

بیلِ ،جیمز .)1371( .شیر و عقاب( .فروزنده برلیان ،مترجم) .تهران :نشر فاخته.

پارسادوست ،منوچهر .)1369( .نقش عراق در شروع جنگ همراه با بررسی تاریخ عراق و اندیشههای
حزب بعث( .چ .)1تهران :شرکت سهامی انتشار.

پارسادوست ،منوچهر .)1371( .نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران ،همگامی امریکا و شوروی در
ادامۀ جنگ( .چ .)1تهران :شرکت سهامی انتشار.

پوردستان ،احمدرضا و دیگران .)1392( .اطلس نبردهای ماندگار :عملیات نیروهای زمینی در هشت سال
دفاع مقدس :شهریورماه  - 1359مردادماه ( .1367چ .)34تهران .سورۀ سبز.

جعفری ولدانی ،اصغر .)1382( .روابط خارجی ایران «بعداز انقالب اسالمی»( .چ .)2تهران :انتشارات آوای نور.
حاجییوسفی ،امیرمحمد .)1392( .جنگ ایران و عراق از نگاه نظریههای روابط بینالملل .تهران :انتشارات
صفحۀ جدید.

خمینی ،روحاهلل .)1378( .صحیفۀ امام :مجموعهآثار امامخمینی (س) ،بیانات ،پیامها ،مصاحبهها ،احکام،
اجازات شرعی و نامهها( .ج ،11ج .)21تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی.

درودیان ،محمد .)1382( .پرسشهای اساسی جنگ :نقد و بررسی جنگ ایران و عراق .تهران :مرکز
مطالعات و تحقیقات جنگ.

درودیان ،محمد .)1387( .فاو تا شلمچه :سیری در جنگ ایران و عراق( .ج( .)3چ .)6تهران :مرکز مطالعات
و تحقیقات جنگ.

درودیان ،محمد .)1389( .تجزیهوتحلیل جنگ ایران و عراق جلد  :2جنگ ،بازیابی ثبات :بررسی تحوالت
نظامی ایران از  1359تا ( .1361چ .)2تهران :مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

درودیان ،محمد .)1391( .سیری در جنگ ایران و عراق؛ جلد  :5پایان جنگ .تهران :مرکز مطالعات و
تحقیقاتجنگ.

درویشی سهتالنی ،فرهاد .)1388( .تجزیهوتحلیل جنگ ایران و عراق :ریشههای تهاجم .تهران :مرکز
مطالعات و تحقیقات جنگ.

دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل .)1389( .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران .تهران :انتشارات سمت.
رحمانی ،قدرتاهلل .)1383( .بیپرده با هاشمی رفسنجانی( .چ .)2تهران :انتشارات کیهان.

رضایی میرقائد ،محسن .)1374( .درسهای تجزیهوتحلیل جنگ ایران و عراق .تهران :دانشکدۀ فرماندهی
و ستاد سپاه.

90

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

تحلیل و ارزیابی پایانِ
جنگ ایران و عراق
رضایی میرقائد ،محسن .)1390( .جنگ بهروایت فرمانده :درسگفتارهای جنگ .تهران :بنیاد حفظ آثار و
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The structure of openings of the Qajarid
official correspondence
Hossein Ahmadi Rahbarian1 | MaghsodAli Sadeghi Gandomani 2

Abstract:
Purpose: This paper has examined the structure of the openings of the Qajarid domestic and forign correspondence.
Methodology and Research Design. Archival records and library resources were examined to collect data for this paper.
Findings and Conclusion: The structure of the introduction consisted of three parts:
addressing, titles and prayers. Since the Qajarid period, the initiation of domestic and
foreign officialcorrespondence, depending on the importance of the letter, became
shorter. The prayer line was not used for domestic correspondence and only one tiitle
was used for th eadrresee. With regard to foreign correspondence, prayer and complementary phrases were rarely used. The introduction to most of the Qajarid correspondence followed the Brotherhood principles.
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ساختاررکنمطلعدرمکاتباتعرصقاجار
حسین احمدی رهربیان| 1مقصودعلی صادقیگندمانی

2
فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :بررسی ساختار رکن مطلع در مکاتبات داخلی و خارجی در دیوانساالری عصر قاجار.
روش /رویکرد پژوهش :مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع
کتابخانهای تنظیم شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :ساختار نامههای دیوانی از سه بخش رکن مطلع ،رکن حال ،و رکن خاتمه تشکیل
میشود .اجزای رکن مطلع هم شامل سه بخش خطاب ،القاب ،و دعا است .با رویکارآمدن حکومت
دیوانی داخلی و خارجی کوتاهتر شد .کوتاهی و بلندی مطلع در دورۀ
قاجار ،رکن مطلع در مکاتبات
ِ
ً
قاجار در مرحلۀ اول به ارزش و اهمیت نامه بستگی داشت .معموال در مکاتبات داخلی دیوانساالری
قاجار ،بخش دعا در رکن مطلع به کار نمی رفت و ازبین خطاب و القاب هم یکی از آنها مورد استفاده
قرار می گرفت .در مکاتبات خارجی دعا و القاب بهندرت استفاده میشد و به طور کلی رکن مطلع در
بیشتر مکاتبات عصر قاجار از اصول نامههای اخوانی تبعیت میکرد.

ڪلیدواژهها:

رکن مطلع؛ دیوانساالری؛ اخوانیات؛ مکاتبات؛ قاجار.
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مقدمه

فن دبیری و انشاء ،جزوی از شغلِ منشیان و دبیران ایران باستان بود .پساز ظهور اسالم
کارکرد دیوان انشاء و دیوان طغرا در دربارهای ایرانی وسیعتر شد .فن انشاء از قرن ششم،
بیشتر ترویج یافت و کتابهایی برای آموزش این فن نوشته شد که تا دوران صفوی و
قاجار هم تدوین آنها ادامه یافت .این کتابهای آموزشی با مطالعۀ نامههای قدیمیتر به
اصولی دست پیدا میکردند و آن را بهصورت مکتوب به آیندگان انتقال میدادند.
نثر ادب فارسی از حکومت سلجوقیان بهبعد بهتدریج متکلف شد و این رویه در
نامههای دیوانی تا دوران صفوی و افشار ادامه پیدا کرد .عالوهبر متن ادبی متکلف ،اجزای
سند ازجمله مهر ،تحمیدیه ،طغرا و تاریخ هم با تشریفات رعایت میشد .ولی بهنظر
میرسد که گسترش دیوانساالری و درنتیجه افزایش تعداد مکاتبات در دورۀ قاجار ،سبب
کنارگذاشتن برخی از این تشریفات شده باشد .در واقع رواج سادهنویسی در مکاتبات یکی
از ویژگیهای نثر دورۀ قاجار است .سادهنویسی با تألیف منشآت قائممقام فراهانی آغاز
شد .از ویژگیهای این کتاب ،نزدیکی نثر آن به زبان گفتوگو و استفاده از الفاظ و عبارات
عامیانه است .منشآت قائممقام یکی از بزرگترین آثار ادبی عصر قاجار است .قائممقام با
این اثر ،انقالبی در سادهنویسی نثر فارسی بهوجود آورد و بهتدریج پساز او سادهنویسی
در نثر فارسی بیشتر رواج یافت .پساز قائممقام ،حاجی میرزاآقاسی که از طبقۀ روحانیون
فرودست بود ،به باالترین مقام دیوانی رسید و سادهزیستیاش در روش حکومتی تأثیر
گذاشت؛ بهطوریکه برخی از تشریفات رایج در حکمرانی کمرنگتر شد و این رویه در
دوران صدارت امیرکبیر تا نهضت مشروطه جدی تر دنبال شد.
بهدلیل اینکه نامههای اداری عصر قاجار بهسوی سادهنویسی گرایش داشت ،نثر ادبی
نامههای اخوانی در مطلع این نامهها کاربرد پیدا کرد .از شاخصهای نامههای اخوانی،
نامشخصبودن مخاطب و موضوع نامه است (منتجبالدین بدیع ،1396 ،ص)50؛ البته
یکی از روشهایی که با استفاده از آن میتوان به مخاطب این نوع نامهها پیبرد ،شناخت
شکل و محتوای مطلع این نامههاست .بهطور کلی ساختار یک نامه کامل دیوانی بهترتیب
از سه بخش رکن مطلع ،رکن حال و رکن خاتمه تشکیل میشد و رکن مطلع یا مقدمۀ نامه
قسمتی از متن بود که تاحدّامکان میبایست زیباتر ترتیب داده میشد و به همین سبب در
آداب دبیری و ترسل ،بیشتر به آن توجه میشد و منشیان و دبیرانْ قدرت و تسلط ادبی
خود را در انشاء و تنظیم آن نشان میدادند .مطلع و مقدمۀ ْ
کامل شامل سه جزء خطاب،
القاب ،و دعا بودهاست (قائممقامی ،1350 ،ص .)154از عبارتهای مطلع نامه تااندازهای
میتوان به هویت شخص فرستنده و گیرنده پیبرد .در اینجا برای نمونه به رکن مطلع
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کامل در نامۀ نادرشاه به سیدمحمدپاشا صدراعظم عثمانی اشاره میشود که در آن خطاب
و القاب و دعا با خط تیره جدا شدهاست.
«جناب معالینصاب ،وزارت و حشمت و اقبالپناه ،ابهت و عظمت و اجاللدستگاه،
شهامت و بَسالتانتباه –1عالیجاه ِ قدوةُ الوزراء 2العظام ،عمدةُ االمراء الفخام ،3ناظماألمور
6
بالرأی الصائب ،کافل 4المها ُّم 5الجمهور بالفک ِر الثّاقب
مؤتمن الدولةُ العلیة الخاقانیه ،معتمدُ
ُ
السلطنةُ البهی ُة  7السلطانیه ،وزیر صاحبتدبیر صافیرأی ،مشیر صائبضمیر ُملکآرای،
دستور اکرم افخم ،صدر معظم محترم ،نظا ُم العالم وزیر اعظم– رفیع اهللتعالی شأنه و
ِ
ِ
تکریمات ازحدافزو ِن خسروانه مع ّزز
کر َمتمشحو ِن خدیوانه و
ضاعف اقباله به
تعلیمات َم ُ
و گرامی ب ُ َود» (نصیری ،1364 ،ص.)87
دربارۀ نحوۀ مطلعنویسی در اسناد دورۀ قاجار پژوهش مستقلی انجام نشدهاست؛ تنها
جهانگیر قائممقامی در کتاب مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی بهصورت کلی نگاهی به
این موضوع داشتهاست.
 .1پژوهش حاضر با بررسی مطلع نامههای دیوانی دورۀ قاجار بهدنبال پاسخ به پرسشهای
زیر است:
 .2ویژگی مطلع نامههای شاه و شاهزادگان و دیوانیان در دورۀ قاجار چیست؟
 .3تفاوت مطلع نامهها در مکاتبات داخلی و خارجی دورۀ قاجار چیست؟
رویکرد سادهنویسی در نامههای اخوانی ،تا چهاندازه در رکن مطلع در دیوانساالری دورۀ
قاجار تأثیر گذاشتهاست؟

 .1رکن مطلع در مکاتبات داخلی

در متون تاریخی ،نامهها و منشآت را به دو دستۀ سلطانیات و اخوانیات دستهبندی کردهاند؛
و بهطور کلی اسناد تاریخی ازجمله نامهها به چهار دستۀ مالی و حقوقی ،اخوانی ،سلطانی،
و دیوانی تقسیم شدهاند (قائممقامی ،1350 ،ص42؛ روستایی ،1395 ،ص .)114این
تقسیمبندی از متون قرون میانه نشأت گرفتهاست و برای عصر قاجار چندان دقیق نیست.
در واقع در عصر قاجار ،دیوانساالری ایران گسترده شد و بالطبع در زندگی مردم بیشتر
دخالت داشت و درنتیجه ادبیات مکاتبات این دوره را تحتتأثیر قرار داد و سبک انواع
نامهها در یکدیگر ترکیب شد .برای نمونه نامههای سلطانی و دیوانی تحتتأثیر سبک
نامههای اخوانی قرار گرفت.
مضمون مکاتیب اخوانی نیز بیشتر درزمینۀ مسائل جاری زندگی ازقبیل شکایت از
محرومیتها و مصائب گوناگون ،دوری و هجران ،جفای دوستان ،سعایت دشمنان و

 .1بَسالت  :/basālat/شجاعت.
 .2قدوه  :/qodve/رهرب؛ پیشوا؛ مقتدا.
 .3فخامت  :/faxāmat/بزرگواری؛ تنومندی.
 .4کافل :ضامن؛ کفیل.
 .5مهام  :/]mahām[m/جمع مهم؛ کارهای
بزرگ و دشوار.
 .6ثاقب :نافذ.
 .7بهیه  :/bahiyye/تابان؛ درخشان؛ فاخر؛
شکوهمند.
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قدرنشناسی خدمات افراد صالح در امور کشوری و کنارهجویی و گوشهگیری افراد مجرب
و کهنسال است (ثابتیان ،1343 ،ص .)355نامههای اخوانی با عبارتهای اولشخص
مفرد آغاز میشود و عبارت «تصدقت شوم» و یا «عرضۀ خاکپای مبارک میدارد» ازجمله
عبارتهای مرسوم در مطلع این نوع نامههاست (ساکما ،295/7697 ،صص،113 ،104 ،
.)274 ،109
منظور از اسناد سلطانی در این پژوهش ،نامههایی است که دستخط شاه در آنها
وجود داشته باشد؛ نامههایی ازطرف شاه خطاب به صدراعظم و وزیران و شاهزادگان و یا
ازطرف اشخاص مذکور خطاب به شاه .منظور از اسناد دیوانی اسنادی است که فرستنده
یا گیرنده ،دیوان و دولت باشد .در بخش اسناد سلطانی ،محتوای رکن مطلع در مکاتبات
داخلی سالطین قاجار و در قسمت اسناد دیوانی ،محتوای رکن مطلع نامههای اشخاص
در دیوانساالری بررسی می شود.

 .1 .1رکن مطلع در مکاتبات سلطان

نامههای شاهان قاجار بیشتر خطاب به صدراعظم بود .این نامهها با تحمیدیۀ سادۀ «هو»
آغاز میشد و بعض ًا هم بدون تحمیدیه بود (ساکما ،295/7697 ،صص  194و  .)216در
میان شاهان قاجار نامههای محمدشاه به حاج میرزاآقاسی بهلحاظ واژگانی با صدراعظمهای
قبل و بعداز او تفاوت داشت؛ زیرا محمدشاه او را مراد و مرشد خود میدانست« .جناب
ت فِ َ
داک»« ،فدایت شوم»« ،روحی فداک»« ،جناب روحپاک»،
«جعِ ْل ُ
حاجی س ّلم ُهاهللُتعالی» و ُ
«حکم آنچه تو فرمایی» عبارتهایی است که محمدشاه در رکن
«رأی آنچه تو اندیشی» و
ْ
ْ
مطلع در نامههایش به آقاسی بهکار میبرد (شمیم ،1389 ،ص124؛ ساکما،295/7697 ،
ص .)148ولی سالطین بعداز محمدشاه ،شخص صدراعظم را معموالً بدون خطاب و با
ِ
ْ
ِ
اتابک اعظم»
اشرف
«جناب
لقب رسمی مانند «جناب امینالسلطان»« ،جناب صدراعظم»،
خطاب قرار میدادند و بعض ًا نیز بدون آوردن نام و القاب ،نامه را آغاز میکردند (نک:
گزارشات امینالدوله به ناصرالدینشاه؛ صفایی ،بیتا ب ،صص 241 ،237؛ کسروی،
 ،1385ص .)446همچنین شاه در آغاز نامه برای خطاب به اشخاص نزدیکی که در
دربار حضور داشتند ،از القابشان مانند «امینخلوت» استفاده میکرد (افشار،1386 ،
ج ،2ص .)51شاه حتی برخی مواقع فرزندش (جانشینش) را با عبارت سادۀ «ولیعهد»
خطاب قرار میداد (افشار ،1386 ،ج ،2ص .)46ولی خطاب شاه به حاکمان والیات با
عبارتهای رسمی بود؛ برای نمونه آنها را با عبارتهایی همچون «عالیجاها ،مجدت و
نجدتهمراه ،مقربالخاقان» و یا با عبارتهای کوتاهتر «جناب فخامتنصاب» خطاب
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قرار میداد (اصفهانیان و غفاری ،1394 ،ج ،5صص  3و  .)5شاه در مکاتبات داخلی
ازبین القاب و خطاب یکی را انتخاب میکرد؛ به این شکل که معموالً در آغاز نامه برای
افراد نزدیکتر درباری از القاب و برای دیگر صاحبمنصبان از خطاب استفاده میکرد.
دراینبین دستورهای ناصرالدینشاه چنانچه دربارۀ موضوع حقوقی یا اداری مهمی بود با
مهر طغرایی مزین میشد و در غیر این صورت عمدت ًا بدون مهر بود و تنها یک تحمیدیۀ
سادۀ «هو» در آن نوشته میشد (افشار ،1386 ،ج ،2صص .)46 ،33
شاه در پاسخ به نامۀ صدراعظم ،برگۀ نامه را  90درجه بهسمت چپ میچرخاند
و دستور را در سمت راست یا چپ -معموالً راست -باالی صفحه مینوشت (ساکما،
 ،295/7697صص  .)191 ،187 ،102البته در نامههای دورۀ ناصرالدینشاه دیده شدهاست
که وقتی برگۀ نامه کوچک بوده ،شاه ناچار میشدهاست بهجای باالی نامه ،در پشت نامه،
دستور را به صدراعظم بدهد و حتی برای افراد درو ِن دربار مانند پیشکاران در ذیل نامه
هم دستور صادر میشدهاست (صفایی ،بیتا ب ،ص237؛ افشار ،1386 ،ج ،2ص.)190
درواقع از زمان مظفرالدینشاه دستورهای شاه در زیر نامهها زیادتر شد و این توضیحات
شاه با امضاء همراه بود (گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،1370 ،ج ،4صص ،437
 .)492بعدها برخی از این نامهها مجلد و پاسخهای شاه با رنگ و نقش مزیّن میشد (ن.ک:
گزارشات امینالدوله به ناصرالدینشاه).
معموالً رکن مطلع نامۀ صدراعظم به شاه با جمالتی شبیه «قربان خاکپای آسمانسای
همایونت گردم» (ساکما ،295/7697 ،ص )56و یا عبارت کوتاهتر «قربان خاکپای مبارک
شوم» (ساکما ،7697-295 ،ص )171آغاز میشد و انتهای نامهها هم معموالً با عبارت «زیاده
«األمر األشرف مطاع» یا «حکم حکم همایون است» تمام میشد
جسارت ندارم» و َدرپیِ آن
ُ
و گاهی قبلاز واژۀ «مطاع» کلمۀ «األقدس» نیز میآمد (صفایی ،بیتا الف ،صص ،40 ،39
44؛ ساکما ،295/7697 ،ص .)171این رویه در دورۀ حکومت ناصری و مظفری هم تقریب ًا
ادامه داشت و تنها در برخی عبارات تغییراتی اندک وجود داشت .برای نمونه صدراعظم در
ابتدای نامۀ خود به شاه معموالً از عبارت «قربان خاکپای اقدس همایونت گردم» و در انتهای
األقدس األعلی مطاع» استفاده میکرد و گاهی کلمۀ «مطاع» را دو
«األمر
نامۀ خود از عبارت
ُ
ُ
بار یا بیشتر هم میآورد (صفایی ،1352 ،صص  .)257 ،48این روند خطابقرارداد ِن شاه
حتی پساز صدور فرمان مشروطیت نیز وجود داشت (کسروی ،1385 ،ص .)445البته این
نوع نوشتن عریضه به شاه فقط به صدراعظم منحصر نبود و عامۀ مردم هم به همین شکل
به شاه نامه مینوشتند؛ ولی این عریضهها بهندرت مستقیم ًا بهدست شاه میرسید .درواقع
عریضههای مردمی در غالب گزارش ازسوی صدراعظم و یا وزیران به شخص شاه داده
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میشد .قائممقامی دربارۀ روند نامهنگاری عریضهها در زمان محمدشاه مینویسد:
شکایات نخست بهنظر صدراعظم میرسید و او بر
«رسم چنین بود که عرایض و
ْ
باالی عریضه مینوشت« :بهنظر همایون برسد» .آنگاه پادشاه اوامر الزم را شفاهی صادر
میکرد و یا در حاشیۀ عریضه بهخط خود مینوشت .بعد صدراعظم مینوشت« :حکم
حکم پادشاه ذیجاه روحنا فداه است» و سپس به دفاتر ذیربط فرستاده میشد تا به همان
طریقْ معمول دارند» (قائممقامی ،1350 ،ص.)304
بهنظر میرسد که این نوع از اسناد ازلحاظ ماهیت سندشناسی «سند فصول» باشد.
سند فصول به گزارشها و عرایض امرای سرحد و حکام والیات گفته میشد که در آن
مشکالت و مسائل دیوانی و حکومتیِ محدودۀ مسئولیت خود را به شاه عرض میکردند
تا در مجلس عام و یا خاص در حضور او خوانده شود (قائممقامی ،1350 ،ص.)109
بهلحاظ شکلی این اسناد از اصول گوشوارهای سیاق پیروی میکند و احتماالً وجود
دفعههای متعدد که بهصورت خطهای کشیدهشده است و بهنوعی فصلبندی عرایض
است ،در نامگذاری این نامه ها به اسناد فصول بی ربط نباشد .به هر شکل در مطلع برخی
از این نامهها ،ابتدا در یک دفعۀ بزرگ عنوان «به خاکپای همایونی عریضۀ رسمی» میآمد
و در دفعۀ بعدی نام صدراعظم آورده می شد (نامههای حسامالسلطنه…  ،برگ 5؛ ساکما،
 ،295/7697صص .)279 ،113
ِ
عبارات مطلع نامه تغییر میکرد .ولیعهد در
در مکاتبۀ شاهزادگان با شاه برخی از
نامههایش شاه را با عبارت «تصدق خاکپای اقدس همایونت شوم» خطاب قرار میداد و
معموالً اگر این شاهزاده ازلحاظ سنی از شاه بزرگتر بود -همانند عمه یا عموی شاه -در
آغاز نامۀ خود شاه را با عبارتهایی کوتاهتر مانند «قربان خاکپای مبارک شوم» و یا «قربان
خاکپای مبارکت گردم» خطاب قرار میداد؛ ولی دراینبین ،زنان صیغهای حرمسرا ،شاه
را با همان عبارتهای رایج مورداستفادۀ دولتمردان مانند «قربان خاکپای جواهرآسای
مبارک شوم» خطاب قرار میدادند .اگر شاهزادهای مقامی دولتی داشت هم ،همان عبارت
رایج دولتمردان را برای خطاب به شاه بهکار میبرد (عبدامین ،1394 ،ش ،26صص
98-87؛ اصفهانیان و غفاری ،1394 ،ج ،5ص107؛ منتخب منشآت1286 ،ق ،ص.)339
ولیعهد ،صدراعظم را با عبارت «جناب مستطاب اجل اشرف اکرم صدراعظم» خطاب قرار
میداد و صدراعظم ،ولیعهد را با عبارت «قربان خاکپای انور مبارک شوم» خطاب قرار
میداد (اصفهانیان و غفاری ،1394 ،ج ،5صص  .)533 ،526بهاینترتیب در مطلع نامههای
سلطانی و دروندرباری ،ترتیب کامل رکن مطلع رعایت نمیشد و خطاب و القاب در
نامهها به عبارت ِ
های نامههای اخوانی نزدیک بود.
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 .2. 1رکن مطلع در مکاتبات دیوانیان

عریضه به صدراعظم در مکاتبات دیوانی بهصورت رسمی با «بندگان حضرت اشرف»
آغاز میشد و اگر اتابک 1شاهزاده نیز بود ،در ابتدا «ن َ ّواب مستطاب »...آورده میشد.
کلمۀ «ن َ ّواب» لقب مخصوص شاهزادگان بود و پسازآن کلمۀ «مستطاب» یا «ارفع» آورده
مطلع
میشد .ولی در نامه به وزیران که بهلحاظ طبقاتی پایینتر از شاهزادگان بودند ،در
ْ
لقب «بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم افخم» بهکار برده میشد .حاکمان والیتی نیز که
پایینتر از وزیران بودند ،با عنوان «حضرت مستطاب اجل اکرم» خطاب میشدند؛ ولی اگر
حاکم نسب شاهزادگی داشت در اول القابش بهجای عبارت قبلی ،عبارت «ن َ ّواب مستطاب
ارفع امجد» گذاشته میشد .برای افراد پایینتر از حاکمان یعنی نظامیان از لقب «سرکار
مقربالخاقان» و برای خادمان دربار مانند فراشباشی هم از لقب «مقربالحضرة» استفاده
میشد (مکاتبات و سیاق ،بیتا ،صص  .)234 ،233 ،230 ،229 ،228 ،227البته برخی
مقامهای درباری مانند فراشباشی یا وقایعنگار دربار ازسوی صدراعظم با عبارتهایی
همچون «مخدوم من» یا «مخدوم مطاع مشفق مهربان من» خطاب قرار میگرفتند (قائممقام
فراهانی ،بیتا ،صص .)83 ،6
باوجود عبارتهای رسمی در مطلع نامههای دیوانی بازهم بیشتر مکاتبات بین وزیران
و حکام حالت اخوانی پیدا میکرد (گروسی ،بیتا ،صص  .)76-72برای نمونه صدراعظم
حاج میرزاآقاسی با عناوینی چون «جناب حاجی سلم ُهاهللُتعالی» و یا «حاجی» خطاب
قرار میگرفت (ساکما ،295-7697 ،ص .)90حاجی میرزاآقاسی از روی سیاست و یا
از روی درویشمسلکی از گرفتن القابی در شأن صدراعظمی دوری میکرد؛ درحالیکه
صدراعظمهایی مانند میرزاتقیخان و میرزاحسینخان با القابی پرطمطراق چون «امیرکبیر»
و «سپهساالر اعظم» خطاب قرار میگرفتند و شاید همین موضوع یکی از دالیل کوتاهبودن
دوران وزارت آنها نسبت به میرزاآقاسی بود .تمایل به درویشمسلکی آقاسی با سادهنویسی
همخوانی داشت و این موضوع در مطلع نامههای مردم به او نمود پیدا میکرد که گاهی
او را با لقب بدون تکلف «حاجی» خطاب قرار میدادند و در انتهای نامه عبارت «امرکم
مطاع» را میآوردند (ساکما ،295/7697 ،ص.)42
در نامههای شاهزادگان و درباریان قاجار به نزدیکانشان از عبارتهای صمیمانه
استفاده میشدهاست و متعاقب ًا گسترش مناصب دیوانی در بین این خاندانها در ترویج
نامههای اخوانی در دستگاه دیوانی هم مؤثر بودهاست .نامههای اخوانی دارای اسلوب و
ویژگی خاصی بود .درصورتیکه فردی کوچکتر قصد داشت به بزرگتر خود مانند عمو،
دایی یا برادر بزرگتر خود نامه بنویسد ،نامه را با عبارتهای «تصدقت شوم»« ،فدایت

 .1اتابک  :/atābak’/در دورۀ قاجار وزیر
بزرگ؛ وزیر اعظم؛ حاکم محلی.
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شوم»« ،قربانت گردم»« ،به عرض عالی میرساند»« ،خداوندگارا»« ،قبلهگاها» آغاز میکرد
و زمانی که شخص بزرگتر مانند پدر میخواست فرزندش را خطاب قرار دهد ،از
عبارتهای «نور چشم عزیزم ،فرزند ارجمندا ،ارجمند کامکارا ،عزیز الوجود ،نور چشمان
مکرمان ،عالیجنابا» استفاده میکرد .عناوینی چون «قربان حضور مبارک شوم»« ،قربان
حضورت گردم» و یا «فدایت شوم» ازجمله عبارتهای مرسوم در نامۀ فرزندان به پدران
در دیوانساالری بود که تا سطح باالی دیوانساالری هم کاربرد داشت (فرهومند ،بیتا،
صص 20-15؛ گروسی ،بیتا ،صص 164-159؛ مکاتبات و سیاق ،بیتا ،صص ،13 ،7
45 ،43 ،41 ،37 ،25 ،14 ،8؛ مجمعالمراسالت ،بیتا ،صص  .)30-20اشخاص همسن
یا غیرهمسن ولی دوست نزدیک از عبارتهایی مانند «به عرض عالی میرساند ،عرض
میشود ،صاحبا مکرما ،مودتشعارا ،مطاعا محترما معظما ،عزیز بهتر از جانا ،دوستا عزیزا»
در نامههای خود استفاده میکردند (مکاتبات و سیاق ،بیتا ،صص .)61- 51
نامههای اخوانی حکام به صدراعظم معموالً با عنوان «روحی فداک»« ،فدایت گردم»،
«برادر مهربانا» ،و «قربانت شوم» آغاز میشد (ستوده و امیری ،1391 ،صص  .)60-46زمانی
که فردی درباری که ممکن بود شاهزاده نیز باشد ،میخواست به برادرش نامه بنویسد،
نامهاش را با عبارت «نور چشما» و یا «نورچشما مهربانا»« ،نور چشم مهربان من» آغاز میکرد
و پسرش را که مقامی دولتی داشت با عبارت «فرزندا» و یا «گرامی فرزندا» خطاب قرار می
داد (اصفهانیان و غفاری ،1394 ،صص  .)295 ،294 ،286 ،284 ،248 ،247بهاینترتیب
بهنظر میرسد که سبک ادبی رکن مطلع در مکاتبات رسمی دورۀ قاجار ،بهدلیل روابط
دوستانه و خویشاوندی و همچنین گسترش حجم مکاتبات و لزوم سرعت و سادهنویسی در
نامهنگاری دیوانی به سبک نامههای اخوانی نزدیک شده باشد .سادهنویسی ،در مکاتبات علما
و روحانیون با دیوانیان بهاوج میرسد .علما برای نوشتن نامه به صدراعظم با عبارت «عرض
میشود» آغاز میکردند (نک .به صفایی1352 ،؛ ساکما ،295/7478 ،صص ،159 ،120 ،88
 )188و حتی زمانی که علما میخواستند بیواسطه و بدون خطاب و القاب و دعا به شاه
نامه بنویسند ،عبارات «عرضه میدارد» و یا «عرض میشود» و یا «عرضه داشت» را در رکن
القاب عبارت «عرضه میدارد»
مطلع بهکار میبردند و در برخی از نامهها پساز خطاب و
ْ
را میآوردند (ساکما ،295/7478 ،ص175؛ افشار ،1386 ،ج ،5صص  536و 372-350؛
کسروی ،1385 ،صص  .)85 ،12همچنین زمانی که یکی از علما میخواست به یک روحانی
بلندپایۀ دیگر نامه بنویسد ،در ابتدای نامه از عبارت «معروض میدارد» استفاده میکرد؛ ولی
زمانی که دولتمردی میخواست روحانیای را خطاب قرار دهد ،نامه را با عنوان «به شرف
عرض حضور مقدس عالی میرساند» و یا «به عرض مقدس حضرت مستطاب میرساند»
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آغاز میکرد (مکاتبات و سیاق ،بیتا ،ص235؛ کسروی ،1385 ،ص .)91مطلع نامههای علما
به رجال دیوانی حتی به شخص شاه هم در بسیاری از مواقع بدون خطاب و القاب و دعا بود.
بهاینترتیب بهنظر میرسد که مطلع نامههای دیوانی علما از سبک نامههای اخوانی دو فرد
همسن یا دو دوست نزدیک تبعیت میکردهاست.

 -2رکن مطلع در مکاتبات روابط خارجی

تا پیشاز دورۀ قاجار ،مطلع نامهها بهویژه در نامههای شاهان ایران در روابط خارجی بسیار
طوالنی و متکلفانه بود؛ ولی در دورۀ قاجار این روند کوتاهتر شد .برای نمونه رکن مطلع
(خطاب و القاب و دعا) در نامۀ فتحعلیشاه به ناپلئون تقریب ًا نصف رکن مطلع نامههای
شاهان ایران به شاهان عثمانی در دورۀ صفوی و افشار است (نوایی ،1368 ،ص235؛
کاووسی عراقی و احمدی ،1376 ،ص.)52
در اینجا به دو نامۀ پیشاز عصر قاجار اشاره میکنیم:

نامۀشاهسلطانحسینبهابراهیمپاشاصدراعظمعثامنی

«وزارت و ایالتپناه ،جاللت و بسالتدستگاه ،شوکت و حشمتانتباه ،عمدۀ وزرای
صاحباحتشام ،قدوة امرای عالیمقام ،وزیر روشنضمیر صائبرأی ،مشیر صاحبشمشیر
متمم مهــا ُّم األنام بالفکر المتین ،مؤتمـن
ُملکآرای ،مدبر امور الجمهــور بالرأی الرزینِّ ،1
الدولة العلیة السلطانیه ،معتضدُ السلطنة البهیة العثمانیه ،سردار باهر 2األقتدار معظم ،صدر
رفع شأنه به تعظمیات گوناگون مالطفتآیین
رفیعالقدر مکرم ،ابراهیمپاشا وزیر اعظمَ -
شاهانه و تکریمات ازحدفزون عطوفتقرینِ پادشاهانه راقیِ  3مراقیِ  4احترام بوده…» (نوایی،
 ،1363ص.)170

نامۀ نادرشاه به سلطانمحمود اول عثامنی

ِ5
ات طیّ ِ
وافیات اجابتنمون ،و جواهر زَواهر 6تحیّ ِ
ِ
بات مؤالفتمقرونْ
«آللی متأللی َد َعوات
8
7
محبت هدیۀ بزم شریف و موقف ُم ِ
ِ
از مخزن مودت و عتبۀ بیعیب
حضرت
نیف اعلی
ْ
ِ
ِ
خورشیدطلعت مشتریسعادت ،دادار جهاندار عدالتگستر ،داور سلیمانجاه
رفعت
فلک
9
فریدونفر ،خدیو ممالکگشای کشورگیر ،خسرو مهرافسر گردونسریر ،اعظم سالطین
جهان ،افخم قوانین 10دوران ،قامعالمشرکینِ ،
البرین خاقان
ض ُّلاهلل فی األرضَ یْن ،سلطان َّ
البحریْن ،ثانی اسکندر ذوالقرنین ،خلیفۀ اسالمپناه ،پادشاه انجمسپاه ِ سپهربارگاه ،السلطان
َ
َ 13
ُ 12
11
ِ
الغازی محمودخان ،الزالت ظالل خالفته مبسوطه و َالویة جالله مرفوعه -ساخته

 .1رزین  :/razin/باوقار؛ استوار؛ گرانمایه.
 .2باهر :ظاهر؛ آشکار.
 .3راقی  :/rāqi/ترقیکننده؛ کسی که مدارج
علم و دانش را پیموده باشد.
 .4مراقی  :/marāqi/جمع مرقات؛ نردبانها؛
مدارج.
َ .5د َعوات  :/da’avāt/جمع دعا.
َ .6زواهر :جمع زاهره؛ روشنها؛ بلندها.
 .7عتبه :آستانه؛ درگاه.
 .8مُنیف  :/monif/واال؛ بلندمرتبه.
 .9مهرافرس :خورشیدتاج.
 10قوانین :جمع قاآن (خاقان) :پادشاه بزرگ؛
لقبپادشاهانمغول.
.11همیشه؛پیوسته.
ِ .12ظالل :جمع ِظل؛ سایهها؛ سایهبانها
 .13الویه  :/alviye/پرچمها؛ جمع لواء؛
علمهای فوج؛ نشانهای لشکر.
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مشهودرأی جهانآرای همایون میدارد که…» (نصیری ،1364 ،ص.)143
در دورۀ فتحعلیشاه و محمدشاه نامههای فراوانی بین درباریان و سفیران خارجی
ردوبدل میشد که در رکن مطلع این نوع مکاتبات چند ویژگی بهچشم میخورد :رکن
مطلع نامههای این دوره از دورۀ افشار و صفوی کوتاهتر و سادهتر نوشته شدهاست .در
این نامهها سفیران با عباراتی یکدست خطاب قرار داده نشدهاند؛ بلکه در جملهپردازیها
تنوع وجود داشت .در این نامهها معموالً رکن مطلع برای شاهزادهها از رکن مطلع برای
صدراعظم طوالنیتر است .البته طول رکن مطلع در مرحلۀ اول به اهمیت و طوالنیبودن
نامهها بستگی داشتهاست؛ بدیننحو که در نامههای بسیار کوتاه ،مطلع نیز کوتاه آورده
میشدهاست (قائممقامی ،1358 ،صص  .)94 ،90 ،88 ،86رکن مطلع نامههای صدراعظم
به مسئوالن بلندپایهتر مانند صدراعظم یا شاه کشوری خارجی نسبت ًا طوالنیتر بود و
این رویه در عبارتپردازی نامههای صاحبمنصبان خارجی به مسئوالن ایرانی نیز رواج
داشت (نصیری ،1368 ،ج ،2صص 208 ،197؛ ظهیرنژاد ارشادی ،1381 ،صص .)37 ،36
البته گاهی نامههای سفرای خارجی به وزیر خارجه حالت دوستانه پیدا میکرد و مطلع
نامه با عبارت «فدایت شوم» آغاز میشد .در این نوع نامهها در باالی نامه کلمۀ «دوستانه»
آورده میشد (گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،1370 ،ج ،4ص.)422
ولی چنانچه شاه و یا صدراعظم میخواستند به سفیر خود در خارج از کشور نامهای
رسمی بنویسند ،معموالً او را نیز با عبارات مرسوم در روابط خارجی خطاب میکردند؛ ولی
اگر سفیر در مأموریت خارجی نبود او را با ترکیبی از عبارتهای رسمی و اخوانی خطاب
قرار میدادند .برای نمونه میرزاآقاسی ،میرزاتقیخان را زمانی که در مأموریت خارجی نبود
با عنوان «فرزندم وزیرنظام» یا «مقربالخاقانا فرزندا» خطاب قرار میداد (نصیری،1368 ،
ج ،2صص 232 ،226 ،202؛ آلداود ،1390 ،ص .)198وزیر خارجه نیز ازسوی صدراعظم
و یا سفرای ایران در خارج از کشور و یا حاکمان والیات بعض ًا با خطابیههای اخوانی مانند
«فدایت شوم»« ،قربانت شوم» ،یا «تصدقت شوم» خطاب قرار داده میشد؛ ولی بهطور کلی،
رجال دیوانی ،وزیر خارجه را در مطلع نامه با عبارتهای طوالنی و رسمی خطاب قرار
میدادند (گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،ج ،4صص  ،542 ،422 ،392 ،366 ،360ج،5
ص .)107وزیر خارجه نیز عموم ًا در رکن نامه به سفرای ایران در خارج از کشور ،آنها را با
عناوینی رسمی مانند «جناب فخامتنصابا» و «جناب جاللتمآبا» خطاب قرار میداد (گزیدۀ
اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،ج ،2صص .)306 ،240
مطلع در نامههای دیوانی به سفرای خارجی چنانچه نامه رقم یا فرمان بود -یعنی دارای
طغرای «حکم واال شد» و یا «حکم همایون شد» بود -با واژۀ «آنکه» آغاز میشد ،سپس
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خطاب میآمد و رکن مطلع با آمدن کلمۀ «بداند» تمام میشد .این رویه از دورۀ صفوی
وجود داشت؛ ولی تفاوت آن با دورۀ قاجار این بود که در دورۀ صفوی برای اشخاص
حقوقی داخلی و خارجی استفاده میشد ،ولی در زمان قاجار برای افراد داخلی بهجای
«آنکه» کلمۀ «که» در ابتدای مطلع (در خطاب) میآمد .عبارت «آنکه… بداند» نشاندهندۀ
خطاب از باال به پایین ازطرف مقامات عالیرتبۀ ایرانی به مقامات پایینتر خارجی است.
این عبارت مخصوص شاه و برخی از شاهزادگان بود و از کاربرد آن میتوان حدس زد
که مؤلف نامه شاه یا نایبالسلطنه بوده و مخاطب نامه مقامی خارجی همچون وزیرمختار
بودهاست (نوایی ،1368 ،صص 288 ،283؛ نصیری ،1368 ،ج ،2صص .)86 ،74 ،68 ،67
میان نایبالسلطنه و شاهزاده با صدراعظم در رکن مطلع در نامه به سفرای خارجی بهلحاظ
نثر ادبی اندکی تفاوت وجود داشت .برای نمونه صدراعظم در رکن مطلع در پایان هر
عبارت خطابیه از حرف ندای (ا) استفاده میکرد ،مانند «عالیجاها ،دوستا ،مهربانا» ،ولی
در نامههای نایبالسلطنه و شاهزادگان حرف ندای آخر کلمات بهندرت بهکار میرفت
(قائممقامی ،1358 ،صص .)118 ،117 ،114 ،112
در مکاتبات روابط خارجی ارکان مطلع لزوم ًا بهترتیب و یا کامل آورده نمیشد.
القاب فقط نام فرد آورده
عمدت ًا فقط بخش خطاب در مطلع نامه وجود داشت و بهجای
ْ
میشد و یا حتی مکتوب بدون اشاره به نام افراد نوشته میشد .در بیشتر موارد مطلع بدون
دعا بود و یا بهجای آخر در ابتدا آورده میشد و این رویه در مطلع نامههای شاهان خارجی
مثل شاه عثمانی یا هند به شاه ایران نیز وجود داشت .تفاوتهای دیگری هم در این نامهها
وجود داشت؛ برای نمونه مطلع نامهها بعض ًا با دعا و یا آیۀ قرآن و حمد و سپاس خدا آغاز
میشد و پساز آمدن کلمۀ «امابعد» بخش خطاب آغاز میشد و بعض ًا در خطاب از یک
بیت شعر هم استفاده میشد؛ البته این سبک به دوران قاجار منحصر نبود ،بلکه این سنت از
دوران صفوی وجود داشت (میرزاصالح ،1365 ،ج ،1ص ،316ج ،2ص45؛ نوایی،1363 ،
ص157؛ نوایی ،1368 ،صص .)503 ،402 ،254

نتیجهگیری

نامهنگاری و تنظیم اسناد در آیین دیوانساالری ایرانی قواعد و اصول خاص خود را داشت.
نامههای دیوانی پیشاز دورۀ قاجار از سه بخش رکن مطلع ،رکن حال و رکن خاتمه
تشکیل میشد .رکن مطلع خود دارای سه بخش خطاب ،القاب و دعا بود .مطلع نامهها تا
پیشاز دورۀ قاجار متکلف و طوالنی بود؛ ولی با ظهور حکومت قاجار بهتدریج سادهتر
و کوتاهتر شد .با رویکارآمدن حکومت قاجار سیاستهای تمرکزگرایانه گسترش پیدا
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کرد و سبب گسترش دیوانساالری شد که درنتیجه سرعت در مکاتبات هم ضرورت پیدا
کرد .برای افزایش سرعت مکاتبات در دستگاه دیوانساالری قاجار ،از سبک سادهنویسی
نامههای اخوانی استقبال شد.
در مکاتبات داخلی سلطان ،بخش دعا تقریب ًا حذف شد و بهنظر میرسد که خطاب
را هم جزو القاب میدانستند و کاربرد یکی از آن دو را در مطلع کافی میدانستند .رکن
مطلع صدراعظم و وزیران خطاب به شاه بهلحاظ عبارتپردازی در طول دورۀ قاجار
تفاوتی معنادار نداشت؛ ولی رکن مطلع شاه خطاب به وزیران به اهمیت و طوالنیبودن
نامه بستگی داشت .در میان شاهان قاجار رکن مطلع نامههای محمدشاه به صدراعظم خود
(حاج میرزاآقاسی) به نامههای اخوانی بسیار شباهت داشت؛ چون شاه خود را مرید او
میدانست .رکن مطلع نامههای ناصرالدینشاه درارتباطبا افراد نزدیکی که در دربار حضور
فراشباشی عمدت ًا اخوانی بود؛ ولی درارتباطبا حاکمان و
داشتند از صدراعظم گرفته تا ّ
وزیران و نظامیان از عبارتهای رسمی استفاده میشد .القاب شاهزادگان ،وزیران ،حاکمان
والیتی و روحانیون بهلحاظ ادبی هرکدام رسومی خاص داشت؛ ولی بهدلیل گسترش
نامههای اخوانی این رسوم همیشه رعایت نمیشد.
در مکاتبات خارجی نیز بخش دعا و القاب چندان کاربردی نداشت و بهجای لقب از
نام فرد استفاده میشد .بهاینترتیب رکن مطلع در مکاتبات خارجی سالطین قاجار نزدیک
به نصف رکن مطلع در مکاتبات خارجی سالطین صفوی و افشار بود .رکن مطلع در
مکاتبات خارجی شاهزادگان معموالً طوالنیتر از صدراعظم بود که البته اندازۀ رکن مطلع
در درجۀ اول به اهمیت و ارزش محتوایی نامه بستگی داشت .درصورتیکه شاه ایران
میخواست بهصورت آمرانه به سفیری خارجی نامه بنویسد ،مطلع را با کلمۀ «آنکه» آغاز
میکرد و و با آوردن کلمۀ «بداند» بهپایان میرساند.

اسناد

منابع

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)295/7478 :؛ .295/7697

نسخههای خطی

گزارشات امینالدوله به ناصرالدینشاه .شمارهبازیابی  .13391کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

نامههای (مکاتبات) حسامالسلطنه حاکم خراسان .شمارة بازیابی  .14188کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
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Analysis of the structure of five accounting sheets
from the 12th century held at the Astan Quds
Razavī Document Center
Emīd al-din Shayk al-Hokamīeī 1 |Mohammad Hossein Soleymīnī 2

Abstract:
Purpose: To examine five accounting sheets in Arabic issued in the early years of the
12th century and held at the Astan Quds Razavi Library & Documentation Center
Methodology and Research Design: Paleographical analysis and symbols decoding
was carried out to determine the authenticity if records.
Findings and Conclusions: Examination revealed that what today is known as Siāq
(Notation) writing is the same as writing and spelling of Arabic numbers. This collection helps to better understand the process of Siāq writing, the system of bookkeeping,
and the gradual evolution of surface signs.
Keywords:

Account Sheet, Seljuk Documents, sixth AH / twelfth AD century, Astan Quds Razavī,
Accounting, and Bookkeeping.
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چڪیده:

هدف :این مقاله به بررسی ،بازخوانی و ساختارشناسی پنج ورق حساب نوشتهشده در سالهای ،507
2[ 509برگ] 514 ،و  565هجری قمری میپردازد.
روش /رویکرد پژوهش :نخست همۀ اسناد بازخوانی شده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی بررسی
شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :این پژوهش با رمزگشایی از خطوط و عالمتهای ثبتشده بر کهنترین
نمونههای شناختهشده از و َرق ( َفرد) و تنها نمونههای اصیل و کهن شناختهشدۀ اسناد مالی پیشاز
دورۀ مغول ،نشان میدهد که آنچه امروز با عنوان عالئم سیاق شناخته میشود درواقع همان روش
نگارش اعداد بهشیوۀ سادهنویسی و حرفنویسی اعداد عربی است .این مجموعه ما را در شناخت بهتر
روند سیاقنویسی ،نظام دفترداری و تح ّول تدریجی نشانههای سیاق یاری میکند.
ڪلیدواژهها:

ورق حساب؛ اسناد سلجوقی؛ سدۀ ششم هجری؛ آستان قدس رضوی؛ سیاق و دفرتداری.
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مقدمه

در گنجینۀ نسخههای خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،صدها برگنوشتۀ گسسته و
پراکنده موجود است .این برگنوشتهها که گاه در گنجینۀ کتابخانه بهدست میآیند« ،اوراق
اسهها،
بازیافتی» خوانده میشوند .این اوراق سه دستهاند :دستۀ نخست اوراق پراکندۀ ُک ّر َ
جزوهها و یا برگهایی هستند که بهعنوان مق ّوا ،الی جلد کتابها بهکار رفتهاند و اکنون در
کتابخانه بازیافت شدهاند .دستۀ دوم اوراقیاند که از الی صفحات کتابهای خریداریشده،
اهدایی و وقفی پیدا شدهاند و با متن نسخه پیوندی ندارد .این اوراق هنگام ورود به گنجینه،
ازمیان برگهای نسخه جدا میشوند و در جای دیگری نگهداری میشوند .دستۀ سوم
اوراقیاند که هنگام تخریب ،ساختوساز ،مرمت ،بهسازی و بازسازی بخشهای مختلف
حرم مطهر ازمیان دیوارها و فضاهای بسته بهدست آمدهاند .اسنادی که در این نوشتار به
آنها پرداخته میشود ،هنگام ساماندهی و بررسی این «اوراق بازیافتی» شناسایی شدهاند.
روشن نیست که این پنج برگ چه زمانی و چگونه به گنجینۀ نسخههای خطی کتابخانه راه
یافتهاند .با توجه به اثر چسب بر سطح برخی از این اوراق ،میتوان گفت که شاید برخی
از این اوراق از الی جلدی کهنه بازیابی شده باشند.

پیشینۀپژوهش

 .1جنیــزه :گنجه؛ صندوقخانه یا پستوی
کنیســه که کتابهای مذهبـــی را در آن
نگهداریمیکنند.
 .2شهری است در مرص.
 .3از فرزانۀ گرامی جناب آقای علی علیزادۀ
آبدهگاه ،فهرستنگار نسخههای خطی
پزشکیدرکتابخانۀآستانقدسسپاسگزاریم
که نخستین بار توجه نگارندگان را به این
اسنادمعطوفکردند.
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از پژوهشهایی که روی اسناد پیشاز دورۀ مغول انجام شدهاست میتوان به پاپیروسهای
مجموعۀ ناصر دیوید خلیلی اشاره کرد .این مجموعه دربردارندۀ شماری سند است که
ازلحاظ زمانی با اسناد نویافتۀ این نوشتار مشابه است (جفری خان ،1388 ،صص -542
 .)544همچنین از مجموعۀ جنیزۀ 1کنیسۀ بنعزرا در ُفسطاط 2برخی اسناد بهدست آمدهاست
که در سدۀ پنجم و ششم نوشته شدهاند .البته قدیمیترین سند فارسیهودیای که تاکنون در
میان اسناد جنیزه شناسایی شدهاست و تاریخی مشخص دارد ،سندی حقوقی است بهتاریخ
3صفر 340قمری .اسناد جنیزه در کتابخانههای گوناگون پراکنده شدهاند .بخشی از آن اسناد
هماکنون در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج نگهداری میشود و تاکنون فهرستی جامع از اسناد آن
کتابخانه فراهم نشدهاست (نیسن ،1393 ،ج ،11صص .)231-221
چهار برگ از پنج برگ مجموعۀ بررسیشده در پژوهش حاضر در دو دهۀ آغازین
سدۀ ششم تحریر شدهاند :یک برگ در سال 507ق (ساکماق،)148683/8 ،148683/7 ،
دو برگ بهاحتمال در سال 509ق (ساکماق،148683/5 ،148683/4 ،148683/3 ،
 ،)148683/6و یک برگ هم در سال 514ق (ساکماق.)148683/10 ،148683/9 ،
برگ دیگر مجموعۀ حاضر در غرۀ شعبان 565ق (ساکماق)148683/2 ،148683/1 ،
تحریر شدهاست 3.پشت و روی هر پنج برگ دارای نوشته است .اهمیت این پژوهش
ازآنروست که روی نمونههایی اصیل از اوراق حساب سدۀ ششم انجام شدهاست.
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از سدۀ ششم هجری

هدف مقالۀ پیشِرو بررسی ،بازخوانی و تحلیل این اسناد است .این پژوهش برآن است
تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1ساختار ،ویژگیهای صوری ،و رسمالخط این اسناد چگونه است؟
ْ
ِ
ساالری پیشاز دورۀ مغول هم فراگیر بودهاست؟
سیاق در دستگاه دیوان
 .2آیا خط
 .3سیاقنویسی ،پیش و پساز دورۀ مغول چه تغییراتی داشتهاست؟

ویژگیهای صوری اسناد

بهدلیل فرسودگی و شاید کاربرد دوبارۀ این اسناد بهعنوان مق ّوای جلد ،بهجز در یکیدو
مورد بهدرستی نمیتوان اندازۀ نخستینِ کاغذها را دریافت (برای اندازۀ کاغذها نک:
شناسنامۀ هر سند) .نقص و افتادگی نوشتههای لبۀ برخی از برگها نشان میدهد که این
اسناد بزرگتر بودهاند و بعدا ً برش خوردهاند .در میان این اوراق تنها برگ شمارۀ یک
بهاندازۀ نخستین خودش نزدیک است (ساکماق.)148683/4 ،148683/3 ،
هرچند بدون بررسیهای دقیق آزمایشگاهی نمیتوان بهدرستی دربارۀ ویژگیهایی
چون الیاف یا آهار کاغذ سخن گفت ،ولی از روی ظاهر اسناد ،رنگ کاغذ اوراق نخودی
است و جنس کاغذ هم نرم است .نرمی کاغذها نشانۀ پراکندگی و درازی الیاف ابریشم
بهکاررفته در بافت کاغذ است.

قالب و ساختار اسناد

ساختار ،شیوۀ نگارش و بخشبندی فضای این اوراق همان شیوۀ فردنویسی است که در
دورههای بعد نیز رایج بودهاست؛ ولی در آن دوره اصطالح فراگیر برای این نمونه از اسناد
«ورق» بودهاست .ورق عبارت بودهاست از فردی کاغذ دارای دو بخش که هرکدام را یک
«ضلع» میگفتهاند و کتابت از ضلع راست آغاز میشدهاست (مازندرانی ،1952 ،ص.)26
اصطالح ورق تا سدۀ هشتم همچنان فراگیر بوده و پسازآن اصطالح «فرد» جایگزین
اسهبندی و
آن شدهاست (شیخالحکمایی ،1398 ،ص .)134دفترهای حساب کهنُ ،ک ّر َ
شیرازهدوزی نداشتند؛ ازاینرو اوراق یا فردها میباید اندازهای یکسان میداشتند تا هر
دسته بتواند به شمایل یک دفتر درآید و سپس با جایگرفتن هر مجموعه از اوراق میان دو
دفّه 1به ساختار دفتر حساب درآیند.
ازجمله تفاوتهای آشکار سیاقنویسی این اسناد با نمونههای دورههای متأخر ،شیوۀ
نگارش مدّات است .کلمات کشیده در دورههای بعدی شکلی خاص پیدا میکنند و برخی
از کلمات پرکاربرد چون دفعه و بابت به عالمت تبدیل میشوند .بخشی از کتابهای
آموزشی سیاق در دورههای بعدی ،به شیوۀ نگارش حروف الفبا در نوشتن مدّات

 .1د َّفة :هریک از دو پارۀ جلد کتاب؛ لت جلد.
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اختصاص داده شدهاند .نمونههای موجود در این اسناد نشان میدهد که در دورههای
آغازین سیاقنویسی ،مدّات بهصورت حرفنویسی کامل کلمات و با همان خطوط رایج
زمان نوشته میشدهاند.

رسمالخط و نقطهگذاری

پایۀ نگارش کلمات متن ،همان شیوۀ نگارش پیشاز سدۀ هشتم استِ .
خط بدون نقطه و
اعراب نیز تنها در یکی از اوراق دیده میشود :العامِل ،المعامِله ،الر َؤسا ،الدَّ وله( ،ساکماق،
 .)14683/6گذشته از اعرابگذاری ،نقطهگذاری برخی از حروف نیز بایستۀ درنگ است.
نقطهگذاری زیر حرفهای بینقطه برای تمایز از حرفهای نقطهدار یکی از ویژگیهای
واژگان این اسناد است .برخی دیگر از ویژگیهای رسمالخطی اسناد چنین است:
نگارش یک نقطه زیر «د» برای بازشناسی و تمایز از «ذ» همچون کلمۀ «النقود»،
«السکر»
نگارش سه نقطه زیر «س» برای بازشناسی از «ش» در کلمات «المس ّلمه» و ّ
(ساکماق.)14683/6 ،
گذاردن نشانۀ سین بریده روی حرف «س» ،گذاردن یک «ع» بریدهشده مانند «ء» زیر
حرف «ع» برای تمایز از حرف «غ» (ساکماق .)148683/6 ،نگارش یک نقطه زیر «ر» برای
بازشناسی از حرف «ز» مانند «بنسابور»
(ساکماق.)14683/6 ،
نگارش یک نقطه زیر «ص» برای ایجاد تمایز از حرف «ض» مانند «االصل» (ساکماق،
 .)148683/5نگارش «کاف کوچک» روی «ک»
برخی واژگان با هر دو وجه ـ با نقطه و بینقطه ـ نوشته شدهاند :مانند «وجــه،
وحــه» .بسیاری از واژگان پرکاربرد و بهویژه واژگانی که تنها با یک وجه خوانده میشوند،
بدون نقطه نگاشته شدهاند؛ مانند «حقّ سعی» .حرف «س» و حرف «ش» گاه با دندانه
کتابت شدهاند و گاه بدون دندانه« :باسفراین»
چسباندن الف به حرف بعداز خود و نیز نگارش نقطه روی کشیدههای سیاقی مانند:
«الشــــــعیر».

زبان ،نوع خط و شیوۀ سیاقنویسی

زبان رسمی و اصلی دیوان استیفا در سدۀ ششم عربی بودهاست؛ بهپیروی از آن ،زبان این
اسناد نیز عربی است .اگرچه گاهی تمایز میان خطوط ویژۀ این اسناد دشوار مینماید ،ولی
میتوان گفت که نوع خط این اوراق به خط توقیع و رِقاع نزدیکتر است.
روش نگارش اعداد و کلمات در دفاتر حساب ،شیوۀ سادهنویسی و حرفنویسی
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اعداد عربی یا همان شیوۀ سیاق است .باتوجهبه نزدیکبودن شکل حرفنویسی عربی
اعداد به اصل خود ،در بازنویسی اعداد سیاق همان شیوۀ اصل واژههای عربی را بهکار
گرفتیم؛ یعنی نشانههای کوتاهشده (عالمتهای اختصاری یا کوتهنبشت) بهشکل اصلی
و کامل بازخوانی شدهاند .این موضوع بهخوبی میتواند تح ّول نگارشهای سیاقی را در
این اسناد نشان دهد و برای نمونههای احتمالی مشابه هم منبعی کمکی بهشمار آید .برای
نمونه ،چنین مینماید که خطوط کجی که بر انتهای برخی اعداد سیاق دیده میشود ،خط
جایزه باشد .خط جایزه خطی بودهاست که در هنگام انتقال اطالعات اوراق حساب به
دفاتر دیگر ،در کنار یا روی اعداد کشیده میشدهاست .ریشۀ عالمت موسوم به جایزه،
میتواند از سادهنویسیشدۀ کلمۀ «نُقل» 1بهوجود آمده باشد.
ازسوی دیگر جزئیات نقد و جنس ،یعنی اعداد کمتر از دینار و اوزان ذیل من،
بهصورت اعشاری (نصف ،ثلث ،ربع و ترکیب دو یا سه مورد باهم) ذکر شدهاند .با
کمشدن ارزش دینار در دورههای بعد ،کاربرد اعشار برای دینار عم ً
ال حذف شدهاست
(برای تفصیل موضوع ر.ک :شیخالحکمایی ،1397 ،صص .)36-24
استفاده از اصطالحات حرف و دفعه و رعایت تقدّم و تأخر کاربرد این دو اصطالح
نیز تا آخرین دورۀ سیاقنویسی ثابت است« .حرف در لغت ،طرفی از اطراف را گویند و
مره را گویند ...و حرف را باید که بر دفعه مقدّم دارند و چون حرف [را] کشیده
دفعه یک ّ
باشند اگر بعداز حرف تفصیلی واقع شود ،باز دفعه [را] بکشند؛ یعنی چنانکه دفعه از حرف
برمیخیزد و باز حرف از دفعه برخیزد» (مازندرانی ،1952 ،ص.)27

بازخوانیاسناد

در دنبالۀ این مقاله ،متن کامل اسناد بازخوانی میشود .یادآور میشویم که بهدلیل تعداد
اندک ایندست از آثار ،و فرسودگی و نقص برخی از اوراق و خط ویژۀ این اسناد،
تردید و خطا در تشخیص شکل درست برخی از عالمتها و حتی کلمات ،موضوعی
اجتنابناپذیر است.
نشانههای زیر برای مشخصکردن کلمۀ ناخوانا ،آسیب کاغذ ،تردید در خوانش
صحیح ،و افزودههای مصحح استفاده شدهاست:
 : ...یک کلمۀ ناخوانا؛
 : +++این عالمت بیانگر یک کلمۀ کامل است که بهدلیل آسیب کاغذ ازبین
رفتهاست؛ ولی ( +یا  )++نشاندهندۀ نقص در یک یا چند حرف یک کلمه است.
(؟)  :تردید در درستخواندن مصحح یا درستنویسی کاتب؛
مصحح به قرینۀ لفظ یا معنا.
[]  :افزودۀ
ّ

ُ .1ن ِق َل :نقل شد.
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سند شامرۀ 1
ماخذ :ساکامق148683/1 ،
اندازه11/1 × 19/8 :
تاریخ :غ ّرۀ شعبان سال 565ق

ِ
برات «تشریفی» است که «به اسم» «شجاعالدین محمد دایه» از جرجان
این سند،
فرستاده شدهاست« .تشریف» برای گرامی داشتن ،نواختن ،دلجویی یا پاداش در برابر کار یا
خویشکاری کسی و «به اسم» «صاحب تشریف» رانده میشد و یادکردِ آن در نوشتههای
تاریخی و ادبی بسیار دیده شده است .برجای ماندن چنین نمونۀ کممانندی از سال 565ق برای
بررسیهای سندشناسانه بسیار پربار و روشنیبخش است .ازسوی دیگر ساختار براتنویسی
و حوالهدادن به فردی برای پرداخت مبلغ و حتی شیوۀ نگارش بخشهای مختلف این سند
با ساختار براتنویسی تا روزگار قاجار پیوستگی و تداوم بسیاری دیده میشود .این موضوع
همانندی و پیوستگیِ روش کار مستوفیان را در دورهای طوالنی بهخوبی نشان میدهد.
این سند از دیدگاه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نیز دارای ارزش است .در پایان این
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سند دستمزدِ (وجه اجرت) دو چاهکن کرمانی به نامهای محمدبن عبداهللبن حسین و
محمدبن ابراهیمبن محمد پرداخت شدهاست که در خانۀ اصیلالدین محمود ملکی هروی،
اآلبار ال َمبْ َر ْز (چاه ِ
های پَسابی) کندهاند .بررسی این سن ِد پرداخت میتواند ارزش کار آن دو
را در نیمۀ دوم سدۀ ششم نشان دهد .یکی از این دو ،نصف[و]ربع دینار برابر با دینار
و دیگری نصف دینار برابر با دینار ستاندهاست.
[متن سند شمارۀ ]:1

ّ
التشریفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم 1شجاعالدین محمد دایه ،لوجه ثمن قبایة الوارد من جرجان
فی شعبان سنة خمس و ستین و خمسمائة [(])565

ّ
دینارین
السابوریة
2
المـــــــــــــــالکــا
علی شجاعالدولة علی
 ...ـ أدام الله ّ
عزه ـ عن
المراغی(؟)
لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اجرة محمدبن عبداللهبن الحسین کرمانی ّ
المقنی ،و محمدبن ابراهیم
ّ
بن محمد کرمانی ّ
المقنی ،بحفر اآلبار المبرز و غیر ذلک فی الدار
ً
عالیا ـ قبض فی ّ
غرة شعبان سنة
العالی الملکی الهروی ـ الزال
ُ
ّ
السابوریة دینارین  /ن ِقل
خمس و ستین و خمسمائة
وجوه ذلکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ّ
الدین محمود ـ دام ّ
عزه ـ فی
اصیل
شعبان سنة خمس و ستین نصف[و]ربع دینار /نقل
حرفـــــــ
حرفــــــ
نصف دینار
ربع دینار

 .1پساز باسم الف نوشته شده و خط
خورد هاست.
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سند شامرۀ 2
ماخذ :ساکامق148683/2 ،
اندازه11/1 × 19/8 :
تاریخ :غ ّرۀ شعبان سال ]5[63ق

این صفحه ،سیاهۀ خرید بذرهای ّ
بطیخ (هندوانه) ،خربزه ،کدو ،خیار ،ضیمران
(ریحان) ،بصل (پیاز) ،الجزر (هویج) و السلق (چغندر) برای کشت در باغ دولتخانه
است .میزان خرید هرکدام به وزن و معادل هزینۀ پرداختشده در این ورق ذکر شدهاست.
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[متن سند شمارۀ ]:2
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سند شامرۀ 3
ماخذ :ساکامق148683/3 ،
اندازه13/8 × 20/5 :
تاریخ509 :ق
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این سند خراجیهای است از سال 507ق که با محاسبۀ «فرع عامِلِ» خراج آغاز
شدهاست .عامل خراج ملکمحمود هروی است« .عین» خراج ستاندهشده پانزده دینار و
نصفرب ِع دینار برآورد شده که ده دینار آن نقد (بعینها) و دو دینار آن برابر با پانصد من
غ ّله ،و سیصد من کاه برابر با نصفرب ِع دینار ( ) ستانده شدهاست .این سنجشها از
دیدگاه تاریخ اقتصادی و ارزش پول سلجوقیان دارای اهمیت است .واحد پیمایش التبن
یا کاه در برخی نوشتهها « ِوقر» 1و واحد پیمایش ال َغ ّله « ُمدّ» 2نگاشته شده (ن.ک مازندرانی،
 ،1952ص189؛ کاشانی ،المرشد فی الحساب ،ب)291؛ ولی در این سند هر دو به
« َمن» آمدهاست .این نکته کاربرد متفاوت سنجهها در حوزههای جغرافیایی و یا دورههای
تاریخی را نشان میدهد .نیز در این سند «تع ّهد تالمذه» سه دینار است .جایگاه «عامل»
در ستاندن خراج کموبیش شناخته شدهاست و چنانکه میدانیم عامل ،گاه خود خراج
را میستانده و گاهی به دیگری واگذار یا مقاطعه مینموده است .بنابه روایت تاریخ قم
این مقاطعهکار «جهبذ ،کهبد یا گهبد» نامیده شدهاست و «مراد به جهبذ شخصی است که
ارباب خراج او را به دیوان آرند تا صاحب عهده شود که مال و متوجهات ایشان بهتمام
بستاند و به دیوان رساند» (قمی ،1385 ،ص .)381بررسی جایگاه «تالمذه» در اسناد مالی
ِ
«صورت قانو ِن مملکت تبریز» از
بایستۀ بررسی بیشتری است .تنها در رسالۀ فلکیه ذیل
السوق» یاد شدهاست (مازندرانی ،1952 ،ص .)175گمان
«تالمذه» با عنوان «العامل فی ّ
میرود تالمذه گماشتگانی بودهاند که در ستاندن خراج به عامل یاری میرساندهاند و دارای
سهمی جداگانه بودهاند .در این سند پانزده و نصف[و]ربع دینار برابر با  15فرع عامل و
سه دینار «تعهد تالمذه» است که جداگانه برآورد شدهاست .همین سهم در سند دیگر این
مجموعه هم دیده میشود (ساکماق .)148683/6 ،ثابتبودن این مبلغ برای دریافتی تالمذه
در هر دو سند ،این گمان را پدید میآورد که برخالف عامل ـ که دریافت او برپایۀ درصد
کل از نقد و جنس بوده ـ دریافتی تالمذه مزدی ثابت بودهاست و آنها سهمی از غ ّله
دریافت نمیکردهاند .در پایان سند همۀ ارکان با هم جمع شده و چهارصد دینار بهدست
«جملتاه عن االصول و الفروع الدّیوانیة و تع ّهد العامل».
آمدهاستُ :

 .1بار خر و اسرت؛ خروار معادل چهل صاع.
 .2نوعی پیامنه که اوزان مختلفی برای آن ذکر
شدهاست
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[متن سند شمارۀ ]: 3

 .1شاید :االمیر العهد
 .2هر دو عدد مغشوش است.

130

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

ساختارشناسی پنج ورق حساب
از سدۀ ششم هجری

سند شامرۀ 4
ماخذ :ساکامق148683/4 ،
اندازه13/8 × 20/5 :
تاریخ509 :ق؟

الدین
پشت برگ نیز «فروعی» از «مِن ذلک» اصل محاسبه شده و در آن از «صالح ْ
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ّ
خراج ستاندهشده ،سهم دریافت میکردهاند؛
مهذبالملک» یاد میشود .گویا شحنگان نیز از
ِ
زیرا در پایان سند «مال ّ
الشحنه» محاسبه شده که با آسیبدیدگی کاغذ نام شحنهای که مال
به نامش برآورد شده ازمیان رفتهاست.
[متن سند شمارۀ ]: 4
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سند شامرۀ 5
ماخذ :ساکامق148683/5 ،
اندازه13/8 × 16 :
تاریخ509 :ق؟

روی این برگ «وجهالخراج» و «حق سعی عاملِ» خراج در شهر اسفراین به سال 507
و  509هجری است .در این سند از «العین» خراج نزدیک به  1196دینار و از «غ ّله» که
«الحنطة» (گندم) و «الشعیر» (جو) را دربر میگیرد ،هریک َ 250من بهدست آمدهاست .در
پایان برگ و ذیل «حرف»« ،حق سعی العامل» در سال  507از «العین»  383دینار محاسبه
شدهاست.
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[متن سند شمارۀ ]: 5
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سند شامرۀ 6
ماخذ :ساکامق148683/6 ،
اندازه13/8 × 16 :
تاریخ509 :ق؟

روی دیگر سند« ،وجهالفرع» خراج و «حق سعی العامل» است .سند آسیب دیده و
بدون تاریخ است .عامل دریافت خراج در این سند «امیر نورالدّوله محمود» است .نیز از
«شمسالرؤسا ابیسعید» یاد شدهاست.
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[متن سند شمارۀ ]: 6
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ساختارشناسی پنج ورق حساب
از سدۀ ششم هجری

سند شامرۀ 7
ماخذ :ساکامق148683/7 ،
اندازه13/8 × 19/5 :
تاریخ507 :ق

(خراج) فرآشیان به سال 507ق محاسبه شدهاست .فرآشیان
در این سند ارتفا ِع
ِ
اکنون از وابستههای بخش هاللیِ شهرستان جغتای در خراسان رضوی است .نویسندۀ
اشرفالتواریخ فرآشیان را از اَعمال 1جوین دانسته است (نوری ،1386 ،ص .)465ارتفاع
روستای فرآشیان در این سال  57/5دینار نقد 35000 ،من غ ّله؛ دربردارندۀ  17000من
گندم 9000 ،من جو ،و  9000من جاورس (گاورس :ارزن) و نیز  380من پنبه یا عدس
«مقربالملک محمدبن سعید کاتب» «عن قریۀ
است .در ادامۀ سند «مرسومی» بهنام
ّ
فرآشیان» بهارزش ده دینار نقد و پنج دینار «اجری من الحساب» رانده شدهاست .نیز «النظر:
اربععشرین ،سیأتی ستخمسین دینار» دیده میشود که پسازآن «النظر» ذیل «العین»
ِ
صاحب ملک از مال فرونهند و
ارتفاع محاسبه شدهاست .کاشانی ،النظر را «آنچ بنام

 .1نواحی (حکومتی)
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نخواهند و هر سال بر وی برانند» دانستهاست (کاشانی ،المرشد فی الحساب ،ب .)168در
پشت همین برگ نیز النظر  380دینار برآورد شدهاست.
[متن سند شمارۀ ]: 7
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از سدۀ ششم هجری

سند شامرۀ 8
ماخذ :ساکامق148683/8 ،
اندازه13/8 × 19/5 :
تاریخ506 :ق
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[متن سند شمارۀ ]: 8

 .1اِجری :مستمری؛ مقرری؛ جیره؛ وظیفه
و راتبه؛ جنسی که به لشکریان و جز آنان
میدادهاند .آن را اجراء و اجرا و جری و جیره
نیزگویند.
 .2قطن بهمعنای پنبه است؛ منتها احتامل
دارد ب ُُطن باشد بهمعنی عدس (ویراستار).
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سند شامرۀ 9
ماخذ :ساکامق148683/9 ،
اندازه13/8 × 18/5 :
تاریخ514 :ق؟

ِ
روی ورق دربردارندۀ خرید و ارزش دانهها ،گیاهان و خشکباری است که تا پایان
«لب الجوز (مغز گردو) ،الفانیذ
دهۀ ربیعاآلخر 514ق فراهم شدهاست .برخی از آنها ّ
(قند) ،السکر (شکر) ،الزعفران (زعفران) ،االرز (برنج)ِ ،
الح َّمص (نخود) ،ال َزبیب (کشمش)،
الح ُر ْ
ض (اشنان)» هستند .در این سند ارزش  435تخم مرغ
الخردل ،البیضه (تخم مرغ)ُ ،
برابر است با «ثلثربع دینار ( )» ،ارزش  42من نخود برابر با «نصفثلث دینار ( )»11 ،
ثثُمن( )» برخی از این دادهها برای پژوهش در
من مغز گردو نیز برابر با «یک دینار و ثل 
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تاریخ کشاورزی بسیار سودمند است .برای نمونه در این اسناد نمایان میشود که کشت
گیاه زعفران در خراسا ِن سدۀ ششم فراگیر بوده و در خوراکیها نیز از آن بهرهبرداری
میشده؛ چنانکه ارزش بیست مثقال و دو شعیر زعفران سه دینار و ثُمن ،برابر با سه دینار
و برآورد شدهاست (ساکماق.)148683/9 ،
[متن سند شمارۀ ]: 9

 .1ایـن عالمـت کـه چندیـن بـار تکـرار
شدهاسـت ،بهدرسـتی دانسـته نشد .بخش
دوم ظاهـراً «نـق» (دانـق یـا دانـگ) اسـت
بهمعنی یکششـم که در منونههـای دوران
بعـد بهصـورت سـدس نوشـته شدهاسـت.
 .2دوسوم (در اصل ُ�ث ُل َثین بوده؛ ولی چون
مضاف شده نون آن حذف شدهاست).
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سند شامرۀ 10
ماخذ :ساکامق148683/10 ،
اندازه13/8 × 18/5 :
تاریخ514 :ق؟

در این روی ورق ،برخی دیگر از رستنیهای دارویی ،دانهها و پارچهها آمدهاست.
لب الفستق (مغز پسته) ،ال ّلوبیاج،
برخی از آنها چنین است« :التین ،الباقلی ،العدسّ ،
1
البصل» .برخی داروها و گیاهان که سودمندیهایی در قرابادین  ،داروشناسی و پزشکی
داشتهاند در این ورق دیده میشوند؛ ازجمله شاهدانق (شاهدانه) ،دارصینی (دارچین)،
القطونا (اسفرزه) .نیز پارچههایی چون َغ ْزل الحالقه (پشم بز) و شال نیز در این ورق دیده
میشود .ارزش  33من پیاز برابر با یکهشتم دینار ( ) 6 ،من عدس برابر با یکچهارم

 .1دانشی که به شناخت خواص ادویه و
گیاهان دارویی میپردازد.
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دینار ( ) ،و نیز یک طاق شال یکهشتم دینار ( ) برآورد شدهاست .نگارۀ بیشتر این
گیاهان در دستنویس کهن الحشائش دیده میشود (دیوسکوریدس ،1391 ،ص.)22
[متن سند شمارۀ ]: 10
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نتیجهگیری

یافتن پنج برگ اصیل از سدۀ ششم هجری ازمیان اوراق بازیافتی کتابخانۀ آستان قدس
رضوی این امکان را فراهم کرد تا بتوان مطالعه دربارۀ پیشینۀ دفترنویسی و نظام دفترداری
در حسابداری کهن و نیز خط سیاق را با استناد به نمونههایی اصیل دنبال کرد .اندازههای
رایج در ایجاد ورق (فرد) و شکلگیری دفتر ،شیوۀ نگارش و تقسیمبندی فضای هر ورق،
و نیز موضوع تبدیل تدریجی حرفنویسی اعداد از زبان عربی به عالمتهای سیاق ،و
ْ
حروف آغاز مرحلهای است که اعداد
تأثیر خط توقیع در سادهنویسی و حذف برخی
سیاق از شکل نوشتاری کمی فاصله میگیرد و در دورههای بعد هر عدد به یک عالمت
تبدیل میشود .کلمات کشیده یا مدّات نیز -چنانکه در نمونههای مکشوفه دیده میشود-
بهصورت کام ً
ال واضح و تنها با کشیدن یک حرف از کلمه به مدّ تبدیل شدهاند (مانند کلمۀ
دفعه)؛ ولی در دورههای بعد این مدّات تنها به خطی کشیده تبدیل شدهاند .خالصهنویسی
ِ
کلمات نصف ،ثلث ،ربع و
اجزای دینار ،هم در نقد و هم در جنس بهصورت مختص ِر
ترکیب دو یا سه عدد اعشاری برای نشاندادن یک شعیر( ) ،تا نصفثلثثمنشعیــرات
( ) نوشته شدهاست .همچنین دستیابی به نمونههایی اصیل از بروات خراج و تشریف
و اصطالحات رایج ،میزان خراج و عوامل تحصیل مالیات ،قیمت محصوالت و میزان
دستمزد و  ...از جمله نکتههایی است که در متن مقاله به جزئیات آن اشاره شده است.

منابع

اسناد

سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (ساکماق):
148683/1؛ 148683/2؛ 148683/3؛ 148683/4؛ 148683/5؛ 148683/6؛ 148683/7؛ 148683/8؛
148683/9؛ .148683/10

نسخۀخطی

کاشانی ،حسنبنعلی .المرشد فی الحساب .کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ
بازیابی .2154

کتاب

جفری خان .)1388( .پاپیروسها :صورتحسابها ،نامهها و اسناد( .مهرناز نصریه ،مترجم) .تهران :کارنگ.
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کوششگران) .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

دیوسکوریدس ،پدانیوس .)1391( .الحشائش( .غالمعلی عرفانیان ،مقدمهنویس؛ مهرانبن منصوربن مهران،
مترجم) .مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

قمی ،حسنبن محمدبن حسن .)1385( .تاریخ قم( .محمدرضا انصاری قمی ،کوششگر) .قم :کتابخانۀ
بزرگ آیتاهللالعظمی مرعشی نجفی.

مازندرانی ،عبداهللبن محمدبن کیا1952( .م) .رسالۀ فلکیه در علم سیاقت( .والتر هینس ،کوششگر) آلمان:
فرانس اشتاینر.

مقاله

شیخالحکمایی ،عمادالدین« .)1397( .ریشهیابی عالمتهای کسر در سیاق دورۀ ایلخانی» .میراث علمی
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Holy shrines custodianship decrees of Qajarid Period
Hoorieh Saeidi 1

Abstract:
Purpose: To examine the structure and contents of a number of holy shrines custodianship decrees with controversial source of issuance.
Methodology and Research Design: Documentary method was employed for analysis.
Findings and Conclusion: Due to the monarchy's inferior status within the Shiite
jurisprudence, Qajar monarchies were able to enforce they judiciary power with the
permission of Ulama. However, as such decrees were sealed by the monarchy, they are
considered royal decrees.
Keywords:

Royal Decrees- Ulama, jurisdiction, Shiite jurisprudence, Qajarids.
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فرمانهای تولیت (تولیتنام هها  ،نیابتنام هها)
در دورۀ قاجار
حوریهسعیدی

1

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:
هدف :فرمان های موجود در مخزن خطی کتابخانۀ ملی ایران که صادرکنندۀ آنها محل اختالف است
از لحاظ شکل و محتوا بررسی شده است.
روش  /رویکرد پژوهش :این مقاله با روش سندپژوهی نوشته شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :از آنجا که در فقه شیعی ،جایگاه سلطنت عاریهای است ،شاهان قاجار با مجوز
علمای شرع وارد حوزۀ وظایف و اختیارات روحانیون میشدند و دستور و فرمان صادر میکردند.
بهعلت آنکه صادرکنندۀ فرمانها -با مشخصههای ظاهری مهر و امضای روی آن -شاهان بودهاند ،این
گونه اسناد در ردیف فرمان شاهان قرار داده میشوند.
ڪلیدواژهها:

دورۀ قاجار؛ فرمانهای تولیت؛ تولیتنامه؛ نیابتنامه.

گنجینـــۀ اسنـــاد
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فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد
شاپــا(چاپـــی) | 1023-3652 :شاپـــا(الکرتونیکــــی)2538-2268 :
10.22034/GANJ.2019.2385 :
شنـاسانۀ برمنود رقمی
 ISC ,SID ,و ایــران ژورنــال | http://ganjineh.nlai.ir
منایـــه در
سال  ،29دفرت ،3پاییز  | 1398صص)21( 168-148 :
تاریخ دریافت | 1397/8/20 :تاریخ پذیرش1397/10/16 :

مطالعات آرشیوی

 .1عضـو هیئتعلمـی پژوهشـکدۀ اسـنا ِد
سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملی ایـران ،تهران،
ایران
hooriehsaeidi@yahoo.com

حوریه سعیدی

مقدمه

 .1قراردادن این نوع از اسناد در ردیف ْ
فرمان
ادعایی است که نویسنده در اینجا سعی دارد
آن را استدالل کند.
 .2این عنوان را نگارنده انتخاب کردهاست و
دلیل آن در ادامۀ منت مشخص خواهد شد.
 .3دربارۀ این اصطالح در ادامه توضیحاتی
عرضهمیشود.
 .4محمدبن منصوربن احمدبن ادریس حلی
عجلی (ابنادریس) فقیه شیعی امامی در
اواخر قرن ششم هجری میزیستهاست.
شیخ
گفته میشود که جد مادری او ِ
طوسی بودهاست .او در فقه ،اصول ،تفسیر
و علماللغة تبحر داشتهاست .او بهدلیل
استفاده از عقل برای استنباط احکام ،فقه
شیعه را وارد مرحلهای جدید کرد .باب نقد را
از نقد آراء شیخ طوسی باز کرد .به او صاحب
رسائر نیز گفته میشود .برای اطالعات
بیشرت ر.ک :محمد تنکابنی ،قصصالعلامء و
ابوالقاسم گرجی ،تاریخ فقه و فقهاء.
 .5شیخ طوسی ملقب به شیخالطائفه از
فقهای شیعه ،و مجدد و مفرس
بزرگترین ِ
فقه جعفری است .بعداز گذشت قریب به
هزار سال ،هنوز هم در حوزههای علمیه
دربارۀ مباحثی که او مطرح کردهاست بحث
و گفتوگو میشود .او در محرض شیخ مفید
و سیدمرتضی علمالهدی تل ّمذ کرده و در
ْ
شیعیان فوقالعاده محرتم و
نزد ایشان و
معزز بودهاست .او در عرص خلفای عباسی
میزیسته و خلیفۀ بغداد به احرتام مقام
علمیاش یک کرسی برای تدریس علم کالم به
او اختصاص میدهد .ولی درپی این کار نزاع
شیعه و سنی در بغداد درمیگیرد و علامی
اهل سنت که به نبوغ و مقام علمی او رشک
میبرند ،آتش اختالف را دامن م یزنند و مردم
را علیه شیخ میشورانند که در آن میان کرسی
استادی و کتابهای شیخ سوزانده میشود.
درپی این کار او بغداد را بهسمت نجف ترک
میکند ( 448ھ) .برای اطالعات بیشرت ر.ک:
محمدتنکابنی،قصصالعلامء،طهران،بیتا.
 .6بحث دربارۀ حکومت دینی و نظرات
علام ،تلخیصی است از بخش اول پایاننامۀ
نگارنده با عنوان« :نقش علامی عتبات در
نهضت مرشوطیت ازمیان تلگرافات ایشان».
.1370
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اسناد یکی از مهمترین منابع مکتوب درزمینۀ تحقیقات تاریخیاند که با تقسیمبندی
موضوعی ،محتوایی و نیز شکلی ،در درجاتی متفاوت از اعتبار و اهمیت و استناد قرار
دارند .فرمانها نوعی از اسناد دیوانی-حکومتیاند که دربارۀ اعتبار و اهمیتشان بسیار در
منابع گوناگون سخن گفته شدهاست؛ ولی هنوز ناگفتههای زیادی دراینباره وجود دارد.
جهانگیر قائممقامی در اثر ارزشمند خود -که هنوز یکی از بهترین منابع دربارۀ شناخت
اسناد تاریخی است -باتوجهبه مشخصههای اسناد و با شیوهای منطقی و مستدل آنها را
دستهبندی کرده و برای هر نوع نیز واژهای پیشنهاد دادهاست .این تقسیمبندی باوجود
گذشت سالیان زیاد و تحقیقات کموبیش مفصل و گوناگون دیگر دربارۀ اسناد تاریخی،
هنوز ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و مرجعی برای استفادۀ محققان حوزۀ اسناد و
تاریخ معاصر است.
این نوشتۀ مختصر برآن است تا با بررسی مشروعیت صدور یکی از انواع اسناد
حکومتی یعنی فرمانهایی که بهعنوان تولیت و یا در جایگاه آن صادر شدهاند ،به برخی
1
شباهتها و تفاوتهای آنها با دیگر فرمانهای دیوانی بپردازد.
فرمانهای تولیت (تولیتنامهها) 2در دو دورۀ صفوی و قاجار وجود داشتهاند.
در ابتدا دربارۀ منشأ صدور این نوع از فرمانها توضیحاتی عرضه میشود:
فرما نهای تولیت یا تولیتنام هها :این نوع اسناد بهعنوان «فرمان» ازجانب شاه صادر
میشدهاند؛ ولی بهسبب هویت مذهبی این نوع فرمانها ،صادرکنندۀ آنها در جایگاه
باالترین مقام دینی نیز قرار گرفتهاست؛ یعنی دو هویت و شخصیت سیاسی و دینی در
یک قالب قرار گرفتهاند .به دیگر سخن این گونه فرمانها که ازجانب شاه بهعنوان «ولی امر
مسلمین» 3صادر میشدهاست ،با بحث حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی (عنایت،1362 ،
ص )295مرتبط است که در طول چند قرن و از زمان ابنادریس 4و شیخ طوسی 5در بین
فقهای شیعه وجود داشتهاست.
برای ورود به موضوع و شناسایی مشخصههای این نوع از فرمانها ،به طرح مقدمهای
دربارۀ دو وجه حکومت (حکومت سیاسی و حکومت دینی) نیاز است.
حکومت در دورۀ غیبت و دیدگاههای متفاوت فقها 6:دربارۀ موضوع حکومت در دورۀ
غیبت بهعنوان یکی از پربحثترین مسائل فقهی ،با اختالف آراء و نظرات فقها و علمای
شیعه مواجهیم که آنهم بهدلیل استنباطات گوناگونی است که فقها از احادیث و روایات
نبوی و ائمۀ معصومین داشتهاند .بسیاری از علمای شیعه به نامشروعبودن حکومتها و
دولتها اعتقاد داشتهاند و همکاری با آنها را جایز ندانستهاند (الحسینی الشیرازی ،بیتا،
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فرما نهایتولیت(تولیتنام هها،
نیابتنامهها) در دورۀ قاجار

ج ،3ص)297؛ ولی برخی دیگر از ایشان بنابه قاعدۀ «دفع افسد به فاسد» -که یکی از
دالیل اثبات ادعای آنهاست -همکاری و مشارکت با سلطان را تاحدودی صحیح و جایز
دانستهاند (کاشفالغطاء1271 ،ق ،ص394؛ مستوفی تبریزی1312 ،ق ،صص .)11-10
پایههای مرجعیت عام دینی بهدست محقق کرکی 1بنیان گذاشته شد (الموسوی
الخوانساری1391 ،ق ،ج ،4صص  )361-360و با تبیین و توضیح وظایف مجتهد بهوسیلۀ
وحید بهبهانی( 2مدرس تبریزی ،بیتا ،ج ،1ص )51مستحکم شد و بهکمک شیخجعفر
کاشفالغطاء 3قوام یافت و در ادامه بهدست شاگرد او صاحب جواهر 4بهشکل مانیفستی
از تبیین وظایف مجتهد در احکام دینی و زندگی روزمره درآمد .این موضوع در زمان
مرجعیت شیخمرتضی 5تجلی عمومی یافت .ازآنپس َدرپیِ بیان وظایف مجتهد و تأکید
اصولیون بر اصل اجتهاد در مقابل اخباریون و اخباریگری (خلیلی1387 ،ق ،ج ،2ص64؛
حائری ،1364 ،ص )86این فکر مقبولیت یافت که مجتهد اعلم سزاوار تقلید همۀ شیعیان
است (الگار ،1356 ،صص  .)49-48بهزودی درپیِ این تمرکز معنوی تمرکز مالی فراهم
شد و این تمرکز مالی ،قدرت را همراه خود آورد.
محقق کرکی در زمان صفوی صاحب قدرت و نفوذ زیادی بود .این قدرت به
علمای شاخص بعدی هم منتقل شد؛ چنانکه مقدس اردبیلی 6در جواب نامۀ شاهعباس
شیخ قطیفی
بهصراحت او را «بانی ُملک عاریه» مینامد (تنکابنی ،بیتا ،ص )243و
ِ
هدایای شاهطهماسب را رد میکند (الموسوی الخوانساری1391 ،ق ،ج ،1ص25؛ افندی
7
االصبهانی1401 ،ق ،ج ،3ص.)16
شیخمرتضی انصاری فقیه بزرگ عالم تشیع با استفاده از اصل اجتهاد و مرجعیت تامه،
در زمان خودش مرجع مطلق شیعیان بود .او باوجود آنکه به سیاست و حکومت کاری
نداشت و درواقع نوعی مشروعیت به حاکم زمان خود داده بود و او را در جای خود
پذیرفته بود ،ولی با تحکیم امر اجتهاد و مجتهد مطلق ،میدان عملی وسیع برای علمای
بعداز خود ایجاد کرد (سعیدی ،1370 ،ص.)24
براساس دید و درکی عمومی ،عموم علمای شیعه ،حکومت را اَزآ ِن خدا و رسول
و سپس ائمه و آنگاه نایبان ایشان میدانند .برای زمان غیبت دو تفسیر مطرح شدهاست؛
تفسیری که معتقد است علمای مذهبی نباید هیچ دخالتی در امر سیاسی و حکومتی بکنند؛
چون اذن آن را ندارند (که این دیدگاه غالب اخباریون بودهاست) (حائری ،1364 ،ص)76
و در مقابل ،دیدگاهی که براساس احتجاجات 8عقلی و استنباطات روایی ،به دخالت علما
در امور حکومتی معتقد است؛ بدیننحو که اذن سلطنت و حکومت را با شرایطی خاص
به سلطان میدهد .به این معنی که بسط ید به سلطان (حاکم سیاسی) برای حفظ مرزهای

 .1علیبن عبدالعالی معروف به محقق ثانی و
کیجبلعاملی(درگذشتهدر 940قمری
مح ّقق َک َر ِ
در نجف) از علامی بزرگ عرص صفوی بود که از
وطنخودجبلعاملمهاجرتکردوابتدابهعراق
َرپی دعوت شاهاسامعیل صفوی
رفت و سپس د ِ
برای تبلیغ و ترویج تش ّیع به ایران مهاجرت کرد.
برای اطالعات بیشرت ر.ک :روضاتالجنات اثر
میرزامحمدباقر املوسوی الخوانساری االصبهانی
صص  361-352و ریاضالعلامء و حیاضالفظالء
اثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی.
 .2محمدباقر اصفهانی معروف به وحید
بهبهانی (۱۲۰۵-1117ق) .پدرش محمداکمل
بهبهانی از نوادگان شیخ مفید بود و مادرش
نوۀ مالمحمدصالح مازندرانی و آمنهبیگم دخرت
مجلسی اول و خواهر محمدباقر مجلسی بود.
عالمه بهبهانی ازسوی سیدمحمد طباطبایی
اصفهانی« ،وحید عرص» لقب گرفت و بهدلیل
اقامت طوالنی در شهر بهبهان ،او را «وحید
بهبهانی» خواندهاند و به لقبهای دیگری،
همچون «استاد اکرب»« ،استاد کل»« ،عالمۀ
ثانی» و «محقق ثالث» نیز مشهور است .برای
اطالعات بیشرت ر.ک :وحید بهبهانی اثر علی
دوانی.
 .3شیخجعفر بن خرض مالکی معروف به شیخ
اکرب و کاشفالغطاء (متوفای 1227ق) شاگرد
وحید بهبهانی و سیدمحمدمهدی بحرالعلوم
بود .اثر مهم او کتاب کشفالغطاء است.
برای اطالعات بیشرت ر.ک :ریاضالعلامء و
حیاضالفضالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی
وقصصالعلامءاثرمحمدتنکابنی.
 .4محمدحسن نجفی معروف به صاحب
جواهر بانام کامل آیتالله شیخمحمدحسن
بن شیخباقر بن شیخعبدالرحیم بن آقامحمد
بن مالعبدالرحیم رشیف اصفهانی (احتام ًال
 ۱۱۶۶تا ۱۲۲۸ق) از فقهای شیعه و صاحب
کتاب جواهرالکالم فی رشح رشایعاالسالم
است .برای اطالعات بیشرت ر.ک :ریاضالعلامء و
حیاضالفضالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی
وقصصالعلامءاثرمحمدتنکابنی.
 .5مرتضی انصاری (۱۲۸۱-121۴ق) .برای
اطالعات بیشرت دربارۀ این فقیه بزرگ ر.ک:
قصصالعلامء اثر محمد تنکابنی و ریاضالعلامء
وحیاضالفظالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی.
 .6احمدبنمحمد اردبیلی (مقدس اردبیلی)،
در قرن 10ق در دورۀ صفویان میزیست .او
از علامی شیعۀ امامی ساکن نجف بود که در
علوم عقلی و نقلی تبحر داشت .او با دربار
صفویان نیز ارتباط داشت .برای اطالعات بیشرت
ر.ک :موسوعة العتبات املقدسه :6قسم النجف
(جلد  1و  )2اثر جعفر خلیلی و قصصالعلامء
اثرمحمدتنکابنی.
 .7برای فهم بهرت موضوع ،عین مطلب
درجشده در روضاتالجنات ،و ریاضالعلامء
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حوریه سعیدی
و حیاضالفظالء نقل میشودَ :
السلطان
«کان ُ
فی ِم َ
لک األوقات
شاهطهامسب قد اَ َرسل ِ
ِل ِشیخاِبراهیم،ابواسمعیلابراهیمبنسلیامن
القطیفی الخطی البحرانی ،جائزة َو َردَّها
ِّ
الشیخ مَع َت ِذرا ِب َعدَم حاجته الیها ،فقال له
الشیخ علی (ره) :راداً علیه ،انک اخطات فی
ست مَکروهاَ
ذلک ،وَار َتک َبت اِمّا حراماً ُاو َل َ
رتک التَأسی ِبأما ِم َک الحَ َس ِن ا ُملجتَبی (ع)
ِب ِ
فی َقبو ِله لِجَ وا ِئ ِز مُعویة مَعَ إ َّن َک َل َ
ست أعلی
السلطان أَسُ و ُء حا ًال
َمرتب ًة من االِمام و ال هذا ُ
ِمنمُعویة».
 .8احتجاج :حجتآوردن؛ دلیلآوردن.

 .1شیخمرتضی انصاری با استناد به
روایت «والی ُة الفقهاء الذین هم الحکام
فی زمان الغیبة و النواب من االمئه» در
مرجعیت سیاسی فقها تردید کردهاست.
 .2بهنقل از صالحی نجفآبادی .والیت
فقیه حکومت صالحان (بخش والیت
فقیه) .ص.1363 ،198
 .3امتثال  :/emtesāl'/اطاعت؛ پیروی؛
فرمانبرداری؛ فرمانبری.
 .4برای اطالعات بیشرت دربارۀ قضیۀ
تحریم تنباکو ،ر.ک :التحریم الدخانیه اثر
شیخحسن کربالیی و نیز کتاب تحریم
تنباکو اثر ابراهیم تیموری.
 .5برخالف دید عمومی علام مبنیبر
یکیبودن حکومت و تعلق آن به خدا و
سپس رسول او و امامان و آنگاه جانشینان
ایشان.
 .6بهنقل از پایاننامۀ نگارنده با عنوان:
«نقش علامی عتبات در نهضت مرشوطیت
براساس تلگرافات ایشان» ،صص .9-8
 .7بهنقل از پایاننامۀ نگارنده .هامن.
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مسلمانان داده میشود (کاشفالغطاء1271 ،ق ،ص.)394
شیخجعفر کاشفالغطاء پذیرش و قبول اطاعت امر سلطان را به آن منوط میداند که
سلطان عدالت و مساوات را مجری دارد و عالوهبرآن به تهیۀ مقدمات و لوازم برای پیشبرد
امر مسلمین بهخصوص جهاد دربرابر کفار بکوشد( 1انصاری ،ص154؛ 2نراقی ،بیتا،
ص)185؛ در این صورت امتثال 3امر وی واجب است .ولی همین سلطان برای برقراری
و تمهید لشکر و جامعه ،از فقیه باید اجازه و اذن بگیرد و درواقع مشروعیت سلطنت
او از اذنی است که فقیه مجتهد (نایب امام غایب) به او دادهاست .در دید شیعه تحمل
ِ
حکومت غیرمشروع و غصب -که بهاعتقاد شیعه هر حکومتی غیراز حکومت معصوم
غصب است -برای حفظ مملکت شیعه و ترتیب امور شیعیان موجه است (کاشفالغطاء،
1271ق ،ص.)46
موضوع حفظ حدود مملکت اسالمی و امور مسلمین و یا بهخطرافتادن پایگاه شیعه
گاه باعث شدهاست که قدرت دینی دربرابر قدرت سیاسی قرار بگیرد که نمونۀ بارز آن در
قضیۀ تحریم تنباکو ازجانب میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه در زمان قاجار ،نمایان شد
4
(صفایی ،1346 ،صص 10-8؛ طهرانی ،1362 ،صص .)254-253
از زمان قاجار -که بیشترین فرمانهای برگزیدۀ موردبحث هم به آن دوره تعلق دارد-
رسایلی چند از برخی از علمای مذهبی -نه لزوم ًا مجتهد -نیز دیده میشود که احتجاجات
فقهی و َح َکمی دارند بر اثبات جدایی حکومت سیاسی و حکومت دینی( 5مستوفی
تبریزی1312 ،ق ،صص 11-10؛ جعفربن ابیاسحق1276 ،ق ،ص.)123
این علما احتجاج میکردند که پذیرش سلطان حتی اگر ظالم هم باشد واجب است-
پذیرش سلطان ستمگر برای رفع هرجومرج در کشور -و استناد این ادعا را روایتی
میدانستند که از امام اول شیعیان نقل شدهاست؛ به این معنی که سلطان حتی اگر عادل
هم نباشد ،ترجیح دارد بر آشوب و هرجومرج در کشور (جعفربن ابیاسحق1276 ،ق،
ص 6.)35حتی بعضی از این علمای مذهبی پا را فراتر گذاشتهاند و استدالل کردهاند که
مجتهد عادل نمیتواند سلطان کامل باشد؛ بهدلیل آنکه تسلط و ربط ندارد و اگر نظم
دین مردم را هم بدهد ،نظم دنیای آنها را نمیتواند فراهم کند (ابنمحمدحسین نصراهلل
7
دماوندی1264 ،ق ،ص.)35

فرمانهایتولیت

همانطورکه اشاره شد از این نوع اسناد ،در دورههای مختلف از زمان صفوی تا قاجار
وجود دارد .دراینمیان برخی فرمانها که ازجانب شاه وقت صادر میشدهاست ،دربارۀ
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ِ
تولیت بقعهای از بقاع مقدسین بوده و یا به آن مربوط میشدهاست .این گونه
واگذاری امر
فرمانها درعین داشتنِ شباهت ،تفاوتهایی هم ازنظر شکل و محتوا با دیگر فرمانهای
مرسوم 1دارد .همین تفاوتها است که گاه برخی از سندپژوهان را دربارۀ منشأ صدور این
2
اسناد دچار ابهام و اختالف کردهاست.
مختصات یک فرمان را بنابر شواهد و مستندات ذکرشده و یا قابلعرضه ،با چند
محور مشخص میتوان تعریف کرد:
مهر فرمان که در بیشتر فرمانهای دورۀ صفوی و قاجار معموالً در وسط باالی سند
دیده میشود .واژۀ «معموالً» و «بیشت ِر مواقع» بهایندلیل استفاده میشود که در برخی از
فرمانهای دورۀ صفوی و اغلب معدود 3فرمانهای آقامحمدخان ،4جای مهر فرمان در کنار
و یا پایین سند دیده میشود؛ بنابراین در بیشتر فرمانها جای مهر در وسط باالی سند
است .همچنین با سلیقه و هزینۀ مخاطب تزییناتی گاه بسیار ممتاز و درخور فرمان روی
آن انجام میشدهاست.
در ادامه توضیح داده میشود که فرمانهایی که برای تولیت صادر میشده ،اغلب با
تزییناتی مختص به موضوع خود ،خاص شدهاست.

مشخصات فرمانهای تولیت و وقفی و تفاوت آن با فرمانهای حکومتی

تشابهات

• تکیه بر فرمان بودن در متن سند؛
• عنوان «فرمان همایون شد» در مقدمه؛
• داشتن مهر بر باالی سند و در جای مهر فرمان؛
• داشتن طغرا در ابتدای متن سند؛
• همانندی ساختار متنی (تحمیدیه ،مقدمه ،خطاب ،بدنه ،نتیجه) با فرمانهای حکومتی.
• تفاوتها و مختصات خاص تولیتنامهها
• تفاوت در شکل مهر و تزیینات آن؛
• تفاوت در سجع مهرها؛
• خطاب که همان لحن احترام است با تکیه بر وجه تفوق دینی و درجات اخالقی و
مذهبی مخاطب؛

 .1منظور فرمانهای اعطای مناصب و لقب
و یا منطقۀ حکومتی و غیره است.
 .2برخی از محققان منشأ صدور این
«فرمانها» را نه خود شاه ،بلکه متولیان بقاع
متربکه دانستهاند که البته خود ایشان هم
منتخبشاهبودهاند.
 .3معدود بهدلیل آنکه از دورۀ کوتاه او
تعداد کمی فرمان وجود دارد.
 .4آقامحمدخان قاجار ،اولین شاه در سلسلۀ
قاجار (1211-1155ق).
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تفاوت این اسناد در دورههای صفوی و قاجار

• در فرمانی از زمان شاهعباس 1که برای تولیت آستانۀ حضرت معصومه صادر شدهاست،
بر نسق زراعات و محصوالت تأکید شدهاست؛ بهمنظور .1 :ترتیب محلهای درآمدی
و  .2رسیدگی به امالک وقفی متعلق به آستانه (ورود به یکی از محلهای درآمد
مجتهدان و علمای شرع)؛
• از تفاوتهای فرمانهای صفوی ،مهر شاهعباس است که در پایین فرمان و انتهای آن
آمدهاست؛
• در فرمانهای دورۀ قاجار جای مهر فرمانهای حکومتی غالب ًا در باال و وسط سند است؛
• تعداد مهرهای موجود در ظهر سندها که بهعنوان روال دیوانی ثبت و اجرای فرمان است،
در اینگونه فرمانها کمتر دیده میشود؛
• ابتدا و مقدمۀ فرمانهای تولیت عبارتهایی متفاوت دارد که اغلب با دعا ،آیات قرآن ،و
تحمیدیههای رسول و ائمۀ معصومین همراه است.
مختصری که در باال آمد چند وجه مشخص از تشابهها و تفاوتهایی است که درنظر
اول بین فرمانهای تولیت دورۀ صفوی با دورۀ قاجار بهچشم میآید.
در ادامه مشخصات نمونههایی از فرمانهای تولیتنامه بیان میشود:

فرمانشا هعباس[تولیتنامه]

2

 .1عباس صفوی پنجمین شاه در سلسلۀ
صفویان و فرزند محمد خدابنده (-978
1038ق).
 .2با شامرۀ  3در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
ُ .3م َف َّوض  :/mofavvaz/تفویضشده؛
واگذارشده.
 .4وظیفه؛ مقرری.
 .5بخشودگی مالیاتی؛ معافیت؛ رهایی.
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[مه ِر گرد با تزیین گلدانی با دهانه و پایه ،سر آن بهشکل تاج ،سجع مهر در وسط ]:بندۀ
شاه والیت عباس [ 999عبارت اطراف مهر که از باالی آن آغاز میشود ]:اللهم صل علی
النبی و الوصی و [البتول] و السبطین و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و التقی
و النقی و الزکی و المهدی[ .عبارت باالی مهر ]:الملک هلل [و تذهیب در اطراف آن].
[طغرا] :فرمان همایون شد آنکه درین وقت بنابر ظهور کاردانیِ شرافت و رفعتپناه،
ساللۀ اکابراالکرام ،امیر [معینالدین اشرف] مشهور به میرمیران ولد شرافت و افادتپناه،
شریعت و نجابتدستگاه ،اعالی و عوالیانتباه زین ًا للشرافة و االفادة و الدین ،علیخان
بیکاء[بیک] اوحدی ،شفقت بیدریغ شاهی شامل حال او فرموده ،از ابتداء ششماهۀ
ایتئیل ،تولیت و تصدی کل سرکار آستانۀ مقدسۀ منورۀ متبرکۀ [در هامش باالی سند:
معصومه علیها و آبائها التحیة والثناء] را به او ُم َف َّوض 3فرموده ،مرجوع نمودم که به [واجبی]4
امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام نموده ،در نسق زراعات و محصوالت محال متعلقه به
سرکارِ خیرآثارِ مزبور سعی موفور بهظهور رساند .کدخدایان و رعایا[ی] محال وقفی و
ُم َس َّلمیِ  5سرکار آستانۀ مقدسۀ شرافت و رفعتپناه ،مومیالیه را متصدی دانسته ،از سخن و
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صالح او که ازباب تکثر زراعت و عمارت و توفیر محصوالت سرکار مزبور گوید بیرون
نروند و [یک من بار] بیوقوف و شعور او رفع ننموده ،لوازم امر مزبور را مخصوص او
شناسند .متولی و مستوفی سرکار آستانۀ مقدسه و متولیان قدیمی ،مشارالیه را متصدی
محال متعلقه به آن سرکار دانسته ،دست تصدی او را درین باب [ریاست] قوی و مطلق
دانسته [دانند] و رسوم و حقالسعی تصدی را به دستوری که در وجه متصدیان سابق مقرر
و معمول بوده ،مخصوص او دانسته واصل سازند؛ درین باب قدغن دانسته از فرموده
درنگذرند و هرساله حکم مجدد نطلبد [نطلبند] .تحریرا ً فی شهر جمادیاالول 1سنۀ .1007
این سند بهتصریح متنش فرمانی است متعلق به شاهعباس دربارۀ واگذاری تولیت
آستانۀ مقدسۀ حضرت معصومه (ع) به شخصی و دستور به رسیدگی به امالک و متعلقات
آن .موضوع فرمان (واگذاری تولیت آستانۀ مقدسه و رسیدگی به وضع درآمدها و متعلقات
آن) علیالقاعده در حوزۀ وظایف مجتهدان و روحانیون قرار داشتهاست؛ ولی سلطان وقت
بنابه امر تصدی -که پیشتر هم به آن اشاره شد -در اختیارات این حوزه دخالت کردهاست؛
یعنی شاه (مظهر حکومت سیاسی) در جایگاه جانشین امام معصوم (مظهر حکومت دینی)
قرار گرفتهاست.
سند دیگر:
2
[احتماالً سواد فرمان موقوفی] شاهعباس
[مهر فرمان در وسط باالی سند با سج ِع]:
هواهلل سبحانه
الملک هلل
بسماهلل الرحمن الرحیم
یا محمد یا علی
ابوالمظفر عباس الصفوی الحسینی الموسوی [ناخوانا]
موض ِع مهر مبارک اشرف اقدس [ناخوانا] فردوسمکانی چون درین وقت سیادت و
ین سیدکمال محمود و سید تقیالدین محمد اوالد سیادت و
فضیلتپناهی ،تقویشعا َر ْ
مغفرتپناهی کمالالدین قاضی عطاءاهلل حسینی طالقانی بهعز عتبهبوسی مشرف شده[اند]
و قضیه و احکام مطاعه که درباب وقفیت قریۀ سوهان طالقان از آبی و دیمی و کوه و
رود و توابع و لواحق که ّ
حکام جیالن براه؟ برای ایشان وقف نموده بودهاند ،ابراز نمودند
ِ
التماس امضاءِ آن [را] از عواطف شاهی کردند .بنابر کمال توجه خاطر عاطر 3به انتظام
و
حال سادات رفیعالدرجات و حصول مقاصد و آمال ایشان ،محل مذکور را ماالً و مناالً
حسب ُ
الظهر به معافی و ُم َس َّلمی ایشان داده شفقت فرمودیم که ُع ّمال و تیولداران و

 .1در منت جمیدیاالول
 .2به شامرۀ  4در مجموعه اسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهدلیل جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .3عطرآمیز؛ معطر؛ خوشبو.
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 .1مرفوعالقلم شدن :رفع تکلیف شدن؛
مکلفنبودن.
 .2منظور هزینههایی است که محل تأمین
آن وجود ندارد.
 .3نوعی خراج
 .4چهارمین شاه در سلسلۀ قاجار (-1247
1313ق).
 .5به شامرۀ  45در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .6درحالحارض مشخصات سند بهدلیل
جابهجایی آن در سازمان معلوم نیست.
 .7علیالقاعده شاه در مسائل متولیان
آستانههای مقدسه و موقوفات آن نباید
نقشی تعیینکننده داشته باشد و تنها باید
نظارهگ ِر تصمیم مجتهد و فقیه وقت و یا
حداکرث صحهگذار تصمیم او باشد.

156

کالنتران و داروغهگان و کدخدایان [ناخوانا] مذکور حسبالمسطور مقرر [دارند] ،محل
مذکور را موضوع و مستثنی دانند و [بر ایشان] معاف و مرفوعالقلم 1شناسند و یک دینار
و یک [ناخوانا] از ایشان طلب و توقع ننمایند و قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند؛ و اص ً
ال
به علت و اخراجات مسدودةاالبواب 2از علیقه و علوفه و [ناخوانا] و طرح و دستانداز و
[االغ] و اُالم 3و [پیشکار] ،شکار و کوهباج و سالمی و پیشکش و سایر اخراجات به هر
اسمورسم که باشد تعرض نرسانند و پیرامون برزگران و خوشنشینان و متعلقان و نوکران
و چوپانان آن نگردند و گذارند که به فراغ بال به [ناخوانا] و زراعت این محل قیام نماید
[نمایند] .مستوفیان دیوان اعلی بهموجب مسطور مقرر شناخته [شناسند] رقم این عطیه را
در دفاتر خلود ثبت نمایند و هرساله حکم مجدد نطلبند [که] دراینباب قدغن میباشد.
کتب باألمر العالی فی شهر ربیعاالول ثمانی و تسعین و تسعمائه».
نکتۀ دیگری که در میان اسناد مذکور بهچشم میآید ،توجه و فرمان برای رسیدگی
به وضعیت اراضی و امالک وقفی است؛ بدین معنی که فرمانی به درخواست متولی وقف
صادر میشدهاست مبنیبر .1 :تأیید صحت وقفیت امالک و اراضی مدنظر؛
 .2تأیید و دستور به معافیت امالک وقفی از مالیات و اخراجات معمولۀ دیگر اراضی.
درست است که حکم وقفیت محل قب ً
ال صادر شده -که احتماالً زیرنظر مجتهد و
یا امامجمعۀ وقت بودهاست -ولی تأیید آن و نیز مرفوعالقلم بودن از مالیات و اخراجات
دیگر باید زیرنظر و بهفرمان سلطان وقت میبودهاست .این یعنی دوگانۀ حاکمیت سیاسی
و مذهبی در یک قالب و به بیانی دیگر مبسوطالید بودن سلطان در امور دین و دنیای مردم.
در دورۀ قاجار این قاعده بیشتر و عیانتر خود را نشان دادهاست؛ بدین معنی که
مشخصات اختیارات سلطان در جایگاه مجتهد و روحانی وقت
در فرمانیهایی با همین
ْ
نمایان است.

سندی از نارصالدینشاه :

45

این سند یکی از استنادات ادعای درهمشدن جایگاه حکومت سیاسی و حکومت دینی در
شخص سلطان وقت (ناصرالدینشاه) است .این سند که از مجموعهاسناد موجود در مخزن
کتابخانۀ ملی بهدست آمده 6،دستنوشتهای است از ناصرالدینشاه که در حاشیۀ باالی
برگی از کتابچۀ دخلوخرج دربارۀ موقوفهای در آستانۀ مقدسه که برای تعیین تکلیف
7
جمعوخرج آستانه و متولیباشی آن نوشته شدهاست.

منت یادداشت

«مالحظه شد؛ جمعوخرج حضرت آستانۀ مقدسه را متولیباشی در کمال خوبی و تنقیح
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نوشته و ثبتش 1کردهاست و از همین قرار انشاءاهلل صحیح است .منبعد نباید ابدا ً تغییر
و تبدیلی در آن داده شود و مخارج را نه بیجهت اضافه نمایند و نه کسر؛ و تا محل در
آستانۀ مقدسه پیدا نشود ،بعدازاین متولیباشی مأذون نیست به احدی دیناری بدهد یا
برقرار نماید؛ مگر اینکه محل آن حاضر باشد .سنۀ  1303ایتئیل».
تأکید بر اینکه متولیباشی مأذون نیست که خودش تصمیمگیر و انجامدهندۀ
دخلوخرج باشد مگر به اذن سلطان و شرایطی که او تعیین کردهاست ،وجه بارز این نوشته
و مدنظر نگارنده است .نقش شاه در اینجا با توجیه برخی از روحانیون و اذن مجتهدان ،در
جایگاه جانشین امام معصوم و انجام وظایف اوست.

دوفرمان(تولیتنامۀ)مظفرالدینشاه

2

فرمان اول

مشخصات این فرمان هم همانند دیگر فرمانهای شاه است؛ با برخی تفاوتها؛ مانند مهر
فرمان با سجع متفاوت ،طغرا ،تحمیدیۀ مفصلتر از بسیاری فرمانها که در ابتدا و مقدمۀ
فرمان آمدهاست و سپس موضوع فرمان و درپایان اختتامیۀ فرمان با ذکر تاریخ.
متن فرمان
بسماهللتعالی
[در باالی فرمان]:
العزیز شأنه
[جای مهر در وسط باالی سند ،سجع مهر متفاوت با دیگر مهرهای شاه که به
ِ
وسط مهر ]:العزة هلل یا ولیاهلل ابوالحسن
مناسبتهای مختلف صادر میشدهاست[ ].سج ِع
علیابن موسیالرضا؛ [سجع حاشیۀ مهر ]:یا قاهرالعدو و یا والی [ناخوانا] یا مظهرالعجائب
یا مرتضی [علی].
[طغرا ]:الملک هلل تعالی الحمدهلل علی داللت ُه لدینه والصلوة و السالم علی رسوله و
امینه و علی آله و اوالده المیامین 3سالماهلل علیهم اجمعین[ .مقدمه ]:و بعد چون خداوند
قدیر و مالکالملک یگانۀ بینظیر ،بهحکم قضا و امر تقدیر ،مرقد مطهر و روضۀ منور ما را
در خطۀ طوس رشک ریاض رضوان و مرکز دایرۀ امکان و َمطاف ملوک زمین و مالئک
آسمان قرار داد ،هر ارادتمندی که جبۀ ضَ را َعت 4به خاک پاک این درگاه سود ،تارک
افتخار بهعرض اعلی رسانید و هر کرا 5سعادت ابدی مقرون گشت ،حلقۀ چاکری این
خاندان را آویزۀ گوش هوش خود ساخت .ازجمله [مخاطب فرمان ]:جناب عمدةاالعاظم
والتجار آقامیرزابزرگ معاونالتجار طهرانی است که در این سال سعادتمآل شرفیاب آستان
عرشمثال گردیده ،بهواسطۀ شایسته 6از عاکفان عتبۀ عرشمرتبۀ ِع ّلیه ،استدعای خدمت
جاروبکشی را که تالی رتبۀ مالک است نموده .چون هریک از بندگان را از فیوضات

 .1در منت :سبطش
 .2به شامرۀ  212در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .3مَیامین .جمع مَیمون ،بهمعنی مبارک و
نیکبخت.
 .4فروتنی؛ خواری.
 .5هرکه را.
 .6در منت شایسطه.
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عز قبول مقرون [شد]
این درگاه مالئکسجدهگاه بهره و نصیبی مقرر است ،استدعای او به ِّ
و مقرر آنکه حاجب خاص دربار گردونمدار و جاروب ِ
کش حقیقی سرکارِ فیضآثار
ِ
صفات
میرزاابوالقاسمخان نصیرالملک 1زید توفیقاته که به نیابت مخصوصۀ ذات ملکوتی
ِ
قدرقدرت سلطانالسالطین قهرمان الماء والطین ظلاهلل الممدود فیاالرضین
حضرت
اعلی
ْ
السلطان مظفرالدینشاه قاجار خَ َّلدَ اهللُ ملکه و دولته ،به تولیت آستان آسمانایوا ِن هشتمین
خلیفۀ خالق آسمان و زمین مشرف و مفتخرند [جایگاهی ورای حکومت سیاسی برای شاه]،
تشرفی کشیک پنجم دانسته ،قدغن نماید ُع ّمال خجست هاَعمال
جناب معاونالتجار را خادم ّ
امتیاز مرتبه و مقام او را منظور داشته جنابان سعادتاکتسابا ِن کتبۀ دفترخانۀ مبارکۀ سرکار
فیضآثار منشورِ 2قضادستور را در دفاتر خلود و دوام ثبتوضبط نموده ،در عهده شناسند.
فی شهر جمادیاآلخر سنۀ .1320
جایگاه حکومت دینی و حکومت سیاسی در این فرمان کام ً
ال بههم آمیختهاست.
درست است که این فرمان یعنی تعیین خدامی آستانۀ مقدسه تنها بخشی کوچک از یک
اعتباردهی است ،ولی دخالت در این موضوع خود وجهی است از اثبات حق دخالت و
اِعمال قدرت شاه در این جایگاه کام ً
ال دینی و متعلق به عالم مذهبی؛ و البته این سؤال
را مطرح میکند که تعیین تولیت آستانههای مقدسه که از زمان قاجار بهدست شاه انجام
میشده و در دورۀ پهلوی نیز امتداد داشتهاست ،کدام وجه از حکومت سیاسی را معنا
میدهد؟

فرمان دوم با هامن مضمون ،ولی با اندکی تفاوت

3

متن فرمان

 .1تولیت آستانه بودهاست.
 .2حکـم و فرمـان رسگشـادۀ امیـران و
پادشـاهان اسـت کـه در آن لطـف یـا
بخششـی صـورت میگیـرد .منشـور بـرای
واگذاری شـغل و منصب وزارت و ارشاف و
تولیـت و امثـال آنها بهکار میرفتهاسـت؛
ماننـد منشـور وزارت ،منشـور قضـا.
 .3به شمارۀ  214در مجموعهاسـناد مخزن
خطـی کتابخانـۀ ملـی وجـود داشتهاسـت؛
ولـی بهعلـت جابهجایـی مجموعه اسـناد،
شمارۀ آن قابلبازیابـی نیسـت .ترصیـح
ایـن نکتـه رضوری بهنظر میرسـد ،بهدلیل
آنکـه امـکان گذاشتن شماره وجود نـدارد.
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بسماهلل الرحمن الرحیم
[مهر فرمان در وسط باالی سند با سجع ]:الهم صلی علی النبی والوصی [والحسن
والحسین و علی] والباقر [والصادق] والکاظم والرضا والتقی [والنقی] والعسکری والهادی
والمهدی صاحبالزمان علیهالسالم .قال رضا علیهالسالم« :من زار فاطمه بقم ،وجبت له
الجنه» [سجع مهر با موضو ِع فرمان که به آستانۀ حضرت معصومه در قم مربوط است
تفاوت دارد].
[بدون طغرا] [مقدمۀ تحمیدیه ]:الحمدهلل الذی اقرب من دعی و اسرع من اجاب و
الصلوة والسالم علی محمد و اوالده االخیار االطناب االنجاب و بعد [استناد و استدالل
به موضوع فرمان[ ]:استناد ]:چون به مفاد آیۀ کریمۀ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
و لئن شکرتم الزیدنکم[ ،استدالل ]:هریک از بندگان که طریقۀ عبادت حضرت پروردگار
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را به قدم مجاهدت پیمایند و پیروی خاندان رسالت را با خلوص عقیدت نمایند ،بر
رأی عصمتآرای این خاندان است که اسباب مفاخرت دنیا و آخرت او را مهیا فرمایند؛
ِ
فطرت غالمزادۀ رسول کریم و ائمۀ اطهار عبداهللابنعبداهلل
مخصوص پاک
ازجمله خانهزاد
ْ
عباسمیرزای قاجار ولیعهد دولت ِع ّلیۀ ایران ملقب به حشمتالدوله که از بدو عمر،
جاننثار محبت اجداد طاهرینهم صلواتاهلل علیهم اجمعین بوده ،از واقفان عتبۀ عرشمرتبه،
استدعای جاروبکشی که تالی حور و ملک است نموده[است] .ازآنجاکه هریک از بندگان
را در فیض بهره و نصیبی مقرر است ،بهواسطۀ نیکی عقیدت و پاکی طینت؛ استدعای ن َ ّواب
مستطاب معظمالیه به ِ
شرف قبول مقرونْ و مفتخر دا َریْن بیناالماثل 1و اقران شد .مقرر آنکه
حاجب آستان ِغلمانپاسبان ،متولیباشی ،مستطاب اشرف واال حشمتالدوله را منصب
ِ
ِ
مخصوص این آستان منصوب دانسته ،قدغن نماید ُعمال خجستهاعمال،
کفشداری
جلیل
َمعزیٌّالیه را به شرف خدمت جبرئیلمرتبت کفشداری مشرف شناخته ،امتیاز مرتبه و مقام
او را منظور داشتهُ ،کتاب سعادتاکتساب شرح منشور مدارک را ثبتوضبط نموده ،در
عهده شناسند .تحریرا ً فی شهر رمضانالمبارک سنۀ .1320
موضوع این سند تعیین کفشدار و جاروبکش آستان مقدس است و دستور به متولی
که خود برگزیدۀ شاه است -بر شناختن این جایگاه و مرتبه برای صاحب فرمان.اینکه شاه از کدامین جایگاه حکومتی میتواند چنین امری را صادر کند ،بحثی است
که قب ً
ال بدان پرداخته شد.
نمونههایی دیگر از فرمانهایی که با خصوصیات مذکور مشخص و ممتاز شدهاند:
دو سند از فرمانهای احمدشاه- 2که در میان شاهان قاجار کمترین تعداد فرمان را
دارد -در اینجا آورده میشود .این دو نمونۀ فرمان بهسبب موضوع آن ،مهر و سجع و نیز
مخاطبان ،در بین اسناد در جایگاهی ویژه قرار دارند.
3
هر دو نمونه سواد فرمان است با مهر در باالی سند:
[مهر فرمان وسط سند باال با سجع[ ]:سجع وسط مهر ]:العزةُ هلل یا ولی الحسن علی
ابن موسیالرضا [سجع حاشیۀ مهر ]:یا قاهرالعدو و یا والی یا مظهرالعجائب یا مرتضی
4
علی.
[بدون طغرا] [مقدمۀ متن ،تحمیدیۀ خدا و رسول ]:سپاس و ستایش و حمد و
نیایش الیزالی را سزاوار و رواست که این گنبد گردون [ناخوانا] را بی طناب و ستون
برافراخت و سطح زمین را بر فراز آب ساکن و مقرر ساخت .سپس صلوات زاکیات بر
روان پاک سید کائنات و علت ممکنات و آ ِلاطهار آن رسول مختار که یکی از شئون
او است خُ لق عظیم ،الزمالصلوة والتکریم ،مادامت النجوم سائره واالفالک دائره؛ و بعد

 .1جمع مثل ،مانند .منظور منونههاست.
 .2آخرین شاه در سلسلۀ قاجار (-1275
1308ش).
 .3به شامرۀ 10051در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ
آن قابلبازیابی نیست .بهنظر میرسد این
ترصیح رضوری است ،بهدلیل اینکه امکان
گذاشنت شامرۀ سند وجود ندارد.
 .4این سجع مهر در میان مهر فرمانهای
مظفرالدینشاهنیزدیدهشدهاست.
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 .1متبتل  :/motabattel/زاهد؛ گوشهنشین؛
آنکس که به خدا گرویده و از ماسوای او
برید هاست.
 .2محمدولی اسدی مصباح دیوان (-1257
1314ش) ،فرزند میرزاعلیاکرب که بهدلیل
انتساب به برخی از ْ
رجال رسشناس شد و در
1305ش به نیابت تولیت آستان مقدس رضوی
منصوب شد .او در جریان حذف مخالفان
رضاشاه محکوم و اعدام شد (بامداد ،مهدی.
( .)1371رشححال رجال ایران . ...ج  .4صص
.)16-15
 .3به شامرۀ  1131در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .این ترصیح به این دلیل
رضوری است که امکان گذاشنت شامرۀ سند
وجود ندارد.
 .4هویدا؛ آشکار.
 .5پوشش؛ نوعی جامه.

160

متوسلین به خاندان رسالت و ُمتَبَتِّلین 1به آستان امامت ،افتخار دو سرا را به جاروبکشی
دربار گردونمدار والیت میدانند و در مقام برانگیختن وسیلۀ طوف حریم کعبۀ کوی
ِ
گشای حال ،سعادتمند ارجمند و
ما میباشند[ .مخاطب فرمان ]:مصداق این مقال چهره
ضراعت
چاکر برومند فتحعلیخان اعظمالسلطنه پسر غالمعلیخان سردار ُمن ََّظم با نهایت
ْ
استدعای خدمتی نموده[است]؛ [تأکید بر جایگاه صادرکنندۀ فرمان و درواقع یکیشدن
مصدر حکومت سیاسی و حکومت دینی] لذا از مصدر امامت ،امر و مقرر میشود
ِ
فدوی پسندیده ،میرزامحمدولی اسدی 2که به نیابت
مهین
[که] چاکر خاص برگزیده و
ْ
مخصوصۀ تولیت این آستان مینونشان مفتخر و مباهی استَ ،معزیٌّالیه را به خدمت خادمی
تشرفی در کشیک ثانی برقرار [نماید] و بدین عارفۀ کبری ممتاز بوده که فرق افتخار به
فرقدان ساید و کتبۀ کرا ْم مدلول فرما ِن مبارک را ثبت نموده ،در عهده شناسند .فی شهر
جمادیاالول .1345
[در حاشیۀ داخل متن ]:به مهر مبارک سرکار فیضآثار مزیّن شود.
تعیین تکلیف برای نایبالتولیۀ آستان مقدس که خود نیز ازجانب شاه انتخاب
شدهاست ،از موضوعات مهم در این سند است.
سند بعدی هم فرمانی است متعلق به احمدشاه و دربارۀ رضاخان سردارسپه که بهدلیل
مخاطب و موضوع آن اهمیتی ویژه یافتهاست.
این سواد فرمان احمدشاهی بدون مهر و تنها با ذکر جای مهر در باالی فرمان
مسجع
آمدهاست .طغرا ندارد و تحمیدیهای طوالنی در ابتدا دارد .نثری بسیار موزون و ّ
دارد همراه با القابی غلوآمیز دربارۀ مخاطب و موضوع فرمان.
3
سواد فرمان
بسماهلل الرحمن الرحیم
[مقدمۀ تحمیدیه] الحمدهلل الذی جعلنا من امة سیدالمرسلین محمد الخاتمالنبیین و
المتمسکین بحبل والیة سیداالوصیاء علی ابن ابیطالب واالئمة االعز المیامین و صلیاهلل
من
ّ
علی محمد و آله اجمعین[ .مقدمهای که با تمجید از مقام مخاطب همراه است ]:و بعد بر
هر عاقل بصیر بینا و بر هر عالم خبیر دانا واضح و الیح 4است که تاج کرامت بر سر نهادن
ِ
سعادت دا َریْن را جامع و دارابودن ،سزاوار
مباهات نمودن و
شرافت زیب تارک
و اِکلیل
ْ
ْ
و شایان و درخور شأن آن نیکبخت سعادتمندی است که از روی حقیقت و خلوص
نیت و صفای عقیدت متشبث به ذیل والء خاندان جلیلۀ رسالت و والیت گردیده و از
دلوجان غاشیۀ 5خدمتگزاری آنان «علیهم صلواتاهلل الملک المنان» را زیب دوش افتخار
خویش نموده و ادنی درجۀ خدمت ایشان را بر اعلی رتبۀ ریاسات عالیه ترجیح داده باشد
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و چون این معنی در حق [مخاطب ]:حضرت مستطاب جاللتمآب اجل اکرم افخم ،یگانۀ
دوران و یکهمرد ایران آقای رضاخان سردارسپه و وزیر جنگ دولت ابدمدت ِعلیه دام
اقبالهالعالی و اجاللهالمتعالی محقق [شده] و به درجۀ ثبوت کام ً
ال رسیده[است] و عالوه
[بر این] ،بهحسب اظهارات جناب مستطاب سلیلاالطیاب 1االیجاب ،افصحالمتک ّلمین و
اکملالمحدثین آقای معاونالتولیه دامت برکاته ،مراتب حسن اداره و خدمات شایان آن
ِ
صفای َطو َّیت 2به عالم اسالمیت و دیانت و مذهب و ملت
حضرت که به ُحسن فطرت و
ِ
مملکت ایشان گوشزدِ اولیاء امور فیضمنظور
نموده و درجات پاسداری از رعیت و انتظام
روضۀ مبارکه و عتبۀ عرشدرجۀ حضرت ابیالفضل العباس علیهالسالم گردیده ،لهذا محض
مزید شرافت و تکثر سعادت آن حضرت ،ازطرف قرینالشرف آستان مالئکپاسبان ،معظم
را در ِسلک فراشان و جاروبکشان سعادتاِقترانْ منتظم و برقرار [نمودیم] و بهجهت
تشرف به این شرافت ،یک ثوب عبا و یک قبضه شمشیر از متبرکات عتبۀ مقدسه برای
آن حضرت بهتوسط آقای معاونالتولیه خلعت انفاذ شد که در مجمع علماءِ اَعالم و مأل
منالناس به معظمله ایصال داشته که بدین منصب جلیل و خلعت ْ
نبیل بین النظائر و
االقران مفتخر و مباهی باشند و جناب مستطاب سیداالشراف و اشرفالسادات آقای حاج
معینالتولیه آقاسیدهاشم ،سیدفتحاهلل دام مجده را به ِ
نیابت ایشانْ اختیار که در هر چهار روز
یک روز نیابت ًا در سر خدمت حاضر و در عهده نماید .المقرر عموم مستوفیان و کارگزاران
ملکاحتشام این آستان ،ایشان را بدین منصب جلیل مخصوص دانسته ،صورت فرمان را
منشیان و دبیران آستان در دفاتر خلود ثبتوضبط نموده ،در عهده شناسند؛ و کان ذلک فی
سابع شهر رمضانالمبارک [پارگی سند همراه با امضا و مهرهایی در هامش آن].
تعیین تکلیف برای متولی آستانه بهاضافۀ تصریح جایگاه بلندمرتبۀ معنوی و دینی
برای مخاطب فرمان و نیز تعیین شکل خدمترسانی مخاطب در حرم آستانۀ مقدسه ،از
جایگاه سیاسی شاه و سلطان وقت برنمیآید و تنها زمانی امکان صدور چنین احکامی
فراهم است که شاه در موقعیتی ورای حکومت دینی پذیرفته شده و قرار گرفته باشد.

نتیجه

موضوع رابطۀ حکومت سیاسی و حکومت دینی از زمان شیخ طوسی مطرح و در متون
شیعی وارد شد و بعدا ً بهدست علمای بعد شرح و تفصیل و تکمیل شد و در زمان
حکومت قاجارها و بهویژه از زمان فتحعلیشاه بهبعد بهاوج خود رسید .شاهان قاجار
بهمانند سالطین دورههای ْ
قبل َدرپیِ آن بودند که برای خود مشروعیت دینی و نیز مقبولیت
عامه فراهم کنند؛ بنابراین در آن زمان رسالههایی گوناگون در تفکیک و تداخل این دو وجه

 .1حال لزاده.
 .2باطن.
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حکومت (وجه دیانت و وجه سیاست) نگاشته شد .مناقشهای بین علمای مذهبی بهوجود
آمد بر سر آنکه برخی ،حکومت در عصر غیبت را غصب دانستند و برخی دیگر بهشرط
اصالح امور و برای رفع فساد ،آن را جایز دانستند.
بهانۀ تحلیل این چند فرمان در این مقاله ،عالوهبر توصیف تفاوتهای شکلی و
ساختاری این اسناد با فرمانهای سیاسی و حکومتی صادره در دورههای صفوی و قاجار،
اشاره به نکتۀ محوری محتوای آنهاست که دربارۀ جمع دو شکل حکومت سیاسی و
حکومت دینی در شخص شاه است؛ یعنی دخالت حاکم سیاسی در اموری که مستقیم ًا باید
زیرنظر روحانی و یا مجتهد وقت انجام میشد .این اختیار فقط بهدلیل مشروعیت و اذنی
توجیهپذیر است که سلطان برای حضور در جایگاه قدرت (سیاسی و دینی) از جانشین
امام معصوم و ولی امر مسلمانان داشتهاست.
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Metadata and Archival Standards in Archival
Software: A Comparative Study

Ali-asghar Sharifinia1 | Hadi Sharif-Moghaddam2 | Soraya Ziaei3 | Maryam Salami4

Abstract:
Purpose: This paper examines and compares compliance of seven software, namely
Calm for Archives Version 9.3, Collective Access Version 1.7, Archives Space Version
2.4.1, Archivematica Version 1.8, Adlib XPlus Version 2, Cuadra Star Single version and
Eloquent Archives Single version with the existing archival standards.
Methodology and Research Design: A researcher deigned checklist consisting of 9
main and 62 sub-sections was used to record 272 features of the archival software, then
compared against existing standards and with each other.
Findings and Conclusion: Significancant differences were noticed. Calm for Archives,
Collective Access, Archives Space, Archivematica, Adlib XPlus, Cuadra Star, Eloquent
Archives are (p-value) <0.05. In addition, the chi-square was larger than the critical table χ2 with df = 1. Most features and capabilities respectively are archival softwares: Archives Space 54%, Adlib XPlus 39%, Eloquent Archives 37%, Calm for Archives 29%,
Collective Access 28%, Archivematica 27%, and Cuadra Star 26%. With respect to the
support of metadata standards, Archives Space, Cuadra Star, Eloquent Archives, Archivematica, Collective Access, Calm for Archives, and Adlib XPlus will be archiving,
and in support of archival standards, respectively, Archives Space, Eloquent Archives,
Adlib XPlus, Cuadra Star, Calm for Archives, Collective Access and Archivematica. Regarding the support of the exchange protocols, Archives Space earned the first position
and Adlib XPlus, ranked second, while the rest of the softwares were similar.
Keywords:

Metadata standard, Archival standard, Comparative study, Archival software.
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مطالعۀ مقایسهای نرمافزارهای آرشیوی
با تأکید بر استانداردهای فرادادهای و آرشیوی
علی اصغر رشیفینیا | 1هادی رشیفمقدم | 2ثریا ضیایی | 3مریم سالمی

4

چڪیده:
شناسائی نقاط قوت و ضعف نرمافزارهای آرشیوی ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت
هدف:
آرکایوز ،آرکایو متیکا ،آرکایوز اسپیس ،کالم فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس براساس استانداردهای موجود
آرشیوها و معرفی نرمافزار برتر در این زمینه.
روش /رویکرد پژوهش :با استفاده از سیاهۀ وارسی محققساخته شامل  9محور اصلی و  62زیرعنوان
کلی 272 ،امکان و قابلیت گوناگون از مالکها و معیارهای نرمافزارهای آرشیوی و استانداردهای موجود
بررسی و مقایسه شده و نتیجۀ نهایی مشخص شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :در بهکارگیری معیارها و مؤلفههای استاندارد در نرمافزارهای آرشیوی بررسیشده
تفاوت معنادار وجود داشت .1 .درصد رعایت ویژگیها و قابلیتهای نرمافزارهای آ بررسیشده
بهترتیب عبارت بود از :آرکایوز اسپیس  54؛ ادلیب ایکسپالس  39؛ الوکونت آرکایوز  37؛ کالم فور
آرکایوز  29؛ کالکتیو اکسس  28؛ آرکایو متیکا  27؛ کوادرا استار  .2 .26در پشتیبانی از استانداردهای
فرادادهای بهترتیب نرمافزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو متیکا،
کالکتیو اکسس ،کالم فور آرکایوز ،و ادلیب ایکسپالس قرار داشتند .3 .در پشتیبانی از استانداردهای
آرشیوی بهترتیب نرمافزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس ،الوکونت آرکایوز ،ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار،
کالم فور آرکایوز ،کالکتیو اکسس ،و آرکایو متیکا قرار داشتند .4 .در پشتیبانی از پروتکلهای مبادلۀ
اطالعات ،نرمافزار آرشیوی آرکایوز اسپیس اول ،ادلیب ایکسپالس دوم ،و بقیۀ نرمافزارها در یک سطح
قرار داشتند.
ڪلیدواژهها:

استاندارد فرادادهای؛ استاندارد آرشیوی؛ مطالعۀ مقایسهای؛ نرمافزار آرشیوی.
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امروزه اطالعات به ابزاری کلیدی در روابط انسانها تبدیل شدهاست؛ ابزاری که بر تمام
فعالیتهای بشر -از ابتداییترین سطح آن تا پیچیدهترین شکل آن -تأثیر گذاشتهاست.
فناوریهای نوین اطالعاتی با ایجاد تحوالتی بنیادین در چرخۀ سنتی اطالعات ،بسترهایی
جدید برای تولید و استفاده از اطالعات پدید آوردهاند (مختارپور .)1386 ،دسترسی در
هر زمان و هر مکان به شبکۀ جهانی وب باعث تسهیل در استفاده از منابع مراکز آرشیوی
و اطالعرسانی شدهاست .از طرفی بهعلت تغییر نیازها و رفتارهای کاربران ضروری است
تا آرشیوها و مراکز اطالعرسانی به شیوههای جدید نگهداری و مدیریت اسناد و مدارک
مجهز شوند و با استفاده از نرمافزارهای جامع آرشیوی سطح خدمات خود را ارتقا دهند.
برای شناسایی و معرفی نرمافزارهای آرشیوی مناسب ضروری است تا نرمافزارهای
آرشیوی موجود براساس استاندارهای فرادادهای و آرشیوی تحلیل و بررسی شوند .همچنین
بهجای خرید نرمافزارهای آرشیوی تجاری ،از نرمافزارهای کدمنبعباز هم میتوان استفاده
کرد .در سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای توسعه و بهبود نرمافزارهای آرشیوی
انجام شدهاست و آرشیوهای بسیاری در کشورهای پیشرفته از مزیتها و قابلیتهای
گوناگون این نرمافزارها استفاده میکنند.
ناآشنایی آرشیویستها با قابلیتها و ظرفیتهای نرمافزارهای آرشیوی و درنتیجه
استفادهنکـردن از این توانـاییها و همچنیـن بیتوجهـی طراحان و برنامهنویسـان به
نیازهای کاربران ،زمینۀ ناکارآمدی نرمافزارهای آرشیوی را فراهم میکند .طبق یافتههای
پژوهشهای پیشین ،نرمافزارهای مشترک بین کتابخانه و آرشیوها برای مدیریت اطالعات
منابع آرشیوی موفق نبودهاند؛ بنابراین الزم است تا برای پرداختن به همۀ مواد آرشیوی و
کارکردهای آنها نرمافزارهای آرشیوی مناسب طراحی شود و از تمام ظرفیت آنها برای
بهبود فعالیتها استفاده شود.
ناتوانی آرشیویستها در ارزیابی نرمافزارهای آرشیوی سبب شدهاست تا از توان
بالقوۀ این نرمافزارها استفاده نشود؛ درحالیکه اگر آرشیویستها بتوانند باتوجهبه قابلیتها،
ویژگیها و محدودیتهای هر نرمافزار از آن بهرهبرداری کنند و به نیازهای خود و کاربران
توجه داشته باشند ،گامی بزرگ در دستیابی به اهداف آرشیوها برداشتهاند.
هدف پژوهش حاضر معرفی و شناخت نقاط قوت و ضعف نرمافزارهای آرشیوی
ادلیب ایکسپالس ،1کوادرا استار ،2الوکونت آرکایوز ،3آرکایو متیکا ،4آرکایوز اسپیس ،5کالم
فور آرکایوز ،6و کالکتیو اکسس 7است .این نرمافزارها براساس استانداردهای آرشیوی موجود
بررسی شدهاند و ازبین آنها نرمافزار برتر برای عرضۀ الگویی مناسب برای این نوع نرمافزارها
معرفی شدهاست.
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شهایپژوهش
پرس 

پرسشهای اساسی در پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1نرمافزارهای آرشیوی ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو
متیکا ،آرکایوز اسپیس ،کالم فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس از چه معیارها و مؤلفههای
استانداردی استفاده کردهاند؟
 .2نرمافزارهای آرشیوی ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو
متیکا ،آرکایوز اسپیس ،کالم فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس چه نقاط ق ّوتی دارند؟
 .3نرمافزارهای آرشیوی ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو
متیکا ،آرکایوز اسپیس ،کالم فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس چه نقاط ضعفی دارند؟

فرضیۀپژوهش

تفاوتی معنادار بین استفاده از معیارها و مؤلفههای استاندارد در نرمافزارهای آرشیوی
ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو متیکا ،آرکایوز اسپیس ،کالم
فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس وجود دارد.

پیشینۀپژوهش

پیشینۀ پژوهش در داخل ایران

اصنافی ( )1387در پژوهشی با عنوان «قابلیتهای نرمافزارهای جامع کتابخانهای فارسی
درزمینۀ منابع آرشیوی :دیدگاههای کتابداران و آرشیویستها» به بررسی قابلیتهای
نرمافزارهای جامع کتابخانهای فارسی درزمینۀ منابع آرشیوی پرداختهاست .جامعۀ آماری
این پژوهش ،کتابداران و آرشیویستهای کتابخانهها و مراکز اسناد ایراناند .پژوهش از نوع
کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شدهاست .یافتههای پژوهش نشان دادهاست که
نرمافزارهای کتابخانهای مورداستفادۀ کتابداران و آرشیویستها بهترتیب پارس آذرخش،
سیمرغ ،و نوسا است .همچنین میزان رضایت کتابداران و آرشیویستها در استفاده از این
نرمافزارها در حوزۀ مدیریت منابع آرشیوی ،در سطحی متوسط قرار داشتهاست.
کوکبی ،عصاره و اصنافی ( )1389در پژوهشی با عنوان «مقایسۀ برخی نرمافزارهای
آرشیوی داخلی و خارجی :در جستوجوی الگویی مناسب در طراحی نرمافزاری برای
مراکز آرشیوی ایران» بیان کردهاند که برای آرشیودارانْ گزینش نرمافزار مناسب برای مراکز
آرشیوی ،موضوعی پرچالش شمرده میشود .این پژوهش به بررسی تطبیقی نرمافزارهای
آرشیوی داخلی و خارجی پرداختهاست .نکتهای که در نرمافزارهای داخلیِ مدعیِ مدیریت
منابع آرشیوی آشکارا میتوان مشاهده کرد این است که اغلب آنها بر مواد کتابخانهای تأکید
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و تمرکز دارند و به نیازهای آرشیوداران خیلی کم توجه داشتهاند و از استانداردهای ویژۀ
مدیریت منابع آرشیوی هم استفاده نکردهاند .پژوهش مذکور پیشنهاد میکند که برای مدیریت
منابع آرشیوی یا باید امکانات و قابلیتهای نرمافزارهای کتابخانهای گسترش یابد ،یا اینکه
ِ
مخصوص مدیریت منابع آرشیوی براساس استانداردهای موجود و نیازهای
اساس ًا نرمافزاری
مراکز آرشیوی ،تهیه و در اختیار این مراکز گذاشته شود .درپایانْ این پژوهش پیشنهاد میکند
که مراکز آرشیوی ایران برای آنکه بتوانند به نرمافزاری جامع و یکپارچه در حوزۀ مدیریت
منابع آرشیوی دست یابند ،چه مالکهایی را باید مدنظر داشته باشند.
اصنافی ( )1390در رسالۀ دکترای خود با عنوان «بررسی قابلیتهای یونیمارک و
مارک ایران برای مدیریت مواد آرشیوی برای ارائۀ الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه
با نگاهی به نرمافزارهای آرشیوی ایران» با بررسی قابلیتهای یونیمارک و مارک ایران
و همچنین نرمافزارهای آرشیوی ایران به عرضۀ الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه
پرداختهاست .این پژوهش از نوع توصیفی است و بهصورت پیمایشی انجام شدهاست.
برای گردآوری داده ِ
های این پژوهش از سیاهۀ وارسی ،پرسشنامه ،دستنامههای یونیمارک
و مارک ایران و نظرات متخصصا ِن حوزههای آرشیو و مارک ایران استفاده شدهاست .برای
تحلیل دادههای موجود در سیاهۀ وارسی و پرسشنامه ،از آمار توصیفی یعنی فراوانی،
درصد ،میانه و آمار استنباطی یعنی آزمون دوجملهای استفاده شدهاست .این پژوهش
مشخص ساختهاست که اغلب نرمافزارهای داخلی بر مواد کتابخانهای تمرکز و تأکید دارند
و به نیازهای آرشیویستهای ایرانی کمتر توجه داشتهاند و همچنین از استانداردهای ویژۀ
مدیریت منابع آرشیوی هم استفاده نکردهاند .بررسیها نمایان کردهاست که یونیمارک
و مارک ایران توجه خود را بیشتر بر مواد کتابخانهای معطوف داشتهاند .درنهایت به
شرکتها و متخصصان طراحی نرمافزارهای آرشیوی پیشنهاد شدهاست تا با بهرهگیری
از مشاورۀ آرشیویستها و متخصصان حوزۀ آرشیو از الگوی عرضهشده در این پژوهش
برای طراحی یک نرمافزار استاندارد و جامع آرشیوی استفاده کنند و نرمافزار تهیهشده را
در اختیار آرشیویستهای مراکز آرشیوی ایران قرار دهند.
ایزدی ،ناخدا و فهیمنیا ( )1394در پژوهشی به بررسی استانداردهای آرشیوی در
نرمافزارهای آرشیوی داخلی و خارجی دسترسی آزاد پرداختهاند .در این پژوهش یازده
نرمافزار آرشیوی داخلی و خارجی دسترسی آزاد بررسی شدهاند که همه از استانداردهای
فرادادهای پشتیبانی میکنند .طبق یافتههای این پژوهش پنج استاندارد EAD, EAC-CPF,
 ISAAR, ISADو  ISDFمناسبترین استانداردهای آرشیوی برای استفاده در نرمافزارهای
آرشیوی تشخیص داده شدهاند.
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ایزدی ،ناخدا و فهیمنیا ( )1395در پژوهشی با عنوان «استانداردهای آرشیوی در
نرمافزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرمافزار مناسب برای مراکز آرشیوی» میزان پشتیبانی
نرمافزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از استانداردهای فرادادهای توصیفی آرشیوی ادعاشده
را بررسی کردهاند تا ازنظر استانداردهای فراداده مناسبترین نرمافزار دسترسی آزاد را برای
استفاده در آرشیوهای داخلی مشخص کنند .این پژوهش با سه روش مطالعۀ کتابخانهای،
پیمایشی-توصیفی و روش «دلفی» انجام شده و ابزار گردآوری داده در هریک از روشها
بهترتیب عبارت بودهاست از فیشبرداری ،سیاهۀ وارسی و پرسشنامۀ محققساخته.
جامعۀ آماری پژوهش مذکور شامل  5نرمافزار آرشیوی دسترسی آزاد بودهاست .یافتهها
حاکی از آن است که دو استاندارد فرادادهای  EADو  EAC-CPFمناسبترین استانداردهای
فرادادهای توصیفیاند و سه استاندارد  ISAD, ISAARو  ISDFمناسبترین استانداردهای
توصیف منبع برای استفاده در نرمافزارهای آرشیویاند.

پیشینۀ پژوهش در خارج از ایران

اسپیرو )2009( 1در پژوهشی با عنوان «نرمافزار مدیریت آرشیوی :گزارشی برای شورای
منابع کتابخانه و اطالعات» نخستین کسی است که بهصورت جدی به وجود نرمافزار
ِ
مدیریت مواد آرشیوی توجه کردهاست .محقق در این پژوهش با آرشیویستهای
ویژۀ
مختلفی مصاحبه کرده و به این نتیجه رسیدهاست که نرمافزار آرمانی مخصوص مدیریت
مواد آرشیوی ،دارای این ویژگیها باید باشد :کام ً
ال کاربردی و متناسب با نیازهای مراکز
آرشیوی؛ و انعطافپذیر برای اضافهکردن قابلیتهای جدید .درضمن این پژوهش بیان
میکند که نقاط ضعف و قوت نرمافزارهای آرشیوی موجود باید بررسی شود تا بتوان
براساس آن ،نرمافزاری برای مدیریت آرشیوها ایجاد کرد .امکان ورود اطالعات در
کمترین زمان ،یکپارچگی ،امکان تهیۀ خروجیهای مختلف از نرمافزار ،پشتیبانی از ورود
داده از سایر پایگاهها و نرمافزارها ،دارابودن قابلیتهای انتشار در محیط وب ،سادهبودن و
قدرتمندبودن ،داشتن دستنامهای کامل برای راهنمایی کاربران ،سبکبودن و قابلحملبودن،
کمک به تنظیم اولویتها برای پردازش اطالعات ،امکان نصب و پشتیبانی توسط سایر
شرکتها ،هزینهداربودن یا رایگانبودن ،پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی و پشتیبانی از
پیونددادن به منابع دیجیتالی ازجمله مواردی است که آرشیویستها به آنها اشاره کردهاند.
درنهایت ،اسپیرو به این نتیجه رسیدهاست که آرشیویستها خواهان نرمافزاریاند که
برمبنای استانداردها ایجاد شده باشد .استانداردمبنابودن نرمافزار آرشیوی سبب میشود
تا اشتباهات در پردازش دادهها به حداقل برسد و دادهها در قالبی مناسب عرضه شوند.

1. Spiro
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بائک 1و سوگیموتو )2011( 2در پژوهشی با عنوان «تجزیهوتحلیل شکلی استانداردهای
فرادادۀ آرشیوی برای کمک به انتخاب مناسب ،ترکیب و استفاده از طرحوارۀ فراداده» به شناسایی
ویژگیهای استانداردهای فراداده برای انتخاب فرادادۀ مناسب برای نظامهای آرشیوی خاص
پرداختهاند .در این پژوهش براساس تجزیهوتحلیل ویژگیها چارچوبی برای کمک به انتخاب،
ترکیب و استفاده از طرحوارۀ فراداده برای آرشیوهای دیجیتال پیشنهاد شدهاست.
پارک و ریچارد )2011( 3در پژوهشی به بررسی مجموعهعناصر فرادادهای هستۀ
«دابلین» در رسالهها و پایاننامههای الکترونیکی مورداستفاده در مخازن سازمانهای علمیِ
کانادا و بحث دربارۀ مسائل مربوط به تناقضات در دادههای «دابلینکور» مورداستفاده در این
منابع پرداختهاند .جامعۀ آماری این پژوهش  10مخزن سازمانی است و روش استفادهشده
پیمایشی-توصیفی است .یافتهها نشان میدهد که عناصر بهکاررفته بهمیزان زیاد تناقض
و تنوع دارد و بین نهادها و مراکز مختلف در استفاده از عناصر فرادادهای یکدستی وجود
ندارد .نتایج نیز بر لزوم تعامل سراسری بین سازمانها ازنظر استفادۀ مشابه از نرمافزارها و
عناصر فرادادهای استاندارد برای تسهیل در ذخیره و بازیابی اطالعات تأکید دارند.
یون )2011( 4در رسالۀ خود با عنوان «توصیف استانداردسازی آرشیو در کره:
آزمایش ،توافق ،تصویب و اجرای ایساد» درزمینۀ بهرهگیری از استانداردهای توصیفی
آرشیوی برای مدیریت پیشینههای عمومی بیان کردهاست که در پروژهای تحقیقاتی در
دانشگاه میونگجی 5کره به این نکته رسیدهاند که بهجای مارک کره 6از  EADاستفاده شود.
مارک کره برای توصیف مواد آرشیوی طراحی نشده بود؛ درنتیجه در این تحقیق به این
نتیجه رسیدند که برای توصیف آرشیوهای کره از یک استاندارد فرادادهای جدید براساس
اصول ایساد استفاده شود.
پیشینههای پژوهش حاضر را از سه دیدگاه موضوعی ،روششناختی ،و بافتی میتوان
بررسی کرد:
ازنظر موضوعی ،در پژوهشهای پیشین به یک بُعد از موضوع پرداخته شدهاست؛
مانند بررسی استانداردها برای تدوین و تعیین استاندارهای الزم یا بررسی یک استاندارد
روی اسناد یا روی یک زمینه از موضوع به بررسی نرمافزارها پرداختهاند؛ مانند مواد
آرشیوی موجود در یک مرکز .ولی در پژوهش حاضر بررسی همهجانبۀ نرمافزارها و تمام
مواد آرشیوی را درنظر گرفتهایم.
ازنظر روششناختی ،اغلب پژوهشهای پیشین با رویکرد کمی و با روش پیمایشی
انجام شدهاند و تعداد کمی از آنها به پیمایش و مقایسۀ نرمافزارها پرداختهاند .پژوهشهای
انجامشده با روشهای کیفی نیز به بیان رهنمودهای کلی در این زمینه پرداختهاند .در
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پژوهشهای کمی از آزمونی استفاده نشدهاست؛ فقط در یک مورد از آزمون دوجملهای
بهره گرفته شدهاست .درضمن برای طراحی ابزار پژوهش ازجمله پرسشنامه و سیاهۀ
وارسی بیشتر از استاندارد بینالمللی توصیف آرشیوی و نه تمام استانداردهای موردنیاز
برای این نرمافزارها استفاده شدهاست.
پیشینههای پژوهش را بهتفکیک بافت میتوان به دو دستۀ آرشیو و کتابخانه تقسیم
کرد .پژوهشهای کوکبی ،عصاره و اصنافی ( )1389و اصنافی ( )1390در بافت آرشیو
و بدون استانداردهای جدید انجام شدهاند .برخی از پژوهشها مانند ایزدی و ناخدا
ِ
قلمروی
و فهیمنیا ( ،)1394ایزدی ،ناخدا و فهیمنیا ( ،)1395و یون ( )2011نیز دارای
تعریفشده بودهاند .ایزدی و ناخدا و فهیمنیا ( ،)1394ایزدی ،ناخدا و فهیمنیا (،)1395
بائک و سوگیموتو ( ،)2011و یون ( )2011به بررسی یک یا چند استاندارد در بافت
آرشیو پرداختهاند .پژوهش اصنافی ( )1387در بافت کتابخانهای و روی نرمافزارهای
داخلی انجام شدهاست و تمرکز آن بر برخی از منابع آرشیوی با تأکید بر دیدگاه کتابداران
و آرشیویستها بودهاست .پژوهش پارک و ریچارد ( )2011هم در بافت کتابخانهای انجام
شده و منابع آرشیوی خاصی را بررسی کردهاست.

روششناسیپژوهش

جامعۀ پژوهش حاضر شامل هفت نرمافزار آرشیوی است .اگر طراحی و تولید نرمافزارها
را به دو دستۀ تجاری و کدمنبعباز تقسیم کنیم ،نرمافزارهای انتخابشده شامل سه نرمافزار
تجاری و چهار نرمافزار کدمنبعباز است .نرمافزارهای انتخابشده ازجمله نرمافزارهایی
هستند که از آنها در آرشیوها و مراکز اطالعرسانی خارج از کشور استقبال شدهاست؛
چون ساختاری مدون دارند و جزء نرمافزارهای باسابقه و فعال در این زمینهاند و همچنین
ازطرف مؤسسهای هم پشتیبانی میشوند .نرمافزارهای تجاری بررسیشده در این پژوهش
عبارتاند از :ادلیب ایکسپالس نسخۀ  2که در بیشاز  1600مؤسسه ازجمله مؤسسۀ
فیلم بریتانیا و موزۀ ون گوگ استفاده میشود؛ کوادرا استار نسخۀ  2که در موزۀ سین ِسناتی
و آرشیو تاریخی اوهایو استفاده میشود؛ و الوکونت آرکایوز تکنسخه که در بیشاز 30
مرکز ازجمله آرشیو و موزۀ ونکوور ،آرشیو تورنتو و آرشیو ایالتی کالیفرنیا استفاده میشود.
نرمافزارهای آرشیوی کدمنبعباز بررسیشده در این پژوهش هم عبارتاند از :آرکایو
متیکا نسخۀ  1.8که در دانشگاه بریتیش کلمبیا و آرشیو ونکوور استفاده میشود؛ آرکایوز
اسپیس نسخۀ  2.4.1که در دانشگاه کالیفرنیا ،آکسفورد ،و نیویورککالج و شرکتهای
دیگر استفاده میشود؛ کالم فور آرکایوز نسخۀ  9.3که در آرشیو ملی پرتقال و اسکاتلند ،و
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موزۀ پست بریتانیا استفاده میشود؛ و کالکتیو اکسس نسخۀ  1.7که در موزۀ بلژیک ،موزۀ
ِ
رادیوی ملی آمریکا استفاده میشود.
راهآهن کانادا ،آرشیو فیلم شیکاگو ،و
پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است و انتظار میرود که دو دسته از آرشیوها و
مراکز اطالعرسانی از آن بهرهمند شوند:
 .1آرشیوها و مراکز اطالعرسانیای که بهدنبال انتخاب نرمافزاری برای عرضۀ خدمات
خود هستند؛
 .2آرشیوها و مراکز اطالعرسانیای که درصدد تکمیل و استانداردکردن نرمافزار
آرشیوی خود هستند.
در این پژوهش از دو روش استفاده میشود:
 .1روش اَسنادی (کتابخانهای) :مطالعه و گردآوری اطالعات موجود ازطریق بررسی
اسناد و مدارک انتشاریافته و دردسترس.
 .2روش مطالعۀ پیمایشی-مقایسهای :در این روش اطالعات نرمافزارهای آرشیوی
گردآوری میشود و ویژگیهای هرکدام از آنها توصیف میشود؛ سپس این ویژگیها
باهم مقایسه میشود.
روش گردآوری دادهها به دو صورت زیر است:
 .1یادداشتبرداری :اطالعات مباحث نظری و مالکها و معیارهای استاندارد برای
نرمافزارهای آرشیوی از منابع کتابخانهای (چاپی و غیرچاپی) ،پایگاههای اطالعاتی ،و
شبکۀ جهانی اینترنت گردآوری شدهاست.
 .2سیاهۀ وارسی :برای ارزیابی نرمافزارهای آرشیوی ،براساس متون ،منابع و
سیاهههای وارسی موجود از مالکها و معیارهای استاندارد نرمافزارهای آرشیوی سیاهۀ
وارسی محققساخته تهیه شده و برای سنجش اعتبار آن از متخصصان و صاحبنظران
کمک گرفته شدهاست و پساز اعمال نظرات استادان کتابداری و اطالعرسانی و کتابداران
و آرشیویستهای کتابخانهها و مراکز اسناد و اطالعرسانی ،نهایی شدهاست و با هریک از
نرمافزارهای موردمطالعه مطابقت و مقایسه شده و درنهایت نتیجهگیری شدهاست.
این سیاهۀ وارسی شامل  9محور اصلی و  62زیرعنوان کلی است که باتوجهبه
استانداردهای آرشیوی موجود تهیه شده و به بررسی  272امکان و قابلیت گوناگون
نرمافزارهای آرشیوی پرداختهاست .برای بهدستآوردن اطالعات برای تکمیل سیاهۀ
وارسی هر نرمافزار اقدامات زیر انجام شدهاست :مطالعۀ راهنماهای نرمافزارها و
مقاالت دربارۀ آنها؛ ارتباط با انجمنها و استفاده از سایتهای نرمافزارها و پایگاههای
اطالعاتی مربوطه؛ همچنین استفاده از بروشورها و کاتالوگها و دموهای نرمافزارها .برای
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تجزیهوتحلیل دادههای موجود در سیاهۀ وارسی ،از آمار توصیفی ازجمله فراوانی ،درصد
و میانگین استفاده شده و برای آزمون فرضیۀ اصلی تحقیق از آمار استنباطی و آزمون خی
دو( 1کای اسکوئر) با کمک نسخۀ بیستوپنجم نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شده و در
رسم نمودارها هم از نرمافزار  Excelاستفاده شدهاست.

یافتههایپژوهش

در این قسمت درصدد جوابگویی به پرسشهای پژوهش هستیم .جوابها دارای دو
وجه است :دارد )*( :و ندارد.)--( :
باتوجهبه پرسش اول پژوهش به استانداردهای استفادهشده در هرکدام از نرمافزارهای
ِ
آرشیوی ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایو متیکا ،آرکایوز اسپیس،

کالم فور آرکایوز ،و کالکتیو اکسس پرداخته میشود.

نرمافزار

کدمنبعباز

تجاری
ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

پشتیبانی از پروتکل OAI-PMH

*

--

--

*

*

*

*

پشتیبانی از پروتکل OAI-ORE

--

--

--

--

*

--

--

پشتیبانی از پروتکل Z3950

*

--

--

*

*

--

--

پشتیبانی از پروتکل SRU/w

--

--

--

--

*

--

--

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
Dublin Core

--

*

*

*

*

*

*

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
MARC 21

--

*

*

--

*

*

--

استاندارد

1. chi-square test

جدول 1

مقایسۀ بهرهگیری نرمافزارهای
بررسیشده از استانداردها
(پروتکلی ،فرادادهای ،آرشیوی)

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

179

علی اصغر شریفینیا
هادی شریفمقدم
ثریا ضیایی | مریم سالمی

نرمافزار
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بررسیشده از استانداردها
(پروتکلی ،فرادادهای ،آرشیوی)
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تجاری
ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
RDA

--

*

--

--

--

--

--

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
PB Core

--

--

--

--

--

--

*

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
PREMIS

--

--

--

*

--

--

--

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
MODS

--

*

*

--

*

--

*

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
METS

--

*

*

*

*

--

--

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
MADS

--

*

*

--

--

--

--

استاندارد

ادامۀ جدول 1

کدمنبعباز

پشتیبانی از استاندارد فرادادهای
طبقههای هستۀ  VRAانجمن
منابع دیداری (توصیف و
مدیریت منابع دیداری)

--

--

--

--

*

--

*

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
)ISAD (G

*

*

*

--

*

*

--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
ISAAR-CPF

*

--

*

--

*

*

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

*

--

--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
ISDIAH
پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
ISDF
پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
EAC-CPF
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نرمافزار

کدمنبعباز

تجاری
ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
EAD

*

*

*

--

*

*

--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
RAD

--

--

*

--

--

--

--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
DACS

*

*

*

--

*

--

--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی
USMARC AMC

--

--

--

--

*

--

--

استاندارد

ادامۀ جدول 1

مقایسۀ بهرهگیری نرمافزارهای
بررسیشده از استانداردها
(پروتکلی ،فرادادهای ،آرشیوی)

همانطورکه در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود استانداردها در سه بخش پروتکلی
و فرادادهای و آرشیوی تقسیم و با هایالیت از هم تفکیک شدهاند.
در قسمت استاندارهای پروتکلی که به تواناییهای میانکنشپذیری نرمافزارهای
بررسیشده در این پژوهش مربوط است ،مشاهده میشود که آرکایوز اسپیس از همۀ
استانداردهای پروتکلی میانکنشپذیری موجود در سیاهۀ وارسی پشتیبانی میکند.
نرمافزارهای بررسیشده بیشترین پشتیبانی را از پروتکلهای  OAI-PMHو  Z3950دارند
و کمترین پشتیبانی مربوط به پروتکل  OAI-OREاست که فقط آرکایوز اسپیس از آن
پشتیبانی میکند.
در قسمت بهرهگیری از استانداردهای فرادادهای در نرمافزارهای بررسیشده ،باتوجهبه
جدول شمارۀ  ،1هیچکدام از نرمافزارها بهجز کالکتیو اکسس از  PB Coreکه استانداردی
برای توصیف و تبادل داراییهای رسانههای سمعیوبصری است ،پشتیبانی نمیکنند.
کوادرا استار از  RDAو آرکایو متیکا از  PREMISو آرکایوز اسپیس و کالکتیو اکسس از
طبقههای هستۀ  VRAپشتیبانی میکنند .بیشترین پشتیبانی از استاندارد فرادادهای Dublin
 Coreاست که شش نرمافزار از آن پشتیبانی میکنند .چهار نرمافزار از استانداردهای
 MARC 21، METSو  MODSپشتیبانی میکنند .سه نرمافزار ادلیب ایکسپالس ،کالم فور
آرکایوز و کالکتیو اکسس از استاندارد  METSپشتیبانی نمیکنند .دو نرمافزار کوادرا استار و
الوکونت آرکایوز از  MADSپشتیبانی میکنند .نرمافزارهای کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز،
آرکایوز اسپیس ،و کالکتیو اکسس از استاندارد  MODSپشتیبانی میکنند.
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در قسمت استانداردهای آرشیوی ،هیچکدام از نرمافزارها از استانداردهای آرشیوی
 ISDIAHو  ISDFپشتیبانی نمیکنند .از استاندارد  EAC-CPFفقط آرکایوز اسپیس پشتیبانی
میکند .از استاندارد  RADفقط الوکونت آرکایوز پشتیبانی میکند و از استاندارد USMARC
 AMCهم فقط آرکایوز اسپیس پشتیبانی میکند .همۀ نرمافزارها بهغیراز آرکایو متیکا و
کالکتیو اکسس از استانداردهای آرشیوی  )ISAD)Gو  EADپشتیبانی میکنند .نرمافزارهای
کوادرا استار ،آرکایو متیکا ،و کالکتیو اکسس از استاندارد آرشیوی  ISAAR-CPFپشتیبانی
نمیکنند .از استاندارد آرشیوی  DACSهم فقط چهار نرمافزار ادلیب ایکسپالس ،کوادرا
استار ،الوکونت آرکایوز ،و آرکایوز اسپیس پشتیبانی میکنند.
حال براساس پرسش دوم پژوهش به بررسی نقاط قوت هر نرمافزار میپردازیم .در
این پژوهش قابلیتهایی که در سیاهۀ وارسی محققساخته بهعنوان معیار بوده و در بیشتر
نرمافزارهای بررسیشده وجود داشتهاست در دستۀ نقاط قوت آمده و قابلیتهایی که کمتر
در نرمافزارها رعایت شده بهعنوان نقاط ضعف آمدهاست.
تجاری
نرمافزار

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

نصب و راهاندازی بر روی
سکوی ویندوز و لینوکس

*

*

*

*

*

*

*

پشتیبانی از مرورگرهای
اکسپلورر ،موزیال

*

*

*

*

*

*

*

نصب روی رسور محلی و
تحت وب و سفارشی

*

*

*

*

*

*

*

قابلیت

جدول 2
مقایسۀ نقاط قوت نرمافزارها در
محورهای بررسیشده
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کدمنبعباز

دسرتسی به رابط نرمافزار
ازطریق رایانۀ شخصی و
راه دور

*

*

*

*

*

*

*

ورود اطالعات چندزبانه

*

*

*

--

*

--

--

تعیین سطوح مختلف
مدیریت در ایجاد
مجموعه

*
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*

*

*

*

*

--
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تجاری
نرمافزار

کدمنبعباز

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

قابلیت ایجاد خروجی
بهصورت منایه

*

--

*

*

*

--

*

بایگانی اسناد با تعیین
فرادادۀ قالب

*

--

*

--

*

--

*

حذف ،اضافه و ویرایش
فیلدهای فرادادهای

*

*

--

*

*

*

*

جستوجوی ساده و
پیرشفته

*

*

*

*

*

*

*

--

*

*

*

*

*

*

قابلیت

جستوجوی متاممنت
ایجاد ساختارهای مروری
سلسلهمراتبی برای
منابع براساس هرکدام از
فیلدهای انتخابی فراداده

*

*

*

--

*

*

*

گزارش نوع خطا هنگام
بازیابی

--

*

*

--

*

*

--

اختصاص رمز عبور و
راهنامی انتخاب آن برای
کاربران

*

--

*

--

*

--

*

امکان تعریف گروههای
مختلف کاربری

--

--

--

*

*

*

*

محدودیت دسرتسی
براساس گروههای مختلف

*

--

*

*

*

*

*

افزودن ،ویرایش و حذف
مشخصات کاربری توسط
کاربران

--

*

--

*

*

*

*

گزارشگیری

*

*

*

*

--

--

*

تهیۀ گزارشهای آماری

--

*

*

--

--

*

*

مشاهدۀ گزارش و تهیۀ
نسخۀ چاپی

*

*

*

*

--

*

*

ادامۀ جدول 2
مقایسۀ نقاط قوت نرمافزارها در
محورهای بررسیشده
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تجاری
نرمافزار

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

رابط کاربر مجزا برای
کاربران نهایی

*

*

--

*

*

*

--

چندزبانهبودن رابطهای
کاربری

*

*

*

--

*

--

--

تولید خودکار منایههای
جستوجو

*

--

--

*

*

*

--

راهنامی نصب نرمافزار

*

*

*

--

--

*

*

راهنامی کاربری نرمافزار

*

--

*

*

*

*

*

قابلیت

ادامۀ جدول 2
مقایسۀ نقاط قوت نرمافزارها در
محورهای بررسیشده

کدمنبعباز

خدمات ازطریق پست
الکرتونیکی یا با فرم
پرسش مبتنیبر وب

*

*

*

--

*

*

*

فایل پرسشهای متداول

*

--

*

--

*

--

*

جدول شمارۀ  2نقاط قوت نرمافزارها در  9محور بررسی شدهاست و محورها با
هایالیت از یکدیگر مجزا شدهاند .درضمن در محور دوم (گردآوری و مدیریت محتوا)
به نقاط قوت استانداردها (پروتکلی ،فرادادهای و آرشیوی) پرداخته نشده ،چون در پرسش
اول بهطور مفصل به آن پرداخته شدهاست.
محور ْ
اول نصب و راهاندازی نرمافزار است .تمام نرمافزارها در زیربخشهای این
محور دارای قابلیتهای موجود در سیاهۀ وارسی هستند .در محور دوم (گردآوری و
مدیریت محتوا) بدون درنظرگرفتن استانداردها ،همانطورکه در نمودار شمارۀ  1هم
مشاهده میشود ،تمام نرمافزارهای آرشیوی ،دارای قابلیتهای دسترسی به رابط نرمافزار
ازطریق رایانۀ شخصی و راه دور و تعیین سطوح مختلف مدیریت در ایجاد مجموعه
هستند.

184
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مطالعۀمقایسهاینرمافزارهای
آرشیوی با تأکید بر...

منودار 1

مقایسۀ نقاط قوت نرمافزارها در
محور دوم (گردآوری و مدیریت
محتوا) برحسب فراوانی و درصد
فراوانی

ورود اطالعات چندزبانه یکی از نقاط قوت نرمافزارها است که در چهار نرمافزار
بررسیشده وجود دارد و در سه نرمافزار وجود ندارد .همانطورکه در جدول شمارۀ 2
مشاهده میشود فقط نرمافزار الوکونت آرکایوز دارای ویژگی حذف ،اضافه و ویرایش
فیلدهای فرادادهای نیست؛ ولی بقیۀ نرمافزارها دارای این ویژگی هستند .باتوجهبه جدول
شمارۀ  ،2دو نرمافزار از هفت نرمافزار بررسیشده در این پژوهش دارای قابلیت ایجاد
خروجی بهصورت نمایه نیستند .همچنین بهغیراز نرمافزارهای کوادرا استار ،آرکایو متیکا،
و کالم فور آرکایوز بقیۀ نرمافزارها دارای قابلیت بایگانی اسناد با تعیین فرادادۀ قالب هستند.
در محور سوم (بازیابی اطالعات) از جدول شمارۀ  2مشاهده میشود که تمام
نرمافزارها دارای قابلیت جستوجوی ساده و پیشرفته هستند؛ همچنین فقط ادلیب
ایکسپالس دارای قابلیت جستوجوی تماممتن نیست .ویژگی ایجاد ساختارهای
مروری سلسلهمراتبی برای منابع براساس هرکدام از فیلدهای انتخابی فرادادهای یکی از
نقاط قوت و مهم در اینگونه نرمافزارها است؛ این ویژگی فقط در نرمافزار آرکایو متیکا
وجود ندارد .چهار نرمافزار کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز ،آرکایوز اسپیس ،و کالم فور
آرکایوز قابلیت گزارش نوع خطا هنگام بازیابی اطالعات را دارند .در ویژگیهای کنترل،
دسترسی و امنیت ،همانطورکه در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،همۀ نرمافزارها
بهجز کوادرا استار دارای ویژگی محدودیت دسترسی براساس گروههای مختلف هستند
و اختصاص رمز عبور و راهنمای انتخاب آن برای کاربران بهجز در سه نرمافزار در بقیۀ
نرمافزارها وجود دارد .قابلیت امکان تعریف گروههای مختلف کاربری هم فقط در چهار
نرمافزار وجود دارد.
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گزارشگیری ،تهیۀ گزارشهای آماری ،و مشاهدۀ گزارش و تهیۀ نسخۀ چاپی از
دیگر نقاط قوت نرمافزارهای آرشیوی است که در جدول شمارۀ  2مشاهده میکنید.
همۀ نرمافزارهای بررسیشده بهجز الوکونت آرکایوز ،و کالکتیو اکسس دارای رابط کاربر
مجزا برای کاربران نهایی ،آرشیویستها ،و متصدیان آرشیو هستند .ویژگی چندزبانهبودن
رابطهای کاربری هم در سه نرمافزار وجود ندارد.
همانطورکه در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،ویژگی ِ
های تولید خودکار
نمایههای جستوجو ،راهنمای نصب و کاربری نرمافزار ،و همچنین خدمات ازطریق
پست الکترونیکی یا با فرم پرسش مبتنیبر وب ،و فایل پرسشهای متداول در هرکدام از
نرمافزارها بهصورت مجزا بررسی شده و نتایج آن در جدول آمدهاست.
حال باتوجهبه پرسش آخر پژوهش حاضر به بررسی نقاط ضعف هرکدام از
نرمافزارهای آرشیوی میپردازیم.
در جدول شمارۀ  3نقاط ضعف نرمافزارها بررسی شده و محورها با هایالیت از
یکدیگر مجزا شدهاست .درضمن در محور دوم (گردآوری و مدیریت محتوا) به نقاط
ضعف استانداردهای (پروتکلی ،فرادادهای و آرشیوی) پرداخته نشدهاست؛ چون در
پرسش اول بهطور مفصل به آن پرداخته شدهاست.
تجاری
نرمافزار

جدول 3
مقایسۀ نقاط ضعف نرمافزارها
در محورهای بررسیشده
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کدمنبعباز

قابلیت
استفاده از قلم نوری برای
ورود اطالعات

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

--

--

--

--

--

--

--

دانلود ازطریق وب

--

*

--

--

*

--

--

مدیریت اصالت و اعتبار
سند
شناسۀ آرشیوی (در زمان
اجرا)
جدول زمانبندی نگهداری
اسناد و ساختارهای وابسته
به آن

--

--

--

--

*

--

--

--

--

--

--

*

--

*

*

--

--

--

--

--

--

فرمت داد و گرفت محتوا/
فراداده با نرمافزارهای دیگر
()MARCXML

--
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*

--

--

*

--

--

مطالعۀمقایسهاینرمافزارهای
آرشیوی با تأکید بر...
تجاری
نرمافزار

کدمنبعباز

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

*

--

--

--

*

--

--

استخراج خودکار فراداده
برای اسناد
جستوجوی ریشهیابی/
کاراکرتجانشین

*

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

*

--

جستوجویتوزینواژگانی

--

--

--

--

--

--

--

جستوجویهوشمند

--

*

--

--

*

*

--

جستوجوی نزدیکیابی یا
همجواری

--

*

--

--

--

*

--

پیشنهادجستوجویجدید

--

--

--

--

*

--

--

قابلیـــــت جستوجــــوی
همزمــان در مجموعههــای
مختلــف بهطــور انتخابــی

--

*

--

--

--

*

--

شناسۀامنیتیسند

*

--

--

--

--

--

--

شناسۀرسانه

--

--

--

--

--

--

--

ایجادتدویناصطالحنامه

*

--

*

--

--

*

--

ایجاد ساختار مروری عبارتی

--

--

--

*

*

--

--

ذخی ــرۀ راه ــرد ی ــا فرم ــول
جســـتوجو

--

--

*

--

--

--

--

منایشچندپیشینهبهصورت
همزمان

--

--

--

--

--

--

--

قابلیت
پشتیبانیاز
مجموعهکاراکرتهای(عالئم)
یونیکد برای تعیین فراداده

ادامۀ جدول 3
مقایسۀ نقاط ضعف نرمافزارها
در محورهای بررسیشده
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تجاری
نرمافزار

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

افزودنمنایۀچندبخشی
متاممتنی

--

--

--

*

*

--

--

نشاندادنسابقۀ
جستوجو

--

--

*

--

*

--

--

کنرتل دسرتسی و امنیت با
رمزگذاری

--

--

*

--

*

--

--

کنرتل دسرتسی و امنیت با
امضایدیجیتال
ِ

--

--

--

--

--

--

--

آمارگیری تعداد کاربران و
منابعبهتفکیک

--

--

--

--

--

--

--

شهای
آمارگیریتراکن 
انجامشده

--

--

--

--

--

--

--

رهگیریعملیاتکاربران
(ورود و خروج و زمان آن)

--

--

--

--

--

--

--

اختصاصخودکار
پالگینهایموردنیاز

--

--

--

--

*

--

--

امکانتغییروبهینهسازی
رابط کاربر

*

--

--

--

*

--

--

واردکردن خودکار فراداده از
نرمافزارهایدیگر

--

--

--

*

*

--

--

آوردن مناد هر نوع مدرک

--

--

--

--

--

--

--

راهنامیتوسعهدهندگان
نرمافزار
راهنامیدیجیتا لسازی
مجموعه
سامانۀ هشدار خودکار در
زمانهایمشخص

--

--

--

*

*

--

*

*

--

*

--

--

--

--

--

--

--

--

*

--

--

قابلیت

ادامۀ جدول 3
مقایسۀ نقاط ضعف نرمافزارها
در محورهای بررسیشده
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تجاری
نرمافزار

کدمنبعباز

ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

امکان ردیابی باگهای
نرمافزار

--

*

--

--

*

*

--

خدمات مرجع ازطریق چت
یاویدئوکنفرانس

--

*

*

--

*

--

--

قابلیت

ادامۀ جدول 3
مقایسۀ نقاط ضعف نرمافزارها
در محورهای بررسیشده

منودار 2
مقایسۀ نقاط ضعف نرمافزارها
در محور دوم (گردآوری و
مدیریت محتوا) برحسب فراوانی

در محور اول (نصب و راهاندازی نرمافزار) همانطورکه در بررسی نقاط قوت نرمافزارها
بیان شد ،تمام نرمافزارهای بررسیشده دارای قابلیتهای موجود در سیاهۀ وارسی بودند.
همانطورکه در نمودار شمارۀ  2مشاهده میشود ،در محور دوم (گردآوری و مدیریت
محتوا) بدون درنظرگرفتن استانداردها ،هیچکدام از نرمافزارها ،دارای قابلیت استفاده از قلم
نوری در ورود اطالعات نیستند و فقط یک نرمافزار (آرکایوز اسپیس) دارای ویژگیهای
مدیریت اصالت و اعتبار سند و همچنین دادن شناسۀ آرشیوی در زمان اجراست.
نرمافزار ادلیب ایکسپالس دارای قابلیتهای جدول زمانبندی نگهداری اسناد
و ساختارهای وابسته به آن ،و استخراج خودکار فراداده برای اسناد است .همچنین
باتوجهبه نمودار شمارۀ  ،2دو نرمافزار دارای ویژگیهای دانلود ازطریق وب و پشتیبانی از
مجموعهعالئم یونیکد برای تعیین فراداده هستند و فرمت داد و گرفت محتوا /فراداده با
نرمافزارهای دیگر ( )MARCXMLفقط در یک نرمافزار وجود دارد .در بازیابی اطالعات،
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باتوجهبه جدول شمارۀ  3مشاهده میشود که ویژگیهای جستوجوی توزین واژگانی،
شناسۀ رسانه ،و نمایش چند پیشینه بهصورت همزمان در هیچکدام از نرمافزارها وجود
ندارد.
باتوجهبه جدول شمارۀ  3جستوجوی ریشهیابی/کاراکتر جانشین در کالم فور
آرکایوز و پیشنهاد جستوجوی جدید در آرکایوز اسپیس و شناسۀ امنیتی سند در ادلیب
ایکسپالس و ذخیرۀ راهبرد یا فرمول جستوجو در الوکونت آرکایوز وجود دارد .قابلیت
ایجاد ساختار مروری عبارتی ،و افزودن نمایۀ چندبخشی تماممتنی در دو نرمافزار وجود
دارد .همچنین ویژگیهای جستوجوی نزدیکیابی یا همجواری ،و قابلیت جستوجوی
همزمان در مجموعههای مختلف بهطور انتخابی ،در دو نرمافزار کوادرا استار و کالم فور
آرکایوز وجود دارد .ویژگیهای جستوجوی هوشمند ،و ایجاد تدوین اصطالحنامه در
سه نرمافزار وجود دارد .دو نرمافزار الوکونت آرکایوز و آرکایوز اسپیس دارای قابلیت
نشاندادن سابقۀ جستوجو هستند .طبق محور چهارم بررسیشده (کنترل دسترسی و
ِ
امضای
امنیت) از جدول شمارۀ  3هیچکدام از نرمافزارها قابلیت کنترل دسترسی و امنیت با
دیجیتال را ندارند و فقط دو نرمافزار ،قابلیت کنترل دسترسی و امنیت با روش رمزگذاری
را دارا هستند.
طبق جدول شمارۀ  3هیچکدام از نرمافزارهای آرشیوی بررسیشده در این پژوهش،
قابلیتهای آمارگیری تعداد کاربران و منابع بهتفکیک ،رهگیری عملیات کاربران (زمان
ورود و خروج و مدت فعالیت) ،و آمارگیری تراکنشهای انجامشده را دارا نیستند.
اختصاص خودکار پالگینهای موردنیاز فقط در نرمافزار آرکایوز اسپیس وجود دارد و
قابلیت امکان تغییر و بهینهسازی رابط کاربر ،و واردکردن خودکار فراداده از نرمافزارهای
دیگر فقط در دو نرمافزار وجود دارد .همچنین قابلیت آوردن نماد هر نوع مدرک در
هیچکدام از نرمافزارها وجود ندارد.
در محور هشتم (پشتیبانی) ،نرمافزار آرکایوز اسپیس ،دارای قابلیت سامانۀ هشدار
خودکار در زمانهای مشخص است و قابلیتهای راهنمای توسعهدهندگان ،و امکان
ردیابی باگهای نرمافزار در سه نرمافزار وجود دارد .قابلیت راهنمای دیجیتالسازی
مجموعه نیز در دو نرمافزار ادلیب ایکسپالس و الوکونت آرکایوز وجود دارد.
ویژگی خدمات مرجع ازطریق چت یا ویدئوکنفرانس ،در سه نرمافزار از مجموع
هفت نرمافزار بررسیشده در این پژوهش وجود دارد.
برای آزمون فرضیۀ پژوهش ،باتوجهبه اسمیبودن دادههای پژوهش و مقایسه بین
چند نرمافزار ،از آزمون خی دو استفاده شد که از نوع آزمونهای ناپارامتری است.
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مطالعۀمقایسهاینرمافزارهای
آرشیوی با تأکید بر...

در آزمون خی دو درصورتیکه مقدار  χ2محاسبهشده (مشاهدهشده) از  χ2بحرانی
جدول بزرگتر باشد یا با آن مساوی باشد یا  p-value >0.05باشد ،فرض صفر رد و فرض
خالف تأیید میشود؛ بنابراین با اطمینان  ۹۵درصد میتوان نتیجه گرفت که بین فراوانی
مشاهدهشده و فراوانی موردانتظار در طبقات متغیر موردمطالعه تفاوتی معنادار وجود دارد.
فرضیۀ صفر و خالف در این پژوهش بهصورت زیر است:
 :H0تفاوتی معنادار بین بهکارگیری معیارها و مؤلفههای استاندارد در نرمافزارهای
آرشیوی وجود ندارد.
 :H1تفاوتی معنادار بین بهکارگیری معیارها و مؤلفههای استاندارد در نرمافزارهای
آرشیوی وجود دارد.
نام نرمافزار

تعداد قابلیت
موجود

میانگین

انحراف معیار

کای اسکوئر

سطح معنادار

ادلیب ایکسپالس

105

0/38

0/48

14/13

0/00

کوادرا استار

76

0/27

0/44

52/94

0/00

الوکونت آرکایوز

101

0/37

0/48

18/01

0/00

آرکایو متیکا

76

0/27

0/44

52/94

0/00

آرکایوز اسپیس

146

0/53

0/49

12/47

0/02

کامل فور آرکایوز

79

0/29

0/45

47/77

0/00

کالکتیو اکسس

79

0/29

0/45

47/77

0/00

جدول 4
نتایج آزمون خی دو برحسب
قابلیتهای موجود در
نرمافزارهای بررسیشده

همانطورکه در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،جمع قابلیتهای موجود در
هر نرمافزار از سیاهۀ وارسی تکمیلشده برای هر نرمافزار -یعنی از کل  272قابلیت
بررسیشده در هر نرمافزار -بهدست آمدهاست و مقدار سطح معناداری در هفت نرمافزار
بررسیشده در این پژوهش ،از آلفای مفروض -مقدار  0/05سطح معناداری انتخابشده
برای این پژوهش -کمتر است .درضمن کای اسکوئر یا میزان خی دو ( )χ2محاسبهشده
(مشاهدهشده) از  χ2بحرانی جدول با احتساب درجۀ آزادی یک ( )df=1که برابر 3/84
است ،بزرگتر است؛ پس فرض صفر رد و فرض خالف تأیید میشود؛ یعنی تفاوتی
معنادار بین بهکارگیری معیارها و مؤلفههای استاندارد در نرمافزارهای آرشیوی وجود دارد.
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در جدول شمارۀ  5محورهای کلی ویژگیهای نرمافزارهای آرشیوی موردمطالعه در
این پژوهش ،براساس سیاهۀ وارسی آمدهاست .ویژگیهای نرمافزارهای آرشیوی را در 9
محور اصلی این جدول میتوان بررسی کرد.
ِ
محورهای مشخصات کلی نصب و راهاندازی ،گردآوری و مدیریت
این نرمافزارها در
محتوا ،بازیابی اطالعات ،کنترل دسترسی و امنیت ،گزارشگیری ،رابط کاربر ،ابزارها،
پشتیبانی و خدمات دارای ویژگیها و قابلیتهایی بودهاند که در جدول شمارۀ  5برحسب
فراوانی و درصد فراوانی آمدهاست .البته به زیرمجموعههای این محورها در پاسخ به
پرسشهای دیگر در این پژوهش پرداخته شدهاست.
تجاری

نرمافزار
ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

فراوانی

7

8

8

11

13

9

9

درصد فراوانی

54

61

61

85

100

69

69

فراوانی

61

42

61

38

80

39

42

درصد فراوانی

38

26

38

24

50

24

26

فراوانی

19

14

16

14

26

18

14

درصد فراوانی

44

32

37

32

60

42

32

فراوانی

3

3

5

4

10

3

6

درصد فراوانی

18

18

29

23

59

18

35

فراوانی

4

2

3

2

3

2

3

درصد فراوانی

36

18

27

18

27

18

27

فراوانی

4

2

1

2

6

2

1

درصد فراوانی

44

22

11

22

66

22

11

محور
نصب و
را هاندازی
گردآوری و
مدیریت
محتوا
بازیابی
اطالعات
کنرتل
دسرتسی و
امنیت
گزارشگیری

جدول 5

محورهای کلی ویژگیهای
نرمافزارهای موردمطالعه براساس
سیاهۀ وارسی (برحسب فراوانی و
درصد فراوانی)
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تجاری

نرمافزار
ادلیب
ایکسپالس

کوادرا
استار

الوکونت
آرکایوز

آرکایو
متیکا

آرکایوز
اسپیس

کامل فور
آرکایوز

کالکتیو
اکسس

فراوانی

2

0

1

2

1

2

1

درصد
فراوانی

40

0

20

40

20

40

20

فراوانی

4

3

4

3

5

4

4

درصد
فراوانی

50

37

50

37

62

50

50

فراوانی

1

2

2

0

2

0

2

درصد
فراوانی

25

50

50

0

50

0

50

محور
ابزار خودکار

پشتیبانی

خدمات

کدمنبعباز

ادامۀ جدول 5

محورهای کلی ویژگیهای
نرمافزارهای موردمطالعه براساس
سیاهۀ وارسی (برحسب فراوانی و
درصد فراوانی)

باتوجهبه جدول شمارۀ  5بیشاز  50درصد از ویژگیهای محور اول (نصب و
راهاندازی) در نرمافزارهای بررسیشده وجود داشتهاست .نرمافزار آرکایوز اسپیس دارای
تمام ویژگیهای نصب و راهاندازی است .در محور دوم که مهمترین محور این نرمافزارها
و محور اصلی این پژوهش است ،کمترین درصد فراوانی ویژگیها  24درصد و بیشترین
آن  50درصد است که مربوط به آرکایوز اسپیس است .طبق جدول شمارۀ  5آرکایوز
اسپیس در محور سوم دارای بیشترین درصد فراوانی ویژگیهاست.
طبق جدول شمارۀ  5در محور چهارم ،آرکایوز اسپیس با  59درصد دارای بیشترین
درصد فراوانی ویژگیها در بین نرمافزارهای موردمطالعه است .در محور پنجم ،ادلیب
ایکسپالس با  36درصد فراوانی دارای بیشترین میزان برخورداری از ویژگیهای
گزارشگیری است .در محور ششم ،آرکایوز اسپیس با  66درصد دارای بیشترین درصد
فراوانی ویژگیهاست.
در محور هفتم ،نرمافزار کوادرا استار دارای هیچکدام از قابلیتها و ویژگیهای
ابزارهای خودکار نبودهاست .در محور هشتم ،آرکایوز اسپیس با  62درصد باالتر از دیگر
نرمافزارها در بهرهگیری از ویژگیهای این محور قرار دارد .در محور پایانی ،نرمافزار
آرکایو متیکا و کالم فور آرکایوز ،دارای هیچکدام از ویژگیها نیستند.
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بحثونتیجهگیری

در استانداردهای پروتکلی ،از چهار استاندارد بررسیشده در این پژوهش ،دو استاندارد
در هیچکدام از نرمافزارهای تجاری وجود نداشت و پشتیبانی از  SRU/wو OAI-ORE
با میانگین  0/14کمتر از میانگین پشتیبانی از دو استاندارد  OAI-PMHو  z39.50است.
پروتکل  OAI-PMHبا میانگین  0/71بیشترین پشتیبانی را در بین نرمافزارها دارد که
از میانگین کل پشتیبانی نرمافزارها از استانداردهای پروتکلی ( )0/35نیز بیشتر است.
بهرهگیری و استفاده از پروتکل  z39.50با میانگین  0/42از میانگین کل ( )0/35بیشتر است.
نرمافزارهای کدمنبعباز بیشتر از نرمافزارهای تجاری از استانداردهای پروتکلی پشتیبانی
ِ
دستکم به
میکنند؛ بنابراین نرمافزارهای آرشیوی تجاری بررسیشده برای رساندن خود
میزان میانگین کل باید تالش کنند.
از چهارده استاندارد فرادادهای بررسیشده در نرمافزارهای آرشیوی ،پنج استاندارد
فرادادهای  ,ISO 15489:2001, MOREQ, CDWA, MPEG-21, MIXدر هیچکدام از نرمافزارها
استفاده نشدهاست و سه استاندارد نیز در نرمافزارهای تجاری وجود ندارد و دو استاندارد
 RDAو  MADSهم در نرمافزارهای کدمنبعباز بررسیشده وجود ندارند؛ بنابراین
نرمافزارهای آرشیوی بررسیشده هرچند از  50/94درصد از استانداردهای فرادادهای
بررسیشده در جدول پشتیبانی میکنند ،ولی هنوز از استانداردهای کاربردی در این
زمینه -که بیشتر مربوط به اسناد و مدارک الکترونیکی است -در این نرمافزارها استفاده
نشدهاست.
از نه استاندارد آرشیوی بررسیشده در جدول ،چهار استاندارد آرشیوی در هیچکدام
از نرمافزارهای تجاری استفاده نشده و سه استاندارد هم در هیچکدام از نرمافزارهای
کدمنبعباز استفاده نشدهاست .نرمافزارهای تجاری بررسیشده از استانداردهای ایساد و
 EADپشتیبانی میکنند .نرمافزارهای کدمنبعباز آرکایوز اسپیس و کالم فور آرکایوز از این
دو استاندارد پشتیبانی میکنند؛ ولی دو نرمافزار کدمنبعباز آرکایو متیکا و کالکتیو اکسس از
این دو استاندارد پشتیبانی نمیکنند.
برای حفاظت از اسناد و مدارک ،الزامات آرشیوی باید در هنگام طراحی نرمافزارها
گنجانده شود .شیوههای دسترسی تأثیر زیادی بر راهبردهای مؤثر و ایجاد الزامات نگهداری
اسناد دارد و ازسوی دیگر دیدگاه راهبردی نگهداری از اسناد و تصمیمات اتخاذشده زمانی
که الزامات نگهداری از اسناد در نرمافزارها ایجاد میشوند ،بهشدت بر دامنۀ گزینههای
حفاظت و نگهداری و دسترسی آینده تأثیرگذار خواهد بود .برای حفاظت و نگهداری
و دسترسپذیرکردن اسناد برای استفاده ،ابزارهایی موردنیاز است .یک نرمافزار نگهداری
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اسناد باید وسیلهای باشد که عملکردهای مدیریت اسناد را در تمام طول چرخۀ حیات
اسناد مدیریت کند .وجود خألها و حفرههای امنیتی نرمافزار را دچار اختالل میکند.
نرمافزار زمانی میتواند مورداطمینان باشد که امنیت اطالعات را تأمین کند.
نرمافزار آرکایوز اسپیس امکانات کلیدی متعدی دارد و پشتیبانی از آنهم انجام
میشود و مؤسسات و انجمنهای گوناگونی برای بهروزرسانی آن فعالیت دارند .این
نرمافزار در حوزۀ قابلیتها و ویژگیهای تخصصی اینگونه نرمافزارها نقاط ضعف کمتری
دارد .از قالبهای جدید فراداده و از استانداردهای مختلفی پشتیبانی میکند .همچنین
در عرضۀ خدمات –که مخزنی با کدمنب ِع باز برای مواد آرشیوی است -پیشگام است.
مزیت بزرگ آرکایوز اسپیس این است که آن را آرشیویستها برای آرشیویستها طراحی
کردهاند .در این نرمافزار ،پشتیبانی از کاربران با عرضۀ کتابچۀ راهنما ،آموزش ویدئویی،
و برخی از پشتیبانیهای فنی انجام میشود .برای استفاده و بهرهبرداری از این نرمافزار
برای مدیریت منابع آرشیوی فارسی ،تالش گروهی تخصصی متشکل از آرشیویستها
و متخصصان علوم رایانه ضروری بهنظر میرسد .آرکایوز اسپیس نرمافزاری قوی با
قابلیتها و ویژگیهای متعدد است که آن را به نرمافزاری کاربردی تبدیل کردهاست .این
نرمافزار بیشترین ویژگیها و قابلیتها را در استانداردهای فرادادهای ،آرشیوی ،پشتیبانی
از پروتکلها و درمجموع در کل آنها داشتهاست .این نرمافزارِ کدمنبعباز نسخۀ جدید
تولکیت است که از یکم سپتامبر  2013معرفی شده و بهصورت رایگان دردسترس است؛
همچنین پشتیبانی از آن را کنسرسیومی با هدایت بنیاد اندرو انجام میدهد؛ بنابراین استفاده
از این نرمافزار آرشیوی –البته با رفع نواقص و نقاط ضعف آن ،برای مراکز آرشیوی و
اطالعرسانی پیشنهاد میشود.
نرمافزار ادلیب ایکسپالس در پشتیبانی از استانداردهای فرادادهای پایینترین سطح
را در بین نرمافزارهای بررسیشده دارد و در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی در جایگاه
سوم است .همچنین در پشتیبانی از پروتکلهای مبادلۀ اطالعات ،ازجمله دو نرمافزاری
است که در بین نرمافزارهای بررسیشده در این پژوهش ،دارای این قابلیت هستند و بعداز
نرمافزار آرکایوز اسپیس قرار گرفتهاست.
نرمافزار الوکونت آرکایوز یکی از نرمافزارهای آرشیوی است که گامبهگام به جلو
حرکت کرده و از برخی ویژگیها و قابلیتهای ویژه بهره گرفتهاست .این نرمافزار از
استانداردهای آرشیوی  EADو  RADپشتیبانی میکند که دو استاندارد مهم در حوزۀ
توصیف آرشیویاند .این نرمافزار در پشتیبانی از استانداردهای فرادادهای و آرشیوی در
بین نرمافزارهای بررسیشده در این پژوهش در ردۀ سوم قرار دارد.
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1. Open Archival Information
System
مدل مرجع  OAISچارچوبی مفهومی برای
نرمافزارهای آرشیوی است و برای حفظ و
نگهداری و دسرتسی درازمدت به اطالعات
دیجیتال برای یک جامعه تعیین شدهاست.
 OAISبه مؤسسات آرشیوی و غیرآرشیوی
کمک میکند .اگرچه اکرث سازمانها از آن
برای حامیت از منابع دیجیتالی استفاده
میکنند ،ولی برای حفظ منابع مشابه نیز
میتواند مناسب باشد OAIS .بهعنوان
استاندار ِد  ISO14721نیز منترش شدهاست
(ایزو.)2012 ،
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نرمافزار آرکایو متیکا در پشتیبانی از استانداردهای فرادادهای بعداز نرمافزار الوکونت
آرکایوز قرار گرفتهاست .این نرمافزار در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی آخرین نرمافزار
است و درمجمو ِع ویژگیها و قابلیتها در جایگاه ششم قرار گرفتهاست .نرمافزار آرکایو
متیکا را در دستۀ نرمافزارهای طراحیشده برمبنای مدل مرجع ( OAISنظام باز اطالعات
آرشیوی )1هم میتوان قرار داد OAIS .مجموعهای مجتمع از ابزارهای نرمافزاری کدمنبعباز
است که به کاربران اجازه میدهد تا از اشیاء دیجیتال برای دسترسی متناسب با مدل
عملکردی  ISO-OAISاستفاده کنند (آرکایو متیکا .)2018 ،اسناد و مدارک ورودی در این
نرمافزار برای تسهیل در بازیابی بهصورت تماممتن نمایه میشوند .این نرمافزار با استفاده از
گروه بحث اینترنتی ،جلسات گروهی کاربر ،و آموزشها و کارگاههای آموزشی پشتیبانی
میشود.
نرمافزار کالم فور آرکایوز ،نرمافزاری مدیریتی برای آرشیوها ،موزهها ،مجموعۀ
پیشینهها و مجموعههای مطالعاتی است و در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی در بین
چهار نرمافزار کدمنبعباز بررسیشده در این پژوهش بعداز آرکایوز اسپیس قرار دارد.
جستوجوی ریشهیابی یکی از قابلیتهای ویژۀ این نرمافزار است .هرچند نرمافزارهای
کدمنبعباز رایگاناند ،ولی ترجمه و راهاندازی آنها در سطح آرشیوها رایگان نیست؛ البته با
کمک آرشیویستها و شرکتهای نرمافزاری ،این امکان میتواند فراهم شود.
نرمافزار کالکتیو اکسس در اعطای شناسۀ آرشیوی در زمان اجرا ،خوب کار کردهاست
و ویژگیهای عمومی نرمافزارهای آرشیوی را دارد؛ ولی در ویژگیهای تخصصی نواقصی
عدیده دارد و کاربران را با مشکالتی مواجه میکند.
نرمافزار کوادرا استار در انطباق با انواع مختلف رسانهها انعطافپذیر است .این نرمافزار
برای آرشیو تاریخ شفاهی مناسب است (کوادرا استار .)2018 ،همچنین در ویژگیهای
فرمتهای داد و گرفت محتوا  /فراداده با نرمافزارهای دیگر و جستوجوی نزدیکیابی
یا همجواری یکی از پیشتازان در نرمافزارهای بررسیشده است.
باتوجهبه سیاهۀ وارسی و نکات بیانشده میزان ویژگیها و قابلیتهای نرمافزارهای
آرشیوی بهترتیب بهشرح زیر است :آرکایوز اسپیس  54درصد؛ ادلیب ایکسپالس 39
درصد؛ الوکونت آرکایوز  37درصد؛ کالم فور آرکایوز  29درصد؛ کالکتیو اکسس 28
درصد؛ آرکایو متیکا  27درصد؛ کوادرا استار  26درصد .در پشتیبانی از استانداردهای
فرادادهای بهترتیب نرمافزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس ،کوادرا استار ،الوکونت آرکایوز،
آرکایو متیکا ،کالکتیو اکسس ،کالم فور آرکایوز ،و ادلیب ایکسپالس قرار دارند و در
پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی نیز بهترتیب نرمافزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس،

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

مطالعۀمقایسهاینرمافزارهای
آرشیوی با تأکید بر...

الوکونت آرکایوز ،ادلیب ایکسپالس ،کوادرا استار ،کالم فور آرکایوز ،کالکتیو اکسس ،و
آرکایو متیکا قرار گرفتهاند .همچنین در معیار پشتیبانی از پروتکلها در مبادلۀ اطالعات،
نرمافزار آرشیوی آرکایوز اسپیس بیشترین امتیاز را دارد و ادلیب ایکسپالس ردۀ دوم را
کسب کردهاست و بقیۀ نرمافزارها هم در یک سطحاند.

پیشنهادهایپژوهش

 .1یکی از اهداف پژوهش حاضر مشخصکردن نقاط ضعف نرمافزارهای آرشیوی
بررسیشده بودهاست؛ بنابراین میتوان با استفاده از یافتههای این پژوهش و با همکاری
آرشیویستها و برنامهنویسان ،برای تکمیل ،رفع نقاط ضعف ،بومیسازی و توسعۀ
نرمافزارهای آرشیوی بهویژه درزمینۀ استانداردهای آرشیوی و ارتقای سطح کیفی آنها
تالش کرد.
 .2ترجمۀ رابط گرافیکی کاربری به زبان محلی (فارسی) و تهیه و تکمیل یا ترجمۀ
مستندات و راهنمای نرمافزارها.
 .3ترجمۀ استانداردهای فرادادهای و آرشیوی برای استفادۀ کامل از ظرفیتهای
ایجادشده بهوسیلۀ آنها.
 .4باتوجهبه متغیربودن نیاز کاربران و آرشیویستها ،الزم است تا بهصورت دورهای
این نیازها گردآوری شود و برای روزآمدسازی نرمافزارها اقدام شود.

پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآینده

 .1انجام این پژوهش روی نرمافزارهای آرشیوی دیگر.
 .2توسعۀ مالکها و معیارهای موردنیاز آرشیویستها و کاربران ،برای ارزیابی نرمافزارهای
آرشیوی.
 .3انجام این پژوهش بهصورت میدانی و ورود اطالعات به نرمافزارهای آرشیوی و
بهدستآوردن نتایج و بازخوردگیری از آنها.
ِ
اجزای مختلف استانداردها بر روی نرمافزارهای آرشیوی.
 .4بررسی بخشها و
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