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Abstract:

Purpose: This paper reports how the 1960s land reform in Iran was implemented in the 
southern territory of Iran along the Persian Gulf.

Method and Research Design: Archival material and library resources were consulted 
to collect data.

Findings and conclusion: The reform in the territory proceeded smoothly after resist-
ance by lanlords and tribal chiefs in the neigbering Fars province was suppressed. Land-
lords voluntarily handed over their ownership documents to the authorities, though 
some tried to bribe local officials to save their interests. Nonetheless, the absence of an 
independent department in the region to oversee the reform, lack of financial resources, 
and trained staff caused some delay in the process. 
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چڪیده:

چالش های اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری کل 
بنادر و جزایر خلیج فارس )1341-1350ش(

1.  دانشجوی دکرتی تاریخ ایران دورۀ اسالمی، 
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هدف: گزارش ابعاد و روند اجرای اصالحات ارضی و مشکالت آن در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج 

فارس.

روش/ رویکرد پژوهش: برای گرد آوری داده ها، منابع آرشیوی و کتابخانه ای بررسی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اصالحات ارضی در این منطقه تحت تأثیر حوادث فارس و برنامۀ سرکوب مالکان 

و خوانین منطقه در آرامش و بدون مخالفت پیش رفت. اکثر مالکان بدون مخالفت و داوطلبانه اسناد 

مالکیت خود را به سازمان اصالحات ارضی تحویل دادند گرچه برخی کوشیدند با رشوه دادن به مأموران 

اصالحات ارضی منافعی برای خود حفظ کنند. نبود سازمان مستقل اصالحات ارضی در مرکز  و بخش ها  

و کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی آموزش دیده پیشبرد اصالحات را دشوار کرد.

ڪلیدواژه ها: 

اصالحات ارضی، استان بوشهر، استان هرمزگان.
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مقدمه
آغاز دهۀ چهل شمسی در تاریخ معاصر ایران همراه با تحوالت اجتماعی گسترده ای بود که 
بخش بزرگی از طبقۀ فرودست و فراموش شدۀ »رعیت« را تحت تأثیر عمده قرار داد. قانون 
اصالحات ارضی، بعداز سالیان درازی که در محافل سیاسی کشور بر سر آن جنجال بود، 
باألخره در سال 1340ش/1961م باوجود مخالفت ها و تنش های سیاسی بی شمار اجرا شد. 
قانون اصالحات ارضی با هدف بهبود اقتصادی جامعۀ ایران به ویژه جامعۀ روستایی اجرا شد. 
این قانون با تغییر شیوۀ مالکیت زمین های کشاورزی، یعنی توزیع مجدد آن میان کشاورزان و 

به عبارتی با توزیع عادالنۀ زمین، درصدد کاهش فقر در مناطق روستایی کشور بود.
اصالحات ارضی اولین اصل از اصول انقالب سفید بود و محمدرضا پهلوی آن را از 
اساسی ترین رفورم های اجتماعی خود می دانست که با اجرای آن زندگی جامعۀ 75درصدی 
روستایی کشور بهبود می یافت؛ ولی درواقع اصالحات ارضی، برنامه ای جدا از رفورمی 
اجتماعی بود. اصالحات ارضی طرحی سیاسی بود که ازطریق آن شاه می خواست قدرت 
سیاسی مالکان را در نواحی روستایی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می داد ازبین ببرد و 
ازسوی دیگر درجهت ایجاد جامعۀ مدرن، نسبت جمعیت شهری به روستایی را تغییر دهد.
اصالحات ارضی به معنی اخص کلمه به تقسیم زمین بین دهقانان و خرده مالکان و 
به معنی اعم آن بر استقرار نظام نوین زراعی در مناطقی که نظام سنتی در آن جا استیال داشت 
اطالق می شد. محمدرضا پهلوی به دنبال روند مدرن سازی پدرش و فشارهای داخلی و 
خارجی، برنامۀ محدودکردن امالک بزرگ مالکان را، تحت عنوان اصالحات ارضی در تاریخ 
26اردیبهشت16/1339می1960 تصویب کرد که به موجب آن مالکیت بزرگ ارضی محدود 
می شد. البته این قانون به دلیل مخالفت های داخلی تا زمان نخست وزیری علی امینی اجرا 
نشد. امینی در غیاب مجلسین، الیحۀ این قانون را در هیئت دولت تصویب کرد و در تاریخ 
19دی9/1340ژانویه1962 اجرا کرد. این قانون طی سه مرحله اجرا شد و مدت اجرای آن 
ده سال طول کشید. مرحلۀ اول از روستای »َورَجوی« مراغه آغاز شد و به تدریج در دیگر 
مناطق کشور نیز اعالم شد. مرحلۀ دوم اصالحات ارضی به طور رسمی ازطرف کابینۀ دولت 
علم در بهمن ماه سال 1342 تصویب شد. مرحلۀ سوم هم در 19دی9/1345ژانویۀ1967 

اعالم شد؛ ولی به طور رسمی و واقعی در بهار سال 1969/1348 اجرا شد.

پرسش پژوهش
روند اجرای اصالحات ارضی و واکنش مالکان، خوانین و کشاورزان در فرمانداری بنادر 

و جزایر خلیج فارس به چه صورت بود؟

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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فرضیۀ پژوهش
اعالم حکومت نظامی در فارس و دستگیری بسیاری از خوانین متنفذ در جریان کشته شدن 
رئیس سازمان اصالحات ارضی فیروزآباد، موجب شد تا مالکان و خوانین جنوب دست از 
نارضایتی بردارند و به صورت داوطلبانه در سازمان اصالحات ارضی و یا ادارۀ کشاورزی 

حاضر شوند و اسناد مالکیت خود را واگذار کنند.

پیشینۀ پژوهش
در جریان اصالحات ارضی و بعدازآن، مؤسسۀ مطالعات روستایی و مؤسسۀ مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مطالعات موردی بسیاری را درزمینۀ اصالحات ارضی 
در مناطق مختلف کشور ازجمله در نواحی مختلف خراسان، اطراف تهران و شمال کشور 
انجام دادند. به دنبال رونق گرفتن مطالعات دهقانی و روستایی در اواخر دهۀ 40 و 50، در 
سال 1352 مرکز پژوهش »خلیج فارس و دریای عمان« به سرپرستی »محمود زند مقدم«، 
زیرنظر سازمان برنامه وبودجه تأسیس شد. این مرکز تا سال 1356 که در مؤسسۀ پژوهشی 
درزمینۀ  مفیدی  تحقیقات  ادغام شد،  و روستایی«  دهقانی  »پژوهش های  به نام  دیگری 
وضعیت روستاها در قبل و بعداز اصالحات ارضی در نواحی جنوب، انجام داد که عمومًا 
دربارۀ نواحی مختلف سیستان و بلوچستان و بنادر دریای عمان بود )زاهدی مازندرانی، 
1373، صص 151-159(. به طورکلی دربارۀ نحوۀ اصالحات ارضی در فرمانداری کل 
بنادر و جزایر خلیج فارس اگرچه به صورت پراکنده می توان مطالبی را در متون نگاشته شده 
دربارۀ اصالحات ارضی یافت، ولی پژوهشی مستقل که نحوۀ اجرای اصالحات ارضی 
در این فرمانداری و چالش ها و موانع موجود بر سر راه آن را بررسی کرده باشد انجام 

نشده است.

تقسیامت کشوری و موقعیت فرمانداری بنادر و جزایر
بوشهر و شهرستان های تابعۀ آن در سال 1333 به فرمانداری کل تبدیل شد؛ ولی تا قبل ازآن 
در زمان قاجار جزء ایالت فارس و در زمان پهلوی هم جزء استان هفتم یا همان استان 
فارس بود. حدود فارس در عهد ناصری و مظفری، عالوه بر تمام نواحی فارس فعلی، 
شامل بوشهر، هرمزگان، کوه گیلویه و بهبهان نیز بود که بوشهر و هرمزگان، با عنوان »بنادر و 
جزایر« به مرکزیت بوشهر به صورت مستقل اداره می شد و حکمران آن با عنوان »دریابیگی« 
در برخی امور از فرمان فرمای فارس تبعیت می کرد )حسینی فسایی، بی تا، ص168(. 
به تدریج رخدادهای سیاسی، نظامی و ضرورت های اقتصادی و تجاری بر قدرت و قلمرو 
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حکمرانی بنادر افزود. در سال 1329ق/1911م ازطرف وزارت داخله، بنادر محلی دشتی و 
دشتستان نیز از فارس جدا و به حکومت بنادر ضمیمه شد. در اول همان سال »مظفرنظام« 
ازطرف ایالت فارس به نایب الحکومۀ آنجا مأمور شد و با فوج مخصوص وارد بوشهر 
شد )ساکما تهران، 62127-240(. در اولین تقسیمات کشوری در دورۀ رضاشاه در سال 
1937/1316 کشور به ده استان به ترتیِب شماره تقسیم بندی شد. در این تقسیم بندی بوشهر 
یکی از شهرستان های استان هفتم شد و طبق تبصره ای جزایر مجاور هر شهرستان هم تابع 

آن قرار گرفت )امیراحمدیان، 1385، صص 83-84؛ محرمی و مهربان، 1385، ص27(.
در زمان محمدرضا پهلوی در سال 1950/1329 آیین نامه ای جدید تصویب شد. در 
این آیین نامه در تقسیمات کشوری تغییراتی داده شد و تعداد شهرستان ها افزایش یافت. 
هم چنین قرار شد استان ها به جای شماره، به نام اصلی خودشان نامیده شوند. در تقسیم بندی 
جدید استان هفتم به استان فارس تبدیل شد و شهرستان بوشهر هم چنان جزء این استان 
باقی ماند )فریدی مجید، 1390، ج2، ص99(. در این زمان، دولت مرکزی خواهان کنترل 
مستقیم بر مناطق ساحلی خلیج فارس و کاستن از حوزۀ نفوذ شیراز بود؛ بنابراین طبق 
بنادر  تصویب نامۀ شمارۀ 23151 در تاریخ 29آذر20/1333دسامبر1954 فرمانداری کل 
و جزایر خلیج فارس به مرکزیت بوشهر به همراه فرمانداری کل بنادر و جزایر عمان به 
مرکزیت بندرعباس تشکیل شد. براساس این تصویب نامه فرمانداری کل بنادر و جزایر 
خلیج فارس شامل سه فرمانداری بوشهر )درجۀ 1(، فرمانداری لنگه )درجۀ 2( و فرمانداری 
دشتی و دشتستان )درجۀ 3 ( می شد )فریدی مجید، 1390، ج2، صص 99-100(. در شرایط 
فرمانداری، فرماندار می توانست مستقیم با وزیر کشور در ارتباط باشد و از او دستور بگیرد؛ 
ولی درنهایت می بایست تحت نظر استاندار عمل می کرد. بنابراین فرمانداری تشکیل شده در 
سواحل خلیج فارس بااینکه در ادارۀ امور خود مستقل بود، ولی هم چنان می بایست تحت 
نظر استاندار استان فارس عمل می کرد. در مکاتبات و اسناد اداری و شکایات مردمی موجود 
هم، تا سال 1973/1352 که بوشهر از فرمانداری کل به استان تبدیل شد، تمامی اسناد و 

مدارک موجود، عنوان استانداری هفتم و یا استانداری فارس و بنادر را دارد.

وضعیت کشاورزی و مالکیت در فرمانداری بنادر و جزایر
فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل 
بود؛ هم چنین در سواحل خلیج فارس بارندگی نامنظم بود و درنتیجه منابع آب بسیار 
کم بود. امکانات زیستی محدود باعث شده بود که نواحی شهری و روستایی کوچکی 
در فواصل دور از یکدیگر شکل گیرند )کالهی، 1346، صص 12-13؛ حقیقت رفیع، 
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1376، ص117(. اساس زندگی اقتصادی در این فرمانداری، اقتصاد روستایی )کشاورزی، 
البته تمام قسمت شرقی فرمانداری در کنارۀ آب های خلیج  بود.  دامداری و صیادی( 
فارس موقعیت مناسب بندری داشت، ولی به دلیل بی توجهی دولت و نبود امکانات در 
امور تجاری و صیادی، بیشتر ساکنان بنادر به فعالیت های محدود کشاورزی و دامداری و 
صیادی مختصر مشغول بودند. یکی از خبرنگاران روزنامۀ اطالعات که در آن زمان از این 
نواحی دیدن کرده، دربارۀ بنادر بوشهر و کنگان نوشته است: »فقط به خاطر داشتِن ساحْل 
عنوان بندر را دارند؛ وگرنه از تأسیسات بندری و رونق تجاری در آن جا هیچ خبری 
نیست« )اطالعات، 1338/10/25، ص5(. نزدیک به چهارپنجم کل جمعیت منطقه به 
کشاورزی و دامداری مشغول بودند. در بسیاری از این مناطق سیستم آبیاری قدیمی بود 
و چون آب انبارها به دلیل خشک سالی های پی درپی تخریب شده بودند، آب کافی برای 
آبیاری وجود نداشت. اکثر آب انبارهای این ناحیه چون یک و یا بیش از یک سال خشک 
و خالی از آب می ماندند، ترک برمی داشتند و دراثر حرارت زیاد و رطوبت فوق العادۀ 
هوا تخریب می شدند )پیک خجسته، 1345/3/29، ش687(. تقریباً در همۀ مناطق بوشهر 
گندم و جو به صورت دیم به عمل می آمد و خرما نیز از اقالم عمدۀ صادراتی این ناحیه بود 

)ایوانف، 1385، صص 37-36(.
در روزنامۀ کیهان آمده است که وضعیت کشاورزی بنادر خلیج فارس اسفناک است و 
قحطی، خشک سالی و ملخ دریایی زراعتی در این مناطق باقی نگذاشته است و کشاورزان 
بندری در فصل پاشیدن بذر حتی یک کیلو بذر هم برای کشت در اختیار ندارند )کیهان، 

1341/8/7، ص9(.
و  بود  شده  تشکیل  مطالعاتی  ویژۀ  کارگروه های  که  ارضی  اصالحات  آستانۀ  در 
خبرنگاران روزنامه های دولتی فعال شده بودند، تاحدودی به وضعیت مناطق جنوب کشور 
توجه شد. در گزارش خبرنگاری از روزنامۀ اطالعات که به بندر بوشهر و ازآن جا به 
کنگان رفته بود، آمده است: »باور نمی کنم که من در تهران با چنان آسایش و رفاهی زندگی 
می کنم و مردم کشورم در جنوب حتی یک لقمه نان برای خوردن نداشته باشند« )اطالعات، 
1338/10/25، ص5(. گزارش های منتشرشده در این زمان، دولت را تاحدودی متوجه 
وضعیت نواحی جنوب کرد. دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و طراح اصالحات 
ارضی در دولت امینی، در یکی از سخنرانی های خود در جمع وزیران و نمایندگان مجلس 
گفت: »کسانی که سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند، خوب است سری به بنادر جنوب 

ایران بزنند و بعضی مسائل را از نزدیک بپرسند« )کیهان، 1341/9/15، ص13(.
تا قبل از اصالحات ارضی 80 تا 85 درصد زمین های آباد کشور بین گروهی از خان ها و 
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فئودال های بزرگ و قشر بروکرات تقسیم شده بود. در سال های 1925/1304 تا 1941/1320 
امالک بسیاری از رؤسای قبایل و خوانین گردنکش محلی مصادره شد و به تملک دولت 
درآمد که ازطریق راه های مختلف به وسیلۀ تازه واردان تصرف شد. با توسعۀ قدرت دولت 
مرکزی و پیدایش کادر نیرومند اداری، بسیاری از زمین های مالکانی که رضاشاه ساقطشان 
کرده بود، به بروکرات های تازه ارباب منتقل شد )اشرف و بنوعزیزی، 1372، ص103(. 
هم چنین با توسعۀ بازار داخلی گروهی از تجار، رباخواران و مقاطعه کاران سودهای کالنی 
به دست آوردند و مقدار زیادی از این سرمایه ها را به خرید زمین اختصاص دادند. خوانین 
هم در سال های خشک سالی و کمی محصول، به دلیل مشکالت مالی، بسیاری از امالک 
خود را به تجار واگذار کردند )سوداگر، 2537، صص 114-115(. مالکان جنوب کشور 
هرچند که ازنظر وسعت اراضی از عمده مالکان محسوب می شدند، ولی ازنظر ثروت چندان 
متمکن نبودند )خواندنی ها، 1340/11/21، صص 6 و 46-47(. زمین در نواحی جنوب 
کشور به دلیل خشک سالی های پی درپی، چندان بازدهی و درآمدی نداشت؛ به همین دلیل 
مالکان این نواحی چندان ثروتمند نبودند و عموماً مقروض و بدهکار تجار بودند و چون در 
بسیاری از موارد قادر به پرداخت قروض خود نبودند، َدراِزای آن، بخشی از امالک خود را 
به تجار واگذار می کردند. ازجمله تجار مالک شده از این راه در بوشهر، ملک التجار بوشهری 
بود که نه تنها در بوشهر بلکه در ممسنی فارس نیز امالک بسیاری را مالک شد )دومورینی، 

1375، ص124(.
دربارۀ اسامی و تعداد مالکان بوشهر اطالعات دقیقی وجود دارد. در سال 1320 قبل از 
سقوط رضاشاه، وزارت کشور از استانداری فارس )استان هفتم( خواست تا سیاهه ای از 
اسامی مالکان و بازرگانان عمده و اشخاص درجه اول فارس و بوشهر تهیه کنند. بنابراین 
به دستور مستقیم شاه استانداری و تمامی بخشداری ها موظف شدند به صورت مخفی و 
محرمانه به طوری که هیچ یک از مالکان مطلع نشوند، آمار دقیقی از میزان دارایی و دیگر 
اطالعات شخصی )سن، میزان سواد، دین، اخالق و محل اقامت( مالکان تهیه و به وزارت 
کشور ارسال کنند. بدین ترتیب آماری از مالکان استان هفتم )فارس( که ظاهراً مسئلۀ 
حکومت محلی و نظام خان خانی در آن پررنگ تر بود، تهیه شد )ساکما، 350-000183(. 
هم چنین بخشداری های حوزۀ بنادر و جزایر خلیج فارس هم که در این زمان جزء استان 
هفتم بودند، فهرستی از اسامی و میزان دارایی مالکان و تجار به همراه اطالعات شخصی آن ها 
تهیه کردند و به مرکز استانداری ارسال کردند. نکته قابل ذکر دربارۀ این گزارش این است 
که به جز تعداد معدودی از این مالکان مانند خان علی حیات داودی )از مالکان بزرگ گناوه 
و ریگ و بوشهر( که محل سکونتش در شیراز بود، اکثر مالکان و خرده مالکان این نواحی 
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معموالً در شهر نزدیک به محل امالک خود و یا در محل امالکشان اقامت داشتند )ساکما، 
4054-290(؛ این در حالی بود که اکثر مالکان در ایران در تهران و یا مراکز استان اقامت 
داشتند و عموماً غایب از امالک خود بودند. ازجمله مالکان ساکن در محل عبارت بودند از: 
عبدالرسول طالبی، خلیل دشتی، نصراهلل حقیقت، سیدجعفر طبیب، سیدمحمدصالح طبیب، 
علی باباحاجی و رضا خوشابی همگی ساکن بوشهر؛ احمد حیات داودی ساکن مال قاید؛ 
عبدالرسول احمدی ساکن جزیرۀ خارک؛ احمد انگالی ساکن بندر ریگ؛ احمد دشتی زاده 
ساکن گناوه؛ حاجی حسن برکت ساکن بندر ریگ؛ فرخ، باقر، و رضا پاپری ساکن برازجان؛ 
منصور شبانکاره ساکن ده کهنۀ برازجان؛ آقاخان شبانکاره ساکن درودگاه برازجان؛ و حاجی 
احمد وثوقی ساکن برازجان. این مالکان عموماً هم به بوشهر و هم به شیراز رفت وآمد 

داشتند )ساکما، 350-000183(.
براساس اطالعات موجود، ازلحاظ مالکیت، فرمانداری بوشهر به چهار بخش و چهارده 
دهستان تقسیم شده بود. 1. بخش بوشهر دارای دو دهستان چاکوتاه و بهمنی که همۀ امالک 
آن شش دانگ و متعلق به خرده مالکان متعدد بود. 2. بخش بندر ریگ شامل: سه دهستان 
حیات داودی، انگالی و رودحله. شش دانگ امالک دهستان حیات داودی متعلق به مالکان 
محمد حیات داودی، اهلل کرم حیات داودی، خان علی حیات داودی، احمد حیات داودی، مراد 
حیات داودی و بانو طلعت حیات داودی بود. از روستاهای این بخش تنها گناوه متعلق 
به خرده مالکان بود. دهستان انگالی شش دانگ متعلق به احمد انگالی و دهستان رودحله 
شش دانگ متعلق به خان علی حیات داودی بود. 3. بخش دیلم شامل دهستان لیراوی بود که 

چهار دانگ آن متعلق به طالب بوشهری و دو دانگ آن متعلق به آقاخان امری لیراوی بود.
 4. بخش برازجان شامل هشت دهستان: دشتستان، شبانکاره، عیسوند، زیارت، دالکی، 
مزارعی، زیراه، و کنگان بود. عمدۀ امالک دهستان دشتستان متعلق به خرده مالکان بود. 
شش دانگ دهستان های شبانکاره، زیارت و عیسوند خرده مالکی بود. شش دانگ دهستان 
دالکی متعلق به زهرا باقی بود. سه دانگ دهستان مزارعی متعلق به سیدمحی الدین مزارعی 
و سه دانگ دیگرش متعلق به جهانگیر کشکولی و عبداهلل قاسمی بود. شش دانگ دهستان 
زیراه متعلق به حسن علی حکمت بود. سه دانگ روستای سعدآباد از دهستان زیراه متعلق 
به ورثۀ نظام السلطنه و مابقی متعلق به حاجی نصراهلل حقیقت، زهرا باقی، کربالیی غالم 
برازجانی، و حاجی عبداهلل شهیم بود. دو و نیم دانگ از دهستان کنگان خالصه و متعلق به 
دولت بود؛ سه دانگ آن متعلق به ابراهیم عصفوری و نیم دانگ دیگر آن متعلق به عبداهلل 

برازجانی بود )ساکما، 98-293-4436(.
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منبع: )ساکما، 98-293-4436(.
روش تقسیم محصول میان مالک و رعیت در جنوب نیز مانند دیگر نقاط کشور اصل 
پنج یک بود. طبق این روش محصوالت کشاورزی براساس عوامل تولید )زمین، آب، گاو، 
بذر، و کار( میان مالک و رعیت تقسیم می شد. ازآنجاکه در اکثر نقاط کشور به ویژه نواحی 
جنوبی زارع بسیار فقیر و بی چیز بود و از عوامل تولید تنها مالک کار بود، بنابراین سهم او 
از محصول درحّد بخورونمیر بود و این موضوع مهم ترین عامل ایجاد دشمنی میان رعیت 

وضعیت مالکیتدهستانبخش

1. بوشهر

1. چاکوتاه

شش دانگ متعلق به خرده مالکان

2. بهمنی

2. بندر ریگ

1. حیات داودی
شش دانگ متعلق به محمد حیات داودی، الله کرم حیات داودی، خان علی حیات داودی، 

احمد حیات داودی، مراد حیات داودی و بانو طلعت حیات داودی.

شش دانگ متعلق به احمد انگالی2. انگالی

شش دانگ متعلق به خان علی حیات داودی3. رودحله

چهار دانگ آن متعلق به طالب بوشهری و دو دانگ آن متعلق به آقاخان امری لیراوی1. لیراوی3. دیلم

4. برازجان

شش دانگ خرده مالکی1. دشتستان

شش دانگ خرده مالکی2. شبانکاره

شش دانگ خرده مالکی3. عیسوند

شش دانگ خرده مالکی4. زیارت

شش دانگ آن متعلق به زهرا باقی5. دالکی

6. مزارعی
سه دانگ سیدمحی الدین مزارعی

سه دانگ جهانگیر کشکولی و عبدالله قاسمی

شش دانگ حسن علی حکمت7. زیراه

دو و نیم دانگ خالصه، سه دانگ ابراهیم عصفوری، نیم دانگ عبدالله برازجانی8. کنگان
   

جدول  1
وضعیت مالکیت در فرمانداری بنادر و 
جزایر خلیج فارس
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و مالک بود )مراغه ای، بی تا، صص 193-194(. کشاورزی با روش های قدیمی و سنتی 
محصول زیادی نداشت؛ عالوه براین، مالکان هم برای افزایش درآمد خود با زور و فشار 
به اسم سیورسات و بیگاری و امثالهم از سهم رعیت برمی داشتند )سروش، 1324/11/22، 

ص1(.
در دهات ساحلی خلیج فارس، اراضی روستا به قطعات متعددی به نام »صحرا«1 تقسیم 
می شد. از شیراز تا الر و از الر تا سواحل خلیج فارس زمین های آبی را هرسال میان 
برزگرانی که خیش یا نسق داشتند »پِشک« می کردند )لمبتون، 1345، ص319(. پشک 
نوعی قرعه کشی سنتی بود که برای مشخص کردن برخی عوامل و ابزار تولید انجام می شد 

)صفی نژاد، 1368، صص 25-24(.
در اکثر نقاط بوشهر گندم و جو به صورت دیمی کاشته می شد و بهرۀ مالکانۀ آن نیز 
براساس همان اصل پنج یک بود. به جز نخیالت دشتستان که با آب رودخانه آبیاری می شد، 
عمدۀ نخیالت دیگر نقاط عموماً با آب چاه آبیاری می شد. نخیالت در جنوب فارس و 
هم چنین سواحل خلیج فارس به تعداد معینی اجاره داده می شد. »غارس« مستأجر بی نسقی 
بود که در نخیالت و باغات مرکبات در جنوب فعالیت داشت. آن ها وظیفۀ غرس و 
پرورش نخل و مرکبات را به عهده داشتند و محصول به دست آمده را براساس توافق قبلی و 
نوع قراردادی که با مالک داشتند، میان خود تقسیم می کردند )خسروی، 1357، ص136(. 
از دیگر محصوالت عمده در سواحل خلیج فارس، صیفی کاری بود که بهرۀ مالکانه آن 
بیشتر به صورت نقدی پرداخت می شد. عالوه بر بهرۀ مالکانه2 که عاید مالک می شد، مقادیر 
دیگری هم از سهم زارع بابت سایر دیون و مطالبات کم می شد که انواع و اقسام فراوانی 

داشت )لمبتون، 1345، صص 555-539(.

اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس
بوشهر از زمان کریم خان زند که به عنوان مرکز تجارت ایران در خلیج فارس تعیین شد، 
موقعیت تجاری و بازرگانی عمده ای یافت. این موقعیت در دوره های بعد به دلیل مشکالت 
داخلی ایران، بی توجهی دولت مرکزی، و وجود جنگ و درگیری های داخلی و خارجی در 
این نواحی بسیار متزلزل شد؛ ولی ضربۀ نهایی بر نقش تجاری و بازرگانی بوشهر و بنادر 
تابعۀ آن در زمان رضاشاه و بعداز احداث راه آهن سراسری وارد شد. با احداث این راه آهن 
مرکز فعالیت های تجاری جنوب، به خوزستان منتقل شد؛ هم چنین با تصمیم وزارت 
بازرگانی برای محدودکردن معامالت مرزی و پایاپای، وضع کسب وکار در بوشهر کاماًل 
از رونق افتاد )پارس، 1341/8/12، ص1(. بنابراین در سال های قبل از اصالحات ارضی، 

در  متداول  زراعی  تولیدی  سازمان های   .1

ایران  مختلف  نقاط  در  مرشوطیت  عرص 

نام های مختلفی داشت: در تهران بنه، در 

شیراز حرّاثه، در خراسان صحرا، در خوزستان 

خیش، در غرب جفت و... . این سازمان های 

به  کشت  برای  آب  کمبود  به علت  تولید 

همکاری بین زارعان نیاز داشت و مالکیت 

واحدی را به وجود می آورد )زاهدانی و ایامن، 

1361، ص3(.

2. بهرۀ مالکانه: تقسیم محصول بین مالک 

عوامل  در  هرکدام  سهم  براساس  رعیت  و 

پنجگانۀ تولید )زمین، آب، گاو، بذر، کار(. این 

بهره به صورت نقدی یا جنسی بین مالک و 

رعیت تقسیم می شد )ملتون، 1345، صص 

.)555-539

چالش های اجرای اصالحات
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عمدۀ ساکنان بنادر و جزایر خلیج فارس، عموماً به کشت وزرع و دامداری و مختصری 
به صیادی اشتغال داشتند. باتوجه به وضعیت آب وهوا و درنتیجه محرومیت منطقه، اکثر 
ساکنان این نواحی در فقروفالکت زندگی می کردند )اطالعات، 1338/10/25، ص5(. 
در آستانۀ اصالحات ارضی، قحطی، خشک سالی و ملخ دریایی، زراعتی در این مناطق 
باقی نگذاشته بود. با محدودشدن معامالت مرزی، اهالی بنادر جنوب حتی نمی توانستند 
مایحتاج اولیۀ خود را تهیه کنند. در این زمان دستور داده شد که ساکنان بنادر براساس 
جیره بندی، ازطریق مبادالت مرزی احتیاجات خود را برطرف کنند )کیهان، 1341/8/7، 
ص9(. باوجود چنین مشکالتی، زمانی که زمزمۀ اصالحات ارضی در کشور مطرح شد، 
فرماندار کل بنادر و جزایر خلیج فارس »علی مراد زند« از اولین کسانی بود که از آمادگی 
مناطق تحت فرمانش برای اجرای اصالحات ارضی خبر داد )کیهان، 1340/4/17، ص17(.

حوادث فارس و تأثیر آن بر اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس
اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس هم زمان با استان فارس 
اعالم شد. کشته شدن سرپرست اصالحات ارضی فیروزآباد در فارس پرتنش ترین رویدادی 
بود که در جریان اصالحات ارضی در کشور رخ داد. در این زمان باوجوداینکه تقریباً نزدیک 
به یک سال از اجرای قانون اصالحات ارضی در مناطق شمالی کشور می گذشت؛ ولی ظاهراً 
مالکان و خصوصاً مالکان جنوب آن را هنوز جدی نگرفته بودند و منتظر لغو این قانون و 
بازگشت اوضاع به روال سابق بودند. بعداز برکناری امینی و روی کارآمدن علم بسیاری گمان 
می کردند که این برنامه لغو خواهد شد. زمانی که علم روی کار آمد بسیاری از مخالفان و 
ازجمله مالکان کوشیدند با فشار به دولت در برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، دولت را به 
اعالم غیرقانونی بودن اقدامات دولت قبل وادار کنند؛ ولی این نقشه هرگز عملی نشد. علم از 
همان آغاز در مصاحبه های خود اعالم می کرد که انتخابات به زودی برگزار خواهد شد؛ ولی 
بعداً اعالم کرد که قانون انتخابات به اصالحات نیاز دارد و این امر تا سال بعد عملی نخواهد 
بود )اطالعات، 1341/12/28، ص17(. در آغاز نخست وزیری علم، اجرای اصالحات ارضی 
به روال سابق خود ادامه یافت؛ خصوصاً به دلیل این که وزیر کشاورزی و مجری اصالحات 
ارضی یعنی دکتر ارسنجانی در پست خود باقی ماند. همۀ این عوامل باعث شد تا مالکان یقین 
پیدا کنند که دیگر چیزی به روال سابق خود بازنمی گردد و اجرای اصالحات ارضی در امالک 
آنان نیز حتمی خواهد بود. بنابراین زمانی که انتظار آن ها برای لغو قانون اصالحات ارضی، از 
راه قانونی بی نتیجه ماند، خود دست به کار شدند. موضوع دیگر دربارۀ مالکان جنوب این بود 
که آنان به درآمدهای مالکانۀ خود وابستگی شدیدی داشتند و غیراز درآمد امالک درآمد دیگری 
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نداشتند؛ به همین علت، مالکان جنوب به هیچ وجه حاضر نبودند امالک خود را واگذار کنند و 
درآمد خود را ازدست بدهند )لمتون، 1394، صص 131-130(.

از اوایل مهر 1341 کارگروه هایی در فارس تشکیل شده بود تا دربارۀ مناطق مختلف 
فارس آماربرداری کنند. ازآنجاکه اصالحات ارضی، در فیروزآباد اعالم شده بود، به همین 
جهت کارگروهی به سرپرستی مهندس ملک عابدی که به ریاست سازمان اصالحات ارضی 
فیروزآباد منصوب شده بود، در تاریخ 1341/8/3ازطرف ادارۀ کشاورزی فارس مأموریت 
یافت که برای بررسی و آمارگیری دهستان های فیروزآباد به آن ناحیه عزیمت کند )کیهان، 
1341/8/23، ص16(. این گروه چند هفته در منطقه حضور داشتند و به آمارگیری مشغول 
بودند؛ ولی حادثه ای مهم در بعدازظهر 22 آبان همان سال رخ داد؛ مهندس عابدی در هنگام 

بازگشت مورداصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد )اطالعات، 1341/8/23، ص17(.
ناحیۀ فیروزآباد مرکز قلمرو ایل خانان قشقایی بود و خوانین قشقایی از خوانین متنفذ 
منطقه و کشور محسوب می شدند. وقتی آن ها از ورود گروه های آمارگیری مطلع شدند، تمام 
نیروها و تفنگچیان خود را جمع کردند و به حالت آماده باش نگه داشتند؛ بنابراین زمانی که 
این اتفاق رخ داد، تمام ظن و گمان ها دربارۀ قاتل عابدی متوجه مخالفان اصلی اصالحات 
ارضی یعنی خوانین قشقایی شد. دکتر ارسنجانی در همان جلسۀ اولیۀ دولت اظهار داشت 
که این جنایت به تحریک مالکان بزرگ فارس انجام شده است. آن ها جلسات سری تشکیل 
داده اند و حتی پول هایی را نیز برضد اصالحات ارضی در منطقۀ فارس خرج کرده اند. او 
گفت: گزارش های مکرری به دولت می رسد، دایر بر این که مالکان بزرگ و برخی از عناصر 
دیگر مرتباً در فیروزآباد جمع می شوند تا برای کارشکنی در اصالحات ارضی توطئه کنند 
)کیهان، 1341/8/23، ص15(. هم چنین ارسنجانی در پایان همان جلسه اعالم کرد: این 
تحریکات باعث شده است تا اصالحات ارضی در سرتاسر منطقۀ فارس با سرعت بیشتر 
و هم زمان با یکدیگر انجام شود و کار اصالحات ارضی در فارس تا یک ماه دیگر به پایان 
می رسد )کیهان، 1341/8/23، ص15(. منظور ارسنجانی از این سخنان گزارش های مأموران 
ساواک بود که مرتب به تهران ارسال می شد؛ خصوصاً بعداز اعالم قانون اصالحات ارضی 

که مالکان و خوانین به طور ویژه موردمراقبت قرار داشتند.
از زمان اعالم الیحۀ انجمن های ایالتی ووالیتی در مهرماه 1341 توسط دولت علم تا 
انتشار آگهی نوبتی اجرای قانون اصالحات ارضی در فارس و بوشهر و کشته شدن ملک 
عابدی، محافل و مجالسی ازطرف علمای شیراز و مالکان به عنوان مخالفت با شرکت زنان 
در انتخابات و قانون اصالحات ارضی در شیراز برگزار می شد. حتی مالکان جلساتی در 
استانداری و در حضور مقامات ذی صالح تشکیل دادند و تا قبل از اعالم آگهی عمومی، 
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روحانیون نامه ای مبنی بر مخالفت خود با اجرای قانون اصالحات ارضی و شرکت زنان 
در انتخابات، به استانداری و ادارات انتظامی تسلیم کردند )کیهان، 1341/8/23، ش5801، 
ص15(. گزارش این جلسات ازطرف سازمان اطالعات و امنیت فارس و بنادر مرتب به 
تهران ارسال می شد. در یکی از این گزارش ها آمده است: مالکان درجه یک فارس ازجمله، 
ولی کیانی، سیدمحی الدین مزارعی، حاج عبدالمحمد بهبهانی، حاج محمدحسین بهبهانی و 
ورثۀ او، حیات داودی ها، ورثۀ مرحوم خواجه نوری، حسن علی حکمت و عده ای دیگر 
مرتباً جلسات خود را در شیراز دایر می کنند و درصدد جلوگیری از تقسیم امالک ازطریق 
راه قانونی اند )ساکما، 8915-293-98(. زمانی که قتل ملک عابدی رخ داد تمام مالکان و 
روحانیون شیراز در استانداری حضور یافتند و سریعاً اعالم کردند که حادثۀ فیروزآباد هیچ 
ربطی به آنان ندارد و کاماًل از آن بی خبرند؛ بعداز این واقعه هم این جلسات به کلی تعطیل 

شد.
سازمان اطالعات و امنیت فارس و بنادر از زمان تصویب اصالحات ارضی در کشور، 
از حساس بودن این امر در مناطق جنوب کشور به علت وجود خوانین متعدد ایالت مطلع 
بود و دائماً حرکات خوانین را زیرنظر داشت و همه را به مرکز گزارش می داد. در بین 
اسناد و مدارک موجود، گزارشی وجود دارد که ظن دولت را به یقین تبدیل کرد. در این 
گزارش آمده بود که چند روز قبل از این حادثه، خوانین کشکولی قشقایی علی الخصوص 
عبداله قاسمی کشکولی، سهراب ضرغامی کشکولی و ولی کیانی عمده مالکان فارس، از 
اجرای اصالحات ارضی بسیار ناراحت بوده اند و در مذاکرات خود گفته بوده اند که اگر در 
جریانات اخیر چهل نفر یک دل ویک جان و مورداعتماد با آن ها همراه می شد می توانستند 

دربرابر این قانون ایستادگی کنند )ساکما، 98-293-8915(.
واقعیت این موضوع همان طورکه دیگر پژوهش گران نیز به آن اشاره کرده اند، این 
بود که دولت با بزرگ نمایی قتل عابدی درصدد بهره برداری سیاسی از این رخداد بود. 
در فاصلۀ میان تصویب الیحۀ انجمن های ایالتی ووالیتی در تاریخ 1341/7/14 و لغو آن 
در تاریخ 1341/9/8 که شکستی سیاسی برای شاه و دولت علم محسوب می شد تا تاریخ 
1341/10/19 که رفراندوم لوایح شش گانه در کنگرۀ دهقانان اعالم شد، رژیم با طرح و 
بزرگ نمایی قتل مشکوک رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد، به تبلیغاتی جنجالی دست 
زد که دامنۀ آن به مطبوعات و جراید خارجی نیز کشیده شد. رادیو مسکو و مجلۀ هفتگی 
»توویا گرنیا« قتل ملک عابدی رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد را ناشی از مخالفت های 
»فئودال ها و مالکین به منظور حفظ امتیازات قرون وسطایی تحلیل و تفسیر کرد« )پارس، 

1341/8/23، صص 1-2؛ خاطرات 15 خرداد شیراز، ج2، 1375، صص 267-266(.

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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بعداز غائلۀ فارس و کشته شدن »ملک عابدی« روند اصالحات ارضی در فارس 
بسیار تسریع شد. این موضع موجب شد تا کارگروه های اعزامی به فرمانداری بنادر و 
جزایر خلیج فارس هم که ازنظر اداری زیرنظر استان فارس بود، به سرعت تشکیل و به 
منطقه اعزام شود. دولت هم به بهانۀ پیشگیری از تکرار حادثۀ فارس و کنترل اوضاع، تمام 
نیروهای ژاندارمری فارس و فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس را به حالت آماده باش 
درآورده بود و به همراه کارگروه های اصالحات ارضی تعدادی نیروی ژاندارم اعزام می کرد 

)ساکما، 98-293-8915(.

مرحلۀ اول اصالحات ارضی
اعالم  با  هم زمان  که  بود  ارضی  اصالحات  سازمان  به عهدۀ  ارضی  اصالحات  انجام 
آگهی اصالحات ارضی در هر منطقه در مرکز استان تشکیل می شد. آگهی نوبت اول 
اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس هم زمان با استان فارس در 
22آبان13/1341نوامبر1962 اعالم شد. در این زمان باوجود محدودیت ها سازمانی مستقل 
در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس تشکیل نشد. همۀ امور اصالحات ارضی در 
مرحلۀ اول ازطرف سازمان اصالحات ارضی فارس و زیرنظر استانداری فارس انجام شد.
اولین اکیپ اجرایی اصالحات ارضی در فرمانداری شامل، مهندس پرهیزکار، دکتر 
خلیلی، مهندس لیاقت، مهندس بهیعی و چند کارمند ادارۀ کشاورزی و ادارۀ جنگلبانی 
به سرپرستی مهندس مشتاق بود که روز 11آذر2/1341دسامبر1962 وارد بوشهر شدند 
و همراه فرماندار کل بنادر و جزایر خلیج فارس »مهندس علی مراد زند« و فرماندهِ هنگ 
ژاندارمری بوشهر به برازجان رفتند )ساکما، 2975-293-98(. در این مرحله با زهرچشمی 
که در جریان قتل عابدی از مالکان گرفته شده بود، »شبانکاره، صمیمی کمارجی و شعبان 
شیهم« که از عمده مالکان دشتستان بودند، بالفاصله در فرمانداری حاضر شدند و ظاهراً با 

میل اظهارنامه های خود را دریافت کردند )ساکما، 98-293-2975(.
دراین بین عده ای هم بودند که احتماالً برای تحریک دیگران و مشوش کردن اوضاع 
گزارش هایی غلط تهیه می کردند و با پیش کشیدن موضوعات جدید درصدد ایجاد اخالل 
در اجرای برنامه بودند. در بین گزارش های ارسالی به استانداری فارس، گزارشی به تاریخ 
12آذر3/1341دسامبر1962 وجود دارد که نویسنده در آن اعالم خطر می کند که اجرای 
قانون اصالحات ارضی در تنگستان، اهرم، خورموج، دشتستان، حیات داودی و به ویژه 
شبانکاره تابعۀ بوشهر بدون خونریزی انجام پذیر نیست. در این گزارش آمده است: اجرای 
اصالحات در این ناحیه بدون انحالل فرمانداری کل بنادر و ضمیمه کردن این صفحات به 

چالش های اجرای اصالحات
 ارضی در فرمانداری ...
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استان فارس غیرممکن است. هم چنین اعالم شده است که افرادی کوته فکر تحریکاتی علیه 
اصالحات ارضی انجام می دهند )ساکما، 98-293-2975(.

به دنبال این گزارش به دستور استانداری فارس و برای جلوگیری از تکرار حوادث 
گذشته، سرگرد »فروتن« افسر منطقۀ برازجان با نیروهای خود به صورت آماده باش در منطقه 
حضور یافتند. دستور داده شده بود تا با مشاهده کوچک ترین اخالل، متخلفان را جلب و به 
شیراز اعزام کنند. هم چنین تأکید شده بود، مأموران در منطقۀ مربوطه با کمال هوشیاری و با 
تشکیل کمسیون های دائم از رؤسای محل، فرمانداری ها و بخشداری ها مراقب اوضاع باشند 

تا کوچک ترین بی نظمی ای مشاهده نشود )ساکما، 98-293-2975(.
بعداز حوادث فارس بسیاری از مالکان ایالت و عشایر در نواحی مختلف استان که 
کوچک ترین ظنی به آنان وجود داشت، دستگیر شدند. این موضوع باعث ترس بسیاری 
از مالکان شد و اگر تا این زمان هم مخالفتی با اصالحات ارضی داشتند، به دلیل ترس از 
دستگیری دیگر مخالفتی نداشتند. بعداز این جریانات عمده مالکان فارس و بوشهر داوطلبانه 
در سازمان اصالحات ارضی حاضر شدند و اظهارنامه های خود را تحویل گرفتند. بنابراین 
می توان گفت تهیه کنندۀ گزارش که احتماالً ازطرف یکی از مالکان اجیر شده بوده است، با 
تهیۀ این خبر درصدد تشویش خاطر مسئوالن و اخالل در کار اصالحات ارضی بوده است 
و با تأکید بر انحالل فرمانداری کل درصدد ایجاد درگیری مجدد بر سر موضوع تقسیمات 

کشوری و ایجاد تشویش در میان تمام ساکنان فرمانداری بنادر و جزایر بوده است.
ترفند دولت در اجرای اصالحات ارضی در جنوب در مرحلۀ اول به خوبی پیش رفت. 
مهندس زند، طی گزارشی برای استاندار فارس سپهبد ورهرام در تاریخ 23آذر1341 اعالم 
کرد: از بدو ورود مأموران سازمان اصالحات ارضی در بوشهر و شروع به اقدام در حوزۀ 
فرمانداری کل به هیچ وجه اخالل و تحریکاتی ازطرف مالکان انجام نشده است و مأموران 
با کمال قدرت و آرامش وظایف محوله را انجام داده اند. او اعالم کرد: از همان ابتدای امر 
»ملک منصور شبانکاره و اردشیر شبانکاره« مالکان زیراه برازجان، و هم چنین »محمدعلی 
لیراوی« مالک دهستان لیراوی قبل از ورود مأموران اصالحات ارضی به فرمانداری کل 
مراجعه کرده اند و آمادگی خود را برای تقسیم امالکشان اعالم کرده اند )ساکما، 2975-
293-98(. هم چنین به تأیید مهندس مشتاق سرپرست سازمان اصالحات ارضی در بنادر و 
جزایر، در مرحلۀ اول نظم و آرامش در همه جا برقرار بود و اکیپ های اعزامی به دهات این 
ناحیه با استقبال پرشور مالکان و کشاورزان مواجه شده بودند. آمارگیری دهات در مرحلۀ 
اول با کمال نظم و آرامش انجام شد. در این مرحله دوازده نفر از عمده مالکان مشمول، بدون 
هیچ مرافعه ای اسناد مالکیت خود را به سازمان اصالحات ارضی تحویل دادند و اظهارنامه 

زینب قنبری نژاد 
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دریافت کردند )ساکما، 98-293-2975(.
گزارش اقدام مالکان بوشهر بالفاصله به تهران به دفتر نخست وزیری و وزیر کشور 
ارسال شد و نخست وزیر از اقدام »ملک منصور شبانکاره و اردشیر شبانکاره« تقدیر کرد. 
به دستور دولت، اولین دهی که مأموران اصالحات ارضی آمارگیری را در آن شروع کردند، 

ملک برادران شبانکاره بود )ساکما، 98-293-2975(.
مرحلۀ اول اصالحات ارضی در بوشهر تا سال 45 ادامه داشت. این در حالی بود که 
ازنظر زمان بندِی اصالحات ارضی در کشور، در سال 45 مرحلۀ دوم آن نیز پایان یافته بود. 
در فرمانداری خلیج فارس مناطقی بودند که مشمول مرحلۀ اول شده بودند، ولی تا پایان 
کار اصالحات ارضی تنها از محل آماربرداری شده بود. درواقع سرعت در کار اصالحات 
ارضی در جنوب در مرحلۀ اول، تنها در آمارگیری بود و در بعضی از مناطق کار تقسیم زمین 
تا سال 47 یا 48 هم هنوز انجام نشده بود )ساکما، 141723-293(. طبق گزارش سازمان 
اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر تعداد روستاهای خریداری شده توسط دولت 
181 قریه، و تعداد خانوارهایی که زمین دریافت کرده بودند 6111 خانوار بودند. از این 
تعداد روستا 49 تای آن شش دانگ و 132 روستا کمتر از شش دانگ بود که دولت آن ها را 

خرید و بین زارعان صاحب نسق تقسیم کرد )عمید، 1381، ص136(.

منبع: )عمید، 1381، ص136(.

مرحلۀ دوم اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس
مرحلۀ دوم اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس برخالف مرحلۀ 
اول آن که الاقل در آماربرداری با دقت و سرعت پیش رفت، چندان سرعت و جدیتی 
نداشت. بااینکه آغاز این مرحله در سال 42 اعالم شده بود )پورافضل، 1351، ص32(، 
ولی آگهی آن را وزارت کشاورزی در تاریخ 26مهر18/1343اکتبر1964 در نواحی فارس 

و فرمانداری بنادر و جزایر اعالم کرد )ساکما فارس، 98-293255(.
از مشکالت اساسی و چالش های عمده در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس، 

منطقه
تعداد روستاهای خریداری شدۀ 

شش دانگ

تعداد روستاهای خریداری شدۀ کمرت 

از شش دانگ

تعداد خانوارهای 

دریافت کنندۀ زمین

   491326111بوشهر

جدول 2
 امالک خریداری شده در مرحلۀ اول
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نبود سازمانی مستقل و کمبود مأموران آموزش دیده بود. کمبود امکانات چه ازنظر نیروی 
انسانی و چه ازلحاظ امکانات مالی باعث کندی اجرای قانون در این فرمانداری شده بود. در 
تاریخ 14تیر5/1343جوالی1964 برای پیش برد کار و درجهت توجه کامل به وضع بنادر 
و جزایر خلیج فارس و به سبب وسعت و دورافتادگی منطقۀ مزبور از مرکز استان فارس و 
نبود امکان سرکشی و مراقبت کافی، ازطرف وزیر کشاورزی دکتر ریاحی مقرر شد که از 
تاریخ فوق تمام واحدهای کشاورزی تابعۀ اداره کل اصالحات ارضی فارس که در بنادر و 
جزایر خلیج فارس انجام وظیفه می کنند، با پرسنل و بودجه و اموال مربوطه از ابواب جمعی 
آن اداره کل خارج و در اداره ای مستقل به نام »ادارۀ کشاورزی و عمران و اصالحات ارضی 
بنادر و جزایر خلیج فارس«  که مرکز آن در بوشهر قرار دارد، متمرکز شوند. قرار بود تا این 
اداره به وسیلۀ دفتر مخصوصی از تهران نظارت و تقویت شود )ساکما، 293-125789(. 
این اقدام تاحدودی باعث بهبود اوضاع شد؛ ولی باتوجه به حجم کار و امالک بیشتری که 
مشمول مرحلۀ دوم شده بود و کمی امکانات مالی و نیروی انسانی، روند اصالحات ارضی 
هم چنان به کندی پیش رفت. بااین حال امور مربوط به مرحلۀ اول اصالحات ارضی تا پایان 
این مرحله و آغاز مرحلۀ دوم کماکان تحت سرپرستی اداره کل کشاورزی استان فارس باقی 

ماند و اجرای مرحلۀ دوم به عهدۀ ادارۀ جدید واگذار شد )ساکما، 293-125789(.
در بوشهر نیز مانند فارس اختالف میان مالکان و زارعان از مرحلۀ دوم زیاد شد 
)ساکما، 125789-293(. به همین منظور، در سال 1964/1343 ازطرف وزارت کشاورزی، 
دستور تأسیس ادارۀ کشاورزی برازجان به فرمانداری این شهرستان ابالغ شد )ساکما، 
125789-293(؛ ولی ظاهراً با بودجۀ اندکی که برای آن درنظر گرفته شده بود، فرمانداری 
تنها قادر بود، کرایۀ محل ادارۀ کشاورزی را تأمین کند و تأسیس این اداره تا مرحلۀ سوم 
در سال 1349 هم چنان بالتکلیف ماند و مشکالت بخش های مختلف فرمانداری هم چنان 

ازطریق مرکز فرمانداری بوشهر رسیدگی شد.
گزارش های  جزایر  و  بنادر  فرمانداری  در  ارضی  اصالحات  سازمان  اقدامات  از 
محدودی موجود است. دراین رابطه گزارش محرمانه ای را ادارۀ کشاورزی و عمران و 
روند  از  خوجینی  مهندس  ریاست  به  فارس  خلیج  جزایر  و  بنادر  ارضی  اصالحات 
اصالحات ارضی تهیه کرده است که فعالیت های انجام شده از مرحلۀ اول و دوم اصالحات 
ارضی در این فرمانداری را روشن می کند. این گزارش فعالیت اصالحات ارضی تا تاریخ 
19مرداد10/1345آگوست1966 است که به دستور مستقیم وزارت کشور تهیه شده است. 
طبق آماروارقام این گزارش: 1. در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس تعداد 479 
قریه وجود داشت که با حل شدن مشکالت ثبتی امالک مجهول المالک، این رقم به 494 
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قریه و تعداد 7 مزرعه افزایش یافت. 2. تعداد 83 قریه از امالک مشموالن مرحلۀ اول که 
خود مالکان داوطلبانه تقاضای ثبت آن را داده بودند، در ابتدای اجرای قانون موردعمل قرار 
گرفت و 3515 خانوار زارع با عائلۀ 17575 نفری صاحب آب و زمین شدند. 3. در 55 
قریه از امالک خالصه در مرحلۀ اول نیز تعداد 4239 زارع با عائلۀ 21195 نفری صاحب 
آب و زمین شدند. 4. در 78 رقبه و 7 مزرعه از امالکی که مالکاْن داوطلبانه تقاضای ثبت 
آن را نداده بودند، به استناد مادۀ 24 آیین نامه به قائم مقامی ازطرف مالکاِن مستنکْف تقاضای 
ثبت انجام شد؛ درنتیجه 12 نفر مالک مشمول مرحلۀ اول تشخیص داده شدند که کاًل معادل 
184 دانْگ پراکنده و شش دانگ مالکیت داشتند که پس از تعیین و انتخاب حدنصاب قانونِی 
)72 دانگ به طور پراکنده و شش دانگ(، حدود 112 دانگ پراکندۀ مازاد تعیین شد که طبق 
مقررات مرحلۀ اول عملیات اجرایی آن انجام شد. در امالک انتخابی 72 دانگ، مرحلۀ دوم 
با انتخاب شق اجاره خاتمه یافت که در آمار مرحلۀ دوم منظور شده است. 5. مالکانی هم که 
در اجرای مرحلۀ اول به علت وجود اشکاالت ثبتی، مراحل قانونی دربارۀ آن ها اجرا نشده 

بود در مرحلۀ دوم، قانون دربارۀ آن ها اجرا شد )ساکما، 230-11482(.

منبع: )عمید، 1381، ص142(.

منبع: )ساکما، 320-029223(.

فروش حق نسقهمکاریتقسیمفروشاجارهمنطقه
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درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

)نفر(

درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

)نفر(

درصد کل 

کشاورزان

693374242526------
   

جدول 3
وضعیت کشاورزان بوشهر در مرحلۀ دوم 

اصالحات ارضی

   

جدول 4
گزارش منترششدۀ سازمان اصالحات ارضی 

از عملکردش در بوشهر تا سال 1344

تعداد روستاهای 

مشمول مرحلۀ دوم

تعداد روستاهای 

کامل شده تا 

28بهمن1344

شامر روستاهای 

معوق

شامر امالک 

مشمول

شامر زارعان 

مشمول

میانگین زارعان در 

هر ملک1

آبادیروستاآبادیروستاآبادیروستا

42.5 نفر8340

494-18-362-

1.  هر ملک عموماً یک روستا یا اصطالحاً 
یک قریه بوده است.
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منبع: )ساکما، 320-029223(.

مرحلۀ سوم اصالحات ارضی در بوشهر
مرحلۀ سوم اصالحات ارضی با اجرای »قانون توزیع و فروش امالک استیجاری« آغاز 
شد. اجاره داران از مرحلۀ دوم اصالحات ارضی بسیار ناراضی بودند؛ بین آن ها و مالکان 
مدرن کردن  مانع  اجاره داری  که  بودند  معتقد  برخی  و  داشت  وجود  زیادی  تنش های 
کشاورزی و رشد تولید است. در این مرحله مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره 
داده بودند یا باید همراه با کشاورزان تشکیل واحدی زراعی می دادند یا باید زمین ها را 
به اجاره داران می فروختند یا آن را بین خود و کشاورزان تقسیم می کردند. در این مرحله 
با اجارۀ دوازده ساله باشد و طبق توافق مالک و مستأجر  قرار بود، قیمت خرید برابر 
خریدوفروش انجام شود )پهلوی، بی تا، ص105(. در مرحلۀ سوم، دیگر دولت به طور 
مستقیم دخالت نداشت؛ مالکان هم سعی داشتند این مرحله را به هر طریقی که موافق 

منافع خودشان بود، انجام دهند.
خلیج  جزایر  و  بنادر  روستایی  تعاون  و  ارضی  اصالحات  اداره کل  اطالعیۀ  در 
فارس آمده بود: »مالکینی که براساس مفاد مادۀ 17 آیین نامۀ اصالحات ارضی مصوب 
3مرداد25/1343جوالی1964 در اجرای قانون تقسیم و فروش امالک مورداجاره به زارعان 
مستأجر آمادگی خود را برای انتقال این قبیل امالک به زارعان مربوطه اعالم داشته اند، 
موظف اند نسبت به ]تعیین[ قیمت ملک و تنظیم سند انتقال آن تا پایان دی ماه1348/ 
ژانویۀ1970 اقدام نمایند« )ساکما، 141723-293(. این اطالعیه در حالی صادر شد که در 
بعضی از بنادر مانند دیر در همین زمان تعداد ده برگ از آگهی نوبت اول ازطرف رئیس 

مبلغ پرداختی ازبابت قسط اول تا پایان اسفند 1351
مبلغ کل دستور پرداخت های 

صادره تا پایان اسفند 1351

مبلغ کل خرید اعم از مشمول 

و داوطلب

پرداختی بابت قسط اول 

امالک مشمول مرحلۀ اول

پرداختی بابت امالک 

داوطلب

31٬006٬943/5 ریال

8٬904٬563/5 ریال

26٬673٬543/20 ریال

190٬125 ریال

1٬500٬000 ریال1٬900٬294/20 ریال
39٬911٬507 ریال

260٬640 ریال
20 /26٬863٬668 ریال

1٬500٬000 ریال1٬912٬983/20 ریال
20 /26٬863٬668 ریال39٬650٬867 ریال

 1٬500٬000 ریال1٬912٬983/20 ریال
   

جدول  5
صورت حساب های پرداختی به مالکان در 
فرمانداری کل بوشهر تا اسفند سال 1351

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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اداره کل اصالحات ارضی و تعاون روستایی بنادر و جزایر خلیج فارس »محمد رهقی« برای 
بخشداری این ناحیه ارسال شده بود تا در معابر عمومی الصاق شود. در بعضی از مناطق 
فرمانداری بنادر و جزایر هم در مرحلۀ اول و دوم فقط آماربرداری انجام شد و از تقسیم و 

واگذاری زمین هیچ خبری نبود )ساکما، 293-141723(.
در مرحلۀ دوم، ازبین شقوق انتخابی، تقریباً اکثر مشموالن این ناحیه، شق اجاره را 
انتخاب کرده بودند؛ یعنی 6933 کشاورز که 74 درصد از کل کشاورزان منطقه بودند 
)عمید، 1381، ص142(. البته بسیاری از زارعان از دادن مال االجاره امتناع می کردند و یا 
غالباً به دلیل شرایط جوی جنوب و کمی بارندگی و خشک سالی هایی که به صورت پی درپی 
در این نواحی وجود داشت، از پرداخت مال االجاره عاجز بودند )ساکما، 14-13940-
312(؛ بنابراین مالکان منطقه با واگذاری اراضی خود کاماًل موافق بودند. موضوعی که در 
این مرحله محل اختالف بود، قیمت زمین های انتقالی بود. در مرحلۀ اول که با دخالت 
مستقیم دولت قیمت زمین براساس ضریب مالیات پرداختی مالکان در سال های گذشته 
تعیین می شد، بیشتر مالکان شاکی بودند؛ زیرا طی سال های گذشته آن ها عموماً مالیاتی 
پرداخت نمی کردند. ولی در این مرحله که دولت دخالت کمتری داشت، مالکان هم سعی 
می کردند تا زمین های خود را با قیمتی غیرواقعی به زارعان واگذار کنند. این موضوع موجب 
درگیری هایی در اکثر نقاط کشور ازجمله در فرمانداری بنادر خلیج فارس شد. در این مرحله 
برخالف مرحلۀ اول دیگر مأموران ادارۀ اصالحات ارضی و نیروهای ژاندارمری طرفدار 
زارعان نبودند و مالکان با حمایت آنان در هر مرافعه ای پیروز بودند. دراین رابطه در تاریخ 
15شهریور6/1348سپتامبر1969 اهالی روستای دوراهک و کشاورزان آن به بخشداری بندر 
دیر شکایت کردند و به قیمت زمین های دیم قریۀ دوراهک که ازطرف ادارۀ اصالحات 

ارضی بوشهر به آنان محول شده بود اعتراض کردند )ساکما، 293-141723(.
در بوشهر، هرچند که مالکان این حوزه بدون هیچ درگیری و عموماً خود داوطلبانه در 
ادارۀ کشاورزی و یا سازمان اصالحات ارضی حاضر شدند و اظهارنامه های خود را تکمیل 
کردند، ولی گزارش هایی نیز موجود است که نشان می دهد، مالکان برای حفظ منافع خود 
و یا گرفتن امتیازات بیشتر، مبالغ زیادی رشوه به مأموران اصالحات ارضی و کارمندان ادارۀ 
کشاورزی و دارایی پرداخت کرده اند. بعداز حوادث فارس و نظارت شدید نظامی، دیگر 
کسی جرأت مخالفت نداشت، بنابراین مالکان برای حفظ منافع خود به اقدامات دیگری 
متوسل شدند که آن خرید مأموران دولتی بود. اکثر اسناد موجود از جریان اصالحات ارضی 
در فرمانداری بوشهر درارتباط با همین تبانی ها و رشوه هایی است که مأموران دولتی درقبال 
حمایت خود از مالکان منطقه دریافت کرده اند. در یکی از این اسناد گزارشی به تاریخ 
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1349/9/16 از ادارۀ بازرسی و نظارت بنادر وجود دارد که در آن از مأمور ادارۀ اصالحات 
ارضی در منطقۀ دشتی و کنگان به نام »احمد ذاکری« نام برده که با گرفتن رشوه درجهت 
منافع مالکان اقدام کرده است )ساکما، 010713-230( یا اینکه »علی وفاپور« کارمند سابق 
دارایی برازجان در زمان تصدی امور مربوط به امالک برازجان، در جریان اجرای قانون 
اصالحات ارضی در حوزۀ دشتستان مبلغ چهارصد هزار ریال از مالکان دشتستان رشوه 
گرفته بود و صورت مالیات سال های 1338 و 1339 را که میزان پرداخت مالیات آن بیش از 
میزان مالیات سال های 1340و 1341 بود به مأموران اصالحات ارضی داده بود )ساکما، 

.)293-125616
البته دراین بین شکایاتی هم از اشتباهات مالیاتی وجود دارد. دراثر شکایات متعدد 
ارسالی، ادارۀ اصالحات ارضی بوشهر متوجه مطلب شده بود و تمامی شکایات را برای 
بررسی و اصالح به شورای اصالحات ارضی می فرستاد )ساکما، 010713-230(. از دیگر 
دعاوی و شکایات در بوشهر این بود که مأموران آمارگیری با تحریک و تبانی مالکاْن در 
نسق بندی و تنظیم سند دست می بردند و افرادی را که ساکن ناحیه نبودند، در فهرست 
آماربرداری قرار می دهند )ساکما،010713-230(. بعضی از زارعان هم با این استدالل که 
آن ها داری نسق زراعی بوده اند، ولی زمینی به آن ها تعلق نگرفته است به وزارت اصالحات 

ارضی شکایت کردند )ساکما تهران، 230-010713(.
باتوجه به آن چه بیان شد و گزارش هایی که از روند اصالحات ارضی در فرمانداری 
بنادر و جزایر وجود دارد، ظاهراً سازمان اصالحات ارضی هرچند با دقت هرچه تمام تر 
فعالیت خود را در این ناحیه آغاز کرد، ولی به علت کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی 
از رسیدگی به موقع به تمام امور مربوطه و شکایات ارضی عاجز بود )ساکما، 125789-
293(. درثانی به علت دورافتادگی منطقه و خارج شدن آن از حوزۀ نظارت فارس، مأموران و 
نیروهای ژاندارمری بدون نظارت دولتی، دیگر توجهی به امور زارعان نداشتند و با دریافت 

پول هر اقدامی را درجهت رضایت مالکان انجام می دادند.
بعداز آغاز اصالحات ارضی و درنتیجۀ گزارش هایی که روزنامه ها منتشر کردند، دولت 
تاحدودی در توجه به نواحی بنادر و جزایر سعی نشان داد. علم در زمان نخست وزیری 
چندین بار به بنادر و جزایر خلیج فارس سرکشی کرد. در مجلس و سمینارهای اقتصادِی 
دولت تاحدودی در توجه به وضعیت بنادر جنوب سعی نشان داده شد و طرح های عمرانی 
عمده ای برای این نواحی مطرح شد. در همان سال 1962/1341 دولت برای بهبود زندگی 
مردم در جنوب، امکانات مادی در اختیار جمعیت شیروخورشید گذاشته بود تا ازاین طریق 
مقداری از کمبودها در نواحی بنادر و جزایر خلیج فارس برطرف شود. هم چنین برای کاهش 
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فقر و محرومیت در نواحی جنوب کشور، »شورای عمران امداد بنادر و جزایر جنوبی« 
در مرداد 1341 با حضور نخست وزیر تشکیل شد )کیهان، 1341/5/13، ص15(. ولی 
گزارش های موجود در سال های بعد چه ازطرف هیئت های سیاسی و چه خبرنگاران، نشان 
می دهد که اجرای اصالحات ارضی در وضعیت ساکنان نواحی ساحلی و پس کرانه های آن 
در خلیج فارس تغییری حاصل نکرد. عمدۀ بودجه های لحاظ شده برای طرح های عمرانی و 
توسعۀ فعالیت های کشاورزی را شورای مربوطه حیف ومیل می کرد. بیشتر روستاها یا فاقد 
راه بودند و یا دارای کوره راه هایی بودند که با کمترین بارندگی بسته می شد و دیگر هیچ 
دسترسی ای به مراکز شهری نداشتند )پیک خجسته، 48/6/16، ش852(. خارج از شهر 
بوشهر )مرکز فرمانداری( نیز ده ها و گاه صدها کیلومتر فقط بیابان های بی کشت وزرع و 
مرداب و نمکزار و مانداب وجود داشت. به طورکلی بعد از اصالحات ارضی از باغداری و 
کشاورزی به حد متناسب در این نقاط خبری نبود )سلیم، 1351، ش2522، صص 1 و 2(.

نتیجه
اصالحات ارضی درست بعداز گذشت یک سال از آغاز آن، در نواحی جنوب کشور اعالم 
شد. ولی با کشته شدن رئیس سازمان اصالحات ارضی فیروزآباد در آغاز کار که بسیاری از 
محققان آن را برنامۀ ازپیش طراحی شدۀ خود دولت برای پیش برد کار اصالحات در نواحی 
جنوب کشور باوجود خوانین متنفذ دانسته اند، سریع تر پیگیری شد. اعالم حکومت نظامی 
در فارس و دستگیری بسیاری از خوانین متنفذ در این جریان، موجب شد تا دیگر مالکان 
و خوانین جنوب به دلیل دوری از اتهامِ دخالت در قتل و یا مخالفت با اصالحات ارضی، 
دست از نارضایتی بردارند و به صورت داوطلبانه در سازمان اصالحات ارضی و یا ادارۀ 
کشاورزی حاضر شوند و اسناد مالکیت خود را واگذار کنند. در فرمانداری بنادر باوجود 
تدابیر شدید امنیتی و حضور نیروهای ژاندارمری کار اصالحات ارضی به خوبی و بدون 
هیچ گونه درگیری پیش رفت؛ ولی باوجود ضرب االجل دولتی در سرعت انجام اصالحات 
ارضی و اتمام آن در ظرف مدت یک ماه، این کار به کندی پیش رفت و تا سال های پایانی 
اصالحات ارضی در سال های 1348و 1349هنوز مناطقی از مرحلۀ اول مانده بودند که 
فقط آماربرداری شده بودند. نبود سازمان مستقل در بخش ها و مناطق فرمانداری و جدایی 
آن از استانداری فارس و کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی از عمده مشکالت در 
فرمانداری بنادر بود که هرچند بارها به مرکز گزارش داده شد، ولی برای رفع آن اقدامی 
چشمگیر انجام نشد. در مرحلۀ اوْل تحت فشار دولتی و وجود نیروهای ژاندارمری مالکان 
این نواحی اجازه ای برای مخالفت با قوانین اصالحات ارضی نداشتند؛ ولی در مراحل دوم 
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و سوم با کم رنگ شدن جدیت دولت و تغییر اوضاع، مالکان درصدد برآمدند تا با دادن 
رشوه به مأموران سازمان اصالحات ارضی و یا نیروهای ژاندارمری منافع بیشتری برای 

خود حفظ کنند.

   

سند  شامرۀ 1
اطالعیۀ مرحلۀ اول اصالحات ارضی 
در فارس و فرمانداری بنادر و جزایر 
خلیج فارس

زینب قنبری نژاد 
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سند شامرۀ  2
بررسی  در  کشور  وزارت  دستورالعمل 

میزان دارایی مالکان و تجار جنوب

   

سند شامرۀ  3
در  شورش  احتامل  دربارۀ  خطر  اعالم 
میان خوانین و مالکان جنوب در تاریخ 

1341/9/13
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حفاری های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه 
در سال های 1325 تا 1332ش.
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چڪیده:

هدف: زیویه از محوطه های بااهمیت  باستان شناسی ایران در 48کیلومتری شمال شرق شهرسقز  است. 

کشف اتفاقی مجموعه ای از اشیاء باستانی در این محوطه و سرازیرشدن آنها به مجموعه ها و موزه های 

جهان و سپس حفاری های تجارتی طی سال های 1325 تا 1332 به تخریب بخش عمده ای از آثار و 

شواهد معماری و غارت اشیاء آن انجامید.  از آنجا که این حفاری ها برای گنج یابی بود،  گزارشی از آن ها  

عرضه نشده است. هدف این مقاله برمال کردن جزئیات عملیات کاوش ها است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی، صورت جلسه های کشِف مربوط به حفاری های 

تجارتی در زیویه، اسناد و مکاتبات خرید اشیاء منتسب به زیویه از دالالن عتیقه توسط موزۀ ایران 

باستان گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری:  اشیاء منتسب به زیویه منحصراً حاصل حفاری های تجارتی زیویه نیست بلکه 

کلیۀ این اشیاء بدون مطالعه و بررسی زمینه های فنی، هنری و اصالت سنجی، به زیویه نسبت داده 

شده است.
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مقدمه
از زمان کشف اتفاقی محوطۀ باستانی زیویه در سال 1325 تاکنون چندین مقالۀ علمی و 
کتاب با موضوع زیویه نگاشته شده است. در این منابع غالباً شرح داستان چگونگی کشف 
گنجینۀ زیویه و توصیف اشیاء متعلق به آن آمده است و هرکدام از نویسندگان این مقاالت 
و کتاب ها به نقد یا تکمیل نوشته های قبل از خود پرداخته اند و به ندرت به اسناد و مدارک 
واقعی موجود دربارۀ زیویه به ویژه اسناد آرشیوی توجه کرده اند. زیویه در تاریخ 1346/10/4 
به شمارۀ 762 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. اشیاء فراوان منتسب به زیویه اکنون 
در مشهورترین موزه های جهان ازجمله موزۀ لوور، لنین گراد، متروپولیتن و... و هم چنین 
موزۀ ایران باستان نگهداری می شود. زیویه همواره موردتوجه خاص بوده است و بعداز 
حفاری های تجارتی هفت سالۀ ایوب ربنو طی سال های 1325-1332، درمجموع تاکنون 
15 فصل کاوش علمی باستان شناختی هم به شرح زیر در زیویه انجام شده است: کاوش 
محدود و کوتاه مدت رابرت دایسون در سال 1343؛ کاوش های 1354 تا 1356 )3 فصل 
کاوش( و نیز 1373 تا 1377 )5 فصل کاوش( توسط نصرت اهلل معتمدی؛ کاوش و عملیات 
مرمتی سال های 1379 تا 1382 )4 فصل کاوش( توسط سیمین لک پور؛ کاوش سال 1387 
توسط کامیار عبدی؛ عملیات تعیین عرصه و حریم زیویه در سال 1391 توسط عبدالرضا 

مهاجری نژاد )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان(.
باوجودِ صرف وقت و هزینۀ زیاد در این کاوش ها، به جز گزارش عملیات تعیین 
حریم سال 1391 تاکنون گزارش کامل دیگر کاوش های زیویه منتشر نشده است و مجموع 
مطالب علمی و قابل استناد دربارۀ زیویه از چند صفحه تجاوز نمی کند. بر همین اساس این 
مقاله به بررسی و بازبینی اسناد و مکاتبات آرشیوی مربوط به کاوش های تجارتی سال های 
1325 تا 1332 پرداخته است تا از راه توجه به جزئیات و موضوعات به ظاهر کم اهمیت به 
نتیجه ای کلی و تاحدزیادی قابل اعتماد دربارۀ واقعیت های حفاری در آن مقطع زمانی و 

اشیاء منتسب به زیویه دست یابد.
در این نوشتار به دلیل ناچیزبودن اطالعات مربوط به کاوش های بعداز سال 1325 و 
وجود آرشیوی هرچند ناقص از مکاتبات مربوط به کاوش های تجارتی 1325-1332 در 
آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز، کار تحقیق خود را 
به این مقطع زمانی هفت ساله و بررسی اسناد مربوط به کاوش های تجارتی محدود می کنیم 
و مکاتبات و صورت جلسه های موجود را با هدف روشن کردن بخشی از زوایای تاریک 
زیویه و جواب دادن به گمانه زنی ها و ابهامات مربوط به اشیاء و مجموعه های منتسب به 

آن بازخوانی و تحلیل می کنیم.
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در حفاری های سال 1329 عالوه بر عبداهلل ویسی که نمایندۀ ادارۀ فرهنگ و ناظر 
عملیات حفاری بوده است، رشید کیخسروی فرزند ابراهیم کیخسروی از مالکان روستای 
زیویه نیز در این سال و در سن نوجوانی در روستای زیویه سکونت داشته و درحین 
حفاری در محل حضور داشته است و در کتابی سه جلدی با عنوان دوران بی خبری به 
این موضوع پرداخته است. شایان ذکر است که هرچند مطالب این کتاب غالباً فاقد پشتوانۀ 
به مسائل حاشیه ای و ذکر  در جلدهای اول و دوم  علمی است و نویسنده خصوصاً 
موضوعات اغراق آمیز همانند هگمتانه خواندن زیویه و انتساب آن به آرامگاه زرتشت و 
رستم پرداخته است، ولی در جلد سوم به ذکر خاطراتی هرچند کوتاه و مختصر از حفاری 
زیویه می پردازد و بعضاً نکاتی را در آن ها ذکر می کند که قراردادن آن ها در کنار دیگر اسناد 

و مدارک می تواند در تحقیقات مربوط به زیویه راهگشا باشد.
شایان ذکر است که یکی از منابع اصلی انجام تحقیق حاضر، اسناد آرشیوی ادارۀ 

میراث فرهنگی شهرستان سقز است که به اختصار )آمس( نوشته شده است.

زمان و مکان
حکومت کوچک مانا در فاصلۀ زمانی اواخر عصر مفرغ تا آغاز امپراتوری هخامنشیان در 
همسایگی حکومت های مقتدر آشور، اورارتو و عیالم در عرصۀ سیاسی منطقه حضور 
فعال داشته و از فرصت مبارزه میان دول مقتدر آشور و اورارتو استفاده کرده و بر قدرت 
خود افزوده است. مهم ترین منبع تحقیقی دربارۀ این حکومت سال نامه های آشوری است 
که آشوریان در آن ها به شرح کشورگشایی هایشان پرداخته اند و گاهی نیز به ماناها اشاراتی 

کرده اند.
نام مانا اولین بار در کتیبۀ مربوط به شلمنصر سوم به تاریخ 843 قبل از میالد آمده است 
که در آن به شرح لشکرکشی یکی از سردارانش به اسم دایان آشور در سال 828 قبل از میالد 
به قلمرو مانا و شکست اوآلکی پادشاه مانا پرداخته است )دیاکونوف، 1371، ص156(. 
البته در سال نامه های بابلی و اورارتویی نیز به مانا اشاره هایی شده است. در اولین اشارات 
آشوری ها، از سرزمین مانا با عنوان زاموا یاد می شود که پس از تشکیل ایالت آشوری زاموا 
باقی ماندۀ این محدوده به اسم زاموای داخلی شناخته می شود که از شمال به امپراتوری 
اورارتو با مرز طبیعی سهند و ارتفاعات بزغوش و از غرب به کوه های مرزی ایران و عراق 
محدود می شده که درواقع حائل آشور و مانا بوده است؛ از شرق هم به دولت ماد محدود 
می شده و مرز جنوبی آن نیز احتماالً منطقۀ مریوان تا دهگالن و درۀ قزل اوزن بوده است 

)مالزاده، 1388، ص48(.

حفاری های تجاری و اشیای 
کشف شده در زیویّه در...



40
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

ازجمله پادشاهان مانا که نامشان در منابع مختلف آشوری ذکر شده است، عبارت اند 
از: ایرانزو1، آزا2، اولوسونو 3، و آخسری4، آخرین اشاره به حکومت مانا در منبعی عبری 
در سال 593 قبل از میالد است )دیاکونوف، 1371، ص293( و ظاهراً بعداز این تاریخ 

بوده است که مانا کاماًل در امپراتوری بزرگ ماد مستحیل شده است.
محوطۀ باستانی زیویه در استان کردستان و در فاصلۀ 48کیلومتری شمال شرق سقز و 
   5EL:-4015632- 1760 یک کیلومتری شمال روستایی به همین نام و در مختصات جغرافیایی
s38-651596 واقع شده است. تپۀ کاماًل منفردی که تأسیسات زیویه بر فراز آن بنا شده است 

حدود 40 هکتار در سطح قاعده وسعت دارد و ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود 
110 متر است.

واضح ترین اشاره به زیویه در سال نامۀ سارگن دوم است که در کتیبۀ مربوط به سال 
سلطنتش )717 ق.م( می گوید که ایزیرتو پایتخت مملکت مانا )احتماالً محوطۀ قالی چی 
بوکان( را به آتش کشیده و شهرهای زیبیه )احتماالً زیویه( و آرمائید )احتماالً قپالنتو( را 

تصرف کرده است )فیروزمندی و سرفراز، 1381، ص92(.
دربارۀ وجه تسمیۀ زیویه گفتنی است که در زبان کردی واژۀ زیو که بخش اول کلمۀ 
زیویه است به دو معنی به کار رفته است: 1. به معنی فلز نقره 2. به معنی قبر و مزار متبرکه. 
زیو با پسوند )ان( به صورت زیوان به معنی نگهبان و خادم مزار متبرکه به کار می رود و 
همین معنی ما را به یکی از کاربری های احتمالی محوطۀ زیویه به عنوان مدفن و مقبرۀ 

فردی متشخص و نامدار رهنمون می کند.
معماری زیویه کاماًل خشتی است و سنگ فقط در پی دیوارها و سنگ فرِش راهروها 
و فضاهای باز به کار رفته است. معماران زیویه برای ازبین بردن شیب طبیعی تپه آن را در 
سه سطح مختلف سکوبندی کرده اند و سطوح را با راه پله هایی سنگی به همدیگر مرتبط 
کرده اند و در باالترین سطح تپه تاالری ستون دار با 16 عدد ستون بنا کرده اند )معتمدی، 

1376، ص145(.
اشیاء منتسب به زیویه درحال حاضر شامل مجموعه ای تقریباً بزرگ و بااهمیت شامل 
پایی از آن ها را در اکثر موزه ها  اشیاء زرین، مفرغی، سفالی، سنگی، و عاجی است که ردِّ
و مجموعه های خصوصی جهان می توان مشاهده کرد. نخستین گزارش محققانه دربارۀ 
 Godard,1949,( این یافته ها را آندره گدار در آکادمی کتیبه ها و آثار ادبی عرضه کرده است
p169( و نخستین تصاویر مربوط به اشیاء زیویه شامل تصویر چهار شیء را یدا گدار 

 Godard,( در سال 1950 در دسترس جامعۀ محققان قرار داده است )همسر آندره گدار(
yadda, 1950, p332( و بعدازآن در همان سال نخستین توصیف مشروح آندره گدار منتشر 

1. Iranzo

2. Aza

3. Uiiusunu

4. Ahseri

5.  ارتفاع از سطح دریا
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شده که در آن گدار مدعی شده است که این اشیاء از درون ظرفی مفرغی پیدا شده اند و 
اهالی آن را قطعه قطعه کرده اند )Godard, andre, 1950, pp 55-56(. در همان سال 1950 
رومن گیرشمن مقاله ای با عنوان »گنجینۀ سقز« چاپ کرد و در آن مدعی شد که اطالعات 
چاپ شده1 درمجموع شامل حدود 20 شیء برگرفته از یک گنجینۀ واحد بزرگ است 
)Ghirshman, 1950, p198(. این مطالب به این دلیل اهمیت دارد که ازنظر زمانی نزدیک ترین 

گزارش و توصیف به سال کشف اتفاقی اشیاء زیویه است. بعدها محققان دیگری ازجمله 
ویلکینسون )1975(، کی. آیشیگیرو )1976(، و پرادا )1964( بخشی از اشیاء منتسب به 

زیویه را توصیف کرده اند.
دربارۀ سبک هنری این اشیاء نیز محققان هرکدام نظری خاص دارند. گدار معتقد 
است که اشیاء عاجی سبک آشوری دارند و بقیۀ اشیاء سبِک ترکیبِی مانایی، آشوری، و 
سکایی دارند )Godard, andre, 1950, pp 11-44(. گیرشمن تأثیرات فرهنگ هنری آشوری، 
 .)Ghirshman, 1950, p181( آثار را مهم می شمارد این  بر  اورارتویی، سکایی و لرستان 
 Porada,( ایدت پرادا به بومی بودن این هنر البته تحت تأثیر عناصر هنری زیاد اشاره می کند
p26 ,1964( و باألخره دیوید استروناخ در کتاب ایران باستان متذکر می شود: »اشیاء فلزی 

منطقۀ معروف زیویه حاکی از سبک التقاطی این نقطه است که از تأثیرات خارجی بهرۀ 
فراوانی گرفته است« )استروناخ، 1389، ص150(. تنوع سبک هنری اشیاء بررسی شده 
به دست محققان مذکور و ده ها محقق و نویسندۀ دیگر و نیز کثرت اشیاء منتسب به زیویه 
این پرسش را پیش می آورد که آیا واقعاً همۀ این اشیاء در زیویه به دست آمده اند یا اینکه 
فروشندگان و دالالن عتیقه برای مقبول افتادن کاالهایشان برچسب تعلق به زیویه به آن ها 
زده اند؟ این شک و شبهه ها کسانی هم چون ماسکارال را برآن داشته است تا مقالۀ »زیویه و 
زیویه: جعل یک خاستگاه« را به رشتۀ تحریر درآورد و در آن به صورت صریح اعالم کند: 
»قصور محققان در آزمودن منتقدانۀ داده ها و مطرح نکردن پرسش و تردید دربارۀ آن ها و 
کوتاهی ایشان در شناسایی موقعیت، به صورتی که واقعاً وجود داشت و نه به صورتی که 

ادعا می شد، موجب خلق مشکل زیویه شده است« )ماسکارال، 1388، ص90(.

اسناد آرشیوی و اهمیت آن ها در مطالعات تاریخی
آرشیو، مجموعه نوشته ها و اوراقی است که حاصل فعالیت های روزمره و مستمر دیوان های 
سابق و ادارات کنونی است و مندرجات آن ازنظر نحوۀ بهره برداری دارای دو گونه ارزش 
اداری و ارزش تحقیقی است؛ بدین معنی که مادامی که مطالب آرشیو مربوط به امور جاری 
فعالیت های  از گردش  اداری است و پس ازآنکه  ارزش  دارای  اداری است،  و روزمرۀ 

 Artibus 1. اطالعات چاپ شده در ژورنال

asiae: توصیف 20 شیء باستانی مکشوفه 

از زیویه.
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روزمرۀ اداری خارج شد، ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می کند.
مدارک آرشیوی در مقایسه با دیگر منابع تاریخی اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ 
زیرا هر سند آرشیوی با زمان و رویدادی خاص و حقیقی در ارتباط است و درواقع 
رابطه ای مستقیم بین اثر و مؤثِّر1 وجود دارد و چون مدارک آرشیوی حاصل فعالیت های 
اداری و روزمرۀ زندگی جامعه هستند، تقریباً خالی از شایعه، دروغ، اغراض خصوصی، و 

مالحظه کاری ها هستند )قائم مقامی، 1350، ص6(.

مخترصی از عملیات های حفاری و کاوش در زیویه
درپی کشف اتفاقی محوطۀ باستانی زیویه کوشش هایی برای کاوش و حفاری در آن 
آغاز شد. در مرحلۀ نخست در سال 1325ش وزارت فرهنگ وقت اولین مجوز رسمی 
حفاری تجارتی را به نام عتیقه فروشی یهودی به اسم ایوب ربنو صادر کرد. ربنو به مدت 7 
سال متوالی )1325-1332( به عملیات گنج یابی در زیویه پرداخت. در مرحلۀ بعدی اولین 
فصِل کاوِش تقریباً علمی و کنترل شدۀ باستان شناختی را در سال 1343 رابرت دایسون2 و 
کرافورد3 انجام دادند که به دلیل تخریب زیاد و آشفتگی بیش ازحد محوطۀ زیویه )ناشی از 
حفاری های تجارتی( این فصل کاوش بسیار محدود و کوتاه مدت بود. در ادامه در فاصلۀ 
سال های 1354 تا 1356 و بعداز وقفه ای هفده ساله از سال 1373 تا 1377 کاوش در زیویه 

را نصرت اهلل معتمدی پیگیری کرد.
ادامۀ کار کاوش در فاصلۀ سال های 1379 تا 1382 به سرپرستی خانم سیمین لک پور 
انجام شد و در سال 1387 هیئتی به سرپرستی کامیار عبدی کاوش های علمی در زیویه را 
ادامه دادند و درنهایت عملیات تعیین عرصه و پیشنهاد حریم آن به سرپرستی عبدالرضا 
مهاجری نژاد در سال 1391 انجام شد. شایان ذکر است که به جز کاوش اخیر که کاوشگر 
گزارش کامل آن را عرضه کرده است، از 14 فصل کاوش علمی قبلی به جز چند مقالۀ 
جسته گریخته که از چند صفحه تجاوز نمی کند هیچ گزارشی عرضه نشده است و این خود 

عمده ترین دلیل مجهول ماندن زوایای گوناگون زیویه است.

آغاز حفاری تجارتی در زیویه
حفاری های سال 1325

سرآغاز حفاری و کاوش در زیویه با صدور مجوز شمارۀ 1775 مورخۀ 1325/8/19 
توسط وزارت فرهنگ و با امضاء مشکوتی رئیس کل ادارۀ باستان شناسی به اسم ایوب ربنو 

بوده است که به دلیل اهمیت سند عین متن آن در اینجا ذکر می شود:
1. اثرگذارنده

2. daison

3. craford
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کرده اند  درخواست   25/8/12 مورخۀ  نامۀ  ضمن  به طوری که  ربنو  ایوب  »آقای 
]کرده اید[، طبق مادۀ 11 قانون و مادۀ 19 آیین نامۀ عتیقات به شما اجازه داده می شود که در 
زویه ]زیویه[ از محال سقز با اطالع و نظارت ادارۀ فرهنگ شهرستان و رعایت مواد 12-
13-14 و 16 قانون و مواد 27-28-29- و 31 آیین نامۀ عتیقات به انجام حفاری تجارتی 
مبادرت نموده ]و[ کلیۀ اشیائی ]را[ که به دست می آید به اداره کل باستان شناسی ارائه دهید 
که برطبق مقررات قانونی و آیین نامۀ عتیقات دربارۀ آن ها رفتار شود. مدت این اجازه نامه از 
تاریخ صدور تا پایان سال 1325 می باشد« )آمس، سند شمارۀ 344(. ناظر عملیات حفاری 
در سال 1325 زیویه آقای محمود راد بوده است که این مأموریت طی ابالغیۀ شمارۀ 1829 
اداره کل باستان شناسی ازطرف وزیر فرهنگ به او محول می شود )آمس، سند شمارۀ 345(. 
طی نامۀ شمارۀ 2054 مورخۀ 1325/9/17 از اداره کل باستان شناسی به ادارۀ فرهنگ سقز 
ابالغ می شود تا هر 15 روز یک بار گزارش حفاری و نیز صورت جلسۀ اشیاء مکشوفه 
به اداره کل باستان شناسی ارسال شود )آمس، سند شمارۀ 355( و متعاقب آن طی اولین 
گزارش ادارۀ فرهنگ سقز به شمارۀ تلگراف 4027 مورخۀ 1325/9/28 شرح کشفیات 
به شرح زیر به تهران ارسال می شود: چند عدد تیرکمان آهنی؛ النگو و پابند و سردیگ 

مفرغی؛ سرپارۀ جانوران از جنس گل، دو قطعه فلز مفرغی )آمس، سند شمارۀ 356(.
بازرس  بدون حضور  ظاهراً  به تاریخ 1325/9/24  سال 1325  تنها صورت جلسۀ 
اداره کل باستان شناسی یا ادارۀ فرهنگ تنظیم شده است که باتوجه به اهمیت آن به عنوان 

اولین صورت جلسۀ شروع حفاری، عین متن آن به شرح زیر می آید:
»با اطالع آقایان ابراهیم کیخسروی و محمدحسن کیخسروی به قرار شرح زیر اشیاء 
مکتشفه که از اثر حفاری از ده زیویه به دست آمده به این جانب اسداهلل جواهری مقیم قصبۀ 
شاه عبدالعظیم طهران تحویل گردیده. مفرق شکسته و سالم ده تیکه؛ النگوی مفرق بیست 
دانه؛ پابند مفرق شش دانه؛ پیکان مفرق بیست وپنج دانه؛ میخ مفرق دوازده دانه؛ سوسکک 
مفرقی شصت وپنج دانه؛ سر اردک گلی شکسته شش دانه. متعهدم اشیاء نامبرده را به وسیلۀ 

آقای ایوب ربنو به ادارۀ باستان شناسی تحویل دهم« )آمس، سند شمارۀ 359(.
ادارۀ  نامۀ شمارۀ 4059 مورخۀ 1325/10/1  نیز  و  این صورت جلسه  از محتوای 
فرهنگ سقز که در آن قید شده است: »چون آقای محمود راد بازرس فنی فعاًل در سقز 
نیست، اینک عین پاکت شمارۀ 1922 صادره به عنوان نامبرده ]را[ به ضمیمه تقدیم می دارد« 
)آمس، سند شمارۀ 357( و نیز مضمون تلگراف شمارۀ 5195 ادارۀ فرهنگ سقز که در 
آن قید شده است: »نمایندۀ ایوب ربنو بدون اطالع ادارۀ فرهنگ سقز اشیاء مکشوفه را به 
تهران انتقال داده است« )آمس، سند شمارۀ 363(، می توان به صورت تقریباً قطعی ادعا کرد 
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که حفاری های سال 1325 که درواقع حساس ترین مقطع حفاری در زیویه بوده است، 
بدون هیچ گونه نظارت وزارت فرهنگ انجام شده است و آقای اسداهلل جواهری به همراه 
فرد دیگری به اسم غریب داوودیان با دستی کاماًل باز و بدون هیچ گونه محدودیتی به انجام 

حفاری و غارت اشیاء منحصربه فرد و گران بهای زیویه پرداخته اند.

حفاری های سال 1326
در اواخر سال 1325 طی نامۀ شمارۀ 46951/2611 مورخۀ 1325/12/11 مجوز حفاری 
تجارتی تا پایان سال 1326 برای ایوب ربنو تمدید می شود )آمس، سند شمارۀ 364(. 
در ابتدای سال 1326 ایوب ربنو طی نامه ای به ادارۀ فرهنگ سقز عبداله نودل و اسداهلل 
جواهری را به عنوان نماینده و کارکنان خود برای کاوش در زیویه معرفی می کند )آمس، 
سند شمارۀ 366(. نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ این نامه این است که ربنو در مکاتباتش از 
کاغذهایی با سربرگ مخصوص با اسم خودش و امپریال بانک استفاده می کرده است و 
این خود سندی گویا دربارۀ شغل اصلی ایوب ربنو به عنوان سهام دار این بانک است که 
با استفاده از موقعیت مالی موفق شده است مجوز حفاری تجارتی در زیویه را از وزارت 
فرهنگ وقت اخذ کند. نمایندۀ ادارۀ فرهنگ سقز در حفاری سال 1326 محمدرشید امامی 
مدیر دبستان روستای گل تپه بوده است و برطبق اولین مکاتبۀ ایشان با ادارۀ فرهنگ عملیات 

حفاری از مورخۀ 1326/3/5 شروع شده است )آمس، سند شمارۀ 370(.
همان گونه که در سطرهای پیشین هم اشاره شد عملیات حفاری سال 1325 بدون 
حضور نمایندۀ ادارۀ فرهنگ سقز انجام شده است و چنین به نظر می رسد که آقای محمود 
زیویه  از  فقط  تعیین شده است،  ناظر حفاری  به عنوان  فرهنگ  ازطرف وزارت  که  راد 
بازدیدی مختصر داشته و حضور مستمر نداشته است. در مورخۀ 1326/3/6 ایوب ربنو 
طی نامه ای به اسداهلل جواهری، غریب داوودیان و موسی داوودیان متذکر می شود که خود 
را به ادارۀ فرهنگ سقز معرفی کنند و ضمن حفاری زیویه اشیائی را هم که در دست 
اشخاص است بخرند )آمس، سند شمارۀ 375(. این سند به خوبی گویای این واقعیت است 
که عالوه بر اشیاء حاصل از حفاری، به احتمال زیاد بخش اعظم اشیائی را هم که اهالی زیویه 
و روستاهای اطراف به صورت اتفاقی یا با حفاری های غیرمجاز یا به هر شیوۀ دیگری 
به دست آورده اند، به دلیل ناآشنایی با بازارهای خرید عتیقه و نیز شرایط آسان تر معامله با 
نمایندۀ ایوب ربنو یعنی اسداهلل جواهری، به او فروخته اند و این موضوع کاماًل مسکوت 
مانده است و هیچ سند و مدرکی دررابطه با این گونه معامالت در دست نیست. ولی اگر 
فرضیۀ پیداشدن اتفاقی گنجینۀ زیویه و غارت آن توسط اهالی که اولین بار یدا گدار در 
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مجلۀ فرانسوی فرانسه مصور در 8آوریل1950 به آن اشاره می کند و بعدها با کمی تغییرات 
در منابع دیگر ازجمله ون افورد )Van ufford, 1962, p25(، کنتور )Kantor,1957, p10( هم 
آمده واقعیت داشته باشد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که ایوب ربنو و هیئتش اکثر 
اشیاء غارت شده را به شیوه های مختلف خریده اند و بعدها در همان سال 1325 و اوایل 
سال 1326 برای فروش به اداره کل باستان شناسی عرضه کرده اند. مکاتبات و اسناد موجود 
در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران که در ادامۀ مطلب به صورت مفصل بررسی خواهند 
شد هم به روشنی گویای این واقعیت است که حجم تقریباً زیادی از اشیاء را ایوب ربنو و 

چند دالل دیگر عتیقه برای فروش به اداره کل باستان شناسی پیشنهاد داده اند.
• اولین صورت جلسۀ اشیاء مکشوفۀ سال 1326 را آقای امامی نمایندۀ ادارۀ فرهنگ تنظیم 
کرده و در آن قید کرده است که حاصل حفاری از 1326/3/5 لغایت 1326/4/16 
جمعاً هفت قطعه به شرح زیر است: »مفرغ بدون مشخصات 3 تیکه؛ کوزۀ گلی 
قرمز شکسته یک عدد؛ کوزۀ گلی قرمز یک عدد؛ قدح گلی شکسته یک عدد؛ کلۀ 

شکستۀ مجسمۀ شیر یک عدد« )آمس، سند شمارۀ 391(.
در مورخۀ 1326/4/15 درپی مکاتبات عدیدۀ آقای امامی برای به کارگیری فرد دیگری 
به عنوان ناظر عملیات حفاری به علت ناتوانی ایشان در ادامۀ کار به علت درد چشم، ادارۀ 
فرهنگ سقز محمدسعید عدنانی را به عنوان نمایندۀ ادارۀ فرهنگ برای نظارت بر عملیات 

حفاری مأمور می کند.
• صورت جلسۀ دوم سال 1326 در 23 مرداد با حضور آقای محمدسعید عدنانی نمایندۀ 
جدید ادارۀ فرهنگ سقز تنظیم شده که جزئیات اشیاء مکشوفه به شرح زیر در آن قید 
شده است: »یک تکه استخوان عاج با نقش سه صورت و یک صورت شیر؛ یک تکه 
عاج دارای خطوط؛ میخ مفرغی چهار عدد؛ نصف سر مجسمۀ گلی گوساله به وزِن 
تقریبی یک من و تکه پارۀ متفرقه از همان مجسمۀ گلی؛ مجسمۀ شتر گلی کوچک« 

)آمس، سند شمارۀ 402(.
دو نکتۀ قابل تأمل در حفاری های سال 1326 وجود دارد:

1. تنظیم فقط دو صورت جلسه از اشیاء مکشوفه طی 7 تا 8 ماه حفاری و کاوِش بدون 
محدودیت، دربرگیرندۀ 15 قلم شیء شامل ظروف و اشیاء سفالی شکسته، چند قطعه مفرغ 
و دو قطعه عاج است. عالوه براین طبق نامۀ مورخه 1326/5/18 آقای سلیم فیض نژاد نمایندۀ 
جدید ادارۀ فرهنگ سقز، عملیات حفاری از مورخۀ 1326/5/15 تا 1326/6/4 ظاهراً به دلیل 
قطع امید آقای جواهری حفار زیویه از کشف اشیاء گران بها متوقف می شود و نامبرده به تهران 

مراجعت می کند )آمس، سند شمارۀ 400(.
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امامی، محمدسعید  آقایان محمدرشید  به ترتیب  2. در طول حفاری های سال 26 
عدنانی و سلیم فیض نژاد -همه از آموزگاران ادارۀ فرهنگ- مسئولیت نظارت بر عملیات 
حفاری زیویه را برعهده داشته اند و ظاهراً به استناد مکاتبات نامبردگان با ادارۀ فرهنگ دلیل 
اصلی تغییر مکرر ناظراْن وضعیت نامساعد جوی و نیز ناتوانی جسمانی برای ادامۀ کار 

نظارت بوده است.

حفاری های سال 1327
مجوز حفاری تجارتی آقای ربنو در مورخۀ 1327/1/23 و طی نامۀ شمارۀ 262 ادارۀ 
فرهنگ کردستان تا پایان همان سال و با همان شرایط قبلی تمدید شد؛ با این اختالف که 
در این نامه عالوه بر حفاری زیویه، اسم قافالن طو )قپالنتو( نیز ذکر شده و این بدین معنی 
است که محدودۀ مجاز برای حفاری تجارتی توسعه یافته و حفاری در قپالنتو نیز مجاز 
اعالم شده است )آمس، سند شمارۀ 413(. ناظر ادارۀ فرهنگ در سال 1327 آقای عبداهلل 
ویسی بوده و به استناد ابالغیۀ ادارۀ فرهنگ برای ایشان چنین به نظر می رسد که عملیات 
حفاری در این سال از اوایل مردادماه شروع شده است. در تاریخ 1327/5/13 قراردادی 
میان مالکان روستای زیویه و آقای غریب داوودیان، نمایندۀ آقای ربنو با موضوع شیوۀ 
تقسیم اشیاء مکشوفه و قدرالسهم هرکدام از دو طرف منعقد می شود که به موجب این 
قرارداد مقرر می شود: »از کلیۀ اشیاء مکشوفه و بهای آن پس از وضع سهم دولت، طبق 
مقررات ادارۀ عتیقاْت صدی سی وپنج ]متعلق[ به مالکان نامبرده و بقیه متعلق به آقای 
ربنو خواهد بود؛ کلیۀ مخارج مربوط به حفاری و غیره به عهدۀ آقای ربنو است« )آمس، 
سند شمارۀ 415(. در طول فصل حفاری سال 1327 هفت صورت جلسۀ کشف به شرح 
زیر تنظیم شده است که آخرینش در 10 آبان بوده است و ظاهراً طبق مندرجات نامۀ ناظر 
حفاری به ادارۀ فرهنگ سقز در این تاریخ به دلیل برودت هوا عملیات حفاری در این سال 

به پایان رسیده است.
به لحاظ اینکه متن صورت جلسه ها در طول سال های حفاری تجارتی در زیویه تقریبًا 
یکسان بوده و تغییرات بسیار جزئی در آن ها داده شده است، برای آشنایی خوانندگان 
با شیوۀ نگارش صورت جلسه ها عین متن صورت جلسۀ مورخۀ 1327/5/31 در اینجا 
می آید: »به اطالع آقایان محمدحسن کیخسروی مالک قریۀ زیویه و چند نفر معتمدین 
محلی و عبداهلل ویسی بازرس ادارۀ فرهنگ سقز ]می رسانم که[ این جانب اسداهلل جواهری 
شناسنامۀ شمارۀ 2821 مقیم قصبۀ شاه عبدالعظیم طهران نمایندۀ آقای ایوب ربنو درنتیجۀ 
از حفر کوه  تاریخ 27/5/31 اشیاء صورت زیر را  تا  تاریخ 27/5/20  از  عمل حفاری 
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زیویه استخراج نموده و نزد خودم می باشد. ]شرح کشفیات:[... . و بدین وسیله متعهدم در 
مراجعت طهران عیناً اشیاء مکشوفۀ باال را به وسیلۀ آقای ایوب ربنو به ادارۀ باستان شناسی 
تحویل دهم. در خاتمه این صورت مجلس در 5 نسخه تهیه، دو نسخه نزد مالک محل و 
دو نسخه به ادارۀ فرهنگ سقز و یک نسخه نزد آقای جواهری خواهد بود. امضاء: آقای 
محمدحسن کیخسروی، عبداهلل ویسی، اسداهلل جواهری، علی سعیدی پیش نماز، علی 

وحدت دهبان.«
جزئیات اشیاء مکشوفۀ صورت جلسه شده به شرح زیر است:

• صورت جلسۀ 1327/5/31 کشفیات 20 تا 31 مرداد به شرح: 31 عدد زنگ مفرغی؛ 
4 عدد کوزه و ظروف سفالی؛ یک عدد کاسۀ مفرغی؛ سر عصای مفرغی؛ 18 عدد 

ظرف مفرغی؛ 2 عدد پیشانی بنِد مال ]اسب[ از مفرغ )آمس، سند شمارۀ 427(.
• صورت جلسۀ 1327/6/11 کشفیات 1 تا 11 شهریور به شرح: 2 عدد چفت مفرغی 
صندوق؛ یک عدد سر مجسمۀ بز کوهی؛ یک عدد دشنۀ آهنی؛ 12 عدد پولک 

استخوانی؛ یک عدد کوزۀ لعابی )آمس، سند شمارۀ 428(.
• صورت جلسۀ 1327/6/21 کشفیات 12 تا 21 شهریور به شرح: 200 مهرۀ عقیق قرمز؛ 
100 مهرۀ شیشۀ سفید؛ دو عدد زنگ مفرغی؛ تغار بزرگ گلی؛ گلدان شکسته؛ چهل 
تیکه مفرغ شکسته و خردشده؛ کارد مفرغی با دستۀ نقره )آمس، سند شمارۀ 424(.

• صورت جلسۀ 1327/7/1 کشفیات مورخۀ 22 شهریور تا 1 مهر به شرح: 4 عدد کوزۀ 
سفالی شکسته؛ 8 عدد پولک مال نقره ای؛ یک عدد جام مفرغی سالم؛ 30 عدد 

سرنیزۀ آهنی )آمس، سند شمارۀ 433(.
کوزۀ  عدد  به شرح: 16  مهر  تا 11   2 مورخۀ  کشفیات  صورت جلسۀ 1327/7/11   •
سفالی؛ یک عدد سر مفرغی عصا؛ دو من خرده سفال شکسته )شش کیلو(؛ پنج سیر 

خرده مفرغ )375 گرم( )آمس، سند شمارۀ 441(.
• صورت جلسۀ 1327/7/20 کشفیات مورخۀ 12 تا 20 مهر به شرح: 7 عدد کوزۀ سفالی؛ 

نصف مجسمۀ مفرغی با تنۀ حیوانی و سر انسانی )آمس، سند شمارۀ 444(.
• صورت جلسۀ 1327/8/10 کشفیات مورخۀ 21 مهر تا 10 آبان به شرح: 3 عدد کوزۀ 
سنگی؛ 3 عدد بشقاب سنگی به رنگ های سبز و قهوه ای؛ قندان سنگی سیاه رنگ؛ 
2 عدد کوزۀ سفالی؛ 7 سیر تیکه های مفرغی شکسته )525 گرم(؛ 3 سیر استخوان 

نقش دار )قطعات عاج( )آمس، سند شمارۀ 449(.
از بررسی صورت جلسه های مذکور می توان به این نتیجه رسید که در مقایسه با 
سال های 1325 و 1326 حفاری ها در این سال منظم تر بوده و با نظارت کامل عبداهلل ویسی 
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نمایندۀ ادارۀ فرهنگ انجام شده است و صورت جلسه ها نیز دقیق تر و به موقع تر تنظیم 
شده اند و این موضوع می تواند به علت حضور آقای ویسی باشد که باوجودِ تأمین نشدن 

منبع پرداخت فوق العادۀ مأموریت ایشان، وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام داده است.

حفاری های سال 1328
اداره کل باستان شناسی پروانۀ کاوش در زیویه در سال 1328 را طی نامۀ شمارۀ 1623/151 
مورخۀ 1328/1/30 به نام ایوب ربنو تمدید کرد )آمس، سند شمارۀ 457( و ایوب ربنو 
نیز در مورخۀ 1328/4/2 اسداهلل جواهری را به عنوان نمایندۀ خود برای همکاری به ادارۀ 

فرهنگ سقز معرفی کرد )آمس، سند شمارۀ 461(.
اسداهلل جواهری عالوه بر حفاری در زیویه ازطرف ایوب ربنو مأموریت داشت تا اشیاء 
باستانی ای را که در دست مردم بود خریداری کند و هدف اصلی جواهری از بازدید از 
روستاهای اطراف زیویه نیز خریداری این گونه اشیاء حاصل از حفاری های غیرمجاز بوده است. 
ازجمله مناطق اطراف زیویه که حفاری های غیرمجاز گسترده در آن واقع شده قپالنتو و 
محوطه های اطراف آن بوده است که از متن نامۀ مورخۀ 1328/4/26 عبداهلل ویسی ناظر ادارۀ 
فرهنگ می توان به حجم گستردۀ حفاری و تخریب در این حدود پی برد. آقای ویسی در این 
نامه متذکر می شود: »به اندازه ای حفرها زیاد است، بلکه از حفاری زیویه که مدت چند سال 
است مشغول هستند بیشتر می باشد. قسمتی هم دارای قبر بوده و قبرها را زیرورو کرده اند؛ 
بعضی استخوان مرده و تیکه کاسه های گلی میان خاک ها پیدا بود« )آمس، سند شمارۀ 465(. 
در این نامه به هیچ گونه شیء مکشوفه ای اشاره نشده است؛ ولی در نامه ای دیگر آقای عبداهلل 
ویسی به تاریخ 1328/5/16 به صورت کاماًل واضح اشاره می کند که از حفاری های قپالنتو 
اشیاء زیادی به دست آمده است، درحالی که اسداهلل جواهری موفق نشده است، هیچ شیئی را 
خریداری کنند )آمس، سند شمارۀ 469(. این شکست شاید به دلیل اعتمادنداشتن اهالی به 
اسداهلل جواهری یا مبلغ ناچیز پیشنهادی او بوده است و چه بسا بعدها این اعتماد جلب شده 

باشد و نامبرده به خریداری این اشیاء موفق شده باشد...؟
• اولین صورت جلسۀ سال 1328 را اسداهلل جواهری در تاریخ سوم مرداد با حضور 
عبداهلل ویسی، مالکان زیویه و پیش نماز روستا تنظیم کرده است که در آن به شرح زیر 
به کشفیات حاصل از حفاری از مورخۀ 18 تیر تا 3 مرداد در 12 بند اشاره شده است: 
1. دو عدد چراغ گلی لوله دار؛ 2. یک عدد پیاله و یک عدد کوزۀ کوچک گلی؛ 3. دو 
عددکوزۀ کوچک لعاب دار؛ 4. یک عدد زنگ )زنگولۀ( مفرغی پوسیده؛ 5. یک قطعه 
مفرغی مدور شبیه سر قوری؛ 6. یک عدد قندان گلی شکسته؛ 7. پنج سیر تیکه های 
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مفرغی بدون محسنات )تزئینات(؛ 8. سیزده عدد میخ مفرغی؛ 9. دو عدد میخ بزرگ 
مفرغی با سرهای چهارپر؛ 10. یک عدد سر مفرغی عصا؛ 11. یک قطعه با عنوان 
سرچفت صندوق به اندازۀ بندانگشت و پهنای دو سانت که رویش طال و زیرش 
مفرغ است )ظاهراً لعاب طالیی داشته است(؛ 12- یک عدد پیالۀ گلی قرمز شکسته 

)آمس، سند شمارۀ 466(.
عالوه بر این صورت جلسه در طول سال 1328 پنج صورت جلسۀ کشف دیگر هم 

به شرح زیر تنظیم شده است:
• صورت جلسۀ 1328/5/10 کشفیات مورخۀ 4 تا 10 مرداد به شرح: 84 قطعه اشیاء متنوع 
مفرغی شامل لوله های مفرغی، قوطی مفرغی، زنگ، اشیاء شبیه درب قوطی، پیاله، 
دهنۀ اسب؛ و 60 کیلو تیکه های بزرگ و کوچک خردشدۀ بدون محسنات )آمس، 

سند شمارۀ 481(.
• صورت جلسۀ 1328/5/21 کشفیات مورخۀ 11 تا 21 مرداد به شرح: 28 قطعۀ متنوع 

مفرغی؛ 5 عدد ظرف سفالی؛ 2 عدد بشقاب سنگی )آمس، سند شمارۀ 484(.
• صورت جلسۀ 1328/5/28 کشفیات مورخۀ 22 تا 28 مرداد به شرح: 2 عدد بشقاب 
سنگی؛ 3 عدد شیء مفرغی؛ 14 عدد میخ مفرغی که سر آن ها آب طال شده است؛ 
یک عدد مهرۀ کوچک طالیی شبیه سیم پیچیده شده )احتماالً گوشواره( )آمس، سند 

شمارۀ 488(.
• صورت جلسۀ 1328/7/15 کشفیات مورخۀ 29 مرداد لغایت 15 مهر به شرح: سنگ 
ستونی مدور به درازای 70 سانتی متر و قطر 40 سانتی متر دارای برجستگی و خطوط؛ 
12 کیلو تیکه های کوچک و بزرگ سفال لعاب دار و نقاشی شده؛ خنجر شکسته با 
دستۀ استخوانی و میخ طال؛ پولک مفرغی بدون محسنات )آمس، سند شمارۀ 509(.
• صورت جلسۀ 1328/8/15 کشفیات مورخۀ 16 مهر لغایت 15 آبان به شرح: 270 عدد 
خرده طالی سادۀ خیلی کوچک به وزِن یک مثقال و بیست وسه نخود؛ هشت کیلو 

تکه های سفالی با لعاب مختلف )آمس، سند شمارۀ 517(.
در تاریخ 1328/12/8 صورت جلسۀ تقسیم اشیاء مکشوفۀ سال 1328 با حضور 
باستان شناسی،  اداره کل  رئیس  باستان،  ایران  موزۀ  مدیر  باستان شناسی،  فنی  مدیرکل 
موزه داران و بازرسان موزه و صاحب پروانۀ حفاری تنظیم می شود و در آن سهم هرکدام 

از طرف ها به شرح زیر تعیین می شود:
سهم موزه: کلیۀ اشیاء مفرغی اعم از قطعاتی شبیه لولۀ پهن و عریض؛ پایۀ تخت یا 
صندلی؛ زنگ و قطعات مفرغ دارای نقوش برجسته؛ سنجاق سرهای مدور؛ سیزده عدد 

حفاری های تجاری و اشیای 
کشف شده در زیویّه در...



50
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

ظرف سفالی سالم؛ چهار ظرف سنگی؛ یک میخ بزرگ لعابی و قطعات مختلف سفالی؛ 
یک عدد بست مفرغی با روکش طال؛ 12 عدد میخ مفرغی با سر طالیی؛ و مقداری 
دکمه های ریز طالیی. سهم حفار: تمام قطعات ظروف سفالی لعاب دار؛ یک عدد گرز از 
سنگ مرمر؛ یک عدد سر قوچ نقره ای کوچک؛ یک عدد کارد آهنی شکسته با دستۀ نقره؛ 

عاج الوان؛ و قطعات مفرغی شبیه سر مرغابی )آمس، سند شمارۀ 526(.
در سال 1328 طی ابالغیه های شمارۀ 5657/15218/7 و 5657/15217/7 مورخۀ 
1328/5/23 ازطرف وزیر فرهنگ به آقایان علی حاکمی و محمود راد بازرسان اداره کل 
دریاچۀ  آذربایجان غربی، جنوب  تا حفاری های  داده می شود  مأموریت  باستان شناسی 
ارومیه و شمال کردستان را شروع کنند و نقشه برداری های الزم را انجام دهند )آمس، 
البته تاکنون هیچ گونه گزارش و مستنداتی مبنی بر حفاری  اسناد شمارۀ 495 و 496(. 
علمی و نقشه برداری گروه مذکور در زیویه عرضه نشده است و چنین به نظر می رسد که 

باستان شناسان مذکور فقط در آذربایجان فعالیت کرده اند و به زیویه عزیمت نکرده اند.

حفاری های سال 1329
در اسناد آرشیوی موردمطالعه، سندی مبنی بر تمدید مجوز کاوش در سال 1329 وجود 
ندارد؛ ولی به استناد اولین صورت جلسۀ تنظیمی، عملیات حفاری در این سال از ابتدای 
خرداد آغاز شده است. در طول حفاری های سال 1329 جمعاً سه صورت جلسه به شرح 

زیر تنظیم شده است:
• صورت جلسۀ مورخۀ 1329/3/31 کشفیات 1 تا 31 خرداد به شرح: 35 عدد پیکان تیر؛ 
یک عدد لولۀ طالیی به طول 5 سانتی متر و وزن یک مثقال؛ پیالۀ سنگی سیاه رنگ؛ سه 
عدد کوزۀ سفالی لعاب دار؛ و حدود 5 قطعۀ متنوع مفرغی )آمس، سند شمارۀ 541(.
• صورت جلسۀ مورخۀ 1329/5/24 کشفیات 1 تیر تا 24 مرداد به شرح: سر مجسمۀ بره 
از سنگ؛ گل کوچک گچی؛ ظرف سنگی نعلبکی شکل سبزرنگ؛ یک قطعۀ پوسیدۀ 
نقره به وزِن یک سیر؛ کاسۀ سفالی تخم مرغی شکل شکسته؛ دو عدد کاسۀ سفالی 
با نقوش سیاه؛ یک کیلو قطعات سفالی منقوش؛ چهار سیر قطعات شکستۀ عاج 

)آمس، سند شمارۀ 546(.
• صورت جلسۀ مورخۀ 20 /7/ 1329 کشفیات 25 مرداد تا 20 مهر به شرح: 4 عدد ظرف 
سفالی متنوع؛ 5 قطعه شیء مفرغی شامل النگو، میخ و دهنۀ اسب؛ 7 عدد مجسمۀ 
کوچک سنگی؛ 8 کیلو سفال شکسته؛ 18 عدد پیکان از جنس عاج؛ 12 سیر عاج 
شکسته؛ یک قطعه به شکل آجر منقوش؛ 6 قطعه سنگ با نقش های متنوع )آمس، 
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سند شمارۀ 551(.
ازجمله اسناد و مکاتبات مهم سال 1329 نامۀ شمارۀ 15 ازطرف عبداهلل ویسی ناظر 
عملیات حفاری زیویه خطاب به ادارۀ فرهنگ سقز به تاریخ 1329/6/31 است که از دو 

جهت اهمیت دارد )آمس، سند شمارۀ 549(:
 600( خروار  دو  تقریبی  به وزِن  جمعاً  بزرگ  مجسمه ای  تکه شکسته های  کشف   .1
کیلوگرم( که باوجودِ کاوش در محدودۀ 50×50متری اطراف محل کشْف قطعات 
اصلی مجسمه ازجمله سر آن کشف نمی شود و درنهایت این مجموعه در انباری 
نگهداری می شود و آقای جواهری نیز از تحویل رسمی آن و تنظیم صورت جلسۀ 
کشف آن سر باز می زند. گفتنی است که تاکنون در هیچ مقاله و کتابی ذکری از این 
مجموعه به میان نیامده است؛ چه بسا اگر اهل فن این مجموعه را بررسی می کردند، 

بسیاری از زوایای تاریخ و تمدن مانا و خصوصاً ساکنان زیویه روشن می شد.
عبداهلل ویسی در مکاتبۀ بعدی در تاریخ 1329/7/20 دوباره به این مجموعه -که 
درکل شامل 37 قطعه بوده است- اشاره می کند و متذکر می شود که 6 قطعۀ شاخص از 
این مجموعه در طی صورت جلسۀ مورخۀ 20 مهر برای مطالعه و بررسی بیشتر یا به قول 
ایشان »نمونه برداری« در اداره کل باستان شناسی، به آقای جواهری تحویل داده شده و بقیه 

همچنان نزد مالکان زیویه به امانت گذاشته شده است )آمس، سند شمارۀ 554(.
2. اشاره به شواهد معماری شامل چهار ضلع دیوارهای منظم و متصل به هم با پوشش و 
اندود گچی که طی عملیات کندوکاو به قصد به دست آوردن قطعات مجسمۀ شکستۀ 
مذکور نمایان شده اند؛ ولی به مرور زمان و براثر بی توجهی مسئوالن وقت، این 
شواهد معماری که درواقع گران بهاترین و اصلی ترین بخش بقایای تمدن مانایی 
زیویه بوده اند ازبین رفته اند. البته عالوه بر ناظر عملیات حفاری، رشید کیخسروی 
نیز به تشریح بخش هایی از معماری نمایان شدۀ زیویه طی عملیات حفاری، اشاره 
را  »اسداهلل جواهری چهاردیواری و اسکلت دیوارها  می کند و مدعی است که 
که سفیدکاری یا رنگ وروغن کاری بوده اند با مهارت خاصی از زیر خاک خارج 

می نموده است« )کیخسروی، 1388، ج3، ص214(.
کیخسروی در جلد سوم کتاب خود در قالب ذکر خاطره ای به بازگویی وقایع یک 
روز حفاری در مورخۀ 1328/3/1 می پردازد و ضمن اشاره به شیوه و روش کار اسداهلل 
جواهری حفار زیویه و نمایندۀ ایوب ربنو به تشریح کامل یک روز کاری می پردازد و به 
کشف اتفاقی سه کوزۀ سفالی لعاب دار )کیخسروی، 1388، ج3، ص162( و نیز بقایای یک 
اسکلت اشاره می کند که اشیائی باارزش شامل گوشوارۀ طال، گردنبنِد ترکیبی طال و عاج، 
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دستبند طال با نقش شیر در دو انتهایش، تعداد زیادی دکمه و پالک طالیی، یک عدد لولۀ 
طالیی و یک قطعه عاج منقوش به ابعاد 2×2 سانتی متر را به همراه داشته است )کیخسروی، 

1388، ج3، صص 187-167(.
نکتۀ قابل تأمل در این بخش این است که در صورت جلسه های تنظیمی تاریخ مذکور، 
فقط به یک عدد لولۀ طالیی و سه عدد کوزۀ سفالی اشاره شده است و اگر ادعای آقای 
کیخسروی دربارۀ کشفیات آن روز کاری درست باشد، این شبهۀ کلی و مهم ایجاد می شود 

که احتماالً بخش اعظمی از اشیاء باارزش مکشوفه اصاًل صورت جلسه نمی شده اند.

حفاری های سال 1330
مجوز حفاری تجارتی زیویه در سال 1330 در ابتدا طی نامۀ شمارۀ 28184/2936 مورخۀ 
1329/9/12 وزارت فرهنگ به آقای ابراهیم کیخسروی واگذار شده و در این نامه قید 
شده است که آقای ایوب ربنو به نفع آقای کیخسروی از حفاری در زیویه انصراف داده است 
)آمس، سند شمارۀ 560(. ابراهیم خان کیخسروی در تاریخ 1330/1/13 طی نامه ای به 
ادارۀ فرهنگ سقز انصراف خود را از انجام عملیات حفاری اعالم می کند و ادارۀ فرهنگ 
مجدداً قراردادی با آقای ایوب ربنو منعقد می کند )آمس، سند شمارۀ 563(. این موضوع 
را از متن صورت جلسه های تنظیمی سال 1330 نیز می توان فهمید که امتیاز حفاری در 
سال 1330 نیز در اختیار آقای ربنو بوده است. مسئولیت نظارت بر عملیات حفاری زیویه 
نیز طی ابالغیۀ شمارۀ 1049 مورخۀ 1330/3/1 همچنان به عبداهلل ویسی محول می شود 

)آمس، سند شمارۀ 574(.
• اولین صورت جلسۀ کشفیات سال 1330، دربرگیرندۀ کشفیات 5 خرداد تا 11 تیر 
را اسداهلل جواهری در تاریخ 1330/4/11 به شرح زیر تنظیم کرده است: قطعه ای 
استخوانی شبیه سر عصا به شکل مار؛قطعه ای از جنس چوب شبیه دستۀ خنجر؛ 
مجسمۀ سفالی اردک؛ 6 کیلو قطعات سفال لعاب دار؛ دو عدد بشقاب لعاب دار ساده؛ 

کوزۀ سفالی لعاب دار سبزرنگ منقوش )آمس، سند شمارۀ 579(.
لغایت 3  تیر  دربرگیرندۀ کشفیات 12  بعدی در مورخۀ 1330/6/3  صورت جلسۀ   •
شهریور است که ظاهراً طی حدود 42 روز کاری مداوم فقط یک عدد بشقاب 
سنگی کشف شده است که به 18 تیکۀ شکسته تقسیم شده و دارای سه تا پایه است 
)آمس، سند شمارۀ 563(. در طول سال 1330 فقط دو صورت جلسۀ کشف مذکور 
تنظیم شده است که به استناد آن در طول حداقل 4 ماه کار مداوم فقط 8 قلم شیء 
سفالی، سنگی، چوبی، استخوانی، و مفرغی غیرشاخص و حدود 6 کیلو قطعات 
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ظروف سفالی کشف شده است که جای بسی تأمل دارد.

حفاری های سال 1331
مجوز حفاری تجارتی سال 1331 در زیویه به شمارۀ 13761/836 مورخۀ 1331/4/17 به اسم 
آقای ایوب ربنو صادر شده است و طبق آن مجوز حفاری در زیویه و شعاع 50کیلومتری 
اطراف آن به مدت یک سال از تاریخ صدور نامه به نامبرده اعطا شده است )آمس، سند شمارۀ 
597(. نکتۀ جالب در این اجازه نامه، توسعۀ محدودۀ مجاز برای حفاری به شعاع 50کیلومتری 
اطراف زیویه برای آقای ربنو است و علت این توسعۀ محدوده نیز ظاهراً جبران خساراتی 
بوده است که نامبرده در طول سال های گذشته و طی عملیات حفاری در زیویه متحمل 
شده است. با کمی تأمل در این اجازه نامه به کم توجهی بیش ازحد مسئوالن وزارت فرهنگ 
و اداره کل باستان شناسی وقت پی می بریم که چشم خود را بر سطح وسیع تخریب آثار و 
شواهد معماری و نیز غارت و چپاول آثار منحصربه فرد زیویه در طول 6 سال حفاری و 
کندوکاو بی قاعده بسته اند و به جای بازدید و بررسی کارشناسانه از وضعیت فعالیت هیئت 
مذکور و سطح تخریب این محوطۀ باارزش باستانی، هرساله مجوز حفاری و درواقع غارت 
و تخریب زیویه را تمدید کرده اند و در نهایِت ناباوری برای جبران خسارت احتمالی این 

دالل حرفه ای عتیقه مناطق بیشتری را در اختیار او قرار داده اند.
در ابتدای این نامه از خدمات ایوب ربنو برای جمع آوری گنجینۀ زر )زیویه( قدردانی 
شده است. این اولین بار است که در نامه ای رسمی به گنجینۀ زر )زیویه( اشاره شده است؛ 
این درحالی است که در صورت جلسه های تنظیم شده در محل تا این تاریخ فقط به چند 
مورد جزئی و غیرشاخص از اشیاء طالیی مکشوفه در زیویه به شرح زیر اشاره شده است:

• یک قطعه با عنوان سرچفت صندوق به اندازۀ بندانگشت و پهنای دو سانت که رویش 
طال و زیرش مفرغ است )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/5/3(.

• چهارده عدد میخ مفرغی که سر آن ها آب طال شده است؛ یک عدد مهرۀ کوچک طالیی 
شبیه سیم پیچیده شده )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/5/28(.

• خنجر شکسته با دستۀ استخوانی و میخ طال )صورت جلسۀ مورخۀ 1328/7/15(.
نخود  بیست وسه  و  مثقال  یک  به وزِن  کوچک  خیلی  سادۀ  عدد خرده طالی   270  •

)صورت جلسۀ مورخۀ 1328/8/15(.
• یک عدد لولۀ طالیی به طول 5 سانتی متر و وزن یک مثقال )صورت جلسۀ مورخۀ 

.)1329/3/31
علت این موضوع می تواند یکی از فرضیه های مشروحۀ زیر باشد:
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و  قانونی  مقررات  از ضوابط و  به صورت جداگانه و خارج  اشیاء زرین مکشوفه   -
توافق نامه ها و به صورت محرمانه بین موزۀ ایران باستان و دارندۀ مجوز حفاری 

تجارتی تقسیم شده است.
- حفاران زیویه )اسداهلل جواهری و ایوب ربنو( با اقناع افرادی که صورت جلسه ها را 

امضاء کرده اند، اشیاء زرین مکشوفه را در این صورت جلسه ها قید نکرده اند.
- در مجوز حفاری سال 1331 اشاره شده است: »آقای ایوب ربنو در جواب نامۀ مورخۀ 
31/3/17 باتوجه به خدماتی که در جمع آوری گنجینۀ زر )زیویه( کردستان به عمل 
آورده اید...«، ذکر عنوان جمع آوری گنجینه شاید اشاره به این موضوع باشد که اشیاء 
زرین زیویه را جواهری و ربنو از مردم زیویه و روستاهای اطراف جمع آوری و 

خریداری کرده اند و به همین دلیل در صورت جلسه ها قید نکرده اند.
نمایندۀ آقای ربنو در حفاری سال 1331 حبیب قدیسی بوده است. وی طی نامۀ 
مورخۀ 1331/6/19 دوباره اسداهلل جواهری را به عنوان جانشین خود به ادارۀ فرهنگ سقز 
معرفی کرده است. ناظر و نمایندۀ ادارۀ فرهنگ نیز محمدرسول یزدانی بوده است که طی 
ابالغیۀ شمارۀ 1752 مورخۀ 31/5/15 به این مأموریت اعزام شده است. باتوجه به اینکه طی 
سال های 1327 لغایت 1331 عبداهلل ویسی مسئولیت نظارت بر حفاری را برعهده داشته و 
در سال 1331 این مسئولیت به یزدانی محول شده است، رئیس اداره کل باستان شناسی طی 
نامۀ شمارۀ 1189 مورخۀ 1331/5/26 علت این موضوع را جویا شده است )آمس، سند 
شمارۀ 272(. ادارۀ فرهنگ سقز در جواب این نامه اعالم می دارد که آقای ویسی به کار 

حساس تری گمارده شده است...؟
و  شده  تنظیم  مورخۀ 1331/6/15  در  سال 1331  کشفیات  اولین صورت جلسۀ   •  
کشفیات 15 مرداد تا 15 شهریور به شرح زیر در آن قید شده است: پنج عدد پولک 
مفرغی جفتی؛ پنج قطعۀ مفرغی شبیه سر قوری؛ دو عدد قوطی نازک مفرغی؛ پنج 
عدد حلقۀ مفرغی؛ حدود 6 کیلو خرده مفرغ اشیاء متفرقه )آمس، سند شمارۀ 607(.
در مورخۀ 1331/5/20 قراردادی میان مالکان زیویه و مهندس قدیسی منعقد شده 
است. نحوۀ تقسیم و سهم هر طرف طبق این قرارداد بدین صورت بوده است: بعداز کسر 
سهم دولت، بقیۀ اشیاء به نسبت 30 درصد مالکان زیویه و 70 درصد مهندس قدیسی 
تقسیم شود. درضمن مخارج ایاب وذهاب آقای کیخسروی به تهران برای تحویل اشیاء 
به اداره کل باستان شناسی و فوق العادۀ مأموریت نمایندۀ ادارۀ فرهنگ نیز برعهدۀ قدیسی 
باشد )آمس، سند شمارۀ 613(. گفتنی است که این میزان در قراردادهای سال های قبلی 35 

درصد سهم مالکان زیویه و 65 درصد سهم حفار بوده است.
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• صورت جلسۀ مورخۀ 1331/7/5 کشفیات 15 شهریور تا 5 مهر به شرح: مجسمۀ سر و 
گردن اسب مفرغی؛ چهار دست و پای یک مجسمۀ شیر از مفرغ؛ دو دست مجسمۀ 
گوسالۀ مفرغی؛ 6 عدد پیکان جنگی مفرغی؛ دو عدد میخ مفرغی که روی آن ها 

طالی خالص است )آمس، سند شمارۀ 619(.
از تاریخ 1331/7/5 ادارۀ فرهنگ سقز به دلیل کمبود آموزگار محمدرسول یزدانی را از 
زیویه احضار کرد و به همین علت عملیات حفاری به دلیل حضورنداشتن ناظر ادارۀ فرهنگ 
و نیز بیماری آقای جواهری ظاهراً تعطیل شد و کل اشیاء مکشوفۀ موضوع صورت جلسۀ 
تاریخ 5 مهر1331 نزد آقایاِن کیخسروی )مالکان زیویه( به امانت گذاشته شد تا مالکان 

زیویه خودشان آن ها را به تهران انتقال دهند.
به استناد نامۀ شمارۀ 134 مورخۀ 1332/1/22 اداره کل باستان شناسی خطاب به حبیب اهلل 
قدیسی، اشیاء مکشوفۀ سال 1331 )موضوع صورت جلسه های مذکور( تا آن تاریخ تحویل 
اداره کل باستان شناسی نشده است )آمس، سند شمارۀ 668( و به استناد مکاتبات موجود، 
ادارۀ  اطالع  بدون  را  مورخۀ 1331/6/15  اشیاء موضوع صورت جلسۀ  قدیسی  مهندس 
فرهنگ سقز به تهران انتقال داده است و اشیاء موضوع صورت جلسۀ دوم تا تاریخ 1332/9/15 
همچنان در اختیار مالکان روستای زیویه و عبداهلل ویسی بوده است و در تاریخ ذکرشده 
طی صورت جلسه ای تحویل آقایاِن کیخسروی شده است تا آن را به اداره کل باستان شناسی 
انتقال دهند؛ درنهایت طی صورت جلسۀ شمارۀ 2111 مورخۀ 32/9/22 این اشیاء نیز تحویل 

اداره کل باستان شناسی شده است )آمس، سند شمارۀ 706(.
صورت جلسۀ مورخۀ 1332/9/26 با موضوع تعیین تکلیف و تقسیم اشیاء کشف شده 
از روستای زیویه قابل تأمل است. این صورت جلسه با حضور رئیس اداره کل باستان شناسی، 
مالکان زیویه، صاحب پروانۀ حفاری و کارشناسان موزۀ ایران باستان تنظیم شده است و 
در آن اشیاء حاصل از حفاری های سال های 1329 تا 1331 تقسیم شده است و طبق نظر 
و موافقت حاضران از مجموع 31 قلم شیء مکشوفۀ این سه سال 6 قطعه شامل: یک 
عدد لولۀ طالیی خیلی نازک به درازای 5 سانتی متر و وزن تقریباً یک مثقال، یک قطعه نقرۀ 
پوسیده به صورت لولۀ پهن شده به وزِن یک سیر، یک قطعه استخوان شبیه سر عصا، یک 
عدد مجسمۀ سر اردک لعاب دار، دو عدد بشقاب لعاب دار ساده، یک عدد کوزۀ سفالی 
لعاب دار با نقش راه راه سبزرنگ به صاحب پروانه و مالکان روستای زیویه واگذار شده و 

بقیۀ اشیا به موزۀ ایران باستان تعلق گرفته است )آمس، سند شمارۀ 705(.
بعداز مطالعۀ این صورت جلسه این سؤال پیش می آید که آیا واقعاً سهم صاحب پروانه 
بعداز سه فصل متوالی کاوش در سال های 1329، 1330، و 1331 و صرف هزینه های 
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زیاد برای تأمین ملزومات حفاری و دستمزد کارگران، همین چند قطعۀ نه چندان گران بها 
بوده است؟! البته شایان ذکر است که در همین صورت جلسه نیز اشیائی که دارای ارزش 

ریالی بوده اند به صاحب پروانۀ حفاری یعنی ایوب ربنو واگذار شده اند.
به استناد اسناد موجود آخرین فصل حفاری تجارتی در زیویه در سال 1331 انجام 
شده است و از این سال تا سال 1343 که دایسون و هیئت همراهش یک فصل کوتاه 
گمانه زنی و نقشه برداری در زیویه انجام داده اند، هیچ گونه عملیات کاوشی انجام نشده و 
بعداز این سال مجوز حفاری تجاری به دالیلی نامعلوم -که هیچ وقت ذکری از آن به میان 

نیامده است- تمدید نشده است.

اسناد و مکاتبات مربوط به خرید اشیاء زیویه از تجار و دالالن عتیقه
اولین اسناد مربوط به خرید اشیائی از زیویه که در دست تجار و دالالن عتیقه بوده است 
تاریخ  در  باستان شناسی  اداره کل  که  شرح  بدین  است؛   1326 سال  اوایل  به  مربوط 
1326/3/23 طی نامۀ محرمانۀ شمارۀ 232م گزارشی از چگونگی کشف گنجینۀ اشیاء 
زیویه و درخواست خرید آن اشیاء توسط موزۀ ایران باستان را به دربار شاهنشاهی عرضه 

کرده است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 95(.
دو روز بعداز این اولین مکاتبه، اداره کل باستان شناسی در مورخۀ 1326/3/25 طی 
نامۀ محرمانۀ شمارۀ 3/233 خطاب به شخص نخست وزیر )احمد قوام(، مبلغ یک میلیون 
تومان درخواست کرده است برای خرید مجموعه ای که تجار عتیقه در فروردین همان 
سال به صورت امانت تحویل موزۀ ایران باستان داده بودند و نیز بقیۀ اشیائی که احتماالً 
در دست تجار عتیقه و دالالن مانده است. در این نامه، فهرستی از اشیاء منتسب به زیویه 
ذکر شده است که بسیار حائز اهمیت است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 97(. در تاریخ 
1326/6/24 و طی نامۀ شمارۀ 7869/1672 اداره کل باستان شناسی به دفتر نخست وزیری، 
ضمن اعالم تحویل مجموعۀ اشیاء باستانی زیویه توسط تجار عتیقه و ضرورت حفظ و 
نگهداری این اشیاء اعالم می شود که اشیاء مذکور را آقایان نجات ربیع، نوراهلل کهن، عزیز، 
ایوب ربنو و رفیع ربیع به موزۀ ایران باستان سپرده اند. این سند به لحاظ ذکر اسامی تاجران 
عتیقه که به جمع آوری و فروش اشیاء زیویه پرداخته اند، دارای اهمیتی فوق العاده است 
)یزدانی، 1380، سند شمارۀ 98(. در آبان ماه همان سال طی نامۀ شمارۀ 3/937 اداره کل 
باستان شناسی به دفتر نخست وزیری موضوع پرداخت مبلغ پیشنهادی تاجران عتیقه به میزان 

700 هزار تومان دوباره پیگیری می شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 103(.
در مردادماه 1327 نامه ای مفصل در پیگیری مکاتبات قبلی برای تأمین اعتبار خرید 
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اشیاء زیویه به دفتر نخست وزیری ارسال می شود که مطالب مهمی ازجمله اهمیت اشیاء 
مذکور به عنوان نخستین اشیاء مکشوفۀ دورۀ ماد، شرح جزئیات کشف گنجینه و اولین 
اشیائی که موزۀ ایران باستان خریده در این نامه قید شده است )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 

.)106
قیمت قطعی موردتوافق طرفین در صورت جلسۀ مورخۀ 27/6/28 اعالم و مقرر 
شده است که مبلغ 4/300/000 ریال برای خرید مجموعه ای که در ابتدای سال 1326 به 
موزه سپرده شده بود به فروشندگان پرداخت شود و عالوه براین، مبلغ 2/700/000 ریال نیز 
برای خرید مجموعۀ دومی که به جزئیات آن اشاره ای نشده و ظاهراً در شهریور به موزه 

تحویل شده است، پرداخت شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 108(.
پس از انجام چند مکاتبۀ دیگر دراین باره و پیگیری های مداوم فروشندگان باألخره در 
1328/9/17 شاه مجوز خرید اشیاء را به نخست وزیر اعالم می کند )یزدانی، 1380، سند 
شمارۀ 126( و در نامۀ شمارۀ 57966 مورخۀ 1328/10/10 وزارت دارایی، محل تأمین 
اعتبار خرید اشیاء، مادۀ 46 اعالم می شود و درنهایت در بهمن ماه همان سال قسط اول 

خرید اشیاء پرداخت می شود )یزدانی، 1380، سند شمارۀ 128(.
از مقایسۀ محتویات این اسناد خصوصاً نامۀ مورخۀ 1326/3/25 اداره کل باستان شناسی 
به نخست وزیر که در آن فهرستی از اشیاء موردمعامله قید شده است، با صورت جلسه های 
کشفیات حفاری تجارتی زیویه، متوجه این موضوع مهم می شویم که در صورت جلسه های 
کشفیات حفاری فقط به چند قطعۀ غیرشاخص و جزئی از اشیاء طالیی اشاره کرده اند 
که آن هم درنهایت در جلسه های تقسیم و تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه -که غالباً در موزۀ 
ایران باستان برگزار می شده- به صاحب پروانه و مالکان زیویه تعلق می گرفته است؛ ولی 
ازآنجاکه اشیاء ذکرشده در نامه های مذکور کاماًل شاخص و از طالی خالص بوده اند، 
این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاً در طول 7 سال حفاری در زیویه حتی یک شیء 
شاخص زرین هم کشف نشده است؟! یا اینکه این اشیاء شاخص همان گنجینه ای است 
که اهالی به صورت اتفاقی در اوایل سال 1325 کشف کرده اند و احتماالً عمال ایوب ربنو 
آن ها را در سال 1325 و 1326 از اهالی خریده اند؛ یا اینکه اشیائی کشف شده اند، ولی 
به دوراز چشم ناظر ادارۀ فرهنگ و مالکان زیویه به تهران منتقل شده اند. دربارۀ فرضیۀ 
اخیر، رشید کیخسروی نیز مدعی است که اسداهلل جواهری به بهانه های مختلف نمایندۀ 
دولت را به کارهای جانبی مشغول می کرده و به همراه عوامل مورداعتماد خود در نقاط 
حساس حفاری می کرده است و اشیاء مکشوفه را به دوراز چشم ناظر و مالکان روستا بدون 
ذکر در صورت جلسه های مربوطه از زیویه خارج می کرده است )کیخسروی، 1388، ج3، 
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ص228(.
در جواب این پرسش و فرضیات، باتوجه به فقدان مستندات، باید به استدالالت 
عقلی و منطقی متوسل شد؛ بدین شرح که اوالً منطقی به نظر نمی رسد که طی 7 سال 
کاوش هیچ گونه شیء شاخص زرینی کشف و صورت جلسه نشده باشد. ازجهت دیگر 
باتوجه به حضور مداوم نماینده و ناظر ادارۀ فرهنگ، مالکان روستای زیویه و کارگران 
بومی، پنهان کردن کشفیات باارزش احتمالی توسط صاحب پروانه و نماینده اش بسیار 
سخت و تقریباً غیرممکن بوده است. بنابراین درنهایت منطقی ترین نتیجه ای که می توان 
گرفت این می تواند باشد که هرکدام از اشیاء منتسب به زیویه که اکنون در موزه ها و 
مجموعه های جهان به نمایش گذاشته شده است، می تواند از طرق مختلف به دست آمده 

باشد و بعدها از کشورهای مختلف جهان سر درآورده باشد.

نتیجه گیری
پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک آرشیوی مربوط به حفاری تجارتی طی سال های 
1325 تا 1332 در زیویه خصوصاً صورت جلسه های مربوط به کشفیات، متوجه این نکتۀ 
بسیار مهم و اساسی می شویم که فهرست کلی اشیاء مکشوفه به هیچ وجه با اشیاء منحصربه فرد 
و فاخر منتسب به زیویه همخوانی ندارد؛ بدین شرح که در این صورت جلسه ها و مکاتبات 
به هیچ کدام از این اشیاء اشاره ای نشده است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد 
که به بررسی اسناد و مکاتبات رسمی مربوط به خرید اشیاء زیویه از دالالن و تجار عتیقه 
توسط دولت می پردازیم. در این مکاتبات به صورت کاماًل واضح به مجموعه ای از اشیاء 
منحصربه فرد زرین اشاره شده که به موزۀ ایران باستان تحویل شده است و بنابه ادعای این 

تجار متعلق به زیویه هستند.
عالوه بر این ها محققان خارجی ازجمله آندره گدار )رئیس وقت موزۀ ایران باستان(، 
گیرشمن، یدا گدار و... در مقاالت و گزارش هایی که هم زمان یا با اندکی تأخیر از زمان کشف 
گنجینۀ زیویه انتشار داده اند، به توصیف تعدادی از اشیاء زرین زیویه پرداخته اند. در جمع بندی 
کلی دربارۀ چگونگی و شیوۀ دستیابی به مجموعۀ تقریباً عظیم اشیاء منتسب به زیویه می توان 
چنین نتیجه گرفت که این اشیاء منحصراً از کاوش های تجارتی زیویه به دست نیامده است؛ 

بلکه ممکن است از هریک از روش های مشروحۀ زیر به دست آمده باشد:
• اشیائی که واقعاً طی کاوش های تجارتی سال 1325 تا 1332 در زیویه به دست آمده اند 

و در صورت جلسه ها به آن ها اشاره شده است.
• اشیائی که از حفاری های تجارتی زیویه به دست آمده اند، ولی به دوراز چشم مالکان 
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زیویه و ناظر ادارۀ فرهنگ خصوصاً در سال های 1325 و 1326 کشف شده اند و در 
هیچ صورت جلسه ای ذکر نشده اند.

• اشیائی که طی حفاری های غیرمجازِ اهالی در اطراف زیویه خصوصاً از روستای قپالنتو 
به دست آمده اند و عبداهلل ویسی ناظر ادارۀ فرهنگ در نامه های مورخۀ 1328/4/26 

و 1328/5/16 به آن ها اشاره کرده است.
• اشیائی که به هیچ وجه در زیویه به دست نیامده اند و یا شاید هم فاقد اصالت تاریخی 
باشند، ولی تجار عتیقه عمداً با هدف اعتباربخشی به این اشیاء آن ها را به زیویه 

منتسب کرده اند.
به هرحال این اشیاء وجود دارند و اگر اصالت آن ها ثابت شود، دارای ارزشی فوق العاده 
در بررسی تاریخ هنر ایران هستند. البته نباید فراموش کرد که هرکدام از این اشیاء را باید 
فارغ از تعلق به مجموعه یا مکانی خاص بررسی کرد؛ زیرا همان گونه که در سطرهای 
پیشین به صورت کامل شرح داده شد، هیچ گونه مستندات مطمئنی وجود ندارد که تعلق 
این اشیاء به زیویه یا هر محوطۀ باستانی دیگری را ثابت کند و این بالیی است که صدور 
مجوزهای حفاری تجارتی در قبل از انقالب و حفاری های قاچاِق سودجویان و غارتگران 

مواریث فرهنگی قبل و بعداز انقالب بر سر محوطه های باستانی کشورمان آورده است.
صدور مجوز حفاری تجارتی در زیویه و شیوۀ انجام آن، لطمه ای جبران ناپذیر به 
بنیان و موجودیت این اثر منحصربه فرد مانایی خصوصاً آثار و شواهد معماری آن وارد 
آورده است و چه بسا اگر چند فصل برنامۀ کاوش علمی و کنترل شدۀ باستان شناسان و 
کاوشگران متخصصی هم چون نصرت اهلل معتمدی و سیمین لک پور نبود، اینک همین 
اطالعات اندک از معماری زیویه نیز وجود نداشت. به هرجهت ضربۀ اصلی را قصور 
و کوتاهی محققان در مطرح نکردن این تردید و پرسش به پیکر نیمه جان زیویه وارد 
آورده است که آیا این اشیاء واقعاً به زیویه تعلق دارند یا نه؟ آن ها بدون اینکه مطمئن باشند، 
در نوشته ها و گزارش های خود هرآنچه را که دالالن و تجار عتیقه ادعا کرده اند انعکاس 
داده اند و به جامعۀ علمی تزریق کرده اند که نتیجۀ آن ایجاد مشکلی بزرگ به اسم زیویه 

است.
البته این مشکل مختص زیویه نیست؛ بلکه به تمام محوطه های باستانی ای تعمیم 
می یابد که در آن ها حفاری های رسمی تجارتی یا حفاری های غیرمجاز و قاچاق انجام شده 

و اشیاء و داده های باستانی آن ها غارت شده است.
امید آنکه در آینده ای نزدیک با آزمایش و بررسی تک تک اشیاء منتسب به زیویه 
ابتدا اصالت و در مرحلۀ بعد پیوستگی هنری و فنی این اشیاء به فرهنگ و تمدن مانایی 
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زیویه بیشتر روشن شود و با انتشار گزارش کاوش های علمی چند دهۀ گذشتۀ کاوشگران، 
زوایای تاریک فرهنگی-تمدنی ساکنان زیویه روشن گردد.
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Abstract:

Purpose: Withdrawal of foreign forces from Azerbaijan after the end of WWI and at 
the same time the weakness of the central government in the region, encouraged Sim-
ko, the Kurdish warlord, to extend his power further. Simko captured Urmia in January 
1921 and extended his power toward south to capture the Kurdish city of Mahabad. 
Mokhber o-Saltaneh, the governor of Azerbaijan, sent a regiment of the gendarms from 
Tabriz, commanded by Major Malekzadeh to defend the city. Simko invaded the city 
captured it in October the same year.  This paper ecamines the developments that led 
to the fall of  Mahabad in the hands of Simko.

Method and Research Design: Archival documents and library resources were exam-
ined to collect data for this study.

Findings and Conclusions: While emphasizing the inevitability of the war in Mahabad, 
evidnce show that several factors contributed to the fall of the city including the failure 
of the governor of Azerbaijan and the brigad’s commander to take effective actions. As 
the result, hundreds of gendarmes were killed the central government's position in the 
area considerably weakened. 
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چکیده

هدف: بعداز خاتمۀ جنگ جهانی اول و خروج قوای بیگانه از آذربایجان و  ضعف دولت مرکزی، 

اسماعیل آقا )سمکو( به قدرت بالمنازع منطقه تبدیل شد و درصدد بسط موقعیت خود برآمد. او در دی ماه 

1299 ارومیه را تصرف کرد. مخبرالسلطنه، حکمران آذربایجان، با آگاهی از وخامت اوضاع، هنگ چهاردهم 

ژاندارمری تبریز را به فرماندهی ماژور ملک زاده به استقرار در مهاباد و مقابله با پیشروی سمکو مأمور کرد. 

سمکو در مهرماه سال بعد به این شهر حمله برد و آن را تسخیر و هنگ چهاردهم ژاندارمری را متالشی کرد. 

این مقاله زمینه ها، چرایی، و چگونگی سقوط مهاباد را بازمی نمایاند.

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

یافته ها و نتیجه گیری: حملۀ حساب شدۀ سمکو و ضعف و کوتاهی حکمران آذربایجان و فرماندۀ ژاندارم ها 

سبب سقوط مهاباد و  کشتار صدها ژاندارم و تضعیف موقعیت حکومت مرکزی در این منطقه شد.

ڪلیدواژه ها: 

سمکو، مهاباد، ملک زاده، مخرالسلطنه، ژاندارمری.
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مقدمه
ژاندارمری از زمان تأسیس تا روی کارآمدن رضاخان فرازوفرودهای زیادی را ازسر گذراند. 
برخالف قوای قزاق که عمال روسیۀ تزاری قلمداد می شدند، ژاندارمری نیرویی میهن پرست 
و ملی به حساب می آمد. بعداز انقالب اکتبر و خروج روس ها از ایران، ژاندارمری این 
فرصت را به دست آورد که دو هنگ از نیروهای خود را در صفحات آذربایجان و خراسان 
سازمان دهی کند. واحد تبریز یعنی رژیمان یا هنگ چهاردهم ژاندارمری که به اردوی 
آهنین معروف شد، تحت فرماندهی ماژور حسن ملک زاده قرار گرفت. ملک زاده جزو 
اولین فرماندهان ژاندارمری در ایران بود که از بدو تأسیس این نیرو در آن مشارکت کرد 
و با درجۀ نایب اولی در ژاندارمری فارس به خدمت مشغول شد و بعدها در خالل جنگ 
جهانی اول دوشادوش آزادی خواهان علیه روس و انگلیس فعالیت کرد )ملک زاده، 1328، 
صص 11-31(؛ کرونین او را در شمار فرماندهان الیق ژاندارمری ذکر کرده است )کرونین، 

1377، ص42(.
به دنبال پایان جنگ جهانی اول اگرچه قوای بیگانه از ایران خارج شدند، ولی تا 
برقراری اقتدار حکومت مرکزی در گوشه وکنار کشور زمان زیادی باقی مانده بود. به دنبال 
کودتای سوم اسفند و عزم سردارسپه کم کم سازوکارهای اعادۀ قدرت مرکزی در جای جای 
مملکت در دستور کار قرار می گرفت. ازجمله مهم ترین اولویت هایی که می بایست با 
آن مقابله می شد، جنبش جنگل و شورش سمکو بود. در صفحات شمال غرب کشور 
تحرکات اسماعیل آقا )سمکو( وارد فصل جدیدی شده بود؛ به طوری که او در دی ماه 1299 
ارومیه را تصرف کرد. بنابراین در اواسط زمستان همین سال هنگ چهاردهم ژاندارمری 
موسوم به اردوی آهنین مأموریت یافت تا تحت فرمان ملک زاده در مهاباد مستقر شود و 
ضمن تالش برای محدودکردن پیشروی های بیشتر سمکو، آمادگی های الزم را برای حمله 
و پیشروی به سمت ارومیه کسب کند. ولی این نیرو باوجود همۀ توانایی هایش سرنوشتی 
شوم یافت و نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه در جنگی که در اواسط مهر 1300 شمسی 

در مهاباد میان دو طرف روی داد، تقریباً به طور کلی ازهم پاشید و نابود شد.
واقعۀ جنگ مهاباد و کشتار قوای هنگ چهاردهم ژاندارمری یا همان اردوی آهنین 
ازجمله وقایعی است که باوجود اهمیت و ضرورتی که در واکاوی آن وجود داشته است 
تا این لحظه به آن بی توجهی شده است. اهمیت این موضوع در آن است که کشته شدن 
بی سابقۀ صدها ژاندارم در جریان سقوط پادگان مهاباد و شکست های بعدی این نیرو 
باعث شد تا رضاخان ژاندارمری را نیرویی بی اهمیت بخواند و این وقایع تأثیری مهم در 
تصمیم او مبنی بر ادغام ژاندارمری در نیروی قزاق و تشکیل قشون یکپارچه داشته باشد. 
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هم چنین باید توجه داشت که شکست ژاندارمری در جنگ مهاباد و یکی دو جنگ بعدی 
و تحقیرهای حاصل از آن، ازجمله اصلی ترین دالیل قیام الهوتی در تبریز و همراهی 

ژاندارم ها با او در ماه های بعد بوده است.
بدون شک شکست ملک زاده هم هم چون بسیاری از وقایع تاریخی دیگر معلول 
فوق عماًل  واقعۀ  از  تحلیل یک جانبه  نوع  براین اساس هر  بوده است.  عوامل گوناگون 
به معنای نادیده گرفتن مجموعه عوامل مؤثر در این حادثه است. باور رایج این است که 
شخص ملک زاده و غفلت او علت اصلی سقوط مهاباد بوده است؛ ولی در نوشتار حاضر 
برای اولین بار تالش می شود تا خوانشی صحیح از این واقعه عرضه شود. با این وصف 
تالش اصلی پژوهش حاضر در راستای پاسخ دادن به چرایی و چگونگی وقوع این رخداد 
تاریخی است. باتوجه به این حقیقت که در این زمینه هیچ نوع پیشینۀ پژوهشی ای وجود 

ندارد، ابتدا شرح واقعه به صورت روایی آورده می شود و درپایان، واقعه تحلیل می شود.

سقوط ارومیه، مقدمۀ سقوط مهاباد
در دی ماه 1299 شمسی تصرف ارومیه به دست سمکو زنگ خطر را برای مقامات دولتی 
به صدا درآورد و مخبرالسلطنه حکمران جدید آذربایجان فوراً درصدد مقابله با سمکو 
برآمد. او با اطالع از سقوط ارومیه ماژور ملک زاده و ظفرالدوله را به ترتیب با قوایی به 
شرفخانه و طسوج اعزام کرد. ظاهراً تصرف ارومیه بازتاب زیادی در تبریز داشته بود؛ 
تاآنجاکه برخی هدف مخبرالسلطنه را از اعزام دو نیروی فوق ترس از حملۀ سمکو به 
تبریز اعالم کرده بودند )تمدن، 1350، ص359(. بعدازآنکه این دو نیرو در نقاط تعیین شده 
مستقر شدند، به هریک مأموریت های جدیدی سپرده شد؛ بدین ترتیب که ظفرالدوله برای 
تثبیت موقعیت خود در جبهۀ شمال )خوی و طسوج( مأمور شد و ملک زاده برای عزیمت 

به جبهۀ جنوب )مهاباد( مأمور شد.
مخبرالسلطنه در تلگرافی به ملک زاده ضمن اشاره به اطالعاتی مبنی بر قصد سمکو 
برای حمله به مهاباد و تأکید بر این باور که »اگر مهاباد بیفتد، دروازۀ تمام کردستان به دست 
دشمن افتاده و خطر بزرگ تری مملکت را تهدید خواهد کرد«، به او دستور داد در رأس 
قوای تحت فرمانش عازم مهاباد شود. ملک زاده در پاسخ به مخبرالسلطنه نوشت: »موقعیت 
نظامی مهاباد به هیچ وجه برای دفاع مساعد نیست! و اهالی عموماً مسلح هستند و اعزام این 
عدۀ مختصر 250نفری یک انتحار و اتالف عمدۀ قوه است و باید چارۀ دیگری بیندیشید 
و یا الاقل 1500 سوار و پیاده و توپ خانۀ مکفی بفرستید که برای دفاع تااندازه ای قابلیت 
داشته باشد« )ملک زاده، 1328، ص59(. البته آن چنان که مشاهده خواهد شد قوای ملک زاده 

سقوط مهاباد و رسانجام هنگ
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بسیار بیشتر از شمار موردادعای او بوده است. درهرحال اعتراضات او سودی نبخشید و 
او در اواخر سال 1299 در رأس نیروهایش عازم مهاباد شد )جهانبانی، 1380، ص222(. 
البته تأکید جدی مخبرالسلطنه بر اعزام ژاندارم ها به مهاباد علتی دیگر نیز داشت و آن 
درخواست سران عشایر مهاباد از او مبنی بر اعزام قوای دولتی بود. درواقع سران عشایر به 
او وعده داده بودند که درصورت استقرار نمادین نیرویی دولتی َولو محدود در مهاباد، خود 
عشایر وظیفۀ دفاع از شهر را برعهده خواهند گرفت )هدایت، 1385، ص324(. چنین بود 
که ملک زاده عازم آن شهر شد و اندکی بعداز ورود، ازآنجاکه نیروهای تحت فرمانش را 
کم و ناکافی می دانست، برخالف میل و باوجود بی اعتمادی به عشایر محلی، ناچار شد 

شماری از آنان را استخدام کند )ملک زاده، 1328، ص60(.

شکست ظفرالدوله
اعزام ظفرالدوله و ملک زاده به طسوج و مهاباد و تالش های مخبرالسلطنه برای تقویت این 
دو جبهه با هدف پیشروی آن ها به سوی ارومیه در اولین فرصت ممکن و درمیان گرفتن 
و نابودکردن سمکو چیزی نبود که از دید سمکو پنهان بماند و قاعدتاً او با آگاهی از 
این برنامه دیر یا زود به مقابله می پرداخت و لذا طبیعی بود که به یکی از دو جبهۀ 
شمالی یا جنوبی حمله ببرد. براین اساس سمکو صبح روز 9 فروردین 1300 شمسی با 
تمام قوا به ظفرالدوله حمله بُرد. ظفرالدوله غافلگیر شد و به کشتی آدمیرال پناه برد و با 
دورشدن از ساحل جان خود را نجات داد. ژاندارم ها و قزاق های تحت فرمانش هم با 
بی نظمی به طرف شرفخانه عقب نشینی کردند )جهانبانی، 1380، ص183(. تلفات شکست 
ظفرالدوله عبارت بود از 300 ُکشته، ازدست رفتن سیصد شتر مهمات و اسلحه، و 3 عراده 
توپ و مسلسل )معتمدالوزاره، 1389، ص440(. مخبرالسلطنه در تلگرافی با این مضمون 
که »ظفرالدوله بی تجربگی کرده، شما خودتان را بپایید« ملک زاده را از حساسیت اوضاع 

آگاه کرد )جهانبانی، 1380، ص183(.
ملک زاده و نیروهایش امیدوار بودند درنتیجۀ تقویت جبهۀ خوی و طسوج، قوای 
ارومیه و سلماس  به سوی  به صورت هم زمان  از جنوب  آن ها  از شمال و خود  دولتی 
پیشروی کنند و این مناطق را از نفوذ سمکو خارج کنند. او معتقد بود ازآنجاکه شغل و 
معیشت اصلی ُکردها کشت توتون و تنباکو است، قوای دولتی باید قبل از فرارسیدن فصل 
برداشت این محصول عملیات را شروع کنند؛ زیرا در غیر این صورت ُکردها که بعداز 
فصل برداشت محصول بیکارند، تفنگ برمی دارند و همگی به سمکو و شیخ طه می پیوندند 
و شکست دادن سمکو دشوار می شود. عالوه براین، ملک زاده در نامه هایش به مخبرالسلطنه 
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پیشنهاد می کرد تا سمکو را به مهاباد بکشانند و زمانی که او عازم تصرف این شهر شد، 
نیروهای دولتی از طسوج، گلمان خانه و حیدرآباد با کشتی حرکت کنند و از پشت سر، 

قوای او را در میان بگیرند و نابود کنند )ملک زاده، 1328، ص63(.
این در حالی بود که سمکو از چندین ماه قبل به تجهیز و آموزش نیرویی 800 نفری 
سرگرم بود و در روز عید قربان 1339ق/ 24مرداد1300 شمسی با شرکت 400 نفر از 
این نیرو مانوری در چهریق برگزار کرد. آنچه در این مانور تازگی داشت لباس هماهنگ 
قوای او بود. او از رئیس هر طایفه خواسته بود با شمار نیرویی که برایش تعیین شده است 
در چهریق حاضر شود؛ مثاًل از طایفۀ دشتی خواسته بود 300 نفر به چهریق بفرستند. 
آن چنان که معتمدالوزاره نوشته است در آن زمان مشخص نبود که منظور سمکو از این 
حرکات چیست )معتمدالوزاره، 1389، صص 501-502(. در 26محرم6/1340مهر1300 
اسماعیل آقا ازطرفی عین تلگرافی را که فرماندهِ ملی گرایان عثمانی برایش فرستاده بود و 
حاکی از حرکت 8 هزار آسوری مسلح به سوی ارومیه بود، نزد مردم این شهر فرستاد و 
ازطرف دیگر رؤسای ُکرد را به چهریق احضار کرد. به زودی روشن شد که او به قصد 
اغفال قوای دولتی مستقر در جبهۀ طسوج شایعۀ آمدن آسوری ها را پخش کرده است تا 
بتواند به مهاباد حمله کند )معتمدالوزاره، 1389، صص 519-523(. در این زمان در مهاباد 
نیز وضعیت مطلوبی حاکم نبود. شواهد موجود نشان می دهند که مردم مهاباد از سوء رفتار 
نظامیان مقیم آن شهر ناراضی بودند و »از طول اقامت و رفتار قشون دل تنگ« شده بودند 
)استادوخ، 1300 شمسی، کارتن 45، پروندۀ 10، سند شمارۀ 2(. بنابه ادعایی نظامیان 
بر اهل وعیال ساکنان شهر دست تعدی دراز کرده بودند )امین الشرع، 1378، ص54(. 
واقعیت این بود که ملک زاده به مردم شهر بدبین بود و همۀ آن ها را به چشم هواداران 
سمکو می نگریست؛ بنابراین به دلیل سوء حرکات نظامیان مقیم مهاباد، اهالی آنجا محرمانه 
با اسماعیل آقا مکاتبه کردند )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 3(. دراین میان 
سمکو تنها منتظر پایان فصل برداشت محصول بود و حملۀ او به مهاباد بعداز برداشت 
به نظر می رسید )معتمدالوزاره، 1389، ص505(. در روزهای 9 و 10  محصول قطعی 
شهریور شایع شد که قوای ملک زاده از مهاباد وارد سلدوز شده اند. این خبر با خبر دیگری 
مبنی بر ورود نیرویی از تهران به تبریز هم زمان شد. ازآنجاکه تصور می شد ملک زاده قصد 
دارد به سوی ارومیه پیشروی کند، تیمورآقا، از سران سمکو در رأس نیرویی 800نفری 
از سلماس تصمیم گرفت به طرف سلدوز حرکت کند، ولی خیلی زود روشن شد که 
این قضیه صحت ندارد و ملک زاده با 400 سوار صرفاً به قصد مالقات با قرنی آقا مامش 
به پسوه آمده و بعداز یک شب اقامت، در 11 شهریور به مهاباد بازگشته است؛ بنابراین 
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مأموریت حرکت تیمورآقا بدان سو منتفی شد )معتمدالوزاره، 1389، ص509(. هم زمان با 
جدی شدن احتمال حملۀ سمکو به مهاباد، به فرمان ملک زاده چندصد تن از عشایر دهبکری 
و منگور برای مقابله با پیشروی احتمالی سمکو به طرف مهاباد به سوی ارومیه حرکت 
کردند؛ ولی نیروی فوق درنتیجۀ اختالف سران عشایر متزلزل و سپس متفرق شد )توفیق، 
1389، ص136(. بنابراین ملک زاده که احتماالً به عملکرد دهبکری ها بدگمان بود، در شب 
4 مهر چند تن از سران دهبکری ازجمله امیراسعد را دستگیر کرد و همان شب آنان را به 
تبریز اعزام کرد )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 12 سند 53؛ استادوخ، 1300، کارتن 
45، پروندۀ 1، سند 13(. ملک زاده دراین باره می نویسد: »از خوانین مهاباد که در اطراف من 
بودند غیراز آقای علی خان حیدری که او هم، قوه و تفنگ چی نداشت، ]از کسی[ مطمئن 
نبودم. مدارک و قرائن بی شماری بود که دورویی و خیانت و بندوبست آن ها را با سمکو و 
سیدطه ثابت کرده بود« )ملک زاده، 1328، ص65(. ولی واقعیت این بود که اکثریت سران 
و بزرگان مهاباد با سمکو همراهی نداشتند و تنها متحد واقعی سمکو حمزه آقا مامش بود؛ 
حال آنکه برادرش قرنی آقا مخالف سمکو و هوادار دولت بود و خانوادۀ قاضی هم آن گونه 

که مشاهده خواهد شد درنتیجۀ سقوط مهاباد صدمات زیادی دیدند.

سقوط مهاباد
دستگیری سران دهبکری زمینه ساز حملۀ سمکو به مهاباد شد. خانلرخان عضو کارگزاری 
آقایاِن  گرفتاری  »پس از  می نویسد:  تبریز  کارگزاری  به  گزارشی  در  دراین باره  ارومیه 
دهبوکری، اسماعیل آقا که ازقبل در خیال تصرف مهاباد بود و باطناً با اکثر آقایان مکاتبه 
داشت، فرصت را غنیمت شمرد و عازم این شهر شد« )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 
10، سند شمارۀ 2(. سمکو با آمادگی کامل و درحالی که با پخش شایعۀ حملۀ قریب الوقوع 
آسوری ها توانسته بود اذهان عمومی را منحرف و قوای مستقر در جبهۀ طسوج را اغفال 
کند، از چهریق عازم فتح مهاباد شد. در اول صفر 1340/ 11مهر1300 ابتدا نیروهای پیادۀ 
سمکو وارد ارومیه شدند و سپس خود او نیز با 600 سوارۀ شکاک از راه رسید. قوای 
طوایف بیگ زاده و رؤسای هرکی و سیدطه هم در ارومیه به او پیوستند. نیروی پیاده 
در روز دوم صفر/ 12 مهر عازم مهاباد شدند و خود او هم صبح روز بعد عازم مهاباد 
شد )معتمدالوزاره، 1389، صص 523-524(. روزنامۀ ستارۀ ایران در روز 4 صفر/ 14 
مهر، یعنی یک روز بعداز حرکت سمکو از ارومیه به سوی مهاباد در مطلبی تحت عنوان 
»محاصرۀ اسمعیل آقای سمیتقو« از گرفتارشدن سمکو و قلع وقمع قریب الوقوع او خبر داد 

)ستارۀ ایران، سال هفتم، شمارۀ 62، 5شنبه 4صفر1340، ص2(.
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آقاحبیب اهلل تاجر همدانی هنگام حملۀ سمکو به مهاباد در این شهر بوده و بعداً به 
صائین قلعه گریخته است. او در گزارش خود آمدن قوای سمکو و عملکرد ملک زاده را 
بررسی کرده است. او ملک زاده را متهم می کند که باوجودآنکه قرنی آقای مامش قباًل خبر 
حرکت سیدطه و سمکو به سوی مهاباد را به او اطالع داده بود، به این مخاطرۀ بزرگ 
بی اعتنایی کرده است )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 35(. اتهام سنگین تر 
را امین الشرع خویی به ملک زاده وارد می کند و با استناد به سخنان رئیس تلگراف خانه 
می نویسد: »ملک زاده غالباً روزها را در خواب و شب ها را در مجلس شراب می گذرانید. 
حتی از قراری که رئیس تلگراف خانه می گفته ساعتی که اسماعیل آقا هجوم کرده بود، باز 
ملک زاده در خواب بوده و کسی جسارت به بیدار کردنش نکرده، چندان که صدای توپ و 

تفنگ دشمن وی را از خواب بیدار کرده بود« )امین الشرع، 1378، ص54(.
درواقع ملک زاده به محض آگاه شدن از خبر پیشروی قوای سمکو، نایْب میرمهدی خان 
نورایی را همراه با پنجاه شصت نظامی برای کسب اطالع از مواضع و استعداد نظامی قوای 
مهاجم اعزام کرد. نامبرده در روز 12 مهر قوای مهاجم را 400 نفر گزارش داد )ملک زاده، 
1328، ص68(. »در زدوخوردی که میان این گروه اکتشافی با قوای سمکو صورت گرفت 
17 نفر از ژاندارم ها کشته شدند و بقیه به مهاباد برگشتند و ملک زاده را از واقعه باخبر 
ساختند« )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 35(. ازآنجاکه گروه اکتشافی موفق 
نشده بودند کیفیات قوای سمکو را کشف کنند، ملک زاده همان روز دو جوخۀ اکتشافی 
دیگر را برای اطالع از شمار قوای سمکو اعزام کرد. این واحدها شمار قوای مهاجم را 
700 نفر اعالم کردند. ملک زاده که شمار قوای ُکرد را تا شروع جنگ در غروب آن روز 
700 نفر دانسته بود، هیچ نگرانی ای از رویارویی با این عده به خود راه نداد و آن چنان که 
اظهار داشته است با قوای تحت فرمانش مدت ها بود منتظر چنین لحظه ای بودند. او سپس 
شروع کرد به سازمان دهی قوای تحت فرمانش که به روایت او 350 نفر بودند. در همان 
حال در تلگراف هایی فوری به تهران و تبریز ضمن گزارش از حملۀ ُکردها توصیه کرد از 
راه دریاچۀ ارومیه قوایی در حیدرآباد پیاده کنند و از دانالو هم قوایی به مهاباد بفرستند. او 
امیدوار بود بدین طریق از روبه رو و پشت سر به قوای سمکو حمله کنند و آن ها را درهم 
بشکنند )ملک زاده، 1328، ص68(. به روایتی رشیدالسلطنۀ قراپاپاغ که در این ایام با سی تن 
از افرادش در رکاب ملک زاده بود به او توصیه کرد که به جای سنگربندی در داخل شهر، 
نیروهایش را در استحکامات اطراف مستقر سازد تا بدین وسیله بتوانند تا هنگام رسیدن 
نیروهای کمکی استحکامات را حفظ کنند؛ ولی توصیه های رشیدالسلطنه مقبول واقع نشد، 
زیرا اسداهلل خان فشنگ چی با متهم کردن او به ترس از اسماعیل آقا ادعا کرد قوای دولتی 
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تواناِی مقابله با سمکو هستند و بدین ترتیب ملک زاده را اغوا کرد )خسروی چیانه، 1389، 
صص 450-448(.

اگرچه در تابستان آن سال یک واحد ژاندارم مرکب از 3 گروهان پیاده نظام و یک 
دستۀ مسلسل چی و دو اسکادران سواره برای تقویت قوای تبریز از تهران فرستاده شده 
بود، ولی کلنل لندبرگ که در رأس این قوای 1500نفری بود تا چند روز قبل از واقعۀ 
مهاباد به آغاز عملیات های فعال علیه سمکو هیچ تمایلی نداشت و معتقد بود برای آموزش 
و شناسایی بیشترِ منطقه به زمان نیاز دارد و ِشکوه می کرد که پول کافی برای پرداخت 
مواجب به نیروهایش ندارد و آنان بدون دریافت حقوق حاضر به جنگ نخواهند شد 
)Burrell, 1997, p87(. ولی نظر به حساسیت زمانی و چه بسا بنابه پافشاری های ملک زاده 

باألخره در آخرین لحظات اسکادرانی 100نفره به فرماندهی سروان حسن ارفع به یاری 
او فرستاده شد. ولی آن چنان که مشاهده خواهد شد این نیرو زمانی رسید که جنگ خاتمه 
یافته بود )ارفع، بی تا، ص60(. عالوه براین ملک زاده، عدل الدولۀ کبیری حاکم مهاباد را برای 
جمع آوری نیرویی چریکی به مراغه و میاندوآب فرستاده بود که هرلحظه انتظار می رفت 
از راه میاندوآب وارد مهاباد شوند. اگرچه این نیرو هرگز به مهاباد نرسید، ولی ملک زاده تا 

آخرین لحظه ورود آن را انتظار کشید )جهانبانی، 1380، ص191(.
اسماعیل آقا که بعداز راهپیمایی طوالنی سریعاً خود را همان شب به مهاباد رسانده 
بود، استراحت کرد و با تعداد کمی از نفراتش که در 30 تا 50متری آن سوی رودخانۀ 
وسط شهر بودند و از وسط درختان انبوه تیراندازی می کردند، ژاندارم ها را تا صبح بیدار 
نگه داشت )جهانبانی، 1380، صص 222-223(. آقاحبیب همدانی دراین باره می گوید: 
»ازطرف قشون اسماعیل آقا اول شب چند تیر تفنگ به طرف ژاندارم ها خالی و بعد متوقف 
شد؛ ولی ژاندارم های ناآزموده و جنگ ندیده تا طلوع صبح اقاًل پنجاه هزار تیر توپ و 
تفنگ خالی کردند« )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 35(. به روشنی از این 
گزارش ها پیداست که ژاندارم ها بی تجربه بوده اند و ملک زاده هم در مقام فرماندهِ اردو 

نتوانسته است آن ها را مدیریت کند.
هنگام طلوع آفتاب روز بعد ژاندارم ها به سه دسته تقسیم شده بودند و ارتباطشان 
به کلی باهم قطع شده بود. دستۀ نخست عده ای بودند که در منزل و عمارت فرماندهی 
ملک زاده در مجاورت رودخانه ای که آن طرفش به اشغال قوای سمکو درآمده بود، سنگر 
گرفته بودند. دستۀ دوم در منتهی الیه شهر درون کاروان سرایی نزدیک قبرستان عمومی 
شهر و جادۀ میاندوآب تجمع کرده بودند و بالتکلیف مانده بودند و دستۀ سوم نیز آنانی 
بودند که در بیمارستان بستری بودند )جهانبانی، 1380، ص223(. به تدریج صدای تیر از 
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خانه هایی که سربازان به طور متفرق در آن ها مشغول دفاع بودند قطع شد و در ساعت 
12/30 خاموشی مرگباری تمام شهر را فراگرفت. قوای سمکو خانه ای را که به ستاد 
پادگان اختصاص داشت محاصره کردند و پیشنهاد کردند که ستاد مزبور تسلیم شود. با 
تنگ شدن حلقۀ محاصره، ملک زاده بنابه ادعای خود همراه با دیگر افسرانش تصمیم گرفتند 
که تفنگ ها و مسلسل ها را بشکنند و خودکشی کنند؛ ولی عده ای آن ها را از این نقشه 
بازداشتند. او که فکر نمی کرد سمکو در مهاباد باشد در شرحی خطاب به سیدطه نوشت: 
»آقای سیدطه: شهر را تا آخرین فشنگ دفاع کردم. طالع جنگ با من مساعدت نکرد، 
درصورتی که به من و افرادم بی احترامی نشود، تسلیم می شوم« )جهانبانی، 1380، صص 
187-188(. ساعت 13 روز 14 مهر سمکو با درخواست تسلیم ملک زاده موافقت کرد. 
بدین ترتیب پادگان مهاباد در ساعت 14/30 بعدازظهر روز جمعه 14مهر1300 سقوط کرد 
)استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 27(. روز بعد یعنی 15 مهر، روزنامۀ ستارۀ 
ایران در گزارشی نوشت: »از تبریز اطالع می دهند به موجب امر ایالت، اردوی شرفخانه 
به طرف ارومیه حرکت کرده و اردوی مهاباد هم ازطرف دیگر به طرف ارومیه اعزام گردیده 
و اسماعیل آقا در ارومیه محاصره ]شده[ و راه فرار از هیچ طرف برای او باقی نیست و یک 
عده از اردوی دولتی هم به طرف خوی حرکت کرده اند و اگر چنانچه اسماعیل آقا موفق 
به فرار نشود، در این چند روز دستگیر خواهد گردید« )روزنامۀ ستارۀ ایران، سال هفتم، 

شمارۀ 63، جمعه 5صفر1340، ص2(.

غارت مهاباد و کشتار ژاندارم ها
بعداز سقوط مهاباد »شهر بالفاصله ازطرف قوای اسماعیل آقا تاراج و چپاول شد و جارو 
بر بساط تهی هر خانه ای کشیده شد« )محمودزاده، 1374، ص25(. شکاک ها خانه و 
مغازه های تمام قضات و اهالی شهر را از عجم و ُکرد و یهودی غارت کردند. درحین 
این اقدامات 25 نفر از اهالی شهر و ازجمله قاضی لطیف و حاجی صالح دوافروش که 
از سرشناسان شهر بودند کشته شدند )استادوخ، 1300 شمسی، کارتن 45، پروندۀ 10، 
سند شماره 28( و کسی چون قاضی علی پدر قاضی محمد هم، چنان ضرب وشتم شد 
که شنوایی هر دو گوشش را ازدست داد )توفیق، 1389، ص138(. سمکو درنظر داشت 
سردار مکری و قاضی علی و حاجی ایلخانی دهبوکری را که با قوای دولتی همکاری 
کرده بودند به قتل برساند که به دنبال خواهش های قاضی علی از این کار منصرف شد 
)استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 28(. غارت مهاباد به دست سمکو حقیقتی 
غیرقابل انکار است. حال باید دید انگیزۀ او از غارت این شهر ُکردنشین که قاعدتاً بخشی از 
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ساکنان آن هوادارش بودند چه بوده است؟ سمکو در پاسخ به این پرسش گفته بود: »وقتی 
به مهاباد رو آوردیم سراغ همۀ سرکردگان فرستادیم اما نیامدند... و ایرانی ها هم داخل 
شهر با ما جنگیدند و جنگ دو روز طول کشید. چنین بود که باألخره شهر را گرفتم و 
عده ای کشته شدند که میان این کشته ها شکاک هم بود. در این جنگ نارنجک و مسلسل 
و توپ به کار گرفته شد و در چنین شرایطی نمی توان جلو غارت را گرفت؛ اگرچه من 
خود بسیار مخالف آن بودم« )هاوار، 2005، ص357(. از این توضیحات پیداست که علت 
غارت شهر در درجۀ اول انتقام از بزرگان شهر بوده است که به فراخوان سمکو بی اعتنایی 
کرده بوده اند. این درحالی ست که عده ای از محترمان و معتمدان و روحانیان و سادات و 
تجار و دانشمندان شهر با تحفه و هدایا به حضور اسماعیل آقا رفته بودند تا ارادت خود 
را ابراز دارند و از او تمنا کنند که ژاندارم ها را ببخشد و شهر را از تاراج و تعدی امان 
بدهد. ولی خود این ها نخستین اشخاصی بودند که لخت، و با زیرشلوار به شهر برگردانده 
شدند )محمودزاده، 1374، صص 24-25(. باید متوجه بود که این عده زمانی نزد سمکو 
رفته بودند که جنگ تمام شده بود. آنان قبل از اتمام جنگ به دیدار او نرفته بودند؛ احتماالً 
به این دلیل که نمی توانستند نتیجۀ جنگ را پیش بینی کنند. چه بسا حساب کرده بودند که 
با رسیدن نیروهای کمکی به ژاندارم ها نتیجۀ جنگ عوض شود و آن ها به جرم استقبال از 
سمکو دستگیر شوند و مانند امیراسعد روانۀ تبریز شوند. بنابراین منتظر مانده بودند تا طرف 
پیروز در جنگ مشخص شود و آنگاه خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و طبیعتاً سمکو 
متوجه این قضیه بود. آن گونه که تا به امروز هم شایع است گویا او در خطاب به گروهی 
از چنین کسانی که به پیشوازش آمده بودند، این ضرب المثل ترکی را بر زبان رانده بود: 
»توی دان سوره نقاره؟« )ساز و دهل بعداز خاتمۀ عروسی چه فایده ای دارد؟( )صمدی، 

1377، ص87(.
به دنبال ساعت ها جنگ و درگیری شماری از ژاندارم ها کشته شده بودند؛ برخی هم 
قبل ازآنکه ارتفاعات شهر به دست قوای سمکو بیفتد به سمت میاندوآب فرار کرده بودند؛ 
آنانی هم که زنده مانده بودند، به اسارت درآمدند. سمکو، ملک زاده و آجودان او )سروان 
محمدتقی خان آلپ( را بخشید )جهانبانی، 1380، ص199(؛ ولی سایر ژاندارم ها را اعدام 
کرد )توفیق، 1389، ص139(. او در توضیح قتل ژاندارم ها گفته بود: »آن ها پیشتر در ارومیه 
دستگیر شده بودند و ما هیچ بدی در حقشان نکردیم؛ حتی به آنان لباس و پول دادیم به 
این شرط که به قوای ایرانی نپیوندند و علیه ما نجنگند؛ اما به محض اینکه آن ها را آزاد 
کردیم فوراً به قوای ایرانی پیوستند و شروع به دست درازی و قتل و کشتار کردند؛ به همین 
خاطر این بار آنان را نبخشیدیم و انتقام گرفتیم« )هاوار، 2005، ص375(. اشارۀ سمکو 
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به ژاندارم های ارومیه ای تحت فرماِن اسداهلل فشنگ چی است که در جریان تصرف بندر 
گلمان خانه در روستای قهرمان لو به اسارت نیروهای سمکو درآمده بودند و پس از آزادی، 
دوباره به صفوف ژاندارم ها پیوسته بودند )انزلی، 1384، صص 502-503؛ معتمدالوزاره، 
1389، ص418(. برخالف ادعاهای خالِف واقع ملک زاده شمار قوای تحت فرمان او 
بسیار فراتر از 250 نفر بوده است؛ زیرا او در مدتی که در مهاباد حضور داشت صدها تن 
از عشایر کرد و مراغه ای را نیز به خدمت گرفته بود. خانلرخان از اجزای کارگزاری ارومیه 
واضح و روشن به شمار قوای دولتی و تلفات آنان اشاره کرده است: »از قشون که تقریباً با 
تفنگ چی و سوار مراغه و غیره 1500 نفر می شد، قریب سیصد نفر به مراغه رسیده است. 
مختصری هم در راه ها مانده، بقیه مقتول شده اند« )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، 
سند 41(. تلفات سمکو در داخل و خارج شهر روی هم رفته 50 نفر بود )استادوخ، 1300، 
کارتن 45، پروندۀ 10، سند 37(. برخالف دیگر جنگ های آن ایام، بازتاب جنگ مهاباد به 
داخل کشور محدود نماند و به زودی در روزنامه های اروپایی انعکاس یافت. برای نمونه 
روزنامۀ دیلی میرور در اول دسامبر 1921 در گزارشی تحت عنوان »ُکردها 500 پلیس 
را کشتند« از کشته شدن 500 ژاندارم در مهاباد سخن راند )استادوخ، 1300، کارتن 45، 
پروندۀ 10، سند 115(. سمکو در نصفه شب همان روزی که مهاباد را تصرف کرد از آن 
شهر خارج شد )ملک زاده، 1328، ص75( و حمزه آقای مامش را همراه با یکی از برادران 
او و هم چنین دو نفر دیگر به نام های امین و عبداهلل مسئول ادارۀ شهر کرد )استادوخ، 

1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 36(.

تهدید و تطمیع رؤسا و رسشناسان شهر
قباًل اشاره شد که یکی از دالیل حملۀ سمکو به مهاباد برهم زدن برنامه های مخبرالسلطنه، 
یعنی مقابله با پیشروی آتی قوای مستقر در جبهه های شمال و جنوب به سوی ارومیه و 
شکست دادن او بود؛ ولی از دیگر اهداف سمکو تهدید و تطمیع رؤسا و سرشناسان این 
ناحیه بود. سمکو درنظر داشت با حمله ای حساب شده به مهاباد و شکست قوای دولتی 
قدرت خود را برتر از دولت نشان دهد و عشایر هوادار دولت را به خود متمایل کند. 
تصرف مهاباد کاماًل اسماعیل آقا را تشجیع کرد و موقعیت او را به گونه ای بی سابقه ارتقاء 
بخشید. او پس از شکست دادن ژاندارم ها تالش کرد عشایر ناحیه را تطمیع کند تا مهاباد 
ازآن پس مبدأ و سکوی پرشی برای پیشروی های آتی او به مناطق جنوبی تر شود. در همین 
راستا بود که او در آبان همان سال، نامه ای خطاب به رؤسای طوایف آن حدود فرستاد 
و در آن تکلیف کرد که: »باید ذیل این ورقه کتباً متعهد شوند با کلیۀ سواران خود مسلح 

سقوط مهاباد و رسانجام هنگ

 چهاردهم ژاندارمری ...



76
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

شوند و آماده باشند. درصورتی که کسی این برگه را امضا نکند و در موقع معین با سواران 
خود حاضر نشود، از هیچ مجازاتی علیه آنان صرف نظر نخواهد شد« )استادوخ، 1300، 
کارتن 45، پروندۀ 10، سند 19(. با این وصف تعجبی نداشت که به زودی ایل های مامش، 
منگور، دهبوکری، پیران، زرزا، گورک، فیض اهلل بیگی، پشت دری، بانه و قادرخانی به او 

پیوستند )ارفع، بی تا، ص60(.

تحلیل شکست مهاباد
جهانبانی در بحث از شکست مهاباد اگرچه بر نقش بارز سمکو و توانایی نظامی او 
تأکید کرده است، ولی در تحلیل نهایی، اتهاماتی دور از واقع به ملک زاده وارد کرده است 
و می نویسد: »باوجوداین باید تصدیق نمود که درمقابل این سردار جسور عده ای وجود 
داشتند که اوالً فاقد قدرت فرماندهی و نظم بودند؛ دوماً دشمن با حکومتی سروکار داشت 
که امور آن ازهم گسیخته بود ]و[ قسمت های ارتش و نیروی انتظامی به دست اشخاص و 
عناصری اداره و رهبری می شد که یا اجنبی بودند و عالقۀ واقعی به این آب وخاک نداشتند 
یا اساساً از چگونگی فنون جنگی و تدابیر و تجربیات الزمه بی بهره و بی اطالع بودند« 

)جهانبانی، 1380، ص189(.
حال باید دید نقش هرکدام از عوامل مؤثر در سقوط مهاباد )مخبرالسلطنه، ملک زاده، 

و سمکو( به چه میزان بوده است؟

نقش مخربالسلطنه
تمام آنچه مخبرالسلطنه در تبرئۀ نقش خود در واقعۀ سقوط مهاباد ابراز داشته این است 
که نخست همۀ بزرگان مهاباد را خائن اعالم می کند؛ چراکه به وعدۀ خود مبنی بر دفاع 
از مهاباد عمل نکردند. دوم اینکه کردها سیم تلگراف را پاره کرده بودند و تلگراف هایش 
به ملک زاده مبنی بر اینکه »هوشیار باشد« به دست او نرسید؛ ولی نکتۀ مهم تر تأکید بر 

غافل نشستن ملک زاده است )هدایت، 1385، ص324(.
ارفع دربارۀ مخبرالسلطنه می نویسد: »او مرد بافرهنگی بود و کتاب هایی به زبان آلمانی 
دربارۀ جنگ خوانده ]بود[ و خود را قابل جنگ با عملیات نظامی با قبایل می دانست« )ارفع، 
بی تا، ص60(. درواقع اگرچه او شخصیتی سیاسی بود، ولی حقیقتاً از دانش نظامی بی بهره 
بود و دستورالعمل های نظامی او مایۀ حیرت مقامات نظامی بود. برای نمونه محمد مظهری 
که مسئولیت بندر شرفخانه را برعهده داشته است دربارۀ او می نویسد: »او بااینکه می دانست 
در شرفخانه غیراز چند نفر، ابواب جمعی ندارم، ولی باز دستورات عجیب وغریبی به من 
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می داد؛ مثاًل تلگراف می کرد: فوری با کشتی آدمیرال حرکت و بندر حیدرآباد را بمباران 
کنید!« )جهانبانی، 1380، صص 210-209(.

ملک زاده هم به همین ترتیب زمانی که ازطرف او برای حرکت به مهاباد مأمور می شود 
اعالم می کند که برای چنین مأموریتی 1500 نفر نیرو و توپ خانۀ کافی الزم است و رفتن 
به مهاباد با چندصد نفر نیرو در حکم خودکشی است؛ ولی اعتراضاتش بی ثمر است. 
قباًل به تلگرافی که مخبرالسلطنه به ملک زاده زده بود اشاره شد: »آقای ماژور ملک زاده! 
ملک زاده خاطرنشان ساخته است،  آن چنان که  بپائید.«  کرده شما  بی تجربگی  ظفرالدوله 
را گزارش دهد و هم  ازطریق رمز، هم شکست ظفرالدوله  مخبرالسلطنه می توانست 
دستورالعمل های الزم را برای پیشگیری از شکستی مجدد برای قوای دولتی به او اطالع 
دهد؛ ولی مخبرالسلطنه از این امر سر باز زد )ملک زاده، 1328، ص60(. ایراد دیگری 
که بر مخبرالسلطنه رواست بی توجهی او به درخواست ها و پیشنهادهای ُمکرر ملک زاده 
دربارۀ اعزام قواست. در تابستان آن سال یک واحد ژاندارم مرکب از 3 گروهان پیاده نظام 
و یک دستۀ مسلسل چی و دو اسکادران سواره برای تقویت قوای تبریز از تهران فرستاده 
شد؛ ولی تنها در آخرین لحظات بود که اسکادران 100نفره ای از این نیرو را به فرماندهی 
حسن ارفع به یاری ملک زاده فرستادند و این نیرو هم زمانی رسید که جنگ خاتمه یافته 

بود )ارفع، بی تا، ص60(.

ملک زاده
در داخل و خارج ایراْن شکست مهاباد را نتیجۀ بی کفایتی ملک زاده دانسته اند و به این هم 
بسنده نکرده اند و اتهاماتی بی شمار بر او وارد آورده اند. برای نمونه می توان اظهارات 
امین الشرع را ازنظر گذراند: »ملک زاده شب وروز مست و مخمور بوده... و غالباً روزها را 
در خواب و شب ها را در مجلس شراب می گذرانید. حتی از قراری که رئیس تلگراف خانه 
می گفته، ساعتی که اسماعیل آقا هجوم کرده بود باز ملک زاده در خواب بوده و کسی 
جسارت به بیدار کردنش نکرده؛ چندان که صدای توپ و تفنگ دشمن وی را از خواب 
بیدار کرده بود« )امین الشرع، 1378، ص54(. روزنامه های تهران هم از آن حکایت کرده اند 
)ملک زاده، 1328، ص83(.  بودند  کرده  دستگیر  مستی  درحال  را  ملک زاده  ُکردها  که 
امین الشرع در ادامه می افزاید که او: »از روی ترس امر به تسلیم نیروهایش کرد.« دربارۀ 
به  نانجیب را هم نکشته،  زنده ماندن ملک زاده هم می نویسد: »خود ملک زادۀ بدبخِت 
سلماس آورده، بعداز چند روزی پولی داده و مرخص می نماید« )امین الشرع، 1378، 
ص55(. معتمدالوزاره در همین رابطه می نویسد: »اسمعیل آقا نسبت به ملک زاده خیلی 
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احترام می کرد و حق هم دارد؛ زیرا در سایۀ غفلت و غلط کاری او نائل به این فتح بزرگ 
شده بود و مقتضی بود که قدردانی کرده، احترامات بکند« )معتمدالوزاره، 1389، ص526(. 
توفیق می نویسد: »ژاندارم ها ... دراثر سستی و مهملی ملک زاده... تاب مقاومت نیاورده و 
شکست خورند« )توفیق، 1389، صص 136-137(. خانلرخان نیز می نویسد: »... افسوس 
که... هزار و پانصد نفر از قشون و غیره قربانی بی احتیاطی و بی قیدی رؤسای قشون 
گردیدند« )استادوخ، 1300، کارتن 45، پروندۀ 10، سند 2/1(. این ها نمونه هایی مختصر از 

اتهاماتی است که متوجه ملک زاده است.
باید پذیرفت که شکست ملک زاده شکستی بوده است مانند شکست های ظفرالدوله، و 
بعدها شکست های خالوقربان و سردارارشد از سمکو با این تفاوت که برخالف اردوهای 
ظفرالدوله و سردارارشد و خالوقربان که در فضای آزاد جنگیده بودند و هنگام شکست 
متفرق شده بودند و درنتیجه تلفات زیادی نداده بودند، اردوی ملک زاده جدای از ساعات 
اولیۀ جنگ که برخی از ژاندارم ها موفق شدند فرار کنند، امکان فرار پیدا نکرد. از ملک زاده 
انتظار می رفت اگر نتواند با سمکو مقابله کند الاقل عقب نشینی کند و نگذارد صدمه ای به 
قوای دولتی برسد )معتمدالوزاره، 1389، ص525(؛ بنابراین اگر او توانایی دفاع در خود 
نمی دید، چرا تصمیم گرفت جنگ کند و ژاندارم ها را به کشتن داد؟ پاسخ او به این پرسش 
این است که تا غروب آفتاب و تاریک شدن هوا فکر می کرده است با 700 نیروی تحت 
فرمان سیدطه طرف است و البته هم درست فکر می کرده است؟ زیرا سمکو و نیروهایش 

شب به اطراف شهر رسیدند و ملک زاده روز بعد از حضور آن ها آگاهی یافت.
با تمام این اوصاف طبیعی است که ملک زاده نیز مانند هر فرماندهِ نظامی دیگری در 
چنین موقعیت حساس و مرگباری درمعرض اشتباه و لغزش قرار گرفته باشد؛ آن چنان که 
مظهری او را متهم می کند که ابتکار فرماندهی را ازدست داده بود )جهانبانی، 1380، 
ص223(. ضعف عملکرد ملک زاده را از نوشته های خود او نیز می توان دریافت. او نظارت 
مناسبی بر عملکرد نیروهایش ازجمله دربارۀ چگونگی مصرف مهمات موجود از خود 
نشان نداد. گزارش ها از هدردادن بی حدوحساب مهمات خبر می دهند و جالب آنکه 
ملک زاده تنها زمانی یاد مهمات و فشنگ افتاد که به او خبر دادند 90 هزار گلولۀ احتیاط 
به پایان رسیده است! )ملک زاده، 1328، ص77(. او با اعتماد به کدام امید دست نیروهایش 

را در شلیک بی حساب مهمات باز گذاشته بود؟
آذرتاش در ذکر دالیل شکست ژاندارم ها، به کمبود مهمات اردو اشاره می کند. هر 
تیرانداز 60 تیر فشنگ داشت و 4 قبضۀ مسلسل روسی که اغلب درحین عملیات به دلیل 
نبودن قطعات یدکی از کار افتادند. دو توپ در اختیار اردو بود؛ یکی غیرقابل استفاده که 
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برای خالی نبودن عریضه به آنجا برده شده بود و دیگری توپ کوهستانی که از قزاق خانۀ 
تبریز به این پادگان ارسال شد و بیش از 40 تیر فشنگ نداشت که آن هم بعداز چند 
شلیک از کار افتاد )جهانبانی، 1380، ص191(. مؤلف تاریخ ژاندارمری ایران نیز دراین باره 
می نویسد: »توپ اسقاط اخاسیوس ژاندارم نتوانست بیش از چند گلوله پرتاب کند و نیز 
توپ شنیدر کوهستانی هم به زودی به درد کمبود مهمات مبتال شد...« )افسر، 1332، 
ص263(. هرکسی با مشاهدۀ این گزارش متوجه ضعف فرماندهی ملک زاده می شود 
و برایش این پرسش پیش می آید که او با آگاهی از کمبود مهمات و خرابی سالح های 
سنگین انگشت شمارش آن هم در وضعیتی که همواره امکان حملۀ سمکو وجود داشت، به 

چه دلیل چندین ماه دست روی دست گذاشته بود؟
ملک زاده در جای جای کتابش تالش کرده است شکست مهاباد را دسیسۀ اجانب 
رسمی  عمال  از  را  سوئدی  لندبرگ  ُکلنل  نخست  درجۀ  در  او  کند.  قلمداد  مختلف 
اینتلیجنس سرویس می خواند که اخبار را به سفارت انگلیس در تهران می رساند و آن ها 
هم ازطریق موصل و سلیمانیه سمکو را در جریان اخبار قرار می دادند! )ملک زاده، 1328، 
ص65( و در همان حال سعی دارد تا با برجسته کردن اختالفات قزاق و ژاندارمری بتواند 
در میان صاحب منصبان ژاندارم که بسیاری از آن ها در رقابت با قزاق ها به سر می بردند، 
هوادارانی برای خود بیاید و واقعۀ مهاباد را تحت الشعاع تنش های میان دو نیروی قزاق و 
ژاندارم قرار دهد. او در ادامۀ سخنانش به مالقاتش با قزاق ها بعداز آزادشدن توسط سمکو 
اشاره می کند و ضمن گالیه از اینکه چرا به یاری او نشتافتند، از آنان می شنود که از مقامات 
اجازۀ دخالت خواسته بودند ولی پاسخی دریافت نکرده بودند )ملک زاده، 1328، ص79(. 
تنش میان قزاق ها با ژاندارم ها حقیقتی غیرقابل انکار بود. ولی اینکه آیا این دشمنی تا آنجا 
بوده است که قزاق ها ملک زاده را به امید شکست از سمکو تنها گذاشته باشند، فرضیه ای 

است که ملک زاده سعی دارد آن را ثابت کند، و نمی توان ادعای او را کاماًل تأیید کرد.

سمکو
طبیعتاً برای مقامات سیاسی و نظامی ستایش و اذعان به حرکت برنامه ریزی شدۀ سمکو از 
چهریق و تصرف مهاباد موضوعی دشوار بوده است. درنتیجه با رویکردی یک جانبه سعی 
داشته اند صرفاً مخبرالسلطنه و ملک زاده را مقصر جلوه دهند و حرکت حساب شدۀ سمکو 
را نادیده بگیرند. حقیقت این است که هر نیرو و فرماندهِ دیگری نیز جای ملک زاده می بود، 
به همان سرنوشت دچار می شد. نیروهای سمکو حداقل از سال ها قبل در رویارویی های 
متعدد با روس و عثمانی و آسوری و به تازگی با قوای حکومت مرکزی جنگ آزموده شده 
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بودند. عالوه براین، او از ماه ها قبل صدها نفر را آموزش داده بود و طبق نقشه و برنامه ای 
حساب شده پیش می رفت. لباس های یکدست، بیرق های گوناگون و سالح های سنگین 
توپ و مسلسل و مترالیوز1 همگی از عملیاتی حساب شده و سهمگین نشان داشتند. او با 
تظاهر به اینکه درصدد است تا برای مقابله با آسوریان آمادگی کسب کند، از غفلت قوای 
دولتی مستقر در طسوج اطمینان حاصل کرده بود و عازم جنوب شده بود. تمام این ها 
نشانۀ بی اعتنایی و احساس خطر نکردن ازجانب قوای دولتی حاضر در جبهۀ شمالی 
بوده است و می تواند گویای ضعف عملکرد و فرماندهی این جبهه و در رأس تمام آن ها 
مخبرالسلطنه باشد. سمکو شب هنگام به مهاباد می رسد و استراحت می کند؛ ولی بخش 
کوچکی از نیروهایش عمداً ژاندارم ها را تا صبح به خود درگیر می کنند و مانع از خواب 
آن ها می شوند. صبح روز 14 مهر طبیعتاً در حالی جنگ شروع می شود که ژاندارم ها خسته 
و خواب آلوده بوده اند و طرف مقابل آمادۀ رزم! سمکو وقتی مهاباد را تصرف می کند بنابر 
»فتح مشعشعش«، خود را با نادرشاه افشار مقایسه می کند و بلکه برتر از او می پندارد و 
نظر ملک زادۀ شوم بخت را دربارۀ مانورش استفسار می کند. جهانبانی در واکنش به این 
اظهارات سمکو می نویسد: »تردید نیست که مانور این سرکرده، بسیار جسورانه و با 
حساب دقیق و مراقبت کامل انجام گرفت؛ زیرا با استقرار پوشش ضعیفی در جبهۀ اصلی، 
طرف خود را کاماًل اغفال کرد و با نیروی عمدۀ خود با سرعت هرچه تمام تر به پادگان 
ضعیفی حمله ور شد و آن را منهدم ساخت« )جهانبانی، 1380، ص189(. آذرتاش در 
تکمیل این موضوع، در توضیح علت اینکه ژاندارم ها شهر را تخلیه نکردند و به ارتفاعات 
نرفتند می نویسد: »نیروی سمکو که از سواران جنگ دیدۀ ُکرد تشکیل یافته بود، با چنان 
سرعتی مانور خود را انجام داد که فرصتی برای تخلیۀ شهر و عقب نشینی باقی نماند« 
)جهانبانی، 1380، ص191(. شکست مهاباد، تنها شکست قوای دولتی از سمکو نبود. 
او پیشتر شکست هایی به ظفرالدوله و کمی بعد به ارشدالملک و خالوقربان وارد ساخت 
که اگر هم چون شکست ملک زاده انعکاس نیافته اند تنها به این دلیل بوده است که برخالف 
نمونۀ مهاباد، آنان امکان فرار و عقب نشینی داشته اند؛ بنابراین تأکید بر بی کفایتی و بی لیاقتی 
ملک زاده تنها اظهارنظری یک جانبه دربارۀ این واقعه خواهد بود که با حقایق جنگ مهاباد 

همخوانی ندارد.

نتیجه
حملۀ اسماعیل آقا به مهاباد حرکتی قابل انتظار بود و از 10 ماه زودتر پیش بینی شده بود. یقینًا 
او در این مدت به شیوه های مختلف من جمله، ازطریق هوادارانی چون حمزه آقا مامش   1. مرتالیوز: واژه ای فرانسه است، به معنی 

تیربار
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به خوبی در جریان وضعیت مهاباد، استعداد نظامی ژاندارم ها و دیگر جزئیات مربوطه، قرار 
گرفته بود. چنین بود که با حمله ای برنامه ریزی شده آنجا را تسخیر کرد. تصرف مهاباد از 
چند جهت مهم بود: نخستین بار بود که شهری با حمله ای نظامی در کمتر از دو روز جنگ 
سقوط می کرد؛ نخستین بار بود که پادگانی نظامی با صدها ژاندارم سقوط می کرد؛ در تمام 
طول جنگ جهانی اول و پس لرزه های حاصل از آن تمام تلفات قشون ایران در سراسر 
ایران قابل قیاس با شکست مهاباد نبود؛ برخالف بسیاری از شکست های قوای دولتی 
در قبل و بعداز واقعۀ مهاباد، هیچ جنگی به اندازۀ جنگ مهاباد بازتاب داخلی و خارجی 
نیافت. از دیگر نتایج این واقعه، افزایش قدرت و نفوذ سمکو میان عشایر ُمکری و به 
همان میزان بی اعتبارشدن دولت بود؛ آن چنان که انزلی می گوید: این حادثه »رعب سمکو 
را در دل ساکنان آن نواحی بیشتر نمود و آبروی دولت را برد« )انزلی، 1384، ص445(. 
اگرچه ملک زاده می توانست فرماندهِی کاراتری از خود نشان دهد، بااین حال تضمینی 
وجود نداشت بتواند شهر را حفظ کند؛ بنابراین کسانی که صرفاً ضعف عملکرد او را در 
سقوط این شهر دخیل می دانند رویکردی یک جانبه به قضیه دارند؛ زیرا سقوط مهاباد نتیجۀ 
مجموعه ای از عوامل بوده که ضعف عملکرد ملک زاده تنها عامل نهایی آن ها بوده است و 

بنابراین او مستحق کینه و نفرتی نیست که ایرانیان متوجه او کرده اند.
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مقدمه 
نشان معموالً قطعه ای فلزی است که ازطرف حکومت ها برای مشخص کردن رتبه و مقام 
و یا قدردانی از کفایت و شجاعت افراد شایسته به آن ها اعطا می شود و افتخاری برای 
دارندگان آن محسوب می شود )دهخدا، 1373، ج48، ص501(. نشان ها1با مدال ها متفاوت 
هستند. مدال2کلمه ای وام گرفته از زبان فرانسوی است و رتبه ای پایین تر از نشان دارد 
)دهخدا، 1373، ج44، ص10؛ صدیق الممالک، 1366، ص290(. از مطالعۀ متون گذشته 
چنین برمی آید که نشان درعوض خدمت و یا تالشی که رعایای سالطین و پادشاهان انجام 
می دادند، به آنان اعطا می شد تا در میان همگنان خود سرآمد و شاخص باشند؛ مانند جقه، 
تکۀ الماس یا جواهر، بازوبند و هر چیز ارزشمند دیگری که رعایا را متمایز می کرد. اعطای 
نشان به افراد برای تکریم و قدردانی از آنان، در دورۀ قاجار شکل جدیدی به خود گرفت 
و گسترش یافت. اعطای نشان در کشورهای دیگر نیز مرسوم بود و کشورهای اروپایی 
باتوجه به فرهنگ و تاریخ خود نشان مخصوص به خود داشتند. برای نمونه، مهم ترین نشان 
دربار انگلستان بند جوراب3 بود که ناصرالدین شاه قاجار ازجمله اشخاصی بود که به این 

نشان مفتخر شد )ناصرالدین شاه قاجار، 1343، ص90(.
وارد  گسترده  به طور  قاجار  دورۀ  از  آن  اعطای  و  نشان  شد  اشاره  که  همان گونه 
تشریفات درباری شد. اولین نشان رسمی ایران، یعنی نشان شیروخورشید، در زمان سلطنت 
فتح علی شاه قاجار به سرداران و صاحب منصبان و هم چنین به تعدادی از سفرای اروپایی 
اعطا شد )مالکوم، 1362، صص 611-610؛ کمبل، 1384، ج1، ص284(. باتوجه به اهمیت 
و کاربرد نشان ها، اولین آیین نامۀ مخصوص نشان های رسمی در دورۀ محمدشاه قاجار 
تنظیم و تدوین شد )شهیدی، 1350، ص199(. در دورۀ ناصرالدین شاه نیز نشان ها و اعطای 
آن ها به سبک و سیاق گذشته بود. البته تغییراتی در نظام نامۀ آن ها ایجاد شد و عالوه بر 
نشان شیروخورشید، نشان های جدیدی ازجمله تمثال همایون، اقدس، قدس و مقدس به 
مجموعۀ نشان های دولت قاجار اضافه شد. تمثال همایون در سیاست خارجی ایران اهمیت 
و جایگاهی ویژه داشت و مبادلۀ آن نشان دهندۀ حسن روابط سیاسی بین دو کشور بود 
)شهیدی، 1350، ص186(. توجه ویژۀ ناصرالدین شاه به نشان ها و تکمیل و تنظیم قواعد 
جدید برای آن ها، از اهمیت نشان ها در امور سیاسی داخلی و خارجی کشور حکایت 
داشت. در دورۀ مظفرالدین شاه نیز نشان ها هم چنان جایگاه مهم خود را حفظ کردند و تغییر 

خاصی در حوزۀ نشان های دولت ایران و نحوۀ اعطای آن ها ایجاد نشد.
دربارۀ نشان و اعطای آن در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار تاکنون تحقیق و پژوهشی 
مستقل انجام نشده است؛ ازاین رو تحقیق پیِش رو پژوهشی نوین به شمار می آید. بااین حال، 

1. Order

2. Médaille

3. Order of the Garter
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در برخی منابع و تحقیقات منتشرشده دربارۀ نشان در دورۀ مظفرالدین شاه مطالبی به چشم 
می خورد که به ترسیم بخشی از جوانب و فضای کلی موضوع مدد می رساند. مقاالتی 
هم چون مقالۀ »نشان های دوران قاجاریه« از یحیی شهیدی، مقالۀ »نشان ها و مدال های 
ایران از آغاز سلطنت قاجاریه تا امروز« از محمد مشیری، مقالۀ »نشان های دورۀ قاجار« از 
رابینو، مقالۀ »واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان های دولتی عصر قاجار« از زهرا علی زادۀ 
بیرجندی و دیگران و کتاب »نشان ها و مدال های قاجاریه« از زینب آزمون، اطالعاتی 
دربارۀ نشان های ایرانی و کیفیت آن عرضه می کند؛ ولی بیشتر این پژوهش ها بر روی 
دیگر جوانب موضوع نشان در دورۀ قاجار، هم چون خاستگاه، کارکرد و کیفیت آن متمرکز 
شده اند و به اعطای نشان و کارکرد آن در سفرهای مظفرالدین شاه قاجار به اروپا و حواشی 

مربوط به آن توجه خاصی نداشته اند.
مقالۀ حاضر برآن است که به اهمیت و جایگاه مهم ترین مدال ها و نشان های ایرانی و 
برخی نشان های غیرایرانی در دورۀ مظفرالدین شاه با محوریت سفرهای او به اروپا بپردازد.
بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که در سفرهای اروپایی مظفرالدین شاه قاجار 
مدال ها و نشان ها چه نقش و جایگاهی در روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی داشته اند؟
باتوجه به اهمیت نشان و تبادل آن در سفرهای اروپایی مظفرالدین شاه این فرضیه 
مطرح می شود که نشان ها و تبادل آن ها در این سفرها در گسترش روابط سیاسی و فرهنگی 
ایران با کشورهای اروپایی نقشی مؤثر داشته اند. این پژوهش رویکردی توصیفی-تحلیلی 
دارد. ازآنجاکه عمدۀ داده ها و اطالعات این پژوهش از مجموعه اسناد موجود در آرشیو 
وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران گردآوری شده است، می توان 
گفت که پژوهشی سندمحور است؛ البته برای تکمیل اطالعات پژوهش از منابع اولیه 

ازجمله کتاب و برخی منابع ثانویه از جمله مقاله نیز استفاده شده است.

نشان شیروخورشید و برخی نشان های دیگر
براساس شواهد تاریخی، نشان شیروخورشید اولین و مهم ترین عالمت و نشان ملی ایران 
بوده است. براساس نظر برخی از محققان و پژوهش گران هم چون کالرا رایس1، کسروی و 
نفیسی، عالمت شیروخورشید قدیمی ترین نشان و عالمت ایران بوده است که در طول زمان، 
دچار دگرگونی هایی شده است. نظرات گوناگونی دربارۀ پیشینۀ این نشان در ایران وجود دارد که 
گاه با افسانه هایی نیز آمیخته است. براساس شواهد تاریخی پیشینۀ این نشان و عالمت به دوران 
ایران باستان بازمی گردد )Rice, 1916, p42(. ضرب نشان شیروخورشید بر سکه های صفوی، 
Clara Rice .1به ویژه از دورۀ شاه عباس اول، رواج آن را در این دوره نشان می دهد )کسروی، 2536، صص 

مبادلۀ نشــان هــای دولتــی در 
ســفرهای مظفرالدین شــاه ...
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20-22(. درواقع نشان و عالمت شیروخورشید در دورۀ صفوی جنبه ای رسمی و دولتی به خود 
گرفت و در بیرق ها و سکه های این دوره معمول شد )نفیسی، 1328، ص62(.

در دورۀ قاجار، باتوجه به گسترش روابط ایران با اروپاییان ضرورت یافت که نشانی برای 
دولت ایران درنظر گرفته شود؛ درنتیجه، نشان شیروخورشید به این مهم اختصاص یافت. 
از دورۀ فتح علی شاه قاجار، نشان شیروخورشید به صورت رسمی نشان مخصوص ایران شد 
)مشیری، 1350، ص191(. در دورۀ محمدشاه، نظام نامه ای برای نشان شیروخورشید و اعطای 
آن تدوین شد و در آن، نشان شیروخورشید به صراحت نشان دولت ایران اعالم شد. در این 
نظام نامه چنین آمده است: »]...[ پس برای هر دولت نشانی ترتیب داده اند و دولت علیۀ ایران 
را هم نشان سبز شیروخورشید متداول بوده است که قریب سه هزار سال، بل متجاوز از عهد 

زرتشت این عالمت بوده ]...[« )بیانی، 1375، ج3، ص370(.
در دورۀ ناصرالدین شاه، تغییراتی در نظام نامۀ نشان شیروخورشید به وجود آمد و 
در آن به روشنی اعالم شد که نشان دولت عّلیۀ ایران شیروخورشید است و به ترتیب 
به سه درجۀ اقدس، قدس و مقدس تقسیم می شود )صدیق الممالک، 1366، ص287(. 
در این دوره، باتوجه به سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و افزایش روابط شرق و غرب، 
به دستور ناصرالدین شاه نظام نامه ای نیز برای نشان عالی شیروخورشید مخصوص خارجیان 
دورۀ  در  مستوفی،  عبداهلل  گزارش  براساس  )شهیدی، 1350، ص207(.  شد  تصویب 
ناصرالدین شاه قاجار، نشان شیروخورشید دستخوش تغییراتی شد. این نشان، از روی نشان 
لِژیون دونور1فرانسه طراحی شد که درجه اول آن، با حمایل سبز بود و درحقیقت، نشان 
درجه اول شیروخورشید جای نشان مقدس را گرفت و نظام نامه ای برای هریک نوشته 
شد )مستوفی، 1377، ج1، صص 118-119(. نشان شیروخورشید براساس نشان لژیون 
دونور به 5 درجه تقسیم می شد: 1. درجه پنجم: )Chevalier(؛ 2. درجه چهارم: )Officier(؛ 
Grand-( :؛ 5. درجه اول)Grand-Officier( :؛ 4. درجه دوم)Commandeur( :3. درجه سوم
Cordon( )شهیدی، 1350، صص 230-231(. در دورۀ مظفرالدین شاه تغییر خاصی در 

نظام نامۀ نشان شیروخورشید به وجود نیامد و مراتب آن براساس نظام نامۀ دورۀ قبل بود. 
در این دوره، نشان شیروخورشید، مهم ترین عالمت و نشان رسمی ایران بود )ساکما، 
296/022675(. این نشان که برحسب مراتب آن به افراد ایرانی و غیرایرانی اعطا می شد، از 
جمله نشان های مهمی بود که در سفرهای خارجی مظفرالدین شاه، به اروپاییان اعطا می شد.
شایان ذکر است که از دورۀ ناصرالدین شاه عالوه بر نشان شیروخورشید، نشان های 
ایرانی دیگری هم ازجمله نشان های علمی طراحی شد. نشان علمی به افرادی اعطا می شد 
که درزمینۀ علم و دانش خدماتی انجام داده بودند. در دورۀ مظفرالدین شاه، به چند نفر از  1. Légion d’honneur
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اتباع روسیۀ مقیم آذربایجان نشان علمی اعطا شد )ساکما، 296/4511(. هم چنین در سفر 
مظفرالدین شاه به اروپا به دو پزشک اتریشی به نام دکتر اِلفور1 و دکتر اِویت2 دو مدال علمی 
-که درجه ای کمتر از نشان داشتند- داده شد )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، پروندۀ 2، 

سند شمارۀ 52(.
ازجمله نشان های دیگر می توان به نشان آفتاب اشاره کرد. نشان و حمایل آفتاب 
قبل از سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا تهیه شد تا در سفرهای اروپایی، ازطرف شاه ایران 
به ملکه های اروپا اعطا شود )اعتمادالسلطنه، 2536، ص596(. این نشان در سفرهای 
مظفرالدین شاه به اروپا هم به تعدادی از زنان خانوادۀ سلطنتی اعطا شد )مظفرالدین شاه 

قاجار، 3611، صص 182 و 212؛ مظفرالدین شاه قاجار، 1362، ص61(.

نشان و اهمیت آن در مناسبات داخلی و روابط خارجی
دریافت نشان یکی از افتخارات چشمگیری بود که بزرگان و درباریان قاجار درصدد 
دستیابی به آن بودند؛ زیرا نشاْن صاحب آن را از دیگر افراد متمایز می کرد و حاکی از 
التفات حکومت به شخص دریافت کنندۀ نشان بود؛ چنان که در آیین نامۀ نشان های رسمی 
دورۀ قاجار دربارۀ اهمیت نشان آمده است: »]...[ هر کس در خدمْت سابق است، بر دیگر 
فایق بَُود و این تفوق و تفاوت را با سه چیز معلوم کرده اند: اول در لقب و منصب؛ دویم 
در مرسوم و مواجب؛ سیم در اعطای نشان و عالمات؛ که هر کسی ببیند داند که صاحب 

نشان در خدمت پیش است و در مرسوم بیش ]...[« )بیانی، 1375، ج3، ص370(.
دریافت نشان حاکی از التفات و توجه شاه به دریافت کنندۀ نشان بود و به تثبیت 
موقعیت او کمک می کرد. برای نمونه، مظفرالدین شاه در زمان ولیعهدی، به دریافت نشان 
بی تا، ص129(.  )اعتمادالسلطنه،  شد  مفتخر  الماس  سردوشی  به همراه  شیروخورشید، 
سرتیپی  درجه دوم  و حمایل  نشان  بود،  ولیعهد  تبریز  در  که  زمانی  در  مظفرالدین شاه 
هم چنین   .)95/296/994 )ساکما،  کرد  اعطا  معتمدالسلطان  پسر  میرزاصالح خان  به  را 
مظفرالدین شاه در زمان سلطنت به پسر و ولیعهد خود، محمدعلی میرزا، نشان هایی ازجمله 

نشان قدس به همراه سرحمایل اعطا کرد )ساکما، 296/24242(.
افرادی که به دریافت نشان های ایرانی و اروپایی مفتخر می شدند، عالوه بر ارتقای مقام و 
موقعیت، از برخی امتیازات دیگر نیز برخوردار می شدند. برای نمونه هر ایرانی که به دریافت 
نشان لژیون دونور فرانسه مفتخر می شد، به دلیل قانون کاپیتوالسیون بین ایران و فرانسه، 
مصونیت قضایی پیدا می کرد و از مجازات متداول آن زمان، یعنی چوب و فلک، معاف 
می شد. به همین دلیل، اکثر افسران و حتی اعضای خانوادۀ سلطنتی در دورۀ ناصرالدین شاه 

1. Elfor

2. Evit
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درصدد بودند تا به این نشان دست یابند )دالمانی، 1335، ص37(. نشان لژیون دونور از 
نشان های اروپایی پراهمیت دورۀ قاجار بود که ناپلئون بناپارت در سال 1801م/1215ق آن را 

برای خدمات نظامی و غیرنظامی به وجود آورد )بن تان، 1354، ص1(.
عالوه بر اهمیت نشان و اعطای آن در داخل، تبادل نشان نقشی مهم در توسعۀ روابط 
ایران و کشورهای اروپایی داشت )ساکما، 296/26755(. مثاًل هنگامی که دولت بلژیک 
نشان نظامی مخصوص این کشور را به همراه نامه ای برای مظفرالدین میرزای ولیعهد به دربار 
ناصرالدین شاه فرستاد، ناصرالدین شاه در سال 1288ق/1871م در مکتوبی از ارسال نامه و 
 D’( اعطای نشان تشکر و قدردانی کرد و آن را حاکی از روابط دوستانۀ بین دو کشور دانست
Hulster, 2003, p64(. مظفرالدین شاه در سفر اول خود به بلژیک به هنگام مالقات با پادشاه این 

کشور از این نشان و حمایل استفاده کرد )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، ص166(.
مظفرالدین شاه نیز شخصاً به نقش و اهمیت مبادلۀ نشان بین سران ایران و کشورهای 
اروپایی اذعان داشت و بر اهمیت آن در ایجاد و گسترش روابط خارجی تأکید می کرد. 
مظفرالدین شاه در نامه ای به حاکم بلغارستان تصریح کرد که اعطای نشان موجب تحکیم 
روابط بین ایران و کشورهای اروپایی می شود و ازهمین رو، او یک قطعه نشان شیروخورشید 
مکّلل به الماس با حمایل مخصوص برای حاکم این کشور اعطا می کند )ساکما، 232/2150(.
از نشان های مهمی بود که در  همان گونه که ذکر شد، نشان شیروخورشید یکی 
دورۀ مظفرالدین شاه به افراد ایرانی و غیرایرانی اعطا می شد. این نشان عالوه بر بزرگان 
با تصویب  می شد؛ چنان که  اعطا  نیز  پزشکان  و  دانشمندان  به  گاه  و صاحب منصبان، 
میرزاعلی اصغرخان امین السلطان، در سندی به تاریخ 1317ق/1900م نشان شیروخورشید 
)ساکما،  شد  اهدا  پاریس،  در  طب  علم  دانشجوی  میرزاابراهیم خان،  به  درجه دوم 
296/6618(. میرزاابراهیم خان، پسر میرزاابوالحسن خان، پزشک دربار مظفرالدین شاه بود 
که در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، در قسمتی از سفر، شاه را همراهی کرد و موردتوجه 
و تفقد مظفرالدین شاه قرار گرفت )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، صص 104 و 132(. 
میرزاابراهیم خان پس از اتمام تحصیالتش در اروپا و بازگشت به ایران به حکیم الملک 
ملقب شد و این بار در سال 1321ق/1903م با وساطت امین السلطان نشان شیروخورشید 

درجه اول خارجه را به انضمام حمایل سبز دریافت کرد )ساکما، 997/239(.
اعطای نشان شیروخورشید به اتباع بیگانه نیز مرسوم بود. برای نمونه براساس گزارش 
اسناد، مظفرالدین شاه در سال 1318ق/1900م، نشان شیروخورشید را به میرزاگالوس خان، 
مترجم ژنرال کنسول گری که در مقام کارپرداز اول دولت انگلیس در تبریز هم بود، اهدا 
کرد )ساکما، 296/23216(. هم چنین او در سال 1323ق/1905م به یکی از اتباع روس 
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به نام اوغنی فیلی پوویچ1، مکانیک چی استرآباد، نشان شیروخورشید درجه چهارم اعطا کرد 
)ساکما، 290/1473(.

سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا و اعطای نشان
مظفرالدین شاه سه سفر به اروپا داشت: سفر اول در سال 1317ق/1900م؛ سفر دوم در 
1320ق/1902م؛ و سفر سوم در 1323ق/1905م. اعطای نشان یکی از بخش های مهم 
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا بود؛ به گونه ای که تدارک نشان های گوناگون ایران برای 
اعطا به خارجیان یکی از مقدمات این سفرها محسوب می شد )مراغه ای، 1364، ص335(. 
باتوجه به اهمیت نشان و اعطای آن توسط شاه ایران به دولت مردان اروپایی و برخی از 
خارجیان، این موضوع در سفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ به ویژه در روزنامۀ خاطرات 
سفرهای اول و دوم او به اروپا انعکاس یافته است. اگرچه در این سفرنامه ها به موضوع نشان، 
دریافت و اعطای آن پرداخته شده است، ولی در تعدادی از موارد به ویژه دربارۀ اعطای نشان 
به افراد خارجی به غیراز طبقۀ سلطنتی و صاحب منصبان، اشارات به صورت کلی است و کمتر 
به جزئیات دقیق ازقبیل نام دریافت کننده، و نوع و درجۀ نشان اشاره شده است. برای نمونه، 
مظفرالدین شاه در هنگام اعطای قطعه نشانی به یکی از روزنامه نگاران روسی در خارکف به 
این عبارت بسنده می کند: »روزنامه نویِس اینجا ]خارکف[ هم چند قطعه عکِس ما را انداخته 

بود آورد، یک قطعه نشان به او مرحمت کردیم« )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، ص67(.
اروپایی  سفرهای  در  را  آن  اعطای  و  نشان  گزارش  فراوانی  درصد  زیر  نمودار 

مظفرالدین شاه نشان می دهد:

)ترسیم از نگارنده(

1. Oqni Phili Povich

   

منودار 1
فراوانی اعطای نشان ها و تبادل آن در سه 

سفر مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ
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براساس این نمودار، اشاره به نشان در سفرنامۀ اول بیشترین میزان را دارد )32 مرتبه(، 
در سفرنامۀ دوم )15 مرتبه( و در سفرنامۀ سوم به حداقل می رسد )2 مرتبه(. سفر اول 
مظفرالدین شاه به اروپا باتوجه به اولین تجربۀ او از سفر به اروپا و مالقات با پادشاهان 
و سران مختلف کشورهای اروپایی اهمیت و جایگاه باالیی داشته و در سفرنامۀ آن هم 
بیش از دو سفرنامۀ دیگر به نشان و تبادل آن پرداخته شده است. در سفر سوم به دلیل 
غیررسمی بودن و محدودبودن به بازدید از چند کشور اروپایی، نشان های کمتری دریافت 

و اعطا شده است.
در دورۀ پادشاهی مظفرالدین شاه، به ویژه در مالقات های او با سران و دولت مردان 
اروپایی در طی سفرهای خارجی، نشان های گوناگونی به شاه ایران اعطا شد. برای نمونه، 
در سفر اول مظفرالدین شاه به روسیه، امپراتور این کشور نشان و حمایل سنت آندره1 را 
که یکی از نشان های مهم این کشور بود به شاه ایران هدیه داد )مظفرالدین شاه قاجار، 
1361، ص109(. در نمونه ای دیگر، سفیرکبیر اسپانیا، به نمایندگی از شاه این کشور، نشان 
مخصوص پادشاهان را به مظفرالدین شاه اعطا کرد )استادوخ، سال 1320، کارتن 19، 
پروندۀ، 25، سند شمارۀ 71(. در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا، در هنگام اقامت او در 
پاریس، ازطرف سفیرکبیر دولت اسپانیا، دون پِْرس کابایرو2 نشان ”Toison d’or“ به شاه ایران 

تقدیم شد )مظفرالدین شاه قاجار، 1362، ص130(.
تبادل نشان در سفرهای خارجی مظفرالدین شاه از جایگاهی ویژه در روابط خارجی 
ایران با کشورهای اروپایی برخوردار بود. تبادل نشان بیانگر حسن روابط بین کشورها و 
به منزلۀ احترام و تکریم متقابل بود. هنگامی که مظفرالدین شاه در سفرهای اروپایی به دیدار 
شاهان و شاهزادگان اروپایی می رفت و یا در مهمانی های سلطنتی شرکت می کرد، نشان 
کشور میزبان را بر روی سینۀ خود نصب می کرد )مظفرالدین شاه قاجار، 1361، صص 

192 و 199(.
 به مناسبت سفرهای شاهان قاجار به اروپا، نشان های گوناگونی تدارک دیده می شد 
)رابینو، 1380، ص346( تا به شاهان و شاهزادگان و دیگر افراد صاحب منصب اروپایی 
اعطا شود. در سفر اول مظفرالدین شاه به فرانسه، به تعدادی از مقامات نظامی فرانسوی 
اهدا شد  سبز  با حمایل  نشان شیروخورشید  این کشور،  در  ایران  شاه  مشایعت کنندۀ 
)استادوخ، سال 1317، کارتن 19، پروندۀ 4، سند شمارۀ 6(. براساس گزارش اسناد در 
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا نشان های بسیاری به خارجیان اعطا شد؛ به گونه ای که 
به دستور مظفرالدین شاه، در سفر اول او به اروپا 34 نشان فقط به مأموران بلغارستان اهدا 
شد )استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(. هم چنین، به وزیرمختار 

1. Saint André

2. Don Pers Caballero
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اتریش و دیگر نظامیان این کشور نشان هایی اعطا شد )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، 
پروندۀ 2، سند شمارۀ 41(. این موضوع در مطبوعات اروپایی بازتاب هایی به همراه داشت. 
روزنامۀ تلگراف، چاپ بلگراد، به اعطای نشان های ایران به کارکنان راه آهن بلغارستان در 
سفر اول مظفرالدین شاه به این سرزمین اشاره کرد )استادوخ سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 
5، سند شمارۀ 117(. نکتۀ حائز اهمیت این است که استویلوف،1یکی از نویسندگان 
روزنامۀ تلگراف، نیز از شاه ایران نشانی دریافت کرد و این روزنامه ستونی از اخبار خود 
را به اعطای نشان شیروخورشید درجه سوم به این نویسنده )نویسندۀ اول این روزنامه( 
اختصاص داد )استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 5، سند شمارۀ 151(. هم چنین، یکی 
از روزنامه های هلند مطلبی دربارۀ مراسم اعطای نشان و تمثال مظفرالدین شاه به سفیر هلند 
درج کرد )استادوخ، سال 1324، کارتن 9، پروندۀ 6/1(. باتوجه به تعداد زیاد و غیرمعمول 
اعطای نشان به خارجیان در سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا، اهدای این نشان ها بیش از 
آن که به لیاقت و شایستگی افراد دریافت کنندۀ نشان بسته بوده باشد، برای تفقد و دلجویی 

و جلب توجه اروپاییان بوده است.
در سفرهای اروپایی، نشان های ایران تنها به خارجیان اعطا نمی شد؛ بلکه گاه در این 
سفرها به همراهان و مالزمان ایرانی مظفرالدین شاه هم که موردتوجه و التفات او قرار 
می گرفتند، نشان اهدا می شد. برای نمونه، در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا، نشان اقدس 
ازطرف شاه ایران به عین الدوله، صدراعظم وقت ایران، اعطا شد )مظفرالدین شاه قاجار، 

1390، ص56(.
در آستانۀ این سفرها و هم چنین در طول سفر، نشان هایی ازجانب شاه و دولت ایران 
به افراد مختلف اعطا می شد. گاه نیز این افراد خود درخواست می کردند که نشانی به آن ها 
اعطا شود. برای نمونه در آستانۀ سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، کنسول ایران در تفلیس 
اسامی افرادی را به وزارت خارجۀ ایران ارسال کرد که خواهان دریافت نشان از دولت 
ایران بودند )استادوخ، سال 1318، کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 3(. وزارت خارجه 
نیز ده قطعه نشان بدین منظور نزد کنسول ایران در تفلیس فرستاد )استادوخ، سال 1318، 

کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 131(.
باتوجه به گزارش اسناد، چنین استنباط می شود که دریافت نشاِن ایران برای برخی از 
اروپاییان اهمیت داشته است. نشان برای صاحب خود افتخار و اعتبار به همراه می آَورد و 
او را بین همگنان خود شاخص و سرآمد می کرد )آون، مصاحبه، 28خرداد1398؛ تولن، 
مصاحبه، 28خرداد1398(. برخورداری از نشان ها موجب ارزش و اعتبار دارندگان آن ها 
stoilov .1در رسومات و تشریفات درباری و امور اداری و حکومتی می شد؛ چنان که استفاده از نشان 
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در مالقات ها و تشریفات رسمی و درباری مرسوم بود. نشان ها براساس درجه و اعتبارشان 
امتیازاتی را برای صاحبانشان به همراه می آوردند و به آنان برای پیشبرد اهداف و مقاصد 
خود در امور سیاسی، اقتصادی و شخصی یاری می رساندند؛ بنابراین برخورداری از آنان 

اهمیت داشت.
اروپاییانی که خواستار نشان از دولت ایران بودند، عمدتاً در سفرهای مظفرالدین شاه 
به اروپا با شاه ایران مالقات می کردند و اغلب درصدد برمی آمدند تا ازطریق تألیف کتاب 
و هدیۀ آن به شاه ایران، موافقت او را برای اعطای نشان جلب کنند. در ادامه، به تالش های 

چند تن از اروپاییان برای دریافت نشان از شاه ایران پرداخته می شود:
مادام الکساندراف،1 صاحب روزنامۀ انیس الجلوس چاپ اسکندریه، ازجمله افرادی 
بود که موفق شد در استانبول با مظفرالدین شاه مالقات کند. او برای جلب رضایت شاه 
ایران، قصیده ای در وصف او سرود و با ارسال یکی از تألیفات خود برای مظفرالدین شاه، 
نشان درجه سوم آفتاب را از او تقاضا کرد )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند 
شمارۀ 10(. او در نامۀ خود به تمجید مظفرالدین شاه پرداخت و وجود او را برای مردان 
و زنان به یک اندازه اثربخش دانست. او برای جلب توجه شاه ایران به این نکته اشاره کرد 
که از دولت صربستان نیز نشان درجه دوم گرفته است )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، 
پروندۀ 5، اسناد شمارۀ 11 و 12(. احتماالً او با ذکر این موضوع درصدد بوده است تا خود 

را شایسته و الیق دریافت نشاِن ایران معرفی کند.
ادمانتس،2 یکی از مسئوالن ادارۀ فرهنگ و مطبوعات تفلیس، نیز کتابی در حوزۀ 
تاریخ اسالم تألیف کرد و با اهدای یک نسخه از آن به مظفرالدین شاه، نشان درخواست 
کرد. او در نامۀ خود یادآوری کرد که به دلیل آشنایی با زبان های شرقی، موفق شده است تا 
از دولت روسیه نیز نشانی دریافت کند )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند 

شمارۀ 27(.
قوطیبوف،3 نایب شکارچی باشی مظفرالدین شاه و مالزم شاه در سفر به روسیه، نیز 
نشان درخواست داشت. او کتابی دربارۀ شکار و شکارهای امپراتوران روسیه به زبان 
فرانسه نوشت و با تقدیم آن به مظفرالدین شاه، نشان درجه دوم شیروخورشید درخواست 
کرد. مظفرالدین شاه این کتاب را پسندید و با اعطای نشان مذکور موافقت کرد )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 23(.
ژیوادنیوویچ آوکا4 نیز از دیگر افرادی بود که موفق شد از شاه ایران نشان دریافت 
کند. او با اهدای کتابی به مظفرالدین شاه، از دولت ایران نشان درخواست کرد؛ به همین دلیل، 
ماکسیم افندی5، کنسول عثمانی در بلگراد، را واسطۀ دریافت این نشان کرد. ماکسیم افندی 

1. Alexandrov Madam 
2. Edmantes.
3. Kotibov
4. Zhivadnovich Avka
5. Maxim Effendi
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نیز به دولت ایران متذکر شد که این شخص توانسته است از دولت عثمانی نشان درجه سوم 
دریافت کند. مظفرالدین شاه هم در فرمانی، نشان درجه سوم شیر و خورشید را به او اعطا 

کرد )استادوخ، سال 1318، کارتن 30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 25(.
والتر شوتز1از دیگر اروپاییانی بود که از شاه ایران نشان درخواست کرد. او پس از سفر 
اول مظفرالدین شاه به اروپا، با اهدای کتاب به شاه ایران از او نشان تقاضا کرد. والتر شوتز 
دو نسخه از کتاب های خود را به رسم هدیه برای مظفرالدین شاه ارسال کرد و در مراسلۀ 
خود با صراحت بیان کرد که یکی از این کتاب ها را که درباب پادشاهان است، به سبب 
رنگی بودن، با هزینۀ گزافی چاپ کرده است. او نشان شیروخورشید را قدیمی ترین نشان 
دنیا دانست و آرزو کرد شاه ایران این نشان را به او اهدا کند )استادوخ، سال 1318، کارتن 

30، پروندۀ 5، سند شمارۀ 38(.
هدایای خارجیان به مظفرالدین شاه برای جلب نظر او برای اعطای نشان، به تقدیم 
آثار فرهنگی و هنری ازجمله کتاب و تألیفات منحصر نمی شد )ساکما، 298/083273(؛ 
بلکه موارد دیگری را نیز شامل می شد که چندان ارزش فرهنگی نداشتند. در طی اقامت 
مظفرالدین شاه در فرانسه، دو فرانسوی نامه هایی به شاه ایران نوشتند و با تقدیم چهار بطری 
 Paoli,( شراب شامپانی2 و دو بطری شراب بردو3 از او نشان شیروخورشید تقاضا کردند

.)1912, p91

شایان ذکر است که تقاضای خارجیان از شاه ایران برای اعطای نشان لزوماً با تقدیم 
هدایا همراه نبود؛ چنان که دکتر شنیدلر،4 پزشک مخصوص مظفرالدین شاه، نیز در نامه ای 
به وزارت خارجه درخواست کرد دوازده قطعه نشان با درجات مختلف اول، دوم، سوم 
و چهارم به صاحب منصبان و پزشکان خارجی اعطا شود )استادوخ، سال 1323، کارتن 
20، پروندۀ 10، سند شمارۀ 68(. در جواب مراسلۀ شنیدلر، فرمان ساخت چند قطعه نشان 
شیروخورشید به نام معلمان و رؤسای او در فرانسه، صادر شد )استادوخ، سال 1323، 

کارتن 20، پروندۀ 10، سند شمارۀ 69(.
براساس گزارش اسناد، مظفرالدین شاه پس از بازگشت از سفرهای خارجی تعداد 
زیادی نشان سفارش داد. برای نمونه، در یک سفارش از فرانسه، ساخت پانصد نشاِن ایران 
تقاضا شد. در این سفارش قید شد که 250 قطعه از نشان ها مزین به تمثال همایونی و 
ساده و فاقد رنگ باشد و 250 قطعۀ دیگر رنگین باشد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 
12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 2(. البته چاپ قطعات نشان رنگین با مشکل روبه رو شد و 
سفیر ایران در پاریس با ارسال نامه ای، شاه ایران را متقاعد کرد که چاپ قطعات رنگین 
کیفیت مطلوبی نخواهد داشت و متناسب با شأن پادشاهان نیست. درنهایت، مقرر شد که 

1 .Walter Schutz
2. Champagne

3. Bordeaux
4. Schindler
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پانصد قطعه نشان با تمثال شاه و با چاپ ساده و فاقد رنگ تهیه شود و طراحی و نقاشی 
آن را یکی از نقاشان فرانسوی به نام لورانس1به عهده گیرد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 
12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 3(. درمقابل، این نقاش فرانسوی نیز نشان درجه چهارم از 
مظفرالدین شاه تقاضا کرد )استادوخ، سال 1283ش، کارتن 12، پروندۀ 7، سند شمارۀ 3/1(.
نکتۀ درخور توجه این است که اعتبار نشان به فرمان آن بود و فرمان نشان هم چون 
خود نشان اهمیت داشت. گاه افرادی که موفق شده بودند نشان دریافت کنند، به سبب 
ازبین رفتن فرمان نشان اهدایی، بار دیگر خواهان اعطای فرمان نشان می شدند. برای نمونه، 
کرانولت2 رئیس شعبۀ تجارت خارجی ادارۀ زراعت، تجارت و صناعِت باتاویا3و هلند که 
در سال 1317ق/1900م موفق شده بود نشان درجه سوم شیروخورشید از مظفرالدین شاه 
دریافت کند، به دلیل سوختن و ازبین رفتن فرمان نشان اهدایی خود، در نامه ای درخواست 

کرد تا بار دیگر فرمان این نشان برای او صادر شود )ساکما، 293/4358(.
اغلب، با درخواست خارجیان برای اعطای نشان موافقت می شد؛ ولی گاه نیز به دالیل 
فرخ بیگ،  علی  درخواست  نمونه،  برای  می شد.  بی توجهی  آن ها  تقاضای  به  مختلف، 
وزیرمختار عثمانی در واشنگتن و کارکنان سفارت این کشور مبنی بر اعطای نشان توسط 
مظفرالدین شاه به تعدادی از خارجیان با مخالفت دولت ایران روبه رو شد و تصویب آن 
به زمانی دیگر موکول شد. وزارت خارجه ایران هم در نامه ای به مفّخم الدوله، وزیرمختار 
ایران در واشنگتن، مخالفت خود را با اعطای نشان به این افراد اعالم کرد. متن نامه بدین 
قرار بود: »اگر به این سرعت به چند نفر در آمریکا نشان دولت علیۀ ایران اعطا شود، دیری 
نخواهد پایید که دیگران هم درخواست اعطای نشان را کنند« )استادوخ، سال 1318، 
کارتن 7، پروندۀ 22، سند شمارۀ 21(. این موضوع بیانگر تعداد زیاد تقاضا برای نشان های 

ایران ازجانب خارجیان در این دوره است.
باوجود درخواست های متعدد خارجیان از مظفرالدین شاه مبنی بر اعطای نشان به ویژه 
نشان شیروخورشید، در مواردی نادر هم اشخاصی از دریافت نشان امتناع می ورزیدند. 
به استناد گزارش پاولی4 در کتاب »اعلیحضرتا5« هنگامی که مظفرالدین شاه برای آشنایی با 
آخرین دستاوردهای علم پزشکی در اروپا اظهار تمایل کرد، به مالقات پیر کوری6دانشمند 
و شیمی دان رفت. در هنگام آزمایش، فضای تاریک اتاق موجب هراس و وحشت شدید 
شاه ایران شد. بعدازاین حادثه، مظفرالدین شاه درصدد برآمد نشانی به پیر کوری اهدا کند 
که به نظر می رسد او به دلیل واکنش شاه ایران در طول آزمایش از دریافت آن امتناع کرد 

.)Paoli, 1912, p87(

باتوجه به نمونه های یادشده و با استناد به اسناد بررسی شده، یکی از درخواست های 

 1. Lawrence

 2. Kranolt

3.این شهر هم اکنون جاکارتا نامیده می شود 

باتاویا  است.  جاوه  جزیرۀ  پایتخت  و 

اطالق  هلند  مستملکات  بر  گذشته  در 

می شده است )دهخدا، 1336، ج9، ص125(.

سمت  شخص  این   :Xavier Paoli  .4

مهامنداری نارصالدین شاه و مظفرالدین شاه 

را در سفرهایشان به فرانسه برعهده داشت.
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مهم خارجیان از مظفرالدین شاه، به ویژه پس از سفرهای او به اروپا، اعطای نشان های ملی 
ایران و عمدتاً نشان شیروخورشید بود. برطبق اسناد بررسی شده، متقاضیان نشان ایران 
عمدتاً از جایگاه سیاسی و اجتماعی باالیی برخوردار نبودند. این موضوع از یک سو بیانگر 
کاهش اعتبار نشان های ایران در مجامع جهانی در آن دوره بوده است و ازسوی دیگر 

بی ضابطه بودن اعطای نشان های ایران در آن دوره را نشان می دهد.

آسیب شناسی اعطای نشان های ایران به اروپائیان در دورۀ مظفرالدین شاه
در زمان محمدشاه، نظام نامه ای برای اعطای نشان تدوین شد که در دورۀ ناصرالدین شاه 
نیز بیشتر تفصیل یافت؛ ولی اعطای نشان هم چنان از نظم و قاعده ای مناسب برخوردار 
نبود؛ به طوری که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در سفرهایشان به اروپا، نشان های ملی 
ایران به ویژه نشان شیروخورشید را بدون هیچ گونه ضابطه ای خاص به شاهان و درباریان 
اروپایی و حتی افراد عامی اهدا می کردند. این موضوع توجه برخی از موّرخان و نویسندگان 
دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار را جلب کرد. امین الدوله در کتاب خاطرات 
خود از تنزل و کاهش اعتبار نشان شیروخورشید به سبب افراط در اعطای آن در زمان 
ناصرالدین شاه گزارش می دهد )امین الدوله، 1370، ص17(. عین السلطنه نیز در روزنامۀ 
خاطراتش گزارش می دهد: »در این سفرها، آن قدر در اعطای نشان شیروخورشید افراط 
شد که نشان ها و حمایل را خوار و ذلیل کردند و آن قدر از نشان شیروخورشید در داخله و 
خارجه دادند که قابل حساب نبود؛ به طوری که تنها در سه سفر فرنگ ناصرالدین شاه، هزار 
نشان شیروخورشید اعطا شد« )عین السلطنه، 1374، ج1، ص705(. هدایت نیز بر این عقیده 
بوده است که اعطای نامتعارف نشان باعث تنزل و کاهش اعتبار آن ها شده بود. به گفتۀ او، 
در یکی از سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا، تصویری طنزآمیز از قوام السلطنه، سفیر ایران 
در اتریش چاپ شد که مجموعه ای از نشان ها را در دست داشت و به دنبال مشتری بود 
)هدایت، 1344، ص115(. درواقع این تصویر طنزآمیز حاکی از افراط دولت مردان قاجار 

در اعطای نشان و بی ضابطه بودن آن بود.
پیامدهای منفی اعطای بی رویۀ نشان به افراد و مقامات از دورۀ ناصری موجب شد تا 
مظفرالدین شاه درصدد برآید تغییری در نظام نامۀ اعطای نشان ها ایجاد کند؛ بنابراین، یکی 
از اعالنات او در موقع تاج گذاری چنین بود: »ازاین به بعد، به هیچ یک از مناصب عامه 
و تشریفات، القاب و نشان های کشوری و لشکری، به جز به لیاقت و شایستگی، اعطا 
نخواهد شد«؛ چون این نکته در یکی از روزنامه های اروپایی منعکس شده بود )استادوخ، 
سال 1325، کارتن 9، پروندۀ 3، سند شمارۀ 151(. البته این موضوع درعمل محقق نشد؛ 
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چون بی ضابطه بودن اعطای نشان و موارد دیگر را در اسناد و گزارش های تاریخی موجود 
می توان مشاهده کرد؛ به گونه ای که سفیر ایران در ایتالیا نیز به صورت تلویحی در نامه ای به 
این موضوع اشاره می کند )استادوخ، سال 1321، کارتن 10، پروندۀ 16، سند شمارۀ 50(.

افراط در توزیع نشان در دورۀ مظفرالدین شاه حتی نظر روزنامه نگاران روسی را 
نیز به خود معطوف کرد؛ به طوری که یکی از روزنامه های روسی مقاله ای دربارۀ اعطای 
ایران، نشان ها  ایران منتشر کرد. در این مقاله آمده بود که در  بی حدوحصر نشان های 
براساس منصب و لیاقت افراد اعطا نمی شود )استادوخ، سال 1320، کارتن 8، پروندۀ 10، 

سند شمارۀ 51/2(.
در دورۀ مظفرالدین شاه، اعطای نشان به اروپاییان حاشیه هایی نیز داشت که بازهم 
به دلیل بی ضابطه بودن اعطای نشان بود و گاه موجب بروز مسائلی در روابط سیاسی ایران 
با کشورهای اروپایی می شد. مثاًل در سفر مظفرالدین شاه به اتریش، به یک مهمان چی 
نشانی اعطا شد که بدون تصویب سفارت این کشور بود و سفارت اتریش در مکاتبه ای، 
از دولت ایران دلیل اعطای آن نشان را پرسید )استادوخ، سال 1323، کارتن 4، پروندۀ 2، 

سند شمارۀ 37(.
بی ضابطه بودن اعطای نشان مشکالتی نیز برای سفیر ایران در بلغارستان به وجود آورد 
)استادوخ، سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(. در سفر اول مظفرالدین شاه 
به بلغارستان، فرمان اعطای 34 نشان دولت علیۀ ایران برای اتباع خارجی صادر شد؛ 
ولی به دلیل نبودِ این تعداد نشان، بین سفیر ایران در صوفیا با یکی از مقامات این کشور 
مشکالتی ایجاد شد. سفیر در نامه ای به تفصیل و شرح این مشکالت پرداخت )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 4، پروندۀ 6، سند شمارۀ 162(.
با استناد به گزارش اسناد مذکور، نشان ها و اعطای آن ها در دورۀ مظفرالدین شاه نقشی 
مهم و انکارناپذیر در توسعۀ روابط ایران با کشورهای اروپایی داشته اند؛ بنابراین، در توزیع 
و اهدای آن ها مالحظات بسیاری می بایست رعایت می شد؛ چون بی تدبیری در تبادل و 

اعطای نشان ها ممکن بود اثراتی سوء بر روابط بین المللی ایران داشته باشد.
حاضرنبودن به موقع نشان ها و کمبود آن ها، به طرق دیگر نیز در سفرهای خارجی 
مظفرالدین شاه مشکل ساز شد. برای نمونه درحین سفر مظفرالدین شاه به اروپا در مرز 
اتریش مقرر شد که ازطرف دولت ایران به وزیرمختار اتریش و فرماندهان نظامی راه، 
نشانی اعطا شود؛ ولی به دلیل حاضرنبودن نشان در زمان صدور آن، نشان الماس و انفیه دان 
و حمایلی به ارزش پانصد تومان از سفیر ایران در اتریش به عاریت گرفته شد تا بعداز 
بازگشت شاه به ایران، نمونۀ این نشان برای سفیر ارسال شود )استادوخ، سال 1318، کارتن 
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4، پروندۀ 2، سند شمارۀ 41( و در نمونۀ دیگر در طی سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا 
وعدۀ اعطای نشان تمثال همایون به ژنرال قنسول گری ایران در تفلیس داده شد )استادوخ، 

سال 1318، کارتن 6، پروندۀ 14، سند شمارۀ 35(.
فرمان نشان های کشورهای مختلف براساس نظامنامه و قواعد مختص به صدور 
نشان آن کشورها صادر می شد. این فرمان ها براساس الگوهای فرهنگی و عمدتاً به زبان 
کشورهای صادرکننده بود )ساکما، 296/26755(. فرمان های صادرشده برای نشان های 
ایرانی در زمان مظفرالدین شاه گاه به دست خط خود شاه بود )ساکما، 296/6618( و گاه به 
توقیع او می رسید )ساکما، 95/296/994(. به نظر می رسد که اصل فرمان نشان ها در زمان 

مظفرالدین شاه به زبان فارسی بوده است و ممکن بوداست برای اروپاییان ترجمه شود.
اعتبار نشان عالوه بر خود نشان به صدور فرمان آن نیز بود. گاهی اوقات در صدور 
فرمان نشان ها هماهنگی وجود نداشت تاآنجاکه این موضوع مشکالتی برای دارندگان 
نشان ها ایجاد می کرد. مثاًل، در سفر سوم مظفرالدین شاه به روسیه، به رئیس کل اِتاماژور1 
اعطای نشان درجه دوم شیروخورشید وعده داده شد؛ ولی فرمان آن صادر نشد. درنتیجه، 
این شخص بارها به سفارت ایران در روسیه مراجعه کرد. این مراجعات حتی تا پس از مرگ 
مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت و سفیر ایران در روسیه از محمدعلی شاه تقاضا کرد فرمان 
اعطای این نشان را صادر کند )استادوخ، سال 1325، کارتن 7، پروندۀ 1، سند شمارۀ 101(.
هم چنین، در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا نشانی ازسوی دولت ایران به یکی از 
اتباع اتریش بدون صدور فرمان آن اعطا شد. فرمان ها دستور پادشاه و سند و شناسنامۀ 
نشان بودند و نشان های بدون فرمان ارزش واقعی نداشتند؛ بنابراین، این فرد از وزارت 
خارجۀ ایران درخواست کرد فرمان اعطای نشان نیز صادر شود )استادوخ، سال 1323، 

کارتن 4، پروندۀ 2، سند شمارۀ 39(.
در سفر سال 1320ق/1902م مظفرالدین شاه به ایتالیا نیز به شوالیه پیترو زاک شی،2یکی 
از مسئوالن وزارت فواید عامۀ آن کشور که بر نظم و ترتیب قطارهای پادشاه ایران در این 
کشور نظارت داشت، نشان شیروخورشید درجه چهارم اعطا شد؛ ولی فرمان آن صادر نشد؛ 
بنابراین، این شخص در مکاتبه ای از محتشم السلطنه، وزیر امور خارجۀ ایران، صدور فرمان 

نشان را درخواست کرد )استادوخ، سال 1329، کارتن 47، پروندۀ 4، سند شمارۀ 10(.
دورۀ  در  خارجیان  به  نشان  اعطای  به  مربوط  مشکالت  مهم ترین  درمجموع 
افراط در اعطای نشان، کمبود نشان در  مظفرالدین شاه را می توان به بی ضابطه بودن و 

سفرهای خارجی شاه، و گاه تأخیر در صدور فرمان اعطای نشان دانست.

1. ارکان حرب؛ ستاد؛ این کلمه در دوران 

قاجار استفاده می شده است )معین، 1371، 

ج1، ص133(.

2. Pietro Zach chi
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نتیجه گیری
از دورۀ محمدشاه قاجار، نظامنامه ای برای اعطای نشان وضع شد تا اعطای نشان نظم و 
ضابطه ای خاص داشته باشد. این موضوع را می توان دال بر اهمیت نشان در مناسبات 
داخلی دولت قاجار با کارگزارانش و هم چنین روابطش با کشورهای خارجی دانست. 
به دلیل گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار، نشان های 
متعددی ازجمله نشان شیروخورشید مخصوص خارجیان به مجموعۀ نشان های دولت 
قاجار اضافه شد و نظام نامه ای برای نشان ها و اعطای آن ها تدوین شد. باوجود تدوین 
نظامنامه برای اعطای نشان های ایران در این دوره، بازهم اعطای نشان از ضابطه و نظمی 
مشخص پیروی نمی کرد؛ به گونه ای که این موضوع موجب آشفتگی و هرج ومرج در 

اعطای نشان در دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه شد.
نشان و اعطای آن، یکی از بخش های مهم سفرهای خارجی مظفرالدین شاه و حاشیۀ 
این سفرها را، تشکیل می داد. براساس اسناد آرشیوی، تبادل نشان در سفرهای خارجی بین 
هیئت حاکمۀ ایران و سران و صاحب منصبان کشورهای اروپایی توانسته بود در مناسبات 
ایران با کشورهای اروپایی تأثیرگذار باشد؛ چنان که یکی از مهم ترین موضوعات مکاتبات 
اداری میان ایران و سایر کشورهای اروپایی دربارۀ نشان ها و مسائل و حواشی مربوط به 
آن بوده است. گاه پیروی نکردن از قوانین مربوط به نشان عواقب سیاسی نامطلوبی برای 

ایران دربر داشت.
اعطای نشان هم چنین توانست در روابط فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی در این 
دوره نقش آفرین باشد. در سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا و پس ازآن، تعدادی از خارجیان 
اعطای نشان ایران یا به عبارت دیگر نشان شیروخورشید را از دولت ایران خواستار شدند. 
این خارجیان که عمدتاً از جایگاه سیاسی و اجتماعی باالیی برخوردار نبودند، عمدتًا 
با تقدیم هدایا و آثار فرهنگی و هنری خود به مظفرالدین شاه قاجار هم چون کتب و 
تألیفات درصدد جلب رضایت شاه ایران برای اعطای نشان بودند. انگیزه های اروپاییان 
برای دریافت نشان ایران متفاوت باشد؛ ولی درمجموع برخورداری از نشان ها باتوجه به 
درجه و اعتبار آن ها، افتخارات و امتیازاتی را برای صاحبان آن ها به همراه داشت؛ بنابراین 

برخورداری از آنان اهمیت داشت.
اعطای نشان به خارجیان ازجانب مظفرالدین شاه به ویژه در سفرهای اروپایی او را 
می توان دستاویزی برای جلب نظرِ موافق دولت مردان اروپایی به شمار آورد که درنهایت به 
بی ضابطه شدن و افراط در اهدای نشان منجر شد. نبود ضابطه در اعطای نشان به ویژه اعطای 
بیش از حد متعارف و معمول آن توسط مظفرالدین شاه از مهم ترین آسیب های اعطای نشان 
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در این دوره محسوب می شود. بی ضابطه بودن اعطای نشان های ایران و درنتیجه کاهش 
اعتبار آن ها در مجامع اروپایی حتی نگاه برخی از اصحاب مطبوعات خارجی را هم به 
خود معطوف ساخت. درمجموع، در سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه به دلیل نبود 
ضابطه در اعطای نشان، اعطای نشان بیش از حد متعارف، و هم چنین آشفتگی اوضاع 

سیاسی و اقتصادی ایران اعتبار نشان های ایرانی در محافل اروپایی تنزل یافت.
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Abstract

 Purpose: To review the efforts of the German government in the construction
 of the Iranian railway in the Qajarid era. Also, the role of German companies in the
 construction of Iran cross country railway and supplying the equipment during the
..time of Reza Shah is investigated

 Method and Research Design: Data was gathered from records held at in the
 Iranian archival centers, as well as Persian, English, German, and Danish library
.materials

Findings and Conclusions: Despite the increasing presence of the Germans in the 
political sphere of Iran in the second half of the Qajarid period, Russian and the Brit-
ish opposed the involvement of the Germans in construction of railway in Iran during 
WWI. In the first stage of the construction of the nation’s cross country railway during 
Reza Shah time, Germans left a successful record behind. However, as their American 
partners in the syndicate did not perform well in the southern part of the project, Ger-
man companies stopped their operations. In the second and final stage, however, be-
cause of political turmoil in Germany and competition with the Compax consortium, 
only a small role was given to Germans. Germany had an outstanding role in the supply 
of equipment of the project. Eventually, the occupation of Iran by the Allied Forces in 
mid 1941put an end to their role.
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نقش آملانی ها در تأسیس راه آهن در ایران 
در عرص رضاشاه 1

مصطفی  دکرتی  رسالۀ  از  مقاله  این   .1
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چکیده:

هدف: مرور تالش دولت آلمان در ساخت راه آهن در ایران عصر قاجار و نقش شرکت های آلمانی در 

ساختن راه آهن سراسری ایران در دورۀ رضاشاه و تأمین ملزومات آن.

روش/رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی ایران، منابع کتابخانه ای فارسی، انگلیسی، آلمانی و دانمارکی 

استخراج شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: باوجود سربرآوردن آلمان ها در سپهر سیاست ایران در نیمۀ دوم سلطنت قاجارها، 

مخالفت های روس و انگلیس و تالطم ناشی از جنگ جهانی اول، مانع از موفقیت آلمانی ها در ساخت 

راه آهن ایران شد. در مرحلۀ اوِل ساخت راه آهن سراسری در دوران رضاشاه، آلمان ها توانستند کارنامه ای 

موفق از خود به جا بگذارند؛ ولی ازآنجاکه شریک آن ها در سندیکا یعنی آمریکایی ها در جنوب ضعیف 

عمل کرده بودند، شرکت های آلمانی نیز از ادامۀ کار بازماندند. در مرحلۀ دوم و پایانی راه آهن سراسری نیز 

به دلیل کشاکش سیاسی در آلمان و رقابت شرکت های آلمانی با کنسرسیوم کامپساکس در ساخت راه آهن، 

نقشی کم رنگ از آنان به جای مانده است. آلمان در تأمین تجهیزات موردنیاز راه آهن تالشی درخور توجه 

داشت؛ ولی اشغال ایران در شهریور بیست به مناسباتی ازاین دست پایان داد.
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مقدمه
ایران در نیمۀ نخست حکمرانی قاجارها با موجی از پدیده های پیشرفت بشری روبه رو 
شد. راه آهن یکی از جدی ترین کشفیات اروپاییان بود که آوازۀ تجربۀ موفق آن در ممالک 
اروپایی به ایران هم رسید و کورسوی امیدی برای رهایی از عقب ماندگی در دل ایرانیان 
روشن کرد. نه تنها در آثار اندیشمندان بلکه در مطبوعات عصر ناصری هم نشانه های 
فراوانی از لزوم راه اندازی راه آهن سراسری می توان مشاهده کرد. هرچند این تالش ها در 
عصر قاجار عمدتاً با تجاربی ناموفق همراه بود، ولی جامعۀ ایرانی به راه آهن به عنوان راه 

نجات می نگریست )آدمیت، 2536، صص 327-326(.
ازسوی دیگر، کشور آلمان در خالل این سال ها، کم وبیش در مسیر پیشرفت قرار 
داشت و در کنار کشورهایی چون انگلستان و روسیه که سالیان طوالنی در سپهر سیاسی 
ایران فعالیت چشمگیر داشتند، به فکر نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران افتاد. تالش 
درزمینۀ راه اندازی راه آهن در ایران یکی از نمودهای این اندیشۀ مقامات آلمانی در نیمۀ 
دوم سلطنت قاجارها بود. در دوران رضاشاه ایران به عنوان کشوری که از یک سو خواهان 
محصوالت صنعتی آلمان بود و ازسوی دیگر بخشی از مواد خام موردنیاز آلمان را فراهم 
می کرد، از اهمیتی ویژه برای آلمان برخوردار شد. در این دوره عالوه بر مشارکت آلمان 
در جریان نوسازی ایران ازجمله در تأمین ماشین آالت صنعتی و کشاورزی، شرکت های 
آلمانی گام هایی جدی هم در ایجاد راه آهن در ایران برداشتند )شجاعی دیوکالئی، 1398، 
صص 251-256(. در مقاطعی این تالش در راستای تأسیس راه آهن بود و در زمانی دیگر 
درزمینۀ تأمین لوازم موردنیاز راه آهن خود را نشان می داد. بررسِی فرازوفرود این فرایند 
هدف مقالۀ حاضر است تا روشن کند به چه دالیلی و در چه مقاطعی آلمانی ها نقشی 
پررنگ یا کم رنگ در ایجاد و توسعۀ راه آهن در ایران داشته اند. به نظر می رسد که عوامل 

سیاسی در ایران و آلمان در تغییر این فعالیت آلمانی ها نقش اساسی داشته است.

پیشینۀ پژوهش
از نخستین آثار منتشرشده در این زمینه ویژه نامه ای است که به مناسبت افتتاح راه آهن 
سراسری، در شهریور 1317خ/ اوت1938م منتشر شد. این اثر یکی از بااهمیت ترین منابع 
منتشرشده دربارۀ راه آهن ایران است؛ ولی این اثر تالش آلمانی ها را درزمینۀ راه آهن ایران 
در دوران قاجار نادیده گرفته است و از فعالیت سندیکای آمریکایی-آلمانی در اوایل دورۀ 
رضاشاه، توصیفی مختصر عرضه کرده است )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، 38-36(. 
اثر بعدی، پژوهش مهندس آناتول ترسکینسکی است که سالیان دراز در راه آهن جلفا به 
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تبریز و بعدها در راه آهن سراسری ایران نقشی بااهمیت داشته است. نویسنده به ارتباط 
آلمانی ها با راه آهن ایران اشاراتی دارد )ترسکینسکی، 1326، صص 10-11(؛ ولی دربارۀ 
سندیکای آمریکایی-آلمانی به سختی می توان چیزی فراتر ازآنچه در ویژه نامۀ پیش گفته 
وجود دارد، از آن به دست آورد )ترسکینسکی، 1326، صص 70-72(. اثر قابل اعتنای 
بعدی را مهندس مجتبی ملکوتی به مناسبت بیستمین سال شروع ساخت راه آهن منتشر 
کرده است. البته این مقاله درزمینۀ موردبحث تکرار آثار پیشین است )ملکوتی، 1327، 
صص 34-35(. آثار تحقیقاتی بعدی نیز مباحث کم وبیش مشابهی را در این زمینه عرضه 
می کنند )محبوبی اردکانی، 1376، صص 349-350(. در آثاری که در سال های اخیر منتشر 
شده اند حتی برخی به همین مختصر نیز نپرداخته اند و به سختی می توان در البه الی این 
آثار اشاراتی به این موضوع یافت )برای نمونه بنگرید به: مکملی، 1379، ص475(. در 
میان مقاله هایی که در چند دهۀ اخیر منتشر شده اند مقاله هایی که موضوع آن ها روابط ایران 
و آلمان در دورۀ رضاشاه بوده است در یک پاراگراف یا اندکی بیشتر به مقولۀ راه آهن ایران 
پرداخته اند. برای نمونه حسین آبادیان در مقالۀ خود هنگام بررسی روابط ایران با جمهوری 
وایمار به شرکت زیمنس و تالشش برای ساخت راه آهن در ایران اشاره هایی کرده است 
)آبادیان، 1392، ص7(. مقالۀ »بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی« اثر حسین 
رفیع و مجید عباس زادۀ مرزبالی نیز در خالل بررسی روابط دو کشور در دورۀ رضاشاه، 
به واگذاری ساخت راه آهن ایران به سندیکای آمریکایی-آلمانی در فروردین1307خ/

آوریل1928م هم اشاره ای دارد )رفیع و عباس زادۀ مرزبالی، 1397، ص120(.
وجه قالب ویژه نامه ها و کتاب های پیش گفته عرضه ای مختصر از پیشینۀ راه آهن و 
ساخت آن در دوران سندیکای آمریکایی-آلمانی و یا شرحی مفصل از کاری است که 
تحت سرپرستی کنسرسیوم کامپساکس1انجام شده است. در مقاله های جدید هم موضوع 
مقالۀ حاضر به طور مستقل بررسی نشده است و جای پرداختن به پیشینۀ فعالیت آلمانی ها 
در این زمینه و نیز علل جاماندن آن ها در ساخت راه آهن سراسری خالی مانده است. بر 
همین اساس در مقاله حاضر تالش شده است تا عالوه بر اسناد تاریخی موجود به زبان 
فارسی و مطبوعات عصر قاجار و پهلوی، از منابع تازه یاب به زبان انگلیسی، آلمانی و 
دانمارکی هم بهره گرفته شود تا با توصیفی عمیق از این فرازوفرود، چرایی این ماجرا 

ارزیابی شود.
در این جستار تالش می شود تا با روش توصیفی/تحلیلی به موضوع پرداخته شود. 
این روش با در کنار هم قراردادن و بازسازی رویدادهای گذشته و جست وجو در اجزای 
kampsax .1موضوع کلی و شرح روابط متقابل بین آن ها، به چیستی و چرایی گذشته می پردازد و به 

نقش آملانی ها در تأسیس راه آهن 
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تحلیل داده ها و سنجیدن وقایع در ظرف زمان خود تکیه دارد )میرجعفری و نورایی، 
1388، ص28(. این روش به رویکرد »میکروهیستوری«1 )تاریخ ُخرد( نزدیک است. 
رویکرد میکروهیستوری از 1970م/1349خ در بین پژوهشگران ایتالیایی که به انبوهی از 
اسناد کلیسای کاتولیک دست یافته بودند رواج یافت و به سرعت در سراسر دنیا طرفدارانی 
پیدا کرد. این روش کوشش دارد تا اجزای خرد موضوع را در کنار هم قرار دهد و با 
بازسازی این اجزای خرد تصویری کلی از موضوع ایجاد کند. ریزنگاری و توصیف عمیق، 
دیدن زوایای پنهان و دیده نشدۀ رویدادهای تاریخی و مشاهدۀ وسیع تر آن ها، توجه به 
طبقات فرودست و نقش اقلیت های دینی و قومی در تحوالت از ویژگی های این رویکرد 

.)Rion, 2011, pp 1-31( است
راه آهن  راه اندازی  در  تا چه اندازه  آلمانی ها  آنکه  از  است  عبارت  تحقیق  پرسش 

سراسری در ایران نقش داشته اند؟
فرضیۀ تحقیق هم آن است که به دلیل کارنامۀ ناموفق سندیکای آمریکایی-آلمانی در 
ساخت راه آهن جنوب ایران و نیز تحوالت سیاسی در آلمان که به روی کارآمدن هیتلر 

منجر شد، فرصت شرکت های آلمانی در ورود به ساخت راه آهن ایران ازدست رفت.

ورود آملان به کارزار ایران
در میان ایرانیان اشتیاق زیادی برای احداث راه آهن به وجود آمده بود؛ ولی موانعی اساسی 
که  بود  انگلیس  و  رقابت روس  موانع  این  مهم ترین  از  یکی  بود.  آن ها  پای  پیش  در 
پیشرفت هایی ازاین دست را تنها در چارچوب حفظ منافع خود برمی تافتند. عمده ترین 
موضوع در این سال ها برای انگلستان به خطرنیفتادن منافعش در هندوستان و خلیج فارس 
بود و درمقابل، هدف عمدۀ روس ها دست یافتن به این مناطق بود؛ راه آهن می توانست 
نقشی اساسی در این زمینه داشته باشد. درحالی که ایران در میان دو قدرت بزرگ گرفتار 
شده بود، رقیب سومی پا به میدان کارزار نهاد و آن دولت آلمان بود که از نخستین سال های 
قرن بیستم تالش خود را برای یافتن جای پا در ایران آغاز کرده بود و برای ورود به 
خلیج فارس اظهار عالقه کرده بود )زرگر، 1372، صص 26-34(. از سال های سلطنت 
ناصرالدین شاه که انبوهی از امتیازات ساخت راه آهن به اتباع انگلیس، فرانسه، روسیه و 
دیگر کشورها داده می شد، نشان چندانی از تالش آلمان ها به چشم نمی خورد )کرزن، 
1373، صص 781-788(. انگلستان همواره از این واهمه داشت که شاه ایران امتیازی برای 
ساخت راه آهن به آلمان ها بدهد؛ ولی ناصرالدین شاه به مقامات انگلیس اطمینان خاطر داد 
که درصورتی که بخواهد به کشوری امتیازی بدهد، اولویت انگلستان در ساخت راه آهن  1. Microhistory
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جنوب را از یاد نخواهد برد )هدایت، 1344، ص64(.
از سال 1898م/1316ق که ویلهلم دوم1امپراتور آلمان به استامبول مسافرت کرد و 
موضوع ساخت راه آهن به بغداد و خلیج فارس مطرح شد )ملکوتی، 1327، ص15(، اولین 
دور تالش آلمان برای دستیابی به امتیاز ایجاد جاده و راه آهن از بغداد به تهران هم آغاز 
شد. دور بعدی این کوشش از 1906م/1324ق رقم خورد و منافع آلمان در ایران به حیطۀ 
بانکداری و امور سیاسی کشیده شد. در خالل این ایام امیِد کشیدن شعبه ای از راه آهن 
بغداد به داخل ایران هم چنان به قوت خود باقی بود )عیسوی، 1362، ص288(. اقداماتی 
ازاین گونه در به دست آوردن منافع تجـاری، برای آلمان نقشـی کلیدی داشت )ایران نو، 

24صفر1328، ص2(.
دست کم یکی از عمده ترین دالیل قرارداد 1907م/1325ق بین روس و انگلیس که 
ایران را به دو منطقۀ نفوذ تقسیم می کرد، جلوگیری از نفوذ روزافزون آلمان بود. در همین 
راستا و در تعقیب این سیاست بود که پس از این قرارداد زمزمه هایی مبنی بر احداث مسیر 
ریلی سراسری در ایران با سرمایۀ صرافان روس و انگلیس و فرانسه شنیده می شد. قرار 
بود این راه آهن از تفلیس به دریای مازندران و تهران برسد و در مسیر اصفهان تا بلوچستان 
امتداد یابد. درصورتی که این راه آهن ایجاد می شد، راه بین انگلستان و هندوستان را کوتاه 
می کرد و می توانست در بی فایده کردن راه آهن استانبول به بغداد که آلمان ها در تدارک 
ساخت آن بودند، نقشی اساسی بازی کند )حبل المتین، 18ذی قعدۀ1328ق، صص 6-3(.

در سال 1328ق/1909م با به پایان رسیدن دوره ای تقریباً بیست ساله که پادشاهان ایران 
تحت فشار سیاسی روس و انگلیس تعهد داده بودند تا در ایران راه آهن ساخـته نشود 
)ایران نو، 23ربیع االول1328ق، ص3(، این بار آلمان ها برای ساختن راه آهن در ایران 
خیزی جدید برداشتند. آنان هم چنان خواهان آن بودند که خط استانبول به بغداد را به تهران 
وصل کنند؛ درنتیجه مأموری ازطرف بانک آلمانی معروفی به نام »ُدیتچ بانک«2 به تهران 
اعزام شد تا امتیاز خط آهن خانقین به تهران را به دست آورد )جمال زاده، 1335، ص89(. 
تالش هایی ازاین دست بار دیگر مقامات روس و انگلیس را به جنب وجوش انداخت 
و سبب اضطراب آن ها شد. آن ها طی یادداشتی به مقام های ایرانی قبوالندند که هیچ 
امتیازی که منافع آن ها را در ایران تهدید کند به تبعۀ هیچ کشوری ندهند. با این تهدیدات 
تالش های نمایندۀ بانک آلمانی به نتیجه ای نرسید )جمال زاده، 1335، ص89؛ چهره نما، 

15ربیع الثانی1328، ص12(.
در کشاکش رقابت روس و انگلیس با آلمان بر سر میزان نفوذ و توسعۀ اقتصادی و 
سیاسی در کشورهایی چون ایران بود که آلمانی های به فکر افتادند با روس ها وارد مذاکره 
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Albrecht von Preußen
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شوند. ازسوی دیگر روس ها نیز برای اجرایی کردن قرارداد 1907م/1325ق نیاز داشتند تا 

با آلمان ها کنار بیایند )هدایت، 1363، ص247(. درنتیجه در پاییز سال 1910م/1328ق 
امپراتور روسیه و امپراتور آلمان در پوتسدام باهم مالقات کردند و ضمِن موافقت هایی 
دربارۀ چگونگی عملکرد آتی در ایران، موضوع راه آهن را نیز بررسی کردند. آلمان، شمال 
ایران را به عنوان منطقۀ تحت نفوذ روسیه به رسمیت شناخت و قرار بر آن شد تا برای 
ایران و عثمانی، تحت نظارت  کشیدن خط راه آهن از تهران تا خانقین در سرحدات 
صاحب امتیاز روسی سهمی از سرمایۀ آلمان و سهمی دیگر از سرمایۀ روسیه به کار گرفته 
شود. ازسوی دیگر به آلمان اختیار داده شد تا خط آهن بغداد را به خط آهن خانقین-تهران 
و یا دیگر خطوطی که اتباع روس در شمال ایران ایجاد کنند وصل کند )شوستر، 1915، 
صص 288-290(. این توافقات می توانست زنگ خطری برای انگلستان باشد؛ به ویژه 
آنکه پیش بینی مورگان شوستر1 درست از آب درمی آمد و شعبه ای از این راه آهن به سمت 

جنوب و خلیج فارس راه می برد )شوستر، 1915، صص 297-290(.
توافقاتی ازاین گونه صورت عملی به خود ندید و پیشامد جنگ جهانی اول دیگر 
فرصتی برای آلمان ها برای ایجاد چنین خط راه آهنی باقی نگذاشت. یادآوری این نکته 
ضروری است که دیپلماسی آلمان در این سال ها از احساسات جریحه دارشده و خشم 
ایرانیان از امپریالیسم روسیه و انگلستان نهایت بهره را برد و بخش عمده ای از مقامات 
ایرانی طرفدار آلمان شدند و آلمان توانست تا هنگام جنگ اول بین الملل نفوذ خود را 
تاحدزیادی در ایران گسترش دهد. باآنکه در سال های جنگ، آلمان، هم در عرصۀ سیاست 
و هم در عرصۀ نظامی فعالیت های گسترده ای در ایران داشت، ولی نتوانست مقاصد نظامی 
و سیاسی خود را در ایران عملی سازد و بعداز جنگ اول بین الملل موقتاً نفوذش در ایران 

رو به افول نهاد )لنزوسکی، 2536، صص 172-169(.

پیگیری موضوع راه آهن در سال های پایانی حکومت قاجار
در سال های پس از جنگ جهانی اول دو رویدادِ روی کارآمدن جمهوری وایمار2 در آلمان 
و کودتای 3اسفند1299خ/22فوریۀ1921م در ایران سبب ازسرگیری روابط ایران و آلمان 
شد. یکی از مهم ترین نشانه های این موضوع مشارکت متخصصان و کمپانی های آلمانی 
در ساخت راه آهن سراسری ایران بود. تیمورتاش در خالل مذاکراتی که در سال های 
و  کرد  دیدار  نیز  برلین  از  داشت  شوروی  مقامات  با  1926-1927م/1305-1306خ 
پیمان های چندی با دولت آلمان منعقد کرد که بیشتر به همکاری های فنی مربوط می شد و 
درواقع این تیمورتاش بود که مؤسسات آلمانی را به شرکت در احداث خط آهن در ایران 

1. William Morgan Shuster

2. Weimarer Republik
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تشویق کرد )زرگر، 1372، صص 354-358(. در خالل یکی دو سال بعد آلمان معاهدات 
نوینی با دولت ایران امضاء کرد. دراین میان برای استخدام کارشناسان فنی و مهندسان 

آلمانی قراردادهای متعددی بسته شد )زرگر، 1372، ص358(.
این رویدادها در حالی رخ می داد که نظام سیاسی ایران تغییر چشمگیری به خود 
دیده بود. بعداز دوره ای پرتالطم پس از کودتای سوم اسفند، سلطنت قاجار در اواخر 
سال 1304خ/فوریۀ1926م ملغی شد و رضاخان سردارسپه به عنوان پادشاه ایران بر تخت 
نشست. در سال های بین کودتا تا شروع سلطنت پهلوی دوری جدید از تالش ها برای 
ایجاد راه آهن در ایران آغاز شد. روشن فکران در یادآوری این ضرورت و پیشنهادهایی 
برای چگونگی انجام این کار مهم از هیچ تالشی فروگذار نکردند )کاشف السلطنه، 1301، 
صص 1-60؛ اویسی، 1302، صص 2-8(. دراین میان روزنامه نگاران نیز بی کار ننشستند 
و دور جدید کوشش آن ها در اواسط سال 1303خ/اواسط 1924م آغاز شد. مقاله های 
روزنامۀ حبل المتین در این دوره، ازنظر بررسی موضوع راه آهن از اهمیتی ویژه برخوردار 
است )حبل المتین، 23محرم1343، ص5(. درنهایت در دوران نخست وزیری سردارسپه 
برای آنکه برای تأمین مخارج راه آهن فشار طاقت فرسا به مردم نیاید، قانون انحصار قند 
ملی  تاریخ 9مردادماه1304خ/31جوالی1925م در مجلس شورای  در  و چای  و شکر 

تصویب شد )مراسان، 00328008؛ مراسان، 00328009(.
در تاریخ 20بهمن ماه1304خ/9فوریۀ1926م قانون ساخت راه آهن تصویب و برای 
اجرا ابالغ شد. براساس این قانون دولت موظف شد پس از استخدام متخصصان امر، یک 
یا چند خط عمده را مطالعه کند و تصویب مجلس را در انتخاب آن مسیرها به دست آورد 
امکان  و پس از تهیۀ نقشۀ مقدماتی، ترتیبی را که به صرفه نزدیک تر باشد اجرا کند و تاحدِّ
لوازم کار را در خود ایران تهیه کند. ضمناً به دولت اختیار داده شد تا برای تهیۀ نقشۀ 
مقدماتی و ترتیب استخراج آهن و تأمین کارخانۀ ذوب آهن یک نفر مهندس آمریکایی 
و یک نفر متخصص آلمانی استخدام کند )ساکما، 5875-290(. در تابستان سال بعد با 
تالش ها و پیگیری های دکتر میلسپو توافق الزم برای استخدام مسیو پولند1 آمریکایی انجام 
شد )اطالعات، 1305/6/21، ص1(. در آذرماه قانون استخدام دوازده نفر مهندس آمریکایی 
به امضای رضاشاه رسید ) روزنامۀ کوشش، 1305/9/4، ص3( و در اواخر همان ماه مسیو 
پولند آمریکایی با همراهی دستیاران خود کار نقشه برداری را آغاز کرد ) روزنامۀ کوشش، 
1305/9/23، ص3(. با درخواست مسیو پولند و برای تسریع در عملیات نقشه برداری و 
شروع ساخت راه آهن، قانونی دیگر در مردادماه1306خ/اوت1927م به تصویب مجلس 
Poland .1رسید )اطالعات، 1306/5/7، ص2( که به دولت اجازه می داد تا عالوه بر استخدام عده ای 
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دیگر از آمریکایی ها، یک نفر مهندس پل سازی از آلمان، چند مهندس ساخت راه آهن از 
آلمان یا سوئد، سه مهندس بندر از هلند یا آلمان و دوازده نفر مباشر متخصص از سوئیس 

یا آلمان را هم به خدمت بگیرد )ساکما، 240-6006(.
بعداز مطالعات فراوان و تهیۀ نقشه های گوناگون باألخره مسیر قطعی خط آهن 
سراسری ایران تهیه و الیحۀ آن به مجلس شورای ملی تقدیم شد و مجلس بالفاصله 
در تاریخ 4اسفند1305خ/24فوریۀ1927م تصویب کرد که خط آهنی بین خورموسی و 
بندر جز )گز( ازطریق همدان و تهران از دو طرف شروع به ساخت  تا  بندر محمره 
شود )مراسان، 00328009؛ 00328010(. با شروع عملیات راه آهن سروکلۀ شرکت های 
خارجی برای فروش وسایل موردنیاز ساخِت راه آهن پیدا شد. یکی از نخستین شرکت ها 
کمپانی »هرمان1 و پسران« از فرانکفورت آلمان بود که با ارسال تعدادی کاتالوگ، تهیۀ 
وسایل موردنیاز راه آهن را با قیمت مناسب پیشنهاد داد )اطالعات، 1306/3/29، ص2(. 
پیشنهاد مشابه دیگری هم از کمپانی آلمانی »ریش هارلمان« به هیئت دولت رسید که برای 

معاملۀ ریل و لوکوموتیو آماده است )اطالعات، 1306/5/18، ص2(.
شروع  به مناسبت  آیینی  روز 23مهرماه1306خ/16اکتبر1927م  در  مقدمات  این  با 
ساخت راه آهن سراسری ایران در محل فعلی ایستگاه راه آهن تهران برپا شد و رضاشاه 
اولین کلنگ ساخت راه آهن را به زمین زد. در همان روز و همان ساعت در محل های 
ایستگاه اهواز و بندر گز نیز اولین کلنگ ساخت راه آهن به دست مقامات محلی به زمین 
زده شد و عملیات ساخت راه آهن سراسری از سه نقطه آغاز شد )مراسان، 00328011؛  

.)00328012

اقدامات عملی آملانی ها در ساخت راه آهن رسارسی
با همۀ تالش های مسیو پولند و همراهانش پیشرفت کار رضایت بخش نبود؛ درنتیجه 
تصمیم برآن شد تا روشی قراردادی در پیش گرفته شود و براین اساس در بهار سال 
1307خ/1928م چند قرارداد با شرکت های یولن2 و شرکاء با نمایندگی مهندس کارل3 
آمریکایی )ساکما، 6007-240( و شرکت های آلمانی یولیوس برگر کنسرسیوم4، فیلیپ 
هولزمن5 و زیمنس باو یونین6 بسته شد )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، ص36(. این 
شرکت ها باهم تلفیق شدند و شرکتی واحد به نام سندیکا تأسیس کردند و قراردادی را 
که دولت ایران برای نقشه برداری با آن ها منعقد کرد اجرا کردند )مراسان، 00328012؛  
00328014(. مهندسان آمریکایی و آلمانی بالفاصله در اواخر بهار عازم مناطق جنوبی و 
شمالی ایران شدند. مقامات مسئول به وزارت داخله یادآور شدند که دستور الزم را به 
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حکام استرآباد )گرگان بعدی(، بندر گز و بندرهای جنوبی برای مساعدت با مهندسان 
صادر کنند )کوشش، 1307/4/14، ص1(. در خردادماه یک »بریگاد« مهندس تحت نظارت 
مسیو ویلهلم1 برای عملیات نقشه برداری از ساری به سمت بندر گز حرکت کردند. بااینکه 
به مقامات محلی برای مساعدت با این مهندسان تأکید الزم می شد )ساکما، 293-4638(، 
بروز برخی برخوردها بین اهالی و افراد تازه وارد دور از انتظار نبود. برای نمونه در شهریور 
همین سال بین یکی از اهالی زیرآب -محل استقرار مهندسان آلمانی برای نقشه برداری- 
با مترجم آلمانی ها که در رودخانۀ نزدیک منازل اهالی درحال شست وشوی خود بود 
درگیری رخ داد و روز بعد به زدوخوردی چندده نفری تبدیل شد که سبب ترس و واهمۀ 
آلمانی ها شد. این اتفاق با دخالت ارفع حاکم مازندران فیصله یافت )ساکما، 293-4638(. 
باوجود حوادثی ازاین دست بازهم مهندسان آلمانی کار نقشه برداری در مازندران و استرآباد 
را در کمتر از سه ماه تمام کردند. براساس گزارش سندیکای راه آهن، در اوایل شهریورماه 
کار نقشه برداری در استرآباد و مازندران به پایان رسید؛ ولی به دلیل پیچیدگی و دشواری 
مسیری که از مناطق کوهستانی سوادکوه می گذشت، گروهی از نقشه برداران هم چنان 
مشغول کار بودند. پیش بینی آن ها را از احداث تونلی چندکیلومتری برای کاستن از ارتفاع 
و احداث چندین تونل کوچک و بزرگ در مسیری که از سوادکوه به گردنۀ گدوک منتهی 
می شد، در سال های بعد کنسرسیوم کامپساکس به واقعیت بدل کرد. آن ها نقشه های زمینی 
را با نقشه های هوایی که به کمک هواپیما برداشته می شد مطابقت می دادند و نقشه ها را 
تکمیل می کردند. در همان حال مسیو کالماِن2 مهندس در بندر گز مشغول تعیین مکان 

قطعی برای ایستگاه راه آهن بود )کوشش، 1307/6/8، صص 2-1(.
بدین ترتیب سندیکای راه آهن نقشۀ قطعی خط سراسری از بندر شاه )بندر ترکمن 
فعلی( به تهران و در ادامه به بندر شاهپور را تهیه کرد. این نقشه برداری را در شمال آلمانی ها 
انجام دادند و در جنوب شرکت آمریکایی انجام داد )مراسان، 00328012؛ 00328014(. 
نکتۀ قابل توجه آن بود که مسیر راه آهن گاه از زمین مزروعی اهالی می گذشت و گاه 
از امالک خالصۀ دولتی که رفع ورجوع این مشکالت در خالل این سال ها به مقامات 
محلی ای هم چون حکمران سپرده می شد )ساکما، 4638-293(. رضایت اهالی از نحوۀ 
عملکرد مهندسان آلمانی را می توان از شکوائیه ای مربوط به نارضایتی اهالی زیرآب از 
نقشه برداری مهندسان سوئدی دریافت. آنان دربارۀ نقشه برداری راه آهن اظهار داشتند: 
»نقشۀ اول پشت شالی کاری توی جنگل واقع شده ]بود و[ ابداً نقصان و خسارت به عموم 
ملت و خرده مالکین وارد نمی شد ]ولی در[ نقشۀ ثانوی که حالیه مهندسین سوئدی ها 

عالمت گذاردند... به کلی شلتوک کاری متروک خواهد شد« )کمام، 8/33/32/80(.
1. Wilhelm

2.. Kalman
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درحالی که تالش برای عملیات ساخت راه آهن، احداث ایستگاه ها و آماده سازی 
برای ریل گذاری در اواخر پاییز 1307خ آغاز شده بود )کوشش، 1307/9/11، ص1(، 
مهندسان سندیکا برای تعیین بهترین مسیر و نقشه برداری آن بین کوهستان پرپیچ وخم 
سوادکوه تا گردنۀ گدوک کوشش می کردند. این منطقۀ کوهستانی مشکالت فراوانی برای 
گروه مهندسان ایجاد کرده بود و آن ها را چندین ماه به خود مشغول کرده بود )اطالعات، 
1307/8/12، ص2(. مهندسان آلمانی نقشۀ خط شمال را در دره های رود تاالر به شیوۀ 
عکس برداری هوایی انجام می دادند و برای این کار هواپیمایی مجهز به لوازم مخصوص و 
ابزار عکاسی به خط عمودی در اختیار داشتند. البته چون در پایین دست رودخانه با پوشش 
جنگلی روبه رو بودند، عالمت گذاری ها چندان دقیق از آب درنمی آمد؛ درنتیجه سندیکا 
ناچار شد برای تعیین دقیق مسیر از شیوۀ تاکئومتری1 استفاده کند )راه آهن سراسر ایران، 

1317/6/5، صص 59-58(.
دولت ایران تکمیل ساخت 150 کیلومتر راه آهن در شمال و 150 کیلومتر در جنوب را 
به عنوان آزمایش به سندیکا واگذار کرده بود )اطالعات، 1307/11/18، ص3(. شرکت های 
آلمانی عهده دار عملیات خط شمال شدند و کمپانی یولن آمریکایی در جنوب مشغول به کار 
شد. اولین کشتی حامل ریل های سنگین که از آلمان برای قسمت آلمانی سندیکا خریداری 
شده بود در اواخر آذرماه1307خ/ اواسط دسامبر1928م وارد بندر گز شد. چیزی نگذشت که 
چهار کشتی حامل اشیاء و ملزومات ساخت راه آهن هم در بندر گز پهلو گرفتند و محمولۀ 

آن ها به مهندسان آلمانی تحویل داده شد )اطالعات، 1307/9/22، ص2(.
عالوه براین ساخت اسکله های بندر شاه و بندر شاهپور و ساخت پل اهواز نیز به این 
سندیکا واگذار شد. مطالعات آلمانی ها نشان داد که بندر گز به عنوان نقطۀ نهایی مناسب 
نیست و آن ها 22 کیلومتر باالتر یعنی بندر شاه را که از باد و امواج محفوظ بود و نیز به دلیل 
عمق زیاد برای پهلوگیری کشتی های بزرگ موقعیتی ممتاز داشت برای بندرگاهِ نهایی 

انتخاب کردند )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، صص 37-36(.
در اواسط تابستان سال 1308خ/1329م راه آهن از بندر شاه به شهر اشرف )بهشهر فعلی( 
رسید و به این مناسبت حکمران مازندران به اتفاق مقامات محلی و مهندسان آلمانی جشنی 
مفصل گرفتند. از این زمان تصمیم بر آن شد که بین بندر شاه تا اشرف قطار مسافربری برقرار 
شود )کوشش، 1308/5/7، ص1(. در این روز مسیو مایر2 رئیس خط شمال راه آهن گزارشی 
از عملیات ساخت وساز و پیشرفت امور ارائه داد )کوشش، 1308/5/10، ص1(. سه ماه بعد 
راه آهن به ساری رسید. رضاشاه که معموالً هرساله در آبان ماه برای مسابقات اسب سواری به 
ترکمن صحرا می رفت این بار از پس از بازدید از ایستگاه راه آهن ساری و پل تجن درحالی که 

1. بـرای اندازه گیـری فواصلـی کـه موانعـی 

ازقبیـل دره و رودخانـه در بیـن آن باشـد، 

ابتـدای مسـافت  در  را  تاکئومـرت  دسـتگاه 

و  می کننـد  مسـتقر  اندازه گیـری  مـورد 

معیـن  فاصلـه ای  در  کمک نقشـه بردار 

نامیـده   Stadia کـه  را  مـدرج  شـاخصی 

می شـود به طـور قائم نگـه مـی دارد و بدین 

می شـود. انجـام  اندازه گیـری  طریـق 

2. Mayer
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مقامات دولتی و سفیر ترکیه او را همراهی می کردند با قطار راهی بندر شاه شد و ازآنجا به 
گمش تپه رفت )اطالعات، 1308/8/13، ص3(.

بدین ترتیب بخش آلمانی سندیکا از بندر شاه تا علی آباد )شاهی بعدی و قائم شهر 
فعلی( را به مسافت 127 کیلومتر خاک ریزی، شن ریزی و ریل گذاری کرد و پل های واقع 
در مسیر خود را به طور اساسی با آهن یا بتون ساخت. عالوه براین بناهای مورداحتیاج 
ازجمله ایستگاه ها، خانه های مخصوص کارگران و مستخدمان راه آهن را هم به صورت 
اساسی و محکم در طول دو سال بنا کرد. برعکس در خط جنوب آمریکایی ها نتوانستند 
کارنامه ای قابل قبول از خود به جای بگذارند و رضایت دولت ایران را جلب کنند )راه آهن 
ایران در  ایران، 1317/6/5، صص 37-38(. این نارضایتی باعث شد تا دولت  سراسر 
اردیبهشت1309خ/ می1930م قرارداد سندیکا را فسخ کند و به عملیات آن ها خاتمه دهد 
)کوشش، 1309/3/7، ص1(. البته قابل ذکر است که تکمیل ساخت و بناهای راه آهن از 
بندر شاه تا علی آباد در خالل ماه های بعد انجام شد و آلمانی ها تا اواخر این سال به انجام 
تعهدات خود در آن حدود مشغول بودند )اطالعات، 1309/9/25، ص2(. درواقع دولت 
ایران باوجودِ فسخ قرارداد با سندیکا، طی قراردادی جداگانه با شرکت آلمانی کارهای 
تکمیلی خط شمال را به این شرکت سپرد )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، ص3(. پس از 
تکمیل راه آهن بین علی آباد )شاهی( تا بندر شاه قطار مسافری و باری در این مسیر برقرار 
شد )کوشش، 1309/12/7، ص3(. در بهار 1310خ/1931م هفته ای دو بار قطار از شاهی 
)علی آباد( به بندر شاه در رفت وآمد بود و ایستگاه های این مسیر مانند اشرف و ساری 
به طور رضایت بخشی زیرنظر محصالنی اداره می شد که پس از فارغ التحصیلی از آلمان 

بازگشته بودند )اطالعات، 1310/3/12، ص1(.

آموزش جوانان ایرانی در راه آهن آملان
در خالل دو سالی که آلمانی ها مشغول ساختن راه آهن در شمال ایران بودند، دولت ایران 
به دلیل احتیاج مبرم به متخصص در امور راه آهن عده ای از محصالن را به کشورهای 

اروپایی ازجمله آلمان فرستاد )ملکوتی، 1327، صص 197-195(.
در بهار سال 1307خ/1928م مقدمات گرفتن امتحان از داوطلبان اعزام آغاز شد 
)اطالعات، 1307/2/13، ص3(. دولت الیحه ای را به تصویب مجلس رساند که به موجب 
آن اجازه یافت تا سه سال و هرساله بیست نفر را برای تحصیل مربوط به راه آهن به 
اروپا اعزام کند. مخارج این افراد از عایدات انحصار قند و شکر پرداخت می شد )ساکما، 
6009-240(. براساس مصوبۀ تیرماه1308خ/ جوالی1929م مبنی بر اعزام سی نفر محصل 
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به اروپا )کوشش، 1308/4/3، ص1( دو ماه بعد بنگاه راه آهن عده ای از دانش آموختگان 
مدرسۀ صنعتی ایران و آلمان و چند تن دیگر را برای تحصیالت فنی و فراگرفتن فنون 
مختلف راه آهن به آلمان اعزام کرد. براساس گزارش شریفی سرپرست این محصالن، آن ها 
در سه کارخانه برای آموختن درزمینۀ راه آهن مشغول شدند )اطالعات، 23مهرماه1308، 
ص2(. بودجۀ تخصیص داده شده به این افراد به دلیل ترقی ارز خارجی و لزوم تعلیمات 
بیشتر از یک سال برای برخی از محصالن کفایت نکرد و مجلس یک سال بعد برای ادامۀ 
تحصیل این شاگردان بودجۀ تکمیلی تصویب کرد )کوشش، 1309/3/30، ص1(. این 
محصالن براساس برنامه ای معین، در راه آهن آلمان به آموختن مشغول شدند و پس از پایان 
دورۀ تخصصی به ایران بازگشتند. بیشتر این افراد در سال های بعد از متخصصان راه آهن 
دولتی ایران شدند )ملکوتی، 1327، صص 196-197(. هم زمان با افتتاح راه آهن سراسری 
در سال 1317خ/ 1938م نیز مجدداً عده ای ازطرف راه آهن برای فراگرفتن رشته های 
تخصصی مربوط به مکانیک لوکوموتیو عازم آلمان شدند و پس از یک سال به ایران 

بازگشتند و در حوزۀ تخصصی خود به کار مشغول شدند )مراسان، 328031(.

کم رنگ شدن نقش آملان ها در ساخت راه آهن
با لغو قرارداد سندیکا در بهار 1309خ/1930م دولت ایران برای ساخت راه آهن تحت 
این راه از چند مهندس سوئدی بهره برد و  نظارت خود کوششی را آغاز کرد و در 
ازسوی دیگر مهندس کارول آمریکایی هم مجدداً از دی ماه1309خ/ ژانویه1931م به عنوان 
بعد  تا دی ماه سال  به کار مشغول شد.  ایران در جنوب  راه آهن سراسری  سرمهندس 
ساخت وساز، ریل گذاری و تونل سازی از شاهی تا شیرگاه در شمال تحت نظر مهندسان 
ادامه یافت. چندی نگذشت که در بهار 1312خ/1933م ساخت راه آهن سراسری ایران به 
کمپانی کامپساکس سپرده شد )ترسکینسکی، 1326، صص 77-78(. این سال ها مصادف 
بود با بحران بزرگ رکود اقتصادی در جهان که در آلمان عاملی مهم در فروپاشی جمهوری 
وایمار و روی کارآمدن حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر شد )تیلر، 1374، صص 11-7(. 
بنابراین، هم تالش و خیزِ دولت ایران برای به دست گرفتن زمام امور ساخت راه آهن و 
هم تحوالت سیاسی در آلمان باعث شد تا شرکت های آلمانی نتوانند فعالیت هایشان را در 

ساخت راه آهن ادامه دهند.
شرکت کامپساکس به مدیریت یورگن ساکسیلد1 که کارنامه ای موفق در احداث راه آهن 
در ترکیه از خود به جا گذاشته بود )Donn, 1938, p222(، به پیشنهاد محمدعلی فروغی به 
دولت ایران معرفی شد )هدایت، 1344، ص399(. روزنامۀ بورزن2 دانمارک در مصاحبه ای 

1. Jørgen Saxild

2. Bourzen

مصطفی نوری 
کریم سلیامنی



131
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

با عنوان »شاهکار مهندسین دانمارکی در ایران« چندوچون ماجرا را از ساکسیلد جویا شد. 
براساس این گزارش از 1400 کیلومتر راه آهن شمال به جنوب 250 کیلومتر در جنوب و 
150 کیلومتر در شمال به دست سندیکا و سپس توسط دولت ایران ساخته شده بود. در بهار 
سال 1312خ /آوریل و مه 1933م کنسرسیوم کامپساکس کار خود را آغاز کرد و تعهد داد 
کار را تا بهار 1318خ/ آوریل1939م به پایان برساند و راه آهن شمال و جنوب را به هم وصل 
کند )ساکما، 72062-310(. راه آهن در سمت جنوب قسمت های نسبتاً هموار را طی کرده 
بود و به کوه های زاگرس رسیده بود و در شمال از دشت مازندران گذر کرده بود و اینک 
منطقۀ کوهسار سوادکوه که به صدها پل و تونل نیاز داشت در انتظار مهندسان کامپساکس 
بود )Donn, 1938, pp 219-220(. این شرکت پس از تعیین خطوط و مسیر قطعی، کل مسیر را 
به 42 قسمت ساختمانی تقسیم کرد و به مقاطعه کاران بین المللی و ایرانی سپرد. مقاطعه کارانی 
از ایتالیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک، اتریش و یونان بخش عمدۀ این پروژه را به انجام 
رساندند و راه آهن سراسری شش ماه زودتر از موعد مقرر، در شهریور1317خ/ اوت1938م 
افتتاح شد )ساکما، 72062-310(. شرکت آلمانی ای که در این مقطع با کامپساکس همراهی 
می کرد شرکت هوخ تیف. آ.گ1 بود که در خط جنوب از کیلومتر 292/7 تا کیلومتر 409 را 

به انجام رساند )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، ص44(.
از دیگر بخش های راه آهن که نشانی از آلمانی ها در ساخت آن می توان یافت ایستگاه 
راه آهن در تهران بود. در تهیۀ طرح و نقشۀ ساختمان ایستگاه تهران چهل وپنج مهندس 
و معمار کار کرده و پیشنهاد داده بودند و در مناقصۀ ساخت آن تقریباً هفتاد شرکت 
ساختمانی و صنعتی با تابعیت دوازده کشور ازجمله آلمان شرکت کردند و ازبین آن ها 
دوازده شرکت ساختمانی و بیست شرکت صنعتی ساخت بنا و متعلقات آن را برعهده 
گرفتند )راه آهن سراسر ایران، 1317/6/5، ص102(. یکی از مهم ترین شرکت هایی که در 
ساختن ایستگاه تهران سهمی اساسی داشت شرکت فیلیپ هولسمان بود که در کارنامۀ 
خود کار ساخت راه آهن بندر شاه به شاهی را هم داشت. این شرکت در ژوئیۀ1935م/ 
تیر1314م در مناقصۀ ایستگاه تهران برنده شد و 28 ماه به ساخت آن مشغول بود؛ ولی 

.)pohl, 1999, pp 189-191( به دلیل نوسانات ارزی، در ساخت ایستگاه ضرر کرد
یورگن ساکسیلد، رئیس کنسرسیوم کامپساکس، علت کم رنگ شدن نقش آلمان ها 
هم زمان با شروع به کارکردن کامپساکس را در رقابت شرکت آلمانی با تشکیالت جدید 
با عنوان  ایران و ترکیه را  از  بعد تجربیات خود  ارزیابی می کرد. ساکسیلد که سال ها 
»خاطرات یک مهندس دانمارکی« در کپنهاک منتشر کرد، خاطرنشان می سازد که هم زمان 
.Hochtief A.G .1با انعقاد قرارداد کامپساکس، شرکت های آلمانی که پیش ازاین در کار ساخت راه آهن شمال 
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فعالیت داشتند، در تالش بودند تا به اقداماتی دست بزنند که کامپساکس نتواند کارش را 
به خوبی به انجام برساند. ظاهراً شرکت های آلمانی اقداماتی انجام داده بودند تا در مناقصۀ 
کامپساکس اخالل ایجاد کنند؛ به این ترتیب که با شرکت هایی که قرار بود در مناقصه وارد 
شوند، مذاکره کرده بودند و همۀ شرکت ها تصمیم گرفته بودند تا قیمت های غیرمنطقی 
بدهند و باعث بی اعتباری سیستم کامپساکس شوند؛ ولی ساکسیلد مخفیانه با شرکت های 
ایتالیایی وارد مذاکره شد و توانست توطعۀ آلمانی ها را خنثی کند. ایتالیایی ها قیمت مناسب 
می دادند و مناقصه ها را برنده می شدند. کامپساکس در این مناقصه ها بخش های کوهستانی 
و سخت مسیر راه آهن را به پیمان کاران معتبر خارجی که در درجۀ اول ایتالیایی بودند سپرد 

.)Saxild, 1971, pp 49-50(

هم زمان با نزدیک شدن به پایان ساخت راه آهن سراسری ایران در سال 1317خ/ 
1938م ساخت راه آهن از تهران به سمت تبریز، مشهد و یزد در دستور کار قرار گرفت. 
وزارت راه خود عهده دار ساخت وساز شده بود و کار را به مقاطعه کاران ایرانی و خارجی 
می داد )نامۀ راه، ش 5-6، مهر و آبان 1319، صص 13-16(. در این مرحله نیز شرکت 
سهامی هوخ تیف که مرکز اصلی آن در اِِسن آلمان بود، در کارهای ساختمانی وزارت راه 
شرکت کرد و قطعۀ 9 راه آهن به سمت جنوب و قطعات 2، 6، و 7 مسیر گرمسار به مشهد 
و قطعۀ 13 تهران به تبریز را برعهده گرفت و در شهریور1319خ/ سپتامبر1940م در تالش 

برای تکمیل آن ها بود )نامۀ راه، ش4، شهریورماه 1319، ص32(.

تهیۀ ملزومات راه آهن
هرچند سهم آلمان در ساخت راه آهن ایران در خالل سال هایی که کامپساکس زمام امور 
را به دست داشت چشمگیر نبود، ولی آلمان در تهیۀ ادوات موردنیاز ازجمله لوکوموتیو 
نقشی شایان توجه داشت. با روی کارآمدن هیتلر و حزب نازی در آلمان درحالی که در 
ایران کنسرسیوم کامپساکس کار ساخت راه آهن را به طور جدی به پیش می برد قراردادهایی 
بین دولت ایران و دولت آلمان امضاء شد که سبب گسترش روابط تجاری دو کشور شد 
)شجاعی دیوکالئی، 1398، صص 251-256(. ازجمله در 12فرودین1/1315آوریل1936م 
لیزه1 رئیس شرکت فِروشتال2 به نمایندگی از  بین علی اکبر داور وزیر مالیه و ویلهِلم 
کنسرسیوم آلمانی قراردادی منعقد شد که در کنار تعهداتی نظیر ورود کارخانه جات و 
ماشین آالت صنعتی، طرف آلمانی متعهد شد تا واگن، لوکوموتیو و سایر وسایل موردنیاز 
راه آهن را هم، برای دولت ایران فراهم کند )ساکما، 15580-240(. هرچند سابقۀ ورود 
لوازم موردنیاز راه آهن از آلمان به دوران قبل از آغاز ساخت راه آهن سراسری مربوط می شد 

1. Wilhelm Leese

2. Ferrostaal
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و رضاخان سردارسپه رئیس الوزراِی ایران در آبان1303خ/ نوامبر1924م مصوبۀ معافیت 
گمرکی اشیاء موردنیاز راه آهن جلفا به تبریز را ابالغ کرده بود )ساکما، 9150-240(؛ ولی 
در این دوران نیز میزان واردات ملزومات راه آهن از آلمان بسیار چشمگیر بود. هنگامی که 
مناقصۀ خرید واگن سرپوشیده، واگن مسافری، واگن حمل آب، و لوکوموتیو ازسوی 
دولت ایران اعالم می شد، فروشتال همواره از شرکت کنندگان در مناقصه بود )ساکما، 

.)240-9676
در بهار 1319خ/1940م وزیرمختار آلمان در تهران، شخصاً به وزارت خارجه ایران 
رفت و از آمادگی کشورش برای فروش کارخانه جات و ماشین آالت صنعتی و نیز دِرِزین1 
و سایر لوازم برای راه آهن سخن به میان آورد و اظهار داشت: »باوجود احتیاج مبرمی 
که دولت آلمان به واگن دارد، موافقت کرده است 341 واگن مخصوص حمل ریل و 
سنگ های معدن و زغال سنگ به دولت شاهنشاهی بفروشد« )ساکما، 16993-240(. در 
آخرین ماه های سلطنت رضاشاه نیز هم چنان گفت وگو بر سر خرید لوکوموتیو از آلمان در 

کار بود )ساکما، 240-14959(.
و  فنی  مؤسسات  روزافزون  رشد  با  ایران  رضاشاه،  سلطنت  پایانی  سال های  در 
دانشگاهی روبه رو بود. ادارۀ این مؤسسات باتوجه به نوپابودنشان استخدام متخصصان 
را  سوئدی  و  فرانسوی  ایتالیایی،  آلمانی،  هم چون  گوناگون  ملیت های  از  خارجی 
اجتناب ناپذیر می کرد. استخدام آلمانی هایی نظیر هولداک و هرمان گروسمان به سمت 
استادی دانشکدۀ فنی، پرفسور هانس داهمن2 متخصص دامپزشکی و دکتر ویلهم هاز3 
استاد علوم تربیتی و رئیس مؤسسۀ مردم شناسی دانشگاه تهران بنابر چنین ضرورتی در 
خالل سال های 1314-1320خ/1935-1941م انجام شد. عالوه بر این افراد، کسانی چون 
والتر دویچ4 در وزارت راه ایران به سمت حسابدار فنی مشغول کار بودند )ساکما، 13383-
240(. در خرداد1318خ/ ژوئن1939م به فرمان رضاشاه قانوِن استخدام نوزده نفر مهندس 
و متخصص خارجی برای ساخت راه آهن اجرا شد )ساکما، 6458-240( و براساس 
قانوِن تیرماه1319خ/ جوالی1940م بیست وهفت نفر مهندس و متخصص ساخت راه آهن 
از کشورهای گوناگون به استخدام دولت درآمدند که در میان آنان گستاو بیر5 مهندس 
محاسب فنی، ویلهلم سابف6 سرمهندس کل ساخت راه آهن، و ویلهلم فرانس7 رئیس 

تأسیسات فنی ادارۀ مرکزی، تبعۀ آلمان بودند )ساکما، 240-13383(.

1 - ِدِرزین: نوعی وسیلۀ نقلیۀ ریلی در 

اندازۀ تقریبی مینی بوس که برای تردد خاص 

ماموران راه آهن به کار گرفته می شود.

2. Hans Dahman

3. Wilhelm Haz

4. Walter Deutsch

5. Gustav Beer

6. Wilhelm Subf

7. Wilhelm Frans
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پایان حضور آملانی ها در ایران
بود، فشار  به شوروی حمله کرده  آلمان  ارتش  تابستان 1320خ/1941م درحالی که  در 
مقامات روس و انگلیس بر دولت ایران برای اخراج افراد آلمانی از ایران افزایش یافت. با 
این حمله، ناگهان توجه بین المللی به گروه زیادی از اتباع آلمانی که در ایران به سر می بردند 
جلب شد. ازنظر متفقین شرایط برای فعالیت ستون پنجم آلمان ازهرجهت فراهم بود. 
براساس آمار شهربانی ایران 616 نفر آلمانی به عنوان تکنیسین در صنایع گوناگون چون 
راه آهن، معادن و کشاورزی و یا به عنوان مستشار وزارت خانه ها در استخدام دولت ایران 
بودند. عده ای دیگر هم بودند که به فعالیت های مختلف می پرداختند. همین بهانه کافی بود 
که در سحرگاه سوم شهریور ایران به دست متفقین اشغال شود و آلمانی ها از ایران اخراج 

شوند )استوارت، 1370، صص 87، 176، 333(.
ایران در دوران پس از شهریور بیست هم به دلیل اشغالش به دست متفقین و هم به دلیل 
تالطم سیاسی برآمده از این رویداد، تا بیش از یک دهه نتوانست گامی مهم در گسترش 
و تکمیل راه آهن سراسری بردارد. ولی پس از کودتای 28مرداد1332خ/19اوت1953م بار 
دیگر تالش ها در این زمینه ازسر گرفته شد و در پاییز این سال برای گسترش راه آهن، 
مکاتبات برای خرید 250 هزار تن ریل و تراورس1 از آلمان غربی آغاز شد )ساکما، 
23059-240(. ازآنجاکه این موضوع از دورۀ موردبحث مقالۀ حاضر خارج است، از شرح 

آن درمی گذریم.

نتیجه گیری
آلمان در نیمۀ دوم سلطنت قاجار به عنوان قدرتی رقیب برای انگلستان و روسیه در فضای 
سیاسی ایران سر برآورد. یکی از اهداف اساسی آلمان به دست آوردن امتیاز راه آهن ایران و 
اتصال راه آهن موسوم به خط بغداد به تهران بود. ریشۀ عمیق سیاست انگلستان و روسیه 
در سپهر سیاسی ایران تحمل رقیبی جدید را برای این دو کشور ناممکن می کرد؛ چراکه 
منافع آنان به شدت درخطر می افتاد. مالحظاتی ازاین دست موجب شد که تالش آلمانی ها 
انقالب  ایران در خالل سال های  نابه سامان  نتیجۀ دلخواه نرسد. عالوه براین اوضاع  به 
مشروطه تا پایان عصر قاجار را هم که با موجی از گرفتاری های سیاسی و اجتماعی همراه 
بود نباید ازنظر دور داشت. هرچند این ناآرامی ها تا حدود زیادی به دخالت های قوای 
خارجی در ایران مانند اشغال کشور در جنگ جهانی اول برمی گشت، ولی جامعۀ ایران 
نیز به دالیلی نظیر ساختار ایلی و عشایری و قدرت خوانین محلی در خالل این سال ها 
که دولت مرکزی ضعیف شده بود روی آرامش را به خود ندید. اوضاع ناپایدار ایران و 

چوبی  تخته های   :/terāvers/ تراورس   .1

عرض  در  که  مقاومی  و  ضخیم  بتنی  یا 

خط آهن، با فاصلۀ یکسان زیر ریل ها کار 

می گذارند.
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گرفتاری قدرت هایی مانند آلمان در کارزار جنگ جهانی اول باعث شد تا موضوع راه آهن 
ایران به بوتۀ فراموشی سپرده شود. هرچند تالش های جسته گریخته ای در اواخر دوران 
قاجار نیز از آلمان ها دیده شد، ولی با روی کارآمدن رضاشاه و تصمیم جدی دولت ایران 
برای ایجاد راه آهن سراسری در کشور، آلمانی ها که دوران فرمانروایی جمهوری وایمار 
را تجربه می کردند، توانستند در آغاز ماجرا سهمی مهم در ساخت راه آهن ایران برعهده 
بگیرند. قرارداد سندیکای آمریکایی-آلمانی فرصتی مناسب برای اثبات توانایی شرکت های 
آلمانی بود. هرچند آلمانی ها توانستند رضایت خاطر اولیای امور را در ساخت راه آهن از 
بندر شاه تا شاهی به دست آورند، ولی عملکرد ضعیف شرکت آمریکایی در جنوب باعث 
شد تا دولت از ادامۀ فعالیت شرکت های آلمانی نیز صرف نظر کند. باوجوداین، تحصیل 
ایرانی در آلمان برای یادگیری فنون راه آهن بخشی از کارنامۀ موفق آلمانی ها  جوانان 
در آن سال هاست. نکتۀ حائز اهمیت آن است که سیاست های استعماری و فشارها و 
دخالت های مستمر دولت های روس و انگلیس باعث شد که رضاخان سردارسپه از همان 
آغاز نخست وزیری به فکر قدرت سومی بیفتد. در آغاز به آمریکایی ها توجه شد؛ ولی 
چند سال بعد آلمان نقش قدرت سوم را در ایران بازی کرد؛ بنابراین نقش اساسی آلمان 
در مراحل اولیۀ ساخت راه آهن و نیز اعزام محصل به آن کشور را باید در این چارچوب 

تحلیل کرد.
در ادامۀ راه عزم دولت ایران برای به دست گرفتن سکان هدایت ساخت راه آهن و 
درپی آن واگذاری مسئولیت به کنسرسیوم سوئدی-دانمارکی، و هم زمان اوضاع متالطم 
داخلی آلمان که سبب سقوط جمهوری وایمار و روی کارآمدن حزب نازی شده بود، 
مشارکت آلمانی ها را به حداقل رساند. بااینکه با روی کارآمدن هیتلر روابط ایران و آلمان 
با قدرت تمام رو به گسترش بود، ولی تعیین شدن تکلیف موضوع ساخت راه آهن ایران 
پیش از این تاریخ، و کارنامۀ موفق کامپساکس راهی برای ورود آلمانی های باقی نگذاشت. 
دراین میان رقابت بین دانمارکی ها و آلمانی ها نیز مؤثر واقع شد و کامپساکس به شرکت های 
ایتالیایی روی آورد. باوجوداین از سال 1315خ/1936م به بعد باتوجه به گسترش روابط 
ایران و آلمان، هم خرید تجهیزات موردنیاز از شرکت های آلمانی مانند فروشتال افزایش 
یافت و هم شرکت های آلمانی تاحدودی توانستند هم در راه آهن شمال به جنوب و هم 
در مسیرهایی که به سمت شرق و غرب و جنوب شرقی گسترش می یافت، برندۀ مناقصه 
شوند. ولی بروز جنگ جهانی دوم و درپی آن اشغال ایران در شهریور بیست به بهانۀ وجود 
جاسوسان آلمانی در ایران، موقتاً به فعالیت آلمانی ها پایان داد و تنها در سال های دهۀ 30 
بود که هم زمان با ازسرگیری ساخت راه آهن در ایران، آلمانی ها نیز به جنب وجوش افتادند
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چکیده:

هدف: استخراج و ترسیم شبکۀ مفهومی اسناد شرعی موجود در آرشیو ملی ایران

روش/ رویکرد پژوهش:. داده ها  با استفاده از سیاهۀ وارسی گردآوری شد. برای ماتریس سازی مفهوم-واژه 

از نرم افزار راَورماتریس 4 ، و برای استخراج، تحلیل و ترسیم مفاهیم از نرم افزار پروتژۀ 55  استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: استفاده از تحلیل محتوای کیفی روش مناسب برای تعیین سلسله مراتِب »فرارده-

زیررده« در ساخت هستی شناسی اسناد شرعی است. برای مفهوم شناسی شبکه ای، روابط معنایی افقِی 

واژگانی بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی با استفاده از نرم افزار پروتژۀ 5 در قالب زبان های 

استاندارد اُ.دبلیو.اِل 6و آر.دی.اف7پیاده سازی و ترسیم و شبکۀ مفهومی طراحی شد تا به عنوان ابزاری 

استاندارد برای ذخیره و بازیابی اطالعات به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها: 
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1. مقدمه
فهرست های  رده بندی،  نظام های  از  گسترده  طیفی  دانش،  سازمان دهی  سنتی  نظام های 
واژگان، اصطالح نامه ها و... را دربر دارد. نظام های رده بندی، منابع دانش را در گروه هایی 
گسترده طبقه بندی می کنند. فهرست واژگان هم فهرستی ساده از اصطالحات مستند است. 
اصطالح نامه های سنتی نیز نمایانگر روابط اعم-اخص، مترادف ها و یا واژه های مرتبط اند. 
این ابزارها و سایر نظام های سنتی سازمان دهی دانش، برای محیط چاپی طراحی شده اند و 
توسعه یافته اند. با گسترش محیط های الکترونیکی، نه تنها ابزارهای سنتی برای انطباق با این 
محیط جدید در تالش اند، بلکه ابزارهای نوین سازمان دهی و بازنمایی دانش هم به شبکۀ 
مفهومی1، وب معنایی2، هستی شناسی ها3 و سایر نظام های فناورانۀ سازمان دهی تغییر شکل 
داده اند )هودگی و دیگران4، 2003(؛ بنابراین این گونه فناوری ها را می توان به عنوان ابزارهای 

مهم سازمان دهی دانش به شمار آورد.
یکی از ابزارهای معناشناسی و روابط معنایی که قادرند مفاهیم و روابط میان آن ها 
را به صورت دقیق تر نمایش دهد، شبکه های مفهومی اند؛ زیرا شبکه های مفهومی در 
مهندسی دانش مطرح اند و برای بیان مفاهیم و روابط معنایی در ایجاد رابطه ها، نمونه ها، 
نمایش تصویری مفاهیم و ساختار مفهومی کارکردی اساسی دارند )احمدی و همکاران، 
و  به روش صحیح  دانش  واژگان  اصطالح نامه ها،  در  اگر  1396، صص 187-186(. 
ساختارمند سازمان دهی شوند، می توانند اصطالح نامه ای مهم با تمام ویژگی های اصلی 
و فرعی را در حوزه های گوناگون تخصصِی دانش به وجود آورند و شبکۀ واژگانی را با 
مجموعه ای از مفاهیم هم معنی و وابسته به هم به یکدیگر ربط دهند تا شبکۀ مفهومی آن 
حوزه شکل گیرد. شبکۀ مفهومی مجموعه ای از گره های معنایی و روابط مفهومی میان 
واژگان در متون و مدارک است که ازطریق شاخص های شبکۀ اجتماعی تفسیر و تحلیل 
می شود و به عنوان پایگاهی بزرگ در بازنمون دانش، برپایۀ مفهوم سازی اشاره دارد. این 
شبکه ها، مصطلحات علم، و طراحی نظام های دانش مدار )اصطالح نامه های تخصصی 
خرد و کالن( که برپایۀ اصول علمی استوار شده اند و مبتنی بر الگوریتم های سیستماتیک 
و هم خوان با ابزارهای فناوری تعریف شده اند، تأثیری فوق العاده بر مدیریت ساخت یافتۀ 
دانش ها گذاشته اند و ذهن بسیاری از اندیش وران را به خود متوجه کرده اند )یعقوب نژاد، 
مهم ترین  از  مفهومی،  به شبکۀ  تبدیل اصطالح نامه ها  ازاین روی طرح  1394، ص6(. 
طرح هایی است که در سازمان های تخصصی در دست تدوین است. در سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی ایران تاکنون الگویی از شبکۀ مفهومی در موضوعات مختلف علوم 
آرشیوی عرضه نشده است. یکی از موضوعات موردنیاز تحقیق در سازمان اسناد، بررسی 

1. Conceptual Network

2. Semantic Web

3. Ontologia

4. Hodge Et al
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روابط مفهومی در اسناد شرعی برای بازیابی سریع تر اطالعات آن هاست.
قائم مقامی )1350( اسناد تاریخی را شامل کلیۀ فرمان های سلطنتی، مکاتبات و اسناد 
سیاسی، معاهدات، نوشته های اداری و اسناد قضایی و مالی و حقوقی، گزارش های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی، دوستانه و خانوادگی می داند 
که در قدیم به آن ها سلطانیات، دیوانیات و اِخوانیات می گفتند )قائم مقامی، 1350، صص 
5-6(. اسناد شرعی هم نوشته جاتی اند که بنابر نظرات فقهی و )معامالت، احکام و عبادات( 
تنظیم و سندنویسی شده اند و شامل دو نوع عقود و ایقاعات اند. اسنادی مانند عقدنامه، 
وقف نامه، مبایعه نامه، وکالت نامه، مقاطعه نامه، مراهنه نامه، وصیت نامه و... جزو عقودند 
و اسنادی چون طالق نامه، هبه نامه و... جزو ایقاعات )فسخ یک طرفه( به شمار می آیند. 
از اسناد شرعی در تعامالت اجتماعی و رفع نیازهای مالی و حقوقی طبقات گوناگون 
بهره می جسته اند. اسناد شرعی معموالً ازنظر نوع خط و نگارش و عناصر سندشناختی، 
پیچیدگی های ویژه ای دارند و هم چنین در بین اسناد قدیمی و خطی آرشیو ایران بیشترین 
تعداد را دارند؛ بنابراین یکی از اولویت ها برای این حوزه، عرضۀ الگویی برای ایجاد شبکۀ 
مفهومی در حوزۀ اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران است. ازسوی دیگر 
کمبود ابزارهای معناشناسی در حوزۀ اسناد شرعی، یکی دیگر از دالیلی است که کار بر روی 

شبکۀ مفهومی را توجیه می کند.

2. بیان موضوع و رضورت پژوهش
اسناد حقوقی بخش عمده ای از اسناد آرشیوی محسوب می شوند. این اسناد در روزگار پیش از 
عهد رضاشاه با عنوان اسناد شرعی نیز نامیده می شده اند. اسناد مالکیت، استشهادنامه ها، 
اجاره نامه ها، مصالحه نامه ها، وقف نامه ها و نظایر آن ها در این زمره قرار دارند. این اسناد 
هم ازجهت حقوقی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارند و هم ازجهت تاریخ اجتماعی، تاریخ 

فرهنگی، و آداب ورسوم بسیار اهمیت دارند.
چنان که  دارد؛  کشور  هر  تاریخی  و  ملی  هویت  حفظ  در  ویژه  جایگاهی  آرشیو 
آرشیویست های بومی ایران، آرشیو ملی یا سازمان اسناد وکتابخانۀ ملی ایران را مطابق با 
شرایط جغرافیایی و موجودی اسناد مخازن، این گونه توصیف می کنند: آرشیو ملی همان 
سازمانی است که از دیرباز وظیفۀ نگهداری از اسناد و مدارک ملی، دولتی و مجموعه های 
شخصی دارای ارزش مانایی را به عهده داشته است. مورخان، کاربران پژوهش های اسنادی و 
شجره شناسان، این اسناد را دستمایۀ طرح های تحقیقاتی و مستند خویش قرار می دهند. برای 
آن که اسناد موردنیاز به دست محققان برسد مراحل گوناگونی در آرشیو ملی طی می شود. 
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به طور خالصه این منازل چندگانۀ آرشیوی را بدین گونه می توان ترسیم کرد: 1. شناسایی، 
جمع آوری، ارزشیابی، انتقال، ثبت موجودی و تهیۀ شناسنامه؛ 2. تنظیم و توصیف اسناد 
)فهرست نویسی و نمایه سازی اسناد(؛ 3.  ذخیره سازی، ورود اطالعات و بازیابی اسناد؛ 4. تهیۀ 
نسخ پشتیبان )دیجیتال سازی( به عنوان وظیفه ای مکمل و درعین حال حیاتی برای آرشیو ملی؛ 
و 5. خدمات رسانی بهینه به اربابان رجوع و... . تمام این فعالیت ها در چهارچوب مدیریت 
اسناد و الگوی سیاستگذاری کالن آرشیو ملی اجرا می شود )روستایی 1389، صص 43-42(.
برای تسهیل در بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبط تر در کم ترین زمان، 
سازمان دهی و ذخیره سازی اطالعات موجود در اسناد ازطریق اصطالح نامه ها انجام می شود.
با  انجام پژوهش حاضر، بررسی ساختار موضوعی اسناد شرعی  از  هدف محقق 
ابزارهای شبکۀ مفهومی و تحلیل محتوای کیفی این اسناد درزمینۀ وابستگی های دانش 
اجتماعی و فرهنگی به اصطالحات درون متنِی اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران است. این 
مقاله می کوشد تا ضمن توصیف نقش شبکۀ مفهومی در بازنمون دانش، پیوندی را میان 

شبکۀ مفهومی و اسناد شرعی آشکار سازد.
اجتماعی،  اصطالحات  مفاهیم  استخراج  از: 1.  عبارت اند  پژوهش حاضر  مزایای 
اقتصادی-مالی، فرهنگی و... در اسناد شرعی؛ 2. به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی 
در تعیین روابط سلسله مراتبی در یک حوزۀ خاص؛ 3. ایجاد اولین شبکۀ مفهومی در حوزۀ 
اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران؛ و 4. ایجاد الگوی شبکۀ مفهومی برای سایر حوزه های 

علوم آرشیوی در آرشیو ملی ایران.

3. وابستگی دانش اجتامعی و فرهنگی در اسناد رشعی
متقدمین و منشآت نویسان ایرانی معتقد بودند که اسناد آرشیوی به طور کلی به دو گروه اسناد 
سلطانی و اخوانی تقسیم می شوند؛ ولی در مسیر تحوالت کاربردی، اسناد به طور متعارف به 
چهار گروه سلطانی، دیوانی، اِخوانی، و اسناد مالی-حقوقی تقسیم شدند. هرکدام از این اسناد 
نیز انواع متنوع و بی شماری دارند. ازسوی دیگر بعضی از مورخان و آرشیویست ها اسناد 
را به دو دستۀ عرفی و شرعی تقسیم کرده اند و در این تقسیم بندی به تمامی اسنادی که در 
نظام دیوانی و درباری تولید شده اند اسناد عرفی )نوشته جات عرفیه( گفته اند و اسنادی را که 
برای رفع نیازهای اجتماعی طبقات مختلف و با استفاده از عقد و ایقاعات فقهی سندنویسی 
شده اند اسناد شرعی محسوب کرده اند. ازجمله اسناد عرفی می توان به فرمان ها، منشورات، 
احکام، رقمات، تیول نامه ها، اسناد فرد مالی، صریحُ الُملک ها1، فصول نامه ها، فتح نامه ها، 
شکست نامه ها، مکاتبات تجاری و اِخوانی، ترّسالت خاندانی و رجال و شخصیت ها، 

1. رصیحُ امللک /sariholmelk: قباله و 

سند ملک.

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی 
  فهیمه باب الحوائجی



147
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

گزارش های سیاسی، اساس نامه ها و... اشاره کرد. اسناد دیوانی و سلطانی ادبیاتی رسمی 
دارند؛ ولی اسناد اِخوانی قدری ساده ترند و دارای عباراتی تلّطف آمیزند.

آرشیو ملی ایران و سایر آرشیوهایی که در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران رسمیت 
دارند، مثل آرشیو سازمان اوقاف، آستان قدس رضوی و... سرشار از اسنادی اند که اسناد 
شرعی نامیده می شوند. این اسناد هم منعکس کنندۀ فرهنگ اجتماعی مردم ایران در طول 
تاریخ اند و هم ازنظر مالی و حقوقی بسیار اهمیت دارند و می توان گفت که بیشترین 
تعامالت اجتماعی و پیوندهای مبتنی بر شرع انور در میان افراد جامعه ازطریق این اسناد 

ایجاد شده اند.
زندگی و تعامالت اجتماعی و شهروندی مردم کاماًل به این اسناد وابسته بوده  است. 
عالوه بر عنوان و محتوای اسناد شرعی، این اسناد دارای عناصری منحصربه فرد هم هستند که 
نشانۀ تعهدات و تأییدات طرفین بر محتوای اسناد شرعی بوده  است. از دیدگاه رضایی)1387( 
مهم ترین این عناصر عبارت اند از: 1. سجالت )تصدیقات(: گواهی و تصدیق متن را گویند 
که در حواشی اسناد شرعی نگاشته می شود. 2. متمم نویسی: عباراتی است که تکمیل کنندۀ 
متن اصلی و رکن کالم سند، محسوب می شود. 3. سوادگیری: تهیۀ رونوشت از اصل سند 
و گزارشی از این واقعه که با عباراتی خاص بیان می شود. 4. سجع یابی: یعنی مشخص کردن 
جایگاه ُمهرها و بازخوانی هریک از آنان که در تأیید متن و حواشی سند نقشی مؤثر ایفا 
می کند. 5. نسخ همسنگ: این مؤلفه از آداب اسناد شرعی است و حاکی از یک یا چند سند 
هم طراز با سند اصلی است که محرران آن)ها( را رونویسی می کرده اند و برای اطمینان از 
انجام معامله، در اختیار طرفین عقود و شاهدان و... قرار می داده اند. 6. تجدید سند: تولید 
مجدد سندی که مفقودالخبر شده است. این کار در شرایط ویژه و استثنایی به دست عالمان 
و مجتهدان تیزبین و هم چنین مطلعان از محتوای سند مفقودالخبرشده انجام می شده است. 
۷. ظهرنویسی: یعنی پشت نویسی مطالبی برای جبران جاافتادگی ها و بیان حدود اربعۀ ملک 
و اراضی متصرفی، و تلخیص رکن کالم سند و... . 8. دفتری کردن )ثبت سند شرعی(: 
اسناد شرعی برای خود ارکانی داشته اند که بدون رعایت آن ها معامله ناممکن بوده است. 
این ارکان به طور کلی عبارت بوده اند از: احراز هویت، احراز مالکیت، اصلیت، رعایت 
اجزا و چهارچوب های فقهی هر عقد یا ایقاع، و وقوع عقد؛ بنابراین محضر دارالشرع و 
دارالحکمه1، خانۀ مجتهد و خانۀ یکی از متعامالن محل ثبت و دفتری کردن سند بوده است. 
ازاین رو علما در سجالت خود اغلب بدون هر تشریفاتی از لغت کلی و سادۀ لَدِی )نزد 
من( استفاده کرده اند. معموالً دفتری کردن عقود شرعی با عباراتی چون ثبت َمْحَکِمۀ ُمْحَکِمۀ 
1. دادگاه و محل قضاوت)فالن( شد در رویۀ قباله و یا در ظهر آن روبه رو بوده است. 9. ُمهرکِشی )الشه کردن(: در 
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مواقعی که قرارداد مطابق ارکان و شروط مندرج پایان می یافت، به جای ازبین بردن اصل سند، 
سجع ُمهرها را می کشیدند و می سوزاندند. به عبارتی در این نوع اسناد جای مهرها سوراخ 
است. بدین معنی که سند فسخ شده است و متعامالن درقبال هم تعهدی ندارند؛ ولی متن و 

محتوای سند همچنان باقی است. )رضایی، 1387، صص27-13(

4. زبان معیار اسناد رشعی
عمده ترین وجه تمایز اسناد شرعی با سایر اسناد تاریخی رعایت زبانی خاص موسوم به زبان 
حقوقی و فقهی است. این زبان زیرمجموعۀ زبان علمی است و فرایند تعامالت اجتماعی را 
تضمین می کند. زبان حقوقی همانند هر زبان دیگر، ابزاری دقیق برای فعالیت اندیشه و ابالغ 

حاصل کار فرهنگی و جامعه شناختی است.
اسناد شرعی، هم به لحاظ کارکرد و هم ازنظر ساختار واژگانی و محتوایی با روشی 
نگاشته می شده اند که در تمامی جوانب، آیینۀ زندگی، نیازها و کنش های اجتماعی مردمانی 
بوده اند که برای ادامۀ حیات و دوری از مناقشات ممکنه به آن ها متوسل می شده اند. چگونگی 
معامالت، وصیت نامه ها، تقسیم نامچه های ملکی، وقف نامه ها، مقاطعه نامه ها، توبه نامه ها، 
مبایعه نامه ها، نذرنامه ها و همۀ اسناد شرعی دیگر، نمایانگر اجتماعیات و فرهنگ صنوف و 
طبقات گوناگون مردمی است که با تسامح و توافق با یکدیگر عهد و پیمان می بستند تا بتوانند 
در کنار یکدیگر به خواسته های مشروط و مشروع خود نائل آیند. عالوه براین مهم ترین منبع 
و مرجعی که می توان ازطریق آن به شناخت واژگان اوزان و مقادیر، مسکوکات، محالت 
شهری و روستایی، اقلیمات، قلعه جات، قنات ها، آداب زراعت و کشاورزی، القاب رجال 
مختلف، و سوگیری طبقات فرودست و باالدست اجتماعی دست یافت، همین اسناد شرعی 
است که در اصل بخش اعظمی از تاریخ اجتماعی-فرهنگی ما در جای جای آن انعکاس 

یافته است.
تدوین اصطالح نامه ای درزمینۀ اسناد شرعی می تواند ابزاری مناسب برای درک مفاهیم 

و مصادیق اسناد شرعی باشد.

5. اصطالح نامۀ اسناد رشعی
اصطالح نامۀ اسناد شرعی عبارت است از مجموعه واژگانی که گروه خاصی از لغات و 
ترکیبات و مفاهیم اجتماعی برگرفته از نهادهای اداری، مردمی، مالی و محضرهای شرع 
را معرفی می کند و روابط لفظی و معنایی و هستی شناسی آن ها را آشکار می کند. منظور 
از اصطالح نامۀ اسناد شرعی، مجموعه نمایه های توصیفگر و کلیدواژه هایی است که براثر 
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تعامالت اجتماعی مردم، مبتنی بر معامالت، احکام و عبادات به شکل اسناد شرعی نوشته 
شده است و در محتوای آن ها مفاهیم خاص حقوقی-قضایی و فقهی به وفور وجود دارد. 
به بیان دیگر اصطالح نامۀ اسناد شرعی گروهی خاص از لغات و ترکیبات و شاخصه های 
به صورت  آن ها  معنایی  وابستگان  و  مترادف ها  با  همراه  که  اسناد شرعی اند  به  مربوط 

سلسله مراتبی )عمودی( و اعم به اخص حرکت می کنند.

6. پیشینۀ پژوهش
طی سال های اخیر در داخل و خارج از کشور پژوهش هایی با موضوع هستی شناسی و 
شبکۀ مفهومی در جهت بازنمون دانش و فرایند جست وجو و کارآمدی ذخیره و بازیابی 
اطالعات در حوزه های گوناگون به غیراز حوزۀ اسناد تاریخی )دیوانی و شرعی( انجام 

شده است که برخی از آنان به شرح زیرند.
و  اصطالح نامه ها  میان  تفاوت  و  شباهت  به  خود  پژوهش  در   )1383( صفری 
هستی شناسی ها، به عنوان کاربرد مدل سازی مفهومی در بازنمون دانش پرداخته است. او ضمن 
تعریف اصطالح نامه ها به عنوان یکی از ابزارهای بازنمون دانش، مفاهیم و روابط میان آن ها را 
با شیوه ای نظام مند شبیه به هستی شناسی ها می داند و تفاوت این دو ابزار را در سطح انتزاع، 
روابط میان مفاهیم، قابلیت فهم ماشینی، به خصوص سطح بیانگری هستی شناسی را برپایۀ 
مفهوم سازی می شمارد. سالمی و کوشا )1392( در پژوهش خود به مقایسۀ دو روش تحلیل 
هم استنادی و تحلیل هم واژگانی با قصد چگونگی قابلیت در تعیین چارچوب حوزه های 
علمی برای ترسیم نقشه های کتاب شناختی پرداخته اند. نتایج پژوهش آنان نشان داده است: 
به کارگیری هم زمان این دو روش برای ترسیم نقشه های کتاب شناختی قابل اعتمادتر است؛ 
چراکه خوشه های هم استنادی و هم واژگانی حاصل شده، ازنظر اندازه باهم تفاوت دارند و 
اغلِب خوشه های هم استنادی، در نقشۀ هم واژگانی در یک خوشه ادغام شده اند. یعقوب نژاد 
)1394( در پژوهشی با عنوان »شبکۀ مفهومی اصطالحات علوم: کاربردها و ویژگی ها« 
به این نتیجه رسیده است: اصطالحات علمی، انعکاسی از مفاهیم علم اند و موجود زندۀ 
فضای علم به شمار می آیند و اگر به درستی تنظیم شوند، می توانند مجموعه ای از واژگان 
مهم و کلیدی یک علم و گسترۀ موضوعی رشتۀ مربوط را با تمام جنبه های اصلی، فرعی 
و وابسته به شکلی ساخت یافته به دست آورند و نهایتاً، نظام دانش مدار را شکل دهند و 
شبکۀ مفهومی و درختوارۀ علوم را نمایان کنند. روستایی )1395( در پژوهش خود با 
مفهوم سازی علم سندشناسی در قالب دانش نامه گونه ای مستند به تشریح مفهوم لغات و 
اصطالحات برگزیده از وقف نامۀ ربع رشیدی پرداخته است. در پژوهش حاضر عالوه بر 
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وقف نامۀ ربع رشیدی، از بسیاری از مداخل درون متِن اصلی روستایی نیز استفاده شده 
است که برخی از آن ها شامل اصطالحاتی اند که از واژگان اسناد حقوقی یا اسناد شرعی 
محسوب می شوند و جنبۀ مفهوم شناسی، ریشه شناسِی لغوی، شناخت لفظی و معنایی لغات 
را دربر دارند. این لغات عبارت اند از: »هِشته نامه )طالق نامه(«، »وقف نامه«، »مبایعه نامه«، 
»سند صریح الملک«، »خراجی )خراج المقاسمه(« و »مصالحه نامه« و... . نامور )1398( 
در پژوهش خود به بازنمایی اصطالحات و مفاهیم و ترسیم ساختار حوزۀ مهندسی عمران 
در قالب یک هستی شناسی، با رویکرد تحلیل حوزه و براساس مراحل یازده گانۀ روش 
متاآنتولوژی پرداخته و هستی شناسی Civilonto ایجاد کرده است. در یافته های این پژوهش 
تالش شده است تا با شناخت و بهره گیری از دانش عینی موجود در حوزۀ مهندسی عمران، 
هستی شناسی ای تخصصی و ساختاری مفهومی از این حوزه براساس پشتوانۀ انتشاراتی آن 
)مقاالت علمی( به دست آید. در نتایج یافته ها نشان داده شد که هستی شناسی در بازنمون و 

بازیابی مفاهیم کارآمدتر از اصطالح نامۀ فنی و مهندسی است.
یانگ، وو، و گوی1 )2012( در پژوهش خود با هدف دیداری سازی شبکۀ مفهومی و 
توسعۀ رشته ها و زمینه های علمی در حوزۀ انفورماتیک پزشکی، ساختارهای موضوعی را 
با روش تحلیل هم واژگانی با سه روِش گروه درختی، نمودار راهبردی و نقشه های شبکۀ 
اجتماعی مطالعه و مقایسه کرده اند. مقایسۀ این سه روش نشان داده است که گروه درختی، 
ساختار موضوعی را نشان می دهد؛ نمودار راهبردی، اهمیت موضوعی را در ساختار منعکس 
می کند و نقشه های شبکۀ اجتماعی، روابط درونی میان موضوعات را تفسیر می کند. نتایج 
کلی پژوهش نشان می دهد که تلفیق این سه روش باعث کیفیت طرح ها، وضوح تصویر، 
و قابل اجراشدِن ساختارهای موضوعی در شبکۀ مفهومی و توسعۀ موضوعات زمینه های 
خاص می شود. در کشور چین، هو و همکاران2 )2013( در پژوهشی با استفاده از فنون 
تحلیل هم واژگانی در بررسی ساختار حوزۀ علم اطالعات و دانش شناسی، به این نتیجه 
رسیده اند که بعضی از موضوعات نظیر »خدمات اطالعاتی«، »بازیابی اطالعات«، »کتاب خانۀ 
دیجیتال« و »هوش رقابتی« همراه با کاربرد فناوری با مفاهیمی نظیر »هستان شناسی« و 
»هوش رقابتی« درحال تکامل اند. راوی کوما، اگراهاری، و سینگ3 )2014( در پژوهش 
خود با هدف بررسی روند تحول مفهومی و روش تحلیل هم رخدادی واژگان، به بررسی 
و ترسیم ساختار فکری مجلۀ علم سنجی در سال های 2005 تا 2010، پرداختند. نتایج آنان 
نشان داد: مفاهیم »تحلیل استنادی«، »خوشه های هم استنادی«، »تحلیل شبکه«، »تحلیل 
پیوند وبی«، »هم نویسندگی«، »تحلیل متنی«، »تحلیل هم واژگانی«، »تحلیل خوشه ای« و 
»همکاری علمی« از پرکاربردترین مفاهیم در دورۀ زمانِی مدنظر، در مجلۀ مذکور بوده است. 
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چن و همکاران4 )2015( در پژوهشی با تهیۀ ماتریس هم رخدادِی کلیدواژه ها در مقاالِت 
19 مجلۀ هسته و با درنظرگرفتن رخداد کلیدواژه ها در انتشارات هر مؤسسه، در مقایسه 
با سایر مؤسسات، به شناسایی موضوعات موردعالقۀ 8 مؤسسۀ پژوهشی معروف کشور 
چین و خوشه بندی موضوعات پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: در هر 
مؤسسه به چه موضوعاتی بیشتر توجه شده است و درنتیجۀ آن، روابط موضوعِی بین 
مؤسسات به تصویر کشیده شد )چن و همکاران، 2015، نقل در: حاضری، مکی زاده و 
بیک خورمیزی، 1395، ص53(. مرور پژوهش ها نشان می دهد که بیشتر تجزیه وتحلیل های 
پژوهشِی انجام شده، در راستای تبدیل اصطالح نامه ها به هستی شناسی ها در حوزه های 
تخصصی علمی است؛ بنابراین به دلیل گسترش دانش تخصصی و ابزارهای فناوری، در 
حوزۀ اسناد شرعی نیز به تحلیل واژگانی اصطالح نامۀ موضوعی نیاز است. در پژوهش 
حاضر سعی شده است تا با کمک مفهوم شناسی شبکه ای، و وابستگی های دانش اجتماعی و 
فرهنگی، اصطالحات درون متنی اسناد شرعی در ایران بررسی شود تا ازمنظر علم اطالعات 
و دانش شناسی دیدگاهی جدید از این مهارت ها عرضه شود و نتایجی واقعی تر حاصل شود.

7. پرسش های پژوهش
7-1. ساختار هستی شناسی در روابط معنایِی واژگان بین منایه واژه ها و توصیفگرهای 

اسناد رشعی چگونه است؟
7-2. منونۀ ساختار مفاهیم استخراج شده از اسناد رشعی در قالب شبکۀ مفهومی 

چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش ها در درجۀ اول باید به مفهوم و چیستی اسناد شرعی توجه 
ویژه داشته باشیم و سپس در درجۀ دوم مصادیق انواع اسناد شرعی را به خوبی بشناسیم تا 
بتوانیم روابط درختی، اعم و اخص، مترادفی و... را در این گونه اسناد بیابیم. درِک محتوایی 
و جزءشناسی اسناد شرعی از ضروریات و عوامل هستی شناسی آن ها محسوب می شود. 
برای نمونه نسبت سند »وقف نامه« با کلیت اسناد شرعی، و مفاهیمی چون: وقف، موقوفه، 
موقوفٌ علیه، رقبات، خالصجات، متولی، ناظر، اوالد ذکور و اناث و نیز اسناد مشابهی چون 
»حبس نامه« و دیگر وابستگان این سند، هدف از قالب شبکۀ مفهومی اصطالح نامۀ اسناد 
شرعی را مشخص و رونمایی می کند. در اصْل هستی شناسی توصیفگرهای اسناد شرعی، 
حاکی از روابط معناشناسی واژگانی عمودی و افقی است که هر نوع اسناد شرعی را همراه 

با شکل، محتوا، ساختار و لغات مرتبط با آن درمی آمیزد و درنهایت ساماندهی می کند.
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8. روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است؛ چون نتایج حاصل از آن می تواند به صورت کاربردی 
درزمینۀ پیاده سازی الگوی شبکۀ مفهومِی اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 
ایران استفاده شود. روش پژوهش از یک سو به صورت سندی )کتاب خانه ای( و نیز مشاهده 
و مصاحبۀ حضوری با متخصصان و صاحب نظران حوزۀ اسناد شرعی است؛ زیرا در 
این روش در تعیین طرح اصطالح نامه و ساختار آن ازطریق مصاحبه با صاحب نظران 
حوزۀ نمایه سازی اسناد سعی شده است تا در جمع آوری داده ها سلیقه اعمال نشود و نتایج 
به دست آمده با واقعیات منطبق باشد. ازسوی دیگر روش پژوهش روش تحلیل محتوای 
کیفی است؛ زیرا مسیر حرکت این روش، عمدتاً بیرون کشیدن مقوالت از متن و سپس ایجاد 
الگوها و نقشه های مفهومی است )تبریزی، 1393، ص114(. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی 
مفاهیم، اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی دارد تا الگوهای نهان در مصاحبه ها، 
مشاهدات و اسناد مکتوب را استنباط و آشکار کند )مؤمنی راد، 1392، ص187(. از این 
روش، بیشتر در تحلیل محتوا با هدف شناسایی و تحلیل روابط اصطالح نامه ای در حوزۀ 
اسناد شرعِی آرشیو ملی ایران استفاده شده است. تحلیل محتوای کیفی برای استنباط معنایی 
خاص از متن، ازطریق طبقه بندی کلمات و پی بردن به شباهت ها، تفاوت ها و روابط بین 
آن ها به صورت سلسله مراتبی مناسب است. سلسله مراتب مفاهیم، اطالعات را به رده هایی 
ساختاردهی می کند تا امکان جست وجو، استفادۀ مجدد و درک آن ها تسهیل شود. هم چنین 
می توان ازطریق فرایند سلسله مراتبِی مفاهیم، ناسازگاری های شبکه هایی را که با اختالالت 

الگوسازی مفهومی دانش روبه رو هستند، شناسایی و رفع کرد.

9. یافته ها
در این بخش یافته های مربوط به شبکۀ مفهومی اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران عرضه 
شده و در قالب هستی شناسی و نقشه های مفهومی با نرم افزار پروتژۀ نسخۀ 5 تحلیل و 
بررسی شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریِت هستی شناسی هاست 
و قابلیت های فراوانی درزمینۀ ایجاد و ویرایش هستی شناسی ها دارد. برای طراحی شبکۀ 
مفهومی در حوزۀ اسناد شرعی، ابتدا اصطالح نامه ای با 238 کالس1 و 2444 زیرکالس به 
روش عمودِی واژگانی بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی تدوین شد و سپس با 
استفاده از سیاهۀ وارسی با هدف ارزیابی مفاهیم اسناد شرعی از جنبۀ محتوایی و مفهومی، 
با متخصصان موضوعی علوم آرشیوی مطالعه و بررسی شد و درنهایت برای ساختار 
هستی شناسی، روابط معنایِی افقِی واژگانِی بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی با  1. اصطالح/ مفهوم/ واژه.
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استفاده از نرم افزار پروتژه در قالب زبان های استاندارد اُ.دبلیو.اِل و آر.دی.اف پیاده سازی شد 
و شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی تولید شد. مراحل الگوسازی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد 

شرعی در نمودار 1 آمده است.

   

منودار 1
مراحل الگوسازی شبکۀ مفهومی حوزۀ 

اسناد رشعی
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مؤلفه های اصلِی شبکۀ مفهومی عبارت اند از:
1. کالس )رده/ مفهوم(: مجموعه ای از نمونه هایی است که ویژگی هایی مشترک دارند. 
هر کالس دارای زیرکالس هایی است که مفاهیم خاص تر آن کالس را توصیف می کند. در 
الگوی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی، 238 کالس و 2444 زیرکالس براساس مقوله بندی 
تحلیل واژگان و استخراج داده های مصاحبه ها و مطالعۀ منابع مرتبط ایجاد شده است که برای 
نمایش مفاهیم اصلی و فرعی طراحی شده است. در این مؤلفه، ابتدا مقوله بندی به صورت 
سلسله مراتبی )عمودی( و تعیین اصطالحات اعم و اخص )وراثت( براساس محتوا/ تکنیک 
هم رخدادِی واژگان با استفاده از نرم افزار راورماتریس انجام شده است و سپس در نرم افزار 

پروتژه روابط شبکۀ مفهومی کالس ها و زیرکالس ها به صورت افقی معین شده است.
2. رابطه: ارتباطات میان نمونه ها است که در یک الگوی سلسله مراتبی »فرارده-زیررده« 
قرار گرفته است و نمونه ها را به هم پیوند می دهد. هریک از رابطه ها چند اصطالح خاص 
و خاص تر وابسته به هم دارند که نحوۀ ارتباط شان با یکدیگر را بیان می کنند. رابطه های 
به کاررفته در الگوی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی عبارت اند از: یادداشت: »ی.د«: 
به جای: »بج«؛ به کار برید: »بک«؛ اعم: »ا.ع«؛ اخص: »ا.خ«؛ متضاد: »ا.ض«؛ مرتبط »او«؛ رأس؛ 

و انگلیسی: »ان«.
3. ویژگی ها: مشخصاتی است که کالس ها/ مفاهیم می توانند داشته باشند.

4. نمونه ها: نمونه ها از مهم ترین مؤلفه های الگوی شبکۀ مفهومی اند و بیانگر اطالعات 
واقعی از مفاهیم و کالس های به کاررفته در پایگاه اطالعات اند.

در ادامه، تصاویری از الگوی هستان شناسی حوزۀ اسناد شرعی در نرم افزار پروتژه در 
شکل های 1 و 2 نمایش داده می شود که در بخش های »ساختار سلسله مراتبی کالس ها«1 
،»ویژگی ها و روابط شیء«2، »توضیحات و یادداشت ها«3و »ویژگی های توصیفی«4 با هدف 

توصیف کالس ها، روابط و نمونه ها در حوزۀ اسناد شرعی استفاده شده است.
با  »اجاره نامه«  کالس  کالس ها،  سلسله مراتبی  ساختار  پنجرۀ  در   ،1 شکل  در 
زیرکالس های خود قرار گرفته است. همان طورکه مشاهده می شود، در باالی وسط صفحه، 
پنجرۀ ویژگی ها و روابط شیء قرار دارد که هریک از این روابط، نمونه هایی از کالس های 
مختلف را به یکدیگر مرتبط می سازند. روابط »اجاره نامه« )شکل 1( با روابط »مقاطعه نامه« 
)شکل 2( به یکدیکر مرتبط اند و همانند بخش کالس ها، ساختار سلسله مراتبی دارند؛ به 
این معنی که یک رابطه یا ویژگی می تواند دارای ویژگی های فرعی باشد. در باالی سمت 
راست، بخش »توضیحات و یادداشت ها« قرار دارد که در آن به تعریف رابطه یا ویژگی های 
»اجاره نامه« و »مقاطعه نامه« پرداخته شده است. در پایین سمت راست، بخش »نمونه ها« قرار 

1. Class hierarchy

2. Object property hierarchy

3. Annotations

4. Description
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دارد که نمونه های مفاهیم »اجاره نامه« )شکل 1( و »مقاطعه نامه« )شکل 2( را نشان می دهد.

   

شکل 1
کالس بندی مفهوم »اجاره نامه« در حوزۀ اسناد 

رشعی با نرم افزار پروتژه
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در این طراحی برای دقیق ترکردن روابط معنایِی مفاهیم حوزۀ اسناد شرعی، پس از 
گردآوری واژه ها، برای هر کالس مجموعه ای از مفاهیم مترادف، متضاد و وابسته درنظر 
گرفته شد که به صورت سلسله مراتبی به عنوان روابط معنایی و کالس های فرعی آن کالس 
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شکل 2
کالس بندی مفهوم »مقاطعه نامه« در حوزۀ 

اسناد رشعی با نرم افزار پروتژ
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1. WordNet

2. Stairmand

اصلی است و مجموع آن ها تشکیل شبکه ای واژگانی1 می دهد. حسینی بهشتی شبکۀ 
واژگانی را ترکیبی از مجموعه مترادف ها توصیف می کند که هرکدام شامل یک یا چند کلمۀ 
دارای معنی مشترک اند )حسینی بهشتی، 1386، ص30( و نیز نشان دهندۀ روابط معنایی 
گوناگون اند. این رویکرد، همانند رویکرد استرماند2 )1994( است. استرماند الگوریتمی 
ساده برای ساختار مجموعه زنجیره های واژگانی طراحی کرده است. در این طراحی ابتدا 
تمام واژه های متن گردآوری می شوند، سپس مجموعه ای از اصطالحات نزدیک به هر 
واژه در »شبکۀ واژگانی« ایجاد می شود و درنهایت زنجیره های واژگانی با یافتن اتصاالت 
میان این مجموعه اصطالحات تعمیم یافته ایجاد می شود )استرماند، 1994 نقل در حسینی 

بهشتی، 1386، ص31(.
طراحی فرایند شبکۀ مفهومی اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، 
گامی مهم در تدوین اصطالح نامه های تخصصی علوم آرشیوی و دسترس پذیری آن ها در 
سطح وب است که با توصیف الگوی معناشناختی کالس ها در یک الگوی سلسله مراتبی 
»فرارده-زیررده« و روابط میان آن ها در قالب نقشۀ شبکۀ مفهومی، امکان ایجاد پیوند 
رابطه های مفاهیِم مرتبط را فراهم می کند. برای ایجاد نقشۀ شبکۀ مفهومی در حوزۀ اسناد 
شرعی، مفاهیم این حوزه به همراه روابط مفهومی آن ها در قالب زبان های استاندارد اُ.دبلیو.
اِل و آر.دی.اف با ابزار آنتوگرافی در نرم افزار پروتژه استخراج شد. نمونه هایی از حالت های 
گرافیکِی شعاعی و توری، همراه با نمایش روابط مفهومی مرتبط و مشترک برای دو 

نمایه واژه و توصیفگرِ »اجاره نامه« و »مقاطعه نامه« در شکل های 3 و 4 مشاهده می شود.

10.  نتیجه گیری
با گسترش نظام های دانش مدار و تحول نظام های رده بندی علوم با استفاده از ابزارهای 
در  مفهومی  شبکه های  و  هستی شناسی ها  نظیر  استانداردهایی  اطالع رسانی،  و  فناوری 
حوزه های مختلف تخصصِی دانش ضمن دقت بیشتر در گزینش واژه ها با ساختار نظام منِد 
اصطالح نامه ای، همراه با شبکۀ معنایی و روابط بین واژگانی در میان مفاهیم، به وسیلۀ ابزارهای 
مفهوم شناسی، مزایای زیادی در فرایند جست وجو، ذخیره و بازیابی با سرعت باالیی دارد. 
مقالۀ حاضر برای طراحی مفهوم شناسی شبکه ای در حوزۀ مدنظر، با استفاده از تحلیل 
محتوای کیفی در استخراج و شناخت روابط معنایی مفاهیم، روشی مناسب برای تعیین 
سلسله مراتب »فرارده-زیررده« در ساخت هستی شناسی حوزۀ اسناد شرعی به کاربران 
عرضه می کند. عالوه براین در این طراحی، با بررسی روابط هستی شناسی »شیء، نوع داده 
و تفسیری« و ترسیم آنتوگرافی مفاهیم در قالب زبان های استاندارد اُ.دبلیو.اِل و آر.دی.
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اِف همراه با نمایش دو نمونه از مفاهیم شرعی »اجاره نامه« و »مقاطعه نامه« در حالت های 
مختلف، به تفاوت روابط مفاهیم عمودی )اصطالح نامه ای( و افقی )هستی شناسی( درجهت 

سازمان دهی و بازنمون حوزۀ دانش مدنظر پی برده شد.
پیشنهاد می شود معاونت اسنادِسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از نتیجۀ این تحقیق 

برای تشکیل گروه تخصصی گسترش هستی شناسی اسناد شرعی بهره جویی کند.
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شکل 3
آنتوگرافی مفهومی حوزۀ اسناد رشعی با منای 

دو مفهوم مشرتک و مرتبِط »اجاره نامه« و 

»مقاطعه نامه« در گراف شعاعی
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Abstract:

Purpose: The application of materials with lasting and durability physical properties is one of the 

main criteria for preservation of paper works. In this study we examined physical/thermal func-

tion of NFC and BCN cellulose nanofibers into the polymer matrix of Klucel-G, as a modified 

polymeric material in terms of Glass Transition temperature )Tg(, for restoration of paper 

documents. 

Method and Research Design: Firstly, the Nano-cellulose suspensions by solution casting 

method with Hydro-solvents in Klucel-G matrix with %2 contents )%Wt( were prepared. 

Then, films were made by air drying method. Finally, the Tg temperature behavior of these 

solid samples was studied by Differential Scanning Calorimetry/DSC method.

Findings and conclusion: Thermal behavior of nanocomposite films containing NFC+Klucel 

and BCN+Klucel improved compared to the pure Klucel samples )no Nano-additive( due 

to the increasing glass transition temperature )Tg(. This was much higher with BCN than to 

NFC. The inhibition behavior of NFC and BCN nanofibers composites against aging resulted 

from the aging conditions, increased significantly compared to pure Klucel sample. On the 

other hand, this behavior faced with increase for BCN films compared to the NFCs. Findings 

also showed that NFC nanofibers tend to create significantly higher Tg inhibition during a 

longer aging interval.
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چکیده

هدف: شناسائی عملکرد پلیمر کلوسل جی با افزودن نانوالیاف سلولِز BCN 4 و NFC 5 در دمای نرم شوندگی 

)Tg( با هدف ایجاد مادۀ پلیمری اصالح شده برای مرمت آثار کاغذی.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها  با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی )DSC(6  به روش استاندارد 

ASTM  7گردآوری و با استناد به تجربیات آزمایشگاهی مرتبط تحلیل و تفسیر شده است.
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یافت.این افزایش در BCN به مراتب بیشتر از NFC بود. هم چنین، رفتار بازدارندگی نانوکامپوزیت های 
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بیشتری افزایش یافت.  هم چنین، یافته ها نشان داد نانوالیاف NFC در زمان پیرسازی طوالنی تر، دربرابر 
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مقدمه
کاغذ -به ویژه اسناد کاغذی- ازجمله موادی است که در طول تاریخ به عنوان محصولی 
فرهنگی، هنری و تجاری همواره جایگاهی ویژه در جوامع بشری داشته است؛ ولی به دلیل 
ماهیت حساس و تخریب پذیرش توجه زیادی را طلب می کند. پژوهش گران حوزۀ 
نگاهداری از آثار تاریخی، بر بهبود شرایط دوام این نوع آثار بسیار تأکید دارند و تا به 

امروز پژوهش های زیادی دربارۀ آثار کاغذی انجام داده اند.
فناوری نانومواد یکی از متأخرترین دستاوردهای علمی بشر محسوب می شود. ازنظر 
تاریخی، شاید بتوان، جام لیکرگس رومی موجود در موزۀ بریتانیا را نمونه ای از تصور بشر 

.)Sciau, 2012( گذشته از این فناوری محسوب کرد
از دالیل اصلی ساخت کامپوزیت ها دستیابی به قابلیت های کاربردی متنوع و گستردۀ 
نام گذاری  ماتریس  فاز  نوع  برمبنای  نانوکامپوزیت،  یا  و  کامپوزیت  پسوند  آن هاست. 
می شود. نانوکامپوزیت های پلیمری، به ترکیباتی اطالق می شود که در حداقل یک گروه 
پلیمری آن ها به عنوان فاز ماتریس، یک یا چند گروه نانوافزودنی حضور داشته باشد 
)کاری، 1937(. نانوالیاف های سلولزی ]که تعداد و تنوع زیادی دارند[، به دلیل قابلیت های 
ویژه نظیر خواص مطلوب و سازگاری زیستی، همواره موردتوجه پژوهش گران سایر 
علوم قرار گرفته اند. این موضوع در قالب نانوکامپوزیت های پلیمری جایگاهی خاص 
به خود اختصاص داده است. دراین میان، به کاربرد دو نانوالیاف سلولز فیبریله )NFC( و 
 Lwamoto et al, 2008; Henriksson et al, 2011;( توجهی ویژه شده است )BCN( باکتریایی
Moon et al, 2011; Lee et al, 2012; مهری و همکاران، 1391(. نانوالیاف سلولزی یکی از 

محصوالت جدیِد تحقیقات علمِی پژوهش گران علوم است که قابلیت های فراوانی دارد 
)عباسی، 1390(. محققاْن این نانوذرات را برای تولید کاغذهای باکیفیت و دارای خواص 
مطلوب و به عبارتی با هدف افزایش دوام کاغذها، شامل بهبود خواص ممانعتی1 فیزیکی 
)نور، رطوبت، دما، و گازها( تأیید کرده اند )هادیالم و همکاران، 1392(. پژوهش دربارۀ 
کاربرد این نانوذرات سلولزی در قالب نانوکامپوزیت، نسبتاً جدید است و از حدود 25 
 .)Favier et al, 1995a; Favier et al, 1995b( این موضوع توجه شده است  به  پیش  سال 
خواص ویژۀ نانوالیاف سلولز، به عواملی هم چون نوع ساختار کریستالی )شبکۀ بلوری(، 
درصد تبلور، ناهمسانگردی )آنیزوتروپی(، و تکنیک های آماده سازی آن ها بستگی دارد 
)Moon et al, 2011(. حضور مشخصی از این نانوالیاف در ساختار الیاف سلولزی کاغذ، 

T( کاغذ خواهد 
g
باعث افزایش مقاومت حرارتی )افزایش دمای گذار شیشه ای یا همان 

شد که دلیل آن، به وجودآمدن تعداد فراوانی از پیوندهای کوواالنسی و بین مولکولی در  1. Barrier properties

 مهدی قربانی
 کورس سامانیان 
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ساختار این نوع از کاغذهاست )Henriksson et al, 2011(. نانوالیاف های سلولز به علت 
درصد کریستالیتۀ )بلورینگی( بیشتر نسبت به الیاف خام لیگنوسلولزی، پایداری حرارتی 
 Yang et( به مراتب باالتری دارند که این ویژگی می تواند دامنۀ کاربرد آن ها را گسترش دهد
al, 2007؛ جنوبی و همکاران، 1392(. درمجموع، بررسی خواص حرارتی نانوکامپوزیت ها 

بسیار مهم است؛ بنابراین شناخت و تعیین ویژگی سیستم های پلیمری نظیر دمای انتقال 
شیشه ای-الستیکی1 یا گرمای ویژه، و نقطۀ ذوب و پایداری حرارتی پلیمرها، پیش از 
کاربردی کردن آن ها اهمیتی به سزایی دارد. آزمون دستگاهی گرماسنجی روبشی تفاضلی/
دیفرانسیلی یا همان DSC، یکی از شناخته شده ترین روش های آنالیز برای رسیدن به چنین 

.)Siqueira et al, 2010( اهدافی است
در حوزۀ آثار و اسناد کاغذی، سانتوس و دیگر همکارانش با هدف حفاظت و 
مرمت آثار کاغذی سه پروژۀ پژوهشی را دربارۀ کاربست نانوالیاف سلولز انجام داده اند 
 Santos et al,( نانوالیاف بوده است که بیشترین توجهشان هم بر خواص مکانیکی این 
Santos et al, 2016; Santos et al 2017 ;2015(. آن ها درحال حاضر هم، پروژه ای جدید را 

دراین رابطه آغاز کرده اند که تا این لحظه نتایجی از آن منتشر نشده است. در ایران هم، 
تحقیقاتی مشابه دربارۀ کاربرد نانوالیاف سلولزی درزمینۀ حفاظت و مرمت آثار کاغذی 
انجام شده است )Ghorbani et al, 2018a; Ghorbani et al, 2018b؛ قربانی و همکاران، 1395؛ 

قربانی و همکاران، 1396(.

پلیمر اترسلولزی و گرمانرم کلوسل، براساس نوع ویسکوزیته اش2 و کاربرد انواع 
حالل ها )الکل ها، استون و...( و نیز میزان غلظت محلول نهایی )Feller and Wilt, 1991( و 
حتی میزان محتوای رطوبت نسبی موجود )Picker and Dürig, 2007( با خواص و رفتار دمایی 
T( محلول های کلوسل به صورت میانگین 

g
متفاوتی عمل می کند؛ ولی ازآنجاکه نرم شوندگی )

درحدود 20 درجۀ سانتی گراد ُرخ می دهد )دمای پایین Tg( )Rials and Glasser, 1988(، استفاده 
از آن ها به عنوان چسب و یا پوشش )آهار( در مرمت آثار کاغذی، هم چنان قابل قبول نیست. 
دمای پایین Tg در شرایط پایش نشده و گرم پس از درمان، به نرم شدن پوشش مذکور و 
چسبیدن ناخواستۀ بخش های درمان شده با این چسب به سایر بخش های اثر کاغذی می شود 

و ازطرف دیگر، جذب ذرات معلق در محیط )آئروُسل ها( را محتمل تر می کند.
T( پلیمر کلوسل جی )مادۀ مرسوم در 

g
در پژوهش حاضر، ویژگی نرم شوندگی )

مرمت آثار کاغذی( با افزودن نانوالیاف سلولز به صورت نانوافزودنی، بررسی شده است.

1. Glass-rubber transition 

temperature

2. براساس میزان ویسکوزیته، دارای انواع 

M، G، L، و H است. 

ارزیابی رفتار نانو کامپوزیت هاِی 
الیاف سلولز نسبت به دمای...
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روش های تجربی
2. 1.  مواد استفاده شده

2. 1. 1. کلوسل جی )ماتریس پلیمری(

اترهای سلولز از جانشینی اتم های هیدروژن گروه های سه گانۀ OH موجود در ساختار 
شیمیایی سلولز با رادیکال های آلکیل، به صورت نیمه سنتزی توسط واکنش گرها تولید 
می شوند. کلوسل )Klucel(/ هیدروکسی پروپیل سلولز )HPC(، نوعی اترسلولز غیریونی با 
ترکیب و خواص ویژه است. این مادۀ پلیمری اولین بار، در سال 1976م برای حفاظت از 
آثار کاغذی معرفی شد. این ماده از ترکیب سلولزهای قلیایی یا اکسید پروپیلن، در دما و 
فشار زیاد تولید می شود و لذا جزو پلیمرهای سلولزی است. کلوسل نوع G، در مقایسه 
با انواع دیگر کلوسل، ویسکوزیتۀ متوسط1 دارد )برای مرمت آثار کاغذی بسیار مناسب تر 
است( و ماده ای محلول در حالل های آلی قطبی مانند الکل )متیل، اتیل و ایزوپروپیل 
الکل( و نسبتاً محلول در آب )نامحلول در آِب با دمای بیش از 38 درجۀ سانتی گراد/ 104 
درجۀ فارنهایت( است؛ میزان pH تعریف شدۀ این پلیمر، 5 تا 8/5 گزارش شده است. 
مادۀ کلوسل جی استفاده شده در این پژوهش، محصول شرکت السکو2 )کد 4187( تولید 
کشور سوئیس با ویسکوزیتۀ متوسط است. کلوسل جی، به عنوان پوششی معمول برای آثار 

.)Henry, 1988( کاغذی و چرمی بسیار استفاده می شود

2 .1. 2.  نانوالیاف سلولز )نانوافزودنی(

الف. نانوالیاف سلولز فیبریل شده )NFC(: مواد لیگنوسلولزی این قابلیت را دارند که 
بتوان با روش های باالبه پایین )مانند تیمارهای شیمیایی و مکانیکی( و ازطریق ُخردکردن 
مولکول های درشت سلولزی )الیاف خمیر چوب(، سطوح کوچک تری در ابعاد میکرومتر 
و نانومتر از آن ها استحصال کرد. در این مطالعه، نانوالیاف سلولز فیبریل شده3 )متوسط دارای 
قطر 3 الی 50 نانومتر و طول 0/5 الی 2 میکرومتر( با روش ُخردکردن میکروالیاف سلولز4 
)فیبریالسیون( از منابع فیبرهای چوبی و گیاهی5 استحصال شده است )جدول 1(. ازجمله 
خصوصیات بارز این نوع نانوسلولز عبارت اند از: ارزان تربودن از سایر نانوالیاف ها؛ داشتن 
خواص فیزیکی و تقویت کنندگی بسیار مناسب در قالب نانوکامپوزیت؛ سازگاری زیستی؛ 
داشتن ساختار ترکیبی متشکل از مناطق آمورف )بی شکل( و بلوری )درجۀ بلورینگی 
 ،NFC حضور همی سلولز در ساختار .)Moon et al, 2011; Pinto et al, 2012( )72% حدود
عالوه بر ایفای نقش عامل چسبنده برای این نانوالیاف، انبساط حرارتی فیلم تشکیل شده را 

.)Lwamoto et al, 2008( هم به مراتب کاهش می دهد

1. Medium viscosity

2. Lascaux

3. اشاره به نوع فرایند ساخت ماده دارد و 

به بیان دیگر، جداشدن الیاف با ُخردکردن تا 

رسیدن به ابعاد نانومرتی.

4. Micro-fibrillated Cellulose: MFC

5. Wood fiber )WF( and Plant 

fiber )PF(
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ب. نانوسلولز باکتریایی )BCN(: عالوه بر استحصال نانوسلولز از منابع لیگنوسلولزی، این 
امکان هم فراهم است که الیاف سلولزی را با بیوسنتز با میکروارگانیسم های باکتری، ازطریق 
سیستم پایین به باال و در حضور مادۀ اولیۀ مونومرهای گلوکز از قندهای ساده به صورت شبکه 
یا زنجیره های منظم سلولزی )ایجاد ترشحات آنزیمی( تولید )کشت میکروبی( کرد. در این 
پژوهش برای تولید این نوع نانوالیاف، به دلیِل پاتوژنیک نبودن1 از باکتری سلولزسازِ استوباکتر 
زیالینیوم2 استفاده شده است )جدول 2(. ازجمله ویژگی های این نانوالیاف عبارت اند از: 
خلوص زیاد )فاقد لیگنین، همی سلولز، پکتین و سایر ترکیبات فیبری(؛ درجۀ پلیمریزاسیون3 
زیاد )حدود 8000(؛ بلورینگی زیاد )متوسط بین 60 تا 90 درصد(؛ شفافیت زیاد )شکل 1(؛ 
 .)Klemm et al, 2011( استحکام و سازگاری زیاد؛ خواص مکانیکی و ارتجاعی بسیار زیاد
سلولزباکتری به صورت متوسط دارای قطر 50 نانومتر و طولی حدود 2 میکرومتر است 
)Moon et al, 2011(. نانوالیاف سلولز استفاده شده در این مقاله با مشخصات فنی درج شده در 

جداول 1 و 2، از شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر ایران/مازندران سفارش داده شده است.

نانوالیاف سلولز )NFC(نام ماده

C(فرمول شیمیایی
5
H

10
O

5
(
n

ژل با غلظت 2.5%حالت ماده

سفیدرنگ ماده

سنتز مکانیکیروش تولید

25 نانومرت )nm(متوسط قطر فیرها

بیش از 98% )سلولز آلفا و بتا(خلوص

   

جدول 1
مشخصات اصلی نانوالیاف سلولز فیربیل شدۀ 

)NFC(، استفاده شده در پژوهش حارض

   

جدول 2

مشخصات اصلی نانوالیاف سلولز باکرتیایی 
)BCN(، استفاده شده در پژوهش حارض

نانوالیاف سلولز )BCN/BC(نام ماده

فرمول شیمیایی
n
)C

5
H

10
O

5
(

سوسپانسیون با غلظت ppm( %1 10٬000(حالت ماده

سفید )تقریباً شفاف(رنگ ماده

کشت )بیوسنتز( باکرتی/ شیمیاییروش تولید

37 نانومرت )nm(متوسط قطر فیرها

بیش از 99% )سلولز آلفا(خلوص

1.  غیرپاتوژنیک: مواد شیمیایی 

»غیربیامری زا«.

2. Acetobacter xylinum / Glucon-

acetobacterbacteria xylinum

3. Degree of polymerization: DP
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2 .2.  ابزار و روش آزمون
2 .2. 1. تعیین وزن خشک نانوافزودنی ها

ابتدا وزن تمام المل های خالی با ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. سپس از هر دو ماده در 
سه مرحله، به میزان gr 1 برداشته شد و روی 6 عدد المل شیشه ای مجزا قرار داده شد؛ یعنی 
هر ماده با هدف به دست آوردن میانگین وزنی، 3 بار و در قالب سه نمونه توزین شد. سپس 
ظروف مذکور در دمای محیط/اتاق )حدود °C 2±30( به مدت تقریبی 24 ساعت در آون 
خشک، قرار داده شدند و سپس بر روی ترازوی دیجیتال )rg 0/600 با دقت 3 رقم اعشار( 
مجدداً توزین شدند. درنهایت، تفاوت وزن المل های حاوی مادۀ خشک نمونه )توزین 

دوم( با المل های خالی )توزین اول( مطابق با جدول 3 محاسبه شد.

 

   

شکل  1

 راست: مقایسۀ کیفی/عینی با روش 
مشاهده، میزان شفافیت فیلم های 
نانوکامپوزیت پس از تبخیر حالل

 NFC چپ: سوسپانسیون نانوالیاف سلولز
و BCN؛ A: مادۀ اولیۀ BCN؛ B: مادۀ 
اولیۀ NFC )نگارنده(

   

جدول 3

جزئیات درصدهای وزنی از مقدار مادۀ 
خشک موجود در یک گرم سوسپانسیون 
BCN و NFC نانوالیاف

)1
gr

( N
FC

منونه
= وزن المل خالی – 

)وزن المل + وزن منونۀ خشک(
وزن مادۀ خشک )%( میانگین

اول )4.7951( – 4.7813 = 0.0138

دوم0.0153 گرم )4.8185( – 4.8033 = 0.0152

سوم )4.7851( – 4.7684 = 0.0167

)1
gr

( B
CN

منونه
= وزن المل خالی –

 )وزن المل + وزن منونۀ خشک(
وزن مادۀ خشک )%( میانگین

اول )4.7877( – 4.7768 = 0.0109

دوم0.0114 گرم )4.8136( – 4.8023 = 0.0113

سوم )4.8186( – 4.8066 = 0.0120
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الزم به توضیح است که روش آماده سازی ترکیب نانوکامپوزیت های الیاِف سلولز 
با ماتریس کلوسل جی، به صورت درصد وزنی)Wt%( درنظر گرفته شد؛ از همین روی، 
برای محاسبۀ مقادیر مشخص از درصد وزن خشک از هر دو نمونه از سوسپانسیون این 

نانوالیاف، مطابق با جدول 4 عمل شد:

2. 2 .2. آماده سازی فیلم های نانوکامپوزیت

میزان و تناسب ترکیب مواد در کامپوزیت های پلیمری، بسیار حائز اهمیت است؛ این 
 Bruzzese( تناسب به ماهیت شیمیایی و ویژگی ترکیب پذیری مواد مختلف مرتبط است
et al, 2010(. با هدف آماده سازی فیلم از نانوکامپوزیت های مذکور، با روش هواخشک 

پوشش هایی از فیلِم جامد بر روی طلق های نایلونِی بی رنگ تهیه شد.
پس از تهیۀ نانوالیاف سلولز BCN و NFC به صورت سوسپانسیون و سپس تعیین 
درصد وزن خشک هریک، کامپوزیت کردن آن ها در بستر/محلول پلیمری کلوسل جی 
انجام شد1 )شکل 3 و 4(. ابتدا پودر جامد کلوسل جی در محلول اتیلیک الکل با 2% 
وزنی/حجمی حل شد. سپس، سوسپانسیون نانوالیاف BCN و NFC به صورت 2% وزنی/
وزنی )Wt%( در محلول های کلوسل، به روش »قالب ریزی حالل آبی« افزوده شد. پیش از 
تهیۀ فیلم ها، ترکیب کامپوزیت ها با دستگاه فراصوت پروب دار )مدل Topsonic(، به مدت 
با توان KW 211، فرکانس KHz 21 و دمای تقریبی ° 3C±23 تحت امواج  11 دقیقه و 
اولتراسوند پخش شدند. سرانجام هریک از نمونه ها پس از این فرآیند، روی صفحه ای 
طلقی و در بخش هایی ازپیش معین شده قالب ریزی شدند )شکل 5(. درنهایت نیز همۀ 
نمونه ها، در دمای اتاق و در محفظۀ آون، با ترازی کاماًل افقی2 به مدت 24 ساعت خشک 
شدند. با هدف رفع نقص های احتمالی ناشی از وجود ضخامت های غیریکسان در سطوح 
نمونه فیلم ها، پیش از انجام آزمون گرماسنجی، ابتدا پس از جداسازی فیلم های خشک از 
صفحات حامل آن ها، قطعاتی به ابعاد 5*5 میلی متر از مرکز فیلم ها بُرش داده شد. هم چنین 

BCN )gr(NFC )gr(

Wt%100 ~نسبت های وزنیgr مقادیرWt%100~نسبت های وزنیgr مقادیر

2175.44 + 10063.49 + 36.182131.58 + 10057.02 + 43.34

ماتریس )کلوسل( + نانوافزودنی )الیاف سلولز(ماتریس )کلوسل( + نانوافزودنی )الیاف سلولز(
   

جدول4
 آماده سازی منونه فیلم های نانوکامپوزیت، 

براساس وزن خشک و رضیب درصدی آن ها

1. این روش آماده سازی، به صورت تجربی 

از روش درمان سنتی آهاردهی مجدد اسناد 

کاغذی اقتباس شده است. هم چنین مالحظه 

شد که حتی املقدور، با بهره گیری از روش های 

آزمایشگاهی، از خطاهای احتاملی جلوگیری 

شود.

ایجاد  برای  تالش  اقدام،  این  از  هدف   .2

منونه فیلم هایی با ضخامت یکسان بوده است.

ارزیابی رفتار نانو کامپوزیت هاِی 
الیاف سلولز نسبت به دمای...



174
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

مطابق با جدول 5، با هدف شناسایی هریک از مواد تیمارشده، هریک از نمونه ها کدگذاری 
شدند.

   

شکل  3
طرح کلی از فرایند آماده سازی 
نانوکامپوزیت ها تا پیش از مرحلۀ 
فیلم سازی

   

شکل  4
ترکیب اولیۀ نانوالیاف سلولز و کلوسل جی 
پیش از دیسپرس کردن

A: فاز ماتریس )محلول کلوسل جی(؛ 
B: فاز نانوافزدونی )نانوالیاف سلولزیک(

   

شکل  5

تهیۀ فیلم از نانوکامپوزیت ها بر روی 
صفحۀ طلقی شفاف و ترازشده

 مهدی قربانی
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2 .2 .3. پیرسازی ترسیعی/ مصنوعی1

در  به عبارت دیگر  است؛  مواد  کیفیت  بر  زمان  تأثیر  بررسی  برای  این روش مصنوعی 
قاعده ای مشخص، میزان معین شرایط محیطی برای یک ماده، با مقدار زمان حضور آن ماده 
در آن شرایط بحرانی، رابطۀ معکوس دارد؛ بنابراین در این روش آزمایشگاهی، این نسبت 
در واحدهای زمانی و شرایط تسریع شده، بسیار محدود می شوند )Feller, 1994(. نتایج 
حاصل از این آزمون پیرسازی، الگوهای متقابلی از تأثیرات فیزیکی منتج از زمان و شرایط 
محیطی را بر ساختار مواد فراهم می آورد؛ بنابراین، ازآنجاکه نتایج این شرایط مصنوعی 
)تسریع شده( به شرایط واقعی )بلندمدت( تعمیم یافته است نیز می توان کیفیت فیلم های 
نانوکامپوزیت مورد نظر در این پژوهش را از این طریق مورد مطالعه و ارزیابی نسبی قرار 
داد. به طور کلی، هدف از انجام این آزمون، شبیه سازی تأثیر عوامل فیزیکی/محیطی )دما 
و رطوبت( به صورت تسریع شده )مصنوعی( و سپس تعمیم یافته های حاصل از این آزمون 
به شرایط بلندمدت )پیری طبیعی( است. برای انجام این آزمایش از آون الکتریکی ژاپنی 
O.S.K، با مشخصات زیر استفاده شد: گسترۀ کنترل دمایی °40C-300؛ حجم فضای مکعبی 

داخلی L 79؛ محفظۀ استیل ضدزنگ2؛ برق 220V متناوب. هم چنین برای افزایش دقت 
 T544 SP-03 با شمارۀ TAPPI3 آزمون، شرایط محفظۀ پیرسازی مذکور، مطابق با استاندارد

فراهم شد.
روش انجام آزمون: فیلم های آماده سازی شده، در دو نوبت زمانی 14روزه )336ساعته( 

توصیف/ توضیح تیامرکد منونه ها

)1Klu2-Beکلوسل جی خالص 2% و پیرسازی نشده

)2Klu2-Af1کلوسل جی خالص 2% و پیرسازی شده در 14 روز

)3Klu2-Af2کلوسل جی خالص 2% و پیرسازی شده در 24 روز

)4NFC2-Beنانوکامپوزیت الیاف سلولز فیریلۀ 2% و پیرسازی نشده

)5NFC2-Af1نانوکامپوزیت الیاف سلولز فیریلۀ 2% و پیرسازی شده در 14 روز

)6NFC2-Af2نانوکامپوزیت الیاف سلولز فیریلۀ 2% و پیرسازی شده در 24 روز

)7BCN2-Beنانوکامپوزیت الیاف سلولز باکرتیایی 2% و پیرسازی نشده

)8BCN2-Af1نانوکامپوزیت الیاف سلولز باکرتیایی 2% و پیرسازی شده در 14 روز

)9BCN2-Af2نانوکامپوزیت الیاف سلولز باکرتیایی 2% و پیرسازی شده در 24 روز

1. Accelerated Aging

2. Stainless steel chamber

3. Technical Association of the Pulp 

and Paper Industry )TAPPI(. )2003(

   

جدول  5
معرفی کد منونه های اصلی استفاده شده 

در این مقاله
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و 24روزه )576ساعته(، در آون الکتریکی جایگذاری شدند. برای تأمین رطوبت محفظۀ 
آب  بشرهای  قراردادن  با  که  این صورت  به  شد؛  استفاده  تجربی  از روش  پیرسازی، 
پوشش یافته با فویل های آلومینیومی )با منافذی برای تبادل رطوبت با محیط(، سطح تماس 
آب با محیط و به عبارتی مقدار رطوبت در محفظۀ آزمون تنظیم شد. بدین ترتیب، با 
اندازه گیری رطوبت و دمای داخل محفظه با ترموهیگرومتر HT-380 پس از تعادل یک روزه، 

رطوبت نسبی و دمای محیط محفظه به ترتیب %5±50 و °C 2±90 در نظر گرفته شد.

)DSC( 2 .2 .4. گرماسنجی روبشی تفاضلی

این آزموِن دستگاهی، ازجمله تکنیک های آنالیز گرمایی مواد محسوب می شود. در این 
روش، تغییرات آنتالپی1، انرژی و ظرفیت گرمایی مواد در تابعی از دما-زمان و در قالب 
منحنی های فازی )گرماگیر یا گرماده(، تعیین و اندازه گیری می شود. به دلیل وجود حساسیت 
در تشخیص انتقاالت فازهای حرارتی و نیز قابلیت مطالعۀ خواص فیزیکی مواد آمورف 
و پلیمری با این آزمون، کاربردهای زیادی برای این روش تعریف شده است که ازجمله 

.)Artioli, 2010( قابلیت های آن، بررسی تأثیرات محیطی مبتنی بر تغییرات حرارتی است
بررسی میزان ظرفیت های گرمایی مواد پلیمری مورداستفاده در حفاظت و مرمت 
)انواع فیلم های پلیمری نظیر نمونه آهارهای کاغذ و سایر پوشش های حفاظتی مشابه(، 
هم چون شناخِت ظرفیت Tg اهمیتی بسیار دارد؛ بنابراین تغییر میزان ظرفیت گرمایی این 
مواد متناسب است با ظرفیت واکنش پذیری آن ها نسبت به تغییرات دمای محیط. برای 
مثال، کاهش دمای Tg ماده ای پلیمری برابر است با توانایی جذب ریزگردها )آئروسل(، 
گازها و ذرات بیولوژیکی )ابوالقاسمی فخری و همکاران، 1390(. مطالعۀ این خواص و 
رفتار گرمایی فیلم های مدنظر در این پژوهش، بسیار اهمیت دارد. دستگاه استفاده شده 
در این پژوهش، مدل DSC1- STARe system، ساخت شرکت Mettler Toledo از کشور 
سوئیس است که دارای گسترۀ گرمایی °C 150 -700 با دقت روبش دمایی K 0.2± است 
و خنک کنندۀ نیتروژن مایع و اتمسفر نیتروژن دارد. استاندارد درنظرگرفته شده برای این 

آزمون ASTM2 با شمارۀ E1356-08 است.
روش انجام آزمون: مطابق با استاندارد مذکور، ابتدا 12 عدد نمونه فیلم آنالیز شدند. 
طبق شرایط ازپیش تعیین شده، پُن/ظرف نگهدارندۀ آلومینیومی به عنوان مرجع، جریان 
اتمسفر نیتروژن به عنوان محیط خنثی/ثابت، نیتروژن مایع به عنوان خنک کنندۀ جریان دمایی 
gm 0.3±5 در نظـر گرفته شد. سرعـت روبـش  نمـونه حدود  دستگاه، و حجـم هر 
دمایـی،C° /min 10 با گسترۀ گرمایی 30 تا °C 200 )در یک مرحلۀ رفِت دمایی( تنظیم 

1. آندرتافت یا enthalpy، یک تابِع حالت از 

مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است.

2. American Society for Testing and 

Materials )ASTM(. )2013(
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شد. برای تعیین و مطالعۀ کمی و کیفی رفتار گرمای Tg فیلم ها، تغییرات دمایی در منحنی 
مربوطه، با دستگاه قرائت شد.

)SEM( 2 .2 . 5.  میکروسکوپ الکرتونی روبشی

 ،X-ray ازجمله روش های دستگاهی برای آنالیز و تصویربرداری میکروسکوپی مبتنی بر
روش الکترونی است که با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام می شود. در این مقاله 
نیز با هدف بررسی و مطالعۀ بیومتری و مورفولوژی نمونه فیلم های نانوکامپوزیت مذکور، 
از روش تصویربرداری الکترونی )ریزمقیاس( استفاده شد. دستگاه استفاده شده در این 
پژوهش، مدل/ سری VEGA3، ساخت شرکت TESCAN از کشور جمهوری چک است.
روش انجام آزمون: پس از آماده سازی نمونه ها، با روش کنتراست فازی و ازطریق 
روبش سطح با سیگنال الکترون های ثانویه و برگشتی عکس برداری انجام شد و سپس 
انجام شد.   NFC و BCN الیاف سلولز نانوکامپوزیت  مطالعۀ میکروسکوپی نمونه های 
هم چنین، مقداری از این نانوالیاف به صورت رقیق شده و بدون ماتریس، با قطره چکان 
روی دو عدد المل مجزا قرار داده شد و پس از خشک شدن، با پودر طال پوشش دهی شد 

و درنهایت از نمونه ها تصویربرداری الکترونی انجام شد.

یافته ها و نتایج
3 .1.  بررسی مورفولوژیکی فیلم ها

3 .1 .1. مشاهدات بیومرتی و میکروسکوپی

میکروگراف های الکترونی1 اولیه از نانوسلولزها )شکل 6(، اطالعات بیومتری )مطالعات 
کّمی برای بررسی شرایط فیزیکی الیاف ازجمله قطر و طول( و مورفولوژی آن ها را 
فراهم کرد. وضعیت مورفولوژیک نمونه فیلم های نانوکامپوزیت الیاف سلولز %2 وزنی در 
ماتریس کلوسل جی، به روش میکروسکوپی و با بزرگ نمایی میکرومتری مشخص بررسی 
شد. مطابق با شکل 6، میانگین قطر نانوالیاف NFC 25 نانومتر و نانوالیاف BCN 37 نانومتر 

Electron micrograph .1تشخیص داده شد.

ارزیابی رفتار نانو کامپوزیت هاِی 
الیاف سلولز نسبت به دمای...
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در شکل 7 تصاویر میکروسکوپی فیلم های پلیمری نانوکامپوزیت BCN2 و NFC2 ارائه 
شده اند. تصویر میکروسکوپی فیلم BCN2 نشان می دهد که شیوۀ توزیع فیزیکی نانوالیاف 
سلولزباکتری )BCN( در ماتریس کلوسل جی، تاحدودی منظم است و حضور ترک در این 
فیلم، احتماالً ناشی از توانایی محدود این نانوالیاف در برقراری پیوندهای عرضی2 بیشتر با 
ماتریس پلیمری Klu2، پس از تبخیر حالل است. در میکروگراف فیلم NFC به دلیل انباشتگی 
نانوالیاف در ماتریس، وضعیتی فشرده مشاهده می شود که به تشکیل بافت نامنظم نانوکامپوزیت 
منجر شده است. هم چنین این فشردگی به درهم تنیدگی بیشتر این نانوالیاف منجر شده است 
که این وضعیت احتماالً ناشی از دو موضوع است: ابتدا به دلیل مجموعه قطرهای نایکنواخت 
این نانوالیاف؛ و دوم به دلیل استعداد برقراری پیوندهای عرضی )هیدروژنی( متعدد با ساختار 

.)Henriksson et al, 2011; Chee et al, 2015( پلیمری ماتریس کلوسل جی

1. اولیـن وضعیـت پس از تهیۀ ایـن نانومواد 

)به صـورت خالـص و بـدون ترکیـب بـا مواد 

دیگر(

2. Cross-link

   

شکل  6

 A: نانوالیاف سلولز NFC با وضعیت 
خالص1،  با بزرگ منایی kx 64 )متوسط 
)25 nm قطر الیاف

B: نانوالیاف سلولز BCN با وضعیت 
خالص، با بزرگ منایی kx 60 )متوسط قطر 
)37 nm الیاف
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شکل  7

میکروگراف های SEM از فیلم های 
 ،:)BCN )A و :)NFC )B نانوکامپوزیت

40 kx بزرگ منایی

Tg ارزیابی دمای :DSC 3 .2. آزمون گرماسنجی
در جدول 6 و نمودارهای شکل 8، نتایج رفتار گرمایی فیلم های نانوکامپوزیت الیاف 
سلولز گزارش شده اند. پس از نمونه گیری و انجام آزمون، داده ها در قالب منحنی های 
خطی، در اختیار قرار گرفت. ازآنجاکه هدف از انجام این آزمون، مطالعۀ دمای Tg هر 
نمونه فیلم بوده است، بنابراین محدوده ای دمایی بر روی طیف های مذکور تشخیص داده 
شد و سپس بررسی و ارزیابی شد. ازاین روی، محدودۀ دمایی آغاز تا پایان1 و به عبارتی، 
دمای نرم شوندگی برای نمونه های فیلم درنظر گرفته شد. افزایش موقعیت دمای Tg به 
Onset and endpoint .1دماهای بیشتر و نیز کاهش محدودۀ آغاز تا پایان برای هریک از نمونه فیلم های حاضر، 

ارزیابی رفتار نانو کامپوزیت هاِی 
الیاف سلولز نسبت به دمای...
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مشخصه ای از بهبود شرایط و نیز کیفیت مناسب آن نمونه خواهد بود.
اطالعات به دست آمده عبارت اند از: دمای آغاز محدودۀ Tg برای فیلم های NFC2 و 
BCN2 نسبت به ماتریس خالص Klu2 )بدون افزودنی(، در مرحلۀ پیش از پیرسازی به ترتیب 

°C 19.40 و°C 9.60 افزایش نشان داده است. دمای پایاِن محدودۀ Tg این فیلم ها هم به ترتیب 

به °C 14.31 و°C 2.30 افزایش داشته است. دمای آغاز محدودۀ Tg، در زمان های اول و دوم از 
پیرسازی1 برای NFC2 نسبت به ماتریس Klu2، به ترتیب°C 1.21 کاهش و °C 39.14 افزایش 
داشته است؛ هم چنین دمای پایان محدودۀ Tg  این فیلم ها در همان شرایط پیرسازی )اول و 
دوم(، نسبت به همان ماتریس به ترتیب°C 11.12 کاهش و°C 5.37 افزایش داشت. از طرفی، 
دمای آغاز محدودۀ Tg  فیلم BCN2 نسبت به ماتریس Klu2، در زمان های اول و دوم پیرسازی، 
به ترتیب°C 25.46 افزایش و°C 26.05 کاهش نشان داده است که این موضوع برای دمای پایان 
محدودۀ Tg  در نمونه های مذکور )BCN2 و Klu2( و در همان شرایط پیرسازی )اول و دوم(، 

به ترتیب°C 11.20 افزایش و°C 6.83 کاهش به همراه داشته است.

* این دما، برای استناد به داده های آزموْن بیشتر اهمیت دارد.
به طور کلی، یافته های فوق نشان می دهند که با حضور نانوافزودنی NFC در ماتریس 
این دما در  افزایش می یابد؛ هم چنین  باالتر  کلوسل جی، موقعیت دمای Tg به دماهای 
زمان های پیرسازی طوالنی تر به مراتب به دماهای باالتر منتقل می شود. این موضوع در 
نانوافزودنی BCN، با افزایش دمای Tg همراه است، ولی پس از پیرسازی به دماهای پایین تر 
تغییر کرده است؛ ولی بازهم در مقایسه با فیلم کلوسل جی خالص، دمای Tg باالتری دارد. 
در اینجا، باالبودن دمای گذار شیشه ای )Tg(، به مفهوم بهبود شرایط و رفتار گرمایی پلیمر 

مذکور است.
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14روزه  شــامل  به ترتیــب  یــادآوری:   .1

بــا  )576ســاعته(  و 24روزه  )336ســاعته( 

ترسیع شــده دمــای  و  رطوبــت  امتســفِر 

کد منونهردیف
)C° (دمای گذار شیشه ای

)min( دامنۀ زمانی گذار شیشه ای
دمای پایان*دمای آغاز

)1Klu2-Be-15.9042.055.95

)2Klu2-Af219.9359.323.95

)3Klu2-Af1-11.1061.777.30

)4BCN2-Be28.5972.454.40

)5BCN2-Af233.3065.883.22

)6BCN2-Af1-10.7861.177.20

)7NFC2-Be3.5056.365.18

)8NFC2-Af218.7248.202.95

)9NFC2-Af128.0467.143.95

   

جدول  6
نتایج کمی رفتارهای گرمایی فیلم های 
DSC نانوکامپوزیت الیاف سلولز به روش
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افزایش دمای نرم شوندگی )Tg(، موجب جلوگیری از نفوذ و نشست بیشترِ گازها، 
بخار آب و ریزگردهای پیرامونی، ناشی از نرم یا الستیکی شدِن پوشش ها، به دلیل بی نظمی 
و افزایش تحرک آزادانۀ زنجیره های پلیمری )حجم آزاد( خواهد شد )ابوالقاسمی فخری 
و همکاران، 1390؛ محمدی، 1394(. معموالً افزایش حضور افزودنی در ماتریس های 
منجر  آن ها  تحرک پذیری  کاهش  به  نرم کننده(،  یا  پالستی سایزر  مواد  )به غیراز  پلیمر 
به  مدنظر  پلیمرهای  برای  را   Tg دمای  افزایش  موضعی،  تحرک  کاهش  این  می شود. 
همراه خواهد داشت )Tsagaropoulos and Eisenberg, 1994(. چنین موضوعی درارتباط با 
داده های گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی )DSC( که در این پژوهش نیز به دست آمده است، 
این گونه استنباط می شود که: با استناد به تئوری حجم آزاد، افزودن نانوالیاف سلولزی به 
ماتریس کلوسل جی، به دلیل قرارگرفتن این نانوذرات در فضای بین زنجیره های پلیمری 
ماتریس، سبب بازدارندگی تحرک این زنجیره ها شده است و این موضوع، کاهش ارتفاع 
پیک ها و نیز افزایش دمای Tg را برای فیلم های مربوطه به همراه داشته است )شکل 8(. 
 Klemm et al, 2011; Lee et al,( ساختاری با نواحی بلورین دارد ،BCN ازآنجاکه نانوالیاف
2012(، حضور این نواحی در ماتریس پلیمری مربوطه به دلیل کمبود نواحی آمورف در 

قالب کامپوزیت ها موجب بازدارندگی حرکت مولکولی زنجیره های پلیمر کلوسل جی 
می شود )ابوالقاسمی فخری و همکاران، 1390( و به تبع آن ارتفاع پیک های گرماگیر در 
ترموگرام های BCN، با کاهش نسبی همراه می شود و دمای Tg در دماهای باالتر اتفاق 
می افتد. حضور نانوالیاف NFC به عنوان نانوافزودنی در ماتریس کلوسل جی، به برقراری 
Favier et al, 1995a; Siqueira et al, 2010; Hen-(  پیوندهای بین مولکولی بیشتر منجر می شود
riksson et al, 2011( و حضور این پیوندها، موجب کاهش بیشتر تحرک پذیری ماتریس 

پلیمری می شود و سبب می شود که دمای Tg در دماهای باالتر اتفاق بیافتد. از طرفی، 
ماتریس کلوسل جی، موجب  حضور ترکیب همی سلولز در ساختار NFC موجود در 
 Lwamoto( کاهش ضریب انبساط گرمایی پلیمرهای آمورف در قالب کامپوزیت می شود
et al, 2008( که این موضوع با کاهش تحرک پذیری و متعاقب آن افزایش دمای Tg نهایی 

کامپوزیت های حاوی افزودنی NFC متناسب است. کاهش دما، و افزایش ارتفاع و محدودۀ 
پیک گرماگیر دمای Tg برای کلوسل جی )بدون افزودنی(، ناشی از افزایش حجم آزاد و 
تحرک آزادانه تر )خزش( زنجیره های پلیمری است )ابوالقاسمی فخری و همکاران، 1390؛ 

.)Tsagaropoulos and Eisenberg, 1994

ارزیابی رفتار نانو کامپوزیت هاِی 
الیاف سلولز نسبت به دمای...
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شکل  8
ترموگرام های DSC برای مطالعۀ تغییرات 
دمای گذار شیشه ای )نرم شوندگی( از 
 BCN( فیلم های نانوکامپوزیت الیاف سلولز
NFC; )Klucel-G; به ترتیب ارائه شده در 
جدول 5، )اختالف پیک های دمایی برحسب 
C°/min است(.
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شکل  9

محدودۀ دمایی Tg برای 
نانوکامپوزیت های الیاف سلولز BCN و 

NFC و ماتریس کلوسل جی

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نانوالیاف های سلولزی BCN و NFC به عنوان پوششی 
پایدار دربرابر تغییرات دمای Tg، برای درمان و نگهداری آثار کاغذی، قابلیت کاربردی دارند. 
یافته های منتج از مطالعۀ رفتار گرمایی فیلم های نانوکامپوزیت های حاوی این نانوافزودنی ها 
نشان دادند که حضور این نانوافزودنی های سلولزی در ماتریس پلیمری کلوسل جی به افزایش 
دمای شیشه ای-الستیکی )Tg( نانوکامپوزیت منجر می شود. این موضوع در شرایط پیرسازی، با 
افزایش ماندگاری )مقاومت دربرابر کاهش دمای Tg( همراه شد. استفاده از این نانوکامپوزیت ها 
به عنوان مادۀ پلیمرِی بادوام دربرابر شرایط دمایی/گرمایی Tg، در مقایسه با پلیمر اترسلولزی 
کلوسل جی خالص که کاربردی شناخته شده و بسیار معمولی در بین حفاظت گران آثار کاغذی 
دارد می تواند بسیار مفید باشد. از خصوصیات بارز این نانوالیاف های سلولز عبارت اند از: 
ارزان تربودن از سایر نانوذرات شناخته شده )به ویژه در مرمت(، دسترسی آسان، تنوع در مواد 
اولیه، سازگاری زیستی )بدون تهدید سالمت(، هم چنین، به دلیل ساختار شیمیایی متجانس 
و مشابه با کاغذهای مبتنی بر سلولز، موادی کامالً سازگار و غیرمخرب محسوب می شوند. 
الزم به توضیح است که دستورالعمل معرفی شده در پژوهش حاضر، مشروط به کاربرد پلیمر 
کلوسل جی همراه با نانوافزودنی های الیاف سلولز مذکور با هدف مرمت آثار کاغذی است و 

برای تعمیم به سایر پلیمرها، انجام پژوهش های جدید ضروری است.

Before aging
Aging 14 days
Aging 24 days
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سپاسگزاری
از پشتیبانی و حمایت کتاب خانۀ مرکزی و ادارۀ حفاظت و مرمت آثار آستان قدس رضوی، 

و هم چنین دانشگاه هنر تهران سپاسگزاری و قدردانی می شود.
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