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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شامره گذاری پیاپی در هرصفحه درج گردد.

4. حجم مقاله، از 15 صفحه فراتر نرود.

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

در پانوشت ذکر شود.

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

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

رسواژه سازى شده است:

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

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

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

- َمراسان )marāsān(: مركز اسناد انقالب اسالمى.

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

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

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

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

- کمشا )kamŠā(: کتابخانۀمرکزی شهرداری اصفهان.

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

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

Purpose: Postal stamps were introduced Iran in the Qajarid era as a sign of modernity. Reza 

Shah Pahlavi government issued stamps to signal the commencement a modern time. This 

paper investigates the themes use in the design of postal stamps.

Method and Research Design: A comprehensive collection of postal stamps were used to 

categorize the themes.

Finding and Conclusion: Politcal events are more frequently makes the themes. Then the 

change of dressing style of the public from the traditional to the western as a government 

policy is reflected in the design of postal stamps.
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Surcharge .5: چاپ عباراتی روی متربهای 

موجود برای تغییر قیمت یا تغییر کاربری مترب 

یا در زمان تغییر حکومت )نوین فرح بخش، 

1380، ص9(. در فارسی به معنی تغییر ارزش 

اولیۀ مترب  ارزش  که  است  نوشته ای  و  است 

ص14(.   ،1341 )نیساری،  می دهد  تغییر  را 

تغییرات جدید با عباراتی بر روی متربها ممهور 

می شوند. عبارتی که روی متربها مهر می شود، 

به عبارت سورشارژی و این کار به سورشارژ 

موسوم است.

چڪیده:

هدف: تمبر به عنوان نمادی از دنیای نوین در عصر قاجار وارد حیات اجتماعی ایران شد. رضاشاه از تمبر 

برای اعالم حکومت جدید سود جست. این مقاله اهداف حکومت رضاشاه در انتشار تمبر را بررسی می کند.

روش/رویکرد پژوهش: با روش توصیفی تحلیلی و با ترسیم جدول و نمودارهای ستونی میزان انعکاس 

تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرها بررسی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: رویدادهای سیاسی بیش از دیگر مضمون ها در تمبرها منعکس است. موضوع تغییر 

لباس و فرهنگ درتمبرها منعکس است. مضمون های تاریخی و اقتصاد کمتر در تمبرهای این  دوره دیده 

می شود.

کلیدواژه ها: رضاشاه پهلوی، تمبر، سورشارژ5 ، ایران

استناد: فتحی، سیده فروغ، عادل فر، باقرعلی، رحیمی, عبدالرفیع، بهرام نژاد، محسن. )1399(. انعکاس 

تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرهای دورۀ رضاشاه پهلوی )1304-

 doi:10.22034/ganj.2020.2575  |  6 -28 ، )3( 30 ،گنجینۀ اسناد .)1320ش
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مقالــۀ پژوهشے

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد
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گنجینـــۀ اسنـــاد
»119«
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8
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

1. مقدمه
تمبر با تصاویر و نمادهای مختلف، کوچک ترین مدرک رسمی کشور و حامل تفکر 
سیاسی-فرهنگی حاکمانی است که نشر آن را مهیا می کنند. در این پژوهش موضوعات 
پستی  تمبرهای  روی  بر  مطرح شده  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  تاریخی، 
منتشرشده طی 16 سال حکومت رضاشاه بررسی شد تا اولویت های حکومت پهلوی اول 

برای اطالع رسانی به مردم و میزان اهمیت این اولویت ها باهم قیاس شود.
پژوهش تالش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد:

1. تمبرهای دورۀ رضاشاه بیشتر به کدام بخش از تاریخ ایران پرداخته اند؟
2. چگونه از تمبر برای اعالم اهداف سیاست سلسلۀ حاکم استفاده شده است؟

3. وقایع اقتصادی به چه میزان در تمبرهای پهلوی اول حضور دارند؟
4. آیا نمادهای فرهنگی در تمبرهای این دوره مطرح شده اند؟

5. کدام وقایع اجتماعی در تمبرهای رضاشاهی به تصویر کشیده شده اند؟
برای پاسخ به این پرسش ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. به مدد ارقام جداول 
و نمودارهای ستونی، نوع و میزاِن طرح وقایع تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و 

اجتماعی ایران، در تمبرهای این دوره بررسی و باهم مقایسه شد.
فرض بر این قرار گرفت که پهلوی اول هم، با ادامۀ شیوۀ نشر تمبر در دورۀ قاجار، اولویت را بر 

انعکاس وقایع سیاسی نهاده و سایر موضوعات را به حاشیه رانده است.
در دورۀ پهلوی اول تمبر به خدمت اهداف حکومتی درآمد و تنها به موضوعات مکمل سیاسِت 

حاکم اجازۀ حضور بر روی تمبرها داده شد و سایر موضوعات در سایۀ سیاست کم رنگ شد.

2. پیشینۀ پژوهش
 توجه مجموعه داراْن به بُعد تجاری و تفننی تمبر و اولویت دادن آن بر بُعد علمی و 
تاریخی تمبر از شکل گیری تألیفات گستردۀ علمی جلوگیری کرده است. چند مقاله و 
پایان نامه، اندک پژوهش علمی موجود دربارۀ تمبر است. نگارنده در مقالۀ پیشین خود 
میزان حضور تاریخ در تمبرهای پهلوی دوم را از آغاز تا کودتای سال 1332ش به یاری 
نمودار سنجیده است. این سبک مقاله را برای تمبرهای سایر ادوار تاریخی ایران نیز می توان 
ادامه داد. کمبود منابع تخصصی، پژوهش علمی درزمینۀ تمبر را با مشکل مواجه کرده است؛ 

بنابراین کار در این زمینه تالش بیشتری را می طلبد.

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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3. معرفی انواع متربهای پستی دورۀ رضاشاه )1304-1320ش(
24 سری تمبرهای منتشرشده در کل دورۀ رضاشاه به ترتیب زمان انتشار:

1 و 2(: قبل از چاپ تمبرهای پهلوی، دو سری تمبر قاجاری، با عبارات سورشارژی، 
آغاز سلطنت پهلوی را اعالم کردند. 6 قطعه از تمبرهای مالیاتی احمدشاه با عبارت »پست 
حکومت موقتی پهلوی 9آبان ماه1304 1925« )تصویر 1(؛ و 4 قطعه تمبر احمدشاهی 
بزرگ، با سورشارژ نقش شیروخورشید و عبارت سلطنت پهلوی و ذکر تاریخ 25آذر1304، 
و عبارت انگلیسی REGNE PAHLAVI 1925 این وظیفه را عهده دار شدند )نیساری، 1341، 

صص 83-80(.

3(: به پیشنهاد فرج اهلل بهرامی، رئیس دفتر شاهنشاهی، تمبرهای احمدشاهی منسوخ شد 
و در تاریخ 1305/2/18ش با رئیس کل مالیه برای نشر تمبرهای جدید مذاکره شد. سپس 
نظمیه تمبرهایی با تصویر احمدشاه را از دفاتر پستی نابود کرد و وزارت مالیه و ادارۀ 
خزانه داری کل، 10،410،000 قطعه تمبر شیروخورشیدی مشروطه را با 16 بهای متفاوت 
در سال 1305ش جایگزین تمبرهای احمدشاهی کردند. با سورشارژ تمبرها با عبارت 
سلطنت پهلوی 1305، 1926، به فارسی و التین، تمبرهای پهلوی هم آماده شد )اسناد 
شمارۀ 7185 و 2630، به نقل از یزدانی، 1378، صص 57، 58؛ انجمن تمبر ایران، 1397، 

ص93(.

تصویر 1   
 رسی پست حکومت موقتی پهلوی 1304ش

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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4 و 5(: اولین سری تمبر با تصویر رضاشاه با کاله، در 10 قطعه در 2 تصویر و 
اندازه در سال های 1305-1307ش در چاپ خانۀ تهراِن مجلس انتشار یافت. این سری 
را مهدی قلی خان هدایت مخبرالسلطنه طراحی و صنیع السلطان حکاکی کرده بودند. 4 
قطعه از این سری که منقش به تاج بودند، رتوش شدند و در سال 1307ش به چاپ 
دوم رسیدند )تصویر 2(؛ وجه تمایز سری دوم )سری رتوش شده( روشن تربودن آن است 
)نیساری، 1341، صص 84، 85(. در چاپ تمبر با تصویر رضاشاه به دستور وزارت مالیه در 
اواخر سال 1305ش، عالوه بر جلب رضایت شاه، مختصاتی هم باید رعایت می شد تا از 
انتشار تمبرهای تقلبی جلوگیری شود؛ ازاین رو به کاغذ، نقاش، و دستگاه چاپ مخصوص 
نیاز بود )ساکما، 310/21/4(. مجلس با کمک متخصصان آلمانی و واردکردن جدیدترین 
ماشین های چاپ به داخل کشور در سال 1305ش، چاپ تمبر در خارج از کشور را 
متوقف کرد و تصمیم نهایی برای چاپ تمبر در داخل کشور را به وزارت مالیه واگذار 
کرد )ساکما، 310/21/1؛ 310/21/5(. پس از دیدار وزیر مالیه با شاه مقرر شد تا ازاین پس 
تمبرها در تهران چاپ شوند )ساکما، 310/21/6، 310/21/7(؛ ولی این موضوع به طور 
کامل محقق نشد. در هیچ کدام از تمبرهای چاپ دوره رضا شاه از فیلیگران1 استفاده نشد 

)پلودن و همکاران، 2535، ص5(.

6 الی 8(: تمبر پست هوایی نوآوری پستی این دوره بود. این تمبر برای افزایش سرعت 
انتقال مرسوالت، و برای تأمین هزینۀ انتقال نامه ها با هواپیما، در کنار تمبر عادی 6شاهی، و 
تمبر هوایی 1قرانی بر پاکت چسبانده می شد. اولین سری را شرکت آنشدۀ هلند در تاریخ 
1305/11/18ش با چاپ مجدد تمبرهای شیروخورشید مشروطه، و سورشارژ عبارت 
»مخصوص پست هوایی« با تصویر هواپیما، در 16 قطعه منتشر کرد. سری دوم و سوم، 
با سورشارژ عبارت »پست هوایی« به خط فارسی و فرانسوی و تصویر هواپیما بر روی 

   

تصویر 2
رسی رتوش شدۀ پهلوی 
1307ش

Filigran  .1: فیلیگران یا ته نقش: نقوش 
درون کاغذ مترب؛ نوشته یا عالمتی در منت 

خمیر کاغذ )نوین فرح بخش، 1380، ص8(.

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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تمبرهای مالیاتی، در 5 قطعه در تاریخ 1307/3/16ش، و 12 قطعه در 2 اندازه، در سال های 
1307-1308ش در چاپ خانۀ مجلس چاپ شدند. تفاوت 2 سری اخیر باهم نوع خط 
استفاده شده است؛ سری اول با خط نسخ، و سری دوم با خط نستعلیق سورشارژ شد 

)انجمن تمبر ایران، 1397، صص 95، 96(.
9(: اولین سری تمبرهای یادگاری، به مناسبت تاج گذاری رضاشاه، در یک سری 16قطعه ای 
در 2 اندازه و دو نوع تصویر، در چاپ خانۀ هارلم آمستردام هلند، در سال های 1308-
1309ش منتشر شد. تصویر شاه در قطع کوچک تر با کاله و در قطع بزرگ تر با تاج و شنل، 

نشسته بر تخت، با پرچم ایران، به چشم می خورد )عباسیان، 1370، ص38(.
10 و 11(: تمبرهای پست هوایی پهلوی، معروف به سری عقابی در 17 قطعه، در شرکت 
آنشدۀ هلند در تاریخ 1309/4/14ش چاپ شدند. تصویر نیم رخ رضاشاه با کاله و کوه 
دماوند با عقابی درحال پرواز، در دو طرف تمبرها به چشم می خورد )انجمن تمبر ایران، 
1397، صص 98، 99(. با تغییر نام رسمی کشور به ایران تمام 17 قطعۀ مذکور، با مهر سیاه 
و با عبارت Iran در سال 1314ش، سورشارژ شدند )نیساری، 1341، صص 149، 150(.

12(: تمبرهای پستی با استفاده از تصویر رضاشاه، معروف به سری مجلس یا لیتوگراف، 
در 11 قطعه در چاپ خانۀ تهراِن مجلس در سال 1310-1311ش چاپ شدند )انجمن 

تمبر ایران، 1397، صص 99، 100(.
13(: با تغییر واحد پول ایران به دینار و ریال، سری دیناری با تصویر رضاشاه، در 2 اندازه 
و 2 نوع تصویر، در 15 قطعه، در چاپ خانۀ مجلس در سال های 1312-1313ش نشر و 

توزیع شد )نوین فرح بخش، 1380، ص96(.
14(: به مناسبت دهمین سال سلطنت، سری ترقیات در 9 قطعه در شرکت آنشدۀ هلند، 
در تاریخ 1313/12/3ش منتشر شد. 5 دینار با نشان عدلیه، 10 دینار با دورنمای تخت 
جمشید، 15 دینار با نشان فرهنگ، 30 دینار با فرودگاه دوشان تپه، 45 دینار با آسایشگاه 
سخت سر، 75 دینار با کارخانۀ سیمان ری، 90 دینار با ناو پلنگ، 1 ریال با نقش پل و 
راه آهن روی رود کارون، و 1/5 ریال با ساختمان ادارۀ پست تهران، تصاویر این تمبرها 
بودند. این سری آخرین سری تمبرهای دارای عبارت Postes Persanes هستند )نیساری، 

1341، ص89(؛ )تصویر 3(.

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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15 الی 17(: با تغییر رسمی نام کشور از Perse به Iran در تاریخ 1314/10/10ش، بعضی از تمبرهای 
موجود بانام جدید و عبارت POSTES IRANIENNES در سال 1314ش سورشارژ شدند. 8 قطعه از 
سری تاج گذاری، 9 قطعه از سری چاپ مجلس، و تمام 15 قطعۀ سری دیناری، تمبرهایی بودند که با 

سورشارژ ایران، به جریان پست بازگشتند )نوین فرح بخش، 1397، صص 105-102(.
18(: آخرین سری تمبرهای رضاشاه با کاله پهلوی، با حاشیه ای ستونی، به نام سری ستونی 
در 14 قطعه و 2 اندازه، در چاپ خانۀ مجلس در سال 1314ش چاپ شد )عباسیان، 1370، 

صص 41، 42(.
19 الی 23(: چاپ خانۀ مجلس تمبر تصویر شاه را بدون کاله و با حاشیۀ ستونی، در 5 
سری منتشر کرد. سری نخست در 2 اندازه و 15 قطعه، با زیرنویس فرانسوی در سال های 
1314-1315ش منتشر شد. سری دوم بدون زیرنویس، در سال های 1316-1317ش، و 
به مناسبت شصتمین سال تولد شاه، با تاج پهلوی در باالی تمبر، در 10 قطعه و 3 سری 
بی دندانه، دندانه دار و بلوک یادگاری، در شرکت آنشدۀ هلند در تاریخ 1316/12/24ش 

چاپ شدند )نیساری، 1341، صص 97-94(.
24(: به مناسبت عروسی ولیعهد و فوزیه، 5 قطعه تمبر با تصویر زوج و تاج پهلوی، در 
چاپ خانۀ کرووازیۀ سوئیس، در تاریخ 1318/2/4ش منتشر شد )انجمن تمبر ایران، 1397، 

صص 110، 111(؛ )تصویر 4(.

   

تصویر 3
رسی دهمین سال سلطنت 
رضا شاه پهلوی/رسی ترقیات 
1313ش

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
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4. تحلیل متربهای دورۀ رضاشاه
در طی 16 سال سلطنت پهلوی اول، 24 سری تمبر پستی، برابر با 271 قطعه تمبر وارد 
جریان پستی کشور شد. تمبرها در چاپ خانۀ تهراِن مجلس، هلند و سوئیس چاپ شدند 
)نوین فرح بخش، 1380، صص 88-104(. این 24 سری عبارت بودند از: 13 سری برابر 
با 159 قطعه )58/67%( چاپ اول؛ 1 سری برابر با 4 قطعه )1/47%( چاپ دوم؛ 10 سری 
برابر با 108 قطعه )39/85%( سورشارژ از تمبرهای قاجار و پهلوی )جدول 1 و نمودار 1(.

   
تصویر 4

 رسی عروسی ولیعهد و فوزیه 1318ش

اجتامعیفرهنگیاقتصادیسیاسیتاریخیدرصد از کلعددرسینوعشامره

58/67%13159چاپ اول1
53

)%33/33(
159

)%100(
19

)%11/94(
33

)%20/75(
91

)%57/23(

2
چاپ 
دوم

14%1/47__
4

)%100(
____

4
)%100(

__39/85%10108سورشارژ3
108

)%100( 
33

)%30/55(
33

)%30/55(
48

)%44/44(

__24271__جمع
53

)%19/55(
271

)%100(
52

)%19/18(
66

)%24/35(
143

)%52/76(

   

جدول 1
مجموع و موضوع متربهای پستی چاپ

 دورۀ رضاشاه)1304-1320ش(

   

منودار 1
اقتصادی ،  تاریخی، سیاسی،  درصد تحوالت 
انواع متربهای  دورۀ  فرهنگی واجتامعی در 

رضاشاه

0

50

100

در انواع  درصد انعکاس تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی -1نمودار
تمبرهاي دورة رضاشاه

چاپ اول

چاپ دوم

سورشارژی

انعکاس تحوالت تاریخی، 
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تمبرهای چاپ اول در 13 سری در 3 نوِع پستی، یادگاری، هوایی در فاصلۀ سال های 
1305-1318ش چاپ شدند که در 4 سری از این تمبرها از نمادهای معماری ایران 
باستان، چون ستون و حجاری، برای تزیین حاشیۀ تمبرها استفاده شد. تصویر رضاشاه در 
اغلب تمبرها به همراه نمادهای سیاسی، چون تاج، پرچم شیروخورشید، و تخت سلطنت، 
به چشم می خورد. تنها در 8 قطعه از سری تمبرهای دهمین سال سلطنت رضاشاه، نمادهای 
یادآوری خدمات حکومتی چاپ شده اند.  برای  ندارند، ولی  سیاسی، مستقیم حضور 
باتوجه به موضوعات و نمادهای کاربردی، تمام تمبرهای چاپ اول با اهداف سیاسی 
چاپ شده اند. نمادهای اقتصادی نیز تنها در 2 سری به چشم می خورند: سری دیناری که با 
هدف اعالم واحد پول جدید ایران چاپ شد؛ و در 4 قطعه از سری یادگاری دهمین سال 
سلطنت که خدمات اقتصادی حکومت درزمینۀ توسعۀ صنعت و ارتباطات، به مدد احداث 
راه شوسه، راه آهن، پل، ناوگان دریایی و هوایی، معرفی شد. در سری دهمین سال سلطنت 
نیز 2 قطعه تمبر دارای نمادهای فرهنگی اند. از تمثال الهۀ فرهنگ و بال های فروهر به عنوان 
نماد نیروی هوایی استفاده شد. 16 قطعه تمبری هم که برای اولین بار رضاشاه را بدون کاله 
به تصویر کشیدند، با زیرنویس عبارت »پست ایران« به زبان فرانسوی گویای ادامۀ نفوذ 
فرهنگی فرانسه در ایران اند. تقویم شمسی روی 2 سری پایانی تمبرهای یادگاری چاپ 
شد. اصالحات اجتماعی عصر رضاشاه درزمینۀ پوشش زنان و مردان و کشف حجاب هم 
در تمبرها به یادگار ماندند. در 6 سری از تمبرهای چاپ اول، رضاشاه کاله پهلوی معروف 
را بر سر دارد. تمثال های زنانۀ موجود در تمبرهای دهمین سال سلطنت، برای اولین بار به 
نقش زن در اجتماع اشاره دارند. در سری مربوط به ازدواج ولیعهد نیز برای اولین بار زنان 
درباری در تمبرها رخ نمودند )نوین فرح بخش، 1380، صص 89-104(. تنها 1 سری 
4قطعه ای از تمبرهای منتشرشده در عصر رضاشاه، برای دومین بار، در سال 1307ش با 
تصویر رتوش شده از رضاشاه با کاله پهلوی، و روشن تر از چاپ اول تجدید چاپ شد 
)نیساری، 1341، ص85(. عصر رضاشاه، 10 سری، برابر با 108 قطعه تمبر سورشارژی را 
در کارنامۀ خود دارد. از این تعداد، 6 سری از تمبرها،  قاجاری است که 3 سری آن برای 
پست هوایی مصرف شد )عباسیان، 1370، صص 36-38(. با سورشارژ تمبرهای سلسلۀ 
پیشین، مبادالت پستی، بی وقفه تا نشر تمبرهای سلسلۀ جدید ادامه یافت. سال 1314ش 
مبادالت پستی رونق زیادی داشت؛ چراکه تمام 4 سری تمبر سورشارژی از تمبرهای 
تاج گذاری، 1 سری  از سری  این سال سورشارژ شدند. 1 سری 8عددی  در  پهلوی، 
9عددی از سری چاپ مجلس، 1 سری 15عددی از تمبرهای دیناری، و 1 سری 17عددی 
از تمبرهای پست هوایی، مجموعه تمبرهای سورشارژی در این سال هستند )انجمن تمبر 

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
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ایران، 1397، صص 102-104(. از 5 سری برابر با 67 قطعه تمبری که برای پست هوایی 
در دورۀ رضاشاه توزیع شد، تنها 1 سری آن در سال 1309ش برای این منظور چاپ شده 
بود، که در سال 1314ش نیز برای اعالم نام جدید کشور سورشارژ شد. 3 سری دیگر این 
دسته از تمبرها، همه سورشارژ بر روی تمبرهای قاجاری بودند که با عبارت پست هوایی 
به خط زیبای نسخ و نستعلیق و تصویری از هواپیما سورشارژ شدند )نیساری، 1341، 

صص 145-150(؛ )جدول 2 و نمودار 2(1.

تمبرهای عصر رضاشاه از همان آغاز به عنوان ابزاری مفید برای رساندن اخبار سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و اداری، به خدمت حکومت درآمدند. اعالم تغییر سلسله، اخبار 
خاندان حکومتی، خدمات حکومتی، اصالحات اجتماعی درزمینۀ نوع پوشش جامعه، 
معرفی ایران با جاذبه های طبیعی و حیات وحش، و حضور زن از ابداعاتی بود که برای 

 1. اعداد منودار 2، از ردیف آخر )مجموع( 
جدول شامرۀ یک گرفته شده است.

منادموضوعشامره

بنا و حجاری های مربوط به تاریخ ایران باستان: دورمنای تخت جمشید؛ ستون؛ رسستونتاریخی1

شاه؛ خاندان حکومتی: ولیعهد، عروس؛ شیروخورشید؛ شمشیر؛ پرچم؛ تاج؛ تخت سلطنتی؛ تغییر نام کشورسیاسی2

تغییر واحد پول؛ صنعت: کارخانه؛ راه: هوایی، دریایی، زمینی )شوسه، آهن(اقتصادی3

تندیس فرهنگ؛ کتاب؛ قلم مو؛ آننت؛ زبان و خط فرانسه؛ خط نستعلیق و نسخ؛ تقویم شمسی؛ فروهرفرهنگی4

تندیس معارف و دادگسرتی؛ آسایشگاه؛ کاله پهلوی؛ کشف حجاب؛ زنان ادارۀ پستاجتامعی5
   

جدول 2
مناد تحوالت تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی 

و اجتامعی ایران ، در متربهای عرص رضاشاه

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...

   

منودار 2
درصد انعکاس تحوالت تاریخی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی، و اجتامعی، در مجموع  
متربهای پهلوی اول 
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اولین بار در تمبرهای این دوره، رخ داد )انجمن تمبر ایران، 1397، صص 92، 111(؛ 
)جدول 3(.

ــاه )1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت تاریخ ــی تح 5. بررس
1320ش(

به  را  باستانی  آثار و محوطه های  موزه ها،  تاریخی گذشته،  از شکوه  تجلیل  با  پهلوی 
نشانه های ملی بدل کرد. نویسندگان از روایت تاریخ سنتی دست کشیدند و به تألیف 
تاریخی ملی گرایانه و علمی، با تأکید بر دورۀ هخامنشی، به مانند ریشۀ سیاسی دولت 
پرداختند. متون تازه تألیف، افزایش بیداری جدید تاریخی را در میان مردم عالقه مند به 
مطالعه درپی داشتند. به مدد شرق شناسان غربی، پژوهش های علمی در تاریخ ایران، و 
انتشار عالمانۀ تاریخ ایران روبه رشد نهاد )اشرف، 1395، صص 209-210(. دل بستگی به 
تاریخ ایران باستان و شکوه گذشته در سیاست های آموزشی مطرح شد )کرونین، 1393، 
ص201( و در تمبرها هم نمود یافت. نمادهای تاریخ ایران باستان در تمبرها، از اواخر 
عصر قاجار آغاز شدند و در دورۀ پهلوی روبه رشد نهادند. از تصویر ستون های تخت 
جمشید به عنوان تزیین در حاشیۀ تمبرهای پستی با تصویر رضاشاه، در سری ستونی، و 
سری پهلوی بدون کاله استفاده شد )نوین فرح بخش، 1397، صص 102، 105، 106(. 
تصاویرِ بناهای هخامنشی که عکس شاه را در تمبرها همراهی می کردند، همان وظیفه ای را 
ایفا می کردند که بناهای تخت جمشید در تمبرهای تاج گذاری احمدشاه داشتند )زیبرتس، 
1379، شهریور-مهر، صص 4، 5(. در بین تمبرهای رضاشاه مجموعۀ دهمین سال سلطنت 
پهلوی بیشترین تنوع نمادهای تاریخ ایران باستان را دارد. در 1 قطعه به طور کامل، و 6 

نوآوریسالشامره

استفاده از متر برای اعالم تغییر سلطنت؛ پست هوایی؛ پوشش جدید مردان: کاله پهلوی11305-1304

معرفی جاذبه های طبیعت ایران: کوه، رود، دریا، حیات وحش ایران1309، 21313

31313
استفاده از متثال های زنانه به عنوان مناد معارف و عدلیه؛ معرفی صنایع نوپا؛ خدمات ارتباطی زمینی، 

هوایی، دریایی؛ بناها و خدمات اداری، اجتامعی، آموزشی، نظامی

اعالم تغییر رسمی نام کشور به ایران41314

بزرگداشت روز تولد شاه؛ استفاده از تقویم شمسی در مترهای یادگاری51316

به تصویرکشیدن زنان درباری با تکیه بر کشف حجاب؛ اعالم اخبار خاندان حکومتی61318    
جدول 3

نوآوری در متربهای دورۀ رضاشاه 
)1304-1320ش(

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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قطعه دیگر از این مجموعه، برای تزیین حواشی قاب تمبر از نمادهای حجاری تخت 
جمشید استفاده شد. تمبر 10دیناری با تصویری از تخت جمشید، تنها تمبری است که 
محوطه ای از ایران باستان را به تصویر می کشد. از نمادهای تاریخی مانند سرباز جاویدان، 
گل های نیلوفر، کاج، شیرهای بالدار با صورت های انسانی، بال های فروهر، کنگره و ستون 
و سرستون تخت جمشید در تزیین حاشیۀ تمبرهای 5، 10، 15، 30، و 75دیناری، و 1، و 
1/5ریالی استفاده شد )انجمن تمبر ایران، 1397، ص101(. باستان گرایی حاکم، به سکوت 
مطلق تمبرهای دورۀ رضاشاه دربارۀ تاریخ ایران اسالمی انجامید و هیچ نشانی از نمادهای 
این دوره در تمبرها چاپ نشد. در تمبرهای پهلوی اول از نمادهای تاریخ ایران باستان 
تنها در 53 قطعه )33/33%( از تمبرهای چاپ اول برابر با 19/55% از مجموع کل تمبرهای 
پستی استفاده شد )جدول 1 و 2 و نمودار 1 و 2(. باوجود رویدادهای تاریخی قابل تأمل در 
این دوره، مانند ثبت 247 اثر تاریخی در کشور در سال 1311ش و لغو امتیاز حفر مناطق 
باستانی برای بیگانگان در سال 1306ش )ساکما، 297/7225/1(، بازهم این وقایع تاریخی 

از انعکاس در تمبرها جا ماندند.

ــاه )1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت سیاس ــی تح 6. بررس
1320ش(

شرایط سیاسی ناشی از جنگ جهانی اول، نظام سیاسی ایران را متأثر ساخت و زوال 
سلسلۀ قاجار را سرعت بخشید. انگلیسی ها که به دنبال حفظ منافع سیاسی-اقتصادی 
خود در خاورمیانه بودند، با ترغیب احمدشاه به اخراج افسران روسِی بریگاد قزاق در 
مهرماه 1299ش، غیرمستقیم راه را برای کودتاگران هموار کردند )کدی، 1396، ص137(. 
وقایع پس از کودتا نیز، زمینه را برای انتقال قدرت از قاجار به پهلوی مهیا کرد. پشتیبانی 
زیاد نخبگان طبقۀ متوسط جدید و تحصیل کردگان از رضاخان نیز از عوامل مؤثر در 
گسترش اقتدار او در سراسر کشور بود )کرونین، 1394، صص 29، 38(. آغاز حاکمیت 
پهلوی، با گسترش، نوین سازی و تمرکز ارتش و بوروکراسی همراه بود )کاتوزیان، 1391، 
ص152(. تجدد، هدف رضاشاه بود و تمرکزگرایی، روش او بود که به نام ناسیونالیسم 
هر دو را مشروعیت می بخشید )کرونین، 1393، ص201(. رضاشاه درپایان سلطنتش در 
سال 1320ش، با مخالفت چهار مرکز عمده در جامعۀ ایران مواجه شد. سیاست مداران 
اشرافی، قبایل بی رئیس، روحانیون و روشن فکران جوان که از شاه به عنوان فردی دیکتاتور 
و ابزار دست انگلیس انتقاد می کردند. با تکیه بر نیروی ارتش و جاده های جدید، واکنش 
دولت به تمام این مخالفان، سرکوب بود )لیمبرت، 1390، صص 150، 151(. با افزایش 

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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نفوذ اقتصادی و فرهنگی آلمان در ایران و تردید رضاشاه در اخراج کارشناسان آلمانی، 
نیروهای متفقین در تاریخ 1320/6/3ش به ایران حمله کردند؛ و شاه به طور رسمی در 
1320/6/25ش از سلطنت استعفا کرد و پسرش محمدرضا جانشین او شد )هدایت، 

1375، ص420؛ آربری و همکاران، 1390، صص 793، 794(.
پهلوی در آغاز از تمبرهای سورشارژی به عنوان ابزاری کارآمد برای اعالم شروع 
ایران، 1397، ص92(. تمبرهای نخستیْن به  سلطنت خود، سود جست )انجمن تمبر 
روال قاجار بر استفاده از نشان شیروخورشید پافشاری کردند )کسروی، 1378، صص 
55-58؛ عبدلی فرد، 1378، صص 35-41(؛ نمادی کهن که از عصر شاه سوسه تر1پادشاه 
میتانی )1450ق.م.( موردتوجه حکام بود )نیر نوری، 1344، ص78(. این نشان در مهر 
سورشارژی بر روی تمبرهای قاجاری حضور یافت؛ هم چنین در سری تمبرهای دولتی 
در سال های 1319-1321ش نیز چاپ و استفاده شد )نوین فرح بخش، 1380، صص 
88-92، 104(. هدف در طراحی تمبرهای جدید، معرفی کشور به عنوان کشوری متمرکز 
و مدرن، با تکیه بر نمادهایی به نشانۀ آن بود )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. چاپ 
مجموعه تمبرهای دهمین سال سلطنت، به پیشنهاد وزارت پست، و با امضای علی اکبر 
داور، نخست وزیْر محمود جم، محمدعلی دولتشاهی، محسن صدر، مصطفی قلی بیات 
به تصویب هیئت وزراء رسید )سند  و علی اکبر بهمن، در جلسۀ مورخ 1313/1/4ش 
شمارۀ 12، به نقل از یزدانی، 1378، صص 65، 66(. موضوعات این مجموعه، با هدف 
تصویرسازی سیاسی انتخاب شدند تا حیطۀ خدمات حکومتی سلسلۀ جدید را معرفی 
کند. تالش شد تا نشانه های پیشرفت در ابعاد مختلف، با ویرانه های تخت جمشید قیاس 
شود و استقالل کشور درزمینۀ نیروی هوایی و دریایی اعالم شود. تصاویْر پیام دوگانه ای 
را دربر داشتند: یکی تحقق آمال دیرینۀ روشن فکران تجددگرا؛ و دیگری اعالم لوازم 
قدرت حکومت جدید )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. برای اولین بار، توان نظامی 
در شاخۀ هوایی با تصویری از فرودگاه دوشان تپه، و در نیروی دریایی با تصویری از ناو 
پلنگ، با توسل به تمبرهای این سری معرفی شد )نوین فرح بخش، 1397، ص102(. در 
کنار نشان شیروخورشید، نمادهای سیاسی دیگری، چون تصویر شاه، خاندان سلطنتی، و 
تاج، در طراحی غالب تمبرهای این دوره به چشم می خورد. تمامی تمبرهایی که در عصر 
رضاشاه در پست جریان داشتند، یا به شکل مستقیم از نمادهای سیاسی سود جسته اند 
و یا به یادمان مناسبتی سیاسی چون تاج گذاری، دهمین سال سلطنت، شصتمین سال 
تولد رضاشاه، و اعالم اخبار حکومتی چون ازدواج ولیعهد، و تغییر نام کشور، منتشر 
شدند. این موارد، گویای کارکردهای سیاسی تمبرهای این دوره اند. تمام تمبرهای این  1.sausetar

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
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برای اعالم وقایع  اول  پهلوی  بودند و  ابزار درجهت اهداف سیاسی  دوره، سهل ترین 
سیاسی از آن ها سود جست. باتوجه به حضور نمادهای سیاسی در تمبرها، به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم 100% تمبرهای این دوره سیاسی محسوب می شوند )جدول 1 و 2؛ نمودار 
1 و 2(. رونق و کسادی در نشر تمبر، متأثر از شرایط سیاسی حاکم است. آشفتگی های 
سیاسی ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران به کسادی در نشر تمبر در دو سال پایانی 

حکومت پهلوی اول انجامید.

ــاه )1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــادی در ق ــوالت اقتص ــی تح 7. بررس
1320ش(

رضاشاه با تمرکز بر توسعۀ تجارت و صنعت تالش کرد تا اقتصاد کشور را سامان بخشد. 
ابتدا با لغو خدمت مأموران بلژیکی، تأسیس بانک ملی و دادن حق انتشار اسکناس به آن، 
درجهت استقالل و توسعۀ اقتصادی ایران گام های نخستین برداشته شد )آربری و همکاران، 
1390، ص786(. کارخانه ها بیشتر به صنایع سبک و تأمین نیازهای داخلی می پرداختند و 
کارخانۀ سیمان، مهم ترین مرکز صنعتی ای بود که نیازهای عمرانی کشور را تأمین می کرد 
)آربری و همکاران، 1390، ص788(. دولت جدید ثروتمندتر از قاجارها، با تکنولوژی 
مدرن، خواهان انجام تغییرات اقتصادی بود، ازاین رو به گسترش وسایل ارتباطی نیز توجه 
کرد )کاتوزیان، 1391، ص152(. نقشه برداری و احداث ساختمان راه آهن به عنوان مهم ترین 
پروژۀ ارتباطی عصر رضاشاه در تاریخ 1304/11/20ش به تصویب مجلس رسید تا در سایۀ 
سیستم ارتباطی منظم کشور، رونق صنعت و تجارت نیز میسر شود )محبوبی اردکانی، 1376، 
ص345(. شاه راه آهن سراسری )1306-1317ش( را مظهر عظمت دولت، استقالل ملی، و 
توسعۀ اقتصادی خواند )فوران، 1394، ص338(. تغییر واحد پول ایران به دینار نیز از دیگر 
تحوالت اقتصادی این دوره بود که از اسفند سال 1308ش آغاز شد و پس از تصویب مجلس 
در تاریخ 1310/12/26ش، از آغاز سال 1311ش رسمیت یافت )خرازچی، 1381، مهر، 
ص57(. افزایش منابع درآمد نفتی و مالیاتی بر اولویت های اقتصادی کشور تأثیر گذاشت 
و سرمایه گذاری دولت در صنعت و تجارت از 1/1% بودجه در سال 1307ش، به %24/1 
بودجه در سال 1320ش رسید )فوران، 1394، ص337(. صعود درآمد نفتی کشور و امنیت 
جاده ها به رونق تجاری و کاهش هزینۀ حمل ونقل انجامید و این موضوع بهبود اقتصاد ایران 
را به ارمغان آورد. سروسامان دادن سازمان مالی کشور، بدهی های دولتی را کاهش داد، ولی 
بهبودی در توسعۀ اقتصادی کشور حاصل نکرد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی گسترده ای 

را به همراه نداشت )کاتوزیان، 1391، صص 135، 136(.

انعکاس تحوالت تاریخی، 
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توسعۀ صنعت  و  رونق  به  پرداختن  با  اول  پهلوی  تمبرهای  در  اقتصاد  به  توجه 
حمل ونقل و ارتباطات، به عنوان مکمل رشد اقتصادی، با سه سری نخستیِن تمبرهای 
)نوین  شد  مطرح  1305-1308ش  سال های  در  هواپیما  تصویر  سورشارژ  و  هوایی، 
فرح بخش، 1397، صص 97، 98(. تمبرهای سری دیناری نیز با استفاده از واحد پول 
جدید، از سال 1312-1313ش رونق دینار و ریال را سرعت بخشیدند )خرازچی، 1381، 
مهر، ص57(. سری ترقیات با 4 قطعه تمبر معرفی تنوع تحوالت اقتصادی کشور را 
عهده دار شد و تمبرهای 30، 75، 90دیناری، و 1ریالی، کارخانۀ سیمان، و راه های هوایی، 
دریایی، و زمینی )شوسه و آهن( را به تصویر کشیدند )نیساری، 1341، ص89(. به عبارتی 
19 قطعه )11/49%( از تمبرهای چاپ اول، 33 قطعه )49/25%( از تمبرهای پست هوایی، 
و 33 قطعه )30/55%( از تمبرهای سورشارژی موضوع اقتصاد را مطرح کردند )جدول 1 

و 2؛ نمودار 1 و 2(.

ــاه )1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت فرهنگ ــی تح 8. بررس
1320ش(

دولت-ملت پهلوی، براساس بزرگداشت ستایش شکوه گذشته با یادآوری تاریخی، متکی 
به نمادها، اساطیر، مراسم، موزه ها، و براساس الگوی فرهنگی مشترک در اوایل قرن 20م 
بنا شد )اشرف، 1395، ص209(. رضاشاه با به کارگیری تحصیل کردگان دانشگاهی، نقش 
روحانیون را در تعلیم وتربیت کشور کم رنگ تر کرد. مراکز علمی متأثر از کشورهای غربی 
بودند و در دانشگاه ها و مدارس برنامه های آموزشی فرانسوی تدریس می شد. مشاوران 
آلمانی در مدارس فنی، و استادان خارجی در دانشگاه تهران به تدریس مشغول بودند 
یافت.  بازتاب  تمبرها  از وقایع فرهنگی وقت، در  )لیمبرت، 1390، ص149(. بخشی 
زیرنویس پست ایران به زبان فرانسوی، در سری تمبرهای رضاشاه، بدون کاله، در سال 
1314-1315ش )نوین فرح بخش، 1380، ص101( گویای نفوذ فرهنگی فرانسه در نظام 

آموزشی کشور بود )کرونین، 1393، ص207(.
 هنر خوش نویسی به شکل خط نسخ و نستعلیق برای چاپ عبارات سورشارژی در 
ایران، 1397،  تمبر  )انجمن  شد  استفاده  هوایی  پست  تمبرهای  از  سورشارژ 3 سری 
صص 95-97(. تالش برای ترغیب جامعه به سوی نوین سازی با الگوپذیری از غرب، 
با مجسمه های عدالت و تربیت در 2 قطعه از تمبرهای سری دهمین سال سلطنت نمود 
یافت )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. تمبر 15دیناری، با نشان فرهنگ، با تمثال 
فرشته ای با بال هایی گسترده است که در پرتو انواری، کودکی را در آغوش دارد و کرۀ 
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زمین زیر پایشان قرار دارد و هر دو درحال خواندن کتابی هستند. ساز چنگ، قلم مو، و آنتن 
بشقابی، به نشانۀ شاخه های هنر و تکنولوژِی موردتوجه در این عصر در پایین این تمبر 
به چشم می خورد. تمبر 30دیناری نیز با استفاده از بال های فروهر در نماد نیروی هوایی 
پهلوی )عباسیان، 1370، ص40( نشان سازی با استفاده از سمبل های فرهنگی ایران باستان 

را به تصویر کشید، این کار نمونه ای از سیاست باستان گرایی حکومت بود. 
جایگزینی تقویم شمسی به جای تقویم قمری، از سیاست های فرهنگی رضاشاه درجهت 
تقویت ناسیونالیسم ایرانی بود )لیمبرت، 1390، ص148(. این تحول فرهنگی در شکل 
بلوکی در سری تمبرهای شصتمین سال تولد و در سری عروسی ولیعهد نمود یافت 
)انجمن تمبر ایران، 1397، صص 109-111(. 33 قطعه )20/75%( از تمبرهای چاپ اول، 
و 33 قطعه )30/55%( از تمبرهای سورشارژی، حاوی نمادهای فرهنگی بودند. درکل، 
66 قطعه )24/35%( از مجموع تمبرهای رضاشاهی امور فرهنگی را به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم، مطرح کرده اند )جدول 1 و 2؛ نمودار 1 و 2(. در عصر رضاشاه وقایع فرهنگی 
مهمی در کشور روی داد که جشن هزارۀ فردوسی در 1313/7/20ش از مهم ترین آن ها 
بود. مجلس مخارج بنای مقبرۀ فردوسی را در بودجۀ ساالنۀ کشور گنجاند )هدایت، 1375، 
ص404( و حتی به ریاست سیدمحمد تدین، به موجب مصوبه ای در تاریخ 1304/11/1ش 
به وزارت مالیه مجوز داد تا برای ساخت مقبرۀ فردوسی از عواید خالص فروش تمبر 
تمبری  اردیبهشت، ص17(؛ ولی  قانون«، 1381،  )»تمبر و  استفاده کند  به نام فردوسی 
به مناسبت فردوسی در این دوره منتشر نشد. جشن هزارۀ فردوسی و ساخت مقبره ای نو 
در طوس )ساکما، 297/9773/1(، سنگ بنای دانشگاه تهران در 1313/11/15ش )ساکما، 
297/37038/1(، احداث آرامگاه جدید برای خیام، حافظ، و سعدی، تأسیس فرهنگستان 
ادب فارسی )عاقلی و آشتیانی، 1389، ص771(، کودکستان، مدارس حرفه ای، و فرمان 
تحصیل رایگان )کرونین، 1393، ص189( از مواردی بودند که در قاب کوچک تمبرهای 
پهلوی اول نگنجیدند. شاه و مشاورانش با نادیده گرفتن فرهنِگ دورۀ اسالمی، میراث 
فرهنِگ پیش از اسالم را طبق الگویی اروپایی، و در قالب ملی گرایی، با فرهنگ بیگانه 
آمیختند )اوری و همکاران، 1393، ص35(. تالش درجهت تحقق اهداف سیاسی، خأل 
بزرگی را در تمبرها برای حضور فرهنگ ایران اسالمی و نقش اسالم به عنوان پشتوانۀ 
فرهنگی این دورۀ 1400ساله ایجاد کرد. در تمبرهای عصر محمدرضا پهلوی در قیاس با 
تمبرهای دورۀ حکومت پدرش، تغییراتی اعمال شد و اسالم و تاریخ ایران اسالمی در آن ها 

مطرح شد )رحیمی و فتحی، 1396، زمستان، ص18(.
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ــاه )1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت اجتامع ــی تح 9. بررس
1320ش(

رضاخان بعداز سفر 23روزه به ترکیه در تاریخ 1313/3/26ش، تحت تأثیر برنامه های آتاترک 
قرار گرفت )هدایت، 1375، ص403؛ مختاری اصفهانی، 1392، صص 196، 197(. پس از 
این سفر سیاست های حکومت پهلوی براساس ناسیونالیسم ایرانی، و تجدد غربی به تقلید از 
دستاوردهای مادی غرب انجامید )لیمبرت، 1390، صص 148، 149(. به تدریج، اصالحات 
آموزشی و قضایی، در تغییرات اجتماعی جامعه نمود یافت و با تثبیت نظام آموزشی و قضایی 
مدرن، قدرت روحانیون رو به کاهش نهاد. با نوسازی قوانین قضایی در سال 1314ش، 
قضات تحصیل کرده با مدارک دانشگاهی، جایگزین قاضیان روحانی شدند. قوانین جدید 
برگرفته از مستندات اروپایی و اغلب فرانسوی بودند و مدارج دانشگاهی می طلبیدند )آربری 
و همکاران، 1390، ص785(. کشف حجاب هم یکی از سیاست های مدرن سازی رضاشاه 
بود. علی اصغر حکمْت وزیر معارِف محمدعلی فروغی، مأمور اجرای این سیاست شد 
)مختاری اصفهانی، 1392، ص204(. با دستور رسمی دولت، از 1314/1/1ش امر شد تا 
مردان کاله فرنگی بر سر بگذارند و زن ها نیز چادر را ترک کنند )هدایت، 1375، ص407(. 
باوجوداین که مقدمات کشف حجاب از دولت فروغی شکل گرفته بود، ولی این محمود جم 
بود که هم زمان در دو مسند وزارت داخله و نخست وزیری مجری این طرح شد )مختاری 
اصفهانی، 1392، صص 207-211(. کشف حجاْب در تمبر مراسم عروسی ولیعهد نیز خود 
را نشان داد )هدایت، 1375، ص413(. برای پوشش مردان، کاله فرنگی -موسوم به کاله 
پهلوی- رسمی شد )هدایت، 1375، ص283(. تصویر شاه با این کاله بر تمبرها، حاوی پیامی 
سیاسی با تکیه بر نمادی اجتماعی بود که شاه را به عنوان قدرت مطلِق دولتی مدرن معرفی 
می کرد )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. چاپ تصویر رضاشاه با کاله در اولین سری 
تمبرهای پهلوی تأکیدی بود بر استفاده از کاله پهلوی به عنوان نماد تغییر پوشش مردان ایرانی؛ 
این کار تا سال 1314ش در تمبرها ادامه یافت )عباسیان، 1370، صص 37-41(. این تغییر 
پوشش در طی بخشنامه ای در سال 1307ش برای مستخدمان دولت و محصالن رسمیت 
یافت )ساکما، 240/15216/1(. پافشاری بر فرمان تغییر پوشش در بیشتر تمبرهای منقش به 
تصویر شاه هویداست؛ در 8 سری از تمبرها، رضاشاه کاله پهلوی را بر سر دارد. اصالحات 
اجتماعی درزمینۀ پوشْش در تمبرها به یادگار ماند. در سری دهمین سال سلطنت، تمبر 
5دیناری با تندیس فرشتۀ عدالت با ترازو و شمشیری در دست به اهمیت عدالت اجتماعی 
پرداخت. تمبر 45دیناری این سری با ساختمان آسایشگاه سخت سر و 1/5ریالی با ساختمان 
ادارۀ پست نیز بخشی از خدمات اجتماعی را به تصویر کشیدند )انجمن تمبر ایران، 1397، 
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صص 94-105(. ولی جایگاه زنان در تمبرها خالی بود. تمثال زنانۀ فرهنگ و عدالت، و 
تصویر فوزیه عروس مصری دربار )مهدی قلی، 1379، تیر-مرداد، ص4( تنها زنانی بودند که 
برای اولین بار پایشان به تمبرهای ایران گشوده شد. در سری ازدواج ولیعهد هم، زنان درباری 
با تکیه بر کشف حجاْب در تمبرها رخ نمودند )نیساری، 1341، ص97(. 91 قطعه )%57/23( 
از تمبرهای چاپ اول، در تمام 4 قطعه تمبر چاپ دوم، در 48 قطعه )44/44%( از تمبرهای 
سورشارژی، و در 34 قطعه )50/74%( از تمبرهای پست هوایی، و درمجموع در 143 قطعه 
)52/76%( از تمبرهای دورۀ رضاشاه نمادهای اجتماعی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم حضور 
دارند )جدول 1 و 2؛ نمودار 1 و 2(. آبله کوبی مجانی در 1311ش )ساکما، 297/7225/1( از 

مهم ترین خدمات اجتماعی این عصر بود که در تمبرها به فراموشی سپرده شد.

10. نتیجه
در این پژوهش تالش شد تا میزان حضورِ 5 موضوع تاریخ، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و 
اجتماع، در تمبرهای پهلوی اول بررسی شود و شیوۀ انعکاس وقایع مرتبط با موضوعات 
مطرح شده در تمبرها، با نمادهای مربوطه، تفکیک شود. برای قیاس این موارد از علم 
ریاضی و ابزارهای آماری و جداول استفاده شد تا اهداف جانبی نشر تمبر نمود یابد. با 
قیاس نمادهای تمبرها، نتایجی قابل توجه رخ نمود. سیاست با توسل به نمادهای حکومتی، 
مانند تصویر شاه، خاندان حکومتی، و تاج، بیشترین موضوع مطرح شده در تمبرهای 
این گویای غلبۀ تفکر سیاسی در جامعۀ آن زمان است. در راستای  رضاشاه است و 
سیاست حاکم، برای تغییر پوشش جامعه، به عنوان نمادی اجتماعی، تمبر نقشی تبلیغاتی 
داشت. فرهنگ در شاخه های مختلف، به مدد نمادهای متعددی چون فروهر، کتاب، تقویم، 
قلم مو، و هنر خوش نویسی، سومین اولویت تمبرهای این دوره است. باوجود تأکید بر 
باستان گرایی، نمادهای تاریخ ایران باستان، مثل تخت جمشید و حجاری هایش، در رتبۀ 
چهارم جا گرفتند. سکوت تمبرها دربرابر تاریخ ایران اسالمی، از بی توجهی سیاست حاکم 
به بخش اعظمی از تاریخ ایران پرده برمی دارد. تحوالت اقتصادی کشور مانند تغییر واحد 
پول، و نمادهای اقتصاد ایران، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، در بخش اندکی از تمبرها 
حضور دارند. این پژوهش نقش تبلیغاتی تمبر را به عنوان رسانه ای ارزان و دردسترس 
برای نشر اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به روشنی آشکار کرد. سایۀ سنگین 
سیاست در تمبرهای این دوره چنان مشهود است که از پرداختن به داشته های فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و بخش اعظمی از تاریخ ایران جلوگیری کرده است.
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چڪیده:

هدف: حکومت ایران در اوایل دهۀ چهل به دنبال اجرای اصالحات ارضی برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی 

را به دنبال داشت که میزان آن به دلیل عجلۀ مجریان قانون و توجیه نبودن جامعۀ هدف، زیاد بود. حکومت از 

ابزار تبعید به دست کمیسیون امنیت اجتماعی برای تنبیه مخالفان استفاده کرد. هدف این مقاله پاسخ به این 

پرسش هاست: 1.آیا کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوۀ اجرای قانون اصالحات 

ارضی تأثیر بگذارد؟ 2. مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصالحات ارضی چه بود؟

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفادۀ گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی و 

منابع اصلی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: کمیسیون امنیت اجتماعی از ابزار تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. سرعت 

اجرای قانون اصالحات ارضی باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید برای مخالفان این قانون هم شد. 

علت عمدۀ تبعیدها، ندادن بهرۀ مالکانه، و ایجاد اخالل در امر زراعت بود. کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت 

تبعید نشان می دهد که جز در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفتند. کاهش تعداد تبعیدها بعداز 

سال 1342 نشان می دهد که از میزان مخالفت ها کاسته شده  و به تبع آن تعداد تبعیدها هم کم شده است. بخشش 

تبعیدیان و تصویب ماده قانونی برای این کار نشان می دهد که حکومت فقط برای اجرای آسان تر قانون اصالحات 

ارضی، به دنبال دورکردن موقتی مخالفان این قانون از محل زندگی خود بوده  و این تبعیدها جنبۀ پیشگیرانه داشت. 

عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصالحات ارضی درمجموع مثبت ارزیابی می شود.

کلیدواژه ها: اصالحات ارضی؛ کمیسیون امنیت اجتماعی؛ تبعید؛ تبعیدیان؛ مالک؛ زارع.
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1. بیان موضوع
انجام برخی از اصالحات در جامعه، مخالفت هایی را به دنبال دارد؛ وقتی این اصالحات 
به حوزۀ مالکیت افراد وارد شود، واکنش ها شدیدتر می شود. حکومت ایران در اوایل 
دهۀ چهل، به دنبال تغییراتی در نظام مالکیت زمین های زراعی و خرید زمین های مالکان 
و تقسیم آن بین زارعان برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی را به وجود آورد که میزان 
آن به دلیل عجلۀ مجریان این قانون و توجیه نبودن جامعه زیاد بود. ابزار حکومت برای 
سرکوب مخالفان اصالحات ارضی، کمیسیونی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی بود. این 
کمیسیون در زمان مصدق برای سرکوب مخالفان ایجاد شده بود و در ابتدا قرار بود به 
مسائل امنیتی بپردازد؛ ولی اضافه شدن بندهایی به قانون تأسیس آن، رسیدگی به جرائم 
مرتبط با اصالحات ارضی را هم در حوزۀ شمول آن آورد. کیفری که کمیسیون برای تنبیه 

مخالفان از آن استفاده می کرد تبعید بود.
این پژوهش به دنبال آن است تا با استفادۀ گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی باقی مانده 
از پرونده های اصالحات ارضی، و منابع اصلی به پاسخ به این پرسش ها بپردازد که آیا 
کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوۀ اجرای قانون اصالحات 

ارضی تأثیر بگذارد؟ مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصالحات ارضی چه بود؟

2. پیشینۀ پژوهش: درزمینۀ اصالحات ارضی آثار بسیاری تألیف و ترجمه شده است 
اثرات آن بر جامعۀ روستایی پرداخته اند؛ ولی دربارۀ  قانون و  این  به روند اجرای  که 

تبعیدیان اصالحات ارضی، هیچ پژوهشی تاکنون انجام نشده است.
اصالحات ارضی، اصالحاتی از باالبه پایین بود که برای اجرای آن باید زمینۀ اجتماعی 
آماده می شد و جامعۀ هدف توجیه می شد؛ ولی دولت به جای توجیه جامعۀ هدف، به 
گسترش دامنۀ شمول وظایف و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی افزود. وظیفۀ ابتدایی 
کمیسیون امنیت اجتماعی رسیدگی به موارد امنیتی بود؛ ولی با اصالح قانون، وظیفۀ 

برخورد با مخالفان و منتقدان اصالحات ارضی هم به وظایف این کمیسیون اضافه شد.
انجام اصالحات از باالبه پایین از ویژگی های حکومت های رانتیر است. ادارۀ این 
نوع حکومت ها براساس مالیاتی که جامعه می پردازد نیست؛ بنابراین این نوع حکومت ها 
به مردم پاسخگو نیستند. این حکومت ها با فروش نفت و سایر منابع خام درآمد کسب 
می کنند و بدون پشتوانۀ اجتماعی اصالحاتی را تدارک می بینند که برای اجرای آن با 

مخالفت هایی روبه رو می شوند.

سیدمحمود سادات بیدگلی
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3. اصالحات ارضی
آمریکایی ها در انتهای دهۀ 1330 در ایران مطالعاتی انجام دادند و جامعۀ ایران را دچار 
بحران دیدند. در این مقطع زمانی، کشورهای غربی نگران بودند که درپی نارضایتی های 
پیشگیری  برای  بنابراین  یابد؛  گسترش  کمونیسم  اندیشۀ  دنیا  کشورهای  در  دهقانی 
از این موضوع انجام اصالحات ارضی و تغییرات مالکیت زمین را در مصر، سوریه، 
عراق، پاکستان، ونزوئال و ایران برنامه ریزی کردند. اصالحات ارضی در کشورهایی که 
کمونیست ها حاکم شده بودند در قالب مصادرۀ زمین های مالکان و ایجاد مزارع اشتراکی 
انجام شده بود. صاحبان زمین در چین، ویتنام و شوروی اعدام شده بودند و زمین های 

آن ها مصادره شده بود.1
آمریکا هم طرح هایی را برای اصالحات ارضی در کشورهای تحت سلطۀ خود در 
آمریکای التین اجرا کرد؛ ولی در آنجا با شکست مواجه شد )تحلیلی از شرایط جامعۀ 
روستایی...، 1357، ص35(. هانتینگتون معتقد است: »روستاییان زمانی انقالبی می شوند 
که اوضاع مالکیت زمین، اجاره دادن، کار، مالیات و قیمت ها برایشان تحمل ناپذیر باشد« 

)هانتینگتون، 1968، ص541(.
در ایران نیز محمدرضاشاه درپی اصالحاتی در نظام مالک و زارع و زمین داری و 
کشاورزی برآمد که سرانجام به برنامۀ اصالحات ارضی منجر شد. یکی از علل تهیۀ این 
طرح در ایران، فعالیت های گستردۀ حزب توده در روستاها بود. توده ای ها تبلیغ می کردند 
که نظام ارباب رعیتی باید ازبین برود. شعبات حزب توده در روستاها تشکیل می شدند 
تابستان و سرمای  تبلیغ می کردند که چرا رعیتی که در تمام 24 ساعت در آفتاب  و 
زمستان با مشقت کار می کند، باید دسترنج خود را به شخص دیگری تقدیم کند. البته همۀ 
مالکان هم به استثمار رعیت نمی پرداختند؛ بعضی مهربان بودند و با رعایای خود مماشات 
می کردند؛ ولی بعضی هم زورگو بودند و مماشات نمی کردند )سالور، 1394، ص19(؛ 
ولی حزب توده علیه همۀ مالکان تبلیغات می کرد. دومین علت اجرای اصالحات ارضی، 
اقدامات پیشه وری در آذربایجان بود. او حقوق مالکان را ملغی کرد. عده ای از مالکان 
تسلیم شدند و برخی هم که تسلیم نشدند از آذربایجان و زنجان فرار کردند. این کار در 
روستاهای دیگر نیز تبلیغ می شد که می توان مالکان را فراری داد و زمین ها را تصاحب 
کرد؛ به طوری که ازاین پس بسیاری از مالکان، جرئت ماندن در روستای خود را نداشتند 
و دورادور و ازطریق مباشران خود، ده را اداره می کردند. گرچه هنوز مالکیت ازبین نرفته 
بود، ولی پایۀ آن در سراسر کشور سست شده بود. تحت فشار دهقانان »الیحۀ قانونی 
ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی« در تاریخ 22مرداد1331 در 38 ماده و 

 1. برای اطالع بیشرت ر. ک.: ویلسون، آندرو. 
تهران:  و عمل.  وعده  کمونیسم:   .)1359(
ایران، صص 55-72؛  رهربی  آزادی  نهضت 
رضورت  از  بیشرت  اطالع  برای  همچنین 
اجرای برنامۀ اصالحات ارضی در هندوستان، 
عراق و مرص رجوع کنید به: ژوکف ی. و 
رضورت اصالحات ارضی  دیگران. )1357(. 
و اجتامعی در جهان سوم. )حسین اسدپور 
سازمان  بی نا؛  تهران:  مرتجم(.  پیرانفر، 
مسألۀ   .)1358( خلق.  فدائی  چریک های 
ارضی در ویتنام. تهران: انتشارات سازمان 

چریک های فدائی خلق.
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3 تبصره به تصویب دولت دکتر مصدق رسید. مادۀ اول این قانون اخذ عوارض اضافی را 
ممنوع کرد و مالک فقط می توانست بهرۀ مالکانه دریافت کند )تحلیلی از شرایط جامعۀ 
روستایی...، 1357، ص31(. شاه می خواست اصالحات ارضی را در اواخر دهۀ 1330 اجرا 
کند؛ ولی مخالفت آیت اهلل بروجردی مانع از اجرای آن شد. سالور که مجری اصالحات 
ارضی بوده است می نویسد: »از قراری که بنده اطالع دارم آیت اهلل العظمی بروجردی در 
سال 1338 با ارسال نامه ای به دربار با این قضیه مخالفت ضمنی کرده بودند. ایشان در نامۀ 
خود نوشته بودند که اگر قصد چنین کاری دارید، بایستی به مالکین امالک، قیمت عادالنه 
بپردازید. این بود که موضوع مسکوت ماند و تا زمانی که ایشان در حیات بودند کاری در 

این زمینه صورت نگرفت« )سالور، 1394، ص44(.
ارسنجانی اجرای این اصالحات را ضروری می دانست. »مالکین و اربابان بزرگ که 
دشمنان من هستند، باید این حقیقت را درک کنند که اگر اصالحات ارضی را در مملکت 
اجرا نمی کردیم، جبر تاریخ آن را اجرا می کرد« )ارسنجانی، 1341، ص155(. علی امینی 
منکر ارتباط اصالحات ارضی با آمریکایی هاست و آن را فکر خودش می داند که با انقالب 
سفید نیز ارتباطی نداشته است )خاطرات دکتر علی امینی، 1986، ص39(؛ ولی این ادعا 
صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اصالحات ارضی جزئی از اصول انقالب سفید بوده است. 
امینی چون می دانست که زمین دارانی بزرگ در مجلس شورای ملی هستند و با قانون 
اصالحات ارضی مخالفت خواهند کرد، اصالحات ارضی را به رفراندوم گذاشت. او در 
گفت وگو با دونالد ویلبر گفت که مجالس چه خوب چه بد سد راه اصالحات هستند 
)Prime Minister Ali Amini, 1963, p126(. اصالحات ارضی بخش عمدۀ انقالب سفید 

شاه را تشکیل می داد و شامل چند مرحله بود. در اولین مرحله زمین داران بزرگ می بایست 
تمام زمین های خود را به استثنای یک روستا به دولت می فروختند تا میان دهقانانی که بر 
روی زمین کار می کردند تقسیم شود. براساس مرحلۀ دوم، مالکان یک روستا می توانستند 
یا باقی ماندۀ امالک خود را به دهقانان بفروشند یا امالک خود را در میان دهقانان تقسیم 

کنند )راهنمای مأموران اصالحات ارضی، 1344، ص11(.
قانون اصالحات ارضی در 19دی1341 تصویب شد. این قانون در ظاهر، صورت 
اصالح شدۀ قانون سال 1339 بود؛ ولی درعمل همانند قانونی کامل و جدید به حساب می آمد 
)Lambton, 1969, p63(. قیمت زمین را براساس مالیات هایی که مالک تا 19دی ماه1341 

پرداخته بود، تعیین کردند. زارعان خریدار زمین باید قیمت زمین را پس از گذشت دورۀ 
معافیت یک ساله در 15 سهم مساوی ساالنه و در هنگام برداشت محصول می پرداختند 

)هوگلند، 1982، ص108(.
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هانتینگتون معتقد است که آنچه را که شاه به نام اصالحات ارضی انجام داد »بهبود فنون 
کشاورزی، تجهیزات کشاورزی، کود، آیش، تناوب کشت، آبیاری و بازاریابی« )هانتینگتون، 
1968، ص543( نبود، بلکه تقسیم اراضی بود؛ ولی او نام آن را اصالحات ارضی گذاشت. 
اصالحات ارضی بدون تقسیم اراضی ممکن است بازدهی اقتصادی را افزایش دهد؛ ولی 
پایداری نظام سیاسی را کم می کند؛ ولی تقسیم اراضی بدون درنظرگرفتن شرایط دیگر به معنی 
دگرگونی در نحوۀ تصرف زمین با روش های غیرانقالبی است )هانتینگتون، 1968، ص543(. 
تقسیم اراضی، روستاییان را از نیروی بالقوۀ انقالب درمی آورد و به نیروی اجتماعی محافظه کار 
تبدیل می کند )هانتینگتون، 1968، ص544(. این موضوع خود را در انقالب 57 نشان داد؛ چون 

روستاییان در پیروزی انقالب اسالمی نقش کمی داشتند و انقالب ایران، انقالبی شهری بود.
شاه با انجام اصالحات ارضی به دنبال گسترش نفوذ خود تا روستاها بود و ازاین طریق 
می خواست تا روستاییان زمیندارشده را به جمع هواداران خود اضافه کند )هوگلند، 1982، 
صص 100-102(. هانتینگتون اصالحات ارضی امینی-ارسنجانی را شدیدترین صورت 
اصالحات ارضِی از باال به شمار می آورد که هدف آن بسیج روستایی برای تداوم برنامۀ 
اصالحات ارضی بود؛ مشارکت دائم روستاییان موفقیت این برنامه را تضمین می کرد 

)هانتینگتون، 1968، ص560(.
گزارش سازمان اصالحات ارضی هم مؤید این مطلب است. تا شهریور 1342 تعداد 
8٬042 روستا به زارعان واگذار شد )سازمان اصالحات ارضی، 1342، صص 6-7(؛ ولی 
کل روستاهای خریداری شده در فاصلۀ مهر 1342 تا سال 1344 کمتر از 8 ماه اول اجرای 

اصالحات ارضی بود )سازمان اصالحات ارضی، 1350، صص 10-5(.

4. کمیسیون امنیت اجتامعی
برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزۀ فرمانداری، هیئتی دائمی به نام »کمیسیون 
امنیت اجتماعی« مرکب از فرماندار، دادستان، رئیس دارایی و شهربانی و فرماندهِ ژاندارمری 
و درصورت غیبت، با حضور معاونان آنان تشکیل می شد و فرمانداران مکلف بودند در 
مواقعی که استقرار نظم و امنیت و حفظ حقوق مالکان و رعایا و رفع اختالف بین آن ها 

ایجاب می کرد فوراً کمیسیون را با دعوت از اعضاِی آن تشکیل دهند.
آن صورت  مصوبات  و  بود  انتظامی  ادارات  هماهنگی  برای  فقط  ابتدا  در  کمیسیون 
قانونی نداشت. در سال 1329 رزم آرا رئیس ستاد ارتش درخواست کرد تا کمیسیون 
هفتگی تشکیل شود؛ ولی وزیر کشور مخالفت کرد و تأکید کرد که کمیسیون فقط برای 

هماهنگی است و نه تبعید اشخاص )ساکما، 293-6904(.

تحلیل نقش کمیسیون 
امنیت اجتامعی...



36
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

باوجودآنکه براساس قانون، تمام لوایح مصوب دورۀ آقای دکتر مصدق ملغی شد، ولی 
مجلس سنا و مجلس شورا به علت کارایی الیحۀ قانونی حفظ امنیت اجتماعی در 9 مرداد 

1334 این قانون را قابل اجرا دانستند )ساکما، 293-65029(.
طبق این الیحه و متمم آن در سال 1336 کمیسیون با عضویت نمایندۀ نخست وزیر، 
رئیس دادگاه شهرستان یا بخش، دادستان، رئیس شهربانی و فرماندهِ ژاندارمری تشکیل 

می شد )ساکما، 91/293/477(.
در  تسریع  برای  افراد  می شد،  تشکیل  فوریت دار  موارد  برای  کمیسیون  چون 
پرونده شان، درخواست می کردند که کمیسیون تشکیل شود و این باعث می شد تا احکامی 
صادر شود و مشکل ایجاد کند؛ درحالی که افراد محلی می توانستند با کدخدامنشی آن 
مسائل را حل وفصل کنند. اتابکی، وزیر کشور، در نامۀ موّرخ 1338/9/15 از فرمانداری قم 
درخواست کرد تا در ابتدا دعاوی اشخاص ازطریق کدخدامنشی حل شود و درصورتی که 

امکان این کار وجود نداشت، کمیسیون تشکیل شود )ساکما، 293-30837(.
برای تشکیل کمیسیون در جاهایی که دادگاه نداشت پرونده ها را جمع می کردند و بعد از 
دادستان دعوت می کردند تا در جلسۀ کمیسیون حضور یابد. در جایی که دادگاه شهرستان 

نداشت رئیس دادگاه بخش در جلسات حضور پیدا می کرد )ساکما، 91/293/477(.
تا  باید در هنگام صدور حکم، در کمیسیون حضور می داشتند  نمایندگان دادگستری 

مصوبات کمیسیون قانونی باشد )ساکما، 91/293/477(.
مهم ترین اقدام علی امینی در زمان نخست وزیری، انجام اصالحات ارضی بود؛ برنامه ای 
که نظم هزارسالۀ مالک و زارع در ایران را در هم می ریخت و منافع عده ای را به خطر 
می انداخت. اجرای برنامه ای به این گستردگی که نزدیک به 75 درصد جمعیت کشور را 
تحت تأثیر قرار می داد، مخالفانی سفت وسخت داشت. برای شروع این برنامه باید عده ای از 
متنفذان محلی موقتاً از منطقۀ تحت نفوذ خود خارج می شدند تا مانعی بر سر راه این برنامه 
ایجاد نکنند. دولت علی امینی برای انجام این کار از ظرفیت کمیسیون امنیت اجتماعی که 
مصّوب زمان دکتر مصدق بود استفاده کرد. مصوبات این کمیسیون همانند حکم بَْدوی 
محاکم قضایی بود و در مواقع فوریت دار استفاده می شد. طبق مصوبات کمیسیون، کسانی 
که دربرابر اصالحات ارضی مخالفت می کردند یا بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند و یا زارعان 

را به نپرداختن بهرۀ مالکانه تحریک می کردند، به صورت موقت تبعید می شدند.
پشتوانۀ امینی در این نوع برخورد با مخالفان، استفاده از ظرفیت کمیسیون بود. رسیدگی به 
مخالفت عده ای از مالکان و زارعان با قانون اصالحات ارضی جزء وظایف اولیۀ کمیسیون 
نبود؛ بنابراین با ایجاد ماده قانونی، دایرۀ وظایف کمیسیون را گسترش دادند و کمیسیون 
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موظف شد تا به این نوع مخالفت ها هم رسیدگی کند. بند ب مادۀ 2 قانون حفظ امنیت 
اجتماعی بدین صورت اصالح شد: »رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان 
را به امتناع عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخالت 
و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا قسمی که مانع از انجام وظیفۀ مأمورین دولت 

باشد وادار نمایند« )ساکما، 91/293/477(.
طبق مادۀ شش قانون حفظ امنیت اجتماعی، کمیسیون امنیت اجتماعی وظیفه داشت 
تا به گزارش های رسیده ازطرف مأموران انتظامی دربارۀ اشخاصی که پیوسته در شهرها 
و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک می کردند، رسیدگی کند. طبق مادۀ 7، 
مرتکبان به شش ماه تا یک سال بازداشت یا به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون 
تعیین می کرد، محکوم می شدند )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 10847، 1341/4/23، ص1(. 
امینی مخالفان اصالحات ارضی را به تبعید از تهران تهدید کرد. روزنامۀ ارادۀ آذربایجان 
هم با انتقاد از امینی دراین باره نوشت: »منظور جناب دکتر امینی از ادای آن جملۀ معروف 
که مخالفین را به بندرعباس تبعید خواهند کرد چیست؟« )روزنامۀ ارادۀ آذربایجان، شمارۀ 
458، 1341/4/23، ص1(. روزنامۀ دیپلمات هم اظهار امیدواری کرد که اظهارات امینی 

فقط در حد تهدید باقی بماند )روزنامۀ دیپلمات، شمارۀ 407، 1341/5/3، ص1(.
طبق بند ب مادۀ 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی، وظایف کمیسیون امنیت اجتماعی درزمینۀ 
اصالحات ارضی عبارت بود از: »سعی و کوشش در رفع اختالف بین مالک و رعیت 
با رعایت اصل مالکیت و احترام به سعی و عمل زارع و تعیین سهم مالک و کشاورز 
مطابق عرف و عادت محل، طبق مقررات الیحۀ قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان 
عمرانی کشاورزی و هم چنین رسیدگی به امور دیگری که مربوط به عمل زراعت و رابطۀ 
بین مالک و زارع است.« طبق مادۀ 4 این قانون اشخاصی که کشاورزان را به ندادن حق 
مالکانه وادار می کردند یا از عمل کشت جلوگیری می کردند یا از ورود مالک به ملک خود 
جلوگیری می کردند یا از مداخالت و عملیات او در ملک مطابق سلطۀ قانونی ممانعت 
می کردند یا کشاورزان را به رفتار برضد مأموران دولت وادار می کردند، به وسیلۀ مأموران 
انتظامی دستگیر و با گزارش و مدارک اتهام تسلیم کمیسیون می شدند. این اشخاص به 
شش ماه تا یک سال بازداشت یا تبعید و اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین 

می کرد محکوم می شدند.
طبق مادۀ 12، رأی کمیسیون باید فوراً به محکوم ابالغ می شد و او حق داشت تا 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رأی کمیسیون، به دادگاه استانی که جرم در حوزۀ آن واقع 
شده بود، شکایت کند و دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت به شکایت مذکور رسیدگی 
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کند. محکومان پس از گذشتن یک چهارم از مدت محکومیت خود می توانستند عفو خود 
را تقاضا کنند؛ در این صورت پرونده به کمیسیون عفو ارجاع می شد )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 10556، 1340/4/26، ص1(.
به تمرکز و گسترش قدرت در نظام  اصالحات ارضی مانند هر اصالح دیگری 
سیاسی نیاز داشت )هانتینگتون، 1968، ص556(. امینی قبل از انجام اصالحات ارضی نیز از 
ظرفیت کمیسیون امنیت اجتماعی برای تهدید مخالفان خود استفاده و جبهۀ ملی را تهدید 
کرده بود که با کمک کمیسیون جلوی تظاهرات آن ها را خواهد گرفت )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 10557، 1340/4/27، ص1(.
دولت و وزارت کشاورزی قصد داشتند تا به هیچ قیمتی دربارۀ ادامۀ کار اصالحات 
ارضی کوتاهی نشان ندهند و این برنامه را به شدت و سرعت تمام اجرا کنند. »گفته می شود 
افرادی که دراین باره اخالل کنند، توقیف و تبعید خواهند شد و هم اکنون در چند نقطه، 
چند تن از این افراد تبعید شده اند و پروندۀ سایر اخالل گران، نیز در کمیسیون امنیت 
اجتماعی مطرح شده و چنانچه افراد مورداتهام واقعاً در کار اصالحات ارضی اخالل 
کرده باشند، تبعید خواهند شد« )روزنامۀ مرد مبارز، شمارۀ 545، 1341/2/29، ص4(. در 
اسفند 1349 سه نفر از اهالی درگزین به درخواست اداره کل اصالحات ارضِی همدان به 

مشکین شهر تبعید شدند )ساکما، 91/293/107(.
زارعان به علت نپرداختن بهرۀ مالکانه هم تبعید می شدند. یکی از علل نپرداختن بهرۀ 
مالکانه این بود که زارعان منتظر بودند تا برنامۀ اصالحات ارضی به روستای آن ها هم 
برسد؛ بنابراین بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند )هوگلند، 1982، ص113(؛ بدین لحاظ مشمول 
کیفر تبعید می شدند. یکی از عللی که باعث شد تا شاه به برکناری ارسنجانی راضی شود، 
این بود که تغییرات در روستاها می توانست به راحتی از میزانی که برای بقای حکومت شاه 
الزم بود بیشتر شود )James, 1972, p144(. به احتمال زیاد تعداد زیاد تبعیدی ها از نقطه ای به 
نقطۀ دیگر باعث ایجاد تغییر در بافت روستاها و برهم خوردن توازن تاریخی میان مالکان 

و زارعان می شد.
و  استانداران  کلیۀ  »به  گفت:   1341/11/16 در  کوتاه  مصاحبه ای  در  ارسنجانی 
فرمانداران دستور داده شده است، فوراً کسانی را که به نحوی از انحاء با قطع درخت و 
طرق دیگر در اجرای قانون اصالحات ارضی و در نظم دهات اخالل می کنند، از دهات 
تبعید نمایند« )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 11017، 1341/11/16، ص13(. این تلگراف را 
سازمان کل اصالحات ارضی به ادارات اصالحات ارضی استان ها فرستاد )روزنامۀ کیهان، 
شمارۀ 5869، 1341/11/16، ص12(؛ ولی این سازمان فقط صادرکنندۀ این تلگراف بود و 
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برای تبعید قدرتی نداشت. کمیسیون امنیت اجتماعی، مخالفان اصالحات ارضی را تبعید 
می کرد و ارسنجانی هم که در مصاحبۀ خود گفته بود به تمام استانداران و فرمانداران 
دستور داده شده است، مقصودش ازطرف کمیسیون بود. این کمیسیون پس از رسیدگی به 
تخلف افرادی که به اخالل در امور زراعی می پرداختند، متهم را به دو تا شش ماه اقامت 
اجباری در محل های مذکور در تصویب نامۀ شمارۀ 655 موّرخ 23مهرماه1345 محکوم 

می کرد )ساکما، 91/293/477(.
طبق تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 3 قانون مصوب 21دی1349 بقیۀ مدت محکومیت افرادی 
که از تبعیدگاه فرار می کردند، به بازداشت موقت تبدیل شد )ساکما، 91/293/1558(. این 
قانون در سال 1352 مجدداً اصالح شد و شدت برخورد با متخلفان بیشتر شد. بند الف 
مادۀ 3 بدین صورت اصالح شد: »در موارد مذکور در مادۀ 2، کمیسیون امنیت اجتماعی 
فوراً رسیدگی ]می کند[ و متخلف را پس از ثبوت تقصیر، طبق مادۀ 16 قانون کیفر عمومی 

به اقامت اجباری در محلی که مقتضی بداند محکوم می نماید« )ساکما، 91/293/13(.

5. تبعید مخالفان اصالحات ارضی
گروه های سیاسی و مطبوعات به تبعید مخالفان اصالحات ارضی اعتراض کردند. روزنامۀ 
اتحاد ملی، به اعضای کمیسیون انتقاد کرد که اگر دامنۀ وظایف کمیسیون اضافه شود، 
ممکن است روزی دامن خودشان را هم بگیرد؛ همچنان که دامن واضع این قانون یعنی 
دکتر مصدق را گرفت )روزنامۀ اتحاد ملی، شمارۀ 1718، 1341/4/26، ص4(. گفتنی است 

که دکتر مصدق که خودش واضع این قانون بود، طبق مفاد همین قانون تبعید شد.
یکی از علل استفادۀ گسترده از کیفر تبعید برای مخالفان اصالحات ارضی، عجلۀ مجریان 
بود؛ زیرا راهبرد ارسنجانی برای دستیابی به هدف سرعت بود )Warriner, 1969, p117(. او 
معتقد بود که سرعت باعث پیشگیری از امکان مخالفت می شود؛ درحالی که سرعت، باعث 
گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید شد. روش ضربتی ارسنجانی، آمریکا، شاه 
و امینی را مضطرب کرد. مأموری آمریکایی گزارش داد: »من به طور دائم از او می پرسم 
دلیل فوریت برنامۀ اصالحات ارضی چیست؟ و ارسنجانی در پاسخ گفت: ماهیت بیماری 

چنان است که درمانی فوری می طلبد« )اشرف و بنوعزیزی، 1388، ص217(.
امینی سال ها بعد در خاطراتش این سرعت را باعث نابودی اصالحات ارضی دانست. »ما 
قرار نبود با این عجله برویم؛ ]ولی شاه[ گفت: »نه، باید کلک این ها را بکنیم«؛ ولی کلک 

اصالحات ارضی را کندیم« )خاطرات دکتر علی امینی، 1986، ص41(.
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در زنجان، محمدصالح آیتی غفاری، نمایندۀ فطن السلطنۀ مجد، به علت اخالل در کار 
اصالحات ارضی در روستاهای حومۀ خرم دره، طبق رأی موّرخ 1341/7/20 کمیسیون به 
چهار ماه اقامت اجباری در سمنان محکوم شد و رأی صادره اجرا شد )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 10922، 1341/7/22، ص1(.
محمود مهدوی، مالک قریۀ آزادمون، به اتهام ایجاد اخالل در راه اجرای قانون اصالحات 
ارضی و تیراندازی به کشاورزان دستگیر شد و کمیسیون در 1341/9/4 او را به مناطق 
بدآب وهوا تبعید کرد )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 10958، 1341/9/4، ص1(. بعداز تبعید 
مهدوی، ژاندارمری حفظ نظم این روستا را به عهده گرفت و مأموران اصالحات ارضی نیز 
کار خود را در آن محل به پایان رساندند )روزنامۀ کیهان، شمارۀ 5810، 1341/9/4، ص1(.
در 6بهمن1341، هشت نفر از کشاورزان منطقۀ جوانمرد مهاباد وارد قریۀ گنبد از توابع 
بوکان شدند و در کار رفراندوم انقالب سفید اخالل ایجاد کردند و دو نفر از مالکان، 
بخشدار و رئیس فرهنگ بوکان را مضروب کردند. این هشت نفر به مدت سه ماه به نائین 

تبعید شدند )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 11019، 1341/11/18، ص1(.
بیشتر تبعیدیان کمیسیون زارعانی بودند که بر سر پرداخت بهرۀ مالکانه و سایر موارد 

مربوط به عمل زراعی با مالک اختالف داشتند. موارد مهم اختالف عبارت بودند از:
 1( دربارۀ زمین زراعتی؛ 2( دربارۀ آب؛ 3( دربارۀ باغات و قلمستان ها و خانه های روستایی؛

6.  دربارۀ بهرۀ مالکانه
بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد که بیشتر اختالفات بر سر بهرۀ مالکانه و شامل این 
موارد بوده است: الف( اختالف بر سر میزان بهرۀ مالکانه؛ ب( زارعان ادعای ملکیت مالک 
را قبول نداشتند؛ ج( زارعان سند عادی اجارۀ زمین را قبول نداشتند؛ د( ادعای مالک مبنی بر 
دریافت نکردن بهرۀ مالکانۀ سال های قبل؛ ھ( ادعای مالک مبنی بر تأمین بذر و آب برای 
زارعان و کشت نکردن ازسوی آنان؛ و( ادعای زارعان درخصوص انجام عمل کشت ولی 

سبزنشدن گیاه به علت بی آبی یا آفت )نیازمند شیرازی، 1344، صص 90-89(.
زارعان حاضر نبودند بهرۀ مالکانه را پرداخت کنند؛ زیرا آن قدر از زمین عایدی نداشتند 
که بخواهند بهرۀ مالکانه آن را بپردازند. مالک فقط سر خرمن می رسید و بقیۀ مشکالت 
کشت وزرع با کشاورز بود. مشخصات زارعان مشخص نبود و محلی ها هم حاضر نبودند 
تا اسامی آن ها را به مأموران بدهند؛ بنابراین از ظرفیت کمیسیون برای تبعید زارعان استفاده 

می شد )ساکما، 91/293/1894(.
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در فصل هفتم قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب دی ماه 1340 به وظایف 
مالک و زارع پرداخته شده است. طبق این فصل وظایف مالک عبارت بودند از: 

1( پرداخت مخارج مرمت و نگه داری قنوات؛ 2( پرداخت مخارج موتورپمپ؛ 
3( تهیۀ بذر؛ 4( کوشش در بهبود بذر؛ 5( انجام سایر تکالیف طبق عرف هر محل. طبق 
این فصل وظایف زارع عبارت بودند از: 1( انجام عملیات زراعی؛ 2( تهیۀ بذر در مناطقی 
که این کار برعهدۀ زارع بود. هم چنین 5 وظیفۀ 1( نگهداری قنوات و چاه؛ 2( پرداخت 
هزینۀ کود شیمیایی و دفع آفات؛ 3( پرداخت حقوق کدخدا، دشتبان و میراب؛ 4( مراقبت 
از اشجار و مؤسسات و ابنیۀ عمومی؛ و 5( دادن اطالعات به مأموران کشاورزی به صورت 
مشترک برعهدۀ مالک و زارع گذاشته شد )فرمان همایونی...، 1351، صص 53-52(. 
مادۀ 33 الیحۀ قانون اصالحات ارضی هم حل اختالف مالک و زارع در امور مربوط به 
کشاورزی را به مأموران اصالحات ارضی محول کرد و مأموران ژاندارمری را مکلف کرد 
تا دستورات رئیس اصالحات ارضی هر منطقه را اجرا کنند )فرمان همایونی...، 1351، 

ص71(.
مالکان و زارعان بر سر مقدار بهرۀ مالکانه اختالف داشتند. این اختالف با کدخدامنشی 
و یا در دادگاه صالحه حل می شد؛ ولی باوجود کمیسیون و نفوذ مالکان و استفاده از 
زارعان تحمیل می شد. ورود  به  مالک زمین  نظر  مالکانه طبق  بهرۀ  میزان  تبعید،  کیفر 
کمیسیون و استفاده از زور در مباحث تخصصی اختالف مالک و زارع به حل مسئله کمک 
نمی کرد و کار را پیچیده تر می کرد. با بروز اختالف دربارۀ مبلغ اجاره بهای قریۀ شمس آباد 
الیگودرز که موضوعی کاماًل صنفی و تخصصی بود کمیسیون وارد موضوع شد )ساکما، 
91/293/1894(. میزان بهرۀ مالکانه در نقاط گوناگون کشور متفاوت بود. در سال 1335 
بهرۀ مالکانه هر درخت مرکبات را 20 ریال تعیین کردند )ساکما، 65029-293(. در سال 
1338 بین خلعتبری ها از مالکان تنکابن و زارعان بر سر بهرۀ مالکانه اختالف به وجود 
آمد. حکم تبعید 10 نفر از زارعان صادر شد و بااینکه فرمانداری نداشتن بودجه را بهانۀ 
تبعیدنکردن آنان قرار داد، ولی با فشار مالک، حکم تبعید 6 نفر از آنان در پژوهش خواهی 
در دادگاه استان تأیید شد و آنان به مدت 6 ماه به یزد، رضائیه، کرمانشاه، اصفهان، اراک 
و کاشان تبعید شدند )ساکما، 65029-293(. تحریک زارعان به ندادن بهرۀ مالکانه جزء 
مصادیقی بود که کمیسیون امنیت اجتماعی کیفر تبعید را برای مرتکبان آن درنظر می گرفت. 
صدور حکم تبعید برای ندادن بهرۀ مالکانه از سال 1341 شروع شد و اوج آن را می توان 
در سال 1342 مشاهده کرد. در بیشتر موارد مدت تبعید دو ماه بود و تبعیدگاه را استان های 
مجاور تعیین می کردند )ساکما، 97/293/1206؛ 166-364-97؛ 7347-293-98؛ 9792-
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293-99؛ 12976-293؛ 38529-293(. مدت تبعید و انتخاب تبعیدگاه نشان می دهد که 
هدف از تبعید، سربه راه کردن زارعان و وادارکردن آنان به پذیرش اصالحات ارضی و 
پرداخت بهرۀ مالکانه بوده است. البته این گونه نبود که قانون در تمام کشور اجرا شود. در 
سال 1342 زارعان کرمانشاه بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند و حکومت هم به علت کمبود 
نیروی ژاندارمری نمی توانست بهره را وصول کند )ساکما، 91/293/1924(؛ درعوض، 
دادگاه استان احکامی را که در سال 1342 به بعد مبنی بر تبعید زارعان به دلیل نپرداختن 
بهرۀ مالکانه یا اخالل در امر زراعی صادر شده بود تأیید کرد )ساکما، 2923-298-99؛ 
91/293/1894(. دادگاه در مواردی مدت تبعید بیش از دو ماه را به دو ماه کاهش داده؛ ولی 

اصل احکام را تأیید کرده است )ساکما، 12973-293؛ 293-55462(.
گاهی کمیسیون برای ایجاد آرامش برای اجرای اصالحات ارضی، به درگیری های 
محلی وارد می شد که خارج از وظایفش بود. بعداز اجرای اصالحات ارضی مناسبات 
مالک و زارع به هم ریخت؛ به این صورت که هر دو درقبال تکالیف خود کوتاهی می کردند 
و فقط حقوق خود را مطالبه می کردند. زارعان در مواردی حقوقی بیش از قانون مطالبه 
می کردند و از ورود مالکان یا خرده مالکان به زمین خود جلوگیری می کردند )ساکما، 
91/293/1813( که حکم هر دو کار طبق رأی کمیسیون، تبعید بود )ساکما، 293-24709(.
در قانون اصالحات ارضی آمده بود که درصورتی که زمین ها به صورت مکانیزه کشت 
شوند، از شمول اصالحات ارضی خارج اند؛ بنابراین برخی از مالکان با خرید تراکتور و 
یا نصب یک موتورپمپ در زمین خود، آن را مکانیزه جلوه می دادند تا از شمول قانون 
خارج شوند )ساکما، 10051-293-98(. هم چنین در قانون مزبور ماده ای وجود داشت 
که براساس آن مالکان هر مقدار زمینی را که با تراکتور شخم می زدند، زراعت مکانیزه 
تلقی می شد و متعلق به خودشان بود )سالور، 1394، ص27(. این قانون بعداً اصالح شد 
و مالک عالوه بر شخم زدن، در سایر مراحل کاشت و برداشت هم باید فعال می بود تا زمین 
به او تعلق بگیرد. درنهایت و پس از تصویب مرحلۀ دوم قانون، مالک فقط می توانست 200 

هکتار زمین مکانیزه داشته باشد )سالور، 1394، ص27(.
اگر زمین به صورت مکانیزه کشت نمی شد، باید بین زارعان تقسیم می شد؛ بنابراین برخی 
از زارعان از انجام کشت مکانیزه جلوگیری می کردند و حتی مالک را به زمین خودش راه 
نمی دادند؛ کمیسیون در این موارد، زارعان را تبعید می کرد. تبعید 9 نفر از زارعان از شیراز به 
رفسنجان به مدت دو ماه در 1342/3/25 )ساکما، 38529-293(؛ 9 نفر از مرودشت به رفسنجان 
به مدت دو ماه در 1342/3/25 )ساکما، 1755-293-99(؛ و 6 نفر از کرمانشاه به نهاوند در تاریخ 

1342/6/29 به مدت 6 ماه )ساکما، 91/293/1926( نمونه هایی از این نوع تبعید است.
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با شروع مقدمات اجرای مرحلۀ دوم قانون اصالحات ارضی شامل آمارگیری از روستاها، 
زارعان در کار این مأموران اخالل ایجاد می کردند تا آمار و اطالعات درستی به دست مأموران 
نرسد؛ کمیسیون این افراد را تبعید می کرد. تبعید فردی از شهرضا به رفسنجان )ساکما، 
97/293/5004( و نیز درخواست برخورد با 5 نفر در الیگودرز به همین علت بود )ساکما، 
91/293/1894(. حتی برای انجام سریع تر قانون، از ادارات کشاورزی خواستند تا کشاورزانی 
را که حاضر نیستند همکاری کنند و یا بهرۀ مالکانه را نمی دهند، معرفی کنند )ساکما، 
91/293/477؛ 91/293/1894( تا برای تبعید آنان اقدام شود. گاهی تبعید موقع برداشت 
محصول انجام می شد و باعث می شد تا نتیجۀ زحمات یک سالۀ کشاورز به هدر برود. رئیس 
اصالحات ارضی لرستان بارها درخواست کرد تا کشاورزان در موقع برداشت محصول 
تبعید نشوند و معتقد بود که »با نصیحت می توان کشاورزان را از جهالت درآورد« )ساکما، 
91/293/1813(. ادارات اصالحات ارضی از کشاورزان تعهد می گرفتند تا علیه اصالحات 
ارضی کاری انجام ندهند و به برداشت محصول بپردازند )ساکما، 91/293/1813(. هم چنین 
به علت رسیدن فصل برداشت، درخواست شد تا تعدادی از تبعیدیان الیگودرز عفو شوند 

)ساکما، 91/293/1813(.
 طبق مادۀ 5 قانون حفظ امنیت اجتماعی، تبعیدی می توانست بعداز گذشت یک چهارم 
از مدت زمان محکومیتش درخواست آزادی کند )ساکما، 91/293/1832(. شاه به صورت 
تکی و یا کلی، این گونه تبعیدیان را عفو می کرد؛ بدین نحو که کشاورزان و یا خانوادۀ 
آن ها به شاه نامه می نوشتند و درخواست عفو می کردند )ساکما، 98/293/8461(. در 
23شهریور1344 وزیر کشاورزی در گزارش حضوری خود به شاه دربارۀ اصالحات 
ارضی، برای زارعان، روستاییان و خرده مالکانی که با حکم کمیسیون تبعید شده بودند 
درخواست عفو کرد و شاه هم با این درخواست موافقت کرد )ساکما، 413-293-91(. در 
مهر 1344 فرمان عفو کلی این تبعیدیان صادر شد و از شهرستان ها خواسته شد تا این افراد 
آزاد شوند )ساکما، 97/293/5286؛ 91/293/1802(. موقع برگزاری جشن های تاج گذاری 
نیز مقامات محلی از شاه برای بخشودگی بقیۀ مدت تبعید تبعیدیان درخواست می کردند 
)ساکما، 7804-293-99؛ 3220-293-99(. هم چنین همیاری این افراد در اجرای قانون و 
جمع آوری بهرۀ مالکانه هم باعث می شد تا آنان عفو شوند )ساکما، 91/293/1832(. هدف 
از این نوع تبعید، فقط تنبیه متمردان و اخالل گران در اجرای قانون اصالحات ارضی بود و 
با نوشتن ندامت نامه و درخواست عفو، این هدف حاصل می شد و این افراد آزاد می شدند. 
وجود ماده قانونی برای عفو پس از گذشت یک چهارم از زمان محکومیت باعث می شد تا 
از کارایی تبعید کاسته شود؛ در این زمینه مواردی از تحریک مجدد رعایا و زارعان علیه 

تحلیل نقش کمیسیون 
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اصالحات ارضی، در اسناد دیده می شود )ساکما، 91/293/2508؛ 91/293/2574(.

7. تحلیل مؤلفه های تبعید
همان طورکه در جدول شمارۀ 1 مشاهده می شود، بیشتر تبعیدیان از استان فارس بوده اند؛ استان 
کرمان هم تبعیدگاه عمدۀ تبعیدیان اصالحات ارضی بوده است. فارس استانی پرچالش درزمینۀ 
اصالحات ارضی بود که حتی قتل ملک عابدی رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد هم در آن 
اتفاق افتاد. قتل او را می توان یک مقاومت بالقوۀ مالکانه درمقابل برنامۀ اصالحات ارضی دانست؛ 
بنابراین صرف نظر از اتفاقی بودن یا عمدی بودن این قتل -که به گواهی اسناد برای حکومت 
وقت نیز این ابهام وجود داشته است- حکومت پهلوی با استفادۀ گستردۀ تبلیغی از این واقعه 
به عنوان »اقدامی ارتجاعی«، ضمن برخورد شدید با محرکان اصلی سعی کرد تا فرصت هرگونه 
بهره برداری از این واقعه را از مخالفان اصالحات ارضی بگیرد )قلی زاده، سعیدی نیا، شهوند، 
1397، ص79(. بیشترین تبعید در سال 1342 انجام شد. مدت تبعیِد بیشتر تبعیدیان هم دو 
ماه بود. کمیسیون های امنیت اجتماعی در استان های شمال غرب کشور، هم تبعیدگاه های 
دورتری را انتخاب می کردند و هم مدت زمانی بیش از دو ماه را. همان طورکه پیشتر هم گفته شد 
بیشترین میزان تبعید در سال 1342 انجام شده است؛ زمانی که ارسنجانی با سرعت درحال اجرای 
اصالحات ارضی بود. بعداز برکناری او در اسفند 1342 و جانشینی سپهبد اسماعیل ریاحی از 
سرعت اصالحات ارضی کاسته شد و طبعاً از میزان مخالفت ها هم کاسته شد و تبعیدی ها هم 

کمتر شدند.
شاید کاهش تعداد تبعیدیان در سال های پس از 1342 را بتوان به دلیل تغییر وضعیت رسیدگی 
به تخلفات زارعان و مالکان در کمیسیون امنیت اجتماعی و ارجاع آن ها به خانه های انصاف برای 
رسیدگی به اختالفاتشان هم دانست. اولین خانۀ انصاف در آذرماه 1342 در قریۀ مهیار اصفهان 
تشکیل شد و از آن تاریخ به بعد این خانه ها در بقیۀ جاهای کشور هم تشکیل شدند )پهلوی، بی تا، 
ص170(. اختالفات، در این خانه ها به صورت کدخدامنشی حل می شد؛ بنابراین تعداد پرونده های 
دادگستری کاهش می یافت. آمارِ گزارش های واصله از 261 خانۀ انصاف در سال 1344 حاکی 
است که قریب 18٬000 دعوای مختلف در این خانه ها طرح و تصفیه شده اند و تعداد پرونده های 
تصفیه شده در پنج ماهۀ اول سال 1345 نزدیک به 12٬000 عدد بوده است )پهلوی، بی تا، صص 
170-171(. تا شهریور 1352 تعداد 6٬474 خانۀ انصاف در کشور تشکیل شد که هرکدام بین دو 

تا چهار روستا را پوشش می دادند )کیهان اینترنشنال تهران، 3فوریۀ1973، ص12(.
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تبعیدگاهزادگاهتاریخ تبعید
مدت تبعید 

)ماه(
6بیرجندزنجان1341

2رفسنجاناردکان1342

2رفسنجاناردکان فارس1342

-رفسنجاناردکان فارس1342

2رفسنجانبیضا1342

4شهرضارامهرمز1342

5یزدسنندج1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

-رفسنجانشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزکازرون1342

6نهاوندکرمانشاه1342

2رفسنجانمرودشت1342

2نیریزمرودشت1342

3دامغانقم1343

2نیریزبیضا1344

-نیریزشیراز1344

5گلپایگانهمدان1344

4گلپایگانهمدان1344

-فردوسالیگودرز1344

6بافتفارسان1345

-تویرسکانکرج1347

-خلخالکرج1347

-مشکین شهرکرج1347
   

جدول 1
مؤلفه های تبعید مخالفان اصالحات ارضی

تحلیل نقش کمیسیون 
امنیت اجتامعی...



46
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

)مأخذ: ساکما: 12975-293؛ 12976-293؛ 23332-293؛ 35529-293؛ 38529-293؛ 
91/293/1924؛  91/293/564؛  91/293/477؛  91/293/372؛  350/2858؛  60004-293؛ 
91/293/2508؛ 97/293/5286؛ 97/293/5465؛ 166-364-97؛ 1754-293-98؛ 7347-
-3810 3220-293-99؛  1313-293-99؛  1311-293-99؛  927-293-99؛  293-98؛ 

293-99؛ 6247-293-99؛ 6533-293-99؛ 9792-293-99؛ 99-298-2923(.
با اصالحات ارضی مناسبات جاافتادۀ مالک و زارع به هم ریخت و ارتباط عاطفی 
مالک با زارعان که گاهی با آن ها در حکم پدر رفتار می کرد، ازمیان رفت. در 1341/12/18 
تنها مرجع تشخیص روابط خرده مالکان و دهقانان سازمان اصالحات ارضی معرفی شد 
)ساکما، 10012-293-99(. در این قانون از مناسبات انسانی حرفی نبود و فقط بحث 
مالکیت مطرح بود و وظیفۀ حمایت های زراعی از زارعان که قباًل مالکان آن را انجام 

می دادند، برعهدۀ شرکت های تعاونی گذاشته شد.
زارعان صاحب زمین قبل از اجرای قانون اصالحات ارضی روی زمین کار می کردند و 
بعدازآن هم همان کار را انجام می دادند و تفاوتی ایجاد نشده بود؛ جز اینکه اسماً این زمین ها 
طبق اسناد به آن ها تعلق داشت. پس از مرگ زارع، وّراث نمی توانستند زمین را بین خود 
تقسیم کنند و باید باهم شریک می شدند و زمین را کشت می کردند؛ وگرنه زمین به کشاورز 
دیگری واگذار می شد )بازیار، 1350، ص24(. این نشان می دهد که مالکیت زارعان بر روی 

زمین کامل نبود و طبق سیاست دولت تغییر می کرد.

مدت تبعید تبعیدگاهزادگاهتاریخ تبعید
)ماه(

6شهربابکتریز1348

6برازجانرفسنجان1348

12ایالمتویرسکان1349

6تویرسکانفسا1349

6تویرسکانفسا1349

6خلخالفسا1349

6مشکین شهرفسا1349

6بافتاردکان فارس1350

-آذربایجانشهربابک1350

9فومنخور1351

6بافتمشکین شهر1351

-شهربابکمالیر1352    

ادامۀ جدول 1
مؤلفه های تبعید مخالفان اصالحات ارضی
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8.  نتیجه گیری
کمیسیون امنیت اجتماعی از کیفر تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. 
در زمان اجرای اصالحات ارضی، دایرۀ وظایف کمیسیون به زارعان و مالکان مخالف 
این قانون هم گسترش یافت. یکی از علت های استفادۀ گسترده از تبعید برای مخالفان 
اصالحات ارضی، عجلۀ مجریان بود. راهبرد ارسنجانی برای اجرای اصالحات ارضی 
سرعت بود. او معتقد بود که سرعت باعث پیشگیری از امکان مخالفت می شود. درحالی که 
سرعت باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید شد. علت عمدۀ تبعیدهای 
اصالحات ارضی ناشی از نپرداختن بهرۀ مالکانه، و ایجاد اخالل در امر زراعت بود. تعداد 
تبعیدهای انجام شده و کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت تبعید نشان می دهد که جز 
در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفته اند که بخشی از آن به علت 
جذابیت های اجرای قانون اصالحات ارضی بوده است و پاره ای دیگر به عملکرد کمیسیون 
برمی گردد؛ زیرا تبعید افراد درحین اجرای قانون می توانسته است آن ها را از مزایای اجرای 
قانون محروم کند. این تبعیدها از سال 1341 شروع شد و در سال 1342 به اوج رسید. 
در اکثر موارد مدت تبعید دو ماه بود و تبعیدگاه را استان های مجاور تعیین می کردند. 
مدت تبعید و انتخاب تبعیدگاه نشان می دهد که هدف از تبعید، سربه راه کردن زارعان و 
وادارکردن آن ها به پذیرش اصالحات ارضی و پرداخت بهرۀ مالکانه بوده است. کاهش 
میزان تبعیدها بعداز سال 1342 نشان می دهد که چون از میزان مخالفت ها کاسته شده است، 

به تبع آن میزان تبعیدها هم کم شده است.
هدف از این نوع تبعید فقط تنبیه متمردان و اخالل گران در اجرای قانون اصالحات 
ارضی بوده است. ابراز ندامت این افراد، بخشش در هنگام جشن تاج گذاری و در ادامه 
وجود ماده قانونی برای عفو پس از گذشت یک چهارم از زمان محکومیت نشان می دهد 
که حکومت فقط به دنبال دورکردن موقتی مخالفان اصالحات ارضی از محل برای اجرای 
آسان تر این قانون بوده است و این تبعیدها جنبۀ پیشگیرانه داشته است و با اجرای قانون 
الزم نبوده است این افراد در تبعید بمانند. درمجموع عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در 
تبعید مخالفان اصالحات ارضی مثبت ارزیابی می شود. اگر این کمیسیون و این کیفر نبود، 
باتوجه به سرعت مجریان، واکنش ها خشن تر می شد و اجرای قانون را با مشکل مواجه 
می کرد. این حد از خشونت برای اجرای قانون اصالحات ارضی الزم بوده است؛ موضوعی 

که هانتینگتون هم به آن اذعان دارد.
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رشکت اتحادیه: از رصافی تا چالش های تجارت
)از خالل اسناد بایگانی اتحادیه(

دانشیـار گروه تاریــخ، واحــد نجــف آباد،   .1
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چڪیده:

هدف: ادغام ایران در اقتصاد جهانی، عصر امتیازات و ورود سرمایه های بیگانه، پیروزی جنبش مشروطه، جنگ جهانی اول 

و روی کارآمدن دولت پهلوی هرکدام چالش ها و فرصت های بسیاری را برای تجار و مؤسسان شرکت های تجاری فراهم کرد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی فعالیت های صرافی و تجاری شرکت اتحادیه و چالش های پیش روی این شرکت است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و با تکیه بر اسناد آرشیو خصوصی شرکت اتحادیه انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: شرکت اتحادیه با پیروزی جنبش مشروطه، فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد و در 

دورانی نیز به واسطه گری برای شرکت های خارجی پرداخت. این شرکت در ادامه به توان مالی خود افزود و 

کوشید با سرمایه های خارجی به رقابت بپردازد.

کلیدواژه ها: شرکت اتحادیه؛ تجارت؛ صرافی؛ شرکت های تجاری؛ قاجار.
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1. مقدمه
چند دهه پیش از جنبش مشروطه، تجار ایرانی براساس ضرورت های اجتماعی-اقتصادی، 
شرکت های تجاری تأسیس کردند. مصادرۀ اموال، ناامنی، بی قانونی و آشفتگی محاکم 
قضایی از یک سو و گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایه های بیگانه و دردست گرفتن 
بازارهای ایران توسط بیگانگان ازسوی دیگر، فضایی نامساعد برای فعالیت های تجاری 
ایجاد کرده بود. ضعف حکومت مرکزی و وابستگی دولت به قدرت های بزرگ سیاسی 
شرایطی را بر آن تحمیل می کرد که دراثر آن نه تنها از سرمایه های داخلی حمایتی نمی شد، 
بلکه در مواردی درمقابل آن ها جبهه گیری هم می شد. این مسائل موجب نارضایتی تجار 

شد و واکنش آن ها را در حوزه های سیاسی و اقتصادی برانگیخت.
موفقیت اروپاییان در تجارت و پیشرفت های علمی و فنی آن ها در صنعت که 
به برتری و تسلط آن ها بر اقتصاد، امور مالی و تجارت جهانی منجر شد، گروهی از 
تجار ایرانی را به این اندیشه واداشت تا با بهره گیری از شیوه های نوین تجاری از شکل 
فردی معمول در بازار سنتی خارج شوند و سرمایه های کوچک را به صورت گروهی در 
قالب شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کنند. تجارتأسیس شرکت ها یا کمپانی های مالی 
و تجاری را به عنوان راه حلی درمقابل نفوذ و هجوم اقتصادی بیگانگان برگزیدند. شرکت 

اتحادیه ازجملۀ این گونه شرکت ها بودکه به این شیوه با شرایط جهانی سازگار شد.
دربارۀ این شرکْت اسنادی از مکاتبات مالی حاج رحیم اتحادیه در کتاب صرافی 
و صراف ها: منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیه به قلم منصوره اتحادیه و سعید روحی 
)1395( منتشر شده است. همین طور در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن از سهیال 
ترابی فارسانی )1384( هم شرکت اتحادیه به طور مختصر در کنار دیگر شرکت های 
تجاری پیش از مشروطه معرفی شده است. پژوهش حاضر براساس اسناد آرشیو خصوصی 
شرکت اتحادیه دنبال خواهد شد. اسناد این آرشیو مجموعه ای از برات ها، نامه ها و دیگر 
مدارک پراکنده ای است که به جز بخشی از برات ها و تعدادی از نامه ها، بقیه دسته بندی و 
طبقه بندی نشده اند. موضوع بندی نشدن و شماره گذاری نشدن ویژۀ بایگانی اسناد، ارجاِع 
شماره گذاری شده به این اسناد را مشکل می کند. عالمت اختصاری این آرشیو در این مقاله 
به صورت )آر.ا.ت( و عالمت اختصاری سازمان اسناد وکتابخانه ملی به صورت )ساکما( 

خواهد بود.

سهیال ترابی فارسانی
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2. تأسیس رشکت اتحادیه و فعالیت های رصافی آن
شرکت اتحادیه را در سال 1305ق/1888م گروهی از صرافان و تجار ازجمله حاج علی 
کوزه کنانی و برادران، حاج سیدمرتضی صراف، حاج لطف علی صراف و تعدادی دیگر 
تشکیل دادند )جمال زاده، 1335، ص98(. شعبۀ اصلی این شرکت در تبریز بود. عالوه برآن 
در تهران نیز شعبه داشت که سرپرستی آن را حاج لطف علی صراف و پسرش رحیم به عهده 
داشتند. تاریخ تأسیس شرکت در سال 1315ق/1897م احتماالً مربوط به شعبۀ تهران آن 

است )تاریخچۀ سی سالۀ بانک ملی ایران، ]بی تا[، صص 55-48(.
بود.  تبریزی  حاج لطف اهلل  فرزند  تبریزی  اتحادیۀ  امین الضرب  حاج محمدباقر 
حاج لطف اهلل و برادرش حاج هاشم در بازار تبریز حجره داشتند. آنان درپی مسافرت به 
روسیه و آشنایی با شیوۀ نوین بانکداری درصدد برآمدند تا در تبریز بانکی به سبک روسیه 
ایجاد کنند. بدین منظور حاج محمدباقر فرزند ارشد حاج لطف اهلل برای بررسی شیوه های 
نوین بانکداری، مدتی در روسیه به سر برد و پس از بازگشت به کشور، نتیجۀ بررسی و 
مذاکراتش با کارشناسان روسی را در اختیار پدر و عموی خود گذاشت و کارهای مقدماتی 
تشکیل بانک را آغاز کرد و برای اجرای آن با تعدادی از صرافان و تجار تبریزی مذاکره 
کرد. ولی در این هنگام حاج لطف اهلل فوت کرد و حاج هاشم به علت تألمات روحی، از 
تأسیس بانک منصرف شد. حاج محمدباقر پس از مرگ پدر و عمویش دارالضرب تبریز 
را تأسیس کرد و سکه هایی نقره به نام ولیعهد ضرب و وارد بازار کرد و پس ازآن به نام 
حاج محمدباقر امین الضرب تبریزی معروف شد. او پس ازاین توفیق به فکر ایجاد بانک افتاد 
و پس از تالش بسیار، صرافان تبریزی را متحد کرد و شرکت اتحادیه را با کمک گروهی 

از صرافان و تجار در تبریز پایه ریزی کرد.
فرزند ارشد حاج محمدباقر، یعنی حاج لطف علی، و پسرش رحیم به عنوان نمایندگان 
شرکت به تهران رفتند و پس از مدتی، به دلیلی نامشخص که شاید نارضایتی از سوددهی 
شرکت بود، سهام خود را از شرکت پس گرفتند. حاج لطف علی تا مدتی امور شرکت را 
در تهران می گرداند. او در سال 1316ق/1898م پیمان خود را با شاخۀ شرکت در تبریز 
فسخ کرد؛ ریاست شاخۀ تبریز با حاج علی کوزه کنانی از معتبرترین سهام داران شرکت 
بود. شعبۀ تبریز به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال 1331ق/1913م تعطیل شد. علت 
شکست شرکت صرافی اتحادیه در تبریز به احتمال زیاد ناتوانی این مؤسسه در رقابت با 
بانک شاهنشاهی بوده است. حاج لطف علی و پسرش رحیم هم چنان در تهران باقی ماندند 
و مجدداً شرکتی را بانام اتحادیه در تهران تأسیس کردند که تا زمان فوت حاج رحیم در 

سال 1313ش/1934م برقرار بود )اتحادیه، 1377ج، صص 349-335(.

رشکت اتحادیه: از رصافی
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ابتدا با سرمایه ای بالغ بر صد هزار تومان برای مقابله با عملیات بانک  این شرکت در 
 Picot, 1897,( شاهنشاهی و در اندیشۀ ایجاد بانک و فعالیت های صرافی به وجود آمد
p114(. شرکت اتحادیه در سال اول تأسیس مقدار زیادی از اسکناس های بانک شاهنشاهی 

را جمع آوری کرد و برای تعویض با وجه نقره به بانک عرضه کرد و چون بانک نتوانست 
درمقابل این اسکناس ها قران نقره بپردازد ارزش اسکناس هایش سی درصد تنزل کرد؛ 
بانک به ناچار شرکت اتحادیه را در تجارت نقره با خود سهیم کرد )تاریخچۀ سی سالۀ... ، 

]بی تا[، ص53(.
یکی از مسائلی که تجار همواره خواهان رهایی از آن بودند اعمال نفوذ بانک های 
خارجی و اجحاف هایی بود که به آنان روا داشته می شد. بانک شاهنشاهی خدمات پولی 
موردنیاز تجار را تأمین می کرد و ضامن اعتباری خوبی برای آنان بود )ساکما، 44-784؛ 
آر.ا.ت، سند ش1(؛ ولی در بسیاری از موارد عملکرد بانک با منافع مالی صرافان و تجار 
همخوانی نداشت و آنان را به مقابله برمی انگیخت. اسکناس های بانک شاهنشاهی فقط در 
محلی که نام آن روی اسکناس ها چاپ شده بود، اعتبار داشت و حتی بانک مرکزی در 
تهران هم، اسکناس های مربوط به شعبه های دیگر را فقط درمقابل گرفتن وجه اضافی به 
اسکناس های محلی تبدیل می کرد. این موضوع سیر مبادالت پولی و بروات را دچار مشکل 
می کرد. این امور موجب شد تا سلسله مذاکراتی برای تفسیر امتیازنامۀ بانک بین تجار و 
رئیس بانک شاهنشاهی انجام شود )آر.ا.ت، سند ش2(. بانک می توانست هرروز نرخ ارز 
خود را تغییر دهد و این تغییر مظنۀ پول ایران درمقابل پول های خارجی و نوسان هایی که 
بانک اعمال می کرد، آسیب های زیادی به معامالت تجار می زد. حاج عبدالرضا اصفهانی در 
نامه ای به رحیم اتحادیه از شیوۀ بانک ابراز نارضایتی می کند و عملکرد بانک را این گونه 

توصیف می کند:
»باوجودی که اساس نرخ خیلی سست است، برای این که اذیتی به تجار بکند و 
ترقی می دهد  نمی فروشد،  را درصورتی که  نرخ خود  برساند هرروزه  آن ها  به  ضرری 
که پس از معامله، مظنه را به میزان خود بدهد که تجار گرفتار خسارت شوند. خداوند 
یک مشت ضعفا را از شر داخلی و خارجی محفوظ فرماید. گلۀ بی شعور غافل است و 

گرگ در کمین؛ بلکه در غارت« )آر.ا.ت، سند ش3(.
نبض معامالت تجاری و بازار در دست بانک شاهنشاهی بود و تجار آن را زائده ای 
تحمیلی و بیگانه می دیدند. ازاین رو شرکت اتحادیه در ابتدای تأسیس خود برای مقابله با 

بانک به فعالیت هایی دست زد که در درازمدت تأثیری در عملکرد بانک نگذارد.
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3. توسعۀ روابط تجاری رشکت اتحادیه در سال های پس از مرشوطه
پس از جنبش مشروطه، شبکه های ارتباطی مابین تجار هم چون سابق فعال بود و به همان 
شکل سنتی عمل می کرد. از مجموعه مکاتبات موجود در آرشیو اتحادیه به خوبی نظام 
این شبکه ها مشخص می شود. تجار در ورود کاالهای جدید غربی بر یکدیگر پیشی 
می گرفتند؛ ولی باوجود این ترقی خواهی و نوگرایی، در دوران پس از مشروطه در ساختار 
درونی شبکه های ارتباطی خود هیچ تغییر محسوسی ایجاد نکردند. درواقع آنان به بازسازی 

و تجهیز تشکیالتی خود برای مواجهه با مسائل نوین نپرداختند.
شرکت اتحادیه در سال های پس از جنبش مشروطه حواله های پولی ارسال می کرد و 
نقش امین و رابط مالی را ایفا می کرد. در آرشیو اتحادیه حواله ها و قبض های رسید بسیاری 
موجود است که بابت مستمری افراد پرداخت می شده است. برای نمونه مجموعه ای از 
قبض های رسیدی وجود دارد که حاج رحیم اتحادیه به جهت امام جمعه مجتهد خویی بابت 
ماهانۀ حسن علی خان پسر صغیر مرحوم قوچ علی خان موفق الدوله در ماه های مختلف سال 
1335ق/1917م پرداخت کرده است. شرکت اتحادیه هم چنین با تجارت خانه های متعددی 
در سراسر کشور ارتباط و مکاتبه داشت. ازجملۀ این شرکت ها می توان از شرکت های 
با اتحادیه  مسعودیه، و محمودیه در اصفهان نام برد که در امر قماش و دیگر کاالها 
مراوده داشتند )آر.ا.ت، سند ش 4 و 5(. برخی نامه های مبادله شده با حاج رحیم اتحادیه 
که به صورت جدولی تنظیم شده است به خوبی گسترش شبکه های ارتباطی این شرکت را 

نشان می دهد )ر.ک به جدول شمارۀ 1(.
شرکت اتحادیه ازاین طریق طلبش در شهرهای دیگر را وصول می کرد یا قروض خود 
را می پرداخت. حاج رحیم اتحادیه برای معامالت خارج از کشور خود نیز رابط هایی داشت 
که نه تنها دربارۀ »مظنه جات و بروات« که در نوع جنس موردنیاز برای ارسال یا خرید هم به 
او خبر می دادند )آر.ا.ت، سند ش6(. از مکاتبات حاج رحیم اتحادیه مشخص می شود که او 
در استانبول با حاج آقا حریرفروش و حاج سیدمحمد تنباکوفروش ارتباط هایی داشته است؛ 
آن ها خبر تأسیس تجارت خانۀ خود در استانبول را به حاج رحیم داده بودند. میرزاعلی اکبر 
اسماعیل زاده در استانبول برای فروش و ارسال حواله به لندن رابط هایی را به حاج رحیم 
معرفی کرد )آر.ا.ت، سند ش7(. ازجمله کسانی که در بمبئی با اتحادیه روابط تجاری و 
بازاریابی داشت، محمدتقی افشار بود که دربارۀ معاملۀ چای با اتحادیه مکاتبه می کرد )آر. 
ا.ت، سند ش8(. یکی دیگر از این افراد حاج محمد کازرونی بود که دربارۀ ارسال برنج 
رشت به هند و هم چنین خشکبار ازجمله کشمش، زیره، مویز، بادام نجف آباد، و مغز بادام 
به اتحادیه پیشنهاد می داد )آر.ا.ت، سند ش9(. عبدالحسین کازرونی نیز درزمینۀ تجارت 
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پوست، صابون، چای، قماش، عطریات، روغن و عینک با حاج رحیم مکاتبه داشت و از 
بمبئی برای تجارت خانۀ اتحادیه، قماش ارسال می کرد. او شخصی به نام رومانسکی ساکن 
پاریس را به حاج رحیم معرفی کرد تا رابط آن ها برای مبادالت کاال باشد و دارو و عطر 

ازطریق او از پاریس به ایران وارد شود )آر.ا.ت، سند ش10(.

رحیم اتحادیه نمونه ای از تاجران بزرگی بود که تا اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی 
نیز به فعالیت های تجاری خود ادامه دادند. عملکرد او الگویی مشخص از چگونگی روابط 
تجاری این گونه شرکت هاست. اتحادیه از شرکت های خارجی خرید می کرد و کاالهایش 
را با شرکت های حمل بار منتقل می کرد. شرکت اتحادیه به طور مستمر با بمبئی، روسیه 
و استانبول در ارتباط بود و کاالهای انگلیسی و فرانسوی را ازطریق بمبئی به جنوب 
ایران وارد می کرد. شرکت های حمل بار دراِزاِی کاالیی که حمل می کردند، مسئولیت 
داشتند و درصورت صدمه یا کسر کاال با تحویل بارنامه غرامت می پرداختند. برای نمونه 
را  یا خسارْت 500 روپیۀ آن  اگر کاالیی هزار روپیه قیمت داشت، درصورت کمبود 
می پرداختند )آر.ا.ت، سند ش11(. از این نمونه شرکت ها می توان از کمپانی جهازات نام 
برد که مسئولیت حمل بار و تحویل آن را به عهده داشت؛ این شرکت درزمینۀ مبادلۀ کاال 
بین بمبئی و جنوب ایران فعالیت می کرد )آر.ا.ت، سند ش12(. عالوه بر شرکت ها، تجار 
نیز در حمل کاالهای یکدیگر همکاری داشتد. حاج فتح اهلل فتحی به حاج رحیم اتحادیه 
دربارۀ فرستادن کاال از کارخانه های لندن و ورود آن به اهواز و ترتیب حمل آن ازطریق 
ادارۀ امانات گزارش می داد )آر.ا.ت، سند ش13(. کاالهای وارداتی از پاریس هم، ازطریق 

بمبئی وارد ایران می شد )آر.ا.ت، سند ش14(.
 در حمل کاال مشکالت بسیاری وجود داشت؛ ازجمله تفاوت در اوزان و مقیاس ها در 
شهرهای مختلف ایران. در نامه ای از حاج محمدعلی به حاج رحیم اتحادیه به تفاوت اوزان 
در شیراز و بوشهر اشاره شده است )آر.ا.ت، سند ش15(. مشکل دیگر کندی ارتباطات بود؛ 
بیشتر تلگراف ها یا به مقصد نمی رسیدند یا اگر می رسیدند، خیلی طول می کشیدند. برای 
نمونه عبدالحسین کازرونی به اتحادیه می نویسد: تلگراف از تهران به بوشهر حدود ده تا 
دوازده روز طول کشیده تا به مقصد برسد )آر.ا.ت، سند ش16(. بیمه کردن کاالها تقریبًا 
در اواخر دوران قاجار مطرح شد که تاحدودی توانست حس امنیت را برای شرکت های 

تجاری ایجاد کند.
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4. جنگ جهانی اّول و چالش های تجاری رشکت اتحادیه
نامساعدبودن اوضاع تجاری، کاهش قیمت کاالهای صادراتی  بین المللی،  بروز جنگ 
هم چون تریاک و قالی و افزایش محصوالت وارداتی مثل قند، افزایش قیمت ارزاق و 
بسته شدن راه های مبادالتی موجب کاهش عایدات گمرک و افزایش فشارهای مالیاتی بر 
تجار شد )حبل المتین، ش21، ربیع االول 1332، ص5(. عالوه براین، مداخلۀ بیگانگان در 
امور تجاری به بهانۀ جنگ و نامساعدبودن وضعیت داخلی، تجار را به سمت همکاری با 
شرکت های خارجی کشاند. در این دوران تجار ایرانی بیش ازپیش نقش دالل و واسطه را 
برای شرکت های تجارتی خارجی بازی کردند. حاج رحیم اتحادیه مقارن سال های جنگ 
عنوان تاجرباشی دولت ایتالیا را به دست آورد. سفارت ایتالیا او را به سمت »تاجرباشی گری 
تجارت و تجار ایتالیا در تهران« تعیین کرد و دولت ایران هم این مقام را تصدیق کرد و گفته 
شد این امر به توسعه و ترقی تجاری بین تجارت خانه های ایتالیا و ایران خواهد انجامید 
)آر.ا.ت، سند ش17(. عنوان تاجرباشی به شخصی داده می شد که نقش نمایندۀ تجاری 
دولتی خارجی را به عهده می گرفت و بر امور تجارتی و مسائل تجار آن کشور نظارت 
می کرد. عالوه براین قراردادی مابین حاج رحیم اتحادیه و کمپانی لیمیتد چرچیل1 مستقر 
در منچستر منعقد شد که طبق آن، اتحادیه وکیل آن شرکت در ایران شد تا سفارش های 
ادارات و تجار دیگر را به کمپانی بفرستد و شرایط ارسال سفارش ها را فراهم کند. در 
این قرارداد شرکت اتحادیه صدی سه به عنوان حق العمل سفارش ها می گرفت و موظف 
بود »بروات و اوراق را به توسط بانک یا هرکس را در ممالک اروپ معین فرمایند حوالۀ 
وکیل ]کمپانی لیمیتد چرچیل[« کند )آر.ا.ت، سند ش18(. جنگ جهانی اول شیوۀ داللی 
را گسترده تر کرد و تجار و شرکت هایی که قدرت خود را ازدست داده بودند، در بحران 
این جنگ ارتباطشان با شرکت های خارجی بیشتر شد و به عنوان رابط آن شرکت ها در 

ایران عمل کردند.
امور تجاری با افزایش دامنۀ جنگ مختل شد. انگلیسی ها در جنوب ایران قوا پیاده 
کردند تا هم از تأسیسات نفتی محافظت کنند و هم از فعالیت آلمان ها در سراسر کشور و 
به ویژه در بین عشایر جلوگیری کنند. انگلیسی ها در امور تجاری نیز دخالت می کردند و کار 
به جایی رسید که فهرستی معروف به »لیست سیاه ایران« را منتشر کردند. فهرستی که اسامی 
تجار ایرانی و شرکت های خارجی و داخلی ای را که با دشمنان انگلیس به ویژۀ آلمانی ها 
معامله داشتند برمال می کرد. این فهرست به صورت علنی انتشار یافت و هرچندوقت یک بار 
تغییراتی در آن داده می شد و اسامی برخی افراد از آن حذف یا به آن اضافه می شد. اولین 
  Churchill Limited Companyفهرست موجود در 20مارس1916 منتشر شد؛ دیگری در 3فوریۀ1917 و فهرست سوم 
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بدون تاریخ بود. افرادی که نامشان از فهرست حذف می شد یا در منطقۀ نفوذ انگلیسی ها 
قرار داشتند و ناچار بودند متعهد شوند با آلمانی ها معامله نکنند و یا به تدریج از پیشرفت 
آلمانی ها مأیوس می شدند و با انگلیسی ها سازش می کردند )اتحادیه، 1377الف، صص 

.)372-363
بانک های شاهنشاهی  ازطریق  ایران را  نیازهای مالی خود در  انگلستان و روسیه 
و استقراضی برآورده می کردند؛ درحالی که آلمانی ها این امکان را نداشتند و به تجار و 
تجارت خانه های ایرانی متوسل می شدند. از این نمونه شرکت اتحادیه بود که در آغاز 
جنگ قراردادی مخفیانه با آلمانی ها منعقد کرد که برطبق آن، آلمانی ها با پرداخت ارز به این 
شرکت در خارج از ایران، پول موردنیاز خود در داخل ایران را تأمین می کردند. بعدازآنکه 
انگلستان از این معامالت آگاهی یافت نام شرکت اتحادیه را در فهرست سیاه قرار داد 
و تمام دارایی های این شرکت در انگلستان و بمبئی را توقیف کرد و به اتباع آن کشور 
اعالم کرد با شرکت اتحادیه هیچ گونه معامله ای انجام ندهند. اتحادیه برای لغو ممنوعیت ها 
مجبور شد مذاکره کند و انگلستان شرط آزادکردن اموال ضبط شده و رفع ممانعت های 
قانونی را معامله نکردن شرکت با دشمنان انگلستان در داخل و خارج از ایران اعالم کرد. 
اتحادیه تهدید شد که درصورت رعایت نکردن این موارد، اموالش در هند و بریتانیا ضبط 
خواهند شد و این شرکت نیز حق هیچ گونه شکایتی نخواهد داشت. شرکت هم چنین 
می بایست وثیقه ای به مبلغ بیست هزار لیره به عنوان ضمانت در لندن و بمبئی می سپرد تا 
درصورت سرپیچی از مفاد تعهدنامه، دولت انگلستان آن مبلغ را ضبط کند و شرکت مزبور 

حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی نداشته باشد )اتحادیه، 1377الف، ص367(.
شرکت اتحادیه موظف بود گزارش دفتر روزنامۀ معامالت خود را برای آگاهی دولت 
انگلستان به سفارت خانۀ آن کشور اعالم می کرد تا طرف های تجاری اش به طور مرتب 
بررسی شوند. هم چنین می بایست اسامی مشتریان و عامالن خود در مناطق مختلف را نیز 
به سفارت می فرستاد. اتحادیه طبق تعهدنامه ای رسمی تمام این قیود را برای رفع موانع 

تجاری خود و حذف نامش از فهرست سیاه پذیرفت.
و  داشت  زیرنظر  را  تجارت خانه ها  و  بیشتر شرکت ها  تجاری  انگلستان عملیات 
)اتحادیه، 1377الف، صص  می کرد  ایجاد  سیاه  فهرست  در  تغییراتی  هرچندماه یک بار 
371-372(. برای نمونه در 25آوریل1916 به اتحادیه اجازه داده شد با حاجی محمد و 
عبدالحسین تهرانی تسویه حساب کند، چون به تازگی نام آن ها در فهرست قرار گرفته بود. 
اتحادیه برای انجام هرگونه معامله مجبور بود از سفارت اجازه بگیرد. برای نمونه شرکت 
برای معامله با امین التجار اصفهانی اجازه خواست و سفارت اعالم کرد هنوز به او و حاجی 
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مهدی سمسار اصفهانی ظنین است و نمی تواند دربارۀ آن ها به طور کامل مطمئن باشد. 
اتحادیه حتی برای ارسال حواله های پولی خود مجبور بود از سفارت انگلیس اجازه بگیرد. 
شرکت در ژانویۀ 1917 اجازه خواست مبلغی پول به حساب امیر بهادر در سوئیس واریز 
کند و سفارت به شرطی اجازه داد که این مبلغ به نفع دشمنان انگلستان به کار برده نشود. 
باالخره دولت انگلیس در ماه مه 1919 وثیقۀ مالی اتحادیه را به شرکت بازگرداند و اموال 

ضبط شدۀ شرکت در لندن و بمبئی را آزاد کرد )اتحادیه، 1377الف، صص 370-367(.
مجموعۀ این مکاتبات بیانگر آن است که شرکت اتحادیه نیز هم چون دیگر شرکت ها 
و تجارت خانه های ایرانی در سال های جنگ جهانی اول چالش های بسیاری در امور 
تجاری داشته و هرچه بیشتر به قدرت های بیگانه وابسته بوده است. انگلیسی ها به بهانۀ 
دادند و  افزایش  ایرانی  بدیهی ترین حقوق تجار  را در  نظارت و دخالت خود  جنگ، 
بدین ترتیب امکان فعالیت مستقل این گونه شرکت ها را مسدود ساختند و به جای تجارْت 
واسطه گری را تقویت کردند. به علت کمبود نقدینگی، کسادی بازار تجارت، نوسانات 
پولی، حمایت نکردن دولت از تجار و شرکت های ایرانی، و بحران و بی ثباتی سیاسی کشور 
گرایش به داللی برای شرکت های خارجی بیشتر تقویت می شد. امین التجار به حاج رحیم 
پیشنهاد کرد که درقبال فروش محموله های قند روسی در بوشهر، درصدی معین به عنوان 

»حق العمل« دریافت کند )آر.ا.ت، سند ش 19 و 20(.

5. رسمایه گذاری های تجاری و صنعتی
شرکت اتحادیه در سال های پس از جنگ جهانی اّول، به همان شکل سنتی پیشین به امور 
تجاری می پرداخت، با این تفاوت که در این دوره امور تجاری مشخصه های خاص دوران 
ایرانی برای شرکت های  پس از جنگ را داشت؛ مشخصه هایی نظیر رواج داللی تجار 
خارجی، کمبود نقدینگی، ورشکستگی گروهی از تجار و تجارت خانه ها، رواج قاچاق 
کاال، و گریز از پرداخت مالیات. حاج رحیم توانست بحران سال های جنگ را پشت سر 
گذارد و با حفظ شبکه های ارتباطی خود در شهرهای مختلف و رابط هایی که در این 
شهرها داشت مبادالت تجاری اش را ادامه دهد. او با بسیاری از شهرها هم چون تبریز، 
باکو، زنجان، اصفهان، شیراز، بروجرد، کاشان، رشت، خوانسار، مشهد، همدان، قزوین، 
تهران، و عراق عجم، درزمینۀ مظنۀ برات، پوند، روپیه و حواله های پولی مکاتبه داشت؛ 
همین طور با دیگر کشورها و شهرها هم چون بمبئی، روسیه، برلن، هامبورگ، کراچی و با 
شرکت هایی مثل زیگلر و طومانیانس نیز روابط تجاری و مکاتبه داشت که اسناد آن دربین 
مجموعه نامه ها و برات های بایگانی شرکت اتحادیه موجود است. حاج رحیم اتحادیه برای 
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دست یابی به بازارهای صادراتی جدید با رابط های خود در مناطق ذکرشده، مشورت 
می کرد. برای نمونه او با علی نمازی در بمبئی دربارۀ امکان ارسال قند و شکر روسیه به 

هندوستان تبادل نظر کرد و »مظنۀ بازار را سنجید« )آر.ا.ت، سند ش 21 و 22(.
ازآنجاکه این گونه شرکت ها برای انجام معامالت خود از حمایت های قانونی نهادهای 
مدنی برخوردار نبودند، معموالً خودشان این قبیل خدمات را تدارک می دیدند؛ گاه انجام 
این گونه خدمات براساس قراردادی تنظیم می شد تا وظایف طرفین مشخص تر شود. 
برای نمونه حاج رحیم اتحادیه با چند تن از تجار زنجانی دربارۀ کنترات توتون قراردادی 
منعقد کرد که شامل چند ماده دربارۀ چگونگی مبادلۀ کاال بین اتحادیه و تجار زنجانی بود 

)آر.ا.ت، سند ش23(.
می یافت. عالوه برآن،  قانونی  و  علما جنبۀ شرعی  از  یکی  تأیید  با  قراردادها  این 
وکالت نامه های تجاری هم که در آن به نقش رابط و وکیل تجاری اشاره می شد به همین 
شیوه تأیید می شد. گاه برای محکم کاری و تحکیم تعهدات مالی یک تاجر یا شرکت، 
تعهدنامه ای را به شهادت و امضای یکی از دولتمردان مقتدر و صاحب نفوذ می رساندند تا 
برای تاجر مدیون نوعی تعهد اخالقی یا ضمانت در پرداخت دین خود ایجاد کند )آر.ا.ت، 

سند ش 24 و 25(.
جنگ جهانی اّول به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و تجارت خانه های بزرگ 
منجر شد. ورشکستگی تجارت خانۀ لیانازوف و ناتوانی اش در بازپرداخت بدهی های 
خود موضوع مجموعه نامه هایی است که طی سال های 1340ق/1922م تا 1344ق/1926م 
نامه های  طی  طلب هایش  برای وصول  اتحادیه  شده است.  ردوبدل  اتحادیه  شرکت  با 
بسیاری از ریاست وزرا کمک می خواهد. این شرکت وصول نشدن طلبش از لیانازوف ها 
را سهل انگاری وزارت فواید عامه دانست. اتحادیه به جای طلبش یک دستگاه ماشین 
الکتریک تحویل گرفت که به دلیل نبودن راه مناسب فقط بخشی از آن به تهران حمل شد، 
ولی بعد وزارت فواید عامه مانع فروش و ورود بقیۀ لوازم شد. اتحادیه از عملکرد وزارت 
فواید عامه به دلیل توقیف ماشین آالت مزبور شکایت کرد و رضاخان دستور رسیدگی به 
این موضوع را به وزارت های فواید عامه، خارجه و مالیه صادر کرد )ساکما، اسناد ش 

.)10-2
شرکت اتحادیه در سال های پس از جنگ در امور صنعتی نیز فعال شد. حاج رحیم 
اتحادیه، برای خرید یک کارخانۀ نساجی ازطریق علی اتحادیه که در لندن حضور داشت و 
نیز کنسول ایران مذاکره کرد و کوشید در این زمینه اطالعاتی به دست آورد. به او گفته شد که 
به اشخاص متخصص یعنی »دو نفر مکانیک و مهندس« احتیاج داد؛ هم چنین پیش از سفارش 
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و خرید، مکان کارخانه به تشخیص مهندسی آگاه تعیین شود )آر.ا.ت، سند ش26(. در اوایل 
دوران پهلوی و در اواخر دورۀ فعالیت این شرکت، حاج رحیم اتحادیه از وزارت فالحت 
و تجارت برای احداث کارخانۀ شیشه سازی مجوز گرفت. او برای تأسیس این کارخانه با 
مارترس آقارونیان در 14سپتامبر1927 قرارداد همکاری امضا کرد )آر.ا.ت، سند ش27(. 

گرایش شرکت به فعالیت های صنعتی عمدتاً از اوایل دورۀ پهلوی به چشم می خورد.

6. رسمایه گذاری در زمین های کشاورزی و مستغالت
یکی از گرایش های عمدۀ تجار در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی، تمایل آن ها به خرید 
زمین و سرمایه گذاری در بخش زمین داری بود. افزایش سود مبادالت تجاری، اطمینان از 
حفظ سرمایۀ شرکت، و هم چنین فروش زمین های خالصه ازطرف دولت از عمده ترین 

عوامل این گرایش بود.
دربیـن مجموعــه  اسناد مربوط به خانــدان اتحــادیه قباله هــای متعددی درزمینۀ 
خرید وفروش یا اجارۀ امالک و مستغالت وجود دارد که به تدریج تا اواخر دورۀ قاجار بر 
تعداد آن ها افزوده شده است. از مجموعۀ این اسناد چنین برمی آید که اتحادیه به تدریج به 
زمین داری روآورده است. هرچه تاریخ نگارش نامه های این مجموعه جلوتر می آید و بر 
میزان دارایی، امالک و مستغالت اتحادیه افزوده می شود، لحن نامه های ارسالی به اتحادیه 
متفاوت می شود؛ حاکی ازآنکه با مقامی بزرگ و منیع سخن گفته می شود. به کاربردن 
عبارات و واژه هایی چون »این که امر مبارک در ارسال... به تعویق افتاد« و واژه هایی چون 
»حسب االمر«، »مقدر فرمایید«، »امر مطاع«، »امر العالی مطاع مطاع«، حاکی از جایگزین شدن 
آداب اشراف زمین دار به جای فرهنگ ساده تر تجار است. دربین این نامه ها مسائل متعددی 
مطرح می شود؛ ازجمله: اجارۀ زمین، آب و قنات، گرفتن سهم مالکانه از زمین های زیر 
کشت، پیشنهاد خرید مزرعه به قیمت نازل دراِزاِی بدهی افراد )آر.ا.ت، سند ش28(، شرح 
ثبت امالک اتحادیه در نصرآباد، رضاآباد، ینگه امام )آر.ا.ت، سند ش29( و گزارش مباشران 
اتحادیه از عملکرد زارعان و درگیری ها و اختالف های ملکی با حکام محلی )آر.ا.ت، سند 
ش 30 و 31(، سران نظامی، مدعیان خصوصی و حتی اهالی یا زارعان یک روستا که بر 
سهم مالکانه اعتراض داشته اند، و سرانجام شکایت از نپرداختن اجاره بها ازسوی مستأجران 

که دربین اسناد متأخرتر این مجموعه وجود دارد )آر.ا.ت، سند ش 32، 33 و 34(.
گسترۀ سرمایه گذاری بر روی زمین، از سیاهۀ امالک و مستغالت حاج رحیم اتحادیه 
آشکار می شود. این امالک و دارایی ها شامل قهوه خانه، استخر، خبازخانه، آسیاب، مغازه، 
حمام، کالسکه خانه، باغ، خانه، قنات )که آب آن به صورت ساعتی اجاره داده می شد(، قریه 
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)از چند دانگ تا شش دانگ(، اراضی کشاورزی، یونجه زار، صیفی کاری، توتستان و گاراژ 
بود. این امالک و دارایی ها سراسر کشور را دربر می گرفت و در هر شهر شخصی معتمد 
سرپرستی این امالک را به عهده داشت. برای نمونه حاج رحیم اتحادیه در رشت تعدادی 
مغازه داشت که حاج آقا کوچصفهانی سرپرستی اجارۀ آن ها را برعهده داشت )آر.ا.ت، سند 

ش35(.
تجار گاهی امالک و مستغالت را از دولت می خریدند و گاهی دراِزاِی بدهی افراد، 
امالکی به آن ها واگذار می شد؛ در مواردی هم زمین دراِزاِی مبلغی وام به وثیقه گذارده 
می شد و درصورت نپرداختن دین به مالکیت تجار درمی آمد یا به اجارۀ تجار درمی آمد تا 
بدهی مدیون پاک شود. برای نمونه هنگامی که محمدحسن خان افتخاردیوان، »مالک میانج« 
از ساالرلشکر اجازه گرفت تا مبلغ پنج هزار تومان از حاج رحیم اتحادیه قرض کند، قرار 
شد مبلغ را یک ماهه بازگرداند و اگر نتوانسْت حاج رحیم بتواند منافع ملک را به خودش 
منتقل کند و پس از انقضای مدت اجاره و پاک شدن حساب پنج هزار تومان، ملک را به 
صاحبش برگرداند )آر.ا.ت، سند ش36(. هم چنین حاج رحیم اتحادیه طی وکالت نامه ای 
رسمی، شخصی به نام سیدابوالفضل خان را وکیل قانونی خود قرار داد تا در »محصول سهم 
اربابی« از قریۀ فرح زاد و تعیین اسامی و تعداد رعایا و سایر حقوق اربابی در محل اقدام 

کند )آر.ا.ت، سند ش37(.

7. اجاره داری و بهره برداری از معادن
گرفتن امتیاز و اجاره کردن برخی از خدمات دوایر دولتی، نوع دیگری از فعالیت های 
اقتصادی تجار در سال های بحران زدۀ پس از جنگ اول جهانی بود. در این دوران و به ویژه 
امتیاز از دولت بیشتر رغبت نشان  در دوران رئیس الوزرایی رضاخان، تجار به گرفتن 
می دادند. شرکت اتحادیه در فاصلۀ سال های 1342-1345ق/1302-1305ش طی مکاتباتی 
با وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه، درخواست کرد تا امتیاز کارخانه های چراغ برق 
قم، بارفروش مازندران، سلطان آباد عراق عجم، قزوین، همدان و زنجان به او واگذار شود؛ 
تا این که باالخره امتیاز انحصاری کارخانۀ چراغ برق در 11مهر3/1304اکتبر1925 به این 
شرکت واگذار شد. امتیاز انحصاری کارخانه در 23 ماده تنظیم شد و بین دولت ایران و 
حاج رحیم منعقد شد. مدت این امتیاز بین 10 تا 20 سال بود و درصورتی که امتیازگیرنده 
تا یک سال پس از انعقاد قرارداد نمی توانست آن را دایر کند امتیاز از درجۀ اعتبار ساقط 
می شد. امتیازگیرنده موظف بود یک دهم از درآمد خالص کارخانه را به وزارت فواید عامه 
بپردازد. فروش و واگذاری این امتیاز به اتباع بیگانه ممنوع بود. درصورت ادامۀ تخلف 
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صاحب امتیاز بعداز دو بار تذکر، امتیاز لغو می شد )آر.ا.ت، سند ش38(.
با فراهم شدن زمینه های فعالیت بیشتر برای تجار، سرمایه گذاری در حوزۀ معادن و 
خدمات دولتی نیز گسترش یافت. حاج رحیم اتحادیه در بهره برداری از معادن زهرآباد 
و سماور مشارکت داشت. او با اداره کل معادن نمک طارَمیِن علیا و سفال دربارۀ اجارۀ 
معادن زیتورآباد مکاتباتی کرده است )آر.ا.ت، سند ش 39 و 40(. هم چنین معین التجار به 
او پیشنهاد کرد تا امتیاز مالیات کردستان را به طور شراکت به دست آورند )آر.ا.ت، سند 
ش41(. حاج رحیم اتحادیه دخانیات کردستان را نیز اجاره کرد. او دراِزاِی پرداخت 141 
هزار تومان، ادارۀ دخانیات کردستان را به مدت سه سال از اول جدی 1298 خورشیدی از 
دولت اجاره کرد )آر.ا.ت، سند ش42(. در اول میزان 23/1299سپتامبر1920 دراثر گزارش 
اداره های دولتی مبنی بر این که اجارۀ دخانیات به ضرر دولت است، برحسب تصویب نامۀ 
دولتی به تاریخ 27سنبلۀ18/1299سپتامبر1920 واگذاری اجارۀ دخانیات در سراسر کشور 
به دولت  اتحادیه  اجاره داری دخانیات کردستان، حاج رحیم  امتیاز  لغو  لغو شد. درپی 
اعتراض کرد و به دنبال آن اختالف های مالی او با وزارت مالیه آغاز شد. حاج رحیم در 
نامه ای به ریاست وزرا، عملکرد دولت ایران را با دولت های اروپایی قیاس کرد و به انتقاد 
پرداخت. او در این نامه به لزوم اعتبار دولت و اعتماد به آن اشاره کرد و این گونه اعمال 
را موجب آن دانست که دیگر تاجر ایرانی وارد »معامالت دولتی« نشود )آر.ا.ت، سند 
ش43(. اتحادیه بارها از واژه هایی چون »وضع قانون«، »حدود قانون«، »مجسمۀ قانون« 
و »قانون طلبی« استفاده کرد و در نامه های بعدی از دولت خواست که الاقل این ماجرا را 
»مطابق عدالت« خاتمه دهد )آر.ا.ت، سند ش44(. طلب های وزارت مالیه، رسیدن موعد 
پرداخت قسط سوم اجاره و نیز لغو امتیاز اجارۀ دخانیات به طور هم زمان، موجب اختالل 
مالی در کار شرکت اتحادیه شد و به شکایت اتحادیه به مراجع قانونی انجامید. کشمکش 
حاج رحیم اتحادیه و وزارت مالیه و ادارۀ دخانیات طی سال های متمادی ادامه یافت تا 
باالخره با اعالم حکم نهایی در 3دی24/1311دسامبر1932، ماجرای اجارۀ دخانیات خاتمه 

یافت )اتحادیه، 1377ب، صص 420-401(.
این گونه امتیازها به دالیل متعدد درعمل با موفقیت همراه نبودند. در ساختار فاسد 
اداری و دیوانی، دولت مردان توقع داشتند که امتیازگیرنده درصدی از درآمد خود را به آن ها 
بپردازد. عالوه برآن حسادت های صنفی و کارشکنی رقیبان نیز امکان فعالیت بی دغدغه را 

دشوار می کرد.
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گفتنی است که براساس اسناد موجود شرکت اتحادیه، این شرکت در جریان های 
سیاسی قبل و بعداز جنگ جهانی اول و قدرت گیری رضاخان فعال نبوده است. تنها ردپای 
موجود این شرکت در امور سیاسی ذکر نام حاج رحیم اتحادیه دربین اسامی تُّجاری است 
که در مراسم جشن تاج گذاری رضاشاه شرکت کرده اند )آر.ا.ت، سند ش45(. شرکت 
اتحادیه با فوت حاج رحیم در سال 1313ش/1934م عماًل به فعالیت های خود پایان داد. 
درواقع نسل پس از حاج رحیم اتحادیه از فرهنگ تجاری و سنتی بازار فاصله گرفتند و 

بیشتر برای تحصیل به خارج از کشور رفتند.

8. نتیجه
شرکت اتحادیه در زمرۀ شرکت های بزرگی بود که از امور صرافی در دهه های پیش از 
مشروطیت آغاز کرد و در ادامه با گسترش فعالیت خود به تجارت، صنعت، زمین داری، 
باوجود  شرکت  این  پرداخت.  هم  دولت  از  امتیاز  گرفتن  و  معدن داری  اجاره داری، 
فرازوفرودهای متعدد سیاسی، اجتماعی و چالش های بسیاری که در مسیر فعالیت خود 
داشت، توانست در دوران پس از مشروطه خود را حفظ کند و از بحران های متعدد مالی 
و اقتصادی سال های جنگ جهانی اول نیز گذر کند. اوج فعالیت این شرکت در دوران 
حاج رحیم اتحادیه بود. این شرکت هرچند در آغاز با صرافی شروع به کار کرد، ولی با 
گسترش کار خود در تهران به تدریج حوزۀ فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد. مهارت 
مرد قدرتمند این شرکت )حاج رحیم( در امر صرافی او را در فعالیت های تجاری موفق 
کرد. صاحبان این شرکت در امور سیاسی چندان فعال نبودند که این می تواند به پیشینۀ 
صرافی آن ها مرتبط باشد. بدیهی است که بررسی دیگر شرکت های تجاری این دوران 

می تواند به ابعاد گوناگون تاریخ اقتصادی ایران یاری رساند.

منابع
اسناد

آرشیو خصوصی رشکت اتحادیه )آر.ا.ت(

ش1: از بانک شاهنشاهی به حاج رحیم اتحادیه، 13ذی قعدۀ1336، پروندۀ مربوط به نامه های سال های 
1331-1336ھ.ق.

ش2: صورت جلسه ای با رئیس بانک شاهنشاهی و وزیر مالیه، 16دی1307.
ش3: از حاج عبدالرضا اصفهانی به حاج رحیم اتحادیه، 26جمادی االول1340، نامه های سال 1340ھ.ق.

ش4: نامۀ شرکت اتحادیه به کمپانی مسعودیه، 7جمادی الثانی1316، نمرۀ 16/24.
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ش5: نامۀ شرکت اتحادیه به کمپانی محمودیه، 17ذی قعدۀ1317، نمرۀ 16/101.
ش6: نامۀ حاج ابراهیم انطیقه چی1به حاج رحیم اتحادیه، استانبول، 4ذی حجۀ1339.

ش7: نامۀ میرزاعلی اکبر اسماعیل زاده، استانبول، 19ذی حجۀ1339.
ش8: محمدتقی افشار به حاج رحیم اتحادیه، بمبئی، 22رجب1345.
ش9: حاج محمد کازرونی به رحیم اتحادیه، بمبئی، 15رجب1350.

ش10: عبدالحسین کازرونی به رحیم و لطف علی اتحادیه، 31رمضان1339.
ش11: کازرونی به اتحادیه، بمبئی، 6رمضان1340.

ش12: کازرونی به اتحادیه، بمبئی، 5صفر1341.
ش13: حاج فتح اهلل فتحی به حاج رحیم و حاج لطف علی اتحادیه، بمبئی، 5ربیع الثانی1339.

ش14: عبدالحسین کازرونی به اتحادیه، بمبئی، 2جمادی االول1340.
ش15: حاج محمدعلی به حاج رحیم اتحادیه، تهران، 12جمادی االول1340.

ش16: عبدالحسین کازرونی به اتحادیه، بمبئی، 9ربیع االول1340.
ش17: نامۀ سفارت ایتالیا به حاج رحیم آقا اتحادیه، 9ژانویۀ1913.

ش18: قرارداد مابین حاج رحیم اتحادیه و کمپانی لیمیتد چرچیل، 12صفر10/1332ژانویۀ1914.
ش19: سیدمحمدتقی امین التجار و پسر به حاج رحیم اتحادیه، 6ذی حجۀ1346.

ش20: سیدمحمدتقی امین التجار به حاج رحیم اتحادیه، 7ذی قعدۀ1346.
ش21: علی نمازی به حاج رحیم اتحادیه، اول رمضان 1346.

ش22: مجموعه نامه های امین التجار به حاج رحیم اتحادیه، 7ذی قعدۀ1346 و 6ذی حجۀ1346، )مجموعه نامه های 
سال 1346ق(.

ش23: قرارداد مابین حاج رحیم اتحادیه، و آقامشهدی اکبر و آقامطلب )تاجران زنجانی(، 19شوال1338.
ش24: حاج یوسف قزوینی به حاج رحیم اتحادیه، نمرۀ 465، 23جمادی االول1340.
ش25: حاج یوسف قزوینی به حاج رحیم اتحادیه، نمرۀ 476، 27جمادی االول1340.

ش26: علی اتحادیه به حاج رحیم اتحادیه، 20نوامبر1926.
ش27: وزارت فواید عامه به حاج رحیم اتحادیه، 27بهمن1305.

ش28: علی اکبر صراف به حاج لطف علی صراف، نمرۀ 10، 24ربیع االول1316.
ش29: نامه های امجدالسلطان درخصوص امالک حاج رحیم اتحادیه در ینگه امام، 22مرداد1310، 9مهر1310، 

25مهر1310.
ش30: حکم دادگاه استیناف درخصوص دعاوی حاج رحیم اتحادیه و فرمانفرما، 19جمادی االول1349.

ش31: نامۀ حاج رحیم به ادارۀ ثبت، 8رجب1344.
ش32: نامۀ علی اکبر صراف به حاج لطف علی صراف، 4جمادی االول1316.

 :)antika( 1.  عتیقه چی: عتیقه خر. انتیقه
عتیقه، کهنه و به دردنخور. فرهنگ سخن 
فرانسوی  واژۀ  ترکِی  فرم  از  را  واژه  این 

antique تلقی کرده است.
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ش33: گزارش مباشر اتحادیه از عملکرد زارعان، اول شهریور 1311.
ش34: سواد حکم استیناف شکایت حاج رحیم آقا اتحادیه از میرزاحسن خان مستوفی الممالک درخصوص 

ادعای 4 دانگ قریۀ فرح زاد، 29مرداد1308.
)از مجموعه نامه های سال های  اتحادیه، 8ذی قعدۀ1347،  به حاج رحیم  از حاج آقا کوچصفهانی  ش35: 

1345-1347ھ.ق(.
ش36: احمد تفرشی به حاج رحیم اتحادیه، ربیع الثانی 1337.
ش37: وکالت نامۀ رسمی به سیدابوالفضل خان، 28تیر1313.

ش38: امتیاز انحصاری کارخانۀ چراغ برق، 11مهر1304.
ش39: مشارکت در بهره برداری از معادن زهرآباد و سماور، 12جدی1302.

ش40: گزارش حسین از معادت زیتورآباد، درخصوص شورش یاغیان و ادعای مالکیت معادن، 26ثور1303.
ش41: از معین التجار به حاج رحیم اتحادیه، 19جدی1298.

ش42: اجاره نامه بین وزارت مالیه و حاج رحیم اتحادیه، نمرۀ 32971/905، اول جدی 1297.
ش 43: حاج رحیم اتحادیه به ریاست وزرا، 22صفر1339.
ش44: حاج رحیم اتحادیه به ریاست وزرا، 28محرم1339.

ش45: اسامی تجار شرکت کننده در جشن تاج گذاری رضاشاه، ]بی تا[.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکام(

اسناد نخست وزیری:

1: ریاست وزرا به حاج امین الضرب، 29فروردین1304، 784-44.
2: از شرکت اتحادیه به ریاست وزرا،10ذی قعدۀ1342، نمرۀ 4/9-50.

3: از ریاست وزرا به لیانازوف، بابت طلب تجارت خانه از دیویزیون قزاق، 8جمادی اآلخر1339، نمرۀ 
.7840

4: از فرماندهِ قشون گیالن به ریاست وزرا، 6نوامبر1920، نمرۀ 506.
5: از حاج رحیم به ریاست وزرا، 4صفر1340، نمرۀ 11749.

6: از وزارت فالحت به ریاست وزرا، 17حوت1301، نمرۀ 8081.
7: از اتحادیه به ریاست وزرا، 10ذی قعدۀ1343، نمرۀ 38330.

8: از وزارت فواید عامه به ریاست وزرا، 24ثور1339، نمرۀ 5496.
9: از لیانازوف به ریاست وزرا، 16مارس1921، نمرۀ 12840.

10: از وزارت فواید عامه به معین التجار، 17عقرب1338.
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کتاب

اتحادیه، منصوره؛ روحی، سعید. )1395(. صرافی و صراف ها: منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیه. تهران: 
تاریخ ایران.

تاریخچۀ سی سالۀ بانک ملی ایران )1337-1307(. ]بی تا[. تهران.
ترابی فارسانی، سهیال. )1384(. تجار، مشروطیت و دولت مدرن. تهران: تاریخ ایران.

جمال زاده محمدعلی. )1335(. گنج شایگان: اوضاع اقتصادی ایران. برلین.

مجموعه مقاله

اتحادیه، منصوره. )1377الف(. »فهرست سیاه ایران در جنگ جهانی اول )1914م-1918م(«. چاپ شده در 
کتاب: اینجا طهران است...: مجموعه مقاالتی دربارۀ طهران 1344-1269ھ.ق. تهران: تاریخ ایران.

اتحادیه، منصوره. )1377ب(. »ماجرای اجارۀ مالیات توتون و تنباکوی کردستان در 1333ھ.ق«. چاپ شده 
در کتاب: اینجا طهران است...: مجموعه مقاالتی دربارۀ طهران 1344-1269ھ.ق. تهران: تاریخ ایران.

اتحادیه، منصوره. )1377ج(. »مسائل صرافی از خالل سطور نامه های یک صراف«. چاپ شده در کتاب: 
اینجا طهران است...: مجموعه مقاالتی دربارۀ طهران 1344-1269ھ.ق. تهران: تاریخ ایران.

روزنامه

حبل المتین، سال 22، ش21، ربیع االول 1332.

منبع التین

Picot, H. )1897(. Biographical Notices of Members of the Royal Family, Notables, Mer-

chants and Clergy. London.

English Translation of References 

Documents

Āršiv-e xosusi-ye šerkat-e Ettehādieh )Ār. E. T( )Ettehadieh company Private Archive(:

No. 1: “Az Bānk-e  Šāhanšāhi  be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )From the Imperial Bank 

of Persia to Haj Rahim Ettehadieh(, 13 Dhu Al Qa’da 1336 AH )20 August 1918 

AD(, “Parvande-ye marbut be nāme-hāye sāl-hā-ye 1331-1336 AH” )The file re-
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lated to the letters of the years 1913-1918 AD(.

No. 2: “Surat jalase-ee bā ra’ees-e bank-e Šāhanšāhi va vazir-e mālieh” )Minutes 

with the president of the Imperial Bank of Persia and the Minister of Finance(, 16 

Dey 1307 / 6 January 1929.

No. 3: “Az HājAbd-or-Rezā Esfahāni be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )From Haj Abd 

Al-Reza Esfahani to Haj Rahim Ettehadieh(, 26Jumada Al Ula 1340 / 25 January 

1922, “Nāme-hā-ye sāl-e 1340 AH” )Letters of the year 1922 AD(.

No. 4: “Nāme-ye šerkat-e Ettehādieh be kompāni-ye Mas’udieh” )A letter from Ette-

hadieh company to Mas’oudieh company(, 7Jumada al-thani 1316 / 23 October 

1898, no. 16/24.

No. 5: “Nāme-ye šerkat-e Ettehādieh be kompāni-ye Mahmudieh” )The letter from 

Ettehadieh company to Mahmpudieh company(, 17 Dhu Al Qa’da 1317 / 19 

March 1900, no. 16/101.

No. 6: “Nāme-ye HājEbrāhim-e Antiqe-či to Hāj Rahim Ettehādieh” )A letter from 

Haj EbrahimAntighechi to Haj Rahim Ettehadieh(, Istanbul, 4Dhu al-Hijjah 1339 

/ 9August 1921.

No. 7: “Nāme-ye Mirzā Ali Akbar-e Esmā’eel-zādeh” )A letter from Mirza Ali Akbar 

Esma’eelzadeh(, Istanbul, 19Dhu al-Hijjah 1339 / 24 August 1921.

No. 8: “MohammadTaqi Afšār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Mohammad TaghiAf-

shar to Haj Rahim Ettehadieh(, Mumbai, 22 Rajab 1345 / 26 January 1927.

No. 9: “Hāj Mohammad-e Kāzeruni be Rahim-e Ettehādieh” )Haj Mohammad Ka-

zerouni to Rahim Ettehadieh(, Mumbai, 15 Rajab 1350 / 26 November 1931.

No. 10: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Rahim vaLotf-Ali-ye Ettehādieh” )Abd Al-

Hossein Kazerouni to Rahim and Lotf Ali Ettehadieh(, 31 Ramadan 1339 / 8 June 

1921.

No. 11: “Kāzeruni be Ettehādieh” )Kazerouni to Ettehadieh(, Mumbai, 6 Ramadan 

1340 / 3 May 1922.

No. 12: “Kāzeruni be Ettehādieh” )Kazerouni to Ettehadieh(, Mumbai, 5 Safar 1341 / 

27 September 1922.

No. 13: “HājFathollāh-e Fathi be Hāj Rahim va HājLotf-Ali-ye Ettehādieh” )Haj 
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FathollahFathi to Haj Rahim and Haj Lotf Ali Ettehadieh(, Mumbai, 5 Rabi’ al-

thani 1339 / 17 December 1920.

No. 14: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Ettehādieh” )Abd Al-Hossein Kazerouni to 

Ettehadieh(, Mumbai, 2Jumada al-awwal 1340/ 1 January 1922.

No. 15: “Hāj Mohammad Ali be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Haj Mohammad Ali to 

Haj Rahim Ettehadieh(, Tehran, 12Jumada al-awwal 1340 / 11 January 1922.

No. 16: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Ettehādieh” )Abd Al-Hossein Kazerouni to 

Ettehadieh(, Mumbai, 9Rabi’ al-awwal 1340 / 10 November 1921.

No. 17: “Nāme-ye sefārat-e Itāliā be Hāj Rahim ĀqāEttehādieh” )A letter from the 

embassy of Italy to Haj Rahim Agha Ettehadieh(, 9 January 1913.

No. 18: “Qarārdādmā-bein-e Hāj Rahim-e Ettehādiehvakompāni-ye limited-e 

Čerčil” )The contract between Haj Rahim Ettehadieh and Churchill limited com-

pany(, 12 Safar 1332 / 10 January 1914. 

No. 19: “Seyyed Mohammad Taqi-ye Amin-ot-Tojjārvapesar be Hāj Rahim-e 

Ettehādieh” )Seyyed Mohammad Taghi Amin Al-Tojjar and his son to Haj Ra-

him Ettehadieh(, 6Dhu al-Hijjah 1346 / 26 May 1928.

No. 20: “Seyyed Mohammad Taqi-ye Amin-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” 

)Seyyed Mohammad Taghi Amin Al-Tojjar to Haj Rahim Ettehadieh(, 7Dhu Al 

Qa’da 1346 / 27 April 1928.

No. 21: “Ali Namāzi be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Ali Namazi to Haj Rahim Ettehad-

ieh(, 1 Ramadan 1346 / 22 February 1928.

No. 22: “Majmu’enāme-hā-ye Amin-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Collec-

tions of Amin Al-Tojjar’s letters to Haj Rahim Ettehadieh(, 7Dhu Al Qa’da 1346 

/ 27 April 1928, and 6 Dhu al-Hijjah1346 / 26 May 1928, “Majmu’enāme-hā-ye 

sāl-e 1346 AH” )Letter collections in the year 1928(.

No. 23: “Qarārdād mā-bein-e Hāj Rahim-e Ettehādieh, va ĀqāMašhadi Akbar va 

ĀqāMotalleb: Tājerān-e Zanjāni” )The contract between Haj Rahim Ettehad-

ieh, and Agha Mashhadi Akbar and Agha Motalleb: Zanjani merchants(, 19Shaw-

wal 1338 / 6 July 1920.

No. 24: “HājYusof-e Qazvini be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Haj YousofGhazvini to 
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Haj Rahim Ettehadieh(, no. 465, 23Jumada al-awwal 1340 / 22 January 1922.

No. 25: “HājYusof-e Qazvini be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Haj YousofGhazvini to 

Haj Rahim Ettehadieh(, no. 476, 27Jumada al-awwal 1340 / 26 January 1922.

No. 26: “Ali Ettehādieh be Hāj Rahim Ettehādieh” )Ali Ettehadieh to Haj Rahim 

Ettehadieh(, 20 November 1926.

No. 27: “Vezārat-e favāyed-e āmmeh be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Ministry of Pub-

lic Works to Haj Rahim Ettehadieh(, 27 Bahman 1305 / 17 February 1927.

No. 28: “Ali Akbar-e Sarrāf  be  HājLotf-Ali-ye Sarrāf” )Ali Akbar Sarraf to Haj Lotf 

Ali Sarraf(, no. 10, 24Rabi ‘Al-Awal 1316 / 12 August 1898.

No. 29: “Nāme-hā-ye Amjad-os-Soltān dar xosus-e amlāk-e Hāj Rahim-e Ettehādieh 

dar Yengeh-Emām” )Amjad Al-Soltan’s letters on Haj Rahim Ettehadieh’s prop-

erties in YengehEmam(, 22 Mordād 1310 / 14 August 1931, 9 Mehr 1310 / 2 

October 1931, 25 Mehr 1310 / 18 October 1931.

No. 30: “Hokm-e dādgāh-e estināf dar xosus-e da’āvi-ye Hāj Rahim-e Ettehādieh 

va Farmān-farmā” )Judgment of the Court of Appeals regarding the lawsuits of 

Haji RahimEttehadieh and Farmanfarma(, 19Jumada al-awwal 1349 / 12 October 

1930.

No. 31: “Nāme-ye Hāj Rahim be Edāre-ye Sabt” )Haj Rahim’s letter toregistry office(, 

8 Rajab 1344 / 22 January 1926.

No. 32: “Nāme-ye Ali Akbar-e Sarrāf be HājLotf-Ali-ye Sarrāf” )Ali Akbar the bank-

er’s letter to Haj Lotf Ali the banker(, 4Jumada al-awwal 1316 / 20 September 

1898.

No. 33: “Gozāreš-e mobāšer-e ettehādieh az amalkard-e zāre’ān” )The report of the 

Ettehadieh’s steward on farmers’ performance(, 1 Šahrivar 1311 / 23 August 1932.

No. 34: “Savād-e hokm-e estināf-e šekāyat-e Hāj RahimĀqā Ettehādieh az 

MirzāHasan Xān-e Mostowfi-ol-Mamālek dar xosus-e edde’ā-ye čahār dāngq 

arye-ye Farahzād” )The transcript of Haj Rahim Agha Ettehadieh’slawsuit 

against Mirza Hassan Khan Mostowfi Al-Mamalekregarding the claim of 4 shares 

ofFarahzad village(, 29 Mordād 1308 / 20 August 1929.

No. 35: “Az HājĀqāKuč-Esfahāni be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )From Haj Agha 
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Kouchesfahani to Haj Rahim Ettehadieh(, 8Dhu Al Qa’da 1347 / 18 April 1929(, 

“Azmajmu’enāme-hā-ye sāl-hā-ye 1345-1347 AH” )From the letter collections in 

the years 1927-1929(.

No. 36: “Ahmad Tafreši be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Ahmad Tafreshi to Haj Rahim 

Ettehadieh(, Rabi’ al-thani 1337 / January 1919.

No. 37: “Vekālat-nāme-ye rasmi be Seyyed AbolfazlXān” )Official power of attorney 

to SeyyedAbolfazl Khan(, 28 Tir 1313 / 19 July 1934.

No. 38: “Emtiāz-e enhesāri-ye kārxāne-ye čerāq-e barq” )The concession of electric 

lamp factory(, 11 Mehr 1304 / 3 October 1925.

No. 39: “Mošārekat dar bahre-bardāri az ma’āden-e Zohrābād va Samāvar” )Part-

nership inthe exploitation of  Zohrabad and Samavar mines(, 12 Jiddy 1298 /3 

January 1920.

No. 40: “Gozāreš-e Hossein az ma’āden-e Zeitourābād, dar xosus-e šureš-e yāqiān 

va edde’ā-ye mālekiat-e ma’āden” )Hossein’s report on the Ziturabadmines, re-

garding the insurgents’ uprising and the ownership claim of the mines(, 26Thur 

1303 / 16 May 1924.

No. 41: “Az Mo’een-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” )From Mo’een Al-Tojjar 

to Haj Rahim Ettehadieh(, 19Jiddy 1298 / 10 January 1920.

No. 42: “Ejāre-nāmebein-e vezārat-e mālieh va Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Lease be-

tween the Ministry of Finance and Haj Rahim Ettehadieh(, no. 32971/905, 1 Jiddy 

1297 / 23 December 1918.

No. 43: “Hāj Rahim-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” )Haj Rahim Ettehadieh to the 

Prime Minister(, 22 Safar 1339 / 5 November 1920.

No. 44: “Hāj Rahim-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” )Haj Rahim Ettehadieh to the 

Prime Minister(, 28 Moharram 1339 / 12 October 1920.

No. 45: “Asāmi-ye tojjār-e šerkat-konandeh dar jašn-e tāj-gozāri-ye RezāŠāh” 

)Name list of the merchants participating in Reza Shah’s coronation ceremony(, 

)n. d.(. [Persian]

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān )Sākmā( )National Library and Archives 

of Iran(
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“Asnād-e noxost-vaziri” )Prime Ministerial documents}:

1. “Riāsat-e vozarā be Hāj Amin-oz-Zarb” )Prime Minister to Haj Amin Al-Zarb(, 29 

Farvardin 1304 / 18 April 1925, 784-44.

2. “Az šerkat-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” )From Ettehadieh company to the 

Prime Minister(, 10Dhu Al Qa’da 1304 / 13 June 1924, no. 4/9-50.

3. “Az riāāsat-e vozarābe Liānāzof, bābat-e talab-e tejārat-xānehaz division-e 

qazzāq” )From the Prime Minister to Lyanazov, regarding the trading house’s 

loan to the Cossack Brigade(, 8Jumada Al-Akhirah 1339 / 17 February 1921, no. 

7840.

4. “Az farmānde-ye qošun-e Gilān be riāsat-e Vozarā” )From the commander of the 

Gilan army to the Prime Minister(, 6 November 1920, no. 505.

5. “Az Hāj Rahim be riāsat-e vozarā” )From Haj Rahim to the Prime Minister(, 4 

Safar 1340 / 7 October 1921, no. 11749.

6. “Az vezārat-e falāhat be riāsat-e vozarā” )From the ministry of agriculture to the 

Prime Minister(, 17 Hut 1301 / 9 March 1923, no. 8081.

7. “Az Ettehādieh be riāsat-e vozarā” )FromEttehadieh to the Prime Minister(, 10Dhu 

Al Qa’da 1343 / 2 June 1925, no. 38330

8. “Az vezārat-e favāyed-e āmmeh be riāsat-e vozarā” )From the ministry of public 

works to the Prime Minister(, 24Thur 1339 / 14 May 1960, no. 5496.

9. “Az Liānāzof be riāsat-e vozarā” )From Lyanazovto the Prime Minister(, 16 March 

1921, no. 12840.

10.  “Az vezārat-e favāyed-e āmmeh be Mo’een-ot-Tojjār” )From the ministry of 

public works to Mo’een Al-Tojjar(, 17Aqrab 1338 / 9 November 1959.[Persian]

Books

Ettehadieh, Mansoureh; & Rouhi, Saeed. )1395/2016(. “Sarrāfi va sarrāf-hā: Mon-

taxabi az asnād-e Hāj Rahim-e Ettehādieh” )Money exchange and bankers: A 

selection of Haj Rahim Ettehadieh’s documents(. Tehran: Tārix-e Irān.[Persian]

Jamalzadeh, Mohammad Ali. )1335/2005(. “Ganj-e Šāygān: Owzā’-e eqtesādi-ye 

Irān” )The worthy treasure(. Berlin. [Persian]
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Picot, H. )1897(. Biographical notices of members of the royal family, notables, mer-

chants and clergy. London.

“Tārix-če-ye si-sāle-ye bank-e melli-ye Irān 1307-1337” )A history of the first thirty 

years of Bank Melli Iran 1928 - 1958  (. )n. d.(. Tehran.[Persian]

TorabiFarsani, Soheila. )1384/2005(. “Tojjār, mašrutiat va dowlat-e modern” )Mer-

chants, constitutionalism and the modern state( )1st ed.(. Tehran: Tārix-e Irān. 

[Persian]

Documents

Ettehadieh, Mansoureh. )1377alef/1998a(. “Fehrest-e siāh-e Irān dar jang-e jahāni-

ye avval )1914-1918 AD(” )Iran’s blacklist in World War I )1914-1918((. In “In 

jāTehrān ast...: Majmu’e maqālāti darbāre-ye Tehrān, 1269-1344 AH” )This is 

Tehran ...: A collection of articles about Tehran 1853-1925(. Tehran: Tārix-e Irān. 

[Persian]

Ettehadieh, Mansoureh. )1377be/1998b(. “Mājarā-ye ejāre-ye māliāt-e tutun va 

tanbāku-ye Kordestān dar 1333 AH” )The account of renting the tobacco tax 

in Kurdistan in 1333 AH /1915 AD(. In “In jā Tehrān ast...: Majmu’emaqālāti 

darbāre-ye Tehrān, 1269-1344 AH” )This is Tehran ...: A collection of articles 

about Tehran 1853-1925(. Tehran: Tārix-e Irān. [Persian]

Ettehadieh, Mansoureh. )1377jim/1998c(. “Masā’el-e sarrāfi az xelāl-e sotur-e nāme-hā-

ye yek sarrāf” )Exchange issues as embodied between the lines of a banker’s let-

ters(. In “In jā Tehrān ast...: Majmu’emaqālāti darbāre-ye Tehrān, 1269-1344 

AH” )This is Tehran ...: A collection of articles about Tehran 1853-1925(. Tehran: 

Tārix-e Irān. [Persian]

Newspapers

Habl-ol-Matin newspaper, year 22, issue number 21, Rabi ‘Al-Awal 1332 / February 

1914.[Persian]
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تاریخ نامه های مکاتبه شده با اتحادیهنام تاجر یا تجارت خانۀ مکاتبه کننده با حاج رحیم اتحادیهشهر

24شعبان1342/1339تجارت خانۀ حاجی فتح الله فتحی و خواجه اسدالله عصارۀ دزفولیاصفهان

26محرم20/1345محرم1344حاجی سیدمحمدتقی امین التجاراصفهان

اصفهان و 
مببئی

15رجب31/1350شهریور1311حاج سیدمحمد کازرونی و اوالد

17صفر4/1340جامدی االول1342حاجی فتح الله فتحی دزفولی و اخواناهواز

9شوال24/1343رمضان1341برادران کریم اف و ستارافبادکوبه

10جامدی االول28/1339ذی حجۀ1342حاج میرزاغالم حسین کازرونی و اوالدبوشهر

13ربیع الثانی1345تجارت خانۀ حاج علی کمپانیتریز

12جامدی الثانی1345حاج یوسف قزوینیتریز

اول ماه مه 1927رشکت تجارتی )اولین کارخانۀ شیمی در ایران(تهران

)بی تا(حاج محمدقاسم طهرانی و پرسانتهران

20جامدی الثانی1351تجارت خانۀ برادران حاجی رسول وهاب زادهتهران

6جامدی الثانی1348تجارت خانۀ حاجی محمد عبدالهیان اردبیلیرشت

تجارت خانۀ محمدباقر جورابچی و برادرانرشت
1313/6/25 )نامۀ تسلیت فوت 

حاج رحیم(

22رمضان1345محمْد امین التجاِر شیرازیشیراز

3رجب1340حاج میرزامحمدرضا و میرزامحمدعلی تاجران شیرازیشیراز

حاج سیدمصطفی اصفهانی رضویقزوین
مکاتباتی در سال های 1339 و 1340 

قمری

3رمضان1343تجارت خانۀ احمد دیلمقانیکرمان

20شوال1343تجارت خانۀ حاجی آقاتقی کاشانیکاشان

9جامدی الثانی1353حاج میرهاشم کهنوییالهیجان

حاج محمدحسین تریزیمشهد
مجموعه مکاتباتی در سال های 1348 و 

1350 قمری

17ذی قعدۀ1346حاج محمد نراقی و پرسانهمدان

14محرم22/1340رجب6/1345بهمن1305افشار یزد/ محمدتقی افشاریزد/مببئی

16اوت1899کمپانی ارامیانیزد/مببئی

1313/12/1تجارت خانۀ رشکت/ هنچیانیزد/ مببئی
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Abstract:

Purpose: To investigate social and economic development programs undertaken in 
Kurdistan province over the course of 25 years.

Method and Research Design: Archival documents and library materials were con-
sulted to gather data for this study.

Finding and Conclusion: Five development did not achieve goals. By the end of the 4th 
development plan literacy rate in Kurdistan remained 22% in rural and 52% in urban areas. 
With regard to medical services, access to clean water, public spaces in urban areas, roads, tel-
ecommunications, balanced development of industry and agriculture, living standards Kurd-
istan were poor. However, the plans caused change in the relation between the government 
and citizens. Through educational and economic programs, the regime increased its influence 
in rural areas and made the population more dependent.
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1352ش(.
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1. مقدمه
پژوهش علمی درزمینۀ تاریخ تحوالت اجتماعی کردستان در دورۀ پهلوی، بسیار اندک 
است. آثار پژوهشی دربارۀ استان کردستان بیشتر مربوط به جنبش ها و اتفاقات ریزودرشت 
سیاسی و نظامی است. باوجوداین که ریشۀ بسیاری از رویدادهای سیاسی و نظامی در 
تحوالت اجتماعی نهفته است، ولی این موضوع در تاریخ نویسی کردستان مغفول مانده 
است. نبود مراکز معتبر علمی پژوهشی و دانشگاهی یکی از دالیل کم رنگ بودن پژوهش 
درزمینۀ تاریخ اجتماعی اقتصادی کردستان است. مهم ترین منبع ما در پژوهش حاضر اسناد 
آرشیوی است. دانستن این که تا 1345، تنها چهار کتاب خانه در استان کردستان وجود 
داشته است و تا 1352 دانشگاه و مرکز صنعتی و تولیدی مهمی در آن وجود نداشته است و 
دغدغۀ اصلی مردم بزرگ ترین شهر آن )سنندج( آبِ لوله کشی بوده است، به فهم تحوالت 

سیاسی کمک خواهد کرد.

2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش دربارۀ کردستان بیشتر درزمینۀ تاریخ سیاسی و نظامی انجام شده است.1 تنها منبع 
مربوط درزمینۀ تحوالت اجتماعی کردستان مقالۀ مختاری و همکارانش است )مختاری و 
دیگران، 1396، صص 64-81(. این مقاله به بررسی تحوالت جمعیتی و دگرگونی کیفی 
آموزشی و جنسی شهر سنندج در بازۀ زمانی 1320-1357ش پرداخته است. محدودۀ 
جغرافیایی مقالۀ مختاری به شهر سنندج محدود است؛ ولی پژوهش حاضر به کل استان 

پرداخته و تمرکز آن بر مؤلفه هایی متفاوت از مؤلفه های مقالۀ مذکور است.
دهۀ سی و چهل شمسی آغاز دورۀ نوسازی و رشد شهرنشینی در استان کردستان 
محسوب می شود. کردستان در تقسیمات سیاسی کشور، در 1337 از فرمانداری کل به 
استانداری ارتقا پیدا کرد؛ ولی ارتقای جایگاه کردستان در تقسیمات کشوری با توسعۀ 
همه جانبۀ آن همراه نبود و نتوانست امکانات بیشتری برای تغییر ساختارهای بنیادین آن 
جذب کند. درآمد سرشار نفت و وام های خارجی در دهۀ چهل، پشتوانۀ اجرایی برنامه های 
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محمدرضاشاه بودند. در برنامۀ سوم توسعه )1346-1341( 
کشور ازنظر الگوی برنامه ریزی موقعیتی متفاوت پیدا کرد؛ زیرا برنامۀ سوم توسعه اولین 
برنامۀ پنج سالۀ عمرانی بود. شاخص بارز برنامۀ سوم توسعه اجرای انقالب سفید بود. 
برنامه های توسعه می بایست درجهت اهداف »انقالب شاه و مردم« صورت می گرفتند. 
در کردستان هم مانند سایر استان های ایران انتظار می رفت که برنامه های توسعۀ عمرانی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شوند و نمودهای عینی خود را به نمایش بگذارند.

رمزی.  قزاز،  به:  کنید  نگاه  دراین باره    .1
)1381(. تحلیل تاریخی و جامعه شناختی بر 
جنبش های سیاسی و فرهنگی کرد: از اواخر 
سدۀ نوزدهم تا اواسط سدۀ بیستم. )مسعود 
ایزدی، مرتجم(. تهران: آزاداندیشان؛ کلهر، 
محمد. )1383(. زمینه های تاریخی بحران 
سیاسی در کردستان )از مرشوطیت تا پایان 
آنا؛ جالئی پور،  تهران:  اول(.  جنگ جهانی 
تداوم  علل  کردستان:   .)1372( حمیدرضا. 
اسالمی، 1358- انقالب  از  پس  آن  بحران 

1370. تهران: وزارت امور خارجه، موسسۀ 
محمدامین.  زکی،  انتشارات؛  و  چاپ 
کرد و کردستان. )دفرت تحقیقات   .)1365(
و بررسی های سیاسی استانداری کردستان، 

مرتجم(. )بی جا(: )بی نا(.

سیداصغر آقامیرزایی |  منیژہ صدری
 اسامعیل حسن زاده |  منصور حیدری
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3. پرسش پژوهش
تا  برنامه های چهارگانۀ توسعه  از: اجرای  مهم ترین پرسش مقالۀ حاضر عبارت است 
چه اندازه موجب تحوالت بنیادین در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در استان کردستان 

شد؟

4. پرسش های فرعی
به چه میزان  ازنظر کمی و کیفی  استان کردستان،  تحوالت اجتماعی صورت گرفته در 

بوده است؟
تحوالت اجتماعی از 1332 تا 1352 چه تأثیری در تغییر سیمای شهری در کردستان 

داشت؟

 برنامه های اقتصادی چه تأثیری در تحوالت بنیادین در کردستان داشت؟
این مقاله برآن است تا تحوالت اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته در کردستان بعداز 
بهداشتی،  )عمرانی،  زمینه های  در  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  برنامه های  اجرای 
مدیریت شهری، توسعه و بهبود راه های ارتباطی، گسترش آموزش عمومی، باالبردن سطح 

استانداردهای زندگی، و کشاورزی مکانیزه( ارزیابی کند.

5. برنامه های توسعۀ اقتصادی و تحوالت عمرانی
در برنامه های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به ویژه برنامه های توسعۀ سوم تا پنجم و براساس 
چشم انداز انقالب شاه و مردم، پروژه های عمرانی و زیرساختی مانند ایجاد راه ها، خیابان ها، 
میدان ها پارک ها، و موارد مشابه به توسعۀ کالبد شهری منجر شد. این برنامه در روستاها 
با توزیع زمین های کشاورزی، گسترش شبکۀ ارتباطی راه ها، کشاورزی مکانیزه، بهداشت 
عمومی، و آموزش رسمی، همراه بود. نوسازی سبب تغییر اساسی در ساختار اعتقادات 
و ارزش های اجتماعی مردم می شود. جنبه های اصلی نوسازی، شهرنشینی، صنعتی شدن، 
دموکراسی، تعلیم و تربیت، و مشارکت رسانه ها در فرایند توسعه است )علم، 1393، ص5( 
که درنهایت به افزایش جمعیت در شهرها می انجامد و این افزایش جمعیت نیز می تواند در 
سرمایه گذاری عمرانی بیشترِ دولت و بخش خصوصی در یک منطقه مؤثر باشد. در نوشتار 
حاضر، برای عینی ساختن پژوهش، تحوالت عمرانی، اقتصادی و اجتماعی را در چند محور 
زیر ازجمله راه های ارتباطی و خیابان سازی، آسفالت، فضاسازی، بهبود استانداردهای زندگی، 

گسترش آموزش وپرورش رسمی، و بهبود بهداشت و درمان بررسی کرده ایم.

ناکامی برنامه های توسعه
 در استان...
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از سال 1301 برای ساخت راه و بهره برداری از آن سازمانی بانام »اداره کل طرق و 
شوارع« در وزارت »فالحت و تجارت و فوائد عامه« تشکیل شد. پیش از این دوره راه های 
ارتباطی کشور محدود بود. از این سال با دعوت از مهندسان و متخصصان راه سازی، 
عمدۀ  دوران  این  در  شد.  آغاز  نقلیه  وسایل  حمل ونقل  برای  شوسه  راه های  احداث 
برنامه های دولت در بخش راه سازی در راه های بندر انزلی، قزوین، همدان، کرمانشاه و 
قصر شیرین متمرکز بود )احتشامی، 1381، ص27(. در 19بهمن1304 با تصویب الیحه ای 
در مجلس، دریافت باج راه در »راهدارخانه«ها ممنوع شد و مقرر شد از وزن غیرخالص 
صادرات و واردات کشور مالیاتی به نام مالیات راه دریافت شود و به این ترتیب میزان اعتبار 
ساالنه برای راه سازی به پانزده میلیون ریال رسید. در اواخر اسفند 1308، قانون تأسیس 
وزارت طرق و شوارع در مجلس تصویب شد. با تأسیس وزارت طرق و شوارع کار 
راه سازی در ایران گسترش یافت. در 1315ش نام این وزارت خانه به وزارت راه و بعدها 

در 1352 به وزارت راه و ترابری تغییر یافت )احتشامی، 1381، ص28(.
ایجاد ارتباط بین شهرستان ها و مراکز استان از وظایف اصلی وزارت راه بود. تا پایان 
برنامۀ چهارم توسعه )1352( حدود 56٬000 کیلومتر راه آسفالته و 11٬000 کیلومتر راه 
روستایی در کشور ساخته شد )پیشرفت های ایران در دوران برنامۀ عمرانی سوم، 1346، 
ص4(؛ ولی سهم استان کردستان در بخش راه روستایی و مناطق مرزی )به ویژه روستاهای 
مناطق مرزی( درحّد صفر بود و راه های این استان همچنان مال رو باقی ماندند. درزمینۀ 
راه های ارتباطی شهرستان های استان با سنندج و سایر استان ها وضعیت ناامیدکننده بود. 
ازجمله، راه های ارتباطی سنندج-همدان، سنندج-سقز، بیجار گروس به استان همدان، 
بیجار گروس به زنجان و بیجار گروس به تکاب در آذربایجان غربی، سقز به بانه و سقز 
به مریوان هم چنان شوسه باقی ماندند. درزمینۀ پل سازی هم فقط پل ارتباطی سنندج-
کرمانشاه بر روی رودخانۀ قشالق، پل صلوات آباد بر روی رودخانۀ قزل اوزن، پل ارتباطی 

دیوان دره-سنندج و پل های ارتباطی همدان-سنندج ساخته شدند.

6. راه و راه سازی در کردستان
راه همواره مهم ترین مسئلۀ عمرانی استان کردستان بوده است )ساکما، 290/8330(؛ چون 
به علت کوهستانی بودن و رودخانه های پرآب، راه سازی در این استان همیشه با مشکل 
همراه بوده است. پیش از اجرای برنامه های توسعه، راه های بین شهری در کردستان شوسه 
و کم عرض و فاقد زیرسازی حداقلی بودند؛ اکثر روستاها هم راه فرعی نداشتند. طبق نامۀ 
شمارۀ 177/4/ 1337/1/12، هیئت دولت پس از ماجرای فرقۀ دموکرات، برای جلوگیری 

سیداصغر آقامیرزایی |  منیژہ صدری
 اسامعیل حسن زاده |  منصور حیدری



85
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

از شورش و رفع احتمالی نیازمندی های ضروری و حیاتی استاْن هیئتی مرکب از کارمندان 
عالی رتبۀ چند وزارت خانه ازجمله راه را برای تهیۀ گزارشی مستند به کردستان اعزام کرد. 
این هیئت با بازدید از شهرستان های مختلف کردستان گزارشی محرمانه از وضعیت و 
نیازهای منطقه تنظیم کرد. طبق گزارش »هیئت بررسی بهبود امور مناطق کردنشین از تاریخ 
1337/2/7 تا 1337/3/15« بهترین راه این استان راه سنندج-همدان بود که سالی چهار 
ماه در گردنۀ معروف صلوات آباد مسدود بود. راه های بین شهری کردستان، برای مقاصد 
نظامی ساخته شده بودند و کیفیت الزم را نداشتند. طبق همین گزارش بدون احداث راه 
هیچ گونه نقشۀ اصالحی ای در کردستان عملی نبود. منوچهر اقبال، در نطق خود در مجلس 
شورای ملی تأکید کرد: »در کردستان چیزی که جالب توجه است و بایستی رسیدگی بشود 
اول موضوع راه ها است« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 19، ج213، مورخ 
1337/4/10(. درواقع، به دلیل کوهستانی بودن استان کردستان عبورومرور در آن دشوار 
بود و نبود یا خرابی جاده یکی از علل توسعه نیافتگی این استان بود. راه های بین شهرها 
و روستاها آسفالت نبودند. باوجود اهمیت اقتصادی جادۀ بانه به سقز، تنها 60 کیلومتر از 
این راه شوسه بود. دو رشته راه برای ارتباط با مرکز استان کردستان و روستاهای سنندج 
و کامیاران اهمیت اقتصادی زیادی داشتند. این دو راه حدود 80 الی 100 آبادی را با 
جمعیت تخمینی 100 هزار نفر شامل می شدند. اولی کامیاران را ازطریق پلنگان به پایگالن 
و بیساران و سرهویه به آویهنگ و از آن جا به تودار در راه اصلی مریوان به سنندج وصل 
می کرد. دومی کامیاران را ازطریق پلنگان به پایگالن و ژنین و آریان به دوآب در همان راه 

اصلی می رساند )ساکما، 91/293/2553(.
امین آزاد -استاندار کردستان- در تاریخ 1341/9/11 طی نامه ای از مدیرعامل سازمان 
برنامه خواست تا ده میلیون ریال اعتبار برای مرمت 158 کیلومتر راه و ساخت 20 کیلومتر 
راه در کردستان تصویب و اعالم کنند تا در سه ماهۀ آخر همان سال عملیات اجرایی 
آن به صورت امانی و با نظارت سازمان عمران کردستان انجام شود. براساس گزارش 
نمایندگان اعزامی، هزینۀ ترمیم راه به طور متوسط کیلومتری )40( هزار ریال و هزینۀ 

ساخت راه کیلومتری )200( هزار ریال برآورد شد )ساکما، 220/14719(.
در برنامۀ سوم عمرانی، بیست قطعه راه فرعی به طول 753 کیلومتر برای کردستان 
مصوب شد؛ که تا سال 1345 حدود 66 درصد )سیزده قطعه به طول 502 کیلومتر( از آن 
اجرا شد. مهم ترین موضوع در پروژه های عمران روستایی، راه فرعی بود که طول آن در 
کردستان تا سال 1342، برابر 428 کیلومتر بود. روستاهایی که راه مناسبی نداشتند، در 
سایر پروژه های عمرانی نیز از اولویت خارج می شدند )امکانات توسعۀ صنعتی... ، بی تا، 
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ص27(. وزارت کشور در 1348/7/15 به وزارت دربار اعالم کرد که راه سقز-بانه به طور 
اساسی ساخته نشده است و مشخصات فنی و مهندسی آن با استاندارد راه های شوسۀ 
کشور مطابقت نمی کند )ساکما، 91/293/10110(. در گزارش سازمان برنامۀ کردستان 
به استانداری در 1350/5/23 از اهم و اولویت کارها قبل از پیاده کردن هر طرح دیگر، 
احداث راه های فرعی ذکر شده است تا دهات را به جادۀ اصلی متصل کنند )ساکما، 
91/293/2553(. تا 1352 روستاهای نوار مرزی جادۀ ماشین رو نداشتند. وضعیت این 
راه ها به گونه ای بود که در بیشترِ فصل زمستان، رفت وآمد بین دهات و شهرها در آن ها 
قطع می شد )ساکما، 91/293/2822(. بسیاری از راه های منطقه، کوهستانی و صعب العبور 
بودند؛ بنابراین برای حمل ونقل از چهارپایان استفاده می شد. ازآنجاکه مسیر سنندج-همدان 
می بایست از گردنۀ دشوارگذار صلوات آباد عبور می کرد و در این مسیر تونل ها و پل های 
زیادی ساخته می شد، همین موضوع موجب کندی عملیات راه سازی شده بود و نارضایتی 
مردم قروه را در سال 1352 به دنبال داشت )ساکما، 91/293/9618(. بین سال های 1351 
تا 1352، راه های فرعی روستایی زیادی در مریوان احداث شد )ساکما، 91/293/2790(.

باوجود رودخانه های پرآب، کمبود یا نبود پل مشکل مضاعف راه سازی در کردستان 
بود. در دورۀ رضاشاه چند پل ساخته شده بود )مشروح مذاکرات مجلس... ، دورۀ 18، 
ج157، 1334/7/16(. ساخت پل بزرگ شهر سنندج که جادۀ کرمانشاه را به آذربایجان 
وصل می کرد در 1333 رو به پایان بود )مارجا کردستان، 16648(. در سال 1338، بیشتر 
پل های راه سنندج-همدان، سنندج-مریوان و گردنۀ صلوات آباد نزدیک سنندج به همدان 
با اعتبار 17/5 میلیون ریال از محل پذیرۀ نفت ساخته شدند )مارجا کردستان، 83062؛ 
مشروح مذاکرات مجلس... ، دورۀ 19، ج384، 1338/12/3(. در منطقۀ بیجار و تکاب و 
دیوان دره در طول 180کیلومتری دو رودخانۀ قزل اوزن و پل کشی حداقل تا 1347، هیچ 
پلی وجود نداشت )مارجا کردستان، 100016877(. در سال 1352 راه سقز به میاندوآب 
و مهاباد، در امتداد شاه راه غرب، آسفالت شد؛ ولی هنوز راه سقز به بانه و سقز به مریوان 
شوسه بود و در زمستان به دلیل کوالک و برف معموالً بسته می شد )ساکما، 91/293/9603(. 
درپایان برنامۀ چهارم توسعۀ عمرانی راه های ارتباطی اصلی استان کردستان هم چنان شوسه 
بود. مناطق مرزی و روستاها از جادۀ »ماشین رو« محروم بودند. در طول اجرای برنامه های 
توسعۀ عمرانی و اقتصادی، پل بزرگ شهر سنندج-کرمانشاه و پل های راه سنندج-همدان 
و سنندج-مریوان در سال 1338 و پل های ارتباطی شهرستان بیجار گروس به تکاب در 
آذربایجان غربی، و بیجار-دیوان دره درسال 1347 ساخته شدند. تا پایان برنامۀ چهارم 
عمرانی در سال 1352 در ساخت راه های ارتباطی شهرستان های استان کردستان با مرکز 
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استان و با استان های همسایه مثل زنجان، همدان، آذربایجان و کرمانشاه اقداماتی مؤثر در 
ساخت پل های ارتباطی انجام شد؛ ولی درزمینۀ راه روستایی و آسفالت جاده های اصلی 

اقداماتی چشم گیر انجام نشد.

7. خیابان سازی، آسفالت و فضاسازی
شهر سنندج در طول سال های 1300 تا 1320 اهمیت خود را در مقام حاکم نشین منطقه 
ازدست داد. در دورۀ رضاشاه، سنندج بخشی از استان پنجم )کرمانشاهان( بود. تا سال 
1337 که سنندج به صورت مرکز استانی مستقل به اسم کردستان درآمد، شهرنشینی در آن 
ایستا بود؛ ولی از این دوره به بعد شهر از حالت ایستایی خارج شد و وارد مرحلۀ شهرنشینی 
سریع شد. با اجرای اصالحات ارضی، ساختار اجتماعی-اقتصادی سنندج همانند بسیاری 
از شهرهای دیگر ایران دستخوش تغییراتی جدی شد؛ یعنی آهنگ رشد آن سریع و شتابان 
شد. هم چنین حاشیه نشینی بین سال های 1345 تا 1355 در سنندج نمایان تر شد. بیشتر 
شهرهای کردستان تا قبل از 1350، به شدت نیازمند خیابان سازی، آسفالت و فضاسازی 
بودند. تا این زمان اغلب کوچه های شهرهای کردستان آسفالت نبود، مانند شهر سقز و 
مریوان، و در برخی شهرها مثل بیجار گروس تا دهۀ چهل اثری از فضاهای شهری و 
خیابان کشی وجود نداشت و بزرگ ترین و طوالنی ترین بلوار آن در سال 1348ش در زمان 
استانداری آقای رئوفی اجرا شد. شهرداری های شهرهای کردستان در دورۀ پهلوی دوم 
به دنبال آسفالت، جدول سازی، توسعۀ برق، ایجاد خیابان و ساخت میدان بودند )ساکما، 
91/293/2495(. تاریخ آسفالت خیابان های عمدۀ شهر سنندج مربوط به 1333 است 
)ساکما، 290/5612؛ مارجا کردستان، 16648(. خیابان سازی در شهرهای کردستان اغلب 
کند پیش می رفت و موجب زحمت مردم می شد که گزارش نمونه ای از مشکالت ناشی 
از احداث خیابان در شهرستان بیجار گروس در روزنامۀ اطالعات آمده است )روزنامۀ 
اطالعات، ش 8875، مورخ 1334/9/15، ص7(. اقدامات شهرداری سقز در سال 1348 

عبارت بود از:
خاک ریزی، احداث خیابان، جدول بندی، نصب چراغ های گازی و الک پشتی و بلواری، 
مجراسازی  و  پیاده رو،  دو طرف  موزاییک کاری  بلوارسازی،  و گل کاری،  درخت کاری 
خیابان سرلشکر ضرغام و محلۀ مسجد )روزنامۀ اطالعات، ش8875، 1334/9/15(. در 
گزارش محرمانۀ شهربانی استان کردستان در 1350/10/12، به نیاز مبرم شهر سنندج به 

احداث خیابان در نقاط مختلف شهر، تأکید شده است )ساکما، 91/293/2495(.
هزینۀ آسفالت کوچه ها و خیابان ها زیاد بود و شهرداری های کردستان به ناچار از 
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دولت کمک می خواستند )ساکما، 91/293/2495(. به علت محدودیت کمک های دولتی 
به شهرداری ها و زمان بربودن آن، اجرای طرح های آسفالت با مشکل مواجه بود )ساکما، 
290/5612(. شهربانی سقز به علت  تسطیح آسفالت چند خیابان و چند کار عمرانی دیگر، 
در گزارشی به وزارت کشور در 1347 از شهردار تشکر کرد. سنندج حداقل تا 1350، به 
احداث خیابان های متعدد، آسفالت کوچه ها و خیابان ها و ترمیم آن ها نیاز مبرم داشت. اهم 
فعالیت های عمرانی شهرداری های مختلف کردستان در این قبیل موارد بود. در سال 1350 
در بلوار ولیعهد مریوان، میدانی ساخته شد و پیکرۀ رضاشاه روی آن نصب شد. این بلوار 
60 متر عرض، و 2/5 کیلومتر طول داشت. در یک طرف آن 20 متر فضای سبز پیش بینی 

شده بود )ساکما، 91/293/2553(.
باوجود اقدامات عمرانی هنوز مشکالت مردم پابرجا بود و این اقدامات به حدی 
اندک بود که کفاف شهرهای کوچک را نمی داد چه برسد به شهر بزرگی چون سنندج. 
آسفالت نبودن خیابان ها و کوچه ها موجب ناراحتی و گالیۀ مردم قروه شده بود )ساکما، 

.)290/5612
 اکثر روستاهای استان کردستان فاقد آب لوله کشی سالم برای آشامیدن بودند و در 
شرق کردستان به علت شرایط جغرافیایی و کمبود بارش سالیانه آب جاری بسیار کم بود و 
سیمای بیشتر روستاها فاقد درخت بود )ساکما، 220/14719(. طرح تأسیس ایستگاه احیا 
و جنگل کاری در سنندج، در جلسۀ کمیتۀ فرعی کشاورزی مطرح شد و نمایندگان انگلیس 
موافقت کردند که آقای »اندرسن« -کارشناس جنگل- را در اردیبهشت و خرداد 1343 به 
کردستان بفرستند تا پس از مطالعه و تصویب پروژه از کمک های دولت انگلستان استفاده و 
ایستگاه نامبرده تأسیس شود )ساکما 220/14719(. در مریوان تا 1350، پارک شهر و پارک 
کودک، ساخته شد که یکی از آن ها استخر هم داشت؛ ولی صندلی برای نشستن نداشت 
)ساکما، 91/293/2553(. پارک 25هکتاری سقز، بزرگ ترین پارک شهرهای کردستان بود 
که برای آبیاری آن از دو حلقه چاه نیمه عمیق با موتورپمپ لیستر استفاده می شد )ساکما، 

.)91/293/2822

 8. ساختامن سازی نوین شهری و روستایی
یا سنگ و گل ساخته می شدند  با خشت وگل  از دیرباز  خانه های روستایی کردستان 
)ساکما، 91/293/2553(؛ استحکام این ساختمان ها خیلی کم بود. از اوایل دهۀ چهل برخی 
از خانه های شهرهای آبادتر کردستان مثل سنندج، سقز و قروه به شیوۀ جدید و مبتنی بر 
رعایت حداقل اصول فنی و بهداشتی ساخته شدند؛ ولی در شهرهای کوچک تر مثل 
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مریوان و بانه اغلب ساختمان ها هنوز هم قدیمی و گلی بودند )ساکما، 91/293/10122(. 
ساختمان سازی مدرن به مصالح جدید نیاز داشت که مهم ترین آن ها سیمان و آجر بودند 
که هر دو گران بودند و هزینۀ حمل آن ها از تهران یا تبریز به کردستان، قیمت ها را باالتر 
می برد )ساکما، 91/293/2366(؛ به همین علت احداث کوره و کارخانۀ آجرپزی ضرورت 
پیدا کرد. سنندج و سقز در سال 1343 مرکز تولید آجر در کردستان شدند )امکانات توسعۀ 
صنعتی در کردستان و کرمانشاهان، بی تا، صص 103-104(. یکی از مشکالت شهرهای 
کردستان، کمبود ساختمان های اداری و خدماتی بود. ساختمان زندان شهربانی سنندج، 
حداقل تا اواخر 1342، در مجتمع استیجاری غیرمستحکمی قرار داشت که دارالتأدیب، 
بازداشتگاه، زندان زنانه، حمام و آشپزخانه نداشت. به همین دلیل سرهنگ کمانگر -سرپرست 
شهربانی های استان کردستان- از ریاست سازمان عمران کردستان، چهار میلیون ریال 
بودجه برای ساخت زندان تقاضا کرد )ساکما، 220/14719(. گزارش روزنامۀ اطالعات از 
زندان سنندج در خرداد 1342 وضعیت مذکور را تأیید می کند. ساختمان فرمانداری سقز 
در سال 1348، استیجاری و متعلق به شهرداری بود که طبق قرارداد باید ماهیانه 800 تومان 
پرداخت می شد؛ ولی به دلیل نبود اعتبار، هیچ مبلغی پرداخت نشده بود. ساختمان عمارت 
ساختمان  )ساکما، 91/293/2822(.  بود  ساخت  درحال  به کندی  فرمانداری  به  متعلق 
شهربانی و زندان سقز روی گورستان شهر بنا شدند. این گورستان به دستور شهرداری 
با بولدوزر تخریب شده بود و استخوان های روآمدۀ مردگان، موجب ناراحتی اهالی شده 
بود )ساکما، 290/5612(. سنندج حداقل تا 1347، هتلی مناسب برای پذیرایی از مقامات 
عالی رتبه نداشت. به همین دلیل استاندار کردستان در تاریخ 47/2/31 به هنگام ورود دنیس 
رایت، سفیر ملکۀ انگلستان، و دکتر باخ، نمایندۀ شورای فرهنگی بریتانیا مجبور شد در 
عمارت استانداری از آن ها پذیرایی کند. معروف ترین هتل استان کردستان در این زمان هتل 

رئوف بود که وضعیت مناسبی نداشت )ساکما، 91/293/2995(.
رشد شهرنشینی در ایران و به ویژه از دهۀ چهل شمسی به بعد، تقاضا برای مسکن را 
چندبرابر کرد. در شهرهای کردستان این تقاضا به علت تعداد اندک ساختمان های مناسب، 
و حضور کارمندان غیربومی و گرانی مصالح، زیاد بود. در دورۀ محمدرضاشاه وضعیت 
مسکن در تمام شهرهای استان کردستان نامطلوب بود. مأموران دولتی این استان که اغلب 
غیربومی بودند به علت نبود مسکن مناسب و گرانی کرایۀ منزل به طور جدی در مضیقه 
بودند )ساکما، 290/5612(. به همین علت دولت ناگزیر شد زمین مرغوب با قیمت کم به 
آن ها واگذار کند تا کارکنان دولت بتوانند با استفاده از زمین ارزان قیمت برای خود خانه ای 
بسازند؛ ولی این کار به رونق ساخت وساز و حل مشکل مسکن کمک نمی کرد، زیرا 
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اغلب آن ها بعداز چند سال و پایان مأموریت کاری شان، زمین خود را به چندبرابر قیمت 
می فروختند )ساکما، 91/293/2822(. شهردار سقز در سال 1348 نیم هکتار زمین به ارزش 
بیشتر از 500 هزار تومان را ازدست زمین خواران پس گرفت ) ساکما 293/91/2826(. 
روند روبه رشد قیمت زمین در شهرهای کردستان و نبود نظارت موجب شد تا مسئلۀ 

زمین خواری خود را نشان دهد.
در گزارش محرمانۀ شهربانی استان کردستان در 1350/10/12 قید شده است: »وضع 
مسکن در سطح استان نامطلوب بوده و مردم و به ویژه کارمندان دولت ازلحاظ نبودن 
مسکن و گرانی کرایه خانه شدیداً ناراحت هستند« )ساکما291/5612(. شهرداری مریوان 
تا 1350، زمین زیادی از مالکان خریده بود و بعداز تغییر کاربری، به قیمت متری 10 تا 15 
ریال به کارمندان به اقساط فروخته بود و سند آن ها را هم واگذار کرده بود؛ ولی تا آن زمان 
خانه ای در این زمین ها ساخته نشده بود )ساکما، 91/293/2553(. عالوه بر ساختمان سازی 
و واگذاری زمین به کارمندان، پرداخت وام به کارگران برای ساخت مسکن کارگری، و 
ساخت منازل سازمانی و شهرک سازی نیز دو راه دیگر وزارت مسکن و آبادانی برای بهبود 
وضعیت مسکن در استان کردستان از اوایل دهۀ پنجاه شمسی بود )ساکما، 91/293/9603؛ 
91/293/2790(. در شهر سقز که کرایه خانه از شهرهای دیگر استان بیشتر بود، در 1352 
سیزده باب خانۀ سازمانی به کارمندان تحویل داده شد و عملیات ده ساختمان دیگر نیز 

آغاز شد )ساکما، 91/293/9603(.

9. بهداشت و درمان
بهداشت و درمان همواره یکی از محورهای اساسی مطرح در توسعۀ پایدار کشورهاست. 
داشتن جامعه ای سالم و پویا یکی از اولویت های مهم توسعه در هر کشور است. محیط 
سالم و پاکیزه در داخل و بیرون منزل موجب نشاط و پویایی افراد جامعه خواهد شد. 
بهداشت و سالمت با توسعۀ پایدار شهری ارتباطی تنگاتنگ دارند. اهمیت رعایت بهداشت 
محیطی، و نظافت عمومی و شخصی در توسعۀ پایدار شهری اصلی علمی است و توسعه 
بدون تأمین سالمت مردم دشوار و حتی غیرممکن است. یکی از مشکالت اساسی در این 

زمینه عالوه بر کمبود مراکز درمانی، نبود پزشکان متخصص در زمینه های مختلف بود.

9. 1. بهداشت محیطی
شهرها و روستاهای کردستان در دهۀ سی و چهل به دلیِل کمبود زیرساخت های بهداشتی 
و نیروی انسانی دوره ای دشوار را پشت سر گذاشتند. جمعیت رو به افزایش، نیازهای 
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درمانی را افزایش می داد. نبود حمام های عمومی در روستاها و منازل قبل از 1340، حتی 
نبود مکانی مناسب برای شست وشو در منازل شخصی، موجب وضعیت بد بهداشت 
محیطی در اغلب روستاهای کردستان شده بود. در روستاها همواره می شد انباشتی از پهن 
را در وسط قریه و مسیر آب چشمه ها دید که با جمع شدن آب، محل تولید میکروب 
می شد )ساکما، 91/293/2553(. در خرداد 1342 سه مرکز ثابت تلقیح در بهداری های 
سقز، بیجار و قروه برای مبارزه با بیمارهای واگیردارِ دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، حصبه و 
آبله افتتاح شد ) روزنامۀ اطالعات، ش11096، 1342/2/30، ص10(. طبق اسناد از 330 
روستای شهرستان سقز در 1348، تنها 3 روستا حمام داشت )ساکما، 91/293/2822(. در 
1352/12/12 قرارداد تکمیل 8 باب حمام در روستاهای خوشه دره، کچل منگان، چوملو، 
عرب اوغلی، سرچشمه، گل تپه، کریم آباد، و مزرۀ شهرستان سقز به مبلغ 701٬880 ریال 
بین اداره کل آبادانی و مسکن کردستان و آقای محمدصالح سعیدی منعقد شد. قرارداد 
دیگری هم برای تکمیل 10 باب حمام روستایی در شهرستان قروه به مبلغ 789٬160 ریال 
در 1352/12/14 بین اداره کل آبادانی و مسکن کردستان و آقای ابراهیم مرادی بسته شد 

)ساکما، 91/293/2790(.
کاشی کاری  مثل  بهداشتی  اصول  نیز  در شهرها  و شهرسازی  در ساختمان سازی 
اماکن بهداشتی و فاضالب سازی رعایت نمی شد. نانوایی ها و قصابی ها و قهوه خانه ها 
غیربهداشتی بودند. طبق آئین نامۀ کمک بالعوض به انجمن های دهات، 9 طرح عمرانی 
در جلسۀ 1343/12/13 در استانداری کردستان تصویب شد که چند طرح آن تأمین و 
بهداشتی کردن آب روستایی بود )ساکما، 91/297/645(. تا اواخر دهۀ چهل شمسی، اکثر 
نانواهای کردستان، برای تخمیر و طبخ نان از آب حوض مساجد و دیگر جاها استفاده 
می کردند؛ هم چنین دیوار نانوایی ها کاشی کاری نبود )ساکما، 91/293/2822(. کاشی کاری 
دکان های قصابی شهر سقز در 1348 انجام شد )ساکما، 91/297/645(. فاضالب شهر 
سقز حداقل تا شهریور 1348، به صورت روباز به داخل رودخانۀ سقز رها می شد )ساکما، 

.)91/293/2822

9. 2. مسائل درمانی
مهم ترین نیاز استان کردستان در موضوع درمان، تأمین نیروی انسانی متخصص بود که 
به نسبت جمعیت استان اندک بود. شهرستان های استان کردستان حداقل تا اواخر دورۀ 
پهلوی به دلیل نبود پزشک متخصص و جراح دچار مضیقه بودند )ساکما، 290/5612(. 
در تیرماه 1334 ازطرف سازمان برنامه پنج میلیون ریال برای تکمیل بیمارستان نیم سوختۀ 
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لشکر سنندج اختصاص یافت )روزنامۀ اطالعات، ش8716، تیر 1334، ص7(. امان اهلل خان 
اردالن )حاج عزالممالک( -نمایندۀ سنندج در مجلس هجدهم شورای ملی- خواستار 
حضور نخست وزیر برای پاسخ به معطل ماندن تکمیل بیمارستان نیم سوخته شد )مشروح 
مذاکرات مجلس... ، دورۀ 18، ج174، مورخ 1334/9/2(. بیمارستان سنندج سال 1337 
دستگاه عکاسی داشت، ولی دکتری که بتواند عکس برداری کند نداشت )مشروح مذاکرات 
مجلس... ، دورۀ 19، ج248، 1334/9/25(. در گزارش روزنامۀ اطالعات در 1341/11/7 
قید شده است که پزشک متخصص و قابله در شهر سقز موجود نیست )روزنامۀ اطالعات، 
ش11009، 1341/11/7، ص7(. بهداری قروه در سال 1341 تنها یک پزشک داشت که 
در روز حدود 250 بیمار را معاینه می کرد )روزنامۀ اطالعات، ش10833، 1341/4/6، 
ص14(. نبود قابلۀ تحصیل کرده در بیجار در سال 1342، موجب نگرانی بانوان حاملۀ 
این شهر شده بود )روزنامۀ اطالعات، ش11238، 42/8/16، ص10(. هنگام بارش برف 
در زمستان و مسدودشدن راه های ارتباطی، روستاها با کمبود دارو و خدمات پزشکی 
مواجه بودند. ادارۀ بهداری و سپاه بهداشت معموالً در جاهایی درمانگاه ایجاد می کردند 
که از راه مناسب برخوردار بودند و روستاهای فاقد جادۀ مناسب از این امکانات محروم 
بودند )ساکما، 91/293/2553(. در فصل زمستان به دلیل قطع یا محدودیت ارتباط روستا 
با شهر در استان کردستان، پیش بینی تأمین کاالهای موردنیاز روستاییان و تجهیز اکیپ های 
بهداشتی به وسایل دارویی و امدادی ضرورت پیدا می کرد تا درصورت نیاز خدمات 
الزم به مردم عرضه شود )ساکما، 91/293/10122(. سه بیمارستان شهناز پهلوی بیجار، 
25تختخوابی مریوان، و 25تختخوابی بانه با حضور دکتر آموزگار -وزیر بهداری- در 
مرداد سال 1343 افتتاح شد )ایران نوین، ش29، 1343/5/20، ص4؛ ش31، 1343/5/22، 
ص4(. تا سال 1348 از مجموع 330 روستای شهرستان سقز، تنها سه روستای ترجان، 
چاغرلو، و سنته درمانگاه داشتند )ساکما، 91/293/2822(. کشتارگاه سقز در سال 1348 و 

کلینیک دامپزشکی آن در سال 1352 افتتاح شد )ساکما، 91/293/9603(.
شهرستان قروه تا سال 1352، بیمارستان، زایشگاه و درمانگاه داشت. بیمارستان قروه 
به عنوان مسیحی شناخته می شد و اتفاقاً در آن جا تبلیغ مسیحیت هم می شد. درمانگاه های 
دل بران و دهگالن پزشک نداشتند. در همین سال 1352 برای احداث ساختمان درمانگاه 
شیروخورشید سرخ قروه و تأمین اعتبار برای احداث خانۀ پزشک آن هم اقدام شد )ساکما، 
91/293/9618(. تا پایان برنامۀ چهارم توسعۀ اجتماعی و اقتصادی )1351ش(، در تمام 
کردستان 34 پزشک متخصص و 90 پزشک عمومی مشغول عرضۀ خدمات پزشکی 
بودند که 85 درصد آن ها خارجی بودند. از 1800 روستای استان کردستان فقط در 22 
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روستا خانۀ بهداشت تأسیس شد و 17 مرکز بهداشت شهری هم به وجود آمد. هیچ گونه 
دانشکده یا دانشگاه پزشکی در کردستان به وجود نیامد. امکانات بهداشتی و خدمات 
پزشکی روستاها هم بسیار کمتر از شهرها بود )قدیمی، طیب، مصاحبه، 1393/11/21، 

خبرگزاری تسنیم(.

10. خدمات شهری و روستایی
10. 1. آب آشامیدنی

آب آشامیدنی شهرهای کردستان تا دهۀ چهل ازنظر بهداشتی و لوله کشی وضعیت قابل قبولی 
نداشت و مردم از این وضعیت بسیار ناراضی بودند؛ تاجایی که دغدغۀ مردم بزرگ ترین شهر 
استان کردستان )سنندج( تأمین آب آشامیدنِی سالم بود. در سال 1344 آبِ لوله کشی شهر 
سنندج از چاه تأمین می شد )ساکما، 370/9501(. آب بعداز خروج از چاه داخل منبع ذخیرۀ 
روباز می ریخت؛ به همین علت باوجود کلریزه کردن روزانه، بازهم احتمال آلودگی آب وجود 
داشت )روزنامۀاطالعات، ش11281، 1342/10/13، ص10(. آب آشامیدنی شهر سقز 
مشکالت خاص خود را داشت؛ زیرا آب شرب سقز از تصفیۀ آب رودخانه به دست می آمد. 
آب رودخانۀ ملقرنی با لوله کشی به منبع آب هدایت می شد و پس از تصفیۀ فیزیکی و شیمیایی، 
برای شرب در لوله های شهر جاری می شد. یکی از مشکالت مربوط به آب آشامیدنی در 
شهرهای سردسیر کردستان مثل سقز، یخبندان در فصل زمستان و قطع آبِ لوله کشی بود؛ 
به گونه ای که شهربانی سقز در دی ماه 1351 مجبور شد آب مصرفی زندانیان را با آب کردن 
برف تأمین کند. این قبیل مشکالت موجب اعتراض مردم و نگرانی مسئوالن بود )ساکما، 
91/293/2848(. در اسفند 1352، هنوز مردم سقز ازلحاظ آب آشامیدنی در مضیقه بودند 
و چون تجهیز چاه جدید نیز کفایت نمی کرد، بایستی دو حلقۀ چاه دیگر حفر می کردند 
)ساکما، 91/293/9603(. سال 1348 سیستم لوله کشی شهر سقز حدود 400 انشعاب داشت 
که نه کفاف تقاضای شهروندان را می داد و نه ظرفیت انشعاب بیشتری داشت. فیلترهای این 
تأسیسات به دلیل استفادۀ مداوم و درنتیجه مستعمل شدن، به هنگام بارندگی و سیل قادر نبودند 
آب را تصفیه کنند. در این زمان قیمت هر مترمکعب آب 4 ریال بود )ساکما، 91/293/2822(. 
شهر قروه سال 1344، آبِ لوله کشی نداشت و مردم آن از آب چاه استفاده می کردند )ساکما، 
91/293/10122(. آب آشامیدنی قروه تا اوایل دهۀ پنجاه، با دو موتورپمپ هریک به قدرت 
31 اسب بخار از چاه به شبکۀ پمپاژ وارد می شد و مازاد آن در منبع 300مترمکعبی ذخیره 
می شد. اغلب خانه ها لوله کشی نداشتند و تا سال 1350 با احتساب شیرهای عمومی مساجد 

و غسالخانه ها 75 انشعاب آب در شهر وجود داشت )ساکما، 290/5612(.
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تا سال 1349، مرحلۀ اول لوله کشی شهر بانه تمام شده بود. تابستان 1349، بانه با 
کمبود آب مواجه بود و مسئوالن وقت، چارۀ کار را حفر چاه نیمه عمیق دانستند )ساکما، 
91/293/2495(. ظرفیت منبع آب شهر مریوان در سال 1350، سیصد مترمکعب بود که 
برای نیاز شهر کافی نبود. به همین دلیل با پمْپ آب را از دریاچۀ آریامهر )زریوار( به داخل 
شهر انتقال می دادند. عالوه براین، دو رشتۀ قنات در شمال شهر و چاه هایی در جنوب 
احداث شد که آب آن ها با موتور به منبع آب که در قسمت مرتفع شهر قرار داشت، 
پمپاژ می شد )ساکما، 91/293/2553(. آب آشامیدنی شهر مریوان به دلیل توسعۀ شهر در 
نیمۀ دوم سال 1351 دچار کمبود اساسی شد. اجارۀ قنات خصوصی هم چاره ساز نشد 
و درنهایت شهرداری یک حلقه چاه عمیق را در سه کیلومتری شهر از وزارت آب و برق 

خرید و به شبکۀ آب شهری وصل کرد )ساکما، 91/293/10110(.
درحالی که شهرهای کردستان ازلحاظ آب آشامیدنی مشکل جدی داشتند، بدیهی بود 
که در روستاها مشکل بیشتر باشد. طبق گزارش کارشناس دفتر برنامه ریزی سازمان برنامۀ 
استان کردستان )مرداد 1350(، اورمان تخت در شهرستان مریوان با بیشتر از 2000 نفر 
جمعیت چنان با مشکل بی آبی روبه رو بود که فقط چند نفر در قریه مشاهده شدند. در 
روستاهایی که چشمۀ آب در پایین دست روستا بود، امکان لوله کشی بدون پمپاژ نبود و ایْن 
کار را پرهزینه می کرد. مشکل دیگر برای تأمین آب روستاها مالکیت خصوصی برخی از 

چاه های آب بود که برای مردم و دولت دردسر داشت )ساکما، 91/293/2553(.

10. 2. برق
سابقۀ تأمین برق در شهرهای کردستان به اوایل دهۀ سی شمسی برمی گردد. در این 
زمان تأمین آب و برق به درخواست اول مردم شهرهای کردستان تبدیل شد. در سال 
برق  قیمت  بود.  پنج هزار ریال  استان کردستان  برق در شهرهای  اشتراک  1342 حق 
هر کیلووات شش ریال بود. عالوه براین، هر مشترک باید ده ریال عوارض ماهانه هم 
پرداخت می کرد. این حق اشتراک و هزینۀ برق مصرفی نسبت به درآمد مردم بسیار زیاد 
بود و موجب نارضایتی مردم شد )روزنامۀ اطالعات، ش11096، 1342/2/30، ص10(. 
در سال 1334، ازطرف سازمان برنامه یک دستگاه کارخانۀ برق در بانه نصب شد )روزنامۀ 
اطالعات، ش8811، 1334/7/11، ص10(؛ ولی در سال 1346 حدود دوسوم مردم شهر 
هنوز برق نداشتند )روزنامۀ اطالعات، ش12369، 1346/6/7، ص15(. در شهریورماه 
1347 موتوربرق 400کیلوواتی بانه در شرف اقدام بود )ساکما، 91/293/10110(. برق 
شهر بانه از چهار مولد برق به قدرت تقریبی شش صد و پنجاه کیلووات تأمین می شد که 
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یک مولد چهارصدکیلوواتی آن اوایل سال 1349 نصب شده بود، ولی شبکۀ انتقال شهر 
کشش انتقال این نیرو را نداشت )ساکما، 91/293/2495(. برق بانه در تابستان 1349، به  
علت  خرابی سیم خیلی افت داشت. مدیرکل آبادانی و مسکن کردستان -ایرج مهاجر- در 

1349/4/29، تعداد 200 اصله تیر و 100 تن سیمان برای انجام عملیات برق و بهسازی 
محیط و راه سازی بانه ارسال کرد. در این زمان ازنظر اداری، برق بانه زیرنظر ادارۀ برق 
سقز بود )ساکما، 91/293/2601(. شهر سقز در سال 1348، باوجود 4 مولد برق به قدرت 
850 کیلووات، به خرید یک دستگاه مولد برق 400کیلوواتی هم نیاز داشت. وضع شبکه 
و چراغ های معابر و خیابان ها خوب بود. در سه نقطۀ شهر سه پست ترانسفورماتور 
به قدرت های 500 و 350 و 250 کیلووات نصب شده بود )ساکما، 91/293/2822(. 
طبق اسناد، حداقل تا اسفند 1352، هنوز برق شهر سقز محدودیت داشت و موجب 
نارضایتی مردم بود )ساکما، 91/293/9603(. قدرت برق شهر سنندج تا 1347، حدود 
2500 کیلووات بود که با ساخت نیروگاه جدید و نصب دو مولد دیزلی 1200کیلوواتی 
در همین سال، انتظار می رفت که به حدود 5000 کیلووات برسد؛ هزینۀ این طرح بالغ بر 
41/294/000 ریال پیش بینی شده بود؛ ولی این مبلغ برای اتمام طرح توسعۀ کلی برق 
سنندج کافی نبود و هزینۀ بیشتری صرف این کار شد و این طرح با مبلغ 69/117/000 

ریال به سرانجام رسید )ساکما، 370/9501(.
برق مریوان طبق اسناد حداقل تا 1350، فوق العاده ضعیف بود و در اکثر ساعات کار 
نمی کرد. کارشناس دفتر برنامه ریزی سازمان برنامۀ استان کردستان، در گزارش مأموریت 
نیاز  کاری خود به مریوان در 1350/5/23، موتوربرق 500کیلوواتی را برای این شهر 
ضروری تشخیص داد )ساکما، 91/293/2553(. وزارت آب و برق اوایل سال 1351 
موتور درخواست شده را به مریوان فرستاد؛ ولی چون ساختمان آن آماده نبود، موتور بیشتر 
از هشت ماه در فضای آزاد و بدون هیچ گونه سرپوشی نگهداری شد. در گزارش فرمانداری 
احتمال خرابی مولد برق و وسایل آن آمده و پیش بینی شده است که به دلیل استهالک 
مولدهای برق شهرداری احتمال خاموشی شهر می رود )ساکما، 91/293/10796(. این 
پیش بینی محقق شد و کوچه ها و خیابان های مریوان شب ها روشنایی نداشتند. شهرداری 
مریوان، سال 1352، فروش امتیاز برق را محدود کرد که موجب نارضایتی مردم شد 
)ساکما، 91/293/10122(. قروه حداقل تا سال 1350، حدود 600 انشعاب برق داشت. 
وضعیت برق شهر نامساعد بود و کفاف شهر را نمی داد. وضع روشنایی در شب به قدری 
خراب بود که بیشتر مردم از چراغ نفتی استفاده می کردند )ساکما، 290/5612(. مردم قروه 
در سال 1352، از نصب نشدن موتوربرق های جدید خریداری شده ناراضی بودند )ساکما، 
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91/293/9618(. برق بیجار 15بهمن1340 شبانه روزی شد )روزنامۀ اطالعات، ش11025، 
1341/11/28، ص10(. روستاهای کردستان هم چنان تا پایان دهۀ 40 از برق محروم بودند 

)ساکما، 91/293/10122(.

10. 3. تلفن و ارتباطات
در دهۀ سی شمسی اغلب تلگراف های شهرستان های استان کردستان زودتر از ده روز 
به مقصد نمی رسید )ساکما، 230/7491(. وضعیت تلفن تمام شهرهای کردستان بد بود. 
باوجوداین که تقاضا برای اشتراک زیاد بود، ولی سرمایه گذاری دولت در این بخش سودده 
اصاًل کافی نبود. برای نمونه، گزارش وضعیت تلفن بیجار در 1334 به نقل از روزنامۀ 
اطالعات خواندنی است )روزنامۀ اطالعات، ش8937، 1334/12/12، ص7(. مردم سقز 
در 1346 از وضعیت تلفن شهر ناراضی بودند و شرایط را بدتر از 1320 توصیف می کردند. 
شبکۀ تلفن سقز در سال 1348، تعداد 650 شماره داشت )ساکما، 91/293/2822؛ روزنامۀ 
اطالعات، ش12357، 1346/5/24، ص1(. ارتباط تلفنی مریوان با سنندج حداقل تا 1352، 
اغلب قطع بود یا به علت تماس با سروآباد اشغال بود. استاندار کردستان در 1352/2/8 طی 
نامه ای محرمانه به ریاست اداره کل مخابرات استان کردستان خواستار شد تا ارتباط تلفنی 
مریوان-سروآباد با خط جداگانه انجام شود )ساکما، 91/293/10122(. مرکز تلفن سه کانالی 
هیتاچی شهر قروه با یک کانال به طور اتوماتیک و بالفاصله با تمام شهرهایی که ماکروویو 
داشتند، ارتباط برقرار می کرد و از دو کانال دیگر با کمی تأخیر ازطریق سنندج برای ارتباط 
با سایر شهرستان ها استفاده می کرد. مرکز تلفنی 400شماره ای نیز تا اواخر 52 در شهر 
قروه آمادۀ بهره برداری شد )ساکما، 91/293/9618(. تا 1342 ادارات پست، دستگاه های 
تلگراف، تلفن دولتی و بی سیم در سنندج، مریوان، بانه و سقز دایر بودند )امکانات توسعۀ 
صنعتی در کردستان و کرمانشاهان، بی تا، ص27(. در سال 1348 ساختمان پست سروآبادِ 
مریوان مشغول به کار بود )ساکما، 91/293/2601(. خط هوایی سنندج-تهران فروردین 
1340 افتتاح شد و سه شنبه ها برنامۀ پرواز به تهران داشت )روزنامۀ اطالعات، ش10469، 
که  اجتماعی  و  اقتصادی  و  عمرانی  توسعۀ  برنامه های  براساس  1340/1/15، ص14(. 
از برنامۀ سوم می بایست همگام با اهداف انقالب سفید اجرا می شدند، انتظار می رفت 
کردستان درزمینۀ ایجاد زیرساخت های صنعتی و خدماتی، بهداشت، درمان، راه، مخابرات، 
و فضای شهری دچار تحوالت بنیادین شود؛ ولی براساس اسناد معتبر، بیشتر شهرستان های 
استان کردستان تا پایان برنامۀ چهارم هنوز به طور کامل از نعمت برق برخوردار نبودند و 
بیشتر شهرستان های این استان در دهۀ 50 برق دار شدند. روستاهای استان هم هم چنان از 

سیداصغر آقامیرزایی |  منیژہ صدری
 اسامعیل حسن زاده |  منصور حیدری



97
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

»برق، مخابرات، راه، پست، تلفن، تلگراف، و حداقل استانداردهای زندگی« محروم بودند. 
تنها فرودگاه استان هم، در شهر سنندج تأسیس شده بود؛ ولی نیمه فعال بود.

10. 4. اصناف
رشد شهرنشینی موجب شد تا در وضعیت اصناف تغییراتی پیدا شود. شهر، اصناف خود 
را به وجود می آورد؛ برای نمونه در دهۀ چهل شمسی ارابه جای خود را به تاکسی داد 
و رانندگی تاکسی به مشاغل شهرها اضافه شد. سرویس تاکسی رانی سقز در سال 1346 
پیدا کرد.  افزایش  تاکسی  به هشت  تا سال 1348  و  دایر شد  ماشین  با شش دستگاه 
لباس تاکسیرانان سنندج در سال 1346 متحدالشکل شد و رانندگان از کاله مخصوص و 
عالمت شناسایی رانندگی استفاده می کردند )ساکما، 91/293/2822؛ روزنامۀ اطالعات، 

ش12242، 1346/1/12، ص11(.
شغل اصلی مردم کردستان »کشاورزی و دامداری« بود که معموالً بیشتر از نصف 
سال بی کار بودند؛ به همین علت صنایع دستی در کردستان به عنوان شغل دوم بازار گرمی 
داشت. واردات بی رویه و حمایت نکردن دولت موجب شد تا صنایع دستی در دهۀ چهل 
به سرعت رو به افول بگذارند. بافندگان قالی و جاجیم، و دوزندگان کفش نمونه هایی از 
این اصناف بودند )امکانات توسعۀ صنعتی... ، بی تا، صص 167-168(. زمانی که شرایط 
جوی برای کشت وکار مناسب نبود، مردم کردستان دچار اضطراب و نگرانی می شدند 
)ساکما، 91/293/9618(. شغلی که در دهۀ چهل، به سرعت رشد کرد نانوایی بود. مردم 
اغلب شهرهای کردستان ابتدا در خانه های خود نان می پختند و چند نانوایی هم در هر شهر 
بیشتر برای رفع نیاز مأموران دولتی و مسافران مشغول کار بودند. در برخی از شهرهای 
کردستان نان کیفیتی نداشت. مردم بانه مجبور شدند چند نفر نانوا از سنندج و سقز بیاورند 
که تاحدودی به بهبود کیفیت نان این شهر کمک کرد )ساکما، 91/293/2495(. نان اهالی 
سقز بیشتر از غلۀ دهات تأمین می شد و در سال هایی که غله دچار آفت می شد، گندم 
مورداحتیاج از بیجار وارد می شد )ساکما، 91/293/2822(. سقز در سال 1348، تعداد 24 
دکان نانوایی داشت که فروش هفتگی هرکدام، 150 الی 200 کیلو بود. این فروش کم، 
مشکل بزرگی برای نهاد نظارتی نانوایی ها در آن زمان یعنی شهرداری ها به وجود آورد؛ زیرا 
نانواها به دلیل فروش کم، به ناچار از کیفیت و کمیت نان می زدند و متعاقب آن شهرداری 
مجبور بود به دلیل کم فروشی آن ها را موردپیگرد قرار دهد )روزنامۀ اطالعات، ش8762، 
1334/6/7، ص7(. گزارش نمونه ای از اعتراض مردم سنندج به کیفیت کم نان در روزنامۀ 
اطالعات درج شده است )روزنامۀ اطالعات، ش8762، 1334/6/7، ص7(. در شهرهای 
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کردستان نان لواش و سنگک پخت می شد. نان لواش با پنجاه درصد آرد سفید، هر کیلو 
9/5 ریال و نان سنگک هر کیلو 7/5 ریال بود )ساکما، 91/293/2822(. مردم قروه نان 
موردنیاز خود را اغلب در خانه تهیه می کردند. تا 1350 تنها دو نانوایی در این شهر باز 
بودند که یکی سنگک و دیگری لواش می پخت. به دلیل پخت کم و درنتیجه قیمت زیاد، 
نان نسبت به درآمد کشاورزی منطقه گران بود )ساکما، 290/5612(. صنف دیگری که در 
شهرهای کردستان رونق گرفت قصابی بود. قبل از دهۀ چهل، بیشتر نیاز گوشت خانوارها را 
خود آن ها تأمین می کردند؛ ولی رشد شهرنشینی و تغییر در سبک زندگی، مردم شهرنشین 
را مجبور کرد تا دام ها را از شهرها خارج کنند. شهر سقز در سال 1348، تعداد 20 باب 
دکان گوشت فروشی داشت. گوشت بااستخوان هر کیلو 8 تومان و گوشت بدون استخوان 
هر کیلو 10 تومان فروخته می شد )ساکما، 91/293/2822(. در قروه، روزانه به طور متوسط 
10 الی 11 رأس گوسفند شیشک نر کشتار می شد که بازرس بهداشت آن را مهر می کرد. 
گوشت اغلب با وسایل غیربهداشتی حمل می شد. در سال 1348 گوشت بااستخوان هر 

کیلو 7/5 تومان و بی استخوان 9/5 تومان بود )ساکما، 290/5612(.
شهرستان های استان کردستان ازلحاظ اقتصادی به تهران، همدان و سنندج وابسته بودند. 
کاسب کاران معموالً اجناس خود را از این سه شهر تهیه می کردند. بیشتر روستاییان که 
درواقع تنها تولیدکنندگان شهرستان های کردستان بودند، کاالهای خود را در بازار بزرگ 
همدان عرضه می کردند. کمیسیون نظارت بر قیمت ها در 1352، باتوجه به فاکتورهای خرید و 
فروش تالش می کرد از افزایش قیمت ها جلوگیری کند؛ ولی واقعیت بازار یا با این قیمت های 
دستوری انطباقی نداشت یا عالقه به کسب سود بیشتر، عمده فروشان را به این سمت برده بود 
که یا فاکتور فروش به مشتری تحویل ندهند و یا درصورت تحویل فاکتور، قیمت ها را در آن 
صوری و کمتر از مبلغ توافق شده بنویسند. گزارش سری فرمانداری قروه در 1352 از گرانی 
و روند افزایش قیمت ها و تأثیر آن در تشویش مردم حکایت دارد )ساکما، 91/293/9618(. 
قیمت ارزاق عمومی مدام ترقی می کرد؛ درنتیجه شهرداری مریوان در سال 1352 تصمیم 
گرفت قیمت مایحتاج عمومی را کنترل و بر آن نظارت کند که در این کار موفق نشد. قند 
و شکر در انحصار دولت بود و به همین دلیل نحوۀ توزیع آن خیلی اهمیت داشت. وقتی که 
اداره کل دارایی کردستان در 1332 تصمیم گرفت آقای فاضلیان -رئیس ادارۀ دارایی سقز- را 
منتقل کند، رؤسای طوایف و ایالت آن جا مانند طایفۀ فیض اهلل بیگی، ایل خورخوره، ایل 
گورک، طایفه وکیلی و... به دلیل عملکرد عادالنۀ او درزمینۀ توزیع قند و شکر طی نامه ای به 
وزیر دارایی خواستار شدند که او در سقز باقی بماند )ساکما، 230/7491(. در نیمۀ اول 1352 
قند و شکر در سقز گران و احتکار شد. شرکت فرش بیجار به مناسبت جشن های 2500ساله، 
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به بافنده های فرْش پارچه و قند هدیه می داد )ساکما، 91/293/2565(

11. نتیجه
استان کردستان به دلیل موقعیت مرزی و مسائل قومی جذابیت زیادی برای آثار پژوهشی 
دارد؛ ولی به دلیل همین ویژگی، بیشتر آثار علمی مربوط به آن در موضوعات سیاسی و 
نظامی منحصر شده و حوزۀ اجتماعی مغفول مانده است. مهم ترین بخش عمرانی در این 
استان، راه سازی بوده است. آنچه که در طول سال های 1332 تا 1352 طی پروژه های 
راه سازی محقق شد ناچیز بود. دلیل این ناکامی عالوه بر بودجۀ ناکافی، مدیریت ناکارآمد، 
و شرایط جغرافیایی نیز بود. تا 1332 در تمام استان حتی یک بیمارستان مناسب وجود 
نداشت. تا سال 1352، چندین بیمارستان در شهرهای مختلف کردستان ساخته شد؛ 
ولی نبود یا کمبود متخصص موجب شد تا مشکل درمانی در این استان تداوم داشته 
باشد. مسکن، آب، برق و تلفن در طول دهۀ سی و چهل در شهرهای کردستان رشد 
نسبی داشتند؛ ولی بااین حال مسئلۀ خدمات شهری در کردستان کاماًل حل نشد. آهنگ 
تحوالت عمرانی و بهداشتی کردستان از میانگین کشور کندتر بود. تحوالت محقق شده، 
با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در دیگر مناطق کشور تناسبی نداشت؛ به همین دلیل 
به لحاظ اقتصادی شهرهای پرجمعیت و فعالی در استان کردستان شکل نگرفتند؛ درحالی که 

شهرهای استان های همجوار )کرمانشاه و همدان( بیشتر رشد کردند.
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Abstract:

Purpose: To investigate the state of audio and video archives of IRIB with regard 
to  the infrastructure and the degree of integrity of digitization operations.
Method and Research Design: Views of practicing professionals of 52 IRIB archives 
were sought in this survey. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. 
Data was analyzed using one-sample t-test and Kolmogorov-Smirnov test.
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Digital resource management was regarded integrated.  However, Audio and video 
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چڪیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران ازلحاظ 

زیرساخت ها و نیز مقایسۀ میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی آن ها با آرشیوهای مطرح دنیاست.

روش/ رویکرد پژوهش: نظرات 52 کارشناس به نمایندگی از 52 آرشیو از زیرمجموعۀ سازمان صداوسیمای ایران 

است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامۀ محقق ساخته است. داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و 

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تحلیل شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: تحلیل یافته ها نشان داد که درمجموع، آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران 

در روند رقمی سازی و در مؤلفه های تبدیل و دریافت و ذخیره سازی منابع در آرشیوهای دیداری-شنیداری دارای 

وضعیت مناسب و مطلوبی هستند. در بخش زیرساخت ها، مؤلفه های نرم افزار، سخت افزار، امنیت، و حفاظت در 

وضعیت مناسبی اند؛ ولی شبکه های ارتباطی در وضعیت مناسبی نیستند. مدیریت منابع رقمی وضعیتی مطلوب 

و مناسب دارد و وضعیت درزمینۀ یکپارچگی مناسب است. نتایج نشان داد که گرچه آرشیوهای دیداری-شنیداری 

سازمان صداوسیما با 95 درصد اطمینان با میانگین 1/25، از یکپارچگی نسبی برخوردارند، ولی ضروری است تا 

مدیران سازمان، به منظور هم سوشدن با آرشیوهای مطرح دنیا، ضمن بررسی وضع موجود و شناسایی نقاط قوت و 

ضعف در فرایند یکپارچگی آرشیو سازمان، تصمیماتی کاربردی و عملیاتی اتخاذ کنند.

کلیدواژه ها: آرشیو دیجیتال؛ آرشیو رقمی؛ رقمی سازی؛ دیداری-شنیداری؛ صداوسیما.
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1.  مقدمه
که  است  این  دارد  اهمیت  اطالعاتی  منابع  رقمی سازی  مفهوم  در  همه  بیش از  آنچه 
رقمی سازی تنها به معنی تبدیل منابع نیست، بلکه مدیریت و حفاظت دیجیتال را نیز 
در خود جای داده است )کاوه، 1389(؛ بنابراین آنچه مدیریت مراکز اطالع رسانی را با 
چالش مواجه می کند تغییرات سریع فناوری اطالعات است که موجب از رده خارج شدن 
سخت افزارها، نرم افزارها و رسانه ها می شود. به عبارت دیگر چنانچه حفاظت از محتوای 
ذخیره شده در رسانه ها طبق سیاستی مشخص نباشد، بعداز چند سال، اطالعات دیجیتال 
این منابع تقریباً ازدست خواهند رفت. طبق مطالب مذکور، در مقالۀ حاضر وضعیت 
زیرساخت های رقمی سازی و نیز میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی در آرشیوهای 
سازمان صداوسیما بررسی می شود تا با تحلیل نقاط قوت و ضعف، با هدف هم سوشدن 

با آرشیوهای مطرح دنیا، گام هایی مطمئن تر برداشته شود.
در سال های اخیر و با هدف متمرکزسازی مواد آرشیوی، جلوگیری از آسیب به 
محتوای آرشیوها، دسترس پذیری سریع تر و آسان تر، اطالع رسانی گسترده تر و فراهم آوری 
تسهیالت بازیابی بهتر، متخصصان آرشیوهای دیداری-شنیداری در کشور، ازجمله در 
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
وزارت خارجه، آستان قدس رضوی و دیگر مجموعه های غنی از مواد آرشیوی شروع 
به بررسی و عملیاتی کردن طرح رقمی سازی مجموعۀ خود. در همین راستا  کرده اند 
متخصصان و مسئوالن آرشیو صداوسیما نیز برآن شدند تا پس از بررسی وضعیت حاضر 
و ارزیابی طرح عظیم دیجیتال سازی، شروع کنند به رقمی سازی آرشیو دیداری-شنیداری 
این سازمان و ازاین طریق مجموعه های خود را به اهداف واقعِی آرشیوی پویا با فناوری روز 
نزدیک تر کنند. ولی در این راستا مشخص نیست که آرشیوهای این سازمان، به چه میزان 
در معیارهای درست و مطلوب باهم یکپارچه اند؟ و اینکه آیا بررسی وضعیت حاضر، 
ارزیابی طرح های درحال اجرا و تعیین نکات مبهم و اشتباه، سازمان را در رسیدن به نتیجۀ 
دلخواه )سهولت در کار سیستم، حفاظت و نگهداری از مواد آرشیوی، افزایش دسترسی 
کاربران به منابع( و جبران هزینه های اجرایی، یاری خواهد کرد؟ این مقاله درنهایت با 
شفاف سازی این نقاط، آرشیوهای دیداری-شنیداری ایران را به سمت رویه ای اصلح و 
یکدست رهنمون می سازد تا مدیران و برنامه ریزان ذی ربط بتوانند ماحصل این تحقیق را 
در تدوین و بازنگری اساس نامه ها و دستورالعمل های رقمی سازی آرشیوهای دیداری-
شنیداری در ایران به کار گیرند و تجربیات را، اساسی برای جلوگیری از دوباره کاری ها و 

اشتباهات احتمالی قرار دهند.

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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برای یکپارچگی عملیات رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیوها، تهیه و 
تدوین استانداردها، فرایندها و ایجاد خدمات مشترک در سراسر جامعۀ آرشیوی ضروری 
به نظر می رسد؛ هم چنین شناخت دقیق نیازمندی ها و زیرساخت های الزم هم برای ایجاد 

آرشیوهایی تمام دیجیتال اهمیتی به سزا دارد.
در  رقمی سازی  عملیات  یکپارچگی  میزان  تبیین  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف 

آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است.
اهداف جزئی تر پژوهش هم عبارت اند از:

روند  در  صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  وضعیت  بررسی   .1
رقمی سازی )تبدیل، دریافت، ذخیره سازی و پشتیبان گیری( منابع؛

2. بررسی وضعیت زیرساخت های رقمی سازی )نرم افزار، سخت افزار، شبکه های 
ارتباطی و انتقال اطالعات، حفاظتی، و امنیتی( در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان 

صداوسیما؛
دیداری-شنیداری  آرشیوهای  در  رقمی  فایل های  مدیریت  وضعیت  بررسی   .3

سازمان صداوسیما.

2. پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر با ارائۀ 9 پرسش، میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی را در آرشیوهای 
کرده است.  بررسی  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان  دیداری-شنیداری 

پرسش ها عبارت اند از:
1. وضعیت موجود تبدیل منابع در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری 

سازمان صداوسیما چگونه است؟
دیداری- آرشیوهای  رقمی سازی  درروند  فایل ها  دریافت  موجود  وضعیت   .2

شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟
آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  پشتیبان گیری  و  ذخیره سازی  موجود  وضع   .3

دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟
4. وضعیت زیرساخت نرم افزار آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 

چگونه است؟
5. وضعیت زیرساخت سخت افزار آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 

چگونه است؟

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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6. وضعیت زیرساخت شبکه های ارتباطی و انتقال اطالعات آرشیوهای دیداری-
شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟

سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  امنیتی  و  حفاظتی  زیرساخت  وضعیت   .7
صداوسیما چگونه است؟

8.  وضعیت مدیریت رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 
چگونه است؟

صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  در  رقمی سازی  یکپارچگی   .9
چه اندازه است؟

3. پیشینۀ پژوهش
برخی از مطالعاتی که در حوزۀ پژوهش حاضر در داخل و خارج ایران انجام شده اند، 

عبارت اند از:
دژبان )1387( در پایان نامۀ خود با عنوان »طرح پیشنهادی مدیریت مکانیزاسیون 
سیستم آرشیو دیجیتال تصویری مرکزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران« شکل گیری 
آرشیوی دیجیتال را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که استانداردهای ابرداده ای 
منابع سمعی-بصری دیجیتال، و تجهیزات و امکانات الزم برای آرشیوداران و کاربران 
آرشیو مرکزی صداوسیما ازنظر اطالع رسانی، حفاظت و نگهداری منابع مطلوب است 
و زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه های مخابراتی با روند رقمی سازی، 
سازگاری اندکی دارند. تاجداران، رضایی شریف آبادی و همت زاده )1390( در مقاله ای 
با عنوان »وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتاب خانه های ملی استرالیا، انگلستان، 
از میراث ملی رقمی، و  ایاالت متحده و کانادا« وضعیت موجود حفاظت و نگهداری 
کارایی و امکانات، و کمبودها و نیازهای موجود در حوزۀ حفاظت رقمی در سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران را بررسی کرده اند. نتیجۀ تحقیق آن ها نشان 
داده است که هرچند سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، در حوزۀ حفاظْت بر ذخیره سازی 
ایمن به همراه پشتیبان گیری تأکید داشته است، ولی برای حفاظت منطقی و تدوین برنامۀ 
»مدیریت  عنوان  با  مقاله ای  در  نداشته است. صمیعی )1390(  اقدامی خاص  حفاظت، 
حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهبردها و استانداردها« ازطریق شناسایی راهبردها 
و شیوه های نگهداری، انباره های رقمی، استانداردها، فرمت ها و ابزارهای ذخیره سازی، 
سطوح دستیابی و امنیت به بررسی وضع موجود حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی منتخب 
عضو شورای جهانی آرشیو پرداخته است. نتایج پژوهش او حاکی است که رسانه های 

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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مغناطیسی برخط و تِیپ الیبرری )Tape Library( و نیز سن ها به دلیل کیفیت و عمر بیشتر و 
هم چنین ادغام بهتر و میسرساختن اشتراک تسهیالت پشتیبان، برای ذخیره سازی و حفاظت 
بلندمدت از پشتیبان ها و اسناد رقمی در آرشیوهای ملی مناسب ترند. رضوی )1393( در 
پایان نامۀ خود با عنوان »ارائۀ الگوی مدیریت منابع ویدئویی دیجیتال سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران برمبنای مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز )او.ای.آی.اس(«، 
نمای کلی آرشیو دیجیتال، و فرایندهای عملیاتی و پیاده سازی آن برای منابع ویدیویی را 
بررسی کرده است. نتایج تحقیق او نشان می دهند که شش بخش از الگوی مدیریت منابع 
ویدئویی شامل دریافت، ذخیرۀ آرشیوی، مدیریت داده، مدیر اجرایی )سرپرستی(، حفاظت 
و دسترسی، از دیدگاه آرشیویست ها و کارمندان آرشیو مهم ترین عناصر الگو هستند. 
بکارت1 و همکاران )2003( در پژوهشی با عنوان »تحلیل شکل های بسته بندی اشیای 
دیجیتال پیچیده، بازنگری اصول ها« بیان کرده اند که طی سال های اخیر تعداد سازمان هایی 
که اطالعات دیجیتالی را دردسترس قرار می دهند به طور گسترده افزایش یافته است. این 
تکامل، توسعۀ استانداردهای بسته بندی و رمزگذاری بازنمون دیجیتالی اشیاء پیچیده )مانند 
آلبوم های موسیقی دیجیتال یا کتاب های دیجیتالی و آلبوم های عکس( را تشویق می کند. 
آن ها در مقالۀ خود، مدل مرجع یکپارچه ای را معرفی کرده اند که بر کیفیت، قابلیت استفاده، 

رمزگذاری و رفتار اشیاء دیجیتالی تأثیر می گذارد.
ورهیول2 )2009( در کتابی تحت عنوان »شبکه ای برای حفاظت دیجیتالی فعالیت های 
جاری، مطالعات تطبیقی بر روی پانزده کتاب خانۀ ملی«، به بررسی برنامه های رقمی سازی 
در آن ها پرداخت. طی مطالعۀ او ساختار کلی حفاظت دیجیتال، قانون واسپاری مسئولیت ها 
و ساختار سازمانی، بودجه بندی، انباره های دیجیتالی و ساختار آن ها، استانداردها و فراداده ها، 
و راهبرد حفاظت و فعالیت های در جریان در هریک از کتاب خانه ها، واکاوی شد. نتایج 
نشان داد که کتاب خانه های عضو کنسرسیوم بین المللی حفاظت اینترنت، برای بازبینی و 
وارسی منابع دیجیتالی، از قواعد حفاظت دیجیتالی استفاده می کنند. نوردلند3 )2014( در 
پایان نامۀ دکتری خود با موضوع »مرکز پژوهش و توسعۀ بین المللی به عنوان موردی برای 
راهبرد حفاظت بلندمدت« به چالش های آرشیویست ها و مدیران اسناد در حوزۀ مدیریِت 
حفاظت بلندمدت از اسناد دیجیتالی، پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش او به تبعیت از مدل 
مرجع )اُ.اِی.آی.اِس( برای نگهداری و حفاظت از منابع اطالعاتی در آرشیوها منجر شد. 
استیفن و لوردس4 )2016( در مقاله ای با عنوان »پروژۀ رقمی سازی: مطالعه روی مراکز 
تحقیقی کشور فیلیپین«، چالش های موجود در فرایند رقمی سازی نظیر مسائل حقوقی، 
انتخاب منابع، نبود بودجۀ کافی، و نبود کارشناسان متخصص و خبره را شناسایی کردند.

1. Bekaert

2. Verheul

3. Nordland

4. Stephen and Lourdes
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طی بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور و خارج از کشور مشخص شد که 
درزمینۀ رقمی سازی، بر مؤلفه های دریافت، ذخیره سازی و مقولۀ تبدیل منابع با به کارگیری 
دانش و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، و شبکه های ارتباطی و سیستم های 
امنیتی و مدیریتی حساب شده برمبنای بهره گیری از منابع رقمی، بیش ازپیش تأکید شده و 
اثرات این مؤلفه ها در فرایند حفظ و نگهداری، کاهش هزینه ها، و حفظ کیفیت منابع برای 
عرضۀ خدمات بهتر و پاسداری از میراث فرهنگی کشور، به وضوح نمایان شده است. ولی 
کمتر پژوهشی به صورت یکجا یا به طور کلی به همۀ جوانب رقمی سازی آن هم با نگاه 
تلویزیونی و برودکستی پرداخته است؛ بنابراین بررسی همه جانبۀ میزان یکپارچگی عملیات 
رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیوهای کل سازمان صداوسیما، موضوعی است 

که طی پژوهش پیِش رو واکاوی خواهد شد.

4. روش شناسی پژوهش
گردآوری  برای  و  است  کاربردی  هدْف  ازنظرِ  و  پیمایشی  نوْع  ازنظرِ  حاضر  تحقیق 
داده های آن، از پرسش نامۀ محقق ساخته استفاده شده است. این پرسش نامه ازطریق بررسی 
وب سایت آرشیوهای مطرح در ایران از جمله سازمان  اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری 
اسالمی ایران و در خارج از ایران پایگاه هایی نظیر ایکا1، آرشیو بی.بی.سی2، سی.ان.ای3، 
و ان.اف.اس.ای4مدون شده است. پرسش نامه ها ازطریق فضای مجازی برای مراکز آرشیو 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما ارسال شدند. پژوهشگر ابتدا استانداردهای تبدیل 
منابع، دریافت، محمل ذخیره، شیوه های ذخیره سازی و پشتیبان گیری را شناسایی کرد 
سخت افزارها،  نرم افزارها،  ازجمله  رقمی سازی  درزمینۀ  الزم  زیرساخت های  سپس  و 
شبکه های ارتباطی، شرایط امنیتی و حفاظتی موردنیاز، مدیریت الزم برای آرشیو رقمی و 
به طور کلی، تمام ملزومات رقمی سازی در آرشیوهای مطرح دنیا را که پیش از ما این فرایند 
را آغاز و سپری کرده اند ازطریق مقاالت به دست آمده در این زمینه بررسی کرد. سپس 
این موضوع را در 52 آرشیو دیداری-شنیداری از زیرمجموعۀ سازمان صداوسیما )31 
مرکز در شهرستان ها و 21 آرشیو در تهران( که پاسخگوی پرسش ها بودند، ارزیابی کرد. 
جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 52 مرکز از 54 مرکز آرشیو دیداری-شنیداری صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران در سطح کشور است؛ چون دو مرکز زنجان و پرس تی.وی، به 
پرسش ها پاسخ ندادند و درکل 52 پرسش نامه از کل مراکز جمع آوری شد. برای تعیین 
روایی پرسش نامه، از روش پنل، متشکل از متخصصان رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسی 
به  مربوط  پرسش های  استفاده شد. ساختار  آرشیوهای سازمان صداوسیما  مدیرکل  و 

1. International Council on Archive 
)ICA(
2. The British Broadcasting 
Corporation )BBC(
3. Canadian Nurses Association 
)CNA(
4. National Film & Sound Archive 
of Australia )NFSA(

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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کتابداری را مدیران برخی از گروه های علم اطالعات و دانش شناسی چند دانشگاه و 
ساختار پرسش های بخش های فنی را کارشناسان فنی شبکۀ سه، ارزیابی و تأیید کردند. 
پایایی پرسش نامه ازطریق آزمون آلفای کرونباخ تحلیل شد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

برای پرسش های پرسش نامه 0/88 به دست آمد.
برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد و برای تأیید نرمال بودن 
داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای استفاده شد و تحلیل داده ها 

هم به کمک نرم افزار spss نسخۀ 22 انجام شد.

5. یافته های پژوهش

طبق جدول شمارۀ 1 درمجموع، 199 نیرو بدون درنظرگرفتن عنوان شغلی در داخل 
الگو و 129 نیرو در خارج از الگو در آرشیوها مشغول کارند؛ ولی برای آنکه آرشیوها 

بتوانند کار خود را به نحو مطلوب انجام دهند 231 نیرو نیاز است.

   

جدول  1
وضعیت نیروی انسانی شاغل و

 تعداد نیروی موردنیاز در آرشیوها 

به تفکیک عنوان شغلی

شغل
تعداد نیروی شاغل در آرشیوها

تعداد نیروی موردنیاز در آرشیوها
خارج از الگودر الگو

832796آرشیویست؛ کتابدار

1087670کارمند آرشیو

51637کارشناس فنی و پشتیبانی

31028کارمند فنی

199129231کل مشاغل

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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طبق جدول شمارۀ 2 از مجموع کل رسانه های آنالوگ، تنها 429٬288 رسانه در 
است.  بتاکم و دی وی کم  به  مربوط  به ترتیب  فراوانی  بیشترین  ثبت شده است  سیستم 
هم چنین داده ها نشان می دهد که تعداد 341٬631 ماده تبدیل شده و 743٬445 ماده تبدیل 

نشده است.

نتایج جدول 3 نشان می دهد که از دیدگاه جامعۀ پژوهش اولویت تبدیل مواد آنالوگ 
به دیجیتال به ترتیب عبارت اند از: طبقۀ برنامه، نیاز مراجعان، نوع رسانه، موضوع برنامه، 

تاریخ تولید برنامه، و شرایط نگهداری رسانه.

   

جدول 2
 وضعیت منابع آنالوگ به تفکیک نوع ماده
و تجهیزات موردنیاز

وضعیت تجهیزات تبدیل منابعوضعیت منابع آنالوگ )قیاسی(

نوع نوار

دارای فراداده
دیجیتال 

شده

دیجیتال 

نشده

تعداد ست 

تبدیْل 

درحال حارض

تعداد ست 

تبدیِل موردنیاز استخراج 

اطالعات

ثبت در سامانۀ مرکز 

آرشیوی

4/19611/22627/5514/3951317یوماتیک

348/431251/530198/552323/1097184بتاکم

39/85165/52222/22744/0912831دی وی کم

14/9837/4707/75112/7301211مینی دی وی کم

70/80651/83641/24851/1773729ایکس دی کم

38/51014/9858/8559/5101713سی دی

301/69726/71935/447298/4333117دی وی دی

818/474429/288341/631743/445209202کل رسانه ها

   

جدول 3
 اولویت بندی در بخش 

تبدیل منابع

رتبهشاخص اولویت بندی

1طبقۀ برنامه

2نیاز مراجعان

3نوع رسانه

4موضوع برنامه

5تاریخ تولید برنامه

6رشایط نگهداری

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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 mpeg4 و mxf و سپس avi طبق جدول 4 بیش از نیمی از آرشیوها، رسانه ها را با فرمت
تحویل می گیرند و کمترین فرمت تحویلی mov با 15/3 درصد اس

نتایج جدول 5 نشان می دهد که اغلب آرشیوها، LTO را برای ذخیره سازی منابع 
رقمی خود انتخاب کرده اند. پس از آن ذخیره سازی روی سرورهایی با فضای ذخیره سازی 

زیاد انجام شده و در نهایت از هارد اکسترنال برای ذخیره سازی استفاده شده است.

نتایج جدول 6 نشان می دهد که اغلب آرشیوها برای پشتیبان گیری بر روی ال. تی. او 
از نرم افزار سامانۀ میراث استفاده می کنند.

   

جدول  4
فرمت دریافت منابع

درصدتعداد مرکزفرمت

mov815/38

Mpeg21223/07

Mpeg42140/38

mxf2242/3

avi3057/69

   

جدول  5

منبع ذخیره سازی 

درصدتعداد مرکزمنبع

External Hard1223/07

Storage Server 2140/38

LTO4892/3

   

جدول  6
نرم افزار پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او

درصدتعداد مرکزنرم افزار

arista815/38

1121/15سایر

ltfs1528/84

2548/07سامانۀ میراث

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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 نتایج جدول 7 نشان می دهد که بیشتر پاسخ دهندگاْن فیلدهای منشأ، تعداد قسمت، 
پدیدآور،  زبان،  فیلدهای  اغلب آن ها  نمی کنند و  پر  را  برآورد  تاریخ پخش، و شمارۀ 

کلیدواژه، تاریخ تولید، مدت برنامه، و خالصه را پر می کنند.

توصیف وضعیت نرم افزارهای تبدیل در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

 premiere و سپس edius نتایج جدول 8 نشان می دهد که اغلب آرشیوها از نرم افزار
برای تبدیل منابع خود استفاده می کنند.

   

جدول 7
وضعیت تکمیل فیلدها در 

بخش تکمیل فراداده

درصد فراوانیفراوانیفیلدهای پرنشده در فرادادۀ توصیفی

11/92زبان؛ پدیدآور؛ کلیدواژه؛ تاریخ تولید؛ مدت برنامه

23/84خالصه

47/69ژانر

59/61طبقۀ برنامه

611/53شامرۀ راهنام

713/46توصیفگر؛ وضعیت نرش؛ مجوز پخش؛ ردۀ سنی

815/38سطح دسرتسی؛ پارامرتها؛ محل برگزاری

917/3شاخص

1426/92تیرتاژ مشرتک؛ شات لیست

1528/84شامرۀ برآورد

1630/76تاریخ پخش

1936/53تعداد قسمت

2038/46منشأ

   

جدول 8
نرم افزار تبدیل

درصدتعداد مرکزنرم افزار

Final cut23/84

matrox35/76

premiere1528/84

edius2446/15

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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توصیف وضعیت نرم افزارهای پاالیش در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

 premiere و سپس از edius نتایج جدول 9  نشان می دهد که اغلب آرشیوها از نرم افزار
برای پاالیش منابع خود استفاده می کنند.

توصیف مدل سخت افزار دستگاه های پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او در 
آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 10 نشان می دهد که اغلب آرشیوها، از تیپ درایورhp 1 برای پشتیبان گیری 
خود استفاده می کنند.

توصیف رسعت انتقال در پشتیبان گیری در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 11 نشان می دهد که سرعت انتقال در پشتیبان گیری در اغلب آرشیوها 
تا 500 گیگابایت در ساعت است.

   
جدول 9

نرم افزار پاالیش

درصدفراوانینرم افزار

edius2344/23

premiere1528/84

After efect11/92

Final cut11/92

   

جدول 10
مدل سخت افزار دستگاه های 
پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او

درصدتعداد مرکزدستگاه پشتیبان گیری

sony59/61

Tandberg1834/61

hp3669/23

  1. TAP DRIVER

درصدفراوانیرسعت انتقال در پشتیبان گیری در ساعت

2242/3تا 500 گیگابایت

1121/15بین 500 تا 700 گیگابایت

917/3از 700 گیگابایت تا 1 ترابایت

59/61بین 1 تا 1.5 ترابایت
   

جدول 11
رسعت انتقال در پشتابان گیری

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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توصیف مدل کارت های تبدیل منابع در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 12 نشان می دهد که اغلب آرشیوها برای تبدیل منابع خود از کارت 
کپچر Blackmagic استفاده می کنند.

توصیف مدل رسورهای تبدیل منابع در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 13 نشان می دهد که اغلب آرشیوها در شبکۀ ارتباطی خود از سرور 
مدل hp استفاده می کنند.

توصیف انواع کابل ارتباطی شبکۀ داخلی در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

   
جدول 12
کارت  تبدیل منابع

درصدفراوانیمدل کارت کپچر

Mygica11/92

Matrox1223/07

Blackmagic2242/3

   
جدول 13
مدل رسور

درصدفراوانیمدل رسور

siemens47/69

apple47/69

hp3465/38

   
جدول 14

کابل ارتباطی شبکه داخل 

درصدتعداد مرکزنوع کابل

1426/92فیر نوری

cat72140/38

cat62242/3

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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نتایج جدول 14 نشان می دهد که بیشتر آرشیوها برای شبکۀ داخلی خود از کابل کت 
6 و 7 استفاده می کنند و تعداد کمی از آرشیوها از فیبر نوری استفاده می کنند.

توصیف انواع رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 15 نشان می دهد که رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای در اغلب آرشیوها فیبر 
نوری است.

توصیف انواع دوره های گذرانده شده در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 16 نشان می دهد که بیشتر آرشیوها هیچ دورۀ آموزشی ای را برای 
رقمی سازی نگذرانده اند؛ ولی بیشترین دورۀ گذرانده شده، آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ 

میراث جام جم است.
برای بررسی میزان یکپارچگی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما در 
عملیات رقمی سازی، به پرسش هایی استناد شد که با طیف سه گزینه ای در پرسش نامه 
مطرح شده بودند. در طیف سه گزینه ای در پرسش نامه با ارزش گذاری 0 تا 2، برای پاسخ 
خیر )0(، تاحدودی )1( و بلی )2( درنظر گرفته می شود. متوسط ارزش ها عدد 1 است؛ 
بنابراین میانگین ارزش ها با عدد 1 مقایسه می شود. 0 نبود یکپارچگی، 1 متوسط، 0 تا 1 

   

جدول 15
رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای

درصدتعداد مرکزنوع رسانه

23/84ماهواره

35/76بی سیم

3363/46فیر نوری

   

جدول 16
دوره های گذرانده شده 

درصدفراوانیدورۀ آموزشی

35/76آشنایی با نرم افزارهای مرمت

713/46آشنایی با چرخۀ کار آرشیو رقمی

713/46آشنایی با نرم افزارهای تبدیل منابع

1325آشنایی با نرم افزارهای تدوین برای پاالیش

1528/84آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ میراث جام جم

2853/84هیچ کدام

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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حداقل یکپارچگی، 1 تا 1/5 یکپارچگی نسبی، 1/5 تا 2 مناسب و به سمت یکپارچگی 
کامل، و 2 به عنوان معیار یکپارچگی کامل ارزیابی شده اند.

با همین پیش فرض و مراجعه به جدول 17 می توان نتیجه گرفت که از کل 52 آرشیو 
بررسی شده، رتبۀ 1 الی 9، آرشیوهای )به ترتیب: کردستان، ایالم، مهاباد، کیش، همدان، صبا، 
فارس، مستند و کهکیلویه به تعداد 9 شبکه( مناسب و متمایل به یکپارچگی کامل است. رتبۀ 
10 تا 30 )به ترتیب: لرستان و مازندران، خراسان شمالی، آرشیو مرکزی، اراک و خراسان 
رضوی و شبکۀ دو، سیستان و بلوچستان، یزد، شبکۀ سه، چهارمحال بختیاری و گیالن، 
گلستان، العالم، خراسان جنوبی، الکوثر و اصفهان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، قزوین، 
اردبیل و خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، سیمای استان ها، خلیج فارس، شبکۀ 
خبر، بوشهر و سحر به تعداد 30 شبکه( متوسط اند و یکپارچگی نسبی دارند. رتبۀ 31 تا 
37 )به ترتیب: قم و آبادان، کودک و تأمین برنامۀ خارجی، آموزش، بسیج، جام جم، شبکۀ 
چهار و پنج، و قرآن به تعداد 10 شبکه(، ضعیف اند و در حداقل یکپارچگی اند و رتبۀ 38 
تا 39 )سالمت و نسیم به تعداد 2 شبکه( بدون یکپارچگی اند. رتبۀ 40 یعنی شبکۀ آی فیلم 
به تعداد 1 شبکه هم، به هیچ پرسشی از پرسش نامه پاسخ نداده است؛ بنابراین می توان چنین 

برداشت کرد که اکثر آرشیوهای موردمطالعه، در یکپارچگی نسبی به سر می برند.

 
جدول 17
 رتبه بندی میزان یکپارچگی آرشیوهای 

موردپژوهش

ف
ردی

رکز
م م

نا

یل
بد

ت

ت
یاف

در

زی
سا

ره 
خی

ذ

زار
م اف

نر

زار
ت اف

سخ

طی
تبا

 ار
ای

ه ه
بک

ش

ت
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حف

ت
ری

دی
م

ین
نگ

میا

لی
ۀ ک

رتب

2/001/781/601/851/751/332/002/001/791کردستان1

1/711/781/201/852/001/671/901/331/682ایالم2

1/711/441/801/631/502/002/001/111/653مهاباد3

1/862/001/801/961/751/001/301/441/644کیش4

1/141/671/001/262/002/002/002/001/635همدان5

2/002/002/001/931/500/671/001/561/586صبا6

1/711/331/401/591/500/672/002/001/537فارس7

1/431/891/201/671/751/001/401/781/528مستند8

1/571/562/001/561/881/001/201/221/509کهکیلویه9
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ادامۀ جدول 17

 رتبه بندی میزان یکپارچگی آرشیوهای 

موردپژوهش

2/001/442/001/481/501/001/600/671/46لرستان10
10

2/001/560/401/671/751/331/201/781/46مازندران11

12
خراسان 

شاملی
1/431/560/601/631/751/671/301/671/4511

13
آرشیو 

مرکزی
1/431/891/001/222/001/331/501/111/4412

1/431/781/001/701/630/671/501/671/42اراک14

13 خراسان 15
0/861/110/801/781/881/331/801/781/42رضوی

2/001/111/201/481/501/001/601/441/42شبکه دو16

17
سیستان و 

بلوچستان
1/571/891/201/301/630/331/801/331/3814

2/000/781/401/071/382/001/400/671/3415یزد18

1/572/000/801/701/630/670/901/331/3316شبکۀ سه19

20
چهارمحال 

و بختیاری
1/711/671/001/671/500/331/601/111/32

17

2/001/782/000/560/251/331/601/001/32گیالن21

1/431/561/201/700/881/001/501/221/3118گلستان22

1/571/891/001/221/500/671/201/441/3119العامل33

خراسان 23
1/431/780/801/411/501/331/200/891/2920جنوبی

1/001/561/29-2/002/001/601/410/75الکوثر24
21

1/861/670/401/221/001/331/601/221/29اصفهان25

2/001/441/001/331/251/001/001/001/25کرمانشاه26

22
27

آذربایجان 

غربی
1/861/560/400/811/630/671/401/671/25

0/571/891/401/041/750/671/401/221/24قزوین28
23

1/711/560/801/591/500/671/001/111/24اردبیل29
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2/001/441/601/220/381/330/601/221/2224خوزستان30

31
آذربایجان 

رشقی
1/711/891/401/190/630/331/501/001/2125

1/571/671/001/001/131/001/201/001/2026کرمان32

1/431/331/601/260/880/331/500/561/11سمنان34

27
35

سیامی 

استان ها
1/430/891/601/751/671/50-1/11

36
خلیج 

فارس
1/711/441/201/070/880/671/300/441/0928

0/140/891/201/071/750/671/401/111/0329شبکه خر37

1/291/001/400/780/631/001/200/781/01بوشهر38
30

1/571/560/800/300/750/331/201/561/01سحر39

1/711/670/200/071/000/671/600/670/95قم40
31

1/140/781/401/441/000/670/700/440/95آبادان41

42
شبکۀ 

کودک
-1/560/601/151/130/670/500/890/93

32

43

تأمین 

برنامۀ 

خارجی

1/571/110/000/851/001/001/000/890/93

0/001/780/001/261/250/671/201/220/9233آموزش44

0/431/780/601/480/750/330/800/670/8634بسیج45

1/130/000/800/890/7735-1/711/220/40جام جم46

47
شبکۀ 

چهار
0/861/440/000/781/000/001/000/780/73

36
1/001/330/001/070/380/001/600/440/73شبکۀ پنج48

0/000/200/000/5337-2/001/440/600/00قرآن49

0/4938--2/00-0/15-1/78-سالمت50

0/3039----0/201/07-1/14نسیم51

40---------آی فیلم52
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که 743٬445 عدد از منابع آنالوگ موجود در آرشیوهای جامعۀ 
آماری، هنوز تبدیل نشده اند و برای این کار حدود 202 ِست )به همان اندازه ای که االْن 
ِست در آرشیوها موجود است( تبدیل دیگر هم، اعم از یوماتیک، بتاکم و ... نیاز است 
تا کار تبدیل منابع سریع تر به پایان برسد. ترتیب اولویت بندی در بخش تبدیل منابع در 
آرشیوهای دیداری-شنیداری صداوسیما عبارت است از: 1. طبقۀ برنامه؛ 2. نیاز مراجعان؛ 
3. نوع رسانه؛ 4. موضوع برنامه ها؛ 5. تاریخ تولید؛ 6. شرایط نگهداری. بیش از نیمی از 
آرشیوهای جامعۀ آماری )59/6 درصد(، منابع فاخر را با پهنای ویژه و به اسم باند بین الملل 
دریافت می کنند. بیش از نیمی از آرشیوها )57/6 درصد(، منابع را با فرمت avi دریافت 
می کنند. اغلب آرشیوها )92/3 درصد( از منبع ال.تی.او برای ذخیره سازی استفاده می کنند. 
درحدود نیمی از آرشیوها )48 درصد(، برای پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او از نرم افزار 
سامانۀ میراث جام جم بهره می برند. حدوداً نیمی از آرشیوها )46/1 درصد( از نرم افزار 
edius برای تبدیل منابع خود استفاده می کنند و از نرم افزار Final cut و Total code اصاًل 

استفاده نشده است.
سرعت انتقال در پشتیبان گیری در بیشتر آرشیوها )42/3 درصد( تا 500 گیگابایت در 
ساعت است و تنها 9/6 درصد آرشیوها با سرعت زیاد )بین 1 تا 1/5 ترابایت در ساعت( 
پشتیبان گیری می کنند. بیش از نیمی از آرشیوها )53/8 درصد(، هیچ دورۀ آموزشی ای را 
برای رقمی سازی نگذرانده اند؛ ولی بیشترین دورۀ گذرانده شده آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ 

میراث جام جم با 28/8 درصد است.
در پاسخ به پرسش اول تحقیق مبنی بر وضعیت موجود تبدیل منابع در روند رقمی سازی 
در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/38 
می توان نتیجه گرفت که وضعیت موجودِ تبدیل منابع در روند رقمی سازی آرشیوهای 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است.
در این پژوهش مشخص شد که انتقال نوارهای آسیب دیده به بخش مرمت، کمترین 
میزان عملیاتی شدن را در آرشیوها دارد. دربین پاسخ دهندگان، عملیات مرمت و پاالیش از 
سایر مراحل تبدیل منابع کمتر اهمیت دارد که علی رغم موجودبودن دستورالعمل سازمانی 
در این زمینه عملیاتی نشدن این مرحله را می توان ناشی از عواملی نظیر نبود شفافیت در 
دستورالعمل تبدیل منابع، کمبود نیروی انسانی متخصص، برگزارنشدن و یا کافی نبودن 
سیستم های  کافی نبودن  و  اطالعات،  پاالیش  و  مرمت  بخش  در  آموزشی  دوره های 

سخت افزاری بیان کرد.

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...



122
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

رقمی سازی، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/59 می توان نتیجه گرفت: وضعیت 
سازمان  در  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  منابع  دریافت  موجود 
صداوسیما مناسب است و این روند به سمت یکپارچگی کامل تمایل دارد. هم چنین 
درزمینۀ ارائۀ تأیید اولیه به صاحبان اثر بابت رسانه که میانگین نسبی پایینی دارد، پیشنهاد 
می شود تا این مهم در تدوین دستورالعمل لحاظ شود تا یکپارچگی در این بخش به طور 
کامل برقرار شود. نتایج پژوهش رضوی )1393( را هم که طی آن به مواردی ازقبیل تأیید 
سالمت فایل برنامه ها و تضمین کیفی و کمی بسته های اطالعاتی، تعیین دسترس پذیری 
فایل های رقمی و تکمیل فراداده ها و به روزرسانی آن ها برای رقمی سازی اشاره شده بود 

می توان با نتیجۀ پرسش دوم تحقیق حاضر هم راستا دانست.
در پاسخ به پرسش سوم تحقیق مربوط به ذخیره سازی و پشتیبان گیری، باتوجه به 
و  موجود ذخیره سازی  که وضعیت  نتیجه گرفت  می توان  به دست آمدۀ 1/15  میانگین 
صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  پشتیبان گیری 
مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است. دربارۀ تهیۀ نسخۀ پشتیبان جای 
یادآوری است که تخصیص مکانی امن در خارج از ساختمان آرشیو برای امنیت منابع 
پشتیبان اهمیت بسیاری دارد و ضروری است تا در سیاست گذاری آرشیوها به آن توجه 
شود. مقایسۀ نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات نشان داد که تاکنون هیچ تحقیق مدونی 
درزمینۀ ذخیره سازی و پشتیبان گیری و چگونگی آن در آرشیوهای ایران، ثبت نشده است.

برای پاسخ به پرسش چهارم با محوریت وضعیت زیرساخت نرم افزاری آرشیوها، 
باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/26 می توان نتیجه گرفت: وضعیت موجود در زیرساخت 
نرم افزاری در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب 

است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است.
در بخش فراداده، ضرورت ایجاد فیلدهای فرادادۀ حفاظتی )تاریخ مرمت، رقمی سازی، 
تصویب طرح، ضبط، تصویب برآورد، ارزیابی، بازپخش و تحویل به آرشیو( و نیز ایجاد 
فیلدهای فرادادۀ مدیریتی )کمپانی یا شرکت تولیدکنندۀ اثر، مجوز دفعات پخش و ...( 
با 1/13 کمترین میانگین را داشتند. دو شاخص فرادادۀ حفاظتی و مدیریتی در اغلب 
دربین  آن ها  لحاظ شدن  بنابراین  دارند؛  دابلین کور وجود  نظیر  فراداده ای  استانداردهای 
فیلدهای نرم افزار ضروری است. پژوهش میرغفوری )1393( با محوریت زیرساخت 
نرم افزاری آرشیوهای شنیداری و مقایسۀ آن با استاندارد یاسا، زیرساخت موجود را مناسب 

ارزیابی کرده و با نتیجۀ تحقیق پیِش رو هم راستاست.
در پاسخ به پرسش پنجم باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/26 می توان نتیجه گرفت 
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که وضعیت موجود زیرساخت سخت افزار در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-
شنیداری در سازمان صداوسیما مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است. ارائۀ 
فهرست سخت افزارهای مصوب توسط اداره کل آرشیوهای سازمان برای تبدیل منابع، 
ذخیره سازی و سایر امور، کمترین میزان اعمال در آرشیوها را به خود اختصاص داده است، 
بنابراین پیشنهاد تدوین دستورالعملی توسط مدیریت اداره کل آرشیوها در این حوزه بسیار 
ضروری به نظر می رسد. هم چنین باتوجه به قابلیت ذخیره سازی و پشتیبان گیری خودکار یا 
نیمه خودکار که با میانگین پایین گزارش شده است ضروری است تا طراحی نرم افزارهای 
سخت افزاری برای ذخیره سازی و پشتیبان گیری خودکار یا نیمه خودکار، در دستور کار 
سازمان قرار گیرد. در پژوهش میرغفوری )1393( هم به نیاز به نرم افزارهای سخت افزاری 
برای ذخیره سازی و پشتیبان گیری، اشاره شده است و از این حیث پژوهش مذکور با نتیجۀ 

تحقیق پیش رو هم سو است.
طی پاسخ به پرسش ششم تحقیق، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 0/93 می توان نتیجه 
گرفت که وضعیت موجود زیرساخت شبکه های ارتباطی و انتقال اطالعات در روند 
رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب نیست و ضعیف 
است. فراهم آوری بستر بازیابی هم زمان داده ها بین پایگاه دادۀ )میراث جام جم( سازمان 
صداوسیما با سایر پایگاه های آرشیوی ناهمگون در سطح ایران )مثل سازمان اسناد و 
کتابخانۀ ملی، وزارت خارجه و...( در محیط وب، کمترین میزان را به خود اختصاص 
داده است. این ویژگی یعنی امکان جست وجوی هم زمان در آرشیو سازمان های ناهمگوْن 
یکی از استانداردهایی است که برای انتقال داده ها بین آرشیوها و به ویژه بین کتاب خانه های 
دنیا مطرح است، ولی در صداوسیما هنوز به آن توجه نشده است. شاید بتوان یکی از دالیل 
این سیاست سازمان را موضوع محرمانه بودن برخی از منابع و درکل تمایل نداشتن سازمان 
به دسترسی عموم به منابع دانست. دراین میان، تعیین سطح دسترسی یکی از راهکارهایی 
است که می توان پیشنهاد داد. نتیجۀ پرسش ششم با نتایج پژوهش دژبان )1387(، مبنی بر 
نامناسب بودن زیرساخت مخابراتی، و نبود توان ارائه، انتقال و دریافت تصویر با کیفیت 

زیاد، هم راستاست.
طی پاسخ به پرسش هفتم تحقیق باتوجه به میانگین به دست آمدۀ )1/29( می توان 
رقمی سازی  روند  امنیت در  و  زیرساخت حفاظت  موجود  که وضعیت  گرفت  نتیجه 
آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما متوسط است، و از یکپارچگی نسبی 
برخوردار است. نتایج این پرسش با نتیجۀ تحقیق صمیعی )1395( ازلحاظ رعایت امنیت 
و حفاظت در هریک از اجزای امنیتی نظیر دیوار آتش، و آنتی ویروس هم سویی کامل دارد. 

ارزیابی یکپارچگی عملیات
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برای پاسخ به پرسش هشتم مقاله باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/18 می توان نتیجه گرفت 
که وضعیت موجود در مدیریت فایل های رقمی در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان 

صداوسیما متوسط است و یکپارچگی کمتری دارد.
بخش های  از  به دست آمده   )1/25( میانگین  باتوجه به  تحقیق،  نهم  پرسش  دربارۀ 
آرشیوهای  که  گرفت  نتیجه  می توان  آرشیوها،  یکپارچگی  درزمینۀ  پژوهش  مختلف 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما، در وضعیت نسبتاً یکپارچه ای هستند. البته باید 
بیان داشت که هرچند وضعیت موجود در روند رقمی سازی یعنی، تبدیل و دریافت 
منابع، ذخیره سازی و پشتیبان گیری، زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، امنیت، و 
حفاظت در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب ارزیابی شده است، 
ولی این روند درخصوص زیرساخت شبکه های ارتباطی و هم چنین مدیریت فایل های 
رقمی مناسب و قابل تأیید نیست. شایان ذکر است که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد 
که آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما با 95 درصد اطمینان با میانگین 1/25، 
در وضعیت نسبتاً یکپارچه ای هستند. در این راستا، با اتخاذ تدابیر مناسب ازسوی مدیران، 
می توان آینده ای روشن و بهتر را برای آرشیو سازمان متصور شد تا بتواند به آرشیوهای 
دیداری-شنیداری پیشرفتۀ دنیا نزدیک تر شود و عملکردی بهتر از گذشته داشته باشد. 
باید بیان داشت که نداشتن راهبرد الزم و کم توجهی به نظام هایی که با رشد فن آوری 
درحال منسوخ شدن هستند، موجب اتالف میراث ملی و منابع آرشیوی می شود. توجه به 
این موضوع، از دیدگاه مدیریتی از ملزومات آرشیو پویاست و پیشنهاد می شود تا ازسوی 
مدیران آرشیوها تدابیری برای تعیین استراتژی و راهکاری برای احیای منابع و ممانعت از 

منسوخ شدن آن ها اتخاذ شود.

محدودیت های پژوهش
نبود استانداردهای مکتوب در حوزۀ رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در ایران؛

نبود دستورالعمل های مدون در حوزه های کاری آرشیو در سازمان های ذی ربط.

پیشنهادها
براساس یافته های پژوهش موارد زیر پیشنهاد می شود:

1. تدوین، تکمیل و شفاف سازی دستورالعمل های روند رقمی سازی و زیرساخت های 
الزم.

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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2. تبدیل منابع آنالوگ آرشیوها، با تعیین اولویت بندی در برنامه ها و تعیین زمان بندی در 
فرایند مهاجرت محتوا تا اولین مرحلۀ آرشیو رقمی.

3. بررسی زیرساخت های مخابراتی، شبکۀ داخلی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران، گسترش و به روزآوری تجهیزات فنی و ارتباطی برای استفاده در پیوندهای شبکۀ 
ایستگاه های  از  فایل های تصویری موردنیاز کاربران  انتقال داده ها و  آرشیو دیجیتال و 

تعبیه شده در استودیوهای پخش، واحدها و بخش های مختلف.
4. آموزش مداوم و حینِ خدمت تطبیقی آرشیوداران، کارکنان و مدیران آرشیو درزمینۀ 

مهارت های الزم درجهت بهترشدن روند رقمی سازی مطابق با رشد فناوری.
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چڪیده:

هدف: ذّمه نامه سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعلی 

معین. ذّمه نامه ها جزو اسناد شرعی و مردمی اند و در دورۀ قاجار در همۀ سطوح زندگی مردم استفاده 

می شده اند و درعین سادگی، ساختاری خاص داشته اند. این مقاله نتیجه بررسی ساختارهای شکل  و محتوای  

آنها را گزارش می کند. 

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از  50 ذّمه نامه - که در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود-  و منابع 

کتابخانه ای گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ذّمه نامه ها اسنادی ساده اند که ساختار   و محتوای آن ها در سراسر دوران قاجار، تغییر  

مهمی نکرد. از لحاظ ساختار،  ذمه نامه ها دو بخش شامل متن و حاشیه  با اجزای مربوطه دارند. محتوای 

ذمه نامه ها از  نام و شهرت طرفین عقد، مقدار بدهی، زمان تسویه حساب، نحوۀ پرداخت، شروط ضمن 

عقد و... تشکیل می شود. با ورود صنعت چاپ و با آغاز حکومت پهلوی، این اسناد به ویژه ازنظر ساختار 

ظاهری تفاوت هایی چشمگیر با ذّمه نامه های دوران قاجار پیدا کردند.

کلیدواژه ها:  دورۀ قاجار؛ اسناد شرعی؛ ذّمه؛ ذّمه نامه؛ تمسک نامه؛ تمسک نامچه.
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1. مقدمه
در کشور ایران مطالعه و پژوهش در اسناد و مدارک تاریخی، سابقه ای کهن ندارد؛ درواقع 
مدت زیادی نیست که محققان تاریخ به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به گزارشی 
منّقح و بی شائبه از دست کاری صاحبان نفوذ، باید از اسناد در پژوهش های تاریخی استفاده 
کرد. اسناد هم، به خودی خود قابلیت استناد ندارند؛ چراکه با زبان و ادبیات امروزی اندکی 
بیگانه اند و الزم است تا بررسی های سندشناسانه بر ماهیت شکلی و محتوایی آن ها صورت 
گیرد تا به عنوان داده های قابل استفاده، در بررسی های تاریخی کارآمد باشند. نگارندگان این 
پژوهش، با تحقیق در اسناد دورۀ قاجار مشخصاً به یکی از اسناد شرعی دورۀ قاجار به نام 

ذّمه نامه توجه کرده اند.
ذّمه به معنی تعّهد و عهده است. در سند ذّمه ای، متعّهد درمقابل متعّهٌدله، تعّهدی را 
عهده دار می شود؛ یعنی بر ذّمه می گیرد؛ خواه این تعّهد، پرداخت مبلغی پول باشد یا انجام 
کاری. این سند حاکی از تعّهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس است؛ مانند 
سند تعّهد پرداخت چند خروار گندم. ذّمه نامه، نوعی سند شرعی است که برای قرض دادن 
مقدار معینی از مال قرض دهنده به قرض گیرنده، تنظیم می شود. از قباله ای که شامل داین، 
مدیون و موردقرض باشد، با عناوینی ازقبیل: »ذّمه نامه«، »سند ذّمه«، »مساعده«، »رسید سهم 
دیوانی«، »رسید وجه مساعده«، »تمّسک نامه« و »تمّسک نامچه« نام برده شده است )رضایی، 

1390، ص127(.
ذّمه نامه، به طور عام در تقسیم بندی ها جزء دستۀ اسناد مردمی است و به طور خاّص، 
شامل  فقهی اند؛  اسناد  از  برآمده  اسنادی  اسناد شرعی  است.  سند صریح شرعی  یک 
معامالت و احکامی که شخصی ذی صالح مطابق با رسم هر دوره تنظیم می کند. ازجملۀ 
این اسناد عبارت اند از: اجاره نامه، شراکت نامه، حبس نامه، آزادنامه، توبه نامه، وصیت نامه، 
نذرنامه، مصالحه نامه، اقرارنامه، شهادت نامه، اظهارنامه و حکم قضایی، ورقۀ حکمیه و... .

به سندی که بین دو نفر و یا دو گروه تنظیم شود و شامل عقد و ایقاعات باشد، سند 
شرعی می گویند. این دسته از اسناد اصطالحاتی خاص خود دارند؛ هم چون ارباب حل و 
عقد، حاکم شرع، ایجاب، ایقاع، شرط، صیغه، عقد، الزم و... . ذّمه نامه ها نیز شرایط و اجزای 
یادشده را دارا هستند؛ ازاین رو جزء اسناد شرعی قلمداد می شوند. از طرفی، این اسناد اسنادی 
مردمی اند. اسناد مردمی اسنادی اند ناشی از دستاوردهای نظام اجتماعی و الزمۀ زندگی و 
روابط روزمرۀ بشری؛ به عبارت دیگر، اسناد مردمی بیانگر کنش و واکنش مردم در جوامع پویا 
هستند؛ جوامعی که در آن ها انواع تعامالت اجتماعی وجود دارد و اسناد مردمی هم زمان با 

حیات این جوامع و تکامل آن ها تولید می شوند )حسن آبادی، 1393، خرداد، ص11(.
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در کنار سایر اسناد به جامانده از دورۀ قاجار، تعداد زیادی ذّمه نامه وجود دارد که شیوۀ 
مراودات میان تجار و مردم عادی را نشان می دهد و می تواند منبعی مهم برای شناخت 
این دورۀ تاریخی باشد؛ ولی تاکنون هیچ گونه پژوهشی درزمینۀ سندشناسی ذّمه نامه ها 
انجام نشده است. بنای این پژوهش بر آن است تا ساختارهای شکلی و محتوایی ذّمه نامه 
را بررسی کند. برای انجام این پژوهش، ابتدا تعدادی از اسناد موجود در آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران جمع آوری شد و پس از خوانش و استنساخ، ساختارهای شکلی 
و محتوایی آن ها بررسی شد که در ادامه به توصیف و تحلیل این ساختارها پرداخته 
شده است. برخالف اسناد سیاسی، پژوهش بر روی این دسته از اسناد کمتر موردتوّجه 
محققان و مراکز آرشیوی قرار گرفته است. انجام تحقیقات بر روی این اسناد، برخالف 
ظاهر سادۀ آن ها زمان بر است و گاهی به لحاظ محتوایی به مطالعات جانبی و بین رشته ای 
نیازمند است. اسناد مردمی به سبب اصالت وجودی شان و به سبب این که کمتر تحریف 
شده اند، ارزش و اعتباری خاص دارند؛ چون بیانگر گوشه هایی از حیات اجتماعی مردم اند. 
ذّمه نامه ها نیز ازجملۀ این اسنادند که دربردارندۀ داده های ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی، دربارۀ زندگی پیشینیان اند. پژوهش حاضر، تنها اثری است که به صورت مستقل، 

به بررسی این دسته از منابع ارزشمند تاریخی پرداخته است.

2. ساختار شکلی ذّمه نامه ها
منظور از ساختار شکلی اسناد، بررسی اجزاء و مواد تشکیل دهندۀ آن هاست. مشخصات ظاهری 
یک سند شامل نوع و اندازه و شکل کاغذ، خط، رنگ مرکب، اضافات ترکیبی )تحمیدیه، طغرا، 

توشیح، و مهر(، فواصل سطور و اندازۀ حاشیه هاست )قائم مقامی، 1350، ص333(.

2 .1. ساختار منت
ازلحاظ ظاهری، ذّمه نامه ها را می توان به دو قسمت متن و حاشیه تقسیم کرد. قائم مقامی در 

کتاب »مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی« دربارۀ متن سند می نویسد:
»متن یک سند یا اصل سند، شامل شرح مضمون و موضوعی ست که علی االصول سند دربارۀ 
آن نوشته و تنظیم می گردد؛ مانند موضوع اعطای وزارت، واگذاری منصب استیفا و قضاء، 
فتح نامه، وصیت، دادن تیول، سیورغال، اقطاع، مواجب، قبول معافیات و بخشش ها، تعیین 
موقوفات، نکاح و طالق، اجاره، خرید، فروش و امثال آن ها...« )قائم مقامی، 1350، ص147(.

در این قسمت، اجزای متن اسناد یعنی کاغذ، سطور، خط و... بررسی می شود:
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2 .2. کاغذ
بیشتر ذّمه نامه های بررسی شده، ازنظر اندازه، مشابه اند و تعداد زیادی از آن ها در قطع خشتی 
به نگارش درآمده اند؛ ولی در میان آن ها، اسنادی نیز به چشم می خورد که در اندازه ای 
متفاوت با دیگر اسناد تهیه و نگارش شده بودند و ازنظر ابعاد و حتّی زیبایی و خوانایی 
خّط، با دیگر اسناد، تفاوتی چشمگیر داشتند. در اسنادی که طرفین عقد از پایگاه اجتماعی 
باال و یا وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده اند، گاهی ویژگی های ظاهری با دیگر 

ذّمه نامه ها متفاوت و در اندازه های بزرگ تر و خوش خط تر از دیگر اسناد تهیه شده اند.
در تهیۀ تمام اسناد بررسی شده از کاغذ فرنگی استفاده شده است؛ ضمناً چند نمونه از 
آن ها دارای واترمارک هم هستند. کاغذ فرنگی، مطلق کاغذی را گویند که از ممالک اروپا 
و فرنگ می آورده اند )افشار، 1390، ص109(. از بررسی اسناد مدنظر می توان پی برد که 

در دوران قاجار استفاده از کاغذ فرنگی زیاد رواج داشته است.1
رنگ بیشتر ذّمه نامه های بررسی شده کرمی و نخودی است؛ ولی تعداد کمی از آن ها 
نیز، به رنگ های سبز، آبی، سفید و بعضاً ابری )ابروباد( هستند. ابری به کاغذهایی گفته 
می شود که به شکلی ویژه شبیه ابرهای آسمان یا امواج آب، رنگ آمیزی شده باشند )صفری 
آق قلعه، 1390، ص240(. از ویژگی های کاغذهای فرنگی آن است که وقتی درمعرض نور 
قرار گیرند، نقوش و خطوطی ]واترمارکی[ که با ماشین درون آن ها تعبیه شده است مرئی 
می شود )مایل هروی، 1380، ص257(. البته همۀ کاغذهای فرنگی، دارای این ویژگی 

نیستند و در اسناد بررسی شده هم برخی واترمارک داشتند و برخی نداشتند.

2 .3. سطور )فاصله، انتها و تعداد(
فاصلۀ سطور در ذّمه نامه ها معموالً با نظمی خاّص رعایت شده است؛ به گونه ای که فاصلۀ 
بین سطر اول و دوم، بیشتر از فاصلۀ سطر دوم و سوم است و فاصلۀ سطر دوم و سوم 
بیشتر از فاصلۀ سطور بعدی است و به همین ترتیب، فاصلۀ سطور تا انتهای متن کم و 
کمتر می شود؛ ولی در بعضی موارد، از سطر سّوم به بعد، فاصلۀ بین سطرها، تقریباً باهم 

برابر است.
محمدبن هندوشاه نخجوانی در دستورالکاتب چنین می گوید:

بُعد  آنجا  که  احکام  به خالف  نگذار]ن[د؛  بسیار  بین السطور  بُعد  مکاتبات،  »در 
بین السطور بیشتر باید و اما در عرضه داشِت رعایا به ملوک و سالطین و محاضر و تذکره 
که نویسند، آن قاعده مطرود نباشد؛ چه مکتوب ]را[ عریض باید نوشت؛ اما بُعد بین السطور 
اندک باید و بیاض صدر مکتوب متوسط، تا جمعی که عارض قضایا باشند اسامی خویش 

با  و  این سو  به  دهم هجری  سدۀ  از    .1
گسرتش روابط دولت صفوی با اروپاییان، 
بازرگانی میان ایران و مغرب زمین افزایشی 
چشمگیر یافت. دراین میان، به علت افزایش 
کاغذ  از  بخشی  ایران،  در  کاغذ  مرصف 
می شد  تأمین  رسزمین ها  آن  از  مرصفی، 

)صفری آق قلعه، 1390، ص61(.
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در آخر آن ثبت توانند کرد و شرط نامه را بُعد بین السطور اندک باید و قطع کاغذ عریض 
نشاید« )نخجوانی، 1976، ج2، ص264(.

در  مثاًل  بوده است.  متفاوت  اسناد  انواع  در  سطور  آرایش  فوق،  مطلب  باتوجه به 
مکاتبات، فاصلۀ بین سطور کم بوده؛ ولی در احکام، فاصلۀ بین سطور بیشتر بوده است 
و در عریضه ها، حاشیۀ باالی مکتوب را برای نوشتن نام کسانی که عریضه ازطرف آن ها 

بوده است، خالی می گذاشته اند.
این فاصلۀ بین سطور، نه تنها در ذّمه نامه ها بلکه در بسیاری از اسناد شرعی و دیوانی 
دیگر هم دیده می شود. در دیگر انواع اسناد، در فاصلۀ بین سطور، بعضی از اجزای سند 
گنجانده می شده است؛ مانند: پول موردمعامله که به خط سیاق نوشته می شده است؛ سهم 
هریک از افراد طرفین معامله؛ مهر؛ جایگاه شهادت حاکم شرع و متعاقدین و... . در 
ذّمه نامه ها در فاصلۀ بین سطر اول و دّوم، در بیشتر موارد مطلب یا جزء خاّصی از سند 
گنجانده نشده است و تنها مبلغ قرض را در باالی سطر دّوم به خط سیاق نوشته اند که 
البته برای نوشتن مبلغ قرض، به چنین فاصله ای نیاز نیست و چون این فواصل سطور در 
بسیاری از اسناد دیده می شود، به نظر می رسد که این گونه نوشتن اسناد، به نوعی رسم یا 
عادت تبدیل شده بوده است. البته در اسناد بررسی شده چند استثناء نیز وجود داشت. مثاًل 
در سندی در فاصلۀ سطر اول و دوم، اشیایی که مدیون باید تحویل دهد، نوشته شده است 
)ساکما، 30515-999( و در سندی دیگر، بین سطر دوم و سوم، مقدار قرض هریک 
از مدیونین، مشخص شده است )ساکما، 28232-999(؛ ولی همان طورکه گفته شد، این 
موارد انگشت شمارند و در عموم اسناد مذکور، در فواصل سطور مطلبی نوشته نشده است. 
هم چنین الزم به ذکر است که فواصل سطور، در همۀ اسناد بررسی شده، به طور یکسانی 
رعایت نشده است؛ به طوری که در بعضی اسناد، فاصلۀ همۀ سطور از سطر نخستین تا سطر 
پایانی سند، تقریباً باهم برابر است و در بسیاری از موارد، فواصل سطور همچنان که گفته 

شد، با یکدیگر متفاوت است.
یکی دیگر از ویژگی های ظاهری ذّمه نامه ها که در نگاه اول، نظر بیننده را به خود 
جلب می کند، گرایش انتهای سطور به سمت باالست؛ به طوری که در انتهای هر سطر، 
کلمات روی یکدیگر سوار شده و هر سطر به سمت باال کشیده شده است. علت این 
کار در منابع ذکر نشده است؛ ولی ازنظر نگارنده ممکن است علل گوناگونی داشته باشد؛ 
ازجمله صرفه جویی در مصرف کاغذ؛ چون در این حالت، در هر سطر، تعداد واژه های 
بیشتری گنجانده می شود. البته انتهای سطور، در همۀ اسناد، به یک شکل نیست. در بعضی 
از اسناد، انتهای هر سطر کاماًل به سمت باال کشیده شده است و در بعضی از اسناد دیگر، 
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این کشیدگی وجود ندارد و فقط یکی دو کلمۀ آخر، باالتر از سطر نوشته شده است و یا در 
بعضی موارد کشیدگی سطور به سمت باال شیب کمتری دارد.

ذّمه نامه های قطع خشتی، غالباً در 5 تا 8 سطر تنظیم شده اند. درکل، تعداد سطور 
ذّمه نامه ها معموالً از 15 سطر تجاوز نمی کند؛ یعنی ذّمه نامه ها اسنادی کوتاه هستند. تعداد 
سطور در هر برگ سند به مواردی چون ابعاد کاغذ، نوع خّط، درشتی و ریزی خّط کاتب 

و ارکانی که در سند مطرح می شده، بستگی داشته است.

2. 4. خط
غالب اسناد این پژوهش با خّط نستعلیق، شکسته نستعلیق، و شکستۀ تحریری به نگارش 
درآمده اند. اسناد دورۀ قاجار را براساس فرم خّط به سهولت می توان از دوره های قبل ازآن 
تفکیک کرد. این اسناد اغلب به خّط شکسته نستعلیق و نستعلیق است.1 ولی در اسناد 
مختلف، این خطوط ازنظر زیبایی و کیفیت یکسان نیستند. مثاًل بعضی از آن ها درشت و 
واضح )جلی( و بعضی دیگر ریز و کوچک )خفی( نوشته شده اند. برخی زیبا و چشم نواز 
و بعضی درهم و ناخوانا نگاشته شده اند. در بسیاری موارد که داین و مدیون از طبقۀ 
باالی جامعه بوده اند، مانند روحانیون، کدخدایان، بزرگان و تّجار و یا کسانی که وجاهت 
اجتماعی داشته اند مانند حاجیان، اسناد با خّطی خوش و زیبا کتابت شده اند. البته عوامل 
زیادی در زیبایی و کیفیّت خط مؤثّر بوده است؛ مانند کاتب، نوع کاغذ، قلم، مرکب و... . 

امید رضایی دراین باره می گوید:
البته کیفیّت خّط با کیفیّت قلم رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ دارد. اصحاب قلم در دورۀ 
قاجار، از دو نوع قلم »رسمی« و »آهنی« استفاده می کردند. کیفیّت قلم آهنی از قلم رسمی 
بیشتر بوده و نوشتن با آن آسان تر بوده است؛ باوجوداین محّرران ملزم بوده اند تا اندازۀ نوک 

قلم را در طول تحریر سند ثابت و یکدست نگاه دارند )رضایی، 1390، ص13(.

2. 5. ساختار حاشیه
حاشیۀ ذّمه نامه ها نیز، مانند متن آن ها دارای ساختار و اجزای مجزایی است که در ادامه 

بررسی می شود:

2. 6. تسمیه
اولین نکته ای که در ساختار حاشیه بررسی می شود، تسمیه است. تسمیه ها معموالً شامل 
نام و صفات خداوندند و غالباً در باالترین نقطۀ حاشیه، در صدر کاغذ، نوشته می شوند؛ 

در  خّط شکسته نستعلیق  از  استفاده   .1
نوشنت اسناد و بسیاری مقاصد دیگر موجب 
شد تا منشیان و کاتبان بی دلیل چیزهایی به 
آن بیفزایند و آن را پیچیده کنند که درنهایت 
برای ساده سازی آن تالش شد. در این زمینه 
چند سبک تازه پدیدار شد که معروف ترین 
آن ها شکستۀ تحریری از ابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی، حسن علی خان امیرنظام گروسی، 

و  امین الدوله بود )رضایی، 1390، ص13(.
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به طوری که سایر نوشته ها اعم از مطالب مندرج در متن و حاشیه، در زیر عبارت تسمیه 
نوشته می شوند و مطلبی باالتر از عبارت تسمیه قرار نمی گیرد؛ به عبارتی دیگر، تسمیه 
آغازگر سند است. البته از 50 سند بررسی شده در این پژوهش 30 سند تسمیه نداشتند. 
شاید بتوان گفت علت فقدان تسمیه در ذّمه نامه ها، موقّتی بودن آن ها بوده است؛ زیرا در 
بسیاری از موارد وقتی مدت قرض تمام و بدهی وصول می شد، ذّمه نامه امحاء می شد؛ 
بنابراین، برای جلوگیری از هتک حرمت به نام خداوند، از نوشتن آن خودداری می کردند. 
برخی تسمیه های به کاررفته در این دسته از اسناد عبارت اند از: »هو«، »یا هو«، »بسم اهلل 

خیراالسماء« و... .

2. 7. سجالّت
خبر )گواهی( مکتوب ممهور یا ُمْمضی را »سجل« )تصدیق( گویند. سند، همانند ترازوی 
دوکفه ای، »متن« و »سجل« دارد. قباله را حداقل یک نفر امضاء یا تسجیل می کرده است 
)رضایی، 1390، ص17(. بنابراین، به هر نوشته و خبری که در حاشیۀ سند نوشته شده 
باشد و دارای مهر و یا امضاء باشد سجل می گویند؛ ازجمله تأییدیۀ حاکم شرع، اظهارات 

و مهر شهود، مهر و گواهی منشیان، و احیاناً حاشیه نویسی.

2. 8. تأییدیه و اظهارات امنای رشع
عرف بوده است که اصحاب حل و عقد و امناء شرع، وقوع عقد را در روی سند، منتهی الیه 
سطر اول بنویسند )رضایی، 1390، ص18(. برخی ذّمه نامه ها دارای مهر و اظهارات حاکم 
شرع اند؛ چون در محاضر و دفاتر شرع ثبت شده اند و فقیه یا حاکم شرع آن ها را تأیید 
کرده است؛ ولی برخی دارای تأیید حاکم شرع نیستند و این دسته از اسناد، بین خود مردم 
تهیه شده اند و به مهر و تأیید طرفین قرارداد و شاهدان رسیده اند. اظهارات یا تأییدیۀ امنای 
شرع، عمدتاً در باال و سمت چپ حاشیۀ ذّمه نامه ها قرار گرفته است؛ ولی در بعضی موارد، 
این رکن از اسناد در جای دیگری از حاشیه مثاًل در قسمت میانی و باالیی حاشیه و یا 
حتی در مواردی در حاشیۀ سمت راست و پایین سند قرار گرفته است. عبارت مربوط به 
این رکن، اغلب به صورت مایل و خالف جهت نگارش متن اصلی سند، نوشته شده است. 
اظهارات حاکم شرع معموالً با عبارات »وقع/ قد وقع/ وقعت« آغاز می شود که در این 
صورت به آن سجل وقوعی می گویند؛ یعنی حاکم شرع، خود بر وقوع عقد اعتراف می کند. 
ازآنجاکه اغلب علما، گزارِش اعتراف معامل و متعامل را کافی می دانسته اند، بنابراین صرفًا 
می نوشته اند: »اعترفت بالصلح« یا »قد اقّر الواقف المعّظم الیه بجمیع ما ُزبَِر فیه من المتن و 
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الهامش« )رضایی، 1390، صص 19-20( که در این صورت آن را سجل اعترافی گویند. 
اظهارات حاکم شرع، در بعضی موارد با تسمیه آغاز می شود. یکی دیگر از نکاتی که در 

این رکن رعایت شده است، ذکر تاریخ است که همۀ تاریخ ها قمری است.

2. 9. سجل شهود
یکی دیگر از ارکان اصلی سند که جایگاه آن در حاشیۀ سند است، گواهی و مهر شهود است. 
سجل شاهد، گواهی حضور اوست که ازطریق سمعی وبصری برایش حاصل شده است. 
جایگاه اعتراف و اظهارات شهود در حاشیۀ سمت راست و باالی اسناد است. هرچه جای 
مهر و گواهی شهود به اظهارات حاکم شرع نزدیک تر باشد، نشان دهندۀ موقعیت اجتماعی 
باالتر افراد است. تعداد شاهدان در اسناد بررسی شده یکسان نیست. برخی از اسناد را 
شاهدان زیادی مهر و تأیید کرده اند؛ ولی در بعضی اسناد، تعداد شاهدان بسیار اندک است. 
اظهارات شهود، معموالً خالف جهت متن و عمود بر آن نوشته شده است. این اظهارات، 
معموالً با عبارات »اعترف بمافیه«، »الشاهد علی ذلک«، »شهدت«، »انا من الشاهدین«، »شهد 

بمافیه«، »اقر بمافیه«، و »اقر المدیون« آغاز می شود.

2. 10. مهر
در تمامی اسناد مذکور مهر وجود دارد. درواقع وجود مهر در سند، اعتبار آن به شمار 
می آمده و سنِد بدون مهر فاقد اعتبار بوده است و در دورۀ قاجار مهر وسیلۀ تصدیق سند 
بوده است. محّرران در زمان استنساخ، اثر مهر را با عبارات »محل مهر«، »موضع مهر« 
و »سجع مهر« متذّکر شده اند. ویژگی های ظاهری مهرها شامل شکل و اندازه، سجع و 

تزیینات و تاریخ است که در ادامه توضیح داده می شوند:

الف. سجع مهر
مهرها دو جزء اصلی دارند: »عبارت«، و »سال ساخت )نقر آن ها(« )میرزاابوالقاسمی، 
1393، ص25(. ساختار کلی عبارت در سجع مهرهای اسالمی معموالً شامل اسم، اسم 
و شهرت، اسم و اسم نیاکان، القاب جانشین اسم، اسم و لقب، یا مجموعی از این هاست. 
پیشوندهای اجتماعی-مذهبی مانند »سید« و »میرزا« و »حاجی« یا پسوندهایی که اهلیت 
و نسبت شغلی افراد را می رسانند نیز، ازجمله مصادیق و اجزای عبارت در مهرنویسی 
اسالمی محسوب می شوند )میرزاابوالقاسمی، 1393، صص 84-85(. با مطالعۀ اظهارات 
شهود و سجع مهرها می توان دریافت که در بیشتر موارد، رابطه ای بین نام و هویت فرد 
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و سجع مهر وجود دارد. مثاًل سجع مهری که »نصر من اهلل و فتح غریب« است متعّلق به 
شخصی است که نامش نصراهلل است و یا سجع مهری با عبارت »بود مرّوج دین محّمدی، 
جعفر« متعّلق به فردی جعفرنام است و یا فردی بانام کریم دارای سجع مهر »إَِنّ َربی َغنی 
کریم« است. در بعضی از سجع مهرها نیز، نشانی از نام و هویت صاحب مهر وجود ندارد؛ 
در این گونه موارد نام فرد را باید از روی اظهاراتش تشخیص داد. گاهی اوقات نیز صاحبان 
محاکم، نام شاهد را در جایی که باید مهر بزند، نوشته اند؛ ازاین طریق نیز می توان به نام 
صاحب مهر پی برد. برخی از مهرها فقط حاوی نام مالک مهرند و برخی دیگر حاوی 
جمالت و اصطالحات دعایی و یا عباراتی اند که نشان از خضوع و فروتنی صاحب مهر 

ُض أمری إلَی اهلل«. دارد؛ مانند »االحقر«، »عبده«، »الّراجی«، »اُفِوّ
نقش و سجع هر مهری گویای مقام و طبقۀ اجتماعی صاحبش است. مهرهای طبقۀ 
فرودست، اکثراً کوچک، معمولی و عاری از ظرایف خطاطی و حکاکی است؛ حال آنکه 
سجع مهر علما، تجار و درباریان، درشت و حاوی ادعیه و آیات و ازنظر خط و مهرکنی 

مبتکرانه است.

ب. تاریخ
یکی از ارکان سجع مهر، تاریخ است که در ذیل حروف تشکیل دهندۀ متن مهر، چسبیده 
به لبۀ پایینی مهر، نقر شده است. البته ذکر تاریخ در مهرها الزم و قطعی نبوده است. اساسًا 
قدیمی ترین  و  است  تازه  پدیده ای  اسالمی  متأخر  مهرهای  محتوای  در  تاریخ  نوشتن 
نمونه های شاخص آن، به نیمۀ قرن هشتم هجری -اندکی بعداز پایان اقتدار ایلخانان در 
ایران- می رسد )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص87(. تاریخ، در بسیاری از مهرهای اسناد این 
پژوهش وجود دارد؛ ولی در برخی موارد به علت کیفیت پایین تصاویر، مهرها قابل خواندن 
نیستند. تاریخ مهر در مواقعی که متن اصلی تاریخ ندارد یا تاریخ تحریر سند آسیب 
دیده است، بسیار مفید و کارساز است؛ چون سال تقریبی سند را می توان از روی آن 

حدس زد.

ج. شکل
شکل، مهم ترین ویژگی ظاهری هر مهر محسوب می شود. شکل مهرها، در اسناد ذّمه نامه 
در این تحقیق، بیشتر بیضی و بعدازآن مربعی اند و در موارد بسیار نادر، شکل محرابی نیز 
وجود دارد. بیشترین تغییر در شکل مهرها از صفویه تا قاجار در مهرهای مدّور انجام 
شده است. شکل مهر اکثر طبقات اجتماعی در اواخر صفوی تا پایان قاجار، معموالً بیضی 
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یا چهارگوش است )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص74(. مهرهای بزرگ معموالً مربوط به 
امنای شرع و طبقات باالی جامعه است و مهرهای کوچک بیشتر مربوط به طبقات پایین 

جامعه است.

د. خط
نوع خط در بیشتر مهرهای این پژوهش نستعلیق است؛ ولی در مواردی خط شکسته، نسخ 
و ثلث نیز وجود دارد. در بعضی موارد، مهرها ساده ترند و خط آن ها کیفیتی کمتر دارد که 

این دسته از مهرها، مربوط به طبقات پایین جامعه، مانند رعایا و روستاییان است.

ه. تزیینات
ظاهراً استفاده از نقوش تزیینی گیاهی در ترکیب مهرهای متأخر اسالمی ایران از اواخر 
سدۀ نهم هجری متداول شده است )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص78(. تزیینات به کاررفته 
در مهرهای این پژوهش بیشتر به صورت گل وبوته و یا تزیینات خود خط است. برخی از 
مهرها نیز، فاقد تزیینات و بسیار ساده و کوچک اند که این دسته از مهرها، بیشتر مربوط به 

طبقات پایین جامعه اند.

و. جایگاه مهر مدیون
 در بیشتر اسناد استفاده شده در این پژوهش، مهر مدیون یعنی شخص بدهکار در پایین و 
انتهای متن سند یعنی در گوشۀ سمت چپ و پایین حاشیه قرار گرفته است. البته در موارد 
اندکی مدیون، هم گوشۀ سمت چپ و پایین حاشیه و هم فاصلۀ بین سطر اول و دوم 
را مهر کرده است. شکل 1 و 2 نمونه هایی از جایگاه مهر شخص مدیون در ذّمه نامه ها را 

نشان می دهند.
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ز. مهرکشی )الشه کردن(
عقودی ازقبیل اجاره، رهن و بیع شرط، محدودۀ زمانی دارند. ذّمه نامه ها نیز چنین اند و 
مشمول محدودۀ زمانی اند. به این معنی که هرگاه قرارداد مطابق ارکان و شروط مندرج در 
سند خاتمه می یافت و مدت قرض تمام می شد و مدیون بدهی خود را به داین می پرداخت، 
سند را امحاء می کردند؛ ولی بعضی به جای ازبین بردن کل سند، سجع مهرها را می کشیدند 
یا می سوزاندند؛ در این گونه اسناد مهرکشی شده، جای مهرها سوراخ است. به این معنی که 
ازاین پس متعاملین درقبال یکدیگر تعهدی ندارند. نمونه ای از اسناد مهرکشی شده در شکل 

شمارۀ 3 مشاهده می شود )ساکما، 296-26360(.

   

شکل شامرۀ 2
محل قرار گرفنت جای مهر 

   

شکل شامرۀ 1
محل قرار گرفنت جای مهر 
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2. 11. ممتاز نویسی
ممتازنویسی یکی از سنت هایی است که از دورۀ مغول به بعد در سندنویسی در ایران رایج شد. به 
این معنی که در برخی از اسناد برای نشان دادن احترام اسامی برخی از اشخاص موجود در متن 
سند را به همراه عناوین و القاب و صفات منتسب به ایشان خارج از متن سند و در حاشیه یا صدر 
سند می نوشتند. این اسامی، شامل نام های خدا، پیامبر، ائمۀ معصومین، شاهان و شاهزادگان، فقها 
و مجتهدان و دیگر اشخاصی بوده است که مقام و موقعیت اجتماعی باالیی داشته اند.1 در اسناد 
بررسی شده، به جز یک مورد، ممتازنویسی دیگری مشاهده نشد که در آن نام داین به صورت 

مجزا از متن و در باالی حاشیۀ سند نوشته شده است )ساکما، 999-28757(.

   

شکل شامرۀ 3
ذمه نامۀ مهر کشی شده 

1. شیخ الحکامیی در مقاله ای با عنوان »ادب 
ممتازنویسی و سیر تحول آن در اسناد دورۀ 
برجسته کردن  می دارد:  ترصیح  اسالمی« 
نام های  یا  کلامت  برخی  نوشنت  به وسیلۀ 
مرتبط با منت در صدر یا حاشیۀ اسناد، یکی 
از سّنت های دیرپا در اسناد دورۀ اسالمی 
ایران است. این سّنت، تقریباً در همۀ اسناد 
بازمانده از دورۀ مغول تا پایان قاجار البته 
کلامت  این  می شود.  دیده  تفاوت هایی  با 
نام  چون  مقّدس  نام های  نوع  از  معموالً 
خدا، پیامرب، امئه و شیوخ یا نام های محرتمی 
چون نام سلطان، و منسوبان سلطان است 
تابستان،  و  بهار   ،1390 )شیخ الحکامیی، 

ص84(.
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2. 12. محل ادامۀ منت اصلی
کاتبان در بعضی از اسناد به علت طوالنی شدن متن سند ادامۀ متن را در حاشیۀ راست سند 
می نوشته اند. جهت نگارش ادامۀ متن، در حاشیۀ سمت راست و معموالً برعکس جهت 
نگارش متن اصلی و به صورت مایل و به طرف بیرون سند بوده است. شکل شمارۀ 4 

ذّمه نامه ای است که در آن، ادامۀ متن در حاشیه نوشته شده است )ساکما، 999-27333(.

2. 13. متمم )تکمله(
تکمله ها عموماً در روی کاغذ و در فضاهای خالی نوشته شده اند و در نگاه اول می توانند 
شبیه ادامۀ متن یا تأییدیۀ شهود باشند. تکمله ها اغلب با واژگانی ازقبیل: »توضیحاً...«، 
»توضیح آنکه ...« و »توضیح اینکه« شروع شده اند و دربردارندۀ مضمونی کاماًل مرتبط با 

متن اند.
تاریخ گذاری متمم ها چند گونه است. برخی از آن ها با کلماتی همانند »فی التاریخ 
المتن« یا »فی شهر متن« خاتمه یافته اند که بر این داللت دارند که خواننده به تاریخ انتهای 
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متن مراجعه کند. ولی چنانچه متمم را چند روز یا چند ماه بعد یا سالی به غیراز زمان تنظیم 
متن اصلی، رقم زده باشند، الجرم تاریخی مخصوص به خود دارد. چنین تکمله هایی یا با 
همان واژگان شروع شده اند، یا به صورت دقیق تر و رسمی تر از اصطالح »مجدداً توضیح 
می شود ...« استفاده کرده اند. تکمله معموالً در پایین یا میانۀ حاشیۀ راست سند و به صورت 

مایل نگارش می شود.

2. 14. سوادگیری
گاهی اوقات محّرران، پس از تحویل اصل سند، بنابه سفارش، یک یا چند نسخه از روی 
آن استنساخ می کردند و روی سند اصلی عبارت »اخذ منه السواد« را درج می کردند. 
به این ترتیب، کسانی که با سند سروکار داشتند، متوجه می شدند که از روی آن سند، 
رونوشت هایی تهیه شده است؛ بنابراین، گاهی با اسنادی مواجهیم که نسخۀ رونوشت 
یا سوادند. رونوشت ها )سوادها(، سجّلی مخصوص به خود دارند که فحوای آن مبنی بر 
تصدیق و تأیید سواد است و به آن سجّل مطابقه ای می گویند. این نوع سجل معموالً با 
عبارات »ذا و اصله سیان«1، »ذا مع اصله سیان«، »الّسواد مطابق الصله«، »بین ذا و اصله طباق 
و وفاق«، »هذا موافق الصله االصیل« و یا »سواد با اصل مطابق است«، شناخته می شود. در 
میان اسناد بررسی شده، دو مورد سواد سند وجود داشت )ساکما، 28194-999( و )ساکما، 

31157-999( که تصویر آن ها در شکل های شمارۀ 5 و 6 آمده است.

 

1.  این و اصلش یکی است  

   

شکل شامرۀ  5
سواد ذمه نامه
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2. 15. دفع نحوست تربیع
دبیری و نویسندگی و نگارش اسناد و فرمان ها و مکاتیب در ایران، سابقه ای کهن دارد و 
طّی قرون در میان صاحبان این فن، رسوم و آدابی فراهم آمده و قوام گرفته است که همگی 
کاتبان کم وبیش آن ها را رعایت می کرده اند؛ یکی از این آداب، رعایت قاعدۀ دفع نحوست 

تربیع است.
شیخ الحکمایی، در مقاله ای با عنوان »»نحوست تربیع« و تجّلی این باور در اسناد دورۀ 
اسالمی« به بررسی، ریشه یابی و سیر تحول این موضوع در دورۀ اسالمی پرداخته است. او 
باتوّجه به منابع پیشین علل شکستن تربیع را نحوست شکل تربیع، نظر تربیعی و شباهت به 
قبر یا تابوت، ناقص بودن امور ماّدی و وقوع اتّفاق ناگوار می داند. او در این مقاله می نویسد:
»جداکردن بخش کوچکی از گوشۀ سمت راست پایین اسناد و یا ایجاد انحراف در 
اضالع سند به منظور باطل کردن شکل مربع و دفع نحوست تربیع نجومی، سنتی کهن در 

اسناد دورۀ اسالمی است« )شیخ الحکمایی، 1386-1387، دفتر 13 و 14(.
ذّمه نامه ها نیز از قاعدۀ دفع نحوست تربیع مستثنا نبوده اند و این قاعده در آن ها 
نیز رعایت شده است. در اسناد بررسی شده، دفع نحوست تربیع با برش یا تازدن کاغذ 
در گوشۀ سمت راست پایین آن انجام شده است؛ البته در یکی از اسناد، گوشۀ سمت 
چپ پایین برش داده شده است. در برخی اسناد نیز، قاعدۀ دفع نحوست تربیع با ایجاد 
انحراف در اضالع سند رعایت شده است. در بسیاری از اسناد این پژوهش، به علت پارگی 
گوشه های اسناد و یا به دلیل اسکن بودن سند، تشخیص چگونگی برش خوردن ممکن 

نبود. شکل های شمارۀ 7 و 8 نمونه هایی از رعایت این قاعده در اسنادند.

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار
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براساس ارکان و اجزای گوناگونی که در قسمت متن و حاشیه معرفی شد، ذّمه نامه ها 
دارای الگویی هستند که در شکل شمارۀ 9 آمده است:

شمارۀ 1: تسمیه؛
شمارۀ 2: محل ادامۀ متن اصلی؛

شمارۀ 3: متمم؛
شمارۀ 4 و 5: محل مهر مدیون؛

شمارۀ 6: محل مهر و اظهارات شهود؛
شمارۀ 7: محل تأیید و مهر امنای شرع؛
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شمارۀ 8: ممتازنویسی؛
شمارۀ 9: محل نوشتن عبارات مربوط به سوادگیری؛

شمارۀ 10: محل تعیین مبلغ بدهی به سیاق؛
شمارۀ 11: انتهای سطور؛

شمارۀ 12: محل شکستن نحوست تربیع.

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار
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3. ساختار محتوایی ذّمه نامه ها
ذّمه نامه ها جزو دستۀ اسناد مردمی اند که در همۀ سطوح، در میان خواص و عوام استفاده 
می شده اند؛ بنابراین، جزو اسناد خصوصی اند. اسناد خصوصی اسنادی اند که به معامالت 
بین اشخاص حقیقی می پردازند )برای نمونه خریدوفروش، وثیقه، طلبکاری، بخشش، 
تحویل کاال و...( )گرونکه، 1984، ص74(. دررابطه با چگونگی تنظیم و نگارش اسناد 
خصوصی، باید گفت که در گذشته دستورنامه هایی به قاضیان و منشیان و سررشته داران 
امور و محرران، آموزش داده می شد که در آن، شیوۀ دقیق تنظیم اسناد به درستی بیان شده 
بود. ازجملۀ این دستورنامه ها که به آن ها »شروط« و »وثائق« گفته می شود، می توان، رسالۀ 
حدائق الوثائق را نام برد که محمدبن علی ناموس خواری آن را در سدۀ هشتم هجری 
نگاشته است. خواری، کیفیت تنظیم و ساختار قباالت را ده رکن اصلی می داند که عبارت اند 
از: عاقدین، معقوٌدعلیه، حدود، حقوق، ثمن، صفت عقد، تقابض، درک، لواحق، و اشهاد 
)گوهری فخرآباد و ثنایی، 1388، صص 67-68(. در زمان قاجار نیز، شیوه نامه هایی برای 
نگارش عقود مختلف تألیف شده است که از آن جمله می توان به وجیزه التحریر تألیف 

محمدبن سبزعلی اصفهانی در سال 1245ق اشاره کرد.
ذّمه نامه ها اسنادی اند که در آن ها مالی )نقد یا جنس( برای مّدتی معین قرض داده 
به  را  مال  عین  قرارداد  در  مندرج  شرایط  طبق  است  موظف  قرض گیرنده  و  می شود 
قرض دهنده بازگرداند. قرْض عقدی است که به موجب آن، یکی از دو طرْف مقدار معینی 
از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور، مثل آن را ازحیث مقدار و 
جنس و وصف رد کند و درصورت تعّذرِ رد مثل، قیمت یوم الّرد را بدهد )وطنی، 1364، 
ص158(. البته ازنظر فقهی، نوع دیگری از قرض وجود دارد که به آن قرض ربوی گفته 
می شود. قرض ربوی یعنی قرضی که قرض دهنده مقداری اضافه بر میزانی که به قرض 
داده است بابت ربح آن، از قرض گیرنده بخواهد؛ مثاًل صد تومان قرض بدهد و صد و 

دوازده تومان بخواهد )جعفری لنگرودی، 1367، ص539(.
در این بخش از پژوهش، بخش های محتوایی ذّمه نامه ها توضیح داده می شود:

3. 1. از مال خاص )خالص(
ذّمه نامه ها، خطبه و بعدیه ندارند و درواقع محّرر بعداز تسمیه بالفاصله متن اصلی سند و 
غرض از نگارش آن را با عبارات تقریباً ثابت و یکسانی آغاز می کند که می توان آن را با 
عنوان »از مال خاص )خالص(« نام گذاری کرد. بیشتر اسناد بررسی شده، با عبارت از مال و 
از مال خالص، آغاز شده اند که در بعضی موارد، بعداز این عبارت، فاصله ای به اندازۀ دو یا 
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سه واژه، سفید گذاشته شده است و بعدازآن، نام قرض دهنده البته با تمام القاب و صفات و 
پیشوندهای عرف در زمان قاجار آمده است که به نظر می رسد این قسمت بیاض قبل از نام 
داین )قرض دهنده( برای ادای احترام به او بوده است. به این ترتیب، متن اصلی سند این گونه 

آغاز می شود که از مال چه کسی و به چه مقدار قرض داده می شود.

3. 2. مشخصات کامل متعاقدین
باتوجه به سبک تنظیم و نگارش ذّمه نامه ها، ذکر نام کامل و مشخصات داین و مدیون، از 
ارکان اصلی اسناد ذّمه است. البته محتوای اسناد خصوصی، یعنی مشخصات طرفین معامله، 
شرح شیء موردمعامله و شرح روند معامله، لزوماً منطبق با قواعد ذکرشده در کتب فن 
انشاء نیست. محرران و کاتبان، اغلب به صورت مطّول و با کنارهم چیدن کلمات مترادف به 
شرح این عناصر می پردازند. در اسناد بررسی شده نیز، نام اشخاص طرفین معامله، به همراه 
نام پدر آن ها به کار رفته است و در مواردی که یکی از طرفین معامله زن بوده است، معموالً 
نام او به همراه نام همسر و یا نام پدرش آمده است و در بعضی موارد، هم نام پدر، هم نام 
همسر، و هم نام برادرش ذکر شده است. هم چنین اسامی اطراف معامله همراه با پیشوندها 

و پسوندها و القاب و صفاتی که به آن مشهور و شناخته بوده اند، نوشته شده اند.
از بیشترین پیشوندهایی که در اسناد بررسی شده به کار رفته است، می توان به »آقا«، 

»خانم«، »حاجی«، »مشهدی«، »کربالیی«، »سیّد«، »میرزا«، »استاد« و... اشاره کرد.
پسوندها نیز، در مواردی مربوط به شغل و حرفۀ افراد می شوند؛ مثل »بازاری دوز«، 

»شعرباف«، »نی ساز« و... .
پسوندها گاهی وابستگی جغرافیایی افراد را می نمایانند. در اسنادی که نام اشخاص 
با شهرها و مناطقی که بدان منتسب هستند، ذکر شده است، مانند »مالامیر ندوشنی«، 
اشخاص  مهرآبادی«،  تاجر  »آقامحمدرضا  اصفهانی مسکن«،  مرندی االصل  »سیداحمد 
مذکور اصالتاً اهل منطقۀ جغرافیایی تنظیم سند نیستند؛ و این سنتی در سندنویسی است. 

خواری در حدائق الوثائق دراین باره می گوید:
»اما نسبت به بلد وقتی نویسند که در غیر شهر خود متوّطن باشد« )گوهری فخرآباد 

و ثنایی، 1388، ص84(.
در اسناد بررسی شده، القاب و عناوینی که برای علما و روحانیون، تّجار، سادات، 
المحققین،  حاجیان و متوفیان به کار رفته است بعضاً عبارت اند از: سرکار شریعت مدار، قدوة
قطب المجتهدین خداوندگاری ام، حجت االسالم، نایب االمام آقائی )ساکما، 999-28757(، 
التّجار )ساکما، 28232- االجّله واالشراف واالعاظم و االرکان و  جناب مستطاب زبدة

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار
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و  کهف الحاج   ،)999-31157 )ساکما،  معدلت الّسادات العظام  مستطاب  جناب   ،)999
المعتمرین1)ساکما، 27333-999(، مرحمت پناه جنّت و رضوان آرامگاه )ساکما، 25647-
296(. در اسناد بررسی شده، عناوین خاصی هم برای بانوان به کار رفته است؛ مانند: علیامخّدرۀ 
عّفت و عصمت پناه خدارت و طهارت اکتناه )ساکما، 28194-999(. بعضی از صفات و 
عناوینی که بعداز نام اشخاص آمده است نیز، عبارت اند از: »طاب ثراه«، »زیّد توفیقه«، 
»دام عمره«، »دام اقباله«، »دام ظله العالی«، »زید اجالله العالی«، »دامت برکاته العالی«، »زید عّزۀ« 
و... . البته در بسیاری از اسناد بررسی شده، به ویژه در اسناد مربوط به طبقات فرودست 
و عامۀ مردم، روش نام گذاری و معرفی افراد با استفاده از نام پدر بوده است. برای نمونه: 
»کربالیی حسین علی ولد مرحوم حسن علی«، »آقارضا ابن مرحوم آقامشهدی علی اکبر«، 

»بی بی جان بنت مرحوم آقامیرزا«.

3. 3. مقدار و مشخصات بدهی )موردقرض(
ذکر مبلغ بدهی در اسناد ذّمه نامه، یکی از ارکان اصلی است و این رکن در همۀ اسناد 
بررسی شده وجود دارد و درواقع، اصل سند برای وجود این رکن مهم شکل می گیرد تا 
داین در زمان مقرر بتواند برای اعادۀ طلب خود، به آن تمّسک جوید. در اکثر ذّمه نامه های 
بررسی شده، سبک و سیاق نگارش اسناد، معموالً بدین صورت است که بعداز معرفی داین، 
بالفاصله مبلغ یا میزان بدهی نوشته می شود و در بیشتر موارد، مبلغ مذکور در ابتدای سطر 
دوم نوشته شده است و در غالب موارد، میزان بدهی به سیاق در باالی مبلغ و نصف بدهی 
به سیاق در زیر مبلغ ذکر شده است تا کسی نتواند در میزان مبلغ بدهی، خدشه ای وارد کند؛ 
زیرا در سیاق امکان تغییر و جابجایی اعداد، ناممکن و تقریباً صفر است. سیاق شیوه ای است 
از عددنویسی رمزگونه برای ثبت ارقام نقدی )پول( و جنسی )اوزان کاال( که در گذشته 
در پهنۀ کشور ایران و سرزمین های پیرامون آن متداول بوده است و اشخاص، کسبه، تّجار، 
مؤسسه ها و مأموران دیوان های محاسبه تمامی درآمدها و هزینه های جاری جامعه را با این 
ارقام ثبت وضبط می کرده اند. ممیّزان و حساب رسان زیرنظر مستوفیان بر این دخل وخرج 
نظارت داشتند )صفی نژاد، 1387، ص9(. حساب سیاق روشی است در حسابداری قدیمی 
که تا پایان دورۀ قاجار، همۀ امور محاسبات دیوانی و شخصی با آن نوشته می شد و مردم 
عادی خصوصاً کسبه با آن می نگاشتند )دهخدا، 1372، ج1(. مستشرقانی که روی اعداد و 
عالئم سیاق بررسی هایی انجام داده اند، در یک موضوع هم نظرند و آن اینکه این اشکال و 
عالئم، از قوۀ ابتکاری شخص به خصوصی سرچشمه نمی گیرند، بلکه کوتاه شدۀ همان اعداد 

عربی اند )مرادزادۀ فرد، روستایی، سروش، 1390، پائیز، ص25(. 1.  معتمر: عمره گزار
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شکل شمارۀ 10 نمونه ای از تصاویر اسناد این پژوهش است که در آن از خط سیاق 
برای ذکر مبلغ بدهی استفاده شده است )ساکما، 999-28737(.

3. 4. ذّمه و رقبه
پیمان است )دهخدا، 1372( و کلمات تقبل،  به معنای عهد، ضمان، و  »ذّمه« در لغت 
ضمانت، عهده و کفالت در ترادف با آن آمده است و در اصطالح، ذّمه عبارت است از تعّهد 
به ادای چیزی یا انجام عملی. »رقبه« نیز مفرد »رقاب« است و معنای لغوی آن »گردن« است 
)عمید، 1357(. وجه تسمیۀ این اسناد به »ذّمه نامه« نیز، به همین دلیل است. دو واژۀ مذکور 
در تمام ذّمه نامه های بررسی شده به صورت پشت سرهم به کار رفته اند. کارکرد عبارت ذّمه 
در اسناد ذّمه به این صورت است که کسی را که دین بر گردن اوست یا تعهدی را به عهده 
گرفته است مشخص می کند و این عبارت معموالً در همۀ موارد، بعداز ذکر مبلغ یا مقدار 

بدهی و قبل از نام مدیون )کسی که دین برعهدۀ اوست( ذکر شده است؛ مانند نمونۀ زیر:
مبلغ یک صد و سی تومان وجه سفیِد رواِج احمدعلی شاهی، ده عدد یک تومان، بر 
ذّمه و رقبۀ عالی شأن آقامحّمدحسین، ولد صدق آقاعلی خالدآبادی، دین ثابت و الزم است 

)ساکما، 999-31157(.

3. 5. ِدین ثابِت الزم
عبارت »دِین ثابِت الزم«، یکی از ارکان اصلی ذّمه نامه هاست و در بیشتر موارد به همین 
صورت و پشت سر هم و بعداز ذکر نام و مشخصات مدیون و بیان اینکه ذّمه و رقبۀ او 
)مدیون( مشغول شده، نوشته شده است. بیشتر اسناد بررسی شده در این پژوهش دارای 
این رکن هستند. این عبارت حاوی مفاهیم فقهی و حقوقی و کاماًل برگرفته از شرع اسالم 

است؛ که در ادامه توضیح داده می شود:
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الف. ِدین
دِین ازنظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معیّن گفته می شود )ثابت، 1381، پاییز(. 
جعفری لنگرودی نیز معنی دِین را این گونه بیان کرده است: »تعهدی که بر ذّمۀ شخصی 
به نفع کسی وجود دارد، ازحیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و ازحیث 

نسبتی که با بدهکار دارد، دِین )یا بدهی( نام دارد« )جعفری لنگرودی، 1367، ص316(.

ب. ثابت
معنای »ثابت« در فرهنگ لغت، چنین آمده است: »پابرجا؛ استوار؛ آنچه با برهان و دلیل قبول 
شده است؛ مدلّل« )عمید، 1357(. عبارات استوار، برقرار، پایدار، مستقر، قطعی، محرز و 

محّقق در ترادف با واژۀ ثابت است.
در ذّمه نامه ها از عبارت »دیِن ثابِت الزم« این معنا مّدنظر است: دِینی که بر ذّمه و رقبۀ 

مدیون برقرار است و با اقرار و اعتراف مدیون محرز و محّقق شده است.

ج. الزم
الزم، در لغت به معنای واجب، ضروری، پیوسته، ثابت و پایدار است )عمید، 1357( و 
واژه های بایست، بایسته، ضروری و فرض در ترادف با آن هستند. در ذّمه نامه ها عبارت 
»دیِن ثابِت الزم« به معنی دِین محّقق و واجب و فرض بر ذّمه و رقبۀ مدیون است و 
در اینجا به این معنی است که دین مدنظر الزم االداست یا واجب االداست؛ زیرا دیون 
از راه های مختلفی از گردن متعّهد ساقط می شوند که یکی از آن ها، ادای دِین است و 
به این ترتیب محّرر با آوردن این عبارت در متن سند درواقع بیان می کند که مبلغ یا مقدار 

بدهی، باید ازطرف مدیون پرداخت شود تا ذّمۀ او از اشتغال خارج شود.
در ادامه به دو نمونه از این رکن در اسناد ذّمه اشاره می شود:

- دو مثقال و شش نخود از مال عالی حضرت آقامحمدامین تاجر اصفهانی حّق ثابت 
و دین الزم است بر ذمۀ العبداآلثم، حاجی محمد خلف مرحوم... )ساکما، 999-27157(.
- مبلغ بیست ونه تومان و پنج هزار فّضی1 از جنس ریال محّمدشاهی 28نخودی الوزن 
عددی یک هزار دینار، بر ذّمه و رقبۀ عالی حضرت گرامی منزلت، ماّلحسین، خلف ماّلامیر 

ندوشنی، به اقرار شرعی ثابت و الزم است )ساکما، 999-27315(. 1. نقره ای 
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3. 6. اقرار و اعرتاف رشعی
اقرار در اصطالح فقهی، به معنای اِخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و یا ثبوت حقی 
برای دیگران آمده است )خویی، 1392، ج2، ص196(. اعتراف نیز، در معنا با اقرار یکی 
است و هر دو در اشاره به اثبات و قراردادن چیزی و شناساندن آمده اند. اقرار و اعتراف، 
مفاهیمی برگرفته از تعالیم اسالمی اند که در بسیاری از اسناد شرعی مانند مصالحه نامه ها، 
نیز، عباراتی  این پژوهش  از ذّمه نامه های  یافته اند. در بعضی  انعکاس  مبایعه نامه ها و... 
مشاهده می شود که دربردارندۀ همین محتوا و مضمون است و ذکر این عبارات در اسناد 
ذّمه به مفهوم فقهی و شرعی اسناد اشاره دارد و این که صیغۀ عقد در حالتی جاری می شود 

که حاوی تمام شرایط شرعی و اسالمی است. برای نمونه:
اقرار و اعتراف صریح صحیح معتبر شرعی نمود )ساکما، 999-28748(.

باقرارها الشرعی ثابت و الزم است )ساکما، 296-24828(.

3. 7. نحوۀ بازپرداخت بدهی
نحوۀ بازپرداخت بدهی، در همۀ ذّمه نامه ها ذکر شده است. این رکن از قرض نامه ها، در 
بیشتر موارد همراه عبارت »کارسازی« و »مهم سازی« آمده است. در لغت نامۀ دهخدا، واژۀ 
»کارسازی کردن« این گونه معنی شده است: پرداختن؛ اداکردن مالی را و دینی را؛ دادن نقدی 

را و نیز ذیل واژۀ مهم سازی در همان لغت نامه آمده است: کارسازی؛ پرداخت؛ ادا.
در نحوۀ بازپرداخت بدهی چگونگی و زمان تسویه حساب مشخص می شود. در 

ذّمه نامه های بررسی شده، نحوۀ بازپرداخت به چند صورت آمده است:
در بعضی اسناد، پرداخت بدهی عندالمطالبه است. عندالمطالبه صفت اسناد دیون بدون 
موعد و اجل است )جعفری لنگرودی، 1367، ص476(؛ یعنی در این گونه موارد، هرگاه دایْن 

مال خود را طلب کند، مدیون موظف است که بدهی خود را در همان زمان پرداخت کند.
در بیشتر اسناد، برای پرداخت بدهی دوره ای زمانی مشخص شده است که تا آخر آن 
دوره، مدیون باید بدهی خود را بپردازد. در این موارد معموالً چگونگی پرداخت، با عبارت 

»از حال التحریر« آغاز می شود.
در بعضی از اسناد نحوۀ بازپرداخت به صورت اقساط ماهیانه و یا سالیانه است. در 

این گونه موارد نیز معموالً از عبارت »قسط الشهور« یا »قسط السنین« استفاده شده است.
نحوۀ پرداخت در برخی موارد نیز، به گونه ای است که مدیون تا دورۀ زمانی مشخصی، 
از بازپرداخت معاف است و ازآن پس باید بدهی خود را طبق توافق به صورت یکجا یا 

به صورت اقساط پرداخت کند.
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مانند نمونه های زیر:
- مقدار یک صد و هفتادویک من و نیم گندم، و سیصد من کاه گندم بر ذّمه و رقبۀ عالی قدر 

حسن رعیت اسدآباد می باشد که عندالمطالبه کارسازی نماید )999-29554(.
- مبلغ شصت تومان از قرار اشرفِی ناصرالدین شاهِی1 18نخودی عددی بابت دانه ای 
دو برنج کم به نحو متعارف بر ذّمه و رقبۀ جناب محامد و محاسن آداب آقامحمدعلِی 
تاجر خلف مرحوم مغفور خیرالحاج حاجی محمدابراهیم تاجر کاشانی رحمة اهلل، دین 
ثابت و الزم االداست که بعون اهلل سبحانه از حین تحریر الی انقضای مدت دو سال تمام 
به قسط الّسنین، در آخر هرسال، مبلغ سی تومان از دین مزبورِ موصوف را بالعذر ادا و 

مهم سازی نماید تا استیفای دِین به تمامه بشود )ساکما، 296-26359(.

3. 8. نیاوردن عذر غیررشعی مدیون
در ذّمه نامه های بررسی شده، پس از مشخص شدن مهلت و چگونگی بازپرداخت بدهی، 
محّرر با ذکر جمله ای کلیشه ای و تقریباً یکسان، از مدیون می خواهد که برای ادای دین در 
موعد مقّرر، هیچ گونه عذر و بهانۀ بیهوده و غیرشرعی نیاورد و تسویۀ بدهی را به تعویق 
نیندازد و یا در آن وقفه ایجاد نکند و سپس حجت را تمام می کند. در زیر به چند نمونه 

اشاره می شود:
- از حال تحریر الی مدت ُمضی یک ماه تمام هاللِی دیگر ادا و کارسازی نماید و به عذری 

که خالف شرع بوده باشد، موقوف و معّطل ندارد )ساکما، 999-32170(.
- و یوم اول ماه، پنج روزی یک تومان مهم سازی نماید و به عذری که خالف شرع مطاع 

بوده باشد، معّوق ندارد )ساکما، 999-27333(.

3. 9. مناسبت قلمی )تحریر(کردن
در اسناد ذّمه، بعدازاین که داین و مدیون به صورت کامل معرفی شدند و مبلغ و یا مقدار 
قرض مشخص شد و زمان بازپرداخت و نحوۀ بدهی، طبق توافق طرفین، معیّن شد و 
مدیون، اقرار و اعتراف خود را مبنی بر قبول تعّهد و شرایط ذّمه نامه بیان کرد، معموالً علت 
یا مناسبت نوشتن این سند بیان می شود. این رکن از ارکان ذّمه نامه، در برخی از اسناد این 
پژوهش، به کار رفته است و جای آن معموالً قبل از ذکر تاریخ تحریر سند است. در بیشتر 
موارد، برای بیان این رکن ذّمه نامه از اصطالح »قلمی کردن« استفاده شده است. دهخدا در 
لغت نامه اش قلمی و قلمی شدن را این گونه معنی کرده است: »قلمی: نوشته شده با قلم و 
تحریرشده؛ خطی؛ مقابل چاپی«؛ »قلمی شدن و قلمی فرمودن: تحریرشدن و تحریرفرمودن«.

1. ارشفی )تومان طال( به وزن هجده نخود 
که چهار نخود بار یعنی نقره در آن داخل 
کرده اند و چهارده نخود طالی خالص داشت 
]به عیار 77 درصد[ )ر.ک: دیانت، ابوالحسن. 
و  سنجش ها  تاریخی  فرهنگ   .)1367(

ارزش ها، ج2، ص106(.
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درواقع هدف محّرر از نوشتن این بخش از ذّمه نامه این است که حجت را بر مدیون 
و داین تمام کند تا هریک از آن ها برای اعادۀ حق خویش، اعم از مهلت بازپرداخت بدهی، 
اعادۀ طلب به طور تمام و کمال، پرداخت به موقع اقساط و... به این سند تمسک جویند و 
طبق شرایط مندرج در سند عمل کنند؛ به همین علت است که به ذّمه نامه، تمسک نامچه 
»اسم  آمده است:  ترمینولوژی حقوق ذیل واژۀ تمسک  )تمسک نامه( هم می گویند. در 
قدیمی سند طلب است )مدرک نوشته(، مادۀ 241 قانون جزا« )جعفری لنگرودی، 1367، 

ص178(. در زیر نمونه ای از این قسمِت ذّمه نامه آورده شده است:
این چند کلمه بر سبیل حجت قلمی گردید. تحریراً فی غّرۀ شهر رجب المرجب من 

شهور سنۀ 1270 )ساکما، 999-28737(.

3. 10. تاریخ تحریر
ذکر تاریخ از ارکان سند است. در ذّمه نامه های بررسی شده تاریخ تحریر سند، آخرین 
جزء متن است. همۀ تاریخ ها طبق سال شمار هجری قمری است و در قالب یک جمله 
بیان شده است که معموالً با عبارات »ذلک تحریراً فی...«، »به تاریخ...«، »و صیغه جاری 
شده فی...«، »و کان تحریراً فی« و... آغاز شده و سپس تاریخ روز و نام ماه و سپس سال 
آورده شده است که به جای کلمۀ ماه، از کلمۀ شهر و به جای واژۀ سال، از واژۀ سنه استفاده 
شده است و عدد سال در همۀ موارد بعداز کلمۀ سنه و یا داخل آن به صورت عدد )و نه 
به حروف( نوشته شده و در موارد اندکی نام ایام هفته نیز آورده شده است. در برخی از 
این اسناد، این تاریخ با سال ها و گاهی ماه های جاللی و دوازده گانۀ حیوانی تطبیق داده 
شده است. ماه های قمری به خاطر تجلیل و احترام معموالً با صفات ویژه ای ذکرشده اند؛ 

مانند: صفرالمظفر، ربیع المولود، رجب الفرد و... .

3. 11. ظهریه
گفته شد که روی سند به موضوع اصلی عقد و ایقاع اختصاص داشت؛ ولی ظهر سند نیز، 

به مرور بستر درج بعضی موضوعات خاص شد.
در اسناد بررسی شده 18 سند ظهریه دارند. مطالب نگاشته شده در ظهر این اسناد 

به قرار زیر است:
الف- نام و مهر مدیون: در برخی اسناد، ظهریه حاوی نام و یا نام و مهر مدیون 
برای  شده است.  نوشته  »تمّسک«  کلمۀ  مدیون،  نام  قبل از  نیز،  مورد  سه  در  است. 
نمونه »تمّسک ماّل محمدجعفر اخوی«. تمّسک به معنای چنگ زدن و دست انداختن، 
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و   )1357 )عمید،  است  حّجت  و  سند  به معنای  نیز  و  متوسل شدن  دستاویزساختن، 
عبارات دستاویزقراردادن، توسل، چنگ زدن و درآویختن در ترادف با آن است. تمسک 

در فرهنگ لغت عربی-فارسی نیز به معنی التزام، پایبندی و تّعهد است.
به این ترتیب وقتی در ظهر سند واژۀ تمّسک قبل از نام مدیون می آید، به این معنی است 
که این ذّمه نامه تعهد شخص مدیون است و مدیون بر خود الزام می دارد که دِین خود را 

که مشخصات و مبلغ و یا مقدار آن در سند اعالم شده است، پرداخت کند.
ب- ذکر تاریخ و نام و مشخصات کسی که اقساط را تحویل داده است: همان طورکه 
یا  قسط الشهور  به صورت  اسناد  از  بعضی  در  بدهی  بازپرداخت  نحوۀ  شد،  گفته  قباًل 
قسط السنین بوده است. در چنین مواردی هر بار که مدیون قسط را پرداخت کرده، مبلغ 
قسط را با ذکر تاریخ تحویل، در ظهر سند هم ثبت کرده است. در مواقعی که داین و 
مدیون از اقشار باالی جامعه بوده اند، اقساط بدهی )طلب( خود را توسط خادم، واسطه 
یا کارگزاران خویش پرداخت و دریافت می کرده اند؛ در چنین مواردی نام مخدوم نیز، در 

ظهر سند، نوشته شده است.
ج- ثبت دفتر شد: در زمان قاجار رسم بر این بود که برات های دیوانی، پس از صدور، 
به ثبت دفتر مستوفیان می رسیدند. به این معنا که از آن ها رونوشتی برمی داشتند تا در دفتر 
دیوان باشد. مستوفیان با نگارش عبارت »ثبت دفتر شد«، »ثبت شد« یا »ثبت سررشته شد« 
در ظهر سند، برات را در دفتری ثبت می کردند و در مواقع نیاز به آن رجوع می کردند. 
پس از ثبت برات، مستوفی یا منشِی مسئول پس از بررسی صحت مضمون براْت آن را با 
مهر خود تأیید می کرد و عبارت »مالحظه شد« را در ظهر سند می نگاشت )ثمرۀ حسینی 
و محمدی، 1394، زمستان، ص23(. در میان اسناد بررسی شده، تنها یک مورد ثبت در 
دفاتر دولتی وجود دارد )ساکما، 27779-999( که در ظهر سند با عبارت »ثبت دفتر شد 

3رجب1343 صفحۀ 492، نمرۀ 8« مشخصۀ ثبت دفتری وجود دارد.

4.  نتیجه گیری
پژوهش حاضر سندشناسی ذّمه نامه ها در دورۀ قاجار است؛ روزگارانی از تاریخ ایران که از 
تاج گذاری آقامحّمدخان قاجار در 1209ق در تهران آغاز شد و با به تخت نشستن رضاخان 

میرپنج در 1304ش در تهران به پایان آمد.
در این دوره و تا قبل از آشنایی ایرانیان با مظاهر نوین تجارت و نیز تا قبل از تصویب 
قانون ثبت اسناد در 1302ش، کلیشۀ اسناد، ساختاری کاماًل سنّتی داشت؛ به این معنا که 
برای نوشتن اسناد از قلم استفاده می کردند. به دلیل نبود صنعت چاپ، ساختار اساسی اسناد 
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آن دوره با نمونه های جدید متفاوت است. نبود تمبر در نمونه های سنّتی، استیالی مطلق 
اعداد سیاقیّه، پیروی از ادبیات کاماًل سنّتی، کوتاه و موجزبودن، استفاده از مهر به جای 
امضاء برای تأیید و گواهی، و نبود تنّوع در این اسناد، از ویژگی های بارز ذّمه نامه های این 
دوره است. هم چنین ذّمه نامه ها، تحمیدیه، خطبه و بعدیه ندارند و خالی از هرگونه تزیینات 
و جدول بندی اند. در این اسناد، پاراگراف بندی به معنای نوین آن و نیز عالئم ویرایشی 
متداول در متون امروزی وجود ندارد و متن به صورت پیوسته و ممتد نگارش شده است. 
همۀ ذّمه نامه های این پژوهش را یک یا چند نفر از شهود مهر و تأیید کرده اند. جایگاه 

اظهارات شهود در این دسته از اسناد، در حاشیۀ سمت راست و حاشیۀ باالیی است.
با بازخوانی و استنساخ اسناد و بررسی سندشناسانۀ ظاهری و محتوایی ذّمه نامه ها 
مشخص شد که اسناد ذّمه نامه، هرچند که ساختار ویژۀ خود را دارند، ولی اسنادی نسبتًا 
ساده اند که طّی دوران حکومت قاجار، هیچ تغییری در ساختارهای بیرونی و درونی آن ها 
روی نداده است. ادبیات به کاررفته در این اسناد کاماًل سنّتی است. این اسناد جزء اسناد 
شرعی قلمداد می شوند و مفاهیم به کاررفته در آن ها، مفاهیمی ساده است و بعضاً ریشه های 

فقهی و حقوقی دارد.
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3. استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری، تهران، 

ایران

khedrizadeh@yahoo.com

4. در اینجا منظور نگهداری اسناد ارزشمند 

است.

چڪیده:

هدف: رفع اشتباه مکرر در گزارش دورۀ آغازین آرشیو4  در ایران و بازشناسی واقعیت تاریخی آن است. 

در مقالۀ حاضر تاریخ شروع آرشیو در ایران بررسی شده است و ضمن شناسایی و بررسی پژوهش های 

پیشین، از جنبه های اسنادی و اِستنادی و تاریخی و زبان شناسی تاریخی به مواردی از نگهداری اسناد 

در ایران باستان پرداخته شده است که پیش ازاین، در تجزیه وتحلیل تاریخ آرشیو در ایران بررسی و ذکر 

نشده اند.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، روش کتاب خانه ای مبتنی بر شناخت، توصیف و تحلیل اسناد و 

سایر داده های تاریخی است. در این مقاله منابع اصلی مرتبط با موضوع، شناسایی شده است. تاریخ 

پیدایش آرشیو در ایران ازنظر این منابع گردآوری، و دسته بندی شده و منابع فارسی با نگاه بررسی 

انتقادی بررسی شده است. در این راه، بررسی کیفی پژوهش ها در موضوِع مدنظر و گسترۀ شمول 

آن ها هم مدنظر است.

یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر مقاله ها، کتاب ها و پایان نامه های 

فارسی بررسی شده در این مقاله، بحث تاریخ آرشیو در ایران را با تبعیت از دکتر جهانگیر قائم مقامی 

و با اشاره به کتاب عزرا به دورۀ هخامنشی بازگردانده اند؛ بدون آنکه برای نقد و بررسی، یا تکمیل این 

نظر تالشی بکنند.

کلیدواژه ها: ایران باستان؛ نگهداری اسناد؛ تاریخ؛ کتاب عزرا؛ آرشیو.
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1.  مقدمه
نخستین بار دکتر جهانگیر قائم مقامی تاریخ آرشیو در ایران را به شیوه ای منظم در کتاب 
ارزشمند مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی مطرح کرده است. پس از او نیز مقاله ها، کتاب ها 
و پایان نامه هایی، به شیوه ای مستقیم یا غیرمستقیم )موجز یا کمی مفصل( سابقۀ آرشیو در 
ایران را بررسی1 کرده اند. هرچند برخی از این آثار، اطالعات تاریخی بیشتری از مطالب 
قائم مقامی دربارۀ پیشینۀ آرشیو در ایران در بر داشته اند و مطالبی روزآمدتر داشته اند، ولی 
تقریباً بیشتر آن ها با استناد به کتاب قائم مقامی و بدون مراجعه به منابع اصلی و اولیه، سابقۀ 
وجود آرشیو2در ایران را -به نقل از کتاب عزرا که قائم مقامی به آن ارجاع داده است- به 

دورۀ هخامنشی بازگردانده اند.

2. هدف و پرسش های پژوهش
هدف اصلی این مقاله شناخت دورۀ آغازین آرشیو در ایران و رفع لغزش های پیشین در 
گزارش تاریخی آن است. از منظری دیگر این مقاله می کوشد تا عمدۀ نظرات کسانی را 
که دربارۀ قدمت حفظ و نگهداری اسناد در ایران )در معنی و به عنوان نوعی آرشیو اولیه( 
سخن گفته اند، نقل کند و بسنجد. براین اساس پرسش های اصلی پژوهش به شرح زیر 

است:
1. بر اساس کتاب عزرا نخستین اشاره ها به نگهداری اسناد در ایران، به چه زمانی 

بازمی گردد؟
2. محققان معاصر در شناخت این تاریخ چگونه کوشیده اند؟

3. آیا برداشت قائم مقامی از مطلب منقول از تورات، کامل، درست و دقیق است؟

3. پیشینۀ تحقیق
قائم مقامی )1350، ص28( به عنوان نخستین مطرح کننده و پی جوِی »موضوع تاریخ آرشیو 

در ایران« نوشته است:
در دورۀ هخامنشی، زیربنای تشکیالت اداری امپراتوری را، بایگانی سلطنتی تشکیل 
می داد. در کتاب تورات، در باب پنجم و ششم از کتاب عزرا، ضمن اشاره به وجود خزانۀ 
اسناد و مدارک، عرض حالی از یهودیان به داریوش آمده و نوشته شده است: »پس اگر 
پادشاه مصلحت داند، در خزانۀ پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا چنین است یا 

نه که فرمانی از کورش پادشاه صادر شده بود...«
و نیز در همان کتاب: »آنگاه داریوش پادشاه فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها 

 1. از این جمله، می توان این موارد زیر را 
برشمرد: صوفی، 1366؛ سازمان امور اداری و 
استخدامی، 1363؛ سازمان اسناد ملی ایران، 
1374، ص10؛ دیانی، 1377، صص 33-37؛ 
فدائی عراقی، 1377، صص 62-64؛ دهقانی، 
1379؛ بقائی، 1381، صص 28-35؛ سازمان 
اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد 
ایران، 1383، صص 14-15 و 16-17؛ کیانی 
هفت لنگ، 1383؛ رحامنی، 1384، ص53؛ 
 ،1384 صادقیان،  ص14؛   ،1384 تازکی، 
 ،1385 هفت لنگ،  کیانی  95-96؛  صص 
صص 990-992؛ وهابی، 1393، صص 269-

فتح اله زاده، 1393، صص 150-151؛  290؛ 
ترکاشوند، 1394، صص 117-115.

 2. نه به معنای امروزین واژه، بلکه در معنی 
محل نگهداری اسناد حکومتی.

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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در آن موضوع بود تفحص کردند و در قصر احمتا که در والیت مادیان است طوماری 
یافت شد و تذکره در آن بدین مضمون مکتوب بود.«

قائم مقامی در ادامه به باب پنجم و ششم و چهارم کتاب عزرا ارجاع داده و اشاره 
کرده است که به کتاب استر باب 2 و 6 و 10 ]نیز[ رجوع شود.1صوفی )1366، ص29( 
در پایان نامۀ خود، به نقل از قائم مقامی، از وجود آرشیو در دورۀ هخامنشی یاد کرده و در 
این راه از متون باستانی و شواهد باستان شناسی یاری جسته است؛ ولی فقط به نام بردن از 

تورات اکتفا کرده و به مطالب کتاب عزرا اشاره نکرده است.
از  نیز نوشته است: »قاعدۀ کلِی نگهداری اسناد و مدارک،  دیانی )1377، ص33( 
دیرزمان در ایران رایج بوده است. قدیمی ترین نوشته دراین باره کتاب تورات است«. هرچند 
دیانی در یادداشت اول به »تورات، ترجمۀ فارسی، کتاب عزرا و استر، باب پنجم« و در 
یادداشت دوم به »همان، باب ششم« ارجاع داده است )1377، ص37(، ولی ناقص بودن 
ارجاعات، و ادامۀ مطلبی که برای تاریخ نگاشته است، این پرسش را به ذهن می آورد که 

آیا او برای نگارش این مطلب، کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی را ندیده است؟
فدایی عراقی )1377، صص 62-63( نیز در اثر خویش بانام مقدمه ای بر شناخت 
اسناد آرشیوی )که برداشتی از عنوان کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی است( همان 

مطلب منقول از تورات را با ارجاع به قائم مقامی آورده است.
المعارف کتابداری و اطالع رسانی،  صمیعی )1381، ص20( در مدخل »آرشیو« در دائرة 
همین مطلب را از کتاب تورات، باب پنجم و ششم کتاب عزرا به نقل از دیانی )1377، 

ص33( و فدایی عراقی )1377، ص62( آورده است.
در  ایران«  ملی  اسناد  »سازمان  مدخل  در  نیز  )1385، ص990(،  هفت لنگ  کیانی 

دائرة المعارف کتابداری و اطالع رسانی همان مطلب را به نقل از قائم مقامی آورده است.
صادق پور باالنی )1385، صص 6-7( نیز نوشته است: »رسم نگهداری اسناد و مدارک 
در ایران از دیرباز معمول بوده]است[ و قدیمی ترین نوشته دراین باره کتاب تورات است. 
در کتاب تورات عرض حال یهودیان به داریوش نوشته شده است و این عرض حال ها در 
کتاب خانۀ بابل و قصر احمتا )واقع در ماد( نگهداری می شد.« گرچه صادق پور باالنی در 
یادداشت شمارۀ 4 مقالۀ خود، مستقیم به »کتاب عزرا، باب پنجم« ارجاع داده است، ولی 
به نظر نمی رسد آن کتاب را دیده باشد؛ چراکه در بین 5 اثر ذکرشده در فهرست منابع، 
نشانی از تورات دیده نمی شود و مطلب ذکرشده نیز غلط و درهم ریخته است؛ زیرا نخست 
این که تورات از یافتن »دستور« کورش )نوشته شده بر طومار( سخن گفته است نه آن گونه 
که صادق پور باالنی نوشته است: »عرض حال ها« که »در کتاب خانۀ بابل و قصر احمتا ... 

 1. قائم مقامی )1350، ص429( در فهرست 
منابع خود نشانی دقیق منبع خود را ذکر 
فارسی،  ترجمۀ  »تورات،  به  تنها  و  نکرده 

کتاب های عزرا و اسرت« اکتفا کرده است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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نگهداری می شد« و دوم این که، آیه یا گزارۀ اصلِی شامِل »قصر احمتا«، در باب ششم کتاب 
عزرا آمده است و نه باب پنجم. چون کتاب های قائم مقامی )1350( و فدایی عراقی )1377( 
جزء منابع پنج گانۀ صادق پور باالنی هستند، به نظر می رسد که صادق پور باالنی )1385( 

نیز مستقیم یا غیرمستقیم از کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی استفاده کرده است.
ولی  کرده؛  اشاره  منبع  همان  و  مطلب  همان  به  نیز  ص106(،   ،1386( عزیزی 
کوشیده است تا از آن نقل قول استفادۀ دیگری بکند و آن را به عنوان شاهدی برای نگهداری 

از اسناد در دوران ماد فرض کند.
سودبخش و مروتی )1388، ص60( نیز به قائم مقامی استناد و از مطلب او استفاده 

کرده اند.
وهابی )1393، ص286( در مقالۀ خود و ترکاشوند )1394، ص115( در پایان نامۀ 
خود از دیگر کسانی هستند که با استناد به دیانی )1377، ص34( به این مطلب از کتاب 

عزرا اشاره کرده اند.
برخی نویسندگان )برای نمونه: دالوند، 1387، ص26؛ زارعی، 1396، ص22( نیز در 
آثار خود، بدون ارجاع به تورات، به نتیجه گیری قائم مقامی -یا نویسندگان ارجاع دهنده به 
او- از مطلب منقول از کتاب عزرا اشاره کرده اند و به طور کلی و غیرِمستند نوشته اند: »اسناد 
پادشاهی و دولتی هخامنشیان در کتاب خانۀ بابل و خزانۀ قصر احمتا )همدان فعلی( واقع 

در ایالت ماد و احتماالً در جاهای دیگر نیز نگهداری می شده است.«
همچنان که مشاهده شد، اغلب اشخاصی که به نخستین شواهد از تاریخ بایگانی و 
آرشیو در ایران اشاره کرده اند، مطلب خود را مستقیم یا غیرمستقیم از کتاب مقدمه ای بر 
شناخت اسناد تاریخی اخذ کرده اند. متأسفانه این موضوع نه تنها در مقاالت و کتاب ها، 
بلکه در پایان نامه ها نیز دیده شده است که نویسندگان آن ها برای تعیین صحت وسقم مطلب 

نقل شده به حداقل تالش الزم برای تحقیق علمی و جست وجوی بیشتر دست نزده اند.
نکتۀ دیگر آن که، متأسفانه قائم مقامی هم نسخۀ مورداستفاده خود )کتاب عزرا یا 
بخشی از تورات، به زبان فارسی یا غیر آن( را مشخص نکرده است. این موضوع ازآن رو 
اهمیت دارد که در چند ترجمۀ فارسی تورات که در مقالۀ حاضر استفاده شده است، 
تفاوت هایی ظریف با نسخۀ استفاده شده در کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی )و 

استفاده کنندگان از آن کتاب( دیده می شود.
ازسوی دیگر و شاید مهم تر از دو نکتۀ قبلی اینکه بیشتر نویسندگان یادشده، به نقل 
این نکته اکتفا کرده اند که سابقۀ وجود آرشیو در ایران به دورۀ هخامنشی بازمی گردد و برای 

اثبات یا رد این نظر تالشی انجام نداده اند و مطلبی به آن نیفزوده اند.

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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البته هستند کسانی که در اثر خویش، در ارجاع این مطلب، مستقیماً به کتاب عزرا 
اشاره کرده اند. برای مثال مالیری )1379، ج5، ص212( ضمن اشاره به »ثبت فرمان ها و 
نگهداری خالصه یا نسخه ای از آن ها« در دیوان های ایران از دوران هخامنشی، نوشته است: 
»در تورات به نامه ای اشاره شده که رؤسای یهود به داریوش نوشته و درخواست کرده اند 
تا در کتاب خانۀ سلطنتی جست وجو شود و فرمانی را که کوروش بزرگ دربارۀ بنای 
بیت المقدس صادر کرده بوده بیابند و به دستور داریوش جست وجو شده و چنین فرمانی 
را یافته اند.« او به تورات )سفر عزرا، اصحاح 5، بند 17 و اصحاح 6، بند 1 و 2(، ارجاع 
داده است. عزیزی )1386، ص106( نیز با استناد به قائم مقامی به همان مطلب اشاره کرده و 
نوشته است: »معموالً سابقۀ وجود آرشیو در ایران، به دورۀ هخامنشی بازمی گردد: ...« ولی 
عزیزی آن مطلب را بهانه ای برای طرح بحث سابقۀ بایگانی و آرشیو سلطنتی در دوران 
ماد قرار داده است. ازاین رو الزم به نظر می رسد که نقل قوِل قائم مقامی از کتاب عزرا، از 

جنبه های اسنادی و اِستنادی و تاریخی و زبان شناسی تاریخی بررسی شود.
برای بررسی بهتر و بازکردن موضوع، شایسته است تا نخست مقدمه ای کوتاه دربارۀ 

عزرا و کتابش بیان شود.

4. عزرا
عزرا یکی از پیامبران بنی اسرائیل است. اعتقاد سنتی بر این است که او کتاب های تواریخ 
و عزرا و قسمتی از نحمیا را نوشته و درواقع تورات را -بعدازآنکه در حملۀ بخت النصر 
پادشاه بابل به کّلی ازبین رفته بود- دوباره احیا کرده است. در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 

1394، صص 609-610(، ذیل مدخل عزرا، دربارۀ او چنین آمده است:
)لفظ عزرا به معنی کمک و امداد است(. او کاهن و هادی معروف عبرانیان و کاتب 
ماهر شریعت و شخصی عالم و قادر و امین بود و چنان می نماید که در بارگاه سلطان 
ایران درجه و اعتباری تام داشته... به سرکردگی و پیشوائی جماعتی بزرگ از اسیران 
مراجعه کننده به اورشلیم در سال 457 قبل از میالد مسیح روان گشت )عز: 7( و در اینجا 
بسیاری از رفتار قوم و نیز پرستش جماعتی از ایشان را اصالح نموده، کنایسی چند تأسیس 
نمود که علی الدوام تالوت نوشته جات مقدمه و دعا در آنجا مستدام باشد )عز: 8: 10؛ نح: 
8( و عموماً معتقدند که بعداز این وقایع، کتب تواریخ و عزرا و قسمتی از نحمیا را تصنیف 
نمود و تمامی کتب عهد عتیق را -که حال قانون ما می باشد- جمع آوری و تصحیح فرمود 

و در این عمل از نحمیا، بلکه هم از مالکی امداد یافت.
1. عزیزی )1380، صص 607-608( به بیان 

رسگذشت ُعزیر پرداخته است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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مسلمانان او را ُعزیر می خوانند.1 ُعزیر در لغت عرب، از واژۀ عزرا گرفته شده که به 
صیغۀ تصغیر درآمده است )مکارم شیرازی، 1374، ج7، ص361(.

در قرآن، عالوه بر آیۀ 30 سورۀ توبه که نام ُعزیر در آن ذکر شده است، داستانی هم 
در آیۀ 259 سورۀ بقره دربارۀ مرگ شخصی و زنده شدن او بعداز صد سال آمده است 
که طبق روایات متعّدد، این شخص همان ُعَزیر پیامبر بوده است )عزیزی، 1380، صص 

.)608-607

5. کتاب عزرا
براساس  به زبان عبری است و  از اسفار کتاب مقدس و  پانزدهمین سفر  کتاب عزرا 
تقسیم بندی مسیحیان، در زمرۀ عهد عتیق محسوب می شود. این کتاب که نوشتۀ عزرای 
نبی است، به بیان سرگذشت بازگشت جمعی از یهودیان تبعیدی از ایران به اورشلیم 
و تجدید بنای معبد مقدس )بیت المقدس(،1 ظاهراً در حدفاصل دوران کوروش دوم، 
داریوش اول و اردشیر اول می پردازد. هرچند برخی از حضور داریوش دوم و اردشیر دوم 
در متن کتاب عزرا سخن به میان آورده اند، ولی مشکالت گاه شمارانۀ چندی وجود دارد 
که مانع از پذیرش این نظر شده است )بادامچی و فروتن، 1394، ص5(. به هرروی در این 
کتاب به چهار شاه هخامنشی اشاره شده است: کوروش )عزرا، 1: 1-2 و 1: 7-8 و 3: 7 
و 4: 3 و 4: 5 و 5: 13-14 و 5: 17 و 6: 3 و 6: 14(، داریوش یکم )عزرا، 4: 5 و 4: 24 
و 5: 5-7 و 6: 1 و 6: 12-15(، خشایارشا )با تلفظ »اََخُشِوُرش«، عزرا، 4: 6( و اردشیر 

یکم )عزرا، 4: 8-7(.
مطالب کتاب عزرا را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد )هیل و تورسون، 2007، 
ص959(: بخش اول حکایت بازگشت تبعیدیان )1: 1 تا 2: 70( و بازسازی معبد )3: 1 تا 
6: 22( و بخش دوم داستان آمدن عزرا به اورشلیم )7: 1 تا 8: 36( و حل مشکل ازدواج 

با سایر اقوام توسط او )9: 1 تا 10: 44( است.
قسمت 1: 1 تا 4: 7 و 6: 19-22 از کتاب عزرا به زبان عبری، و قسمت 4: 8 تا 6: 
18 آن به زبان آرامی نوشته شده است. یکی از دالیل اهمیت کتاب عزرا، وجود فرمان های 
)مناقشه برانگیز( پادشاهان هخامنشی به دو زبان عبری و آرامی در آن است )برای آگاهی 

 .)Grabbe, 2006, PP 531-570 بیشتر بنگرید به: بادامچی و فروتن، 1394، صص 1-18؛
کتاب عزرا به دلیل اهمیتش در تاریخ و شریعت یهود بارها و بارها منتشر شده و آثاری 
فراوان دربارۀ آن به نگارش درآمده است که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است.
دربارۀ این نکته که کتاب عزرا از چه زمانی در اختیار پارسی زبانان قرار گرفته است 

به  بنگرید  معبد  بازسازی  درزمینۀ   .1
)بادامچی؛ نوروزی. 1391. صص 32-13(.

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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نمی توان به طور دقیق سخن گفت. گرچه آگاهی های تاریخی از حضور پیروان دین یهود 
در ایران از پیش از دوران هخامنشیان نشان دارد، ولی نسخه های موجود پارسی کردۀ تورات، 

پیشینه ای بسیار جدیدتر را نشان می دهند.
قدیمی ترین نسخۀ فارسی کتاب مقدس یهود مشتمل بر قطعاتی از شش نسخۀ خطی 
متفاوت از این کتاب است که در گینزۀ1 قاهره کشف شده و عمدتاً مربوط به دوران قبل از 

مغول است )غالمی جلیسه، 2012، ص67(.
نوروزی )1391، ص105( نسخۀ اسفار خمسۀ لندن، معروف به PL را که حدود 
موزۀ  در  و  شده است  کتابت  15مارس1319م/14محرم719ق(  )در  پیش  سال   700
انگلیس2نگهداری می شود، قدیمی ترین نسخۀ تاریخ دار اسفار خمسه به فارسی-عبری 

معرفی کرده است.
از ابتدای قرن شانزدهم میالدی تالش برای چاپ عهد عتیق به زبان فارسی انجام شد. 
نخستین متن فارسی چاپ شده در جهان، کتاب مقدس تورات است که به چهار زبان و 
به خط عبری در سال 953ق/1546م در استانبول چاپ شده است. ویلیام بروان3و ساموئل 
باگستر4 هم این نسخه را قدیمی ترین نسخۀ چاپی تورات به فارسی معرفی کرده اند. این 
نسخه از ترجمۀ اسفار خمسه، به زبان فارسی و با حروف عبری نگاشته شده و به »تترا 

غلوت« معروف است )غالمی جلیسه، 2012، ص70(.
قدیمی ترین ترجمۀ منتشرشده از کتاب عزرا به زبان فارسی که طی این پژوهش دیده 
شد، در ترجمه ای از عهد عتیق آمده که در سال 1838م/1253ق منتشر شده است. حدود 
دو دهۀ بعد، در سال 1856م/1272ق ترجمه ای از عهد عتیق، در لندن و به صورت چاپ 

سربی منتشر شده است.
در سال 19045ترجمه ای از کتاب مقدس به زبان فارسی منتشر و در سال 1925 
تجدید چاپ شد )که در این مقاله با عنوان ترجمۀ قدیمی از آن یاد و به آن استناد خواهد 

شد(.6
پس از اشاره به ترجمۀ فارسی کتاب عزرا، شایسته است تا به سیر تاریخی راه یابی 
مطالب آن کتاب به آثار نویسندگان فارسی زبان نیز اشاره شود. چاپ اول کتاب تاریخ ایران 
باستان پیرنیا ظاهراً نخستین کتابی است که به کتاب عزرا استناد کرده است. پیرنیا )1375، 
ج1، ص401 و ج2، ص949( در اثر خویش به کتاب عزرا و وجود خزانه و کتاب خانه 
در بابل و در ماد اشاره کرده؛ هرچند به دنبال بیان سابقۀ کتاب خانه و بایگانی و آرشیو 

نبوده است.
پس از او نیز اشارات و ارجاعات به کتاب عزرا و موضوع یافت شدن طومار در قصر 

1. Ginze
2. British museum
3.  William Brown
4. Samuel Bagster

 5.  این ترجمه را انتشارات اساطیر در سال 
1380 با این مشخصات بازچاپ کرده است: 
کتاب مقدس. )1380(. کتاب مقدس، عهد 
)فاضل خان همدانی،  عهد جدید.  و  عتیق 
ویلیام گلن، هرنی مرتن، مرتجامن(. تهران: 

اساطیر. 2 جلد در یک مجلد.
 6. شایان ذکر است که ایرانیان یهودی ترجمۀ 
معروف به فاضل خانی را ترجمه ای ناقص، 
دارای مشکل لغوی و بدون تطبیق کامل با 
اصل عربی تلقی می کنند )به نقل از پروفسور 

کهن(.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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احمتا، در منابع فارسی زبان دیده می شود. برای نمونه لوی )1334، ج1، ص253( نیز به 
همان مطلب اشاره کرده است. به دیگر ارجاعات نسبتاً اندک به کتاب عزرا در قسمت 
پیشینۀ این پژوهش اشاره شد. ولی در خارج از گسترۀ زبان فارسی مطالعات بیشتری 
 Fensham,( :دربارۀ ایرانیان در تورات و به ویژه در کتاب عزرا، انجام شده است. برای نمونه
 1982; Graham, 1998; Lipschits and Oeming, eds. 2006; Throntveit, 1992; van Wijk-Bos,

1.)1998; Watts, 2001

از نگاه این مقاله، اهمیت کتاب عزرا به دلیل اشاره هایی است که در آن به وجود 
اسناد در ایران باستان و حفظ و نگهداری آن ها شده است –البته نه به مفهوم و ساختار 
امروزین بایگانی و آرشیو یا مرکز اسناد، بلکه معادل مفهوم امروزی محل نگهداری اسناد 
ارزشمند- و مشخصاً از محلی به نام قصر احمتا -که بر مخزن آرشیوی یا اسنادی داللت 

دارد- نام برده شده است.

6. قرص احمتا: بایگانی، کتاب خانه، خزانه یا آرشیو؟2
یکی از نکات مهم مطرح شده در کتاب عزرا، اشارۀ این کتاب به آرشیو و منابع آرشیوی 
در ایران باستان -در مفهوم محل نگهداری اسناد ارزشمند- است. براساس این متن، 
محققان معاصر تقریباً یک سخن بر این عقیده اند که از داریوش شاه درخواست شده بود تا 
دستور دهد »آرشیو« را برای جست وجوی فرمان کوروش بکاوند. داریوش نیز به ساتراْپ 
تاتانای3فرمان داد تا آرشیو بابل را به دنبال این فرمان جست وجو کند. این سند در اکباتان 
یافت شد؛ شهری که اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی4 بود )Grabbe, 1998, P21( یا 

همچنان که پیش ازاین گفته شد: »... در قصر احمتا که در والیت مادیان است...«.
اما مقصود از »قصر احمتا در والیت مادیان« کجاست؟ این عبارت در قدیمی ترین 
ترجمۀ فارسی از کتاب عزرا )صص 892-893؛ بند 2 فصل شش(، به صورت »اَحِمثا5 در 

بارگاه کشور مداین« ثبت شده است.
در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 1394، ص20، ذیل احمتا(، این واژه به صورت 

اکماتا )به جای اخمتا و با تلفظ انگلیسی(6 ثبت شده و دربارۀ آن آمده است:
شهری در ایالت مدی. وقتی که یهودیان گفتند که سیروس ]کوروش[ فرمانی بر 
مضمون آنکه آن ها را اجازت برای بنای هیکل داده بود، دشمنانشان برای تحقیق به بابل 
فرستاده شدند تا در صحت مسئله تحقیقات به عمل آرند. داریوش فرمان داد تحقیقات 
کنند. ادارۀ ضبط مراسالت که خزینه هم در آنجا بود اولین جایی بود که در تحت تفتیش 
درآمد؛ ولی عبث و بی فایده بود. دنبالۀ تحقیقات و کاوش ها کشیده شد تا آنکه فرمان را در 

1. تعداد این آثار نسبتاً زیاد است و در اینجا 
فقط به تعداد اندکی که استفاده شده اند 

اشاره شده است.
2. Pedersen, 1998
3. Tattenai

در   )P21  ,1998  ,Grabbe( گراب   .4
زیرنویس این قسمت از کتابش پیشنهاد 
 Xenophon, Anabasis( داده است تا به
رجوع   )8.6.22  Cyropaedia  ;3.5.15

شود.
واژه  این  کتاب  عربی  اصل  در  البته   .5

به صورت احمتا ثبت شده است.
6. با تشکر از پروفسور کهن برای بیان این 

نکته.

غالم رضا عزیزی 
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اکماتا شهری که در ایالت مادی بود در قصر یافتند )عزرا، باب 6:5 الی 2:6(. شکی نیست 
که ایرانی و پایتخت مادی و خزینۀ نقود اکماتا همان اکباتان محل ییالقی پادشاهان دولتی 

بود. این شهر همدان حالیه است.
بنابراین اکماتا )صورت به اشتباه ثبت شده در قاموس کتاب مقدس، به جاِی اخمتا(، 
همان »اَحِمثا«ی نوشته شده در ترجمۀ قدیمی فارسی تورات است که آن هم به غلط به جای 

»احمتا« )صورِت به کاررفته در اصل عبرِی کتاب عزرا( ثبت شده است.
ولی »اَحِمثا« چیست و چگونه به ترجمۀ فارسی راه یافته است؟

باتوجه به برخی ترجمه های عربی تورات1، این چنین به نظر می رسد که واژۀ أَْحَمثَا، 
صورت عربی شدۀ احمتاست که در برخی ترجمه ها به این شکل نیز به کار رفته است. در 
قاموس الکتاب المقدس نیز، ذیل مدخل أَْحَمثَا/أحمتا نوشته شده است که این اسم صورت 
آرامی هگمتانه است که در ترجمۀ عربی کتاب مقدس، دو جا به صورت احمثا آمده است 

)قاموس الکتاب المقدس، دائرة المعارف الکتابیة المسیحیة(.2
واژۀ معــادل »احمتا«، در فارسی باستــان به صــورت: 

)Hamgmatāna-( به کار رفته است که بعدها به هگمتانه و همدان تبدیل شده است. 

معادل واژۀ فارسی باستان- Hamgmatāna، در آرامی به صورت ַאְחְמָתא،3 در ایالمی باستان 
به صورت ag-ma-da-na، در اّکدی به صورت a-ga-ma-ta-nu، و در یونانی )در اثر 
هرودوت( به صورت Ἀγβάτανα و در نوشته های آریستوفان و آیسخولوس )یا اِشیل( 

.)Kent, 1950, p212( به کار رفته است )اکباتان( Ἐκβάτανα به صورت

7. کاوش در بابل، یابش در ماد
پس از بحث دربارۀ معنی احمتا، بازمی گردیم به بررسی محتوای مطلب.»پس اگر پادشاه 
مصلحت داند، در خزانۀ پادشاه که در بابل است تفحص کنند... آنگاه داریوش پادشاه 
فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها در آن موضوع بود تفحص کردند و در قصر 
احمتا که در والیت مادیان است طوماری یافت شد و...« )کتاب عزرا به نقل از قائم مقامی، 

1350، ص28(.
از این مطلب چنین برداشت می شود که خزانۀ پادشاه که در کتاب خانۀ بابل قرار 
داشته جست وجو شده است؛ ولی مشخص نیست چرا طومار در قصری در والیت ماد پیدا 
شده است؟ جالب است که هیچ یک از منابعی که در بخش آغازین این مقاله از آن ها یاد 
شد و از کتاب قائم مقامی استفاده کرده اند -ازجمله خودش- به این نکته اشاره نکرده اند 
و از کنار آن گذشته اند. ولی قبل از همۀ آن ها لوی )1334، ج1، ص253( در نقل ترجمۀ 

األصحاح  تفسیر سفر عزرا:  برای منونه   .1
السادس:

 https://www.coptstoday.com/
Archive/Detail.php?Id=544

دائرةاملعارف  املقدس؛  الکتاب  قاموس   .2  
الکتابیة املسیحیة: رشح کلمة أَْحَمَثا/أحمتا: 
القدیم  الفارسی  االسم  من  أرامی  اسم 
عاصمة  هی  و   Ecbatana »هجمتانا« 
میدیا Media و قد وجد بها درج مکتوب 
أورشلیم  الهیکل فی  ببناء  أمر کورش  فیه 
)عزرا 6: 2(؛ و اسمها بالیونانیة أکبتانا و ... 
أحمتا Achmetha کانت عاصمة أستیاجس 
طریق  عن  أُِخَذت  والتی   ،Astyages
األمرباطور الفارسی سیروس Cyrus األعظم 
... وقد ذکرت أحمتا فی الکتاب املقدس فی 

)سفر عزرا 6: 2( باسم »أحمثا«:
https://st-takla.org/Full-Free-
Coptic-Books/FreeCopticBooks-
0 0 2 - H o l y - A r a b i c - B i b l e -

Dictionary/01_A/A_109.html
 3. در عربی هم به همین صورت ַאְחְמָתא 
با تلفظ ahmetha است )به نقل از پروفسور 

کهن(.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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این قسمت از کتاب عزرا، قدری متفاوت عمل کرده است. او در ترجمۀ حرف ربط بین 
بندهای 1 و 2 فصل ششم، به جاِی »واو عطف«، از حرف ربط هم پایه سازِ »ولی« استفاده 
کرده و درواقع، ظاهراً چنین برداشت کرده است که در این بند نوعی تناقض معنایی وجود 

دارد و به نوعی آن را اصالح کرده است:
آنگاه داریوش پادشاه فرمان داد تا در کتاب خانۀ بابل که خزانه ها در آنجا بود تفحص 
کردند؛ ولی در قصر احمتا )همدان( که در والیت ماد است، طوماری یافت شد و تذکره ای 

که در آن بدین مضمون مکتوب بود...
گرچه این تغییر، مسئله را حل می کند، ولی این گفته با اصل متن برابر نیست و 

الحاقیه ای مبتنی بر تفسیری جدید تلقی می شود.
درمقابل، برخی محققان )به نقل از: Fensham, 1982, p128( بر این نظرند که در اینجا 
بابل اصطالحی گسترده تر از نام یک شهر است؛ یعنی متن به نام استان و نه به نام شهر 

اشاره می کند.
ازطرف دیگر، براساس نوشته های گزنفون به نقل از: )Grabbe, 1998, P21( کوروش، 
زمستان را در بابل به سر می برد، بهار را در شوش و تابستان را در اکباتان؛ بنابراین ممکن 
است جست وجو براساس دستور داریوش از شهر بابل آغاز شده باشد، ولی سرانجام این 

فرمان در اکباتان کشف شده باشد.
به ادامۀ متن و موضوع کتاب خانۀ بابل بازگردیم. برای بررسی دقیق تر مسئله، فصل 
پنجم، بند 17، )صص 892-893( و فصل ششم، بندهای 1 و 2، )ص839( از کتاب عزرا 

را بازمی خوانیم:
5)17(: پس حال اگر به َملِک خوش آید در خزانه خانۀ1 َملِک که در بابل است تفحص 
کرده شود که آیا چنین باشد که از کورش َملِک فرمانی به خصوِص بنانمودِن این خانۀ خدا 

در اورشلیم صادر گردیده است و َملِک، مراد خود را دربارۀ این کار به ما بفرستد.
بابل  داد که در کتاب خانه، جایی که خزینه های  فرمان  َملِک  دارایُوِس  6)1(: آنگاه 
محفوظ بود تفحص کرده شود. 6)2(: و در اَحِمثا در بارگاه کشور مداین طوماری یافت شد 

و در آن تذکره]ای[ بدین مضمون نوشته بود. 6)3(: در سال...
در ترجمه ای جدیدتر )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص22( چنین آمده است:
6)1(: آنگاه داریوش پادشاه، دستور داد تا در خانه خزانه ها، جایی که بایگانی را در 
بابل2قرار می دادند3، تحقیقاتی به عمل آورند. 6)2(: و در اکباتان4، دژی که در ایالت ماد است، 

طوماری یافتند که بر آن چنین نوشته شده بود: یادداشت5.

ــدس  ــاب مق ــر )کت ــه ای دیگ 1.   در ترجم
به جــای  عــزرا، 2003، ص21(  ترســایان: 
»خانه خزانه هــا«  ترکیــب  »خزانه خانــه«، 
آمــده و اشــاره شده اســت کــه »منظــور، آن 
بخــش از کاخ ســلطنتی اســت کــه اشــیاء 
ــداری  ــاهان نگه ــی پادش ــی و بایگان قیمت
ــاب مقــدس ترســایان: عــزرا،  می شــد« )کت

.)d 2003، ص22، زیرنویــس
 2. »کلمــۀ »بابــل« در معنای کلــی، احتاماًل 
ــاب  ــت دارد« )کت ــن دالل ــام رسزمی ــر مت ب
ص22،   ،2003 عــزرا،  ترســایان:  مقــدس 

.)f ــس زیرنوی
ــاِی  ــۀ کتاب ه ــی: »در خان  3. »تحت اللفظ
)کتــاب  خزانه هایِ به امانت گذاشته شــده« 
ص22،   ،2003 عــزرا،  ترســایان:  مقــدس 

.)e ــس زیرنوی
یعنــی  »احمتــا«،  »تحت اللفظــی:     .4
اکباتــان یــا هــامن هگمتانه )کتــاب مقدس 
.)g ترســایان: عــزرا، 2003، ص22، زیرنویس

 5. »تحت اللفظــی: »یــادگار« یــا »یادنامــه« 
کــه داللــت دارد بــر ســندی کــه در بایگانی 
مقــدس  )کتــاب  می شــود«  نگهــداری 
.)h ترســایان: عــزرا، 2003، ص22، زیرنویس

غالم رضا عزیزی 
 عامدالدین فیاضی 
علی اکرب خدری زاده 
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در ترجمه ای انگلیسی از همین بندها آمده است:
6 : THEN King Darius made a decree, and they searched the archives where 

the documents were stored in Babylon. 6)2(: But it was in Ecbatana, the capital in the 

province of Media, that a scroll was found on which this was written: “A record”. )Holy 

Bible: NRSV, 2009, p611(.

همچنان که مشاهده می شود در ترجمۀ فارسی کتاب عزرا، فصل ششم، بند 1، عبارت 
»کتاب خانه جایی که خزینه های بابل« و در ترجمه ای دیگر »خانه خزانه ها، جایی که بایگانی 
 the archives where را در بابل« آمده است؛ درصورتی که در انگلیسی، این عبارت به آرشیو
the documents were stored in Babylon ترجمه شده است. در ترجمه های انگلیسی دیگری 

از همین بند به آرشیو سلطنتِی بابل )van Wijk-Bos, 1998, p13, p30(، و حتی آرشیو اکباتان 
)Blenkinsopp, 2001, p45( اشاره شده است. ترجمۀ عهد عتیق از همین بند نیز به آرشیو 

 Holy Bible: NRSV, 2009,( 2سلطنتی که مدارک1 در آن نگهداری می شوند، اشاره دارد
.)p611

استفاده از واژه های کتاب خانه، آرشیو سلطنتی و خزانه در ترجمه های انگلیسی و 
فارسی کتاب عزرا، ضرورت خوانش متن عبری را پیش آورد.

موضوع را با استاد پروفسور گوئل کهن در میان گذاشتم و از ایشان درخواست کردم 
تا موضوع را با متن اصلی عبری مقایسه کنند. نتیجۀ بررسی مقایسه ای فارسی، انگلیسی 
א آمده است:  י ִגְנַזָיּ֛ א ִדּ֧ ית ִסְפַרָיּ֗ ֵב֣ רּו ׀ ְבּ و عبری نشان داد که در اصِل بند به زبان عبری: ּוַבַקּ֣
Search was made in the house of the rolls, where به معنی: جست وجو در کتاب خانه یا 

محل طومارهای موجود در آرشیو در گنجینه.
א(: کتاب خانه )یا محل نگهداری طومارها(. تورات خطی هنوز هم در  ית ִסְפַרָיּ֗ )ֵב֣
کنیسه های یهودیان به صورت طومار یا صحیفۀ یکپارچه به صورت رول در محل یا اتاقک 

ویژه ای به عنوان مقدس ترین مکان کنیسه نگهداری می شود.
ה به کار رفته است: »در جا یا محلی  ָמּ֖ ין ַתּ א ְמַהֲחִת֥ י ִגְנַזָיּ֛ در اصل بند به زبان عبری: ִדּ֧
که خزانه ها )گنجینه ها( نگهداری می شود«.3پوالسکی )Polaski, 2012, p46, note 27( نیز با 
 [Dachrannaya] استناد به واژه های هم ریشه با واژۀ آرامی به کاررفته در کتاب عزرا ָּדְכָרַנָּיא
)فصل 4، بند 15( و ִּדְכרֹוָנה [Dichrunna] )فصل 6 بند 2( و با اشاره به فصل 6، بند 1 
کتاب استر [ֵסֶפר ַהִּזְכרֹנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים: کتاب ثبت وقایع تاریخ /روزگار([، نتیجه گرفته که 

این واژه در معنای آرشیو به کار رفته است.

1.  documents
2. کوگان و دیگران در توضیحات بند سه 
 Coogan( تا پنج این فصل، در زیرنویس
به نکته ای مهم   )p683 ,2018 ,& other
از  یافت شده  نسخۀ  که  کرده اند  اشاره 
فرمان کوروش در قرص احمتا که بر ابعاد و 
ساخت بنا تأکید دارد، نسخۀ آرشیوی فرمان 
بوده است؛ درمقابل نسخۀ عمومی آن که در 
بندهای یک تا چهار فصل اول کتاب عزرا به 
آن اشاره شده است و اذعان دارند که رابطۀ 

بین این دو نسخه مشخص نیست.
و  فارسی  انگلیسی،  مقایسه ای  ترجمۀ   .3

عربی، از پروفسور گوئل کهن است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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نکتۀ دیگری در بند پانزدهم فصل چهارم کتاب عزرا )ص890(، آمده است که ازنظر 
بررسی آرشیو در این دوران اهمیت دارد: »تا آنکه در کتاِب تواریخ اجداَدت تفتیش کرده 

شود1 ...«.
در ترجمۀ انگلیسی هم به »سال نامه های نیاکان« اشاره شده است:

4 : So that a search may be made in the annals of your ancestors. You will 

discover in the annals that this is a rebellious city … )Holy Bible: NRSV, 2009, p610(.

در ترجمه ای دیگر )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص19(، عبارت »یادنامۀ 
پدرانت« آمده است.

مترجمان فارسی کتاب عزرا )2003، ص19، زیرنویس x(، با ارجاع به بند 23 فصل 
دوم و بند نخست فصل ششم کتاب استر، منظور از یادنامه را »گزارش های قدیمی دربار« 

دانسته اند.
ریپکا )1381، صص 47-48( نیز با اشاره به کتاب استر دراین باره نوشته است:

به شهادت کتاب استر در بخش عهد عتیق کتاب مقدس ]تورات[، در دربار ایران باستان 
وقایع نویسی معمول بود.2 پادشاه اخشوروش3 )خشایارشا؟( چون خوابش نمی برد دستور 
داد برایش کتاب تاریخ )سفر هزیکرونوت4( بخوانند. کتاب مقدس این نام را با کلمات 
دیبره حیامیم5 [ִּדְבֵרי ַהָּיִמים] که به آن اضافه کرده است »کتاب تذکرۀ تواریخ ایام6« معنی 
می کند. اولین تسمیه ای که به عمل آمد، به طور شگفت انگیزی، نام یونانی این گونه نوشته ها 
را در روزگار ساسانیان به خاطر می آورد که آگاتیاس7 آن را خاطرات شاهانه8 نامیده است. 

شاید عنوان قدیمی سال نامه های شاهی تا زمان ساسانیان به جای مانده بوده است.
ولی منظور از تواریِخ اجداد، یادنامۀ پدران، دیبره حیامیم، تذکرۀ تواریخ ایام، خاطرات 
شاهانه یا سال نامه های شاهی، در تورات/کتاب عزرا و کتاب استر دقیقاً چیست و با 

کتاب خانه و آرشیو چه ارتباطی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است دیگربار به منبع اصلی مراجعه کنیم. اصل بند 
י  א ִדּ֣ ַנָיּ֜ ְסַפר־ ָדְּכָר֨ י ְיַבַקּר֩ ִבּֽ 15 از فصل 4 در کتاب عزرا به زبان عبری چنین است: ִדּ֡

[ֲאָבָהָתְך]:

that search may be made in the book of the records of your fathers

ַכּח  عبارت ֵבּית ִסְפַרָיּא دو بار در این بند آمده است. بار دوم چنین است: ּ֠וְתַהְשׁ
ר ָדְּכָרַנָיּא֮ ְוִתְנַדּע֒: ְסַפ֣ ִבּ

so you shall find in the book of the records, and learn that

کتاب سوابق یا دفتر کل ثبت موجودی ها )یا همان بانک اطالعاتی امروزین که با 

1. یزدان پرسـت الریجانـی )1390، ص97( 
ایـن کتاب هـا را درآمـدی بـر خدای نامه هـا 
یـا شـاه نامه های دوران بعـد دانسته اسـت.

2. ریپـکا )1381، ص47، زیرنویـس 5( در 
ایـن قسـمت شـواهدی از کتـاب اسـرت بـه 
ایـن رشح نقـل کرده اسـت: »پـس ایـن امـر 
را تفحـص منـوده صحیح یافتند و هـر دوی 
ایشـان را بـر دار کشـیدند و ایـن قصـه در 
حضور پادشـاه در کتـاب تواریخ ایام مرقوم 
شـد« )اسـرت، فصـل 2، بنـد 23(؛ و: »در آن 
شـب خـواب از پادشـاه برفت و امـر فرمود 
کتـاب تذکـرۀ تواریـخ ایام را بیاورند تـا آن را 
در حضور پادشـاه بخوانند« )اسـرت، فصل 6، 
بنـد 1(؛ و نیـز: »... آیا در کتـاب تواریخ ایام 
پادشـاهان مادی و فارس مکتوب نیسـت؟« 

)اسـرت، فصل 10، بنـد 2(«.
3.  Achasweros
وقایـع/ ثبـت  ]یـا  خاطـرات  کتـاب   .4

رویدادهـا[: sefer hazzichronot ]درواقـع 
ַהִּזְכרֹנֹות  ֵסֶפר  َهزیخرونـوت  ِسـِفر 
صحیـح اسـت[ )به نقـل از پروفسـور کهن(.

عـربی  زبـان  بـه   dibre hayyamim  .5
به معنـای ]بیـاِن[ وقایـع ]روزانـه[ )هریـک 
ریپـکا، 1381،  از  )به نقـل  روزهاسـت  از( 

.)8 زیرنویـس  ص47، 
6. کمی قبل به نقـل از ریپکا )1381، ص47، 

زیرنویس 5( به این نکته اشـاره شد.
بـه  ملقـب   Agathias« آگاتیـاس   .7
یونانـی  مـورخ  و  شـاعر   ،Scholastikos
در  )536-582م(  صغیـر  آسـیای  مـردم  از 
اشـعاری  و  پرداخـت  ادبیـات  بـه  جوانـی 
عاشـقانه )Erotika( رسود؛ سـپس، متوجـه 
تاریخ نویسـی شـد. کتـاب تاریخـش شـامل 
پنـج جلـد اسـت. مأخـذش بـرای توصیـف 
ایرانـی  وقایع نامه هـای  ایـران  جنگ هـای 
بـوده کـه رسگیـوِس مرتجـم بـرای او تهیـه 
بخـش  ایـن  )آخـر  کرده اسـت.  ترجمـه  و 
»نوشـته های بازپسـین دوران ساسـانیان«( 
در   ”Reitzenstein“ مقالـۀ  از  مأخـوذ 
 .»1/1 ج   ،Paulys Real-Encyclopaedie
 ،48-47 صـص   ،1381 ریپـکا،  از  )به نقـل 

زیرنویـس(.
8. basilika apomnemoneumata

غالم رضا عزیزی 
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استفاده از آن، فرآیند جست وجو یا سرچ را انجام می دهیم(؛ درواقع در متن عبری کتاب 
عزرا، واژۀ ֵסֶפר: SEFER با تلفظ فونتیکی )séfer(، اسم مذکر به معنی »کتاب« است.

واژۀ دیگری که دراین ارتباط در کتاب عزرا آمده است، خزانه است. در بند 17 فصل 
پنجم در ترجمۀ فارسی »خزانۀ پادشاه« و در ترجمه های انگلیسی عبارات 

in the king’s treasure house و in the royal archives آمده است. در اصل بند به زبان عبری 
א به کار رفته است.1 א ִדּי־ ַמְלָכּ֣ ית ִגְּנַזָיּ֜ ֵב֨ ַקּר ְבּ ְתַבּ عبارت ִי֠
ית: بِیت یا بَییت در زبان عبری به معنی خانه است. ֵב֨

א: گینَزیا2در زبان عبری کالسیک به معنای خزانه یا گنجینه و آرشیو است. شایان  ִגְּנַזָיּ֜
ذکر است که در زبان عبری مدرن از صورت عبری شدۀ واژۀ فرانسوی آرشیو، یعنی 

»ַאְרִכיב« Arkiv یا »ַאְרִכיֹון« Arkiun نیز استفاده می شود.3

در قاموس کتاب مقدس )هاکس، 1394، ص20(، ذیل مدخل احمتا همین واژه 
به ادارۀ ضبط مراسالت ترجمه شده است. در بند 20 فصل هفتم کتاب عزرا )ص896( 
آمده است: »و بقیۀ ضروریات خانۀ خدایت که بر تو الزم است که بدهی از خزینه خانۀ َملِک 
بده«؛ و در ترجمه ای جدیدتر از این بند )کتاب مقدس ترسایان: عزرا، 2003، ص26(، 

آمده است:
7)20(: و آنچه که باز برای خانۀ خدایت الزم است و برعهده ات می باشد که تهیه کنی، 

آن را به هزینۀ خزانۀ سلطنتی تهیه خواهی کرد.
7 : And whatever else is required for the house of your God, which you are re-

sponsible for providing, you may provide out of the king’s treasury )Holy Bible: NRSV, 

2009, p613(.

א׃ از خزانۀ سلطنتی. י ַמְלָכּֽ ית ִגְּנֵז֥ اصل بند به زبان عبری این چنین است: ִמן־ ֵבּ֖

8. قرص احمتا خزانۀ شاهان هخامنشی یا مادی؟
پیش ازاین دربارۀ برداشت دیگری که می توان از این متن داشت صحبت شده است )عزیزی، 
1386، ص106(؛ ولی الزم است برای تکمیل آن بحث و مقالۀ حاضر، این موضوع بار 
دیگر با شواهد و برداشت هایی تازه بررسی شود. آنچنان که از کتاب عزرا برمی آید، 
دست کم یکی از خزانه هایی که در آن اسناد نگهداری می شده، در حوزۀ جغرافیایی ماد 
قرار داشته است و دست کم از زمان کورش هخامنشی فعال بوده است. اطالعات دیگر 
نیز بر این موضوع صحه می گذارد. برای نمونه آگاهی هایی موجود است که در هر سه 
پایتخت امپراتوری هخامنشی یعنی شوش، بابل و اکباتان، آرشیو سلطنتی وجود داشته است 

از پروفسور  1. ترجمۀ فارسی لغات عربی 
گوئل کهن است.

2. گنج در فارسی و کنز در عربی.
3. ترجمۀ مقایسه ای انگلیسی، فارسی و عربی 

از پروفسور گوئل کهن است.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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 Sayce,( و می دانیم که نویسندۀ کتاب استر، در آرشیو سلطنتی شوش کار می کرده است
p104 ,1889(. هم چنین ازطریق آگاهی هایی که توسط کتزیاس )کتسیاس(1، پزشک دربار 

داریوش دوم و پسر و جانشین او اردشیر دوم )خدادادیان، 1376، ص145(، به دست 
ما رسیده است می دانیم در این آرشیوها اسنادی بر کاغذهای پوستی )پارشمن( وجود 
داشته است )Sayce, 1889, p104( و اسنادی که در این آرشیوها نگهداری می شده ازلحاظ 
موضوعی متنوع بوده است. برای مثال کتزیاس بیان کرده است که نام پادشاهان آشور را از 

.)Fried, 2012, p18( آرشیوهای سلطنتی پارسی به دست آورده است
پس شواهد تاریخی و گواهی های عرضه شدۀ فوق از موّرخان دوران باستان، بر وجود 
آرشیو سلطنتی در سرزمین ماد و در شهر هگمتانه در دوران شاهان هخامنشی داللت دارند؛ 
ولی این شواهد به تنهایی نمی توانند تأییدی بر وجود آن آرشیو در دوران مادها باشند؛ در 

اینجا ناگزیر باید از شواهد دیگری مدد گرفت.
براساس گفتۀ هرودوت )1382، ج1، ص180( -که کتابش را درحدود سال 440 
پیش از میالد نوشته است- رسِم دیوکس/دیااکو )701-655 ق.م2( پادشاه ماد، چنین بود 
که »خالصۀ مرافعات را کتباً برای او به قصر می فرستادند و او برای هر کاری که به او 
مراجعه می شد، پس از قضاوت، حکمی صادر می کرد و پس می فرستاد«. پس در سرزمین 
ماد استفاده از خط و نوشته رواج داشته است؛ ولی این نکته هم بر وجود آرشیو و نگهداری 

اسناد داللت ندارد.
دربارۀ احمتا، اکماتا، اَحِمثا، اکباتان یا هگمتانه پیش ازاین صحبت شد. بازهم بنابه 
گواهی هرودوت )1382، ج1، ص187( می دانیم یکی از خزانه های مهم دوران مادها، 

خزانۀ سلطنتی اکباتان بوده است:
وقتی دیوکس... سلطۀ خود را مستقر یافت، مادها را مجبور کرد شهری واحد برای 
خود بسازند و تمام کوشش خود را در آن به کار اندازند و دیگر توجهی به دهکده های 
قدیم خود نداشته باشند. چون در این امر نیز مادها از او پیروی کردند، او به ساختن قلعه ای 
وسیع و مستحکم دست زد که حصارهایی متمرکز از داخْل گرد آن قرار داشت. این همان 

قلعه ای ست که امروز اکباتان نامیده می شود.
طرز قرارگرفتن این حصارها طوری بود که هریک از آن ها فقط به اندازۀ دندانه های 
خود از حصار مقدم، بلندتر بود. وضع طبیعی این نقطه -که به صورت تپه ای مجزا از دیگر 
قسمت هاست- تااندازه ای به پیش آمد این وضع کمک کرده است. بااین حال، این طرز 

ساختن حصار تا اندازۀ زیادی عمداً چنین انجام شده است.
جمعاً تعداد هفت حصار موجود است و کاخ شاهی و خزاین پادشاه در داخل آخرین  1. Ktesias )Ctesias(

2. خدادادیان، 1376، ص129.

غالم رضا عزیزی 
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حصار قرار دارد. طول طویل ترین این حصارها با طول حصار آتن برابر است. این پنج 
حصار هریک دندانه هایی به رنگ های مختلف دارند که چنین است: حصار اول به رنگ 
سفید، حصار دوم به رنگ سیاه، حصار سوم ارغوانی، حصار چهارم آبی و حصار پنجم 
سرخ نارنجی رنگ؛ و اما دو حصار آخر، یعنی حصار ششم و هفتم یکی نقره ای فام و 

دیگری طالیی رنگ است.
نوشتار هرودوت هم تأکیدی است بر وجود خزانۀ پادشاهی ماد در درونی ترین قسمت 
باروها و حصارهای هفت گانه؛ بنابراین به نظر می رسد می توان شروع نگهداری اسناد و 
مدارک را در محلی معین در ایران، فراتر از دوران هخامنشی و به دوران مادها1بازگرداند.

9.  نتیجه گیری
باتوجه به نکات مطرح شده به طور خالصه باید خاطرنشان کرد:

»به مفهوم دقیق کلمه«، هر سه مفهوم، یعنی، هم اصطالح آرشیو )ַגנַזך, ַאְרִכיב, ֵּבית 
ثبت  کل  دفتر  اصطالح  هم  و  ִסְפַרָיּא(  )ֵבּית  کتاب خانه  اصطالح  هم  ְגִניָזה(،  ְגָנִזים, 
ר ָדְּכָרַנָיּא֮(، به عنوان شاهدی بر وجودشان در ایران باستان، به طور مجزا  ְסַפ֣ اطالعات2)ִבּ

در کتاب عذرا آمده اند.
از  به تبعیت  مقاله،  این  آغاز  در  یادشده  نویسندگان  همۀ  تقریباً  آنکه  دیگر  نکتۀ 
قائم مقامی سابقۀ وجود آرشیو در ایران را به دورۀ هخامنشی بازگردانده اند؛ بدون آنکه برای 
راستی آزمایی نظر او تالشی بکنند و یا دستِ کم به منبع اصلی )یعنی کتاب عزرا به زبان 

عبری و حتی به زبان انگلیسی یا فارسی محدودی که وجود دارد( مراجعه کنند!
دیگر آنکه تقریباً هیچ یک از این افراد به منبعی غیراز کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد 
تاریخی یا ارجاعات منتج از آن مراجعه نکرده اند و یا دست کم ارجاعی مستقیم یا دقیق 
به منبعی دیگر نداده اند. باتوجه به آن که اغلب این افراد، در رشته ای غیراز تاریخ تحصیل 
کرده اند، آیا می توان نتیجه گرفت که ناآشنایی با روش تحقیق در تاریخ )به ویژه نقد درونی 

و بیرونی رویدادها( در کاستی های مطرح شده، دخیل بوده است؟

پژوهش آتی
آنچه گفته شد با تکیه بر منابع نوشتاری تاریخی دربارۀ وجود آرشیو در دوران هخامنشی 
است که تداومی از دوران ماد بوده است. شواهدی باستان شناختی مانند کشفیات هفت تپه و 
تل ملیان از نگهداری اسناد نزد عیالمیان -پیش از تثبیت حکومت مادها- نیز موجود است که 
خود می تواند موضوع پژوهش های بعدی دربارۀ تعیین محل های نگهداری، تشریح موضوع 

1. پیش ازاین، عزیزی )1386، ص106( هم با 
دالیل و شواهدی کمرت این را حدس زده بود.

2.  یا بانک اطالعاتی به مفهوم کنونی.

قرص احمتا؛ 
آغاز آرشیو در ایران
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اسناد و مدارک، و شواهد تاریخی دال بر نگهداری اسناد و مدارک در سرزمین ایران باشد.

تشکر
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