


 

زمستان 1398 سال بیست ونهم، دفرت چهارم،
شامرۀ پیاپى 116

شاپا )شامرۀ استاندارد بین املللى پیایندها(: 1023-3652
شاپای الکرتونیک: 2538-2268

شامر: 100 نسخه

صاحب امتیاز : سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى جمهورى اسالمى ایران-پژوهشكدۀ اسناد
greazizi@gmail.com مدیرمسئول: غالمرضا عزیزی

srezaei@alzahra.ac.ir رسدبیر: دكرت سعید رضائى رشیف آبادى 

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد

 m.sadat@yahoo.com  دبیر اجرائى: دکرت سید محمود سادات بیدگلى

مرتجم: دکرت ابراهیم افشارزنجانی

ویراستار انگلیسی: ری ادموندسون

نارش: انتشارات سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران

طراح نشانه وجلد: علیرضا حصارکی

صفحه آرا: مرتضى میرزائى

ناظر چاپ: یوسف امیری

ویراستار فنی: دکرت سید محمود سادات بیدگلی

چاپ و صحافی: انتشارات سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران

نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقــانى، ابتـداى خ كوشـا، ساختمـان گنـجینۀ اسنـاد مـلى ایران، طبقۀ نهم، اتاق 11. 
صندوق پستی 655-19935 | تلفن: 26405621 021

ganjineh.nlai.ir :وبگاه
ganjinehasnad@gmail.com :پیام نگار

 فروشگاه: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانۀ ملی، فروشگاه کتاب، تلفن: 81623315

, SID , ISC , Researchgate و ایران ژورنال)نظام منایه سازی مرڪز منطقـه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ( منایه می شود. این نرشیه در    

  www.ISC.gov.ir | www.sid.ir | www.ricest.ac.ir  | www.researchgate.net| Scholar.google.com

طبق آیین نامۀ نرشیات علمی مورخ 1398/2/9 به شامرۀ 
11/25685 فقط عنوان »علمی« برای نشریات علمی-پژوهشی ذکر می شود.

پژوهشکدۀ اسناد

هیئت تحریریه
دكرت ری ادموندســون، مــدرس برنامــۀ حافظۀ جهانی یونسكـو، استـرالیا / دكرت تـری ایستـوود، استاد دانشگاه بریتیـش 

كلمبیـا، كانـادا / دكـرت فریـرز خرسوی، دانشـیار سـازمان اسـناد و کتابخانۀ ملی ایران/ دكرت سـعید رضائـی رشیف آبادی، 

اسـتاد دانشـگاه الزهرا / دكرت سـید امیرمسـعود شـهرام نیا، دانشیار دانشــگاه اصفهــان / دکرت غالمرضــا فــدائی، استــاد 

دانشگاه تهــران / دكرت عبدالحسیــن فــرج پهلـو، استـاد دانشـگاه شهیـد چمـران اهــواز / دکرت ربابه معتقدی، استادیار 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران/ دکرت حسیـن میرجـعفــری، استـاد دانشـگاه اصفهـان/ دکرت مرتضـی نورائـی، استاد 

دانشـگاه اصفهـان / دکـرت نرگـس نشـاط، دانشـیار سـازمان اسـناد و کتابخانۀ ملـی ایران/ دکـرت محمدباقر وثوقی، اسـتاد 

دانشـگاه تهران 



 

 

تحقیقات تاریخے
ادارۀ بین املللی کار و نخستین قانون کار در  ایران/  حسین احمدزادۀ نودیجه،  قباد منصوربخت

بندر گز و فعالیت تجار ایرانی در دورۀ قاجار: امین الرضب ها و تومانیان ها/

 باقـرعلی عادل فر، مسعـــود آدینه  وند

داستـان یک جــاده: ساخته شـدن و نگهــداری راه مشهـــد-عشـق آبـاد )1305-1344ق(/ 

جلیل قصابی گزکوه، هادی وکیلی، یوسف متولی حقیقی

کارکرد آموزشی-فرهنگی داراملعلامت و دانشرساهای دخرتانه در دورۀ پهلوی اول/ 

علی رضا سنگ تراشان، منیژه صدری، حسن زندیه، معصومه قره داغی 

مطالعات آرشیوی
امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران/

 زینب سادات صندید، سعید رضائی رشیف آبادی، رویا برادر 

توصیف عنواِن منابع آرشیوی براساس استانداردهای بین املللی/ آناهیتا نظری

رتوش، مواد و فنون آن در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای کاخ گلستان/

 سحر نوحی، هلن اسدیان، فتح الله نیازی

گنجينۀ اسناد
)علمــی(

سال 29، دفرت4، )زمستان 1398(
شامرۀ پیاپی116

شاپا)چاپی(: 1023-3652
شاپا)الکرتونیکی(: 2538-2268

 6 -40)35(

 42 -72)31(

 74 -105)32(

 106 -139)34(

 140 -167)28(

 168 -185)18(

 186 -205)20(



1. هر مقالۀ علمی که در راستای تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد، و مطالعات آرشیوی 

باشد، برای بررسی و چاپ در نرشیه، پذیرفته می شود.

2. در پذیرش مقاالت، اولویت با مقاالت پژوهشی است.

3. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله، بر عهدۀ نویسنده است.

4. مقاله، نباید پیش تر در نرشیات فارسی زبان داخل یا خارج از کشور چاپ شده باشد. 

1. هیئت تحریریۀ نرشیه، در قبول یا رد مقاله ها آزاد است.

2. نرشیه، در ویرایش، اصالح و هامهنگ سازی اصطالحات، آزاد است.

3. ترتیب تنظیم مقاالت تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیئت تحریریۀ نرشیه خواهد بود.

4. مقاالتی که در اولویت چاپ قرار منی گیرند، مسرتد می شوند.

1. مقاله، در محیط Microsoft Word با قلمBlotus 13 تهیه و به دفرت نرشیه ارسال شود.

2. چکیدۀ ساختار یافتۀ فارسی و انگلیسی مقاله، هر کدام حداکرث در 200 کلمه ارائه شود.

3. توضیحات، معادل های خارجی واژه ها و اصطالحات علمی، به ترتیب استفاده در منت، با 

شامره گذاری پیاپی در هرصفحه درج گردد.

4. حجم مقاله، از 15 صفحه فراتر نرود.

5. نام و مشخصات نویسنده/ نویسندگان، همراه با نشانی پیام نگار و وابستگى سازمانى 

در پانوشت ذکر شود.

6. مالک ارجاع دهی، شیوه نامۀ انجمن روانشناسى آمریكا )A.P.A (است. 

نام مراكز آرشیوى كشور، به منظور ارجاع درون متنى به سند، به شیوۀ زیر در این فصلنامه 

رسواژه سازى شده است:

- ساكام )sākmā(: سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران.

- مارجا )mārjā(: مركز اسناد ریاست جمهورى اسالمى ایران.

- ِكامم )kemām(: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى.

- َمراسان )marāsān(: مركز اسناد انقالب اسالمى.

- اِستادوخ )estādux(: ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلامسى وزارت امور خارجه.

- ُمتام )motmā(: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران.

- ساكامق )sākmāq(: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى.

- مپس )maps(: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی.

- کمشا )kamŠā(: کتابخانۀمرکزی شهرداری اصفهان.

- ماد )mād(: موزۂ انقالب اسالمی و دفاع مقدس.

- ُمَکِمم )mokamem(: مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک.
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Abstract:

Purpose: Reports the role of the International Labor Office )ILO( in enacting and for-
mulating the first labor law in Iran in the late Qajarid and early Pahlavi years

Method and Research Design: Archival records and library materials were examined 
to collect data.

Findings & Conclusion: Reza Shah )1925-1941( was not interested in regulating 
employer-employee relation partly because of partly because of an undeveloped 
economy and the lack of the industrial proletariat. His concern about the left-wing 
parties. Initially he preferred to preserve the traditional work relation. He regarded 
the matter of merely internal He thought he could disregard the demand of ILO for 
reform. However, later he found it impossible to resisit the international pressure 
and ordered the first labor laws to be drafted. 

Keywords:
International Labor Office )ILO(; Labour law; Iran; Reza Shah Pahlavi )1925-1941(.

Citation: 

Ahmadzadeh Nojideh, H., Mansorbakht, G. )2019(. International Labor Office )ILO( 

and the First Labor Law in Iran. Ganjine-ye Asnad, 29)4(, 6-40. )In persian(

Hossein Ahmadzadeh-Nodijeh2  | Ghobad Mansourbakht3 

  International Labor Office )ILO( 

and the First Labor Law in Iran1  

1. This article was extracted from my 

doctoral dissertation under the title of 

“History of the Emergence and Evolution 

of the New Concept of Worker in the 

Modern Iran: 1906-1953”.

2. PhD Student, Department of History, 

University of Shahid Beheshti, Tehran, 

I.R. Iran )Corresponding Author(. 

h_ahmadzadeh@sbu.ac.ir

3. Assistant Professor, Department of 

History, University of Shahid Beheshti,  

Tehran, I.R. Iran.

G_mansourbakht@sbu.ac.ir

Copyright © 2020, NLAI )National  

Library & Archives of I. R. Iran(. This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Historical research



حسین احمدزاده نودیجه2 |  قباد منصوربخت3 

چڪیده:

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین قانون کار در  ایران1 

1 . این مقاله از رسالۀ دکرتی حسین احمدزادۀ 

نودیجه با عنوان: »تاریخ ظهور و تحول مفهوم 

جدید کارگر در ایران معارص: 1285-1332ش« 

استخراج شده است. 

2. دانشجوی دکرتی تاریخ ایران بعداز اسالم، 

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

 )نویسندۀ مسئول(. 

H_ahmadzadeh@sbu.ac.ir

3. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، 

تهران، ایران.

G_mansourbakht@sbu.ac.ir

هدف: توضیح نقش دفتر بین المللی کار در تدوین قوانین کار در ایران در اواخر دورۀ قاجار و عصر 

پهلوی اول.

داده ها  از اسناد وزارت امور خارجه و سازمان اسناد ملی ایران )ساکما(   روش/ رویکرد پژوهش: 

گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری:  در آغاز، دولت عالقۀ چندانی به تدوین و وضع قوانین کار  نداشت. عقب ماندگی 

اقتصادی کشور و نبود طبقۀ کارگر صنعتی و ناسازگاری رضاشاه با احزاب  حامی حقوق طبقۀ 

کارگر، در تردید او برای وضع قانون کار موثر بود. او موضوع را داخلی می پنداشت و گمان می کرد  

می تواند به تصمیمات مجامع بین المللی بی توجه بماند؛ اما سرانجام زیر  فشار عامل بیرونی که دفتر 

بین المللی کار بود به وضع نخستین قوانین کارگری ایران تن داد.

ڪلیدواژه ها: 
ادارۀ بین المللی کار؛ نخستین قانون کار؛ ایران؛ رضا شاه پهلوی.

استناد: 

احمدزاده نودیجه، حسین؛   منصوربخت، قباد. )1398(. ادارۀ بین املللی کار و نخستین قانون کار در ایران. گنجینۀ اسناد،  29)4(،  40-6.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا)چاپـــی(: 3652-1023 |  شاپـــا)الکرتونیکــــی(: 2538-2268 

     10.22034/GANJ.2020.2395 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 29، دفرت4، زمستان 1398  |  صص:6 - 40 )35(

تاریخ دریافت:  1397/8/1|   تاریخ پذیرش: 1397/10/16

گنجینـــۀ اسنـــاد
»116«

تحقیقات تاریخے
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1. مقدمه
جامعۀ ایران در دورة پیشاسرمایه داری عمدتاً روستایی-ایلیاتی بود. روابط کار از نوع ارباب-
رعیتی بود و بیش از 80% از نیروی کار فعال، در بخش کشاورزی سنتی و دامداری اشتغال 
داشتند )عبداله یف، 1360، ص237؛ باریر، 1363، ص6؛ فلور، 1371، ص13؛ آوری، 1388، 
صص 368 و 369(. بقیۀ مردم نیز به دلیل فقدان صنعت و کارخانه جات »به معنای اروپایی 
کلمه« )کرزن، 1387، ج2، ص622؛ روزنامۀ مردان روز، ش1، )1303ش(، ص4( در سایر 
بخش ها نظیر صنایع دستی کوچک و کارگاه ها، و کارهای پیشه وری و خدمات به فعالیت 
مشغول بودند )جمال زاده، 1384، صص 77-81؛ کاتوزیان، 1392، ص112(. به همین علت، 
در این دوره کارگر صنعتی به معنای مدرن کلمه در ایران وجود نداشت )بهار، 1386، ج1، 

ص319؛ استادوخ، 1339/63/6/17ق؛ روزنامۀ کار، ش51 )1302ش(، ص4(.

به تدریج، با ظهور گفتمان صنعتی سازی ایران درپی شکسِت کشور در جنگ های 
ایران و روس )فلور، 1371، صص 30 و 31؛ صادقی، 1387، صص 23-38(، ادغام 
دهه های  در  سرمایه داری  تولید  مناسبات  ورود  و  جهانی  نوظهور  اقتصاد  در  ایران 
اقتصادی  پایانی قرن 19م، تغییرات مهمی در ساختار  نخستین قرن 14ق/ دهه های 
بازار جهانی و رشد تجارت  ایران در  ادغام  و مناسبات اجتماعی کشور پدید آمد. 
زوال  بومی،  تولید  و شیوه های  بازارهای کوچک  فروپاشی  به  به نوبۀ خود  خارجی 
از  استفاده  به  ایرانیان  وابستگی  سنتی،  مشاغل  از  برخی  ازبین رفتن  و  سنتی  صنایع 

حسین احمدزاده نودیجه  
 قباد منصوربخت

   

منودار 1
 اقتصاد معیشتی ایران در دورۀ 
پیشارسمایه داری )ترسیم شده براساس آمار 
و اطالعات عرضه شده در: عبدالّله یف، 
1360، ص237؛ باریر، 1363، ص6؛ 
فلور، 1371، ص13؛ آوری، 1388، صص 
368 و 369(.

80%

20%

داري ایران در دوران پیشاسرمایه جامعۀ

کشاورزي سنتی و دامداري  صنایع دستی، پیشه وري و مشاغل خدماتی
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مصنوعات خارجی و ایجاد صنایع کوچک جدید داخلی و خارجی منجر شد )اشرف، 
1359، ص97؛ آوری، 1388، صص 452 و 453؛ منصوربخت، 1388، تابستان، صص 

.)147-124
اقشار  و  پیشه وری  مشاغل  خانگی،  صنایع  زیان  به  جدید  اقتصادی  وضعیت 
مختلف جامعۀ ایرانی منتهی شد؛ چراکه محصوالت دستی و سنتی آن ها با انبوه اجناس 
سرمایه داران  نفوذ  دیگر،  ازسوی  نبود.  رقابت  به  قادر  اروپا  از  وارداتی  ارزان قیمت 
و  گروه ها  ظهور  سبب  ماشینی  صنایع  و  کارخانه جات  احداث  و  ایران  به  خارجی 
طبقات اجتماعی جدیدی شد؛ ازجمله: »طبقۀ نوظهور کارگر صنعتی« )اشرف، 1359، 
صص 89-92؛ فوران، 1377، صص 182 و 183؛ شاکری، 1384، ص284؛ آبراهامیان، 

1389، ص67؛ آفاری، 1385، صص 63-72 و 73؛ اشرف، 1393، ص63(.

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
قانون کار در  ایران 

گفتامن صنعتی سازی ایران

فروپاشی بازارهای 
کوچک و شیوه های 

تولید بومی

زوال صنایع سنتی 
و نابودی مشاغل 

سنتی

وابستگی ایرانیان به 
مصنوعات خارجی

پیدایش طبقۀ نوظهور کارگر 
صنعتی

ایجاد صنایع کوچک 
جدید داخلی

نفوذ رسمایه داران 
خارجی و احداث 
کارخانه جات و 
صنایع ماشینی

ادغام ایران در اقتصاد 

نوظهور جهانی

تغییرات مهم در ساختار اقتصادی 

و مناسبات اجتامعی ایران

ورود مناسبات تولید 

رسمایه داری
رشد تجارت خارجی
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با تأسیس سلسلۀ پهلوی در 1304ش/1925م و اجراشدن سیاست هایش مبنی بر 
مدرن سازی، سکوالریزه کردن جامعه و صنعتی کردن کشور، تغییرات مذکور شتاب گرفت. 
پس از تمهید مقدمات الزم برای نوسازی اقتصادی یعنی سرکوب کانون های قدرت محلی 
و گریزازمرکز و تثبیت امنیت در کشور و اصالح نهادهای مختلف اداری و آموزشی، 
نوسازی اقتصادی ایران با محوریت ایجاد صنایع جدید آغاز شد. برخالف نوسازی اداری 
و آموزشی که صرفاً اموری داخلی به شمار می آمدند، نوسازی صنعتی تنها جنبۀ داخلی 
نداشت و موجب ادغام روزافزون ایران در اقتصاد جهانی و گسترش طبقۀ کارگر در ایران 

شد.
باهم  کشاورزی  و  صنایع  وزارت خانۀ  دو  به  اختصاص داده شده  اعتبار  مقایسۀ  با 
به وضوح می توان گرایش دولت پهلوی اول را به صنعتی شدن مشاهده کرد. درحالی که 
اعتبار وزارت خانۀ صنایع و بازرگانی در طول 16 سال تقریباً به مرز 25% رسید، اعتبار 
اختصاص داده شده به وزارت کشاورزی )فالحت( در طول این سال ها چندان تغییری 
نکرد )نمودار شمارة 2(. رشد اعتبار وزارت صنایع حاکی از توسعۀ صنایع ماشینی و 
کارخانه جات و به تبع آن رشد طبقۀ کارگر در ایران بود1. درحالی که تا پیش از سال 1304 
کمتر از بیست کارخانۀ جدید در ایران وجود داشت، در دورة رضاشاه، تعداد کارخانه های 
مدرن صنعتی، بدون احتساب شرکت نفت، به بیش از هفده برابر رسید )آبراهامیان، 1389، 

صص 182 و 183(.

رضاشاه و مشاورانش در ابتدا، ایجاد صنایع جدید را صرفاً اقدامی درجهت استفاده از 
ماشین آالت و ابزار پیشرفته تصور می کردند و نوسازی صنعتی و مسائل مربوط به کارگران 

   

منودار 2

مقایسۀ تطبیقی سهم درصدی اعتبار 
وزارت خانه های صنایع و کشاورزی 
در بودجۀ عمومی دولت )ترسیم شده 
براساس آماروارقام عرضه شده در: 
کاتوزیان، 1392، صص 159 و 177(.

حسین احمدزاده نودیجه  
 قباد منصوربخت

برای اطالعات تفصیلی تر دربارۀ رشد   .1
صنایع، کارخانه جات و تعداد کارگران نگاه 
کنید به: فلور، 1371، صص 37 و 38 و 41-

48؛ فوران، 1377، صص 353-351.
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را موضوعی داخلی می پنداشتند؛ ولی با رشد تمایالت کمونیستی و جنبش های کارگری 
»قانون مجازات  با عنوان  ماده واحده ای  به تدریج احساس خطر کردند. درپی تصویب 
ُمقِدمین1 برعلیه امنیت و استقالل مملکت« در سال 1310ش/1931م ازسوی مجلس، 
رضاشاه توانست این احزاب را سرکوب کند و حامیان آن ها را تحت پیگرد قرار دهد و 
جنبش های کارگری را در نطفه خفه کند )فوران، 1377، صص 376-378؛ آبراهامیان، 
1389، صص 173 و 174 و 192 و 193؛ بیات، 1390، صص 191 و 192(. این اقدامات 
سبب شد تا رضاشاه و کارگزارانش مسئلۀ کارگران کارگاه های قدیم، به ویژه قالی بافی 
به عنوان تنها صنعت فّعاِل کشور و کارگران صنایع جدید را موضوعی پایان یافته تلقی کنند؛ 
ولی این تصور دیری نپایید، چراکه دولت پهلوی اول با مسئله ای جدید یعنی دخالت ادارة 
بین المللی کار در امور مربوط به کارگران ایرانی مواجه شد. نهاد مذکور دولت ایران را 
موظف ساخت تا در راستای تأمین حقوق شغلی، مالی، بهداشتی و آتیۀ کارگران قوانین 
مناسبی وضع کند. دولت پهلوی اول باوجودِ شانه خالی کردن های مکرر، سرانجام ناچار 

شد به خواستۀ این نهاد بین المللی تن دهد.
پرسش مقالۀ حاضر عبارت است از اینکه چه عواملی موجب شد تا رضاشاه باوجودِ 
بی توجهی به قوانین کارگری، درنهایت نخستین قانون کارگری ایران را در 1315/5/1 

به تصویب مجلس شورای ملی برساند؟

2. تأسیس ادارۀ بین املللی کار و عضویت ایران
پس از خاتمۀ جنگ جهانی اول برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی اتحادیۀ کارگران 
در شهر برن )1919م( موضوع همکاری میان دولت ها با کارگران و کارفرمایان مطرح شد 
و در 25ژانویۀ1919م جلسه ای برای بررسی و تدوین قانون بین المللی کار تشکیل شد. 
در سپتامبر همین سال، ادارة بین المللی کار اولین جلسات خود را پیش از تأسیس جامعۀ 
ملل تشکیل داد. این شتاب زدگی صرفاً به علت تأثیرات شدید و مستقیم جنگ جهانی 
اول بر وضعیت اجتماعی طبقۀ کارگر در اروپا بود. پس از امضای عهدنامۀ ورسای در 
28ژوئن1919م -که یکی از پیامدهای عمدة آن تأسیس جامعۀ ملل بود- ادارة بین المللی 
کار برای حفظ و تأمین منافع کارگران، اتحاد جهانی میان آن ها و تضمین اجرایی حقوق 
کارگران در کشورهای مختلف، موجودیت خود را به عنوان یکی از سازمان های تخصصِی 

ذیل جامعۀ ملل اعالم کرد )استادوخ، 28-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(.
براساس بند سیزدهم عهدنامۀ ورسای با عنوان »لزوم تأسیس تشکیالت بین المللی 
1.  اقدام کنندگانمشاغل«، هدف عمده از تأسیس جامعۀ ملل »تأمین و استقرار صلح عمومی« ذکر شده بود؛ 

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
قانون کار در  ایران 
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ولی ازنظر بنیان گذاران این سازمان »طرز فعلی استفاده از کارگران« و ظلم و اجحافاتی 
و  عدالت عمومی  تحقق  و  است  ملل  منافی هدف جامعۀ  می شود،  آن ها  در حق  که 
صلح، بدون رسیدگی به وضعیت کارگران ناراضی، میسر نخواهد شد )استادوخ، 28-
1310/8/8/13ش(؛ بنابراین، ادارة بین المللی کار طبق مفاد 389 تا 408 از بند سیزدهم 
عهدنامۀ ورسای، با تأسیس دو شعبه در ژنو و واشنگتن، به عنوان یکی از سازمان های 
تخصصی جامعۀ ملل، موظف شد تا به امور مربوط به کار و کارگری در جهان رسیدگی 
کند )استادوخ، 28-1310/8/8/13ش؛ 29-1310/8/8/13ش؛ 30-1310/8/8/13ش؛ 31-
1310/8/8/13ش؛ 32-1310/8/8/13ش؛ 33-1310/8/8/13ش؛ 34-1310/8/8/13ش(. 
تحقق  و  حفظ  ضامن  ورسای  عهدنامۀ  -که  کار  بین المللی  ادارة  وظایف  ازجمله 
آن بود- وضع قانون درزمینۀ تعیین ساعت کار و حداقل دستمزد، تعطیالت هفتگی، 
مبارزه با بیکاری، شیوة انتخاب کارگر، تأمین بیمۀ اجتماعی کارگران، حمایت از کودکان 
از کارگران خارجی  تعلیمی و حمایت  و زنان کارگر، فراهم کردن وسایل آموزشی و 
2-1310/8/8/46ش؛  و   1 29-1310/8/8/13ش؛  )استادوخ،  کرد  اشاره  می توان  و… 
2-1310/8/8/46ش؛  و   4 2-1310/8/8/46ش؛  و   3 2-1310/8/8/46ش؛  و   2
2-1310/8/8/46ش؛  و  2-1310/8/8/46ش؛7  و   6 2-1310/8/8/46ش؛  و   5
12-1311/1/1/162ش؛  2-1310/8/8/46ش؛  و   9 2-1310/8/8/46ش؛  و   8
-16 15-1311/1/1/162ش؛  14-1311/1/1/162ش؛  13-1311/1/1/162ش؛ 
-27 26-1311/1/1/162ش؛  25-1311/1/1/162ش؛  1311/1/1/162ش؛ 
1311/1/1/162ش؛ 28-1311/1/1/162ش؛ 29-1311/1/1/162ش(. این اداره هم چنین 
موظف بود تا هرساله کنفرانسی با حضور چهار نماینده از هرکدام از کشورهای عضو 
شامل دو نماینده ازطرف دولت، نمایندة کارفرما و نمایندة کارگران تشکیل دهد و در هر 
جلسه دربارة موارد مذکور مذاکره و قراردادهایی دراین باره تصویب کند )استادوخ، 30-

1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(.
پذیرش عهدنامۀ ورسای ازسوی 32 کشور فی نفسه به منزلۀ عضویت این کشورها 
در جامعۀ ملل و به تبع آن عضویت در ادارة بین المللی کار محسوب می شد و همین 
موضوع اعضای مذکور را به رعایت تعهداتی درقبال این اداره ملزم می کرد )استادوخ، 
1339/59/5/62ق؛ 29-1310/8/8/13ش(. ازجملۀ این وظایف به وضع قوانین و مقررات 
مربوط به کارگران و فراهم کردن تسهیالتی برای آن ها )طبق بند اول مادة 23 اساس نامۀ جامعۀ 
ملل( براساس شرایط داخلی کشور عضو، باید اشاره کرد )استادوخ، 1339/59/5/63ق؛ 
1339/66/22/28ق؛ 30-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش(. طبق این بند، دولت ها 

حسین احمدزاده نودیجه  
 قباد منصوربخت
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باید »سعی نمایند برای کار مردان و زنان و اطفال وضعیت منصفانه و عادالنه ای در مملکت 
خود و ممالکی که روابط تجارتی و صنعتی با آن ها دارند ایجاد و صیانت نمایند و برای 
نیل به این مقصود، مؤسسات بین المللی الزمه را تأسیس و نگاهداری نمایند« )استادوخ، 

33-1316/8/1/2ش(.
درکل اعضاِی جامعۀ ملل به سه دسته تقسیم می شدند: دستۀ اول: اعضای اصلی این 
سازمان را تشکیل می دادند و شامل سی ودو کشوری بودند که در جنگ جهانی اول شرکت 
کرده و عهدنامۀ ورسای را نیز امضا کرده بودند. دستۀ دوم: متشکل از سیزده کشور ازجمله 
ایران بود که اعضای اصلی جامعۀ ملل در هنگام امضای عهدنامۀ ورسای از آن ها برای 
عضویت در جامعۀ ملل دعوت کرده بودند. دعوت مزبور ازطرف دولت ایران پذیرفته 
رسید.  به تصویب  ملی  مجلس شورای  در  ماده واحده ای  ذیل  در 9دی1300ش  و  شد 
بدین ترتیب، ایران به عضویت جامعۀ ملل و به تبع آن ادارة بین المللی کار درآمد )استادوخ، 
33-1316/8/1/2ش(. دستـۀ ســوم: کشـورهــایی بودند که خود درخواسـت عضویت 
می دادند و درصورت موافقت دوسوم اعضای جامعۀ ملل، با عضویت آن ها موافقت می شد 

)استادوخ، 30-1310/8/8/13ش؛ 33-1316/8/1/2ش؛ بهار، 1386، ج1، ص224(.

3. روابط میان ایران و ادارۀ بین املللی کار پیش از دورۀ رضاشاه
ادارة بین المللی کار برای برنامه ریزی مدون و همه جانبه به گردآوری اطالعاتی جامع 
درزمینۀ کار و کارگری نیاز داشت؛ ولی ازآنجاکه در ابتدای کار اطالعات چندان دقیقی 
از شرایط زندگی کارگران و قوانین موضوعۀ مرتبط با آن ها وجود نداشت )استادوخ، 
28-1310/8/8/13ش(، این اداره پرسش نامه هایی را تهیه و برای دول عضو ازجمله ایران 
ارسال کرد و تأکید کرد که برای پیشرفت هرچه سریع تر کار فوراً به سؤاالت مزبور پاسخ 
دهند )استادوخ، 1337/3/15/6ق(. در پرسش نامۀ مذکور که ازطریق سفارت انگلیس در 
تهران به مقامات ایرانی تسلیم شد، سؤاالتی دربارة ساعت کار، تربیت کارگران، شیفت 

شب و تعطیلی کارگران مطرح شده بود )استادوخ، 1337/3/15/7ق(.
ادارة  جدی نگرفتن  به دلیل  اوالً  فوق  سؤاالت  به  پاسخ  از  ایران  دولت  آغاز،  در 
بین المللی کار و ثانیاً فقدان اطالعات الزم درباب مسائل مربوط به کارگران در کشور، 
طفره می رفت )استادوخ، 1337/3/15/49ق؛ 1337/3/15/51ق(. پس از ملزم شدن ایران 
ایران در جامعۀ  بین المللی کار -به دلیل عضویت  ادارة  انجام تعهدات خود دربرابر  به 
ملل- دولت وقت در پاسخ به سؤاالت مذکور بیان داشت که تاکنون رسماً هیچ قانونی 
ازسوی دولت دربارة مسائل مرتبط با کارگران، اعم از صنعتی و فالحتی، وضع نشده است 

  ادارۀ بین املللی کار و نخستین 
قانون کار در  ایران 
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)استادوخ، 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/52ق؛ 1339/59/5/14ق؛ 1339/59/5/15ق(. 
مالک و معیار در ایران قراردادهایی بود که میان کارفرما و کارگر بسته می شد )استادوخ، 
1337/3/15/5ق؛ 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/51ق؛ 1337/3/15/52ق(. این قراردادها 
عمدتاً خصوصی بودند و بسته به عرف و عادْت در هر محل و والیت متفاوت بودند و جنبۀ 
رسمی نداشتند )استادوخ، 1337/3/15/50ق؛ 1337/3/15/52ق؛ 1339/59/5/14ق؛ کرزن، 
1387، ج2، ص623( و بسیاری از این قراردادها برپایۀ اصول و موازین شریعت اسالمی 
میان کارفرما و کارگر منعقد می شدند )استادوخ، 1339/59/5/14ق؛ 1339/59/5/15ق؛ 

ساکما، 293-5507(.
ادارة بین المللی کار از زمان تأسیس، براساس وظایف معهود، در حدفاصل 26 تا 
29نوامبر1919م در واشنگتن قوانینی را درزمینۀ محدودکردن ساعت کار به هشت ساعت 
در شبانه روز و چهل وهشت ساعت در هفته، بیکاری کارگران، زنان کارگر و دادن مرخصی 
زایمان به آن ها و کارکردن آن ها در شیفت شب، تعیین حداقل سن برای اطفال کارگر و 
کارکردن آن ها در شیفت شب وضع کرد. درحالی که نمایندگان دولت های عضو هرکدام 
به همراه چند مشاور و متخصص در این کنفرانس شرکت کردند، دولت ایران فقط با دو 
نماینده )وزیرمختار و نایب سفارت واشنگتن( در این جلسه شرکت کرد که به آن ها نیز 
اکیداً توصیه شده بود که »از دادن هرگونه تعهدی که در آینده غیرقابل اجرا باشد و اسباب 

زحمت دولت شود« اجتناب ورزند )استادوخ، 1339/59/5/62ق(.
در کنفرانس واشنگتن به غیراز قراردادهای شش گانۀ فوق، مقررات دیگری نیز وضع 
شد که تمام دول عضو به استثنای ایران، سیام1 و چین به رعایت آن ملزم شدند. سه کشور 
مذکور به دلیل فقدان اطالعات الزم دربارة وضعیت کارگران و کارخانه جات شان از رعایت 
قوانین مصوب ادارة بین المللی کار معاف شدند و قرار بر این شد که موضوع تقلیل ساعت 
کار در این کشورها به جلسه ای ویژه موکول شود. در این جلسه که به موضوع »اجرای 
طرح قرارداد تقلیل ساعت کار« در برخی از کشورها به ویژه ایران اختصاص داده شده 
بود، کمیسیون پس از بررسی پاسخ نامه ها و شنیدن اظهارات نمایندگان دولت های ایران و 
سیام اعالم کرد: باتوجه به ناکافی بودن اطالعات دربارة وضعیت کارگران در این کشورها 
و ازآنجاکه »صنعت در هر دو مملکت مخصوصاً در ایران نسبتاً در درجۀ پستی می باشد«، 
کمیسیون قادر نیست پیشنهاد خاصی به آن ها بدهد و تنها به دادن توصیه هایی اکتفا می کند. 
کمیسیون ضمن پذیرش تفاوت های ماهوی میان کشورهای عضو به لحاظ وضعیت اقتصادی 
و جغرافیایی و اینکه در این کشورها بسترهای الزم برای عملی ساختن قرارداد تقلیل ساعت 
کار وجود ندارد، از دولت ایران خواست دستِ کم »اصل حمایت از کارگران را به وسیلۀ  1. تایلند
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نظامات در کارخانه جات و غیره قبول نماید« و نظر خود را درباب اصول فوق الذکر بیان 
کند و به تهیۀ اطالعات الزم و ارائۀ اقدامات صورت گرفته دربارة بهبود وضعیت کارگران 
در کنفرانس آتی بپردازد )استادوخ، 1339/59/5/27ق(. کمیسیون در خاتمۀ گزارش خود 
نیز خواهان کسب اطالع از وضعیت اطفال کارگر در کارخانه جات نساجی کرمان شد 
و از دولت ایران خواست تا هرچه سریع تر اقداماتی را که در این راستا انجام داده است 
)استادوخ، 1339/59/5/23ق؛ 1339/59/5/24ق؛  برساند  کار  بین المللی  ادارة  اطالع  به 

1339/59/5/25ق؛ 1339/59/5/26ق؛ 1339/59/5/27ق؛ 1339/59/5/27.1ق(.
دولت ایران به درخواست ادارة بین المللی کار مبنی بر دادن گزارشی برای جلسۀ 
سوم کنفرانس در 27اوت1920م/5شهریور1299ش دربارة اقدامات انجام شده ازجانب 
این کشور در راستای بهبود وضعیت کارگران، وقعی ننهاد؛ بنابراین، نمایندة ایران به اولیای 
وقت خاطرنشان کرد: به دلیل فشارهای سایر دول عضو دولت نمی تواند برای مدت مدیدی 
از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند؛ به ویژه 
آنکه امروزه بسیاری از کشورهای مترقی دارای تشکیالت پیشرفته ای تحت عنوان اداره یا 
وزارت خانۀ کار هستند و قوانینی را در راستای بهبود وضعیت کارگران و رفاه حال آن ها 
در کشور خود وضع کرده اند و بیان داشت: »تصور نمی رود که دولت ِعّلیه باالخره بتواند 
خود را از تعقیب این امر معاف بدارد؛ ولی عدم اقدام در این مسئله ]هم[ ممکن است که 

نتیجۀ منفی حاصل نماید« )استادوخ، 1339/59/5/63ق(.
در آغاز ظاهراً دولت ایران، بنابه پیشنهادهای نمایندة خود در ژنو، درصدد برآمد 
راستای  در  تصمیماتی  اتخاذ  مبنی بر  کار  سازمان  به  پوچ  وعده های  دادن  ازطریق  تا 
بهبود وضعیت کارگران، تشکیل شورای مشاغل مرکب از 15 نفر افراد خبره و بصیر با 
هدف تدوین نظامنامۀ کارگری و مطالعه دربارة قراردادهای بین المللی کار، و اختصاص 
بودجۀ صوری و حداقلی برای تأسیس ادارة کار، مسئله را حل وفصل کند )استادوخ، 
1339/59/5/64ق(؛ ولی ازآنجاکه نمایندگان ایران در کنفرانس واشنگتن متعهد شده بودند 
»که دولت ِعّلیه بالتأخیر درصدد اصالح حال کارگران خود برآمده و طوری خواهد نمود 
که در ظرف ده سال مؤسسۀ کارگران ایرانی را تابع مقررات و نظامات بین المللی قرار 
دهد« )استادوخ، 1339/66/22/28ق(، هیئت رئیسۀ این اداره به طور مکرر خواهان کسب 
اطالع از اقدامات صورت گرفته ازجانب ایران و عرضۀ آن در کنفرانس ژنو بود )استادوخ، 

1339/66/22/28ق(.
ازآنجاکه در ایران اداره ای وجود نداشت تا به امور مربوط به کار و کارگری رسیدگی 
کند و درصورت لزوم اطالعات الزم را در اختیار نمایندگان ایران برای عرضه در ادارة 
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بین المللی کار بگذارد، وزارت امور خارجه از دولت خواست ضمن اختصاص بودجه، 
به آن  به مسائل جامعۀ ملل و سازمان های وابسته  شعبه ای مخصوص برای رسیدگی 
تأسیس کند؛ چراکه ندادن گزارش ازسوی ایران در کنفرانس های آتی سبب خواهد شد 
»در انظار عموم نمایندگان دول، عدم لیاقت دولت ایران در مشارکت با تأسیسات بین المللی 
مبرهن گردیده و البته نتیجۀ خوبی نخواهد داشت«؛ بنابراین، در کمیسیونی با حضور 
فروغی، نمایندگان وزارت فالحت و تجارت و وزارت امور خارجه تصمیم گرفته شد که 
باتوجه به اوضاع داخلی ایران شعبه ای در وزارت امور خارجه تأسیس شود تا پاسخگوی 
ادارة بین المللی کار باشد و در موقع نیاز اطالعات را در اختیار آن ها بگذارد )استادوخ، 

1339/66/22/28ق؛ 1339/66/22/29ق(.
موضوع ایران بار دیگر در هفتمین جلسۀ هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار در اکتبر 
1920 مطرح شد. مسئله زمانی جدی شد که این سازمان گزارش هایی دربارة وضعیت 
بیشتر  اسفناک و بسیار بد کارگران کارگاه های قالی بافی دریافت کرد؛ کارگاه هایی که 
کارگران آن را زنان و کودکان تشکیل می دادند. درپی این جلسه آلبرت توماس رئیس 
ادارة بین المللی کار به دولت ایران به علت اجیرکردن کودکان، وضعیت نامناسب محیط 
کار و مشکالت جسمانی کارگران هشدار داد و از ایران خواست به تعهداتش درقبال ادارة 
بین المللی کار )طبق مادة 23 قانون کار( وفادار باشد و تمام تالش خویش را درجهت 
بهبود وضعیت کارگران به کار بندد. آلبرت توماس پس از مشورت با کنسول انگلیس در 
کرمان پیشنهادهایی را درزمینۀ سن به کارگماشتن اطفال، وضعیت محیط کار و ساعت کار 

کارگران، برای دولت ایران مطرح کرد )ططری، 1383، پاییز، صص 95 و 96(.
بی توجهی ایران به ساعت کار و وضعیت بهداشتی کارگران و کارگاه های قالی بافی 
سبب شد )استادوخ، 1339/59/5/73ق؛ 1339/59/5/74ق؛ ساکما، 293/6446( که مجدداً 
ازسوی هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار به دولت ایران اخطار داده شود. آلبرت توماس 
ضمن ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه ایران ضمن کسب اطالع از وضعیت کارگران 
ایران تقاضا کرد تا »اطالعات  کارگاه های قالی بافی -که بی پاسخ مانده بود- از دولت 
و پیشنهاداِت راجع به جهات کار در کارخانه ها و قوانین الزمه در اجرای سفارشات 
واشنگتن« را ارسال کند. هیئت مدیره هم چنین یادآور شد که طبق مادة 23 قرارداد جامعۀ 
ملل و کنفرانس 29نوامبر1919م در واشنگتن دولت ایران متعهد شده است تا »وضعیات 
حسنۀ کار مردان و زنان و اطفال را تأمین نماید« و رعایت نکردن وعده ها و تعهدات داده شده 
ازسوی ایران دراین باب را »مخالف اصول انسانیت« دانست )استادوخ، 1339/59/5/73ق؛ 
1339/59/5/74،1ق(. سرانجام هیئت مدیره با عنایت به اینکه »مؤسسات صنعتی در ایران 
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هنوز چنانکه بایدوشاید به درجات تکامل نرسیده]اند[« و به همین جهت ممکن است برخی 
مشکالت جزئی در راستای برقراری کامل مادة 23 مجمع وجود داشته باشد، از مقامات 
ایران خواست »در مجاهدت]ی[ که سایر اعضای ادارة بین المللی مشاغل برای وضع و 
ایجاد قوانین موافق با مراتب عدل و نََصَفت1 به عمل می آورند شرکت نمایند« و در جلسۀ 
آتی اقدامات انجام شده دراین باره را به سمع ونظر هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار برسانند 
)استادوخ، 1339/59/5/70ق؛ 1339/59/5/71ق؛ 1339/59/5/73ق؛ 1339/59/5/74.1ق؛ 
1339/59/5/75ق؛ 1339/59/5/75.1ق(. درنهایت نیز اعضای هیئت مدیره یادآور شدند: 
چنانچه اقدامی ازسوی ایران مبنی بر انجام تعهداتش به عنوان یکی از اعضای ادارة بین المللی 
کار انجام نشود، »به نام نیک ایران به عنوان یک دولت منّورالفکر« خدشه وارد خواهد آمد 

)استادوخ، 1339/59/5/75ق(.
بی پاسخ ماندن پیشنهادهای هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار ازسوی ایران طبق معمول، 
سبب شد توماس طی مکاتبه ای با پرنس ارفع وزیرمختار ایران در ژنو )29سپتامبر1921م( 
شکایت خود را مبنی بر بی پاسخ ماندن نامۀ ارسالی اش به ایران به او اعالم کند. پرنس ارفع 
نیز در پاسخ، دلیل بی جواب ماندن نامۀ توماس را مشکالت مراوده میان ایران و اروپا 
اعالم کرد که بعضاً به گم شدن اصل نامه منجر می شود و درضمن از اقدامات کابینۀ جدید2 
در ایران یاد کرد که در برنامۀ خود موضوع اصالح زندگی کارگران و زارعین را مدنظر 
قرار داده است )ططری، 1383، پاییز، ص96(. گزارش پرنس ارفع مبنی بر دلخوری های 
آلبرت توماس و هیئت مدیرة ادارة بین المللی کار، به مقامات کشور متبوعۀ خود سبب شد 
درنهایت زمامداران ایران بار دیگر تحت فشار ادارة بین المللی کار به تدوین نظامنامه ای برای 

کارخانه های قالی بافی و بهبود وضعیت کارگران اقدام کنند.
این نظامنامه که از آن به عنوان اولین نظامنامۀ امور مربوط به کار و کارگری در سطح 
محدود و صرفاً مرتبط به امور کارگران شاغل در کارخانه های قالی بافی باید یاد کرد، 
متشکل از پنج فصل و 29 ماده بود که در هریک از فصول مربوطه به یکی از مسائل 
مرتبط به کار نظیر شرایط محیط کار، وضعیت بهداشت، سن و جنسیت کارگران شاغل، 
ساعت کار و میزان دستمزد، و نحوة اجرای این نظامنامه اشاره شده بود. در فصل اول آمده 
بود که کارخانه های قالی بافی باید به تصحیح و بهبود شرایط فیزیکی محیط کار بپردازند. 
برای نمونه به مساحت و فضای درونی کارگاه، داشتن تهویه، پنجره، و نبودن رطوبت در 
محیط کار اشاره شده بود. در فصل دوم این نظامنامه به اصول بهداشتی حاکم بر کارگاه 
و رعایت آن ازجانب کارفرما و کارگر پرداخته شده است؛ مثاًل محل نشستن و استراحت 
کارگران متناسب باشد و اصول گرمایشی و سرمایشی و داشتن نور کافی در آن لحاظ شود. 

1.  انصاف؛ عدل و داد.

2. در این زمان قوام السلطنه به جای سیدضیاء 

کابینۀ جدید را تشکیل داده بود.
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آب آشامیدنی کارگران پاک و تمیز باشد و محیط کارخانه از هرگونه بید، ساس، موریانه 
و سایر حشرات موذی عاری شود و صاحب کارخانه باید به هر نحوی از انحا به دفع 
آن ها بپردازد و از ورود آن ها به کارگاه جلوگیری کند. همه روزه درپایان ساعت کاری نیز 
کارخانه باید آب وجارو شود و به مدت یک ساعت در و پنجره ها برای تهویۀ هوای داخل 
کارگاه باز گذارده شود. کارگاه باید حداقل هفته ای یک بار ضدعفونی شود. قالی بافان نیز 
باید قبل از شروع به کار و ماهی یک بار پس از شروع به کار گواهی تأیید سالمت دریافت 
کنند تا مبادا به بیماری مسری دچار شوند. فصل سوم به تعیین حداقل سن اطفال اعم از 
دختر و پسر و جنسیت شاغالن پرداخته است و در فصل چهارم نیز به مدت کار، میزان 
استراحت کارگران و دستمزد آن ها اشاره شده است. برای کارگران 8 ساعت کار در روز 
و 48 ساعت در هفته درنظر گرفته شده بود و چنانچه اضافه کار موردتوافق کارگر و 
کارفرما بود، ساعت کار نباید از ده ساعت در روز و شصت ساعت در هفته بیشتر می شد. 
افزون بر این، به ازای هر ساعت اضافه کار باید 50% به حقوق کارگران افزوده می شد. مزد 
کارگر نیز باید به صورت نقدی پرداخت می شد، مگر اینکه کارگر خودش از پرداخت 
دستمزد به صورت جنسی رضایت داشته باشد. در این فصل برای اولین بار در نظامنامۀ 
)مجموعه قوانین مصوب( مرتبط با امور کارگری، درصورت جراحت یا مرگ ناشی از کار 
پرداخت بیمۀ حداقلی برای کارگر و بستگانش درنظر گرفته شده بود. در فصل پنجم و 
آخر این نظامنامه هم به شرایط عملی کردن مفاد این قانون و ضمانت اجرایی آن اشاره شده 
بود )استادوخ، 21-1311/1/1/162ش؛ 22-1311/1/1/162ش؛ 23-1311/1/1/162ش؛ 

24-1311/1/1/162ش(.
از این نظامنامه نمی توان به عنوان یک قانون جامع کارگری نام برد، چراکه اوالً این 
نظامنامه فقط در مجلسی متشکل از اعضای دوایر دولتی و هیئت قالیباف ها تنظیم و 
تصویب شده بود و به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود و ثانیاً این نظامنامه در 
مرحلۀ اجرا عمومیت نداشت و حتی شامل همۀ کارگران قالی باف هم نمی شد و سایر 
کارگران شاغل در بخش های مختلف را نیز درنظر نمی گرفت. باوجوداین، ادارة بین المللی 
کار موفق شده بود ازطریق پیگیری های مکرر و اِعمال فشار، دولت ایران را دست کم وادار 
کند تا قوانینی حداقلی را برای کارگران صنعت قالی بافی که بزرگ ترین صنعت داخلی پویا 
در ایران بود درنظر بگیرد و خود را درمقابل این طبقۀ درحال تکوین مسئول ببیند و به فکر 

برنامه ریزی برای آیندة آن ها باشد.
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4. اِعامل فشار ادارۀ بین املللی کار بر دولت پهلوی اول
باوجود هشدارهای مکرر ازسوی ادارة بین المللی کار به ایران مبنی بر انجام تعهدات خود، 
طی این سال ها نمایندة ایران همچنان از حضور در جلسات ادارة بین المللی کار سر باز می زد 
و از دادن هرگونه تعهدی مبنی بر رعایت قراردادهای منعقدشده در این سازمان درزمینۀ 
امور کار و کارگری، اجتناب می ورزید. برای نمونه نگاهی به قراردادهای 26گانۀ ادارة 
بین المللی کار در حدفاصل 1919-1928م حاکی از آن است که دولت ایران به هیچ وجه 
قصد نداشته است خود را به این قراردادها ملزم و متعهد کند؛ چراکه در هیچ کدام از این 
کنفرانس ها و رأی گیری های انجام شده نمایندة دولت ایران شرکت نکرده است )استادوخ، 
باعث  صنعتی  تأسیسات  فقدان  هم  شاید  4-1310/8/8/11ش(.  3-1310/8/8/11ش؛ 
می شد که ایران برای حضور در این جلسات ضرورتی احساس نکند. در نمودار شمارة 3 
می توان میزان مشارکت نمایندگان دول عضو ادارة بین المللی کار را در تصویب قراردادها 

و پذیرفته شدن آن ها ازسوی دولت متبوعه شان مشاهده کرد:

بی توجهی های مکرر ایران در عصر پهلوی در انجام تعهداتش دربرابر ادارة بین المللی 
کار ازقبیل عرضه نکردن پیشنهادهای این سازمان به مجلس شورای ملی برای تصویب شدن، 
اعزام نکردن دو نمایندة کارفرما و کارگر به کنفرانس ساالنه و ندادن گزارش سالیانه از 
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کار به تفکیک سال و عنوان قرارداد 
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وضعیت کارگران و حقوق قانونی آن ها مجدداً باعث اعتراض مدیر ادارة بین المللی کار به 
نمایندة ایران در این سازمان شد. او تألم خویش را از این موضوع ابراز داشت و از ایران 
در کنار کشورهایی نظیر بولیوی، جمهوری دومی نیک1، حبشستان2، گواتماال، هندوراس، 
لیبریا، و پرو به عنوان کشورهایی یاد کرد که بدون هیچ »دلیل و مانعی« در انجام تعهدات 
خود درقبال ادارة بین المللی کار قصور می ورزند. مدیر سازمان ضمن مسامحه کار خواندن 
دول مذکور، ادارة بین المللی کار را به دادن تذکر و پیگیری مجدد موظف دانست و 
معتقد بود که سرانجام دولت ها باتوجه به تعهداتی که درقبال ادارة بین المللی کار دارند به 
انجام وظایف مقرره تن خواهند داد )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش؛ 3-1310/8/8/13ش؛ 

4-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(.
محمدعلی جمال زاده نمایندة ایران در ژنو، طی چندین گزارش مراتب اعتراض مدیر 
اداره را به دولت متبوعه منتقل کرد. بنابه اظهارات نمایندة ایران تابه حال 31 قرارداد و 38 
توصیه نامه ازسوی اداره پیشنهاد شده بود که اغلب آن ها ازسوی پارلمان اکثر دولت های 
عضو تصویب شده بود و اجرا هم شده بود؛ درحالی که در ایران حتی به مجلس شورای ملی 
هم تقدیم نشده بود. جمال زاده هم چنین یادآور شد که تاکنون 14 دوره کنفرانس ازسوی 
ادارة بین المللی کار منعقد شده است؛ ولی ایران فقط برای چهار دوره نماینده فرستاده و در 
یک دوره هم فقط نمایندة این کشور در برن به عنوان مستمع شرکت کرده است )استادوخ، 
5-1310/8/8/13ش؛ 6-1310/8/8/13ش(. نمایندة ایران درپایان گزارش خویش ضمن 

اشاره به مادة 405 عهدنامۀ ورسای مجدداً به دولت متبوعۀ خود یادآور شد:
»هریک از اعضاء متعهدند که در ظرف یک سال پس از ختم دورة کنفرانس -و 
درصورتی که به مالحظۀ کیفیات استثنائی یک سال کافی نباشد، منتهی در ظرف 
یک سال و نیم- توصیه نامه و یا طرح قرارداد را تقدیم مقام یا مقامات صالحیت دار 
بنماید تا آن ها را به عنوان قانون بپذیرد و یا آنکه هرگونه اقدامات مقتضیۀ دیگر 

به عمل آید« )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش(.
درواقع، طبق مادة 405 عهدنامۀ ورسای، دول عضو ادارة بین المللی کار موظف بودند 
قراردادهایی را که در این سازمان به تصویب می رسید دراسرع وقت در اختیار مجلس 
شورای ملی کشورشان بگذارند تا درصورت توافق نمایندگان مجلس تصویب، و سپس 

اجرا شود )استادوخ، 2-1310/8/8/13ش(.
جمال زاده در گزارش دیگری پیاده کردن قراردادها و توصیه نامه های ادارة بین المللی 
کار را که عمدتاً به مسائل بهداشتی و تعلیمات فنی و غیره مربوط بود به نفع و صالح خود 
دولت و ملت دانست؛ چراکه اوالً توسط بهترین متخصصان علمی و فنی و باتوجه به شرایط 

1. دومینیکن

2. حبشه
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و ویژگی های داخلی یک کشور پیشنهاد و وضع می شدند و ثانیاً باعث حفظ حیثیت و اعتبار 
بین المللی دولت ایران درمقابل سایر دول عضو می شدند )استادوخ، 3-1310/8/8/13ش(. 
او ضمن اظهار تأسف از اینکه از ایران هم ردیف با »ممالک کوچک غیرمهم مجهول الحالی 
اسم برده شود« که به تعهدات بین المللی خویش پایبند نیستند، به اولیای دولت خاطرنشان 
ساخت: درحالی که پنجاه وپنج دولت مهم دیگر همگی در محقق ساختن قراردادهای ادارة 
بین المللی کار از یکدیگر سبقت می جویند، برای دولت ایران نیز عمل به این وظایف و 
تعهدات کارِ چندان سخت و دشواری نیست و به مقامات ایرانی توصیه کرد تا برای پرهیز 
از هر پیشامدی بهتر است ایران هم هرچه سریع تر پیشنهادهای ادارة بین المللی کار را در 
دستور کار خویش قرار دهد تا ازسوی این اداره و سایر اعضاء مورداعتراض قرار نگیرد. او 
در انتهای گزارش خویش مجدداً وظایف دول عضو ادارة بین المللی کار را یادآوری کرد 
6-1310/8/8/13ش؛  5-1310/8/8/13ش؛  استادوخ،  4-1310/8/8/13ش؛  )استادوخ، 

7-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(.
جمال زاده در تشریح تعهدات ایران درقبال ادارة بین المللی کار خاطرنشان ساخت 
که تبدیل طرح ها و پیشنهادهای این سازمان برای دول مختلف به قانون، فارغ از اینکه 
دارای صنعت باشند یا خیر، کار پیچیده ای نیست )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش(. ادارة 
بین المللی کار نیز باتوجه به تفاوت های جغرافیایی، وضعیت اقتصادی و صنعتی کشورهای 
مختلف، دولت های عضو را به پذیرش بی چون وچرای این طرح ها و تصویب آن ها در بازة 
زمانی مشخصی ملزم نمی کند؛ ولی نمایندگان عضو ادارة بین المللی کار را موظف می کند 
تا قراردادهای مذکور را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به »مقامات صالحیت دار« کشور 
متبوعه تسلیم نمایند )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش( و دولت نیز باید این قراردادها را 
در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد تا این »توصیه نامه را اساس طرح های قانونی قرار 
دهند و قراردادها را بدون تصرف و اصالحی به عنوان قانون مملکتی تصویب نمایند« و 
درصورتی که دولت »به علت عدم تناسب با موقعیت اجتماعی و صناعتی ایران تصویب آن ها 
را مقتضی نشمارد«، نظرات خود را به مجلس شورای ملی اعالم کند تا برای آن چاره ای 
بیندیشند )استادوخ، 7-1310/8/8/13ش؛ 8-1310/8/8/13ش(. جمال زاده در خاتمۀ نامه 
نیز از دولت خواست که طی گزارشی اوالً به ادارة بین المللی کار تذکر دهد که دلیل 
کوتاهی ایران از اعزام نمایندگان کارفرما و کارگر به این اداره و عملی نکردن پیشنهادهای 
به محض شکل گیری  و  بوده است  ایران  در  تشکیالت صنعتی  نبود  به دلیل  آنان صرفاً 
مؤسسات صنعتی به تعهدات خویش درقبال سازماْن جامۀ عمل خواهد پوشاند )استادوخ، 
5-1310/8/8/13ش(؛ ثانیاً اقدامات و تالش های صورت گرفته ازجانب ایران در راستای 
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همکاری با ادارة بین المللی کار نظیر تأسیس نمایندگی دائمی و یا ایجاد دفتر مخصوص در 
یکی از وزارت خانه ها و... را به این اداره اعالم کند )استادوخ، 8-1310/8/8/13ش(. او 
هم چنین یک بار دیگر قراردادهای مصوب ادارة بین المللی کار را با عنایت به اینکه این اداره 
به شرایط خاص صنعتی و کشاورزی ایران و مسائل مربوط به کار و کارگر توجهی ویژه 
دارد، حتی اگر درحال حاضر زمینۀ اجرای برخی از این مصوبات مهیا نباشد، در بلندمدت 
به نفع خود ایران خواند. او معتقد بود درنهایت ایران نیز باتوجه به این که پنجاه وچهار عضو 
دیگر ادارة بین المللی کار این قراردادها را پذیرفته اند، مجبور خواهد شد برای تنظیم امور 
صنعتی و فالحتی خویش این قراردادها را به کار بندد. ازنظر او بهتر بود ایران از وضع 
قوانین جدید در این راستا بپرهیزد و مصوبات ادارة بین المللی کار را مالک و معیار قوانین 
مصوب خود قرار دهد؛ چراکه با این کار مانع اعتراض سایر دول عضو و هیئت مدیرة ادارة 
بین المللی کار می شود )استادوخ، 8-1310/8/8/13ش(. جمال زاده درنهایت نیز آمادگی 
خود را برای ترجمۀ سی ویک قرارداد و سی وهشت توصیه نامۀ تصویب شده در ادوار 

چهارده گانۀ ادارة بین المللی کار اعالم کرد )استادوخ، 9-1310/8/8/13ش(.
دولت ایران در راستای تعهدات خویش به ادارة بین المللی کار مبنی بر تأسیس ادارة 
کار در تهران و پاسخگویی به مطالبات این اداره، از نمایندة خود در ژنو خواست تا 
نسخه ای از قانون کار ترکیه و مصر را که در همین راستا تهیه و تنظیم شده و برای ادارة 
بین المللی کار فرستاده شده بودند به وزارت امور خارجه ارسال کند تا مطالعه و بررسی 
در  5-1312/7/8/11ش(.  2-1312/7/8/11ش؛  1-1312/7/8/11ش؛  )استادوخ،  شوند 
میان نسخه های ارسالی، قانون کار مصر ازآنجاکه با وضعیت ایران به لحاظ اقتصادی و 
اجتماعی بیشتر شباهت داشت و با مشورت اعضای برجستۀ ادارة بین المللی کار تنظیم 
شده بود مدنظر مقامات ایرانی قرار گرفت )استادوخ، 5-1312/7/8/11ش(. براساس قانون 
کار ارسالی، ادارة کار در کشور مصر به انجام وظایفی نظیر بررسی وضعیت بهداشتی و 
سالمت کارخانه جات، جلوگیری از اشتغال اطفال به کارهای خطرناک، قانون کار زنان، تهیۀ 
لوایح قانونی درزمینۀ صنعت و تالش در راستای عملی ساختن آن، بهبود و برقراری روابط 
حسنه میان کارگر و کارفرما، بهبود وضعیت کارگران درزمینۀ تهیۀ مسکن و تعلیم وتربیت 
آن ها، تحقیق درباب علل بیکاری و مهیاکردن بسترهای الزم برای تأمین اشتغال، گردآوری 
آمار و انجام سرشماری های موردنیاز، تحقیق دربارة ساعت کار، دستمزد و بیمۀ کارگران 
می پرداخت )استادوخ، 2-1312/7/8/11ش؛ 4-1312/7/8/11ش؛ 5-1312/7/8/11ش؛ 

6-1312/7/8/11ش(.
از  برخی  ازسوی  که  مقررات خصوصی و تالش های محدودی  از  اگر  ایران  در 
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مؤسسات، کارگاه ها و وزارت خانه های دولتی برای حمایت از کارگران وضع شده بود 
صرف نظر کنیم )برای مثال نگاه کنید به: »نظامنامۀ کارگران َمطابع1 طهران« در سال 1297: 
بهبودی  »لزوم مراعات حفظ الصحه و  مبنی بر  ساکما، 27881-297؛ دستور سردارسپه 
اولین  5507-293؛  ساکما،   :1302 سال  در  قالی بافی«  کارخانه جات  کارگران  شرایط 
نظامنامۀ کارگری تهیه شده در سال 1306 ازسوی وزارت فواید عامه: ساکما، 240/6178(، 
به اقدام وزارت طرق و شوارع در تدوین »نظامنامۀ صندوق احتیاط« و تصویب آن در 
9مرداد1310ش باید به عنوان نخستین تکاپوهای رسمی دولت ایران درجهت حمایت از 

حقوق کارگران اشاره کرد.
این نظامنامۀ چهارده ماده ای که صرفاً به موضوع بهداشت کارگران و کارخانه جات 
1317/8/8/27.1ش؛  )استادوخ،  می شد  معطوف  کارگری  اجتماعی  بیمه های  و 
1317/8/8/27.2ش؛ 1317/8/8/27.3ش؛ 1317/8/8/27.4ش؛ 1317/8/8/27.5ش(، تنها 
شامل حال کارگران وزارت طرق و شوارع می شد و کارگران سایر بخش ها از این امتیاز 
حداقلی نیز محروم بودند. براساس این نظامنامه ازجمله خدمات حمایتی صندوق احتیاط 
وزارت طرق و شوارع به کارگران عبارت بود از: »مراقبت صحی عمله ها و کارگران 
روزمزد و معالجه و مداوای آنان« که دراثر حوادث و امراض ناشی از کار رخ داده بود؛ 
»پرداخت غرامت نقدی« به کارگرانی که درحین کار یکی از اعضای خود را ازدست داده 
بودند؛ و »کمک نقدی معادل سه سال آخرین حقوق« به ورثۀ کارگرانی که درحین کار 

فوت می کردند )ساکما، 240/11596؛ 240/20300(.
این مصوبه تا سال 1311ش در کشور اجرا می شد. باتوجه به گسترش واحدهای 
صنعتی و کارخانه جات موجود در سایر شهرها )نمودار 4(، و آغاز پروژة ساخت راه آهن 
در ایران و مشغول شدن تعداد زیادی کارگر در این بخش خدماتی و ازآنجاکه دولت رأسًا 
کارخانه جاتی را اداره می کرد و مهم ترین کارفرما در کشور محسوب می شد، دولت درصدد 
برآمد تا خدمات حمایتی صندوق احتیاط را که تا آن زمان فقط شامل حال کارگران وزارت 
طرق و شوارع می شد به کارگران دیگر هم تعمیم دهد؛ بنابراین براساس تصویب نامه ای 
که در مورخ 1312/2/14 موردصحۀ هیئت وزیران قرار گرفت، عالوه بر کارگران وزارت 
طرق و شوارع، سایر کارگران و کارکنان کنتراتی و روزمزد شاغل در کارخانه جات دولتی 
و بنگاه های صنعتی و معادن، شیالت و راه آهن نیز از مزایای صندوق احتیاط برخوردار 
شدند )ساکما، 240/11596؛ 240/20300؛ 290004636(. چندین بار جرح وتعدیل هایی 
در این نظامنامه انجام شد و پس از افزوده شدن کارگران سایر بخش ها به صندوق احتیاط، 

1. َمطاِبع: چاپخانه ها؛ جمع مطبعه و مطبع.مفاد جدیدی به این نظامنامه اضافه شد )ساکما، 240/11596(.
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منودار 4
فهرست توزیع و پراکندگی کارخانه جات 
موجود براساس تعداد در هر شهر 
 )1311ش(

)ترسیم شده براساس آماروارقام عرضه شده 
در: فلور، 1371، صص 66-61(.
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ازطرف دیگر، در سال 1312ش در جریان سفر هیئت اعزامی ادارة بین المللی کار 
به ایران، این هیئت با آقای زرین کفش -کفیل وقت وزارت داخله- وارد مذاکره شد و 
هم چنین دربارة لزوم و مزایای تأسیس ادارة کار در تهران و وضع قانون جامع کار با اعضای 
این وزارت خانه وارد مذاکره شد. اعضای مذاکره کننده از این پیشنهاد استقبال کردند؛ ولی از 
هیئت اعزامی خواستند که درخواست خود را کتباً برای مقامات دولت شاهنشاهی ارسال 
کنند. در همین زمان جمال زاده نمایندة ایران در ادارة بین المللی کار در تشریح وظایف 
ادارة کار طی نامه نگاری خویش به مقامات ایران خاطرنشان کرد: در تمام ممالک مترقی و 
پیشرفته عالوه بر وزارت خانۀ مرتبط با صنایع و کشاورزی، وزارت خانۀ جداگانۀ دیگری 
وجود دارد که به امور مربوط به کار و کارگری اختصاص داده شده است که ازجمله 
وظایف اساسی آن وضع و اجرای قوانینی برای بهبود وضعیت کار و کارگران است که 
به مجموع آن ها »ُکِد کار« می گویند. او هم چنین خاطرنشان کرد: چنانچه در کشوری 
نظیر ایران تعداد کارگران مشغول به کار در صنایع و کشاورزی در حد و اندازة تأسیس 
وزارت خانه ای مستقل نباشد آن کشور به گشایش دفتری به نام »ادارة کار« اکتفا خواهد 
کرد و آن را بنابه میل اولیای دولت جزو یکی از وزارت خانه ها قرار خواهد داد که »برای 
تحقیق در امور کار و تهیۀ لوایح قانونی و اجرای قوانین و مقررات موضوعه و تفتیش 
و نظارْت مجهزتر از سایر وزارت خانه ها« خواهد بود )استادوخ، 3-1312/7/8/11ش(. 
افزون بر این، جمال زاده برای تشویق و ترغیب دولتمردان ایرانی در تسریع روند مذکور 
مبنی بر تأسیس ادارة کار در ایران و وضع قوانینی برای رفاه حال کارگران به اولیای وقت 
گوشزد کرد که حتی دولت عراق هم که کشوری تازه تأسیس است و تازه یک سال است 
به عضویت جامعۀ ملل و ادارة بین المللی کار درآمده، برای بهبود و رفاه حال کارگران و 
زارعان خویش به تأسیس ادارة کار و وضع قوانینی در این راستا اقدام کرده است )استادوخ، 
5-1312/7/8/11ش(. او ضمن الحاق ترجمۀ دو نسخه از تمام قراردادها و توصیه نامه های 
مصوب ادارة بین المللی کار )استادوخ، 1313/8/3/16ش( به گزارش خویش، درپایاِن نامۀ 

ارسالی خود در تیر 1313ش وظایف ادارة کار را چنین برشمرد:
الف. تحقیق و بررسی درباب وضعیت صنعتی و کشاورزی کشور و کارگران شاغل 

در این بخش و ارزیابی شرایط و کیفیت محل کار؛
ب. دادن پیشنهادها و طرح های قانونی و تدوین نظامنامه هایی درزمینۀ: تعیین ساعت 
کار، تعطیالت هفتگی، میزان دستمزد پرداختی، حفظ و تأمین سالمت و بهداشت کارگران، 
حل وفصل مناقشات میان کارگر و کارفرما و دهقان و مالک، تعیین و ترتیب وضعیت 
زنان و اطفال کارگر، شیفت کاری در شب، آموزش و تعلیمات فنی به کارگران، تأسیس 
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شرکت های تعاونی، بیمۀ کارگران و کارگران مهاجر؛
بلدیه  ادارة  ازسوی  کارگری  کار و  قوانین موضوعه درزمینۀ  اجرایی  ج. ضمانت 

)شهرداری(؛
د. نظارت بر اجرای صحیح و اصولی قوانین وضع شده به کمک مأموران شهرداری، 

مالیه و حکومتی؛
ه. حفظ مناسبات و تداوم روابط با ادارة بین المللی کار و دادن گزارش های سالیانه 
به کنفرانس و پاسخگویی به سؤاالت مطروحه ازجانب آن سازمان و مطالعه و بررسی 
قراردادهایی که هرساله ازسوی ادارة بین المللی کار وضع و تصویب می شود و تقدیم 
)استادوخ،  کند  رد  یا  بپذیرد  مجلس  اینکه  از  اعم  ملی  شورای  مجلس  به  لوایح  این 

5-1312/7/8/11ش؛ 6-1312/7/8/11ش(.
چنانچه اشاره شد باوجودِ تغییراتی که در نظامنامۀ صندوق احتیاط وزارت طرق و 
شوارع انجام شد، این نظامنامه دیگر پاسخ گوی نیازهای صنعت روبه رشد ایران و افزایش 
تعداد کارگران ایرانی نبود. سرانجام دولت دراثر فشارهای وارده ازجانب ادارة بین المللی 
کار و برای پاسخگویی به نیازهای برآمده از توسعه و رشد کارخانه جات و کارگران، در 

1315/5/1ش به تصویب »نظامنامۀ کارخانه جات و مؤسسات« دست زد.
نمایندة ایران در بیستمین کنفرانس ادارة بین المللی کار، این سازمان را از تصمیم 
کشور ایران و توجه خاص رضاشاه به تصویب قوانینی در راستای بهبود وضع کارگران 
باخبر ساخت )استادوخ، 1315/8/1/65ش(. دولت ایران در گزارش ارسالی به نمایندة 
خود در ادارة بین المللی کار ضمن اشاره به توجهات رضاشاه به موضوع کارخانه جات و 
صنایع و دستور او مبنی بر وضع قوانین و مقرراتی درجهت بهبود وضعیت کارگران اظهار 
داشت: ازآنجاکه »هنوز تشکیالت صنعتی به حدی نرسیده که تمام مقررات دفتر بین المللی 
مشاغل را بتوان در این کشور اجرا نمود«، بنابراین دولت ایران به تهیه و تدوین »نظامنامۀ 
کارخانه جات و مؤسسات« اقدام کرده و نسخه ای از آن را به ادارة بین المللی کار تحویل 
کار  بین المللی  ادارة  به  ایران  دولت  هم چنین  1315/8/1/80ش(.  )استادوخ،  داده است 
وعده داد تا در آینده پس از مطالعات و بررسی های تکمیلی در اطراف موضوع، باتوجه به 
مقتضیات کشور ایران به وضع قوانین جامع تری اقدام کند و در این راستا از نظرات ادارة 

بین المللی کار نیز بهره مند شود )استادوخ، 1315/8/1/80ش(.
این نظامنامه شامل 9 فصل و 69 ماده می شد. در هر فصل به یکی از مسائل مربوط 
تأسیس  به  نظامنامه  دوم  و  اول  فصل  بود:  شده  پرداخته  کارگران  و  کارخانه جات  به 
کارخانه جات، شرایط بهداشتی و رعایت اصول ایمنی در آن ها اختصاص داده شده بود. 
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فصل سوم به سالمت و بهداشت کارگران و محیط کاری آن ها پرداخته بود. فصل چهارم 
و پنجم به ترتیب با عنوان »تکالیف صاحب کار« و »در تکالیف مزدوران« به تنظیم روابط 
میان کارفرما و کارگر و حقوق این دو درقبال هم پرداخته بود. فصل ششم به حوادث 
ناشی از کار و غرامت پرداخت شده ازسوی کارفرما می پرداخت. فصل هفتم به موضوع 
نظارت وزارت صنعت و معدن اشاره می کرد و فصل هشتم و نهم نیز به برخی از مقررات 

عمومی و میزان فراگیری این نظامنامه اشاره داشت )ساکما، 240/94031؛ 240/32511(.
اگرچه این نظامنامه چنانکه الول ساتن نیز اشاره کرده است: »اولین قانونی بود که 
دولت ایران برای بهبود اوضاع کارگران از مجلس شورای ملی گذراند« و وضع کارگران 
را تاحدی بهبود داد )ساتن، بی تا، ص307(، ولی هنوز ناقص بود و تا تبدیل شدن به قانون 
کار بسیار فاصله داشت. این قانون در قیاس با قانون کار مصوب در مصر و ترکیه نیز در 
درجۀ نازل تری قرار داشت. درحالی که در قانون کار مصر که موردعنایت مقامات ایرانی 
قرار گرفته بود به کارگران توجه بیشتری شده بود، در »نظامنامۀ کارخانه جات و مؤسسات« 
چنانکه از نام آن هم هویداست بیشتر به مسائلی توجه شده بود که به پیشرفت صنعت 
و دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما در کشور منجر می شد. برای نمونه به دلیل نوپابودن 
صنایع و کارخانه جات ایران و نیاز به نیروی کارگر برای ساعات طوالنی، به ساعت کار 
روزانه و اضافه کار، تعطیالت و مرخصی ها، حداقل دستمزد، و تعیین حداقل سن کار برای 
کودکان که جزو مهم ترین قوانین حمایتی در راستای بهبود وضعیت کارگران بود توجهی 
نشده بود و بیمه های اجتماعی کارگران تنها شامل حوادث ناشی از کار می شد و برای زنان 
کارگر هم به حقوق حداقلی اکتفا شده بود. چنانکه ساتن نیز به درستی اشاره می کند: دولت 
در وضع و تصویب این قانون دقت زیادی به عمل آورده بود و مفادش بسیار سخت گیرانه 
بود و هرگونه آزادی عملی را محدود می کرد و هرگونه جنبش و اعتصاب کارگری را 
غیرقانونی اعالم کرده بود )ساتن، بی تا، ص307(. برخی از محققان مدعی شده اند که 
حتی همین قانون هم فقط بر روی کاغذ ماند و صورت اجرایی نیافت )الجوردی، 1369، 

ص105(.
و  کارخانه جات  »نظامنامۀ  دربارة  که  شرحی  در  کار  بین المللی  ادارة  باوجوداین، 
مؤسسات صنعتی«، مصوب 1مرداد1315ش، به وزارت امور خارجۀ ایران نوشت و آن را 
در نشریات این اداره به چاپ رساند، از دولتمردان ایران به دلیل وضع این نظامنامۀ حداقلی 
و اعمال قراردادها و توصیه های مصوب در ادارة بین المللی کار در این نظامنامۀ جدید 
تقدیر و تشکر کرد. وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به ادارة بین المللی کار اعالم کرد: 
نظر به اینکه تجربیات و مطالعات کاملی در این سازمان دربارة امور کار و کارگری انجام 
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شده است و ازآنجاکه موضوع کار و کارگر در ایران با عنایت به توسعۀ روزافزون صنایع 
اهمیتی فراوان دارد، دولت ایران به دلیل عضویت در ادارة بین المللی کار در آینده نیز خود 
را به رعایت و اعمال قراردادها و توصیه های ابالغی ازسوی این سازمان موظف می داند 
)استادوخ، 1316/8/5/6ش؛ 1316/8/5/9ش(. البته شواهد و قرائن حاکی است که دولت 
ایران همچنان در انجام برخی از تعهداتش دربرابر ادارة بین المللی کار و فرستادن نمایندگان 
مستقل کارگر و کارفرما به این اداره بعضاً قصور ورزیده و باعث اعتراض ادارة بین المللی 

کار به نمایندة ایران در سال های بعدی شده است.
دولت ایران در پاسخ به این اعتراضات، به نمایندة خود در ژنو خاطرنشان کرد: از 18 
سال پیش تاکنون که ادارة بین المللی کار تأسیس شده و ایران به آن ملحق شده است، بالغ بر 
53 طرح قرارداد و 48 سفارش ازسوی این سازمان در 80 مجلد وضع شده است. ازنظر 
مقامات ایران بررسی و مطالعۀ کامل این مصوبات و تطبیق آن با وضعیت ایران به دلیل 
نبود اطالعات و مهیانبودن شرایط در ایران به صرف وقت بیشتری نیاز دارد. افزون بر 
این، دولت ایران فاقد تشکیالتی است که قادر باشد نمایندگان کارگر و کارفرما را هرساله 
راهی کنفرانس کند. دولت درنهایت اشاره کرد: تنها کاری که می تواند بکند این است که 
سفارش ها و طرح قراردادهایی را که ادارة بین المللی کار از امسال به بعد تهیه و تدوین 
می کند، بدون آنکه آن اداره انتظار داشته باشد فوراً مثمر ثمر واقع شود، مطالعه و بررسی 
خواهد کرد. درنهایت نیز خاطرنشان کرد که همین کار نیز به دلیل نبود اداره ای مخصوص و 
اعضای کافی و کاردان کاری چندان سهل و ممکن نیست. برای نمونه دولت ایران وضعیت 
اتاق جامعۀ ملل در وزارت امور خارجۀ ایران را آن قدر اسف بار می داند که امکان تهیۀ 
اوراق الزم برای پاسخگویی به درخواست های ادارة بین المللی کار را عماًل ناممکن می داند 

)استادوخ، 1316/8/11/3ش؛ 1316/8/11/4ش؛ 1316/8/11/5ش؛ 1316/8/11/6ش(.
چنانکه اشاره شد ایران در سال های بعدی هم همچنان در انجام برخی از تعهدات 
خود درقبال ادارة بین المللی کار قصور می ورزید و از اعزام نماینده و دراختیارقراردادن 
همۀ اطالعات به این اداره خودداری می کرد و بررسی آن ها را خارج از حوزة اختیارات 
ادارة بین المللی کار می دانست )استادوخ، 1316/8/9/3ش(. برای نمونه دولت ایران یک 
بار به درخواست ادارة بین المللی کار مبنی بر تقلیل ساعات کار معادن وقعی ننهاد و ابراز 
داشت »که نماینده داشتن در آن چندان به صالح ما نیست« )استادوخ، 1316/8/9/3ش(. 
هم چنین درباب موضوع آزادی اقتصادی زنان کارگر اعالم داشت که »این موضوع فعاًل 
در ایران چندان موضوع مبتالبهی نیست« و به همین بهانه از حضور در اجالس خودداری 
ورزید )ساکما، 297/19132(. باوجوداین، عضویت ایران در ادارة بین المللی کار و دریافت 
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مصوبات این سازمان، در راستای بهبود وضعیت کارگران بسیار ذی نقش بود.
عضویت ایران در ادارة بین المللی کار به هرحال سبب آگاهی هرچه بیشتر ایرانیان 
از قوانین بین المللی مصوب درزمینۀ کار و کارگران می شد و مسئوالن می توانستند از 
تجربیات این اداره در راستای وضع قوانین جدید کارگری در ایران بهره مند شوند. افزون 
بر این، عضویت ایران در ادارة بین المللی کار و فشار مجامع جهانی ایران را ملزم به رعایت 
برخی تعهدات می کرد که می توانست در بلندمدت مفید واقع شود. مقامات ایرانی که 
نمی خواستند در سطح بین المللی از ایران بانام کشوری یاد شود که درقبال تعهدات خود در 
عرصۀ جهانی کوتاهی می کند و این را مایۀ وهن نظام می دانستند، دست کم سعی می کردند 
تا سرحِد امکان پیشنهادها و توصیه های ادارة بین المللی کار را در دستور کار خویش قرار 
دهند و آن ها را محقق سازند. مثاًل درپی درخواست ادارة بین المللی کار از ایران برای 
دادن فهرستی از نیروی کار با هدف تدوین برنامه ای دقیق و واقع بینانه باتوجه به وضعیت 
دول عضو، برای اولین بار دولت به طور جدی به آمارگیری و تعیین وضعیت مشاغل اقدام 
کرد )استادوخ، 1317/8/9/1ش؛ 1317/8/9/6ش؛ 1317/8/9/13ش؛ 1317/8/9/14ش؛ 
1317/8/9/18ش؛  1317/8/9/17ش؛  1317/8/9/16ش؛  1317/8/9/15ش؛ 
1317/8/9/24ش؛  1317/8/9/23ش؛  1317/8/9/22ش؛  1317/8/9/21ش؛ 
1317/8/9/41ش؛  1317/8/9/37ش؛  1317/8/9/26ش؛  1317/8/9/25ش؛ 
1317/8/9/43ش؛ 1317/8/9/44ش؛ 1317/8/9/46ش؛ 1317/8/9/47ش(. این آماروارقام 
مبنایی برای تدوین اولین سال نامۀ دقیق آماری از تعداد صنایع و کارخانه جات و تعداد 
کارگران شاغل در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و پایه و اساس تهیه و تدوین 

اولین قانون کار )در سال 1328ش( در ایران شد.
با سقوط رضاشاه و اشغال ایران به دست متفقین، از یک سو فضای سیاسی کشور باز 
شد و احزاب، گروه ها و فعاالن سیاسی مجدداً به تکاپو افتادند و ازسوی دیگر، به دلیل 
بی ثباتی اقتصادی حاکم بر کشور در سال های پس از جنگ و افزایش بی رویۀ قیمت کاالها، 
کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به لحاظ معیشتی تحت فشار زیادی قرار 
گرفتند. این موضوع به نوبۀ خود سبب شد تا احزاب چپ و کارگران سرکوب شده در 
دوران سلطنت استبدادی رضاشاه، یک بار دیگر باهم متحد شوند. احزاب و فعاالن سیاسی 
چپ از شهریور 20 به این سو، درصدد برآمدند تا طبقۀ کارگر را که دراثر سیاست های 
اقتصادی دولت پهلوی اول بر تعداد آن ها افزوده شده بود و درمجموع به همراه شاغالن 

بخش صنایع سنتی به 513،000 تن می رسیدند )نمودار 5(، جذب کنند.
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کارگران نیز به طور متقابل به لحاظ نظری به حامیانی نیاز داشتند که بتوانند آن ها را 
در راستای بهبود وضعیت و پیگیری مطالباتشان در جامعه یاری کنند. این نیاز متقابل در 
حدفاصل 1320 تا 1332ش باعث پیوند عمیق میان احزاب چپ و کارگران به عنوان نیروهای 
فعال در صحنه شد. درنتیجه، کارگران توانستند ازطریِق اعمال فشار احزاب چپ گرا بر دولت، 
به ویژه حزب توده، به کسب امتیازاتی مهم در این دوره نائل آیند که ازجمله مهم ترین آن ها 

می توان به وضع قانون جامع کار در سال 1328ش در ایران اشاره کرد.

5. نتیجه گیری
با تأسیس دولت پهلوی نوسازی رسمی در ایران آغاز شد. پس از تأمین و تثبیت امنیت 
در ایران، بر نوسازی اداری و آموزشی به عنوان اموری داخلی اهتمام شد. رضاشاه در این 
امور کاماًل مبسوط الید عمل می کرد و حتی ازسوی قدرت های خارجی نیز تأیید می شد؛ 
ولی با آغاز و ادامۀ نوسازی صنعتی دایرة موضوع از داخل به خارج کشیده شد و دولت 
رضاشاه ازسوی ادارة بین المللی کار تحت فشار قرار گرفت. با توصیه و سپس تکلیف 
ادارة بین المللی کار، دولت ایران به وضع قوانین کارگری موظف شد. باوجودِ ورود به 
عرصۀ مدرنیسم صنعتی، دولتمردان ایرانی در آغاز به تدوین و وضع قوانین کارگری توجه 
و گرایش چندانی نداشتند. عقب ماندگی اقتصادی ایران و فقدان طبقۀ کارگر صنعتی از 
یک سو و ناسازگاری رضاشاه با احزاب چپ گرا، به عنوان حامیان اصلی حقوق طبقۀ کارگر 

   

منودار 5
 توزیع کارگران در بخش های مختلف 
صنعتی )به استثنای 250 هزار فرد شاغل 
در صنایع سنتی( )ترسیم شده براساس 
آماروارقام عرضه شده در: فلور، 1371، 
ص44(.
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ازسوی دیگر، در تعلل هرچه بیشتر او برای وضع قانون کار در ایران نقش داشت. دولت 
و سیاست گذاران عصر پهلوی اول درصدد بودند تا همچنان مناسبات کارگر و کارفرما را 
در مجرای دوران سنت به پیش ببرند؛ ولی سرانجام دولت دربرابر فشارهای ادارة بین المللی 
کار تسلیم شد و مجبور شد تا نخستین قانون کارگری ایران را به تصویب مجلس برساند.

منابع
اسناد
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جمال زاده، محمدعلی. )1384(. گنج شایگان. تهران: سخن.
ساتن، الول. )بی تا(. رضاشاه کبیر یا ایران نو. )عبدالعظیم صبوری، مترجم(. بی نا.
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کاتوزیان، همایون. )1392(. اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی. )محمدرضا نفیسی و 
کامبیز عزیزی، مترجمان(. تهران: مرکز.
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امین الرضب ها و تومانیان ها
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 هدف: بندر گز در جنوب شرقی دریای خزر بعد از ورود روس ها رونق گرفت. هدف روس ها در بندر 

گز سیطرۀ تجاری، و مهم تر از آن سلطه بر ایالت خراسان بود. پس از توسعۀ راه آهن روسیه به شرق 

خزر، برتری آن ها در بندر گز کاهش یافت. محمدحسن و محمدحسین امین الضرب و تومانیان ها برخی 

ازجمله تاجران ایرانی بودند که به فعالیت در این بندر کوچک ولی مهم پرداختند. هدف مقاله حاضر 

تحلیل فعالیت های آنهاست.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای استخراج شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی بندر گز سبب رونق تأسیسات بندری و 

فعالیت تجار خارجی و داخلی دورۀ قاجار در آن جا شد. تجار ایرانی بعداز مدت ها تجارِت باواسطه با 

روسیه و با به دست آوردن سرمایه و استفاده از ضعف تجاری روسیه در بعداز جنگ جهانی اول، خود 

به بازرگانی در این بندر پرداختند و باعث رونق آن شدند.
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مقدمه
دورة قاجار درزمینۀ مداخله و مشارکت بازرگانان و تجار داخلی در وضعیت سیاسی-
اقتصادی و اجتماعی ایران، مرحله ای مهم بود و در نیمۀ دومِ حکومت این سلسله یعنی 
از زمان ناصرالدین شاه به بعد، بر شدت نفوذ و مداخلۀ این طبقه افزوده شد. استعمارگران 
به ویژه روسیه و انگلیس، از اوایل دورة قاجار با ایران ارتباط برقرار کردند و از طرق مختلف 
امتیازاتی گوناگون از کشور گرفتند. دولت روسیه بعداز پیروزی در دو بار جنگ با ایران، با 
عهدنامه های گلستان و ترکمانچای سلطۀ سیاسی و اقتصادی خود را تضمین و تثبیت کرد و 
بدین وسیله گامی دیگر در راستای تحقق وصیت نامۀ ساختگی و یا واقعی پطر کبیر -مبنی بر 
دستیابی به آب های آزاد- به سوی جنوب برداشت و به بهانه های مختلف ازجمله برقراری 
آرامش و گسترش تمدن در میان صحرانشینان شرق دریای خزر به نوار ساحلی این حوزة 
آبی وارد شد. ُعّمال این دولت تجهیزات و تأسیسات خود را در استرآباد و به ویژه در بندر گز 
مستقر کردند و با اطالع از موقعیت سوق الجیشی آن، برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی 
خود تالشی یک صدساله را آغاز کردند. تمرکز روس ها در دهانۀ جنوب شرق خزر موجب 
توسعۀ این نواحی و ایجاد تأسیسات زیادی شد و در ادامۀ این اقدامات بود که در محل 
روستای قدیمی جز تأسیسات بندری بنا شد. ایجاد لنگرگاه ها و انبارهای مختلف در گز 
نشان دهندة اهمیت تجاری این بندر برای روسیه بود و تجار روسی تا اواخر دورة قاجار بر 
بندر مذکور سلطه داشتند. هم زمان با فعالیت های تجار بیگانه، تجار بومی ایران نیز به تدریج 
با بازرگانی، بانکداری و صرافی، صنایع و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف آشنا شدند و 
باوجود تمام موانع و مشکالت به سرمایه گذاری پرداختند؛ ازجمله درزمینۀ توتون و تنباکو در 
زمان ناصرالدین شاه، و تأسیس کارخانۀ برق در دوران بعد )ناطق، 1373، صص 163-172 و 
210-228(. پس ازاین، تجار ایرانی که راه های کسب سود را شناخته بودند و پول زیادی هم 
به دست آورده بودند، از اینکه بخشی از ثروت خود را به سرمایه گذاری در شهرها و بندرها 

اختصاص دهند، باکی نداشتند.
از مهم ترین اراضی محل فعالیت تجار خارجی -به ویژه روسیه- بندر گز و استرآباد بود 
که تجار ایرانی نیز متوجه اهمیت آن شده بودند؛ بنابراین با کاهش حضور تجار خارجی در 
نیمۀ دوم حکومت قاجار در این مناطق، تجار ایرانی به این مناطق توجه کردند و قسمتی از 
دارایی خود را به تجارت، کشاورزی، و صنعت در این مناطق اختصاص دادند. گرچه موانعی 
نیز وجود داشت که مالکیت خصوصی ضعیف را به شدت تهدید می کرد -هم چون استبداد 
عمال دولت و گماشتگان محلی چون کالنتران و داروغه ها و باج ستانی آن ها از این تجار، 
و مصادرة اموال و ناامنی- بااین حال عده ای از تجار به موضوع سرمایه گذاری در این مناطق 
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توجه کردند؛ ازجمله امین الضرب ها )پدر و پسر( و برادران تومانیان که در آن زمان جزء 
متمولین و ثروتمندان کشور به شمار می رفتند.

در آثار زیادی به نقش تجار ایرانی در دورة قاجار توجه شده است؛ ولی بیشتر این 
آثار، تجارت و بازرگانی و عملکرد سیاسی و رابطۀ این تجار با ساختار حکومت را بررسی 
کرده اند. در بین این آثار کتاب هما ناطق )1373( دربارة نقش و کارکرد تجار ایرانی درزمینۀ 
توتون و تنباکو مطالبی ارزنده دارد. کتاب سهیال ترابی فارسانی )1384( هم رابطۀ تجار با 
مشروطه خواهی و تأسیس دولت نوین در ایران را بررسی کرده است. احمد سیف )1375(، 
احمد اشرف )1359(، و محمدرضا فشاهی )1360( و توحیدلو )1394( نیز دربارة علل 
رشدنکردن سرمایه گذاری تجار ایرانی در داخل کشور، از زاویۀ ساختار سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی قلم فرسایی کرده اند؛ ولی به حضور و فعالیت امین الضرب ها و تومانیان ها -که از 
تاجران عمده و اصلی دورة قاجار بوده اند- در محدودة بندر گز اشاره ای نکرده اند. در بین 
مقاالْت مقالۀ حجت فالح توتکار )1386( با اشاره به نقش امین الضرب ها در اخذ دستاوردهای 
تمدنی، و مقالۀ امیل هاکوپیان )1380( با بررسی تجارت خانۀ تومانیانتس ارمنی اهمیت دارند. 
مرتضی نورایی و النا آندریوا )1388( و مرتضی نورایی و مینا سعادت )1389( نیز به مسئلۀ 
حضور روس ها و مالکیت آن ها در سواحل ایرانی دریای خزر و نقش آن ها در اقتصاد تجاری 
ایراِن دورة قاجار اشاره کرده اند. شیرین مهدوی )1379( گرچه به زندگی امین الضرب ها و 
اقدامات او در عرصه های مختلف تجارت داخلی و خارجی توجه کرده است، ولی دربارة علل 
و روند حضور او در بندر گز اطالعاتی به دست نمی دهد. کتاب اسداهلل معطوفی )1374( نیز 
گرچه دربارة موقعیت بندر گز اطالعاتی دارد، ولی به حضور این تجار در آن جا و فعالیت های 
تجاری شان اشاره ای نکرده است. چنین به نظر می رسد که موضوع شکل نگرفتن سرمایه داری 
تجاری در ایران دورة قاجار به وسیلۀ تجار بومی، مانع از توجه به این موضوع شده که پابه پای 
تجار خارجی، برخی از تجار ایرانی هم در مناطق گمرکی و بندری ازجمله بندر تازه تأسیس 

»گز« به فعالیت در عرصه های مختلف تجاری پرداخته اند.
نویسندگان مقالۀ حاضر باتوجه به نقش مهم تجار ایرانی دورة قاجار درزمینۀ تجارت و 

فعالیت های بازرگانی در کشور، درصدد پاسخ به این پرسش ها هستند:
1. علل و روند تأسیس بندر گز و توسعۀ آن در دورة قاجار چگونه بوده است؟
2. مهم ترین تجار ایرانی که در بندر گز فعالیت می کرده اند، چه کسانی بوده اند؟
3. این تجار بیشتر در چه عرصه هایی، به فعالیت و سرمایه گذاری پرداخته اند؟

در دورة قاجار، باوجودآنکه برتری تجاری همچنان با خارجیان )ازجمله روسیه و انگلیس( 
بود و بخش عمدة مبادالت بازرگانی را تجار و نمایندگان دول استعمارگر انجام می دادند، ولی 
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مداخلۀ بازرگانان ایرانی در امور تجاری و غیرتجاری، در محدودة بندر گز و بسیاری از دیگر 
نقاط مهم کشور در این دوره، به خوبی نشان دهندة شکل گیری نوعی »سرمایه گذاری بومی« در 
ایران است و این موضوع حاکی از تالش این تجار در درگیرشدن با مسائل پولی و اقتصادی 

کشور است.

حضور روسیه در جنوب رشق دریای خزر و روند تأسیس بندر گز
ازجمله مهم ترین اراضی واقع در جنوب شرق دریای خزر در عهد قاجار، روستایی موسوم 
به جز )گز، کناره( بود که بعداً به بندر گز معروف شد. گز در 48کیلومتری غرب گرگان و 
20کیلومتری غرب بندر شاه )بندر ترکمن کنونی( قرار دارد )دهخدا، 1345، ذیل حرف ب: 
ص312(. »گز« ازطرف شمال به خلیج گرگان )خلیج استرآباد(، از مشرق به بخش حومۀ 
شهرستان کردکوی، از جنوب به شهرستان دامغان، و از مغرب به شهرستان بهشهر محدود 
است )خسروی، 1375، ج4، ص275(. تا قبل از دورة ناصرالدین شاه شرق مازندران و ایاالتی 
چون استرآباد -که بندر گز بعداً در این قلمرو ساخته شد- وضع ارتباطی مناسبی نداشت و 
شهرهای آن جا مناطقی بسته بودند )ژوبر، 1347، ص358(. این بندرگاه )بندر گز( در مجاورت 
روستای قدیمی جز قرار داشت و وجه تسمیۀ آن نیز به همین دلیل بود. آب وهوای آن جا معتدل 
و مرطوب بود؛ ولی شرایط زیستن در آن دشوار بود، چون شرایط دوران پیشامدرن بود که 
امکانات بهداشتی و تکنیک های پزشکی پیشرفته و همگانی وجود نداشت. در زمان قاجار 
خانه ها در بندر گز از فرط رطوبت، روی چوب ساخته می شدند )میرزا ابراهیم نامی، 2535، 
ص35(. بااین حال نزدیکی به دریا و داشتن اراضی حاصلخیز موجب می شد که بومیاْن این 
سختی را به جان بخرند و در آن جا سکونت کنند. رابینو1 می نویسد: »گز که در دومیلی ساحل 
خلیج استرآباد واقع و به انزان متعلق است، نُه محله دارد؛ کوی خیل، تمیسکنه خیل، بای خیل، 
کردخیل، بادخیل، کرزمحله، محلۀ شاه، کوه صحرا و شاه پسند که میان جنگل واقع است و 
فعالً مسکون نیست. گز 450 خانوار جمعیت دارد و تا اوایل قرن 20م قسمت عمدة سکنه 
آن اسب داشته و بین بندر گز و استرآباد چارواداری می کردند؛ ولی اخیراً متوجه شده اند که 
سود پنبه کاری بیشتر است و لذا اسب خود را فروختند« )رابینو، 1365، ص113(. انزان یکی 
از نواحی و بلوکات مهم ایالت استرآباد به شمار می رفت که از روستای کردمحله در شرق تا 
روستای نوکنده در غرب، به طول پنج و عرض دو کیلومتر، تا کوهستان ادامه داشت و از سه 
محله تشکیل شده بود؛ کردمحله، میان محله، مسکرمحله )ملگونوف، 1376، صص 140، 150(.
آمدن روس ها به استرآباد و آشوراده، عاملی مهم در رونق گز و تبدیل آن به بندر گز 
بود. روس ها از ابتدای دورة قاجار به این حوالی نظر داشتند و خواستار تأسیس کنسولگری و  1.  Rabino.
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نمایندگی در آن بودند. آن ها بعداز پیشروی اولیۀ به قلمرو ایران در ابتدای دورة قاجار و پیروزی 
در دو مرحله جنگ و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای، بر شمال ایران سلطه یافته و 
بخشی از قلمرو ایران را به تصرف درآوردند و بدین ترتیب، بستر مداخالت بعدی خود را 
فراهم کردند )شمیم، 1387، صص 85-97(. با این عهدنامه ها، مازندران به دریای اختصاصی 
روسیه تبدیل، و برتری تجاری روسیه در آن تثبیت شد و امتیاز کشتیرانی سراسر این حوزة 
آبی تا خطۀ خراسان، به انحصار و کنترل روسیه درآمد )کرزن، 1373، ج2، صص 662-661( 
و سربازان روس در نیمۀ دوم سلطنت قاجار در شمال ایران مستقر شدند. سپس نیروهای 
روسی بدون اجازة دربار ایران، از حاکم استرآباد خواستند که »علت ورود سالدات روسی به 
جزایر ایرانی« را جویا شود )استادوخ، سال 1247ق، کارتن 37، پروندة 1، برگ 5(. روس ها 
بعداز اِنقیاد1 ترکمن ها، به نقاط آرام تر و مهم تر اطراف استرآباد و بندر گز توجه کردند. کرزن2 
دربارة موقعیت بندر گز می نویسد: »بندر گز گاهی کناره3 هم خوانده می شود، یک گمرک خانه 
و چند ناوگان دارد و اقامتگاه کنسول روسیه و نمایندگی شرکت روسی قفقاز-مرکوری4 است. 
سراسر شمال خاک ایران را می توان به زنبوری تشبیه کرد که سرش تهران و دمش مشهد 
است. رشتۀ باریِک بیِن َجز تا شاهرود، کمر زنبور است و اگر قطع کنند، سر بی جان خواهد 
بود و حداکثر کاری که از دم ساخته است، نیش جانکاهی فرومی کند« )کرزن، 1373، ج1، 
ص259(. روس ها بعداز تصرف جزیرة آشوراده، به دنبال یافتن نقطه ای )در اطراف روستای 
گز( در جنوب این جزیره بودند تا بتوانند از آن به عنوان پایگاهی تجاری و سیاسی استفاده کنند 
و از آن به بعد بود که بناهایی گوناگون در آن جا ساختند )Abbott, 1983, P35(؛ ازجمله خانه، 
سربازخانه، حکیم خانه، قراول خانه، کلیسا، انبار، دکان، توپ خانه و قورخانه در آن جا ساختند 
)میرزا ابراهیم نامی، 2535، ص37(. وقتی روس ها در نیمۀ دوم حکومت قاجار در سواحل 
جنوب دریای خزر از رشت تا استرآباد حضور پیدا کردند، این مناطق ازجمله بندر گز اهمیت 
زیادی پیدا کرد. آن ها بسیاری از امالک و اراضی این مناطق را با مقاصد مختلف اجاره و 
خریداری یا مصادره کردند )نورایی و سعادت، 1389، ص13(. گز قبل از تبدیل به بندر روستا 
بود؛ ولی به دلیل موقعیت مناسب )استقرار در مجاورت دریا( رشد و رونق یافت. تبدیل این 
روستا به شهر- بندر یکی از تبعات مهم تحوالت اقتصادی و رشد مناسبات خارجی بوده است. 
به نوشتۀ میرزا ابراهیم -که کتاب خود را در سال های 1276-1277ش/1897-1898م تألیف 
کرده است- بندر گز نوزده سال پیش از تألیف کتاب او احداث شده است )میرزا ابراهیم نامی، 
2535، ص13(؛ یعنی حدود سال های 1256-1257ش/1877-1878م که مصادف بوده است 

با اواسط دورة سلطنت ناصرالدین شاه قاجار.
 .)Abbott, 1983, P34( ابوت5 بندر گز را محل فرود و مسکون خلیج استرآباد دانسته است

1. مطیع شدن؛ رام شدن.

2. Kurzon.

3. بخش ساحلی بندر گز که برای بارگیری و 

تخلیۀ کشتی ها ساخته شده بود، به »کناره« 

موسوم بود.

4. سلطۀ دریایی روس ها بر خزر، این توانایی 

را به آن ها می داد که حمل ونقل و تجارت آبی 

را در دست بگیرند؛ بنابراین کمپانی های زیادی 

تأسیس شد؛ ازجمله رشکت کشتیرانی »مرکور« 

که با حامیت مالی روس هفته ای دو بار از 

کراسنوودسک  و  اسرتآباد  به  حاجی طرخان 

می آمد )بروگش، 1367، ص44(.

5. Abbott.
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به علت نزدیکی گز به ساحل، ترکمنان زیاد به آن جا حمله می کردند و این موضوع بهانه ای 
خوب به روس ها می داد که حضورشان در آن جا را توجیه کنند. کنسولگری روس به کارگزار 
خارجۀ ایران نامه داد که تبعۀ دولت روسیه برای جلوگیری از هدررفتن محموله هایشان به انبار 
نیاز دارند )استادوخ، سال 1315ق، کارتن 31، پروندة 7-10، برگ 3(. درخواست گماشتن 
قراول و وکیل برای حفاظت از کنسولگری روسیه در استرآباد و اطراف آن )استادوخ، سال 
1316ق، کارتن 35، پروندة 14، برگ 120(، نشان دهندة میل فزایندة روسیه برای ماندن در این 
مناطق بوده است. به دلیل اغتشاش ترکمنان، چند نفر قراول شب ها به نوبت کشیک می دادند؛ 
بنابراین بر موضوع استعداد نظامی بندر گز و حفاظت از آن جا تأکید می شد )استادوخ، 1326ق، 
کارتن 57، پروندة 9، برگ 4-5(. این بندر از مهم ترین شهرها و مراکز تجارت خارجی ایالت 
استرآباد و مسیر رفت وآمد تجار اروپایی بود که روس ها در عصر ناصری به آن جا سرازیر شدند 
و به علت نزدیکی به ساحل خزر تجهیزات خود را در آن مستقر کردند و سریعاً به آب وهوای 
آن جا خو گرفتند. به گزارش یکی از مأموران روسی: »به استثنای بندر گز، کردمحله و چند 
روستای دیگر، کلیۀ روستاهای استرآباد وضعیت فقیرانه ای دارند. گز گذرگاه استرآباد است و 
ادارة گمرک در آن قرار دارد و تمامی فعالیت های استان ]استرآباد[ در آن قرار دارد؛ زیرا تمامی 

کاالهای وارده از شاهرود و روسیه از این جا می گذرد« )ملگونوف، 1376، ص154(.
به دلیل موقعیت گز روس ها همواره برای تصرف آن در تالش بودند؛ زیرا دسترسی 
به آن جا سلطه بر آشوراده را نیز تسهیل می کرد. راه عبورومرور ایالت استرآباد راه جز بود 
)عزالدوله و ملکونوف، 1363، ص124(. مدتی بعداز توسعۀ شهر جدید، لفظ کناره برای 
آن به کار گرفته شد؛ ولی به علت مبهم بودن این واژه همان اصطالح بندر استعمال می شد 
و تا سال 1316ش به صورت بندر َجز نوشته می شد؛ سپس عنوان گز به کار رفت )ساکما، 
240/2369(. گفتنی است که بهانۀ روس ها برای حضور در بندر گز سرکوب ترکمن ها و 
برقراری آرامش بود؛ ولی آنان کمکی نکردند و اردشیرمیرزا والی مازندران بدون کمک روسیه، 
بیابان َگردان ترکمن را سرکوب کرد و روس ها با ترکمن ها بنای دادوستد گذاشتند )شمیم، 
1387، ص192(. به هرحال جنوب شرق خزر از ابتدا موردتوجه بود و به سرعت به یکی از 
مهم ترین راه های ارتباطی و اماکن حمل ونقل کاال تبدیل شد و نقشی مهم در تحوالت داخلی 

به ویژه در امور تجاری و اقتصادی ایفا کرد.
بعداز آمدن روسیه و رونق گرفتن منطقۀ گز و ایجاد تأسیسات بندری و بناهای متعدد 
روسی در این محدوده )بوهلر، 1357، صص 65-76(، روزبه روز بر اهمیت گز و نواحی 
مجاور آن افزوده می شد؛ نه ازاین جهت که روس ها چنین هدفی داشتند، بلکه از این نظر که 
این منطقه موردتوجه بازرگانان قرار گرفت و بر وسعت آن افزوده شد و برخالف دوران قبل 
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وضعیتی مناسب پیدا کرد. بندر گز برای روس ها نقش راهبردی و اهمیت اقتصادی، سیاسی 
و نظامی داشت؛ چون هم منافع زیادی نصیب آنان می کرد و هم پیشروی به سوی شرق ایران 
و نظارت بر آن منطقه از این مجرا محقق می شد. روس ها بعداز استقرار در آشوراده اصرار 
داشتند که تأسیسات خود را در سواحل روستای گز بسازند و بعداز توافق با شاه، با هزینۀ ایران 

.)Abbott, 1983, P38( انبارخانه هایی برای آنان ساخته شد و به آن ها اجاره داده شد
روس ها در دوران ناصری نیز همچنان سیاست توسعه طلبی در جنوب را پیگیری کردند. 
آنان با درپیش گرفتن سیاست روسی سازی نوار جنوِب شرق دریای خزر، تأسیسات زیادی 
در این مناطق ایجاد کردند. کشتی های بخاری و بادی روسیه با چند افسر دائماً در اطراف بندر 
گز درحال گشت و نگهبانی بودند )بروگش، 1367، ص704(. حضور روس ها خواه ناخواه 
نقشی پررنگ در برقراری آرامش و کاهش حمالت غارتگرانۀ ترکمنان داشت. پیش از آمدن 
آناْن سواحل جنوب شرقی خزر به علت تاخت وتاز بیابان َگردان و ضعف حکومت مرکزی، 
ثبات چندانی نداشت. ولی بعداز استقرار روس ها و لزوم برقراری امنیت برای اتباع روسی و 
فراهم کردن زمینه برای حمل ونقل کاالها، اوضاع اجتماعی بندر گز در مقایسه با قبل بهبود 
پیدا کرد. بعداز مکاتباتی که بین صدراعظم حاج میرزا آقاسی و نسلرود1 انجام شد، به دنبال 
درخواست آقاسی از نسلرود تجارت خانۀ روس در استرآباد تأسیس شد. سپس چرنایوف2 
کنسول روس در استرآباد به نامه نگاری با نسلرود پرداخت که انباری دیگر ساخته شود و در 
این مورد نیز ایران رضایت داد؛ ولی درعین حال آقاسی به بیگلربیگ استرآباد اطالع داد که 
بر امر ساختن بنا نظارت کند تا مبادا روس ها قلعۀ نظامی بسازند )تیموری، 1332، صص 
264-267(. روس ها بعداز پیشروی در اطراف گز و آشوراده خانه های روسی، سربازخانه، و 
مریض خانه هایی بنا کردند. کشتی های ایرانی و ترکمنی هم آذوقۀ خود را در آشوراده ذخیره 
می کردند )مارکام، 1367، ص127(. این اقدامات نشان می دهد که روس ها برای ماندن آمده 

بودند و اهدافی فراتر از سرکوب ترکمن ها در سر داشتند.
از دیگر اقدامات روس ها ساختمان سازی بود که از مهم ترین این بناها »بیمارخانه« بود که 
به گفتۀ آدمیت: »نمونه ای از روش سیاست توسعه طلبی کشوری نیرومند در مجاورت همسایه ای 
ناتوان به شمار می رفت« )آدمیت، 1362، ص472(. روس ها به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی 
و آب وهوای خاص آن محدوده به ساختن بیمارخانه برای اتباع خود همت گماشتند. آقاسی به 
حاکم آن جا )موسی خان( نامه ای داد که محلی کوچک را به ساختن مریض خانه برای روس ها 
اختصاص دهد و کشیکچیان آن جا ایرانی باشند )استادوخ، سال 1263ق، کارتن 1، پروندة 6، 
برگ 15(. بااین حال این موضوع تا زمان صدارت امیرکبیر -که در تأسیس بندر گز نقشی مهم 
داشت- به تأخیر افتاد. حاج میرزا آقاسی در سال 1265ق/1848م به عباس خاْن بیگلربیگ آن جا 

1. Nesselrode.

2. Chrnayf.
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نامه ای داد که با روس ها مساعدت کند؛ ولی فقط مریض خانه باشد و کمی بعد که از عواقب آن 
نگران شد، تقاضای خود را پس گرفت و ممانعت کرد و درنهایت بعداز مکاتباتی بین طرفین 
در 1266ق/1849م پذیرفته شد که این بنا ساخته شود )تیموری، 1332، صص 273-269(. 
هدف روس ها از گرفتن این امتیاز عالوه بر معالجۀ کارگران و ملوانان خود تالش برای افزایش 
نفوذ اتباع خود هم بود. آن ها در زمان صدارت آقاخان نوری از او درخواست کردند که اولیای 
استرآباد و بندر گز »مانع از عملیات مأموران روسی در تعیین عمق آب و گودی نقاط ساحلی 

آن جا« نشوند )استادوخ، سال 1273ق، کارتن 14، پروندة 8، برگ 11(.
روس ها همین طور در آشوراده مغازه، کلیسا، و زندان ساختند )مکنزی، 1359، ص157(. 
آن ها با ورود به این مناطق و تأسیس کنسولگری، قدرت واقعی را به دست گرفتند و مالک 
اراضی آن جا شدند و به زراعت و ایجاد تأسیسات خود پرداختند. کنسولگری روس ها در 
سواحل خزر، بعداً به مرکز توطئه علیه منافع ملی و مردم ایران تبدیل شد )معطوفی، 1374، 
ص255(. گرچه نیروی کار را ایرانیان تأمین می کردند، ولی مغازه ها به دست روس ها بود و 
به جز سرحددارِ دولت قاجار هیچ ایرانی ای که کاره ای باشد وجود نداشت )ییت، 1365، 
ص262(. دولت ایران نیز گرچه توان مقابله با روسیه را نداشت، ولی مخالف سلطۀ این کشور 
بود و با تأسیس بندر گز و حضور روس ها مخالفت کرد؛ به گونه ای که: »ایرانیاْن بندرِ سواحِل 
گز را ویران کردند و به تهران گزارش نمودند که باعث اضطراب شده بود؛ چون نوشته بودند 
که روس ها دارند قلعه ای سنگین می سازند« )وثوقی زمانی، 1363، ص75(. ولی روس ها 
بی اعتنا به مخالفت ایراْن بر آشوراده و بندر گز مسلط شدند. البته دولت ایران به دلیل ترس از 
برقراری رابطه با روس و انگلیس، به گسترش مناسبات تجاری در آن جا عالقه نداشت؛ گرچه 

درنهایت بندر گز به پایگاهی تجاری و محل بارگیری تبدیل شد.
میزان واردات به بندر گز ساالنه به 20 تا 25 هزار تومان می رسید و عالوه بر کشتی های 
تجاری، کشتی هایی برای صید ماهی نیز به آن جا می آمدند )Abbotte, 1983, PP 55, 62(. از 
مهم ترین شریان های تجاری و پایگاه های ورود و خروج کاال در ایران، بندر گز و استرآباد بود. 
به تصریح کرزن: »روی هم رفته می توان گفت که منطقۀ شمال غربی ]ایران[ همان ایالت پهناور 
خراسان است و ازجمله خطوط سوق الجیشی منتهی به آن جا، راه های تجاری آن جاست؛ 
ازجمله راهی که از دریا]ی خزر[ ازطریق بندر گز واقع در جنوب خزر و استرآباد و شاهرود 
وارد می شود که در انحصار روس هاست... از طرفی تا قبل از تأسیس راه آهن ماورای خزر، که 
جادة عشق آباد-مشهد را برقرار کرد، گز-استرآباد راه اصلی دستیابی و ارتباط روسیه با شمال 
شرق و هرات بود« )کرزن، 1373، ج1، ص677(؛ ولی با تأسیس این خط آهن، بخش مهم 

کاالهای روسی از آن طریق وارد خراسان می شد.
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کنسولگری روسیه در سال های 1261-1262ق/1845-1846م در بندر گز ایجاد شد 
و سرکنسول ها برای نفوذ در این منطقه به خرید امالک مزروعی از بزرگان و مالکان آنجا 
پرداختند )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص16(. بنابراین روس ها بعداز سلطۀ نظامی بر این 
منطقه، برای به دست گرفتن اقتصاد و امالک آن جا به تکاپو افتادند.1 آن ها در مکاتبات خود با 
امیرکبیر به موضوع رفاه اهالی و برقراری امنیت نیز اشاره داشتند؛ ولی امیرکبیر از نیات آنان 
آگاه بود. آن ها در این اراضی از حقوق کنسولی خود استفاده می کردند که خود تالشی برای 
دخالت در قوانین شرعی اسالم به شمار می رفت. بسیاری از تجار سنی مذهب آن جا تابعیت 
روسی می گرفتند تا تابع قوانین روس باشند )انتنر، 1369، صص 36-37(. این موضوع که از 
پیامدهای عهدنامه های قبلی با روسیه بود، اثراتی زیانبار در روابط بین دو دولت داشت. تأسیس 
راه آهن ماورای دریای خزر ضربه ای سنگین بر رونق تجاری بندر گز وارد کرد و گرچه 
هیچ وقت رونق این بندر کامالً ازبین نرفت، ولی سیر نزولی و احتضار این شهر کوچک بندری 
از این دوره شروع شد. همین مسئله یعنی تمرکز روسیه بر نواحی شمالی گز و آشوراده یعنی 
دشت های آسیای مرکزی و عشق آباد، زمینه ای فراهم کرد که بعداز دورة ناصری، تجار ایرانی 

به سرمایه گذاری در بندر گز بپردازند.
بندر گز و نواحی مجاور آن تا اواخر دورة قاجار، درنتیجۀ اقدامات روسیه و رونق گرفتن 
وضعیت تجاری آن جا اهمیتی فراوان پیدا کرده بود و به محض اینکه قدرت روسیه در آن جا 
تضعیف شد، تجار ایرانی که تا آن موقع ثروت و قدرتی هم به هم زده بودند، به بندر گز آمدند 
و به سرمایه گذاری در آن جا پرداختند. عالوه بر روس و انگلیس که بیشتر تجارت ایران با آن 
دو کشور بود )جمالزاده، 1335، ص9(، کشورهای دیگری هم به تجارت در این منطقه مشغول 
بودند؛ ازجمله فرانسه که بیشتر شکر وارد می کرد و آلمان که قند و اجناس پشمینه می آورد 
)مخابرات استرآباد، 1363، ج2، ص879(. تمرکز تجارت در این منطقه، موجب اهمیت یافتن 
آن شد و زمینۀ گسترش تأسیسات بندری را در آن جا فراهم کرد و در توجه بازرگانان ایرانی 

سهمی عمده ایفا کرد.

جنگ جهانی اول و تضعیف قدرت اقتصادی روسیه در سواحل ایرانی دریای خزر
گرچه انقالب مشروطه و جنگ بین موافقان و مخالفان آن، به بندر گز هم رسیده بود، ولی بعداز 
فتح تهران، محمدعلی شاه به امید کسب یاری، به آن جا پناه برد؛ که البته تجار ارمنی باتوجه به 
منافع اقتصادی و اجتماعی، به شدت با کودتای او مخالفت کردند. در نبرد بین تجار و طرفداران 
محمدعلی شاه، کودتاگران ضدمشروطه، پیروز شدند و شهر بندر گز و لوازم آن غارت و اموال 
تجار به عنوان غنیمت به شاه مخلوع سپرده شد )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، صص 284-

1. برای اطالع بیشرت ر. ک به نورایی مرتضی؛ 

»تبیین   .)1389 )زمستان  مینا.  سعادت، 

مالکیت روس ها در سه شهر رشت، تربیز 

1318-1340ق/1900-1921م«.  اسرتآباد  و 

گنجینۀ اسناد، ش78، صص 30-12.
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286(. این رویدادها بر حیات اقتصادی بندر گز تأثیراتی سوء داشت و کمی بعد وقوع جنگ 
جهانی حضور روس ها را در آن جا کاهش داد.

جنگ جهانی اول که محصول رقابت دول استعمارگر بود، در اوایل سال 1914م/1293ش 
-به دنبال کشته شدن ولیعهد اتریش )فرانتس فردیناند( به دست صرب ها- آغاز شد. در فاصلۀ 
1900-1914م اروپا چهار بار شاهد بروز تهدید جنگی بود تا اینکه به جنگ بزرگ رسید 
)رنوون، 1361، ص12(؛ بنابراین زمینۀ جنگ از قبل فراهم شده بود و دامنۀ آن به بسیاری از 
نقاط اروپا و آسیا کشیده شد؛ ازجمله به نواحی شمالی ایران که البته با حملۀ مهاجمین، دولت 
وقت ایران )مستوفی الممالک( قبل از هرچیز بدون حمایت از هیچ کشوری بی طرفی خود را 

اعالم کرد )ساکما، 293/6138(. البته این اولین نشانۀ ضعف دولت در برابر مهاجمین بود.
تا اواخر دورة قاجار و وقوع جنگ جهانی اول -که اوضاع داخلی کشور روسیه را متحول 
کرد- بیشترین تجارت ایران با آن کشور بود. با گسترش ورود کاالهای روسی، ایران به بازاری 
برای فروش آن کاالها بدل شد و بیش از نیمی از واردات و صادرات کشور، در اختیار روس ها 
قرار گرفت )فوران، 1388، صص 174-178(. روسیه این برتری تجاری را تا وقوع جنگ جهانی 
اول همچنان حفظ کرد و اکثر کاالهای مصرفی این حدود از آن جا وارد می شد. ولی با وقوع 
جنگ جهانی اول نفوذ روسیه کاهش پیدا کرد. برتری تجاری روسیه ازدست رفت و گروه گروه 
از روس ها برای سکونت و کار روی زمین به استرآباد آمدند و موقعیت تجاری در شمال پیچیده 
شد )نورایی و سعادت، 1389، ص27(. با وقوع جنگ اول جهانی مناسبات دو کشور دچار 
تحوالتی شد و بسیاری از کمپانی ها و امتیازداران تزاری، حمایت دولت روسیه را ازدست دادند 
و امتیاز آنان لغو شد و به علت ضعف مالی و بی کفایتی و ناتوانی منحل شدند )مخابرات استرآباد، 
1363، ج2، ص816(. با کاهش ارزش روبل، قیمت کاالها در شمال ایران بسیار کاهش یافت و 
این روند زمینه و فرصت را برای تجار ایرانی فراهم کرد تا جای شرکت های روس را پر کنند.

از مهم ترین مشخصه های تجاری ایران طی جنگ جهانی اول، کاهش تراز بازرگانی داخلی 
و خارجی بود که از این وضعیت، تجار ایرانی و غیرایرانی متضرر شدند. به عالوه ناآرامی و 
غارت ترکمنان بار دیگر شدت گرفت و انجمن هایی در بندر گز علیه روس ها برپا شد )مخابرات 
استرآباد، 1363، ج1، ص470(. وقوع انقالب بلشویکی نقش زیادی در سقوط تجارت با روسیه 
داشت و تجاری را که با روسیه مبادله داشتند به ورشکستگی کشاند.1روی کارآمدن حزب 
بلشویک لنین، نقطۀ پایانی بر برنامه های توسعه طلبانۀ روس ها گذاشت و به استعمار ارضی 
روس ها در ایران پایان داد )نورایی و آندریوا، 1388، ص33(. با تضعیف موقعیت تجار خارجی، 
تجار ایرانی -که بعضاً با روسیه هم ارتباط داشتند- بخشی از ثروت و پول خود را در بندر گز که 

بندرگاه روس ها به شمار می رفت، صرف فعالیت های تجاری و غیرتجاری کردند.

1. برای اطالع از نوع و نحوۀ تجارت ایران 
جهانی  اول  جنگ  سال های  طی  روسیه  با 
سهیال.  فارسانی،  ترابی  به  ر.ک  می توانید 
و دولت مدرن.  تجار، مرشوطیت   .)1384(

تهران: نرش تاریخ ایران، صص 443-432.
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فعالیت تجار ایرانی در بندر گز
ایران بعداز امضای معاهدات و واگذاری امتیازات مختلف به دول خارجی، مستقیم با آنان رابطه 
برقرار کرد و به دایرة نظام اقتصاد جهانی نزدیک شد. این روند به تجار داخلی فرصت داد 
تا بدون توجه به تأیید ازجانب دولت قاجار با استعمارگران -که با انحصارطلبی برای حذف 
رقبای داخلی تالش می کردند- به رقابت بپردازند. البته دولت با اعطای امتیاز به بیگانگان برای 
تأمین هزینه های خود، باعث ضربه به تجار ایرانی می شد. تجار ایرانی حتی بعداز ورود روس ها 
به بندر گز و نواحی مجاور هم از آن جا صرف نظر نکردند. برای نمونه زمانی به مشیرالدوله 
وزیر امور خارجه گزارش رسید که کمپانی قفقاز-مرکوری قصد دارد در بندر گز دستگاه لُتکا1 
بارکش فراهم کند و یک کشتی کوچک هم برای کشیدن حاضر نماید، ولی »چون حالیه امر 
حمل ونقل به دست رعایای ایران خوب انجام می شود، یقین است هرگاه کمپانی روسی اقدام به 
این کار نماید، اسباب قیل وقال و زحمت آن ها را فراهم خواهد کرد« )استادوخ، سال 1323ق، 

کارتن 17، پروندة 18، برگ 12( و در آخر مشیرالدوله مانع این کار شد.
حضور سرمایه گذاران و شرکت های خارجی با بهره بردن از انواع تسهیالت دولتی، به 
ضعف و ناکامی تجار بومی منجر می شد )توحیدلو، 1394، ص144(. بااین حال تجار داخلی با 
تأسیس کمپانی هایی بزرگ و کوچک در وضعیتی که روسیه در نیمۀ شمالی کشور در عرصۀ 
تجارت و مناسبات اقتصادی یکه تازی می کرد، به امور بازرگانی روی آوردند. سبک و سیاق 
زمین داری شرقی، دست تجار ایرانی را باز کرده بود تا رابط مبادالت بین شهر و روستا شوند. 
آنان به صدور و ورود کاالهایی چون تریاک، پنبه، ابرایشم، میوه و خشکبار می پرداختند و 
ازاین طریق پولی هنگفت نصیبشان شده بود )فشاهی، 1360، صص 226-229؛ عیسوی، 
1362، صص 107-109(. به این طریق بود که برخی از سرمایه گذاران عمده ای که خارج از 
بندر گز به فعالیت های تجاری و کشاورزی اشتغال داشتند، بخشی از دارایی خود را به بندر گز 

آوردند و شروع کردند به سرمایه گذاری در این منطقه.
در دورة قاجار موانع و مشکالتی بر سر راه سرمایه گذاری و صنعتی شدن ایران وجود 
داشت؛ ازجمله نبود امکانات ارتباطی که دادوستد و تجارت را ضعیف می کرد. یکی از 
مهم ترین علل این موضوع ضعف تکنولوژیکی و موانع طبیعی و ناامنی و از همه مهم تر 
ضعف حکومت مرکزی بود. برای نمونه در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، بخشی از اموال 
امین الضرب ها به ارزش 800 هزار تومان مصادره شد )انصاری رنانی و کرمانی، 1380، ص20(. 
اعتمادالسلطنه دزدی و غارت را یکی از موانع مهم سرمایه گذاری می داند و می گوید: »در شهر 
دزدی هاِی غریب می شود. دیشب در حجرة تومانیانتْس تاجر ارمنی که در کاروان سرای امیر 
1. ُلتکا: قایق، کرجی.است، سقف را شکافته به معاونت زیربان و نردبان باال رفته و پائین رفته، دزداْن مبلغی نقد 

بندر گز و فعالیت تجار ایرانی 
در دورۀ قاجار: امین الرضب ها و...
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و جواهرات برده بودند. به عالوه چند نفر را در این ماه، شب ها در کوچه به قتل رسانده اند« 
)اعتمادالسلطنه، 1377، ص1053(.

به  نتوانستند  گوناگون  زمینه های  در  گسترده  فعالیت های  باوجود  تجار  درنتیجه 
سرمایه گذاری کارآمد در داخل کشور و صنعتی کردن آن بپردازند. این موانع در دو حوزة 
داخلی )ازجمله شیوة تولید و فقدان تمایز میان شهر و روستا و نظام سیاسی-اجتماعی 
آن، نداشتن استقالل تجار و سرمایه گذاران از دولت و نظام سیاسی حاکم، ناامنی و غارت، 
گستردة  مداخلۀ  و  نیمه استعماری  )وضعیت  خارجی  حوزة  و  اجتماعات(  پراکندگی 
استعمارگران در ایران، وابستگی اقتصاد سنتی ایران به بازار نوپای جهانی( قابل بررسی اند 
)اشرف، 1359، صص 126-135(. در عهد قاجار به علت ساختار سیاسی و اجتماعی و شکل 
سنتی تولید، مالکیت خصوصی ضعیف بود. ولی برخی از تجار داخلی که با زیروبم تجارت 
و راه های سرمایه گذاری آشنا شده بودند، با هدف کسب سود بیشتر در مناطقی چون بندر گز 
به سرمایه گذاری پرداختند. این اقدام جزء اولین نمونه های سرمایه گذاری بومی در دورة قاجار 

بود و از این نظر که آغازگر تغییر مناسبات به شمار می رفت، اهمیت زیادی داشت.
قبل از آمدن روس ها به بندر گز هم تجار ایرانی کم وبیش در حوالی این بندر حضور 
داشتند. با رونق تأسیسات بندری و تمرکز روس ها، »گرچه تجارت این منطقه عمدتاً به دست 
تجار روسی بود، ولی کسانی که کاالهای روسی را از آن ها می خریدند، دو یا سه تاجر خرده پای 
ایرانی بودند و چندتا دست فروش و قاطرچی که از شاهرود می آمدند و محصوالت آن جا را 
تهیه می کردند. راه ورود کاالهای روسی به خراسان ازطریق بندر گز به شاهرود می گذشت« 

.)Abbott, 1983, P64(

تجار ایرانی در جریان مبادالت کاال نقش واسطه داشتند و بعداز تأسیس خط آهن ماورای 
خزر و تمرکز روسیه بر نقاط شمال گز، و آشوراده، خودِ تجار ایرانی به رتق وفتق امور تجاری 
آن جا پرداختند. بندر گز مهم ترین مرکز تجارت خارجی ایالت استرآباد بود که روس ها موجبات 
رونق آن را فراهم کردند )نورایی و سعادت، 1389، ص21(. هم چنین اهمیت سوق الجیشی 
بندر گز که حدفاصل تهران و مشهد بود، در توجه بازرگانان ایرانی به آن جا نقشی مهم داشت. 
لذا تجار ایرانی پی بردند که این بندر توانایی و ظرفیت سرمایه گذاری دارد. ضعف موقعیت 
روسیه بعداز مشروطه و به ویژه بعداز جنگ جهانی اول و انقالب بلشویکی روسیه -که سبب 
ضعف و انحالل شرکت های تجاری روسیه شد- نیز در این تصمیم نقشی عمده داشت. گرچه 
تجار زیادی در ایران دورة قاجار رشد کردند، ولی درارتباط با بندر گز و فعالیت در آن جا، به 
دو تن از مهم ترین و ثروتمندترین و معتبرترین تجار بزرگ، یعنی محمدحسن و محمدحسین 

امین الضرب و تومانیان ها اشاره می شود:
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امین الرضب ها
ازجمله تجار سرشناس ایرانی دورة قاجار پدر و پسری اصفهانی بودند به نام محمدحسن 
و محمدحسین امین الضرب. حرفۀ اولیۀ این خانواده صرافی بود؛ یعنی به خریدوفروش 
مسکوکات خارجی و داخلی می پرداختند )اسناد امین الضرب، 1396، صص 292-293(. ابتدا 
حاج محمدحسن به تجارت مستقل روی آورد و بعد از رفتن به تهران به عنوان دوره گرد، 
کم کم به اسم امین الضرب شهرت یافت و تاجری پرآوازه شد )علوی، 1363، ص31(. این ایام 
به معنای شروع مرحله ای نوین در حیات سیاسی-اقتصادی حاج محمدحسن بود. او درنتیجۀ 
ارتباط با تجارت خانۀ اروپایی رالی1 -به مدیریت واسیلی یادی پانایورتی- با رموز تجارت 
آشنا شد و با کمک حاج عبدالحمید تاجر اصفهانِی مقیم تبریز تجارت خانه ای برای تجارت با 
استانبول و اروپا تأسیس کرد )امین الضرب، 1341، صص 10-11(. امین الضرب مدتی نمایندة 
پانایورتی بود و او نیز به امین الضرب اعتماد فراوان داشت. محمدحسن به تدریج حواله های 
پانایورتی را نقد می کرد و به او تحویل می داد )مهدوی، 1379، ص316(. کار با این کمپانی 
خارجی و اعتماد کامل به امین الضرب، زمینه ساز شهرت او در تهران، نزد شاه و وزراء شد 
)ممتحن الدولۀ شقاقی، 1353، صص 104-105(. بدین ترتیب عالقۀ محمدحسن به تجارت و 

معامله افزایش یافت و هرروز سود بیشتری نصیبش شد.
رونق کسب وکار حاج محمدحسن سبب شد که او برادرْش ابوالقاسم را به عنوان نمایندة 
شرکت خود در سال 1287ق/1870م برای تجارت به استانبول بفرستد؛ تا هم کاالهای اروپایی 
بخرد و به ایران بفرستد و هم کاالهای ایرانی را به اروپا صادر کند. به این ترتیب آن دو به 
واردکردن البسۀ اروپایی پرداختند )اسناد تجارت ایران... ، 1380، صص 10، 16( و نقش 
بازاریاب را پیدا کردند. دامنۀ فعالیت آنان درزمینۀ کریستال، فیروزه، الماس، پنبه، چای، قند، 
شکر، صابون، تریاک و... به روسیه، انگلیس و... گسترش پیدا کرد )مهدوی، 1379، ص47(. 
به هرحال حاج محمدحسن درنتیجۀ ارتباط تجاری با دنیای خارج، با دستاوردهای تمدن 
جدید آشنا شدند و به تدریج در دیگر زمینه های تجارت هم به معامله پرداختند؛ این موضوع 
سبب ورود اولین دستاوردهای صنعتی غرب به ایران، به وسیلۀ آن ها شد.2 در سال های بعدی 
حاج محمدحسن خود به خارج سفر می کرد و در بازگشت لزوم ورود تمدن، کاالها و 
اختراعاتی چون بانک، راه آهن و... به داخل کشور را با هدف پیشرفت در عرصه های مختلف، 
به خاندان حاکمه و مسئوالن گوشزد می کرد. به هرحال این اقدامات و ارتباط مستقیم با خارج، 
امین الضرب را کامالً آماده و توانمند کرده بود که به عنوان اولین ایرانی، صاحب صنایع نوین 

شود و کارخانه های متعددی در داخل کشور ایجاد کند.
حاج محمدحسین پسر حاج محمدحسن نیز در توسعۀ برق تهران مؤثر بود و کارخانۀ برق 

1. Ralli Co.
2. برای اطـالع از گوشــه ای از اقدامـــات 
امین الرضب ها و روند آشنایی آنان با غرب 
و ورود تولیدات فرنگی به ایران دورۀ قاجار 
ر. ک به فالح توتکار، حجت. )بهار 1386(. 
»فرنگ و فرنگی و دستاوردهای متدنی جدید 
در اندیشه و عمل محمدحسن امین الرضب«. 

تاریخ، سال یکم، شامرۀ 4، صص 116-106.
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تهران را خرید و در خیابان چراغ برق نصب کرد و تا اواخر دورة قاجار دو کارخانۀ برق دیگر 
نیز ایجاد کرد )محبوبی اردکانی، 1368، ج3، ص386(. پس ازآن، توجه او به دنیای تجاری 
جدیدی جلب شد که در آن، معامالت بزرگ، بازار خارجی، صادرات کاال، مبادالت صرافی 
و مشارکت با شرکت های خارجی در واردکردن کاالهای متنوع و... وجود داشت. همین توان 
اقتصادی به او امکان می داد که در سیاست نیز مداخله کند؛ که نمونه ای از آن در جریان حادثۀ 
تنباکو و کمپانی رژی رخ داد.1 این مسائل نشان دهندة نقش فعال و توان باالی حاج محمدحسین 
در عرصۀ امور داخلی بود. او برای خریدوفروش کاال و سپرده و حوالۀ پولی، در همۀ شهرهای 
مهم ایران نمایندگی داشت )عبداهلل اف، 1362، ص63(. به هرحال با چنان پیشینۀ تجاری ای بود 

که محمدحسین امین الضرب نیز در بندر گز به سرمایه گذاری پرداخت.

تومانیان ها
شکل گیری و فعالیت تجارت خانه ها از نتایج آنی رشد و رونق تجارت داخلی و خارجی 
بوده است و تجارت خانۀ برادران تومانیان نیز یکی از آن ها به شمار می رود. کمپانی تومانیان ها 
)ارامنۀ ساکن تبریز( ازجملۀ مهم ترین مؤسسات تجاری-اقتصادی بود که از عهد ناصری تا 
جنگ جهانی اول به حیات خود ادامه داد. این کمپانی در واردات، صادرات و بانکداری فعالیت 
داشت. این تجارت خانه در 1295ق/1878م شکل گرفت )بیات، 1375، ص94(؛ یعنی تقریبًا 
ده سال بعداز امضای عهدنامۀ ترکمانچای. تومانیان ها بعدازآنکه از تجارت با روسیه پولی 
به دست آوردند، به تدریج در شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی تا ایالت خراسان شعب 
شرکت خود را گسترش دادند )جهانشاهی، 1338، ص47(. وجود این شعب نشانۀ رونق کار 
و توانایی مالی این کمپانی بود. تبریز کانون اقتصاد آذربایجان و بهترین مرکز تجارتی ایران 
)جکسن، 1352، ص62(، انبار کاالهای روسیه و از بزرگ ترین شهرهای ایران به شمار می رفت. 
هستۀ این مؤسسه را باید در دکۀ کوچکی جستجو کرد که مردی به نام هاراتون تومانیانس ارمنی 
در تاریخ 1257ق/1840م در شهر پررونق آن زمان، تبریز2 افتتاح کرد. او از اهالی قراچه داغ 
آذربایجان بود که با صدور و ورود کاالهایی چون آهن آالت و نعل اسب، خشکه، پنبه، ابریشم 
و... در تبریز، کم کم شهرت یافت و کمی بعد چهار پسر او با همکاری یکدیگر در این شهر 
تجارت خانۀ معروف به کمپانی تومانیانتس را تأسیس کردند )فاتح، 1309، ص319(. بنابراین 
در عصر امتیازات زمانی که تجار داخلی متوجه خطر بیگانه شدند به گشایش تجارت خانه هایی 

هرچند کوچک برای صدور و ورود مستقیم کاال پرداختند.
کمپانی تومانیانتس بعداز شکل گیری، به خریدوفروش کاال در بازارهای داخلی و کمی 
بعد در خارج از ایران و به ویژه در قلمرو روسیه مشغول شد. عمدة کار تومانیان ها خرید مواد 

1. برای اطالع از اقدامات و نقش او در حادثۀ 
رژی ر.ک به ناطق، هام. )1373(. بازرگانان 
در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو 

)برپایۀ آرشیو امین الرضب(. تهران: توس.
2.  اوبن که در آستانۀ مرشوطیت از آن جا 
دیدن کرده است، می گوید: »تربیز 250٬000 
نفر جمعیت دارد و انتهای خط کاروان هایی 
برای واردکردن کاال مشغول اند و  است که 
1200 کارگاه قالی بافی در آن موجود است 
شهر  بخش   28 در  آن  کارگر   10٬000 و 
ساکن اند« )اوبن، 1362، صص 54 و 71-70(.
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خام ایران و حمل آن به روسیه بود و طولی نکشید که شعب تجارت خانۀ خود را در هشترخان، 
مسکو، و باکو هم گشودند و کارخانه های متعددی برای پاک کردن برنج و پنبه و غیره در 
روسیه دایر کردند تا اجناس صادره از ایران را در این کارخانه ها به عمل آورند. داشتن شعب 
مختلف در نقاط شمالی ایران و در بعضی از شهرهای روسیه تجارت خانۀ مزبور را واداشت 
که قسمتی از پول خود را به صرافی و خریدوفروش برات های داخلی و خارجی اختصاص 
دهد و این کار را گسترش دهد. بعداز سال 1308ق/1891م برادران تومانیان در ایران به صدور 
مواد خام و بانکداری و ماّلکی پرداختند و با خرید چند کشتی در دریای خزر به حمل کاال 
پرداختند )هاکوپیان، 1380، ص133(. یعنی آن ها عالوه بر امور مالی و صرافی در رشته های 
مختلف صادرات و واردات و زمین داری و امور رفاهی نیز فعالیت می کردند. تومانیان ها با 
برقراری ارتباط با روسیه، نقشی پررنگ در صدور مواد و کاالهای ایرانی ازجمله برنج )ساکما، 
290/2438( به روسیه و ورود اجناس روسی به بازارهای داخلی داشتند. آنان خشکبار، پنبه، 
و ابریشم به روسیه صادر می کردند و نقره و آهن و قماش به ایران وارد می کردند )اشرف، 
1359، ص77(. شهرت تومانیان ها گذشته از امور بانکداری و صرافی، بیشتر به اشتغال آنان در 
امور بازرگانی برمی گشت؛ چون آنان پابه پای تجار خارجی به ویژه روسی، در تجارت داخلی 
و خارجی درگیر بودند. گرچه محل اصلی فعالیت تومانیان ها در شمال قرار داشت، ولی 
آن ها به صورت پراکنده در نواحی پررونق جنوب )حوزة نفوذ انگلیس( نیز فعالیت می کردند. 
سایکس در زمان عبور از رفسنجان می نویسد: »سابق براین قسمت مهم پنبۀ آن جا به هند صادر 
می شد؛ ولی از 1898م/]1306ق[ به بعد مثقال به مثقال آن را با شتر ازطریق شاهرود به روسیه 
می برند و تجارت این کاال به دست تجارت خانۀ تومانیانتس روسی افتاده است« )سایکس، 

1363، ص214(.
این شواهد نشان می دهد که تجارت ایران تماماً در دست اروپاییان نبوده است و با رسیدن 
کاالها به ایران، تجار به ویژه ارامنه آن را توزیع می کرده اند )لمبتون، 1375، ص219(. در نیمۀ 
قرن 19م مبادالت روسیه و ایران حجمی درخور توجه داشت و بازرگانی در والیات شمالی 
کشور، باوجود موانع و محدودیت های فراوان رونق پیدا کرد. در چنین بستری تجار داخلی در 
کنار همتایان خارجی، به بازرگانی روی آوردند. ساختار زمین داری شرقی، دست این تجار را 
باز کرده بود تا رابط مناسبات بازرگانی بین شهر و روستا شوند و به صدور و ورود کاالهای 
گوناگون بپردازند. کمپانی برادران تومانیان با استفاده از این فرصت، با روسیه رابطه برقرار کرد 
و در مبادالت تجاری فعاالنه شرکت کرد و باتوجه به این زمینۀ فعالیت ها بود که مقارن با توسعۀ 

تجاری بندر گز، به سرمایه گذاری در آن جا هم پرداخت.

بندر گز و فعالیت تجار ایرانی 
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زمینۀ فعالیت های تجار در بندر گز
خرید و صدور مواد خام

زمین داری تنها فعالیت تجار نبود؛ بلکه آن ها در زمینه های دیگر ازجمله خرید مواد خام و 
ارسال آن به خارج نیز شرکت می کردند. یکی از ویژگی های مازندران و استرآباد داشتن معادن 
طبیعی بود. استرآباد و بندر گز ازبابت معادنی چون نقره، مس، زغال سنگ، سدیم و... سرزمینی 
غنی به شمار می رفت )تامسن، 1389، ص16(. این معادن بیشتر در مناطق کوهستانی و بر فراز 
تپه ها قرار داشت و لذا کوهستان های استرآباد و اطراف ثروتی غنی داشتند )ملگونوف، 1376، 
صص 183-186(؛ بنابراین وقتی تجار روسی به جنوب شرق خزر آمدند، به استخراج معادن 

پرداختند. تجار ایرانی با الگوگرفتن از تجار روسی کارها و مشاغل آنان را ادامه دادند.
تجار ایرانی وقتی به بندر گز رفتند، ابتدا به علت رونق بازار به فعالیت درزمینۀ مبادلۀ 
مواد خام پرداختند؛ ولی بعداً به کار تولید هم روی آوردند. وجود موادی چون پنبه، خشکبار 
و میوه جات و برنج در بندر گز موجب شد تا صاحبان سرمایۀ ایرانی ابتدا به جمع آوری و 
صادرات و سپس تولید این محصوالت تشویق شوند. برادران تومانیان خشکبار و ابریشم خام 
و پیله صادر می کردند و برای کسب ثروت بیشتر، به ایجاد مزارع تولید این گونه محصوالت 
هم پرداختند )عبداهلل اف، 1362، صص 67-68(. ایران با داشتن اراضی وسیعی در شمال 
کشور، معدنی بزرگ برای تهیۀ مواد خام بود. درآمدهای حاصل از صدور مواد خام برای 
واردکردن یک سری کاالهای خاص به کار می رفت. در بندر گز هم ورود و صدور کاالها 

جریان داشت. طبق جدول زیر در سال های 1328-1329ق این میزان بدین گونه بود.

)جمالزاده، 1335، ص39(.
تجار روسی و ارمنی از راه رشت و خزر 4،284،000 پوند پنبۀ قزوین، زنجان و طارم را 
به مسکو صادر کردند؛ برنج و تریاک نیز از دیگر کاالهای صادراتی آنان بود )عیسوی، 1362، 
صص 354-365(. البته تجار ایرانی با نقش داللی و واسطه گری خود، مواد خام را با قیمت 

ارزان به کشورهای خارجی می فروختند.

مجموعصادراتوارداتاسم بندر

2٬951٬3783٬971٬6296٬923٬007 منبندر گز
   

جدول 1
میزان ورود و صدور کاالها در بندر گز

باقـرعلی عادل فر  
مسعـــود آدینه وند



59
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

خریدوفروش زمین
تجار در نقاط بندری در عرصه های مختلف فعالیت می کردند. درواقع از مهم ترین ویژگی های 
تجار این بود که به تجارت یک کاالی خاص نمی پرداختند و به هر کاری که احتمال 
سودآوری داشت وارد می شدند )توحیدلو، 1394، ص265(. در این راستا مهم ترین اقدام 
تجاری بازرگانان ایرانی در بندر گز، سرمایه گذاری در عرصۀ زمین داری بود. وقتی روس ها به 
این منطقه آمدند، با خرید زمین های اطراف بندر جز از مالکین ساکن آن جا، شروع کردند به 
انحصاری کردن فعالیت های تجاری و اقتصادی. ساخت کارخانه در آن جا باعث نگرانی تجار 
بومی شد )استادوخ، سال 1322ق، کارتن 25، پروندة 4، برگ 66(. در زمان قاجار، زمین داری 
ازجمله مشاغل پردرآمدی بود که چون محدودیت خاصی در آن وجود نداشت، هر فردی 
به راحتی می توانست به آن روی بیاورد. به قول اوبن1 »ایرانیان عادتشان این است که به مجرد 
دستیابی به پول و ثروت، آن را تبدیل به ملک می کنند« )اوبن، 1362، ص32(. پرداخت وام به 
بخش خصوصی و دولتی و به ضمانت گرفتن زمین، عاملی مهم در گرایش تجار به زمین داری 
بود و این روند در ادامۀ سیاست فروش اراضی خالصۀ دولتی برای تأمین هزینه های دولت، 
بیشتر شدت یافت )ترابی فارسانی، 1385، ص307(. با خرید این اراضی به وسیلۀ بازرگانان، 

قشر تاجر-زمین دار شکل گرفت.
زمین داری در بندر گز ازجمله عرصه هایی بود که تومانیان ها به سرمایه گذاری در آن 
پرداختند. به قول مقصودلو: »مردم بندر گز امالک موروثی خود را برای آسودگی خاطرشان 
واگذار خواهند کرد. چون که یک نفر ایرانی از روس ها دل خوش نمی باشد و راضی هستند ماالً 
و جاناً فدایی دولت فخیمه باشند و روس ها دخالت نکنند« )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، 
صص 316-317(. برادران تومانیان که با تجار روسیه و این کشور مستقیم رابطه داشتند و در 
بندر گز هم مشغول مبادله بودند، بعداز مشروطه بیشتر بر این منطقه تمرکز کردند و بخشی 
از پول خود را به خرید زمین در این منطقه اختصاص دادند. براساس سندی تومانیان ها در 
بندر گز، یک عمارت آباد، بیست باب دکان، یک انبار بزرگ، و یک باب کارخانۀ پنبه پاک کنی 
برای استخراج پنبه از پنبه دانه داشته اند )ساکما، 240/23421(. در سال 1308ق/1890م خالصه 
شکل عمدة دیگری از مالکیت بود که در اختیار شاه قرار داشت و دولت قاجار از اواخر دورة 
ناصرالدین شاه، قسمت عمدة این زمین ها را برای آنکه آباد شوند فروخت و این موضوع 
به تجارِ بزرگ فرصتی داد که سرمایۀ خود را در زمین داری به کار گیرند )خسروی، 1351، 
صص 21، 24(. بخشی از اراضی خالصه در استرآباد به برادران تومانیان واگذار شد )ساکما، 
240/92027(. البته هدف اصلی تومانیان ها از این خرید کسب سود بود و اگر با پیشنهادی 
.Oben .1خوب هم مواجه می شدند، امالک خود را به فروش می گذاشتند. مثالً در 1312ق/1893م 
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بسیاری از اراضی ساحلی بندر گز را به تجارت خانۀ پنبۀ روسی )پرس خلویرک( فروختند 
که البته امین مالیۀ استرآباد به این معامله اعتراض کرد )ساکما، 240/31519(. تومانیان ها در 
برخی موارد درقبال طلب خود، به توقیف و مصادرة زمین بدهکاران خود می پرداختند )ساکما، 
240/21539(. برای نمونه طبق گزارش مقصودلو: ]یک بار[ سیف الملک پسر مرحوم سپه ساالر 
قریۀ لیوان هشتیکه را درعوض طلب به ادارة تومانیانتس واگذار کرد. این گزارش نشان دهندة 
مکنت و ثروت تومانیانتس است که به محض کاهش نفوذ روسیه در بندر گز و استرآباد، به 

سرمایه گذاری در آن جا پرداختند.
می کردند.  سرمایه گذاری  نیز  شهری  مستغالت  و  کشاورزی  اراضی  درزمینۀ  تجار 
علنی شدن ثروت تجار در بسیاری از موارد مساوی بود با مصادرة آن )سیف، 1375، ص291(. 
این موضوع عاملی بسیار مهم در روی آوردن تجار به خریدن امالک بود. آن ها اراضی زیادی 
را در مازندران، کرمان، یزد، اصفهان، مشهد و... خریداری کردند. هزینه های باالی دولت قاجار 
و خالی شدن خزانه، حکومت را بَرآن داشت که برای تأمین هزینه ها، سیاست فروش اراضی 
خالصه را در پیش گیرد. در چنین وضعیتی تجار ایرانی بزرگ ترین خریدار اراضی دولتی بودند. 
محمدحسین امین الضرب یکی از تجار این دوره بود که پنج دانگ زمین های بندر گز را خرید 
)مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص252(. او یک بار زمینی را به نمایندة تومانیانتس اجاره 
داد که آن نماینده هم آن زمین را به یک کمپانی روسی برای تأسیس انبار نفت در مجاورت 

گمرک خانه، اجاره داد )ساکما، 240/14545(.
گرچه در دورة قاجار، نظربه فقدان امنیت، افزایش مالیات و سدهای گمرکی، بسیاری 
از تجار این دوره به تظاهر اموال و ثروت خود عالقه ای نداشتند و آثار ُمکنت را در ظاهر و 
بیرون از منازل خود بروز نمی دادند؛ مبادا که دولت و مردم تقاضایی بی مورد از آنان بکنند و 
از چنگ شان دربیاوردند و لذا یک بوروژوازی مالک شکل گرفت )فشاهی، 1360، صص 
231-240(. البته این موضوع به معنای استقالل کامل این تجار از دولت نبود و آنان همواره باید 
مالیات و عوارض خود را می پرداختند. مثالً حاج محمدحسین امین الضرب که بخش زیادی 
از بندر گز را هم خریده بود و اغلب زمین های آن جا ازآِن وی بود )استادوخ، سال 1328ق، 
کارتن 51، پروندة 5، برگ 5( در اواخر دورة قاجار ادارة مالیۀ آن جا زمین هایش را مصادره کرد 
)ساکما، 240/14545(. او نیز ازجمله بزرگ ترین تاجران زمین داری بود که امالک فراوانی را 
از خالصه جات دولتی خریده بود )ساکما، 230/2568(. جنوب شرق دریای خزر و بندر گز 
ازجمله مناطقی بود که او در آن جا زمین خریده بود. محمدحسین بسیاری از اراضی خود را 
به خارجیان اجاره می داد )ساکما، 230/1207(. لذا خرید زمین و ملک داری یکی از حرفه های 

تجار و عرصه های سرمایه گذاری آنان بود.
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کاشت و معاملۀ محصوالت کشاورزی
در دورة قاجار اقتصاد صنعتی در کشور وجود نداشت؛ درنتیجه ازجمله زمینه های سرمایه گذاری 
با هدف کسب سود، کشاورزی و خریدوفروش محصوالت زراعی بود. هم زمینۀ داخلی تولید 
محصوالت کشاورزی فراهم بود و هم این محصوالت در بازارهای جهانی خریداران زیادی 
داشت. درنتیجه تجار ایرانی در کنار کارخانه داری و گسترش صنعت، به سرمایه گذاری درزمینۀ 
کشاورزی هم پرداختند. مقصودلو اشاره می کند: »وقتی خبر رسید ]که[ به مالحظۀ کمبود آذوقه 
در خاک روسیه، تاجر تومانیانس به ُقرب ]نزدیک[ چهار هزار خروار شلتوک از انزان ]منطقۀ 
بندر گز[، کردمحله ]کردکوی[ و دیگر ُقرای مازندران خریداری کرده و در بندر جز در انبار 

گذاشته است« )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص440(.
مقصد عمدة این کاالها و مواد روسیه بود؛ منتها به فرانسه و بلژیک هم ارسال می شد. 
غالت در داخل کشور نیز خریدار زیاد داشت. برادران تومانیان از کشاورزان بندر گز و اطراف 
آْن گندم می خریدند و آن را در سطح وسیع به خبازخانه های پایتخت و دیگر شهرهای مهم 
شمالی کشور می فروختند )ساکما، 240/4025؛ 240/7786(. آنان هم چنین درنتیجۀ قراردادی 
که وزارت مالیه با آنان امضاء کرده بود )ساکما، 240/747(، تهیۀ برنج موردنیاز تهران را برعهده 
داشتند )ساکما، 240/14545(. تجار هم چنین درزمینۀ احداث و تعمیر راه ها و پل ها و معابر هم 

سرمایه گذاری می کردند.

نتیجه گیری
تحوالت اقتصادی ایران در دورة قاجار متأثر از نظام اقتصاد جهانی، باعث گسترش فعالیت های 
بازرگانی در داخل کشور شد. ایالت استرآباد، در ادامۀ امضای عهدنامۀ ترکمانچای، موردتوجه 
روس ها قرار گرفت و آن ها از این فرصت برای حفظ منافع نظامی و سیاسی دربرابر تهدید 
رقیب استعماری خود بریتانیا در مستعمرات شرقی چون افغانستان و هند، و یافتن بازاری 
برای فروش کاالهای خود و تهیۀ مواد خام ارزان، استفاده کردند. قریۀ »گز« واقع در جنوب 
شرقی دریای خزر در دورة ناصرالدین شاه قاجار در ادامۀ پیشروی های روسیه به سوی شمال 
و شمال شرقی ایران، و سلطه بر بازارهای داخلی در رقابت با انگلیس، به شکل شهری بندری 
درآمد. این شهر کوچک ابتدا به پایگاه تجاری روس ها و دروازة ورود و خروج مواد و کاال 
بدل شد و مأموران روسی بر آن جا تمرکز کردند؛ ولی با احداث و تثبیت راه آهن ماورای خزر 
و اهمیت یافتن خط ترکمنستان به خراسان، حضور روسیه در بندر گز و استرآباد کاهش یافت 
و به تدریج راه برای فعالیت تجار ایرانی در امور بازرگانی، اقتصادی و عمومی این شهر-بندر 
فراهم شد. افرادی همچون »امین الضرب ها« و »تومانیان ها«  به عنوان ثروتمندترین تجار ایرانِی 
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دورة قاجار، قسمتی از پول و دارایی خود را به امور مختلف در بندر گز اختصاص دادند. رونق 
و اهمیت بندر گز بستری فراهم کرده بود که برخی از تجار ایرانی، در کنار و یا جدا از تجار 
خارجی و به ویژه روسی، به امور تجاری و توسعۀ آن جا بپردازند. درنتیجه نوعی »سرمایه گذاری 
بومی« پا گرفت که تا اواخر دورة قاجار در کارهای عام المنفعه، زمین داری و صنعت پارچه بافی، 
خریدوفروش مواد خام، کشت گیاهان و سبزی جات، و تأسیسات بندری فعالیت می کرد. 
البته همواره بر سر راه توسعۀ مناسبات سرمایه داری -به معنای غربی کلمه- در ایراِن دورة 
قاجار، موانعی مهم وجود داشت؛ ولی این موضوع به این معنا نبود که تجار داخلی، مطلقًا 
به سرمایه گذاری توجهی نکنند. با تکیه بر اسناد تاریخی و شواهد موجود روشن می شود که 
برخی از تجار داخلی با هدف کسب سود و شهرت، قسمتی از دارایی خود را به امور تجاری 

و رفاهی در نقاط دارای ظرفیت ایران اختصاص می داده اند.
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مقدمه
احداث راه های ارتباطی از گذشته تا امروز از مهم ترین عوامل مؤثر در توسعۀ تجارت 
بوده است. وجود راه های هموار نخستین زمینۀ مهم در ترقی تجارت هر کشور محسوب 
می شود؛ ولی متأسفانه در چهار دهۀ پایانی حکومت قاجار این عامل بر ایران حاکم نبود. 
بنابر گزارش یکی از شاهزادگان قاجار »در نبود و یا کمبود راه ها، مازاد محصوالت فاسد 
و خراب می شد و تولیدکنندگان به دلیل نفروختن محصوالتشان برای تهیۀ سایر امتعه 
با مشکل مواجه می شدند« )عین السلطنه، 1378، ج7، ص4921(. ایران در سدة نوزده 
میالدی باوجود موقعیت مناسب در مسیر استراتژیک آسیا-اروپا و دسترسی به آب های 
آزاد، سهمی اندک در مبادالت تجاری داشت که به نظر می رسد یکی از مهم ترین علل آن، 

بی توجهی حکومت قاجار به موضوع راه و راه سازی بوده است.
در گزارش های داخلی و گزارش سیاحان و نویسندگان غربی به جاده های نامناسب 
و ناایمن دورة قاجار اشاره شده است؛ برای نمونه روزنامۀ حبل المتین می نویسد: »بدبختانه 
ایران مملکت بی راه است و مملکت بی راه بی سعادت است« )حبل المتین طهران، 1325ق، 
س1، ش36، ص4(. عین السلطنه نیز، خرابی، گرانی و فالکت ایران را ناشی از فقدان 
راه های مناسب تحلیل کرده است )عین السلطنه، 1379، ج8، ص6076(. به نوشتۀ کلنل ییت: 
»در مشهد و سایر شهرهای ایران، هیچ حاکمی به فکر ساختِن جاده و راه نیست« )ییت، 
1365، ص7(. هانری رنه دالمانی نیز در اوایل سدة نوزده گزارشی از وضعیت نامطلوب 
راه سازی اطراف مشهد به دست داده است )دالمانی، 1335، ج3، ص589(. براساس آمار، در 
سال 1340ق/1921م درمجموع 639 فرسنگ راه شوسۀ قابل استفاده در ایران وجود داشته 

که 25 فرسنگ آن راه مشهد-قوچان بوده است )عین السلطنه، 1379، ج8، ص6432(.
مقالۀ پیِش رو با هدف بررسی اهمیت راه مشهد-عشق آباد و تحلیل عواملی هم چون 
ساخت راه توسط مهندسان، اخذ راهداری برای توسعه و مرمت راه، چالش ها و مشکالِت 
توسعه، و تعمیر و تغییر مسیر آن راه با تکیه بر اسناد نویافته به سه پرسش اصلی پاسخ 

خواهد داد:
1. راه مشهد-عشق آباد چه اهمیتی برای دولت های ایران و روسیه داشت؟

2. علت مخالفت های داخلی و خارجی با توسعه، تعمیر و تغییر مسیر راه مشهد-
عشق آباد چه بود؟

3. صاحباِن امتیاز راه مشهد-عشق آباد با چه موانع و چالش هایی روبه رو بودند؟
با بررسی پژوهش های انجام شده درزمینۀ راه و راه سازی در دورة قاجار، پژوهشگران 
تاریخ قاجار تاکنون تصویری روشن از توسعه و مرمت راه تجاری مشهد-عشق آباد در 
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دورة قاجار عرضه نکرده اند و تنها به طورکلی به واگذاری امتیاز این راه به حاج ابوالقاسم 
کرده اند.  اشاره  رئیس التجار  حاج غالم رضا  پسرش  و  1318ق(  )وفات  ملک التجار1 
از این میان، مهدی وزین افضل در رسالۀ دکتری خود با موضوع »تحلیلی تاریخی از 
سیاست گذاری ها، چالش ها و کارکردهای توسعۀ راه سازی شوسه در نیمۀ دوم قاجار 
با تکیه بر اسناد )1264-1344ق(« بیشتر به راه های شوسه در شمال کشور مانند راه 
شوسۀ تهران-مازندران، راه شوسۀ قزوین-تبریز-جلفا، راه شوسۀ گیالن و راه شوسۀ 
تهران-قم پرداخته است.2 هم چنین پیمان ابوالبشری و علی یحیایی در مقالۀ »نقش روسیه 
در توسعۀ راه تجاری مشهد-عشق آباد با تکیه بر اسناد کنسول گری بریتانیا« که در شمارة 
60 فصل نامۀ تاریخ روابط خارجی منتشر شده است، صرفاً و به اختصار به نقش روسیه در 
توسعۀ راه تجاری مشهد-عشق آباد پرداخته اند که عالوه بر برخی اختالف ها در برداشت 
از جنبه های مقایسه ای و تکمیلی، از اسنادِ ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه و 
اسناد کتاب خانۀ ملی ایران و سایر منابع و تحقیقات هم کمتر بهره برده اند. ازاین رو، مقالۀ 
حاضر عالوه بر استفاده از منابع و یافته های پژوهشی موجود، با اتّکا به اسنادِ ادارة اسناد 
و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجۀ ایران و اسناد کتاب خانۀ ملی ایران به بررسی و تحلیل 
جامعی از عوامل مؤثر بر احداث، تعمیر، تغییر مسیر و چالش های موجود در مسیر راه 

شوسۀ مشهد-عشق آباد پرداخته است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از اسناد موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور 
خارجه )65 شماره سند(، سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )6 شماره سند( و اسناد 
موسسۀ کتاب خانه و موزة ملی ملک )4 شماره سند( که ارتباطی مستقیم با موضوع پژوهش 
حاضر )توسعه و مرمت راه مشهد-عشق آباد در دورة قاجار( دارند، به نگارش درآمده است. 
اسناد استفاده شده مربوط به سال های 1302ق تا پایان دورة قاجارند. برخی از این اسناد 
را اشخاص و نهادهای ایرانی نوشته اند و برخی را سفارت خانۀ روسیه نوشته است. این 
اسناد شامل نامه های شخصی و نامه های رسمی و بعضاً مهردارِ مبادله شده بین وزارت امور 
خارجه با وزارت فواید عامه، سفارت خانۀ روسیه در ایران، سفارت ایران در سن پترزبورگ 
ایالت خراسان، سیستان و عشق آباد است. هم چنین  و کارگزاری های امور خارجه در 
امور خارجه و  به وزارت  مردم  آن ها و  راه، مخالفان  این  امتیاز  تلگراف های صاحباِن 
کارپردازی ها با موضوع راه مشهد-عشق آباد بررسی شده است. از بررسی اسناد نویافتۀ 
بهره برداری شده و تحلیل داده ها در این مقاله، اطالعات تاریخی مهمی به دست می آید که 

)ملک التجار  اصفهانی  حاج ابوالقاسم   .1

خراسان( پرس دوم آقامحمدحسین رصاف 

اصفهانی و برادر کوچک حاجی محمدحسن 

امین الرضب بود. او پس از آمدن از اصفهان، 

برادر  و  امین الرضب  با  تهران  در  مدتی 

کوچکشان، حاجی عبدالرحیم اصفهانی در 

بودند، در دادوستد  برپا کرده  رشکتی که 

بود. سپس به منایندگی ازسوی همین رشکت 

تجارت  به  آن جا  در  و  رفت  استانبول  به 

از  1289ق/1873م  سال  در  او  پرداخت. 

استانبول به مشهد رفت و تا پایان عمر در 

مشهد به تجارت پرداخت )ناطق، 1373، 

ص121(.

http://thesisdl.ui.ac.ir/ )سپندا(:   .2

.Forms/Public/Default asp
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پژوهشگران تاریخ اجتماعی و اقتصادی دورة قاجار را یاری می رساند. روشن است که 
عرضۀ گزارش توصیفی معتبر و َروِشمندی به عنوان مقدمۀ هرگونه تحلیل مسائل این دوره 
بس ضروری است و به جهت شأن و جایگاه اثر اهمیت دارد. در این جستار عالوه بر اِستناد 
به منابع اولیه و تحلیل هایی جدید و متفاوت از موضوع، توصیفی مستند به اسناد معتبر و 

نویافته نیز چشمگیر است.

1. اهمیت تجاری راه مشهد-عشق آباد
دولت روسیه بعداز تسلط بر نواحی ماوراء دریای خزر، برای دسترسی آسان به شمال 
خراسان از مسیر عشق آباد، ساخِت راه شوسه را تا عشق آباد و از عشق آباد به سمت قوچان 
با  ارتباطی  آن طریق، وسیله ای  از  تا  )استادوخ، 1319/23/7/14ق(  آغاز کرد  و مشهد 
»عشق آباد، پایتخت نظامی و اداری روس در شمال ایران« داشته باشد )کرزن، 1362، ج1، 
ص83( و بتواند شهر مشهد را ازطریق راه قوچان-عشق آباد به ماوراء دریای خزر متصل 
کند )استادوخ، 1321/22/5/10ق(. راه عشق آباد-مشهد برای دولت روسیه تا آن جا اهمیت 
داشت که به گزارش کنسول انگلیس در 20اکتبر1912م، روس ها تمام جاده های خراسان را 
به استثناء جادة مشهد-عشق آباد که نیروهای روسی از آن محافظت می کردند به مدت یک 
ماه مسدود کرده بودند )Burrell, 1997, V5, P453(. دولت روسیه ازلحاظ استراتژی منطقه ای 
با ساخت و توسعۀ راه تجاری عشق آباد به سمت مشهد به دنبال دسترسی به خراسان و 
برقراری روابط تجاری با ایران بود. درمقابل، دولت ایران هم ملزم شد تا برای »تحصیل 
رضایت خاطر اولیای دولت روس« )ساکما، 7749/071-295( و هم چنین برقراری ارتباط 
تجاری با روسیه با هدف توسعۀ تجارت و تأمین کاالهای موردنیاز خود و تأمین ارتباط 
ازاین رو، ناصرالدین شاه )حک، 1313- ایران را احداث کند.  با عشق آباد، جادة داخل 
1264ق( به موجب قراردادی درجهت ترویج مراودات تجاری مابین والیت های ماوراء 
خزر و خراسان )ساکما، 7749/121-295( متعهد شد از مشهد تا سرحد راه شوسه احداث 
کند و دولت روسیه هم متعهد شد از سرحد تا عشق آباد راه شوسه احداث کند )اختر، 
1306ق، س15، ش26، ص204؛ عالءالملک، 1362، ص170(. جادة مدنظر از سرحد 
هودان1 تا عشق آباد 6 فرسنگ و از عشق آباد تا مشهد 34 فرسنگ بود )طوس، 1328ق، 
س1، ش38، ص2(. ناصرالدین شاه از سال 1303ق/1885م امتیازِ جادة داخِل ایران را به 
آلبرت کاستیگر2، مهندس اتریشی و از معلمان دارالفنون، واگذار کرد. البته کاستیگرخان 
قبل از دریافت این امتیاز، در سال 1302ق/1884م با همراهی محمدحسین میرزا مهندس 
و مسیو تُل پیکو3، نمایندة دولت روسیه، برای تعیین خطوط، ساخت پُل ها و مخارج راه 

مراکز  از   )Howdan( گئودان  هودان/   .1

عمدۀ گمرکی در روسیه بود که تجار خراسان 

بیشرت از این مسیر با روسیه مبادله می کردند.

2. Albert Gasteiger

3. Tool Piko
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عازم مشهد شده بود )ساکما، 7749/079-295(. او در بازدیدش، راه مشهد تا قوچان را 
هموار و از قوچان تا باجگیران را خراب و ناهموار توصیف کرده است )ایران، 1303ق، 

ش608، صص 3-2(.
به پایان رسید؛  مراحِل ساخِت جادة واقع در روسیه  پیش از سال 1305ق/1888م 
ولی ساخت جاده در داخل ایران هنوز شروع نشده بود. دولت روسیه که از تأخیر در 
انگلستان در حوزة کارون نگران  به دولت  امتیاز  اعطاء  ایران و  پیشرفت جادة سمِت 
بود، با قراردادی محرمانه به دولت ایران برای تکمیل فوری جادة عشق آباد-مشهد فشار 
آورد. بااینکه ناصرالدین شاه به انجام این کار متمایل نبود، ولی قدرت مقاومت دربرابر 
روس ها را هم نداشت؛ به همین دلیل کاستیگرخان را از کار برکنار کرد )کرزن، 1362، ج1، 
ص139( و امتیاز راه را برابر فرمانی در اواخر سال 1305ق/1888م به مدت نودونه سال 
به حاج ابوالقاسم ملک التجار، رئیس صنف بازرگانان مشهد، واگذار کرد تا راهی ارابه رو 
و کالسکه رو به همراه مهمان خانه و کاروان سرا از مشهد تا باجگیران احداث کند و برای 
مخارج تعمیر و توسعه، از عابران حق عبور دریافت کند )استادوخ، 11-1321/23/8/5ق(. 
حق عبور یکی از منابع مهم مالی برای توسعه و تعمیر راه مشهد-عشق آباد بود. چون 
راه مزبور در برخی از قسمت ها کوهستانی بود و به مستحفظ و مخارج راهداری ازقبیل 
برف روبی برای جلوگیری از مسدودشدن نیاز داشت، از عابران و تجار حق عبور دریافت 
می شد )خراسان در اسناد امین الضرب، 1390، ص183(. ابوالقاسم ملک التجار متعهد شده 
بود تا جادة داخل ایران را در مدت یک سال به اتمام برساند )کرزن، 1362، ج1، صص 
139-140(. هیئت وزیران بعداز مرگ ملک التجار راه شوسه را به پسرش حاج غالم رضا 
رئیس التجار )تولد 1255ش/1293ق(، رئیس صنف تجار مشهد، تفویض کردند )خراسان 
در اسناد امین الضرب، 1390، ص308(. رئیس التجار از تجار بزرگ خراسان در اواخر 
حکومت قاجار و اوایل پهلوی بود که چندین دوره ازطرف مردم مشهد و سبزوار به 

نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.
خراسان، به ویژه مشهد به عنوان مرکز عمدة مصرِف کاالهای تولیدی کارخانه جات 
روسیه، برای دولت روسیه حائز اهمیت بود. این موضوع، نفوذ تجاری روسیه را از مسیر 
عشق آباد-قوچان-مشهد در خراسان به دنبال داشت؛ به گونه ای که در شهرهای خراسان از 
حدود استرآباد تا مشهد مانند شاهرود، سبزوار، نیشابور، بجنورد، شیروان و قوچان آثار 
نفوذ روس ها در همه جا مشاهده می شد. در بازار این شهرها بیشتر اجناس روسی مانند: 
پارچه، قند، شکر، چینی آالت، فلزات، قوری، استکان، سماور، لیوان، سینی، قاشق، چنگال، 
و چهل چراغ یافت می شد. در یک کالم می توان گفت که تأمین تمام حوایج زندگی مردم 
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این مناطق در انحصار روس ها بود )اختر، 1307ق، س16، ش19، ص158؛ کرزن، 1362، 
ج1، صص 282-283(. تجارت روسیه از راه عشق آباد )از مراکز عمدة تجاری روسیه 
ایران( پررونق بود و راه تجاری عشق آباد-قوچان مدخِل خصوصی کاالهای تولید  با 
روسیه به ایالت خراسان به شمار می رفت )کرزن، 1362، ج1، ص139؛ دالمانی، 1335، 
ج3، ص550؛ عین السلطنه، 1376، ج2، ص1677(. موضوع مهم تر، نیاز دولت روسیه به 
تأمین آذوقۀ روزانۀ شهر عشق آباد از مشهد بود )سایکس، 1336، ص30(. به علت وجود 
خطِّ آهن ماوراء دریای خزر و ارتباط آسان دو شهر مشهد و عشق آباد، اجناس انگلیسی 
-چون می بایست اول از دریا عبور می کرد و بعد راه های طوالنی را در خشکی طی 
می کرد- امکان رقابت با اجناس روسی را در ایالت خراسان نداشت )کرزن، 1362، ج1، 
صص 228-229(. نکتۀ دیگر در احداث راه شوسۀ عشق آباد-مشهد برای دولت روسیه، 
آبادکردِن عشق آباد در مقابل خراسان بود )طوس، 1328ق، س1، ش52، ص2(. تنها شش 
فرسخ از این راه در داخل خاک روسیه قرار داشت و عشق آباد با هزینه ای کمتر می توانست 
با خراسان راه تجارتی داشته باشد؛ درصورتی که مسیر مشهد تا عشق آباد برای دولت ایران 

مخارجی هنگفت به همراه داشت.
برای مشهد تجارت با روسیه مهم تر از تجارت با تهران بود؛ چون جادة مشهد-
عشق آباد تنها جادة مدرنی بود که تا سال 1892م/1309ق راه اندازی شده بود )ابوالبشری 
و یحیایی، 1393، ص119(. شاه راه مشهد-عشق آباد یکی از راه های بزرگ بازرگانی بین 
خراسان و ماوراء خزر به حساب می آمد؛ چون همیشه تعداد زیادی شتر، االغ، واگن و 
درشکه های چهاراسبه )ییت، 1365، ص157( برای حمل مال التجاره در آن درحال حرکت 
بودند و مشهد، شهرِ عمدة خراسان، نقش و سهمی عمده در تجارت و توزیع این کاالها در 
این ایالت داشت )کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان، 1380، ص966(. 
به دلیل همین اهمیت تجاری بین خراسان و آخال بود که سفارت روسیه با دولت ایران 
مکاتبه کرد تا برای افزایش روابط تجاری میان مشهد و عشق آباد -از مراکز عمدة خراسان 
و آخال- راه شوسه احداث شود )استادوخ، 1324/24/2/42ق(. کارپرداز ایران در عشق آباد 
هم در 29جمادی الثانی1329ق/1911م به راه تجاری عشق آباد-مشهد اشاره کرده و اهمیت 
تعمیر آن را برای روسیه نیازِ ایالت آخال به آذوقۀ خراسان بیان کرده است. او هم چنین بیان 
می کند که دولت ایران هم باید به این موضوع توجه نشان دهد و راه شوسۀ باجگیران تا 
مشهد را تعمیر کند؛ با این کار صادرات گمرکی دولت ایران در سرحدات خراسان بیش از 
واردات می شود )استادوخ، 1329/50/15/3ق(. البته نباید ازنظر دور داشت که یکی از 
اصول اساسی سیاست دولت روس در مشرق زمین، گسترش نفوذ سیاسی ازطریق نفوذ 
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تجاری بود )کرزن، 1362، ج1، ص280(. این موضوع از مبانی تغییرناپذیر و راهبردی 
سیاست روس ها در آسیا و به ویژه در ایران بود.

اهمیت تجاری راه مشهد-عشق آباد تا آن جا بود که تمام رؤسای تجارت خانه های 
مستقر در خراسان به وزارت خارجه و وزارت مالیه فشار می آوردند تا اقدام الزم برای 
آمدوشد و حمل ونقل  راهِ  موقع زمستان  انجام شود؛ چون  راه مشهد-عشق آباد  تعمیر 
مال التجاره مابین خراسان و آخال به کلی متروک می شد و این موضوع روابط تجاری ایران 
و روسیه را با مشکل مواجه می کرد )استادوخ، 1323/18/5/21ق(. راه مشهد-عشق آباد 
بعدها برای دولت روسیه از جنبۀ نظامی هم اهمیت پیدا کرد؛ زیرا در هنگامۀ جنگ اول 
جهانی، وسایل نقلیۀ چرخ دار روسیه در بخشی از جادة مشهد-قوچان تردد می کردند 
)لیتن، 1367، ص243؛ انتنر، 1369، ص97؛ مابرلی، 1369، ص30(. راه سازی در ایران 
منافع اقتصادی و نظامی زیادی برای دولت روسیه داشت؛ هم راه ورود کاالهای روسی را 
به ایران باز می کرد و هم زمینۀ تسلط نظامی روس ها بر شمال ایران را فراهم می کرد. به نظر 
می رسد که این موضوع سبِب ورود روسیه به عرصۀ راه سازی در مسیر مشهد-عشق آباد 

بوده است.

2. مشارکت نیروهای داخلی و خارجی در احداث راه
منافع سرشار راه شوسۀ مشهد-عشق آباد ازجمله دریافت حق عبور از عابران و تجار، 
موضوعاتی  و  خراسان  به  روسی  کاالهای  واردات  مهمان خانه داری،  کاروان سراداری، 
ازاین دست، موردتوجه شخصیت های داخلی ازجمله حاج ابوالقاسم ملک التجار )وفات 
1318ق(، حاج غالم رضا رئیس التجار، محمدکاظم ملک التجار1 )وفات 1344ق(، رکن الدوله 
به دنبال  افراد یادشده و دولت روسیه  ازاین رو،  )وفات 1318ق(، و دولت روسیه بود؛ 

به دست آوردن امتیاز راه مشهد-عشق آباد بودند.

 2 .1.  مشارکت در ساخت راه و مهندساِن آن؛ چالش های موجود

برای طراحی، نقشه کشی و نظارت بر ساخِت راه مشهد-عشق آباد از مهندسان داخلی 
احداث  برای  سال 1302-1305ق/1885-1888م  از  ابتدا،  در  شد.  استفاده  خارجی  و 
راه مشهد-عشق آباد کاستیگرخان به خدمت دولت ایران درآمد؛ ولی بعداً امتیاز راه از 
او گرفته شد و به حاج ابوالقاسم ملک التجار واگذار شد. حاج ابوالقاسم ملک التجار در 
سال 1306ق/1889م موسیو بارتل2، مهندس فرانسوی را با حقوق 834 تومان برای یک 
سال، برای ساخت راه مشهد-عشق آباد استخدام کرد )خراسان در اسناد امین الضرب، 

فرزند  ملک التجار  محمدکاظم  حاج   .1

آقامحمدمهدی ملک التجار تربیزی بود که 

در سال 1287ھ ق با حکم نارصالدین شاه به 

ملک التجار کل ماملک محروسۀ ایران ملّقب 

شد )مکمم: شامره بازیابی 53(.

2. Bartel
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1390، ص193(. شاه زاده محمدحسین میرزا، مهندس راه شوسۀ دولتی نیز به عنوان مباشِر 
حاج غالم رضا رئیس التجار، نقشۀ تمام مسیر راه مشهد-عشق آباد را با تعیین محل عوارض 
زمین، پل ها و منزلگاه های آن ترسیم کرد )خراسان در اسناد امین الضرب، 1390، صص 
191، 313، 550(. این راه از دهکدة امام قلی1 در شش فرسنگی قوچان تا سرحد روسیه 
)ساکما، 7749/079-295( از کوه های امام قلی و شمخال )طوس، 1328ق، س1، ش38، 
ص2( عبور می کرد که »عمدة سختی راه هم از همین امام قلی در شش فرسخی قوچان تا 
سرحد« بود )ساکما، 7749/079-295(. گزارش موسوی اصفهانی در سال 1315ق/1897م 
نشان می دهد که مسیر راه از عشق آباد تا باجگیران کوهستانی بوده است و با زحمت زیاد، 
جاده ای در وسط آن کوه ها احداث کرده بوده اند )موسوی اصفهانی، 1392، ص131(. 
به نظر می رسد که یکی از عوامل پیشرفِت اندک در ساخِت این راه، کوهستانی بودن و 
درنتیجه سخت گذربودن این مسیر بوده است )اختر، 1306ق، س15، ش 26، ص204(؛ 
تاجایی که در برخی مناطق کوهستانی برای هموارکردن مسیر و شکستِن سنگ ها از باروت 
استفاده می کرده اند )سیاح محالتی، 1359، ص314(. کمبود امکانات فنی برای ساخت و 
تعمیر این راه در آن زمان، سبب پرداخت هزینه های زیادی ازطرف دولت و صاحبان امتیاز 

این راه می شده است.
مهندسان، عالوه بر نقشه کشی و طراحی، بر ساخت، تعمیر و توسعۀ راه نیز نظارت 
داشتند؛ چنانکه مسیو نوز، رئیس گمرکات ایران، در جمادی االول 1323ق/1905م به دلیل 
تأخیر رئیس التجار در تعمیر راه درنظر داشت تا برای جلوگیری از خسارت به تجارت 
اتباع روسیه مهندس دوبرک2 بلژیکی را برای تعمیر و اصالح راه استخدام کند )استادوخ، 
1323/18/5/9ق(. سفارت روسیه هم درنظر داشت بعدازآنکه راه شوسه از هودان الی 
قوچان ساخته شد، پس از تصدیق مسیو دوبرک، اجازة دریافت نصِف حق عبور راه را به 
رئیس التجار بدهد )استادوخ، 1324/24/2/46ق(. چنان که تلگراف 7شوال1324ق/1906م 
مشیرالدوله )وفات 1314ش( به آصف الدوله، والی خراسان، مؤید آن است که بعداز تأیید 
میرزاعبدالرحیم خان کاشف الملک، مهندس راه، نصِف حق عبور به رئیس التجار پرداخت 
شود. کاشف الملک با تأیید تسطیح راه، اجازة دریافت نصف حق عبور را صادر کرد 
)استادوخ، 1324/24/2/53ق(. چند ماه بعد، کاشف الملک در صفر1325ق/1907م به دنباِل 
شکایت گاریچی ها، برای تعمیر راه به قوچان اعزام شد )استادوخ، 5-1325/20/2/1ق(. او 
برای مرمت راه شوسه از مشهد به قوچان، سی هزار تومان پول نقد، یک نفر معمار، شش 
نفر بنا، یک نفر مباشر، یک نفر محاسب، چهارصد نفر عمله، ده گاری دوچرخ، پنجاه رأس 
االِغ ریگ کش، و بیل و کلنگ درخواست کرد )استادوخ، 1325/25/2/20ق(. عالءالسلطنه، 

1. Imam Quli

2.  Dobrouk
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وزیر امور خارجه، برای تسهیل در رونِد ساخت این جاده، در تلگرافی از اسپینال1، رئیس 
گمرک قوچان خواست تا حق عبور دریافتی را که در نزد بانک استقراضی است برای 
تعمیر راه به کاشف الملک تحویل دهد )استادوخ، 1325/20/2/13ق( تا با نظارت مهندس 

دولتی، تعمیر راه انجام شود.
مهندسان راه، بر روی گودال های عمیق و آب گیر در مسیر مشهد تا باجگیران پُل 
می ساختند و پُل های نامناسب را که در عرض راه از چوب ساخته شده بود تخریب 
می کردند و برای استحکام بیشتر با آجر و آهک می ساختند )خراسان در اسناد امین الضرب، 
1390، ص193(. باوجوداین، وزیرمختار روسیه برای تسهیل تجارت و حمل ونقل در 
تشکیل  کمپانی  که یک  داد  راه رشت-تهران، درخواست  همانند  راه مشهد-عشق آباد 
شود. او مدعی شد که اگر دولت ایران این کمپانی را تشکیل ندهد، اتباع روسیه اقدام 
خواهند کرد )استادوخ، 1318/23/29/0017ق(. رئیس التجار، هم به دلیل آنکه تجار ایرانی 
به سرمایه گذاری در طرح هایی با سودآوری نامشخص تمایل نداشتند و هم به دلیل کمبود 
سرمایه و سرمایه گذار داخلی خواهان مشارکت اتباع روسی در تشکیل کمپانی راه مشهد-
عشق آباد بود )استادوخ، 1318/23/29/0020ق(. عالوه براین، سفارت روسیه به دنبال منافع 
این راه درخواست داد.  برای دایرکردن مهمان خانه در مسیر  این راه،  اقتصادی فراوان 
مشیرالدوله، وزیر خارجه، دراین باره به منتخب الملک، کارگزار خراسان، می نویسد: »اگر 
رعایای ایران تمایلی به دایرکردن مهمان خانه در عرض راه ندارند، اتباع روس حاضرند 
مباشرت به این کار کنند. با رئیس التجار مشورت کنید تا با مشارکت چند نفر از رعایای 
ایران، مهمان خانه در راه دایر کنند که این کار ازمیان تبعۀ ایران خارج نشود؛ َوااِّل چنانچه 
تبعۀ ایران اقدام نکنند، اتباع روس حاضرند مهمان خانه در عرض راه دایر کنند«؛ البته 
زمانی که از مظفرالدین شاه دربارة واگذاری راه مشهد-عشق آباد به اتباع بیگانه کسب تکلیف 

شد، او مخالفت کرد )استادوخ، 0024-1318/23/29/0023ق(.
ازجمله  زیادی  افراد  مشهد-عشق آباد،  شوسۀ  راه  امتیاز  انحصاری بودن  باوجودِ 
رکن الدوله به مشارکت در احداث آن تمایل داشتند. حاج ابوالقاسم ملک التجار با استناد 
به فرمان واگذاری راه ازسوی ناصرالدین شاه به خودش، با پیشنهاد مشارکِت رکن الدوله 
مخالفت کرد )خراسان در اسناد امین الضرب، 1390، ص189(. بعداز فوت حاج ابوالقاسم 
مشهد-عشق آباد  راه  تعمیر  و  احداث  در  مشارکت  برای  مجدداً  روس ها  ملک التجار، 
به حاج غالم رضا  آن  امتیاز  )استادوخ، 1320/21/5/21ق(؛ ولی چون  دادند  درخواست 

رئیس التجار، پسرِ ابوالقاسم ملک التجار تعلق داشت، ناکام ماندند.
Spinlla .1محمدکاظم ملک التجار از تجار بزرگ آن دوره هم خواهان دریافت امتیاز راه مشهد-
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عشق آباد بود. او در چهارشنبه 3رجب1335ق/1917م به پسرش حسین َملِک در مشهد 
می نویسد: چون رئیس التجار قادر به اداره کردن راه شوسه نیست، امتیاز آن پیش از زماِن 
متعارف منقضی خواهد شد. امتیاز آن راه را بخرید؛ چراکه »رئیس التجار ناگزیر از فروش 
راه است. چنانچه راه دست شما بیافتد، هم راه، راه می شود و هم یک برهزار امالکی که در 
آن خط دارید ترقی می کند و هم بر اعتبارات شما افزوده می شود« )مکمم، 00474/13-
31-1392( و »چنانچه خریدِن امتیاز راه به نفعتان بود، یکی دیگر را برای خریِد راه 
پیش بیندازید« )مکمم، 00474/14-31-1392(. البته محمدکاظم ملک التجار باوجود تمام 

تالش هایی که انجام داد، موفق نشد امتیاز راه شوسۀ مشهد-عشق آباد را به دست آورد.

2. 2. سیاست روسیه و انگلیس درقبال راه مشهد-عشق آباد

راه سازی و احداث خطوط مواصالتی در بخش های شمالی ایران از اولویت های مهم 
روسیه برای نفوذ همه جانبه و دست یابی به منافع سیاسی، اقتصادی، و نظامی در ایران 
بود. ازاین رو دولت روسیه امتیاز راه سازی بیشتر راه های مواصالتی شوسه در شمال ایران 
و  قزوین-همدان،  قزوین-تبریز-جلفا، جادة  ازجمله جادة رشت-قزوین-تهران، جادة 
جادة آستارا-اردبیل را به دست آورده بود )Burrell, 1997, V2, PP 284-286(. در چهارچوب 
همین برنامه، بانک استقراضی، بازوی مالی-اعتباری روسیه در ایران که درواقع مجری 
سیاست های آن دولت بود، برای مشارکت در طرح های راه سازی در بخش های مختلف 
ایران به طور جدی تالش می کرد )شاهدی، 1381، ص492(. به همین منظور، روس ها برای 
دریافِت امتیاز راه شوسۀ مشهد-عشق آباد هیئتی را در 15ذی قعدة1329ق/نوامبر1911م به 
عشق آباد اعزام کردند. آن ها می خواستند به بهانۀ خرابی و مرمت نشدن راه از باجگیران تا 
مشهد، راه را تصاحب کنند )استادوخ، 1329/50/15/1(. گزارشی دیگر نشان می دهد که 
رئیس التجار، راه مشهد-عشق آباد را به مبلغ یک صد هزار تومان به روس ها فروخته بود 
)استادوخ، 1323/18/5/2ق(. طبق اسناد کنسول گری بریتانیا، گزارش گرانت داف1، سفیر 
انگلیس در تهران، در 1فوریۀ1906م/6ذی حجۀ1323ق به ِسر ادوارد گری2 مؤید آن است 
که رئیس التجار راه مشهد-عشق آباد را َدراِزای دریافت صدهزار تومان به بانک روس 
Bur-(  واگذار کرده بود و شصت هزار تومان از این مبلغ را برای تعمیر راه هزینه کرده بود
rell, 1997, V3, P3(. بااینکه براساس گزارش های کنسول انگلیس، رئیس التجار قسمت های 

 Burrell,( داخِل ایراِن راه مشهد-عشق آباد را به بانک استقراضی روسیه واگذار کرده بود
V2, P442 ,1997(، ولی گزارش های انتقال امتیاز راه به بانک روسیه را انکار می کرد. البته 

در مشهد آزادانه دربارة این موضوع بحث و گفت وگو می شد؛ بدین سبب رئیس التجار به 
1. Evelyn Grant Duff

2. Sir Edward Grey
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تهران فراخوانده شد )Burrell, 1997, V2, P438(. او در جلسۀ پنج شنبه 29ذی حجۀ1329ق/
دسامبر1911م در تهران با حضور معاون و مدیرکل وزارت فواید عامه، ادیب السلطنه مدیر 
ایاالت وزارت داخله، ارفع السلطان نمایندة وزارت امور خارجه، محمدجعفرمیرزا مدیر 
معادن، طرق و شوارع، گروگذاشتِن امتیازنامه به بانک استقراضی را به کلی تکذیب کرد و 
گفت: اگر چنین مطلبی ثابت شود، دولت حق دارد امتیاز راه را از او سلب کند )استادوخ، 
1330/50/8/4ق(. او هم چنین متعهد شد تا راه را در مدت دو سال به طور اساسی تعمیر 

کند و دولت به هر نحو که صالح دانست، حق عبور را مقرر کند.
گزارش کارپرداز عشق آباد نشان می دهد: باوجودآنکه رئیس التجار امتیازنامۀ راه را درگرو 
بانک روس گذاشته بود، روس ها خرابی راه و بی کفایتی صاحب امتیاز را بهانه قرار دادند و با 
هدف مداخله، درپی تصاحب امتیاز راه مشهد-عشق آباد برآمدند )استادوخ، 1330/50/8/5ق(. 
هم چنین، گزارش تاونلی1، سفیر انگلیس در تهران در 3سپتامبر1913م/1331ق نشان می دهد 
که مذاکرات بین رئیس التجار و بانک روس در مشهد به واگذاری امتیاز راه به بانک روس 
 Burrel, 1997, V5,( در مقابل 15 درصد سود ساالنۀ حاصل از جادة جدید منجر شده بود
P540(؛ ولی مشیرالدوله، وزیر خارجه، موضوع واگذاری راه به بانک استقراضی را نپذیرفت 

کاماًل  اتباع خارجه  به  ازطرف رئیس التجار  امتیاز  انتقال  زیرا  )Burrell, 1997, V2, P434(؛ 

غیرقانونی بود )استادوخ، 1323/18/5/47ق(. باوجودِ ادعای سفارت روسیه مبنی بر واگذاری 
امتیازنامۀ راه مشهد-هودان، برای ضمانِت قرِض رئیس التجار به بانک استقراضی )استادوخ، 
1331/50/15/13ق(، گزارش تاونلی در 14آوریل1914م نشان می دهد که بانک استقراضی 
درصدد بوده است تا ازطریق اعمال فشار سیاسی و با کمک کنسول روس در مشهد به امتیاز 
راه مزبور دست یابد. او دراین باره می نویسد: بانک روس تحت حمایت کنسول این کشور در 
مشهد تالش می کند تا امتیاز راه مشهد-عشق آباد را از رئیس التجار -که مبلغ زیادی به بانک 
روس بدهکار است- به بانک روس انتقال دهد )Burrel, 1997, V5, P620(. حتی گفته می شد 
 Burrel,( که رئیس التجار و بانک استقراضی طبق توافقی، مشترکاً این پروژه را انجام می دهند

.)1997, V2, PP 437-438

باوجوداین، دولت روسیه با بهانه قراردادن قرض رئیس التجار، درصدد دست اندازی 
به منافع راه مشهد-عشق آباد ازطریق بانک استقراضی شعبۀ مشهد بود؛ ولی مخالفت 
مقامات رسمی ایران با واگذاری امتیاز راه به دولت های خارجی )در این مورد خاص( مانع 
از رسیدِن روس ها به اهداف مدنظرشان شد؛ بنابراین هرگونه شرایط و قراردادی ازطرف 
رئیس التجار با بانک و اتباع خارجه دربارة امتیاز واگذاری و احداث راه توسط آن ها، 
Sir Walter Townley  .1کأن لم یکن بود )استادوخ، 41 و 1332/50/6/20ق( و غفلت رئیس التجار در تعمیر راه و 
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اقدام خودسرانه اش برای انتقاِل امتیاز راه به روس ها امتیاز او را باطل می کرد. هرچند که 
سفارت روسیه مکرر به دولت ایران سفارش می کرد تا منافع راه را به رئیس التجار واگذار 
کنند، ولی وزارت خارجۀ ایران این تقاضا را رد می کرد )استادوخ، 1332/50/6/14ق( و 
پاسخ می داد: دولت ایران، ُکنترات بین رئیس التجار و بانک استقراضی دربارة راه مشهد-
عشق آباد را باطل می داند؛ زیرا رئیس التجار امتیازِ خود را نقض کرده و از این حقوق 
محروم بوده است. پس از سلب اختیار رئیس التجار از امتیاز این راه، دولِت ایران این راه 
روسیه  سفارت  32-1332/50/6/30ق(.  )استادوخ،  کرد  واگذار  کل  خزانه داری  به  را 
مجدداً درخواست واگذاری راه را به وزیر خارجه داد )استادوخ، 1323/21/3/107ق(؛ 
ولی پاسخی مناسب ازسوی مشیرالدوله و دولت ایران دریافت نکرد. باوجوداین که اسناد 
کنسول گری بریتانیا می خواهند نشان دهند که امتیاز راه سازی بین مشهد-عشق آباد به دولت 
روسیه واگذار شده است )Burell, 1997, V2, P286(، ولی با بررسی و مطالعۀ دقیق اسناد 
داخلی و حتی توجه جدی به اسناد کنسول گری بریتانیا، این اخبار نمی تواند درست باشد. 
به نظر می رسد که حکومت قاجار برای جلوگیری از تسلط اقتصادی و نظامی روس ها در 
شماِل ایران از مسیر جادة عشق آباد به مشهد، در مقابل پیشنهاد روس ها مبنی بر راه سازی 

در این منطقه مقاومت کرده است.
یکی از اهداف روسیه از نفوذ در مناطق شمالی ایران با دراختیارگرفتن راه های شوسه، 
به ویژه جادة عشق آباد به خراسان، نفوذ در مناطق جنوبی ایران و نزدیک شدن به هندوستان 
برای تحت فشار قراردادِن دولت انگلیس بود )ترنزیو، 1359، ص104؛ کرزن، 1362، ج1، 
ص295(؛ چراکه در آن برهه از زمان برخی از سیاست مداران انگلیسی بر این عقیده بودند 
که »انگلستان بدوِن هندوستان امکان زیست ندارد« )کرزن، 1362، ج1، ص21(. هدف 
دیگر دولت روسیه از احداث جادة عشق آباد به مشهد، دسترسی آسان تر به بازار خراسان 
و مشهد در رقابت تجارتی با انگلستان بود )کرزن، 1362، ج2، ص320(. نفوذ روسیه و 
انگلیس در خراسان برای تسلط بر راه های آن منطقه ازنظر رقابت های سیاسی-تجاری 
قابل درک بود؛ چراکه دراختیارداشتن راه های اصلی تجاری ایران یکی از مهم ترین وسایل 
نفوذ صلح طلبانه محسوب می شد )لیتن، 1367، ص258(. گاهی اوقات منافع روسیه در 
خراسان جنبۀ دست یازی نظامی پیدا می کرد و هرچند »انگلیس برخالف روسیه به هیچ وجه 
خیالی در سر نداشت که یک وجب از خاک خراسان را تصرف کند« )کرزن، 1362، ج2، 
ص294( ولی اقدامات روسیه در پیشروی به جنوب ایران را عامل پیدا و پنهاِن تهدید برای 

هندوستان می دید )دیکسون، 1392، ص36(.
به مانند یک سد  انگلیس  برای  ایران  انگلیس، جایگاه  بین روسیه و  مناقشات  در 
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محکم دفاعی بود که راه ورود روسیه به هندوستان را می بست )رایت، 1368، ص358(. 
رقابت روسیه و انگلیس با ظهور قدرت جدید سیاسی-نظامی-اقتصادِی آلمان در منطقه، 
به سمت کم شدن تنش ها و اتحاد در مقابل تهدید آلمان رفت )دیکسون، 1392، ص37(؛ 
بدین صورت که براساس مادة اول مصالحه نامۀ 30اوت1907م/21 رجب1325ق که ایران 
به دو منطقۀ تحت نفوذ روسیه و انگلیس تقسیم شده بود، دولت انگلیس متعهد شد که 
در منطقۀ نفوذ روسیه )خطی که از قصر شیرین، اصفهان، یزد و کاخک می گذشت و به 
نقطۀ مرزی ایران در محل تقاطع مرز روسیه و افغانستان منتهی می شد( هیچ نوع امتیاز 
سیاسی-تجاری ازقبیل امتیاز راه آهن، بانک، تلگراف، راه های شوسه، حمل ونقل، بیمه 
و غیره تحصیل نکند. هم چنین از اتباع انگلیسی یا دولت ثالث در تحصیل این امتیازها 
پشتیبانی نکند و درصورتی که دولت روسیه درصدد کسبِ این قبیل امتیازات در ناحیۀ 
تحت نفوذ خود باشد، دولت انگلیس خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم مخالفتی ابراز نکند 
)ترنزیو، 1359، ص186(. به علت همین موضوع است که گزارشی مبنی بر کارشکنی اتباع 

انگلیس در روند احداث راه مشهد-عشق آباد در منابع و اسناد مشاهده نمی شود.

3. تعمیر و نگهداری راه؛ مخالفت های داخلی و خارجی
راه مشهد-عشق آباد به علت طراحی نادرست اولیه، کمبود منابع مالی، سخت گذربودن 
برخی قسمت های راه و در مجموع نامناسب بودن برای عبورومرور عابران، زائران و تجار، 
شکایت مردم، تجار داخلی، تجار روسیه و سفارت روسیه را به دنبال داشت و به چالشی 

برای متصدیان این راه و دولت مردان ایران تبدیل شده بود.

3 .1.  شکایت از وضع نامناسب راه

و  عبورومرور  کثرت  به سبب  »هودان«،  راه  به  مشهور  مشهد-قوچان-باجگیران  مسیر 
رسیدگی نکردن متصدیان امر، به کلی خراب و عبور از آن مشکل شده بود )رعد، 1338ق، 
س10، ش163، ص2(. این موضوع شکایت گاریچی ها و شترداران را به همراه داشت. 
چون راه به درستی ترسیم نشده بود، به محض بارِش باران و برف، تمام راه ِگل والی می شد 
و چرخ ِارابه ها در ِگل فرومی رفت. هم چنین این راه در مسیر روستای فرخان1 تا قوچان 
 .)Routes in Persia, 1928, V1, P187( بسیار کم عرض بود و گردوخاک فراوان هم داشت
این راه از داخل شهر قوچان عبور می کرد و به دلیل خرابی راه، عبورومرورِ مردم قوچان 
هم در داخل شهر با مشکل مواجه می شد )استادوخ، 1321/23/8/6ق(. خرابی راه مشهد-
عشق آباد شکایت اهالی مشهد و عابران از رئیس التجار را به دنبال داشت؛ به نحوی که کم کم 

توابع  روستاهای  از   )farkhan( فرخان   .1

شهرستان قوچان است.
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این شکایت ها به »نفرین عمومی« مردم )استادوخ، 1324/24/2/44ق( به کاربه دستاِن آن 
راه تبدیل شد.

راه شوسۀ  از خرابی  نیز همه روزه  تجار و رعایای روِس ساکن مشهد و قوچان 
مشهد-عشق آباد به دلیل مشکالت زیادی که برای حمل ونقل مال التجاره به وجود آورده 
بود به سفارت روسیه شکایت می کردند. آن ها اصرار داشتند تا خرابی های موجود تعمیر 
و مرمت شود؛ چراکه تأخیر در اصالح راه، باعث به وجودآمدن مشکالت در خراسان 
می شد )استادوخ، 6-1323/18/5/1(. حتی قونسول روس1 که با کالسکه از قوچان به 
مشهد می رفت، از خرابی راه شکایت داشت و به اهمال کاری صاحباِن امتیاز در ترمیم 
و اصالح راه اعتراض کرد )استادوخ، 1318/10/2/87ق(. باوجوداین اعتراض ها بازهم 
راه شوسۀ باجگیران-مشهد در اواخر دورة قاجار برای عبور کاروان های تجاری وضعیتی 

مناسب نداشت.
در تعمیر و نگهداری راه مشهد-عشق آباد دو مشکل عمده وجود داشت. مشکل 
نخسْت ازلحاظ مهندسی ناسازگاری راهِ مزبور با موقعیت طبیعی و جغرافیایی منطقه بود 
و مشکل دوم تأمین منابع مالی برای این پروژه بود. در توضیح مشکل نخست باید گفت 
که بارندگی های موسمی و وقوع سیالب های متعدد مکرراً راه و پل های آن را خراب 
می کرد و سبِب اختالل در احداث، تعمیر و توسعۀ راه می شد. برف و باران، هم در آغاز 
کار مانع از احداِث راه می شد و هم در زمان تعمیر و مرمت، اختالل ایجاد می کرد )ساکما، 
7749/071-295(. رئیس التجار در 15ربیع االول1319ق/1901م از وقوع ده سیالب بزرگ 
در فاصلۀ پنج روز و خرابی راه و پل های مسیر مشهد-عشق آباد و درنتیجه ُکندی در تعمیر 
راه یاد کرده است )استادوخ، 1319/23/7/6ق(. مطبوعات هم از بروز سیل و خرابی در 
راه مشهد-عشق آباد گزارش هایی متعدد داده اند )طوس، 1328ق، س1، ش38، ص2(. 
وضعیت آب وهوای ایران در ساخت و حفظ راه های شوسه تأثیر داشته و یکی از عوامل 
اصلی در زیادبودن هزینه های راه سازی بوده است )کاشف السلطنه، 1301، ص11(؛ چنانکه 
در گزارشی آمده است: راه شوسۀ مشهد-باجگیران به دلیل سیلی که آمده، به کلی خراب 
شده و باعث ضرر کلی به تجار شده است )استادوخ، 1318/23/29/0026ق(. به دنبال 
جاری شدن سیالب در منطقۀ ُدربادام2 و شمکاله )شمخال(3 تمامی پل ها خراب و راه 
قوچان به عشق آباد مسدود شده بود و مقدار زیادی از مال التجارة تبعۀ روس ازبین رفته 
بود. به دنبال این اتفاقات، قونسول روس، درخواست تعمیر و اصالح پل ها و حفاظت از 

مال التجارة تجار را داشت )استادوخ، 1318/1/17/118ق(.
عالوه براین، سفارت روسیه به دلیل خرابی پل های مسیر مشهد-عشق آباد که سبب 

1. م. پونافیدین )M.Ponafidine( از سال 

1314ق تا سال 1322ق کنسول روسیه در 

مشهد بود.

روستاهای  از   )Dorbadam( ُدربادام   .2

توابع شهرستان قوچان است.

3. شمخال )Shamkhal( از روستاهای توابع 

شهرستان قوچان است.
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ازبین رفتن مال التجارة مشهدی مصطفی فورقونچی، تبعۀ روس شده بود، از رئیس التجار 
شش صد تومان غرامت طلب کرد. مشیرالدوله، وزیر خارجه، در پاسخ به روس ها، خرابی 
هِ رئیس التجار ندانست )استادوخ،  پل را به سیالب نسبت داد و مسئولیت آن را متوجِّ
29-1323/18/5/24ق(. سفارت روسیه در غرة رمضان1323ق/اکتبر1905م هشدار داده 
بود که امتیاز راه با رئیس التجار است؛ ولی تأخیر در تعمیر راه و پل ها باعث تأخیر در 
حمل مال التجاره و اسباب ضرر تجار خواهد شد؛ بنابراین درخواست کرد که هرچه زودتر 
مهندسانی برای تعمیر و ساختن پل ها اعزام شوند )استادوخ، 46-1323/18/27/45ق(؛ 
چراکه درصورت تعمیرنشدن راه مزبور، رعایای دولت روسیه حق عبور از این مسیر را 
پرداخت نخواهند کرد )استادوخ، 1320/50/6/31ق( و خرابی راه باعث نقصان مال التجاره 

خواهد شد.
راه  توسعۀ  نگهداری، مرمت و  برای  مالی  منابع  تأمین  مشکل دوم که چگونگی 
بود، از خالل همین گفت وگوها و مذاکرات خودنمایی می کند؛ چنان که موضوع تأمین 
منابع مالی ازجمله دریافت حق عبور از عابران توسط صاحبان امتیاز راه برای پرداخت 
امتیازنامه درج شده  هزینه های ساخت و تعمیر راه مشهد-عشق آباد از همان آغاز در 
بود و گزارش های متعدد نشان می دهد که حاج ابوالقاسم ملک التجار از صاحبان امتیاز 
راه، مطابق امتیازنامه حق عبور دریافت می کرده است )موسوی اصفهانی، 1392، ص123؛ 
در  بریتانیا  کنسول گری  اسناد  براساس  هم چنین،  ص314(.   ،1359 محالتی،  سیاح 
رئیس التجار  را  راه مشهد-عشق آباد  19جوالی1906م/27جمادی االول1324ق عوارض 
دریافت می کرده است )Burrell, 1997, V3, P29(. رئیس التجار بعدها هم براساس ضمیمۀ 
امتیازنامۀ راه، بعداز تأیید مهندسان ناظر حق عبور را به شرح زیر از اتباع داخل و خارج 

دریافت می کرده است:
از  شاهی؛  هزار  شش  اسب  هر  می کنند،  حمل  مسافر  که  کالسکه هایی   »از 
کالسکه های بی مسافر ]...[ هر اسب چهار هزار و پنج شاهی؛ از فورقون هایی1 که 
حمل مال التجاره می نمایند، هر اسب یک تومان و ده شاهی؛ فورقون هایی که خالی 
حرکت می کنند ]...[ هر اسب پنج هزار و پنج شاهی؛ از دوچرخه هایی که حمل بار 
می نمایند، هر اسب هشت هزار شاهی؛ از دوچرخه های بدون بار چهار هزار دینار؛ 
از دلیجان پستی که چهار نفر مسافر بیش ندارد، هر اسب چهار هزار و پنج شاهی؛ 
از دلیجان پستی که بیش از چهار نفر در آن مسافرت می نمایند، هر اسب شش هزار 
و ده شاهی؛ از فورقون پستی که چهار نفر مسافر بیش ندارد، هر اسب پنج هزار و 
1.  فرقون )فرغون(: نوعی دلیجان.پنج شاهی؛ از فورقون پستی که بیش از چهار نفر در آن ها مسافرت می نمایند، هر 
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اسب یک تومان و دو شاهی؛ از هر رأس اسب و شتر و قاطر باردار سه هزار و 
ده شاهی؛ از هر رأس شتر و اسب و قاطر بی بار که آمدوشد می کنند یک قران؛ از 
االغ، گاو و ماده گاو که بار حمل می کنند، هر رأس یک هزار و شش صد دینار؛ االغ 
و ماده گاو بدون حمل بار ده شاهی؛ هر رأس اسب چاپاری یک هزار و هشت صد 

و پنجاه دینار« )استادوخ، 1324/24/2/47ق(.
کافی  راه  اصالح  و  تعمیر  برای  را  دریافتی  عبور  حق  رئیس التجار  باوجوداین، 
نمی دانست. او برای جلب رضایت دولت برای افزایش حق عبور عازم تهران شد و 
توانست نظر مساعد دولت را به دست آورد )استادوخ، 1323/18/5/6ق(؛ ولی ازآنجاکه 
هنوز تعمیر راه به اتمام نرسیده بود، سفارت روسیه ادعا می کرد: تا زمانی که راه تعمیر نشود، 
رئیس التجار اجازة گرفتن حق عبور را ندارد )استادوخ، 1318/23/29/0025ق(. ازسوی 
دیگر، باتوجه به تلگراف فخیم الملک، کارگزار قوچان، به تهران: حق عبور راه ترتیب صحیح 
نداشت و توسط مباشران به دلخواه دریافت می شد )استادوخ، 24-1325/20/2/22ق(. 
روزنامۀ طوس نیز به شکایات مردم از »راه پولی« که دلبخواهی دریافت می شد، اشاره 

کرده است )طوس، 1328ق، س1، ش53، ص4(.
براساس برخی گزارش ها، همچنان تا سال 1330ق/1911م بعضی از گاریچی ها و 
کالسکه چی ها حق راهداری را پرداخت نمی کردند و عایدات راه تنها ازطریق حق عبور که 
تقریباً سالی ده هزار تومان بود، تأمین می شد. بدین سبب، کارگزار خراسان در تلگرافی به 
عالءالسلطنه، وزیر خارجه، نوشت: تازمانی که اقدام اساسی در ساخت و تعمیر راه نشود، 
پای دولت خارجی به میان می آید و در آینده مشکالتی برای دولت و مردم پیش خواهد 
آمد )استادوخ، 1330/50/8/6ق(. عالءالسلطنه پاسخ داد: رئیس التجار متعهد است که حق 
عبور دریافتی نزد یکی از بانک ها متمرکز باشد و وجه توقیف شده را برای تعمیر راه به 
کاشف الملک پرداخت کند. هم چنین به سفارت روس اطالع داده شد تا برای پرداخت حق 

عبور توسط اتباع روس، اقدام کند )استادوخ، 1324/24/2/61ق(.
سفارت روسیه هم چنین در 4صفر1324ق/30مارس0619م به وزارت خارجۀ ایران 
نوشت: ازآنجاکه خرابی راه سبِب اختالل در تجارت تبعۀ روس خواهد شد، مقرر فرمایید 
تا رئیس التجار راه را تعمیر کند. وزیر امور خارجه هم، برای تعمیر راه و جلوگیری از 
اختالل در امر تجارت اتباع روسیه دستور الزم را به رئیس التجار ابالغ کرد )استادوخ، 
24-1320/21/5/23ق(. رئیس التجار در پاسخ تأکید داشت که باوجود سنگ فرش شدِن 
راه از قوچان تا سرحد روسیه، راه قوچان به مشهد هنوز خاکی )مال رو( است و معایب 
زیادی دارد )استادوخ، 1320/21/5/22ق(. رئیس التجار بخشی از قصور را پذیرفت و در 
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6ذی حجۀ1324ق/21 ژانویۀ1907م متعهد شد تا آنچه حق عبور گرفته می شود در یکی از 
بانک های مشهد نگهداری شود و عین وجه برای تعمیر راه به کاشف الملک پرداخت شود 
)استادوخ، 1324/24/2/59ق(. برای این منظور از تهران به قوچان تلگراف شد تا براساس 
دستور مشیرالدوله، از گاریچی ها و شتردارها که اغلب اتباع روسیه هستند، نصِف حِق 
عبورگرفته شود؛ ولی اتباع روسیه به دلیل خرابی راه از پرداخت حق عبور امتناع می کردند 
و اکنت1 )نمایندة کنسولی( روسیه در قوچان، مانع از پرداخت حق عبور اتباع روس می شد 

)استادوخ، 72-1324/24/2/69ق(.
سرانجام با وساطت کنسول روسیه در مشهد2، قرار شد اتباع روسیه حق عبور راه 
قوچان را به این شرط پرداخت کنند که حق عبور پرداختی برای تعمیر راه هزینه شود 
)استادوخ، 1324/24/2/71ق(. خرابی جاده و کوتاهی در نگهداری جاده، اعتراض مردم 
به ویژه روس ها را که برای بردِن کاال از این مسیر استفاده می کردند، به دنبال داشت )کتاب 
نارنجی، 1367، ج1، ص124(. وضعیت نامناسب راه مشهد-عشق آباد، در مطبوعات داخلی 
آن دوره هم بازتاب داشته است. گزارش روزنامۀ رعد ذیل عنوان »تعمیر راه خراسان« به 
نامناسب بودن وضعیت این راه و شکایت های متعدد از خرابی آن و آسیب های رسیده 
به افراد و مال التجاره اشاره کرده است )رعد، 1337ق، س10، ش140، ص2(. گزارش 
سال های بعد نشان می دهد که باوجود برخی اقدامات برای بهبود وضعیت راه مشهد-
عشق آباد، همچنان نارضایتی از وضعیت این راه و میزان حق عبور دریافتی ادامه داشته است 
)رعد، 1338ق، س10، ش225، ص2(؛ چراکه راه به کلی خراب و امکان عبورومرور 
محدود شده بود )فکر آزاد، 1341ق، س1، ش80، ص4(. مسائلی ازاین دست می تواند 
نشان دهندة چالش های متعددِ پیِش روی ساخت، تعمیر و نگهداری یک جاده در ایراِن 

عصر قاجار آن هم با تکیه بر امکانات محدود و نیروی کار داخلی باشد.

3 .2. چالش تأمین بودجه و استفاده از نیروی کار ایرانی

ساخت و تعمیر راه های کشور با استفاده از نیروی داخلی موجب ارزش افزوده و ازدیاد 
ثروت در کشور می شد؛ زیرا پولی که برای ساخت و تعمیر راه هزینه می شد، در بین اقشار 
داخلی از کارگران ساده گرفته تا مهندسان و سایر اجزاء تقسیم می شد و به قول صنیع الدوله 
 ،1363 )صنیع الدوله،  می گردید«  مملکت  ثروت  ازدیاد  »مایۀ  نجات«،  »راه  رسالۀ  در 
ص18(. به نظر می رسد با این دیدگاه بوده است که نظرعلی خان، سرهنگ فوج قرائی، 
در سال 1307ق/1889م مدت 7 تا 8 ماه با فوج قرائی مأمور ساختِن راه شوسۀ قوچان 
به مباشرت و ریاست ابوالقاسم ملک التجار شده بود )ایران، 1307ق، ش699، ص4(. 

1.Agent

2.  ایوانویچ رشیداف
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به دلیل این که تهیۀ تدارکات از روستاهای هم جوار با راه مشهد-عشق آباد به سهولت انجام 
می شد )Routes in Persia, 1928, V1, P184(، وزارت خارجه در رمضان1323ق/1905م 
به آصف الدوله والی خراسان نوشت: برای آن که در زمستان حمل ونقل در راه قوچان 
متروک نشود، الزم است تا با دریافت پانصد تومان کمک مالی از ایالت خراسان، روزی 
50 نفر رعیت از روستاهای توابع قوچان -شارک1، زوباران2، امام قلی، دوربادام، شمخال، 
مالمحمد و شاه محمد3- برای راه حاضر کنید و با صالحدید مهندْس، اقدام به تعمیر راه 
کنید )استادوخ، 1323/18/5/50ق(. هم چنین مشیرالدوله برای تعمیر راه تذکر می داد که 
همه روزه یک صدوپنجاه نفر عمله به کار تعمیر مشغول باشند )استادوخ، 1319/23/7/1ق(. 
براساس این درخواسْت شجاع الدوله، حاکم قوچان، پنجاه نفر عملۀ خود را برای ترمیم راه 
شوسۀ قوچان-عشق آباد )استادوخ، 1318/23/29/0027ق( در اختیار رئیس التجار قرار داد.
دولت ایران برای کاهش هزینه های ساخت و بازسازی راه ها در زمانی که امنیت 
داشت و درگیر جنگ نبود می توانست از نیروهای نظامی )سرباز( برای ساخت، نگهداری 
و تعمیر طرق و شوارع استفاده کند؛ بدین معنی که سربازان را هنگام بیکاری با مزد مختصر 
به کار وادارد. هم چنین می توانست گداها و زندانیان را به شرط داشتن ناظر و مراقْب زیرنظر 
مهندسین روس و انگلیسی به کار گیرد )حبل المتین طهران، 1325ق، س1، ش126، صص 
1-2(. خرابی های متعدد راه در برخی فصول، نیاز به کارگر را افزایش می داد؛ بنابراین 
صاحبان امتیاز راه مستلزم پرداخت هزینه های بیشتری می شدند. به همین دلیل بعداز وقوع 
سیل و خرابی راه و پل های مسیر مشهد-عشق آباد، مشیرالدوله، وزیر خارجه، به رئیس التجار 
تأکید می کرد: »برای تعمیر پل ها و راه بر عمله جات خود بیفزایید تا قبل از پاییز راه ساخته 
شود و اسباب تسهیل عبورومرور شده و از سفارت روس دراین خصوص شکایت نشود« 
)استادوخ، 1318/23/29/0012ق(. کمبود بودجه برای تعمیر راه یکی دیگر از مشکالتی 
بود که پیامد آن، کاهش نیروی کار و درنهایت توقف یا کندی عملیات بازسازی بود. این 
موضوع ازمیان تلگراف های متعددی که از قوچان، با موضوع درخواست کمک مالی، به 
نتایج  رئیس التجار ارسال می شده، پدیدار است )استادوخ، 1324/24/2/66ق(. یکی از 
کمبود منابع مالی برای تعمیر راه شوسۀ مشهد-باجگیران، تغییر در قسمت هایی از راه قدیم 

و ساخِت راه جدید توسط رئیس التجار بود.

4. ایدۀ ساخت راه جدید؛ واکنش های داخلی و خارجی
ترسیم نقشه و ساخت اولیۀ جادة مشهد-قوچان بدون توجه به مکان یابی جغرافیایی و 
ابعاد زمین شناسی انجام شده بود. قسمت هایی از این راه داخل جلگه های پست و آبگیر 

توابع  از   )ShahRag( شارک  روستای   .1

شهرستان قوچان است.

توابع  از   )Zobaran( زوباران  روستای   .2

شهرستان قوچان است.

3.  کالتۀ مالمحمد و شاه محمد از روستاهای 

توابع شهرستان قوچان هستند.
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و قسمت هایی از آن داخل بیابان قرار داشت. چون عبورومرور و تعمیر و مرمت در این 
قسمت ها مشکل بود، رئیس التجار تصمیم گرفت تا بخشی از راه را تغییر دهد و راهی 
جدید احداث کند. ساخت راه جدید که با تغییر در بخشی از راه سابق همراه بود، با 
مخالفت مردم، سفارت روسیه و برخی از تجار به ویژه محمدکاظم ملک التجار از تجار 
زمین دار در خراسان، مواجه شد. یکی از مشکالت راه قدیمی این بود که مسافت محدودی 
از آن را از روی ناآگاهی در اراضی بیابانی ساخته بودند که در بسیاری از سال ها، اسباب 
زحمت عابران و تعطیلی عبورومرور می شد. مأموران و اتباع دولت های خارجی هم که از 
این راه آمدوشد داشتند، در تابستان از گردوغبار و در سایر فصول از ِگل والی آن شکایت 
می کردند )ادب، 1320ق، س3، ش10، صص 76-77(. رئیس التجار هم تأیید می کرد که 
راه فقط از سرحد هودان تا قوچان قابل استفاده است. هرچند که راه قدیمی از قوچان تا 
مشهد از وسط جلگه عبور می کرد )Routes in persia, 1928, V1, P184(، ولی چون نزدیک 
به دوازده فرسنگ آن از داخل بیابان عبور می کرد، قابل اصالح نبود. بنابراین، رئیس التجار 
مسیری جدید را پیشنهاد داد که از پنج فرسنگی مشهد از راه قدیم جدا می شد و در 
دوفرسنگی قوچان داخل راه قدیمی می شد. این راه یک فرسنگ نزدیک تر از راه قدیمی 
بود. پیشنهاد رئیس التجار با شکایت سفارت روسیه و محمدکاظم ملک التجار که در کنار 
راهِ قدیمی امالک فراوانی داشت همراه شد؛ ولی رئیس التجار تأکید می کرد که اگر دولت 
در ساختن راه جدید اطمینان دهد، او از تحریکات سفارت روس و ملک التجار نگران 
نیست و اگر راه جدید ساخته شود، اسباب راحتی عابران و تجار خواهد بود )استادوخ، 
1319/23/7/20ق(. درنهایت و باوجود شکایت از رئیس التجار، او در بخشی از راه مشهد-

عشق آباد، به جای تعمیر راه قدیم، مسیر راه را تغییر داد و راهی جدید احداث کرد.
رئیس التجار در مسیر تعمیر راه قوچان-مشهد، یعنی منطقۀ چناران، تغییر در مسیرِ راه 
را به صرفه تر از تعمیر و مرمت آن می دید. این موضوع مخالفت اهالی روستای سیدآباد را 
به دنبال داشت و باعث شکایت از رئیس التجار به وزیر خارجه شد که »ما سیصد خانوار 
سادات ذریّۀ رسول در صیدآباد ]سیدآباد[ سر راه قدیم هزارسالۀ قوچان خانه و النه داریم. 
صدهزار تومان آبادی و کاروان سرا و دکاکین ساخته ایم، رئیس التجار برای منافع خودش و 
مخالفت با دیگران می خواهد این راه را موقوف کند« )استادوخ، 1320/21/5/5ق(. هم چنین 
طوایف ُکرد ساکن چناران در شکایت از احداث راه جدید، به وزیر خارجه نوشتند: »]ما[ 
طایفۀ موسکانلو، ترسانلو، شیخ کانلو1 ]...[ در خاک چناران سکنی داریم و به مرور امالک 
آباد کرده ایم و خانه ها راه انداخته ایم. باید تماماً ضایع ]شویم[ و ناچار هزار خانوار متفرق 
خواهد شد و مالیات دیوانی هم به زمین خواهد خورد« )استادوخ، 1320/21/5/7ق(. 

1. موســـکانلـــــــو،   شیخکانلو و  ترسانلو  از 

طوایف کرد ایل زعفران لو بودند که در منطقۀ 

داشتند  سکونت  قوچان  و  رادکان  چناران، 

)میرنیا، 1369، صص 115 و 132(.
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محمدکاظم ملک التجار نیز با ایجاد راه جدید به دست رئیس التجار مخالفت می کرد. او 
به پسرش، حسین ملک )وفات 1350ش(، توصیه کرده بود: »راه باجگیران-عشق آباد 
را ازدست رئیس التجار دربیاورید« )مکمم، 00511/16-31-1392(. او استدالل می کرد 
که این راه ]راه قدیمی[ به امر دولت ساخته شده است و مردم در اطراف آن به آبادانی 
پرداخته اند و ازجمله خودش قلعه، حمام، کاروان سرا و قهوه خانه ساخته است؛ لذا اگر 
تغییری در راه حاصل شود، تمام این امالک ازبین خواهند رفت. او رئیس التجار را تهدید 
می کرد که نباید راه را از اول تا آخر در هیچ نقطه ای به ویژه در منطقۀ چناران تغییر دهد و 
حتماً باید راه قدیمی تعمیر شود. »اگر می گویند امکان ندارند، امتیاز راه را زمین بگذارند 
و دیگران با کمال مِنَّت سالی ده هزار تومان هم به دولت می دهند و راه را نیز بهتر از آنچه 
تصور شود می سازند« )استادوخ، 1321/23/8/14ق(. مشیرالدوله در واکنش به شکایت 
مردم، به رئیس التجار می نویسد: »دولت هرگز تجویز نمی کند راه معمولی را برهم زده، راه 
جدید بسازید. همۀ این مستغالت و عالقجات مردم که با اطمیناِن این راه ساخته اند، خراب 
می شود. شما التزام سپرده اید راه را تعمیر نمایید و هرگز قرار نشده راه را تغییر بدهید. باید 
راه قدیمِ چندساله تعمیر شود ]...[ هم رفع شکایت سفارت و قونسول گری روس شود و 

هم اسباب شکایت و تظّلمات اهالی نباشد« )استادوخ، 20-1320/21/5/18ق(.
رئیس التجار دربارة تغییر راه قدیم و احداث راه جدید به وزیر خارجه می نویسد: 
»این که می خواهم زمین چناران را تغییر بدهم، موهوماتی است که گماشتگان محمدکاظم 
ملک التجار برای تحصیل مقاصد خودشان گفته اند. این راه جدید که مهندِس مخصوص 
با اجازة نیّرالدوله ]وفات 1336ق[، والی خراسان، نقشۀ آن را کشیده، هفده فرسنگ است 
که باید ساخته شود و پنجاه هزار تومان مخارج دارد. راه کنونی تمام باتالق و سیل گیر 
است که هرروز ناچار باید جواب سرودسِت شکستۀ تبعۀ روس و زّوار حضرت را داد 
و سالی صدهزار تومان ریگ ریخته شود؛ باز شکِل اول است. برای ملک التجار چندان 
تفاوت نداشت، زیرا راه از کنارِ آب چناران عبور می کند و ایشان مستغنی هستند. این 
راهی که جدید احداث می شود، راه قدیم و شاه راهی است که سابقاً بوده است« )استادوخ، 
15-1320/21/5/11ق(. رئیس التجار هدفش از تغییر در بخشی از راه و ساخِت راه جدید 

را آسودگی گاریچی ها، تجار و زوار آورده است.
راه  27جمادی االول1320ق/1902م  در  )معتمدالسلطان(،  مهندس  میرزااحمدخان 
مشهد تا قوچان را براساس نقشۀ طراحی شده بازدید کرد و گزارش داد: راه جدید از قریۀ 
کاظم آباد1 در دوفرسنگی غرب مشهد آغاز خواهد شد و تا قریۀ فرخان2 در نیم فرسنگی 
قوچان ادامه پیدا می کند و در ادامه به راه قدیم متصل می شود. امتداد راه جدید در تمام مسیر، 

دورۀ  در   )Kazemabad( کاظم آباد   .1

دوازده  و  بود  قدیم النسق  نارصالدین شاه 

از  خانوار  چهار  که  داشت  رعیت  خانوار 

تاجیک  خانوار  و هشت  سیفکانلو  طایفۀ 

بودند. از قنات مرشوب می شد و در فاصلۀ 

19/3 کیلومرتی مشهد در کنار جادۀ قوچان 

نفوس خراسان در  قرار داشت )جغرافیا و 

عرص نارصی، 1390، ص189؛ کارکنان وزارت 

جنگ انگلستان مستقر در هندوستان، 1380، 

ص769(.

توابع  از   )Farkhan( فرخان  روستای   .2

شهرستان قوچان است.

جلیل قصابی گزکوه 
هادی وکیلی 
یوسف متولی حقیقی
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نیم فرسنگ با راه قدیم فاصله پیدا کرده است. معتمدالسلطان می نویسد: راه جدید برای 
تعمیر مناسب تر است؛ چون راه قدیم معایب فراوان دارد و مخارج زیادی برای تعمیر نیاز 
است )استادوخ، 17-1320/21/5/16ق(. باوجود گزارش معتمدالسلطان، نیّرالدوله با اذعان 
به خرابی راه قدیم و ضرورت ایجاد راه جدید برای عبور ارابه ها، زمانی که شکایت اهالی 
چناران مبنی بر عبور راه از داخل اراضی زراعتی آن ها را شنید، با این طرح مخالفت کرد و 
گفت: »هیچ کس حق ندارد یک وجب زمین را بدون رضایِت صاحِب ملک برای احداث 
راه جدید از ملک کسی بگیرد« )استادوخ، 1320/21/5/8ق(. بااینکه رئیس التجار تعمیر راه 
را از احداث آن سودمندتر می دانست، شکایت تجار و اّرابه چی های داخلی و خارجی، او را 
به تجدید راه ناگزیر کرد. براساس اسناد موجود، باوجود امکانات محدود، تعمیر راه قدیم 
مقدور نبود و به دنبال احداث ده فرسنگ راه جدید بین مشهد-چناران، مهندسان روس 
و ایرانی و عابران راه جدید را تصدیق کردند )استادوخ، 2-1320/21/5/1ق(. بااین حال، 
رئیس التجار شکایت مردم چناران را ناشی از دخالت های محمدکاظم ملک التجار، رقیب 
تجاری خود، می دانست. براساس نقشۀ موجود که کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر 
در هندوستان در سال 1928م آن را منتشر کرده اند )Routes In Persia, 1928, V1, P521(، راه 
مشهد-عشق آباد از مشهد شروع می شد و با عبور از کاظم آباد، چناران، سیدآباد، قزلکن، 
مهرآباد، فرخان، قوچان، زوباران، امام قلی، ُدربادام، باجگیران، هودان )گئودان( به عشق آباد 

.)Routes In Persia, 1928, V1, PP 184-190( می رسید

نتیجه گیری
در اوایل قرن نوزدهم میالدی شمال شرق ایران راه های مواصالتی مناسبی برای مبادالت 
تجاری نداشت. تنها راه موجودِ مناسب، مسیر مشهد-عشق آباد مشهور به »راه هودان« بود. 
مشهد به عنوان کرسی نشین ایالت خراسان از چند جنبه اهمیتی ویژه برای تجارت با روسیه 
داشت. نخست آن که مشهد بازاری بزرگ برای کاالهای تولید روسیه و صادرات آن کشور 
بود و دوم آن که، تجار روس عمدة مواد اولیه و خام کارخانه های خود را از خراسان 
تهیه می کردند. عالوه براین، دولت روسیه ازطریق راه عشق آباد-مشهد به دنبال آبادکردن 
عشق آباد در مقابل خراسان بود؛ ازاین رو، دولت روسیه، بخش روسی راه یعنی عشق آباد 
تا باجگیران را اول ساخت. دولت ایران هم در دورة ناصرالدین شاه متعهد شد تا ادامۀ 
جاده را در داخل ایران تا مشهد بسازد. امتیاز این راه در سال 1305ق/1887م به ابوالقاسم 
ملک التجار و سپس پسرش، رئیس التجار واگذار شد. کم توجهی در تعیین مسیر، ضعف 
طراحی و ساخت اولیۀ راه، فقدان منابع مالی و سرمایۀ مناسب برای بازسازی و نگهداری 
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راه -باوجود دریافت حق عبور توسط رئیس التجار-، سوءمدیریت دارندگان امتیاز، نقش 
نمایندگان سیاسی دولت روسیه و شرایط آب وهوایی منطقه، ازجمله چالش های پیِش روی 
صاحبان امتیاز راه، تجار، عابران و زائران بود. به علت مشکالت متعدد، رئیس التجار برآن 
شد تا مسیر راه را در بخشی از طول مسیر )منطقۀ چناران( تغییر دهد، ولی با واکنش 
گروه های مختلف داخلی و خارجی مواجه شد. مردم برخی از روستاهای چناران ازجمله 
روستای صیدآباد ]سیدآباد[، محمدکاظم ملک التجار، و سفارت روسیه با تغییر مسیر جاده 
مخالفت می کردند. باوجود مخالفت ها، رئیس التجار مسیر راه را برای سهولت در رفت وآمد 
مسافران و حمل ونقل مال التجاره به میزان الزم تغییر داد. این موضوع هرچند در کوتاه مدت 
به ضرر برخی افراد بود، ولی در بلندمدت در تعامالت تجاری و به تبع آن در افزایش سودِ 
تجارِ مشهد و خراسان نقشی مهم ایفا کرد. راه سازی در ایراْن برای دولت روسیه هم منافع 
اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترده ای داشت؛ هم مسیر ورود کاالهای روسی به ایران 
باز می شد و هم زمینه برای تسلط روس ها در منطقۀ تحت نفوذشان در شمال ایران مهیا 
می شد. به همین دلیل هم بود که حکومت قاجار برای جلوگیری از تسلط اقتصادی، سیاسی 
و نظامی روس ها در شمال ایران با استفاده از مسیر جادة عشق آباد-مشهد در مقابل پیشنهاد 

روس ها مبنی بر راه سازی در این منطقه مقاومت می کرد.
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ers. However, at the early stages this was mainly limited to the upper class memebers.
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 هدف: دورۀ سلطنت رضاشاه مرحله ای در ارتقای موقعیت اجتماعی زنان ایران بود. دولت در اجرای 

برنامۀ تجدد و سکوالریسم، برنامه های متعدد ازجملۀ تأسیس دانشَسراهای دخترانه تأسیس کرد که 

شکل سازمان یافته تر دارالمعلمات به شمار می رفت. هدف، تأمین و تربیت معلمان زن بود. این ابتکار 

در آن زمان در ارتقای جایگاه آموزشی و فرهنگی زنان نقش مؤثر داشت. نشان دادن این نقش هدف 

این مقاله است.
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و زمینۀ ورود زنان را به عرصۀ عمومی، به ویژه دستگاه اداری و مراکز علمی فراهم کرد . از این رو در 

ارتقای موقعیت موثر بود؛ هرچند در ابتدا عمدتاً به زنان طبقۀ باال محدود بود.
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مقدمه
در ایران نیز همانند دیگر جوامع بشری، زنان تا قبل از دوران مدرن، عماًل نقش چندانی در 
نظام فرهنگی و آموزشی نداشتند و ساختار حکومت و عرف جامعه، به زنان در بیرون از خانه 
اجازة حضور نمی داد و کار آنان بیشتر در چارچوب خانه داری محدود شده بود. گرچه در 
قبل و بعداز اسالم در ایران همواره زنانی بوده اند که به مقامات باال رسیده اند، ولی در جامعۀ 
مردساالر ایرانی، برتری عمدتاً با مردان بوده است. این روند تا اواخر حکومت قاجار ادامه پیدا 
کرد؛ ولی از این دوره به بعد به علل مختلف ازجمله برخورد ایران با ملل غربی و ورود مظاهر 
تمدن جدید به ایران، دچار تغییراتی شد. موضوع زنان از این دوره موردتوجه روشن فکران 
قرار گرفت و بعداز مشروطه، بیشتر اهمیت یافت. زنان -به ویژه ازمیان اقشار مرفه- به تدریج 
به عرصه های مختلف ازجمله آموزش راه یافتند؛ گرچه موانع و محدودیت های سیاسی، 
مذهبی، فرهنگی و ساختار سنتی جامعه، مانع از حضور گستردة زن در بیرون از خانه می شد. 
از اواخر دورة قاجار که مراکز تربیت معلم زن )دارالمعلمات و مدارس دخترانه( تأسیس شد، 
میزان سواد زنان -البته در مقیاسی پایین تر از مردان- سال به سال افزایش یافت و این مهم در 

دورة رضاشاه پررنگ تر شد.
دورة رضاشاه نویددهندة مرحله ای تازه در حیات زنان بود؛ مرحله ای که با هدف 
نوسازی و گسترش سکوالریسم، به عنصر زن توجهی ویژه شد و به انگیزة شکستن ساختار 
سنتی جامعه و کم رنگ کردن موانع سنتی، مذهبی و فرهنگی، تدابیری اتخاذ شد که ازجملۀ 
مهم ترین آن ها تأسیس دانش َسراهای دخترانه بود. در نیمۀ دوم حکومت رضاشاه، درنتیجۀ 
جنبش مدرسه سازی و گسترش نظام آموزشی در مقاطع مختلف )حکمت، 1355، صص 
332-290( و فراهم شدن زمینۀ تحصیل به ویژه برای دختران، وجود آموزگارِ زن و مرکزی 
برای آموزش تخصصی زنان برای شغل آموزگاری به یک ضرورت تبدیل شد. درنتیجه به 
صالحدید حکومت و مسئوالن فرهنگی کشور نهادی مستقل برای این کار تأسیس شد. این 
بود که مراکزی مشابه دانش َسراهای پسرانه برای دختران هم به وجود آمد. دانش َسراهای 
دخترانه تا اواخر دورة رضاشاه در نقاط گوناگون کشور تأسیس شدند و با تربیت و تأمین 
زناِن تحصیل کرده، زمینۀ گسترش سواد را برای زنان و دختران ایرانی فراهم کردند و زنان 
هم توانستند در عرصه های گوناگون هم چون ادارات، دانشگاه ها و مدارس حضور پیدا کنند. 
البته این موضوع، عمومیت نداشت و بیشتر مختص به زنان طبقات مرفه در تهران و برخی 
شهرهای بزرگ آن دوره بود. بررسی نقش دانش َسراهای دخترانه و مراکز تربیت معلم زن در 

تغییر و بهبود وضعیت زنان و دختران، به دلیل اهمیت این موضوع، ضروری است.
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پیشینۀ پژوهش
پژوهش های زیادی درارتباط با موضوع زنان در دورة پهلوی، انجام شده است؛ ازجمله: 
کتاب »جنبش حقوق زنان در ایران« نوشتۀ الیز ساناساریان و کتاب »هدف ها و مبارزة زن 
ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی« از محمدحسین خسروپناه، که بیشتر ازلحاظ 
جامعه شناختی، تالش زنان برای احقاق حقوقشان را مطالعه کرده اند و تنها اشاراتی گذرا به 
موضوع آموزش دانش َسرایی زنان داشته اند. بدرالملوک بامداد هم در کتاب »زن ایرانی از 
انقالب مشروطیت تا انقالب سفید« تحوالت حیات و سرنوشت زن در آن دوره را مطالعه 
کرده و بیشتر به موضوع کشف حجاب و پوشش زنان اشاره کرده است. یاسمین رستم کالیی 
در مقالۀ »آموزش زنان« و رودی ماتی در مقالۀ »آموزش وپرورش در دورة رضاشاه« هم 
تنها اشاراتی پراکنده به این موضوع کرده اند. درمجموع پژوهش های موجود، به طور مستقل 
نقِش دانش َسراهای دختران بر وضعیت آموزشی-فرهنگی زنان در دورة رضاشاه را بررسی 

نکرده اند.
براین اساس مقالۀ حاضر برآن است تا با تکیه بر منابع گوناگون ازجمله اسناد و مدارک 
آرشیوی به نحوة تأسیس دانش َسراهای دخترانه و نقش آن بر وضعیت زنان و دختران بپردازد 

و با چنین رویکردی درصدد پاسخ به این پرسش هاست:
1.  وضعیت آموزشی و روند تأمین و تربیِت معلمان زن قبل از تأسیس دانش َسرا چگونه 

بود؟
2.  علل تأسیس دانش َسراهای دخترانه چه بود و نحوة تأسیس آن ها چگونه بود؟

3.  عملکرد دانش َسراهای دخترانه چه تأثیراتی بر وضعیت آموزشی و فرهنگی زنان 
داشت؟

روند تربیت دخرتان دانش آموز و آموزگاراِن زن تا زمان تأسیس دانش رَسای دخرتانه
قبل از دورة پهلوی، زنان در جامعۀ ایرانی به صورت محدود، نقش ایفا می کردند و در جامعۀ 
مردساالر عمالً جایی برای حضور فعال آنان وجود نداشت. اساساً در جوامع پیشامدرن، 
نظام پدرساالر شکل مسلط بوده و تاکنون هیچ موردی یافت نشده است که در آن زنان 
قدرتمندتر از مردان بوده باشند )گیدنز، 1373، ص187(. در عرصۀ آموزش و تعلیم وتربیت 
هم این وضعیت با شدت بیشتری جریان داشت. گرچه زنان همواره در جامعه حضور نسبی 
داشته اند، ولی بیشتر به خانه و حرم سرا محدود می شده اند و عمدتاً امور خانواده را انجام 
می داده اند )اتحادیه و دیگران، 1387، ص23(. از اواسط دورة قاجار و با آغاز فرآیند تجدد، 
به علت افزایش ارتباط فرهنگی و سیاسی ایران با اروپا به موضوع زنان هم توجه شد و برخی 

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...
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از فعاالن عرصۀ آموزش و اصالح گران به طرفداری از آموزش زنان پرداختند. در شیوة آموزش 
مکتب خانه ای در دورة قاجار اکثر متعّلمان پسر بودند؛ مدارسی هم که اندیشه گران ایرانی در 
ساختار سیاسی استبدادی قرن نوزدهم تأسیس کردند منحصر به پسران بود. )لمبتون، 1368، 
ص120(؛ زیرا بنابه تعلقات دینی مردم، درس خواندن برای زنان و دختران جایز نبود و مردم 
به تحصیل زنان در مدارس نظر مثبتی نداشتند )محبوبی اردکانی، 1370، ج1، ص412(؛ ولی 
به تدریج تحت تأثیر عوامل خارجی و تغییر وضعیت داخلی، تحصیل زنان هم توسعه پیدا کرد.
مرحلۀ بعد ایجاد مدارس دخترانه بود. نخستین مدرسۀ دخترانه ایران را خارجیان ساختند. 
میسیونرهاِی آمریکایِی کلیسای پرسبیتری مدرسه ای برپا کردند که دختران مسلمان بعداز چند 
سال در سال 1275ش اجازة ورود به آن را ازسوی دولت به دست آوردند )ساناساریان، 1384، 
ص68(. مدرسۀ فرانکو پرسان را هم در 1287ش/1908م یوسف خان ریشار )مؤدب الملک( 
تأسیس کرد )شیخ رضایی، 1371، ص96(. تأسیس مدارس بانوان نقشی مهم در ارتقای 
آموزشی-فرهنگی زنان و دختران داشت. در ادامه تعدادی از زنان ایرانی گرد هم آمدند تا 
موضوع تعلیم وتربیت و موانع پیش روی تحصیل زنان را بررسی کنند )رایس، 1383، صص 
111-112(. گرچه بسیاری از مخالفان، تأسیس مدرسه برای زنان را خالف دین می دانستند 
)حبل المتین، س1، ش105، یکشنبه 23رجب1325، ص4(، ولی بعداز تأسیس اولین مدارس 
دخترانه، مدارس متعددی در کشور به وجود آمد )رشدیه، 1370، صص 35 و 39؛ صالح، 

1388، صص 109-110( و در نقاط مختلف کشور به آموزش دختران پرداخته شد.
بعداز مشروطه تالش برای تحصیل زنان بیشتر گسترش یافت و چندین مدرسه، نشریه 
و سازمان رفاهی زنانه تأسیس شدند که بر تحصیل زنان و مزایای آن تأکید می کردند. یکی 
از علل مهم این موضوع این بود که مظفرالدین شاه برخالف پدرش با نشر معارف مخالفت 
نداشت )بزرگ امید، 1363، ص95(. از طرفی با تحول اندیشه، احزابی چون دموکرات، 
درزمینۀ آموزش زنان مقاالتی می نگاشتند و بر لزوم این امر تأکید می کردند )آبراهامیان، 1382، 
صص 160-161(. البته هنوز مراکزی برای تربیت آموزگاراِن زن وجود نداشت؛ زیرا تعداد 
زنان و دختران داوطلب برای تحصیل زیاد نبود. بااین حال بر لزوم تربیت و آموزش زنان تأکید 

می شد؛ مثاًل در روزنامۀ شکوفه گفته شد:
»در مملکتی که مادرهای آن جا باتربیت باشد، دزدی نمی شود، وطن فروشی و خیانت 
به مال وجود ندارد، بدبختی نخواهد ماند، فقر عمومی از میان مرتفع خواهد شد و...« 

)شکوفه، ش6، سال اول، 1331ق، صص 23-22(.
نامۀ بانوان با مقایسۀ وضعیت زنان در ایران و دیگر ملل متمدن، از وضعیت ناگوار 
سواد زنان در ایران و لزوم ارتقای آن برای ترقی صحبت کرد و حتی آن را بر تحصیل 
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مردان مقدم و واجب تر دانست و تعلیم نسوان را درمان درد زنان معرفی کرد )نامۀ بانوان، 
شمارة 1، اسد 1299، صص 1-2(. زبان زنان به سردبیری صدیقه دولت آبادی نیز با تکیه بر 
حدیثی از پیامبر اسالم )ص( که »َطَلُب اَلْعِْلِم َفرِیَضٌۀ َعَلی کلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمۀٍ« می نوشت بر 
همۀ ایرانیان الزم است که در تربیت اطفال خود، خواه دختر و خواه پسر، بکوشند و به این 
شکل سایۀ شوم بدبختی را اَزسرِ کشور دور کنند )زبان زنان، سال 4، شمارة 3، خرداد 1301، 
ص21(. رفته رفته تحول اندیشه دربارة موقعیت زنان در قالب مدارس، انجمن ها و نشریات 
انعکاس یافت؛1 گرچه در این راه، چندان موفقیتی به دست نیامد. زنان تقریباً در همۀ عرصه ها 
به پذیرش موقعیت فرودست خود وادار شده بودند و تا انقراض حکومت قاجار تنها سه 
درصد از آنان باسواد بودند )Munibar, 1972, p27(. بعداز مشروطه، مدافعان حقوق زن )مردان 
و زنان(، برای تغییر فرهنگ مردساالر دست به اقداماتی زدند و سعی کردند برابری زنان با 
مردان را به اثبات برسانند )خسروپناه، 1384، صص 42-48(، ولی در این راه، چندان موفقیتی 
کسب نکردند؛ چون مخالفت های داخلی، ناکامی های بعداز مشروطه و بحران های کشور، 

مانعی بزرگ بر سر این راه ایجاد کردند.
عالقۀ زنان به تحصیل سبب شد که آنان در اواخر دورة قاجار صاحب مدرسۀ اختصاصی 
شوند و برای نخستین بار در وزارت معارف، ادارة تعلیمات نسوان تأسیس شود. مسئلۀ 
تعلیم وتربیت معلم به سبک نوین از اواخر دورة قاجار موردتوجه نوگرایان و تجددخواهان 
واقع شده بود و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده بود. در این زمان کمبود آموزگار، به طور 
جدی مانع از گسترش و بهبود سریع تسهیالت آموزشی می شد )ماتی، 1383، ص191(. 
به هرحال افزایش تعداد دانش آموزان و مدارس و درنتیجه کمبود معلم، وزارت معارف را برآن 
داشت که در کنار اعزام جوانان به خارج برای آموختن شغل معلمی، در داخل نیز مرکزی 

برای این کار ایجاد کند.
دارالمعلمات ازجمله مراکز آموزش عالی اواخر دورة قاجار بود که درنتیجۀ گسترش 
این مرکز، همان  تأسیس شد.  این مدارس  برای  آموزگار  تأمین  برای  مدارس جدید و 
می پرداخت  معلمان  پرورش  به  قبل  از چندی  که  بود  پرسان  فرانکو  فرانسوی  مدرسۀ 
)سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، 1297، صص 79 و 77(. در سال 
1297ش/1918م مجلس سوم به حکم ضرورت، الیحۀ تأسیس دارالمعلمات را تصویب کرد 
)مجموعه مصوبات و قوانین موضوعۀ مجلس سوم قانونگذاری، 1319، ص64( و مراکز 
تربیِت معلم صورت قانونی به خود گرفت. این سال ازآن جهت مهم بود که دولت رسماً برای 
اولین بار به تربیت معلم در داخل مملکت پرداخت )صدیق، 1354، ص369(. سپس برای 
اشتغال این معلمان، مدارس متعددی در شهرهای مختلف ایجاد شد. نکتۀ مهم این بود که 

1. برای اطالع از این روند می توانید ر. ک 

به فتحی، مریم. )1383(. کانون بانوان با 

مطالعات  مؤسسۀ  تهران:   .  ... رویکردی 

تاریخ معارص ایران، صص 94-51.
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فرهنگ مردم ایران نمی پذیرفت که زنان و دختران در کالس هایی حضور یابند که معلمانش 
مرد باشند؛ بنابراین وجود آموزگار زن امری ضروری شد و در ادامۀ این روند بود که مرکزی 
نیز برای تربیِت معلم ازمیان زناِن مستعد ایجاد شد. این مهم در سال 1297ش/1918م در 
زمان ریاست الوزرائی وثوق الدوله و دورة تصدی نصیرالدوله بر وزارت معارف انجام شد و به 
این شکل دارالمعلمات شکل گرفت )صدیق، 1353، ج3، ص125؛ عالم نسوان، سال سوم، 
شمارة سوم، صص 20-22(. وزارت معارف، ده نفر دختر شاگرد ابتدایی به این مدرسه سپرد 
تا آنان را برای حرفۀ معلمی تربیت کنند )سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، 
1297، ص36(. این اقدامات نقشی مهم در افزایش تعداد زنان داوطلب تحصیل و افزایش 

سطح سواد آنان و درنتیجه بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی زنان داشت.
در فصل دهم نظام نامۀ مدارس گفته شد که مدارس نسوان نمی تواند در خانۀ شخصی 
برپا شود و باید مکانی مجزا به این امر اختصاص یابد )نظام نامۀ مدارس ابتدایی و متوسطه، 
1299، ص27(. مرکز دارالمعلمات از دو شعبۀ ابتدایی و متوسطه تشکیل شده بود و مدت 
تحصیل در آن، چهار سال بود و شاگردان آن در سال آخر به یادگیری فن تدریس می پرداختند 
)بررسی تحوالت آموزش وپرورش ایران، 1352، صص 16-17(. اولین مقطع تحصیلی در 
دارالمعلمات تعلیمات ابتدایی بود تا هر مرد و زن ایرانی خواندن و نوشتن و حساب کردن را 
فرا گیرد و اطالعاتی مختصر از تاریخ مملکت خود و چگونگی شکل و اوضاع کرة زمین 
و ممالک مختلف جهان پیدا کند. عالوه بر این دانش ها، دختران که مادران آینده بودند، علم 
خانه داری را هم فرا می گرفتند )هس، 1304، ص14(. تأسیس این مرکز از اقدامات درخشان 
وزارت معارف بود و هدف از تأسیس آن تأمین کادر آموزشی برای مدارس دخترانۀ تهران 
بود )بامداد، 1347، ج1، ص62(. این موضوع از مهم ترین اقدامات رسمی و عملی برای 

دولتی کردن مراکز تربیت معلم زن به شمار می رفت.

علل و روند تأسیس دانش رَساهای دخرتانه
بسترها و ریشه های تأسیس دانش َسراهای دخترانه در دورة رضاشاه به تصمیم دولت برای 
گسترش و تغییر نظام آموزشی و لزوم وجود معلم برای مدارس دخترانه و جدایی آنان 
از مردان برمی گشت و همین طور نتیجۀ تالش مدافعان حضور زن در بیرون از خانه بود. 
بعداز تأسیس دارالمعلمات، بر ضرورت وجود آموزگارِ زن، زیاد تأکید می شد. طبق اظهارات 

حبیب اهلل آموزگار:
»تعلیم وتربیت دختران مقدم تر و مهم تر از تعلیم وتربیت پسران ]است[ و این قولی است 
که جملۀ علمای معرفت النفس برآنند... دختران را از کالس چهار به بعد )نه سالگی(، 
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باید به مدرسۀ اناث ببرند و در این صورت بهتر تحصیل می کنند؛ درحالی که معلمه 
برای این قسمت نداریم... . با تربیِت معلِم زن، دختران ما که مادران فردای ملت 
هستند، اگرنه کاماًل با مردان مساوی نگردند، در عرض آنان قرار می گیرند و نه در 
طول و... طریقۀ تهیۀ مادران خوب منحصر و منوط به توجه مخصوص در تربیت 
و تعلیم دختران امروزه به طریِق عملِی مفید است و بس« )آموزگار، 1307، صص 

.)80-77
دارالمعلمات در این زمان، باوجود موانع سنتی و فرهنگی، مخالفت خانواده ها، نگاه 
قدیمی به زن و لزوم کار او در خانه و امور خانه داری باز همچنان دایر بود و تعداد زیادی 
از بانوان از این مرکز فارغ التحصیل شدند. طبق گزارش ادارة تفتیش )بازرسی( در سال 
1308ش تعداد دخترانی که برای آموختن شغل آموزگاری تحصیل می کردند 169 نفر و 
تعداد معلمه های داخلی و خارجی 15 نفر بوده است )ساکما، 297/6491(. دارالمعلمات تا 
اواسط سلطنت رضاشاه، به لحاظ کّمی و کیفی چندان تغییری پیدا نکرد و برای تدریس در 
آن عالوه بر معلمان زنان از معلمان مرد نیز استفاده می شد. دارالمعلمات تا 1309ش/1930م 
جزئی از مدرسۀ طب بود و پس ازآن به ادارة صحیّه )وزارت بهداری بعدی( ضمیمه شد 

)سرمد، 1372، ص109(.
با آغاز برنامۀ دولت سازی و وحدت ملی به معنای ایجاد حکومت یکدست و متمرکز، زنان 
نیز جایگاهی ویژه یافتند. گفته می شد که پیشرفت و رفاه هر کشور، به جرئت، به وطن پرستی، 
 Kashani( و به قربانی شدن افراد هر ملت بستگی دارد و این موضوع به مادران وابسته است
Sabet, 1999, p189(. بنابراین بر نقش نسل سازی زنان و ایجاد و تقویت روحیۀ میهن پرستی 

به وسیلۀ زنان، زیاد تأکید می شد و مادراْن معلمانی برای فرزندان خود و پرورش دهندگان 
.)Paidar, 1995, p112( شهروندان آینده تلقی می شدند

دولت رضاشاه با تصویب برنامه هایی چون استخدام معلمان زن برای تدریس در 
در 1307ش/1928م،  نسوان  متوسطۀ  مدارس  ایجاد  در 1304ش/1925م،  دارالمعلمات 
استخدام معلمان برای تدریس در مدارس دخترانه )ساکما، 297/22541(، تأسیس پیشاهنگی 
دختران در 1314ش/1935م و مدارس مختلط دخترانه و پسرانه در این سال )صدیق، 1354، 

ص355(، گامی دیگر در اجرای پروژة نوسازی برداشت.
از طرفی روشن فکران هم به قشر زن توجه زیادی داشتند و تغییر وضعیت آنان را برای 
پیشرفت کشور، امری اجتناب ناپذیر و ضروری می دانستند. آنان با روی کارآمدن رضاشاه، از 
دولت خواستند که سریعاً پیش نویس طرح سوادآموزی زنان را تصویب کند. کسانی چون 
کسروی، گرچه معتقد بودند خدا زن را برای کار در خانه آفریده است، ولی از حقوق آنان 
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هم چون »رأی و تحصیل« دفاع می کرد )کسروی، 1324، صص 54-55(. واقعیت این است 
که تا آن زمان، تسهیالت تعلیم وتربیت برای زنان در نظام آموزشی محدود و توسعه نیافتۀ 
کشور بسیار ناچیز بود. تقی زاده شرط اصلی ترقی و تمدن ایران را تربیت و اصالح حال 
زن، و تربیت نسوان را راهی برای نجات کشور می دانست و تأکید می کرد که زنان و دختران 
باید معلمی را یکی از وظایف مقدس و محترم خود بشمرند. او درمان درد زنان را بسط 
دایرة تعلیم وتربیت و کثرت شمار معلمان و باسوادان این قشر می دانست )تقی زاده، 1351، 
ج3، صص 146-150(. علی اکبر سیاسی در سخنرانی خود در دانش َسرای عالی بر موضوع 
برابری قّوة عقالنی زن و مرد تأکید کرد و استعداد زنان را ستود )سالنامۀ دانش َسرای عالی 
1314-1315، 1315، صص 91-93(. روی کارآمدن سلسلۀ پهلوی، گرچه آغاز دور تازه ای 

از تاریخ و سرنوشت زن بود، ولی چنان که ایوانف1 اشاره کرده است:
»به زنان اجازة تحصیل در مدارس نوین و شرکت در کار ادارات دولتی داده شد و 
مدارس مختلط و دخترانه تشکیل گردید، اما عدم تساوی حق وحقوق زن و مرد مانند 

گذشته در اجتماع و خانواده باقی ماند« )ایوانف، 1356، صص 88-87(.
در دهۀ 1310ش آموزش زنان بیشتر شتاب گرفت و حکومت رضاشاه بی اعتنا به 
مقاومت مخالفان و تعصب مردم در مخالفت با تحصیل زنان، بهبود شایان توجهی در امکانات 
تحصیلِی زنان ایجاد کرد )ماتی، 1383، ص193(. با گنجاندن زنان در برنامۀ آموزشی و 
هم چنین تأسیس مدارس نوبنیاد، تعداد دختران و زنان باسواد افزایش پیدا کرد. این اقدامات 

هم بر آگاهی زنان می افزود و هم آنان را در طرح مطالباتشان تشویق می کرد.
یک تفاوت عمدة وضعیت زنان در عصر پهلوی با دورة قاجار، افزایش تعداد نشریات 
زنان بود. این موضوع نقشی عمده در بازتاب مطالبات فرهنگی و اجتماعی زنان داشت. عالم 
نسوان که از مجالت مهم زنان بود، از 1306ش به بعد، از زنان باسواد می خواست تا برای رفع 
بی سوادی هم جنسان خود کمر همت ببندند )عالم نسوان، سال دهم، اردیبهشت 1309، ش3، 
صص 103 و 104(. روزنامه ها و مجالتی چون عالم نسوان، دختران ایران، نامۀ بانوان و... 
مروج آموزش و رهایی و تغییر وضعیت زنان بودند و در مقاالت متعدد، بر آزادی و آموزش 
زنان تأکید داشتند. نویسندگان این مقاالت از دولت می خواستند تا »ابواب علم و دانش را بر 
روی دختران آن دوره و مادران فردا بگشایند« )شفق سرخ، سال 8، 1308ش، شمارة 1212، 
ص3(. بنابراین ازلحاظ تئوریک هم عرصه برای تغییر وضعیت زنان فراهم شد و بسیاری از 
نوگرایان علت عقب ماندگی ایران را وضعیت وامانده و سنتی زنان و بی سوادی آنان دانستند.
با تأسیس حکومت پهلوی و مشخص شدن خط مشی و برنامه هایش برای سلطه بر 
ارکان قدرت، دست نویسندگان و تجددخواهان عرصه های مختلف برای انتقاد از وضعیت  1. Ivanev.
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اجتماعی و شغلی زنان و انتشار آثارشان در این زمینه، باز گذارده شد و این موضوع نقشی 
پررنگ در بسترسازی برای سیاست های مربوط به زنان در دهۀ دوم حکومت پهلوی ایفا 
کرد. بسیاری از روشن فکران و نوگرایان و طرفداران حقوق زن، بر لزوم تغییر موقعیت زنان 
تأکید داشتند. روشن فکرانی چون سیدحسن تقی زاده، محمود افشار، احمد کسروی و... بهبود 
وضعیت زنان و ورود آنان به جامعه را جزئی از برنامۀ وحدت ملی و تمرکز و یکپارچگی 

سیاسی می دانستند )وحدت، 1381، صص 148-123(.
جنبۀ مهم دیگری در تجدد دورة رضاشاه، مقابله با ساختار طبقاتی جامعه و تالش برای 
برهم زدن نظام اجتماعی و اصالح آن بود. در این زمینه، از همان ابتدا با اقداماتی گوناگون 
هم چون تأسیس مدارس دخترانه، مدارس مختلط، برگزاری مجالس زنانه، روزنامه و نشریه 
و... سعی برآن بود تا جایگاه زنان دگرگون شود. در این دوره بر موقعیت واالی زن و نقش 
کلیدی اش در توسعۀ کشور تأکید می شد و گفته می شد که خوشبختی و بدبختی جامعه ازآِن 
Kashani Sabet, 1999, pp189-( زنان است و لذا کامیابی یا ناکامی هر ملت با زنان آغاز می شود
190(. ورود زنان به حوزه های آموزشی و اجتماعی را باید یکی از کوشش های برنامه ریزان 

دولت مطلقه )سلطنت رضاشاه( در راه سکوالریسم تلقی کرد. در این دوره برای حضور 
زنان در عرصه های تحصیلی اقداماتی متعدد انجام شد )اکبری، 1384، ص237( که تأسیس 
دانش َسراهای دخترانه، یکی از مهم ترین این اقدامات به شمار می رفت. زنان که نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دادند، درنتیجۀ تبعیضی که در فرهنگ و آداب ورسوم و عرف و 

شرع جامعه ریشه داشت، از حضور در بسیاری از بخش های جامعه محروم بودند.
دولت جدید خواستار نظارت دقیق تر و بیشتری بر زنان بود و نظام آموزشی راهی برای 
تحقق این مهم به شمار می رفت و گشودن دانش َسرا برای زنان تالشی برای ادغام آنان در 
ساختار جدید و اشاعۀ ایدئولوژی پهلوی در جامعۀ زنان بود. تمرکز و نظارت دولت بر این 
جمعیت )زنان( هم، مدنظر شاه و مشاورانش بود )ساتن، 1335، ص401؛ رکنی، 1333، 
صص 28-29(. دولت با اقدامات فرهنگی برای نیل به این هدف مهم و کلیدی تالش 
می کرد. نوگرایان و طرفداران تجدد آمرانه، زنان را با مردان برابر و الیق سواد، تحصیل و کار 
می دانستند و این موضوع در مجالت و مجامع روشن فکری نیز بازتاب پیدا می کرد )انتخابی، 
1390، صص 184-186(. درنتیجه بستر تأسیس دانش َسراهای دخترانه که مراکزی تخصصی 

برای تربیِت معلماِن زن بودند، فراهم شد.
عالوه بر مطالبات خود زنان و تالش های فکری و عملی طرفداران حقوق زن، موضوع 
مهم دیگری هم که نقشی پررنگ در تأسیس دانش َسراهای دخترانه داشت، تعلیم وتربیت 
دختران و زنان، و کمبود آموزگار زن برای مدارس دخترانه بود. در این زمان به زنان به عنوان 
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شهروند نگریسته می شد و برای گسترش فرهنگ، به آموزش و سواد آنان توجه ویژه می شد 
)Arasteh, 1962, pp 50-54(. دومین کنگرة نسوان شرق به دعوت جمعیت نسوان وطن خواه 

ایران به ریاست مستوره افشار و با حضور نمایندگان کشورهای ایران، ژاپن، ترکیه، هندوستان، 
سوریه و مصر از 6 تا 11آذرماه1311ش/ 27 نوامبر تا 2دسامبر1932م در تاالر وزارت 
معارف برگزار شد )صدیق، 1352، ج2، ص305(. در این نشست دربارة نحوة حضور زنان 
در جامعه و تعلیم وتربیت مستقل زنان و تأسیس مدرسه برای آنان مطالبی ایراد شد )نهضت 
نسوان شرق، 1384، ص329(. یکی از مهم ترین راه ها برای تعلیم و تربیت بانوان، تأسیس 
دانش َسراهای دخترانه بود که به صورت مستقل و جدای از مردان به تربیت زناِن آموزگار 
بپردازد؛ چون با افزایش مدارس دخترانه و درنتیجه افزایش دختران داوطلب تحصیل، به اندازة 
کافی زنان آموزگار برای آموزش زنان وجود نداشت )رستم کالیی، 1383، ص245(. تا 

اواسط دورة رضاشاه تعداد زیادی از بانوان فارغ التحصیل شده بودند؛ طبق جدول زیر:

در سال 1308 تعداد کل آموزگاراِن زن در ایران، در دورة شش سالۀ ابتدایی مدارس دولتی و 
غیردولتی تهران 475 نفر و در مقطع متوسطه 164 نفر بود )احصائیۀ معارف، 1308، ص132(. 
تا سال 1312ش/1934م تعداد زنان آموزگار به 235 نفر رسید )سالنامۀ وزارت معارف، اوقاف 
و صنایع مستظرفه، 1312، ص88(. تعداد دانش آموزان دختر در سال 1313ش/1935م در 
مدارس تهران 4578 نفر بود )آموزش وپرورش، سال چهارم، شمارة 1، فروردین 1313، 
ص64( و در کل کشور به 42545 نفر رسید )بررسی تحوالت آموزش وپرورش ایران، 
1352، ص126(. افزایش تعداد زنان و دختران داوطلب تحصیل عامل مهمی بود که دولت 
را برآن داشت تا در کنار دانش َسراهای مقدماتی پسرانه، برای دختران نیز دانش َسرای مقدماتی 
تأسیس کند. زمینه برای تأسیس دانش َسراهای مقدماتی دختران در نیمۀ دوم سلطنت رضاشاه 
فراهم شد. ابتدا قانون تأسیس دانش َسراهای مقدماتی در 19اسفندماه1312ش/10مارس1934م 

به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق مادة اول این قانون:
باب  سال، 25  پنج  مدت  تا  سال 1313  فروردین  اول  از  است  مکلف  »دولت 

دورۀ متوسطهدورۀ ابتداییسال تحصیلی

40 نفر762 نفر1306-1307ش

66 نفر1029 نفر1307-1308ش

48 نفر1129 نفر1308-1309ش

   

جدول 1
تعداد فارغ التحصیالن زن دورۀ ابتدایی و 
متوسطه 1306-1308ش )احصائیۀ معارف، 
1308، صص 144-143(.
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دانش َسرای مقدماتی پسرانه و یک باب دانش َسرای مقدماتی دخترانه، در تهران و در 
والیات تأسیس نماید« )مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبۀ دورة نهم تقنینیه، 

1329، ص267(.
با تصویب این قانون 17ماده ای، هم بر حق وحقوق معلم و هم بر تعلیم وتربیت جدید 
و کنارگذاشتن سبک و سیاق سنتی درزمینۀ آموزش تأکید شد. این مصوبه تالشی بود برای 
بهبود کیفیت تدریس ازطریق ایجاد کالس برای آموزگاران و همین طور اقدامی در راه تشویق 

جوانان به انتخاب شغل معلمی.
از طرفی به منظور ترغیب و تشویق دانش آموزاِن دانش َسراهای مقدماتی برای رقابت 
و کوشش بیشتر، وزارت معارف قانون مربوط به پذیرش فارغ التحصیالن مقدماتی را در 
دانش َسراهای عالی به تصویب رساند )یوسفی و دیگران، 1356، ص128(. سپس برای 
رسیدگی به امور آموزش دانش َسراهای مقدماتی دختران اداره ای به نام ادارة دانش َسرا در 
وزارت فرهنگ تأسیس شد )آموزش وپرورش، سال نهم، شمارة یازدهم و دوازدهم، بهمن و 
اسفند 1318، ص121(. تأسیس دانش َسراهای مقدماتی دخترانه نیز درنتیجۀ قانون تربیت معلم 
و آئین نامۀ تأسیس دانش َسراهای دختران مصوب 16شهریور1315 در مجلس شورای ملی 
و اساس نامۀ اختصاصی دانش َسراهای دخترانه مصوب 12آبان ماه1315ش/3نوامبر1936م 
شورای عالی معارف، در ده ماده به تصویب رسید. طبق این مصوبه گفته شد: دانش َسراهای 
بنابراین  تأسیس خواهد شد.  دایر شده است،  پسران  دانش َسرای  که  نقاطی  در  دخترانه 
دانش َسرای اختصاصی دختران، فرزند بالفصل قانون تربیت معلم بود و طبق این قانون، دولت 
موظف شد که دانش َسراهای دخترانه را نیز تأسیس کند. داوطلبان دانش َسراهای دخترانه باید 
تعهد خدمتی می سپردند )سالنامه و آمار 1315-1316 و 1316-1317ش، 1317، ص570(.
همگامی سیاست های دولت با تغییر موقعیت زنان و تکاپوی فعاالن حقوق زن، در این 
زمینه نیز مؤثر بود. به هرحال نکتۀ مهم این است که تا این زمان، باوجود فعالیت دارالمعلمات، 
تعداد زنان معلم در کشور معدود بود و در ادامه بیشتر به این موضوع توجه شد و برای 
زنان و دختران نیز مدارس بیشتری به وجود آمد و دانش َسرای مخصوص آنان ایجاد شد. 
نام دارالمعلماْت در اواسط دورة سلطنت رضاشاه به دانش َسرای مقدماتی دختران تغییر پیدا 
کرد )بامداد، 1347، ج1، ص66(. ازجمله مهم ترین و تأثیرگذارترین اقدامات دورة رضاشاه 
در حوزة نظام آموزشی کشور، ایجاد دانش َسراهای دخترانه بود. هدف از این قانوْن تحصیل 
مرد و زن و ورود آنان به دانش َسرای عالی و دانشگاه بود. طبق پیش بینی های به عمل آمده در 
مادة اول قانون تأسیس دانش َسرا، در سال 1314ش یک دانش َسرای عالی دخترانه در تهران 
و پنج دانش َسرای مقدماتی دخترانه در والیات باید ساخته می شد )سالنامۀ وزارت معارف، 
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اوقاف و صنایع مستظرفه، 1312، ص224(. این موضوع به معنای سازمان دهی آموزش و 
تحصیل زنان بود.

آثار و تبعات تأسیس دانش رَساهای دخرتانه بر وضعیت فرهنگی و آموزشی زنان
طبق اهداف دولت از تأسیس دانش َسراها این نهاد آموزشی نقشی پررنگ در وضعیت زنان 
داشت و به طرق مختلف زمینه را برای ارتقای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی زنان فراهم 
می کرد. دانش َسراهای مقدماتی دختران آموزشگاه هایی بودند که دو هدف اصلی را تعقیب 
می کردند: تکمیل معلومات عمومی دانش آموزان؛ تربیت و آماده کردن آنان برای فن آموزگاری 
طبق روش آموزش وپرورش )صحیحی، 1318، ص23(. این مراکز طی چند سال فعالیتشان 
تا سقوط رضاشاه، تغییراتی در وضعیت زنان به وجود آوردند که در ادامه به آن ها پرداخته 

می شود:

ارتقای سطح تحصیالت دخرتان
اولین و شاید مهم ترین پیامد تأسیس و کار دانش َسرا برای دختران، افزایش سطح سواد 
آنان بود. ایجاد دارالمعلمات و سپس دانش َسرای دخترانه منجر به سازمان دهی عملکرد 
مدارس دخترانه و گسترش آموزش ابتدایی و متوسطه در بین دختران شد )خلیلی خو، 1373، 
ص167(. همگام با برنامه های دولتی در ایجاد ایران مدرن، با اصالح در امر آموزش، مدارس 
متعدد ابتدایی و متوسطه در کشور به وجود آمد که دختران هم در آن ها تحصیل می کردند. 
گشایش مدارس مختلط و تحصیل دختران در مدارس گامی دیگر در آموزش زنان بود که 
بر تعداد تحصیل کردگان زن افزود. در جدول زیر، آمار تعداد دختران فارغ التحصیل از مقطع 

ابتدایی تا اواخر دورة رضاشاه، نشان داده می شود:

فارغ التحصیالن دخرت مدارس ابتداییسال   تحصیلی

380 نفر1304ش

1305451

1306649

1307762

   

جدول 2
تعداد دخرتان فارغ التحصیل از مقطع ابتدایی 
تا اواخر دورۀ رضاشاه )سال نامۀ آماری وزارت 
فرهنگ... ، 1317، صص 280-279(.
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در سال تحصیلی 1315-1316ش/1936-1937م در دبیرستان های دخترانۀ کشور 
4217 نفر مشغول تحصیل بودند که 499 نفر از آن ها فارغ التحصیل شدند. در سال بعد 
تعداد دختران مشغول به تحصیل در دبیرستان های دخترانۀ کشور 5445 نفر بود که 552 
نفر از آن ها مدرک تحصیلی دریافت کردند )سالنامه و آمار... ، 1317، صص 51-50(. 
ازاین به بعد همواره بر تعداد داوطلبان تحصیل در میان زنان و دختران و درنتیجه بر میزان 
تحصیل و سواد آنان افزوده می شد. در سال 1320ش/1941م تعداد دختران مشغول به 
نفر بود )آمار آموزش و پرورش: 1355، صص  ابتدایی، 81977  تحصیل در مدارس 

.)54-53
این موضوع راه را برای تحصیالت عالیه هموار کرد. پس از تأسیس دانشگاه تهران، 
برخی از زنان و دخترانی که تحصیالت دانش َسرا را به اتمام رسانده بودند، به دانشگاه راه 
یافتند. وزارت فرهنگ به دخترانی که در دانش َسراها درس خوانده بودند، اجازه می داد تا 
در دانشگاه تهران ثبت نام کنند )ساکما، 297/11034(. راه یابی به دانشگاه و ادامۀ تحصیل در 
سطح عالیه، از دیگر پیامدهای ایجاد دانش َسراهای دخترانه برای زنان بود که در دورة پهلوی 

13081029

13091129

13101384

13111403

13121730

13131866

13142253

13152465

13163367

13173930

فارغ التحصیالن دخرت مدارس ابتداییسال   تحصیلی

   

ادامۀ جدول 2
مقطع  از  فارغ التحصیل  دخرتان  تعداد 
ابتدایی تا اواخر دورۀ رضاشاه )سالنامۀ 
صص   ،1317  ، فرهنگ...  وزارت  آماری 

.)280-279
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دوم هم، با شدت بیشتر ادامه یافت. طبق جدول زیر، آمار دانشجویان دختر در سال تحصیلی 
1319-1320ش/1940-1941م در دانشگاه تهران بدین صورت بود:

دانش َسراها با رونق کار مدارس دخترانه زمینۀ ارتقای آگاهی زنان را فراهم کردند و زنان 
راحت تر از قبل توانستند به بدنۀ نظام آموزشی راه پیدا کنند.

دانش َسراهای دخترانه نقشی عمده در دانش دوستی زنان و دختران داشت. این نهاد، 
بزرگ ترین دستاورد فرهنگی حکومت رضاشاه در ارتقای فکری زنان بود )یزدانی، 1378، 
با معلمان  تا مدارسی  از وزارت معارف خواستند  ایجاد دانش َسرا، زنان  ص53(. بعداز 
تربیت شده برای زنان ایجاد شود. آنان برای پیشرفت کار خود، درخواست تجهیزات بهتر و 
ارسال معلمان بیشتر و باکفایت تر را هم داشتند و از این وزارت خانه خواستند که مساعده و 
کمک مالی نیز به آنان داشته باشد )ساکما، 297/26081(. وزارت معارف نیز موافقت کرد و 
هیئتی را برای بازرسی و اطالع از وضعیت مدارس دخترانه اعزام کرد )ساکما، 297/28917(. 
افزایش سطح آگاهی فردی و اجتماعی زنان و آموختن حرفه ها و هنرهای مختلف از دیگر 
اثرات دانش َسراها بر زنان تحصیل کرده بود. با بررسی مواد درسی دانش َسراهای دخترانه 
روشن می شود که آنان چگونه درس زندگی را فرا می گرفتند. دروس پرورشی و ادبی ازجمله 
روان شناسی و اخالق، دروس علمی به ویژه درزمینۀ بهداشت و هم چنین دروس عملی به 
افزایش آگاهی زنان در امور مختلف فردی و اجتماعی کمک می کرد. طبق جدول زیر دروس 

عملی در دانش َسراهای دخترانه عبارت بودند از:

تعداد دانشجویانرشتۀ تحصیلیتعداد دانشجویانرشتۀ تحصیلی

5 نفرعلوم طبیعی12 نفرادبیات فارسی

2فیزیک و شیمی3باستان شناسی

15خانه داری4تاریخ و جغرافیا

30مخصوص ادبی26زبان خارجه

5مخصوص علمی10فلسفه و علوم تربیتی

3دکرتی ادبیات فارسی3علوم ریاضی

جمع کل: 118 نفر

   

جدول 3
آمار دانشجویان دخرت در سال تحصیلی 
1319-1320ش/1940-1941م در دانشگاه 
تهران )سالنامۀ دانش رَسای عالی )1319-
1320(، 1320، ص189(.
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دختران مدارس متوسطه نیز، حرفه های متعددی را فرا می گرفتند و به شکل عملی درس 
زندگی و نحوة انجام امور خانه داری را می آموختند. در دورة دوم متوسطه، دروس مرتبط با 
حرفه های زنانه بیشتر بود و به صورت عملی در این زمینه ها آموزش داده می شد. این دروس 

هفتگی عبارت بودند از:

سال دومسال اولمواد درسی عملی دانش رَسای دخرتانه

1ساعت1 ساعتنقاشی و رسم

22موسیقی و رسود

22تربیت بدنی و پیشاهنگی

11کشاورزی

5-آموزگاری

   

جدول 4

دانش رَساهای  دروس عملی هفتگی در 
دخرتانه )دهقان، 1329، ص98(.

دروس
سال پنجمسال چهارم

عملیاتدرسعملیاتدرس

-2-2بچه داری

-2--پرستاری

1311خانه داری

1312خیاطی

1-1-صنایع دستی

1-1-نقاشی

1313طباخی

-1-1موسیقی

61188جمع ساعت

   

جدول 5
میزان ساعت دروس عملی هفتگی در 
دورۀ دوم متوسطۀ زنان در سال 1318 
)آموزش وپرورش، سال نهم، شامرۀ هفتم 

و هشتم، مهروآبان 1318، ص153(.

کارکرد آموزشی-فرهنگی
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تا قبل از تأسیس دانش َسراها و آموزش دختران زیر نظر معلمان زِن آموزش دیده در 
دانش َسرا، این مواد درسی و روش آموزش برای زنان ناشناخته بود؛ بنابراین از این نظر 
دانش َسرا درس زندگی و شیوة مدیریت خانه داری را هم به زنان می آموخت و با ارسال 
صورت این مواد درسی به والیات مختلف سعی داشت تا مهارت های مذکور را به دختران 

والیات هم آموزش دهد )ساکما، 297/15729(.

تأمین و تربیت آموزگاراِن زن
دیگر نتیجۀ مهم تأسیس دانش َسرا، افزایش تعداد زنان آموزگارِ آموزش دیده بود. با تأسیس 
دانش َسرای دخترانه آموزگاران زن در مراکز مخصوص به خود آموزش می دیدند. تصویب 
قانون دانش َسرا انقالبی در فرهنگ ایران ایجاد کرد و معلم شدن شرایطی خاص پیدا کرد 
)سیاسی، 1386، ص121(. در این قانون گفته شد که تا چند سال آینده چندین دانش َسرای 
دخترانه باید در کشور ساخته شود و دستور آن به وزارت معارف داده شد )تجدد ایران، 
1802، 18دی1314، ص1(. تا سال 1316ش/1937م تعداد کل دانش َسراهای کشور به 11 
باب رسید )ساکما، 297/8815(. این دانش َسراها در شهرهای ارومیه، تبریز، رشت، مشهد، 
کرمان، شیراز، بیرجند، اهواز، همدان، اصفهان و کرج ساخته شده بودند )آموزش وپرورش، 
سال هفتم، شمارة 9-10، آذر و دی 1316، صص 563-564(. این آمار در اواخر دورة 
رضاشاه بدین شکل بود: در سال تحصیلی 1318ش/1939م در تهران 1 باب و در شهرستان ها 
14 باب دانش َسرای دخترانه وجود داشت و در سال بعد )1319ش/1940م( این رقم در 
تهران هم چنان ثابت ماند، ولی در شهرستان ها به 15 باب رسید؛ بنابراین درمجموع تعداد 
16 باب دانش َسرای دخترانه در کشور وجود داشت )ساکما، 297/13950(. با افزایش تعداد 
دانش َسراهای دخترانه تعداد معلمان زن نیز افزایش یافت. در سال های پایانی سلطنت رضاشاه، 
دختران با گذراندن دورة دوسالۀ دانش َسرا فارغ التحصیل می شدند و مجوز آموزگاری دریافت 

می کردند. طبق جدول زیر:

تعداد کل - نفرشهرستان هاتهرانسال

13172099119ش

131828135163ش

131928125153ش

   

جدول 6

 تعداد دخرتان فارغ التحصیل از دانش رَسا 
در اواخر سلطنت رضاشاه )دهقان، 1329، 
ص105(.
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با افزایش تعداد دانش َسراهای دخترانه، هرساله بر تعداد زناِن آموزگار در کشور افزوده 
می شد. در سال تحصیلی 1315-1316ش و 1316-1317ش/ 1936-1937م و 1937-
1938م، تعداد آموزگاران زن در مدارس ابتدایی دولتی به ترتیب 1441 و 1843 نفر بود 
)سالنامه و آمار... ، 1317، صص 264-265(. تعداد دبیران زن در دبیرستان های دخترانه نیز 
در این سال ها به ترتیب 331 و 382 نفر بود )سالنامه و آمار... ، 1317، صص 50-51(. تعداد 
50 نفر زن هم در دانش َسراهای دخترانه درحال تدریس بودند )سالنامه و آمار... ، 1317، 
ص265(. در آماری دیگر طبق گزارش وزارت فرهنگ، در سال 1318ش/1939م تعداد 
دختران مشغول به تحصیل در دانش َسراهای تهران 365 نفر و در دانش َسراهای شهرستان ها 
331 نفر و در سال 1319ش/1340م در تهران 154 نفر و در شهرستان ها 431 نفر بوده است 
)ساکما، 297/12076(. علت کاهش تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دانش َسراهای 
مقدماتی دختران در تهران در سال 1319ش، به درستی مشخص نیست؛ ولی این آمار در 
سال بعد مجدداً در تهران افزایش پیدا کرده است. در سال 1320ش/1941م تعداد 548 دختر 
در مراکز دانش َسرای مقدماتی دخترانۀ کشور مشغول تحصیل بودند )بررسی تحوالت 
آموزش وپرورش ایران، 1352، ص25(؛ از این تعداد 254 نفر در تهران مشغول تحصیل 
بودند که 190 نفر از آنان در امتحانات نهایی قبول شدند )آموزش وپرورش، سال یازدهم، 
شمارة نهم و دهم، آذر و دی 1320، ص20(. البته در آن دوران به معلمان زن نصف همتایان 
مرد حقوق داده می شد )Paidar, 1995, p109(. اکثر زنانی هم که امکان تحصیل و کار پیدا کرده 

بودند، از طبقات متوسط به باالی جامعه بودند.

افزایش فرصت های شغلی برای زنان
دیگر نتیجۀ مهم عملکرد دانش َسرا بر وضعیت زنان و دختران امکان ورود آنان به سامانۀ 
اداری کشور بود. با افزایش تعداد فارغ التحصیالن مدارس و مراکز عالی در دورة رضاشاه، 
دولت این افراد را در وزارت خانه های مختلف جذب می کرد )ادیبی، 1358، صص 86-
87(. زنان پس از اتمام تحصیل و دریافت مدرک به ادارات مراجعه و برای استخدام تقاضا 
می کردند. بعداز آموزش زنان در دانش َسراها و آمادگی آنان برای شغل معلمی، عده ای از 
معلمین زن برای معلمی در مدارس ابتدایی و متوسطۀ تهران در وزارت فرهنگ استخدام 
شدند )ساکما، 297/25843(. بنابراین تالش برای مشارکت در عرصۀ اجتماع، از دیگر 
دستاوردهای عملکرد دانش َسراها برای زنان بوده است. پرونده های فراوانی دربارة دختران 
فارغ التحصیل از دانش َسراها وجود دارد که برای اشتغال در ادارة معارف درخواست داده اند تا 
هم کاری مفید انجام داده باشند و هم وقتشان را تلف نکرده باشند )ساکما، 297/42994(. در 

کارکرد آموزشی-فرهنگی
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دورة رضاشاه دیوان ساالری نوینی به لحاظ کارکنان، اهداف، ادارات و فعالیت ها به وجود آمد؛ 
به گونه ای که نظام اداری کشور هفده برابر رشد کرد و دولتی که عبارت بود از مجموعه ای 
بی نظم از مستوفیان خودمختار، منشیان و میرزاها، طی سلطنت رضاشاه به چندین وزارت خانه 
با کارمندان ثابت حقوق بگیر تبدیل شد و درواقع از بوروکراسی به عنوان ابزاری برای اعمال 
قدرت استفاده شد. گفتنی است که بخش عمدة این کارکنان، از زنان تحصیل کردة مدارس 

نوبنیاد بودند که زیر نظر معلمان آموزش دیده در دانش َسراها تحصیل کرده بودند.
به دلیل تغییر روش های استخدام ضرورت داشت که زنان هم در مدارس تازه تأسیس 
به تحصیل بپردازند. با تصویب قانون ایجاد تربیت معلم و دانش َسراها به زنان هم توجه 
شد و با ایجاد دانش َسراها و هنرستان ها، زنان هم برای کارهای اداری آماده و تربیت شدند 
)یغمایی، 1355، صص 461-464(. تأسیس دارالمعلمات و دانش َسراها زمینه ای را فراهم کرد 
تا زنان هم بتوانند به کار در خارج از خانه بپردازند. اشتغال زنان یکی از شاخصه های حقوق 
اقتصادی-اجتماعی زنان و از جنبه های مدرنیسم به شمار می رفت. در دورة پهلوی اول، از 
حضور زن در برخی از مشاغل و ادارات برای تظاهر به نوگرایی استفاده می شد )طغرانگار، 
1383، ص109(. تا قبل از این زمان، گزینه های شغلی اندکی برای زنان وجود داشت و 
مشاغلی را که در آمریکا و اروپا برعهدة زنان بود -ازجمله پرستاری، منشی گری، آموزگاری 

و...- در ایران مردان انجام می دادند )رستم کالیی، 1383، ص245(.
ازجمله مطالبات زنان این بود که با مردان از حق وحقوق برابر برخوردار شوند و در 
تعیین مقدرات کشور سهیم باشند )شفق سرخ، سال 8، 1308ش، شمارة 1176، ص3(. 
باوجوداین گرچه زنان در این دوره ورود به قلمروهای آموزشی و نیروی کار را آغاز کردند 
)فوران، 1388، ص359( و در دهۀ 1310ش در مدارس متوسطۀ تهران معلمین زن هم 
استخدام شدند )ساکما، 297/25843(، ولی همچنان موانع داخلی زیادی بر سر راه استخدام 
زنان وجود داشت؛ ازجمله این که بخش عمدة مردم بر عدم ضرورت سواد زنان در سطح 

عالیه تأکید می کردند.
استخدام زنان در دولت عالوه بر موانع با تناقضاتی هم روبه رو بود؛ ازجمله آن که زنان 
فقط برای مشاغلی خاص درنظر گرفته می شدند. طبق سندی در این زمینه، برای عدم استخدام 
زنان در ادارات دولتی به جز شغل معلمی و ادارة آموزش وپرورش، بخشنامه صادر شده است 
)ساکما، 297/1327(. مسئوالن به این نتیجه رسیده بودند که زنان در ادارة معارف بهتر از هر 
ادارة دیگری می توانند کار کنند. ولی کمی بعد درنتیجۀ ناامنی در کشور با اعزام معلمان زن از 

تهران به استان های دیگر مخالفت شد. علی دهقان در این زمینه تصریح می دارد:
»در بخش ها و دهستان ها که به آموزگار احتیاج زیاد هست، نمی توان از وجود 
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فارغ التحصیلی های دختران استفاده نمود؛ زیرا وضع اجتماعی نقاط مزبور طوری 
نیست که یک نفر دختر بی سرپرست بتواند در آن جاها آموزگاری نماید« )دهقان، 

1329، ص97(.
به علت اوضاع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعۀ ایران، زنان تحصیل کرده بیشتر در 
مدارس به معلمی و در بیمارستان ها به پرستاری می پرداختند و در دیگر ادارات نوساز دولتی 
پذیرفته نمی شدند. در بسیاری از شهرها و والیات دور از پایتخت هم، عمدة زنان و دختران 
به مدارس راه نمی یافتند و تحصیل را کاری مختص به پسران می دانستند؛ بنابراین پسران 
بیشتر به تحصیل می پرداختند. این واکنش ها که در ساختار فکری و فرهنگی مردم ایران ریشه 
داشت، تاحدزیادی همگام با گرایش ها و پارادایم های مردساالری حکومت، در جلوگیری از 

توسعۀ تحصیل زنان تأثیری شگرف داشت.
اشتغال زنان در نظام اداری و آموزشی از مهم ترین ویژگی های تجدد به شمار می رفت 
و به معنای تغییر در جایگاه و موقعیت زنان بود و به این ترتیب زنان هم می توانستند در برخی 
ادارات و مناصب در کنار مردان به کار بپردازند )بهنام، 1375، ص167(. استخدام در دولت به 
پیدایش طبقۀ متوسط جدید غیرسرمایه دار منجر شد که زنان کارمند هم جزئی از آن بودند. 
البته به دلیل قدرت مذهب، تا پیش از شهریور 1320ش حضور زنان در ادارات و اجتماع فقط 
به طبقات اعیان محدود بود )اتحادیه و دیگران، 1390، صص 276 و 277؛ فوران، 1388، 
ص359(؛ آموزش نیز بنابه عللی چون تمرکز در پایتخت و هم چنین فقر مردم و مخالفت 
گروه های سنتی، بیشتر حالت نخبگانی داشت تا توده ای )مناشری، 1397، صص 183-181(. 
آرتور میلسپو1 که برای اصالح سامانۀ اداری-مالی به ایران آمده بود، در این زمینه تصریح 

می کند:
»هیچ گاه فرصتی به دست نیامده تا با خانمی ایرانی مالقات و صحبت بنمایم؛ چون 
آنان در محیط اجتماعی و اداری ای که در آن به سر می برم، نقشی ندارند و جز 
معدودی از زنان که به صورت معلم مدارس دخترانه و یا پرستار خدمت می کنند، 

هیچ زنی در استخدام ادارات نیست« )میلسپو، 1356، صص 129-128(.
البته این گزارش چندان هم دقیق نیست؛ چون وزارت مالیه در 1316ش/1937م طی 
بخشنامه ای بر استخدام زنان در آن وزارت خانه تأکیدکرده )ساکما، 240/34106( و در 
سال های 1317-1318ش/1938-1939م بر لزوم جذب و به کارگیری زنان فارغ التحصیل از 
دانش َسراهای دخترانه صحه گذارده است )ساکما، 240/49403(. در جدول زیر آمار استخدام 

.Arthur Millspaugh .1زنان در ادارات دولتی قید شده است:
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البته زنانی که در وزارت معارف استخدام شدند، همه به آموزگاری نپرداختند و در امور 
اداری و اجرایی نیز مشغول شدند. زنان بیشتر در دو وزارت خانۀ معارف و بهداری و شغل 

اداره

                 
 

                       سال   

راه آهن 

دولتی ایران

پست، تلگراف 

و تلفن

وزارت 

بهداری

وزارت 

کشاورزی

وزارت 

فرهنگ

6----1301ش

11-2--1302ش

18---1303ش

11-1--1304ش

24-1--1305ش

21--1-1306ش

35-1--1307ش

1130--1308ش

35-5--1309ش

36-3--1310ش

47-1311113ش

14152-13122ش

313169-1313ش

1314210283166ش

1315514247293ش

13165143112297ش

1317714475291ش

13181614484345ش

131921317815534ش

13202425677370ش

   

جدول 7

آمار استخدام زنان در چند اداره و وزارت خانه 
طی سال های 1301-1320ش )نرشیۀ آمار 
کارمندان دولت، 1335، جدول شامرۀ 3(.
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آموزگاری و پرستاری، و عمدتاً در تهران استخدام شدند. گرچه برتری در این حوزه هم چنان 
با مردان بود، ولی این موضوع از این نظر اهمیت داشت که برای اولین بار قشر کارمند زن 
در کشور شکل گرفته بود. به هرحال اشتغال نقش پررنگی در تغییر موقعیت زنان و بهبود 
کیفیت زندگی آنان داشت. اشتغال زنان در این دوره برنامه ای دولتی بود که از طرق مختلف 
زمینۀ حضور زنان را در اجتماع فراهم کرد و تأسیس دانش َسراها و مدارس دخترانه که زمینۀ 

تحصیل آنان را فراهم کرد، یکی از علل اصلی نیل به این هدف بود.

نتیجه
زنان و مسائل مرتبط با آنان، ازجمله امور آموزشی و فرهنگی آن ها، در سال های قبل و 
به ویژه بعداز مشروطیت حساسیت خاصی را به وجود آورده بود. در دورة رضاشاه، تحت تأثیر 
تحوالت سیاسی-اجتماعی، گرایش های غربی و سکوالریسم و تحقق ایدئولوژی پهلویسم 
به این موضوع توجهی ویژه شد. در نیمۀ دوم سلطنت رضاشاه، درنتیجۀ سیاست های دولت 
و تالش ها و تکاپوهای زنان و مدافعان حقوق زنان اقداماتی گسترده برای این قشر از جامعه 
انجام شد؛ ازجمله تأسیس دانش َسراهای دخترانه که قبل از هرچیز اقدامی برای تأمین و تربیت 
معلماِن زن به شمار می رفت. بعداز مشروطه تأسیس دارالمعلمات و شکل سازمان یافتۀ آن، 
دانش َسراهای دخترانه، بخشی از پروژة تجدد دولتی و تالشی در راه مبارزه با ساختار سنتی 
و شرعی تعلیم وتربیت بود و هدف این بود که مدارس دخترانه نیز به مانند مدارس پسرانه 
آموزگاران خود را داشته باشند. دانش َسراهای دخترانه که محلی برای ارتقای تحصیلی زنان 
به شمار می رفت، ثمرة عملی تالش های فکری اندیشه گران طرفدار حق زن بود و سبب رشد 
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی زیادی برای زنان شد؛ ازجمله سبب افزایش تعداد معلمان، 

تحصیل کردگان و فارغ التحصیالن دختر شد.
ورود به عرصۀ نظام اداری جدید و شکل گیری قشر جدید کارمند زن، از دیگر پیامدهای 
تأسیس دانش َسراهای دخترانه بود. آموزش زنان الزمۀ اجتماعی شدن آنان و کسب پست ها 
و مقامات مختلف بود. آموزش، هم در شهری شدن زنان و هم در اولین ورودشان به بدنۀ 
دیوان ساالری کشور نقشی مهم داشت. سیاست دولت درزمینۀ آموزش و اشتغال زنان، کنترل 

دولت بر زنان را افزایش داد.
بسیاری از مؤلفه های فرهنگی مدرن با ساختار و فکر جامعۀ ایران هم خوانی نداشت و 
سیاست گذاری فرهنگی دورة رضاشاه دربارة زنان، بر برنامۀ مشخص و واحدی مبتنی نبود. 
هم چنین گرچه تأسیس دانش َسراهای دخترانه به ارتقای آموزشی-فرهنگی زنان کمک شایانی 
کرد و باعث ترفیع و آگاهی بخشی از آنان شد، ولی این اقدام هم چون دیگر سیاست های 

کارکرد آموزشی-فرهنگی
 داراملعلامت و دانشرساهای...



128
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

مربوط به زنان، چندان توجهی به رویکردهای عمومی و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی 
نمی کرد. موضوع راه یابی زنان و دختران به دانش َسرا عمومیت نداشت و تنها شامل بخش 
معدودی از زنان در تهران و برخی شهرستان ها شد و اکثریت زنان در بی سوادی ماندند و 
درزمینۀ اشتغال، تحصیل و مشارکت عمومی، برتری هم چنان با مردان ماند. هم چنین چون 
تعداد دانش َسراهای دخترانه در کشور چندان زیاد نبود و نیاز مدارس دخترانه به آموزگار و 
دبیر زن را برآورده نمی کرد، در بسیاری از مراکز آموزشی دخترانه، هم چنان معلمان مرد به 

تدریس مشغول بودند.
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روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ محقق ساخته است. جامعۀ پژوهش شامل 

65 نفر از اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و 

متخصصان آرشیو ملی ایران است.

یافته ها و نتیجه گیری: امکان تأمین نیروی انسانی، ساختمان، منابع، تجهیزات فنی و امکانات الزم بیش 

از متوسط، و تأمین بودجه و امکانات مالی در حد متوسط ارزیابی دانسته شد. شهرداری می تواند 

در پروژه نقش مؤثر داشته باشد.  پیشنهاد می شود شهرداری تهران با طلب یاری از مردم، ساختمانی 

متناسب با استانداردهای آرشیوی و مجهز به تجهیزات، منابع و نیروی انسانی متخصص  به این پروژه 

اختصاص دهد.

ڪلیدواژه ها: 
آرشیو شهری؛ امکان سنجی؛ تهران؛ شهرداری.

استناد: 
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مقدمه
هر ملتی در پیچ وخم تاریخ و پهنای جغرافیای خود، حوادث و رویدادهایی را به نظاره 
نشسته است و مهد رشد و تعالی اندیشمندان و بیانگر احواالت و تجربیات آنان بوده است. 
انعکاس این رویدادها سینه به سینه و یا در سخنان بزرگان و یا ازطریق اسناد و دست نوشته ها 

منتقل شده است.
شناخت احوال گذشتگان، موجب کسب تجربه، روشنی راه آینده و تعیین کنندة 
خط مشی دولتمردان و مقامات و طبقات مختلف جوامع است. بدیهی است که بررسی 
واقعیت های تاریخی هر قوم و ملتی، با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی و منابع فرهنگی 

مدون میسر خواهد بود )شارقی، 1388(.
مراکز آرشیوی طبق اهداف و رسالت خود وظایفی را برعهده دارند و اسناد مشخصی 
را در خود جای می دهند. آرشیوها ازنظر جغرافیایی به آرشیوهای ملی، منطقه ای، ایالتی یا 
استانی، شهری، و محله ای تقسیم می شوند و هرکدام بر اسناد مکانی مشخص تمرکز دارند. 
آرشیوهای شهری پیوندی اجتماعی میان مردم شهر و محله های آن ایجاد می کنند. در 
برخی از کشورها باوجود تاریخ و تمدن نه چندان طوالنی، به مستندسازی هویت محله ها 
و شهرها دست زده اند و آرشیوهای محلی و شهری را بنا نهاده اند که به خوبی هم در میان 

مردم جا باز کرده است.
در ایران باوجودِ تاریخ چندهزارسالۀ برخی شهرها و اهمیت اسناد محلی و شهری، 
هنوز در راستای تشکیل آرشیوهای شهری اقدامی انجام نشده است و لزوم توجه به سابقۀ 
محله ها و شهرها همچنان مغفول مانده است. باتوجه به تغییرات اجتناب ناپذیر دنیای امروز 
و تمایل شهرها به مدرن شدن و ورود فناوری در زیرساخت ها و فعالیت های شهری، لزوم 

صیانت از اسناد تاریخی شهرها بیش از گذشته احساس می شود.
تغییر بناها و ساختمان های مسکونی و تجاری، پیشرفت سیستم حمل ونقل شهری، 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فعالیت های روزمره، رشد مراکز علمی و پژوهشی در 
کالن شهرها، افزایش اماکن تفریحی و گردشگری، تغییر بافت های فرسوده به بافت های 
نو و بازسازی آن ها درجهت حفظ معماری هر شهر، نمونه هایی است از تغییرات تاریخی 
در شهرهای مختلف که چنانچه سیر تحول و تطور آن ها مستند نشود، بخشی از حافظۀ 

تاریخی شهرها به دست فراموشی سپرده می شود.
اسنادی که پیشینۀ یک شهر، معماری ساختمان ها، خیابان ها، کوچه ها و محله ها، 
آداب ورسوم ساکنان، تعامالت میان فردی، فرهنگ و روابط اجتماعی مردم، و مناسبات 
اقتصادی و سیاسی یک شهر را روایت می کند، خود تاریخی است مدون، مصور و مستند 
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که گویای همه چیز است و نمودی است تمام عیار برای معرفی آنچه بر این شهر در ادوار 
گوناگون گذشته است. آنچه دراین میان شایان توجه است تشویق و ترغیب مردم است 
برای گردآوری مجموعه ای از اسناد شهر خود و همکاری با نهادی مردمی برای ایجاد 

آرشیوهای شهری و محلی.
هدف نهایی پژوهش حاضر ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران برای حفظ اسناد 
این شهر در راستای تحکیم روابط شهروندی، تقویت هویت ملی و آشنایی مردم با پیشینه، 

تاریخ و تمدن شهری است.

بیان موضوع
اسناد آرشیوی در زمرة منابع مهم تاریخی به شمار می روند و زمانی که براساس منطقۀ 
جغرافیایی، دورة زمانی و یا موضوعی خاص دسته بندی شده باشند، می توانند روشن کنندة 
زوایای خاص تاریخی و تبیین کنندة بسیاری از موضوعات باشند )حسن آبادی، 1392(؛ 

ازاین رو آرشیوها به عنوان بستری برای حفظ اسناد پدید آمده اند.
باتوجه به پیشرفت جوامع شهری و تغییرات اجتماعی، لزوم حفظ پیشینۀ تاریخی 
شهرها بیش ازپیش احساس می شود. تبدیل خانه های قدیمی به برج های بلند، مهاجرت 
مردم به کالن شهرها، الگوپذیری از سایر کشورها در بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ما 
تحول ایجاد کرده است. این تحوالت موجب پدیدآمدن چهره ای جدید از شهرها می شود 
و تاریخ شهرها را به دست فراموشی می سپارد. تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی 
ایران همانند بسیاری از شهرها دستخوش تحوالت تاریخی زیادی شده است؛ حضور 
اشخاص مهم را در خود دیده است و مهد پرورش بزرگان کثیری بوده است و نیز حافظ 
از  ارزشمند  بوده است که هرکدام دربردارندة اطالعاتی  بناهای گوناگونی در دل خود 
فرهنگ و تمدن تهران طی ادوار گوناگون اند. اسناد ارزشمند این شهر در دست شهروندان 
معمولی، خاندان های برجسته، و سازمان ها پراکنده است. تا زمانی که اسناد شهری در 
دست مردم و مراکز گوناگون پراکنده اند، مجالی برای حفاظت مناسب از آن ها و تجمیع 
شایستۀ آن ها برای مطالعه و پژوهش های آینده وجود ندارد؛ بنابراین پژوهش حاضر درنظر 
دارد باتوجه به لزوم حفاظت از اسناد شهری و نگهداری آن ها به شیوه ای صحیح و کارآمد، 

به بررسی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بپردازد.

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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پیشینۀ پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور

درزمینۀ آرشیو شهری برای شهر تهران و امکان سنجی ایجاد آن تاکنون پژوهشی در ایران 
انجام نشده است؛ ازاین رو پژوهش حاضر بررسی نوینی دربارة ایجاد آرشیو برای شهر 
تهران به شمار می رود. البته درزمینۀ امکان سنجی ایجاد آرشیو با محوریت آرشیو و کتابداری 
پژوهش هایی انجام شده است که از آن جمله می توان به »امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری« به کوشش زارعی )1396( 
و »امکان سنجی راه اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعۀ تئاترشهر تهران« به کوشش طالِب 
حقیقی )1394( اشاره کرد؛ ولی درزمینۀ آرشیو شهری برای شهر تهران، پژوهش حاضر 

اولین پژوهش دراین باره است.

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
در خارج از ایران پژوهش هایی با ضرورت حفظ پیشینۀ محله های هر شهر که تشکیل دهندة 
آرشیو آن شهر هستند انجام شده است. از آن جمله می توان به پژوهش فلین1 )2007( با 
عنوان »تاریخ های جامعۀ محلی، آرشیوهای جامعۀ محلی: فرصت ها و چالش ها« اشاره کرد 
که ابتدا در نشریۀ )Journal of the Society of Archivists( چاپ و سپس در سایت نشریۀ 
»آرشیو و اسناد«2 به صورت الکترونیکی منتشر شده است. او در این پژوهش بیان می دارد که 
مشارکت مردم برای جمع آوری اسناد جامعۀ محلی خود، موجب افزایش حس تعلق خاطر 
جوامع محلی به محل سکونت خود و تالش برای پیشرفت آن، برقراری ارتباط مؤثر بین 
آرشیوهای کوچک تر و آرشیو ملی، و جلوگیری از فراموشی میراث محلی جوامع می شود. 
البته ازجمله چالش های این کار هم می توان به احتمال جمع آوری اسناد غیرواقعی، احتمال 
ایجاد تنش و اختالف بین برخی اقوام، و تعارض بین وظایف مراکز مختلف آرشیوی 

اشاره کرد.
و  محلی  »آرشیوهای  عنوان  با  پژوهش خود  در   )2012( اورموند3  این  بر  افزون 
انجمن های جمع آوری در عصر دیجیتال« که در نشریه ای بانام »علم آرشیوی«4 منتشر 
شده است، بیان می کند: جوامع محلی استرالیا هرروز ابتکارهایی جدید برای جمع آوری 
اسناد مربوط به آرشیوهای محلی به کار می گیرند. آن ها برای رسیدن به اهداف خود حتی 
نیز پیش تر رفته اند و سیاست های آرشیوی خود را به روز کرده اند و اطالعات  از این 
آرشیوی خود را به شکل دیجیتال عرضه می کنند. هم چنین نرم افزارهای آرشیوی خاصی 
برای دسترسی به این اسناد تدارک دیده اند. او پیشنهاد می کند که شبکه ای سراسری و جامع 

1. Flinn

2. Archives and Records

3.  Ormond

4. Archival Science
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برای آرشیوهای جوامع بومی ایجاد شود تا این آرشیوها به صورت یکپارچه توسعه یابند 
و پشتیبانی شوند.

هدف پژوهش
این پژوهش درنظر دارد تا به امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بپردازد.

پرسش اصلی
آیا امکان ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد؟

پرسش های فرعی پژوهش
1. وضعیت نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
2. وضعیت فضا و ساختمان الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
3. وضعیت منابع و تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
4. وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 

چگونه است؟
5. شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چه نقشی دارد و تعامل مردم 

با آن چگونه است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ زیرا نتایج حاصل از پژوهش می تواند 
در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران استفاده شود. ازلحاظ روش گردآوری داده ها، 

پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است.
جامعۀ پژوهش حاضر از 65 نفر فعاالن شاغل در شهرداری تهران شامل اعضای 
شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و 

متخصصان آرشیو در آرشیو ملی ایران تشکیل شده است.
ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسش نامۀ محقق ساخته است. این پرسش نامه 
ابتدا به پرسش های مربوط به اطالعات جمعیت شناختی پرداخته است و در ادامه شامل پنج 
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دسته پرسش کلی است که هر پرسش به گویه های جزئی تر تقسیم شده است. دستۀ اول 
پرسش ها به بررسی وضعیت نیروی انسانی در آرشیو شهری می پردازد. دستۀ دوم وضعیت 
ساختمان آرشیو، دستۀ سوم منابع و تجهیزات و دستۀ چهارم بودجه و امکانات مالی را 
بررسی می کند. دستۀ پنجم پرسش ها نیز نقش شهرداری را در ایجاد آرشیو شهری بررسی 
می کند و در پرسش پایانی از پاسخگویان خواسته شده بود تا به طورکلی نظر خود را دربارة 

ایجاد آرشیو شهری بنویسند.

یافته های پژوهش
پس از جمع آوری داده ها طبق روش بیان شده، داده های جمع آوری شده به شکلی مناسب 

تحلیل و دسته بندی شد تا ازاین طریق بتوان به پرسش های پژوهش پاسخ داد.
در این قسمت یافته های حاصل از توزیع پرسش نامه در بین جامعۀ پژوهش، بیان 
می شود. بدین منظور از جداول توزیع فراوانی و آمار توصیفی استفاده می شود. هم چنین از 

آزمون های آماری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده می شود.
محاسبات انجام شده در یافته های پژوهش را به دو بخش کلی می توان تقسیم کرد:

بخش اول به یافته های توصیفی )یک متغیره( حاصل از پرسش نامه های شرکت کنندگان 
ویژگی های  توصیفی،  و  فراوانی  جداول  با  که  بدین صورت  دارد؛  تعلق  پژوهش  در 

آزمودنی ها، خالصه سازی، تفسیر و گزارش شده است.
در بخش دوم به تحلیل استنباطی )دومتغیره( پرداخته شده است که در آن، پرسش های 

پژوهش با آزموِن t تک نمونه ای/ تک گروهی )One-Sample T Test( بررسی شدند.
سعی   SPSS 22 نرم افزار به وسیلۀ  آماری  داده های  تجزیه وتحلیل  با  بخش،  این  در 
شده است تا تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسش نامه در قالب دسته بندی معین 

عرضه شود.
پرسش نامۀ پژوهش بین 20 نفر از اعضای شورای شهر تهران، 25 نفر از کارشناسان 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، و 20 نفر از متخصصان آرشیو ملی توزیع شد. 
مجموع پرسش نامه های توزیع شده 65 عدد بود که به 45 عدد از آن ها پاسخ داده شد و 

تجزیه وتحلیل آماری بر روی این 45 عدد انجام شد.
در ادامۀ بخش دوم ویژگی های سنجش شده در جامعۀ پژوهش با استفاده از جداول 
فراوانی، و شاخص های آمار توصیفی مانند شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی 
بررسی شده اند که شاخص های پراکندگی شامل میانگین، واریانس و انحراف استاندارد 

است.

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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یافته های توصیفی )یک متغیره(
مشخصات فردی

در این قسمت برای آگاهی از سیمای کلی پاسخگویان ویژگی های فردی مانند آخرین 
مدرک تحصیلی، رشتۀ تحصیلی، و شغل یا سمت آن ها در قالب جدول بررسی می شود.

آخرین مدرک تحصیلی
در جدول شمارة 1 میزان تحصیالت پاسخگویان به ترتیب سطوح تحصیلی ذکر شده است.

رشتۀ تحصیلی
طبق نتایج جدول 2 بیشترین فراوانی پاسخگویان با حدود 33 درصد مربوط است به 

فارغ التحصیالن رشتۀ کتابداری و پاسخگویان سایر رشته ها فراوانی کمتری دارند.

درصد تجمعیدرصد معترب2درصد فراوانی1فراوانیآخرین مدرک تحصیلی

2/3%2/3%2/2%1فوق دیپلم

30/2%27/9%26/7%12لیسانس

86%55/8%53/3%24فوق لیسانس

100%14%13/3%6دکرتی

100%95/6%43جمع

4/4%2بی پاسخ

100%45جمع کل

   

   

جدول 1

جدول 2

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب آخرین 
مدرک تحصیلی

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشتۀ 
تحصیلی

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیرشتۀ تحصیلی

36/6%36/6%33/3%15کتابداری

39%2/4%2/2%1علوم اجتامعی

51/2%12/2%11/1%5تاریخ

53/7%2/4%2/2%1حسابداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران

ــد  ــتون، درص ــن س ــی: ای ــد فراوان 1.  درص
افــراد واقــع در هــر طبقــه )مقولــه/ گزینــه( 

ــر گ. ــا احتســاب مقادی را ب
ــراد  ــن ســتون، درصــد اف ــرب: ای 2. صــد معت
واقــع در هــر طبقــه )مقولــه یــا گزینــه( را 
 Missing( بدون احتســاب مقادیر گمشــده

ــد. ــان می ده Values( نش
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شغل
در جدول 3 فراوانی شغل پاسخ دهندگان به تفکیک آمده است.

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیرشتۀ تحصیلی

56/1%2/4%2/2%1حقوق

58/5%2/4%2/2%1روانشناسی

63/4%4/9%4/4%2زبان های خارجه

70/7%7/3%6/7%3ادبیات

75/6%4/9%4/4%2علوم سیاسی

78%2/4%2/2%1پزشکی

82/9%4/9%4/4%2مدیریت

85/4%2/4%2/2%1علوم تربیتی

92/7%7/3%6/7%3مدیریت امور فرهنگی

95/1%2/4%2/2%1مهندسی

100%4/9%4/4%2هرن

100%91/1%41جمع

8/9%4بی پاسخ

100%45جمع کل

   

ادامۀ جدول 2
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشتۀ 
تحصیلی

   

جدول 3

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیشغل

2/3%2/3%2/2%1مهندس

7%4/7%4/4%2عضو هیئت علمی

81/4%74/4%71/1%32کارشناس

عضو شورای اسالمی شهر 
97/7%16/3%15/6%7تهران

100%2/3%2/2%1رئیس گروه

100%95/6%43جمع

4/4%2بی پاسخ

100%45جمع کل

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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متغیر پژوهش
متغیر پژوهش حاضر »ایجاد آرشیو شهری« است که از پنج شاخص تشکیل شده است:

1. نیروی انسانی؛ 2. ساختمان آرشیو؛ 3. منابع و تجهیزات؛ 4. منابع مالی؛ 5. نقش 
شهرداری.

درمجموع متغیر حاضر با 50 سؤال در قالب طیف لیکرت ارزیابی می شود.

نیروی انسانی
»نیروی انسانی« اولین شاخص متغیر ایجاد آرشیو شهری است. شاخص فوق ازطریق 
9 سؤال سنجیده می شود و توزیع درصد فراوانی تک تک سؤال ها در جدول شمارة 4 

آمده است.

میانه بی پاسخ
بسیار 

کم
کم متوسط زیاد

بسیار 
زیاد

ــرای  ــاز ب ــف( ویژگی هــای موردنی ال
نیــروی انســانی

4 ـــ ـــ %8/9 %40 %33/3 %17/8

1- به کارگیــری نیــروی آشــنا بــا منابع 
ــه،  ــاب، مجل ــیو )کت ــی آرش تخصص
خربنامــه، اصطالح نامــه، وب ســایت( 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 ـــ %2/2 %13/3 %35/6 %31/1 %17/8
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -2
اشــکال و مــواد آرشــیوی تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 %2/2 %13/3 %28/9 %40 %13/3
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -3
ــه  ــا چ ــیوی ت ــع آرش ــز و مجام مراک

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

3 ــــ %2/2 %22/2 %31/1 %35/6 %8/9

بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -4
تاریــخ محلــی و فرهنــگ عامــۀ 
ــد  ــه ح ــا چ ــت ت ــل خدم ــهر مح ش

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ــــ %2/2 %17/8 %31/1 %35/6 %13/3

بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -5
مهارت هــای فنــی آرشــیو )گــردآوری، 
و  تنظیــم  انتخــاب،  و  ارزیابــی 
ــت و  ــازی، حفاظ ــف، آماده س توصی
نگهــداری، اشــاعه و ترویــج( تــا چــه 

حــد امکان پذیــر اســت؟
   

جدول 4
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب 

نیروی انسانی

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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ساختامن آرشیو
دومین شاخص »ساختمان آرشیو« است که با 10 سؤال طیف لیکرت ارزیابی می شود.

3 %2/2 %2/2 %17/8 %37/8 %33/3 %6/7
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -6
قوانیــن و ضوابــط اخالقی در آرشــیو، 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ ـــ %13/3 %28/9 %37/8 %20

متخصـص  نیـروی  به کارگیـری   -7
نظیـر  حوزه هایـی  در  موضوعـی 
تاریخ، علوم سیاسـی، جامعه شناسـی 

اسـت؟ امکان پذیـر  تـا چـه حـد 

3 ــــ %11/1 %26/7 %26/7 %24/4 %11/1
متخصــص  نیــروی  به کارگیــری   -8
حفاظــت و مرمــت اســناد تــا چه حد 

امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ %2/2 %6/7 %24/4 %40 %26/7

ضمــن  دوره هــای  برگــزاری   -9
خدمــت، کارگاه هــا و ســمینارهای 
آموزشــی بــرای نیــروی انســانی تا چه 

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

میانه بی پاسخ
بسیار 

کم
کم متوسط زیاد

بسیار 
زیاد

ــرای  ــاز ب ــف( ویژگی هــای موردنی ال
نیــروی انســانی

   

ادامۀ جدول 4
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان 
برحسب نیروی انسانی

   

جدول 5
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب ساختامن آرشیو

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ب( 
ســاختامن آرشــیو

3 %2/2 %2/2 %15/6 %40 %28/9 %11/1

ســاختامنی  فراهم کــردن   -10
و  دمــا  صــدا،  نــور،  آن  در  کــه 
ــا چــه حــد  ــرتل شــود ت ــت کن رطوب

اســت؟ امکان پذیــر 

3 %2/2 %2/2 %17/8 %44/4 %26/7 %6/7

11- فراهم کــردن ســاختامنی مجهــز 
آلودگی هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــی ت محیط

ــت؟ اس

3 %2/2 ـــ %13/3 %40 %31/1 %13/3
ســـاختامنی  فراهم کـــردن   -12
ـــد  ـــه ح ـــا چ ـــش ت ـــر آت ـــن دربراب ایم

اســـت؟ امکان پذیـــر 

3/5 %2/2 ـــ %11/1 %37/8 %35/6 %13/3

ســاختامنی  فراهم کــردن   -13
مســتحکم و مقــاوم دربرابــر رسمــا، 
ــد  ــه ح ــا چ ــت ت ــکی، و رطوب خش

اســت؟ امکان پذیــر 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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منابع و تجهیزات
شاخص »منابع و تجهیزات« از 16 سؤال در طیف لیکرت تشکیل شده است که درصد 

فراوانی آن در جدول 6 نشان داده شده است.

3 %2/2 ــــ %17/8 %42/2 %24/4 %13/3
و  ســاختامن  فراهم کــردن   -14
ــد  ــه ح ــا چ ــرتش پذیر ت ــی گس فضای

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 ـــ %4/4 %42/2 %35/6 %15/6

بــا  ســاختامنی  فراهم کــردن   -15
بــرای  مناســب  دســرتس پذیری 
ــر  ــا چــه حــد امکان پذی ــان ت مراجع

اســت؟

3 %2/2 ـــ %13/3 %51/1 %28/9 %4/4

در  ســاختامنی  فراهم کــردن   -16
فرهنگــی،  مؤسســات  نزدیکــی 
ــه  ــا چ ــا ت ــا، و فرهنگ رساه موزه ه

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

3 %2/2 %4/4 %20 %44/4 %24/4 %4/4

امــن  خزانــه ای  فراهم کــردن   -17
در نزدیکــی مــکان قرارگیــری آرشــیو 
مواقــع  در  اســناد  انتقــال  بــرای 
رضوری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

3 %2/2 %2/2 %11/1 %37/8 %33/3 %13/3

ســاختامنی  فراهم کــردن   -18
بــه دوراز مراکــز نظامــی، انبــار مــواد 
منفجــره، و تأسیســات هســته ای تــا 

چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %13/3 %40 %35/6 %8/9

کــه  فراهم کــردن ســاختامنی   -19
)در  طبیعــی  بالیــای  درمعــرض 
ــا  مســیر رود، روی گســل( نباشــد ت

چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ب( 
ســاختامن آرشــیو

   

   

ادامۀ جدول 5

جدول 6

توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب ساختامن آرشیو

توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع و تجهیزات

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

3 %2/2 ــــ %26/7 %51/1 %17/8 %2/2

ســوابق  و  اســناد  گــردآوری   -20
اســناد  )نسب شناســی،  خانوادگــی 
مربــوط بــه خاندان هــا و طوایــف 
خــاص، دست نوشــتۀ اشــخاص، اســناد 
تولــد، فــوت( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران



152
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

3 %2/2 %2/2 %28/9 %33/3 %31/1 %2/2

تجــاری  اســناد  گــردآوری   -21
اســناد  وقف نامــه،  )اجاره نامــه، 
ــالک و  ــروش ام ــه خریدوف ــوط ب مرب
اجنــاس، اســناد مربــوط بــه مالکیــت( 
تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %22/2 %28/9 %44/4 %2/2

22- گــردآوری اســناد اداری )نامــه، 
ــه،  ــت، صورت جلس ــزارش، درخواس گ
امکان پذیــر  تــا چــه حــد  ُحکــم( 

اســت؟

3 %2/2 ــــ %20 %42/2 %31/1 %4/4

و  اجتامعــی  اســناد  گــردآوری   -23
فرهنگــی )اســناد مربــوط بــه اماکن و 
ابنیــه، اســناد مربوط بــه آداب ورســوم 
و فرهنــگ عامــه، اســناد مربــوط بــه 
ســبک زندگی، رفتــار، نــژاد و مهاجرت 
ــا چــه  قومیت هــا، اشــیا و وســایل( ت

ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ح

4 %4/4 ــــ %8/9 %15/6 %48/9 %22/2

24- گــردآوری منابــع اطالعاتــی شــهر 
ــور،  ــه، بروش ــه، نقش ــه، مجل )روزنام
پوســرت( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %6/7 ــــ %6/7 %24/4 %53/3 %8/9

25- گــردآوری اشــکال گوناگــون مــواد 
آرشــیوی )اســناد متنــی، عکــس، فیلم، 
لــوح  میکروفــرم،  مجلــه،  پوســرت، 
فــرشده، نــوار ویدئویــی، نوار کاســت، 
اشــیا( تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %15/6 %40 %37/8 %4/4

ــا مراکــز دارای  26- برقــراری ارتبــاط ب
هریــک از انــواع اســناد و مطالبــه 
از ایشــان تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %2/2 ــــ %11/1 %26/7 %44/4 %15/6

27- فراهم کــردن تجهیــزات موردنیــاز 
کاربــران )رایانــه، شــبکه، نرم افــزار 
مخصــوص، دســتگاه پرینــرت، کمــد 
نگهــداری وســایل، میــز و صندلــی 
مخصــوص مطالعــه( تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 
   

ادامۀ جدول 6
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع و تجهیزات

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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4 %4/4 ــــ %17/8 %22/2 %37/8 %17/8

تجهیــزات  فراهم کــردن   -28
موردنیــاز کارکنــان )رایانــه، شــبکه، 
دســتگاه های  مخصــوص،  نرم افــزار 
تجهیــزات  اســکرن،  و  پرینــرت 
ــگاهی  ــایل آزمایش ــازی، وس ذخیره س
و مرمــت، دســتگاه پــرس( تــا چــه حد 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 4/4 %17/8 %13/3 %42/2 %20

بــرای  تجهیزاتــی  فراهم کــردن   -29
ــه ها  ــناد )پوش ــل اس ــری و حم قرارگی
و جعبه هــای غیراســیدی، چرخ هــای 
ثابــت  قفســه های  اســناد،  حمــل 
و ریلــی( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %2/2 ــــ %15/6 %22/2 %40 %20

تجهیــزات  فراهم کــردن   -30
اســناد  از  نگهــداری  و  حفاظــت 
دســتگاه  مداربســته،  )دوربیــن 
اضطــراری،  بــرق  حریــق،  اطفــای 
دماســنج، رطوبت ســنج( تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 %2/2 ــــ %17/8 %35/6 %31/1 %13/3

مجــزا  مخــازن  فراهم کــردن   -31
بــرای نگهــداری اشــکال گوناگــون 
مــواد آرشــیوی )اســناد متنــی، عکــس، 
ــاب،  ــرب، کت ــه، مت ــرت، نقش ــم، پوس فیل
مجلــه، میکروفیلم، میکروفیــش، لوح 
فــرشده، نــوار ویدئویــی، نوار کاســت، 
اشــیا( تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %15/6 %37/8 %31/1 %13/3

32- فراهم کــردن فضایــی مجــزا بــرای 
هریــک از فعالیت هــای تخصصــی 
آرشــیو )ارزشــیابی، کنــرتل، ضدعفونی، 
مرمــت، دیجیتال ســازی( تــا چــه حــد 

ــت؟ ــر اس امکان پذی

3 ــــ ــــ %4/4 %53/3 %33/3 %8/9
33- فراهم کــردن تاالرهــای مطالعــه و 
پژوهــش مجــزا باتوجه بــه نــوع منبــع 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ ــــ %8/9 %26/7 %51/1 %13/3

بــرای  فضایــی  فراهم کــردن   -34
برگــزاری ســمینار، هامیــش، کارگاه، 
منایشــگاه، جشــنواره تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ــــ ــــ %17/8 %44/4 %24/4 %13/3
بــرای  فضایــی  فراهم کــردن   -35
اســرتاحت مراجعــان و کارکنــان تــا چه 

حــد امکان پذیــر اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

   

ادامۀ جدول 6
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان

 برحسب منابع و تجهیزات

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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منابع مالی
شاخص »منابع مالی« از 4 سؤال در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است که شرح آن در 

جدول 7 آمده است.

نقش شهرداری
آخرین شاخص »نقش شهرداری« با 11 سؤال است که نتایج آن در جدول 8 ذکر شده است.

 

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  د( 

بودجــه و منابــع مالــی

3 ـــ %4/4 %24/4 %48/9 %8/9 %13/3

36- تخصیــص بودجــه بــرای جــذب 

حــد  چــه  تــا  انســانی  نیــروی 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ـــ %4/4 %26/7 %42/2 %15/6 %11/1

37- تخصیــص بودجــه بــرای احــداث 

ــیو  ــاختامن آرش ــرداری از س و بهره ب

شــهری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

3 ـــ %4/4 %26/7 %40 %15/6 %13/3

ــۀ  ــرای تهی ــه ب ــص بودج 38- تخصی

منابــع و تجهیــزات موردنیــاز آرشــیو 

شــهری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

3 ـــ %4/4 %28/9 %40 %13/3 %13/3

39- تخصیــص بودجــه بــرای تأمیــن 

و  حــال  احتاملــی  هزینه هــای 

ــا چــه حــد  ــدۀ آرشــیو شــهری ت آین

اســت؟ امکان پذیــر 
   

جدول 7
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع مالی

   

جدول 8
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب نقش شهرداری

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد
ھ( نقش شهرداری

3 %2/2 %2/2 %11/1 %44/4 %28/9 %11/1

ــور  ــه حض ــهرداری ب ــک ش 40- کم

زندگــی  بطــن  در  آرشــیوها 

اجتامعــی تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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3 ــــ ــــ %13/3 %40 %37/8 %8/9
41- کمــک شــهرداری بــه ایجــاد 
عالقــه و نگــرش مثبــت بــه آرشــیو 
ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ت

4 ــــ %4/4 %11/1 %24/4 %44/4 %15/6

ــت  ــه تقوی 42- کمــک شــهرداری ب
هویــت تاریخــی و تعلــق اجتامعی 
حــد  چــه  تــا  شــهروندان  بیــن 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 ــــ ــــ %15/6 %20 %48/9 %15/6
ــه آشــنایی  43- کمــک شــهرداری ب
ــا  ــز آرشــیوی ت ــا مراک شــهروندان ب

ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ــه ح چ

4 ــــ ـــــ %11/1 %33/3 %37/8 %17/8

ــش  ــه افزای 44- کمــک شــهرداری ب
آگاهــی شــهروندان از ارزش اســناد 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــیوی ت آرش

اســت؟

3 ــــ ـــــ %4/4 %48/9 %33/3 %13/3

ــش  ــه افزای 45- کمــک شــهرداری ب
مشــارکت جمعــی شــهروندان بــرای 
حفــظ میــراث شــهری تــا چــه حــد 

ــت؟ ــر اس امکان پذی

3 ــــ %2/2 %13/3 %35/6 %40 %8/9

ــش  ــه افزای 46- کمــک شــهرداری ب
متایــل شــهروندان بــرای جمــع آوری 
و عرضــۀ اســناد خــود بــه آرشــیو تــا 

ــر اســت؟ چــه حــد امکان پذی

3 ــــ %4/4 %15/6 %35/6 %31/1 %13/3

ــش  ــه افزای 47- کمــک شــهرداری ب
اعتــامد شــهروندان بــرای عرضــۀ 
اســناد، تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 ــــ ــــ %6/7 %33/3 %48/9 %11/1

ــه تشــویق  48- کمــک شــهرداری ب
ــردن  ــرای برطرف ک ــران ب پژوهش گ
از  اســتفاده  بــا  شــهری  مســائل 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــیو، ت آرش

ــت؟ اس

4 ــــ ــــ %11/1 %31/1 %44/4 %13/3

بــه  شــهرداری  کمــک   -49
و  شــهری  اســناد  جمــع آوری 
ــی  ــودی و فراموش ــری از ناب جلوگی
آن هــا تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ســت؟ ا

4 ــــ %2/2 %2/2 %20 %46/7 %28/9

50- اعــالم فراخــوان و اطالع رســانی 
بــرای جمــع آوری اســناد توســط 
شــهرداری، تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد
ھ( نقش شهرداری

   

ادامۀ جدول 8
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان

 برحسب نقش شهرداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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در جدول شمارة 9 شاخص ها و متغیر ایجاد آرشیو شهری با جمع بستن سؤال های 
مربوط به هریک به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تمامی شاخص ها و 
هم چنین متغیر ایجاد آرشیو شهری بیشتر از حد وسط مقیاس است؛ به جز میانگین بعد 

منابع مالی که تقریباً در حد وسط مقیاس است.
مقدار انحراف استاندارد، میزان پراکندگی و اختالفِ نظر در پاسخ ها را نشان می دهد 

که این پراکندگی و اختالفِ نظرها چندان محسوس نیست.
مقدار چولگی در تمامی شاخص ها و هم چنین در متغیر »ایجاد آرشیو شهری« کمتر 
از 3+ و بزرگ تر از 3- است. مقدار چولگی منفِی شاخص های نیروی انسانی و منابع و 
تجهیزات گویای آن است که »نمرات افراد، حول وحوش مقادیر باالی متغیر متمرکزند«. 
البته این مقدار چندان محسوس نیست؛ یعنی ازنظر تعداد اندکی از پاسخگویاْن به کارگیری 
نیروی آشنا با منابع تخصصی آرشیو و نیز گردآوری اسناد و سوابق خانوادگی، اسناد 
تجاری، اداری، اجتماعی و فرهنگی، و منابع اطالعاتی شهر برای ساختمان آرشیو شهری 

بسیار ممکن است.
مقدار کشیدگی در تمامی شاخص ها )به جز شاخص منابع و تجهیزات( و هم چنین 
در متغیر »ایجاد آرشیو شهری« در دامنۀ قابل قبول خود است؛ یعنی بیشتر از 3- و کمتر از 
3+ است. مقدار کشیدگی شاخص منابع و تجهیزات برابر با 3/02 است که اندکی از 3+ 
بیشتر است؛ این بدان معناست که ازنظر عدة کمی از کارکناْن گردآوری اسناد و سوابق 
خانوادگی، اسناد تجاری، اداری، اجتماعی و فرهنگی بسیار امکان پذیر است. مقدار خطای 
استاندارد ضریب چولگی و خطای استاندارد کشیدگی کمتر از 2+ و بیشتر از 2- باید باشد. 
مقدار کشیدگی در شاخص های نیروی انسانی، ساختمان آرشیو و نقش شهرداری منفی 
شده است. »کشیدگی منفی نشان می دهد که توزیع داده ها از توزیع نرمال کوتاه تر است؛ در 
چنین حالتی، توزیع داده ها در اطراف میانگین پخش شده است و پراکندگی زیادی دارد«. 
البته این مقدار نیز خیلی اندک است؛ یعنی تعداد اندکی از پاسخگویان دربارة به کارگیری 
نیروی انسانی متخصص، فراهم کردن ساختمانی با ویژگی های مخصوص آرشیو، و نیز 
نقش شهرداری در ایجاد آرشیو شهری اختالفِ نظر دارند. عده ای وجود این موارد را در 

ایجاد آرشیو شهری بیش از حد متوسط و عده ای کمتر از حد متوسط ضروری می دانند.
دربارة وضعیت نرمال متغیرِ »ایجاد آرشیو شهری« می توان گفت که مقدار چولگی 
)0/71( و کشیدگی )0/32( بیشتر از 3- و کمتر از 3+ هستند. از طرفی مقدار خطای 
استاندارد چولگی )0/35( و خطای استاندارد کشیدگی )0/69( نیز کمتر از 2+ و بیشتر از 
2- است؛ پس نتیجه می گیریم که توزیع متغیر »ایجاد آرشیو شهری« در جامعۀ موردپژوهش 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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نرمال است. نمودار شمارة 1 توزیع نرمال متغیر ایجاد آرشیو شهری را نشان می دهد.

میانگین*
حد وسط 

مقیاس1

انحراف 

استاندارد
چولگی

خطای 

استاندارد 

چولگی

کشیدگی

خطای 

استاندارد 

کشیدگی

ها
ص 

اخ
ش

نیروی 

انسانی
30/8276/7-0/0480/35-0/0110/69

ساختامن 

آرشیو
32/86307/530/0480/35-0/250/69

منابع و 

تجهیزات
53/824811/7-0/870/353/020/69

12/13123/90/550/350/1060/69منابع مالی

نقش 

شهرداری
39/04337/350/350/35-0/480/69

یر
تغ

ایجاد آرشیو م

شهری
168/6615028/670/710/350/320/69   

   

جدول 9

منودار 1

شاخص های آماری شاخص ها و متغیر 
ایجاد آرشیو شهری

 توزیع نرمال متغیر ایجاد آرشیو شهری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران

1. حد وسط مقیاس: حد باال از حد 
پایین کم شده است و مجموع آن بر 
عدد 2 تقسیم شده است؛ سپس عدد 

حاصل با حد پایین جمع شده است.
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اظهارنظر دربارۀ ایجاد آرشیو شهری
در پرسش آخر از پاسخگویان پرسیده شد که »به طورکلی دربارة ایجاد آرشیو شهری چه 

نظری دارید؟«
از کدگذاری پاسخ ها، مفاهیم زیر به دست آمد: تضعیف آرشیو ملی؛ نجات بخشی اسناد 
درحال نابودی؛ هویت بخشی؛ زمان بربودن؛ حفظ حافظۀ شهر؛ ضرورت فرهنگ سازی؛ 
هویت  حفظ  جامعه؛  فرهنگ  سطح  ارتقای  مردم؛  و  شورایاری ها  شهرداری،  حمایت 

تاریخی شهر؛ ارزشمند بودن.

تحلیل استنباطی )دومتغیره(
در بخش دوم یافته های پژوهش، به آزمون پرسش های پژوهش پرداخته شد؛ بدین منظور 

از آزمون t تک نمونه ای/ تک گروهی )One-Sample T Test( استفاده شد.

پرسش اصلی پژوهش: »آیا امکان ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد؟«
مطابق با نتایج جدول 10 مقدار آزمون t تک نمونه ای )5/11( و مقدار سطح معناداری    
برابر با )0( شده است. پس نتیجه می گیریم که تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین 
واقعی و مفروض وجود دارد. هم چنین براساس نتایج این جدول، مقدار میانگین واقعی 
)3/42( از مقدار میانگین مفروض )3( بیشتر است؛ بنابراین می توان گفت که امکان ایجاد 

آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

ایجاد آرشیو 
شهری

453/420/555/11440/0000/420/250/58
   

جدول 10
 نتایج آزمون t تک منونه ای متغیر
 ایجاد آرشیو شهری

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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 پرسش های فرعی
پرسش فرعی اول: »وضعیت نیروی انسانی برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 

چگونه است؟«
مطابـق با نتایـج جدول 11 مقـدار آزمـون تی )3/9( است و سطـح معـنادارِی آن 
)Sig= 0/000( کمتر از 5 درصِد خطاست؛ پس مقدار میانگین واقعی )3/44( با مقدار 
میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت آماری مقدار میانگین 
واقعی، 0/44 بیشتر از مقدار میانگین مفروض است؛ بنابراین نتیجه می گیریم که وضعیت 
نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران باالتر از حد متوسط و در 

حدی مناسب است.

پرسش فرعی دوم: »وضعیت فضا و ساختامن برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 
چگونه است؟«

مطابق با نتایج جدول 12 مقدار سطح معنادارِی آزمون Sig= 0/001( t( کمتر از 5 درصِد 
خطاست؛ یعنی میانگین واقعی )3/36( با میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. 
مقدار تفاوت میانگین برابر با 0/36 شده است که نشان می دهد میانگین واقعی از میانگین 
مفروض اندکی باالتر است. پس نتیجه می گیریم که وضعیت فضا و ساختمان الزم برای 
ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران به گونه ای است که بیشتر از حد متوسط می توان به 

آن امیدوار بود.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

   453/440/753/9440/0000/440/210/67نیروی انسانی

جدول  11
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص 

نیروی انسانی

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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پرسش فرعی سوم: »وضعیت تجهیزات فنی و امکانات الزم برای ایجاد آرشیو شهری 
برای شهر تهران چگونه است؟«

براساس نتایج جدول 13 مقدار آزمون t برابر با )4/99( است و مقدار سطح معناداری 
برابر با )0( شده است؛ پس می توان گفت که مقدار میانگین واقعی )3/45( با مقدار میانگین 
مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت مقدار میانگین واقعی به میزان 
0/45 از مقدار میانگین مفروض بیشتر است. پس می توان گفت که وضعیت تجهیزات 
فنی و امکانات الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بیشتر از حد متوسط جای 

امیدواری دارد.

پرسش فرعی چهارم: »وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری 
برای شهر تهران چگونه است؟«

باتوجه به نتایج جدول 14 مقدار آزمون t برابر با )0/22( است و سطح معناداری برابر 

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

453/360/673/6440/0010/360/150/56ساختامن آرشیو

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

منابع و 

تجهیزات
453/450/6094/99440/0000/450/270/63

   

جدول 12
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص
 ساختامن آرشیو

   

جدول 13
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص
 منابع و تجهیزات

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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با )0/82( شده است که بیشتر از 5 درصِد خطاست؛ یعنی بین میانگین واقعی )3/03( 
و میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری مشاهده نمی شود. پس می توان گفت که 
وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران در حد 

متوسط ارزیابی می شود و چندان مطلوب نیست.

پرسش فرعی پنجم: »شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چه نقشی دارد 
و تعامل مردم با آن چگونه است؟«

 )Sig= 0/000( است و سطح معنادارِی آن )مطابق با نتایج جدول 15 مقدار آزمون تی )5/58
کمتر از 5 درصِد خطاست؛ پس مقدار میانگین واقعی )3/55( با مقدار میانگین مفروض )3( 
تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت آماری مقدار میانگین واقعی 0/55 بیشتر از مقدار 
میانگین مفروض است. بنابراین نتیجه می گیریم که شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای 

شهر تهران نقشی مؤثر دارد و تعامل مردم با آن بیشتر از حد متوسط ارزیابی شده است.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

0/260/32-453/030/970/22440/820/03منابع مالی

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

453/550/665/58440/0000/550/350/75نقش شهرداری

   

   

جدول  14

جدول  15

نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص 
منابع مالی

نتایج آزمون t تک منونه ای
 شاخص نقش شهرداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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نتیجه گیری
از نتایج به دست آمده دریافت می شود که اکثر پاسخگویان به کارگیری نیروی آشنا با اَشکال 
و مواد آرشیوی، آشنا با مراکز و مجامع آرشیوی، آشنا با تاریخ محلی و فرهنگ عامۀ شهر 
محل خدمت، آشنا با منابع تخصصی آرشیو، آشنا با مهارت های فنی آرشیو، آشنا با قوانین 
و ضوابط اخالقی، و به کارگیری نیروی متخصص موضوعی در حوزه هایی نظیر تاریخ و 
علوم سیاسی را تاحدزیادی امکان پذیر دانسته اند. هم چنین برگزاری دوره های آموزشی 
ضمن خدمت تاحدزیادی ممکن تلقی شده است؛ ولی امکان پذیری به کارگیری نیروی 
آشنا با حفاظت و مرمت اسناد در حد کم ارزیابی شده است. بنابر مبانی نظرِی )فدایی 
عراقی، 1377(، بسیاری از اسناد در بایگانی ها، براثر بی مباالتی و ذخیره سازِی نامناسب 
دچار آسیب شده اند و بخشی از آن ها ازبین رفته اند و یا در شرف ازبین رفتن اند؛ بنابراین 
مرمت این دسته از اسناد یکی از مهم ترین وظایف آرشیوی است. هم چنین یکی از وظایف 
مهم سازمان های آرشیوی آموزش است که در بیشتر مواقع از آن غفلت می شود. آموزش 
نیروی انسانی جدید و شاغل در مراکز آرشیوی اولین گام است. گام بعدی تشکیل مرتب 
کارگاه ها و دوره های آموزشی برای مسئوالن اسناد سازمان های مختلف دولتی و خصوصی 

است.
نتایج یافته ها برای ویژگی های یک آرشیویست نظیر حفظ و نگهداری از اسناد و 
اشاعۀ مناسب آن ها، مؤید مبانی نظرِی )پاکدامن، 1387( است که دو وظیفۀ اساسی یک 
آرشیویست را اول کوشش برای حفظ و حراست از اسناد و سپس آماده سازی و عرضۀ 

اسناد برای استفادة محققان تاریخ و سایر پژوهش گران می داند.
از پاسخگویاْن فراهم کردن  نیمی  ازنظر  به دست آمده دریافت می شود که  نتایج  از 
محیطی،  آلودگی های  رطوبت،  دما،  نور، صدا،  کنترل  ویژگی هایی چون  با  ساختمانی 
استحکام و مقاومت ساختمان، ایمنی دربرابر آتش، گسترش پذیری فضا و ساختمان، 
سهولت دسترسی، نزدیکی به مراکز فرهنگی نظیر فرهنگ سراها، وجود خزانه ای امن برای 
انتقال اسناد در مواقع ضروری، دوربودن از مراکز نظامی، انبار مواد منفجره و تأسیسات 
هسته ای و نیز قرارنداشتن درمعرض بالیای طبیعی نظیر قرارنداشتن روی گسل یا نبودن 
درمعرض طغیان رود، در حد متوسط و زیاد امکان پذیر است و ازنظر نیمی دیگر در حد 

متوسط و کمتر امکان پذیر است.
)کرسپو و ویناس، 1369( دربارة اهمیت ساختمان آرشیو گفته اند: ساختمان مناسب 
آرشیو باید دارای ضوابط ساختمانی و تعدادی خزانۀ مناسب باشد. تمام مواد به کاررفته 
در پی ریزی، دیوارها، بام ها باید ضدحریق باشد. ساختمان آرشیو باید به خزانه های وسیع، 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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کارگاه مرمت، صحافی و آزمایشگاه مجهز باشد؛ بنابراین درمی یابیم که وجود ساختمانی 
باوجود ساختمانی مطمئن است که  بلکه  نه تنها ضروری است،  استانداردهای الزم  با 

راه اندازی آرشیو شهری ممکن خواهد شد.
از نتایج به دست آمده دریافت می شود که نیمی از پاسخگویاْن گردآوری اسناد و 
سوابق خانوادگی، اسناد تجاری، اسناد اداری، اسناد اجتماعی و فرهنگی، گردآوری منابع 
اطالعاتی شهری، گردآوری انواع منابع و اشکال گوناگون آرشیوی و نیز امکان گردآوری 
و مطالبۀ آن ها و نیز فراهم کردن تجهیزات موردنیاز کارکنان، کاربران و تجهیزات حمل و 
نگهداری اسناد را در حد زیاد و متوسط و نیمی دیگر در حد متوسط و کمتر امکان پذیر 

می دانند.
)شیرخانیان، 1395( ضمن جست وجو در منابِع برخی از آرشیوهای محلی، به وجود 
اسنادی مشترک میان آن ها دست یافته است؛ نظیر: اسناد و سوابق خانوادگی، اسناد تجاری و 
اقتصادی، اسناد اداری، اسناد اجتماعی و فرهنگی و منابع اطالعاتی شهر. او هم چنین بعضی 
از انواع مواد آرشیوی را این گونه برشمرده است: اسالید، اطلس، اعالمیۀ دیواری، بروشور، 
پوستر، تقویم، تمبر، صفحه، صورت جلسه، طرح، عکس، گزارش، فیلم، میکروفرم، نقشه، 
نوار، صفحۀ فشرده، حکم، فرمان، نامه، مهر، طغری، اجاره نامه، قباله، وقف نامه و مانند آن 
)نسخۀ آنالین دایرةالمعارف کتابداری و اطالع رسانی، 1396(. بنابراین برای تشکیل آرشیو 

شهری، شکل ها و گونه های مختلف اسناد باید گردآوری و نگهداری شوند.
براساس نتایج به دست آمده، نیمی از پاسخگویاْن تخصیص بودجه برای جذب نیروی 
انسانی، احداث و بهره برداری از ساختمان، تهیۀ منابع و تجهیزات موردنیاز آرشیو و نیز 
هزینه های احتمالی آرشیو را در حد متوسط و کم و نیمی دیگر در حد متوسط و زیاد 

می سنجند. برآورد کل از تخصیص بودجه در حد متوسط بوده است.
اینکه ضرورت اختصاص منابع و امکانات مالی برای راه اندازی آرشیو  باتوجه به 
شهری برای شهر تهران ازطریق روایی سنجی تأیید شده است، می توان گفت که تأمین 

هزینه های موردنیاز از پایه های اساسی در عملیاتی ساختن مقاصد پژوهش حاضر است.
براساس نتایج به دست آمده نیمی از پاسخ دهندگان کمک شهرداری به حضور آرشیوها 
در بطن زندگی اجتماعی، ایجاد عالقه و نگرش مثبت به آرشیو، تقویت هویت تاریخی و 
تعلق اجتماعی بین شهروندان و سایر ویژگی های این دسته را در حد زیاد و بسیار زیاد و 

نیمی دیگر در حد متوسط و کمتر امکان پذیر می دانند.
طبق مبانی نظرِی )برآبادی، 1384(، شهرداری ها مؤسساتی عمومی و غیردولتی اند که 
وظایف بسیاری در ادارة شهر برعهدة آنان گذاشته شده است. این وظایف در گستره های 
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گوناگون اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، شهرسازی و خدماتی است. ازجمله وظایف اصلی 
شهرداری ها را می توان خدمات فرهنگی و اجتماعی مانند سرپرستی کتاب خانه ها، موزه ها 

و آرشیوهای محلی نام برد.
طبق نظرِ )مسعودی فر، 1387(، شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که 
در محدودة شهر برای رفع نیازهای عمومی، رفاهی و خدماتی مردم شهر فعالیت می کند. 
شهرداری هم چنین برای وضع و اجرای قوانین شهری و تأمین نیازمندی های مشترک 
محلی فعالیت می کند. به عبارتی شهرداری در عرف جهانی مظهری از دولت محلی به شمار 
می آید؛ ازاین رو است که شهرداری با تعامل مردم و شورایاری ها نقشی پررنگ در ایجاد 

آرشیوهای شهری خواهد داشت.
هم چنین الزم است تا کارکنان شاغل در این نوع مراکز از مهارت های تخصصی 
بهره مند باشند. یافته های پژوهش نشان داد که درحال حاضر امکان به کارگیری نیروی 

انسانی با ویژگی های الزم بیش از حد متوسط وجود دارد.
هم چنین در مؤلفه های الزم برای راه اندازی آرشیو آورده شده است که ساختمان 
آرشیو یکی از ارکان اصلی است؛ چون بدون وجود ساختمانی امن و متناسب نمی توان 

به خوبی از اسناد حفاظت و نگهداری کرد.
طبق یافته های به دست آمده امکان تأمین ساختمانی مجهز برای آرشیو شهری بیش از 
حد متوسط ارزیابی شده است. هم چنین فراهم آوردن تجهیزات موردنیاز کارکنان و کاربران 
آرشیو -که با جزئیات در پرسش نامه ذکر شده است- بیش از حد متوسط قابل تأمین است.

آمارها نشان می دهد که تأمین بودجه و امکانات مالی الزم برای جذب نیروی انسانی، 
و تأمین ساختمان و تجهیزات موردنیاز برای آرشیو شهری در حد متوسط امکان پذیر است.
گفتنی است که تأمین تمام پیش زمینه های الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر 
تهران، با وضعیت بودجه و امکانات مالی ارتباط مستقیم دارد که این خود محل تأمل است 
و ضروری است تا برای جلوگیری از نابودی اسناد و حفظ آن ها از آسیب های احتمالی، و 

انتقال آن ها به آیندگان برای تأمین هزینه های الزم چاره ای اندیشیده شود.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
•  انجام مطالعۀ تطبیقی برای آرشیوهای شهری سایر کشورهای دنیا

• انجام مطالعه ای برای تدوین سیاست ها و خط مشی های ایجاد آرشیو شهری و ملزومات 
آن

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر



165
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

منابع
کتاب فارسی

برآبادی، محمود. )1384(. الفبای شهر: )مجموعه مقاالت ماه نامۀ شهرداری ها(. )چ1(. انتشارات سازمان 
شهرداری و دهیاری های کشور.

فدایی عراقی، غالم رضا. )1377(. مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

کرسپو، گارمن؛ ویناس، ویسنت. )1369(. نگهداری اسناد و کتب: ترمیم و مرمت اسناد. تهران: سازمان اسناد 
ملی ایران.

مقاله

پاکدامن نائینی، مریم. )1387(. »آرشیو، کتاب خانه: آرشیویست، کتابدار«. ماه نامۀ اطالع یابی و اطالع رسانی، 
اردیبهشت 1387، شمارة 7، صص 42-37.

حسن آبادی، ابوالفضل. )1392(. »اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش های تاریخ محلی خراسان )اسناد آستان 
قدس رضوی دربارة جنگ جهانی دوم(«. فصل نامۀ مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان، شمارة 29، 

صص 48-57.
شارقی، سیما. )1388(. »آیندة آرشیو و تحقیقات تاریخی«. فصل نامۀ گنجینۀ اسناد، دورة 19، شمارة 4، پیاپی 

76، صص 102-95.
مسعودی فر، یوسف. )1387(. »مدیریت، ساماندهی و بهبود خدمات شهری )مدیریت مواد زائد جامد(«. 

مجلۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شمارة 25، صص 60-43.

پایان نامه

زارعی، مریم. )1396(. »امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و 

روان شناسی، دانشگاه الزهرا )س(.
شیرخانیان، زهرا. )1395(. »امکان سنجی ایجاد آرشیوهای بومی-محلی در کتاب خانه های عمومی زیرنظر نهاد 
کتاب خانه های عمومی کشور، مستقر در استان سمنان«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات 

و دانش شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا )س(.
طالب حقیقی، فرزانه. )1394(. »امکان سنجی راه اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعۀ تئاترشهر تهران«. پایان نامۀ 
کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه 

الزهرا )س(.
فهرست منابع التین

Flinn, Andrew. )2007(. “Community Histories, Community Archives: some Opportu-

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران



166
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

nities and Challenges”. Journal of the Society of Archivists, Volume 28, Issue 2. 

Published Online: 23 Oct 2007 in Archives and Records.

Ormond-Parker, Lyndon; Sloggett, Robyn. )2012(. “Local Archives and Community 

Collecting in the Digital age”. Archival Science, 12 )2(, pp 191-212.

English Translation of References 

Books

Barabadi, Mahmoud. )1384/2005(. “Alefbā-ye šahr: Majmou’eh maqālāt-e māhnāme-

ye šahrdāri-hā” )The ABC of city( )1st ed.(. Entešārāt-e Sāzmān-e Šahrdāri va 

dehyāri-hā-ye kešvar )Iran Municipalities and Rural Organization(. [Persian]

Crespo, Garmen & Vinas, Vicente. )1369/1990(. “Negahdāri-ye asnād va kotob: 

Tarmim va maremmat-e asnād” )The preservation and restoration of paper re-

cords and books: A RAMP study with guidelines(. Tehran: Sāzmān-e Asnād-e 

Melli-ye Irān )Sākmā( )National Library and Archives Organization of Iran(. 

[Persian]

Fadaei Araghi, Gholam Reza. )1377/1998(. “Moqaddame-ee bar šenāxt-e asnād-e 

āršivi” )An introduction to archival documents(. Tehran: Sāzmān-e Motāle’e va 

Tadvin-e Kotob-e ‘Olum-e Ensāni-ye Danešgāh-hā )The Organization for Re-

searching and Composing University Textbooks in the Humanities( )SAMT(. 

[Persian]

Articles

Flinn, Andrew. )2007(. “Community histories, community archives: Some opportuni-

ties and challenges”. Journal of the Society of Archivists, 28)2( [Published On-

line]. Retrieved in 23 Oct. 2007 from Archives and Records.

Hasanabadi, Abu Al-Fazl. )1392/2013(. “Ahammiat-e asnād-e āršivi dar pažuheš-hā-

ye tārix-e mahalli-ye Xorāsān: Asnād-e āstān-e qods-e razavi darbāre-ye jang-e 

jahāni-ye dovvom” )The importance of archival documents in Khorasan local 

history research: Astan Quds Razavi documents on World War II(. Fasl-nāme-ye 

Motāle’āt-e Farhangi-Ejtemā’ee-ye Xorāsān )Khorasan Cultural-Social Studies 

Quarterly(, 29, pp. 57-84. [Persian]

Masoudifar, Yousof. )1387/2008(. “Modiriat, sāzmāndehi va behboud-e xadamāt-e 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر



167
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

šahri: Modiriat-e mavād-e zāed-e jāmed” )Management, organization and Im-

provement of urban services: Solid waste management(. Majalle-ye ‘Olum-e 

Ensāni va Ejtemā’ee-ye Dānešgāh-e Tabriz, 25, pp. 43-60. [Persian]

Ormond-Parker, Lyndon & Sloggett, Robyn. )2012(. “Local archives and community 

collecting in the digital age”. Archival Science, 12 )2(, pp. 191-212.

Pakdaman Naeenie, Maryam. )1387/2008(. “Āršiv, ketābxāneh: Āršivist, ketābdār” )Archive, 

library: Archivist, librarian(. Māhnāme-ye Ettelā’-yābi va Ettelā’-resāni, Ordibehešt 

1387/May 2008, 7, pp. 37-42. [Persian]

Shareghi, Sima. )1388/2009(. “Āyande-ye āršiv va tahqiqāt-e tārixi” )The future of ar-

chival studies and historical research(. Fasl-nāme-ye Ganjine-ye Asnād, 19)4( 

)consecutive issue 76(, pp. 95-102. [Persian]

Dissertations

Shirkhanian, Zahra. )1395/2016(. “Emkān-sanji-ye ijād-e āršiv-hā-ye bumi-mahalli 

dar ketābxāne-hā-ye ‘omumi zir-e nazar-e nahād-e ketābxāne-hā-ye ‘omumi-

ye kešvar, mostaqar dar ostān-e Semnān” )Create indigenous-local archives in 

public libraries under the supervision of Iran Public Libraries Institution, located 

in Semnan Province: A feasibility study( [Master’s thesis]. Tehran: Alzahra Uni-

versity, Faculty of Psychology and Education, Department of Information Science 

and Knowledge Studies. [Persian]

Taleb Haghighi, Farzaneh. )1394/2015(. “Emkān-sanji-ye rāh-andvzi-ye āršiv-e te’ātr 

barāye majmou’e-ye te’ātr-e šahr-e Tehrān” )A means analysis to run a theater 

archive for Tehran Theater Complex( [Master’s thesis]. Tehran: Alzahra Univer-

sity, Faculty of Psychology and Education, Department of Information Science 

and Knowledge Studies. [Persian]

Zareei, Maryam. )1396/2017(. “Emkān-sanji-ye ijād-e āršiv dar dafter-e barresi-ye 

savāneh va havādes-e sāzmān-e havāpeymāyi-ye kešvari” )Setting up an ar-

chive for the Iranian Civil Aviation Office of Air Accidents: A feasibility study( 

[Master’s thesis]. Tehran: Alzahra University, Faculty of Psychology and Educa-

tion, Department of Information Science and Knowledge Studies. [Persian]

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران



Peer-reviewed Journal |  National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute

ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268

Digital Object Identifier)DOI(: 10.22034/GANJ.2019.2400

Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir

  Vol. 29, No. 4, Winter 2020  | pp: 168 - 185 )18(  |  Received: 30, Sep. 2019|  Accepted: 29, Dec. 2019

Ganjine-Ye Asnad
»116«

Abstract:
Purpose: Suggesting a framework for describing archival material titles according 
to the rules of ISAD-G )ICA, 1999(, RAD Canadian Archivists Association, )2008(, 
MAD )Procter&cook, 2016(, DACS )American Archivists Association, 2013( and 
RDA )Pazuki and Fatahi Translation, 1396(.
Method and Research Design: After classifying and matching data and information 
from library resources, common and distinctive relevant rules were identified and 
presented in tables under general and specialized rules.
Findings and Conclusion: According to the standards, two classes of titles are assigned 
to records. Official vs Supplied )Devised Title(. Official Titles include Formal, Parallel, 
Proper, Subtitle and Variant Title. Supplied Titles have three elements: name, nature 
and subject. Examples are also provided in this paper to further understand how to 
implement the rules.

Keywords:
Standardation; Archival records; International Standards; Titles; Description Rules.

Citation: 
Nazari, A. )2019(. Archival Material Titles Description Based on International Stand-
ards. Ganjine-ye Asnad, 29)4(, 168-185. )In persian(

Anahita Nazari1

Archival Material Titles Description Based

 on International Standards 

1. PhD Student, , Document Research 

Institute of the National Archives and 

Library of Iran, Tehran, I. R. Iran.

nazari.anahita@gmail.com 

Copyright © 2020, NLAI )National  

Library & Archives of I. R. Iran(. This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Archival studies



آناهیتا نظری1

چڪیده:

توصیف عنواِن منابع آرشیوی 
براسـاس استانــداردهای بین املللــی
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هدف: عرضۀ چارچوبی برای توصیف عنواِن منابع آرشیوی براساس قواعد پنج استاندارد بین المللی 

ایساد-جی، رَد، َمد3، داکس، و آر دی اِی.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-تطبیقی است. برای گردآوری داده ها و اطالعات از 

منابع کتابی و اسناد استفاده شده است. پس از دسته بندی و تطبیق داده ها و اطالعات، قواعد مشترک 

و متمایز کاربرددار در توصیف عنواِن مواد آرشیوی در جداولی تحت عنوان قواعد عمومی و تخصصی 

عرضه شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: مطابق استانداردها عنوان های کاربرددار در منابع آرشیوی به دو طبقۀ عمومِی 

عنوان رسمی و عنوان اختیاری تقسیم می شوند. عنوان رسمی خود شامل عنوان کامل، عنوان موازی، 

عنوان برابر، عنوان فرعی، و عنوان متغیر است. عنوان اختیاری نیز عنوانی است که از ترکیب سه جزء 

عنصر نام، عنصر ماهیت و عنصر موضوعی به دست می آید.
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مقدمه
کارکرد مراکز اطالع رسانی ازجمله آرشیوها، کتاب خانه ها و موزه ها بر سازمان دهی بهینۀ 
منابع تکیه دارد. این سازمان دهی بسته به نوع فراهم آوری و شیوة تنظیم منابع، به اصول 
با  اِعمال سلیقه، به تهیۀ توصیف هایی  از  نیازمند است تا ضمن پیشگیری  و قواعدی 
ویژگی های استانداردشده برای بازیابی دقیق اطالعات ساختاری و محتوایی منابع این 
مراکز منجر شود. فرایند توصیف آرشیوی1 بخش عمده ای از سازمان دهی منابع آرشیوی و 
اساس تجزیه وتحلیل اطالعات منابع در دست توصیف است. این فرایند دو مرحله دارد: 

1. تبیین عناصر موردنیاز برای داده های سندشناسی )فراداده(؛ 2. شیوة توصیف )داده(.
توصیف های آرشیوی ابزارهای بازیابی2 هستند که به کاربران در یافتن منابع آرشیوی 
مدنظر کمک می کنند. به دالیلی همچون ماهیت منابع آرشیوی، پراکندگی منابع آرشیوی در 
بین بسیاری از مؤسسات، و شرایط فیزیکی مخازن آرشیوی که در دسترسی به آن ها تأثیرگذار 
است، ایجاد و استفاده از پیشینه های توصیفی به عنوان ابزار بررسی غیرمستقیم اصل منابع 
آرشیوی ضروری است )انجمن آرشیوداران آمریکا، xxi ،2013(. میلر توصیف آرشیوی 
را سیستمی متشکل از سه بخش معرفی می کند: الف. اطالعاتی دربارة اسناد و پدیدآورندة 
آن ها؛ ب. ابزارهایی که برای بازنمایی آن اطالعات استفاده می شوند؛ ج. استانداردها و 
قواعدی که در ایجاد این ابزارها به کار رفته اند )میلر، نقل در باغستانی و خسروی، 1395، 
ص114(. استانداردسازی توصیف آرشیوی براساس قواعد توصیف بین المللی، به عنوان 
اصلی اساسی برای یکپارچگی سامانه های ذخیره و بازیابی پیشینه های آرشیوی، بیش از 
دو دهه است که در حوزة آرشیو در سطح جامعۀ جهانی موردتوافق قرار گرفته است. در 
این راستا کمیتۀ بهترین روش ها و استانداردهای توصیف آرشیوی و کمیته هایی فرعی 
زیر نظر شورای بین المللی آرشیو )ایکا(3 تشکیل شده اند و قواعدی استاندارد را تهیه و 
تدوین کرده اند. این استانداردها به عنوان چارچوبی قاعده مند و مرجع برای هماهنگی سایر 
کشورها تبیین شده و بر کاربرد آن ها تأکید شده است. ازجملۀ این استانداردها می توان به 
ایساد-جی4: استاندارد بین المللی عمومی توصیف آرشیوی )ایکا، 2000( اشاره کرد. مبنای 
تدوین این استاندارد، قواعد انگلوامریکن5 و آر دی اِی6 با درنظرگرفتن مختصات منابع 
آرشیوی است. سایر کشورها نیز در پیروی از قواعد ایساد-جی و باتوجه به الزامات مخازن 
خود اقدامات فراوانی در راستای گسترش قواعد عمومِی ایساد-جی به سطح تخصصی 
قواعد مطرح در سایر استانداردهای جهانی انجام داده اند و با همین رویکرد استانداردهایی 
با کاربرد سطح ملی تدوین کرده اند که از آن جمله، مباحث مطرح دربارة نحوة توصیف 
عنوان)ها( در استانداردهای کشور کانادا )َرد7، 2008(، آمریکا )داکس8، 2013( و انگلستان 

1. Archival Description

2.  Access Tools

3. ICA: International council On 

Archives

4.  ISAD )G(: General International 

Standard Archival Description

5. AACR: Anglo-American 

Cataloguing Rules

6. RDA: Resource Description 
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7. RAD: Rules for Archival 
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)َمد31، 2016( را می توان برشمرد. آرشیو ملی ایران نیز به عنوان مرجع آرشیوهای کشور، 
قریب یک دهه است که بر ترجمه و بومی سازی این قواعد همت گماشته است که نمونۀ 
آن انتشار جلد دوم کتاب مجموعه قوانین و مقررات و شیوه نامه های آرشیوی: شیوه نامه ها و 
رویه های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی )اسناد متنی کاغذی و عکس( )عزیزی و دیگران، 
1391( است؛ این کتاب بر جنبه های عمومی قواعد ایساد تأکید دارد؛ درنتیجه این شیوه نامه 
پاسخگوی تمامی نیازهای متخصصان فهرست نویسی و توصیف منابع آرشیوی نیست 
و مستلزم گسترش و کاربرد تخصصی هریک از عناصر توصیفی است. برای نمونه، در 
شیوه نامۀ عنوان نویسی )عزیزی و دیگران، 1391، صص 33-38(، به انواع عنوان و اجزای 
تشکیل دهندة آن هیچ اشاره ای نشده است؛ درنتیجه آرشیوداران حد وحدود عنوان نویسی 
را نمی دانند و فارغ از تشخیص انواع عنوان و نحوة توصیف هریک از آن ها، دچار نوعی 
سردرگمی و ناهماهنگی هستند )نظری، 1397، ص2(. در بررسی نتایج حاصل از کاربرد 
عناصر توصیف و به خصوص توصیف عنوان )باغستانی و خسروی، 1395( نشان می دهد 
که عنصر فرادادة عنوان منابع آرشیوی سیر تکمیلی داشته، ولی نحوة توصیف عنوان فاقد 
چارچوب مشخص استانداردشده است؛ تاآنجاکه در برخی سال ها تنها شرح سند که مشابه 
عنوانی محتوانماست عرضه شده است و مرزی بین عنوان و محتوا وجود ندارد. به تدریج 
که دو عنصر عنوان و چکیدة محتوایی از هم تفکیک شده اند، به دلیل فقدان یا عام بودن 
شیوة استاندارد نحوة توصیف عنوان، شاهد نوعی اعمال سلیقه در این زمینه هستیم که 
نمونه های خروجی آن در پایگاه داده های سندشناسی سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران2 
به وفور قابل مشاهده است )نظری، 1397، ص2(. ازاین روی، برای پیشگیری از اِعمال 
سلیقۀ آرشیوداران در شیوة توصیف عنصر عنوان از نظریه تا عمل، چه در نظام بایگانی 
کشور و چه در مراکز اسنادی و آرشیوی، تطبیق اصول و شیوه های استاندارد و هماهنگ 
با سایر کشورها ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر در تالش است تا براساس قواعد 
پنج استاندارد ایساد-جی )ایکا، 2000(، داکس )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013(، َرد 
)انجمن آرشیوداران کانادا، 2008(، َمد3 )پروکتر و کوک، 2016(، آر دی اِی3 )پازوکی و 
فتاحی، 1396(4 ضمن بررسی و معرفی انواع عنوان، قواعد و شیوة عمومی و تخصصی 
عنوان نویسی منابع آرشیوی را عرضه کند. این شیوه نامه را در هر سطحی از توصیف، و 
هر نوع سند کاغذی و الکترونیکی و هم چنین قبل و بعداز ایجاد منابع می توان به کار برد.

مفهوم عنوان و کاربرد آن در توصیف منابع آرشیوی
مفهوم عنوان در منابع آرشیوی را به عبارت های معناداری می توان معطوف دانست که در 
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and Access

4. اصل این اثر را انجمن های آرشیوی آمریکا، 

کانادا و انگلستان برای توصیف و دسرتسی به 

منابع منترششده تهیه کرده اند.
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شناسایی اسناد نقش کلیدی دارند. براساس تعریف استانداردهای جهانی می توان دریافت 
که عنوان در مفهوم عام نامی است که به منبع )اثر( داده می شود )آرشیو انگلستان، 2006، 
ص54( یا به نام واحد توصیف اطالق می شود )ایکا، 2000، ص14(. بسته به نوع منابع 
آرشیوی، عناوین به دو طبقۀ عمومِی عنوان رسمی1 و عنوان اختیاری2 تقسیم می شوند و 

هریک از این دو طبقه نیز شامل انواع عنوان با کاربردهای خاص خود هستند.
عنوان رسمی یکی از عناصر هسته در توصیف منابع به شمار می رود )پازوکی و 
فتاحی، 1396، ص82( که پدیدآور یا کاربران اصلی منابع آن را تعیین می کنند )پروکتر 
و کوک، 2016، ص70(. عناوین رسمی معموالً در منابع منتشرشده و یا توزیع شده مانند 
کتاب، گزارش، نقشه، و فیلم به صورت برجسته یافت می شوند. عناوین رسمی ممکن 
است در منابع منتشرنشده نیز موجود باشند که در این صورت نامی مفهومی )مثاًل، عنوان 
یک عکس، برچسب روی یک پوشه یا راهنمای روی یک فیلم( توسط پدیدآور به منبع 
داده می شود. در بررسی تمامی منابع آرشیوی، عناوین رسمی بیشتر در پرونده ها یا فقره ها 
اِی  آر دی  استاندارد  آمریکا، 2013، ص17(. طبق  )انجمن آرشیوداران  دیده می شوند 
)پازوکی و فتاحی، 1396( عنوان رسمی دارای انواعی است که تعریف و کاربرد آن ها در 

جدول 1 آمده است.

عنوان اختیاری: چنانچه در منبع اصلی اطالعات در دست توصیف هیچ عنوان رسمی 

برجسته ای وجود نداشت، در این صورت باید یک عنوان عرضه شود )پروکتر و کوک، 
2008، ص111(؛ در چنین وضعیتی آرشیودار باید برای عرضۀ یک عنوان اختیاری، به جای 
رونویسی از عنواِن برچسِب حاملی که ممکن است گمراه کننده باشد، از قضاوت حرفه ای 
خود استفاده کند )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص17(. برای عرضۀ عنوان اختیاری 

براساس استانداردهای توصیفی می توان عناوین جدول 1 را به کار برد.
1.  Formal Title

2. Supplied Title

آناهیتا نظری
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1. عنوان  رسمی1

1 .1. عنوان کامل2

ــع از آن  ــه آن منب ــرای ارجــاع ب ــوالً ب ــه معم ــع ک ــی منب ــام اصل ن
اســتفاده می شــود. در آر دی اِی ایــن عنــوان دارای دو نــوع عنــوان 
ــی و فتاحــی،  ــل بعــدی اســت )پازوک ــوان کام ــه و عن ــل اولی کام

ص82(.  ،1396
عنوانــی کــه پدیــدآور اصلــی یــا کاربــران اصلــی منابــع آن را تعیین 

کرده انــد )پروکــرت و کــوک، 2016، ص70(.
عنــوان رســمی کامــل منابــع آرشــیوی معمــوالً در ســطح پرونــده و 
فقــره یافــت می شــود )انجمــن آرشــیوداران آمریــکا، 2013، ص17(.

2 .1. عنوان موازی3
عنــوان کامــل یــک منبــع بــه ســایر زبان)هــا( و خط)هــا( )پروکــرت و 

کــوک، 2016، ص50(؛ )پازوکــی و فتاحــی، 1396، ص84(.

3 .1. عنوان برابر4

ــه  ــی، 1396، ص83( ک ــی و فتاح ــل )پازوک ــوان کام ــی از عن بخش
همــراه بــا کلمــۀ »یــا« و بیــن عالمــت نقل قــول بــه عنــوان اصلــی 

ــود. ــل می ش متص
وقتــی عنــوان از دو بخــش تشــکیل شــود و قســمت دوم بــا کلامتی 
ماننــد »یــا« بــه قســمت اول وصــل شــود، قســمت دوم را عنــوان 

برابــر می نامنــد )ســلطانی و راســتین، 1379، ص224(.

4 .1. عنوان فرعی5

اطالعاتــی کــه طبــق قواعــد انگلوامریکــن به دنبــال عنــواِن کامــِل 
ــی، 1396، ص84(. ــی و فتاح ــد )پازوک ــع می آی منب

بخــش توضیحــی عنــوان کــه به دنبــال عنــوان اصلــی می آیــد 
)ســلطانی و راســتین، 1379، ص226(.

5 .1. عنوان متغیر6 یا 
غیرُمرّجح

ــر،  ــا عنــوان کامــل هســتند؛ ماننــد عنــوان براب عناوینــی مرتبــط ب
عنــوان عطــف، یا بخشــی از عنــوان کامــل )پازوکی و فتاحــی، 1396، 

ص85(.

2. عنوان  اختیاری7

1 .2. عنوان طراحی شده8

چنانچــه در منبــع اصلــِی اطالعــاِت آثــار و مــدارک، هیــچ عنوانــی 
یافــت نشــود )ســلطانی و راســتین، 1379، ص224( یــا عنــوان 
ــورت  ــن ص ــد، در ای ــم نباش ــد و قابل فه ــده باش ــمی گمراه کنن رس
فهرســت نویس براســاس قواعــد استانداردشــده و قضــاوت حرفــه ای 

ــری، 1397، ص5(. ــد )نظ ــی می کن ــی را طراح ــود عنوان خ
درصــورت فقــدان عنــوان رســمی معنــادار، عنوانی طراحی می شــود 
)انجمــن آرشــیوداران آمریــکا، 2013، ص17(؛ )پروکــرت و کــوک، 2016، 

ص111(.

2 .2. عنوان محتوامنا9

چنانچــه عنــوان مدرکــی به انــدازۀ کافــی انعکاس دهنــدۀ محتــوای 
آن نباشــد، عنوانــی کامل تــر بــرای آن عرضــه می شــود. ایــن عنــوان 
ــلطانی و  ــود )س ــتفاده می ش ــده اس ــراه چکی ــا هم ــی و ی به تنهای

راســتین، 1379، ص226(.
عنــوان محتوامنــا شــکل کامل تــر عنــوان طراحی شــده اســت و 
ــوان  ــد به عن ــناد می توان ــرۀ اس ــده و فق ــطح پرون ــف س در توصی

ــه کار رود. ــع ب ــوای مناب ــدۀ محت ــن چکی جایگزی
   

جدول  1
طبقه بندی و تعریف انواع عنوان در 

منابع آرشیوی

1. formal Title

2. Proper Title

3. Parallel Title

4. Alternative Title

5. Subtitle

6. Variant Title

7. Supplied Title

8.  Divised Title

9. Content Title
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در توصیف هر نوع منبع و حامل اطالعاتی ازجمله سند، کتاب، پیایند، مواد دیداری 
و شنیداری و سایر منابع، یکی از مهم ترین شاخص های ذخیره و بازیابی در سامانه ها 
و شبکه های توصیفی، عنوانِ هر اثر است. در جست وجوی منابع درکل، عنوان به منزلۀ 
نقطۀ کلیدی بازیابی به کار می رود )آرشیو انگلستان، 2006، ص54( و دارای اهداف و 

کاربردهای زیراست:
• برچسبی برای استفاده در گفتار متداول و یا در یک راهنمای مقدماتی؛

• عرضۀ معادِل سرعنواِن اصلی در بازیابگر کتاب شناسانه؛
•  هدایت کاربران به توصیف های دقیق تر )پروکتر و کوک، 2016، ص68(.

در بین عناصر 26گانۀ ایساد-جی و عناصر توصیفی سایر استانداردهای بین المللی، 
عنصر عنوان به منزلۀ عنصری ضروری در زیرناحیۀ شرح هویت منابع آرشیوی درنظر 
استاندارد  )پروکتر و کوک، 2016، ص68(. در  )ایکا، 2000، ص9(؛  گرفته شده است 
توصیفی َمد3 بر استفادة شرح هویت در هر سطح از توصیف تأکید شده است تا ازاین طریق 
هویت موجودیت آرشیوی ایجاد و زمینۀ بازیابی دقیق تر منابع فراهم شود )پروکتر و 
کوک، 2016، ص67(. در مبحث الزامات توصیف تک سطحی و چندسطحی برمبنای 
استاندارد انجمن آرشیوداران آمریکا و کانادا نیز کاربرد عنوان، ضروری معرفی شده است. 
توصیفی تک سطحی با کمترین تعداد عناصر ضروری شامل کد بازیابی، نام و مکان مخزن، 
عنوان، حجم، نام پدیدآورندگان/ایجادکننده)ها(، دامنه و محتوا، شرایط دسترسی، و زبان ها 
و خط منابع است )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، صص 8-10(. در بررسی سایر 
استانداردهای توصیفی نیز بر ضرورت کاربرد عنصر عنوان تأکید شده است. تطبیق عنصر 
عنوان و شماره قاعدة آن در استانداردهای توصیف محتوایی و ساختار داده ای، در جدول 

شمارة 2 آمده است.

اصول و قواعد توصیف عنوان در منابع آرشیوی
قواعد توصیف عنوان را به دو سطح عمومی و تخصصی می توان تقسیم کرد. قواعد 
عمومی همان است که ذیل عناصر استاندارد ایساد-جی و به عنوان رهنمودهایی کلی 
عرضه شده است. قواعد توصیف تخصصی هم به جزئیاتی اشاره دارد که به عنوان راهنمای 

آر دی اِی داکس َمد3 رَد ایساد-جی استاندارد

2.3.2

11.4
2.3 14.2 B 13.1 B 3.1.2 شامرۀ قاعده

   

جدول 2
تطبیق شامرۀ عنرص عنوان در
 استانداردهای توصیفی

آناهیتا نظری
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عمل در توصیف دقیق تر هریک از عناوین در سطوح مختلف عرضه می شود. ازآنجاکه 
ندارد، هر  استاندارد جامع و تخصصِی واحدی در حوزة توصیف آرشیو وجود  هیچ 
کشوری فراخور نیاز خود به تبیین الزامات توصیف عنوان براساس استاندارد ایساد-جی و 
آر دی اِی )برای نمونه: استاندارد داکس( یا انگلوامریکن )برای نمونه: استانداردهای َمد و 
َرد( پرداخته است. ازاین روی برای هرچه کاربردی ترشدن توصیف عنوان براساس قواعد 
عمومی و تخصصی، از تطبیق و تلفیق مؤلفه های استانداردهای ایساد-جی )ایکا، 2000(، 
آر دی اِی )پازوکی و فتاحی، 1396(، داکس )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013(، َمد3 
)پروکتر و کوک، 2016( و َرد )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008( استفاده شده است که 

حاصل آن در جداول 3، 4 و 5 قابل مشاهده است.

الف. اصول و قواعد حاکم بر عنوان رسمی در منابع آرشیوی
در مقایسۀ اصول و قواعد برگرفته از استانداردهای ایساد-جی، داکس، َمد و َرد برای 
منابع  برای  اِی  آر دی  انگلوامریکن و  قواعد  آرشیوی و  منابع  توصیف عنواِن رسمِی 
کتاب خانه ای، می توان دریافت که این اصول مشابه اند و آرشیوها همواره درصورت نیاز 
به گسترش قواعد توصیف عنوان، با استانداردهای کتاب خانه ای هماهنگ عمل می کنند. 
بین قواعد آر دی اِی و شیوه های آرشیوداران در تهیۀ عناوین »طراحی شده«1 تطابق زیادی 
وجود دارد. در نسخۀ 2004 داکس برای هماهنگی با ایساد-جی، از اصطالح »اختیاری«2 
هم گرایی  پذیرش  درپی  داکس  فنی  کمیتۀ  که  زمانی  تا  می شد  استفاده  عناوین  برای 
روبه رشد بین استانداردهای توصیف آرشیوی، کتاب خانه ای و موزه ای و کاربرد وسیع 
اصطالح »طراحی شده« در استانداردهای آرشیوی همگام با داکس، تصمیم گرفت تا عنوان 
»اختیاری« را به »طراحی شده« تغییر دهد )انجمن آرشیوداران آمریکا، xx ،2013(. در 
ادبیات به کاررفته در طبقه بندی عناوین و دستورالعمل های استانداردهای َمد3 و َرد نیز 
مطابقت زیادی با قواعد انگلوامریکن دیده می شود که نمونۀ آن در جدول های 4 و 5 

منبععنوان منابع آرشیویقواعد

عمومی

1. عنوان رسمی یا عنوان مخترص اختیاری را مطابق با قواعد توصیف 
چندسطحی و مقررات ملی ارائه دهید.

2. متایز بین عناوین رسمی و اختیاری را براساس قراردادهای ملی یا زبانی 

مشخص کنید.

ایساد-جی
   

جدول 3
 قواعد عمومی توصیف عنوان)ها( در 

منابع آرشیوی

1. Diviesd Title

2. supplied

توصیف عنواِن منابع آرشیوی
 براساس استانداردهای بین املللی
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تحت عنوان قواعد و دستورالعمل های عمومی و تخصصی عناوین رسمی و طراحی شدة 
منابع آمده است )برای اطالعات بیشتر به قواعد انگلوامریکن و آر دی اِی مراجعه شود(.

1. عنوان رسمی منابع آرشیوی

قواعد عمومی
1. درصورت لزوم، عنوان رسمی طوالنی را بدون ازدست دادن اطالعات اصلی کوتاه نویسی 

کنید )ایکا، 2000، ص9(.

قواعد تخصصی

1. عنوان کامل یکی از عنارص هسته است )پازوکی و فتاحی، 1396، ص82( و در متام 
سطوح توصیف باید ارائه شود )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص47(.

2. عنوان کامل باید به هامن شکلی که در منت اصلی آمده است، رونویسی شود )پازوکی 
و فتاحی، 1396، ص82(. درصورت وجود عنواِن رسمِی کامل، یعنی آن چیزی که 
پدیدآور اصلی یا کاربران اصلی منابع آن را تعیین کرده اند، آن را دقیقاً به هامن شکِل 
جمله بندی، ترتیب و امال رونویسی کنید؛ ولی به نقطه گذاری و تبدیل حروف نیازی 

نیست )پروکرت و کوک، 2016، ص70(.
3. هنگام کوتاه کردن عنوان رسمی طوالنی، هرگز پنج کلمۀ اول آن را حذف نکنید. قسمت 
حذف شده را با عالمت سه نقطه نشان دهید و قسمت باقی ماندۀ عنوان را در 

یادداشتی رونویسی کنید )انجمن آرشیوداران کانادا،  2008، ص58(.
4. هنگامی که عنوان رسمی گمراه کننده یا ناقص است، آن را در ناحیۀ ساختار و محتوا 
یادداشت کنید. به صورت جایگزین، توصیفی اختیاری یا فرعی برای تکمیل یا توصیف 

عنوان رسمِی نامناسب درنظر بگیرید )پروکرت و کوک، 2016، ص71(.
5. عناوین سنتی که در گفتار متداول به کار می روند، ممکن است به منزلۀ عنوان موازی یا 

عنوان فرعی درنظر گرفته شوند )پروکرت و کوک، 2016، ص71(.
6. چنانچه عنوان رسمی شامل رشح مسئولیتی است که آن رشح بخشی جدایی ناپذیر 
از عنوان اصلی است، آن را به منزلۀ بخشی از عنوان اصلی رونویسی کنید )انجمن 

آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(.
7. اگر عنوان رسمی دارای منادها و عالمت هایی است، آن ها را به شکل اصطالحی توضیح گر 

داخل کروشه قرار دهید )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(.
8. هرگونه داده ای را که در تکمیل عنوان اضافه می شود به منزلۀ توضیح گر داخل کروشه 
قرار دهید )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(؛ )پروکرت و کوک، 2016، ص71(.

1. 1. عنوان موازی یا عنوان به زبان دیگر

قواعد تخصصی

1. اگر منبع اصلی اطالعات دارای عناوینی به دو یا چند زبان یا خط باشد، عنوان اصلی 
رسمی را به زبان یا خِط محتواِی اصلی نوشته شده در واحد توصیف رونویسی کنید 
)پازوکی و فتاحی، 1396، ص82(؛ )پروکرت و کوک، 2016، ص72(؛ )انجمن آرشیوداران 
کانادا، 2008، ص111(. اگر این معیار قابل استفاده نیست و ابهام دارد، عنوان اصلی 
را باتوجه به نظم عناوین یا طرح منبع اصلی اطالعات انتخاب کنید و عناوین دیگر را 

به منزلۀ عناوین موازی ثبت کنید )انجمن آرشیوداران کانادا،  2008، ص111(.
یادداشت: عنوان موازی به ندرت در سطوح باالتر توصیف )مثل فوند، ردیف، یا مجموعه( 

دیده می شود )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص57(.

   

جدول 4
 قواعد عمومی و تخصصی توصیف 
عنوان)های( رسمی منابع آرشیوی

آناهیتا نظری
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ب. اصول و قواعد عنوان اختیاری
وجه تمایز در توصیف عنوان منابع آرشیوی و منابع کتاب خانه ای، دقیقاً در این نکته است که 
توصیف عنوان منابع کتاب خانه ای بیشتر به عناوین رسمی محدود است؛ ولی در اکثر منابع 
آرشیوی به ویژه سوابق سازمانی و اسناد شخصی، معموالً عنوان رسمی کاملی وجود ندارد 
و یا به دلیل کاربرِی پیشینه ها در گذشته، برای درک کاربران فعلی ناکافی است؛ بنابراین الزم 
است درصورت فقدان یا نقص عنوان رسمی، عنوانی طراحی و عرضه شود. عرضۀ عنوان 
به اصول و قواعدی نیازمند است که سالیق مختلف را به چارچوبی یکدست و هماهنگ 
تبدیل کند. ازاین روی دستورالعمل های زیر که نتیجۀ تطبیق و تلفیق استانداردهای بین المللی 
توصیف آرشیوی است به عنوان مبنای عمل هماهنگ و مشترک آرشیوداران عرضه شده است:

قاعدۀ 1: تناسب داده های توصیفی عنوان با سطوح تنظیم
مطابق قواعد 2.2 و 2.4 توصیف چندسطحی ایساد-جی )2000( و اصل 7.3 توصیف 

2 .1. عنوان برابر

قواعد تخصصی

1. عنوان برابر بخشی از عنوان کامل رسمی است. در سطح فقره، بعداز کلمۀ »یا« )یا معادل 
آن در زبان دیگر( عنوان برابر را با کاما وارد کنید. اولین کلمۀ عنوان برابر را با حروف 

بزرگ بنویسید )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(.
یادداشت: آر دی اِی این نوع عنوان را ذیل عنوان غیرُمرّجح درنظر گرفته است.

3. 1. سایر اطالعات عنوان یا عنوان فرعی

قواعد تخصصی

1. عنوان فرعی یا سایر اطالعات عنوان را که بیانگر ویژگی های محتوایی و مرتبط با عنوان 
کامل است از هامن منبع اطالعات عنوان کامل استخراج و رونویسی کنید )پازوکی و 

فتاحی، 1396، ص84(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(.
یادداشت: عنوان فرعی شامل عنوان روی عطف، پشت جلد، عناوین بخش ها و ضامیم 

منی شود )پازوکی و فتاحی، 1396، ص84(.

4 .1. عنوان متفاوت یا غیرُمرّجح

قواعد تخصصی
1. این عنوان شامل عنوان برابر، عنوان عطف، عنوان تکرارشونده )رسصفحه(، عنوان 

اصالح شده و بخشی از عنوان است )پازوکی و فتاحی، 1396، ص85(.
2. اَشکال متفاوت عنوان، باید ثبت شوند )پروکرت و کوک، 2016، ص72(.

2 .1. عنوان برابر

قواعد تخصصی

1. عنوان برابر بخشی از عنوان کامل رسمی است. در سطح فقره، بعداز کلمۀ »یا« )یا معادل 
آن در زبان دیگر( عنوان برابر را با کاما وارد کنید. اولین کلمۀ عنوان برابر را با حروف 

بزرگ بنویسید )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص111(.
یادداشت: آر دی اِی این نوع عنوان را ذیل عنوان غیرُمرّجح درنظر گرفته است.

3. 1. سایر اطالعات عنوان یا عنوان فرعی

قواعد تخصصی

1. عنوان فرعی یا سایر اطالعات عنوان را که بیانگر ویژگی های محتوایی و مرتبط با عنوان 
کامل است از هامن منبع اطالعات عنوان کامل استخراج و رونویسی کنید )پازوکی و 

فتاحی، 1396، ص84(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا،  2008، ص111(.
یادداشت: عنوان فرعی شامل عنوان روی عطف، پشت جلد، عناوین بخش ها و ضامیم 

منی شود )پازوکی و فتاحی، 1396، ص84(.

4 .1. عنوان متفاوت یا غیرُمرّجح

قواعد تخصصی
1. این عنوان شامل عنوان برابر، عنوان عطف، عنوان تکرارشونده )رسصفحه(، عنوان 

اصالح شده و بخشی از عنوان است )پازوکی و فتاحی، 1396، ص85(.
2. اَشکال متفاوت عنوان، باید ثبت شوند )پروکرت و کوک، 2016، ص72(.

   

ادامۀ جدول 4
 قواعد عمومی و تخصصی توصیف 

عنوان)های( رسمی منابع آرشیوی

توصیف عنواِن منابع آرشیوی
 براساس استانداردهای بین املللی
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آرشیو )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص17( فقط اطالعاِت متناسب با سطِح در 
دست توصیف باید عرضه شود. برای مثال، اگر واحد در دست توصیف، فوند است، 
عرضۀ اطالعات دقیق پرونده نادرست است. هم چنین از تکرار داده های سطوح باال در 
سطوح پایین باید خودداری شود. براساس چنین قواعدی باید هنگام عرضۀ عنوان براساس 
سلسه مراتب کل به جزء سطوح تنظیم، کاربرد اصطالحات عام به خاص رعایت شود. 
این قاعده ذیل مثال های استاندارد َمد3 )پروکتر و کوک،2016، ص67( و َرد )انجمن 

آرشیوداران کانادا، 2008، ص51( نیز رعایت شده است.
مثال:

تناسب توصیف عنوان با سطوح توصیف

قاعدۀ 2: عناوین طراحی شده با ترکیب سه بخش زیر عرضه می شوند:
1. عنصر نام پدیدآور)ان(

2. عنصر ماهیت منابع در دست توصیف )ایکا، 2000، ص9(؛ )انجمن آرشیوداران آمریکا، 

توصیف عنوان اختیاری )طراحی شده(سطوح تنظیم1

کاخ گلستانفوند

بیوتات سلطنتیزیرفوند

فهرست های کتاب خانۀ سلطنتیردیف

فهرست های عرض دید قفسه های کتابزیرردیف

کتاب های انتقالی از کتاب خانۀ کاخ گلستانپرونده

صورت جلسۀ انتقال کتاب های فرانسه از کتاب خانۀ کاخ گلستان به کاخ صاحبقرانیهفقره

توصیف عنوان اختیاری )طراحی شده(سطوح تنظیم

وزارت فرهنگ و هرنفوند

اداره کل نگارش و مطبوعاتزیرفوند

سانسور مطبوعات دورۀ پهلویردیف

سانسورکتاب های مذهبیزیرردیف

مراحل ثبت، سانسور و چاپ کتاب )عنوان کتاب(پرونده

نسخۀ پیش از چاپ کتاب )عنوان کتاب(فقره
1. طبق استاندارد ایساد-جی، سطوح تنظیم 
ردیف،  فوند،  اصلی  سطح  چهار  شامل 
و  فوند  سطح  که  است  فقره  و  پرونده 
ردیف به سطوح فرعی زیرفوند و زیرردیف 
قابل گسرتش هستند. در استاندارد داکس، 
استاندارد  در  و  مدیریت«  »گروه  سطِح 
َمد سطِح »گروه« معادل سطح فوند قرار 

گرفته اند.

آناهیتا نظری
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و کوک، 2016،  )پروکتر  کانادا، 2008، ص51(؛  آرشیوداران  )انجمن  2013، ص17(؛ 
ص69(؛

3. عنصر موضوع واحد توصیف )ایکا، 2000، ص9(؛ )انجمن آرشیوداران آمریکا، 
2013، ص17(.

عنوانی مختصر1 را که شامل یک بخش نام، یک اصطالح بیانگر ماهیت واحد در 
دست توصیف2، و به صورت اختیاری یک بخش موضوعی است مطابق با قواعد جدول 

زیر طراحی کنید.

2. عنوان طراحی شدۀ منابع آرشیوی

قواعد عمومی

•  در سطوح باالتر توصیف، عناوین اختیاری شامل نام پدیدآور منابع است و در سطوح پایین تر توصیف 
شامل نام نویسندۀ منبع و اصطالحی است که بیانگر شکِل منابع تشکیل دهندۀ واحد توصیف است و 
درصورت نیاز، شامل عبارتی است که انعکاس دهندۀ عملکرد، فعالیت، موضوع، محل، و یا زمینه است 

)ایکا، 2000، ص9(.

قواعد تخصصی

1. عنرص نام پدیدآور)ان(

• نام های اشخاص، خانواده ها )خاندان( یا تنالگان های مسئول خلق، انباشت، ذخیره و یا نگهداری منابع 

را ثبت کنید.

• نام هایی را ثبت کنید که پدیدآور)ان( معموالً با آن شناخته می شوند )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، 

ص17(؛ )پروکرت و کوک، 2016، ص71(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(.

• نام)ها( را به زبان طبیعی یا رسمی کشور محل اقامت و فعالیت افراد یا تنالگان ها ثبت کنید )انجمن 

آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(؛ )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص17(.

• اگر شکل کامل نام پدیدآور در ناحیۀ دیگری از توصیف )مثالً، در تاریخچۀ اداری/ زندگی نامه( وجود داشته 

باشد، می توان شکل نام پدیدآور را به منزلۀ یک نقطۀ بازیابی مخترص کرد )انجمن آرشیوداران آمریکا، 

2013، ص17(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(.

• درصورتی که نام پدیدآور )ان(، نگه دارنده یا گردآورنده نامعلوم است، هیچ نامی را ثبت نکنید؛ در چنین 

مواردی ماهیت منابع آرشیوی را در عنوان ثبت کنید.

• در توصیف های چندسطحی ممکن است که بخش نام در سطوح باالتر توصیف قرار گیرد و به بیان رصیح 

آن در سطوح پایین تر نیازی نباشد )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

• درصورتی که مخزْن مسئول گردآوری مجموعه است، نام موسسۀ مجموعه دار به منزلۀ بخشی از عنوان 

طراحی شده درنظر گرفته می شود )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(؛ )انجمن آرشیوداران 

کانادا، 2008، ص51(.

توصیف نام شخص  .1. 1
• درصورتی که مسئولیت خلق کل منابع با سه شخص یا کمرت از سه شخص است، اسامی آن ها را به ترتیِب 
)خطی( و زباِن طبیعی ثبت کنید. شخصی را که مسئول ایجاد بیشرتین بخش منابع است به عنوان 
نفر اول فهرست درنظر بگیرید. درصورت تعیین نشدن چنین ترتیبی، اسامی را به ترتیِب حروف الفبا 

فهرست کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.
• درصورتی که مسئولیت خلق منابع بین بیش از سه نفر تقسیم شود، نام اشخاص دارای حجم غالب منابع 
را ثبت کنید؛ در غیر این صورت مناسب ترین نام را انتخاب کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، 

ص21(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(.
• به صورت اختیاری، اسامی متام اشخاص معتری را که مسئول خلق منابع هستند ثبت کنید )انجمن 

آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

یا  رشح  با  نباید  طراحی شده  عنوان    .1

توصیف  در دست  واحد  محتوای  چکیدۀ 

طراحی شده  عنوان  شود.  گرفته  اشتباه 

تاحدممکن  که  هستند  ساده ای  نام های 

در واحدی فرشده جای می گیرند. محتوای 

واحدی مانند نامۀ شخصی باید در عنرص 

دامنه و محتوا توصیف شود.

2.  11 ردۀ کلی نوع منابع که در استاندارد 

رَد تعیین شده است عبارتند از: واحدهای 

منابع  متنی؛  پیشینه های  چندرسانه ای؛ 

نقشه برداری؛ منابع ترسیمی؛ نقشه های فنی 

و معامری؛ تصاویر متحرک؛ منابع شنیداری 

)صوت(؛ پیشینه هایی به شکل الکرتونیکی؛ 

پیشینه هایی بر میکروفیلم؛ اشیاء؛ مترب و 

فقرۀ منابع مستقل.

توصیف عنواِن منابع آرشیوی
 براساس استانداردهای بین املللی
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1. عنوان طراحی شدۀ منابع آرشیوی

قواعد تخصصی

2. 1. توصیف نام خانواده ها/خاندان ها
• درصورتی که منابع در بسرت روابط خانوادگی افرادی که نام خانوادگی مشرتکی دارند 
خلق، نگهداری، جمع آوری و استفاده شده است، آن نام مشرتک را در ادامۀ واژۀ 

خانوادگی ثبت کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.
• درصورتی که منابع در بسرت روابط خانوادگی افرادی که نام خانوادگی مشرتکی ندارند 
خلق، نگهداری، جمع آوری و استفاده شده است، متامی اسامی افراد را به دنبال واژۀ 
خانوادگی ثبت کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(؛ )انجمن آرشیوداران 

کانادا، 2008، ص51(.
• به صورت اختیاری، منابعی را که در بسرت روابط خانوادگی مشرتک خلق، نگهداری و یا 
گردآوری و استفاده شده اند ولی حجم منابع یکی از اشخاص غالب است، نام کامل 
آن شخص را به دنبال واژۀ خانوادگی ثبت کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، 

ص21(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(.
• اگر دو یا سه خانواده مسئول خلق منابع هستند، متامی نام ها را به دنبال واژۀ خانوادگی 

ثبت کنید.
• اگر مسئولیت خلق منابع در بین بیش از سه خانواده تقسیم شود، فقط نام خانواده های 
دارای منابع غالب را ثبت کنید. اگر منابع هیچ یک از خانواده ها غالب نیست، 
مناسب ترین نام را انتخاب کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(؛ )انجمن 

آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(.
• به صورت اختیاری، متام نام های خانوادگی مسئول خلق منابع را ذکر کنید )انجمن 

آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

3 .1. توصیف نام تنالگان

• برای تنالگانی واحد: نام تنالگان مسئول خلق، انباشت، ذخیره و یا نگهداری منابع را 

ثبت کنید.

• بیش از یک تنالگان: درصورتی که منابِع بیش از یک تنالگان در بین منابع وجود دارد، 

فقط نام یک تنالگان را در عنوان ثبت کنید. برای انتخاب نام تنالگانی که در عنوان 

به کار می رود خط مشی ثابتی تهیه کنید. درحالی که فقط نام یک تنالگان را می توان 

در عنوان ثبت کرد، امکان ثبت اسامی سایر تنالگان هایی که اسنادی در میان منابع 

دارند در ناحیۀ عنرص نام پدیدآور وجود دارد )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، 

ص21(.

• تغییر نام تنالگان: درصورتی که نام تنالگان تغییر کرده است، از آخرین نام تنالگان منابع 

در دست توصیف استفاده کنید. نام قبلی تنالگان را در ناحیۀ عنرص نام پدیدآور 

ثبت کنید.

• به صورت اختیاری، درصورت تغییر نام تنالگان، نام ایجادکنندۀ بیشرتین حجم منابع را 

به کار برید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(؛ )انجمن آرشیوداران کانادا، 

2008، ص51(.

آناهیتا نظری
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1. عنوان طراحی شدۀ منابع آرشیوی

قواعد تخصصی

2. ماهیت منابع آرشیوی

• اصطالحاتی که برای توصیف ماهیت منابع آرشیوی به کار می روند، برای ذی نفعان 

مؤسسه باید قابل فهم باشند. عناوین باید مطابق با قواعد مؤسسه و در قالبی 

منسجم و ثابت ساخته شوند )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

• اصطالحاتی که برای توصیف ماهیت منابع آرشیوی به کار می روند به دو دستۀ زیر 

تقسیم می شوند:

الف. اصطالحات پذیرفته شده ای ازقبیل اوراق  )برای منابع شخصی(، پیشینه یا سابقه  

و یا آرشیو )برای اسناد و مدارک سازمانی(، و مجموعه یا مجموعه اوراق  )برای 

مجموعه سازی موضوعی(. این اصطالحات برای طراحی عناوین سطح گروه یا 

زیرگروه اسناد کاربرد دارد )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(؛ )پروکرت و 

کوک، 2016، ص69(.

• اصطالح یا عبارتی دقیق که به طور خالصه واحد را توصیف می کند. اصطالح یا عبارت 

باید نشان دهندۀ شکل)های( عام مواد  یا اصطالح سادۀ بیانگر نوع منابع باشد 

)انجمن آرشیوداران کانادا، 2008، ص51(. این اصطالحات معموالً برای سطح ردیف 

و زیرردیف کاربرد دارد.

• درصورتی که منابِع در دست توصیف یک یا دو شکل  خاص را شامل می شوند، این 

اشکال را برای توصیف ماهیت واحد آرشیوی ارائه دهید. اشکال را به ترتیِب حجم 

)انجمن  کانادا، 2008، ص51(؛  آرشیوداران  )انجمن  کنید  توصیف  آن ها  غالب 

آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

• به صورت اختیاری، درصورتی که یک یا دو شکل خاص از اسناد دارای حجم غالب است 

ولی اشکال دیگری از منابع نیز وجود دارد، یک یا دو شکل غالب را در عنوان 

طراحی شده ثبت کنید و به دنبال آْن عبارِت »و منابع دیگر« را بیاورید و در ناحیۀ 

دامنه و محتوا به اَشکال خاص منابع اشاره کنید )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، 

ص22(.

3. موضوع واحد توصیف

• به صورت اختیاری، دقیق ترین و مخترصترین عبارت یا اصطالح مشخصۀ موضوعِی 

واحِد در دست توصیف را انتخاب کنید. این اصطالح باید انعکاس دهندۀ عملکرد، 

فعالیت، تراکنش، موضوع، اشخاص یا سازمان هایی باشد که اساس خلق یا استفاده 

از پیشینه ها هستند.

• بخش موضوعی عنوان فقط زمانی استفاده می شود که عنارص نام و ماهیت برای 

شناسایی دقیق منابع کافی نباشند )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص21(.

• درصورتی که موضوِع مجموعه، شخص است، ولی آن شخْص گردآورندۀ آن مجموعه 

نیست، رشح عنوان مجموعه باید به گونه ای واضح نشان دهد که شخِص موضوِع 

مجموعه، گردآورندۀ آن نیست )انجمن آرشیوداران آمریکا، 2013، ص22(.

توصیف عنواِن منابع آرشیوی
 براساس استانداردهای بین املللی
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مثال:
طراحی عنوان اختیاری

عنوان اختیاری )طراحی شده(سطح تنظیمماهیت

اوراق )اسناد( شخصی- 
خانوادگی

عبدالله نارصیفوند

اسناد ِملکیردیف )بخشی از فوند یا زیرفوند(

مبایعه نامه های اراضی روستای قروچاهپرونده )بخشی از ردیف(

مبایعه نامۀ نهر کله جوِب روستای قروچاهفقره )جزئی از پرونده(

پیشینۀ تنالگانی

فوند
1. بیوتات سلطنتی

2. وزارت امور خارجه
3. سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران

ردیف )بخشی از فوند یا زیرفوند(
1. فرمان ها و نامه های نارصالدین شاه قاجار

2. تفاهم نامه های سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی
3. آرشیو روابط بین امللل )وزارت امور خارجه(

پرونده )بخشی از ردیف(

1. نامه های نارصالدین شاه قاجار با صاحب منصبان
2. تفاهم نامه های سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 

با کتاب خانه های عضو اکو
3.معاهدات ایران و کشورهای همسایه

فقره )جزئی از پرونده(

1.نامۀ نارصالدین شاه قاجار به امیرکبیر دربارۀ 
بلدیۀ تهران

2.تفاهم نامۀ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی با 
کتاب خانۀ ملی ترکیه

3.معاهدۀ ترکمنچای

مجموعه

خرگزاری پارسفوند

بولنت های خرگزاری پارسردیف )بخشی از فوند یا زیرفوند(

بولنت خرگزاری پارس- 1372پرونده )بخشی از ردیف(

آناهیتا نظری
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مقدمه
رتوِش نگاتیو اصالح آن برای رسیدن به تصویری مثبت با کیفیت بیشتر است و هدف از آن 
بهبود و اصالِح بخش هایی از تصویر است. در اصطالح، فن َحّک واصالح تصویر را رتوش 
می گویند که پس از مرحلۀ ظهور و ثبوت نگاتیو، برای رفع ایرادهای احتمالِی نگاتیو و با 
استفاده از قلم مو، رنگ، مداد، تیغ، مواد شیمیایی و بعضاً قلم بادی انجام می شود )رحیمی، 
1391، صص 673 و 783(. رتوش، همراه با عکاسی و به دلیِل خواسته های فراوان مخاطباِن 

نخستین عکس ها و هم چنین محدودیت های ذاتی روش های عکاسی اولیه ایجاد شد.
برای انجام رتوش علل گوناگونی وجود داشته است؛ ازجمله:

1. چون بسیاری از عکس ها در استودیو گرفته می شدند، از نور طبیعی بی بهره بودند؛ 
انجام رتوش باعث می شد تا نور به شکل بهتری در عکس نمود پیدا کند.

2. دلیل دیگر رتوش، ماهیت صفحات شیشه ای بود که قادر نبود تصویر و نور پیرامون 
آن را همانند واقعیت ثبت کند. در آن زمان امولسیون های مورداستفاده به نور قرمز حساس 
نبود؛ به همین دلیل رنگ های طیف قرمز، در تصویر بسیار تیره ظاهر می شدند. ازطرف دیگر 
امولسیون ها به رنگ آبی بسیار حساس بودند؛ به همین علت رنگ های طیف آبی، در تصویر 

بسیار روشن ظاهر می شدند.
3. جزئیات واقعی میکروسکوپی ای که لنز دوربین در عکس ثبت می کرد و با چشم 

غیرمسلح مشاهدة آن ها چندان ممکن نبود نیز، یکی دیگر از علل رتوش عکس ها بود.
4. ناتوانی عکاس در حذف برخی از نقایص در موقع گرفتن عکس، علت دیگر انجام 

رتوش بعداز ثبت عکس بود.
5. ظهور نامرغوب نگاتیو نیز علت دیگر لزوم انجام رتوش بود. در برخی مواقع حتی 
اگر عکاس هم عملیات عکاسی را کاماًل بی نقص انجام می داد، استفادة نامناسب، اشتباه، و 

یا کم وزیاد از داروهای شیمایی در ظهور نگاتیو خلل وارد می کرد.
6. توزیع نامتقارِن سایه و نور در تصویر از دیگر علل رتوش محسوب می شد. با 

رتوش می شد نورها و سایه های پراکنده و شکسته شده را اصالح و یکدست کرد.
7. تغییر بیان؛ گاهی هدف عکاس در بیان تصویر تغییر می کرد و توجهش به سمت 
افزایش کیفیت هنری عکس معطوف می شد. الزمۀ این کار ایجاد تغییراتی در تصویر اولیه 
 Weisman, 1903, pp 19-25;( بود؛ رتوش کمک بسیار زیادی در رسیدن به این هدف می کرد

.)Johnson, 1941, pp 5-9

تغییر  گوناگون  دوره های  در  آن  فراخور  به  و  عکاسی  فن  با  همگام  رتوش،  فن 
کرده است. در قرن نوزده میالدی، نگاتیوهای عکاسِی پایه شیشه ای مرسوم بودند. بر همین 
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اساس رتوش به صورت دستی و بر روی الیۀ امولسیون و یا شیشه انجام می شد. رتوش 
در همۀ انواع نگاتیوهای پایه شیشه ای تقریباً به صورت مشابه انجام می گرفت. رتوش در 
این محصوالت یکسری روش های دستی است که با پنهان کردن نواقص، و تغییراتی در 
تنالیته ایجاد می شود تا نتیجۀ بهتری را در نسخۀ مثبت تصویر به دست دهد. دسته ای از این 
روش ها افزودنی اند؛ یعنی با افزودن موادی مانند رنگ )رنگ های روحی، و یا جسمی(، 
ازطریق  انجام می شوند. در روشی دیگر که کم هزینه تر است، رتوش  الک، کاغذ و... 
کاهش یا ازبین بردن تراکم امولسیون با استفاده از اشیاء تیز مانند تیغ، اسکالپِل یا چاقوهای 

.)Herrera, 2011, p126( مخصوص انجام می شود
در ایران به استناد کتاب »تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران« فن رتوش را 
کارلیان به آقارضاخان اقبال السلطنه آموزش داده است و یا میرزااحمدخان صنیع السلطنه آن 

را در اولین سفر خود به فرنگ آموخته است )ذکاء، 1376، ص399(.
در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای بسته به نوع عکس )چهره، گروهی، دورنما، 
مجلس و...( و اهداف مدنظر، نوعی از رتوش رایج تر از انواع دیگر بود. برای نمونه، 
درعکس های چهره، منظور از رتوش، دست کاری چهره و لباس به کمک مهارت نقاشی 
بود. براساس آنچه در کتاب »علم عکاسی جدید« دالکیجیان آمده است، دربارة عکس های 
گروپ1 و صورت2، مخصوصاً عکس نیم تنه، در برخی مواقع انجام رتوش الزم بود. 
حال آنکه در عکس های دورنما، عکس های مجلس و عکس های فوری اصوالً رتوش به 

این معنا انجام نمی شد )رحیمی، 1391، ص678(.
در مواردی هدف از انجام رتوش، رفع عیوب کلی تصویر مانند خراشیدگی قسمتی از 
امولسیون، جمع شدگی الیۀ امولسیون، کمبود امولسیون در قسمت هایی از تصویر و... بود. 
امکان انجام این نوع از رتوش در هریک از انواع عکس ها اعم از گروپ، صورت، دورنما، 
مجلس و... وجود داشت )رحیمی، 1391، ص680(. در برخی مواقع نیز حذف قسمتی 
از تصویر مدنظر بود. این قسم از رتوش نیز در همۀ انواع عکس ها می توانست انجام شود 
)رحیمی، 1391، ص686(. هریک از موارد یادشده با استفاده از مواد و فنون متفاوت انجام 

می شد که در این مطالعه به تفکیک به آن ها پرداخته شده است.
براساس بررسی های انجام شده بر روی آثار موجود در آلبوم خانۀ کاخ گلستان آنچه 

مسلم به نظر می رسد این است که استفاده از رتوش، در ایران بسیار رایج بوده است.
تحقیق حاضر با این هدف انجام شده است: عرضۀ اطالعاتی دربارة انواع رتوش، فنون 
گوناگون و مواد استفاده شده در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای رایج در قرن 19 میالدی 

و ابتدای قرن 20 که حدوداً بین سال های 1851- 1925 تولیدشده اند.

از  که  عکسی  دسته جمعی؛  عکس    .1

چندین نفر گرفته شود.

2.  پرتره؛ تک چهره؛ متام قد، نیم تنه یا چهرۀ 

یک فرد.

رتوش، مواد و فنون آن در 
 نگاتیوهای عکاسی...
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رتوش در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای
نگاتیوهای قرن نوزده میالدی، همگی برپایۀ شیشه بوده اند و در آن ها ذرات نقرة حساس 
به نور با استفاده از امولسیون های آلبومین، کلودیون و یا ژالتین به تکیه گاه شیشه ای 
چسبانده می شده اند )Noohi and Asadian, 2017, p48(. روش های مختلف عکاسی به 
روش های متفاوت رتوش هم نیاز داشته اند؛ ولی به طور کلی، روش ها و ابزار رتوش 
در طول دوران عکاسی تغییراتی ناچیز داشته اند و آن هایی که در محصوالت عکاسی 
پالستیک،  برپایۀ  محصوالت  روی کارآمدن  تا  عماًل  می شده اند،  استفاده  پایه شیشه ای 

تغییری نکرده اند.
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد رتوش در این محصوالت به صورت دستی و 

باتوجه به هدف مدنظر، با ابزارهای متفاوتی انجام می شد.
برای انجام رتوِش صورت و دست ها در عکس های صورت و نیم تنه از میز رتوش 
استفاده می شد. این میز به استناد کتاب علم عکاسی جدید دالکیجیان، از سه تخته تشکیل 
می شد که روی هم تا می شدند. در این میزها، طبقۀ اول )زیرین( افقی بود و روی زمین 
قرار داشت. طبقۀ میانی نسبت به طبقۀ اول مورب قرار گرفته بود و در وسط آن شیشه ای 
تار نصب می شد. طبقۀ سوم به سمت باال خم می شد و دارای قالب بود و هراندازه که 
می خواستند می توانستند آن را باال و پایین ببرند. روی طبقۀ اول آینه ای قرار داشت که وقتی 
شیشۀ نگاتیو بر روی تختۀ وسطی قرار می گرفت، آینه طوری تنظیم می شد که شعاع نور 
از آن به پشت شیشۀ نگاتیو بیافتند و آن را خوب روشن و واضح کند )کارکردی مشابه 
میز نورهای کنونی(. برای تمرکز بیشتر بر روی ناحیۀ مدنظر، عموماً از کاغذی سیاه استفاده 
می شد که به اندازة شیشۀ نگاتیو برش خورده بود و ناحیۀ مدنظر برای انجام رتوش بر روی 

آن سوراخ شده بود )رحیمی، 1391، ص679( )تصویر 1(.

میز )چهارچوب( رتوش را حشمت الممالک به سال 1317ق از فرنگ به ایران وارد 
کرد )ذکاء، 1376، ص97(.

   

تصویر  1
 تصویر شامتیک میز )چهارچوب( رتوش
منبع:

 McCabe, 2005, p109; Schriever, 1909, 

p27: https://archive.org/details/com-

pleteselfinst10schr/page/27.
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انجام رتوش براساس هدف مدنظر و هم چنین امولسیون مورداستفاده در هریک از 
نگاتیوهای پایه شیشه ای، روش هایی متفاوت داشت:

1. استفاده از چاقو، تیغ و سنباده )اِچ کردن1(
این روش زیرمجموعۀ نوع کاهشی محسوب می شود. در این روش الیۀ امولسیون در 
محل هایی که تجمع امولسیون زیاد بود و در تصویر به صورت نقاط برجسته ظاهر می شد، 
با چاقوی مخصوص و یا مواد ساینده خراشیده می شد و ازاین طریق تصویر اصالح می شد 

.)McCabe, 2005, p112(

یکی از موارد استفاده از روش اِچ کردن، در رتوِش صورت بود؛ بدین نحو که در وجه 
فاقد امولسیون، منطقۀ مدنظر برای رتوش با یک الیۀ ورنی صاف و یکدست می شد و 
سپس نقش دلخواه با خراش بر روی قسمت های الزم )چشم ها، بینی و...( ایجاد می شد.

یکی دیگر از روش های اِچ کردن استفاده از خمیرهای ساینده بود. این خمیرها از 
مخلوط کردن پودر سنباده با روغنی غلیظ به دست می آمد. استفاده از این ماده یا با پارچه ای 
انجام می شد که به دور انگشت پیچیده شده بود و یا با استفاده از سواپ پنبه ای2. درعمل 

.)Johnson, 1941, p34( این روش بیشتر برای رتوش سطوح وسیع کاربرد داشت
آن  به  درصورت نیاز  و  بود  مرسوم  ژالتینی  محصوالت  در  بیشتر  اِچ کردن  روش 
در   .)Johnson, 1941, p30( می شد  استفاده  آن  از  دیگری  روش  هر  پیش از  می بایست 
محصوالت کلودیونی نیز تنها در مواردی که سطح امولسیون با الیۀ ورنی پوشانده شده 
 Herrera, 2011,( بود، برای آماده سازی بستر برای انجام رتوش، الیۀ ورنی سنباده می شد
p129; Peres, 2007, p72(. به طور کلی در رتوش، روش های کاهشی کمتر از روش های 

افزودنی رایج بودند؛ زیرا در روش های کاهشی برای حذف دقیق سایه ها بدون واردآمدن 
.)Herrera, 2011, p135( آسیب به نگاتیو به توانایی بیشتری نیاز بود

در روش اِچ کردن به علت استفاده از ابزار ساینده مانند سنباده، تیغ و چاقو خراش هایی 
جزئی در سطح امولسیون ایجاد می شد. این خراش ها در عکس چاپ شده -به ویژه زمانی که 
رتوش کار مبتدی بود- با خطوطی تیز و با مرز نمایان مشخص می شد. این موضوع ازنظر 

زیبایی شناسی، برای بینندة عکس چندان خوشایند نبود.

2. استفاده از مداد و یا پودر گرافیت
این روش یکی از زیرمجموعه های نوع افزودنی است. در این روش از مداد گرافیت 
برای انجام اصالحات جزئی و ظریف، مانند اصالحات مربوط به صورت، و دست ها و 

1. etching

2. چوبی بلند و باریک که در یک رس خود 

دارای پنبه است )چیزی شبیه گوش پاک کن 

یک رس(.

رتوش، مواد و فنون آن در 
 نگاتیوهای عکاسی...
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لباس، در عکس های صورت، گروپ، و نیم تنه استفاده می شد. قبل از انجام اصالحات با 
مداد، نیاز بود تا سطح امولسیون در منطقۀ مدنظر، آمادگی الزم را برای پذیرش تغییرات 
با استفاده از مداد پیدا کند. به همین منظور پیش از انجام رتوش در محصوالت کلودیونی، 
 Herrera,( سطح الیۀ ورنی با استفاده از مواد ساینده ای مانند پودر استخوان خراشیده می شد
p129; Peres, 2007, p72 ,2011(. در کتاب فّن عکاسی ترجمۀ آنتوان سوریوگین، به رتوش 

شیشه های کلودیونی با استفاده از مداد و پودر گرافیت اشاره شده است. نویسنده به اصالح 
سایه ها با مداد، و یا َگرد گرافیتی اشاره کرده است؛ این َگرد با کاغِذ پیچیده به محل موردنظر 

مالیده می شده است )رحیمی، 1391، ص225(.
در نگاتیوهای ژالتینی قبل از رتوش با گرافیت، از محلولی به نام ماتولین1، به عنوان الیۀ 
البته در کتاب دانشنامۀ  پیش رتوش استفاده می شد )رحیمی، 1391، صص 680-678(. 
عکاسی فوکال، اثر مایکل آر. پرس به استفاده از ماستیک برای آماده سازی سطح و ایجاد 
دندانه هایی به عنوان پذیرندة گرافیت اشاره شده است )Peres, 2007, pp 75, 84 & 92(. براساس 
اطالعات موجود در منابع مختلف ماده ای که برای پیش رتوش استفاده می شد ترکیباتی 
متنوع داشت. برای نمونه در کتاب پوشش عکس ها2، محلولی مرکب از تربانتین و نوعی 
رزین )عموماً دامار( معرفی شده است. ترکیب دیگری که در این کتاب معرفی شده است، از 
 McCabe, 2005,( انحالل رزین های سندروس و ماستیک در اِتر، به عالوة بنزن به دست می آمد
pp 113-114(. براساس کتاب علم عکاسی جدید دالکیجیان، از ترکیب الکل، سندروس و 

روغن کرچک برای پیش رتوش استفاده می شد )رحیمی، 1391، ص679(؛ و به روایت مسیو 
پاپاریان، پیش رتوش از سندروس، دامار و تربانتین تشکیل شده بود )ذکاء، 1376، ص400(.

مراحل انجام رتوش در روش استفاده از مداد و یا پودر گرافیت به این ترتیب بود که 
ابتدا شیشه کاماًل پاک می شد و بعد در محل هایی که رتوش الزم بود، آهسته با سرِ انگشت 
به مقدار خیلی کم )حدوداً 1 قطره( ماتولین )یا هر ماده ای با اثر مشابه( مالیده می شد 
)رحیمی، 1391، صص 678-680(. بعداز خشک شدن این محلول، عملیات رتوش با 
استفاده از ابزار و مداد مخصوص انجام می شد )رحیمی، 1391، ص679؛ ذکاء، 1376، 

ص400( )تصویر 2(.
در این روش به دلیل استفاده از بافت نرم گرافیت، اثر اصالح جزئیات در نگاتیو، 
پس از چاپ به صورت نامحسوس و مالیم نمایان می شد. شاید بتوان این روش را از دید 
زیبایی شناسی بهترین روش رتوش آن زمان دانست؛ ولی به دلیل ماهیت مادة گرافیت، 
پاک شدن نقوش پدیدآمده با این ماده، بسیار محتمل و رایج بود و این موضوع نگهداری 

از نگاتیوهای دارای رتوش گرافیت را دشوار می کرد.

1. در ایران به نوعی ورنی گفته می شود که 

ترکیبی است از تربانتین و کالیفون حل شده 

در الکل؛ و از آن برای محافظت از نگاتیو 

و آماده سازی آن برای عمل رتوش استفاده 

می شود.

2. Coatings on Photographs
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الف               ب
  

          
د ج     

 

           

در برخی موارد برای طبیعی تر جلوه دادن منطقۀ دست کاری شده، از محلول هایی که 
برای آماده سازی منطقۀ رتوش به کار می رفت، در وجه فاقد امولسیون شیشه نیز استفاده 
می شد )McCabe, 2005, p114(. گفتنی است که این ماده در مناطق الزم، مانند چشم ها، 
ابروها، بینی و... با سوزن و یا ابزارهای تیز خراشیده می شد )تصویر 3(. در برخی مواقع 

نیز برای اصالح رنگ ها و سایه ها از محلول های رنگی استفاده می شد.

   

تصویر  2
الف. نگاتیو رتوش شده با مداد گرافیت 
در نور عبوری؛ ب. هامن نگاتیو در نور 
انعکاسی )نور با زاویه به صفحه تابانده 
شـــده اســـت(؛ ج. عکــس چاپ شـــده؛ 
د. نقش چهرۀ ترسیم شده به عنوان رتوش 
در وجه دارای امولسیون در نور انعکاسی 
با بزرگنامیی )نور با زاویه به صفحه تابانده 
شده است( )منبع: آلبوم خانۀ کاخ گلستان، 
16؛  صفحۀ   ،33 جدید  آلبوم  از  عکس 

.)GP002241 شیشه با شامره ثبت

رتوش، مواد و فنون آن در 
 نگاتیوهای عکاسی...
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3. استفاده از کاغذ
این روش نیز زیرمجموعۀ نوع افزودنی است که در هر دو نوع نگاتیِو شیشه ای رایِج 
آن دوران )کلودیونی و ژالتینی( کاربرد داشته است و اغلب در مواردی از آن استفاده 
می شده که سطح وسیعی برای انجام رتوش مدنظر بوده است )تصویر 4(. از کاغذ برای 
بهبود تصویر با هدف حذف، و یا یکدست و یکنواخت کردن و هم چنین ایجاد کنتراست 
در بخشی از تصویر )بیشتر آسمان و پس زمینه( استفاده می شده است. استفاده از نوعی 
کاغذ که آن را کاغذ وژتل )نباتی( یا کاغذ ابریشم یا دیوپْتریک می نامیدند، در این روش 
توصیه شده است. این کاغذ در مناطق مدنظر، با استفاده از مقداری صمغ به پشت شیشه 
)اغلب وجه فاقد امولسیون( چسبانده می شده است )رحیمی، 1391، ص686(. البته، در 
نمونه های موجود در آلبوم خانه، در موارد متعددی از کاغذهای باطله نیز برای این کار 

استفاده شده است.
باوجوداینکه در نمونه های بررسی شده، از کاغذ بیشتر در وجه فاقد امولسیون استفاده 
شده است، ولی طبق آنچه در کتاب دایرةالمعارف عکاسی آمده است درنظرگرفتن نکات فنی 
براساس میزان عبور نور، و تأثیر آن بر تصویر پوزتیف، از موارد تعیین کننده در انتخاب وجه 

.)Peres, 2007, p47( مناسب برای رتوش با استفاده از این تکنیک محسوب می شده است

   

تصویر  3
استفاده از محلول پیش رتوش در وجه فاقد 
رتوش  جلوه دادن  طبیعی تر  برای  امولسیون 

صورت
با  شیشه  گلستان،  کاخ  آلبوم خانۀ  )منبع: 

.)GP005579 شامره ثبت
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برای چسباندن کاغذ بر روی شیشه و یا امولسیون از مواد چسبی مانند صمغ های 
طبیعی )عموماً صمغ عربی( استفاده می شده است. گاهی نیز برای آنکه در میزان عبور نور از 
.)Herrera, 2011, p132( کاغذ تغییراتی ایجاد کنند، از رنگ بر روی کاغذ استفاده می کرده اند

ب الف                 

د ج                 
  

         

استفاده از کاغذ در چاپ عکس چهره )پرتره( با زمینۀ سفیدمحو1، برای اولین بار 
در رسالۀ عکاسی محالتی بیان شده است )طهماسب پور 1392، ص170(؛ که البته نوعی 

زینت بخشی محسوب می شده است.
در این روش، در مواردی که از کاغذ در ایجاد کنتراست برای مجزاکردن آسمان 
استفاده شده، فرایند زمان و آب وهوا در عکس در بیشتر موارد حذف شده است. هم چنین 

خط مرز میان آسمان و سطح پایینی به صورت کاماًل تصنعی در عکس مشاهده می شود.
تا مدت ها امولسیون های مورداستفاده در عکاسی پایه شیشه ای حساسیت بسیار زیادی 

   

تصویر  4
فاقد  وجه  در  کاغذ  از  استفاده 
شیشه اِی  نگاتیو  در  امولسیون 
وجه  الف.  کلودیونی:  و  ژالتینی 
انعکاسی  نور  در  امولسیون  فاقد 
فاقد  وجه  ب.  ژالتینی(؛  )نگاتیو 
نور  در  نگاتیو  هامن  امولسیون 
عبوری؛ ج. وجه فاقد امولسیون در 
نور انعکاسی )نگاتیــو کلودیونی(؛ 
د. وجه فاقد امولسیون هامن نگاتیو 
آلبوم خانۀ  )منبع:  عبوری  نور  در 
کاخ گلستان، شیشه با شامره ثبت؛ 

د:  و  ج  GP005576؛  ب:  و  الف 

.)GP005571

1.  vignetting

رتوش، مواد و فنون آن در 
 نگاتیوهای عکاسی...
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به رنگ آبی و رنگ مایه های آن داشتند؛ به همین علت رنگ های طیف آبی، در عکس بسیار 
روشن و هم رنگ ظاهر می شدند. بعداز مدتی نگاتیوهای ژالتینی با تفکیک بهتر رنگ مایۀ 
آبی تولید شدند و تشخیص ابر از آسمان در آن ها میسر شد )تصویر 5(. باتوجه به این 
موضوع، دربارة اینکه نگاتیوهای دارای رتوش آسمان -به نحوی که ذکر آن رفت- و یا 
به دورة  عکس های چاپ شده ای که آسمان در آن ها سفید یکدست می نماید، احتماالً 

پیش از تولید نگاتیوهای ژالتینی با تفکیک زیاد تعلق دارند درست می توان قضاوت کرد.

4. استفاده از رنگ
استفاده از رنگ نیز یکی از زیرمجموعه های نوع افزودنی است که در هر دو نوِع نگاتیو 
شیشه ای رایج آن دوران )کلودیونی و ژالتینی( کاربرد داشته است. استفاده از این روش 
برای بهبود تصویر با اهدافی مانند رفع عیوب کلی، حذف، و یا یکدست و صاف کردن 

بخشی از تصویر -بیشتر آسمان و پس زمینه- انجام می شده است.
خراشیدگی،  مانند  نگاتیو،  عمومی  عیوب  اصالح  رتوش  از  هدف  درصورتی که 
کنده شدگی امولسیون، سوراخ های ریزودرشت، یا کمبود امولسیون در گوشه های شیشه و 
رفع آسیب ریزترک های مشبک1 )در نگاتیوهای کلودیونی( و... بود، اصالح آن با قلم مو 
و رنگ -عموماً رنگ قرمز کارمین2 که با آب صمغ بسیار غلیظ مخلوط شده بود- انجام 

می شد )رحیمی، 1391، صص 678-680( )تصویر 6(.

   

تصویر  5
نگاتیو شیشه ای ژالتینی با تصویر آسامن و 
ابرهای قابل تشخیص در آن )عکس چاپ شده 
از این نگاتیو به سال 1307 تعلق دارد( )منبع: 
آلبوم خانۀ کاخ گلستان، شیشه با شامره ثبت 

.)GP004183

1. آسیب ریزترک های مشبک: در محصوالت 

به علت  کلودیونی،  پایه شیشه ای  عکاسی 

فرّاریت

2. carmin
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ب     الف                                      
 

ج
     

از دیگر کاربردهای استفاده از رنگ در رتوِش تصاویر، حذف قسمتی از تصویر در 
نگاتیو بود. با استفاده از این روش، قسمت مدنظر برای حذف با استفاده از رنگ در وجه 
حاوی امولسیون و یا در برخی موارد در وجه فاقد امولسیون پوشانده می شد. با این روش، 
قسمت پوشانده شده، در تصویر مثبت حذف می شد و به رنگ سفید ظاهر می شد. در 
عکس های گروپی نیز برای حذف یک نفر از عکس از این روش استفاده می کردند )نوحی 

و اسدیان، 1397، ص19(.
کاربرد دیگر استفاده از رنگ در رتوِش تصاویر، یکدست و یکنواخت کردن منطقۀ 

   

تصویر  6
 استفاده از رنگ در وجه دارای امولسیون 
قسمـــت های  پوشــش  الف.  بـرای: 
امولسیون  کنده شدۀ  و  خراشیده شده 
در نگاتیو شیشه ای ژالتینی؛ ب. پوشش 
قسمت های خراشیده شده و دارای کمبود 
امولسیون در نگاتیو شیشه ای کلودیونی؛ 
آسیب  دارای  قسمت های  پوشش  ج. 
ریزترک های مشبک در نگاتیو شیشه ای 

کلودیونی
با  گلستان  کاخ  آلبوم خانۀ  )منبع: 

ب.  GP004181؛  الف.  شامره ثبت: 

.)GP005905 .؛ جGP001932
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مدنظر ازجمله آسمان، پس زمینه و... بود. ضمناً ازاین طریق، کنتراست موردنیاز در تصویر 
نیز ایجاد می شد. این نوع از رتوش ترجیحاً در وجهی از شیشۀ فاقد امولسیون انجام 
می شد؛ گرچه نمونه های بسیاری نیز دیده شده است که در وجه حاوی امولسیون هم انجام 

شده است )نوحی و اسدیان، 1397، صص 20-23( )تصویر 7(.

ب(    الف(                  
 

               ج(

  

  

براساس بررسی های به عمل آمده و هم چنین مطالعات انجام شده، رنگ های مورداستفاده 
برای انجام رتوش عبارت بوده اند از: رنگ قرمز )کوچین یا کارمین، قرمز اُخرا، جوهر 
هندی، قرمزسرب، و خون سیاووشان(، رنگ زرد )ترکیبات آهن مانند زرد اُخرا و یا 
جوهر هندی(، رنگ آبی )آبی پروس(، رنگ سیاه )ترکیبات کربن شامل دودة چراغ، ورنی 
سیاه و...(، و رنگ سفید )رحیمی، 1391، ص680؛ Ayres, 1883, p183(. در کتاب دانشنامۀ 
عکاسی فوکال نیز به استفاده از رنگ قرمز هندی اشاره شده است که از ترکیب قرمز اُخرا با 
صمغ عربی به دست می آید، )Peres, 2007, p86(. از این مواد رنگی در هر دو طرف صفحۀ 

.)Clark and Franziska, 2003, p12; Flowers, 2009, p4( شیشه ای می شد استفاده کرد

   

تصویر  7
 استفاده از رنگ در وجه فاقد امولسیون چند 
نگاتیــو شیشــه ای کلودیــونی با هــــدف: 
الف.ایجاد کنرتاست و یکنواخت کردن آسامن؛ 
ایجاد  ج.  پس زمینه؛  یکنواخت کردن  ب. 

کنرتاست
)منبع: آلبوم خانۀ کاخ گلستان با شامره ثبت: 

ج.  GP001651؛  ب.  GP005566؛  الف. 

.)GP005371
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با مطالعۀ تعداد زیادی از نمونه های موجود در آلبوم خانۀ کاخ گلستان، می توان این طور 
نتیجه گیری کرد که از رنگ در ابعاد وسیع تر، عموماً در وجه فاقد امولسیون شیشه استفاده 
می شده است و از رنگ ها با هدف رتوِش مناطق کم وسعت تر و پوشش ایرادات جزئی تر، 
در وجه حاوی امولسیون استفاده می شده است؛ که البته این موضوع کاماًل منطقی به نظر 

می رسد )نوحی و اسدیان، 1397، ص15(.
در این روْش قدرِت فرم دهی در رتوش به اندازة روش مداد و گرافیت نیست؛ ولی 
در مقایسه با روش استفاده از کاغذ برای انجام رتوش، قابلیت های بیشتری دارد. هم چنین 
به دلیل امکان ترکیب شدن رنگ ها با یکدیگر، فرم جدیدی از رتوش با سایه های متنوع 
قابل دستیابی است که در آن مرز بین مناطق مختلِف رتوش ازبین می رود. نکتۀ دیگر آنکه 
به دلیل زمان الزم برای خشک شدن رنگ بر روی شیشه، مرز میان منطقۀ رتوش شده و 
اوریجینال تغییر شکل می داد و باعث ایجاد فرم و زیبایی در عکس می شد. این روش نیز 
به دلیل امکان پاک شدن رنگ های به کاررفته، همانند روش استفاده از گرافیت در رتوش، 

مشکالتی در نگهداری از نگاتیوها ایجاد می کند.

نتیجه
نتایج مطالعات انجام شده بر روی نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای متعلق به قرن 19 و 
ابتدای 20 میالدی نشان داد که به طور کلی رتوش به دو نوع کاهشی و افزایشی تقسیم 
می شود که این دو نوع براساس ماده و ابزار مورداستفاده، به چهار روش اصلی تقسیم 
می شوند: 1. کاهشی: استفاده از چاقو، تیغ و سنباده )اِچ کردن(؛ 2. افزایشی: الف. استفاده از 

مداد؛ ب. استفاده از کاغذ؛ ج. استفاده از رنگ )جدول 1(.

نوع رتوش
روش رتوش

)براساس ابزار و مادۀ 
مورداستفاده(

نوع نگاتیونوع عکسمناطق موردرتوش

استفاده از چاقو، تیغ و کاهشی
صورت، نیم تنه و صورت و بدن )دست ها(سنباده  )اِچ کردن(

ژالتینیگروپ

افزایشی

استفاده از مداد و یا 
صورت، نیم تنه و صورت و بدن )دست ها(پودر گرافیت

گروپ

کلودیونی و 
ژالتینی

)بیشرت ژالتینی(

دورمناآسامن و پس زمینهاستفاده از کاغذ
کلودیونی و 

 ژالتینی
)بیشرت کلودیونی(

استفاده از رنگ

 آسامن و پس زمینه
)در سطوح وسیع(

مناطق دارای خراشیدگی و 
 معیوب

)در سطوح کم وسعت(

کلودیونی و همۀ انواع عکس
   ژالتینی

جدول  1
کلیدهای تشخیص انواع روش های رتوش
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روش اِچ کردن که با استفاده از مواد بُرنده یا ساینده انجام می شد، مختص نگاتیوهای 
ژالتینی بود و برای اصالح جزئیات تصویر از آن استفاده می شد. از این روش بیشتر در 

عکس های صورت، نیم تنه و گروپ، برای اصالح اجزاء چهره و بدن استفاده می شد.
روش استفاده از مداد باوجوداینکه جزء زیرگروه نوع افزایشی است، ولی با روش 
اِچ کردن تقریباً کاربردی مشابه داشته و در بسیاری از موارد به عنوان روشی تکمیلی در 
ادامۀ روش اِچ کردن به کار می رفته است. سطح کار پیش از انجام رتوش به این روش به 
آماده سازی نیاز داشته است. این روش بیشتر در نگاتیوهای ژالتینی و کمتر در نگاتیوهای 

کلودیونی به کار می رفته است.
استفاده از کاغذ نیز یکی از روش های رتوش نگاتیوهای پایه شیشه ای بوده است. از 
این روش بیشتر با هدف ایجاد کنتراست و یکنواخت و یکدست کردن تصویر استفاده 

می شده و در نگاتیوهای کلودیونی بیشتر رایج بوده است.
استفاده از رنگ یکی از پرکاربردترین روش های رتوش نگاتیوهای پایه شیشه ای بوده 
و در موارد متعددی مانند رفع عیوب عمومی، ایجاد کنتراست، یکنواخت و یکدست کردن 
و حذف بخشی از تصویر از آن استفاده می شده است. این روش در هر دو نوع نگاتیوهای 

کلودیونی و ژالتینی استفادة گسترده ای داشته است.
هرکدام از روش های انجام رتوش، براساس نوع امولسیون به کاررفته در نگاتیو و 
خصوصیات فیزیکی آن، هدف از انجام رتوش، و هم چنین خصوصیات منطقۀ مدنظر 

)مانند ضخامت الیۀ امولسیون، میزان جزئیات، وسعت و...( انتخاب می شده است.
تفسیر و فهم درست جزئیاِت فرایندی که به عنوان رتوش بر روی این آثار انجام 
شده است، تنها راه برخورد درست با این دسته از آثار است. آگاهی از ابزار، و تکنیک های 
به کارگرفته شده، درک چگونگی ایجاد آن ها و اینکه چه کاربردی داشته اند، همه وهمه از 
ملزومات کار با این دسته از آثار است. این موضوع می تواند تأثیری به سزا در تصمیم گیری 
دربارة انتخاب مواد و روش های حفاظت و نگهداری از این دسته از آثار داشته باشد. در 
این پژوهش، سعی شد با شناخت فنی روش های رتوش گامی در این مسیر برداشته شود.
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